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تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونالرقم الضريبياسم المكلف
278951RR007274724LB12/27/20103/23/2011المكتب االستشاري للھندسة البيئية ش.م.م

209288RR008980226LB12/29/20103/24/2011باورليغ كوربوريشن ش.م.م
47341RR007274181LB12/20/20103/23/2011جميل فؤاد عكاري
35535RR007274182LB12/17/20103/23/2011جرجس عبد هللا ھيفا

606681RR007274198LB12/17/20103/23/2011شركة مستو ورعد   ش.م.م
476228RR007274259LB12/17/20103/23/2011بوليفر للتجارة العامة ش.م.م

101334RR007274302LB12/20/20103/29/2011لينا غازي عكاري
547459RR007274383LB12/23/20103/23/2011شركة سوبر ساين

110874RR007274480LB12/23/20103/23/2011شركة فور تيك ش.م.م
110784RR007274489LB12/21/20103/23/2011الشركة الشمالية لالستيراد والتجارة - نيتكو ش.م.م
12463RR007274581LB12/27/20103/23/2011شركة نصر الدين البدوي للصناعة والتجارة ش.م.ل

12676RR007274652LB12/27/20103/24/2011شركة نورديكا ش.م.م
473451RR008980083LB1/5/20113/23/2011تكنيكا انترناسيونال
1291895RR008980168LB1/5/20113/29/2011فاروق محمد حمزة

241103RR007274213LB12/17/20103/28/2011طه عبد الرحمن درباس
44888RR007274338LB12/20/20103/23/2011كليم مخائيل حريكي

60163RR007274443LB12/21/20103/23/2011شركة المباني للمعدات والمواد
12694RR007274684LB12/28/20103/23/2011شركة صفدي الصناعية
12841RR007274710LB12/23/20104/27/2011شركة ماجيكو ش.م.م

260733RR007274736LB12/27/20103/23/2011تاديك ترايدنغ اند دفلوبمنت انترناسيونال كومباني ش.م.م
12330RR008980380LB1/5/20113/23/2011شركة المختار للتجارة العامة ش.م.م

82344RR007274312LB12/21/20103/23/2011نيللي غازي عكاري
2421503RR007274354LB12/14/20103/29/2011اسعد للبناء ش.م.م.

270921RR007274506LB12/21/20103/23/2011مصطفى علي مبيض
PROMOTION  98459بروموشن  ش.م.مRR007274561LB12/27/20103/23/2011

231251RR007274682LB12/27/20103/23/2011شركة ھيرو غروب ش.م.م
237238RR007274714LB12/28/20103/23/2011شركة العمران المتحدة ش.م.م

223698RR007274755LB12/27/20103/23/2011الشركة الصيدالنية اللبنانية لالستيراد والتوزيع ش.م.م
211287RR007274777LB12/31/20103/23/2011مودرن سرفيس سنتر ش.م.م

1133230RR007274363LB12/17/20103/24/2011فادي أحمد السيد
249381RR007274492LB12/23/20103/23/2011زھير محمد كوسا

1322161RR007274590LB12/24/20103/23/2011محمد محمود معرباني
1154570RR007274741LB12/27/20103/23/2011شركة الثريا

96836RR007274191LB12/15/20103/23/2011امال كمال طربين بيضون
12225RR007274201LB12/17/20103/23/2011شركة بوم بوم سبور ش.م.م

149114RR007274230LB12/17/20103/29/2011احمد فاروق مستو
1132459RR007274358LB12/21/20103/23/2011عمر فوزي الزيني
382062RR007274361LB12/21/20103/23/2011غسان محمد القاق

218707RR007274373LB12/21/20103/23/2011ھيلينك مارين سرفيسز ش.م.م
110500RR007274474LB12/23/20103/23/2011شركة نوجا لتاجير السيارات

237223RR007274744LB12/27/20103/23/2011شركة العلم وعلم الدين للتعمير واالستشارات المتحدة
196670RR008980238LB1/4/20113/23/2011عمر فخر الدين نشار
12703RR007274199LB12/14/20103/23/2011شركة انديد ش.م.م

