
  
                

  

 
 
 

 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 

 RR161252589LB 23/05/2016 07/06/2016 1072086 شركة �مین للمشتقات النفط�ة ش.م.م

 RR161253023LB 23/05/2016 08/06/2016 476122 بي.اف.سي. ماركت

 RR161253757LB 21/05/2016 14/06/2016 1402893 شركة برا�م ر�فیرنس ش.م.م.

 RR161254151LB 24/05/2016 07/06/2016 2113019 الشركة الوطن�ة ألنظمة األبن�ة الحدید�ة ش.م.ل

 RR161254205LB 26/05/2016 07/06/2016 9534 شركة االنوار للتجارة والمقاوالت ش.م.م

 RR161254222LB 24/05/2016 07/06/2016 346582 ال�سار زكر�ا الخوري 

 RR161254240LB 24/05/2016 10/06/2016 12414 شركة االنوار لمواد البناء ش م م

 RR161254253LB 25/05/2016 07/06/2016 1394495 العجمي للخلیخ العر�ي ش.م.م

 RR161254267LB 23/05/2016 07/06/2016 1387035 شركة اسماعیل التجار�ة

 RR161254338LB 27/05/2016 07/06/2016 2985069 فادي جورج بدر

ARC CO S A R L 2124852 RR161254797LB 26/05/2016 07/06/2016 

 RR161254885LB 27/05/2016 07/06/2016 2020033 موتوروال لبنان ش.م.م

 RR161254125LB 27/05/2016 13/06/2016 2110341 امل كامل كوسا

 RR161254275LB 27/05/2016 13/06/2016 149376 غسان نمر سعد

 RR161254718LB 30/05/2016 13/06/2016 230933 /ب�ار شفیق الفغالي  FEGHALI TELICOMفغالي تیل�كوم 

 RR161254749LB 01/06/2016 14/06/2016 89736 جوز�ف عید وشركاه

 RR161254871LB 31/05/2016 14/06/2016 2727088 شركة بیترو �الس ش.م.م.

 RR161254908LB 27/05/2016 15/06/2016 164925 شركة انسوالیت بلوكس ش.م.م

 RR161254911LB 27/05/2016 13/06/2016 2131397 دغمش لصناعات االلمنیوم ش.م.ل

 RR161254987LB 01/06/2016 13/06/2016 2152007 بدر تر�دنغ غروب ش.م.م

WELCOME RENT CAR L.L.C 2228194 RR161255038LB 30/05/2016 13/06/2016 

 RR161255072LB 01/06/2016 15/06/2016 564488 د رفیق سلوم\جها

 RR161255086LB 31/05/2016 13/06/2016 1530540 جمال خالد السل�ط

 RR161255109LB 31/05/2016 15/06/2016 1871392 ال�سارز كوم�اني

 RR161255143LB 30/05/2016 13/06/2016 2069609 هومز اند مور ش م م

 RR161255191LB 27/05/2016 13/06/2016 2230411 شركة سما بیروت التجار�ة ش.م.م

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 ة على القیمة المضافةمدیریة الضریب
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 RR161255276LB 30/05/2016 13/06/2016 1665460 جنى للتجارة العامة (علي غالب زغیب)

 EXIM 2033363 RR161255378LB 30/05/2016 13/06/2016 (انطوان جوزف سرور)

 RR161255395LB 31/05/2016 13/06/2016 1384332 شركة سل�مان اخوان

)للتجارة العامة(لوأي ر�اض المشرف�ة  R-M 1997353 RR161253010LB 03/06/2016 14/06/2016 

 RR161254721LB 03/06/2016 13/06/2016 228330 دنتو �الست ش.م.م

 RR161255245LB 03/06/2016 13/06/2016 2150870 داني جرجس معلوف

 RR161255568LB 02/06/2016 13/06/2016 961779 /حبیب حسن بر��ش H H B FOR TRADINGاتش اتش بي للتجارة 
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