
1/6

تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونالرقم الضريبياسم المكلف
961773RR009612745LB1/4/20121/24/2012صدقة ميكانيكس

1590548RR009612855LB12/27/20111/24/2012سالم هاشم الغوراني
12314RR009612892LB1/3/20121/24/2012شركة العقار والبناء ش.م.ل

12559RR009612938LB1/4/20121/24/2012شركة بترو غاز كومباني ش.م.م
12847RR009613069LB1/4/20121/26/2012شركة ترانسبورت مانجمنت كومباني
217587RR009613132LB1/4/20121/24/2012شركة نيواليف انترناشيونال التجارية

543995RR009613205LB1/4/20121/26/2012رامي للتجارة
546638RR009613220LB1/4/20121/26/2012شركة انتركون ش.م.م.

12463RR009613257LB1/4/20121/25/2012شركة نصر الدين البدوي للصناعة والتجارة ش.م.ل
12574RR009613259LB1/4/20121/24/2012شركة جنرال انشورنس اند سيكورتي كومباني ش.م.ل

462843RR009613276LB1/3/20121/27/2012جورج مخايل غصب
550852RR009613458LB1/4/20121/26/2012شركة اللبناية للشبكات و االتصاالت ش.م.م

1044598RR009613470LB1/4/20121/25/2012جتراكو التجارية ش.م.م
1209673RR009613477LB1/4/20121/26/2012شركة كوزميال العالمية ش.م.م

535030RR009613505LB1/4/20121/24/2012اللبنانية لإلعالن والتجارة ش.م.م
1459884RR009613583LB1/5/20121/24/2012شركة تريبل آر ش.م.م

12796RR009613595LB1/3/20121/24/2012شركة ناسا التجارية
12449RR009613613LB1/3/20121/25/2012شركة التنقيب عن المياه الجوفية

12174RR009613657LB1/5/20121/25/2012شركة هايتس للهندسة والمقاوالت والبناء ش.م.م
12412RR009613685LB1/5/20121/25/2012شركة غايتواي ش.م.م
499409RR009613718LB1/3/20121/24/2012فروج الكورة اللبناني

546169RR010054036LB1/9/20121/25/2012شركة العامة للتوزيع ش.م.م.
478582RR010054116LB1/5/20121/24/2012المتحدة للتجارة العامة ولبيع االدوات المنزلية

DAHAN GROUP SARL552771دهان غروب ش.م.مRR010054428LB1/13/20121/24/2012
249791RR010054603LB1/10/20121/24/2012الياس خليل اندراوس

369268RR010054744LB1/13/20121/25/2012جاك كريم نقوال
209374RR009612891LB1/4/20121/25/2012شركة استشارات ش.م.م

193590RR009612925LB1/10/20121/24/2012شركة وايز مانجمانت كومباني
12405RR009612948LB1/4/20121/25/2012لورنر غاز ش.م.م

12387RR009613058LB1/9/20121/24/2012شركة البسكويت اللبنانية - ليبيكو
12318RR009613074LB1/4/20121/24/2012شركة التعهدات البترولية ش.م.م

wlan 160290شركةRR009613098LB1/4/20121/26/2012
182219RR009613130LB1/4/20121/24/2012شركة االبيض للنقل والمواصالت والسياحة

237232RR009613180LB1/4/20121/24/2012شركة كرم للتجارة العامة ش.م.م
12554RR009613184LB1/3/20121/24/2012شركة موسى الدولية لالبحاث والتعهدات والهندسة ش.م.م

110281RR009613189LB1/3/20121/24/2012شركة غرانيت الند ش.م.م
544074RR009613224LB1/4/20121/25/2012شركة المقاوالت للطرق و المباني ش.م.م.

