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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالم تبليـــــــغ
امل ــوض ــوع:ت ـب ـل ـي ــغ اإلنـ ـ ـ ـ ــذارات لـتـكــالـيــف
صادرة عام 2012
تــدعــو وزارة املــال ـيــة – مــديــريــة املــالـيــة
العامة – املصلحة املالية االقليمية في
محافظة جبل لبنان – دائرة التحصيل-
املكلفني ،الــواردة أسماؤهم في الجدول
أدنـ ــاه ،املـجـهــولــي مــركــز الـعـمــل أو محل
اإلقامة حاليًا للحضور شخصيًا أو من
ينوب عنهم قانونًا خــال مهلة ثالثني
يومًا من تاريخ 2016/11/10الـ ــى مركز
الــدائــرة الكائن في بعبدا– شــارع سوق
بـعـبــدا – مـبـنــى الـحـلــو – الـطــابــق األول
لتبلغ بريدهم خــال مهلة ثالثني يومًا
من تاريخ نشر هذا االعــام ،واال يعتبر
ً
التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد
انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله،
علمًا ان ــه سيتم نـشــر ه ــذا اإلع ــام على
املوقع اإللكتروني.
رقم املكلف اسم املكلف
 1129320امني عدنان شحوري
 1176807رافي فاهيه كيله جيان
 1216355انطوان حاتم عبيد
 1217010ميراي ايلي الجعيتاني
 1223040شفيقه مخائيل الخوري
 1278941ريتا فوزي فهد
 1283250هاروت فاسكان مانوشكيان
 1292225بالل حسني جلوس
 1292248حيدر احمد ديراني
 1311530زينب جابر جابر
 1351584ختشيك كالوسه ابتيان
 1361870ابراهيم محمد سميح جندي
 1388226علي حيدر كنعان
 1396654وليد سمير ملكي
 1422943ريمون ديب ساسني
 1445699باتريك ميشال حتي
 418101انطوان توفيق بويز
 426754مروان خليل معوض
 429461موسى جرجس مخايل
 436846بيار ميالد مطر
 438834عيد الياس البعينه
 446032كريستيان غسان العميل
 447862ابراهيم محمد علي ديراني
 449573سامر كايد فارس
 455328سيمون شحاده الحمصي
 460364ايلي البير نعمي
 474940جان غازي بو شعيا
 476513غادة جان االشقر
 478869سبورتوس ش.م.م
 483604بوليت جوزف اسطفان
 486953جو داود دكاش
 488823ميشال نديم ضاهر
 513603ميالد جرجس واكيم
 515671شربل رفيق الطري
 527940علي حسني شمص
 536144سالم ميشال سماحة
 536361شربل فايز رزق
 543132مارييت بيار حبيش
 544281كاسر مطانيوس بشاره
 563875دجمي نظير عيد
 570365جاد جوزيف صقر
 571534روبير موريس الشامي
 586270ايمن محمد املقداد
 590991ليليانا ساسني ابو خليفه
 621401خالد حسن لعلع
 627203نايري جورج جيلينجريان
 694277جورج يوسف رزق
 703566شركة ميركوري
للسياحة ش.م.م
 739457شركة ابناء طوني عواد
للتجارة والصناعة

749376
754553
828045
832839
875423
875425
910452
920827
955818
982569
1007135
1027212
1030281
1037804
1054924
1091768
1093838
1112768
1176689
1187695
1204001
421952
423567
427470
439486
448246
448455
448869
454063
455577
455732
455892
455905
461208
461672
463335
464344
466086
470687
472658
473653
476001
478232
480464
480914
481550
485259
491797
515431
515525
515945
516146
518603
526413
528758
529673
553108
562293
571442
577832
580861
581971

