إعالنات 25

األربعاء  8أيار  2013العدد 1997

م � �ح � �م ��د ع � ��ام � ��ر ال� �ق ��ام� �ي ��ش 1464282
سنجوب سيروك
م � �ح � �م ��د ن � ��اه � ��ر ع � �م� ��ر ع �ب��د 1464311
الغفور
االم�ي��ر رم��زي االم�ي��ر ري��اض 1469086
شهاب
1470038
سمارتيرز اندكو ش.م.م
1472429
ساو هولدنغ ش.م.ل
ش �م ��ال ��ي ل �ل �ت �ج ��ارة ال �ع��ام��ة 1472455
ش.م.م
ش � ��رك � ��ة ري � ��زي � ��دان � ��س ي � ��رزه 1483966
ش.م.م
الحايك للمجوهرات ش.م.م 1484624
1487632
حمد صالح الحميد
1488177
زاهي كميل الناشف
1491236
ماهر رفيق محرم
1493393
تري ايتش غروب ش.م.م
1496955
سي سي ان ش.م.م
ال� � �ش � ��رق االدن� � � � ��ى ل� �خ ��دم ��ات 1498721
امللكية الفكرية
1499210
فادي كامل حيدر
1500469
علي عبد النبي
1508486
علي سليمان بسام
1508503
قاسم سليمان بسام
س � �ي� ��درز ت �ك �ن��ول��وج��ي اوف 1513083
شور ش.م.ل
ب ��ري �ف �ن �ت ��س  -س � ��ي ب �ل��وس 1523160
(اوف شور)
ليلى حسن الحاج سليمان 1525496
1527485
فريال محمود املصري
1536229
شاديه احمد بللي
1562289
مازن هشام بالوظة
ش��رك��ة ه ��اوس اوف بكسلز 1568073
هوب
1568937
 totem productionش.م.م
1577003
ريمان علي بالغي
اي � �م� ��ان� ��وي� ��ل ج � � ��ان م �ي �ش ��ال 1578144
هيريارت
1578511
محمود اسماعيل وهبي
عبدالله جابر عبد الجليل 1582340
عبد الكريم حسن العبدالله 1582360
1584380
تراد  34اوف شور
س �ل �ي �م ��ان ال �ع �ي �ث ��م ل �ل��ذه��ب 1587238
واملجوهرات املحدودة (فرع
لبنان)
1589124
ابراهيم محمد املوسوي
1590232
le michelin catering sarl
ك� � � � � � ��راي� � � � � � ��زي داون ف� � � ��ور 1598659
انترتيمنت ش.م.م
1802240
عصام فرج بجاني
1807114
هشام خالد درويش
1807347
شادي عيسى شمص
1807399
ميرنا يوسف شمص
1815070
واجي ارتني اباقليان
1815401
وسام هاني املولى
1821992
شركة بروكسيوم ش.م.م
1841285
عبد الحسن حسن عنان
باسم جرجس اغناطيوس 1843573
امل��رك��ز االس�ل�ام��ي ل�لاع�لام و 1849201
التنمية ش.م.م
1857602
عبير محمد عمر سنو
1859856
عماد محمد مراد
1864366
احمد عزات فحص
1865392
ندى وفيق اسكندراني
1874326
كمال سامي نوفل
1875291
نجيب احمد صبح
1875465
محمد ابراهيم شهباز
ش � ��وش� ��و ج� ��ون � �ي� ��ور آرت � ��س 1878184
ش.م.م
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RR122354618LB
RR122354581LB
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RR120511046LB
RR120511134LB
RR120511148LB

