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◄ إعالنات رسمية ►
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة املضافة – مصلحة العمليات
– دائرة خدمات الخاضعني ,املكلفني الواردة أسمائهم في الجدول أدناه للحضور إلى دائرة 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
حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ,علمًا أنه سيتم
يعتبر التبليغ
ً
نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:

الحجار انتربرايسز كومباني -وود ش م ل

1851585

RR135791537LB

شركة  QUALIMEDش م م

1855099

RR135791545LB

شركة  QUALIMEDش م م

1855099

RR139260653LB

شركة بيترز براس ش م م

1857517

RR140903179LB

شركة شوارتز اوتو بارتز ش.م.م

1863626

RR142802031LB

شركة عيسى للتجارة  ِ I.T.C.Oش.م.م

1865857

RR142802836LB

في  .اس  .دبليو ترايدينغ ش م م

1869689

RR144576125LB

غسان عمر حمد

1875137

RR144574915LB

غسان عمر حمد

1875137

RR144589107LB

1876883

RR144588954LB
RR144566392LB

اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

سبورتس ان (شركة توصية بسيطة) فراج
وشركاه

1461997

RR135790735LB

سبورتس ان (شركة توصية بسيطة) فراج
وشركاه

1461997

RR142808754LB

ّ
حكيم هوم ش م م

1465168

RR135789215LB

شركة Africana S.A.R.L

ليفينغ كولورز ش.م.ل.

1466306

RR135790752LB

شركة كريم لالنارة

1878076

ELIO’S SIGNS

1468615

RR135790766LB

اسامة محمود قبيسي

1878439

RR139260675LB

شركة اول وود ش.م.م

1469289

RR142803244LB

عرايس للتعهدات

1879859

RR140903205LB

شركة انترناسيونال تايل غروب ش م م

1469365

RR144571260LB

كريستني الحداد

1889239

RR135784880LB

اوتلوك كمبيوترز اند سيكوريتي
سيستمس ش.م.م

1473168

RR135790806LB

شركة ايمبوترايد ش م ل

1890504

RR144589623LB

علي احمد غندور ()G.S.T

1890597

RR135791568LB

اوتلوك كمبيوترز اند سيكوريتي
سيستمس ش.م.م

1473168

RR138271442LB

علي احمد غندور ()G.S.T

1890597

RR144570879LB

اوتلوك كمبيوترز اند سيكوريتي
سيستمس ش.م.م

1473168

RR142808808LB

كارلوس ضاهر وشركاؤه

1903345

RR140910585LB

محمود محمد الصوص  -املالك

1905763

RR135791599LB

اوتلوك كمبيوترز اند سيكوريتي
سيستمس ش.م.م

1473168

RR144589739LB

مؤسسة احمد مشيمش للتجارة العامة

1910913

RR135795879LB

أباكاب لتأجير السيارات ش.م.م

1474728

RR135799014LB

ساراسو ش.م.ل

1922494

RR135791611LB

أم .سي.أي . 2ش.م.ل

1476678

RR142806625LB

ساراسو ش.م.ل

1922494

RR140903236LB

ليبانو ميكا ش.م.م

1482018

RR135790823LB

ساراسو ش.م.ل

1922494

RR142809180LB

الخدمات العامة لالستثمار ش.م.م

1482036

RR135790837LB

شركة دردشات  2ش م ل

1929438

RR135791642LB

نزيه احمد صافي

1482208

RR144573800LB

شركة دردشات  2ش م ل

1929438

RR140903275LB

ديزينيو

1495359

RR135790868LB

شركة دردشات  2ش م ل

1929438

RR142809216LB

CENTRUM S.A.L

1498190

RR135790871LB

)O QUATRE S.A.L ( O4

1930323

RR135791660LB

CENTRUM S.A.L

1498190

RR142808860LB

)O QUATRE S.A.L ( O4

1930323

RR140903298LB

PRIME TRADING

1499022

RR135795627LB

)O QUATRE S.A.L ( O4

1930323

RR142809220LB

شركة ابناء سمير مبارك التجارية ش.م.م.

1499981

RR135795635LB

خليل حسن غالييني

1934240

RR135783915LB

شركة االوائل ش.م.م.

1818730

RR144584189LB

برمانا ش.م.م

1935081

RR135791673LB

KEVIN S RESTO SARL

1820836

RR135791449LB

برمانا ش.م.م

1935081

RR142809233LB

KEVIN S RESTO SARL

1820836

RR139260596LB

انتر كازا ش م ل

1938429

RR144589597LB

KEVIN S RESTO SARL

1820836

RR140903094LB

باورك ــوم ش.م.م

1943350

RR144575187LB

شركة بروكسيوم ش.م.م

1821992

RR142804735LB

العاج للتجارة العامة

1953289

RR144568915LB

أس.أم.أس .سبيسيال مارين سرفيس

1824024

RR135791452LB

شايبس ش.م.م.

1954551

RR135791687LB

شركة بارتنر ش.م.م

1826812

RR140903117LB

شايبس ش.م.م.

1954551

RR140903315LB

ديل ش م م

1840917

RR142804749LB

سيتي بار ش.م.ل

1954779

RR135795905LB

IMCO SECS

1848998

RR139279306LB

شركة البناء واالدارة ش.م.م .سي.ام.اس

1956722

RR140903324LB

سيتي غريل ش م م

1849923

RR139260640LB

شركة بريموجيل ش م م

1958729

RR140903338LB

محل عجمي التجاري لصاحبها حسني
خليل عجمي

1850695

RR135784522LB

M.A.K.S. and Partners s.a.r.l

1965025

RR135794241LB
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