الجمعة  22كانون األول  2017العدد 3355

إعالنات

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
االتحاد الصناعي والتجاري (اونيكو) ش.م.ل
شركة مصري واعور للهندسة واملقاوالت
جورج الهاشم
مؤسسة فارس الخازن للهندسة الزراعية والتجارية
مؤسسة استيان بيراقدريان
جوزف موريس ابي شاكر
منصور املعلوف واوالده
محطة املعلم
نرمي فاشن ميساك نرسييان
شركة رويال غورميه ش.م.ل
سهيل فكتور حسن
سعيد مطانيوس عون
شركة نيو شيخ موسى
تيب توب بالست
ايليا عبده الحداد مخلص بضائع مرخص
مؤسسة جوزف حبيقة التجارية
جي سي سولوشن سنتر ش.م.م
بالل احمد خليفه
شركة بانا للتجارة العامة والقومسيون ش.م.م
شركة الناهد للتغذية ش.م.م
مؤسسة وليد وديع ناصيف
سركيس نظرت سانتوريان
سمير حنا مهنا
عبد مرعي الحسني
جابرحسن الجابر
خليف مران الثري TIGI MAGICCO
محمد حسن الجابر international wearco- vally
ضبيه موتورز ش.م.م
- Protek Furnitureحسن احمد الرمضان
-Hometek open zoneاحمد محمد القدير
-Saratex Middle Eastحسني احمد الرمضان
- Emperors General Tradingمصلح تبان الحديد
 -BRIGHT STARبشار تبان الحديد
- Global Businessصالح علي الشوكان
الحنون للتجارة العامة -عبد الرحمن محمد الحنون
- AL HOUDA INDUSTRIESميسر عبد الحميد املحمد
- Children Landرمضان حسن الخلف
- RAFIF’S CARمحمد مفضي حمود
بيروت نايت اليف ش.م.م
غالب رفيق اسماعيل
محمد سامر مصطفى الحلواني
شركة انشاءات للباطون الجاهز ش.م.م.
االمانة للتجارة العامة
اللبنانية االوروبية املتحدة ( محمد زكريا يونس )
( ZEKI TOOLSابراهيم زكي جرجس)
روي جوزف شكيبان
الخالد للتجارة
 BATAL MOTORSلصاحبها وسام سامي البطل)
ماهر ابراهيم قاضي
جوان داود عثمان
ساميا النجار وشركاؤها THE STRANGER’S AUCTION
زيرك محمد صالح شيخو
بدر الدين صالح سداح
آية للتجارة والشحن ش.م.م.
كافيكا
 ( KEENDA ENTREPRISEاحمد عبدالله الحاج احمد )
فضل محمد شكر
شيالكس انك ش م ل
شركة فود ستيبس ش م ل

رقم املكلف
2515
11799
26292
29792
30516
32383
46433
55419
76010
80210
205473
243925
244879
249693
251773
271483
472680
530433
586125
887112
898285
962812
970831
1048659
1064862
1072221
1072267
1115804
1116144
1116732
1117016
1150084
1150958
1151724
1183902
1190888
1192409
1195756
1211865
1223038
1241650
1242418
1283300
1283742
1347793
1358422
1503569
1558232
1636329
1649162
1661912
1733136
1733144
1735625
1753004
1809469
1820787
1835991
1926101

رقم البريد املضمون
RR184065553LB
RR184076998LB
RR184074158LB
RR184074135LB
RR184074113LB
RR184077605LB
RR184074073LB
RR184077636LB
RR184073679LB
RR184067466LB
RR184073532LB
RR184060057LB
RR184075414LB
RR184072497LB
RR184064080LB
RR184073577LB
RR184066307LB
RR184077389LB
RR184066196LB
RR184077446LB
RR184067625LB
RR184073360LB
RR184067545LB
RR184068696LB
RR184068722LB
RR184068740LB
RR184068753LB
RR184071426LB
RR184068435LB
RR184068458LB
RR184068475LB
RR184068489LB
RR184068413LB
RR184068427LB
RR184077485LB
RR184072280LB
RR184072262LB
RR184072214LB
RR184072205LB
RR184072191LB
RR184073325LB
RR184072174LB
RR184072086LB
RR184072090LB
RR184068603LB
RR184070859LB
RR184071925LB
RR184076919LB
RR184072007LB
RR184071871LB
RR184070139LB
RR184071845LB
RR184071854LB
RR184069983LB
RR184072320LB
RR184080391LB
RR184078089LB
RR184069626LB
RR184069541LB

