
الجمهورية اللبنانية 

وزارة المالية

مديرية المالية العامة

مديرية الواردات

إعالم تبليغ

تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضموناسم المكلفرقم المكلف

RR008916057LB24/10/201103/11/2011القابضة ل#ستثمارات الراسمالية - لبنان ش.م.ل97718

RR008917424LB24/10/201103/11/2011تاتش ادفرتايزينغ اند ماركيتينغ ش.م.م4755

RR008916499LB24/10/201103/11/2011شركة المدى كونتراكتنغ ش.م.م.3411

839PMP CREATION LIBAN SARLRR008917220LB24/10/201103/11/2011

RR008983178LB24/10/201103/11/2011شركة سيالغين ش.م.م147040

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة-  مديرية الواردات - دائرة ضريبة الدخل , المكلفين الواردة أسماؤھم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة 
الكائن في بيروت - شارع بشارة الخوري- مبنى فيعاني- الطابق اEول لتبلغ البريد المذكور تجاه  اسم كل منھم خ#ل مھلة ث#ثين يوماً  من تاريخ نشر ھذا 
اLع#م، وإT يعتبر التبليغ حاص�ً  بصورة صحيحة بعد إنتھاء مھلة المراجعة المشار إليھا أع#ه، علماً  أنه سيتم نشر ھذا اLع#م على الموقع اLلكتروني 

الخاص بوزارة المالية:

RR008983178LB24/10/201103/11/2011شركة سيالغين ش.م.م147040

RR008917402LB27/10/201110/11/2011شركة صنوبر اليرزة "احدى عشر" ش.م.م4599

RR008982759LB24/10/201103/11/2011لوتيس ش.م.م4559

RR008916299LB24/10/201103/11/2011انفستمنت ربريزنتيشن سرفسز اوف شور ش.م.ل259851

RR008982834LB24/10/201103/11/2011شركة بروبرتيز ديفلو بمنت كومباني ش.م.ل2366

RR008984365LB24/10/201103/11/2011ميتز اكويبمانت اند لوجيستكس ش.م.ل (اوف شور)553

RR008982363LB24/10/201103/11/2011شركة بويغ باتيمان ش.م.192765

RR008916123LB24/10/201103/11/2011جاه ش.م.م1208375

RR008982036LB24/10/201103/11/2011سكانديا انترناشيونال انشورنس كوربوريشن102049

RR008983056LB24/10/201103/11/2011برايم ماناجمنت ش.م.م135229

RR008918176LB24/10/201103/11/2011شركة ايل ديامنتي ش.م.م228249

RR008982687LB24/10/201103/11/2011شركة نادي برج الغزال  ش.م.ل6552

RR008916151LB25/10/201103/11/2011شركة بوزوسات ش.م.ل - ھولدنغ7030

RR008918244LB24/10/201103/11/2011بتروTين سنووشركاه187445

RR008983879LB25/10/201103/11/2011كاربيس ھمايان جابوريان259579

RR008916976LB25/10/201103/11/2011سي اند سي انترناسيونال تريدينغ اند فايننس ش.م.ل اوف شور153729

