 26إعالنات

مبوب
◄

ش ��رك ��ة ك��ون �س��ول �ي��دي �ت��د الن� ��دس 5282
كومباني ش.م.ل( .كوالندس)
105641
كارلتون الشمالية ش.م.ل.
حلبي ترايدينغ كومباني ش.م.ل103290 .
35709
ميالد الياس عزام
56652
فواز وهيب مسعود
1926411
الشكران املتحدة ش.م.م.
شركة شاتيال ـ مجوهرات شاتيال 2815
814211
سكاندينافيان منجمنت غروب
وك� � � � ��االت ك ��وس� �ت ��ا ب� ��اب� ��ادوب� ��وس 1184342
املتحدة ش.م.م.
ج �ن��رال دي�س�ت��ري�ب��وت��ر ك��وم�ب��ان��ي ـ 120132
شمسة وشركاؤها
6941
شركة دوبل كليك ش.م.م.
الشركة العربية العاملية للتنمية 5090
املحدودة (ايدال)
القطرية اللبنانية ـ امبكس ـ عصام 655756
ناصر وشريكه
90235
ميشال فيليب يزبك
ال� � �ش � ��رك � ��ة ال � �ش� ��رق � �ي� ��ة ل� �ل� �ت ��روي ��ج 3456
واملعارض «سوبكس» ش.م.م.
3395
له باتيسيه ش.م.م.
88751
املي رشيد بو حمدان
شركة اوفر سيز هولدنغ كومباني 1093
ش.م.ل.
ش� � ��رك� � ��ة ال � � � �ك � � � �ف� � � ��اءات ل � �ل � �ت � �ج� ��ارة 31
والهندسة ش.م.م.
38
شركة موريكس ش.م.م.
ال � ��دول � �ي � ��ة ل � �ت � �ج� ��ارة امل� �ن� �ت ��وج ��ات 181306
اليدوية ش.م.م.
62779
حسني عبد الوهاب ياسني
فردان انك 6232 VERDUN INC SARL
ال� �ش ��رك ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ل�لاس �ت �ث �م��ار 2272
والتوظيف ش.م.م.
ش ��رك ��ة امل �ج �م ��وع ��ة االل �ك �ت��رون �ي��ة 2163
ش.م.م.
101210
عبد الحفيظ خليل العجم
عماد علي كيكي
ارت ك � � � � ��ون � � � � �ك � � � � �ش � � � � ��ن
CONNECTION
ايلي جوزف غاوي
ال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة ال�ق�ط��ري��ة ـ ف��رع
لشركة اجنبية
شركة ليبرا فودز
جان كمال نصولي
مليا مريم محمد اك��رم البسطامي
النصولي
شركة كونتاكتس
الشركة املتوسطية لالستثمارات
السياحية ش.م.م
ابراهيم محمد عمر
ميشال جرجي مراد
محمد نديم بشير الحاج
احمد مصطفى الزراد
محمد مصطفى شومان
حسني نجيب ديب
محمد ابراهيم نمر نور الدين
محمد محمد كوسا
خالد محمد الفليطي
منير حسني السليمان الصليبي
منير االمير مصطفى شهاب
ال � �ش ��رك ��ة ال �ل �ب �ن ��ان �ي ��ة ل �ل �خ��دم��ات
والتجارة ش.م.م LEGST
سي.تي.في ش.م.ل
شركة السعيد الوطنية للخدمات
املرفئية العامة
مركز التجارة الدولية
ش� ��رك� ��ة م� �ي ��غ ش.م.ل .م �ج �م��وع��ة
التسويق والتصنيع

إعالنات رسمية

►

RR008985965LB

2011/12/22

2012/01/10

RR009904031LB
RR009904035LB
RR009904077LB
RR009906388LB
RR009907933LB
RR009907981LB
RR009908205LB
RR009908251LB

2011/12/21
2011/12/21
2011/12/22
2011/12/22
2011/12/22
2011/12/22
2011/12/21
2011/12/21

2012/01/10
2012/01/11
2012/01/09
2012/01/09
2012/01/11
2012/01/11
2012/01/11
2012/01/09

