
                
  
  

 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  
لى الق�مة مدیر�ة الضر��ة عفي  التدقیق المیدانيدائرة هم في الجدول أدناه للحضور إلى ئالخاضعین, المكلفین الواردة أسما

بیروت، لتبلغ البر�د المذكور تجاه اسم كل منهم  -شارع كورن�ش النهر -مبنى وزارة المال�ة,  قرب قصر العدل المضافة, 
خالل مهلة ثالثین یومًا من تار�خ نشر هذا اإلعالم, وٕاال �عتبر التبل�غ حاصًال �صورة صح�حة �عد انتهاء مهلة المراجعة 

 أنه سیتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المال�ة:  علماً  ,المشار إلیها أعاله
 

 تار�خ الز�ارة الثان�ة رقم البر�د المضمون  رقم المكلف اسم المكلف
تار�خ لصق 

LIPANPOST 
 RR009974082LB 02/01/2015 12/02/2015 66823 جبرایل ابو عضل 

 RR009974170LB 05/01/2015 12/02/2015 1918693 ش م ل 2سي 

 RR009974179LB 02/01/2015 12/02/2015 1938123 شركة انترناشونال بیل�غ غروب اي بي جي ش م ل

 RR009974229LB 05/01/2015 18/02/2015 1634786 ش.م.ل 332تردكو 

 RR009974055LB 09/01/2015 12/02/2015 91705 شرفان طو�ل وشركاه

 RR009974056LB 09/01/2015 12/02/2015 101347 شركة تسرا للتجارة العامة

 RR009974085LB 08/01/2015 24/02/2015 92349 مؤسسة جمیل ابراه�م

V EIGHT 1989804 RR009974087LB 08/01/2015 17/02/2015 

 RR009974117LB 08/01/2015 12/02/2015 652249 معوض لقطع غ�ار الس�ارات (نز�ه فرنس�س معوض)

 RR009974122LB 08/01/2015 12/02/2015 166004 مؤسسة شعالن التجار�ة للنقل�ات العامة

 RR009974139LB 09/01/2015 12/02/2015 1358882 شركة �مین لل�اطون الجاهز ش.م.م

 RR009974149LB 09/01/2015 12/02/2015 718860 شركة انماء واجهة بیروت ال�حر�ة ش.م.ل

 RR009974154LB 07/01/2015 13/02/2015 1345368 وكوم�اني ش م م شركة شوكوال دراج�ه

 MICRO COMPONENTS & SYSTEMS INC  664665 RR009974156LB 08/01/2015 12/02/2015 ش.م.م

 RR009974176LB 09/01/2015 12/02/2015 219354 شركة قره كله انجینیر�نغ اند كونتراكتینغ ش.م.ل

 RR009974182LB 09/01/2015 12/02/2015 1278237 شركة هایر سكایز ش.م.ل

 GULF STAR RENT A CAR 395794 RR009974192LB 08/01/2015 12/02/2015نجمة الخلیج لتأجیر الس�ارات الس�اح�ة 

 RR009974201LB 02/01/2015 12/02/2015 261100 شركة االنماء الصحفي مها كرم وشركاؤها توص�ة �س�طة

 RR009974756LB 08/01/2015 20/02/2015 1383292 .درجاني غروب ش.م.م

 RR009974819LB 09/01/2015 12/02/2015 523598 شركة علم الدین للمواد الغذائ�ة ش.م.م

 RR009974197LB 02/02/2015 27/02/2015 2749850 اینفو راید مید�ا ش م م

 
 
 
 
 
 

 الجمھوریة اللبنانیة
 الیةوزارة الم

 مدیریة المالیة العامة
 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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