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�إعالنات � /إعالنات
�إعالنات ر�سمية
الجنوبي /دائرة التدقيق /الطابق الثاني
لتبلغ كتاب تحديد المطرح الضريبي.
وف����ي ح����ال ع����دم ال��ح��ض��ور يعتبر
التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بتاريخ
. 2016/1/29

إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ مقترحات أولية
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية
المالية العامة ـ مديرية ال��واردات (مالية
لبنان الجنوبي/دائرة التدقيق) المكلفين
ال����واردة أس��م��اؤه��م ف��ي ال��ج��دول أدن���اه،
مجهولو مركز العمل ومحل اإلقامة حاليا ً
للحضور شخصيا ً أو م��ن ي��ن��وب عنهم
قانونا ً خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ
 2015/12/30إلى مركز الدائرة الكائن
ف��ي محافظة لبنان الجنوبي /صيدا/
ال��س��راي الحكومي/مبنى مالية لبنان
الجنوبي /دائرة التدقيق /الطابق الثاني
لتبلغ مقترحات اولية.
وف����ي ح����ال ع����دم ال��ح��ض��ور يعتبر
التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بتاريخ
. 2016/1/29
اسم المكلف
رجاء محمد الزغبي
محمد وجيه عيديبي

303120

أح�������م�������د
محمد علي
معتوق

1765610

ت���ج���ارة س��ي��ارات
مستعملة وقطع
غيار

عمالً بأحكام المادة  28من القانون رقم
 44تاريخ  2008/11/11و تعديالته
(قانون اإلجراءات الضريبية).
للمراجعة:
العنوان :صيدا السراي الحكومي مبنى
مالية لبنان الجنوبي الطابق الثاني .
الهاتف07/720014 – 07/720012 :
– 07/754086
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في
محافظة الجنوب
سمير حسين
رئيس دائرة التدقيق بالتكليف
محمد سامي عبدالله
التكليف2436 :

رقم المكلف
16126

اسم
المكلف

رقم المكلف

النشاط

عمالً بأحكام المادة  28من القانون رقم
 44ت��اري��خ  2008/11/11وتعديالته
(قانون اإلجراءات الضريبية).
تبدأ مهلة ابداء المالحظات على النتيجة
األولية للتدقيق المحدد بثالثين يوما ً اعتبارا ً
من اليوم التالي لتاريخ التبليغ أي في
 2016/1/30وتنتهي في 2016/2/28
ضمنا ً
للمراجعة:
العنوان :صيدا السراي الحكومي مبنى
مالية لبنان الجنوبي الطابق الثاني .
الهاتف07/720014 – 07/720012 :
– 07/754086
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في
محافظة الجنوب
سمير حسين
رئيس دائرة التدقيق بالتكليف
محمد سامي عبدالله
التكليف2436 :

إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ أمر مهمة
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية
المالية العامة ـ مديرية ال��واردات (مالية
لبنان الجنوبي /دائرة التدقيق) المكلفين
ال����واردة أس��م��اؤه��م ف��ي ال��ج��دول أدن���اه،
مجهولو مركز العمل ومحل اإلقامة حاليا ً
للحضور شخصيا ً أو م��ن ي��ن��وب عنهم
قانونا ً خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ
 2015/12/30إلى مركز الدائرة الكائن
ف��ي محافظة لبنان الجنوبي /صيدا/
ال��س��راي الحكومي/مبنى مالية لبنان
الجنوبي/دائرة التدقيق/الطابق الثاني
لتبلغ أمر مه ّمة.
وف����ي ح����ال ع����دم ال��ح��ض��ور يعتبر
التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بتاريخ
. 2016/1/29

إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ كتاب تحديد المطرح
الضريبي
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية
المالية العامة ـ مديرية ال��واردات (مالية
لبنان الجنوبي/دائرة التدقيق) المكلفين
ال����واردة أس��م��اؤه��م ف��ي ال��ج��دول أدن���اه،
مجهولو مركز العمل ومحل اإلقامة حاليا ً
للحضور شخصيا ً أو م��ن ي��ن��وب عنهم
قانونا ً خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ
 2015/12/30إلى مركز الدائرة الكائن
ف��ي محافظة لبنان الجنوبي /صيدا/
ال��س��راي الحكومي/مبنى مالية لبنان

اسم المكلف
علي احمد زغير

رقم المكلف
1664446

عمالً بأحكام المادة  28من القانون رقم
 44تاريخ  2008/11/11وتعديالته
(قانون اإلجراءات الضريبية).
للمراجعة:
العنوان :صيدا السراي الحكومي مبنى
مالية لبنان الجنوبي الطابق الثاني .
الهاتف07/720014 – 07/720012 :
– 07/754086
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في

محافظة الجنوب
سمير حسين
رئيس دائرة التدقيق بالتكليف
محمد سامي عبدالله
التكليف2436 :
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليع ضريبة متوجبة
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية
العامة ـ مديرية ال���واردات (مالية لبنان
الجنوبي/محافظة الجنوب) دائرة التدقيق
ال����واردة أس��م��اؤه��م ف��ي ال��ج��دول أدن���اه،
المجهولي مركز العمل أو محل اإلقامة
حاليا ً للحضور شخصيا ً أو من ينوب عنهم
قانونا ً خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ
 2015/12/30إلى مركز الدائرة الكائن
في سراي صيدا لتبلغ الضريبة المتوجبة
/قرار التحصيل الجبري.
وف����ي ح����ال ع����دم ال��ح��ض��ور يعتبر
التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بتاريخ
. 2016/1/30
عمالً بأحكام المادة  28من القانون رقم
 44تاريخ  2008/11/11وتعديالته
(قانون اإلجراءات الضريبة).
اسم المكلف

إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة المضافة – مصلحة العمليات – دائرة
خدمات الخاضعين ,المكلفين الواردة أسمائهم في الجدول أدناه للحضور إلى دائرة التحصيل في مديرية الضريبة
على القيمة المضافة ,مبنى وزارة المالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،لتبلغ البريد المذكور
تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ,وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة
بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ,علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة
المالية:
اسم المكلف