1879074
خالد وجيه النص
1884369
EXP Production sarl
1887469
عمر محمد حماصني
1906027
صفاء حسني يزبك
2102361
يوسف محمد الكردي
2102369
ابراهيم محمد الكردي
2102381
جميل محمد الكردي
عصام الدين محمد الكردي 2102395
الياس اسبيريدون قهوجي 2125591
2129056
رانيا مفيد شمس الدين
2147956
مايا هشام دره
ف ��ي أي ب��ي ان �ت��رن��اش �ي��ون��ال 2167694
ترايدينغ ش.م.ل
طارق خالد حسان فاخوري 2173375
2220386
محمد غريب حيدر
شركة شيفت تيكنولوجيز 2271875
شذمم
2313952 G E T GET EVERYTHING
TOGETHER SARL
اش � � � � � ��رف م� � �ح� � �م � ��ود ح �س�ي�ن 2323102
املعروف بالصفدي
عبد الحفيظ شفيق علويه 2326050
2393160
ناجي اميل الحايك
2396209
سالفي افرام يونس
2404597
هنز التجارية ش.م.م
م � � � � �ج � � � � �م� � � � ��وع� � � � ��ة وث � � � �ي � � � �ق� � � ��ة 2438856
قابضة(كويتية)
ال � � � � � �ع� � � � � ��امل � � � � � �ي� � � � � ��ة ل � � � �ل � � � �م� � � ��دن 2438874
العقارية(كويتية مغفلة)
ال� �ت� �ع� �م� �ي ��ر واالس� � �ت� � �ش � ��ارات 2438923
الهندسية(مصرية)
استوريا انفستمنت ليمتد 2438930
2463792
فؤاد نمر حسن
1663462
شركة ايست اندرز ش.م.م
ورل � ��د واي � ��د ك��ون �ت��راك �ت �ي �ن��غ 1663913
ش.م.م
1666065
جعفر مصطفى جواد
1670431
دوري جورج مكرزل
م� � � �ح� � � �م � � ��د ع � � � �م� � � ��ر ف� � � � � � � ��اروق 1692038
الشميطلي
ملى محمد عبد الله الزبيدي 1703559
1707576
ماشني ش.م.م
1708452
شربل انطوان مسكينة
1709605
عباس كامل مزهر
1720021
رنده محمد دوغان
رش�ي��د ل�ل�ت�ج��ارة وامل �ق��اوالت 1730699
ش.م.م
1733436
ام جي ام  M.J.Mش.م.م
1739475
ديزاين سبايس ش.م.م
1750121
جان كلود ريمون كوده
عبد الرؤف عثمان العجوز 1755242
1764023
ماريان سليم زحيل
1766346
مورف ليمتد ش.م.م
1770674
محمد علي املولى
1779679
سامر نبيل الالدقي
1780800
جوني شوقي الحلبي
1796162
GULF BANKERS
1799003
عالء وليد هالل
ال �ش��رك��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة لضمان 212757
ال� � � � �س� � � � �ن � � � ��دات وال � � � �ت � � � �ج� � � ��ارة
والخدمات ش.م.م
216143
عبد الحسن علي ماجد
217977
ويمار ش.م.ل
218179
زياد وديع حجيلي
218577
قاسم طليع ابو ضرغم
218642
علي احمد شرف الدين
218881
علي حسان حيدر
ع�ب��د ال ��وه ��اب ح �س��ام ال��دي��ن 219680
ارنبه الخردة جي
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RR120510235LB
RR120512789LB
RR120511372LB
RR120511386LB
RR120511390LB
RR120512276LB
RR120509921LB
RR120509935LB
RR120526893LB
RR120526876LB
RR120526828LB
RR120526788LB
RR120527324LB
RR120527103LB
RR120073742LB
RR120073739LB
RR120073725LB
RR120073671LB
RR120073623LB
RR120073583LB
RR122350956LB
RR122350783LB
RR122350752LB
RR122350704LB
RR122350678LB
RR122350647LB
RR122350620LB
RR122350633LB
RR120511275LB
RR120512792LB
RR122351130LB
RR122351090LB
RR122351041LB
RR122351038LB
RR122351024LB
RR122351015LB
RR122351007LB
RR122350559LB

