
المكلف تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونرقم المكلفاسم
12796RT000034488LB9/30/201411/6/2014شركة ناسا التجارية

1541094RT000034670LB10/1/201411/3/2014فادي علي علي مرعي

241111RT000034727LB9/30/201411/5/2014جان جرجس البيك

486874RT000034734LB9/30/201411/3/2014فارمادار ش.م.م.

1337125RT000034757LB9/29/201411/10/2014علي عبد العزيز اسعد

1478704RT000034759LB9/30/201411/3/2014شركة كونستراتو ش.م.م

12543RT000034886LB9/26/201411/6/2014شركة بناء ش.م.م

12649RT000034778LB9/30/201411/3/2014شركة فالكون اويل ش.م.م

12738RT000034781LB9/30/201411/5/2014شركة نورث غروب ش.م.م

GIRCE 12802شركة جيرسيRT000034786LB9/29/201411/5/2014

12882RT000034798LB9/30/201411/3/2014شركة فالكون للنقل ش.م.م

شركة غندور ‐ ذوق للتجارة 
12889RT000034799LB9/30/201411/3/2014ش.م.م

473461RT000034850LB9/29/201411/5/2014الشركة الشمالية للكيماويات

473548RT000034851LB9/29/201411/5/2014الشمالية للتجارة و الخدمات

12384RT000035149LB9/29/201411/3/2014شركة الشمال ش.م.م

12387RT000035151LB9/30/201411/3/2014شركة البسكويت اللبنانية ‐ ليبيكو

12396RT000035127LB10/1/201411/5/2014شركة نقوال حنا واوالده

41740RT000035257LB10/1/201411/3/2014نيللي الكسندر بولوتوفا الحسيني

84985RT000035137LB10/1/201411/5/2014داكورندى وسام

90546RT000035163LB9/30/201411/3/2014الشركة التجارية السينمائية

شركة مركانتيال لالستشارات 
110685RT000035124LB10/1/201411/3/2014والخدمات ش.م.م

187862RT000035165LB9/29/201411/3/2014شركة محمد سعيد جوھر وشركاه

187907RT000035167LB9/30/201411/3/2014ابراھيم نھاد قصاب وكرين

339260RT000034898LB10/1/201411/3/2014طوني حنا الحلبي المكاري

576054RT000035238LB9/30/201411/5/2014سليم جواد كرم

792683RT000035240LB9/30/201411/5/2014جواد سليم كرم

1094341RT000035241LB9/30/201411/3/2014كرم سليم كرم

1331014RT000035242LB9/30/201411/3/2014انطونيو سليم كرم

1815680RT000035243LB9/30/201411/5/2014ادما سليم كرم

1815685RT000035244LB9/29/201411/3/2014ربى سليم كرم

755698RT000035262LB10/1/201411/3/2014سلوى مصباح المقدم

1295795RT000035266LB10/1/201411/3/2014سلوى محمد الحسيني

2250133RT000035273LB10/1/201411/3/2014ھاشم محمد الحسيني

151459RT000034700LB10/2/201411/19/2014جولي ميشال صليبا

12559RT000034887LB10/1/201411/5/2014شركة بترو غاز كومباني ش.م.م

12497RT000034931LB10/1/201411/3/2014شركة جيمكس ش.م.م

51631RT000034944LB10/2/201411/3/2014بدوي وجيه رياقوس اللبيان

شركة ناصر جروس وغازي 
85086RT000035138LB10/3/201411/3/2014االدھمي وسمير حصني

تّم تبليغ المكلّفين الواردة أسماءھم في الجدول الالحق عن طريق النشرفي جريدتين محليتين وذلك 
بتاريخ 23/12/2014



110500RT000035123LB10/3/201411/3/2014شركة نوجا لتاجير السيارات

انترناسيونال فيرا اميوزمانت 
534875RT000034739LB10/13/201411/6/2014كوربوريشن ش.م.م

471801RT000035009LB10/13/201411/7/2014شركة جعيتاني اخوان ش.م.م

12160RT000035288LB10/13/201411/3/2014شركة تاليميكس

532910RT000035052LB10/13/201411/5/2014امكو للتجارة والتعھدات ش م م

544019RT000035059LB10/13/201411/5/2014معوض اخوان للتھدات و النقل

1250553RT000035081LB10/13/201411/10/2014عبدهللا خضر ديب

شركة ھايتس للھندسة والمقاوالت 
12174RT000035292LB10/15/201411/5/2014والبناء ش.م.م