خليل حسن غالييني
شركة غريب شيبنغ اند ترايدنغ ش م م
شركة سقالوي وغزيري للمشروعات السياحية ش م ل
شركة اوفست ش م ل
عمشيت لالنماء السياحي ش.م.م.
شركة جي بي (ش.م.م)
CANNOLI
براغماتك للتكنولوجيا ش.ش.و
ماتر كاريه ش.م.م
فومكس ش.م.ل
شركة غران  -با  gran pa -ش.م.م.
ديجيتال برينتينغ ديستريبيوشن ش.م.م
بروموس فور يو ش.م.م
فود باالس ش.م.ل
شركة LA VOILE SUR MER S A R L
سرفيس ماستر ش م م Service Master
جعفر افرو ميدل ايست للتجارة(جمانا جعفر رضا)
كايتمارك ش.م.م
( PREMIUM BANQUET SERVICESجهاد عبدو غريب)
CHALLANGER MOTORS S.A.R.L
فوزي االسمر
الشامي للتجارة (خالد الشامي البيرقدار)
أي سمارت سوليوشنز ش م م e_smart solutions company
شركة دانيال لتاجير السيارات ش.م.م
فراكتال اركيتكتشر نتورك ش.م.ل
شركة نايا ز ش م ل
باري دي غو ش.م.م
شركة اوفرسيز اكسبرس ش.م.م.
محمد حسن محي الدين علي
ايفون الياس جالد
 g m gج  -م  -ج ش.م.م
ايديكو للهندسة الداخلية ش م م
TECHNOMEDIA
لينيوم ش م م
شركة بالك نايت ش م م
غولدن بريدج (كنعان وهيب الخشن)
شركة دي ان اي ش م ل
الكرتون الذهبي(ناجي دياب)
فريغو أالسكا للتجارة والصناعة
سفن ستارز فور شوز اند ايفنتس ش.م.م.
مارين مول (رونالد عازار)
فاست للمقاوالت والتطوير ش.م.م
ميشال جان رحال
 global trading markets g.t.mش.م.م
شركة بيست كلينر اند سرفيسز ش.م.م
الحفار وشركاه ش.م.م
Mira cars
شركة ديكو بالن ش.م.ل.
 ( Auto Younesيونس يوسف القعقور)
AMARESSENCE PARIS S.A.R.L
اسعد نايف صوفيا
محل غادر للدخان و التجارة العامة(حسني علي غادر)
ايمن محمد علي عيتاني
كرنبري ش.م.ل
فكتور إميل بشير
شركة فريش فارما ش.م.م.
هوملوكس ميدل ايست ش.م.م
برايا بيتش ريزورت ش.م.ل
دورسل يونيتد ش.م.ل.
HEPATICA SARL
رزق للصناعة ش.م.م
شركة اس اي اي اس ش م م
الحلول املتكاملة لصاحبها شادي شربل رزق
تل القمر ش م م
غرافيكو غروب ش.م.ل
ذي ثري موسكوتيرز ش.م.لMUSKETEERS T3M S.A.L 3 THE .

1934240
1999081
2034672
2044942
2052691
2067421
2100052
2122955
2129004
2172327
2179808
2180708
2180754
2181907
2193699
2201434
2202529
2224635
2239402
2249494
2267854
2281980
2294064
2387682
2388291
2391760
2392476
2429262
2431804
2440101
2445340
2471526
2487305
2489495
2493397
2502409
2507551
2512461
2535143
2545527
2547711
2553466
2575483
2576532
2583759
2590810
2595852
2600874
2613894
2618205
2633905
2639130
2641564
2654512
2683888
2683952
2691712
2698877
2720401
2738905
2790158
2792115
2795860
2797449
2819995
2950778
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RR184079402LB
RR184069246LB
RR184080326LB
RR184069175LB
RR184068679LB
RR184069087LB
RR184073118LB
RR184079362LB
RR184069025LB
RR184070638LB
RR184080290LB
RR184080286LB
RR184072775LB
RR184072761LB
RR184074674LB
RR184072758LB
RR184078367LB
RR184080255LB
RR184074705LB
RR184080184LB
RR184079291LB
RR184076922LB
RR184073121LB
RR184074569LB
RR184077503LB
RR184079243LB
RR184074277LB
RR184074201LB
RR184074192LB
RR184077477LB
RR184075167LB
RR184074759LB
RR184080207LB
RR184076304LB
RR184078305LB
RR184076281LB
RR184076335LB
RR184075860LB
RR184078265LB
RR184078282LB
RR184075913LB
RR184071823LB
RR184076437LB
RR184079186LB
RR184076468LB
RR184076009LB
RR184080153LB
RR184080167LB
RR184080136LB
RR184080119LB
RR184074820LB
RR184077525LB
RR184076940LB
RR184080051LB
RR184076057LB
RR184076573LB
RR184064972LB
RR184076233LB
RR184076278LB
RR184079124LB
RR184076128LB
RR184076732LB
RR184076953LB
RR184076131LB
RR184076785LB
RR184071545LB
التكليف 2520

