
1/2

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف
274172RR010056930LBجوزاف الياس طوبيا

134173RR010056933LBمحمد علي. علي
341705RR010056934LBعبد الرزاق محمد دياب

271083RR010056935LBاحمد علي علي
635133RR133712505LBروعه محمد ناجي
632635RR133712528LBميشال جان يونس

565942RR133712559LBعلي حسين ھرموش
597305RR133712562LBجمال فؤاد بيطار

1845488RR133713381LBعبد الكريم محمد سعيد ابراھيم
1563273RR133713395LBمحمد ھشام محمد وھيب القطان

301349RR133713452LBصالح يوسف بكور
266997RR133713585LBباسم محمد القرحاني
338105RR133713639LBايلي حليم طنوس
340118RR133713642LBباھر سالم موسى
685212RR133713673LBسيمون سليم وھبة

605284RR133713687LBنجوى يوسف البعيني
649374RR133713695LBفدى عمر جمال الدين
640949RR133713735LBميشال حنا بو زيد
284170RR133713744LBوليد عفيف النجار

1641733RR133713903LBخضر عبود العيسى
50976RR133714064LBرندا كبلایر دريق
314182RR133714078LBكميل الياس نون

1689445RR133714095LBمحمود احمد االفشل
747909RR133714461LBاسعد اسكندر الرطل

2210447RR133714515LBشركة حنوف التجارية ش.م.م
1260123RR133714577LBشركة شمس المشرقية للصناعة والتجارة ش.م.م

1335623RR133714603LBشركة كوبرا الدولية للتجارة ش.م.م
1507147RR133714634LBشركة وفيكو للتجارة و السياحة ش.م.م

1675634RR133714651LBمومنتس ش.م.م
1684536RR133714665LBالشركة المتحدة للبناء واالستثمار في العقارات

1734334RR133714679LBميا لويزا MIA LUIZA  للتجارة والصناعة ش.م.م
1756501RR133714682LBشركة مراد للخدمات الھندسية واالدارية ش.م.م

1798228RR133714696LBشركة الجوده لصناعة الصابون
1859101RR133714705LBشركة عنتبلي للتجارة

1710040RR133714872LBالمتحدون للتجارة العامة ش.م.م
1528639RR133714886LBشركة زينة للتجارة و األنماء

1416247RR133714890LBالمير غروب ش.م.م
12522RR133714912LBشركة ماكسيمال ش.م.م

1875394RR133714943LBشركة الريم للمنتوجات البالستيكية المساھمة المغفلة المحدثة في سوريا
1807184RR133714974LBشركة فاطمة ش.م.م

1798632RR133714988LBشركة ام ك رينوفيشن للتجارة العامة واالستيراد والتصدير
12876RR133715011LBشركة الشرق االوسط للتنمية ش.م.م
12837RR133715025LBشركة الدولية للتسويق االلكتروني

1241702RR133715039LBشركة سيدر روز للخدمات الدولية ش.م.م
12661RR133715056LBشركة كلوبل ترايدنغ

TAG LIMITED 113577تاغ ش.م.مRR133715161LB
231246RR133715175LBالشركة اللبنانية لتجارة الزجاج ش.م.م

232952RR133715189LBعازاركو ش م م
260296RR133715192LBاكزوتيك ش.م.م
313329RR133715229LBشركة الضناوي

484192RR133715250LBساتكوم
484198RR133715263LBنورميديا غروب

534981RR133715285LBاللبنانية الدولية للشحن والنقل البحري ش.م.م
631429RR133715317LBشركة اينوكس تكنيكا  ش.م.م

618316RR133715325LBشركة نشأت للتجارة العامة ش.م.م
1182112RR133715351LBشركة لبنان للتعھدات و البناء ش م م

PLATINUM GROUP RAJAB s.a.r.l 1293766بالتينوم غروب رجب ش.م.مRR133715365LB
SEAT GROUPE LIMITED   1322622سيت غروب ليمتد ش.م.مRR133715379LB

