الثالثاء  15كانون األول  2015العدد 2766

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة املضافة – مصلحة العمليات – دائرة
خدمات الخاضعني ,املكلفني الــواردة أسمائهم في الجدول أدنــاه للحضور إلى دائــرة التحصيل في مديرية
الضريبة على القيمة املضافة ,مبنى وزارة املالية ,قرب قصر العدل  -شــارع كورنيش النهر -بيروت ،لتبلغ
البريد املــذكــور تجاه اســم كل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هــذا اإلعــام ,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

إعالنات

17

مؤسسة ابراهيم احمد عبدالله

2217165

RR155597078LB

شركة قبالن غروب ش.م.م.

2217426

RR155586720LB

شركة س.أ.س ش.م.م.

2223345

RR155596228LB

جورج وليد يونس بو يونس

2227569

RR159856073LB

SANA PRO S A R L

2229029

RR159860033LB

بالل باسم الهبري

2231559

RR155591530LB

شركة مارو ماركت ش م م

2234021

RR155584715LB

مؤسسة سعيد لبيب مسرة

2237424

RR159855912LB

مؤسسة زيدان وهيب الشامة

2237490

RR159851535LB

مؤسسة فؤاد ابراهيم الحجار

2237503

RR155596850LB

مؤسسة تيا عبدو عواد  -تجارة األلبسة -

2237511

RR159856440LB

غرون الند  - GRUN LANDبالل محمود البخاري

2242715

RR155588487LB

بروديوس ش.م.م .

2250426

RR155588473LB

محمد غازي احمد دويدري

2251610

RR155596863LB

TRANSAM

2254447

RR159844469LB

شركة ملوك امللح ش.م.م ROI DU SEL S.A.R.L

2254684

RR159849687LB

شركة تي فور  -ط.و.ن ش.م.م.

2264739

RR155581461LB

TT

2264978

RR155598820LB

TT

2264978

RR159856453LB

ريل كلينينغ سرفيسز real cleaning services

2274906

RR159843361LB

شلبية ش م ل

2283675

RR159843375LB

اديب فضل فطايرجي للتجارة العامة ش.م.م

2290139

RR155586764LB

أي سمارت سوليوشنز ش م م e_smart solutions company

2294064

RR155586781LB

غسان مطر

2318933

RR155586795LB

شركة سي سي للتجارة واملقاوالت ش م م

2331467

RR159857391LB

شركة غصن الجنوب ش.م.م

2372801

RR159857414LB

هاي تكنولوجي أوف بروداكشن ش.م.م

2378176

RR159857428LB

يوسف عبدالله غصوب

2380227

RR159856467LB

ميديا انتراكتيف غروب ش م م

2380938

RR159843392LB

زاهر بغدادي

2381175

RR159843401LB

 Pose - me SARL.ش.م.م

2385084

RR155591605LB

2386879

RR159857445LB
RR159857459LB

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

اسكندر فياض

2001009

RR155592172LB

مجموعة بنشي ش م م

2003416

RR159849982LB

شركة فان فود ش م م

2008884

RR159847712LB

شركة هافانا سنتر ش.م.م.

2013842

RR159855413LB

ام -تي ش.م.م.

2017251

RR155598864LB

BLUE FOR TRANSPORT AND TOURISM BTT SAL

2018490

RR159843344LB

تسونار ش م م

2020932

RR159855427LB

ام اند ام لتجارة السيارات توصية بسيطة

2021914

RR155585830LB

فادي محمد زيدان M. Zaidanco

2025769

RR155598918LB

فادي محمد زيدان M. Zaidanco

2025769

RR159847730LB

بروباغاندا اونو ش.م.م

2029932

RR155597002LB

شركة دايموند سيراميك ش م م

2035526

RR155596280LB

مجوهرات الدورادو

2035677

RR155597016LB

SO DIFFERENT SARL

2036246

RR159847743LB

شارل نقوال صوان

2069228

RR159855603LB

شركة تاير اند كو ش.م.م.

