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◄ إعالنات رسمية ►
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية ال ــواردات – دائــرة التحصيل بـيــروت – املكلفني الــواردة
أسماؤهم في الـجــدول املرفق للحضور الــى مركز الــدائــرة الكائن في بيروت – شــارع بشارة الـخــوري – مبنى
فيعاني – الطابق الثاني لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا
ً
االعــام ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعــاه ،علمًا أنه
			
سيتم نشر هذا االعالم على موقع االلكتروني.
				
رقم املكلف رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
اسم املكلف
نهى محمد فؤاد الفاخوري

شاو اوف انترناشونال ش.م.م

1586030

2018/21/6 RT000136215LB

2018/3/7

فورج ش.م.م

3107811

RR193117523LB

2019/01/03 2018/12/10

صيدلية الحياة ( سلمان العبد سلمان ) 163801

RR193124039LB

2019/01/24 2018/12/20

مصطفى زينون الحكم

1588112

2018/21/6 RT000136216LB

2018/29/6

محمد حكمات سرور

1588595

2018/21/6 RT000136217LB

2018/29/6

valet parking one co. s.a.r.l

2542182

RR193117537LB

2019/01/04 2018/12/10

شركة شاسكو

183882

RR193124042LB

2019/01/24 2018/12/20

اسكا ترايدنغ كومباني ش.م.م

1589655

2018/22/6 RT000136219LB

2018/29/6

STEFFEN WULF GASSEL

2828774

RR193117996LB

2019/01/04 2018/12/11

interactive learning institute sarl

3368720

RR193124144LB

2019/01/23 2018/12/21

تراكفالي ش.م.م

1589688

2018/21/6 RT000136220LB

2018/29/6

RR193124250LB

2019/01/24 2018/12/21

ال ـش ـيــخ ح ـســن ب ــن ع ـبــد الــرح ـمــن بن 1597425
حسن العبد الله آل ثاني

2018/22/6 RT000136230LB

2018/29/6

ادارة وخ ـ ــدم ـ ــات ثـ ـم ــار الـ ـبـ ـح ــر ش.م.ل 2182506
هولدنغ

RR193118016LB

2019/01/04 2018/12/12

مجموعة بي اند اس للعناية ش م م

2908338

RR193124232LB

2019/01/24 2018/12/21

كوديتا ش.م.ل.

2235039

RR193118081LB

2019/01/03 2018/12/10

املــركــز التجاري العاملي ش.م.ل اوف 1614667
شور

2018/21/6 RT000136248LB

2018/2/7

مؤسسة الكوفير

185209

RR193118373LB

2019/01/03 2018/12/10

بزنس ماشينز اوف ليبانون ش.م.ل

3322

RR193118492LB

2019/01/04 2018/12/10

ريما محمد حمود

1624971

2018/21/6 RT000136266LB

2018/29/6

الريم لالستيراد و التصدير

2194385

RR193118529LB

2019/01/04 2018/12/10

زد برودكشنز ش.م.م

1627252

2018/21/6 RT000136274LB

2018/29/6

شركة صخرة الروشة ش.م.ل

98122

2018/22/6 RT000136355LB

2018/29/6

1802928 HORIZON INVESTMENT HOLDING
S.A.L

RR193118577LB

2019/01/03 2018/12/10

حسان كمال النصولي

611189

2018/21/6 RT000136390LB

2018/29/6

املكتب الفني للهندسة( تيو)

