
  
                

  

 
 
 

 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

 

 تار�خ الز�ارة الثان�ة رقم البر�د المضمون  رقم المكلف اسم المكلف
تار�خ لصق 

LIPANPOST 

 RR165464632LB 03/10/2016 18/10/2016 695198 لیدینغ مایندز ش.م.ل

 RR165465111LB 03/10/2016 18/10/2016 5849 ستارمان شیب وشركاه ش.م.م

 ADVANCE MEDIA SARL 1195301 RR168913454LB 03/10/2016 18/10/2016ادفانس مید�ا ش.م.م 

 RR168913658LB 04/10/2016 18/10/2016 1763896 شركة فخري مقاوالت عامة ش.م.ل

 RR168913692LB 04/10/2016 19/10/2016 2160594 ف.ض.او�ل كوم�اني (تضامن)

 RR168913803LB 03/10/2016 19/10/2016 2695034 ة عرب كونتراكتنغ ش م مشرك

 RR168913817LB 04/10/2016 21/10/2016 2704597 سي ان اس اي هولدنغ ش م ل

 RR168913865LB 03/10/2016 18/10/2016 2821346 شركة أنوفا لخدمات ادارة المنشآت والطاقة ش.م.ل

 M.A.N.R 2873789 RR168913879LB 05/10/2016 19/10/2016ما�ك للتجارة  العامة  

 RR168913905LB 30/09/2016 18/10/2016 2907535 جي. اند. آي ش م ل

 RR168913953LB 05/10/2016 18/10/2016 179747 نیو سیتي سبورت

 RR168913967LB 03/10/2016 19/10/2016 187735 بروأكتیف ش.م.م

 RR168914830LB 04/10/2016 18/10/2016 15502 مؤسسة سو�رة للخ�م

 RR168914891LB 04/10/2016 18/10/2016 81386 لوازم مكتب�ة -شركة سو�دان 

 RR168914976LB 04/10/2016 19/10/2016 247789 مؤسسة درو�ش عبد العال

 RR168915265LB 04/10/2016 18/10/2016 786 خلیل فتال واوالده ش.م.ل

 RR168915319LB 03/10/2016 18/10/2016 1464496 ما ش.م.لمستودع ادو�ة اومن�فار 

 RR168915367LB 04/10/2016 18/10/2016 124548 شركة سامي جراب واوالده

 RR168915441LB 04/10/2016 18/10/2016 204579 كولوم�س ش.م.ل

 RR168915565LB 04/10/2016 18/10/2016 4083 تي ف�غا ش.م.م

 Aggreko International Projects Limited 3045275 RR168915733LB 03/10/2016 18/10/2016 -فرع شركة اجنب�ة

 RR168915821LB 04/10/2016 18/10/2016 3147029 شركة سكاي غیت للس�احة والسفر ش م م

 RR168916075LB 05/10/2016 20/10/2016 12455 میرامار ش.م.ل -شركة نصر الس�اح�ة 

ن/سمیر ونبیل علوان وشركاهم بواسطة وكیل التفل�سة قرطاس�ة ومكت�ة علوا
 المحامي عز الدین �عاصیر

45294 RR168916190LB 05/10/2016 18/10/2016 

 RR168916314LB 05/10/2016 18/10/2016 57391 شركة السراي الس�اح�ة ش.م.م

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR168916420LB 04/10/2016 19/10/2016 78726 صیدل�ة ابن سینا الجدیدة

 RR168916549LB 05/10/2016 19/10/2016 11640 و وان ش.م.مرادی

 RR168917218LB 05/10/2016 18/10/2016 104190 م�غا سبورت كوم�اني ش.م.م

 RR168917297LB 05/10/2016 20/10/2016 159613 شركة كي فور ش.م.م

 RR168917408LB 05/10/2016 18/10/2016 312611 ابتكس ش.م.م
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