شركة الكت للھندسة والتوريد 
12179RT000035296LB10/15/201411/3/2014ش.م.م

12190RT000035304LB10/15/201411/5/2014شركة ھيلتكس للصناعة والتجارة

12197RT000035307LB10/15/201411/3/2014شركة ناف ش.م.م

شركة دبوسي بتروليوم كومباني 
12217RT000035310LB10/13/201411/3/2014ش.م.م

12226RT000035313LB10/13/201411/3/2014شركة دبوسي ش.م.م

شركة ناسيونال ترانسبورت 
12232RT000035316LB10/15/201411/5/2014كومباني ش.م.م

شركة استاتيك ليمتد(عصافيري 
12236RT000035317LB10/13/201411/3/2014للتقنية العلمية والتحليل للصناعة)

12196RT000035326LB10/13/201411/3/2014شركة سماركو ده ليبان ش.م.م

12252RT000035320LB10/13/201411/3/2014شركة الكترون ھاوس

12264RT000035324LB10/15/201411/5/2014شركة زغلول غروب ش.م.م

12276RT000035325LB10/13/201411/5/2014شركة اي بي اس ش.م.م

12288RT000035374LB10/13/201411/3/2014شركة سنترال ترايدنغ ش.م.م

12311RT000035385LB10/13/201411/5/2014شركة تيدور حبيب ش.م.م

12325RT000035392LB10/13/201411/3/2014شركة سوبر كار ش.م.م

12331RT000035398LB10/13/201411/3/2014شركة سيما غروب ش.م.م

الشركة الدولية للتصميم واالنماء 
12339RT000035403LB10/13/201411/3/2014(اي.دي.دي)

EYE DESIGN   12341اي ديزاينRT000035404LB10/15/201411/5/2014

شركة عماركو للتجارة والبناء 
12343RT000035407LB10/15/201411/5/2014ش.م.م

شركة ناتو للتجارة العامة 
12347RT000035426LB10/15/201411/5/2014والكوميسيون ش.م.م

12354RT000035430LB10/15/201411/3/2014شركة يحيى للتجارة العامة ش.م.م

شركة مستودع ادوية الشمال 
12370RT000035434LB10/15/201411/5/2014ش.م.م

12406RT000035440LB10/15/201411/5/2014شركة عبد القادر الخير واوالده

 LIMCO. شركة ليمكو لالعالن
ADV12426RT000035476LB10/13/201411/5/2014

12430RT000035477LB10/13/201411/3/2014شركة وييلز انترناشونال

الشركة الصيدالنية اللبنانية 
12441RT000035480LB10/15/201411/3/2014سوفاليب ش.م.م

12475RT000035485LB10/15/201411/5/2014شركة مودرن رزيدانس ش.م.م

12478RT000035486LB10/13/201411/5/2014شركة االقمتة المكتبية



شركة نصار للسياحة والسفر 
12483RT000035489LB10/13/201411/5/2014والنقل

12503RT000035492LB10/15/201411/3/2014شركة بيانكا ش.م.م

شركة الخبراء للسياحة والسفر 
12507RT000035493LB10/13/201411/5/2014والنقل

شركة عكاري ونشابة التجارية 
12510RT000035494LB10/15/201411/5/2014ش.م.م

شركة تعھدات خالط ومعوض 
12535RT000035500LB10/13/201411/5/2014ش.م.م

12537RT000035501LB10/13/201411/3/2014شركة ھدى للبناء والتعمير ش.م.م

شركة غانم وشركاه للبناء 
12555RT000035504LB10/15/201411/5/2014واالعمار ش.م.م

الشركة التجارية للخدمات 
12573RT000035508LB10/13/201411/3/2014واالستثمار ش.م.م

12588RT000035511LB10/13/201411/3/2014الشركة الدولية للسياحة والسفر

شركة فايز نجا وشركاه للتجارة 
12605RT000035515LB10/13/201411/3/2014والصناعة

شركة الخير للتجارة والترانزيت 
12624RT000035519LB10/13/201411/5/2014العربي والدولي ش.م.م

