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غإ   عالم تبل
  املوضوع: تبليغ

  
ة     ة العامة  -تدعو وزارة المال مة المضافة   -مدیرة المال ة على الق دائرة  –ات لمصلحة العم –مدیرة الضر

لفین الواردة أسما ة التدقی المیدانيدائرة هم في الجدول أدناه للحضور إلى ئخدمات الخاضعین, الم  في  مدیرة الضر
مة المضافة,  ة,  قرب قصر العدل على الق ش النهر -مبنى وزارة المال ورن ور تجاه اسم  - شارع  بیروت، لتبلغ البرد المذ

عد انتهاء مهلة  حة  صورة صح غ حاصًال  عتبر التبل ل منهم خالل مهلة ثالثین یومًا من تارخ نشر هذا اإلعالم, وٕاال 
ة: عل ,المراجعة المشار إلیها أعاله   مًا أنه سیتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المال

  
لف لف اسم الم د المضمون  رقم الم ارة  رقم البر خ الز تار

ة  الثان
خ لص  تار

LIPANPOST 
ازنو  جارة الواد / جوزف وجورج وایلي قرطم ة   RR147217436LB 10/02/2017 11/07/2017 84696 شر

ة ر شر ة جومانا امیل الشو سة المحام یل التفل اطون الجاهز ش.م.م بواسطة و  RR147217515LB 10/02/2017 12/07/2017 238050 ابو نعوم لل
ا للتجارة العامة واالستیراد والتصدیر  RR147216427LB 30/11/2016 12/07/2017 233102 مؤسسة فیرجین

 RR147216489LB 01/12/2016 11/07/2017 1394495 العجمي للخلیخ العري ش.م.م
ة اغرنا تورا للتجارة العامة  RR147216679LB 02/12/2016 12/07/2017 117158 شر

اغاز ش.م.م ة   RR147218255LB 07/07/2017 18/07/2017 13212 شر
 RR147218140LB 11/07/2017 25/07/2017 2833563 خالد حسین الحاج

م دیب عبد الخال  RR147218215LB 11/07/2017 25/07/2017 255836 ابراه
م م غن  RR147218241LB 11/07/2017 25/07/2017 665930 احمد ابراه

 RR147218272LB 11/07/2017 25/07/2017 1597396 عمر احمد عبد الخال للتجارة العامة
 RR147218290LB 11/07/2017 25/07/2017 719517 محمد عبد اللطیف صالح
 RR147218330LB 12/07/2017 26/07/2017 2437212 محمد عبدو فخر الدین

ل ل للتجارة والزراعة   طارق حسین طو  RR147218357LB 10/07/2017 25/07/2017 242355 طو
م دحروج)  RR147218388LB 11/07/2017 25/07/2017 264858 محطة دحروج (لصاحبها نبیل ابراه

ة اغرنا تورا للتجارة  RR147218405LB 10/07/2017 25/07/2017 117158 العامة شر
عد للتجارة والتسلیف ش.م.م ة   RR147218414LB 10/07/2017 25/07/2017 252480 شر

م  RR147218431LB 11/07/2017 25/07/2017 1200845 ولید فهد غن
CONNECT CELL 1649018 RR147218445LB 10/07/2017 26/07/2017 

 RR147218462LB 10/07/2017 26/07/2017 807602 للتجارة مخایل ضاهر
 RR147218516LB 11/07/2017 25/07/2017 951553 محمود محمد المجذوب
 RR147218533LB 11/07/2017 25/07/2017 1258266 ابتسام حسین الخطیب
 RR147218547LB 11/07/2017 25/07/2017 1082225 راشد اسماعیل العجمي

همؤسسة ایوب   RR147218581LB 12/07/2017 26/07/2017 14812 غسطین وشر
ارات  RR147218683LB 10/07/2017 27/07/2017 1382662 زر لتجارة الس

 RR147218706LB 11/07/2017 26/07/2017 411220 حسن علي اله
ة  RR147218771LB 12/07/2017 25/07/2017 2033571 حي احمد م
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  مديرية الضريبة على القيمة المضافة


