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◄ إعالنات رسمية ►
إعالم تبليـــــــغ
املوضوع:تبليغ ضرائب متوجبة –
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – املصلحة املالية االقليمية
في محافظة جبل لبنان – دائــرة التحصيل -املكلفني ،ال ــواردة أسماؤهم
في الجدول أدناه ،املجهولي مركز العمل أو محل اإلقامة حاليًا للحضور
شخصيًا أو مــن ينوب عنهم قانونًا خــال مهلة ثالثني يومًا مــن تاريخ
 2018/12/20الى مركز الدائرة الكائن في بعبدا– شــارع سوق بعبدا –
مبنى الحلو – الطابق األول لتبلغ بريدهم خــال مهلة ثالثني يومًا من
ً
تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد
انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا اإلعالم
على املوقع اإللكتروني.

مؤسسة فاميلي مني ماركت  /اميل نجيب هالل

231474

شركة مجمع بشامون السياحي ش م م

2302400

كمال امني العنداري

276667

شركة راف للتجارة والصناعة واملقاوالت

1312027

سونا دي مودا ش.م.م

2172259

جميل يوسف جوهري

256519

.عقول ش.م.م

2538617

توفيق مجيد زحالن

278754

شركة الغدير للمرطبات ش.م.ل

1374379

.ش.م.م HILL & VALLEY

2195558

 Fresh N Readyفراش ان رادي ش.م.م

266283

اللبنانية للقماش غير املنسوج ش.م.م

2575544

امني رشيد شرف الدين (ورثة(

300356

محمد وفيق فليفل

1392030

املجد للتجارة والحدمات (توصية بسيطة(

2198324

دار زايد الخير للطباعة والنشر والتوزيع
) حمود وعليق (

268041

ش.م.م M&K COUTURE

2608770

سعيد فؤاد شهيب

363131

شركة شوكومون ش.م.م

1394925

شركة دوماني تريدنغ ش.م.م

2223165

.ش.م.م  F.M.TAXIشركة

270815

.شركة دانيلز ش.م.م

2609527

شركة قانصون ومشموشي ش.م.م

582145

شركة الساحلي ليدرز غروب ش.م.م

1720084

شركة امالك للمقاوالت العامة ش.م.م

2326971

.شركة طوس اوفرسيز برستيج ش .م .م

277989

 UNI - MEDشركة فوزي ذيب وشركاه

84304

محمد محمد حسن حلمي

707069

بسام حسني عبدالله

1800164

شركة مفروشات هويلو-توصية بسيطة

2432816

اسم املكلف

رقم املكلف

.شركة منتزه الريم ش .م .م

281405

شركة ليبان بل للتجارة والصناعة انترناشيونال

145680

يوسف عمر كلش

819983

.شركة آية للمفروشات ش.م.م

1911109

الغيداء للمواد الغذائية

2444449

شركة الجبل االخضر للصناعة والتجارة ش.م.م

9235

زياد داود شهيب

326636

حمزة نعيم الفقيه

147244

ايهاب شوقي عوده

839519

علي محمد الجوهري

1927037

شركة عشي اخوان ش.م.م

10257

كمال عبدالله منذر

348332

اوملبيك OLYMPIC 2000 INTERNETIONAL 2000
الدولية

244127

جولي فاروق الجردي

895860

.شركة جوبيتر ش.م.م

1989540

شركة سبكترا للخدمات العامة ش.م.م

1179066

.الكايان اوتوبارتس ش.م.م

2069834

الشركة املتحدة لالعمال الفنية ش.م.م

10259

علي زكي عواضه

397642

.جميرا انترناشيونال ش.م.م

1264137

ماجاد للبناء ش م م

