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تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونالرقم الضريبياسم المكلف
12168RR009612976LB12/30/20111/26/2012الشركة الهندسية للتعهدات والبناء (ش.م.م)

12206RR010054680LB1/9/20121/24/2012شركةالبنيان المضمون
12319RR009613533LB1/9/20121/26/2012شركة قاوقجي اخوان للتجارة

12331RR009612860LB12/29/20111/25/2012شركة سيما غروب ش.م.م
12335RR009612861LB12/29/20111/26/2012هاندل للتسويق والتوزيع ش.م.م

12339RR009612863LB12/29/20111/24/2012الشركة الدولية للتصميم واالنماء (اي.دي.دي)
12396RR009612975LB12/30/20111/24/2012شركة نقوال حنا واوالده

12535RR009612980LB12/30/20111/24/2012شركة تعهدات خالط ومعوض ش.م.م
12537RR009612971LB12/30/20111/25/2012شركة هدى للبناء والتعمير ش.م.م

12555RR009612985LB12/30/20111/24/2012شركة غانم وشركاه للبناء واالعمار ش.م.م
12603RR009612986LB12/30/20111/24/2012شركة كارافان

12619RR009612979LB12/30/20111/25/2012الشركة العامة المتحدة للتجارة والمالحة ش.م.م
12652RR009612998LB12/30/20111/25/2012شركة كوراي للهندسة واالستشارات

12669RR009612852LB12/29/20111/24/2012سبين للتسويق والتوزيع - ماركيتنغ كومباني
12676RR009612990LB12/30/20111/24/2012شركة نورديكا ش.م.م

12682RR009612992LB12/30/20111/24/2012شركة بومونا للشرق االوسط ش.م.م
12728RR010054327LB1/9/20121/25/2012شركة سليالند ش.م.م

12741RR009613017LB12/30/20111/26/2012شركة منال ترايدنغ انك ش.م.ل
12755RR009613024LB12/29/20111/27/2012اذاعة لبنان الحر الموحد ش.م.ل

12764RR009613041LB12/30/20111/27/2012شركة الشمال للهندسة والتجارة (نترا)
12772RR009613023LB12/30/20111/25/2012سابلين للمالحة البحرية ش.م.ل

12783RR009613027LB12/30/20111/24/2012شركة شبطيني غنطوس ونيني ش.م.م
12793RR009613015LB12/29/20111/30/2012شركة الساحل للترانزيت العربي والدولي ش.م.م

12858RR009613030LB12/30/20111/25/2012شركة باست برغر ش.م.م
12864RR009613035LB12/30/20111/26/2012شركة موتورز ش.م.م

12874RR009612929LB12/29/20111/24/2012شركة الغد للتجارة والصناعة ش.م.م
12879RR009613034LB12/30/20111/25/2012شركة غافكو ش.م.م

FOODS CO HIND 12883هندكو فودسRR010054564LB1/9/20121/25/2012
12896RR009613044LB12/30/20111/25/2012الشركة الدولية للتجارة
41048RR010054499LB1/9/20121/26/2012عبد القادر حسن شهال

41578RR010054565LB1/9/20121/25/2012احمد فؤاد محمد زيتونة
42712RR010054716LB1/11/20121/27/2012بيار حبيب عساف

43423RR010054651LB1/10/20121/24/2012مؤسسة عجلتوني اخوان
45730RR010054384LB1/9/20121/24/2012محمد وليد نصوح الدايه

45847RR010054563LB1/9/20121/25/2012محمد مراد صبحي الحلو
45852RR010054444LB1/9/20121/25/2012خالد اديب المشد

60383RR010054355LB1/10/20121/31/2012وليد عبد الكريم حمزه
60619RR009612858LB12/29/20111/24/2012شيخ موسى شيخو كريم

82895RR010054334LB1/9/20121/26/2012محمد فؤاد الجمل
84633RR010054347LB1/10/20121/24/2012انطونيوس ضوميط طنوس

100719RR010054571LB1/9/20121/27/2012علي محمد. طليس
105400RR009612868LB12/29/20111/25/2012الملك - ميد ش.م.م

110233RR009612850LB12/29/20111/25/2012شركة االسكان الحديثة
110350RR009612870LB12/29/20111/24/2012ليبانو اوسترا ش.م.م

110400RR009612967LB12/27/20111/26/2012شركة خازن للمقاوالت والتجارة العامة
110500RR009612871LB12/29/20111/26/2012شركة نوجا لتاجير السيارات

