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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

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

رقم املكلف رقم البريد املضمون

2650671
اوديستي ش.م.م
2990752
كويك شيفتر ش.م.ل
1895494
كواليوس ش م ل
حدادجيان سكراب اند ميتال 305930
( ارتني اغوب حدادجيان )
فــايــن كونسبت للهندسة ش 2121667
مم
ب.د.غ .فـنـتــورز ش.م.ل3019501 BDG .
VENTURES S.A.L
3016197
أي تي أس ش.م.ل.
ف ـي ـن ـكــس ك ــون ـت ــراك ـت ـي ـن ــغ ان ــد 3127331
ترايدينغ ش.م.ل
2943775
غسان وديع هيكل
2946926
داتا بارتنرز ش.م.م
مـ ــار غــري ـتــا مــانـجـمـنــت مينا 2945979
ش.م.ل
2908685
امالفي ش.م.ل.
2906355
ميندفيلد ديجيتل ش.م.ل.
شركة ميرامار اوتيل ريزورت 2896839
أند سبا ش.م.ل
2851892
شركة تقني ش م م
الـ ـ ـي ـ ــاس شـ ـ ـه ـ ــوان لـ ـلـ ـتـ ـج ــارة( 2831388
أ.ش.ت) ش م م
2831216
ايكو كلني ش.م.م
2843770
بالل اديب العبيد الخلف
ش ــرك ــة ال ـك ـت ــرو  -مـيـكــانـيـكــال 2792189
سرفسيز بروفايدرز ش م م
شركة منى لطف الله ميالن و 2788774
شركاؤها
م ـي ـك ــان ـي ـك ــال كــون ـتــراك ـت ـي ـنــغ 2784766
كومباني MCCش م ل
2778598
سقاالت ابو الياس
شركة مــروان عجاج و شركاه 2774946
للتجارة
2774064
شوت برودكشن ش.م.ل
اكـ ـ ــزاك ـ ـ ـتـ ـ ــوس ت ـ ــرادي ـ ـن ـ ــغ انـ ــد 2722754
كونتراكتينغ ش م م
دسـ ـت ــربـ ـي ــوش ــن س ـن ـت ــر اك ــس 2707641
( )DCXش.م.ل
اوب ـ ــريـ ـ ـش ـ ــن انـ ـ ـ ــد م ــان ـج ـم ـن ــت 2755214
سيرفيسز ش.م.م
2754664
ميدواي بتروليوم
2754487 NEW
DINING
 EXPERIENCEش م ل
2747916
 HNN FOODSش.م.م
2556622 P L A T F O R M
MANAGEMENT S.A.L
2557836
اسكيا ش.م.ل
هاي دفينيشون ميديا ش.م.ل 2585522
2570166
لد ورلد ش م م
فـ ـ ــاسـ ـ ــت فـ ـ ـ ـ ــود شـ ـ ــايـ ـ ــن (اف2559450 .
اف.سي) ش.م.ل
2636881
املدير ش.م.ل
2635602
 SUPROش.م.م.
2632457
م.ي.للمفروشات ش.م.م.
2630890 THE CATERING HOUSE
SAL
2627631
أورفلي ش.م.ل
2605993
بيت ورد ش.م.م
2585639
MOTOTEC S.A.R.L
2657385
صيدلية ليا فارم
2699971
أمبروزيا ش.م.ل
2695830
ريم فارمسوتيكال ش.م.ل
2682212
شركة اد افكت ش.م.م

تاريخ الزيارة الثانية

RR170285007LB
RR170285293LB
RR170285571LB
RR170285639LB

2017/04/10
2017/04/10
2017/04/07
2017/04/10

تـــــــاريـــــــخ لـــصـــق
LIPANPOST
2017/04/26
2017/04/26
2017/05/02
2017/04/26

