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اعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

سي.تي.اكس .ش.م.ل( .كامبرويل تريد 303749
اكستشانج)
312480
كمال عبد الحفيظ النعماني
اكـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــال ب ـ ـ ــروفـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـن ـ ـ ــال س ــرفـ ـيـ ـس ــز 313629
XCEL
ش.م.مPROFESSIONAL
SERVICES
324051
محمد احمد الحسيني
كــي ان ــد ام انـتــرنــاشـيــونــال للسياحة 334749
الصحية ش.م.ل
344044
شابيت ش.م.م
357342
فرست كالس انفستمنت ش.م.م
392348
ناجي جاك خياط
412362
اميل مخايل الكالس
825556
جاك جان خليل
1015381
كزنون ش.م.مXENON S.A.R.L .
ل ـي ـب ــان ـي ــز ان ـت ــرت ــاي ـن ـم ــت غ ـ ـ ــروب (ال1155332 .
اي.جي)
1973827
القائد غروب

2014/30/9 RT000031076LB

2014/8/12

2014/30/9 RT000031078LB
2014/29/9 RT000025602LB

2014/2/12
2014/28/11

2014/29/9 RT000025130LB
2014/30/9 RT000031081LB

2014/2/12
2014/1/12

RT000025606LB
RT000031085LB
RT000031088LB
RT000031089LB
RT000025156LB
RT000025161LB
RT000031665LB

2014/30/9
2014/30/9
2014/29/9
2014/29/9
2014/30/9
2014/29/9
2014/30/9

2014/1/10 RT000031674LB

2014/2/12
2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11
2014/29/11
2014/2/12
2014/28/11
2014/1/12

تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
/2014/10تحصيل
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج املعراوي التكليف 299

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان– دائرة
التحصيل – املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بعبدا–
شارع سوق بعبدا – مبنى الحلو – الطابق األول لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة
حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة
ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ
ً
املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني.
رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم رقم البريد املضمون
اسم املكلف
املكلف
RT000022185LB 291763
وليد خليل املتولي
RT000022861LB
7927
مؤسسة زينو للتجارة
RT000022906LB
8053
شركة ستارز ش.م.م
RT000022949LB
شركة سايف للتامني واعــادة 9825
التامني ش.م.ل
RT000022960LB
يــونـيـســل ش.م.م 10235 UNICELL
S.A.R.L
RT000022963LB
م.وا .ضــاهــر للتجارة العامة 10264
والصناعة العامة
RT000023579LB 131809
ماتش سبور
RT000023637LB 195702
مروان غازي الخوري
شـ ــركـ ــة م ـ ـن ـ ـشـ ــورات وم ـك ـت ـبــة RT000023673LB 216944
القيامة ش م م
RT000027936LB 258450
شركة التخزين والتسويق
RT000027973LB 369126
 RETAIL PLUSش.م.ل
RT000024237LB 560325
شركة سينرجي ش.م.م
RT000024295LB 901924
طارق احمد صفير
شـ ــركـ ــة االل ـ ـي ـ ــاف ال ــزج ــاج ـي ــة RT000024667LB 2300321
والـ ــرخـ ــام امل ـص ـنــع الـلـبـنــانـيــة
ش.م.م FIcmal
RT000030298LB
ال ـش ــرك ــة الـلـبـنــانـيــة لـلـتـجــارة 7391
والتمثيل التجاري ش.م.م
RT000030299LB
7410
اديكو ش.م.م
RT000030303LB
7462
تيبر ترايد ش.م.م
RT000030305LB
ش ـ ــرك ـ ــة هـ ــوك ـ ـيـ ــر ش ـي ـب ـن ـي ـنــغ 7487
اجنسي ش.م.م
RT000030306LB
شركة تريبل اش 7511 TRIPLE H
S.A.R.L
RT000030449LB
10728
شركة ايتال كرافت ش.م.م
RT000030454LB
11081
اده ترافل للسياحة
RT000030462LB
& 11107 P.H.B ENGINEERING
TRADE
RT000030467LB
11507
ميونخ اللجي ش.م.م
RT000030482LB
28974
فادي فريد بالن
RT000030487LB
47798
رياكو
RT000028663LB
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش ل ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــق 49846
MATCH
FOR
ش.م.م
MARKETING SARL
RT000030500LB
شركة لويس مدلبح وشركاه 75621
للصيرفة

تـ ــاريـ ــخ الـ ــزيـ ــارة تاريخ اللصق
الثانية
2014/1/12
2014/30/10
2014/12/12
2014/31/10
2014/2/12
2014/22/10
2014/12/12
2014/31/10
2014/31/10