رقم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تريستار غروب ش.م.م

379

RR157743808LB

هاوس اوف سبورتس ش.م.ل

6461

RR157742073LB

هارد روك كافيه  -بيروت ش.م.م

7179

RR157745211LB

شركة االت المكاتب واللوازم والخدمات «اوماس» الشرق االوسط

7939

RR157742192LB

ف.ت.م.ل ش.م.ل

8484

RR159849801LB

شركة اتحاد للتجارة ش.م.م

11032

RR159863128LB

برومارك ش.م.م

11093

RR159857184LB

دار ميوزك للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع ش.م.م

11819

RR157741475LB

الشركة اللبنانية للتعهدات العامة ش.م.م

11829

RR157742042LB

صالح ابراهيم شمعون

13475

RR159857768LB

شركة سويد العصرية

46855

RR159862290LB

كاف دي برنس

59020

RR157740293LB

مؤسسة سمير خوري للتجارة

62868

RR157741237LB

قره بت زاوزاوجيان وولده

65205

RR159862309LB

مؤسسة ه .قصارجيان

89424

RR159851717LB

واسكان اغوب قليجي

108934

RR159857944LB

شركة غرانيت الند ش.م.م

110281

RR159863180LB

محمد حسين الشامي

127474

RR157741515LB

132204

RR157742060LB

132750

RR157741311LB

محل فيصل القعسماني

158201

RR159862184LB

مؤسسة جومارو التجارية JOMARO

161651

RR157742935LB

الشركة اللبنانية لالتصاالت ش.م.ل

166075

RR157742095LB

مؤسسة كالدكس CLADEX

180679

RR157740982LB

187164

RR157741841LB
RR157741991LB
RR157741815LB

علي ابراهيم منصور

1964405

سامر حسن حمود

250869

محمد نزيه عبد الغني حفوضة

694130

مؤسسة علي شعيتو التجارية (ف)2

شركة ميديكال بالس ش.م.م

2091130

مؤسسة وايت الند التجارية White Land

ش��رك��ة البناء للتجارة العامة
–ماجد الرز وشركاه

2090683

ماجد الرز

1703595

علي سعيد الحاج

1877436

محمد حسيب حلمي شعبان

جهاد عماد الحاج

2091485

ش.م.م ALIMENTATION AL RIHAB

189865

Energie gaddar sarl

2441523

محطة كفوري للمحروقات لصاحبها متري الياس كفوري

195240

لورديني غروب ش.م.م

195276

RR157743312LB

لورديني غروب ش.م.م

195276

RR159862153LB

شركة جناي ش.م.م

197456

RR159853196LB

شركة الهادي ش.م.م

198250

RR157741501LB

فرن محمود ومحمد وجمال الدين توفيق حاسبيني

198711

RR157743082LB

هدالين لالعالن والتسويق ش.م.م

199669

RR157741339LB

مجموعة موزار العالمية ش.م.م

216582

RR159861935LB

مؤسسة حنا ابراهيم للتجارة العامة

221043

RR157742175LB

شركة رول مار رفول ش.م.م

226668

RR157742833LB

مؤسسة الربيع للتجارة العامة

227491

RR157743989LB

شركة الشرق االوسط للمباني والتعهدات ش.م.م

227773

RR159857992LB

غسان جدعان زين الدين عميل جمركي مرخص

234315

RR157740231LB

احمد قبالن سليم بيه

246883

RR157743414LB

مركز معالجة المياه لصاحبها حسان حسن بدر الدين

248676

RR159862365LB

يضاف الى المبلغ المبين اعاله غرامة
تحصيل عن كل شهر تأخير
تبدأ مهلة االعتراض على الضريبة /قرار
التحصيل الجبري المحدد بشهرين اعتبارا ً
من اليوم التالي لتاريخ التبليغ أي في
 2016/1/31وتنتهي في 2016/3/30
ضمناً.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في
محافظة الجنوب
سمير حسين
رئيس دائرة التدقيق بالتكليف
محمد سامي عبدالله
التكليف 2436

رقم المكلف

اسم المكلف

رقم البريد المضمون

شركة االقمشة العالمية ش.م.م

476898

RR159856144LB

 REGALO SARLريغالو ش.م.م

494944

RR157741838LB

مكرمة اسعد نقوال

496588

RR159861555LB

بيت التخاريج ( كريم محمد عبود )

504133

RR157741285LB

شركة ميجا للتجارة الدولية ش.م.م

553105

RR157740333LB

كريستال كلين (جورج حنا عطية)

567744

RR159858485LB

عمر احمد العجمي

570730

RR159862065LB

المجموعة اللبنانية االماراتية المتحدة للخدمات والتجارة ulec

571764

RR157744128LB

هداتيك-ساميا وغادة هواويني وشركائهما

600285

RR159856192LB

بروفسيونال سرفيسز -جدعون وشركاه

652075

RR159856215LB

سلطان ابراهيم الحسن

656298

RR157741170LB

مؤسسة البركة للتجارة و المقاوالت (ناصر حسن الشقيف )