RR170285660LB

2017/04/10

2017/04/26

RR170285700LB

2017/04/10

2017/04/26

RR170285713LB
RR170285917LB

2017/04/10
2017/04/10

2017/04/27
2017/04/26

RR170285982LB
RR170286055LB
RR170286064LB

2017/04/12
2017/04/07
2017/04/12

2017/04/26
2017/05/03
2017/04/27

RR170286237LB
RR170286268LB
RR170286285LB

2017/04/12
2017/04/07
2017/04/12

2017/04/27
2017/05/02
2017/04/27

RR170286360LB
RR170286492LB

2017/04/10
2017/04/10

2017/04/26
2017/04/27

RR170286501LB
RR170286550LB
RR170286617LB

2017/04/12
2017/04/10
2017/04/11

2017/04/26
2017/04/26
2017/04/27

RR170286634LB

2017/04/10

2017/04/26

RR170286648LB

2017/04/07

2017/04/26

RR170286767LB
RR170286784LB

2017/04/12
2017/04/10

2017/04/26
2017/04/26

RR170286807LB
RR170286890LB

2017/04/10
2017/04/07

2017/04/26
2017/04/26

RR170286930LB

2017/04/11

2017/04/26

RR170287008LB

2017/04/07

2017/04/26

RR170287011LB
RR170287025LB

2017/04/10
2017/04/11

2017/04/26
2017/04/26

RR170287056LB
RR170287087LB

2017/04/12
2017/04/11

2017/04/27
2017/04/26

RR170287100LB
RR170287113LB
RR170287161LB
RR170287192LB

2017/04/08
2017/04/11
2017/04/10
2017/04/10

2017/04/26
2017/04/26
2017/04/28
2017/04/27

RR170287215LB
RR170287232LB
RR170287246LB
RR170287250LB

2017/04/10
2017/04/11
2017/04/11
2017/04/10

2017/04/26
2017/04/26
2017/04/26
2017/04/27

RR170287285LB
RR170287334LB
RR170287382LB
RR170287440LB
RR170287524LB
RR170287555LB
RR170287586LB

2017/04/10
2017/04/10
2017/04/10
2017/04/11
2017/04/11
2017/04/10
2017/04/11

2017/04/26
2017/04/29
2017/04/26
2017/04/27
2017/04/26
2017/04/26
2017/04/26

شـ ـ ــركـ ـ ــة ب ـ ـسـ ــت ان ـف ـس ـت ـم ـن ــت 2674866
ش.م.م BEST INVESTMENT
S.A.R.L
فانتشور هوسبيتاليتي ش 2673597
مل
2672927
اون-الين كايترينغ ش م م
2554545
اس.ك.فود سرفيسز ش.م.ل
ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ك ـ ــوم ـ ــات ـ ـي ـ ــك لـ ـبـ ـن ــان 2542119
لخدمات االتصاالت ش.م.م
 2kلـلـتـجــارة ال ـعــامــة (فـيـصــل 2515863
عصام الحلبي)
2396133
برجراك ش.م.ل
ش ــرك ــة النـ ـ ــد ك ــون ـس ـت ــراك ـش ــن 2486106
غ ـ ــروب ل ـل ـت ـجــارة واملـ ـق ــاوالت
ش.م.م.
2481699
سوز ش م م
2467630
فادي ميالد معوض
2453592
موديلو ش م م
2496645
هاي سي ميديا ش م ل
2391369
شركة سوفت ليجر ش م م
2386800
معلوماتية غروب ش م م
2380244
شركة ميغا براندز ش م م
2437109
شركة كيدز ش م ل
2423196
اكستريم انرجي ش.م.ل
2224674
بسام محمد ياسر زيادة
2334963
شركة ستيم ش م ل
2264803
تكني غريب
2261888
بلومرنغز ش م م
3009720
الوغيت ش.م.ل
2423570
نزار املصري
بـ ـ ـ ـط ـ ـ ــل اليـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـن ـ ـ ــغ 230318 BATAL
LIGHTING
شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورن 776052
تليكوميونيكاشنز ليبانون
ش.م.م
 1966203 D E V E L O P M E N T M A R K E T I N GDISTRIBUTION & more
S.A.L
1809996
شركة داني اطرش ش.م.ل
1806908
يونيفرسال انرجي ش م ل
1843197
جوزف اميل كساب
شركة ساري الخازن للهندسة 1968420
والتصميم ش.م.ل
1952769
بركو ش.م.م
1922494
ساراسو ش.م.ل
جو رعد هوت كوافور ش.م.ل 1592436
1627416
كومسي كومصاج ش.م.م
1627846
شركة اي  .نت ش.م.م
1726556
شركة ميغا ميدا ش.م.ل
شركة تكنيكس انجينيرينغ 1722126
ش.م.ل.
ش ــرك ــة ف ــام ـي ـك ــس امل ـج ـمــوعــة 1731653
الدولية ش.م.م.
1710333
شيالي ش.م.م
1712231
شركة سورالكو ش.م.م.
1715280
كي تو ترايدينغ ش م ل
ستايل اوف ذي تايم ش.م.م1716473 .
1644106
سيدر للباطون
شركة الترابة العربية ش.م.م 12832
1826934
بازلت ش.م.م.
م ــاكـ ـسـ ـيـ ـم ــد فـ ـ ــارمـ ـ ــا ش.م.ل3042683 .
MAXIMED
PHARMA
S.A.L
بيور انترتنمنت غروب ش.م.م 1752508
1454507
شركة Beton Plus SAL
شركة دي ان سي كو ش.م.م 1400182
1394224
ليبانيكا (ش.م)
ال ــوف ــا ل ـل ـت ـجــارة و الـصـنــاعــة 1478482
ش.م.ل
1468615
ELIO'S SIGNS
شركة جنان ناصر للسياحة 1779452
والسفر

