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السبت  13كانون الثاني  2018العدد 3369

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالم تبليغ
دخل خدمات 71-70-69-68-67-66-65-64-63-62-59
دخل متابعة 53-52-51-50-49-48-47
شركة العقار  1493املصيطبة ش 2474969
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية الواردات – دائرة ضريبة الدخل– املكلفني الواردة أسماؤهم
مم
في الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – شارع بشارة الخوري – مبنى فيعاني –
الطابق االول لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال
ً
حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا الشركة الهندسية املتحدة ش.م.ل 3998
يعتبر التبليغ
			
االعالم على موقع االلكتروني . http://www.finance.gov.lb
34222
قاسم عبد اللطيف فواز
احمد علي دكروب

127896

اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

منير حمزة الوزي

40137

جيو ريسرش اوف شور ش.م.ل

2704133

RR171749506LB

2017/17/10

2017/8/12

2927639 BEYOND

RR171754130LB

2017/18/10

2017/7/12

ورثة محمود احمد نعيم شحادة 152286
الرفاعي

اوري ـ ـ ـنـ ـ ــت اكـ ـسـ ـب ــرس اب ـ ــو ع ــاي ــد 53173
وشركاه

RR171754744LB

2017/26/10

2017/7/12

جبرائيل الياس جاهل

31539

RR171759446LB

2017/3/11

2017/7/12

يونيفريت

71913

RR171759432LB

2017/3/11

2017/7/12

شــركــة تــابــريـغــاز ش.م.ل(ف ــري ــون 1767
برودكتس ميدل ايست سابقا)

RR171759463LB

2017/7/11

2017/7/12

ش ــرك ــة ابـ ــايـ ــد ك ــوم ـب ـي ــوت ــر ان ــد 1797
الكترونيك سيستمس ش.م.ل

VISION OFF
SHORE S.A.L

محمد فيصل احمد نعيم شحادة 767270
الرفاعي
م ـ ــاج ـ ــده اح ـ ـمـ ــد ن ـع ـي ــم شـ ـح ــاده 816411
الرفاعي