110852RR009613053LB12/30/20111/24/2012شركة قبرصي - ذوق للتجارة (ش.م.م)
110874RR009613050LB12/30/20111/25/2012شركة فور تيك ش.م.م

111076RR009613026LB12/30/20111/24/2012شركة ليبانون شيب يارد ش.م.م
111424RR009613025LB12/30/20111/24/2012شركة جيتيكا ش.م.م

113559RR009613031LB12/30/20111/24/2012الشمال للهندسة والمقاوالت ش.م.م
116688RR009612867LB12/29/20111/26/2012شركة مارك مارين ش.م.م

137087RR010054670LB1/9/20121/24/2012جورج حنا صدقة
139823RR010054335LB1/9/20121/25/2012جاك جورج جدي

152991RR009612799LB12/23/20111/24/2012محمود احمد الرشيدي
160188RR009613037LB12/30/20111/24/2012ايفل انترناشيونال

160220RR009613042LB12/30/20111/25/2012شركة االعمار
160430RR009613012LB12/30/20111/24/2012الشركة الوطنية للبترول ومشتقاته ش.م.م

180725RR009613703LB12/30/20111/24/2012شركة الخدمات والتنمية ش.م.م
184894RR010054681LB1/9/20121/24/2012شركة مستودع ادوية الشمال ش.م.م
184894RR009612880LB12/29/20111/24/2012شركة مستودع ادوية الشمال ش.م.م

189872RR009613047LB12/30/20111/24/2012شركة االزرق ش.م.م
189921RR009613055LB12/30/20111/25/2012شركة دروجبا ش.م.م

189922RR009612873LB12/29/20111/24/2012شركة الخير للتجارة والمقاوالت

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 
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190480RR009613057LB12/30/20111/25/2012شركة اس.بي.اس كومباني ش.م.م
193583RR009613045LB12/30/20111/25/2012شركة ناس لصناعة االلبسة الرجاليةوالنسائيةوالوالديةوالداخلية

208139RR010054584LB1/9/20121/24/2012شركة التعهدات البحرية
208194RR009612824LB12/29/20111/24/2012مودرن بيزنس كومباني

208716RR009613051LB12/30/20111/25/2012النشار ش.م.م
217509RR009613046LB12/30/20111/25/2012داالتي كومبيوترز ش.م.م.

237238RR009613006LB12/30/20111/26/2012شركة العمران المتحدة ش.م.م
237248RR009613007LB12/30/20111/24/2012شركة توفور ترايدنغ ش.م.م

241714RR010054601LB1/9/20121/24/2012شركة زريقة وعلم الدين ابلتجارية - دانا للتجارة
242229RR009612811LB12/23/20111/24/2012عبد الحميد حسن بغدادي

244242RR009612823LB12/28/20111/25/2012محمد خضر شمرة
244309RR010054380LB1/11/20121/24/2012وليد سليم طيسون

244921RR010054344LB1/9/20121/25/2012محمد ديب ديب ديب
246677RR009612788LB12/28/20111/24/2012خلدون خالد عبيد
249084RR010054678LB1/9/20121/24/2012عدنان محمد ورة
250792RR009612840LB12/29/20111/24/2012محمد أحمد كريم

254084RR010054623LB1/9/20121/27/2012سامر الشبيب وشركاه
254089RR010054622LB1/9/20121/25/2012علي محمد شبيب
254094RR010054620LB1/9/20121/25/2012محمد علي شبيب

254095RR010054619LB1/9/20121/25/2012غازي محمد شبيب
254100RR010054621LB1/9/20121/25/2012سامر غازي شبيب
254382RR009612795LB12/28/20111/25/2012حنا سمعان الزاخم

263941RR010054519LB1/9/20121/25/2012شركة السباعي للسياحة والسفر
267697RR010054659LB1/10/20121/25/2012رشيد خالد كسرواني
272913RR009612961LB12/30/20111/24/2012ديري بست ش0م0م
284016RR010054445LB1/11/20121/25/2012نسيم مخائيل قبرصي

301255RR009612878LB12/29/20111/27/2012انطونيوس جرجي سركيس
322882RR009613059LB1/11/20121/25/2012توما لحجارة البناء الطبيعية ش م م

360119RR010054363LB1/9/20121/27/2012خالد احمد المصري
468696RR009613011LB12/30/20111/25/2012مؤسسة ابناء وليم نقوال مبيض ش.م.م
473304RR009613496LB12/30/20111/27/2012شركة الشاطئ االزرق للتجارة ش.م.م