111170RR133715705LBشركة آنا ماريا ش.م.م
105356RR133715728LBشركة المختار لالنتاج والبث االذاعي والتلفزيوني ش.م.م

507039RR133715816LBشركة الكسندر للمالحة ش.م.م
1124100RR133715855LBياف برو ش.م.م

FAMILY FOOD CENTER LTD 257489مركز التموين العائلي ش.م.مRR133715904LB
232203RR133715918LBميدل ايست بارتنر ش.م.م

223382RR133715921LBشركة عجمكو ش.م.م
214552RR133715952LBرويال اكسشانج ش.م.م

12714RR133716003LBشركة ابناء عادل درويش للتجارة والمقاوالت ش.م.م
12705RR133716017LBشركة بروتكت انشورنس ش.م.م

12690RR133716025LBشركة االتحاد العقارية
12646RR133716034LBشركة ماران اثا ش.م.م

12450RR133716079LBشركة صعب ودياب التجارية ش.م.م
12393RR133716082LBالشركة العالمية للصناعة والتجارة

12356RR133716096LBشركة ستار كومباني ش.م.م
12295RR133716105LBالشركة اللبنانية للتسويق الدولي (ليمكو) ش.م.م

12290RR133716119LBشركة فلير ش.م.م
12178RR133716175LBشركة التالل للتجارة والمقاوالت ش.م.م
12866RR133716207LBشركة الصقر لالمتياز واالدارة ش.م.ل

1529154RR133716520LBمرلين مخايل عبد المسيح
1866918RR133716900LBعبد هللا يوسف الشحنى

1288933RR133716913LBلينا محمد مراد
273543RR133716935LBمحمود عبد الوھاب افيوني
274165RR133717091LBمحمد طالل مدحت الحلبي
657716RR133717193LBمحمد نور الدين جوھر

1715794RR133717202LBدياال عدنان خير
1322354RR133717255LBوليد ممدوح السودا

1232639RR133717661LBنورما فرسان ابي فاضل
1165958RR133717675LBفوزي حسين ديب

100599RR133718335LBشركة طياتكس (طبال وشركاه)
100516RR133718344LBعبد القادر سعد هللا صابونة
100580RR133718358LBعبد الرزاق محمد علي طبال

170959RR133718525LBجاك حنا واكيم

إعالم تبليغ

الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة-  المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي - دائرة 
االلتزام الضريبي , 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:
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51871RR133718715LBموريس حنون ضو
51726RR133718724LBعصام عبد القادر دبوسي

51635RR133718755LBطنوس بديع عنتر
1670938RR133719146LBاسعد حنا الطرش
1181070RR133719150LBربيع محمد الكردي
1290163RR133719680LBذياب عيسى الخطيب
1245052RR133719778LBخالد محمد المشحاوي
1387875RR133719937LBمحمود مصطفى موسى
49802RR133719945LBمحمود محمد صوفي

49105RR133719954LBمحمد غسان علي الخواجة
60491RR133719999LBمازن وليد مولوي

96170RR133720056LBشركة جھاد البايع وايلي الحكيم التجارية "بيرونا"
244431RR133720175LBحسن محمد حسن نابلسي

776408RR133720229LBمحي الدين محمد رشيد الترك
185100RR133720586LBميد ايست شبينغ كومباني ش.م.م

2025449RR133720881LBعبد الحميد جميل السودا
1912597RR133720935LBميرنا حلمي الحسن
241803RR133721564LBعلي احمد عرابي

2507783RR133721785LBوليد مصطفى الدرويش
187564RR133721799LBبسام سميح دملج

217281RR133721811LBعدنان صبحي الموصلي
241115RR133721856LBخالد عبد السالم ياسين

223558RR133721860LBحنا جامس سارة
631429RR133734545LBشركة اينوكس تكنيكا  ش.م.م

295917RR133734554LBجينا سايد معوض
467452RR133734815LBكابي انطونيوس عريضه

تبدأ مھلة االعتراض المحدد بشھرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

رئيس المصلحة المالية االقليمية في مالية 
             لبنان الشمالي 

             وسيم مرحبا


