
                
  
  

 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 

 SARL RASHMLS  6161 RR009974324LB 15/12/2015 10/02/2016 بواسطة وكیل التفل�سة

 RR009974386LB 29/12/2015 08/02/2016 9534 المقاوالت ش.م.مشركة االنوار للتجارة و 

 RR009974487LB 28/12/2015 06/02/2016 1974373 احمد جمال الشو�خ

 EXIM 2033363 RR009974707LB 28/12/2015 10/02/2016 (انطوان جوزف سرور)

 RR009974710LB 28/12/2015 08/02/2016 2136155 انطوان جوزف سرور

 RR009974722LB 21/12/2015 11/02/2016 1803461 وابراه�م ش م م افرام

 RR009974725LB 24/12/2015 10/02/2016 12414 شركة االنوار لمواد البناء ش م م

 RR009520420LB 04/01/2016 08/02/2016 564488 د رفیق سلوم\جها

 RR009974385LB 08/01/2016 08/02/2016 1171011 فوكسي میتال (فؤاد حسن شحرور)

 RR009974686LB 04/01/2016 12/02/2016 2045866 ستالك ش.م.ل.

 RR009974709LB 04/01/2016 08/02/2016 1898530 شركة تي اند ام ترایدنغ اند كو ش.م.م

 RR009974711LB 30/12/2015 10/02/2016 363204 شركة �التكو ش.م.م

)للتجارة العامة(لوأي ر�اض المشرف�ة  R-M 1997353 RR009974715LB 08/01/2016 08/02/2016 

 RR009974717LB 18/12/2015 08/02/2016 102086 حسین الطو�ل

 RR158707807LB 08/01/2016 08/02/2016 2334840 محمود هالل الف�اض

 RR158707815LB 08/01/2016 08/02/2016 551688 شركة الحالب للتجارة العامة(هیثم و فادي عدنان الحالب)

 RR158708325LB 12/01/2016 10/02/2016 12414 شركة االنوار لمواد البناء ش م م

 RR158708609LB 08/01/2016 08/02/2016 2230411 شركة سما بیروت التجار�ة ش.م.م

 RR158708626LB 09/01/2016 08/02/2016 173523 شركة الشرق االوسط لخدمة المطارات ش.م.ل (م�س)

 RR158708762LB 08/01/2016 11/02/2016 1139064 .م.مسترا�كو غروب ش

 RR158709003LB 07/01/2016 08/02/2016 594045 شركة تسكرا غروب ش.م.م

 RR158709025LB 08/01/2016 08/02/2016 1033169 سنا للتجارة ش.م.م.

sachere sal 2001998 RR158709621LB 12/01/2016 08/02/2016 

 RR158709706LB 12/01/2016 08/02/2016 2131397 یوم ش.م.لدغمش لصناعات االلمن

 EXPO FARHAT 882816 RR158709737LB 07/01/2016 08/02/2016 (فاروق خلیل فرحات) 

 RR158709799LB 08/01/2016 08/02/2016 1631406 طراف للس�ارات ش.م.م

 RR158709961LB 12/01/2016 08/02/2016 227801 شركة سنتر عبید ش.م.م

 RR158710015LB 05/01/2016 08/02/2016 1627846 شركة اي . نت ش.م.م

 RR158710046LB 07/01/2016 08/02/2016 2176890 شركة فانیز�ا اوتو سایل ش.م.م.

 الجمھوریة اللبنانیة
 وزارة المالیة

 مدیریة المالیة العامة
 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR161436715LB 11/01/2016 08/02/2016 1465168 حكّ�م هوم ش م م

 RR161436826LB 08/01/2016 08/02/2016 75747 شركة جي سي ار حك�م اخوان

 RR009974708LB 21/01/2016 17/02/2016 1235783 مؤسسة فؤاد طوق للتعهدات العامة والخاصة

 RR158707943LB 25/01/2016 11/02/2016 94277 مؤسسة الدكتور نسیب البر�یر الطب�ة

 RR161436724LB 26/01/2016 10/02/2016 1088320 شركة مید�ان ش.م.ل
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