زينه عبدو شهوان
نضال الياس حرب
كارلوس كميل ابي فاضل
زافني كبرئيل كزبراواديس
اغاوغي ارتني شيره جيان
ماري جورج استبان
طانوس بولس القضماني
كارال ملحم كيروز
ماري فارس شقير
سيفاك قره بت مهره جيان
وليد مخايل يوسف
محمد احمد صقر
ربيع احمد غزال
مكتب الخبير ش.م.م.
قره بت سركيس قره
بتيان
ساندي رويل سافو
جان غصن منصور
ريمون حنا جمعة
الياس سعد لحود
داني الياس نصر الله
عبد النور نديم كللو
خضر رياض دغمان
ميالد ابراهيم كرم
جورج عطا القرقف
دارين سامي طباره
ارا هاروتيون ياسايان
سامي جوزيف سالمه
سليم حسني ابراهيم
جان جرجي بريدي
بسام رامز الخشن
يوسف الياس سليم
طنوس ابو نادر
لينا ابراهيم مخايل
ميشال انيس يازجي
كميل نخله فرام
ايلي فريد شهوان
جورج حبيب رزق الله
رويدا اسعد لحود
جان الخوري
انطونيوس كزبار
نمر يوسف محمد
مصطفى
خليل احمد الدهبي
حسن عبده يونس
اميل فريد جرجوره
عبد الله
اباذر عبد االمير عبد
الرسول
ريما محمد دندش
كاتيا طانوس السبعلي
كلود جوزف صقر
انطوان نسيب خراط
ريتا جميل بو روفايل
ايف ريمون منصور
جورج جوزف راشد
نوال جورج زياده
جورج الياس صليبا
عبد القادر محمد علي
مشلوش
كرم توفيق علي
نسرين مارون الحداد
غالب فريد الشرتوني
ريما الياس خير الله
داني رياض الدكاش
جوزيف شربل الكفوري
شركة اي ليب ش.م.م
فرج حسن عواضه
روني الياس عيد

591807
615297
703156
811929
939060
965392
982355
982446
1037448
1191853
1197936
1483204
1494601
1654785
1687272
1711013
1926528
2110578
2114714
2473081
2520544
2579812
2581801
2651453
2777321
475539
475658
475731
477370
482765
485164
493431
494680
495626
499962
512501
512746
515186
521091
525892
538906
563542
565460
588474
596350
608943
620081
625044
666385
672435
678701
701781
710345
723112
731515
749551
821662
867304

مازن مظهر زين
العابدين
مفيد يوسف البيطار
مخايل طوني الخوري
مساكن االلفني ش.م.م
مروان ابراهيم قعباز
نجد ش.م.م
محسن عبد الغني الهق
عيسى عبد االمام ناصر
الدين
نسرين جورج التركي
باسم محمد الحاج
حسن
غازي حسن نبها
بيار شاكر روبير حداد
شربل يوسف الخوري
يانا انطوان مسوح
حسن علي رضا
صالح عبده غازي
اسور ش.م.ل
فادي فؤاد الهاشم
شركة بريميوم كار
ش.م.م.
غايم سنتر لالستثمار
والتجارة ش م م
شركة برولوجيكو ش
مم
تجارة وخدمات االنماء
ش.م.م.
اندره اكرم معيقل
جاد يوسف اسعد
وارتكيز نوري اراكيليان
تيسير حسن امهز
احمد عبد الكريم
شاهني
حسني يوسف اسماعيل
جورج ايلي شبير
عبد املجيد علي حاوي
العبد محمود النادر
محمد وليد محي الدين
مكوك
ميشلني ميشال عقل
سمير قيصر منصور
جو عفيف سعد
حسن علي بلوط
نللي وارتكس سرايلي
يان
جوزف فؤاد ابراهيم
موسى عيسى الغفري
نبيل عبد الرحمن
االبري
حسني محمد عبدو
جوزيف كايد نادر
نضال انيس ابو فرج
فادي حنا مراد
نديم انطوان الشختوره
رويا جورج الفغالي
توما جوزيف يونس
فارس الخوري
اتناسيوس سلوم
دينا حنا ايوب
علي حسني عصفور
انطوانيت مارون لطوف
اندره جان جرجس
انطوان حنا بشور
كارال جورج بارود
نهى مارون ناصيف
اسعد طنوس بشاره
واتشه ارام شباريان
حسن محمد عبد
الوهاب

875315
888000
890598
923823
935003
935029
936746
945574
959566
966590
976104
987029
1004792
1029987
1050910
1063281
1067469
1075101
1086769
1097991
1226932
1241070
1246247
1247749
1250827
1252825
1261272
1264915
1271478
1303757
1346774
1356936
1361640
461128
461201
468957
473393
474623
487592
488298
490693
491249
492178
506566
512372
513962
519194
524740
526181
528832
528919
529686
531526
539320
575573
585685
594530
616441
631164
642547

