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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

 اسم المكلف المكلف  رقم

 انترناسيونال براندز ش.م.م 1331

 شركة مطاعم لبنان ش.م.م.)ليبان رستوران( 2252

 شركة الفاالد لقلوق ش.م.م 7182

 C.E.P.Pمركز التعهدات العامة والخاصة . 9323

 ادرافور ش.م.ل 11780

 مؤسسة شاهين شعيا 18321

 عفيف حنا مخايل 18416

 مطانيوس فؤاد فضول 19271

19954 LE PIRATE 

 مؤسسة جوزف ابو حبيب 23943

 خليل روكز الحاج 25273

 مؤسسة جان القزي للتجارة 26637

27387 MILKA BELJ 

 شيراز 28901

 جوزف الياس بطرس 29371

 مؤسسة عماد كرمنجي 30477

 محمد جهاد احمد مغنية 30633

 ير الحرفاستراحة د 33369

 مؤسسة بون ايتي التجارية ) جان انطوان ( 34099

 مطعم االدغال 34568

 جعيتا ماركت 38606
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 الياس فارس الهبر 45970

 مؤسسة المونسنيور + فيال منصور 55472

 شركة السراي السياحية ش.م.م 57391

 شارل ادوار زرد ابو جوده 58390

 اكروبولس اوتيل 69021

 باشا هاوسمطعم ال 69463

 مطعم هارون الرشيد 69515

 مطعم الصخرة 69551

 مطعم ابو جهاد 71597

 زنغاريال 72087

 ريا بالست 73921

 مطعم لو كوليسو 76690

 شركة رفعت الحالب واوالده 83894

 محل عبدو بجاني التجاري 88977

 مؤسسة تيفانيس 90075

 لويس خليل حب هللا 97902

98619 H . M.G 

 مؤسسة يوسف جرجس الحداد 99611

 جان بيار عبده دميان 100376

 PATCHAورثة عبده ملحم االسمر  105193

 ميشال جورج عيدي 105683

 جوزف حبيب برنابا 105706

 روجيه فؤاد حبوش 106441

 ديوان الوالي -جورج بواب وغرازييال  107068

 فريد سعيد النجار 110120

 خليل قيصر شاهين 112362

 وديع نعمة هللا سعيد 117405

 ايلي يوسف قزي 119106

 يوسف ديب محفوظ 119954

 زاهي مطانيوس وهبة 121758

 سايد واك كافه 122229

 مؤسسة بطرس مخايل القزي 127365
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 منصور بديع صالحة 127620

 يوسف شهيد خليل 130091

 البوريك مركت 134392

 طوبيا طانيوس الحاج 139621

 ميشال طانيوس صليبا 143160

 حسيب ملحم الريس 147451

 يوسف وجرجي سليمان سلوم 148254

 شاكر الياس بو عيسى 152776

 مؤسسة عبد هللا غصن 158690

 كميل شكيب حداد 166581

 سليم البستاني 167438

 مؤسسة منصور للتجارة 186254

 شركة نادي المشرف ش.م.ل 191700

192299 FUSION FOR RESTAURANT STUDY AND DEVELOPMENT 

 مطعم بيل فيو 192418

 مؤسسة وسبر 199427

 SARKIS MARKETسركيس ماركت  199496

 يوسف ملحم مخلوف 209227

 خليل كرم الخوري 213685

 حسين علي عبدهللا 215322

 فادي فؤاد بو سعد 218838

 مطعم اراكيل زمان -ورثة كمال عقيقي  219207

 مطعم -الخويري وجورج صفير  نهاد 225403

 مطعم وادي الليمون ) جرجس عون ( 225485

 نبع الباروك -مقهى ومطعم الحداد  225652

 ال ليتري -محل انطوان مراد للسمانة  226100

 الياس فهد خليل 226893

 مارون عباس الحداد 229212

 مطعم عين الجرن 229492

 لجديدجان العشقوتي  مطعم الصفاء ا 229501

 ريمون جان ابي يونس 230330

 شركة تملك واستثمار المطاعم والمالهي ش.م.م 231713
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 منتزه نصر/عفيف محمد نصر 234716