3432

2018/22/6 RT000136393LB

2018/4/7

علي محمد كسرواني

59372

2018/22/6 RT000136394LB

2018/29/6

235782

2018/22/6 RT000136397LB

2018/29/6

203927

2018/22/6 RT000136472LB

2018/29/6

1535800

2018/11/4 RT000128099LB

2019/28/2

جــراب كومباني زيــاد جــراب ورفيق 2630267
جراب وشركاهم

2018/10/4 RT000128737LB

2019/28/2

هادي عبد العزيز الخليل

199097

2018/10/4 RT000129469LB

2019/28/2

انطوانيت اسعد االسمر

686663

2018/11/4 RT000129473LB

2019/4/3

وليد توفيق الشرقاوي املال

294923

2018/11/4 RT000129845LB

2019/1/3

احمد سامر توفيق الشرقاوي املال

294914

2018/11/4 RT000129875LB

2019/1/3

ورثة توفيق الحاج احمد الشرقاوي 294921
املال

2018/11/4 RT000129893LB

2019/1/3

حسني احمد عباس

135680

2018/5/4 RT000130003LB

2019/28/2

رجا رفيق الزهيري

احمد موسى عباس

65001

2018/5/4 RT000130004LB

2019/28/2

فضل حسني زينة

حسن احمد عباس

221139

2018/5/4 RT000130005LB

علي احمد عباس

221144

2018/5/4 RT000130006LB

اسعد علي رعد

657041

2018/10/4 RT000130287LB

2019/28/2
ملك يحيى الركابي
				
2019/28/2
			
تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
2019/28/2

2018/10/4 RT000130561LB

2019/5/3

عبد العزيز سليم موصللي

89900

2018/18/4 RT000130289LB

2019/4/3

شركة ALEX SARL

2150233

2018/22/6 RT000132879LB

2018/29/6

االمارة للتطوير ش.م.ل اوف شور

2151829

2018/22/6 RT000132881LB

2018/29/6

النقل عبر البالد العربية ش.م.م

2200736

2018/21/6 RT000132894LB

2018/29/6

خالد سميح علي

2219475

2018/21/6 RT000132903LB

2018/29/6

كاي كوربوريشن ش م م

2235489

2018/22/6 RT000132907LB

2018/29/6

ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة االمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــركـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـخـ ــدمـ ــات 2391301
االستشارية الهندسية  ACESش م م

2018/21/6 RT000132918LB

2018/29/6

2398739 L O G I S T I C S
TELECOMMUNICATION
OFFSHORE SAL

2018/21/6 RT000132922LB

2018/29/6

شركة غريد هولدنغ ش م ل

2454920

2018/22/6 RT000132930LB

2018/2/7

مؤسسة االزدها للتجارة واالعمار

2464386

2018/22/6 RT000132936LB

2018/29/6

ج ـن ــرال فــايــر ان ــد م ــاري ــن انـشــورنــس 4388
غروب ش.م.ل

148567

2018/22/6 RT000136481LB

2018/6/7
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 503

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة املضافة – مصلحة العمليات – دائرة
خدمات الخاضعني ,املكلفني ال ــواردة أسمائهم في الـجــدول أدنــاه للحضور إلــى دائــرة التحصيل فــي مديرية
الضريبة على القيمة املضافة ,مبنى وزارة املالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،لتبلغ البريد
ً
املذكور 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 أعــاه ,علمًا أنــه سيتم نشر هــذا اإلعــام على املوقع
اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
شركة ادوار اوزونيان واوالده

رقــــــــــــــم رقم البريد املضمون
املكلف
185861

شــركــة بـيــرل بـلــو ش.م.م بــواسـطــة وكيل 2064159
التفليسة املحامي عطارد عبد الل

تــاريــخ الــزيــارة تــــاريــــخ لــصــق
LIPANPOST
الثانية

RR193112733LB

2019/01/14 2018/12/10

RR193114779LB

2019/01/10 2018/12/10

بيريت  625للعقارات ش.م.ل

2483340

2018/21/6 RT000132942LB

2018/29/6

حسني محمد جعفر نصر الله

242072

RR193115765LB

2019/01/03 2018/12/10

بي يونغ ش.م.م

2553966

2018/22/6 RT000132953LB

2018/29/6

ج ك ورلتريد ش.م.ل

603603

RR193115805LB

2019/01/03 2018/12/10

شركة آمي ش.م.م

2559607

2018/22/6 RT000132956LB

2018/29/6

شركة هارا اوف شور ش م ل

2641832

2018/21/6 RT000132969LB

2018/29/6

برو اد ش.م.م

5006

RR193115862LB

2019/01/03 2018/12/10

2756057 STC SALHA TRADING AND
CONTRACTING sarl

2018/21/6 RT000132979LB

2018/3/7

شركة شالال اخوان

48756

RR193115933LB

2019/01/04 2018/12/10

شركة ستار العاملية للخدمات ش.م.م

293989

RR193115981LB

2019/01/04 2018/12/12

كريم العقارية ش م ل

2756946

2018/21/6 RT000132980LB

2018/29/6

وليد وفيق حسونه

2780072

2018/21/6 RT000132985LB

2018/29/6

شركة  I.M.Hغروب

203936

RR193116085LB

2019/01/03 2018/12/10

املزاد للتجارة العامة ش.م.م.

2795947

2018/22/6 RT000132989LB

2018/29/6

مــركــز ع ــاج وج ــراح ــة الـقـلــب والـشــرايــن 1329236
ش.م.ل.