RR170287609LB

2017/04/10

2017/04/26

RR170287612LB

2017/04/10

2017/04/26

RR170287626LB
RR170287691LB
RR170287728LB

2017/04/10
2017/04/11
2017/04/12

2017/04/28
2017/04/26
2017/04/27

RR170287802LB

2017/04/11

2017/04/26

RR170287921LB
RR170287966LB

2017/04/10
2017/04/05

2017/04/28
2017/04/26

RR170287983LB
RR170288017LB
RR170288082LB
RR170288119LB
RR170288153LB
RR170288167LB
RR170288184LB
RR170288241LB
RR170288269LB
RR170288312LB
RR170288445LB
RR170288493LB
RR170288516LB
RR170288520LB
RR170289468LB
RR170289471LB

2017/04/08
2017/04/10
2017/04/11
2017/04/11
2017/04/10
2017/04/08
2017/04/10
2017/04/08
2017/04/11
2017/04/10
2017/04/08
2017/04/12
2017/04/12
2017/04/10
2017/04/11
2017/04/10

2017/04/26
2017/04/26
2017/04/26
2017/04/26
2017/04/27
2017/04/26
2017/04/28
2017/04/26
2017/04/26
2017/04/26
2017/04/26
2017/04/27
2017/04/26
2017/04/26
2017/04/28
2017/04/27

RR170289627LB

2017/04/10

2017/04/28

RR170289879LB

2017/04/10

2017/04/26

RR170289998LB
RR170290015LB
RR170290090LB
RR170290130LB

2017/04/12
2017/04/10
2017/04/11
2017/04/11

2017/04/27
2017/04/27
2017/04/28
2017/04/26

RR170290188LB
RR170290280LB
RR170290418LB
RR170290466LB
RR170290470LB
RR170290510LB
RR170290523LB

2017/04/10
2017/04/12
2017/04/10
2017/04/10
2017/04/10
2017/04/11
2017/04/10

2017/04/26
2017/04/26
2017/05/02
2017/04/29
2017/04/28
2017/04/27
2017/04/26

RR170290554LB

2017/04/10

2017/04/26

RR170290571LB
RR170290608LB
RR170290611LB
RR170290639LB
RR170290656LB
RR170290673LB
RR170290801LB
RR170290965LB

2017/04/10
2017/04/12
2017/04/11
2017/04/11
2017/04/12
2017/04/10
2017/04/10
2017/04/12

2017/04/26
2017/04/28
2017/04/27
2017/04/26
2017/04/27
2017/04/26
2017/04/26
2017/04/28

RR170291055LB
RR170291081LB
RR170291166LB
RR170291170LB
RR170291223LB

2017/04/10
2017/04/10
2017/04/11
2017/04/10
2017/04/12

2017/04/26
2017/04/26
2017/04/29
2017/04/28
2017/05/03

RR170291254LB
RR170291285LB

2017/04/10
2017/04/11

2017/04/26
2017/04/26