2071669

RR155586591LB

شركة نويز ش م م

2093781

RR155588371LB

اي سي ديجيتال ش م ل (مغفلة لبنانية)

2094827

RR159847757LB

SITCO 2000

2096341

RR159851969LB

جعفر علي املقداد

2109411

RR155586628LB

شركة هالل غروب ش.م.م.

2121011

RR155591490LB

 ) JAWHAR AUTO MALLحسني كمال جوهر (

2129959

RR155584658LB

 ) JAWHAR AUTO MALLحسني كمال جوهر (

2129959

RR159854333LB

 ) JAWHAR AUTO MALLحسني كمال جوهر (

2129959

RR159855965LB

 MR COMFORTش.م.م

2134597

RR155586662LB

سيفتي برودكت كوروبوريشن ش.م.م

شركة ال رين ش.م.م

2140161

RR159843891LB

جورج ميشال بهنام

2386916

جوهرتي  .كوم ش.م.م

2144149

RR155596259LB

شركة ثري وايز دانكيز ش م ل ث و د

2388272

RR159860268LB

ليسا للتجارة (حسن جميل الراعي وشريكه) توصيه
بسيطه

2149309

RR159851986LB

حبيب جوزيف الحداد

2389914

RR155595810LB

مؤسسة غاما للتجارة العامة

2151185

RR155599480LB

شركة ميكسماستر ش م ل

2393537

RR159851558LB

اكسن ش.م.م

2172586

RR159843905LB

ستورم ادفرتيسنغ اند ماركيتنغ ش م م

2398737

RR155597651LB

الشركة العصرية املشرقية لتجارة مواد البناء ش.م.م

2178753

RR159857374LB

دي تي ماركت ديليشس تايست ش م م

2405770

RR159842967LB

ايمن(محمد علي) درويش الخليلي

2180094

RR155584689LB

كايترنيدز ش م ل

2417277

RR159860387LB

شركة الجمال لالساسات ش.م.م.

2180611

RR155591526LB

شركة د.بالس للمقاوالت ش.م.م d.plus contracting s.a.r.l

2427174

RR159841706LB

M.R. TRADING SECS

2184186

RR155597047LB

االزدهار للتجارة العامة

2437292

RR159846266LB

شركة  999للخدمات ش م ل

2188524

RR159849642LB

جوزف جورج العيراني

2441156

RR159847814LB

شركة بيتش بادي تان

2195055

RR159847774LB

هيدالينرز ش.م.م

2449069

RR159846252LB

سبرينغ كونستراكشن ش.م.م.

2196171

RR159859888LB

ايس كاريبيان كورب ش م م

2449455

RR155591631LB

ماجد رمضان محمد

2203096

RR159856405LB

شعبان محمد خضور

2453895

RR155588442LB

شركة غو بيغ ش.م.م

2203519

RR155598039LB

سليمان احمد

2457008

RR159847828LB

اوف ست ديفيجن ش م م

2207597

RR155598042LB

ناجي اميل نصر الله

2459566

RR155584794LB

اوف ست ديفيجن ش م م

2207597

RR159848602LB

J.ART-BETON S.A.R.L

2463402

RR159846249LB

ياز  -كو ش.م.م.

2209833

RR155593005LB

عباس خضر حيدر أحمد  -تجارة سيارات -

2210972

RR159843582LB

شركة املنيوم ماسترز ش.م.م

2464122

RR159841768LB

قرقفي ترايدينغ

2213000

RR159850844LB

صفيه رضا خليل

2464918

RR159841785LB

شركة بارفان دو نيش ش.م.م.

2215799

RR159842159LB

شركة قدموس غروب ش.م.م

2478191

RR159851575LB

جوزف شاهني

2216531

RR159843358LB

NOBEL Petroleum Gas Oil

2489418

RR155592932LB

عيسى للتجارة العامة و املقاوالت  -ناصيف علي عيسى

2217121

RR159847788LB

التكليف 2345