208696RR009613266LB1/4/20121/26/2012ف -مولوي انجرينغ كومباني ليمتد
979049RR009613281LB1/3/20121/24/2012حنا ميالد المكاري

475993RR009613397LB1/4/20121/24/2012شركة المدينة للمحروقات ش.م.م
470558RR009613430LB1/9/20121/24/2012شركة انترناسيونال ديفيرسي فايد سرفيس

470121RR009613437LB1/5/20121/24/2012شركة محمد فؤاد الفتال وشركاه
12304RR009613532LB1/9/20121/24/2012شركة نورث ليبانون بايجنغ ستايشن ش.م.م

522269RR009613562LB1/3/20121/24/2012شركة روكسي للبث التلفزيوني ش.م.م
1264308RR009613577LB1/5/20121/26/2012أن.سي.جي.آر  ش.م.م

GIRCE 12802شركة جيرسيRR009613591LB1/10/20121/26/2012
12723RR009613624LB1/9/20121/24/2012شركة مهندسو الطاقة المتحدون (اباك) ش.م.م

12306RR009613701LB1/5/20121/30/2012شركة شاطئ البرج السياحية
546203RR009613737LB1/5/20121/24/2012شركة ناظم غندور للتجارة ش.م.م.

12445RR010054027LB1/4/20121/26/2012شركة طيون لالنشاءات المعدنية ش.م.م
508908RR010054139LB1/12/20121/24/2012شركة بال تفورم للتجارة العامة ش.م.م.

102099RR010054367LB1/9/20121/24/2012احمد خالد هرموش
185361RR010054409LB1/12/20121/24/2012منى احمد جالل الدين حداد

355654RR010054450LB1/10/20121/30/2012وائل عبد الكريم دريعي
51568RR010054717LB1/13/20121/26/2012محمد سعيد عبد الرؤف ضناوي

209288RR009613172LB1/3/20121/24/2012باورليغ كوربوريشن ش.م.م
12734RR009613181LB1/3/20121/24/2012شركة ليكاب

546670RR009613211LB1/4/20121/24/2012شركة أي دايزاين ش.م.م.
544007RR009613225LB1/4/20121/26/2012مضركو

489163RR009613235LB1/3/20121/24/2012المكتب العربي للتنمية والتجارة
12425RR009613256LB1/3/20121/24/2012شركة االترنيت ش.م.ل

469905RR009613444LB1/4/20121/25/2012الشركة التجارية الموحدة
12388RR009613666LB1/3/20121/24/2012شركة نظم المعلوماتية واالتصاالت ش.م.م

12276RR009613680LB1/5/20121/24/2012شركة اي بي اس ش.م.م

إعالم تبليغ
الموضوع: تبليغ

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

لتبلغ البريد المذكور تجاه  اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالم، وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة 
صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله، علماً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة 

المالية:
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208936RR010054005LB1/5/20121/24/2012شركة غلوبكس ش.م.م
509241RR010054061LB1/5/20121/24/2012الشركة العربية التجارية لالنماء واالعمار ش.م.م

12228RR010054257LB1/13/20121/25/2012شركة جبور ويمين للنقل العام والتجارة العامة
1286946RR010054477LB1/9/20121/24/2012جورج عادل الرحباني

EYE DESIGN   12341اي ديزاينRR009612865LB12/29/20111/24/2012
189943RR009613056LB1/4/20121/25/2012شركة كرباتيف للتجارة والخدمات العامة
PROMOTION  98459بروموشن  ش.م.مRR009613094LB1/4/20121/24/2012
468603RR009613118LB1/4/20121/24/2012الشركة اللبنانية لالستثمارات و التجارة

546223RR009613222LB1/4/20121/24/2012شركة ليمكو لالعالن ش.م.م.
549711RR009613233LB1/4/20121/26/2012رزق ناصيف للمقاوالت والتجارة

191617RR009613241LB1/3/20121/24/2012شركة سليمان ومبيض التجارية
12644RR009613284LB1/9/20121/24/2012شركة ماك ش.م.ل

471630RR009613360LB1/4/20121/26/2012التخزين والنقل الدولي
982556RR009613468LB1/4/20121/25/2012الشركة االهلية
983118RR009613469LB1/4/20121/24/2012االفق االزرق

12352RR009613536LB1/5/20121/25/2012شركة االستثمار السياحي والتجاري ش.م.م
12278RR009613565LB1/5/20121/24/2012شركة هلب سوفت اند هارد ش.م.م

1250147RR009613647LB1/9/20121/24/2012انترناشيونال كونسالتنسي ايجينسي ش.م.م
12485RR009613662LB1/5/20121/24/2012الشركة العامة للتجارة والصناعة- فتال وضاهر- محدودة المسؤولية

12639RR009613668LB1/5/20121/24/2012شركة بريش للهندسة والتعهدات ش.م.م
468500RR009613698LB1/5/20121/30/2012الشركة الحديثة للتبادل التجاري