2202315

شركة سمر سي ش.م.م

10318

شركة اميال تريدنغ ش.م.م

521606

شركة التقدم للصناعة والتجارة واملقاوالت ش.م.م

11813

انتر تريد (امنة شبقلو وشريكها(

530205

سبليني للبناء واملقاوالت

277790

مازن سهيل مسعود

1487538

ساركو اند نوراك

2318959

"شركة االعمال املالية والخدمات "بفيكو

11831

جمال هاني ناجي

1212377

زهران حسني الزهران

298899

عماد عبد الرحمن الرواس

1747457

عابد للهندسة واملقاوالت ش.م.م

2358223

شركة تامكو

96647

دبليو اي تي التجارية

1321923

داني محمد زهير مياسي

492750

شركة الجابر  008ش م م

1829587

.شركة احمد ومحمد نائل ش.م.م

2411707

فؤاد احمد العرب

115603

.فلوتك ش.م.م

1336908

شركة تللس ش.م.م

564319

النابلسي للتجارة (كمال طالل النابلسي(

1849076

شركة مياه الروابي ش.م.م

116651

MONTE VERDE

1816183

عبد الحليم اسعد الجردي

635860

شركة ايتمز اند كو ش م م

1977757

. HAYDAR FORشركة حيدر للتجارة والبناء ش.م.م
TRADING & CONSTRUCTION SARL

2423755

شركة الوالية للتجارة العامة

119603

.كونسالتنس ش.م.م  PMCCSشركة

1928592

سامي شوقي الجوهري

636696

شركة ترينيتي ش.م.م

2001737

فاروق عادل ابو حسن

133012

شركة بروجكت فوروردينغ ش م م

1979078

عدنان موسى ياغي

739443

سعيد محمد سعيد

2001872

رجاء سليم غريزي

138744

الشركة اللبنانية الخليجية لإلستثمار

2001958

بيال كازا ش.م.م

979217

Kad Cars And Equipments

2009812

شركة سافكو ش.م.م

146758

شركة ار.اس للتجارة ش.م.م

2005439

شريف نسيب حسن

1371090

.شركة هالل غروب ش.م.م

2121011

عبد الحميد احمد الشعار

168678

شركة نورث ساوث ش م م

2035339

شركة ايليت سيتي للتجارة العامة ش.م.م

1435830

السوسن العاملية للتجارة العامة واملقاوالت ش م م

2310865

شركة صامد ش م م

215877

شركة فيرست الين غالس للصناعة والتجارة ش.م.م

2329376

فراس فادي يونس

1908252

ب-اش ش.م.م

2397254

محي الدين مرعي مصمص

279027

علي احمد املولى

2214001

شركة اي ان اتش جنرال تريدينغ ش م م

2491530

شركة فيناس-توصية بسيطة

2454099

مروان يوسف حسني

944997

رولون جرجس الحويك

2330188

بروفشنال برودكاستيغ سوليوشنز ش.م.م

2656951

شركة سبالي التجارية

11824

شركة آيس غروب ش.م.م

1168444

دوحة كونتري كلوب ش.م.م

2361440

كاناليز ش.م.م

2658393

الشركة اللبنانيه االسكندينافيه للسكاكر

97582

شركة العني للخدمات (الخالد وشركاه(

1216196

شركة داد سي كومباني ش م م

2385055

شفيق اسعد الجردي

2721906

مبارك محمد عبدالله

1277322

فايز محمد الكردي

101639

شركة ازوريت ش م م

2409054

جميل رشيد العياص

2896401

DELANO TOBACO

1745402

شركة سيميتار

103648

فالكون ش.م.م

2438235

شركة االستشارات الهندسية الصناعية ش.م.م

8585

شركة ابولو فيالبست ش.م.م

1762634

 SPECTRAسبكترا ش.م.م

104567

