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◄ إعالنات رسمية ►
إعالم تبليغ

املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة املضافة – مصلحة العمليات
– دائــرة خدمات الخاضعني ,املكلفني الــواردة أسمائهم في الجدول أدنــاه للحضور إلى دائــرة التحصيل
في مديرية الضريبة على القيمة املضافة ,مبنى وزارة املالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر-
بيروت ،لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ,وإال
ً
يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ,علمًا أنه سيتم نشر
هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
الشركة العامة للشرق االوسط  /كوجيمور ش.م.م
الشركة املتحدة ملشاريع التسويق واالعالم واالبحاث ش.م.ل
جاك ايليا ابو خالد
مؤسسة غيث التجارية
بوتيك بابا نبيل
مؤسسة طانيوس بشارة الحاج للنقليات
ثري اف  -مفروشات فرج للمستقبل
لوفينيسور سمير داغر
ثري أف ليبانون ش.م.ل
ام.بي.فاشون ( ليبانون) ش.م.م
سيتي دستركت البرج ش.م.ل
مؤسسة انجيال للتجارة لصاحبها جان الياس شعيب
املدى للتجارة والخدمات لصاحبها حسن محسن سعد
مولتيداتا سرفيسز انكوربورايشن ش.م.م
GLOBAL COSMETICS
لو كاراج ش.م.م
مجوهرات جاك كديكيان -لوسي وطامار كديكيان
تيب توب بالست
مؤسسة كربيس التجارية
هاي اليت
مؤسسة علي حمد التجارية
سحاق بوازين بسته جبان
النسر للتعهدات والنقل
سينز غروب ش.م.م
ميتكو ش.م.م
بانو بالس ش.م.م Panô-Plus S.A.R.L
PROPET
نبيل حسن حبلي
مؤسسة رمال التجارة RIMAL TRADING
سابينو لصناعة وتجارة االحذية
يوروبني فالورز اند اكسيسوريز ش.م.م
مؤسسة محمد احمد داود للتجارة العامة
علي محمد حمادي
غلوبيكو يونايتد
سي اند سي كار سنتر ش.م.م.
On STAGE S.A.L
شركة بلو بترول ش.م.م
ميالنيوم فاشون غروب ش.م.ل
شركة صوما اندستريال انجينييرينغ ش.م.م.
نيو الين كوربوريشن ش.م.م.
روي جوزف شكيبان
( LYS CAFE- RESTOميراي حبيب حريز)
مايا حسان مصطفى
تيا غراف ش.م.م.
آيس كلني سرفيس ش.م.م.
شركة سي او غروب ش م م
شركة ضو ديستريبيوشن كومباني ش.م.م
ليبافاس ش.م.م
اركيتكستشور ش.م.ل
اي اتش تي للتجارة العامة واملعادن
شركة جيمكو ش م م
ريبوبليك بيروت ش.م.ل
الشركة املتحدة للرخام ش.م.م
كيو بي اس (مرسال جرجي القصير)
شركة أي أند بي كايترنغ ش.م.م
كارز اوف ليبانون (دعد سعيد نصرالله)
شركة ليبانيز شيبينغ غروب ش م ل
شركة اي ديجيتس ش.م.م
جورج اميل القزي

رقم املكلف
4828
5040
53397
66991
80892
89000
217731
220236
220520
221839
222670
223953
224255
224718
229688
243950
246350
249693
258010
262530
267643
277922
291631
307212
314190
315623
555875
580614
604004
605735
681789
704912
920061
992839
1018938
1079659
1141482
1215699
1285610
1291278
1358422
1388092
1395707
1552531
1565618
1611239
1662665
1698164
1710183
1716397
1722068
1723020
1732845
1765266
1773013
1776195
1863334
1954850
1983177

رقم البريد املضمون
RR180477307LB
RR180476536LB
RR180478143LB
RR180478355LB
RR180478510LB
RR180478642LB
RR181621963LB
RR181622045LB
RR181622062LB
RR181622080LB
RR181622102LB
RR181627590LB
RR181622133LB
RR180479311LB
RR181622204LB
RR181622442LB
RR180479342LB
RR180479387LB
RR180479461LB
RR180479501LB
RR180479563LB
RR180479625LB
RR180479815LB
RR180479651LB
RR181620027LB
RR181620035LB
RR181620089LB
RR181622456LB
RR181622500LB
RR181620092LB
RR181620101LB
RR180477783LB
RR181622779LB
RR181622822LB
RR181622840LB
RR181627630LB
RR181622924LB
RR181623045LB
RR181623292LB
RR181623315LB
RR181623465LB
RR181623567LB
RR181622297LB
RR181623845LB
RR181623862LB
RR181623916LB
RR181624046LB
RR181624196LB
RR180467066LB
RR181627569LB
RR181624275LB
RR181624284LB
RR181624338LB
RR181624443LB
RR181624474LB
RR181624528LB
RR181624718LB
RR181624939LB
RR181626529LB