675059

RR157742215LB

ابراهيم حمود احمد

689284

RR159857811LB

غرين فيلدز ش.م.م

743209

RR159858746LB

شركة اخشاب العالم ش.م.م

824845

RR157742158LB

شركة زرعا ش.م.م ZARAAN SARL

832819

RR159861422LB

ثميليوسي ش.م -فرع لبنانThemeliosi s.a -

835541

RR159863176LB

الوطنية للتجارة والتعهدات ش.م.م

874568

RR157743785LB

عباس محمود منصور

895040

RR157741308LB

محمد عدنان قباني Winchester-

923631

RR157744065LB

شي زخيا ش.م.م

964787

RR159863193LB

البالدار ش.م.ل EL PALADAR SAL

994134

RR159856379LB

تكنولوجي اوارد دوت كوم -سمير عصام الزين

1174967

RR157742263LB

رمضان حسن الخلف Children Land-

1192409

RR159856643LB

مؤسسة خليل مرهج

1192765

RR159856657LB

-محمد مفضي حمود RAFIF’S CAR

1195756

RR159856665LB

مؤسسة  SWISS CARعالمه لصاحبها هاشم عبد الكريم عالمه

1206009

RR159859123LB

الياس شلهوب للتجارة

1208426

RR157740090LB

شركة شيدادا ش.م.م

توفي اند كوفي  Toffee & Coffeeش.م.م

1225254

RR157741550LB

1249884

RR159863264LB

روف توب برودكشن ش.م.م

1312013

RR159861802LB

ربيع الحاج للتجارة

1342931

RR159862975LB

شربل فارس حنون

1344186

RR157741736LB

اللبنانية للتجارة والخدمات

1352682

RR157743343LB

كرم الياس نصر الله (ابو صعب)

1370346

RR159861816LB

وليد خالد البرادعي

1425586

RR157740130LB

توما هوك ش.م.م

1430081

RR159861453LB

أم .سي.أي . 2ش.م.ل

1476678

RR157741974LB

يوني فود انفستنمت ش.م.م

1487591

RR159854735LB

سي سي ان ش.م.م

1496955

RR157741546LB

شركة يوتيليتي سولوشنز اي تي ش.م.ل.

1577252

RR157744145LB

شركة نبع مية ش.م.م

1616490

RR157741563LB

داود لتوزيع الكومبيوتر

1693394

RR157743860LB

شركة جيمكو ش م م

1722068

RR159859260LB

زيرك محمد صالح شيخو

1733136

RR159856056LB

بدر الدين صالح سداح

1733144

RR159856060LB

حسين عبد الرزاق الداشر

1733147

RR157741461LB

شركة عودي و عبد الوهاب التجارية
(اخالص الدلوحي و شركاؤها)

1734169

RR159857167LB

Middle East Pharmaceutical Products S.A.R.L

249946

RR159849894LB

سالم نقوال سرور

1750125

RR159857224LB

ان فوغ INVOGUE

250546

RR159862935LB

شكري سمير عبدو

1772643

RR159859300LB

ميالد حبيب الخوري

256413

RR159862096LB

معمر عباس العبد علي

1791728

RR157742008LB

شركة قطب للتجارة العامة (جواد قطب وشريكه)

262793

RR159858159LB

سيمون اوهانيس اوهانيان

1791752

RR157741149LB

المؤسسة اللبنانية السورية لبيع البالت المستعملة(زياد حراق)

270565

RR159861541LB

حسين العبد العمر

1792046

RR157741166LB

جرجس يعقوب ابو رستم

272198

RR155598515LB

محمد نور ذياب الفياض

1792105

RR157741152LB

الشركة البيولوجية لمواد التنظيف ش.م.م

273770

RR157741299LB

اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

مؤسسة يوسف للتجارة العامة

1824228

RR159857842LB

شركة تويستر TWISTER

297335

RR159853505LB

محل هيثم القطب للتجارة  -لصاحبه هيثم أحمد راضي القطب

1848980

RR159859375LB

ضياء الدين ابراهيم ابو الحسن

1721219

RR142849229LB

2015-11-09

2015-11-25

رياض انطونيوس عبدو

303499

RR159862140LB

غسان عمر حمد

1875137

RR157742161LB

احمد سليم محمد عدنان السعيد

306407

RR157742113LB

علي احمد غندور ()G.S.T

1890597

RR157743856LB

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة الجنوب -دائرة التدقيق الميداني المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في المصلحة المالية األقليمية في لبنان الجنوبي /صيدا /السراي الحكومي الطابق الثاني.
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم  ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة
بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسين
رئيس دائرة التدقيق بالتكليف
محمد سامي عبدالله
التكليف2436 :