12401RR010054011LB1/3/20121/25/2012الكناري للتجارة والصناعة ش.م.م
499383RR010054055LB1/5/20121/24/2012يونايتد

528474RR010054094LB1/5/20121/24/2012شركة االمل للتجارة العامة و البناء و المقاوالت
478588RR010054115LB1/9/20121/25/2012رافابكوللتجارة

12732RR010054463LB1/9/20121/24/2012شركة شماس التجارية ش.م.م
83059RR010054468LB1/12/20121/24/2012علي محمد ابراهيم حرب

101687RR009613073LB1/4/20121/24/2012باور جيم ش.م.م
INMAA S.A.R.L 257788انماء ش.م.مRR009613109LB1/5/20121/24/2012

468528RR009613110LB1/4/20121/25/2012اللبنانية الكويتيةللتجارة العامة و المقاوالت
223784RR009613153LB1/4/20121/24/2012شركة حبيب العالمية للتجارة ش.م.م

470431RR009613162LB1/3/20121/24/2012شركة رزق و خزامي للتجارة و الصناعة العامة
544180RR009613217LB1/4/20121/24/2012شركة الجندي التجارية

543889RR009613226LB1/4/20121/25/2012ستار شيبينغ
544174RR009613229LB1/5/20121/24/2012اللبنانية للترانزيت والتخزين والتجارة

473058RR009613327LB1/4/20121/25/2012ديام وود ش.م.م.
472191RR009613363LB1/4/20121/26/2012سيت وال الصناعية

669334RR009613453LB1/5/20121/24/2012الشركة المتحدة للتجارة ش.م.م
NATURAL CHOICES 927854ناتشورال شويسزRR009613467LB1/5/20121/24/2012

MATCO"12324الشركة التجارية للتسويق ش.م.م "ماتكوRR009613534LB1/5/20121/26/2012
1492136RR009613573LB1/5/20121/24/2012شركة علوان التجارية ش.م.م

1296572RR009613575LB1/5/20121/24/2012شركة فرست لالستشارات والتعهدات
1441235RR009613580LB1/5/20121/24/2012فاليكو ش.م.م

12863RR009613600LB1/5/20121/24/2012شركة الخدمات السريعة للصيانة والتقنية للسيارات ش.م.م
12679RR009613602LB1/5/20121/25/2012الشركة الفنية للتعهدات والتجارة

12717RR009613625LB1/5/20121/24/2012شركة رواد للتجارة والتعهدات ش.م.م
12384RR009613641LB1/5/20121/24/2012شركة الشمال ش.م.م
12531RR009613687LB1/5/20121/24/2012مجموعة كرم ش.م.م

LIMCO ADV. 12426شركة ليمكو لالعالنRR009613692LB1/5/20121/24/2012
544089RR009613741LB1/4/20121/25/2012حصني اخوان

12672RR010054023LB1/5/20121/24/2012شركة الياس ابو شاهين للمقاوالت الدولية ش.م.م
535388RR010054025LB1/5/20121/26/2012األسواق الوطنيةش.م.م

522941RR010054076LB1/4/20121/25/2012مراد والسيد للتجارة الدولية
528500RR010054096LB1/9/20121/24/2012سونرجيا ش م م

476475RR010054134LB1/12/20121/24/2012بترون برود كاستنغ سيستم
1127222RR010054567LB1/12/20121/24/2012شركة اكسترام غروب ش.م.م

113640RR009613159LB1/3/20121/27/2012شركة ابناء جورج خليل عيسى للصناعة والتجارة والنقل
12177RR009613165LB1/4/20121/24/2012شركة صن ست للسياحة والتجارة ش.م.م

544011RR009613208LB1/4/20121/26/2012جنيتيك
543985RR009613228LB1/4/20121/25/2012عويضة الدولية

12468RR009613260LB1/4/20121/26/2012شركة البسام العقارية ش.م.ل
654874RR009613273LB1/4/20121/24/2012غنوه سمير محمود هوشر

478738RR009613290LB1/3/20121/24/2012نيوداي
476451RR009613310LB1/4/20121/24/2012شركة الميساء المحدودة

476098RR009613313LB1/4/20121/24/2012رنا فوود
477276RR009613319LB1/4/20121/26/2012شركة العمارة الحديثة للمقاوالت ش.م.م