RR193116205LB

2019/01/10 2018/12/07

عماد عبد الحميد البابا

2812178

2018/22/6 RT000132996LB

2018/29/6

 SUEZ ENVIRONNEMENTفــرع 2827101
لشركة اجنبية

2018/22/6 RT000133000LB

2018/2/7

فـ ــان ـ ـت ـ ـشـ ــور 5ش.م.ل بـ ــواس ـ ـطـ ــة وك ـي ــل 1592476
التفليسة املحامي وسيم الرجي

RR193116222LB

2019/01/03 2018/12/10

تكوين ش.م.م

2863439

2018/22/6 RT000133004LB

2018/29/6

1058559

شكري جورج كفلكنيتي

2900188

2018/21/6 RT000133010LB

2018/29/6

اندريه جورج خليط

2902595

2018/22/6 RT000133012LB

2018/29/6

شركة اركون انترناشونال ش م ل

2481249

2018/21/6 RT000133023LB

2018/29/6

امل عبد الكريم عثمان

123281

2018/22/6 RT000133612LB

2018/29/6

2389974

RR193118807LB

2019/01/03 2018/12/10

احمد اسعد الصديق

نـسـيـبـكــو ل ـل ـت ـج ــارة ال ـع ــام ــة لـصــاحـبـهــا 2456966
نسيب صبري

RR193118841LB

2019/01/04 2018/12/10

مجدي مكية

1384053

RR193119175LB

2019/01/03 2018/12/10

مجموعة دفاع  21للنشر ش.م.م

708289

RR193119192LB

2019/01/03 2018/12/11

عبد الرحمن ريداني

35721

RR193119250LB

2019/01/03 2018/12/11

دار مدارك للنشر ش م م

2189218

RR193119294LB

2019/01/04 2018/12/10

RR193119317LB

2019/01/03 2018/12/10

بوغوصيان ش.م.م(.بوغارتي)

297253

RR193119334LB

2019/01/03 2018/12/11

شركة سكاي الونج سرفيسز ش.م.ل

285318

RR193119365LB

2019/01/03 2018/12/10

سمير اميل ابو سمره

223948

RR193119396LB

2019/01/03 2018/12/11

دار الطليعة للطباعة والنشر ش.م.ل

1206

RR193119538LB

2019/01/03 2018/12/10

RR193119745LB

2019/01/03 2018/12/10

جوزف فخير

54727

RR193119895LB

2019/01/04 2018/12/10

محطة يونايتد

256696

RR193120690LB

2019/01/03 2018/12/11

شركة جريش اخوان للتجارة

376961

RR193120712LB

2019/01/03 2018/12/12

الحالب التجارية ش.م.م

2427338

RR193120828LB

2019/01/03 2018/12/10

RR193120831LB

2019/01/08 2018/12/11

بلدبروس ش.م.م buildpros s.a.r.l

2373964

RR193120862LB

2019/01/03 2018/12/11

محمد عباس مرعي  -انشطة عقارية

38663

RR193121182LB

2019/01/03 2018/12/11

شركة ستميو سويل ش.م.م

103542

RR193121443LB

2019/01/04 2018/12/11

اف ـن ـتــا  ( EVENTAنـيـنــا ري ـت ــا ابــراه ـيــم 400023
القدسي )

RR193121633LB

2019/01/04 2018/12/12

ال ـشــركــة امل ـت ـحــدة لــاسـتـثـمــار  -لـبـنــان 4894 -
ش.م.ل (هولدنغ)