1184771RR007274310LB12/20/20103/23/2011وسام خليل داوود حمادة
12783RR007274458LB12/21/20103/23/2011شركة شبطيني غنطوس ونيني ش.م.م
1011703RR007274616LB12/21/20103/24/2011محمد سامر محمد فوز طيب رافعي

إعالم تبليغ

الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة- مديرية الواردات/ الضريبة على القيمة المضافة/ المصلحة المالية اإلقليمية 
في محافظة لبنان الشمالي - الدائرة اإلدارية المكلف/ المكلفين الوارد/ة إسمه/أسماؤھم في الجدول أدناه للحضور إلى 

مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل  لتبلغ البريد المذكور تجاه اسمه/ اسم كل منھم خالل 
مھلة ثالثين يوماً من تاريخ نشر ھذا اإلعالم، وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتھاء مھلة المراجعة 

المشار إليھا أعاله، علماً أنه سيتم نشر ھذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
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217587RR008980069LB1/4/20113/23/2011شركة نيواليف انترناشيونال التجارية
111076RR007274471LB12/21/20103/23/2011شركة ليبانون شيب يارد ش.م.م

105361RR007274475LB12/23/20103/23/2011سرفيسيو تكنيكو تكنكلين
111765RR007274488LB12/21/20103/23/2011ويلز انترناشينال ش.م.م
271925RR007274502LB12/21/20103/23/2011ريني خريستو حصني

61786RR007274519LB12/21/20103/28/2011شفيق محمد احسان شميسم
12276RR007274566LB12/27/20103/23/2011شركة اي بي اس ش.م.م

1276199RR007274571LB12/27/20103/28/2011وسيم خالد االحمد
12412RR007274593LB12/27/20103/23/2011شركة غايتواي ش.م.م
351573RR007274623LB12/27/20103/23/2011فتوش لتاجير السيارات

12742RR007274670LB12/27/20103/23/2011شركة منصور وشركاه (ايتاس) ش.م.م
260915RR007274681LB12/27/20103/28/2011عبد هللا محمد عبدهللا حيدر
302931RR007274688LB12/27/20103/23/2011الدندشي للتعھدات والبناء

468603RR007274704LB12/28/20103/23/2011الشركة اللبنانية لالستثمارات و التجارة
82832RR007274709LB12/28/20103/23/2011شركة حسون ونحاس للتجارة العامة ش.م.م

208716RR007274713LB12/27/20103/23/2011النشار ش.م.م
232398RR007274715LB12/27/20103/23/2011انتراكون للمقاوالت االستيراد و االتصدير

182219RR007274726LB12/27/20103/23/2011شركة االبيض للنقل والمواصالت والسياحة
262417RR007274729LB12/27/20103/23/2011الشركة اللبنانية التركية للتجارة العامة والتعھدات ش.م.م

296512RR007274735LB12/27/20103/23/2011اورينتال كومبيوترز اند دستربيوشن ش.م.م.
295545RR007274737LB12/28/20103/23/2011شركة غسان أدھمي واوالده التجارية ش.م.م.

231221RR007274746LB12/27/20103/23/2011شركة ادھمي اخوان ش.م.م
485148RR007274772LB12/31/20103/23/2011ميتالمبكس

170322RR008980050LB1/4/20113/23/2011انجي محمد غسان مرعب
845369RR008980075LB1/4/20113/23/2011الشركة اللبنانية للدراسات والتصميم ش.م.م
472914RR008980090LB1/4/20113/23/2011شركة سمارج للمقاوالت والتجارة العامة

472719RR008980157LB1/4/20113/23/2011االنماء المتحدة
155218RR008980207LB12/31/20103/23/2011شركة اعمارللھندسة واالنشأت ش.م.م

769630RR008980228LB1/5/20113/23/2011محمد رشيد محمد كلسينا
12861RR008980251LB1/4/20113/23/2011الشركة الطرابلسية لتوزيع البترول ومشتقاته في لبنان

508833RR008980559LB1/7/20113/24/2011الشركة الوطنية لليالستيك ش.م.م
1541094RR008980001LB12/29/20103/29/2011فادي علي علي مرعي