472864RR009613332LB1/4/20121/25/2012دار المنصور للنشر والتوزيع
471210RR009613346LB1/4/20121/24/2012انترسبليز

469085RR009613376LB1/4/20121/24/2012شركة سابين لالسفلت والتجارة ش.م.م
469678RR009613391LB1/4/20121/24/2012اركوفارم ش.م.م

475983RR009613398LB1/4/20121/25/2012شركة ميكات ش.م.م
473424RR009613421LB1/4/20121/25/2012حبوشي للتجارة و الصناعة

le soldeur 470464شركة لوسولدورRR009613432LB1/4/20121/26/2012
656726RR009613452LB1/4/20121/25/2012الوستار للتجارة العامة والتعهدات ش.م.م

794093RR009613456LB1/4/20121/25/2012ميدل ايست سمارت سوليوشنز ش م م
550863RR009613460LB1/4/20121/26/2012فايف ستارز اويل كومباني

805437RR009613466LB1/4/20121/24/2012الشركة السويسرية اللبنانية للتطوير ش م م
1199827RR009613475LB1/4/20121/24/2012شركة زكريا للهندسة والمقاوالت ش.م.م

541088RR009613502LB1/7/20121/27/2012اسييا



مراد للخدمات الهندسية واالدارية ش.م.م
االوروبية المتحدة لصناعة وتجارة االلبسة ش.م.م

مستودع ادوية ستاركو ش.م.م
شركة سماركو ده ليبان ش.م.م

شركة االتحاد الصيدلي اللبناني ش.م.م
Aqua Med  اكواماد

شركة سبيرال للكمبيوتر واالنظمة االلكترونية ش.م
 ons  زيتونة و شركاه ش.م.م.

دان ليبان ش.م.م
رزق اخوان للتجارة والصناعة والمقاوالت ش.م.م.

شركة الفا للتجارة والمقاوالت ش.م.م
شركة دار االنشاء للصحافة والطباعة والنشر ش.م.

كيرياتيف
شركة باداكو ش.م.م

الشركة الصيدالنية اللبنانية لالستراد والتوزيع ش.م.
جارمن فروست جافروست ش.م.م

المتحدة لالستثمارات
نافع للهندسة والمقاوالت
سوارتي نصار ش.م.م.

توتنجي للبناء والتجارة العامة
مالتي شانيل غروب

الشركة العامة للزيوت
كامتك ش.م.م

شركة اغروماش للتصنيع الزراعي وانتاج الفطر
شركة مان ش.م.م

شركة ارشيبلوس ش.م.م
الكازار للتعهدات والتجارة العامة

شركة يونيون انتربرايز للتجارة العامة والتوزيع ش
محمود رفعت نعيمي
فواز مصطفى صبيح

شركة سيغما كويكي بايجينغ ستايشن ش.م.م
شركة ماك كول

شركة الشرق االوسط لالخشاب ش.م.ل
شركة االفق  ش.م.م

خبازللتعهدات
شركة الشعراني للمقاوالت والتجارة

جميل وسبيتي للتجارة والتوزيع
شركة والن ش.م.م

شركة ترانسار للشحن العربي و الدولي ش.م.م
نورث ويند بروبرتيز ش.م.م

المهندسون والمقاولون المتحدون ش.م.م
شركة منصور وشركاه (ايتاس) ش.م.م

شركة فتال وطوبيا ش.م.م
شركة اليمامة التجارية ش.م.م

الراعي
نهال عبد الرحمن هزيم

غالديس جرجس ابي غصن
ايفون الياس دبس

شركة نورث بالستيكو ش.م.م
"PAYLESS " شركة باي ليس

اورينتال كومبيوترز اند دستربيوشن ش.م.م.
الشركة الحديثة للمصاعد ش.م.م

جوزيف إلياس إلياس
شركة المتوسط للتجارة

شركة اوسيانو نوكس
شركة NODICO ش.م.م

شركة جنيفرت
شركة انجينز ليمتد

الضاني ترايدينغ ش.م.م
غرافيك آرتز مايكرز بورتكس ش.م.م.
رزاء المعروفة ب رجاء جرجي يونس

هادي اسكندر بركات
 E COMPANY - ام.ك  غروب كومباني ش.م.م

ايلي نبيه عوده
شركة يركو للتجارة العامة والنقل العام ش.م.م

المقاولون المتحدون ش.م.م اي - سي
الشركة الشمالية لالستيراد والتجارة - نيتكو ش.م.م

ناتسو المتحدة ش.م.م
خالد احمد الصمد

المكتب االستشاري للهندسة البيئية ش.م.م
شركة غسان أدهمي واوالده التجارية ش.م.م.

