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غ   إعالم تبل
  املوضوع: تبليغ

  
  

ة     ة العامة  -تدعو وزارة المال مة المضافة   -مدیرة المال ة على الق دائرة خدمات  –ات لمصلحة العم –مدیرة الضر
لفین الواردة أسما ة عفي  التدقی المیدانيدائرة هم في الجدول أدناه للحضور إلى ئالخاضعین, الم مة مدیرة الضر لى الق

ة,  قرب قصر العدل المضافة,  ش النهر -مبنى وزارة المال ورن ل منهم  - شارع  ور تجاه اسم  بیروت، لتبلغ البرد المذ
عد انتهاء مهلة المراجعة  حة  صورة صح غ حاصًال  عتبر التبل خالل مهلة ثالثین یومًا من تارخ نشر هذا اإلعالم, وٕاال 

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

لف لف اسم الم د المضمون  رقم الم ة رقم البر ارة الثان خ الز خ لص  تار تار
LIPANPOST 

ة ش.م.م. ة مارا لألغذ  RR172946476LB 09/05/2017 31/05/2017 1817061 شر
وش  RR169493855LB 14/07/2017 03/08/2017 562103 عبد هللا سعید ع

RO-TIA (الن منصور لودین ق ) 1171722 RR172949035LB 12/07/2017 04/08/2017 
 RR172949075LB 13/07/2017 03/08/2017 3036227 ملحم حسین قاسم زن

 RR172949129LB 14/07/2017 03/08/2017 3025003 محمد علي سعد
رونولوجي اند ة سنتر اند  RR172949384LB 13/07/2017 03/08/2017 2212 متابولیزم ش.م.م شر

 RR172949398LB 14/07/2017 03/08/2017 2852 وسینوس بناؤون ش.م.م
س (انطوان نخول فدعوس)  RR172949438LB 14/07/2017 03/08/2017 636506 ای

 RR172949455LB 13/07/2017 03/08/2017 101748 ازالتین لبنان ش.م.م
س ادفرتیزنغ ة ذ مدس  RR172949659LB 14/07/2017 03/08/2017 12128 شر

ت ش.م.م ر مار ة بون بر سو  RR172949676LB 12/07/2017 03/08/2017 7433 شر
شال عدس  RR172949680LB 11/07/2017 04/08/2017 3015967 جورج م
 RR172949747LB 13/07/2017 04/08/2017 2935180 نبیل حبیب خیر هللا
 RR169493815LB 18/07/2017 09/08/2017 1083848 حسن محمد الصغیر
 RR172947539LB 18/07/2017 03/08/2017 148366 جورج نجیب جعفر

او   RR172949089LB 17/07/2017 03/08/2017 245635 محمد خیر اسحاق تر
 RR172949319LB 19/07/2017 09/08/2017 544205 شیر محمود عیتاني

س ش.م.م   COOKS SARL 879961 RR172949322LB 18/07/2017 04/08/2017و
ار   RR172949441LB 17/07/2017 03/08/2017 236863 ملهى لیلي شانزلیزه د 

ال فیزون   Commercial Vision 267257 RR172949645LB 17/07/2017 03/08/2017ومرس
ة (ناجي وهنر صفیر)  RR172949530LB 21/07/2017 16/08/2017 2406888 ناعورة الروم

 RR172949574LB 20/07/2017 18/08/2017 2747770 غسان احمد النابلسي

  

  الجمهورية اللبنانية
  وزارة المالية

  مديرية المالية العامة
 مديرية الضريبة على القيمة المضافة


