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تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونالرقم الضريبياسم المكلف
12795RR007274465LB4/29/20118/2/2011شركة مقصود اخوان ش.م.م

813260RR007274465LB4/29/20118/2/2011خضر احمد بكر
12796RR008980458LB5/3/20118/1/2011شركة ناسا التجارية
1636360RR008981152LB3/8/20118/1/2011نقوال جرجي شلھوب
231263RR008981186LB3/23/20117/29/2011شركة سيماتك ش.م.م

45378RR008981270LB6/17/20118/10/2011انغريد رامين عبد الوھاب
12485RR007274642LB12/24/20107/29/2011الشركة العامة للتجارة والصناعة- فتال وضاھر- محدودة المسؤولية

469781RR008980440LB1/20/20118/1/2011ن ش.م.ل
295642RR008981212LB4/12/20118/2/2011ھيثم عمر مصري

385498RR008981322LB6/29/20117/29/2011سھاد مصطفى المصري
12435RR008980448LB4/29/20117/29/2011شركة اندراوس وغصن ش.م.م

2408795RR008981116LB2/23/20117/29/2011دافيد ضومط دورا
655234RR008981320LB6/29/20118/1/2011عزام مصطفى خالد

476098RR008980100LB1/4/20117/29/2011رنا فوود
2448354RR008981100LB2/23/20117/29/2011محمد فاروق معاليقي
2459013RR008981243LB6/3/20117/29/2011قولمار عادل البابا

61799RR007274643LB12/24/20107/29/2011شركة كبارة وحلبي للتعھدات ش.م.م
549711RR008980566LB5/3/20118/8/2011رزق ناصيف للمقاوالت والتجارة

876437RR008981203LB4/5/20117/29/2011عبد الوھاب منير الشعراوي
299228RR008981301LB6/29/20117/29/2011جيمي جان اروادي

508908RR008980385LB1/20/20118/1/2011شركة بال تفورم للتجارة العامة ش.م.م.
767926RR008981146LB3/11/20117/29/2011محمد ناصر دقماق

LIMCO ADV. 12426شركة ليمكو لالعالنRR007274540LB12/24/20107/29/2011
208231RR008813524LB1/24/20117/29/2011نجار اليكترونيكس ش.م.م
2238483RR008981172LB3/23/20118/1/2011رياض خالد خالد المحمود

1333839RR008981315LB6/29/20117/29/2011تمام محمد نور الدين الشرفلي
201756RR008980466LB5/3/20118/1/2011انطوان بولس سعاده

127719RR008980930LB5/3/20118/1/2011عازار مخايل حنا الخوري
581201RR008981185LB3/23/20118/3/2011يحي رضوان رضوان
385498RR007274341LB12/24/20107/29/2011سھاد مصطفى المصري

12183RR007274552LB12/24/20107/29/2011مؤسسة غندور لالخشاب ش.م.ل
12510RR007274563LB12/24/20107/29/2011شركة عكاري ونشابة التجارية ش.م.م
12639RR007274580LB12/24/20107/29/2011شركة بريش للھندسة والتعھدات ش.م.م

12555RR007274597LB12/24/20107/29/2011شركة غانم وشركاه للبناء واالعمار ش.م.م
429129RR008980480LB1/10/20117/29/2011دانا محمد سعدى المحمود

126916RR008980972LB5/3/20118/1/2011شركة سامي ونبيل شديد باسيل
1930343RR008981080LB1/27/20117/29/2011نيرمين محمد غالييني
1420275RR008981104LB2/24/20118/2/2011طوني سيمون عنتر

254600RR008981107LB2/23/20117/29/2011نبيل مصطفى الصديق
12882RR008981164LB3/24/20117/29/2011شركة فالكون للنقل ش.م.م

2450171RR008981175LB4/5/20117/29/2011سليمان فؤاد الحلو
138540RR008981281LB6/21/20118/1/2011خضر محمد قاسم ياغي

474389RR008981283LB6/21/20117/29/2011جميل وسبيتي للتجارة والتوزيع
474389RR008981283LB6/21/20117/29/2011جميل وسبيتي للتجارة والتوزيع

12197RR007274536LB12/24/20107/29/2011شركة ناف ش.م.م
1151717RR008980241LB1/4/20117/29/2011احمد محمد اللبان

1697960RR008981113LB3/1/20118/2/2011سمير محمد كنعان سنجقدار

إعالم تبليغ

الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة -  المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي - ]دائرة خدمات 
المكلفين  المكلفين  الواردة أسماؤھم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي ـ 

طرابلس ـ التل  لتبلغ البريد المذكور تجاه  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:



2/2

143777RR008981169LB3/16/20118/1/2011مروان محمد رشاد بارودي
12382RR007274648LB12/24/20107/29/2011شركة سوبر ماركت القافلة ش.م.م

552425RR008980240LB1/4/20117/29/2011الياس مخايل الراعي
541088RR008980549LB5/3/20118/1/2011اسييا

