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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 رقم المكلف

 شركة بوليتكنيكا لالنشاءات المعدنية ش.م.م 8552

 شركة لييا فارم 9970

 مؤسسة حسين سري الدين للصناعة والتجارة 88345

 هشام نبيه عزام 128598

 سمير محمد فياض 129412

 DAGHER ENTERPRISES S.A.R.Lداغر انتربرايزس ش.م.م  199226

 رامي الياس يزبك 235386

 خليل مرعي ظريفة 247844

 مؤسسة خطيب غروب ) خليل اسماعيل الخطيب ( 255427

 حكمت يوسف حرب 279783

 سالم علي السيد 295595

 شركة الريف اللبناني ش.م.م 314392

 كلود ريمون مارسال مياك 327009

 علي مصباح الحاج 776839

1201922 Tagani Group For Food & Beverage S.A.R.L 

 شربل يوسف الجردي 1657429

 بريد فاكتوري بالس ش م م 2106696

 ربيع بديع عساف 2249208

 حنين علي عبد الصمد 2398454

 شركة تقي الدين وبو مطر )لوركا( التجارية 2497105

 الشركة االتحادية العالمية لصناعة وتسويق المجوهرات 7606

 كة المتحدة للتسليف ش.م.مالشر 7626

 شركة التعاون العقارية 7708

 عبد الوهاب نمر ياسين 105154
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 بسام سليم يونس 147356

 شركة ايوب للسيارات وقطع الغيار ش.م.م 165398

 الشركة الحديثة لتصنيع الزيتون 219908

 انيس محمد حمادة 279734

 ذوقان سليم علي الدين 296535

 خنساء  ونور الدين ش.م.مشركة ال 309051

 وجدي ذياب بو عماد 313453

 ريان للدعاية واالعالن والتسويق 313862

 عبدو توفيق طه 615535

 شذى ربيع اسماعيل 1670322

 ناريمان سمير ابو حمزة 1957621

2029394 

رع ف-شركة مجموعة كوتاي لإلنشاءات والتجهيزات الميكانيكية والصناعة والتجارة المحدودة

 لبنان

 بالل محمد صعب 2052562

 عائدة سليم داغر 2360473

2445272 LANDMARK GROUP SARL 

 بروفينس ش.م.م 2554138

 منيب رفيق فطايري 55972

 ش.م.م O Z GROUPشركة  59695

 تريكو زينة 81098

 شركة لينكس 85174

 حيدر عثمان عثمان )ورثة( 107239

 محمد فايز عماد 130678

 SAT VISION sarlسات فيزيون ش.م.م  213111

 حبيب طانيوس القزي 234618

 بشارة صروف عازار 246947

 شركة لي يو منوبول ) ميدل ايست ( ش.م.م 257832

 نجيب سامي الحلبي 280025

 ذياب سعيد ابو كامل 296532

 روجيه الفرد ياغي 297249

 محمد سعد رمضان 541788

 تلونيهازار نديم الب 777372

 ميالد سعيد نحلة 1175461

 رامي انطون البستاني 1749854

1771546 view invest sal 

 سكوتيا للنقل والتجارة ش م م 1930577

 M.S.A .TRADINGام.اس.اي.ترايدينغ  1960967

 لمى علي صقر شحادة 1975022
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 شركة بو هدير للتجارة ش.م.م 2035359

