
                
  
  

 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
 

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

 الثان�ة
تار�خ لصق 

LIPANPOST 

 RR009974310LB 15/12/2015 07/01/2016 224559 سالم رئیف مرقص

 RR009974323LB 15/12/2015 21/01/2016 72179 مؤسسة د�كران ابرط وشركاه

 RR009974326LB 14/12/2015 07/01/2016 129835 شركة المطعم الصیني

 RR009974327LB 15/12/2015 07/01/2016 1784 شركة زاهد انترناشیونال ش.م.م

 RR009974332LB 14/12/2015 07/01/2016 95512 سو�رماركت سمیث

 RR009974682LB 14/12/2015 22/01/2016 247043 ب�ار فؤاد الحا�ك

 RR009974714LB 12/01/2016 08/02/2016 987853 علي محمد صالح- ROYAL GRESرو�ال غر�س 

 RR158707841LB 19/01/2016 12/02/2016 1343546 ال�اس امیل زعیتر

 RR158707890LB 19/01/2016 12/02/2016 227330 مؤسسة فادي زعیتر لتجارة االسمنت

 RR158707909LB 19/01/2016 12/02/2016 1871392 ال�سارز كوم�اني

 RR158708263LB 19/01/2016 11/02/2016 2113019 الشركة الوطن�ة ألنظمة األبن�ة الحدید�ة ش.م.ل

 RR158708365LB 13/01/2016 09/02/2016 205731 ستالك ش.م.م

ZAC Tech Innovative Solutions 2828711 RR158708396LB 15/01/2016 08/02/2016 

C.S ELECTRIC 1394828 RR158708728LB 11/01/2016 08/02/2016 

 RR158708793LB 13/01/2016 11/02/2016 1665460 جنى للتجارة العامة (علي غالب زغیب)

 RR158708833LB 14/01/2016 10/02/2016 2159883 الشركة العامة لل�اطون الجاهز ش.م.ل

 RR158709065LB 15/01/2016 11/02/2016 89736 ركاهجوز�ف عید وش

 RR158709079LB 13/01/2016 10/02/2016 2069609 هومز اند مور ش م م

 RR158709105LB 16/01/2016 08/02/2016 722075 كار سرف�س تراید كوم�اني ش.م.م

 RR158709136LB 12/01/2016 08/02/2016 1630479 ت ب ستیل ش.م.م

WELCOME RENT CAR L.L.C 2228194 RR158709604LB 13/01/2016 10/02/2016 

 RR158709652LB 18/01/2016 08/02/2016 164925 شركة انسوالیت بلوكس ش.م.م

 RR158709666LB 14/01/2016 08/02/2016 1384332 شركة سل�مان اخوان

 RR158709839LB 14/01/2016 08/02/2016 2110341 امل كامل كوسا

 

 الجمھوریة اللبنانیة
 وزارة المالیة

 مدیریة المالیة العامة
 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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