
                
  
  

 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 

 RR136822275LB 21/11/2016 20/12/2016 305909 مؤسسة ركین التجار�ة ( محمد جمیل ركین )

 RR158709167LB 21/11/2016 21/12/2016 2897874  (وایت الین)مروان سمعان عطاهلل

 RR158709207LB 21/11/2016 20/12/2016 77418 شركة م�غا هوتز

 RR161437035LB 21/11/2016 21/12/2016 730864 جورج ملحم نجم

 RR161437044LB 23/11/2016 21/12/2016 259912 محل محمد احمد الموسوي التجاري  

 RR161437058LB 23/11/2016 20/12/2016 266780 ة العالم�ة للشحن والتصدیر جواد وسیرمیني ش.م.مالشرك

 RR161437146LB 17/11/2016 20/12/2016 221462 شركة فیرست لوك

 RR161437163LB 21/11/2016 20/12/2016 35856 مؤسسة جورج جمیل سعد للتعهدات والمقاوالت العامة

 RR161437185LB 23/11/2016 20/12/2016 78558 رثة جوز�ف داود الخوري)مطعم ابو جوز�ف (و 

 FAMILY HOME LINE 1085561 RR161437194LB 18/11/2016 21/12/2016فامیلي هوم الین ش.م.م  

 RR161437336LB 21/11/2016 21/12/2016 1731858 حنا م�الد الراعي

 RR161437367LB 23/11/2016 21/12/2016 1009370 رمزي یوسف ف�صل

 RR161437375LB 23/11/2016 21/12/2016 182628 مؤسسة حسن مرجي التجار�ة

 RR161437530LB 21/11/2016 21/12/2016 244631 داني جوزف ضو

 RR161437588LB 23/11/2016 21/12/2016 313912 دار الهادي للط�اعة والنشر والتوز�ع

 RR161437781LB 21/11/2016 20/12/2016 1539661 مؤسسة سحر التجار�ة  ( علي حسین ز�تون )

 RR161437897LB 23/11/2016 21/12/2016 83789 حسین حیدر

GENERAL BUSINESS AND DEVELOPMENT S.A.R.L 477048 RR009974691LB 29/11/2016 20/12/2016 

 RR158709238LB 28/11/2016 20/12/2016 555407 نایت الین (ایلي جرجس عید)

 ets roc-yium 215393 RR161437092LB 29/11/2016 20/12/2016مؤسسة روكس�م 

 RR161437150LB 29/11/2016 20/12/2016 2768104 س�مون جرجس الحصري 

 RR161437279LB 26/11/2016 21/12/2016 1800008 تنوري تر�دنغ غروب ش.م.م.

 RR161437340LB 28/11/2016 23/12/2016 665586 ش.م.ماكسبرس كار سرف�س 

 RR161437472LB 28/11/2016 20/12/2016 1458033 بتالو�س ش.م.ل

 RR161437693LB 28/11/2016 20/12/2016 1493469 خضر معروف ر�اح

 RR161437835LB 29/11/2016 20/12/2016 955429 كر�م عبد الستار كفروني

 RR009520439LB 12/12/2016 04/01/2017 295496 غازي فایز الطحش

 RR009520448LB 12/12/2016 03/01/2017 1428404 شركة شاغوري ش.م.م

 RR161438328LB 12/12/2016 05/01/2017 238501 غارو جورج شاهین�ان

 انیةالجمھوریة اللبن
 وزارة المالیة

 مدیریة المالیة العامة
 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR161438331LB 14/12/2016 04/01/2017 1891726 برف�كت ش.م.م

 RR161438376LB 12/12/2016 04/01/2017 195511 شركة الروم ش.م.م

 RR161438416LB 08/12/2016 04/01/2017 148366 جورج نجیب جعفر

 RR161438433LB 12/12/2016 03/01/2017 39927 مؤسسة جورج ضوم�ط للتعهدات والشحن

 RR161438495LB 10/12/2016 03/01/2017 107595 احسان سعد الدین صقر

 SANA.TRADING.EST 235208 RR161438549LB 13/12/2016 04/01/2017 ( مهدي احمد قب�سي) 

 RR161438552LB 13/12/2016 04/01/2017 308909 مؤسسة ابو �اسر معتوق للتجارة العامة(محمد خلیل معتوق)

 RR161438708LB 13/12/2016 03/01/2017 99023 شركة اس�اس بیرو ش.م.م
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