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة الجنوب ـ الدائرة التدقيق الميداني المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في المصلحة المالية األقليمية في لبنان الجنوبي /صيدا /السراي الحكومي الطابق الثاني
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم  ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة
بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله  ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف
محمد موسى سعد

رقم المكلف
470360

رقم البريد المضمون
RR145405799LB

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

تاريخ الزيارة الثانية
2015-09-16

تاريخ اللصق
2015-10-23

رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسين
رئيس دائرة التدقيق بالتكليف
محمد سامي عبدالله
التكليف2436 :

إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة المضافة – مصلحة العمليات – دائرة خدمات
الخاضعين ,المكلفين الواردة أسمائهم في الجدول أدناه للحضور إلى دائرة التحصيل في مديرية الضريبة على القيمة
المضافة ,مبنى وزارة المالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم
خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ,وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة
المشار إليها أعاله ,علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:

الجنوب بالستيك

307577

RR159858321LB

الموسوي ترايد للتجارة والمقاوالت

1909010

RR157741988LB

النادر للتجارة العامة لصاحبها وائل سليمان احمد ابراهيم

307839

RR157741617LB

طنوس للتجارة

1913549

RR159859429LB

احمد عبد الجليل غانم

311806

RR159857476LB

اسور ش.م.ل

1926528

RR159855299LB

الشركة المتحدة للمواد الكيمائية ش.م.م

313042

RR159863202LB

اوتو سايلز سيتي

1948503

RR159857119LB

انترناشونال ترايدنغ اند انفستمانت eau H2

314484

RR159853545LB

شركة زغيب للصناعة والتجارة ش م م

1958616

RR159855339LB

بيفالكو  ( BEVALCO -مهران ابرهيم قهوجيان )

359061

RR159858437LB

شركة االخرس غروب ش.م.م.

1991206

RR159859494LB

زين الدين زين الدين التجارية ( زين الدين سليمان زين الدين )

370494

RR157741360LB

اندومدكس  -هالل منصور وشركاه

2025905

RR159855988LB

الشركة العربية المتحدة ش.م.م

392625

RR159863216LB

مصطفى محمد الفوعاني

426910

RR157741435LB

إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في
اجراء استدراج عروض لتقديم وتركيب
خ��زان��ي��ن بسعة  16000م 3للخزان
الواحد لمادة الفيول أويل في معمل الجية
الحراري.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان -امانة السر -الطابق ( 12غرفة

 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدرة /500000/ل.ل.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أمانة سر
كهرباء لبنان -طريق النهر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
علما ً أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/1/22عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة . 11:00
بيروت في 2015/12/26
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة

التكليف 2476

المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2487
تصحيح إعالم تبليغ
ل��ق��د ص���در خ��ط��أ ت��اري��خ ب���دء س��ري��ان
مهلة تبليغ المكلفين ب��رس��م األنتقال
وتاريخ اعتبار التبليغ حاصالً بصورة
صحيحة في عدد البناء رقم  1967تاريخ
 2015/12/28والصحيح هو
إعالم تبليـغ
ال��م��وض��وع:ت��ب��ل��ي��غ ت��ك��ل��ي��ف ب��رس��م

االنتقال.
تدعو وزارة المالية – مديرية المالية
العامة – مالية محافظة جبل لبنان –
دائ���رة ال��ض��رائ��ب ال��ن��وع��ي��ة -المكلفين،
ال����واردة أس��م��اؤه��م ف��ي ال��ج��دول أدن���اه،
المجهولي مركز العمل أو محل اإلقامة
حاليا ً للحضور شخصيا ً أو من ينوب عنهم
قانونا ً خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ
 2015/12/28الى مركز الدائرة الكائن
في مبنى الحلو – بعبدا – مقابل مطعم
مشاوي القديم – الطابق الثالث لتبلغ أمر

