
  
                

  

 
 
 

 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 

 RR168925846LB 03/11/2016 21/11/2016 2877481 شركة س ك م فایننشل غروب ش.م.ل.

 RR168927246LB 03/11/2016 21/11/2016 1634719 شركة كوالیتي تراست ش.م.ل.

 EMMA Co Steel S.A.R.L 1798439 RR168927674LB 03/11/2016 23/11/2016إ�ّما كو ستیل ش.م.م.   .

MUPLTEC SARL 1837987 RR168927731LB 03/11/2016 21/11/2016 

 RR168928207LB 03/11/2016 23/11/2016 2009743 آي هارت فاشن ش.م.ل

 RR168928391LB 02/11/2016 21/11/2016 2096048 اند سي غروب ش م ل اي

 RR168930316LB 04/11/2016 21/11/2016 2544492 شركة مالتي تاسكرز ش.م.م

 RR168931912LB 02/11/2016 21/11/2016 258520 شركة النیل للصناعة والتجارة

 Car Index s a r l 1243395 RR168932087LB 03/11/2016 21/11/2016كار اندكس ش م م 

 FILE TEC S.A.R.L 302972 RR168932175LB 02/11/2016 21/11/2016فایل تك ش.م.م  

 RR168932294LB 03/11/2016 23/11/2016 979 شركة ایوب لالنماء والتسلیف ش.م.م

 RR168932303LB 03/11/2016 21/11/2016 1134 شركة الخر�ف ش.م.م

 RR168932382LB 03/11/2016 23/11/2016 4463 شركة سلیب كونفورت لبنان ش.م.ل

 RR168932405LB 03/11/2016 21/11/2016 4701 ر�سترز كوم�اني ش.م.م

 RR168932436LB 03/11/2016 23/11/2016 4387 شركة سلیب كونفورت العقار�ة ش.م.ل

 TELESHOP SARL 10674 RR168933357LB 04/11/2016 21/11/2016تیل�شوب ش.م.م 

بواسطة وكیل  ANATA CORPORATION SARLاناتا كور�ور�شون ش.م.م  
 التفل�سة المحامي د. محمد خالد رست

220999 RR168933405LB 04/11/2016 23/11/2016 

 RR168933502LB 04/11/2016 23/11/2016 4654 شركة طل�ع یونس ترایدنغ كوم�اني (مودار)

 RR168933533LB 04/11/2016 21/11/2016 5922 �انون ش.م.ل�ایرو غارد لی

 RR168933754LB 04/11/2016 21/11/2016 2801 هوت زونز للدعا�ة واالعالن ش.م.م

 RR168933785LB 04/11/2016 21/11/2016 2388 شركة �سام شمعة وشركاه ش.م.م

 RR168933900LB 04/11/2016 23/11/2016 448 التاج/الحاج حسن فل�فل وولد�ه-سنو�یز 

 RR168933958LB 04/11/2016 21/11/2016 12150 شركة ابناء ابراهم سل�م المرج ش.م.م

 RR168934057LB 04/11/2016 23/11/2016 10777 صالح مجري وشركاه ش.م.م -او جي مجموعة تجهیز المكاتب 

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 یریة المالیة العامةمد

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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