
                
  
  

 إعالم تبل�غ
 املوضوع: تبليغ

 
دائرة خدمات  –�ات لمصلحة العم –مدیر�ة الضر��ة على الق�مة المضافة   -مدیر�ة المال�ة العامة  -تدعو وزارة المال�ة  

ر�ة الضر��ة مدیفي  المراق�ة الضر�ب�ة واالسترداداتدائرة هم في الجدول أدناه للحضور إلى ئالخاضعین, المكلفین الواردة أسما
بیروت، لتبلغ البر�د المذكور تجاه اسم  -شارع كورن�ش النهر -مبنى وزارة المال�ة,  قرب قصر العدل على الق�مة المضافة, 

كل منهم خالل مهلة ثالثین یومًا من تار�خ نشر هذا اإلعالم, وٕاال �عتبر التبل�غ حاصًال �صورة صح�حة �عد انتهاء مهلة 
 علمًا أنه سیتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المال�ة:  ,ا أعالهالمراجعة المشار إلیه

 

 رقم البر�د المضمون  رقم المكلف اسم المكلف
تار�خ الز�ارة 

 الثان�ة
تار�خ لصق 

LIPANPOST 

 RR159082095LB 25/11/2016 04/01/2017 3776 قصار اخوان وشركاهم ش.م.م بواسطة وكیل التفل�سة المحامي ولید غاوي , �صفتك

ARGO CEDAR 784088 RR159082118LB 25/11/2016 03/01/2017 

 RR010376922LB 09/12/2016 04/01/2017 2029351 اینولوج�ا ش م ل

 RR159082183LB 27/12/2016 23/01/2017 8505 غام ش.م.م

 RR159083317LB 28/12/2016 26/01/2017 1865305 افران المنار ش م م بواسطة وكیل التفل�سة المحامي طارق الغر�ب

 Kocache Enterprises SAL 310444 RR159083405LB 29/12/2016 23/01/2017كوكش انتر�رایز�ز ش.م.ل.

 RR159083422LB 27/12/2016 25/01/2017 1894783 الصفا للتجارة والصناعة ش.م.م.

 RR159083538LB 29/12/2016 23/01/2017 1884383 ر ش.م.مشركة ماكسي �الست للصناعة و التجارة و االستثما

 STEAM COMPANY S.A.R.L 306179 RR159083590LB 28/12/2016 23/01/2017شركة ست�م للتجارة والصناعة ش.م.م 

SHARAF S.A.R.L 2131470 RR159083691LB 30/12/2016 24/01/2017 

 RR159083780LB 28/12/2016 23/01/2017 2029684 )شركة عیتاني غروب للشحن والتخل�ص (توص�ة �س�طة

 RR010376909LB 03/01/2017 26/01/2017 260830 هولدینغ-اي.بي.دي غروب ش.م.ل.

 RR010376911LB 06/01/2017 26/01/2017 91405 صیدل�ة العیتاني

C.J.M.(امیل رحمه غسان) 228698 RR136822709LB 02/01/2017 30/01/2017 

 RR159081850LB 10/01/2017 26/01/2017 684025 �اكج ش.م.م بواسطة وكیل التفل�سة المحامي مصطفى فرحا شركة رو�ال

 RR159081917LB 05/01/2017 26/01/2017 75923 صحة ونظافة -سي . اي اند تي للتنظیف 

 RR159081979LB 05/01/2017 26/01/2017 25246 مؤسسة سمیر متى

 RR159082458LB 10/01/2017 31/01/2017 1416658 عمر محمد فخري الیوسف

 RR159082461LB 10/01/2017 31/01/2017 1922540 عمر الیوسف للتجارة العامة

 RR159082625LB 05/01/2017 26/01/2017 453386 النجوم لالتصاالت ش.م.م

 RR159082648LB 10/01/2017 26/01/2017 1388406 س�مون امیل اسحق

 RR159082807LB 05/01/2017 26/01/2017 554646 بنان�ة النتاج ال�اطون الجاهز ش.م.م.شركة دكروب الل

 RR159082869LB 09/01/2017 27/01/2017 13543 مؤسسة الفر�د للتجارة العامة والتعهدات والمقاوالت

 RR159082926LB 05/01/2017 26/01/2017 13193 شركة كادروتیل ش.م.م

 RR159082943LB 09/01/2017 01/02/2017 1876343 ایدج ش م م

 RR159083056LB 10/01/2017 26/01/2017 2495419 ار اف وان ش م ل بواسطة وكیل التفل�سة المحامي عطارد عبدالل

 RR159083189LB 10/01/2017 31/01/2017 233379 قدموس التجار�ة (لصاحبها علي الحسیني)

 RR159083192LB 10/01/2017 27/01/2017 2368515 ش م م شركة فدك انترناشیونال تر�دینغ كوم�اني

 RR159083325LB 09/01/2017 28/01/2017 108960 رو�ال �الزا ش.م.م

 RR159083365LB 04/01/2017 27/01/2017 293282 محمد عبود مرعب

 RR159083453LB 03/01/2017 30/01/2017 1771041 شركة نصر لالخشاب ش.م.م

 RR159083467LB 04/01/2017 26/01/2017 1624220 ش.م.لشركة كلوب سنسز 

 الجمھوریة اللبنانیة
 وزارة المالیة

 مدیریة المالیة العامة
مدیریة الضریبة على القیمة 

 المضافة
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 RR159083524LB 05/01/2017 26/01/2017 2113418 شركة سان س�مون ش.م.م

 RR159083612LB 12/01/2017 26/01/2017 263713 مصطفى احمد حمزة

 RR159083630LB 12/01/2017 30/01/2017 2449344 اراكو لل�اطون الجاهز ش.م.م

 RR159083745LB 11/01/2017 26/01/2017 230385 استیراد وتصدیر تخل�ص �ضائع(عصام احمد شكر)-جارة العامةشكر للت

 RR159083802LB 04/01/2017 27/01/2017 1757783 شركة افندینا ش.م.م

 RR159083833LB 09/01/2017 27/01/2017 369220 اكسبرس بترولیوم كوم�اني ش.م.م

 RR159083847LB 05/01/2017 26/01/2017 227120 الولىمحطة محروقات الفهد ا

 RR159081903LB 13/01/2017 26/01/2017 1865557 سوالي ناتور�ل غروب لتأجیر الس�ارات ش.م.م

 RR159083904LB 12/01/2017 26/01/2017 501414 ه�فاء محمد وهبي
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