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تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونالرقم الضريبياسم المكلف
474182RR008980202LB1/4/20113/23/2011شركة الجزاء للسياحة والسفر والنقل ش.م.م

535388RR008980286LB1/12/20113/23/2011األسواق الوطنيةش.م.م
489878RR008980301LB1/11/20113/23/2011البقاعية للتعھدات والمقاوالت
669334RR008980344LB1/11/20113/23/2011الشركة المتحدة للتجارة ش.م.م

536986RR008980393LB1/17/20113/23/2011شركة الشرق اوسطية للتجارة و الصناعة ش.م.م
899528RR008980572LB1/11/20113/28/2011نقوال سليم عكر

468617RR008980622LB1/18/20113/28/2011شركة قمر الدين للھندسة و التجارة
485010RR008980856LB1/11/20113/23/2011الرشاد لالستشمار

249104RR008980950LB1/14/20113/23/2011المجموعة اللبنانية الكندية ش.م.م
1195629RR008981002LB1/27/20114/11/2011ايلي موريس علوان

489087RR008980308LB1/11/20113/23/2011شركة كرامي ومجذوب
546638RR008980365LB1/11/20113/23/2011شركة انتركون ش.م.م.

544011RR008980546LB1/12/20113/23/2011جنيتيك
12677RR008980706LB1/13/20113/23/2011شركة تراكز
471392RR008980736LB1/11/20113/23/2011ساما تريدينغ

546670RR008980348LB1/11/20113/23/2011شركة أي دايزاين ش.م.م.
MEDIAWISE 1099081ميديا وايزRR008980356LB1/12/20113/23/2011
468841RR008980603LB1/11/20113/24/2011شركة ماسترز غروب ش.م.م
546169RR008980674LB1/13/20113/23/2011شركة العامة للتوزيع ش.م.م.

655234RR008980820LB1/11/20113/23/2011عزام مصطفى خالد
301396RR008980904LB1/12/20113/23/2011محمد سليم الزيني

1041877RR008980989LB1/12/20113/23/2011اسعد شفيق عبد الغافور
478524RR008980092LB1/4/20113/23/2011غرافيك آرتز مايكرز بورتكس ش.م.م.

546223RR008980334LB1/11/20113/23/2011شركة ليمكو لالعالن ش.م.م.
1151404RR008980351LB1/14/20113/24/2011كيرشنر لالستشارات الھندسية ش.م.م

NATURAL CHOICES 927854ناتشورال شويسزRR008980360LB1/11/20113/23/2011
489163RR008980372LB1/7/20113/24/2011المكتب العربي للتنمية والتجارة

46602RR008980490LB1/11/20113/23/2011فادي محمد شاكر الصمد
509241RR008980498LB1/11/20113/23/2011الشركة العربية التجارية لالنماء واالعمار ش.م.م

535030RR008980554LB1/12/20113/23/2011اللبنانية لإلعالن والتجارة ش.م.م
1049774RR008980578LB1/13/20113/23/2011وليد خضر شرفو

469144RR008980618LB1/11/20113/23/2011مارين باتروليوم كومباني ش.م.م
471144RR008980734LB1/11/20113/23/2011حسن وحسان عباس التجارية

1171582RR008980996LB1/12/20113/23/2011ربيع مصباح علم الدين
476451RR008980081LB1/4/20113/23/2011شركة الميساء المحدودة
193761RR008980231LB1/4/20113/23/2011شركة باسكو  ش.م.ل

489774RR008980299LB1/12/20113/23/2011البياض لالستثمار
499383RR008980328LB1/11/20113/23/2011يونايتد

489115RR008980589LB1/11/20113/23/2011شركة فتال للصيرفة والتجارة
515933RR008980649LB1/11/20113/23/2011شركة كوغر ش.م.م.
84248RR008980830LB1/11/20113/23/2011غازي مصطفى علوش

82739RR008981048LB1/12/20113/23/2011مؤسسة ابناء جبر دمعة للتجارة العامة
42279RR008981081LB2/2/20113/28/2011الفراد فريد معلوف