حيدر حسني الصليمي
خليل ريمون شليطا
حسني قاسم خير الدين
مايا ميشال كوشكريان
وداد جرجس الحاج
ميالده يوسف سعد
جورجينا جوزاف
الحاج
جهاد عاد الدفوني
سالم جان جاك حاماتي
روجيه عبدو اسطفان
محمد حسني زين الدين
ايلني ميالد العبد
اميل عبد الله الخوري
جوزف وردان شبيعة
سيده حنا ابي رافع
نبيل الياس بعقليني
سعيد طانيوس
الزيتونيه
فادي محمد فخر الدين
سمعان ديب الزرقا
ديزاين بي ام.جي غروب
ش.م.م
يوري ميشال تامر
ناتالي دالديه سميا
روك بريدج ترايدنغ
مليتد
ميشال عبده متري
عماد مهدي ظنيط
اسادور جاكوب
اجاباهيان
اسامه فضل فياض
ديزيره ايلي طانيوس
صليبا
شركة مارافيس ش.م.م
ماجدة جابر جابر
ميراي نبيل عياش
وداد الياس الهبر
محسن علي هزيمة
ماري انطونيوس عبود
نسرين جورج زياده
باسم عارف الجوهري
فائز عدنان منقارى
انطوان مارون
قسطنطني
جوزف جورج ابو عتمة
محمد حسن جبق
رامز محمد احمد
جيلبير منصور عقيقي
عدنان عبداملنعم العقاد
ناجي جورج ابو ضاهر
املعلوف
ميشال ميشال رياشي
هشام جوزيف القيم
كيورك اواق كوركليان
غسان رفيق فهيم
ملكون هاروتون قره
كاوريان
محمد مهدي شحاده
كارلوس ابراهيم عبود
منال انيس الخراط
ريمون فؤاد ضاهر
نينا جوزف صفير
منيا انطوان بدران
جوسلني الياس حسون
بوغوص هارون
خجاطوريان
فرنسوا نقوال مراد
قيصر روبير حنا
كابي جرجي الصليبي

662467
670574
673456
687653
696409
832865
868076
922036
945365
976989
979548
1004382
1010055
1081815
1084917
1091574
1165249
1165274
1173000
1175300
1188803
1206127
1220335
1240304
1252786
1262004
1262535
461769
470597
482554
483601
486519
490695
493450
496932
500734
513044
518913
522095
522671
527401
527754
530518
560165
579345
599222
615566
643890
649711
654610
656409
696841
696867
757396
842414
851056
868820
883015
892071

الني جوزف ارسالنيان
حامد محمود حرب
حسني عدنان العسلي
ماريا فرنسيس دحدح
شركة وليامز للتجارة ش.م.م.
اكوب سركيس
ماهيكيان
محمد رضوان الحاج
يوسف
بيار نديم كريكر
شادي حنا رحمه
سرحان صبحي علويه
جان بيار يوسف سالمه
جورج فريد اسحق
ايلي يوسف القزح
امل يوسف شلهوب
الشركة اللبنانية
للتجارة العامة
واملقاوالت ش.م.م
انعام فريد الصباغ
ايلي يوسف جدعون
شربل حنا سمعان
ليتيسيا ميشال يمني
جان فرج اوريان
ريتا جان مزرعاني
جورج بيار وردان
اشرف كامل عرداتي
روني بطرس ياغي
جان ستراك سركيسيان
الكسندرا طانوس ابو
فيصل
ناجي بيير فياض
احمد علي حميه
وسام ذكي حيدر
سامي سعد الخوري
جمعية جومانا كلود
اسود
ميكائيل بوغوص
قصابيان
ريتا موريس حنني
طانيوس فارس
السبعلي
جوزف جرجس ساسني
علي نجيب ياسني
مارون حنا القسيس
مصطفى محمد حوا
رشيد جان مطران
داني ايلي االشقر
مشهور مارون مخول
حسن مالك املالح
داني عبد املسيح جوالق
جاد جهاد خليل
جيني جورج كزيريان
ميشال الياس الدبس
عصام نقوال داغر
احمد درويش العرب
ميشلني نبيل بولس
وسام احمد الشريف
كعكة وكنافة ش.م.م
KAAKEH W KNAFEH
شربل الياس مسعود
ساتنيك وارطيوار
اغبوشيان
هيثم علي املصري
محمد سعيد عبد القادر
انطوان سعد الله زوين
جورج بولس ابو جوده
انترانيك مانوئيل
جارقيان
احمد عواد الحكاش

