
1 

                
  
  

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 ارة  رقم البر خ الز تار
ة  الثان

خ لص  تار
LIPANPOST 

 RR172948273LB 15/06/2017 11/07/2017 1493469 خضر معروف راح
 RR172948295LB 16/06/2017 11/07/2017 423 لتجارة العامة ش.م.موایت المنیوم لصناعة وتجارة االلمنیوم وا

ة الروم ش.م.م  RR172948415LB 15/06/2017 11/07/2017 195511 شر
 RR172948517LB 15/06/2017 11/07/2017 74183 ا.س مستر دوالر

ع شاهین االعور  RR172948525LB 16/06/2017 11/07/2017 2895407 طل
 RR172948605LB 14/06/2017 12/07/2017 1444408 هر للتجارة العامة (قاسم محمد ظاهر)مؤسسة هاد ظا
 RR172948684LB 16/06/2017 11/07/2017 621048 الخلیج ش.م.م

وش) وش للمعدات (حسن امین ع  RR172948052LB 19/06/2017 11/07/2017 1695706 مؤسسة ع
 RR172948242LB 19/06/2017 11/07/2017 2965797 طنوس یوسف غانم

 RR172948300LB 19/06/2017 11/07/2017 34597 مؤسسة محمد علي ناصر التجارة
ومبیوتر تكنولوجي  ( برنار نقوال الحاج )  RR172948477LB 19/06/2017 12/07/2017 1282445 سولیوشنز 

ك  RR172948565LB 19/06/2017 11/07/2017 2874990 حسن احمد حا
ة مجوه  RR172948596LB 19/06/2017 11/07/2017 79151 رات صیدون الجدیدة (ت.ب)شر

ال لالستیراد والتصدیر سورد ة   RR172948619LB 19/06/2017 11/07/2017 106799 شر
 RR172948724LB 20/06/2017 11/07/2017 394862 حسین شعالن شمص

حرة والتجارة ش.م.م ة للصناعة ال  RR172948830LB 21/06/2017 12/07/2017 1447983 بیروت الدول
ان )  RR172948843LB 19/06/2017 11/07/2017 275700 شانانا ( جاك المارتین خاج

Q Entertainment SARL 1733113 RR172948865LB 19/06/2017 11/07/2017 
 RR172948891LB 19/06/2017 11/07/2017 244289 رؤوف یوسف سبهاني
 RR172948928LB 19/06/2017 12/07/2017 244744 (جمال عبد هللا احمد حسن)معرض الزن حسن 
 RR172948945LB 19/06/2017 13/07/2017 1839703 سعید نعمة هللا سعید
الد طنوس مرهج  RR172948962LB 19/06/2017 12/07/2017 608745 م

 RR172948976LB 20/06/2017 11/07/2017 231161 ش.م.م JADFOODS -جاد فودز 
سام حسین حمود ) ه (   RR172948993LB 20/06/2017 18/07/2017 475971 العالم

 RR172949000LB 20/06/2017 14/07/2017 662069 جوني نخله مدور
ط  RR169494025LB 28/06/2017 11/07/2017 2781185 حسین علي حط
ع الحاج للتجارة  RR172948313LB 21/06/2017 19/07/2017 1342931 ر

ر ة والتطو ال للتنم ة ح  RR172948429LB 22/06/2017 11/07/2017 52146 شر
Contracting and water proofing company cwc 2809821 RR172948485LB 22/06/2017 11/07/2017 
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ة سیلوالر ش.م.م  RR172948809LB 20/06/2017 11/07/2017 7634 شر
SEWING MACHINE WORLD 245443 RR172948812LB 23/06/2017 11/07/2017 
ني ش.م.م ة التجارة لالنماء الس  RR172948769LB 30/06/2017 25/07/2017 312 الشر

ك للتجارة  RR172948826LB 29/06/2017 25/07/2017 85163 مؤسسة الحا
ة افالكو ش.م.م  RR172948931LB 28/06/2017 25/07/2017 7909 شر

و ش.م.م  ة رو  ROBCO SARL 11572 RR172948980LB 28/06/2017 25/07/2017شر
م ش.م.ل ة زعرور لي س  RR172947896LB 04/07/2017 26/07/2017 10350 شر
رودوا سنتر  RR172948741LB 04/07/2017 26/07/2017 72930 استرال سنتر و

ي عل  RR172949013LB 08/07/2017 25/07/2017 252091 فاد محمد فؤاد 
 RR172949027LB 07/07/2017 25/07/2017 221462 ة فیرست لوكشر

 RR172949163LB 08/07/2017 25/07/2017 704240 حسن عارف االغر-الفؤاد للتجارة والصناعة
 RR172949177LB 07/07/2017 25/07/2017 646938 رفی مصطفى الصیداني-دالل للتجارة 
 RR172949092LB 10/07/2017 25/07/2017 4834 تراست ش.م.م

ارات ش.م.م ا للس فورن  RR172949115LB 10/07/2017 25/07/2017 1492084 ال
F1 Auto - انطوان جورج عواد-اوتو  1اف   924282 RR172949296LB 11/07/2017 26/07/2017 

طار  RR172949305LB 11/07/2017 25/07/2017 447755 نبیل جمیل الب
 RR172949336LB 12/07/2017 26/07/2017 254805 ولید جورج ناصیف

حي الدنا  RR172949340LB 10/07/2017 25/07/2017 795673 مصطفى ص
 RR172949353LB 12/07/2017 25/07/2017 1087964 مؤسسة یوسف صالح ایوب للتجارة العامة

نعان  RR172949407LB 11/07/2017 27/07/2017 239431 جمیلة یوسف 
ارشومان  RR172949415LB 11/07/2017 25/07/2017 67618 لو 

BLACK ANGEL S.A.R.L 1793698 RR172949469LB 11/07/2017 25/07/2017 
یر جرجس شاهین ابو جودة  RR172949472LB 11/07/2017 26/07/2017 296648 رو

اعة والنشر  RR172949486LB 12/07/2017 25/07/2017 113399 دار الهاد للط
ا  RR172949490LB 12/07/2017 25/07/2017 313912 عة والنشر والتوزعدار الهاد للط

HLEIS RENT A CAR ( س  RR172949693LB 10/07/2017 25/07/2017 395194 ( االن جوزف حل
ة رانو ش.م.م.  RR172949716LB 11/07/2017 25/07/2017 2076508 شر

  