 بي ام جي ش.م.م 2039653

 ام سي ش م م 2135523

 مالك زهير السعدي 2178433

2250733 G&H INVESTMENT CO 

 شركة باندا للتجارة والخدمات / باندا ش.م.م. 2278232

 تضامن -شركة االمانة للتجارة العامة  2408257

 شركة عبد الباقي المتحدة للمقاوالت والتجارة ش.م.م 2439665

 سياحيةجمعية مهرجانات الفرح ال 2497063

 فراس عماد ابو شقرا 2891520

 ربى مارون لطفي 2911943

 حمدة يوسف حمية 2957371

 شركة اكاسيا ش.م.م 7635

 شركة العياش التجارية 7671

 شركة ابو عجرم للتسليف والتجارة 10201

 شركة كومرشيل ويل ش.م.م 10682

 ايرينا فالديمير بوشمليوفا 50454

 شركة شامب 86478

 كامل بشير عزام 114911

 حسين قاسم بصوص 120348

 جاندارك فهد الشيخ 230838

 سبرينغ فيليدج السياحية ش.م.ل 230902

 سمانة -رياض محمد محمود  252758

 شاهين سليمان حالوي 279464

 نديم مجيد شمس الدين 280028

 LIDCOليدكو   476450

 محمد ثروت الكجك 526025

 ناصر الدين عائدة سرحال 624157

 سانتشوري فانس ش.م.ل 1228253

 هادي رامز ابو شقرا 1232162

 طانيوس الياس عطاهللا 1429891

 شركة الشوف لألستثمارت ش.م.ل 1462796

 نجيب بهيج الفقيه 1708221

 دانيال علي شحادة 1814022

 أون الين انترنت سرفسز ش.م.م 1865444

1980660 MEDICAL LIFE QUALITY COMPANY ltd 

 سالي عمر السيد 2263373
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 مروان محمد قاسم 2390703

 نبيل ذوقان الصباغ 2426040

 رائد ش.م.م للتجارة و المقاوالت 2428532

 هوم غروب ش.م.م 2546735

 شركة الغانم للتجارة 2836112

 انوفايتف فلورينغ سوليوشنز ش.م.م 2853933

 حسن علي الحاج 2918538

 شركة مطابع الجبل االخضر ش.م.م 7589

 شركة الخدمات المالية 7619

 شركة الميكو ش.م.م 10213

 وردة بعقلين ش.م.م 10214

 شركة محمصة وبن معتوق ش.م.م 11434

 الشركة اللطيفية للمنتجات الخرسانية )التكو( ش.م.م 11534

 الدار الوطنية للدراسات والنشر والتوزيع 58174

 ي.جي اند كومباني لبنان ش.م.مسي .ب 154710

 عزام فارس ضو 279471

 سليم جميل حمادة 279810

 سهيل حسين بو مطر 294982

 الشركة التعاونية للصناعة والتجارة 414056

 شركة االرض الخضراء للتجارة والمقاوالت ش.م.م. 1281348

 نولبريدج ش.م.م 1331588

 حدودة ش.م.مالرويس للوكاالت التجارية الم 1382782

 سليم جميل محمود 1572016

 نصركوم ش.م.م 1649745

 MOUNASABAT FOR EVERشركة  1948328

 مهدي كامل كنعان 2463523

 توصية بسيطة-الساري 2490310

 السليم للتجارة والمقاوالت ش.م.م. 2566363

 هديل وجدي ابو حمدان 2851068

 شركة الوسام ش.م.م 7368

 ب فارماالبشركة غرو 11019

 ابتسام مصباح الشمعة 73161

 ليندا محمد فياض 84463

 درويش عبد الغني سعد 113209

 قاسم محمود فرحات 131251

 نبيل فوزات طربيه 131892

 شركة الضفاف ش.م.م 144332
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 عدنان سليم الشمندي 194055

