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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
  

 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف
تاريخ الزيارة 

 الثانية
تاريخ لصق 

LIPANPOST 

 RR172946745LB 29/05/2017 14/07/2017 1724112 اوتو شديد للتجارة و التعهدات

 RR172947255LB 30/05/2017 11/07/2017 730864 جورج ملحم نجم

 RR172947397LB 30/05/2017 11/07/2017 221043 مؤسسة حنا ابراهيم للتجارة العامة

 RR172947406LB 30/05/2017 11/07/2017 808823 خاجيك ساموئيل قرة كوزيان (ورثة)

 RR172947485LB 30/05/2017 11/07/2017 373360 مسبح ذي بالمس ( علي حسين بدير )

 RR172947295LB 02/06/2017 13/07/2017 56384 مؤسسة الياس عبدو ابو نادر

 RR172947370LB 02/06/2017 11/07/2017 697728 انترانيك نوبار ديمرجيان

 RR172947445LB 31/05/2017 11/07/2017 223931 اندريه انطوان المير

 RR172947525LB 01/06/2017 11/07/2017 303120 محمد وجيه عيديبي

 ets roc-yium 215393 RR172947281LB 06/06/2017 11/07/2017مؤسسة روكسيم 

 RR172947423LB 06/06/2017 11/07/2017 315260 جورج خليل راجي

 RR172947437LB 06/06/2017 11/07/2017 185342 مؤسسة عاصي اخوان

 RR172947600LB 06/06/2017 11/07/2017 617678 روجيه ميشال يني

 RR169492917LB 09/06/2017 12/07/2017 2897874 مروان سمعان عطاهلل (وايت الين)

 RR172947114LB 07/06/2017 11/07/2017 1062328 شركة موتورز سي جي.ام لتأجير السيارات

 RR172947352LB 09/06/2017 11/07/2017 821950 الياس طوني رزق

 RR172947471LB 08/06/2017 12/07/2017 188549 الفي الكتريك

 RR172947595LB 07/06/2017 11/07/2017 260026 مؤسسة اسماعيل للتجارة ( مصطفى اسماعيل اسماعيل )

 RR172947661LB 08/06/2017 11/07/2017 381055 الياس روبير سعد

 RR172947701LB 09/06/2017 13/07/2017 314591 مؤسسة الشيخ للمواد الغذائية والزيت والزيتون ( انطوان محفوظ )

 RR172947715LB 08/06/2017 11/07/2017 236700 سايد طنوس الخوري مخلص بضائع مرخص

 RR172947729LB 08/06/2017 11/07/2017 257251 انطون حنا حنا

 RR172947732LB 08/06/2017 12/07/2017 248821 سايد نعمة هللا الترس

 RR172947905LB 09/06/2017 11/07/2017 2968020 مؤسسة أيموني للتجارة - شارل أبي نخول 

 RR172947919LB 08/06/2017 11/07/2017 110721 شركة سنتر اوتو ش.م.م

 RR172948123LB 09/06/2017 12/07/2017 853004 شبكة نظم البطاقة االمنة ش.م.م

 RR172948199LB 09/06/2017 11/07/2017 2222233 صيدلية خلدة ( درويش عفيف ابو صالح )

 RR172948225LB 09/06/2017 11/07/2017 3038923 محمد عصام عبد الرحمن الحلبية
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 RR172947105LB 13/06/2017 11/07/2017 157440 شركة مهران عربيان واوالده ش.م.م
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 RR172947468LB 13/06/2017 11/07/2017 104356 ش.م.م - شاتو 

 RR172947746LB 13/06/2017 11/07/2017 10124 الشركة الدولية للشحن البحري (سيتوم) ش.م.ل

 S.L.C.C 10627 RR172947851LB 12/06/2017 14/07/2017الشركة اللبنانية لالعمار والتجارة 

 RR172947879LB 13/06/2017 11/07/2017 98979 كة اللبنانية لتلبيس االطاراتالشر

 RR172947882LB 13/06/2017 11/07/2017 19281 مخزن طوني سبع حرب

 RR172947922LB 13/06/2017 12/07/2017 1603623 مدرسة دير الرومية

 RR172947975LB 13/06/2017 11/07/2017 1269025 ايلي سركيس سمعان

 RR172948083LB 12/06/2017 11/07/2017 1451924 دايخ للمجوهرات ش.م.م

 RR172948097LB 12/06/2017 11/07/2017 1071196 هاني محمد سالم

 RR172948106LB 12/06/2017 11/07/2017 874972 فرع لشركة اجنبية-  JAT-AIRWAYSالخطوط الجوية جات 

 RR172948110LB 12/06/2017 11/07/2017 655756 وشريكهعصام ناصر -امبكس - القطرية اللبنانية 

 RR172948137LB 12/06/2017 11/07/2017 955441 سوبرة وشركاه -لوغ ان 

 RR172948168LB 09/06/2017 11/07/2017 1767655 مؤسسة احمد خطار السقا

 RR172948208LB 14/06/2017 11/07/2017 11207 شركة ناماها ش.م.م

 RR172948260LB 12/06/2017 19/07/2017 114772 د للتجارة العامة والبناء  ( محمد علي سعد )السبع والسع

 RR172948287LB 14/06/2017 11/07/2017 955429 كريم عبد الستار كفروني

 RR172948335LB 14/06/2017 11/07/2017 173577 ابناء محمد علي البابا

 RR172948432LB 14/06/2017 11/07/2017 30939 حسن كامل وهبي

 RR172948579LB 14/06/2017 11/07/2017 1619130 )(يوسف عفيف نصرهلل حدرج)NFمؤسسة قانا الجليل(

 RR172948622LB 14/06/2017 11/07/2017 2738617 خضر محمد عوني الحداد

 RR172948715LB 14/06/2017 11/07/2017 292503 االهلي للسياحة والسفر /زياد توفيق العسراوي

 RR161439062LB 14/12/2016 18/07/2017 2203969 سابين للتجارة (محمد صبحي الشماعة)

  