12626RT000035520LB10/15/201411/3/2014مدكا

شركة عصمت مصري واوالده 
12634RT000035522LB10/15/201411/5/2014للتجارة ش.م.م

12645RT000035526LB10/13/201411/3/2014شركة جنيفرت

سبين للتسويق والتوزيع ‐ 
12669RT000035532LB10/13/201411/3/2014ماركيتنغ كومباني

شركة بومونا للشرق االوسط 
12682RT000035534LB10/15/201411/5/2014ش.م.م

12704RT000035537LB10/15/201411/5/2014شركة روناسكو التجارية ش.م.م

12705RT000035538LB10/13/201411/3/2014شركة بروتكت انشورنس ش.م.م

شركة التاج للخدمات السياحية 
12707RT000035544LB10/15/201411/5/2014والسفر والنقل ش.م.م

شركة مھندسو الطاقة المتحدون 
12723RT000035548LB10/15/201411/6/2014(اباك) ش.م.م

12729RT000035549LB10/15/201411/5/2014شركة جوھرة خليل المصري

شركة منصور وشركاه (ايتاس) 
12742RT000035551LB10/15/201411/3/2014ش.م.م

12749RT000035553LB10/13/201411/3/2014شركة النجاة ش.م.م

12771RT000035556LB10/13/201411/3/2014ثري ستارز اويل كومباني ش.م.م

شركة شبطيني غنطوس ونيني 
12783RT000035558LB10/13/201411/5/2014ش.م.م

12789RT000035562LB10/15/201411/3/2014شركة فرح وشركاھم ش.م.م

‐PRO شركة بروميديا ش.م.م
MEDIA12794RT000035563LB10/13/201411/3/2014

12818RT000035565LB10/13/201411/3/2014شركة الميناء للصيرفة ش.م.ل

12836RT000035568LB10/13/201411/3/2014ميلتي غروب طليس ش.م.م

12842RT000035572LB10/15/201411/3/2014شركة ماك كول



12844RT000035573LB10/15/201411/3/2014شركة التجھيز والبناء ش.م.م

12858RT000035575LB10/13/201411/3/2014شركة باست برغر ش.م.م

المقاولون المتحدون ش.م.م اي ‐ 
12905RT000035581LB10/15/201411/5/2014سي

35535RT000035582LB10/13/201411/3/2014جرجس عبد هللا ھيفا

60383RT000035605LB10/15/201411/3/2014وليد عبد الكريم حمزه

شركة كبارة وحلبي للتعھدات 
61799RT000035606LB10/13/201411/5/2014ش.م.م

شركة حسون ونحاس للتجارة 
82832RT000035609LB10/13/201411/3/2014العامة ش.م.م

بروموشن  ش.م.م  
PROMOTION98459RT000035611LB10/13/201411/5/2014

101687RT000035617LB10/13/201411/5/2014باور جيم ش.م.م

101714RT000035618LB10/13/201411/3/2014مدخل الكمبيوتر لبنان

107708RT000035620LB10/15/201411/3/2014ستار للمقاوالت والتجارة

110107RT000035621LB10/15/201411/3/2014شركة رافعي ومكيه ش.م.م

110140RT000035622LB10/15/201411/3/2014شركة االحمد التجارية ش.م.م

110226RT000035623LB10/15/201411/3/2014 المتحدة للتجارة العامة ش.م.م

110799RT000035630LB10/15/201411/3/2014شركة فتكو

110874RT000035631LB10/15/201411/3/2014شركة فور تيك ش.م.م

111424RT000035633LB10/15/201411/3/2014شركة جيتيكا ش.م.م

160188RT000035636LB10/15/201411/3/2014ايفل انترناشيونال

شركة نينار للطباعة واالعالن 
160270RT000035639LB10/15/201411/3/2014ش.م.م

wlan 160290شركةRT000035640LB10/15/201411/3/2014

شركة مجموعة المرعبي للتجارة 
185883RT000035644LB10/15/201411/3/2014العامة

208716RT000035650LB10/15/201411/3/2014النشار ش.م.م

ادفانسد سيكيورتي انشورانس 
212682RT000035651LB10/15/201411/3/2014ش.م.ل

الشركة العامة للتبريد واالستراد 
215681RT000035652LB10/15/201411/3/2014والتصدير ش.م.م

شركة نيواليف انترناشيونال 
217587RT000035655LB10/15/201411/3/2014التجارية

218707RT000035679LB10/15/201411/3/2014ھيلينك مارين سرفيسز ش.م.م

انتراكون للمقاوالت االستيراد و 
232398RT000035696LB10/15/201411/3/2014االتصدير

242598RT000035712LB10/15/201411/3/2014شركة بدوي للتجارة ش.م.م

246833RT000035715LB10/15/201411/3/2014غندور & غندور ترايدنغ ش.م.م

265769RT000035724LB10/15/201411/3/2014شركة ديللي فروت ش.م.م

273522RT000035725LB10/15/201411/3/2014عبد اللطيف مصطفى عبد الكريم

شركة غسان أدھمي واوالده 
295545RT000035730LB10/15/201411/5/2014التجارية ش.م.م.