القبض العائد لرسم االنتقال والمتوجب
عليهم.
وف����ي ح����ال ع����دم ال��ح��ض��ور يعتبر
التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بتاريخ
.2016/1/27
عمالً بأحكام المادة  28من القانون رقم
 44تاريخ  2008/11/11وتعديالته
(قانون اإلجراءات الضريبية).
أما األسماء ال��واردة في الجدول فهي
صحيحة
التكليف 2439

اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ لصق LIPANPOST

اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

بلو رينغ ش.م.ل

1472888

2015/10/21 RR159840855LB

2015/11/04

شركة بريموال ش.م.م

248082

2015/10/20 RR159843066LB

2015/11/04

بيروت انك ش .م.م

2424924

2015/10/15 RR159840904LB

2015/11/04

يونايتد وورلد انفستمانت كومباني ش.م.م

247343

2015/10/20 RR159843070LB

2015/11/04

بسام علي حاسبيني مخلص بضائع مرخص

224551

2015/10/20 RR159840966LB

2015/11/04

شركة االخشاب العالمية -سنو -ش.م.م

247382

2015/10/19 RR159843083LB

2015/11/04

الياس فارس صليبا

1254435

2015/10/20 RR159841025LB

2015/11/04

ناريمان محمد رضا عليوان

1464691

2015/10/19 RR159841051LB

2015/11/04

شركة فوكس تليكوم ش.م.م
FOX TELECOM SARL

729536

2015/10/19 RR159843185LB

2015/11/04

الشركة الجديدة الوتيل ومسبح الدوفيل السياحي

2526289

2015/10/20 RR159841136LB

2015/11/04

اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ لصق LIPANPOST

زيناتات ش.م.م ZINATAT

729253

2015/10/19 RR159841269LB

2015/11/04

اراب كومباني فور سبورتس اند ليجر ش.م.م

272927

2015/10/20 RR155594920LB

2015/11/05

توبنت ال ب

895778

2015/10/19 RR159841326LB

2015/11/04

شركة سفريات النجاح ش.م.م

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ لصق LIPANPOST

سيمون قبالن مسعد فارس

1178694

2015/10/19 RR159843225LB

2015/11/04

شركة فايف اونس ش.م.م

1217837

2015/10/20 RR159843239LB

2015/11/04

3351

2015/10/21 RR155595531LB

2015/11/11

علي عيسى مكي

898580

2015/10/19 RR159841330LB

2015/11/11

شركة المركز االوروب��ي لالعالن والنشر والتوزيع 1220637
ش.م.ل

2015/10/21 RR159843242LB

2015/11/04

سنشري  21ش.م.م

568991

2015/10/09 RR155596191LB

2015/11/04

شركة بلو بلوغا ش.م.م

1019164

2015/10/19 RR159841365LB

2015/11/06

شركة األمين لجميع انواع المعادن-
شركة توصية بسيطة

1394281

2015/10/20 RR159843273LB

2015/11/04

مؤسسة فؤاد سليم سعد ش.م.ل

3096

2015/10/07 RR155596302LB

2015/11/04

ميديا برنتنغ وباكاجينغ ش.م.ل

1240299

2015/10/19 RR159841502LB

2015/11/04

شركة  J&O GROUPش.م.م

1481212

2015/10/19 RR159843287LB

2015/11/04

فاست توسورف ش.م.ل

1158064

2015/10/19 RR155596687LB

2015/11/06

نوري محمد محمد

244067

2015/10/21 RR155597308LB

2015/11/04

ش���رك���ة م��خ��رط��ة ال������ذوق ال��ح��دي��ث��ة 1258255 ZOUK
MODERNE TOURNE MACHINE