شركة غريب شيبنغ اند ترايدنغ ش م م
STP TRADING S A R L
ايتز فور هيلث ش.م.ل
الشركة اللبنانية لصناعة البوليميرات ش.م.م.
كارينا فود ش.م.م
فادي شعبان
فود باالس ش.م.ل
سبرينغ كونستراكشن ش.م.م.
شكري عبدو للجلديات والتجليد ش م م
باري دي غو ش.م.م
زاك فورنتشور ش.م.م.
 g m gج  -م  -ج ش.م.م
M M G MEDIAش م ل
شركة بيريك بروبيرتيز ش م م
رياض علي برو
الحفار وشركاه ش.م.م
شركة ج م ديزاين ش.م.م
او تي سي كو ش.م.م
لوكوير لزر امنتيز ش.م.م
محل غادر للدخان و التجارة العامة(حسني علي غادر)
ايمن محمد علي عيتاني
شركة اس اتش فود ونان فود ش.م.م.
شركة فريش فارما ش.م.م.
ايفيت جوزيف شديد
ستانيلوف الفردية املحدودة املسؤولية-فرع شركة اجنبية
شركة توب غير ش.م.مTOP GEAR S.A.R.L .
ساسني نقوال للتجارة العامة
لوفانت ميديا هاب ش.م.ل
اعمار للتجارة والتعهدات
ب  64فيلمز ش.م.م
باين تري لالستشارات ش.م.م.
بول رينو سليمان
راني وفيق ابو الحسن
شركة  linksش م م
دورسل يونيتد ش.م.ل.
محمد شاكر سهيل القواس
بورواز ش.م.م.
منذر اويل
فورورد ش.م.م
احمد محمود النابلسي
حايك سكوير ش م م
بوتيك هيلث كلوب ش م ل
ملحم علي الشوباصي
RACYNE SAL
طوني عبدو الحاج
محمد مصطفى ابو زينب
اورفلي  2ش م ل
ايادي للصناعات ش.م.م
الحلول املتكاملة لصاحبها شادي شربل رزق
ادفانسد انتغرايشن ش.م.ل.
شركة هوتايا ش م م
مديكا ش.م.م
محل جيوفاني
OMEGA PHARMA
سعادة كونتراكترز
STEFFEN WULF GASSEL
شركة منتش اوتوموتيفز ش.م.م.
نجم للتجارة العامة
مجموعة اس اند ج ش.م.ل
غولد ش.م.ل.
املعادن الصناعية ش.م.م
املالك لتجارة السيارات
صيدلية أسامة خوري  -بياقوت
شركة زاد القصر ش.م.م
سوبر يور بوكس أند كولينغ ش.م.م
محمد احمد اسكندر
زوايا ميديا برو انترناشيونال ش.م.م

1999081
2038390
2043108
2055607
2166403
2174652
2181907
2196171
2203565
2392476
2423556
2445340
2470335
2482487
2503755
2590810
2599176
2609392
2627904
2639130
2641564
2667071
2683952
2683966
2685495
2685588
2688369
2690271
2691696
2691783
2693781
2695228
2695235
2704864
2720401
2724582
2735016
2735135
2743473
2747769
2751751
2770059
2772134
2774733
2778886
2779497
2781235
2793193
2795860
2804151
2805256
2809387
2810222
2818690
2827196
2828774
2834895
2844747
2845164
2857272
2870444
2872513
2876007
2893515
2899716
2901252
2912199

RR181625695LB
RR181625758LB
RR181625761LB
RR181625571LB
RR181625143LB
RR180474019LB
RR181625280LB
RR181622323LB
RR181625347LB
RR181624085LB
RR181622310LB
RR181626197LB
RR181620132LB
RR181626308LB
RR181626413LB
RR181626753LB
RR181626767LB
RR181626807LB
RR181626886LB
RR181620150LB
RR181627881LB
RR181622337LB
RR181620353LB
RR180464586LB
RR181620375LB
RR180464507LB
RR180463458LB
RR181620384LB
RR180464538LB
RR180464541LB
RR180464555LB
RR180464569LB
RR180463435LB
RR180464382LB
RR181620469LB
RR180464453LB
RR180464475LB
RR180464484LB
RR180465856LB
RR180465860LB
RR180458988LB
RR181620645LB
RR180465900LB
RR180465913LB
RR180465927LB
RR180465935LB
RR181620702LB
RR181627745LB
RR181620177LB
RR181620203LB
RR180449955LB
RR180474331LB
RR181620720LB
RR180474362LB
RR181620322LB
RR180465989LB
RR180475221LB
RR180466012LB
RR181620795LB
RR181620852LB
RR181620883LB
RR180474380LB
RR180474977LB
RR181620937LB
RR181620968LB
RR180474402LB
RR180459776LB