شركة كبارة وحلبي للتعهدات ش.م.م
شركة المونيه ش.م.م

الشركة الصيدالنية اللبنانية لالستيراد والتوزيع ش.م
شركة اي جي اف
وسيم محمد زريق

سمر توفيق الحاج حسن
شركة ناف ش.م.م

شركة الست الدولية للتجارة العامة ش.م.م
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279695RR009612842LB1/4/20121/30/2012جان اكرم بو ناصيف
468617RR009613149LB1/4/20121/26/2012شركة قمر الدين للهندسة و التجارة

471229RR009613347LB1/4/20121/26/2012راديكال كو
12484RR009613679LB1/5/20121/24/2012شركة ايجل انترناشيونال

311854RR010054674LB1/10/20121/24/2012غالديس جرجس ابي غصن
232048RR009613249LB1/4/20121/24/2012شماليات ش.م.م

211244RR009613103LB1/9/20121/24/2012بروك للتجارة العامة ش.م.م
12242RR009613173LB1/5/20121/26/2012الشركة الوطنية النتاج الطحينة والحالوة
12650RR009613182LB1/4/20121/24/2012شركة مونديال للتجارة العامة والمقاوالت

471392RR009613351LB1/4/20121/25/2012ساما تريدينغ
508427RR010054081LB1/5/20121/24/2012شركة بابل للترنزيت و النقل الدولي ش.م.م

12664RR010054376LB1/9/20121/24/2012الشركة الثالثية المتحدة للتجارة والتوزيع ش.م.م
101714RR009613068LB1/4/20121/26/2012مدخل الكمبيوتر لبنان

223960RR009613247LB1/4/20121/24/2012شركة العدنان للتجارة والبناء ش.م.م
476102RR009613312LB1/4/20121/26/2012انترماك

473451RR009613418LB1/4/20121/25/2012تكنيكا انترناسيونال
470379RR009613434LB1/4/20121/26/2012شركة فلكن ترايدنغ كومباني

12160RR009613518LB1/4/20121/24/2012شركة تاليميكس
12704RR009613671LB1/5/20121/24/2012شركة روناسكو التجارية ش.م.م

499429RR010054054LB1/5/20121/24/2012هاليوفرما ميدل ايست
511549RR010054099LB1/5/20121/24/2012شركة ابناء توفيق النبوت للتجارة العامة والمقاوالت ش م م

49513RR010054754LB1/13/20121/26/2012مصطفى رشاد المبيض
RAYON 12778شركة رايون ش.م.مRR009612933LB1/4/20121/24/2012

543924RR009613202LB1/4/20121/25/2012صيف لبنان
522439RR009613242LB1/3/20121/24/2012الشركة اللبنانية العصرية لبث واخراج وانتاج االفالم التلفزيون

468934RR009613263LB1/4/20121/24/2012داسكو للتجارة والصناعة ش.م.م
550858RR009613459LB1/4/20121/24/2012المشوي

540445RR009613517LB1/4/20121/24/2012شركة المصنع الوطني للعالقات ش م م
1344649RR009613569LB1/5/20121/25/2012شركة المهاجر ايكونومك العالمية ش.م.م
12513RR009613688LB1/5/20121/26/2012شركة كونتكس للصناعة والتجارة ش.م.م

531814RR010054049LB1/5/20121/24/2012فاراكس
86194RR010054333LB1/9/20121/26/2012محمد غسان احمد منح حليمي

AMIGOS S.A.R.L .2185468اميغوس ش.م.مRR010054464LB1/13/20121/25/2012
1912279RR010054515LB1/9/20121/24/2012برومو ادفرتايزنغ
980866RR010054602LB1/9/20121/26/2012وسيم محمد زريق

786134RR009612915LB1/3/20121/24/2012سيمون انطانيوس توما
12827RR009613104LB1/4/20121/24/2012شركة يوني برازر