SARL Carmen
Travel&Tourism

Group

965307 AAG

العاملية للبث  WORLD CASTلصاحبها 227361
احمد عبد القادر املعاز

تني تني ش.م.م

235815

RR193115575LB

2019/01/23 2018/12/18

سايد روك ش.م.م

107093

RR193115672LB

2019/01/23 2018/12/18

شركة استديو الفن ش.م.م

7498

RR193116409LB

2019/01/23 2018/12/18

RR193116681LB

2019/01/23 2018/12/17

وايت واتر ليبانون ش.م.م بواسطة وكيل 107251
التفليسة املحامي عبده لحود
أ.م A.M/

2932502

RR193120726LB

2019/01/31 2018/12/17

مؤسسة انطوان بستاني التجارية

17682

RR193120978LB

2019/01/24 2018/12/19

البوتك انجينيرنغ ش.م.م

94455

RR193121094LB

2019/01/23 2018/12/18

RR193116355LB

2019/01/09 2018/12/12

شركة غزيري اخوان ش.م.م

235871

RR193121390LB

2019/01/25 2018/12/17

مزراحي ش.م.ل بواسطة وكيل التفليسة 11960
املحامي عبده لحود

RR193116443LB

2019/01/04 2018/12/10

موفق سعيد عوض

1929634

RR193121531LB

2019/01/24 2018/12/17

HHD HENRY DAKAK JR

2730800

RR193121602LB

2019/01/23 2018/12/17

مون كور ش.م.م بواسطة وكيل التفليسة 103467

RR193116457LB

2019/01/03 2018/12/10

بسام ظافر تميم

3405205

RR193122231LB

2019/01/24 2018/12/17

مـ ــؤس ـ ـسـ ــة وم ـ ـ ــدرس ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــار ال ـ ـيـ ــاس 124579
الجديدة

2018/22/6 RT000133644LB

2018/5/7

شركة ماشان شوز ش.م.م بواسطة وكيل 9008
التفليسة

RR193116474LB

2019/01/03 2018/12/10

نوبراند ش.م.م

1282130

RR193122320LB

2019/01/25 2018/12/17

شركة ميروس ش.م.م

1809315

RR193122333LB

2019/01/24 2018/12/17

شركة الصناعات السعودية للنوافذ 126438
املحدودة بي في سي

2018/21/6 RT000133668LB

2018/29/6

شركة تجهيزات املشرق ش.م.ل بواسطة 7979
وكيل التفليسة املحامي عيد حسون

RR193116488LB

2019/01/03 2018/12/10

سهيل ابراهيم بو سماعيل

193087

2018/21/6 RT000134833LB

2018/29/6

غازي هاني العريضي

193175

2018/22/6 RT000134837LB

2018/29/6

ب ــروم ــوسـ ـي ــون دي ان ـف ـس ـت ـي ـس ـمــان 194219
ش.م.ل (قابضة)

2018/21/6 RT000134839LB

2018/29/6

مــؤس ـســة دي ـم ـي ـتــري م ـي ـشــال ع ـيــد 72551 -
تجارة سيارات

2018/21/6 RT000135676LB

2018/29/6

فيرست افياشون ش.م.ل

1510084

2018/21/6 RT000135911LB

2018/29/6

توتيل ادفرتايزنك بزنس ش.م.م

1517111

2018/21/6 RT000135918LB

2018/29/6

كــار اسـكــورت سرفيسز ش.م.ل اوف 1543404
شور

2018/21/6 RT000135975LB

2018/3/7

1579725

2018/21/6 RT000136210LB

2018/9/7

غولف ميد (هولدنغ) ش.م.ل

ميكو شايد ليبانون ش.م.م

شــركــة طــويــل لـلـتــوزيــع ش.م.م بــواسـطــة 49102
وكيل التفليسة

RR193116505LB

2019/01/03 2018/12/10

رايــز ترايدينغ بواسطة وكيل التفليسة 152043
املحامي كلود حايك

RR193116545LB

2019/01/08 2018/12/11

ال ـك ـت ــرون ـي ــك اوف ـ ـيـ ــس س ـب ــاي ــز ش.م.م2584 .
بواسطة وكيل التفليسة املحامي انــدره
نادر

RR193116559LB

2019/01/03 2018/12/10

ش ــرك ــة عـ ــون ل ـل ـت ـجــارة ش.م.م بــواس ـطــة 11676
وكيل التفليسة املحامي مخايل يزبك