2015/10/19 RR159841516LB

2015/11/04

روك ان سول كلوذنغ دستربيوشن ش.م.م

2011831

2015/10/20 RR159843335LB

2015/11/04

سيتي تلكو للهندسة والمقاوالت ش م ل

2379196

2015/10/20 RR159843389LB

2015/11/04

جي اف سي ش.م.م JFC SARL

243912

2015/10/17 RR155597311LB

2015/11/04

شركة الواحة للتجارة والمقاوالت ش.م.ل

5672

2015/10/19 RR159843450LB

2015/11/04

شركة دي اند ا ش.م.م

242113

2015/10/20 RR155597342LB

2015/11/04

الدادا للمجوهرات ش.م.م /دي فور دي

219656

2015/10/20 RR159843525LB

2015/11/05

ش��رك��ة زغ��ب��ي غ���روب ل��ل��رخ��ام وال��ت��ع��ه��دات ج ن 478676
ج(ش.م.م)

2015/10/20 RR155597546LB

2015/11/09

عاطف ابو جيب

220784

2015/10/21 RR159843534LB

2015/11/05

شركة ستار فاشن ش.م.م

222202

2015/10/21 RR159843565LB

2015/11/12

تاريخ الزيارة الثانية

1270930

2015/10/19 RR159841533LB

2015/11/05

صيدلية ايليو نبيو (ماري كلود وليم ضاهر)

1273370

2015/10/19 RR159841555LB

2015/11/04

الشركة اللبنانية لفرم وتوضيب الورق ش م م

1343005

2015/10/20 RR159841618LB

2015/11/04

الشركة الجديدة للسكراب والتجارة العامة ش.م.م

ديسكفري شوبنغ سنتر ش.م.م

1378619

2015/10/19 RR159841621LB

2015/11/05

نحاس تريدينغ ش.م.م.

2678248

2015/10/20 RR155597722LB

2015/11/05

شركة كيدز ش م ل

2437109

2015/10/20 RR159841723LB

2015/11/04

بالنتا فلورا

76078

2015/10/16 RR155597930LB

2015/11/04

سيركل اف اند بي ش م ل

2460989

2015/10/19 RR159841754LB

2015/11/04

الساراكو ش.م.م بواسطة وكيل التفليسة المحامي 102416
جورج الخوري

2015/10/12 RR155598379LB

2015/11/04

نيو كابيتال ش م م

2479637

2015/10/19 RR159841811LB

2015/11/04

بعقليني ودريبي ش.م.م بواسطة وكيل التفليسة 1188499
المحامية بولين حلو

2015/10/16 RR155598405LB

2015/11/11

هاي سي ميديا ش م ل

2496645

2015/10/20 RR159841839LB

2015/11/06

سنترل باركينغ-فيصل حنينة وشركاه (ت.ب)

298422

2015/10/20 RR159842105LB

2015/11/05

يعقوب اخوان

83172

2015/10/20 RR155598626LB

2015/11/04

بارسار ش.م.م

288956

2015/10/19 RR155599255LB

2015/11/07

سمار تكنولوجي ش.م.ل
smart technology sal

1273354

2015/10/21 RR159842114LB

2015/11/04

شركة برودكت بروسيسينغ
انترناشيونال ش.م.م

5698

2015/10/19 RR155599290LB

2015/11/04

شركة الناشرون المحترفون

6331

2015/10/16 RR155599312LB

2015/11/04

جي ام رواس وشركاهم

80707

2015/10/16 RR155599428LB

2015/11/04

محطة جيدة اخوان

1388077

2015/10/16 RR155599564LB

2015/11/04

بارتنرز للطباعة والتجارة ش.م.م

102777

2015/10/19 RR155599635LB

2015/11/04

احسان سعد الدين صقر

107595

2015/10/16 RR155599652LB

2015/11/04

2015/10/19 RR159840073LB

2015/11/07

تل تايل ش.م.ل.

3048687

2015/10/19 RR159842499LB

2015/11/04

 3579المصيطبة العقارية ش م ل

3007926

2015/10/19 RR159842556LB

2015/11/05

شركة السبعين ش م م

2744659

2015/10/20 RR159842560LB

2015/11/04

صيدلية مونتانا

2996344

2015/10/20 RR159842600LB

2015/11/04

شركة برايم للتجهيزات الطبية ش.م.م.

