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 الجمهورية اللبنانية  

 مديرية المالية العامة  

 مالية محافظة جبل لبنان 

  رقم الصادر:

  تاريخ :

 إعالم تبليـــــــغ
 

 –ضرائب متوجبة تبليغ :الموضوع 
دائرة  – المصلحة المالية االقليمية في محافظة جبل لبنان –مديرية المالية العامة  –لية تدعو وزارة الما 

ً للحضور  -التحصيل المكلفين، الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه، المجهولي مركز العمل أو محل اإلقامة حاليا

الى مركز الدائرة الكائن في    10/4/2018شخصياً أو من ينوب عنهم قانوناً خالل مهلة ثالثين يوماً من تاريخ 

بريدهم خالل مهلة ثالثين يوماً من تاريخ نشر هذا لتبلغ  الطابق األول –مبنى الحلو  –شارع سوق بعبدا  –بعبدا

سيتم علماً انه االعالم، واال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله، 

 على الموقع اإللكتروني. نشر هذا اإلعالم

رقم 

 اسم المكلف  المكلف

 سيبيلكو ش.م.م 10309

 ماستر سيل 21251

 فرجيني شرويان ملكونيان 74197

 قره بت نوبار موشيان 81350

 طوني اسعد يونس 127553

 عبدو يوسف الحاج 193997

 يوسف بطرس سماحة 225465

 بابكيان هيدروليكس 275340

 واديس اوهانيانهاروتون ا 298074

 الياس جوزف الخوري 446928

 بيتوايز ش.م.م 1271280

 حسان محمد سعيد غزال 1297853

 اليف ستايل ش م م 1465289

 ميالد فريد الخوري 1663959

 ربيع نبيه الشامي 1767820

 شركة ميزانين انتيريور كونتراكتينغ ش م ل 1874120

2002914 ADRIATIK GROUP S A R L 

 يوال ايليا سعد 2191356

 البير روبر مقصوديان 2240291
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 ام. جي. ام. كو ش.م.م. 2380773

 سولييه فالمي )الياس يوسف كرم ( 55453

 فادي توفيق مرهج 63303

 يوسف الياس سالم 66198

 كارلوس ابو جودة 71414

 بدروس يعقوب سوكونيان 122522

 هاكوب قره بت اغبوشسيان 131615

 مدلين جبرييل برباري 136451

 ميشال نجيب فرنسيس -سيتكو  196817

 كالديا خليل اللقيس 566970

 سامر ادوار مسعود 773966

 حبيب للتجارة والتسويق )فادي نمر حبيب( 1026723

 وسام محمد وهبه 1064185

 خطار كمال ابو مرعي 1130534

 ايوب فيكتور غوش 1224835

 التجارية ش.م.مشركة نصر للطباعة  2176170

 نسرين سمير شعيا 2453129

 شركة ملكي للبناء والتجارة ش.م.م 9706

 سي( ش.م.ل -تي  -شركة اميوني التجارية )اي  10886

 خليل ميشال ابو خليل 36533

 جان طانيوس المعلوف 49257

 سمير اديب فواز 72810

 سعيد نجيب الخوري 116032

 نوانيس وارطان قرة بتيا 158144

 لينا جان يزبك 200211

 نبيل ميشال ايوب 219331

 ارنست شانط هاروتيون قصباريان 227633

 يوسف عبدهللا ملحم 229734

 قره بت اواديس طوبجيان 255534

 احمد اسعد بيه 263625
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 ايلي ديب يارد 313888

 جبران يوسف باخس الدويهي 482028

 رمزي رفيق الحلبي 495043

 يشال الشويريايلي م 546023

 يوسف سمير الحاج 577109

 ساكو اغوب هولتيان 777284

849663 MEMES SARL 

 داني كبريال العجوز 1006916

 ايلي انطوان الحاج 1158739

 شركة غود  فود ش.م.م 1284296

 شربل ميشال فرنسيس 1412080

 PR Group SARLبي آر غروب ش م م  1893552

 وديع بطرس عقل 2087301

 سفن ايفنتس ش.م.م. 2235646

 سركيس اوغسب تولوجيان 2276497

 اكسكويتك ش م م 2504566

 ارشيتكتور اند كونتراكتينغ ش.م.م. -آرك 2534541

2621098 3DS-DataCOM S.A.R.L 

 شلبك غروب اوف كومبانيز ش.م.م 9737

 سمير كميل اشقر 18510

 كريكور هاكوب بربريان 73099

 كوب بربريانورثة ها 73165

 ادوار نجم ابو جودة 73676

 اليت شنتال 78099

 ريتا جوزاف معلوف 80533

 جورج ناصيف غبالي 90010

 مخايل عبده الحداد 200578

 المهندسون السويسريون في لبنان ) سيل ( ش.م.م 296955

 روالن ابراهيم الطويل 426850

 شكري عادل بطرس 444012
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 شروالن يوسف عرب 454753

 روال عصام ضامن 525071

 توفيق الفرد سعدي 554404

 هشام سامي هيكل 578134

 كوكوبرج شاهين مانايان 1126586

 وسام جوزاف الحاج 1212124

 شركة سالمة غروب ش.م.م  1383782

 جوسلين جورج معوض 1398358

 كرجيه الياس نكد 1586660

 ميديكا هلث ش.م.م. 1890048

 ست ليكويد انرجي ش م مشركة ما 2125283

2514605 Tops and Panels Lebanon sal 

 وارطان زهراب ديرمارديروسيان 2691871

 ستورال 2723278

 شركة سكاندي ش.م.م 8765

 معماري ومعلوف فريت سرفيسز ش.م.م 9086

 جوزف شحادة غطاس عالم 18966

 تامر سليم البشراوي 35618

 شركة المالح التجارية العامة 74557

 محالت جان سليم شوكتلي 75513

 حميد يوسف طوق 97305

 الياس عفيف بو سعد 99463

 طانيوس خطار الخوري 108484

 ايلي مارون عبد المسيح 109946

 طالل كرم كرم 138310

 انيس يوسف بالن 158267

 ديزيري جان جبور 200430

 ادوار جبران برغود 308668

 زياد محمد شهاب الدين 364911

 جاكلين جان مرعب حرب 486512
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 كلود انطوان دعيبس 1214497