296359RT000035732LB10/15/201411/3/2014روبي روز غروب

اورينتال كومبيوترز اند 
296512RT000035733LB10/15/201411/3/2014دستربيوشن ش.م.م.

برين ترست انشورنس كونسالتنس 
309515RT000035741LB10/15/201411/3/2014اند بروكرز

313329RT000035742LB10/15/201411/6/2014شركة الضناوي



314336RT000035743LB10/13/201411/3/2014محمد محمود طيبة

468505RT000035761LB10/15/201411/5/2014ابتاء نظمي المصري ش.م.م.

468579RT000035769LB10/15/201411/5/2014الخبراء للسياحة و السفر و النقل

الشركة اللبنانية لالستثمارات و 
468603RT000035770LB10/15/201411/5/2014التجارة

468934RT000035816LB10/15/201411/5/2014داسكو للتجارة والصناعة ش.م.م

468946RT000035818LB10/15/201411/5/2014الشركة الوطنية للطرق ش.م.م

شركة عبد هللا للتجارة العامة 
469052RT000035837LB10/15/201411/3/2014ش.م.م

469156RT000035896LB10/15/201411/5/2014سوليك ش.م.م

469905RT000035908LB10/15/201411/3/2014الشركة التجارية الموحدة

470121RT000035916LB10/15/201411/3/2014شركة محمد فؤاد الفتال وشركاه

le soldeur 470464شركة لوسولدورRT000035939LB10/15/201411/3/2014

470536RT000035940LB10/15/201411/5/2014شركة المتوسط للتجارة

471210RT000035950LB10/15/201411/3/2014انترسبليز

عمر سعيد السويسي وشركاه 
للتجارة العامة واالستيراد 

471362RT000035953LB10/15/201411/3/2014والتصدير

472191RT000036038LB10/15/201411/3/2014سيت وال الصناعية

472719RT000036057LB10/15/201411/3/2014االنماء المتحدة

شركة الشعراني للمقاوالت 
472898RT000036186LB10/15/201411/5/2014والتجارة

473078RT000036195LB10/15/201411/5/2014سوارتي نصار ش.م.م.

473451RT000036304LB10/15/201411/5/2014تكنيكا انترناسيونال

شركة الجزاء للسياحة والسفر 
474182RT000036314LB10/15/201411/5/2014والنقل ش.م.م

lebanese business 

machines company limited475518RT000036396LB10/15/201411/5/2014

476098RT000036415LB10/15/201411/3/2014رنا فوود

476439RT000036417LB10/15/201411/5/2014خبازللتعھدات

476451RT000036418LB10/15/201411/5/2014شركة الميساء المحدودة

476470RT000036421LB10/15/201411/3/2014نافع للھندسة والمقاوالت

lebanese business 

machines com476491RT000036425LB10/15/201411/5/2014

الشركة اللبنانية للتجارة والصناعة 
477371RT000036473LB10/15/201411/7/2014الحديثة "ليماتيك" ش.م.م

478557RT000036480LB10/15/201411/3/2014التجارية لألستيراد والتصدير

478616RT000036557LB10/15/201411/3/2014موادولوازم البناءش.م.م.

480065RT000036563LB10/15/201411/5/2014شركة اكواسابليزش.م.م

483976RT000036590LB10/15/201411/5/2014شركة اميكو ش.م.م.

