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إعالنات

إعالنات

21

◄ إعالنات رسمية ►
اعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية الــواردات – دائرة
الضريبة على الرواتب واالجور– املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول
املــرفــق للحضور الــى مركز الــدائــرة الكائن فــي بـيــروت – شــارع بشارة
ال ـخــوري الـطــابــق االرض ــي لتبلغ الـبــريــد املــذكــور تـجــاه إســم كــل منهم
خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ
حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله،
علمًا أنه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة
املالية		.

رامي نخله رحمه

1844723

RR197852783LB

محمد عبد الغني خضر

789544

RR197854798LB

محمد اسماعيل صالح

826039

RR197856079LB

انطوانيت رئيف جرجس

1470848

RR197857065LB

اكرم يوسف الجلبوط

1536207

RR197858137LB

مريم خضر حمود

1613546

RR197852806LB

بالل اسعد الطفيلي

2890735

RR197854824LB

جورج خليل صليبا

843064

RR197856082LB

امال جوزف صفر

1482629

RR197857088LB

ثريا احمد فياض

1537438

RR197858145LB

نقوال ميشال ميشال عساف

1691483

RR197852810LB

علي فهد طليس

977858

RR197854838LB

حسني احمد الخطيب

847282

RR197856096LB

محمود علي قاضي

1488884

RR197857091LB

خالد محمد الالدقي

1539042

RR197858154LB

فادي اليـاس معلوف

497063

RR197852823LB

محمد توفيق البهلوان

351990

RR197854841LB

طوني جميل هليط

856580

RR197856119LB

مارون فؤاد ملحم خير

1508351

RR197857105LB

عفاف يوسف مفوض

1539259

RR197858171LB

وديع علي رسالن

575366

RR197852837LB

محمد عثمان عمر

390735

RR197854869LB

يوسف ابراهيم الخوري

894572

RR197856136LB

احمد حمد خضر

1514978

RR197857128LB

حنا طانوس حداد

1540697

RR197858199LB

محمود علي محمد فقيه

2195566

RR197852868LB

نجوى عصام زيدان بزري

393621

RR197854872LB

احمد محمد سليمان

898067

RR197856140LB

جورج جوفن صهيون

1515025

RR197857131LB

عامر محمد غالب االمني

1540726

RR197858208LB

ربيع داود نخله

1400882

RR197852908LB

اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

خالد محمد حسن الجارودي

500198

RR197852911LB

انـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــت فـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ــدس 1325
سيكيوريتيس ش.م.ل