476012RR008980046LB1/4/20113/23/2011شركة الشرق االوسط للمقاوالت والھندسة والتجارة ش.م.م
522828RR008980255LB1/11/20113/23/2011شركة النور البنانية ش.م.م

1209673RR008980353LB1/12/20113/23/2011شركة كوزميال العالمية ش.م.م
470508RR008980399LB1/7/20113/29/2011شركة اي جي اف
472191RR008980416LB1/11/20113/23/2011سيت وال الصناعية

508812RR008980502LB1/11/20113/23/2011شركة التجارة و التسويق الدولي ش.م.م

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:



2/3

535466RR008980524LB1/11/20113/23/2011االوروبية المتحدة لصناعة وتجارة االلبسة ش.م.م
169447RR008980758LB1/11/20113/23/2011محمد زياد محمد كاظم زريقة
12306RR008980777LB1/17/20113/24/2011شركة شاطئ البرج السياحية
51165RR008980900LB1/5/20113/23/2011انطوان كامل يوسف جبور

85086RR008980965LB1/12/20113/23/2011شركة ناصر جروس وغازي االدھمي وسمير حصني
12874RR007274437LB1/13/20113/24/2011شركة الغد للتجارة والصناعة ش.م.م

473058RR008980028LB1/4/20113/23/2011ديام وود ش.م.م.
231971RR008980051LB1/4/20113/23/2011توفيق محمد علي درويشه
499512RR008980321LB1/14/20113/24/2011شركة برتا اويل كومباني

470558RR008980423LB1/11/20113/23/2011شركة انترناسيونال ديفيرسي فايد سرفيس
544174RR008980519LB1/11/20113/23/2011اللبنانية للترانزيت والتخزين والتجارة

486874RR008980668LB1/7/20113/23/2011فارمادار ش.م.م.
82232RR008980788LB1/11/20113/23/2011امين فاضل الديك

295932RR008980794LB1/5/20113/23/2011توفيق يوسف قبالن
485083RR008980843LB1/11/20113/23/2011مرعبي اخوان

534964RR008980888LB1/12/20113/23/2011ستار للتصنيع ش.م.م
110588RR008980921LB1/14/20113/24/2011الشركة اللبنانية للبناء الحديث - ش.م.م.

228256RR008981035LB1/14/20113/23/2011شركة رضوان برھان الدين ياسين واخوانه للتجارة
472346RR008980048LB1/4/20113/24/2011شركة الميناء للترانزيت والنقل والتجارة العامة

217509RR008980055LB1/4/20113/23/2011داالتي كومبيوترز ش.م.م.
203806RR008980471LB1/12/20113/23/2011عشير بسام الداية

540467RR008980518LB1/11/20113/23/2011شركة الريم للتجارة ش م م
12516RR008980560LB1/14/20113/23/2011ترايس للھندسة ش.م.م

295897RR008980570LB1/11/20113/23/2011أحمد نبيل المھتدي
509338RR008980653LB1/12/20113/23/2011شركة وفا لتجارة االدوية ش.م.م.
470121RR008980731LB1/11/20113/23/2011شركة محمد فؤاد الفتال وشركاه

12868RR008980747LB1/11/20113/28/2011اوكتا ميديا ش.م.م
12610RR008980770LB1/13/20113/23/2011شركة اندراوس اخوان للھندسة والمقاوالت

211298RR008980817LB1/11/20113/23/2011الدولية للصناعة والتجارة ش.م.ل
1214599RR008980991LB1/12/20113/23/2011بسام احمد نجيب

520423RR008981020LB1/14/20113/28/2011شركة حسن محمد علي حملدة
84985RR008981052LB1/14/20113/23/2011داكورندى وسام

509088RR008980505LB1/11/20113/23/2011شركة امير شيبنغ اجنسي البحرية
468845RR008980604LB1/13/20113/23/2011قبرصية اخوان ش.م.م
84243RR008980824LB1/11/20113/23/2011شركة علوش للصيرفة
473078RR008980105LB1/4/20113/23/2011سوارتي نصار ش.م.م.