484925RT000036602LB10/15/201411/3/2014مسقاوي وعصافيري

485010RT000036606LB10/15/201411/3/2014الرشاد لالستشمار

12405RT000034929LB10/3/201411/3/2014لورنر غاز ش.م.م

RAYON 12778شركة رايون ش.م.مRT000034935LB10/7/201411/5/2014

82877RT000034945LB10/7/201411/5/2014معوض للتعھدات

شركة خازن للمقاوالت والتجارة 
110400RT000034947LB10/7/201411/5/2014العامة



160152RT000034948LB10/7/201411/5/2014سيجمار ش.م.م

193584RT000034952LB10/7/201411/5/2014المركز التمويني لزغرتا الزاوية

223618RT000034973LB10/3/201411/3/2014ايليا بولس فنيانوس

ايليا بولس فنيانوس ‐ مطعم جسر 
223619RT000034974LB10/3/201411/3/2014رشعين

248263RT000034978LB10/7/201411/5/2014بطرس يوسف كعدو

281356RT000034981LB10/3/201411/3/2014رشيد نعمة هللا الدرجاني

شركة معوض وبركات للمقاوالت 
475997RT000035032LB10/7/201411/5/2014ش.م.م

476228RT000035034LB10/3/201411/3/2014بوليفر للتجارة العامة ش.م.م

495433RT000035042LB10/7/201411/5/2014الكازار للتعھدات والتجارة العامة

1180080RT000035077LB10/3/201411/5/2014كاي اند ام مانجمنت  ش.م.م

شركة التسويق والتجارة للشرق 
60268RT000035604LB10/7/201411/3/2014االوسط

1235774RT000035079LB10/8/201411/12/2014بول مارون معوض

2171476RT000035084LB10/7/201411/5/2014ماريا انطوان ساروفيم

              ‐180725RT000034493LB10/31/2014شركة الخدمات والتنمية ش.م.م  

              ‐42320RT000034655LB10/31/2014فاضل اسحاق فاضل  

شركة طيون لالنشاءات المعدنية 
              ‐12445RT000034884LB10/31/2014ش.م.م  

              ‐281006RT000034897LB10/31/2014اسعد يوسف غالب ناصيف  

              ‐482631RT000034910LB10/31/2014سركيس فرنسيس فرشخ  

              ‐528511RT000034917LB10/31/2014انفوتيك  

              ‐1195629RT000034922LB10/31/2014ايلي موريس علوان  

              ‐12516RT000032128LB10/30/2014ترايس للھندسة ش.م.م  

              ‐477462RT000034517LB10/30/2014شركة شه حلمي ش.م.م  

              ‐12449RT000034566LB10/30/2014شركة التنقيب عن المياه الجوفية  

شركة روكسي للبث التلفزيوني 
              ‐522269RT000034531LB10/30/2014ش.م.م  

              ‐528458RT000034532LB10/30/2014شركة االرز للتجالرة العامة ش م م  

              ‐747617RT000034536LB10/30/2014الفس الفريد السمراني  

              ‐12346RT000034771LB10/30/2014شركة توتراكو ش.م.م  

              ‐12609RT000034776LB10/30/2014شركة بتروليوم اكسسوريز ش.م.م  

              ‐12668RT000034779LB10/30/2014شركة موفر سبيز ش.م.م  

              ‐12870RT000034797LB10/30/2014شركة الطارق ش.م.م  

              ‐102334RT000034690LB10/30/2014فيجيول برين ليمتد ش.م.م  

              ‐110656RT000034694LB10/30/2014شركة ساتكو للتجارة والمقاوالت  

شركة صليبا الھندسية للمقاوالت 
              ‐110668RT000034696LB10/30/2014والتجارة العامة ش.م.  

              ‐732711RT000034750LB10/30/2014زياد وديع جرجس  

              ‐82835RT000035158LB10/30/2014محمود علي موسى وشركاه  

              ‐84243RT000035160LB10/30/2014شركة علوش للصيرفة  

غندور اخوان للتجارة والصناعة 
              ‐114668RT000034810LB10/30/2014ش.م.م  



              ‐183839RT000034814LB10/30/2014شركة سركيس للتعھدات والتجارة  

185458RT000034816LB10/30/2014سوغان ش.م.م

شركة قسيمة للخدمات ش.م.م 
KASSIMA SERVICES S.A.R.L237257RT000034828LB10/30/2014‐                

شركة زريقة وعلم الدين ابلتجارية 
              ‐241714RT000035170LB10/30/2014‐ دانا للتجارة  

شركة الشرق اوسطية للتجارة و 
              ‐536986RT000034860LB10/30/2014الصناعة ش.م.م  

              ‐544089RT000034862LB10/30/2014حصني اخوان  

الشركة اللبنانية للدراسات 
              ‐845369RT000034873LB10/30/2014والتصميم ش.م.م  

              ‐12435RT000034772LB10/30/2014شركة اندراوس وغصن ش.م.م  

              ‐282981RT000034831LB10/30/2014سليم مالك عوض  

شركة نظم المعلوماتية 
              ‐12388RT000035436LB10/30/2014واالتصاالت ش.م.م  

              ‐188207RT000034951LB10/30/2014ايلي ساسين سابا  


