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الخميس  22شباط  2018العدد 3402

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

اسم املكلف

الرقم الضريبي

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــوز ل ـ ـتـ ــأج ـ ـيـ ــر 1256971
السيارات ش.م.م

2017/6/11 RR167157422LB

2017/4/12

1264849

2017/7/11 RR167157453LB

2017/4/12

نكد بطرس نكد

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 341

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
معالجة املعلومات ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من
ً
تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها
أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

الرقم الضريبي

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

عبدالرحمن محمود الشامي 2166257

2017/15/11 RR167158082LB

2017/4/12

بريد باسكت سكوير ش.م.ل

2719700

2017/13/11 RR167157419LB

2017/5/12

نزار احمد قدور

2772413

2017/14/11 RR167157793LB

2017/4/12

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 341

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
معالجة املعلومات ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من
ً
تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها
أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

اسم املكلف

الرقم الضريبي

رقم البريد املضمون

كلود ابراهيم بك

227131

2017/17/11 RR167158207LB

2017/4/12

ايبك فضل عمر

1215178

2017/17/11 RR167158198LB

2017/4/12

ش ــرك ــة ج ـع ـي ـت ــان ــي ل ـتــأج ـيــر 2239048
السيارات ش.م.م.

2017/17/11 RR167158153LB

2017/4/12

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ إعالم تعديل.
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الجنوبي -دائــرة
التحصيل ،املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه ،املجهولي مركز العمل أو محل اإلقامة حاليًا للحضور
شخصيًا أو من ينوب عنهم قانونا خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ  2018/02/22إلى مركز الدائرة الكائن
في سراي صيدا لتبلغ إعالم التعديل.
ً
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بتاريخ  2018/03/24عمال بأحكام املادة 28
من القانون رقم  44تاريخ  2008/11/11وتعديالته (قانون اإلجراءات الضريبة).
االسم

رقم التكليف

انجينيرنغ كومباني Engineering Company K.C.M

250002

فاطمه رياض الديراني

1716969

شركة الكمال ش.م.م Al Kamal S.A.R.L

383418

شركة فارس كار لتاجير السيارات ش.م.م

250344

شركة ضاهر التجارية  -سركو

259402

الشركة العامة للتجارة و الصناعة

290670

شركة الوفاء للمقاوالت و االستثمار العقارية و البحرية و التجارية

382985

شركة زعتري للتجارة

309815

شركة مونتانا الجنوب للسياحة و االنماء

258854

شركة افران قلعة صيدون

384889

شركة محمد صالح و شركاه

13057

الشركة الخصرية للمطاعم (مطعم قاللقل و مأكوالت خليفة)

250036

شركة نجمه للمرسيدس

395135

الشركة الوطنية للصناعة و التجارة

903150

الشمس للطاقة ش.م.مSOLAR ENERGY S.A.R.L .

671276

شركة الحاج و شركاؤه

714416

شركة الحليب و اللحم الطازج ش.م.ل

903445

كمبيو ماستر

255245

تكني تك TECHNI TECH

309735

شركة كوثراني و جوني للمواد الغذائية و التموينية

250958

شركة االهرام للصناعة و التجارة العامة

261644

شركة هدسن شوز HUDSON SHOES

313837

مؤسسة القطب لتجارة املحروقات (محطة االولي)

311664

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا تبدأ مهلة اإلعـتــراض على إعــام التعديل املـحــدد بشهرين اعتبارًا مــن الـيــوم التالي لتاريخ التبليغ أي في
التكليف  2018/03/25 341وتنتهي في  2018/05/25ضمنًا.
للمراجعة :العنوان  :صيدا  -السراي الحكومي  :مالية لبنان الجنوبي – دائرة التحصيل  -الطابق الثاني -
إعالم تبليغ
الهاتف  – 07/724086 :فاكس 07/721859
تبليغ
املوضوع:
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة الجنوب
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
سمير حسني
معالجة املعلومات ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
التكليف 375
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من
ً
تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها
إعالم تبليغ
أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
املوضوع :تبليغ إعالم تعديل.
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الجنوبي -دائــرة
التحصيل ،املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه ،املجهولي مركز العمل أو محل اإلقامة حاليًا للحضور
الرقم الضريبي رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
اسم املكلف
شخصيًا أو من ينوب عنهم قانونا خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ  2018/02/22إلى مركز الدائرة الكائن
2017/4/12
2017/20/11 RR167158238LB
106670
منصور طنوس عبد الله
في سراي صيدا لتبلغ إعالم التعديل.
ً
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بتاريخ  2018/03/24عمال بأحكام املادة 28
من القانون رقم  44تاريخ  2008/11/11وتعديالته (قانون اإلجراءات الضريبة).
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
رقم التكليف
وسيم مرحبا االسم
التكليف 341
1311915
ALPHA SUPPLIES CO (S.A.R.L
إعالم تبليغ
1345708
 ELITE SHOPPING ENTERPRICEاملوسوي و شركاه ت0ب0
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
1385020
معالجة املعلومات ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى ش0م0مMY PC COMPUTER SHOP 0
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من
ً
1455228
حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها الشركة الجديدة لالالت املكتبية
تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ
أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
1473087
شركة ار اتش ا التجارية
تاريخ الزيارة الثانية

اسم املكلف

الرقم الضريبي

رقم البريد املضمون

شركة تريبل آر ش.م.م

1459884

2017/24/11 RR167158224LB

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

تاريخ اللصق
2017/4/12

رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 341

سيتي تك رواد و شركاه ت0ب0

1474742

فاست فور كونكريت للمقاوالت والتجارة العامة ش0م0م0

1502541

 LOGITECH INVESTMENT INCحسني خليفه وشريكه

1552538

شركة ناجي العلي للتجارة ش.م.م

1644970

