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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في
محافظة جبل لبنان  -دائرة خدمات املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول
أدنــاه للحضور الــى مركز الــدائــرة الكائن في مبنى مالية محافظة جبل
لبنان  -بعبدا  -قرب السرايا  -الطابق الثاني هاتف  920102/05لتبلغ
البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوما من تاريخ نشر
هــذا اإلع ــام ,وإال يعتبر التبليغ حاصال بـصــورة صحيحة بعد انتهاء
مهلة املراجعة املشار اليها اعــاه ,علما انــه سيتم نشر هــذا االعــام على
املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:

عصمت عدنان حميد

118804

RR167369095LB

باتريك يوسف الدكاش

219764

RR167368205LB

علي محمد االخرس

120076

RR167367797LB

محمود محمد شيت

219854

RR167364835LB

بطرس فيليب ابي راشد

120235

RR167367341LB

ميشلني غازي البيطار

219961

RR167368007LB

ورثة) يوسف احمد ضيا(

120888

RR167371425LB

ميشلني يوسف ابو جودة

221464

RR167368948LB

روبير سليمان ابو حيدر

121237

RR167366981LB

متى جرجي كنعان

226347

RR167369753LB

جهاد طانيوس غانم

122064

RR167368276LB

البير خليل فارس

228298

RR167366862LB

اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

ريزوس /رعد هيلت كومباني
ش.م.م

123694

RR167369033LB

احمد حسن عبيد

228913

RR167372443LB

شركة ج.ا.س ش.م.م

7455

RR167369016LB

صالح يوسف الحايك

124067

RR167370500LB

مصطفى محمد رشيد

235408

RR167365252LB

اكزيكو ش.م.م

9123

RR167373483LB

شربل سليم شيبان

125067

RR167371859LB

رشيد ابراهيم سالم

235888

RR153490516LB

شركة دايتيتك فود سرفيس
ش.م.م

10323

RR167368333LB

زافني اكوب قصابيان

126203

RR167365694LB

مقبل نايف زيتوني

238180

RR167366575LB

نضال غبريال مجاعص

14196

RR158094874LB

علي حسني خير الدين

126432

RR167366289LB

نخله جرجس القزي

239018

RR167366292LB

عبدو زكي حمية

17328

RR167369223LB

طوني ميالد صليبا

129942

RR167370385LB

ماجدة عبد الله عبد الله

242116

RR167365306LB

حسيب جميل عيد

17646

RR167364230LB

اميل الياس عيد

130919

RR167367647LB

س.ض ش.م.م

250511

RR167371289LB

اميل يوسف برهوش

19762

RR167370411LB

وديع نبيل قسطنطني

132509

RR167364671LB

جورج سركيس طاشجيان

256263

RR153492375LB

محمد اعرابي نائل

19779

RR167373205LB

ورثة اسعد محمد سليم شحرور 133420

RR167371385LB

زهير مرشد معوض

256449

RR167399239LB

صانيا بديع قبشي

19811

RR167365155LB

حسن علي العموري

136139

RR167370062LB

فؤاد حسن غانم

257047

RR167373041LB

جرجس يوسف منصف

24838

RR150038474LB

عمر انيس ابي فرج

136496

RR167369342LB

خجاك اغوب قيومجيان

258360

RR167371978LB

احمد عبد الحسني حيدر

24869

RR167373302LB

عمر انيس ابي فرج

136496

RR167371261LB

محمد حبيب وهبة

262202

RR167369974LB

عادل يوسف روحانا

25662

RR167366275LB

جهان سليمان ابو الحسن

138123

RR167372372LB

ادمون نصيف سعد ابو طعمة

262763

RR167366235LB

االمير قيصر االمير مالك ابي
اللمع

26603

RR167367077LB

رجا سليمان ابو الحسن

138128

RR167372386LB

انطوان فريد الحداد

262795

RR167373174LB

حسني محمد سليمان

139775

RR167369135LB

جوزف جرجي فاخوري

262830

RR167366505LB

منصور اسعد كيروز

26898

RR167364645LB

الياس ميشال هاشم

143053

RR167379225LB

غسان اديب مفوض

263568

RR167366916LB

انطوان سمعان عاقوري

27682

RR167369722LB

توفيق وسيم معوض

143510

RR153504833LB

اغوب بالي تلبيان

264615

RR167366332LB

سهيل فؤاد غيا

27806

RR167370941LB

ميشال جرجي مخايل

143597

RR167369299LB

الياس عبد املسيح عني ملك

264629

RR167366363LB

ايلي طانيوس صعب

31244

RR167365500LB

علي حسن منصور

145616

RR167370116LB

مهران كريكور بوشكجيان

264995

RR167366173LB

ناظم مصطفى عطوي

32061

RR167365204LB

فرح شاهني لطيف

146079

RR167368727LB

عيد جريس صليبا

265375

RR167380586LB

منير عارف مصطفى

47786

RR167364552LB

عازار ابراهيم فرح

147943

RR167370059LB

الياس يوسف البرجي

265594

RR167370005LB

ورثة ريمون الياس زخيا

55037

RR167370924LB

منصور علي مظلوم

148876

RR167365782LB