2014/12/12

2014/30/10

2014/4/12

2014/31/10
2014/28/10
2014/30/10

2014/12/12
2014/2/12
2014/8/12

2014/30/10
2014/30/10
2014/31/10
2014/30/10
2014/31/10

2014/1/12
2014/28/11
2014/2/12
2014/8/12
2014/12/12

2014/29/10

2014/2/12

2014/29/10
2014/29/10
2014/29/10

2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11

2014/29/10

2014/28/11

2014/29/10
2014/29/10
2014/29/10

2014/2/12
2014/28/11
2014/28/11

2014/29/10
2014/29/10
2014/29/10
2014/31/10

2014/28/11
2014/28/11
2014/2/12
2014/12/12

2014/29/10

2014/28/11

97109
فادي سليم رزق
256377
احمد محمد نجا
511969
جان ميالد ايوب
8640
شركة بل دو نوي ش.م.م
شـ ــركـ ــة لـ ـك ــزوتـ ـي ــك ش.م.م 9343 L
EXOTIQUE SARL
10171
شركة اسيمكس
ادفـ ـ ـ ـ ــرنـ ـ ـ ـ ــت شـ ـ ـبـ ـ ـك ـ ــة االع ـ ـ ـ ـ ــان 11401
والطباعة ش.م.م
64644
شركة جيفز التجارية
73872
طوني تويز
87194
شركة امللبوسات الوطنية
شركة انفورمايشن سيستمز 96522
غروب ش.م.م
97364
شركة بوب لالعمال ش.م.م
ابــو سترون -زي مارلت لينك 117377
ش.م.م
123856
بطل و معراوي
139686
شهال التجارية ش.م.م
ش ــرك ــة اواب  -ارم ـ ـ ــان غ ـ ــزارة 158616
وشركاه للتجارة
ش ـ ــرك ـ ــة اب ـ ــوسـ ـ ـت ـ ــروف  -ذي 189726
ماركت لينك ش.م.م
193473
هوا للتوزيع ش.م.م
203314
سالم نجيب املعلوف
205503
ويناب 2
206137
شركة املدينة سبور ش.م.م
211680 HOLLYWOOD LADIES
FASHION
220435
شركة مدينة فاشن ش.م.م
شـ ــركـ ــة س ـ ـتـ ــار ان ـ ـتـ ــر ب ــراي ــس 230882
ش.م.م.
296110
باك وود ش .م .م.
الفا الندستاينر لبنان ش.م.ل 302724
307126
شركة مدينة يومو ش.م.ل
311033
ميغا فيجن ش.م.م
537076
ميا حنا ابي نخله
543529
انطوان زخيا السقيم
نوني اورغانيزيشن نيت ورك 597323
انترناشيونال
1065799
باتيفاست ش.م.ل
1187337
عبدو رفيق معتوق
1271224
شركة اينوفاسيون ش.م.م
2334872
درافت ش م م
9648
شركة اس زد املحدودة
29482
جورج مارون قطار
81621
شركة ملتيكوبي
رزان ميوزيك كومباني ليمتد 160200
ش.م.م
165077
غسان كرم كرم
189650
شركة سي كويست ش.م.م
شركة سيمكو غروب ش.م.م 198206
ب ـ ـ ــورا ب ـ ـ ــورا بـ ـيـ ـت ــش 214654 BORA
BORA BEACH
218533
شركة شاناي
انطوان الياس يوسف طنوس 221011
طنوس
ارمان مصطفى راوول حبيقة 244123
258305
سيمون افرام بعينو
374682
محمد علي علي بلحص
463552
روني دوميط نصار
641791
ربيعه جورج بحمدوني
670480
السا يوسف ستوت
979056
كميل الياس الناطور

RT000029004LB
RT000029225LB
RT000029418LB
RT000031341LB
RT000031342LB

2014/29/10
2014/30/10
2014/29/10
2014/29/10
2014/29/10

2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11

RT000031344LB
RT000031362LB

2014/29/10
2014/29/10

2014/28/11
2014/28/11

RT000031433LB
RT000031436LB
RT000030537LB
RT000030540LB

2014/29/10
2014/29/10
2014/29/10
2014/29/10

2014/28/11
2014/28/11
2014/2/12
2014/28/11

RT000031459LB
RT000030562LB

2014/29/10
2014/29/10

2014/28/11
2014/28/11

RT000031494LB
RT000031507LB
RT000031142LB

2014/29/10
2014/29/10
2014/29/10

2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11

RT000031158LB

2014/29/10

2014/28/11

RT000031161LB
RT000031166LB
RT000031168LB
RT000031170LB
RT000031174LB

2014/29/10
2014/29/10
2014/29/10
2014/29/10
2014/29/10

2014/2/12
2014/2/12
2014/1/12
2014/28/11
2014/28/11

RT000031180LB
RT000031187LB

2014/29/10
2014/29/10

2014/28/11
2014/28/11

RT000031215LB
RT000031217LB
RT000031219LB
RT000031224LB
RT000031234LB
RT000031235LB
RT000031242LB

2014/29/10
2014/29/10
2014/29/10
2014/29/10
2014/29/10
2014/29/10
2014/29/10

2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11
2014/2/12

RT000031250LB
RT000031256LB
RT000031260LB
RT000031271LB
RT000031710LB
RT000038137LB
RT000031759LB
RT000031518LB

2014/29/10
2014/29/10
2014/29/10
2014/29/10
2014/29/10
2014/30/10
2014/29/10
2014/29/10

2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11

RT000038106LB
RT000031529LB
RT000032166LB
RT000038109LB

2014/30/10
2014/29/10
2014/29/10
2014/30/10

2014/3/12
2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11

RT000032173LB
RT000031842LB

2014/31/10
2014/29/10

2014/15/12
2014/28/11

RT000038152LB
RT000031863LB
RT000038148LB
RT000031893LB
RT000031913LB
RT000032300LB
RT000031620LB

2014/31/10
2014/29/10
2014/30/10
2014/29/10
2014/29/10
2014/29/10
2014/29/10

2014/28/11
2014/28/11
2014/2/12
2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11

تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
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