إعالنات 727

الجمعة  25نيسان  2014العدد 2279

علي رياض زبد

1287334

RR134723782LB

الهناء للحلول املتكاملة ش.م.ل اوف شور

1993101

RR134733263LB

شركة سعد ش.م.م

1296675

RR134725267LB

احمد علي حسني علي جعفر

2007852

RR134775705LB

أورا ميديا اوف شور ش.م.ل

1299691

RR134733793LB

تراست هيل ش م م

2010280

RR134732360LB

وليد محمد الوزي

1320399

RR134778715LB

فلو ش.م.م

2024775

RR134772766LB

دلتا ش.م.ل اوف شور

1362425

RR134733175LB

سامر شوقي ايوب

2029657

RR134732740LB

شركة الفاخر التجارية ش.م.ل اوف شور

1374224

RR134733904LB

انترناسيونال مانجمت سرفيزس  IMSش.م.ل(اوف شور)

1386834

RR134734065LB

شركة االوائل لالحجار االسمنتية ش م م

2033796

RR134772094LB

شركة أ-ك-ج -بارتنرز ش.م.ل(اوف شور)

1392935

RR134734051LB

شركة مركز بيروت لالبحاث التسويقية

2040740

RR134772125LB

شركة فالدي مونايو ش.م.ل (هولدنغ)

1397029

RR134733820LB

فيصل هولدنغ ش م ل

2043922

RR134723513LB

الرتون غلوبال تريدنغ ش.م.ل (اوف شور)

1411752

RR134733966LB

شركة انجليكا ش م م

2053492

RR134772134LB

جهاد مختار سنو

1446310

RR134772664LB

مطاعم ابو طافش للمأكوالت البحرية ش.م.م.

2070947

RR134772488LB

كلوتلدا غصن صليبا

1456728

RR134771955LB

F A L MONDIAL TRADING SAL OFF SHORE

2086807

RR134734105LB

دينار لالستشارة والتوجيه ش.م.م

1459229

RR134722610LB

مؤسسة املدى لالعالم والثقافة والفنون ش م م

2121568

RR134772324LB

 RED PARROTش.م.ل هولدينغ

1461270

RR134733816LB

شركة مرعي (محمد واحمد وعماد املرعي) تضامن

2128804

RR134732648LB

علي سامي عيسى

1464237

RR134723805LB

احمد وعمر اوتوبارتس

2131538

RR134772355LB

راشد منذر يوسف

1464254

RR134723748LB

حسن علي شاهني

2170990

RR134768585LB

الخضر لالستثمارات ش.م.ل اوف شور

1475845

RR134734082LB

طارق خالد حسان فاخوري

2173375

RR134768571LB

أم .سي.أي . 2ش.م.ل

1476678

RR134732965LB

نيقول وليم حداد

2190577

RR134768545LB

الشرق االوسط وافريقيا للبناء

1489989

RR134734003LB

جوليات جان مارك اوديبير

2214205

RR134768483LB

سي سي ان ش.م.م

1496955

RR134732912LB

محمد غريب حيدر

2220386

RR134768700LB

شركة جونيبر ش.م.م

1500831

RR134732988LB

اشرف محمود حسني املعروف بالصفدي

2323102

RR134768695LB

ناشون براندنغ كوميونيكايشن (ان  .بي .كوم) ش م ل اوف شور

1512121

RR134733382LB

نبيل ابراهيم االسطه

2388794

RR134768687LB

كلود كميل ربيز غانم

1535056

RR134773007LB

كريستيان رينزو مناشي

2812192

RR134774501LB

سامر ديب شرف الدين

1581675

RR134772868LB

محمد هاني حسن البرجاوي

1589846

RR134772885LB

شركة نبع مية ش.م.م

1616490

RR134732991LB

عبد الله فهد يحي

1664799

RR134772063LB

جعفر مصطفى جواد

1666065

RR134772050LB

شركة دبليو تيليكوم انترناشيونال ش.م.ل اوف شور

1673874

RR134733555LB

محمد عوض الدنا

1677889

RR134772029LB

 3م ج وشاربن لبنان ش.م.م

1700004

RR134775263LB

رانية غروب ش.م.ل اوف شور

1724426

RR134733895LB

سوليكران اوتيل ش.م.ل

1724430

RR134724567LB

محمد رياض كنعان

1744686

RR134723371LB

DEFENSE LOGISTICS CONTRACTING OFF-SHORE S.A.L

1755638

RR134733524LB

شركة الدهان غروب ش.م.ل اوف شور

1773194

RR134734025LB

علي نصيف موسى

1778091

RR134771862LB

WeLL Intervention Services S.A.L Off Shore

1788454

RR134733970LB

شادي سمير عبد املسيح

1806474

RR134726228LB

اسموس ش.م.ل اوف شور

1824259

RR134733351LB

شركة جت افيايشن سرفيسز اوف شور ش.م.ل

1834924

RR134734017LB

ليدركم ش م ل اوف شور

1843985

RR134734122LB

جرلشمم

1853788

RR134723218LB

شركة دي جي متري ش م م

1857378

RR134724791LB

شركة انتيريورز  360ش م م

1864800

RR134732943LB

فيصل زين عالمة

1870968

RR134732736LB

وسام عصام الخطيب

1873945

RR134771301LB

بشير خضر الجمل

1874741

RR134771289LB

فاديا حسني صعب

1906874

RR134771200LB

ا م هاي تك اللبنانية العراقية ش م ل اوف شور

1917888

RR134734140LB

مايا محمود املغربي

1920369

RR134771156LB

حسن محمد شحرور

1925015

RR134771712LB

شركة اسو برو ترايدر كومباني

1928405

RR134732387LB

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 609

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ ـ املصلحة املالية االقليمية في محافظة بيروت ـ ـ ـ دائرة كبار املكلفني
املكلفني الواردة أسماءهم في الجدول ادناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت ـ ـ ـ كورنيش النهر ـ ـ ـ
مبنى وزارة املالية 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:
اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

سام جيم ش.م.م

639658

RR009252636LB

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 612

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 ادن���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:
اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

عبد الغني حسن قلعجي

66862

RR134732285LB

حنا بطرس نصر

100405

RR134726656LB

رمزي سليمان بيضون

624239

RR134725236LB

سوالك قره بت يبرميان

1943469

RR134771346LB

رلى حسن البربير

682815

RR134747761LB

محمد محمد شريف سنو

1954858

RR134771315LB

ايلي نقوال الشويري

1273453

RR134731452LB

محمد محمود املحمود

1962495

RR134726205LB

انطوان سمير الحداد

1976919

RR134775572LB

املجموعة املندمجة املهندس عبد الواحد الوكيل/شركة 1991202 ARC Group
sarl

RR134772307LB

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 612