472914RR009613324LB1/5/20121/24/2012شركة سمارج للمقاوالت والتجارة العامة
551388RR009613462LB1/5/20121/24/2012شركة شباب لالنتاج الفني ش.م.م

12225RR009613523LB1/9/20121/25/2012شركة بوم بوم سبور ش.م.م
185271RR009613700LB1/4/20121/24/2012شركة فرنسيس للهندسة

524444RR009613743LB1/5/20121/24/2012شركت ميدي غروب ش.م.م
540454RR010054029LB1/5/20121/24/2012شركة فاراكس ش م م

510640RR010054073LB1/5/20121/24/2012شركة انترناشنل مانجمنت اند انجينيرنغ  كونسلتنت غروب "ايمك"
524591RR010054077LB1/5/20121/24/2012شركة خوال بتروليوم
41386RR010054358LB1/9/20121/24/2012فراس محمود البيسار

1303932RR010054416LB1/9/20121/24/2012كريمة حسن تفاحة
1468011RR010054548LB1/12/20121/25/2012علي حسن هندي

468829RR009613123LB1/4/20121/24/2012شركة عبد هللا ومروان كنج ش.م.م
476012RR009613314LB1/4/20121/24/2012شركة الشرق االوسط للمقاوالت والهندسة والتجارة ش.م.م

473587RR009613413LB1/4/20121/25/2012الجالل المالحية
473067RR009613541LB1/3/20121/26/2012شركة داينستي لالستيراد والتصدير

LK Trading1276066RR009613576LB1/5/20121/25/2012
12634RR009613622LB1/5/20121/25/2012شركة عصمت مصري واوالده للتجارة ش.م.م

12759RR009613642LB1/3/20121/26/2012شركة نورث فود
12382RR009613683LB1/5/20121/25/2012شركة سوبر ماركت القافلة ش.م.م
537612RR010054032LB1/5/20121/26/2012شركة دولساجيكو ترايدنغ ش.م.م
509338RR010054056LB1/5/20121/24/2012شركة وفا لتجارة االدوية ش.م.م.

529024RR010054097LB1/9/20121/24/2012شركة النجوم العالمية للتجارة و الصناعة واالعالن ش.م.م.
509088RR010054102LB1/5/20121/25/2012شركة امير شيبنغ اجنسي البحرية

734664RR010054451LB1/12/20121/24/2012احمد ماهر علي قالوون
12871RR010054647LB1/9/20121/24/2012الشركة العامة للمقاوالت والبناء ش.م.م

101730RR009612941LB1/3/20121/26/2012نورث بالستيك
12232RR009612991LB1/9/20121/24/2012شركة ناسيونال ترانسبورت كومباني ش.م.م

232147RR009613089LB1/9/20121/24/2012انترفايس انترناسيونال بروغرام ش .م.م
468987RR009613126LB1/4/20121/24/2012شركة الزاهر التجارية ش.م.م

486874RR009613295LB1/3/20121/24/2012فارمادار ش.م.م.
474137RR009613410LB1/4/20121/25/2012جيمكو للملالحة والشحن

534875RR009613556LB1/13/20122/1/2012انترناسيونال فيرا اميوزمانت كوربوريشن ش.م.م
12510RR009613655LB1/5/20121/24/2012شركة عكاري ونشابة التجارية ش.م.م

848391RR009613715LB1/3/20121/26/2012شركة كوزمو بوليتان نيووركر تيم (سي ان تي)
1382125RR010054483LB1/12/20121/24/2012سميح محمد سمير نشابه
861233RR010054683LB1/5/20121/26/2012انطانيوس جرجس دحدح

241629RR009612806LB1/4/20121/26/2012سعدهللا احمد بكور
468575RR009613142LB1/4/20121/24/2012الثالثية ش.م.م.