508919RR008980509LB1/11/20113/23/2011شركة م.ا.ج.المحدودة فرست كالس جبلي فود
538979RR008980511LB1/11/20113/23/2011الشركة العالمية للتجارة العامة

474137RR008980192LB1/4/20113/23/2011جيمكو للملالحة والشحن
510640RR008980647LB1/11/20113/23/2011شركة انترناشنل مانجمنت اند انجينيرنغ  كونسلتنت غروب "ايم

471210RR008980735LB1/11/20113/23/2011انترسبليز
489073RR008980309LB1/26/20113/24/2011شركة االعمال التجارية

472067RR008980435LB1/11/20113/23/2011الشركة اللبنانية للمعدات الكھربائية
508973RR008980508LB1/11/20113/23/2011شركة مايا كلينرز ش.م.م

468829RR008980602LB1/11/20113/23/2011شركة عبد هللا ومروان كنج ش.م.م
470431RR008980699LB1/7/20113/23/2011شركة رزق و خزامي للتجارة و الصناعة العامة

12736RR008980724LB1/12/20113/28/2011بال ستغالس
100562RR008981038LB1/12/20113/23/2011شركة فروتكس

1507373RR008980005LB1/3/20113/23/2011سمعان ميشال شاھين
528500RR008980261LB1/11/20113/23/2011سونرجيا ش م م

489078RR008980304LB1/11/20113/23/2011شركة الكات
470536RR008980420LB1/11/20113/23/2011شركة المتوسط للتجارة

12679RR008980667LB1/11/20113/28/2011الشركة الفنية للتعھدات والتجارة
484985RR008980853LB1/11/20113/23/2011ھيكزا غروب

241714RR008981023LB1/14/20113/23/2011شركة زريقة وعلم الدين ابلتجارية - دانا للتجارة
524591RR008980283LB1/12/20113/23/2011شركة خوال بتروليوم

522269RR008980378LB1/14/20113/23/2011شركة روكسي للبث التلفزيوني ش.م.م
515988RR008980689LB1/11/20113/23/2011شركة مروى للتجارة العامة والمقاوالت ش.م.م

483777RR008980847LB1/12/20113/23/2011شركة مينا غروب للتجارة والخدمات العامة ش.م.م.
144075RR008980896LB1/11/20113/23/2011حسن حسين الحسن

476439RR008980094LB1/4/20113/23/2011خبازللتعھدات
499458RR008980320LB1/12/20113/23/2011شركو جبر دمعة وشركاه للتجارة العامة

544007RR008980533LB1/12/20113/23/2011مضركو
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515629RR008980695LB1/11/20113/23/2011شركة عكاري ونشابة للتجارة
483976RR008980863LB1/11/20113/23/2011شركة اميكو ش.م.م.

90546RR008980955LB1/12/20113/28/2011الشركة التجارية السينمائية
550863RR008980357LB1/11/20113/23/2011فايف ستارز اويل كومباني

478738RR008980377LB1/14/20113/23/2011نيوداي
12177RR008980397LB1/13/20113/23/2011شركة صن ست للسياحة والتجارة ش.م.م

524444RR008980403LB1/17/20113/23/2011شركت ميدي غروب ش.م.م
le soldeur 470464شركة لوسولدورRR008980422LB1/11/20113/23/2011

469905RR008980425LB1/11/20113/23/2011الشركة التجارية الموحدة
499376RR008980453LB1/15/20113/23/2011زيس تلكومينيكيشن

509112RR008980504LB1/11/20113/23/2011شركة تيم ت.ي.م لالستيراد و التصدير
508876RR008980507LB1/11/20113/23/2011شركة آدم اللبنانية للتجارة

537612RR008980515LB1/11/20113/23/2011شركة دولساجيكو ترايدنغ ش.م.م
543924RR008980526LB1/12/20113/23/2011صيف لبنان

535604RR008980541LB1/11/20113/23/2011كامتك ش.م.م
534999RR008980557LB1/11/20113/23/2011مراد للخدمات الھندسية واالدارية ش.م.م

