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تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونالرقم الضريبياسم المكلف
12680RR010054650LB1/5/20122/3/2012شركة بالستيفالكس  ش.م.م

12803RR010054259LB1/16/20122/3/2012شركة توبالست للمواسير البالستيكية واالدوات المنزلية ش.م.م
41170RR010054750LB1/17/20122/1/2012ماجد عبد الوهاب العلي

41505RR010054452LB1/9/20122/3/2012خليل قبالن فرنجية
43958RR010054722LB1/16/20122/1/2012سعد هللا عبد القادر صابونه

60377RR010054356LB1/17/20122/1/2012خضر عبد الكريم حمزة
100275RR010054316LB1/17/20122/1/2012شركة مسعود اخوان للتجارة العامه

101300RR010054317LB1/17/20122/1/2012شركة طبال واالحمد للصيرفة
107804RR009612952LB12/27/20112/1/2012الشركة اللبنانية للصناعة والتجارة ش.م.م - بشري

110116RR010054260LB1/17/20122/2/2012شركة   G.D.S للتجارة والصناعة ش.م.م
112082RR010054328LB1/9/20122/3/2012فينيكس ( أ ) للتجارة العامة

143981RR010054239LB1/17/20122/1/2012احمد عبد الحميد امين
181613RR010054737LB1/17/20122/1/2012نسيم رياض الدبليز
181614RR010054738LB1/17/20122/1/2012نسيم رياض الدبليز

185333RR010054236LB1/16/20122/1/2012شركة الدويهي لالخشاب ش.م.م
187912RR010054555LB1/17/20122/1/2012محمد علي محي الدين لبابيدي

211053RR009612950LB1/3/20122/1/2012جي.جي سناكس
212682RR010054132LB1/17/20122/1/2012ادفانسد سيكيورتي انشورانس ش.م.ل

224121RR010054122LB1/17/20122/1/2012الشركة الجديدة للمياه ش.م.ل
231233RR010054123LB1/17/20122/1/2012شركة الجذور اللبنانية ش.م.ل

234366RR010054748LB1/18/20122/8/2012حسين عبد الرحمن. عبيد
T AND A CONSULTING237340RR010054313LB1/16/20122/1/2012

241904RR010054448LB1/13/20122/1/2012احمد خالد شهوان
241919RR010054449LB1/13/20122/1/2012عدنان عبد الكريم الدريعي

242960RR010054282LB1/16/20122/1/2012خالد سعد هللا عوض
246153RR010054231LB1/17/20122/1/2012عبد هللا محمد رؤوف الجزار

257563RR010054587LB1/17/20122/1/2012شركة حمزة رانت كار ش.م.م
260753RR010054241LB1/17/20122/1/2012شركة كورما ش.م.م
261913RR010054709LB1/16/20122/1/2012هيمان راشد الصديق

273481RR010054292LB1/16/20122/1/2012وليد اسماعيل مصطفى
279796RR009613085LB1/4/20122/1/2012الشركة اللبنانية األلمانية للتجارة العامة والدراسات والتنفيذ

287015RR010054270LB1/17/20122/1/2012جمال عبدهللا صبح
294398RR010054307LB1/17/20122/1/2012غسان رضوان البابا

303675RR010054273LB1/14/20122/2/2012انطوان فؤاد كعدو
322950RR010054457LB1/14/20122/3/2012فرامكو ش م م

468792RR009613120LB1/4/20122/1/2012شركة غاما كومباني المحدودة ش.م.م
468845RR009613113LB1/4/20122/1/2012قبرصية اخوان ش.م.م

469617RR009613393LB1/4/20122/1/2012دينا للتجارة و الخدمات ش.م.م
469781RR010054125LB1/19/20122/1/2012ن ش.م.ل

472067RR010054135LB1/17/20122/1/2012الشركة اللبنانية للمعدات الكهربائية
473597RR009613412LB1/4/20122/1/2012ميغا تريد

474311RR009613406LB1/4/20122/1/2012سكاال للتجارة العامة
477371RR010054193LB1/17/20122/1/2012الشركة اللبنانية للتجارة والصناعة الحديثة "ليماتيك" ش.م.م

477474RR010054190LB1/16/20122/1/2012شركة انشاءات ش.م.م
478572RR010054191LB1/17/20122/1/2012المتحدة لصناعة البالط والموزاييك

478633RR010054207LB1/17/20122/1/2012نقليات الشرق
483976RR010054141LB1/17/20122/1/2012شركة اميكو ش.م.م.
484925RR010054151LB1/16/20122/1/2012مسقاوي وعصافيري

484985RR010054184LB1/17/20122/1/2012هيكزا غروب
485010RR010054209LB1/17/20122/1/2012الرشاد لالستشمار

485083RR010054180LB1/17/20122/1/2012مرعبي اخوان
489078RR010054179LB1/17/20122/1/2012شركة الكات

489774RR010054154LB1/17/20122/1/2012البياض لالستثمار
489878RR010054152LB1/16/20122/1/2012البقاعية للتعهدات والمقاوالت

499502RR010054137LB1/17/20122/1/2012شركة البركة
508812RR010054162LB1/17/20122/1/2012شركة التجارة و التسويق الدولي ش.م.م

508855RR010054165LB1/17/20122/1/2012شركة الرائد التجارية ش.م.م
508919RR010054140LB1/17/20122/1/2012شركة م.ا.ج.المحدودة فرست كالس جبلي فود

508939RR010054159LB1/17/20122/1/2012شركة النعم للمواد الغذائية ش.م.م
508973RR010054160LB1/17/20122/1/2012شركة مايا كلينرز ش.م.م

509460RR010054126LB1/17/20122/1/2012الشركة االهلية المتحدة للتجارة و االستيراد و التسويق ش.م.م.
515933RR010054175LB1/17/20122/1/2012شركة كوغر ش.م.م.

522828RR010054210LB1/16/20122/1/2012شركة النور البنانية ش.م.م
532910RR010054013LB1/5/20122/3/2012امكو للتجارة والتعهدات 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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543984RR010054168LB1/17/20122/1/2012الشركة المتحدة للتسويق العقاري والسياحي ش.م.ل
569672RR010054664LB1/17/20122/1/2012شركة G K ش م م
579953RR010054766LB1/17/20122/1/2012شركة تكنيكا ش.م.م

585947RR010054281LB1/16/20122/1/2012ناهد سهيل اسعد
635507RR010054264LB1/16/20122/1/2012شادي جمال حسن
688745RR010054220LB1/17/20122/2/2012وليد توفيق محفوظ

755104RR010054230LB1/17/20122/1/2012عزام محمد وليد المصري
953483RR010054734LB1/16/20122/2/2012ايلي نبيه المكاري

1035571RR010054309LB1/16/20122/1/2012اميرة مصطفى نابوش
1111375RR010054312LB1/16/20122/3/2012شركة وسيم رزق وشركاه

H.E.C.C    s.a.r.l1135624RR010054291LB1/17/20122/2/2012
1178851RR010054302LB1/17/20122/1/2012جوستين الياس رزق

1223470RR010054506LB1/16/20122/1/2012شركة ملص لتأجير السيارات
1226613RR010054290LB1/17/20122/1/2012اسيل عزام كرامي

1288876RR010054410LB1/17/20122/1/2012الشرق للنقل والتجارة  ش.م.م
1295462RR010054471LB1/18/20122/7/2012مالك علي ناصر

1836422RR010054406LB1/14/20122/3/2012تريز طنوس يعقوب الشدراوي

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

                                                                                               رئيس مالية محافظة الشمال
                                                                                                          وسيم مرحبا
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