1348529 ALSTOM GRID SAS 

 سركيس زاقاريان 1378390

 روبير ميالد حنا 2170425

 كود وود ديزاين ش.م.م 2183256

 شركة ويب نيو ش.م.م 2693372

 اكس بي سي ش م م 2721045

 بوزردانبيار هنري  17513

 سليم سعد هللا شاهين 18398

 منصور رزق الخوري 20405

 نديم نايف الفغالي 29856

 حنا ضاهر القزي 63064

 فريدة جورج عطا هلل 97793

 كميل بشير كفوري 98404

 ايلي وديع الحشاش 107417

 روبار جرجس القاعي 109263

 نقوال صليبا راشد 112567

 نقوال نجيب صليبا 148638

 سالم مارون حنينة 185507

 نوفاريك ارتين هونانيان 190208

 مؤسسة ناجي الحلو التجارية 253815

 جوزيف مالك بو نعمة 273659

 كارينا زوغراب توروسيان 308589

 ريما اديب الزايد 397439

 رزق هللا ابراهيم غبريل 439912

 ادوار كلود برنار مونان 468276

 طبروليد سركيس ال 572500

 فادي جبور عازار 634778

 حبيب قيصر حبيب 642337

 شركة زيلليوني ش.م.م 818447
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 امين جرجس لبوس 1004092

 جورجيت مطانيوس الشماس 1102683

 ايلي نقوال عبد الكريم م عرموني 1279513

 اندره هنري مطر 1282200

 طوني فيليب شخطورة 1309420

 زياد امين فضول 1338070

 وسام الياس مالك 1377575

 كريستيان سامير اسطفان 1595715

 داود الياس ليالك 1604713

 نيكول طانيوس المر 1793045

 الشركة اللبنانية لتصنيع االخشاب والمنجور اول وود 9735

 شارلوت سعد حبيقة 24536

 اسعد اميل خوري 71466

 اندريه يوسف الجميل 71552

 تجارةشركة حبو للصناعة وال 75778

 انتر كو نفكت 76802

 رياض عفيف عبد هللا 97626

 بي سي زون ش.م.م 110398

 بسام نواف اللحام 120754

 اسكندر اسعد العليا 190563

 ادوار فيليب بعقليني 204629

219066 Breakfast to Breakfast 

 كارولين ادوار روموليان 225313

 جوزف منصور صقر 235530

 واز ابو حيدرميشال ف 284887

 مهيد رزوق رحال 393227

 ريتا سعد يمين 410976

 ميالد جورج الخوري الحداد 478787

 شركة فوود هاندلينغ ش.م.م 501671

 كميل اميل ونا 567059
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 ميشال جورج سعد 570462

 اندراوس كامل الصفدي 590355

 سامي سالم معماري 707306

 ايلي جرجس مخايل 1089873

 جهاد جان الشخطورة 1129566

 الياس خير هللا فرح 1363599

 ميالد فريد الخوري 1476136

 شركة اي .جي .بي. ش م م 2523955

 شركة سيراف ش.م.م. 2541840

 وود فور ديزاين ش.م.م 2636755

 عقيقي سبير بارتز سنتر  ش.م.م 2656202

 اسعد سليم معلوف 2845870

 رافي شاهين ملكونيان 2867760

 انطوان جوزاف ملحم 2168145

2404865 

LEVANT CONSTRUCTION Limited- مكتب

 تمثيل

 شركة تي آي ترايدينغ ش.م.م. 1664369

 ش م ل 119شركة هاربور  1983629

 شركة كواليتي برايس ش م م 2007585

 غلوبال برودكتس ش م م 2089252

 سيمون تاتش ش م م 2460591

 رز ش.م.مشركة المنيوم ماست 2464122

 تصاميم ش.م.م 10376

 حسيب جميل عيد 17646

 انيس نديم نصار 25766

 خنيصر نصري خنيصر 27205

 ايلي ميشال صقر 63509

 ريمون يوسف سلوان 75462

 الياس فؤاد خلف 109597

 عادل جوزيف عبيد 129717

 جورج يوسف الغلبوني 155857
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 حسن علي حجازي 202220

 الزينجورج بطرس  210239

 ايلي سبع فلوطي 250463

 سمير باخوس نعمة 251123

 دوني جودت عبد هللا 446418

 ميشال انيس عطا هللا 452245

 جورج جاد هللا يمين 478953

 بشاره يوسف زينون 595176

 كلود انطوان زوين 860756

 ماهر بشاره البويز 902770

 ايلي انطوان متى 974133

 بااميل عقل صلي 1337601

 ميرنا مخايل الحاج 1341221

 سيمون سليمان يارد 1493449

 غولدن وينغز ش م م 1926091

 LAND . CO SARLالند كو ش م م  2110544

 لوراسيف ش.م.م. 2175573

 ناريك افاديس زكو 2235871

2722289 Scorpion Transport 

 فريشيكا فود ش.م.م 2739434

 

 اإلقليميةمالية المصلحة الرئيس                                                 

 بالتكليف محافظة جبل لبنانفي        

 

 خليل حرفوش                                                                               

 

 

 تحصيلبريد مرتجع/ /2018/ 2إرسالية 


