 266إعالنات

الجمعة  25نيسان  2014العدد 2279

مبوب
◄ إعالنات رسمية ►
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ ـ املصلحة املالية االقليمية في محافظة بيروت ـ ـ ـ دائرة ضريبة الدخل
املكلفني ال���واردة أسماءهم ف��ي ال��ج��دول أدن���اه للحضور ال��ى مركز ال��دائ��رة الكائن ف��ي ب��ي��روت ـ ـ ـ ش��ارع بشارة
الخوري ـ ـ ـ مبنى فيعاني ـ ـ ـ الطابق االول
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ
ً
حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا االعالم على
املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:

نجيب عبد القادر بكداش

192225

RR134773355LB

جعفر موسى موسى

193111

RR134773316LB

اي-بيزنس ش.م.ل

204663

RR134722036LB

شركة القمم العقارية ش.م.ل (منطقة راس بيروت)

228411

RR134721565LB

محمد احمد حيدر

238155

RR134720579LB

اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

علي حسن صبرا

249490

RR134769563LB

شركة بان اطلنتك ليمتدالينز

1004

RR134722478LB

اوروو بلو ش.م.م ORWO BLUE CO

253205

RR134776737LB

شركة املشاريع اللبنانية لالقتصاد واالنماء  -ليدرز

1056

RR134723589LB

الشركة اللبنانية العاملية للحلويات-اطايب

258194

RR134721217LB

الشركة اللبنانية للسينما واملسرح ش.م.ل

1403

RR122359840LB

هايك مانوئيل مانويليان

303789

RR134723425LB

شركة انترند ش.م.م الشركة الدولية للتجارة والصناعة

1822

RR124812007LB

خالد محمد ابو عدال

305338

RR134745377LB

الشركة الوطنية للزيوت النباتية ش.م.ل

1851

RR122359884LB

مديكال ايد

306170

RR134734935LB

شركة بولس اخوان وشركاهم ش.م.ل

1884

RR122359898LB

نشأة نادر قباني

317825

RR134768421LB

شركة زيال العقارية ش.م.ل

1891

RR134722433LB

رمزي احمد رمضان

324590

RR134768452LB

جيتيكو ش.م.م

2194

RR122359924LB

كمال محمد عمر شانوحه

335132

RR134768792LB

شركة فاست ش.م.ل

2446

RR122359972LB

عمر سامي الشنتوف

361770

RR134768775LB

مركز تسويق اآلليات ش.م.م

2452

RR122359986LB

بسام سامي عماش

371552

RR134768850LB

سيسكا لبنان ش.م.م

2486

RR134732489LB

خليل مصطفى عبد الغني

411535

RR134720145LB

مستودع ادوية فيمكس ش.م.م

2990

RR122359819LB

غسان احمد فاعور

412208

RR134720154LB

شركة جسترا ش.م.م

4345

RR134770867LB

ميرنا علي العبد

413212

RR134720168LB

انكوم ش.م.م

4443

RR134722393LB

ليال نعيم كرنيب

432368

RR134720066LB

شركة املستقبل للتأمني ش.م.ل

4963

RR134732869LB

عامر احمد املنير

465068

RR134724261LB

ترانس ميديترانيني كارغو

5064

RR134720225LB

تانيا ابراهيم الباشا

478334

RR134778830LB

سوكومل ش.م.م حسب الله وجوالتيان

5102

RR134720211LB

مارينا باريس غولوزييفا فرحات

519263

RR134779092LB

شركة النمش وعباس

5256

RR134769311LB

عماد اسعد جرجوره

541914

RR134779526LB

الكاتل تلسبيس ش.م لبنان

6076

RR134732841LB

الرا محمود مرعي

576769

RR134721631LB

SARL RASHMLS

6161

RR134722243LB

غادة محمد عيد

596942

RR134721455LB

شركة فؤاد وعارف الفرا ش.م.ل

6205

RR134722230LB

غادة نور الدين سلهب

640503

RR134723385LB

اتش اند.ك غروب ش.م.م(.فيزيون)

