
  
                

  

 
 
 

 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 

 RR161238882LB 13/04/2016 03/05/2016 1752508 بیور انترتنمنت غروب ش.م.م

 RR161242516LB 15/04/2016 28/04/2016 2501024 شركة برا�م بزنس ش م ل

 RR161244389LB 13/04/2016 03/05/2016 2123639 سكوار كافه ش م م

 RR161247456LB 14/04/2016 28/04/2016 546235 حسین علي وهبي

 RR159841900LB 16/04/2016 03/05/2016 1100245 شركة میر�اد فورم اي كولور

 LIGHT NEON GROUP 2549377 RR161242706LB 18/04/2016 03/05/2016- توص�ة �س�طة

 RR161247439LB 15/04/2016 03/05/2016 2867163 سنتشوري فارما ش.م.ل

 RR161247527LB 20/04/2016 03/05/2016 1299961 سیدر الند د�فیلو�منت غروب ش.م.ل

 RR161247544LB 19/04/2016 03/05/2016 2026747 انتركو�ل ش م ل

 RR161247589LB 18/04/2016 03/05/2016 193840 كرم وابناؤه ش.م.مروتس ترافل 

 RR161248686LB 18/04/2016 03/05/2016 2229438 شركة بي كاي انترت�منت ش م م

 RR161248845LB 19/04/2016 04/05/2016 2641564 ا�من محمد علي عیتاني

 RR161248964LB 18/04/2016 04/05/2016 41361 جوز�ف �طرس كرم

 RR161249032LB 18/04/2016 03/05/2016 1255691 بیروت العقار�ة لالدارة والخدمات ش.م.ل برامز

 MK GROUPE COMPANY 672102 RR161249871LB 19/04/2016 04/05/2016 -ام.ك  غروب كوم�اني ش.م.م 

 RR161249925LB 19/04/2016 04/05/2016 1674336 شركة بیوتي كیر ترایدینغ ش.م.م

 RR161249942LB 20/04/2016 03/05/2016 5592 شركة حطب وسنو للتجارة العامة ش.م.م

 RR161250129LB 18/04/2016 03/05/2016 3041641 اوش�ان لوجستك ش.م.م.

 RR161250588LB 20/04/2016 04/05/2016 216408 شركة معامل حسني حوماني ش.م.م

 Uberhaus S.A.L HOLDING 3007646 RR161247425LB 20/04/2016 09/05/2016او�رهاوس ش.م.ل. هولدنغ 

 RR161248902LB 21/04/2016 09/05/2016 2419207 رادیو بیروت ش م ل

 Medi Test S.A.R.L 1708685 RR161250013LB 22/04/2016 13/05/2016میدي تست ش.م.م

 RR161250027LB 22/04/2016 09/05/2016 1518415 جنرال ترانسبورت�شن سرف�سز ش.م.ل جي.تي.اس

 RR161250146LB 21/04/2016 09/05/2016 444564 التراس دبیبو ش.م.م.

 RR161250150LB 22/04/2016 09/05/2016 314373 شركة بیوتي الین

 RR161250000LB 25/04/2016 09/05/2016 1676265 داغر اند كوم�اني انترناشیونال ش.م.م

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR161250089LB 25/04/2016 09/05/2016 249006 اشیرا ش.م.ل

 NDI S.A.R.L 2930251 RR161250101LB 25/04/2016 09/05/2016أن دي آي ش.م.م. 

 RR161251075LB 25/04/2016 09/05/2016 2970637 شركة سعد الدین للتجارة ش.م.م.

 RR161251124LB 25/04/2016 09/05/2016 2600 ش.م.م -لبنان  -شركة روتانا 
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