RR171762808LB

2017/24/11

2017/8/12

RR171762445LB

2017/23/11

2017/8/12

RR171762737LB

2017/29/11

2017/8/12

RR171763511LB

2017/29/11

2017/8/12

RR171763746LB

2017/1/12

2017/8/12

RR171763012LB

2017/29/11

2017/8/12

RR171763065LB
RR171763043LB

2017/27/11
2017/29/11

2017/8/12
2017/8/12

انتصار احمد نعيم الرفاعي

890386

RR171763091LB

2017/27/11

2017/8/12

محمد محمود ناصر

991011

RR171763009LB

2017/28/11

2017/8/12

فرح حسني مازح

1355055

RR171764300LB

2017/1/12

2017/8/12

RR171759450LB

2017/6/11

2017/7/12

محمد سعيد احمد نعيم شحاده 1371048
الرفاعي

RR171763074LB

2017/29/11

2017/8/12

ورثة محمد درويش الحلبي

176910

RR171760104LB

2017/10/11

2017/11/12

شركة فرعون بلد الين ش.م.ل

317

RR171761215LB

2017/14/11

2017/7/12

جـ ـيـ ـه ــان اح ـ ـمـ ــد ن ـع ـي ــم شـ ـح ــاده 1709300
الرفاعي

RR171763088LB

2017/29/11

2017/8/12

شركة البنك التجاري ش.م.ل

1688

RR171761250LB

2017/13/11

2017/7/12

ورثة منصور اسعد الشمالي

68160

RR171761158LB

2017/13/11

2017/7/12

محمد احمد ديب الدرويش

115231

RR171761263LB

2017/13/11

2017/8/12

عـمــر ابــراه ـيــم عـمــر الـشـيــخ علي 133885
العمري

RR171761175LB

2017/14/11

2017/11/12

باسم محمد الحلبي

176907

RR171760121LB

2017/13/11

2017/7/12

الهام محمود الغول

611277

RR171761144LB

2017/14/11

2017/8/12

شـ ــركـ ــة ص ـ ـ ـ ــروف الـ ـع ــاملـ ـي ــة ذات 1583350
املسؤولية املحدودة

RR171761127LB

2017/13/11

2017/7/12

نهاد احمد نعيم شحاده الرفاعي 1709319

RR171763030LB

2017/29/11

2017/8/12

فرح احمد فايد

1744353

RR171762825LB

2017/27/11

2017/11/12

سومر بيروت ش.م.م

2808475

RR171762992LB

2017/29/11

2017/11/12

RR171764313LB

2017/4/12

2017/11/12

البون أدرس ش.م.م

1368312

RR171763423LB

2017/4/12

2017/13/12

وردة جورج ناهض

76205

RR171757944LB

2017/1/11

2017/7/12

ساسني طانيوس ساسني

239083

RR171757958LB

2017/30/10

2017/8/12

بديع عبدو فهد

240275

RR171756714LB

2017/31/10

2017/7/12

مي باسم الحلبي

2153440

RR171760118LB

2017/13/11

2017/7/12

نبيل جميل بيطار

447750

RR171759551LB

2017/7/11

2017/8/12

جمعية اوبنمايندز

3045489

RR171761422LB

2017/14/11

2017/7/12

مايا هنري دياب

1809511

RR171758794LB

2017/7/11

2017/7/12

وليد صبحي فخرو

314870

RR171761626LB

2017/17/11

2017/7/12

الياس نقوال حداد

82744

RR171760387LB

2017/13/11

2017/9/12

شركة أ  2اوتيل كونسبت ش م ل 2826276
اوف شور

RR171761351LB

2017/17/11

2017/8/12

فيليب الياس ابو جودة

240015

RR171760223LB

2017/14/11

2017/12/12

ال ـع ـنــايــة ال ــوق ــائ ـي ــة ش.م.ل اوف 2840016
شور

RR171761365LB

2017/17/11

2017/7/12

محمود زيور بدر

242391

RR171760740LB

2017/13/11

2017/7/12

شركة بيتش مديكال ش.م.ل

1139995

RR171760824LB

2017/14/11

2017/12/12

ريــزورت انفستمنت ش.م.ل اوف 2877803
شور

RR171761379LB

2017/17/11

2017/8/12

ال ـ ــداي ـ ــخ لـ ـلـ ـمـ ـج ــوه ــرات واملـ ـ ــاس 2793392
ش.م.م

RR171761060LB

2017/13/11

2017/7/12

RR171762405LB

2017/20/11

2017/8/12

مارون ميشال انطكلي

309945

RR171762343LB

2017/21/11

2017/7/12

مركز الدراسات العربي االوروبي 512360
ش.م.م

RR171762428LB

2017/20/11

2017/8/12

علي ديب مصطفى شاتيال

40225

RR171762927LB

2017/24/11

2017/8/12

987190

RR171759653LB

2017/20/11

2017/12/12

محمد نور محمد شوكت قنبر

56308

RR171763471LB

2017/29/11

2017/11/12

مـ ـنـ ـش ــورات ال ـح ـل ـبــي ال ـح ـقــوقـيــة 2111918
للطباعة والنشر والتوزيع باسم
محمد الحلبي (توصية بسيطة)

RR171760055LB

2017/20/11

2017/11/12

محمد احمد عيتاني

73525

RR171763825LB

2017/1/12

2017/8/12

مصطفى صالح الشافعي

242575

RR171763445LB

2017/28/11

2017/8/12

شركة مستدامة ش.م.م.

2559027

RR171762459LB

2017/20/11

2017/7/12

فؤاد محمد سيف الدين ميقاتي 259456

RR171763485LB

2017/5/12

2017/11/12

يوسف احمد عفرة

56746

RR171762768LB

2017/24/11

2017/8/12

شادي فوزي مشرف

300132

RR171763777LB

2017/5/12

2017/11/12

كنتوار توزيع االدوية  -كوديفا

63658

RR171762520LB

2017/23/11

2017/8/12

االمير جهاد رئيف ابي اللمع

63661

RR171762502LB

2017/23/11

2017/8/12

ج ام اس انترناشونال اوف شور 1821370
ش.م.ل

RR171763145LB

2017/4/12

2017/11/12

فيكتور مجيد سعد

63664

RR171762516LB

2017/23/11

2017/8/12

نور الدين صالح الكوش

69032

RR171762799LB

2017/24/11

2017/8/12

فؤاد نمر حدرج

روجيه جوزيف كرم

92459

ورثة محمود احمد نعيم شحادة 152286
الرفاعي

			
تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 20