 )امال زعتر ( MOON SHINEمون شاين  234881

 الياس جورج ياسمين 235342

 سمير نعمان نهرا 235372

 ميني ماركت عصام كرباج 235618

 غسان عبد الحفيظ عالمة (رستو كافيه ) 235791

 نبيل يوسف العيراني 239514

 عماد عبد العزيز بزي 240784

 عزات عبد العزيز بزي 240785

 توفيق عبد هللا الروادي 254847

 دياب توفيق قرطباوي 255858

 ميشال يوسف خليفة 257050

 مؤسسة انطوان رنو 258364

 محطة السيدة ) فادي ميالد بجاني ( 259214

 ناصيف الياس القصيفي 267486

270017 THE QUADRANGLE  (انطوان فايز رزق هللا) 

 كاليفورنيا دريمر 271359

 عصام الياس الهبر 275634

 نوهرا نعمان نوهرا واوالده 275774

 مؤسسة جورج صوايا  )جورج مخايل نعوم صوايا( )ورثة( 277019

 شربل يوسف التنوري 277978

 WILLOW GARDEN S.A.R.Lاردن ش.م.م ويلو غ 295567

 شربل طانيوس القوبا 297488

 مؤسسة سعاده ) جوزف سركيس سعاده ( 301965

 فادي يوسف مخول 304159

 ليجور انفستور غروب ش.م.م 310757

 روبير جورج خباز 325808

 ريمون ايليا صابر 327692

 انطوان وليم سمعان 338007

 م.مشركة مون بالن ش. 395437

 اميره احمد محفوظ 413867

 محل بيك ماك )زكريا جابر شاهين( 565435
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 ميرزا كرم درويش كرم للتجارة العامة  567039

 ناجي الياس ابي عون 567209

 شربل طنوس ابي يونس 570255

 نانسي نبيل عجرم 570287

 صينوليب ش.م.م. 571835

 فارس سباوي يمين 589901

 ا )برنار يوسف ابي صعب(مطعم بروهاه 599518

 عزيز جرجي شكور 600912

 احمد بدوي الصيداني 614155

 اوتيل ميامي )عاطف ميشال عبد المسيح( 644693

 غسان محمد حسن فقيه 682403

 سينوفيت ش.م.م 717495

 فراس عزيز الراعي 736023

 الياس جورج خطار 775988

828381 BUG S CAFE 

 يلانيس نجيب روفا 852797

 وجيه يوسف طوق 985455

 روجيه ماركت )ذكية يوسف ليشع( 989155

 T.BONESشركة تي بونز ش.م.م  999260

 هوسبيتاليتي فانتشرز ش.م.م 1025612

 قاسم جميل فرحات 1027470

 ريتا سماح فواز 1049409

 عمشيت ماركت 1056838

 هاكوب وارطان حالجيان 1091293

 ج سوغمون حداد(كولدن هاوس )جور 1094037

 شركة ميلودي ميوزيك لبنان ش.م.م 1171347

 علي محمد سلمان 1213035

 الريس للتجارة )طانيوس سعد الريس( 1218404

 جو ماركت )مرسال جورج الراعي الياس( 1228952

 طارق نهاد ذبيان 1229326

 بطرس سليم عطا هللا 1235290

 احمد بدوي علي رمضان 1236661



6 

 وليم توفيق نصر هللا 1262405

 دياب ماركت )ايلي انطوان دياب( 1275189

 شركة غود  فود ش.م.م 1284296

 قاسم ملحم قطايا 1288116

 مصطفى امين حمود 1307882

 نعيمة اسحاق بهاي 1311957

 غازي ابراهيم اسياال 1320610

1336831 Access Point (حسام لقمان شيا) 

 ه ) فيكين ارتين كوراجيان (مقهى ومطعم جوني 1346559

 شركة كروس رود ش.م.م 1348132

 مروان يونس فرحات 1359956

 الفا كيتيرنغ ش.م.م 1373483

 تباكو جانه )ماكي حنا جانه( 1378629

 جنة العناب  ) جوزف لويس نهرا ( 1393933

 ويلماج ابدون 1402558

 شاكر يوسف مهنا 1407675

 ش.م.م.ج.ن.ث. كومباني  1459034

 شركة موراكو 1476268

 ايمن سعد ابراهيم سعد 1561310

 اي.جي.تي.اند سي انترناشيونال غلوبال تريدينغ اند كونتراكتنغ ش.م.م. 1566690

 شركة نقوال عوده كايترنغ  ش.م.ل 1581312

 غاردن نت كافيه  )مازن خالد سلوم( 1631839

 ايتاليان ش.م.ل 1647061

 محقان المظلوم 1650344

 مارك ريمون ابي نادر 1710021

 أسعد يوسف كرم 1715370

 سيتي هاوس ش.م.م. 1726218

 لو شاتو بالن ش.م.م 1733002

 شركة بريد اند باتر ش.م.م 1742314

 عبود مارون ابي عبود 1761254

 الهام نجيب حداد 1768370

 شركة أي أند بي كايترنغ ش.م.م 1773013
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1776046 OLD PATIO (موسى خنشت سميرة جورج فيصل) 