732711RR008980576LB1/14/20113/28/2011زياد وديع جرجس
100406RR008980590LB1/11/20113/23/2011رجاء منير كبارة

232863RR008980595LB1/13/20113/23/2011جوسلين جورج عازار
468745RR008980606LB1/11/20114/27/2011شركة المصنع العربي للزيوت ش.م.م.
469052RR008980636LB1/12/20113/23/2011شركة عبد هللا للتجارة العامة ش.م.م
468515RR008980672LB1/17/20113/23/2011الشركة اللبنانية االنماء و التجارة

468960RR008980678LB1/14/20113/23/2011رزق اخوان للتجارة والصناعة والمقاوالت ش.م.م.
516230RR008980691LB1/11/20113/23/2011شركة طاالس التجارية ش.م.م.
1180080RR008980716LB1/17/20113/23/2011كاي اند ام مانجمنت  ش.م.م

428466RR008980749LB1/11/20114/27/2011ديب محمد علي ديب
546203RR008980768LB1/12/20113/23/2011شركة ناظم غندور للتجارة ش.م.م.

540479RR008980778LB1/11/20113/28/2011شركة الدجيجي للتعھدات و المقاوالت
482631RR008980804LB1/5/20113/23/2011سركيس فرنسيس فرشخ

2371198RR008980810LB1/12/20113/23/2011شركة ھيفاء و السلطان للخدمات الطبية ش م م
478650RR008980836LB1/26/20113/24/2011كرامي وشركاه للتعھدات ش.م.م.

483759RR008980851LB1/26/20113/24/2011شركة يونيون انتربرايز للتجارة العامة والتوزيع ش.م.م.
484925RR008980854LB1/11/20113/23/2011مسقاوي وعصافيري
100466RR008980872LB1/11/20113/23/2011وكالة الزعني التجارية

584404RR008980893LB1/5/20114/12/2011تاندر رانت ايه كار ش.م.م
423410RR008980915LB1/13/20113/23/2011ليال مروان حمزة

986105RR008980994LB1/12/20113/23/2011ياسر مصباح علم الدين
246832RR008981000LB1/12/20113/23/2011احمد علي ناصر

100257RR008981036LB1/13/20113/23/2011شركة ايزي بتروليوم
101277RR008981040LB1/12/20113/23/2011شركة ھدى ومحمد مصباح االحدب

82198RR008981057LB1/12/20113/23/2011شركة المشاريع الھندسية
531803RR008980281LB1/11/20113/23/2011الريم للتجارة

543977RR008980512LB1/14/20113/23/2011المتحدة لالستثمارات
187907RR008981029LB1/12/20113/23/2011ابراھيم نھاد قصاب وكرين

509460RR008980696LB1/11/20113/23/2011الشركة االھلية المتحدة للتجارة و االستيراد و التسويق ش.م.م.
1335858RR008980751LB1/11/20113/23/2011خالد ياسر المرعبي

489166RR008980307LB1/11/20113/23/2011المابالست
41646RR008980808LB1/11/20113/23/2011سليم يوسف نسيم
543985RR008980525LB1/11/20113/23/2011عويضة الدولية

12818RR008980592LB1/13/20113/23/2011شركة الميناء للصيرفة ش.م.ل
469617RR008980621LB1/13/20113/23/2011دينا للتجارة و الخدمات ش.م.م

12734RR008980677LB1/12/20113/28/2011شركة ليكاب
194128RR008981017LB1/12/20113/23/2011شركة نقوال ايوب واوالده
59795RR008980004LB1/4/20113/23/2011محمد رياض ياسين الشامي

535108RR008980287LB1/11/20113/23/2011المھندسون والمقاولون المتحدون ش.م.م
683271RR008980369LB1/11/20113/23/2011شركة وفا  ش.م.م  الوكالة العالمية للشحن

471362RR008980432LB1/11/20113/23/2011عمر سعيد السويسي وشركاه للتجارة العامة واالستيراد والتصد
1417284RR008980494LB1/11/20113/23/2011ھند التجارية

12849RR008980816LB1/11/20113/23/2011شركة يونيتراست ش.م.م
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