
  
                

  

 
 
 

 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 

 RR161258224LB 13/07/2016 01/08/2016 2408502 بي اي لیز�نغ ش م ل

 RR161258238LB 11/07/2016 04/08/2016 97855 مؤسسة ایلي الترك التجار�ة

 RR161258269LB 12/07/2016 02/08/2016 11800 فارمارول ش.م.م

 RR161258958LB 12/07/2016 02/08/2016 133585 شركة كار�ونات الكالسیوم اللبناني ش.م.ل

 Adrenco International   2958451 RR161259030LB 12/07/2016 05/08/2016 .ش.م.م

 RR161259105LB 12/07/2016 04/08/2016 3065466 ركت ش.م.م.واي ساید ما

 RR161259114LB 13/07/2016 04/08/2016 3049337 شركة االتحاد للتجارة ش.م.م
 FUTURE INTERNATIONAL بواسطة وكیل التفل�سة المحامي عطارد عبدهللا

DIARIES F.I.D  
614517 RR161259162LB 15/07/2016 02/08/2016 

E.E.S 2864536 جوزف القاعي وشركاءه RR161259295LB 15/07/2016 08/08/2016 

 RR156454098LB 22/07/2016 10/08/2016 243144 س�ارات اللحام لصاحبها احمد ناصر اللحام

 RR156454209LB 22/07/2016 10/08/2016 573881 م.�شیر الفاكهاني ( مهى یونس الفاكهاني)

 RR161259499LB 22/07/2016 09/08/2016 98288 شركة الشرق االوسط للصناعات واالل�ات ش.م.ل

 RR156454005LB 27/07/2016 09/08/2016 11334 شركة كوم�كا ش.م.م

 TORO NEGRO/ 69013 RR156454040LB 26/07/2016 09/08/2016جوز�ف  شمعون/

HEART TO HEART  وص�ة �س�طةت-دالل وحنان ط�ارة وشركاهم  343057 RR156454190LB 26/07/2016 09/08/2016 

 RR156454380LB 26/07/2016 12/08/2016 168294 ماهر عبد القادر النحالوي 

 RR156454433LB 27/07/2016 09/08/2016 69735 جاك اوجین عوده

 RR156454455LB 27/07/2016 10/08/2016 230778 مركز بیروت الدولي للمعارض والترف�ه ش.م.ل

 RR161259675LB 25/07/2016 09/08/2016 94277 مؤسسة الدكتور نسیب البر�یر الطب�ة

 RR156454022LB 28/07/2016 09/08/2016 14295 صیدل�ة شلفون 

 RR156454464LB 28/07/2016 09/08/2016 2538294 محفوظ ن م لتأجیر الس�ارات ش.م.م.

 RR156454212LB 02/08/2016 18/08/2016 576495 تاكت لالعمار ش.م.م

 RR156454478LB 01/08/2016 17/08/2016 244005 الشركة اللبنان�ة السور�ة للتجارة والنقل

 RR156454481LB 02/08/2016 16/08/2016 430616 351المنطقة -جمع�ة اند�ة اللیونز الدول�ة

 RR156454549LB 02/08/2016 16/08/2016 46905 محمد امین محمد اسماعیل مرح�ا

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR156454552LB 02/08/2016 16/08/2016 202153 مؤسسة الفادي لالدوات الكهر�ائ�ة

 RR156454711LB 02/08/2016 16/08/2016 2028667 شركة شمس العالم�ة للتجارة العامة والمقاوالت والبناء ش.م.م.

 RR156454795LB 02/08/2016 18/08/2016 56846 خالد زهیر التیناوي - SCALZAسكالزا 

 RR156454827LB 01/08/2016 16/08/2016 68301 محمد حمید شري 
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