.شركة جي-اي دي ذد ش.م.م

2522431

شركة مركز تسويق الصناعات ش.م.ل

9552

شركة غولدن الين لالملنيوم ش م م

1805189

شركة املبنى الحديث ش.م.م

105933

جناح وفيق سعيد

2581207

كومبيوتر ماكس

72336

الشركة الدولية للتجارة والتنفيذ الصناعي ش م ل

1978402

شركة سباشااليزد سايلز سرفيسز ش.م.م

108961

شركة سيلينا فور كيترينغ اند سيرفيسيز ش م م

2792203

يوسف سالم القنطار

85668

جيليو برزيوسه لبنان ش.م.م

1996617

ايكوبمنت بارتس اند سرفيس ليمتد ش.م.م

116810

CHARME VIEW SARL

2843185

جاي اس التجارية ش م م

104319

شركة عيسى للتجارة واملقاوالت ش م ل

2135848

عباس عبد الكريم حسن

121662

CELENA GROUP sarl

2914396

شركة كارات لبنان

104880

.سيرفيس انجينيرينغ ش.م.م

2279882

محمد سعيد ضو

143130

احمد عدنان العلبي

2987008

مؤسسة فيصل اسعد صعب

106316

.شركة بالنيت انفست ش.م.م

2319803

مروان بهجت ابو شقرا

165053

شركة كينقز للتجارة والصناعة ش.م.م

فريش فود ش.م.م

130926

.شركة جيم-بو كلوب ش.م.م

2444044

نيفادا ايس ش.م.م

218084

الشركة الهندسية للتجارة واملقاوالت ش.م.م

 U. B. Cيو .بي .سي

135575

قلبي ومفتاحو ش م م

2483295

.شركة سنو وايت غروب ش .م .م

219141

شركة املنى ش.م.م

مرمرة العاملية

183531

شركة ابيليتي يونيون غروب ش م م

2485868

وجدي بهيج شيا

219145

براندن انترناسيونال كومباني ش.م.م

شركة علي حسني زعتر وشريكته للصيرفة

197624

الحيدري ش.م.م

2535710

شركة سبيد بيور اليف ش.م.م

237225

شركة االعمال الحديدية

T.R. RAINBOW S.A.R.L

201516

.ماس سرفيس كومباني ش.م.م

2567956

شركة ناصر للصيرفة  /ناصر ناصر وشريكه

245091

اسماعيل نعيم رمال

جي اي تي مركز التوجيه والتربية والتدريب ش.م.م

201745

علي حسني غادر

2682809

العاملية للتجارة ش.م.م M.N.F

249785

شركة افران مرحبا

شركة ايفل الدولية للتجارة العامة والصناعة
واملقاوالت ش.م.م

202739

حسن محمد منصور

2876661

.شركة رومار ش .م .م

273426

حسن سعيد علم الدين

جمال هاني ناجي

2896337

تضامن  JERYشركة جيري

شركة احمد رشيد واوالده للتجارة والصناعة العامة 257360
RAMAR S.A.R.L

8688
9327
9458
9628
10333
57778
80334
94340

كريستيل ش.م.م

273954

ROLY AND RASH SARL
ناجي مزيد ابو فخر
اي ان سي اوتوبارتس ش.م.م
مصطفى زهير الحيدري
شركة دانتيلتكس
شركة فوتو وان ش.م.م
شركة التعاون التجارية
اكرم سالم القنطار
مؤسسة الباش ابو رشيد التجارية
شركة دانيال ماركت
سالم كميل جابر
ميديكال اند تكنيكال سرفيس ش.م.م
جابر حسني شهيب
) مؤسسة خالد صعب ( خالد نديم صعب
يحي محمد شهاب
آد ليبانون دوت كوم ش.م.م
شركة مجوهرات راجح
شركة فيري بيرسوني ش.م.م
مايا حسن قصب
شفيق اسعد الجردي
شوكت سليم اشتي
فريد سعيد املهتار
وعد ماجد وهبي
زينا جهاد املغربي
فادي احمد الدندل
.شركة مقداد التجارية ش.م.م
سعيد حسان مومنه