219823
يوسف علي عمرو
219907
داني نديم فرح
220161
وليد محمد الفرخ
220166
محمود جندل الحموي
شركة ترانس وورل��د ت��ورزم 220681
ش.م.ل
ش� � ��رك� � ��ة ال� � � �ش � � ��رق االوس � � � ��ط 220683
لالنماء والتوظيفات املالية
 مادي ش.م.لش� � ��رك� � ��ة ال� � � �ش � � ��رق االوس � � � ��ط 220687
ل � � �ل � � �خ� � ��دم� � ��ات ال � � �ت � � �ج � ��اري � ��ة
والتوظيفات املالية
شركة ميدل ايست بتروليم 220690
ش.م.ل
ف� � �ي� � �ص � ��ل ع � � �ب� � ��د ال � ��رح� � �م � ��ن 220698
االسطواني
220783
عاطف حكمت ابو جيب
220988
هيسم مصطفى السردوك
221259
كريستيان بديع عبيد
222124
مروان درويش البلهوان
2477412
يوسف حسني رحال
2533392
جبران لويس رزق
2562315
ا.ن.اياد نجا ش.م.م
2624409
شركة شاكو التجارية
هشام محمد وليد حموي 2638291
2638293
طارق محمد وليد حموي
ش��رك��ة ال�ق�ط��ن ال�ل�ب�ن��ان��ي ش 2668507
م.م.
ب� �ي ��روت ل �ل �ب �ن��اء وال �ت �ع �م �ي��ر 2670765
ش.م.م
اورف� � �ي � ��وس غ� �س ��ان ان �ط ��ون 2674233
حداد
2684203
عادل خليل علي الشامي
ه��اي غ ��روب (ن��اه��د االص�ي��ل 2691470
وشركاها)
2704603
رينا سبور ش.م.م
2726596
سيتي ميديا ش.م.م
2730283
خاجاك مكرديج ابليان
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RR120510045LB
RR009972565LB
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RR120511580LB
RR120511593LB
RR120511324LB
RR120511338LB
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تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
مدي الواردات
لؤي الحاج شحادة
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـــــ مديرية املالية العامة ـــــ املصلحة املالية اإلقليمية
في محافظة بيروت ـــــ دائ��رة ضريبة الدخل املكلفني ال��واردة أسماؤهم
في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بيروت ـــــ شارع
بشارة الخوري ـــــ مبنى فيعاني ـــــ الطابق األول
لتبلغ البريد امل��ذك��ور تجاه اس��م كل منهم خ�لال مهلة ثالثني يومًا من
ً
تاريخ نشر هذا اإلع�لام ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة
بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أع�لاه ،علمًا أنه سيتم نشر هذا
اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

رقم املكلف

سرفيس انفورماتيك ليبانن 5
شركة دار االعمار اللبنانية 16
ش.م.م
االدارة اللبنانية ذات املنفعة 22
امل � �ش � �ت ��رك ��ة ل� �ح� �ص ��ر ال �ت �ب��غ
والتنباك
ش��رك��ة ال�ب�ن�ف�س��ج ال �ع �ق��اري��ة 29
ش.م.م
بالك شوز للتجارة وصناعة 49
الجلديات ش.م.م
53
بريدي وشركاه ش.م.م
ال �ش��رك��ة ال �ع��امل �ي��ة ل�ل�ت�ج��ارة 64
والتسويق ش.م.م - .ايماتكو
90
نورد ستارالين ش.م.م
ش� ��رك� ��ة ال � �غ� ��دي� ��ر ل �ل �ت �ج ��ارة 102
والصناعة ش.م.م
ش��رك��ة م��ادي �س��ون ال�ع�ق��اري��ة 104
ش.م.م
ال �ش��رك��ة امل �ت �ح��دة ل�ص�ن��اع��ة 112
االدوية ش.م.ل

رقم البريد املضمون
RR124784615LB
RR120115439LB
RR124784487LB
RR124784473LB
RR124784632LB
RR120115425LB
RR120115399LB
RR120115031LB
RR120115014LB
RR120115005LB
RR120114985LB