 ادمون اسعد ابو جودة 235619

 شركة نيو شيخ موسى 244879

 ي ملحم بو ضرغمعل 279476

 جميل بدور شاهين 279766

 مجموعة العبيكان لالستثمار الصناعي )المحدودة( 445073

450157 A.H.N.N 

 الفريد روجيه ياغي 582286

 محمد خضر مزهر 690984

 امال سعيد ابوفياض 703512

 شركة تيرا سنتا رنتا كار ش.م.م 905081

 راد )علي محمد ضاهر وشركاؤه(شركة اوهايو للتجارة واالستي 1329118

 احمد امين مزهر 1489192

 House tile (N.A.D.) s.a.r.lهاوس تايل ش.م.م.  1800933

 شركة مطعم تلة البحر ش.م.م 1962040

 معرض الشوف للمجوهرات ش.م.م 7573

 شركة الموارد التجارية ش.م.م 7574

 شركة الفنادق المتحدة ش.م.م 7701

 ل احمد عبد الشكور حلوانيشركة معام 7840

 شركة الخليج للصناعة والتجارة 10211

 شركة ابو حمدان وتقي الدين ش.م.م 10216

 شركة مراد وياسين 11542

 محمود ياسين الحاج شحاده 20059

 عادل شفيق ابي نادر 83533

 نزيه سليم ياسين 101996

 مصطفى حسين عثمان 109057

 خضر شوقي ياسين 109977

 رياض حسين بو هدير 145824

 سليم جميل عبود 279820

 مروان محمد الطرابلسي 295582

 محمد ضاهر البلبل 305068

 شركة جمول وعياد للصناعة والتجارة 313067

628766 HEAVEN BAKERY (ايوب احمد حرب) 

 شركة شكري القوتلي لمعدات وأجهزة مطافئ الحريق ش.م.م 720608

 سانتا ترافل اند توريزم ش.م.مشركة تيرا  905197

 ش.م.م SMATصايغ للصناعة والتجارة  1043020

 شركة الحاج خميس للكعك والمعجنات ش.م.م. 1404732
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 ميا حسان منذر 1452337

 ل.ك.د ش.م.م  LKD  LTDشركة  1564516

 شركة امين ابو صالح واوالده للخدمات العامة ش.م.م. 1702558

 يسنضال رياض ق 1726417

 جمال حسين الهاشم 1786386

 موروتك ش م م 1979130

 مجموعة بنشي ش م م 2003416

 ش م م R S Mشركة  2083470

 احمد مصطفى شالق 2142336

 اندكس ش.م.م 3 2158571

2385036 STATIONARY LAND(توصية بسيطة هشام نقوال و)شريكته 

 سونيا محمد الحجار 2980914

 لصناعة والتجارة العامةشركة فروميلك ل 7222

 شركة االسواق المتحدة ش.م.م 7687

 عطاهللا نيو الكتريك كومباني ش.م.م 7695

 شركة المشاريع الطباعية ش.م.م 9962

 سلطان علي نصر 28255

 محمد جواد عبد الرحمن الخطيب 34789

 شركة البيعني التجارية 84478

 لبالستيكية والخشبيةشركة رابيكو للصناعات الحديدية وا 103702

 غسان حمود حسون 130082

 ابراهيم يوسف فواز 138928

 علي احمد يونس 165786

 ربيع هاني فرحات 185796

 RENCONTREشركة انطوان جورج فاني وشركاه " اللقاء "   222459

 علي حسين الخنسا 251542

 مؤسسة غسان نصر للتجارة 269252

278981 LES 3 G 

 د سليمان ابو درغمجها 279770

 ذوقان سليم علم الدين 279797

 فريد عبد الحليم ياغي 279969

 نبيه يوسف خضر 280022

 نزيه حسن الحلبي 280031

 وسيم سليم الغصيني 280044

 ش.م.ل MOOREAشركة  314611

 تضامن -شركة يحي ومحمد حيدر التجارية  343371

 شبلي اوتوكارز 553567
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 مد يونسسامر مح 624391

 شركة كار دو ميل ش.م.م 648320

 باسم حسيب ابو شقرا 963273

 ميرناكو انترناشيونال ش.م.م 1293626

 شركة ميغا ش.م.ل 1569796

 شركة فيو برودكشنش.م.م 1636578

 للتجارة العامة والتعهدات  RIM.ETALشركة ريميتال  1645321

 نسيم محمد الشبير 1877695

 العالمية للتجارة والمقاوالت والمعدات الثقلية ش.م.مالشركة  2169397

 زاهر فرج ابو زكي 2349434

2588607 J.H for contracting&transport sarl 

 علي عاطف ابو علوان 2898394

 فوزي عبد العال الحجار 1264241

 الشركة اللبنانية النتاج الفطر الزراعي 1521540

 

 

 اإلقليميةمالية المصلحة الرئيس                                                 

 بالتكليف محافظة جبل لبنانفي        

 

 خليل حرفوش                                                                               

 

 

 تحصيلبريد مرتجع/ /2018/ 4إرسالية 