209485RR008980673LB4/29/20117/29/2011شركة ارشيبلوس ش.م.م
2258882RR008981132LB3/1/20118/1/2011جمعية الرباط االنمائية
1304122RR008981233LB6/2/20118/5/2011فھد يوسف الجعيتاني
298201RR008981250LB6/3/20117/29/2011خالد حسن عباس
52326RR008981296LB6/24/20117/29/2011غاستون حنا جمل

12468RR007274537LB12/24/20108/1/2011شركة البسام العقارية ش.م.ل
12483RR007274596LB12/24/20107/29/2011شركة نصار للسياحة والسفر والنقل

12376RR007274649LB12/24/20107/29/2011شركة سبيرال للكمبيوتر واالنظمة االلكترونية ش.م.م
12707RR007274665LB12/24/20107/29/2011شركة التاج للخدمات السياحية والسفر والنقل ش.م.م

12844RR007274666LB12/24/20107/29/2011شركة التجھيز والبناء ش.م.م
544089RR008980775LB4/29/20117/29/2011حصني اخوان

688728RR008980861LB5/9/20118/1/2011ناصر الدين عبد الحليم حمزة
325813RR008981129LB2/24/20118/2/2011مايز شھيد محفوظ

265769RR008981195LB4/5/20117/29/2011شركة ديللي فروت ش.م.م
1238918RR008981265LB6/17/20118/1/2011سحر محمود خدام
43864RR008981288LB6/21/20118/2/2011سعد احمد االيوبي
63531RR008981319LB6/29/20117/29/2011رلى رشيد درباس

171473RR007274234LB5/11/20118/2/2011طوني يوسف غصن
1717855RR007274234LB5/11/20118/2/2011شركة شعار للتعھدات ش.م.م

12174RR007274594LB12/24/20107/29/2011شركة ھايتس للھندسة والمقاوالت والبناء ش.م.م
12396RR007274662LB12/24/20107/29/2011شركة نقوال حنا واوالده

862045RR008980180LB1/4/20117/29/2011شركة الحقل اللبناني للصناعات الغذائية  ش.م.م
528464RR008980336LB1/20/20118/1/2011البناء للتعليم الجامعي للتكنولوجيا

497366RR008980669LB5/3/20117/29/2011شركة االنشاءات اللبنانية للمقاوالت ش.م.م
1220542RR008980797LB5/3/20118/1/2011يوسف كريم باز

96631RR008981165LB3/16/20118/2/2011محمد رضوان عفيف صيادي
2463769RR008981166LB3/16/20117/29/2011التجمع التنموي اللبناني
178384RR008981204LB4/6/20117/29/2011انطوان نقوال جرجس

172848RR008981227LB6/3/20117/29/2011وليد عبد اللطيف ناصر
1228080RR008981247LB6/3/20117/29/2011علي ابراھيم المحمد
41581RR008981308LB6/29/20117/29/2011ھيثم سمير المصري

le Tournant 1209303لوتورنان ش.م.مRR007274384LB12/28/20108/10/2011
624212RR007274384LB12/28/20108/10/2011زياد حليم خوري
12759RR008980685LB5/3/20118/2/2011شركة نورث فود

2426393RR008981077LB3/23/20117/29/2011زخيا للسياحة والمقاوالت ش.م.م
1806541RR008981079LB1/27/20117/29/2011شوقي محمد عباس
40931RR008981293LB6/24/20117/29/2011عبد هللا نديم البيسار

12666RR007274627LB12/24/20107/29/2011شركة سيغما كويكي بايجينغ ستايشن ش.م.م
12723RR007274653LB12/24/20107/29/2011شركة مھندسو الطاقة المتحدون (اباك) ش.م.م

12738RR008980701LB4/29/20117/29/2011شركة نورث غروب ش.م.م
220048RR008980805LB5/3/20118/1/2011جورج انطون فارس

1251361RR008981200LB4/5/20117/29/2011ھند سعد الدين العمري
2459240RR008981259LB6/6/20118/1/2011تعاونية المكننة الزراعية و األنماء الريفي

986105RR008981269LB6/20/20117/29/2011ياسر مصباح علم الدين
12633RR007274624LB12/24/20107/29/2011شركة مارينا ترانس شيبنغ ش.م.م

151459RR007274781LB1/4/20118/2/2011جولي ميشال صليبا
12900RR008980726LB4/29/20117/29/2011شركة اغروماش للتصنيع الزراعي وانتاج الفطر

185899RR008981184LB4/5/20118/4/2011جوزيف بطرس طوبيا
736621RR008981193LB3/29/20117/29/2011مايكل ابراھيم موسى
743643RR008981217LB4/14/20118/2/2011سعاد جميل ماضي
683979RR008981257LB6/9/20118/1/2011كميل جرجس دانيال

تبدأ مھلة االعتراض المحددة بشھرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

                                                                                               رئيس مالية محافظة الشمال
                                                                                                   بالتكليف وسيم مرحبا
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