 المولينو ش.م.ل 1778150

 مريم ادوار صفير 1778247

 خوري ماركت 1793674

 ميزون دو ديسك ش م م 1796150

 عايدة موريس عباس غالب 1844900

 حكمت انطون انطون 1859822

 رازميك اواك خجادوريان 1910031

 نادر قاسم الجمل 1956625

 بيستاشيو ش.م.م 1961435

 هيفاء البير طعمه 1995815

 جهاد عماد الريس 2017138

 عمشيت لالنماء السياحي ش.م.م. 2052691

 بطرس يوسف هدوني 2053966

 ان ش.م.م.-شركة تنور  2060297

 ال مونو ش.م.م 2101548

 روميكاي ش م م 2125102

 جورج يوسف فاعور 2128362

 شركة مازر ش م م 2130000

 فارس نجم بو فاضل 2133038

 مازن انطوان القسيس 2139982

 FIRST 3 SARLش م م   3فيرست  2141801

 شركة تري اوف اليف ش.م.م 2145584

 ليندا رشيد رشيد عبدو يوسف سعد 2152475

 نجيب فيكتور أبو شبكة 2161045

 ملحم عبدو االسمر 2170365

 جان جوزيف جعجع 2171714

 سيمون الخويري ايلي 2186737

 برشيوز مومنتس ش.م.م. 2189315

 شركة مونوبرج هوسبيتاليتي ش م م 2192229

 شركة فيزوفيو ش م ل 2198265

 بيبلوس أم. كا ش.م.م. 2201524
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 انطوان عبدهللا الخوري 2207033

 جورج جوزف صليبا ضو ) نيو سايلورز( 2209460

 شركة بوش انترناسيونال ش.م.م 2215496

 امبيفالنس ش.م.م. 2222498

 Blend pro sarl -شركة بلند برو ش م م  2234897

 امنة درويش عيد 2238046

 رسبي ش.م.م -شركة فيوجن فود  2248033

 عبد هللا جهاد الجردي 2249106

 بيار انيس عبيد 2259770

 سناب شوت ش.م.م. 2269198

2269859 ELS (يوسف شاهين  رفيق) 

 ش م م درافت 2334872

 طوني ايليا عرموني 2355328

 انفينيتي للتجهيزات والدعم ش.م.م. 2369288

 شركة جاغس ش م م 2370785

 شركة كومباني بابليك هاوس ش.م.م 2374514

2378983 Pain De Vie s.a.r.l 

 شركة درينك وال ش م م 2380299

 كوميدا ش م ل 2389458

 اسعد الياس شاهين 2392532

 G B sarlجي بي ش م م  2395059

 جابيكو ش.م.م. 2411783

 ) مارسال حسيب ابو عبدو ( AL CHAMY ROASTERYمحمصة الشامي  2421790

 كريمسون ش.م.م 2428139

 رويال هوسبيتاليتي سيرفيسس ش.م.م. 2428906

 هيدالينرز ش.م.م 2449069

 كاسر غروب ش م ل 2455636

 بيار سليم غطاس 2456167

 بريكري )منير حبيب سالمة( 2459786

 جاندري غروب ش.م.م. 2472073

 ATAYEB ZAMEN SARLاطايب زمان ش م م  2473655

 ج ج ر انترناسيونال ش.م.م 2475007
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2476831 AMIGOS SARL 