6542

RR134769210LB

عادل عبد الرحمن مسالخي فرشوخ

662867

RR134720755LB

شركة ستاب ش.م.ل

6709

RR134768735LB

خضر حسن صالح

707594

RR134721129LB

محمد حبيب غزيري

32784

RR134741392LB

عماد محمد جمعة

716427

RR134721146LB

رؤوف حبيب طربيه

36531

RR134775351LB

بارسار اوف شور ش.م.ل

729545

RR134733745LB

جوزف بشارة مشعالني

51502

RR134720242LB

شركة ابناء نعيم شحادة

739981

RR134720843LB

عادل صبحي زين

52543

RR134723076LB

شاهني ترايدنغ اند كونتراكتينغ ش.م.م

754991

RR134720865LB

اسامة محمد خير شهاب

52942

RR134720432LB

روجه عبد الله الصايغ

761514

RR134779588LB

مرسال اديب يونس

56893

RR134720327LB

نهاد محمد شقير نصر

773368

RR134723473LB

زهير محمد هاشم البراج

61245

RR134724235LB

حسني احمد قري

847077

RR134732665LB

لويس الياس نصر

62163

RR134724200LB

جي سي كونسبت ش.م.م

863299

RR134720891LB

امال احمد عبد الله

64637

RR134769427LB

عمر صالح سليمان الحامدي

898976

RR134779132LB

كودت موللر فرتز غراهن

66224

RR134769413LB

علي احمد عز الدين

919685

RR134726510LB

ماهر سجيع ناصر الدين

68279

RR134769360LB

حيدر حبيب مكي

937692

RR134779035LB

رينزو كريستيان مناشي

72167

RR134745598LB

جورجيت ايلي جبارة

942752

RR134726214LB

محمد علي جابر

73273

RR134776462LB

مياس مصطفى الحاج سليمان

950978

RR134779013LB

شركة بفر كو

74510

RR134775379LB

فهيمه ملحم شرف الدين

957300

RR134738637LB

عزت محمود الخليل

90066

RR134732696LB

العاملية الستشارات الكمبيوتر ش.م.ل اوف شور

972977

RR134742089LB

عبد الرحمن محمود مزهر

92055

RR134777233LB

فورشيت ش.م.ل

1002822

RR134732838LB

ميشال خليل فالحة

95116

RR134741035LB

امير محمود رفيق الصيداني

1014604

RR134723439LB

ليلى طالل القعسماني

95352

RR134773877LB

خالد كامل صيداني

1102518

RR134723456LB

الشركة الدولية للسياحة واالستجمام ش.م.ل

97187

RR134721353LB

حسن ابراهيم سالمي

1111712

RR134723460LB

بيروت انفستمنت كومباني ش.م.ل

98809

RR134778018LB

نقوال موسى الهريري

1139804

RR134737177LB

بيج بيج اكر تيبودو

123917

RR134750451LB

سعيد فؤاد ضومط

1140920

RR134778959LB

ماكس ماكس سبورر

123920

RR134737968LB

علي محمد خليل حجازي

1143925

RR134778945LB

جون اوسكار كايدل

123921

RR134742937LB

شركة محمد الطبيب ش.م.ل (اوف شور)

1172682

RR134724125LB

كريكور ستيفان صادقيان

124017

RR134738005LB

ساندرا جرجي مهنا

1173482

RR134779755LB

سهيل فؤاد سابا

124022

RR134735318LB

فائق شوكت الحميصي

1179530

RR134779781LB

خليل ابراهيم املدهون

137431

RR134774081LB

علي محمود املاضي

1197374

RR134723411LB

عبد الفتاح ياسني عليوان

146996

RR134773608LB

شركة شيدادا ش.م.م

1225254

RR134733008LB

ندى عباس منيمنه

151780

RR134773537LB

رمزي منير رزق الله

1240643

RR134722314LB

محمد عبد السالم جودي

165729

RR134773497LB

روي بيار مارون

1251725

RR134772602LB

ليلى يوسف عالم حمود

191947

RR134773378LB

شركة اي .بي .او ش.م.ل هولدنغ

1270084

RR134723663LB