475997RR009613488LB12/30/20111/24/2012شركة معوض وبركات للمقاوالت ش.م.م
476003RR009613200LB12/30/20111/25/2012شركة ميتلز كومودتيز كومباني ش.م.م

476228RR009613750LB12/31/20111/24/2012بوليفر للتجارة العامة ش.م.م
508898RR010054138LB1/9/20121/25/2012شركة همكو للتجارة العامة و التصدير واالستيراد

516230RR010054145LB1/9/20121/24/2012شركة طاالس التجارية ش.م.م.
528464RR010054079LB1/9/20121/24/2012البناء للتعليم الجامعي للتكنولوجيا

528496RR009613553LB1/9/20121/24/2012شركة الخدمات السريعة للصيانة و التعبئة للسيارات
532218RR010054045LB1/9/20121/26/2012لبنان الجديد للتجارة ش م م

532393RR010054043LB1/9/20121/26/2012سابكو المحدودة ش م م
540460RR010054034LB1/9/20121/26/2012شركة لبنان الجديد ش م م

540522RR009613198LB12/30/20111/24/2012شركة االتحاد للتجارة و االستيراد و التصدير
549607RR009613209LB1/10/20121/27/2012النجوم لتعبئة الغاز ومشتقاته

570638RR010054574LB1/9/20121/25/2012وفاء معال ديب
Autohaus of Lebanon  607566أوتوهاوس أوف ليبانونRR010054726LB1/12/20121/27/2012

624184RR010054528LB1/9/20121/26/2012محمد احمد طليس
652990RR009612876LB12/29/20111/24/2012شركة دار المعمار لمواد البناء والترميم ش.م.م

750461RR010054616LB1/9/20121/25/2012سمير حسن نيكرو
789508RR010054675LB1/9/20121/26/2012بالجيو Bellagio - غالديس جرجس ابي غصن

816808RR009612897LB12/28/20111/24/2012سيمون سركيس المكاري
818271RR010054613LB1/9/20121/25/2012جليلة سمير نيكرو
818300RR010054615LB1/9/20121/25/2012رلى سمير نيكرو

818315RR010054614LB1/9/20121/25/2012جيهان سمير نيكرو
818323RR010054611LB1/9/20121/25/2012حسن سمير نيكرو
818336RR010054612LB1/9/20121/25/2012هال محمد شقداحة

818356RR010054624LB1/9/20121/25/2012شركة البستان للتجارة - سمير نيكرو وشركاه
866121RR010054438LB1/9/20121/25/2012عمر اديب المشد

1005653RR010054585LB1/9/20121/25/2012محمد عصام محمود عوكل
1133021RR010054254LB1/9/20121/25/2012عليان غروب (مفروشات ديكور) عبدهللا عليان وشركاه

1146427RR009612881LB12/29/20111/25/2012رود رانر انترتاشونال ش.م.م
1174978RR010054252LB1/9/20121/25/2012ايمن عبدهللا عليان
1175114RR010054255LB1/9/20121/25/2012ايمان عبدهللا عليان
1175121RR010054251LB1/9/20121/25/2012فاطمة عبدهللا عليان
1175127RR010054250LB1/9/20121/25/2012مريم عبدهللا عليان

1189326RR009612755LB12/22/20111/24/2012جورج قزحيا موسى
1236701RR010054221LB1/12/20121/24/2012يوسف مطانيوس البندا

1290989RR009612838LB12/27/20111/25/2012خضر علي الحاج حسين
1292398RR009612801LB12/23/20111/24/2012ربيع خالد عبده

1378619RR010054583LB1/9/20121/24/2012الشركة الجديدة للسكراب والتجارة العامة ش.م.م
1395807RR010054340LB1/10/20121/31/2012شركة جي.ام.جي
1484388RR010054402LB1/9/20121/25/2012جورج انيس حداد

1587679RR009613063LB1/10/20121/31/2012محمد عاطف قدور
1590548RR010054629LB1/10/20121/24/2012سالم هاشم الغوراني

1593278RR009612803LB12/23/20111/24/2012عمر محمد عمر
1618993RR009612843LB12/29/20111/25/2012حسن حمد الحسيني

1815405RR009613481LB12/29/20111/24/2012خوري كواليتي كارز ش م م
2171476RR009612668LB12/27/20111/26/2012ماريا انطوان ساروفيم

2607805RR009612827LB12/27/20111/24/2012منال ابراهيم الشامي

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

                                                                                               رئيس مالية محافظة الشمال
                                                                                                          وسيم مرحبا
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