2495872

شركة كرم كومباني ش م م
وسيم فهد بو غنام

2891851

علي تامر زعيتر

2902189

الهام توفيق عيدو

2918734

شركة الوبكو ش.م.م

8882

شركة د.د.ر لالعمار ش.م.م

11244

بيروت انترناشيونال غروب

57587

علي محمد امني قباني

73584

2473451

شركة اطلس ش.م.ل

100680

2752896

شركة الدمعة ش.م.م

123535

وجيه فارس البعيني

127956

احمد رامز جميل اللبابيدي

146713

منير سليم جابر

147206

جيماس للصيانة والخدمات ش.م.م

154377

امني نسيب شهيب

157039

كابل نت ورك ش.م.م

206605

الشركة اللبنانية للزيوت املعدنية-الغزال-شركة رين
التجارية

247364

2772352
2913258
9413
12089
85662
85671
104238
113709
218120
231726
256616
298507
326277
401378
611998
650125
779109
946427
1119178
1190848
1219506
1289891
1385663
1399807
1446330

علي محمد حطيط

292871

شركة راني غروب ش.م.م

312892

محمد فريد عبد الله

421442

بدر الدين محمد خضر سكرية

530172

شركة ام.جي.سي للخدمات الهندسية

593232

رشيد حسني العياص

692613

بودي كيتشن اند ترادينغ ش.م.م

768070

يوسف بهجت زاكي

1239065

شركة التضامن للمواشي ش م م

1321475

جنرال تكنيكال سيرفيسز ش.م.م

1527122

BEIRUT TRADE GROUP B.T.G S.A.R.L

1798193

نبال عصام الحوري

2014529

.شركة فياض العاملية للتجارة العامة ش.م.م

2115555
2130725

ناديا فوزي رمضان

2239818

واترلينك ش م م

2261863

.كولكشن بريفة ش.م.م

308424

شركة االستشارات الهندسية الصناعية ش.م.ل

123787

.بال حدود ش .م .م

279205

.ملك الكعك ش.م.م

1477962

شركو تور زون ش.م.م

2416613

علي فوزي مزهر

2901818

سامر فاروق الجردي

895858

امني محمد غنام (ورثة(

138779

شركة املثلث للتجارة ش.م.م

313915

عماد الرواس لبيع السيارات وتأجيرها

1747461

ايلينا نقوال ربتشوك

49154

سمر علي فياض

1039420

الشركة اللبنانية االملانية للتجارة

146333

فادي نديم املشرفيه

376848

شركة رئبال

1782353

شركة اوكتاغون -العرزال للتجارة واملقاوالت -مروان
نجم الدين وشركاه

2455032

سرايا للخادمات ش.م.م

1308073

شوقي وهيب شهيب

151879

شركة حسان للصناعة والتجارة ش.م.م

461448

ساري محمد وهبه

1827205

.شركة وركس ش.م.م

2520434

ميكوراد

106276

شركة الصيفي للمياه املعدنية واملرطبات ش.م.م

1451137

مازن بديع جمال الدين

173220

شركة راين ش.م.م

467933

البركات للتجارة والتسويق

1836179

ايغن فارما ش م ل

2845543

شركة سوبر ماركت الساحة الجديد ش.م.م

142807

منيف محمد شوقي

1591284

رمزي نسيب ابو فرج

207831

شركة الترا برايت كلرز ش.م.م

703144

كلوبل انفستمنت اند ريل استيت كومباني ش م م

1930366

نضال مصطفى عربي

3009755

رجا اسعد عمرو

143125

عامر حسن الشيخ

1978914

سبيد

217760

 FERTI LANDفيرتي الند

766709

.رو كو كو ش.م.م

1951908

عبد الله محمد حسني األطرش

143789

مكرم خالد الينطاني

2006333

مؤسسة حالوي للزراعة (مفيد حالوي(

228067

فريد خالد ياسني

1073729

تمارا سعيد الخشن

2103550

شركة الباسم للخدمات الفنية السريعة

180998

شركة كليننغ اند بروتكشن ش م م

2121960

ملحم عجاج رضوان وغالب تلحوق

231446

.شركة بالزا للخدمات ش.م.م

1266692

شركة دقدوق للمقاوالت والتجارة العامة  -تضامن

2131018

.B.G.INTERNATIONALبي.جي.انترناسيونال ش.م.م 102759

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية

في محافظة جبل لبنان بالتكليف
خليل حرفوش
إرسالية  /2018/21بريد مرتجع/تحصيل
التكليف 2541