2837367

2015/10/21 RR159842613LB

2015/11/04

شركة اتصاالت الدولية ش.م.م.

254956

2015/10/20 RR159842658LB

2015/11/04

شركة ميغا كوم ش.م.ل

97010

2015/10/21 RR159842675LB

2015/11/04

صيدلية شذى ( شذى عبد الستار المحمدي )

305053

2015/10/20 RR159842715LB

2015/11/04

شركة غزالة للتجارة العامة ش.م.م.

2622710

2015/10/19 RR159842879LB

2015/11/04

726032

2015/10/20 RR159840095LB

2015/11/04

شركة ميرا  -كليه ش.م.م.

2399730

2015/10/20 RR159842975LB

2015/11/05

داتكوم  d.t.cش.م.م

1549

2015/10/20 RR159840113LB

2015/11/11

الشركة الفندقية للسياحة والتسويق ش.م.م

101964

2015/10/16 RR159840382LB

2015/11/04

الشركة الهندسية
للميكانيك والطاقة والتجارة ش.م.م

204649

2015/10/19 RR159843004LB

2015/11/04

شركة يلال للتجارة واالنتاج ش.م.م

1049130

2015/10/20 RR159840555LB

2015/11/04

ليفينغ كولورز ش.م.ل.

1466306

2015/10/16 RR159840847LB

2015/11/04

شركة ساسكو ميكانيكس ش.م.م بواسطة وكيل 2102
التفليسة المحامية بولين جوني حلو زيادة
شركة بيروتيك ش.م.م

شركة دانة للمقاوالت والتجارة ش.م.م

6351

2015/10/19 RR159843018LB

2015/11/11

مطبعة طرابلس

44648

2015/10/20 RR159843035LB

2015/11/04

شركة سليم ابو جوده وشركاه ش.م.م

191266

2015/10/21 RR159843667LB

2015/11/04

شركة فاطمة للصناعة والتجارة

68494

2015/10/20 RR159843931LB

2015/11/04

مطعم جدودنا

69213

2015/10/21 RR159843945LB

2015/11/05

ميترانس ش.م.م.

450361

2015/10/21 RR159844044LB

2015/11/04

زنتا ش.م.ل

198858

2015/10/20 RR159844101LB

2015/11/06

شركة FREE WELL

233673

2015/10/21 RR159844225LB

2015/11/04

شركة الراية للمعدات و المولدات الكهربائية ش م م

1867480

2015/10/21 RR159844424LB

2015/11/04

برفيكت ش.م.م

1891726

2015/10/21 RR159844438LB

2015/11/04

شركة دينامكس كونسبت ش.م.ل

856

2015/10/20 RR159844486LB

2015/11/04

امكو ش.م.م

5574

2015/10/21 RR159844557LB

2015/11/04

غولف ديبارتمنت ستورز ش.م.م

198997

2015/10/20 RR159844591LB

2015/11/04

شركة سمر للمقاوالت والتجارة العامة

245099

2015/10/21 RR159844659LB

2015/11/04

عارف حسن ياسين

531409

2015/10/20 RR159844795LB

2015/11/04

أحمد كامل حسن فقيه

1740828

2015/10/21 RR159845036LB

2015/11/04

شركة حايك غروب ش.م.م

3069

2015/10/21 RR159845067LB

2015/11/04

شركة التجهيزات المكتبية ش.م.م

231390

2015/10/20 RR159845328LB

2015/11/04

230411 ADVANCED
SERVICES
OF
COMPUTER TECHNOLOGY L.T.D

2015/10/20 RR159845345LB

2015/11/05

مركز حارة حريك للتموين واالغذية نحلة وشركاه

99497

2015/10/21 RR159845402LB

2015/11/04

التكليف 2477

