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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالم تبليغ
املوضوع :إنذار شخصي
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية
الواردات ـ ـ (مالية لبنان الجنوبي محافظة الجنوب)
ـ ـ دائ ــرة التحصيل املـكـلـفــن ،الـ ــواردة اسـمــاؤهــم في
الجدول أدناه ،املجهولي مركز العمل أو محل االقامة
حاليًا للحضور شخصيًا أو من ينوب عنهم قانونًا
خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ  2015/11/10الى
مركز الــدائــرة الكائن في الـســراي الحكومي ـ ـ صيدا
لتبلغ انذار شخصي.
ً
وف ــي ح ــال ع ــدم ال ـح ـضــور يـعـتـبــر الـتـبـلـيــغ حــاصــا
ً
بصورة صحيحة بتاريخ  2016/12/10عمال بأحكام
امل ــادة  28مــن الـقــانــون رقــم  44تــاريــخ 2008/11/11
وتعديالته (قانون االجراءات الضريبية).
رقم املكلف اسم املكلف

966754

فادي محمود عساف

1681912

عبد املجيد قاسم ابو هاشم

708576

عبد الحميد احمد ابو ظهر

1012716

محمد خالد فضل قصب

1681920

حكمية عبد الحسني الضاوي

708680

خنا نعمان سليمان

1015451

يوسف صالح ناصر

1694987

شادي سامي براج

708761

جوزيف سعيد سليم جحا

1040614

جان فؤاد يونان

1734190

احمد مصطفى ابوزينب

708764

رندة خير الدين قدورة

1062203

سعاد محمود العرب

1737563

حبيب اكرم البخاري

708775

درويش الياس جبور

1109091

محمد نزيه بدر الدين الشماع

1741027

هدى مصطفى كبريت

708776

آمنة علي الجبيلي

1121799

سمير راشد حسون

1744027

حسني عبدالله عزالدين

709297

ذيبة حسن موسى الزين

1128087

فاتن صبحي بدران

1772088

ثائر محمد كريم

709960

زعل محمد النميري

1177291

عبد الله عبد الرحمن الترياقي

90092

محمد حسن خليفة

710092

محمد احمد الخربيطي

1183170

محمود محمد محي الدين

81036

محمد علي الزعتري

710553

يوسف درويش اطرق

1183702

عباس حسن حطيط

251049

حسن نحولي لأللعاب

711151

عباس خليل خليفة

1193145

ناهدة يوسف عون حسني

1243

1202270

يحي احمد حمد

شركة التجارة والخدمات الصحية
والتجميلية ش.م.ل

711308

محمود رياض السقا

1205205

سميره عبد الهادي ناصر الدين

12908

مونديال بالستكابل ش.م.م

711401

جورج نصري شربية

1218746

هانية محمود مرجان

12913

شركة املرج العقارية ش.م.ل

711702

نمر ابراهيم خروبي

1221582

رندا جواد عميس

13069

712178

احمد محمود جرادي

1238645

حسني علي الزين

شركة الشرق االوسط للتجارة
واملقاوالت

711773

لطيفة رضا البزري

1245721

ابراهيم خليل حنينة

14201

محمد علي حمزه

712408

ابراهيم حسن منصور

1261716

حسني احمد غملوش

15082

محمود عبد الله غندور

712562

نزار محمد شفيق البلطجي

1265275

محمد امني ابراهيم حنينة

15465

جمال خضر الرواس

712594

محمود محمد شام

1269964

غزالة حمد بدرانه

15572

علي حسن صالح

712619

عبد املجيد محمد العيسي

1270554

حليمة حامد حمادي

15816

نزيه حسني قبرصلي

712821

عبد الغني خضر الشامية

1270647

مضاوى رفيق سعيد عبوشي

15894

طالل زكريا ابراهيم زويا

713084

يونان مخايل ناصيف

1271494

محمود محمد خليفه

16056

علي محمد حسني غدار

713244

رنده نصر الله عتمه

1271619

محمد قاسم حسني

16108

علي محمد فاضل

713270

سلمان محمد السمره

1274534

ورثة محمود نجيب املال املجذوب

16125

نبيل احمد املالح

713404

مليس حسني حسون

1309228

احمد خالد بليبل

16310

حسن مصطفى السكاكيني

713417

صالح اسماعيل الغرقي

1348432

صالح محمد سبيتي

16414

محمد مصطفى اليمن

713426

فاطمه يوسف سالمه

1368453

عائشة محمود السعدي

16443

قاسم حسن بدير

713659

علي اسماعيل الغرقي

1408999

احمد محمد شحورى

16586

هالل مصطفى كنعان

713667

نجوى احمد ضاهر

1420822

انعام قاسم عسقول

16627

عبد الله محمود السكافي

713716

فاطمة خليل طه

1434092

علي عبد الخليل شحاذي

16659

جميل انيس الظريف

713889

محمد اسماعيل جودي

1438269

فوزية نديم االيوبي

16938

خضر محمد عكره

713915

سليمان جبور نمور

1443732

فؤاد اسامة نجار

16988

مصطفى احمد السبع

714384

وليد عيسى املغربي

1443917

علي محمد شكر

19009

علي حسن الحاج

714417

جمال عيسى املغربي

1445231

زينب محمد علي صغير

35463

