
  
                

  

 
 
 

 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 

 RR156458055LB 29/08/2016 23/09/2016 85270 م�شال فاضل

 RR156460093LB 29/08/2016 23/09/2016 406117 خلیل یوسف نجم

 RR156462032LB 29/08/2016 26/09/2016 569965 طاني �طرس ال�ا

 RR156462205LB 29/08/2016 23/09/2016 1205336 كولدج فود سرف�سز لبنان ش.م.م

 RR163040074LB 30/08/2016 26/09/2016 297377 مؤسسة عودة

 RR163040176LB 29/08/2016 23/09/2016 530763 شركة االستثمار والتملك عبر ال�حار ش.م.ل ( هولدنغ)

 RR163040423LB 29/08/2016 23/09/2016 2570145 یوكونكون ش.م.ل

 RR163040635LB 29/08/2016 23/09/2016 1058559 م�كو شاید لی�انون ش.م.م

 RR163049232LB 30/08/2016 23/09/2016 1485323 أمیرالد دجتس ش.م.ل

 RR163049277LB 30/08/2016 23/09/2016 1505247 شركة مطا�ع الهادي ش.م.م

 RR163049382LB 29/08/2016 23/09/2016 1593760 كاترانس كار سیلز ش.م.م بواسطة وكیل التفل�سة المحامي وس�م الرجي

 RR163049405LB 29/08/2016 23/09/2016 1627591 كوالتي انفستمنت  غروب هولدنغ ش.م.ل

 RR163049419LB 29/08/2016 26/09/2016 1627782 شركة م�اه �انوح ش.م.م

 RR163049612LB 29/08/2016 23/09/2016 1729601 شركة ماركرز للمقاوالت ش.م.م.

 RR163049776LB 30/08/2016 23/09/2016 2061023 رایت دایركشن ش م م

 RR163050125LB 30/08/2016 23/09/2016 1974699 الجواد للس�ارات وقطع الس�ارات ش.م.م

 RR163050160LB 29/08/2016 23/09/2016 2439496 مسا�ا تي في

 RR163050235LB 29/08/2016 27/09/2016 2467156 شركة مسام للنجارة والد�كور ش م ل

 RR163050275LB 30/08/2016 23/09/2016 2430485 احمد حمید محمد

 J&M sarl 2234790 RR163050377LB 29/08/2016 26/09/2016جاي إند إم ش م م 

 RR163050598LB 30/08/2016 26/09/2016 2026478 واكبوت ش.م.م

 RR163050615LB 25/08/2016 24/09/2016 2035293 شركة براندز ش.م.ل.

 RR163050709LB 29/08/2016 27/09/2016 2201448 د�كو �الن انترناشونال ش.م.م

 Saifi Crown sal 1095785 RR163050845LB 29/08/2016 23/09/2016شركة ص�في كراون ش.م.ل 

 RR163050880LB 29/08/2016 23/09/2016 2149309 ل�سا للتجارة (حسن جمیل الراعي وشر�كه) توص�ه �س�طه

 RR163050920LB 29/08/2016 23/09/2016 353055 شركة مؤسسة داالتي ونهرا ش.م.م

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة
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 TOOLS.CO 1815973 RR163050981LB 29/08/2016 27/09/2016تولز. كو 

 RR163051046LB 29/08/2016 27/09/2016 1784543 شركة �اج ش.م.م

 RR163051647LB 29/08/2016 23/09/2016 1731797 شركة سقراط كایترنغ ش.م.ل

 RR163051664LB 29/08/2016 23/09/2016 1168796 ادفینسند كومبیوتر ت�كنولوجي اي سي تي

 RR163051973LB 30/08/2016 26/09/2016 9670 شركة یونایتد بترولیوم كوم�اني ش.م.ل

 RR163040057LB 01/09/2016 23/09/2016 271636 شركة ان�س هولدنغ

 RR163040468LB 01/09/2016 23/09/2016 57424 سبر�نغ غر�ن تاتش ش.م.م

 RR163051284LB 02/09/2016 23/09/2016 92908 كوانتوم التجار�ة

 RR163051298LB 02/09/2016 23/09/2016 5640 نوار سور �الن ش.م.م

 RR163051695LB 01/09/2016 23/09/2016 1263017 شركة بنومات�كو ش.م.ل اوف شور

 RR163051752LB 01/09/2016 23/09/2016 12009 شركة مثلجات دولسي ش.م.م

 RR156458497LB 02/09/2016 23/09/2016 2646700 إي.ما.برو ش.م.م

 RR156458996LB 06/09/2016 23/09/2016 89121 سعاده شاهین شاهین

 RR163051315LB 05/09/2016 23/09/2016 2901006 سیلیرو للتجارة والمقاوالت ش م ل

 RR163051338LB 05/09/2016 23/09/2016 1424086 مهى عبد الستار مجذوب (صیدل�ة فرساي)

 RR163052188LB 06/09/2016 23/09/2016 84344 مؤسسة ف�كتور�ا لمكافحة الحرائق

 RR163053705LB 06/09/2016 23/09/2016 715 سعد وطراد ش.م.ل

 RR163053722LB 05/09/2016 23/09/2016 2208111 سوفراین ش م ل اوف شور

 RR156458571LB 08/09/2016 26/09/2016 2576595 واي . آي للتعهدات ش.م.م.

 RR163052347LB 08/09/2016 26/09/2016 1373101 شركة ق�اله اوتو �ارتس  ش.م.م

 RR163053807LB 08/09/2016 28/09/2016 4309 ماك كورب ش.م.م

 RR163053824LB 14/09/2016 26/09/2016 79573 شركة رشید الكتر�ك وشركاه

 RR163054232LB 14/09/2016 27/09/2016 107422 مؤسسة محمد ع�اس الكزما

 RR163053775LB 14/09/2016 27/09/2016 1426371 أكا ش.م.م.

 RR163054317LB 15/09/2016 26/09/2016 450124 اي �الس الیزر ش.م.م

 RR163054436LB 15/09/2016 27/09/2016 258531 شركة التجارة والبناء العالم�ة
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