 شركة ايبرل ش.م.م 2488905

 بيغ ب ش.م.ل 2494591

 (SUPER Cنجا خليل سعيد ) 2498936

 ي رستورنتز ش م مشركة جي اند ج 2499955

 ك.ترايدينغ & سرفيسز)جوزف خرما( 2508431

2512555 MOUNIR JEITANY PURE SPIRITS(منير ميشال الجعيتاني) 

 روبيرتا سيمون دحدح 2523002

2528088 I LOUNGE SARL 

 شركة فود هوليك ش م م 2531145

 ماري داود الصياح 2532146

2538145 TJ ENTERTAINMENT SARL 

 جان ميشال ابي غصن 2543926

2547945 Petit Coin Bleu 

2549836 PINK FISH SAL 

 ش.م.م. 24/7تيبسي  2552041

 تكستيل بيروت)مايا انطون الراسي( 2552987

 ج . إ . ض ش م م 2553509

2556622 PLATFORM MANAGEMENT S.A.L 

 ارابيست ليبانيز كويزين ش م م 2562347

 از ش.م.ل.شركة شيه 2568376

 انطوان موسى ابو جوده 2587348

2588765 VODKAPLUS SARL 

 يوسف سعدهللا فرحات )سناك مفرق عمشيت( 2611233

2616428 Bee Corporation sal 

 شارلوت جرجس البريدي 2620658

 شادي محمد عباس 2625547

 هنريز غروب ش.م.م 2632241

 داني فكتور مراد 2635190

 ابو الزوز )ايلي زكريا ابو طايع(فرن  2636303

 ميشال يوسف روفايل 2637383

2638526 CHECK IN-OUT(جدعون حنا عبدهللا) 
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 شركة الفابريك ش.م.م 2638529

 ليلى نجيب حبشي 2638699

 سيساك روبير خاتشيك ازنافوريان 2641030

 شركة لونر ش.م.ل 2641294

 دوميط قبالن الياس 2647315

 ة اف باي ناتالي ش.م.مشرك 2655282

 شاتس أند ناتس )ندى رئيف الشارباتي( 2657353

 البر ريمون ضومط 2663336

2671811 GRILL HOUSE LB(جهاد الخوري) 

 غسان مسعود الفغالي 2672150

 ايلي جورج نصار -الشيخ 2676716

 ريشار وليم عيد 2678739

 ريمون طانيوس السخن -بيانيسيمو 2679901

 ميشال جرجي برمانه 2681591

 مت ش.م.م 2686558

 كارلو حنا بريدي 2697827

2698793 BALIBOULA 

2700780 GUBLA 

 بايز ش.م.م 2701422

2703527 Carré AS(ايلي جوزف صباغ) 

 جوليان الياس نخول 2703581

2711991 M.N.M TRADING (مارك جان هاشم) 

 طارق محمد حسن نصر هللا 2717336

2729818 FORNETTI INTERNATIONAL(ايليا شرفان طوني) 

 شاتو وديع ش.م.م 2734607

2740207 EL S (ساسين الوندس) 

2743943 BOB C STORE 

 ايلي فادي لطوف 2779993

 ستار بوينت كورب ش م م 2789300

 برنار سركيس غريبيان 2825151

 جبران مول ش.م.م 2837209

 الهام سعيد الصالح 2839287
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 علي عبد النبي رمضان 2857585

2861739 EDGE 

 فجر الخليج للتأمين واعادة التأمين ش.م.ل. 4358

 ROBLES-روبلس 184812

 جوزيف مارون الخوري 205179

 روني موريس صوما 227086

 ميشال وادوار انطوان الحران 229128

 كارلوس نبيه حرفوش 273204

 جان فيليب واكيم 311101

 رج عساف نعمهجو 480298

 الياس يعقوب قهواتي 613242

 نعمات حسين نصر هللا بدر الدين 628784

 ديزاين باي بام ش.م.م 748419

 زاديك استبان عينتابليان 1247602

 جورج  يوسف رحال 1454032

 روليت ش.م.م. 1459107

 قبالن اميل قبالن 1651053

 طوني الياس مكرزل 1787019

 يل اند ستريز ش.م.مبارود ست 2035264

 كربيس انطرانيك بارسوميان 2074398

 ستراك هايك كرتاشيان 2101544

 كوليت يوسف معوض 2184138

 هاروتيون اكوب ماركوسيان 2236276

 شركة اش في اي غروب ش.م.م 2636815

 سامي قزحيا نقوال 2731144

 كرين وود ش م م 2817134

 ميرا انطوان جاندري 2875452

 فادي قمر الدولة فرج السوداني 571680

 الياس خليل نصر 38571

 مرسيل شحادة هزيم 67564

 نوال جورج الزغبي 77067

 جرجس يوسف فياض 264282
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 وليد جان كرم 306415

 اسطفان بطرس كرم 831986

 مالك انطونيوس مراد 1084885

1601660 Queen Of Hearts S.A.R.L 

 امازون ش.م.م 1807754

 جوزيف قربيس ماردروسيان 2189931

2508360 QUEEN S LAND-توصية بسيطة 

 رضا عمر ابو عرب 2723335

 شهيد بطرس سعد 517181

 نايف ديب الملط 1744441

 

 اإلقليميةمالية المصلحة الرئيس                                                 

 بالتكليف محافظة جبل لبنانفي        

 

 خليل حرفوش                                                                               

 

 

 تحصيلبريد مرتجع/ /2018/ 3إرسالية 