RR009908380LB

2011/12/22

2012/01/09

RR009908892LB
RR009908946LB

2011/12/22
2011/12/22

2012/01/09
2012/01/11

RR009908977LB

2011/12/22

2012/01/09

RR009909185LB
RR009909238LB

2011/12/22
2011/12/22

2012/01/09
2012/01/10

RR009909249LB
RR009909698LB
RR009909842LB

2011/12/21
2011/12/21
2011/12/22

2012/01/12
2012/01/10
2012/01/09

RR009909978LB

2011/12/22

2012/01/09

RR009909999LB
RR008809013LB

2011/12/21
2011/12/21

2012/01/09
2012/01/10

RR008809035LB
RR008809069LB
RR008809130LB

2011/12/21
2011/12/21
2011/12/21

2012/01/09
2012/01/09
2012/01/10

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة

RR008809147LB

2011/12/22

2012/01/12

RR008809299LB

2011/12/22

2012/01/09

RR008809400LB
RR008809614LB

2011/12/21
2011/12/21

2012/01/09
2012/01/11

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـــــ مديرية املالية العامة ـــــ مديرية الواردات ـــــ دائرة ضريبة الدخل ،املكلفني الواردة أسماؤهم
في الجدول أدن��اه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بيروت ـــــ ش��ارع بشارة الخوري ـــــ مبنى فيعاني ـــــ
ّ
ّ
الطابق األول ،لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم،
ً
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:

150557
1285566

RR008809669LB
RR008809791LB

2011/12/20
2011/12/22

2012/01/09
2012/01/11

204006
63110
83320

RR008809849LB
RR008810009LB
RR008810064LB

2011/12/22
2011/12/21
2011/12/21

2012/01/09
2012/01/09
2012/01/09

4909
281826

RR008810328LB
RR008810382LB

2011/12/21
2011/12/22

2012/01/09
2012/01/10

439085
380196
74865
104093
57564
60496
60434
64397
64584
150346
146031
4640

RR008810421LB
RR008810457LB
RR008810521LB
RR008810659LB
RR008810670LB
RR008810760LB
RR008810762LB
RR008810909LB
RR008810922LB
RR008810936LB
RR008810965LB
RR008985799LB

2011/12/21
2011/12/22
2011/12/22
2011/12/22
2011/12/22
2011/12/22
2011/12/22
2011/12/22
2011/12/22
2011/12/20
2011/12/22
2011/12/22

2012/01/09
2012/01/09
2012/01/09
2012/01/09
2012/01/10
2012/01/11
2012/01/09
2012/01/09
2012/01/09
2012/01/10
2012/01/09
2012/01/13

5627
5593

RR008985841LB
RR008985852LB

2011/12/20
2011/12/21

2012/01/09
2012/01/09

5456
4792

RR008985889LB
RR008985913LB

2011/12/22
2011/12/20

2012/01/09
2012/01/10

101212

RR009904057LB

2011/12/22

2012/01/09

80339
4350 ART

ماستر سرفيسز ش.م.م

األربعاء  15شباط  2012العدد 1635

100984
بودي وايف ش.م.م
100887
ذي لوير غايت
مروان عبد الرحمن شهاب الدين 35857
35723
جودت حسن شاكر
34660
زوهراب ارداشيس ايوازيان
شركة عرين غرافيكس ادفرتايزنغ 2977
ش.م.م
الشركة الشرقية للسياحة والسفر 2937
ش.م.م
1188747
شركة نافترانس ش.م.ل
124245
شركة ريدومان
116327 UNI PRODUCTS TRADING
LTD
51775
سامي بكري الريحاني
58744
لطفي محمد حمدان
52238
علي احمد مهدي
36492
شارل خلف الدخل الله
68005
روبير شكري قطان
ش��رك��ة ت�ي��ودر ان�ت��ر ليمتد ش.م.م5052 .
مجموعة ادارة املطاعم
6827
شركة فاين وود ش.م.م
ش � � � ��رك � � � ��ة ل� � �ف� � �ي� � �ك � ��و (ش� � �م� � �م� � �ي � ��ان 189454
وشهبزيان)
90063
نوال لطوف سعد
ش��رك��ة س��امل�ي��ا تكنيكل سرفيسز 3251
كومباني ش.م.ل
ش � ��رك � ��ة ق� � � ��وس ق� � � ��زح ل �ل �ت �ص��وي��ر 3343
الطباعي واالنتاج الفني ش.م.م
86099
محمد رضا عبد الوهاب ميسر