12847RR007274404LB12/21/20103/23/2011شركة ترانسبورت مانجمنت كومباني
743042RR008980176LB1/5/20113/28/2011الحداد للتجارة ش.م.م

12905RR007274654LB12/27/20103/24/2011المقاولون المتحدون ش.م.م اي - سي
242749RR007274216LB12/20/20103/23/2011محمد وليد مصري

EYE DESIGN   12341اي ديزاينRR007274711LB12/27/20103/23/2011
12232RR007274538LB12/27/20103/23/2011شركة ناسيونال ترانسبورت كومباني ش.م.م

110350RR007274473LB12/21/20103/23/2011ليبانو اوسترا ش.م.م
477371RR008980077LB12/29/20103/23/2011الشركة اللبنانية للتجارة والصناعة الحديثة "ليماتيك" ش.م.م

1354019RR008980229LB1/4/20113/23/2011بدر الدين محمد بدر زكريا
12445RR007274426LB12/22/20103/23/2011شركة طيون لالنشاءات المعدنية ش.م.م

12858RR007274441LB12/21/20103/23/2011شركة باست برغر ش.م.م
12771RR007274461LB12/21/20103/23/2011ثري ستارز اويل كومباني ش.م.م

12652RR007274569LB12/27/20103/23/2011شركة كوراي للھندسة واالستشارات
12387RR007274705LB12/27/20103/23/2011شركة البسكويت اللبنانية - ليبيكو

302820RR007274322LB12/20/20103/29/2011محمود راكان دندشلي
260918RR007274680LB12/22/20103/23/2011عبد هللا محمد عبد هللا حيدر
274010RR007274299LB12/17/20103/23/2011عبد الرحيم خليل غريب

101687RR007274470LB12/21/20103/23/2011باور جيم ش.م.م
224121RR007274693LB12/27/20103/23/2011الشركة الجديدة للمياه ش.م.ل

12646RR008980818LB1/7/20113/24/2011شركة ماران اثا ش.م.م
185201RR007274731LB12/27/20103/23/2011كيرياتيف

42950RR007274195LB12/17/20103/23/2011سامي طارق حافظه
826594RR007274389LB12/21/20103/23/2011عبدالكريم محمد القسوم

232048RR007274719LB12/27/20103/23/2011شماليات ش.م.م
473587RR008980147LB1/5/20113/23/2011الجالل المالحية

473304RR007274131LB12/17/20103/23/2011شركة الشاطئ االزرق للتجارة ش.م.م
12478RR007274413LB12/21/20103/23/2011شركة االقمتة المكتبية

296606RR007274728LB12/27/20103/23/2011الشركة الصيدالنية اللبنانية لالستراد والتوزيع ش.م.م.
AGEMENT CO 1205825شركة التصميم واالدارة المتكاملة ش م مRR007274328LB12/17/20103/23/2011

12769RR007274408LB12/21/20103/23/2011شركة سعديكو ش.م.م
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185883RR007274733LB12/27/20103/23/2011شركة مجموعة المرعبي للتجارة العامة
12206RR007274197LB12/20/20103/23/2011شركةالبنيان المضمون

273645RR007274283LB12/17/20103/28/2011وفاء محمد علي منافيخي
484198RR007274321LB12/21/20103/23/2011نورميديا غروب

168770RR007274340LB12/17/20103/23/2011دانا محمد رياض قاوقجي
2376840RR007274364LB12/23/20103/23/2011رامي رياض سبسبي

12486RR007274374LB12/23/20103/23/2011شركة بترا التجارية ش.م.م
1248420RR007274375LB12/22/20104/12/2011شركة ثقة المستثمرين (I.N.V.Trust) ش.م.ل

859758RR007274380LB12/20/20103/23/2011سي أند أي غروب ش.م.م
12366RR007274414LB12/21/20103/23/2011شركة االتحاد الصيدلي اللبناني ش.م.م

110233RR007274490LB12/21/20103/23/2011شركة االسكان الحديثة
44611RR007274528LB12/21/20103/23/2011عبد الجبار طويرش المحمود

12339RR007274672LB12/27/20103/28/2011الشركة الدولية للتصميم واالنماء (اي.دي.دي)
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