اليس الياس سيرايونيان

265600

RR167368758LB

عبدو ديب حبيقة

265957

RR167367182LB

ورثة انطون عبد الله صفير

64310

RR153494950LB

سليم جورج الحداد

152851

باسم علي جندي

68258

RR167366006LB

بترول سيي

68351

RR167364708LB

هاني درويش قاسم الحاج

68530

RR167365456LB

مروان وجيه القاطرجي

69238

RR167364756LB

ماهر وجيه القاطرجي

69241

RR167364742LB

مازن وجيه القاطرجي

69252

RR167364787LB

جورج الياس عازار

70434

RR167372165LB

اسعد الياس عازار

70447

RR167372236LB

عبد الرحمن محمد فخر الدين

72678

RR167365249LB

طوني منصور الخويري

73046

RR153472367LB

ايلي حنا مخلوف

73633

RR167365442LB

ليديا الياس البستاني

76532

RR167304165LB

باسم يونس فهد

76536

RR167304620LB

سيمون سليم زيادة

77131

RR167370694LB

رمزي فواد رعد

85418

RR167364566LB

حبيب قبالن الصياح

88289

RR158057338LB

طانيوس امني حرفوش

88858

RR167368761LB

شركة زاخيا التجارية
والسياحية

94518

RR167370915LB

RR158072851LB

ستراك اوهانس ترزيان

266306

RR167367085LB

طوني توفيق حنا

154323

RR167365955LB

سعد الدين وسيم الخطيب

267086

RR167365650LB

ورثة) لوريس خليل ابو قمر(

160517

RR167367602LB

رافي الكسندر الباكيان

267704

RR167366536LB

كبريال اندريه الجميل

161061

RR167369603LB

مصطفى محمد حبلي

268763

RR167386495LB

علي رضا احمد صفا

161201

RR167370093LB

منير علي الخنسا

271220

RR167364583LB

هيثم محمود مرعي

163501

RR167369081LB

اسعد ايلياس الحداد

273273

RR167367488LB

اسامة عباس رمال

164648

RR167365629LB

عاهد الياس الحداد

273281

RR167367655LB

طوني يوسف صفصاف

166926

RR167368568LB

بشارة الياس ماضي

274609

RR167364376LB

هشام سالم بلوط

180417

RR167371638LB

جورج رشيد كلش الخوري

274714

RR167373625LB

عبدو زكريا شالال

183701

RR167367412LB

امني محمد فواز

274735

RR167365181LB

ديب جرجي ديب

184308

RR167366690LB

فيراج نيشان بجاقجيان

274827

RR167381768LB

ملحم اسكندر امللحم

187268

RR167365310LB

اندرة جرجي معتوق

276064

RR167367219LB

محمد احمد الغازي

189151

RR167370102LB

كرمل ابراهيم االسمر

294248

RR167366567LB

انطوان يوسف عقيقي

190573

RR167370195LB

شركة الباشا ش م ل

294718

RR167373231LB

جبرائيل فتح الله اسيون

191034

RR167369339LB

علي جهجاه مشيك

295039

RR167373245LB

عبد الله علي ياسني

192273

RR167370306LB

ماري روز غبريال اليشوع

297513

RR167367240LB

غسان فيليب نصار

196447

RR167369325LB

جوزف نعوم حنا نعوم

297947

RR167366156LB

رضا حسني شيت

197692

RR167367032LB

ورثة زهير عباس ناصر

300256

RR167370601LB

هيام توفيق سعاده

197812

RR167364813LB

ماهر حسني زعيتر

302956

RR167369387LB

ريتا يوسف شاهني كرم

198528

RR167370076LB

دنيا الياس ابي راشد

303776

RR167370473LB

اسعد احمد مهنا

96216

RR167365924LB

زينا جوزف الخوري

198747

RR167369444LB

كمال عبد الحفيظ النعماني

312480

RR153461611LB

كميل انطون ابو ماضي

101694

RR167372797LB

بهجت يوسف ناصيف

199041

RR167372995LB

بشير امني مزهر

316961

RR167370544LB

وائل ايلي عازار

102181

RR167379129LB

نايلة جوزف الخوري

199697

RR167369458LB

نزيه حبيب قرقماز

332442

RR167366672LB

جهاد محي الدين الحبش

102745

RR167368775LB

عبد اللطيف محمد رشاد الحلبي 203904

RR167365677LB

ياسر محمد الشهاب

333058

RR167373673LB

زكية كنج ابو بركة

103988

RR167369515LB

ميشال جان مقدسي

205707

RR167368188LB

ريتا مكرديج كوشكريان

342132

RR167369909LB

ايلي جرجس حوش

105488

RR167372885LB

محمد محمود الربعه

206406

RR167364827LB

عبد الله مخيبر دندش

368880

RR153461302LB

طوني جرجس اسكندر

109224

RR167370853LB

احمد محمد اديب رشيد

207016

RR167369943LB

عدنان ابراهيم حطيط

372030

RR167369183LB

خليل شاهني

115701

RR167373228LB

بن هاشم

210302

RR167367474LB

نعمى عبد الرحمن حمود

376514

RR167367559LB

اليس ماطيوس خاجريان

116791

RR167366765LB

ورثة فهيم شكيب حلبي

212114

RR167373143LB

فيصل شفيق فرج

387074

RR153464992LB

سلوى علي زينب

118583

RR167367593LB

نايلة عبده زيدان

213298

RR167364274LB

جورج جميل ابو طايع

387287

RR167368877LB

