االثنين  31آب  2015العدد 2679

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 يعتبر
حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ,علمًا أنه سيتم نشر هذا
التبليغ
ً
اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:

إعالنات

19

رشيد بلوط

2251228

RR152923927LB

محمد غازي احمد دويدري

2251610

RR152944388LB

شركة  iHOMESش م م

2273350

RR152956868LB

محمد حسن

2273580

RR155574457LB

سيرج رزق

2277541

RR152943232LB

اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

غسان مطر

2318933

RR152961134LB

KAYSSI CARS

2002939

RR152960425LB

محمود هالل الفياض

2334840

RR152951208LB

بالن ات غروب ش.م.ل.

2020483

RR155571084LB

محمود عمر العمر

2340125

RR152944391LB

ليبالينك ش.م.م

2025749

RR155574562LB

شركة غصن الجنوب ش.م.م

2372801

RR152956899LB

الشركة املتحدة للصيانة والتطوير ش م م

2029412

RR155571107LB

الشركة الخلجية اللبنانية للمقاوالت ش م م

2375164

RR146967742LB

سامر الياس صفير

2047946

RR155571124LB

شو ش.م.ل.

2379764

RR155569545LB

شركة مستر سوكس ش م م

2063566

RR152958651LB

يوسف عبدالله غصوب

2380227

RR152961151LB

شركة تاير اند كو ش.م.م.

2071669

RR155571141LB

WEST TROPICANA S.A.R.L

2385249

RR152934828LB

احمد محمد انور نعوس وشريكه احمد محمد نور الدين 2072785
(توصية بسيطة) M&D . GROUP

RR155571155LB

جورج ميشال بهنام

2386916

RR155569562LB

رافي ارتني قوجه كوزيان

2084908

RR155571169LB

شركة دانيال لتاجير السيارات ش.م.م

2387682

RR152938039LB

عبد املجيد احمد شيخ حسن

2118973

RR155572425LB

حبيب جوزيف الحداد

2389914

RR152930018LB

شركة راني للتجارة العامة واملقاوالت  -نيازي جوهر وشريكته 2119734
توصية بسيطة

RR152960451LB

شركة سوفت ليجر ش م م

2391369

RR146967813LB

وسام لحود للتعهدات والتجارة

2394371

RR152950406LB

شركة دبل يو ش م م

2122829

RR155571186LB

فردان ستار ش م ل

2397118

RR152923944LB

شركة خالد القصير وخليل اندرون التجارية

2124407

RR155571190LB

شركة كالودز ش م م

2397603

RR152938100LB

عاهد لتجارة الحديد والخرضوات واملعادن

2127471

RR155571212LB

الشركة البنانية املتحدة للتعهدات ش.م.م.

2402318

RR152934814LB

مكست ميتلز

2132215

RR155571243LB

علي احمد قصيباني

2403706

RR152947870LB

طوني الياس العاقوري

2137532

RR155571257LB

شركة ج-سوليوشنز ش.م.م.

2408294

RR146967858LB

كولينغ تيم بالس CTP

2139342

RR152954805LB

نارد كولكتيف ش.م.م

2408381

RR146967861LB

شركة ترايدينغ غات ش.م.م.

2145529

RR152950750LB

كوكي جار ش.م.م

2408390

RR146967875LB

املتحدة للحديد ش م م

2167940

RR155569001LB

كوكي جار ش.م.م

2408390

RR152938144LB

شركة ايغل ميتال ش م م

2178937

RR155569015LB

حدائق الصيفي الحضرية ش.م.م

2184954

RR152956766LB

رياض شيخ موس خليل

2411502

RR146968345LB

شركة درايف اوتوبارتس ش.م.م.

2185876

RR152922215LB

الياس حبيقة للتجارة العامة ش.م.م

2412469

RR146967901LB

شكري عبدو للجلديات والتجليد ش م م

2203565

RR152936449LB

جدع ميكانيكل كونتراكتينغ ( توصية بسيطة ) Jadaa
Mechanical Contracting

2417886

RR146966251LB

Professional Development Group s.a.r.l

2205025

RR152961094LB

شركة غزاوي اخوان ش.م.م

2427149

RR152930035LB

ياز  -كو ش.م.م.

2209833

RR152956810LB

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

2427174

RR152938201LB

مارلني بستاني

2210871

RR146979581LB

شركة جو كافيه ش.م.م

2428045

RR146965636LB

شركة فود رايت ش م م

2213002

RR155569925LB

شركة ديجي برنت ش.م.م digi print

2431940

RR155576121LB

بلو بوينت يختينغ ليبانون ليمتد ش.م.م.

2214147

RR152951962LB

بوان فرغيل (جاد ريمون قازان)

2433145

RR152930049LB

عادل اسعد مساعد وشركاؤه

2214460

RR152936470LB

االزدهار للتجارة العامة

2437292

RR155574783LB

انترناشيونال كاش باك ش.م.م international cash back s.a.r.l

2221537

RR152936506LB

البسام لتجارة املعدات الثقيلة

2438075

RR152930066LB

شركة وسام wissam corp -

2222016

RR152961117LB

اسياد (عبود الياس الحاج و يوسف الياس الحاج)

2441636

RR152930070LB

شركة نيو كونسيبت ش م م

2223121

RR152936510LB

جورج الياس بركات

2442701

RR152927946LB

جورج وليد يونس بو يونس

2227569

RR155569505LB

سمير مسره

2443128

RR155574443LB

بالل ونضال الجردي

2228950

RR152954589LB

رازيد ش.م.ل.

2446453

RR152938263LB

الرايات للسياحة والسفر ش م م

2231272

RR155568139LB

شركة بيضون ديكوراتيف فابريكس ش م م

2231826

RR152956823LB

شركة فرحات التجارية ش.م.م.

2453709

RR155569593LB

شركة نورتن سيكيورتي سيستمز ش.م.م.

2233985

RR146967552LB

شركة الخدمات التموينية اللبنانية ش م م

2459686

RR152956987LB

شركة نورتن سيكيورتي سيستمز ش.م.م.

2233985

RR152936545LB

مالتي ويلدينغ ش.م.م

2460236

RR146965707LB

شركة اوريانتال غاردن ش.م.ل.

2234303

RR152956837LB

بابيون بالن ش م م

2462682

RR152959246LB

شركة بيروت لالدارة العقارية ش.م.ل

2236366

RR152945635LB

شركة املنيوم ماسترز ش.م.م

2464122

RR152938303LB

مؤسسة سعيد لبيب مسرة

2237424

RR152961125LB

اكوا سكاي انترناسيونال ش م م

2465732

RR152956995LB

براشن بلو ش م ل

2239840

RR152955540LB

سوغل ش.م.ل.

2471364

RR146965738LB

اوبن برنتنغ كونسبت او ب سي ش م ل

2240516

RR152929978LB

سوغل ش.م.ل.

2471364

RR152938325LB

شركة ايفاندي ش.م.م.

2242136

RR152951225LB

للمحروقات والتجارة العامة RAS

2534250

RR155572456LB

رشيد بلوط

2251228

RR146979595LB

التكليف 1643

