
                
  
  

 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  المراق�ة الضر�ب�ة واالسترداداتدائرة هم في الجدول أدناه للحضور إلى ئخدمات الخاضعین, المكلفین الواردة أسما
بیروت، لتبلغ البر�د  -شارع كورن�ش النهر -مبنى وزارة المال�ة,  قرب قصر العدل ر�ة الضر��ة على الق�مة المضافة, مدی

المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثین یومًا من تار�خ نشر هذا اإلعالم, وٕاال �عتبر التبل�غ حاصًال �صورة 
علمًا أنه سیتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص  ,ا أعالهصح�حة �عد انتهاء مهلة المراجعة المشار إلیه

 بوزارة المال�ة: 
 

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

 الثان�ة
تار�خ لصق 

LIPANPOST 
 RR007895799LB 12/01/2015 17/03/2015 646938 رفیق مصطفى الصیداني-دالل للتجارة 

 RR009974306LB 12/01/2015 17/03/2015 218447 غ متیر�ل  ر. ا مطر و شركاهم ش. م.م.مطر بلدن

 RR010376826LB 12/01/2015 17/03/2015 58742 غالییني غالس لصاحبها سمیر احمد غالییني

 RR010376835LB 12/01/2015 26/03/2015 2120061 كنعان كار دیلرز ( متى جرجي كنعان)

 RR010376843LB 12/01/2015 19/03/2015 70 ارة والصناعة ش.م.لشركة ط�ارة للتج

 RR133449744LB 14/01/2015 17/03/2015 38298 ثروت یوسف حدیب

moon concept sal 1729321 RR133449792LB 13/01/2015 17/03/2015 

 RR133449894LB 12/01/2015 17/03/2015 1341090 غازي الفرد موسى

 RR133449948LB 12/01/2015 18/03/2015 250369 جورج سامي الخوري 

 RR136823324LB 12/01/2015 18/03/2015 53426 مكتب مخایل سل�م اندراوس

 RR136823369LB 12/01/2015 17/03/2015 224582 انطوان خلیل كرم مخلص �ضائع مرخص

 RR136823386LB 12/01/2015 18/03/2015 227011 ایلي امیل منصور مخلص �ضائع مرخص

 RR136823960LB 12/01/2015 18/03/2015 5075 شركة �ا�ا سمیر لاللعاب ش.م.م بواسطة وكیل التفل�سة المحامي جورج �طرس نجم

 RR133449850LB 21/01/2015 17/03/2015 310139 شركة محمد واحمد المغر�ي

 RR136823338LB 19/01/2015 18/03/2015 189449 فرع لبنان -�اك ل�متد 

 EXPO-WARD 1840187 RR136823514LB 23/01/2015 20/03/2015اكسبو ورد 

 RR136823766LB 22/01/2015 23/03/2015 19139 تعهدات غسان ابراه�م نعمه

 RR010376919LB 27/01/2015 17/03/2015 2507884 ع�اس حسین جوهر

 RR136823942LB 27/01/2015 19/03/2015 1356130 سیدرس مابل لالستثمار ش م م

 RR136823987LB 23/01/2015 17/03/2015 1456688 س س ل انجنیرنغ ش.م.ل (اوف شور)

 RR009974278LB 29/01/2015 19/03/2015 188330 مؤسسة الموسوي للتجارة العامة (ع�اس احمد الموسوي)

 RR010376907LB 06/02/2015 17/03/2015 757872 رومین ترایدنغ كوم�اني ش.م.م

 RR136822947LB 23/02/2015 17/03/2015 2478199 ا�فنتس ش م ماي ار 

 LEGEND PHOENIX 2129912 RR136822978LB 27/02/2015 17/03/2015 ش م ل

 RR136823341LB 16/03/2015 01/04/2015 164790 شركة دله للتجارة والزراعة والمقاوالت

 

 الجمھوریة اللبنانیة
 المالیة وزارة

 مدیریة المالیة العامة
مدیریة الضریبة على القیمة 

 المضافة
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