
                
  
  

 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 

 RR136822213LB 24/11/2016 03/01/2017 2895407 طل�ع شاهین االعور

 RR136822227LB 25/11/2016 04/01/2017 1701602 طوكیو سنتر (طارق مجید عزاقیر)

 RR158709175LB 25/11/2016 04/01/2017 1282445 سولیوشنز كومبیوتر تكنولوجي  ( برنار نقوال الحاج )

 RR158709198LB 24/11/2016 03/01/2017 11817 االمبراطور ش.م.م

 RR158709215LB 23/11/2016 04/01/2017 74183 ا.س مستر دوالر

 RR161437132LB 25/11/2016 31/12/2016 2406888 رة الروم�ة (ناجي وهنري صفیر)ناعو 

 RR161437203LB 24/11/2016 03/01/2017 110721 شركة سنتر اوتو ش.م.م

 RR161437296LB 23/11/2016 10/01/2017 75907 سمیر مرعي صفیر

 RR161437305LB 24/11/2016 03/01/2017 236700 ساید طنوس الخوري مخلص �ضائع مرخص

 RR161437322LB 25/11/2016 03/01/2017 270324 سندو�ش ابو صاكو (صاكو وف�كین �ا�الك كازانج�ان)

 RR161437353LB 24/11/2016 05/01/2017 188549 الفي الكتر�ك

RO-TIA (كلودین ق�الن منصور) 1171722 RR161437384LB 23/11/2016 03/01/2017 

 RR161437407LB 21/11/2016 03/01/2017 1767655 لسقامؤسسة احمد خطار ا

 RR161437486LB 25/11/2016 03/01/2017 8100 الشركة التجار�ة الدول�ة المحدودة (لبنان) ش.م.م

 RR161437509LB 24/11/2016 03/01/2017 475971 العالم�ه ( �سام حسین حمود )

 RR161437557LB 23/11/2016 09/01/2017 239431 جمیلة یوسف كنعان

 RR161437565LB 24/11/2016 03/01/2017 636506 �ای�س (انطوان نخول فدعوس)

 RR161437720LB 25/11/2016 03/01/2017 759248 مؤسسة حسن محمد منذر لب�ع المحروقات والمازوت

 RR161437755LB 23/11/2016 03/01/2017 209838 محطة كنج الكبرى 

 RR161437778LB 24/11/2016 03/01/2017 77907 ز�اد ابو الحسن

 RR161437795LB 24/11/2016 03/01/2017 190238 مؤسسة م�شال جورج جبور

 RR161437804LB 23/11/2016 03/01/2017 8326 شركة تاج التجار�ة ش.م.م

 RR161437818LB 25/11/2016 03/01/2017 276481 ام جي (محمد علي العثمان)

 RR161438084LB 25/11/2016 05/01/2017 1251857 دیجیوندر ش.م.م

 RR161437614LB 30/11/2016 04/01/2017 8746 كو�ك برنت ش.م.م

 RR161438115LB 02/12/2016 03/01/2017 1482081 ل�طاني س�اتل  ( قاسم ابراه�م صالح )

 RR161438345LB 08/12/2016 04/01/2017 34597 مؤسسة محمد علي ناصر التجار�ة

 RR161438447LB 08/12/2016 03/01/2017 447755 جمیل الب�طار نبیل

F1 Auto - انطوان جورج عواد-اوتو  1اف   924282 RR161438455LB 08/12/2016 03/01/2017 

 ھوریة اللبنانیةالجم
 وزارة المالیة

 مدیریة المالیة العامة
 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة

1 



 RR161438518LB 08/12/2016 03/01/2017 621048 الخلیج ش.م.م

 RR009520437LB 17/12/2016 05/01/2017 575268 جمال علي ناصر

 RR009520452LB 19/12/2016 31/12/2016 1261860 تجارة خردة و سكراب -داللطیف مصطفى عبدالكر�م عب

 G.T.S S.A.R.L 2380239 RR161439204LB 21/12/2016 03/01/2017اس ش.م.م  -تي  -جي 

 RR161439235LB 20/12/2016 04/01/2017 2045866 ستالك ش.م.ل.
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