كامل محمد عيد

714426

هالل عيسى املغربي

1452985

احمد يوسف حمود

39651

محمد مصطفى عيد

714913

رشيد رباح عزام

1467454

كاملة عبد الله مروه

48686

خيرات ابراهيم امبريس

715006

سعيد مصطفى الدقور

1481058

احمد محمود اسماعيل

48694

محمد ابراهيم امبريس

715362

طالل ياسني حفوضه

1487505

حسن محمد مهدي

49383

حسن محمد الشماس

716330

فاتنة احمد بديع

1497143

نجيبة علي منصور

49509

ابراهيم احمد الدرزي

721974

ابراهيم محمد شعبان مكاري

1503026

نهلة حسني الحبال

49691

عبد القادر محمد البابا

724644

زمزم حسن خليفة

1505849

منى احمد عساف

55877

هيثم رياض شهاب

726155

حياة محمد اليمن

1512140

ابراهيم حسني داود

60591

جميلة احمد املصري الظريف

730251

محمد علي مصطفى خليفة

1517677

ادال توفيق الحايك

60625

شوقي احمد فرحات

736455

اكرام محمد الحكواتي

1519541

هيثم سليم الحريري

60889

احمد اسماعيل ارغوالورثة

752705

شكيب حنا بوسابا

1536409

علي محمد احمد صالح

61688

علي ابراهيم حمدان

756259

حسن فضل زيدان

1537920

ماجد مصطفى البساط

63063

احمد حسني حمود

756270

محمد فضل زيدان

فؤاد عباس حاجعلي

64106

كاظم محمد ابراهيم

776272

درويشة ابراهيم مهتار

65481

محمد دياب مهدي

778973

وقف خالد حمود

70617

يوسف الياس زغيب

782481

رابح احمد ناصيف االسعد

79119

محمد شفيق ابو زينب

824688

حسني حسن الحاج

707475

ياسني الحاج حسني

825060

جمال مخايل نقوال يونان

707513

نبيهة قاسم خليفة

825586

سليم خليل منانا

707523

محمود سليم خليفة

826099

محمود محمد مصطفى فقيه

707578

ابراهيم علي سرعيني

826215

حسني محمود مشلب

707634

بسام خالد علي حسني

827576

شركة شماع وقوام

707659

رجب محمود الجندي

834336

ماري حنا سليمان

707685

ازدهار علي الزين

836621

غسان علي يوسف

708253

عزيزة بهيج الفضل

837234

وقف لعموم اهالي وسكان قرية
السكسكية

محمد حسني خليل موسى

837358

جرجس عساف صادر

707513

نبيهة قاسم خليفة

707659

رجب محمود الجندي

224278

جمعية لنا املستقبل  -الهاللية

544611

حمزة علي مروة

15825

احمد عزت مصطفى كنعان

878368

محمد علي حسني وهبي

885955

عزت سليم شمس

918650

محمد حسن فران

920722

علي امني عتريس

932208

داود احمد العلي

972471

ليندا وديع القبع

976756

نادية عز الدين االنصاري

977849

اسعد محمد صبرا

977889

بارعة محمد مصطفى البزري

978871

يوسف عبد البديع ناجيا

978989

محمد فهد القيسي

1008347

فؤاد جميل ريشا

1008979

عماد الدين عبد العزيز حاليب

1009096

نزيه حسني زرقط

1010319

علي حسني احمد خليفة

1012897

حليمة محمود النقوزي

1012947

الياس جرجس الحايك

1014070

شركة الراوي العقارية

1023220

عدال سعد الدين املصري

1026453

حسني احمد الزين

1059578

زينب معروف حطيط

1070302

سمير جرجي غطاس

1083124

سناء محمد علي معالقجي عكاوي

1089732

حسني عباس السارجي

1097370

محمد مصطفى الزعتري

1104979

وهبي قاسم ابو هاشم

1181732

حنان علي ناصر

1214415

محمد حسن الحاج

1221366

سمير وهبي شعيب

1221477

محمد هاني شعيب

1226843

محمد عبد الكريم غدار

1227433

حفيظة بهاء الدين املجذوب

1230000

هنية يوسف هاشم

1232169

محمد محي الدين الكجك

1564013

1239038

طالل محمود الرشيدي

1569173

علي عيسى عوض

1243374

جرجي ديب جرجس

1581863

هاجر جميل شبايطة

1245122

نفيسة عبد الفتاح سعود وشركاه

1585432

محمد عبد الهريش

1255652

شربل حليم نصار شربل

1598096

عدنان بديع البربير

1256675

هيام نجيب صفي الدين

1602282

عادل علي حنفي

844757

عمر خالد الحلبي

1612678

حسن احمد العربي القدسي

859874

بسام بهيج القوام

1627604

رويدا علي محيدلي

864947

فؤاد توفيق قاسم

1629692

هاشم محمد عبد الرحمن

880408

نجيب غندور بطرس

1645622

عمر عبد الحليم عزام

920504

سميرة لطفي الحبحاب

1655334

زينا حسني خفاجة

929081

زينب محمد الزين

1660147

حسني علي عبود

929108

محمد عبدالله موسى

1670766

محمود وهبة حبلي

708299

954315

علي احمد قطيش

1677927

زينب حسني عوالة

708515

محمد حسني حربي

955775

جميلة سعيد العاليلي

1678270

عماد نعيم غدار

708559

حسني علي قلقاس

