
  
                

  

 
 
 

 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 

Clapping Hands Productions /1215412 رنوى مراد غلم�ة RR161256016LB 15/06/2016 29/06/2016 

 RR161256166LB 14/06/2016 01/07/2016 1747461 الس�ارات وتأجیرها عماد الرواس لب�ع

 RR161256400LB 10/06/2016 29/06/2016 2043688 شركة دیزاینرز انتورج ش م ل

 RR161256722LB 14/06/2016 29/06/2016 2757784 نیو فجن لالعالنات الخارج�ة ش.م.م.

 RR161256869LB 14/06/2016 01/07/2016 2334840 محمود هالل الف�اض

 RR161256886LB 14/06/2016 29/06/2016 1171011 فوكسي میتال (فؤاد حسن شحرور)

 RR161256926LB 15/06/2016 01/07/2016 1333158 شركة البتول التجار�ة (علي ناصر برجاوي وشركاه)

 RR161256078LB 17/06/2016 29/06/2016 76328 ایرادات

 RR161256118LB 16/06/2016 29/06/2016 2901252 محمد احمد اسكندر

 RR161256775LB 16/06/2016 30/06/2016 250100 محمد خضر سعد الدین

 RR161256838LB 16/06/2016 30/06/2016 1465168 حكّ�م هوم ش م م

 RR161257095LB 16/06/2016 01/07/2016 1139064 سترا�كو غروب ش.م.م

 virtual 122222 RR161257113LB 17/06/2016 30/06/2016 -فیرتول ب س 

 RR161256719LB 21/06/2016 30/06/2016 2766875 اش ار اس تكنولوجي اوف شور

 RR161256890LB 21/06/2016 30/06/2016 2897937 فالح لبنان للتجارة و الصناعة ش م م

 RR161256912LB 22/06/2016 04/07/2016 2168173 لو بودوار دیدن ش.م.م

 RR161257025LB 20/06/2016 30/06/2016 1880995 شركة اور�نت غرافیر للط�اعة ش م م

 RR161257073LB 21/06/2016 30/06/2016 1238443 �شیر قزح�ا التكلي

 RR161257087LB 20/06/2016 30/06/2016 1088320 شركة مید�ان ش.م.ل

 RR161257127LB 20/06/2016 13/07/2016 286200 عمر محمود اغا

 RR161257175LB 21/06/2016 30/06/2016 551688 شركة الحالب للتجارة العامة(هیثم و فادي عدنان الحالب)

 RR161257229LB 17/06/2016 04/07/2016 7620 شركة المنار للبترول ش.م.م

 RR161257277LB 21/06/2016 01/07/2016 1974373 احمد جمال الشو�خ

 RR161257294LB 20/06/2016 04/07/2016 1439783 م.ل (اوف شور)الهندس�ة اللبنان�ة ش.

 RR161257303LB 22/06/2016 30/06/2016 188526 اراب�كا نیوز ش.م.ل

 RR161257325LB 24/06/2016 11/07/2016 2172825 نوال الحصني

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 الیة العامةمدیریة الم

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR161257334LB 24/06/2016 11/07/2016 1290498 اخ�ار بیروت ش.م.ل

 RR161257802LB 27/06/2016 12/07/2016 183544 سوناد

 RR161257878LB 27/06/2016 13/07/2016 2586772 میدل ا�ست كومیون�ك�شن غروب هولدنغ ش.م.ل

 RR161257881LB 27/06/2016 12/07/2016 580130 روج�ه ادمون خیرهللا

 

2 