468552RR009613144LB1/4/20121/24/2012الكردي للتجارة العامة و االستيراد و التصدير
469008RR009613156LB1/4/20121/25/2012شركة طاركو ترايدنغ كومباني ليمتد ش.م.م

550772RR009613218LB1/5/20121/24/2012شركة كارز ش.م.م
12183RR009613271LB1/4/20121/25/2012مؤسسة غندور لالخشاب ش.م.ل
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472719RR009613322LB1/5/20121/24/2012االنماء المتحدة
471144RR009613355LB1/4/20121/25/2012حسن وحسان عباس التجارية

12739RR009613639LB1/5/20121/24/2012شركة متكو الدولية للتجارة والمقاوالت ش.م.م
102299RR009613592LB1/4/20121/27/2012شركة االنشاءات اللبنانية ش.م.م

155218RR009613605LB1/3/20121/24/2012شركة اعمارللهندسة واالنشأت ش.م.م
PLUS MEDIA INFO 12887انفو ميديا بلوسRR009613609LB1/4/20121/24/2012

12370RR009613623LB1/5/20121/24/2012شركة مستودع ادوية الشمال ش.م.م
544019RR009613634LB1/3/20121/24/2012معوض اخوان للتهدات و النقل
538979RR009613648LB1/5/20121/24/2012الشركة العالمية للتجارة العامة
515629RR009613649LB1/5/20121/24/2012شركة عكاري ونشابة للتجارة

12507RR009613656LB1/5/20121/24/2012شركة الخبراء للسياحة والسفر والنقل
12707RR009613669LB1/5/20121/24/2012شركة التاج للخدمات السياحية والسفر والنقل ش.م.م

12458RR009613675LB1/5/20121/24/2012شركة زكريا للتجارة والصناعة ش.م.م
12478RR009613677LB1/5/20121/24/2012شركة االقمتة المكتبية

12483RR009613678LB1/5/20121/24/2012شركة نصار للسياحة والسفر والنقل
12568RR009613690LB1/5/20121/24/2012شركة شهاب غروب ش.م.م.

12430RR009613694LB1/5/20121/26/2012شركة وييلز انترناشونال
12516RR009613699LB1/3/20121/24/2012ترايس للهندسة ش.م.م

468515RR009613702LB1/4/20121/25/2012الشركة اللبنانية االنماء و التجارة
"SARL "JEPCO 12884شركة جبكو ش.م.مRR009613707LB1/4/20121/24/2012

12738RR009613710LB1/3/20121/24/2012شركة نورث غروب ش.م.م
473548RR009613724LB1/4/20121/25/2012الشمالية للتجارة و الخدمات

536986RR010054001LB1/4/20121/25/2012شركة الشرق اوسطية للتجارة و الصناعة ش.م.م
12856RR010054008LB1/5/20121/24/2012شركة اآلليات الصناعية والميكانيكية ش.م.م

524425RR010054016LB1/3/20121/24/2012نورت بالستيك13453
540467RR010054035LB1/5/20121/24/2012شركة الريم للتجارة ش م م

489087RR010054040LB1/5/20121/24/2012شركة كرامي ومجذوب
531803RR010054050LB1/5/20121/24/2012الريم للتجارة

534964RR010054063LB1/5/20121/26/2012ستار للتصنيع ش.م.م
499512RR010054085LB1/9/20121/24/2012شركة برتا اويل كومباني

511619RR010054093LB1/5/20121/25/2012شركة وابكو لألخشاب ومواد البناء
528487RR010054095LB1/5/20121/25/2012الفنيق للعالقات العامة و االعالم

509112RR010054100LB1/5/20121/24/2012شركة تيم ت.ي.م لالستيراد و التصدير
1098138RR010054104LB1/5/20121/24/2012ميدل ايست بتروليوم سرفيس ش.م.ل

1214371RR010054105LB1/5/20121/25/2012الشركة الشمالية المتحدة لالعالم - إذاعة الفيحاء ش.م.ل
489166RR010054117LB1/5/20121/25/2012المابالست

2369551RR010054263LB1/14/20121/27/2012رواد جميل سركيس
2620834RR010054265LB1/9/20121/24/2012محمد حسين حيدر.