RR009904064LB
RR009904067LB
RR009904069LB
RR009904076LB
RR009904103LB
RR009907683LB

2011/12/21
2011/12/22
2011/12/22
2011/12/21
2011/12/22
2011/12/22

2012/01/11
2012/01/09
2012/01/11
2012/01/11
2012/01/09
2012/01/10

RR009907946LB

2011/12/21

2012/01/10

RR009908236LB
RR009908338LB
RR009908388LB

2011/12/22
2011/12/22
2011/12/21

2012/01/11
2012/01/09
2012/01/11

RR009908544LB
RR009908642LB
RR009908723LB
RR009908772LB
RR009908855LB
RR009908970LB

2011/12/22
2011/12/21
2011/12/22
2011/12/22
2011/12/21
2011/12/22

2012/01/11
2012/01/09
2012/01/11
2012/01/09
2012/01/10
2012/01/10

RR009908981LB
RR009909056LB

2011/12/22
2011/12/22

2012/01/11
2012/01/09

RR009909179LB
RR009909268LB

2011/12/22
2011/12/21

2012/01/09
2012/01/10

RR009909292LB

2011/12/22

2012/01/11

RR009909552LB

2011/12/21

2012/01/10

ّ
ّ
رقم املكلف رقم البريد املضمون
اسم املكلف
RR008809181LB
ال �ش ��رك ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ل �ل �ص �ن��اع��ات 3683
الخشبية «ابانوس» ش.م.ل
RR008809258LB
124319
الياس يوسف القاعي
RR008809413LB
80665
عبد الحسن محمود شري
RR008809422LB
81004
شيخ موس حسن أرسالن
RR008809514LB
77573
جورج بطرس سلمون
RR008809537LB
78563
أنطوانيت شارل صابونجي
RR008809607LB
ش��رك��ة دراس � ��ات األش �غ ��ال ال�ع��ام��ة 4383
ش.م.ل.
ف� � � ��ور واي� � � � ��ز ف � � ��ورواردي � � � �ن � � ��غ ان� ��د RR008809753LB 1378298
سيرفيسز ش.م.م.
RR008809856LB
203879
شركة ميغاستور ش.م.م.
RR008809874LB
ش ��رك ��ة ال� ��زم� ��ام� ��ي ل�ل�اس� �ت� �ش ��ارات 202766
واملقاوالت ش.م.م.
RR008809936LB
195034
ريغا إخوان
RR008809967LB
شركة خويري سويد للمأكوالت 191592
RR008810019LB
186684
يونايتد تراسبورت كومباني
RR008810109LB
62547
جوزيف أديب الحداد
RR008810321LB
م� �ك� �ت ��ب ال� � �خ � ��دم � ��ات ال �ص �ح ��اف �ي ��ة 297867
واإلعالمية
RR008810500LB
76033
جورج عبد املسيح ميني
RR008810750LB
ش� ��رك� ��ة ن.م .ك � � � ��ردوس وش� ��رك� ��اه 5308
ش.م.م.
33690
جورج ميشال غصن صوايا
64422
محمد أحمد سعد
ش ��رك ��ة ص �ن��وب��ر ال � �ي ��رزة «واح � ��د» 4589
ش.م.م.
2122
شركة ادكو ش.م.م.
الشركة املتحدة للمالحة ش.م.م3576 .

تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
2012/01/09
2011/12/19
2011/12/19
2011/12/20
2011/12/20
2011/12/19
2011/12/20
2011/12/20

2012/01/09
2012/01/09
2012/01/11
2012/01/09
2012/01/10
2012/01/09

2011/12/20

2012/01/09

2011/12/19
2011/12/20

2012/01/09
2012/01/11

2011/12/19
2011/12/20
2011/12/20
2011/12/20
2011/12/20

2012/01/10
2012/01/10
2012/01/10
2012/01/09
2012/01/09

2011/12/20
2011/12/19

2012/01/09
2012/01/10

RR008810843LB
RR008810924LB
RR008985816LB

2011/12/20
2011/12/19
2011/12/20

2012/01/09
2012/01/09
2012/01/09

RR008809154LB
RR008809204LB

2011/12/20
2011/12/20

2012/01/10
2012/01/09