RR193116580LB

2019/01/21 2018/12/10

اسعد بشارة وشركاه

154740

RR193116647LB

2019/01/18 2018/12/10

مركز تكنولوجيا املستقبل ش.م.م

11337

RR193116655LB

2019/01/10 2018/12/07

ش ــرك ــة ال ـت ـســويــق ال ـيــومــي شــوي ـنــغ داي 792
ش.م.م

RR193122687LB

2019/01/23 2018/12/17

صيدلة الرضا

13905

RR193123299LB

2019/01/23 2018/12/18

شركة رشيد الكتريك وشركاه

79573

RR193123546LB

2019/01/24 2018/12/19

RR193118930LB

2019/01/23 2018/12/19

جبران يوسف بواري

22490

RR193123489LB

2019/01/23 2018/12/21

صيدلية البسطة الجديدة

59855

RR193123492LB

2019/01/23 2018/12/21

شركة زوين وسندروسي وشركاه

72688

RR193123501LB

2019/01/23 2018/12/21

عمر احمد عبد الفتاح

176878

RR193123815LB

2019/01/23 2018/12/20

كونسورسيوم هولدنغ ش.م.ل

189118

RR193123869LB

2019/01/28 2018/12/21

شركة رفاعي وبغدادي

101135

RR193123912LB

2019/01/23 2018/12/21

مؤسسة رشيد نعيم بو عاصي

134408

RR193123988LB

2019/01/24 2018/12/21

ف ـي ــاض غـ ــروب هــولــدنــغ ش.م.ل -شــركــة 1263357
قابضة

شـ ــركـ ــة الـ ـ ـش ـ ــرق االوسـ ـ ـ ـ ــط لـ ـلـ ـح ــراري ــات 204782
والعوازل (ميريك) ش.م.م
الشركة العامة لـلــدراســات والتوظيفات 6810
ش.م.ق.ل (غرن)

RR193124365LB

2019/01/23 2018/12/21

كيبكو الشركة السياحية ش.م.م

7444

RR193124396LB

2019/01/23 2018/12/21

شركة صفاوي التجارية

91795

RR193124436LB

2019/01/23 2018/12/20

شركة فرحات لتجارة السيارات ش.م.م

1966716

RR193124453LB

2019/01/24 2018/12/21

بات ش م م

2464977

RR193124484LB

2019/01/23 2018/12/21

شركة روسو  3000ش.م.م.

3431008

RR193124816LB

2019/01/23 2018/12/21

الومكو ش.م.ل

616076

RR193125003LB

2019/01/23 2018/12/21

RR193125119LB

2019/01/23 2018/12/21

ت ــريـ ـك ــو الـ ـسـ ـب ــاع ــي  -زاه ـ ـ ـ ــر ال ـس ـب ــاع ــي 1268278
وشريكاه  -توصية بسيطة

التكليف 518
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة املضافة – مصلحة العمليات – دائرة
خــدمــات الخاضعني ,املكلفني ال ــواردة أسمائهم فــي الـجــدول أدن ــاه للحضور إلــى دائ ــرة اإللـتــزام الضريبي 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 أعــاه ,علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعــام على
املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
مكتب الجبل
اليدي غراي ش م م
الدورادو أويلز ش م ل
روجانى (توصية بسيطة)
 fresh stopش م ل
(EIGHT ZONEرامي محمد املقداد)
وود سيرفيس ش.م.م
مور فور لس ش م م
ابو اسماعيل فارس للتجارة (علي يوسف فارس)

رقم املكلف
33858
2148771
2660986
2666346
2686974
2689145
2692603
2936526
2939788

رقم البريد املضمون
RR184778228LB
RR184777995LB
RR184778611LB
RR184778608LB
RR184778483LB
RR184778497LB
RR184778245LB
RR184778421LB
RR184778205LB
التكليف 522

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 إلــى املصلحة املالية اإلقليمية في
محافظة جبل لبنان تابع للبرنامج  ،535لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من
ً
تاريخ نشر هذا 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
زياد الياس مهنا
سليم قاسم احمد للتجارة العامة
جوديت حافظ بيطار
شركة الجميل الستقدام العامالت في الخدمة املنزلية ش.م.م
روجيه الياس السقيم
محمد حسني املقداد ORIENTAL GIFTS
الشركة املشرقية اللبنانية لالستثمار والتنمية ش.م.ل سوليد
وسام عبد الرحمن يونس
شركة هوم ارت التجارية ش.م.م.
ياغي غروب ش.م.م
East & west Trading
نزال للتجارة العامة(سلمان سعيد نزال)
R & A SARL
اي اي غروب ش.م.م.
شركة ماء السماء الدولية ش م م
شركة ليبنفست ش م م
سكاف للطباعة والتجارة العامة  -تضامن
شركة تارا ش م م
شتاركي فلت
دار السنابل للتوزيع والنشر ش.م.م
جوزيف عادل العجوري

رقم املكلف
1324556
1388214
1379298
1449402
1580490
1553014
1503634
1529998
1466295
2590454
2570668
2593199
2791751
2798903
2205084
2199173
2231756
2228293
2229404
2206334
2213446

رقم البريد املضمون
RR195404677LB
RR195404703LB
RR195404734LB
RR195404907LB
RR195405010LB
RR195405023LB
RR195405037LB
RR195405045LB
RR195405085LB
RR195774774LB
RR195774788LB
RR195774791LB
RR195775029LB
RR195775032LB
RR195777974LB
RR195778008LB
RR195778966LB
RR195778997LB
RR195779003LB
RR195779017LB
RR195779034LB
التكليف 525