51215RR010054298LB1/13/20121/25/2012يوسف بشارة سركيس
41547RR010054343LB1/9/20121/24/2012آالن اميل درغام

1058289RR010054359LB1/13/20121/24/2012محمّد مصطفى المصري
277631RR010054383LB1/13/20121/26/2012شركة مزارع الفيحاء ش.م.م

45756RR010054392LB1/9/20121/26/2012محمد تيسير عبد القادر محسن
779369RR010054417LB1/10/20121/26/2012روبير الياس فرح
241417RR010054418LB1/12/20121/24/2012عبد هللا احمد حمد
2620214RR010054465LB1/13/20121/25/2012ديانا حسن حماده

1161775RR010054475LB1/9/20121/24/2012سهل عبد اللطيف الحلوة
472391RR010054697LB1/9/20121/24/2012ملكه سعيد نابلسي

284800RR010054743LB1/13/20121/25/2012هاني عبد القادر خاروطة
193140RR010054755LB1/13/20121/24/2012مركز القلب في الشمال

12519RR009613689LB1/5/20121/24/2012شركة المستقبل للمقاوالت والتجارة العامة ش.م.م
82832RR009613072LB1/4/20121/24/2012شركة حسون ونحاس للتجارة العامة ش.م.م

474210RR009613408LB1/9/20121/24/2012شركة حربه لزيوت كاسترول البحرية ش.م.م
al wafa 2433314الوفاRR010054391LB1/13/20121/24/2012

469031RR009613152LB1/5/20121/24/2012شركة سمعان اخوان للهندسة والتجارة والمقاوالت ش.م.م
477462RR009613289LB1/3/20121/24/2012شركة شه حلمي ش.م.م

508876RR010054072LB1/5/20121/24/2012شركة آدم اللبنانية للتجارة
1884241RR010054764LB1/12/20121/31/2012االمير المشهور طه االيوبي

854908RR009613279LB1/4/20121/24/2012محمود نديم البيسار
262417RR009613086LB1/4/20121/24/2012الشركة اللبنانية التركية للتجارة العامة والتعهدات ش.م.م
478676RR009613292LB1/3/20121/24/2012شركة زغبي غروب للرخام والتعهدات ج ن ج(ش.م.م)

253399RR009613645LB1/4/20121/24/2012ميدل ايست بتروليوم باكرز ليمتد ش.م.م
187659RR010054556LB1/10/20121/24/2012شركة الترانزيت العربي الدولي للنقل واالستيراد

A.H.M  260718عدره  حالب وميقاتيRR009613117LB1/4/20121/26/2012
473099RR009613543LB1/4/20121/24/2012اوكي انفستمنت ش.م.م.

2623542RR010054459LB1/9/20121/24/2012جمعية رجال األعمال في طرابلس
232398RR009613248LB1/4/20121/26/2012انتراكون للمقاوالت االستيراد و االتصدير

12272RR009613529LB1/5/20121/26/2012شركة خليل التجارية ش.م.م
532256RR010054044LB1/5/20121/24/2012المصنع الوطني للعالقات ش م م
193584RR009612951LB1/4/20121/26/2012المركز التمويني لزغرتا الزاوية

185883RR009613100LB1/4/20121/24/2012شركة مجموعة المرعبي للتجارة العامة
499458RR010054052LB1/5/20121/24/2012شركو جبر دمعة وشركاه للتجارة العامة

1916057RR010054516LB1/9/20121/24/2012فيا مينا ش.م.ل.
61493RR010054689LB1/9/20121/25/2012مدين رياض البكري

212738RR009613102LB1/4/20121/26/2012شركة العمران لالستيراد والتصدير ش.م.م
339058RR009613140LB1/4/20121/24/2012شركة لينكوغروب للتجارة العامة ش م م

528458RR009613239LB1/3/20121/24/2012شركة االرز للتجالرة العامة ش م م
469052RR009613379LB1/4/20121/26/2012شركة عبد هللا للتجارة العامة ش.م.م

683271RR009613455LB1/4/20121/25/2012شركة وفا  ش.م.م  الوكالة العالمية للشحن
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1151404RR009613473LB1/4/20121/24/2012كيرشنر لالستشارات الهندسية ش.م.م
471362RR009613479LB1/4/20121/26/2012عمر سعيد السويسي وشركاه للتجارة العامة واالستيراد والتصدير

12368RR009613664LB1/5/20121/24/2012شركة الوطنية لالنماء والتجارة الخارجية (سوندكس) ش.م.م
489038RR009613720LB1/3/20121/24/2012شركة MP MARKITING  ش.م.م.

509300RR010054058LB1/5/20121/26/2012شركة نافيتاينر ش.م.م
1041789RR010054593LB1/9/20121/24/2012روال عبد الرحيم البضن

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

                                                                                               رئيس مالية محافظة الشمال
                                                                                                          وسيم مرحبا
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