RR008916036LB24/10/201103/11/2011شركة بنايات ش.م.م.1981

RR008917491LB24/10/201103/11/2011شركة كوسيرف5027

382166LES CAVES DE BEIRUT شركةRR008917572LB24/10/201103/11/2011

RR008918299LB24/10/201103/11/2011شركة (ھوري وشركاه)65866

RR008916831LB24/10/201103/11/2011شركة حمرا (اوف شور) ش.م.ل2164

RR008982905LB24/10/201103/11/2011الشركة المتوسطة للمطاعم ش.م.م173906

RR008917804LB24/10/201103/11/2011شركة شاليمار العقارية ش.م.ل3040

RR008984126LB26/10/201103/11/2011علي أسعد شحرور56862



RR008917613LB27/10/201103/11/2011مدينة المفروشات ديزاين ش.م.ل585061

RR008917620LB24/10/201103/11/2011تكنوميديا ش.م.ل515739

RR008984377LB24/10/201103/11/2011فاسكين جيراير كيشيان2428192

RR008917246LB24/10/201103/11/2011شركة دلتا للتامين المساھمة المحدودة309

261935INTIMO SARL شركة انتيمو ش.م.مRR008982507LB24/10/201103/11/2011

RR008917439LB24/10/201103/11/2011شركة التوفيق ش.م.م4692

RR008917537LB24/10/201103/11/2011شركة جكو ش.م.ل5295

RR008916194LB24/10/201103/11/2011كاي تي (ھولدنغ) ش.م.ل1501053

852332A.CENTER OFFSHORE SAL أ.سنتر اوف شور ش.م.لRR008916838LB24/10/201103/11/2011

RR008917788LB24/10/201103/11/2011الشركة العالمية ل#نجازات الفنية والتجارية53789

RR008981976LB26/10/201109/11/2011شركة ليان كوزميتكيس ش.م.م188150

RR008984361LB24/10/201103/11/2011عيتاكو (شركه تضامن)2127289

RR008982848LB24/10/201103/11/2011الشركة الدولية ل#عمال والخدمات ش.م.ل4944

RR007963845LB24/10/201103/11/2011شركة اسيا للتجارة . للدعاية واTع#ن  ش.م.م225542

RR008916033LB24/10/201103/11/2011شركة المدى كلوذنغ ش.م.م3413

RR008916537LB24/10/201103/11/2011ھايتس ھولدنغ ش.م.ل264989

RR008917359LB24/10/201103/11/2011شركة فونسيير مرTن ش.م.ل1036549

RR008917443LB24/10/201103/11/2011شركة عكرا وش#T ل#عمار ش.م.م4675

RR008981710LB24/10/201103/11/2011جو اشقر اند بارتنرز ش.م.م1396

RR008981740LB24/10/201103/11/2011نايف انفست299539

RR008984147LB24/10/201110/11/2011فتوش انفستمنت غروب ھولدنغ ش.م.ل1214029

RR008984368LB24/10/201103/11/2011شركة فتال وصائغ ش.م.م1048

RR008916385LB24/10/201103/11/2011كايس ترايدينغ -اوف شور -ش.م.ل.249280

RR008916681LB24/10/201103/11/2011اوريزون بلو نھر ابراھيم  ش.م.ل1170980

1114633Mercure كوربوريشن ش.م.ل ھولدنغRR008916855LB24/10/201103/11/2011

RR008917305LB24/10/201103/11/2011شركة لو تديتور ش.م.ل370 RR008917305LB24/10/201103/11/2011شركة لو تديتور ش.م.ل370

RR008917325LB24/10/201103/11/2011كروبمان فرنسه دسورنس الوكيل كروب سرادار دسورنس ش.م.م5490

1018972Swissfina sal سويسفينا ش.م.لRR008917360LB24/10/201103/11/2011

RR008982396LB24/10/201103/11/2011شركة غران دفولي ش.م.م71344

RR008982994LB24/10/201103/11/2011دي. جي. بي. ھولديغز1350069

RR008916397LB26/10/201104/11/2011نير ايست تريدرز (ن.ا.ن) ش.م.ل اوف شور6152

RR008984148LB24/10/201103/11/2011انتغرايتد تيليكوميونيكيشنز كوربوريشن ش.م.ل اوف شور1214016

RR008984165LB24/10/201103/11/2011ربيع عبد القادر الشيخ2131427

RR008984408LB24/10/201103/11/2011محمد محمود اسماعيل1062539

RR008985354LB24/10/201103/11/2011الوكالة المتحدة ل#ع#ن ش.م.م235659

RR008985353LB25/10/201103/11/2011بكداش غروب ش.م.م98154

RR008916430LB24/10/201103/11/2011شركة سيكورب انترناشيونال اوف شور6826

RR008916934LB27/10/201103/11/2011عوض جودت عوض جمجوم1194352

RR008917236LB25/10/201103/11/2011شركةTسيت ش.م.م/شركة اTتحاد اللبناني العربي للتجارة الدولية179

تبدأ مھلة اTعتراض المحددة بشھرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

مدير الواردات

لؤي الحاج شحادة


