
  
                

  

 
 
 

 إعالم تبل�غ
 املوضوع: تبليغ

 
دائرة  –�ات لمصلحة العم –مدیر�ة الضر��ة على الق�مة المضافة   -مدیر�ة المال�ة العامة  -تدعو وزارة المال�ة  

في  مدیر�ة الضر��ة على  دائرة التحصیلهم في الجدول أدناه للحضور إلى ئخدمات الخاضعین, المكلفین الواردة أسما
بیروت، لتبلغ البر�د المذكور تجاه اسم كل  -شارع كورن�ش النهر -مبنى وزارة المال�ة,  قرب قصر العدل �مة المضافة, الق

منهم خالل مهلة ثالثین یومًا من تار�خ نشر هذا اإلعالم, وٕاال �عتبر التبل�غ حاصًال �صورة صح�حة �عد انتهاء مهلة 
 سیتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المال�ة: علمًا أنه  ,المراجعة المشار إلیها أعاله

 

 رقم البر�د المضمون  رقم المكلف اسم المكلف
تار�خ الز�ارة 

 الثان�ة
تار�خ لصق 

LIPANPOST 

 RR152959705LB 01/07/2015 04/08/2015 1784542 اي اون انترتاینمینت ش م م

 RR152959855LB 10/07/2015 04/08/2015 2059234 سوزان محمد محمد ابراه�م(س�ماز)

 RR152960788LB 09/07/2015 04/08/2015 175530 شركة شیخ االرض وعمار لالخشاب ش.م.م

 RR152960933LB 09/07/2015 04/08/2015 1299423 ان دي ار فاینانس ش.م.ل هولدنغ

 RR152960981LB 08/07/2015 04/08/2015 1308560 دي دي بي ل�فنت ش.م.ل.

 RR152960995LB 09/07/2015 04/08/2015 1309542 ان دي ار ش.م.ل

 RR152961001LB 09/07/2015 05/08/2015 1310164 شركة زهران وعطعوط

 RR152961219LB 09/07/2015 06/08/2015 4731 شركة میخائیل صحناوي واوالده ش.م.ل

 RR152961298LB 08/07/2015 06/08/2015 13178 شركة مارمید مار�ن سرف�س ش.م.م

 RR152961412LB 09/07/2015 05/08/2015 87496 شركة وارسكو للهندسة والبناء والمقاوالت و التجارة العامة

 RR152961531LB 09/07/2015 13/08/2015 230098 تر�بود للهندسة

MASS MEDIA CORPORATION S.A.R.L 891707 RR155565954LB 09/07/2015 04/08/2015 

 RR155565999LB 10/07/2015 04/08/2015 9615 الشركة العامة لصناعات االلمنیوم (الوكسال) ش.م.ل

 RR155566257LB 09/07/2015 04/08/2015 1058017 الشركة االمیرك�ة لالدارة

 RR155566645LB 09/07/2015 04/08/2015 98393 ب.س.دیلنت ش.م.ل

 RR155566742LB 09/07/2015 04/08/2015 6325 شركة تراند الین للتجارة والمقاوالت

 RR155566773LB 09/07/2015 04/08/2015 307355 ماركت الین ش.م.م

 RR155566915LB 09/07/2015 07/08/2015 2436935 بوت�ك كایتر�نغ ش.م.ل

 RR155567120LB 08/07/2015 05/08/2015 165352 احمد محمد �حي افران و �اتسیري تقاحة

 PALS S.A.R.L 297062 RR155567147LB 09/07/2015 04/08/2015ش.م.م  شركة �الز

 RR155567155LB 10/07/2015 05/08/2015 298653 /محمد سعید مصطفى مجذوب SPAZIO INTERNIس�از�و انترني 

 Omni Group SAL 299575 RR155567164LB 10/07/2015 04/08/2015شركة اومني جروب ش.م.ل.

 RR155567204LB 10/07/2015 04/08/2015 261500 �الس ش.م.ماو�ورتیو نیتیز 

 RR155567283LB 09/07/2015 04/08/2015 1285960 شركة ترمینال شو�ینغ مول  ش.م.م

 

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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