RR197854926LB

مريم محمد فياض

909196

RR197856153LB

غازي رامز نادر

1515172

RR197857159LB

ميشال انيس ابو نقول

1540755

RR197858211LB

الياس فؤاد الفغالي

608763

RR197856184LB

وليد حمد غزال

1515620

RR197857162LB

خضر محمد عثمان

1541898

RR197858239LB

ريم احمد عوض االيوبي

1104441

RR197851690LB

حسن علي ياسـني

2921226

RR197851726LB

ديامون روز -عبد الرحمن وفيق 684165
حرب

RR197852942LB

امل سعد الدين الشدياق

618255

RR197856215LB

حسني حسن ذباح

1515788

RR197857180LB

ميشال روفايل مخايل

1542325

RR197858260LB

سعد الدين عبد الرحمن قاروط 645546

RR197856224LB

جود خليل عبود

1516016

RR197857202LB

نقوال الياس جرجس

1542380

RR197858287LB

علي كمال فارس

3056360

RR197851757LB

حنان احمد عانوتي

659325

RR197856238LB

محمود احمد نعمه

1516122

RR197857216LB

ميشال حنا صليبا

1543026

RR197858300LB

علي احمد عبـاس

2807319

RR197851765LB

ايالن عبد الله الشماس

793258

RR197856272LB

فرح عبد العزيز شريف

1517121

RR197857220LB

يوسف ابراهيم الحاج

1543176

RR197858313LB

سابني سليمان سليمان

2466627

RR197851791LB

علي عبد املنعم شعيب

901160

RR197856286LB

منيف قاسم كركي

1517213

RR197857233LB

ايلي جوزف الحاج

1544031

RR197858358LB

موسى خضر الديراني

2774266

RR197851805LB

مرسال عبدو الخوري

408595

RR197856309LB

وسام بسام عراجي

1517239

RR197857247LB

علي محمد حماده

1544347

RR197858361LB

احمد خالد املصـري

2765268

RR197851814LB

قاسم محمد املصـري

1977469

RR197856330LB

ابراهيم يوسف ابو خليل

1517849

RR197857278LB

احمد علي الحسيني

1544426

RR197858375LB

لينا زياد منيمنه

2682532

RR197851828LB

محمد احمد الحسيـني

2508691

RR197856343LB

نزيه ميشال مطر

1518198

RR197857295LB

احمد خالد الشيخ شرف الدين

1547515

RR197858389LB

نانسي سعد سعد

2647022

RR197851831LB

عمر غازي حسـني

1564176

RR197856357LB

هنري انطوان انطونيوس

1518222

RR197857304LB

ليال سليم ابو عقل

1550424

RR197858392LB

محمد سعد توفيق حسامي

2820473

RR197851845LB

علي عفيف رمال

1195357

RR197856365LB

نبيل فوزي حرفوش

1519021

RR197857321LB

جورج يوسف زيدان

1552440

RR197858415LB

محمد نور الدين علي

2921248

RR197851859LB

علي محمـد حاوي

913422

RR197856374LB

رضا حسني طفلي

1519457

RR197857352LB

هدى اسبر داود البيطار

2474986

RR197858432LB

مارتني انطوان نفاع

2927805

RR197851862LB

ناديا سليمان خلف

2798713

RR197856388LB

محمد علي ابو احمد

1520579

RR197857406LB

ام.او.اف.هولدنغ ش.م.ل

2550278

RR197858477LB

طانيوس خليل االسمر

1130514

RR197851893LB

جنى سمير الحج

2624362

RR197856391LB

اويديس سركيس جوالقيان

1520622

RR197857410LB

ربيع محمد الشيخ علي

1346056

RR197851902LB

علي محمد طالل املقداد

2046605

RR197856405LB

غنام فؤاد رباح

1520744

RR197857423LB

هارتالند االينس لالحتياجات 2607906
االنسانية وحقوق االنسان

RR197858485LB

سامر ناجي ابي خليل

1695085

RR197851916LB

رنيم محمد الخطيب

2016972

RR197856414LB

علي مصطفى احمد

1521322

RR197857445LB

2460677

RR197858551LB

احمد محمد رباح

1809577

RR197851933LB

سيلفانا سامي فتوش

1823310

RR197856431LB

باسم محمد صالح

1521925

RR197857468LB

احمد محمد ابو علي

2371233

RR197851947LB

ميساء فياض شقير

1797340

RR197856445LB

مي حسن شمس الدين

1303023

RR197856476LB

ف ـي ـصــل غ ـ ــازي الـ ـح ــاج سـلـيـمــان 1523441
حيدر

RR197857485LB

يوسف علي بعلبـكي

1188098

RR197856480LB

كمال سعد سعد

1523574

RR197857508LB

نيكول نقوال االسعد

1071120

RR197856516LB

سعاده ابراهيم حنا

1523832

RR197857511LB

رياض محمد سليم شومان

2429753

RR197856520LB

فؤاد انطوان مشاطي

1524238

RR197857525LB

حنان طوني معلوف

2901959

RR197856547LB

كارين حسني عاكوم

2718438

RR197856564LB

مـ ـحـ ـم ــد ح ـ ـسـ ــن ع ـ ـبـ ــد ال ــرحـ ـم ــن 1524418
حسون

RR197857539LB

رامي انور حماده

2728290

RR197856578LB

حنان احمد يونس

1524423

RR197857542LB

سماح باسم الخالد

2787268

RR197856581LB

محمد طعان خليل ياغي

1524434

RR197857556LB

برينو ادوار الياس جبرايل

2430737

RR197856604LB

مارو اواديس شوالكيان

1524773

RR197857587LB

علي شمص الغويل

2261449

RR197856618LB

هدى عادل رمضان

1524978

RR197857600LB

احمد محمد نوري

2054235

RR197856621LB

سالم شبل حاج سليمان

1525510

RR197857627LB

كامل انيس بدر

526174

RR197856649LB

هدى جوزف ابي شديد

1525882

RR197857675LB

محمد رستم مصطفى الحافي

527716

RR197856652LB

باتي الياس صليبا

1525907

RR197857689LB

احمد معروف جباعي

529981

RR197856666LB

راجي طانيوس صقر

1526195

RR197857692LB

اكرم نور الدين سعد

546766

RR197856697LB

ريمونا طانيوس ابو زيد

1526257

RR197857715LB

ميشال نعيم سيدي

548212

RR197856706LB

سهام اسعد عيد

1526357

RR197857732LB

وليد مصطفى عبده

551269

RR197856723LB

حنا حبيب جوان

1526366

RR197857746LB

محمد حسني قشوع

561993

RR197856737LB

نجاة معروف شقير

1526599

RR197857763LB

غازي محمد حسن

589321

RR197856754LB

شربل نقوال كـرم

2683338

RR197854943LB

مايا مشهور خضره

2634871

RR197854957LB

محمد فيصل عبدو

1590663

RR197852995LB

فادي بطرس سمعان

582512

RR197854974LB

ايفا احمد الحاج شحاده

1422156

RR197853007LB

ربيع رياض زرقطة

483080

RR197854991LB

محمد مصطفى طحـان

1337629

RR197853024LB

كاتيا جرجس حبيب

586992

RR197855025LB

شركة أ  +منجمنت ش م ل

2402666

RR197853109LB

جوزيف جبور العقيقي

330150

RR197855073LB

م ـ ـ ــاك ـ ـ ــس ك ـ ـ ـلـ ـ ــن ف ــاسـ ـيـ ـلـ ـيـ ـتـ ـي ــز 2863516
مانجمنت ش.م.ل

RR197853143LB

ديان انطوان القسيس

2761742

RR197855095LB

شركة بيطون كريت ش.م.م

3006373

RR197853157LB

لوريس نبيل الصياح

1698623

RR197855158LB

سمير قاسم موسى

1620863

RR197853165LB

يوسف جرجي بو خليل

1196053

RR197855161LB

سعاد كريم حجار

346469

RR197853205LB

شركة برونوبيس ش م ل

2416202

RR197855192LB

اندريه يوسف حداد

190941

RR197853228LB

مها الوليد حكم

2624366

RR197855325LB

جوزيف الياس خرما

570802

RR197853276LB

هاني رفيق حمزة

2916205

RR197855334LB

باسم الياس كامل

1265096

RR197853355LB

كـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــا اوه ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ــس ارت ـ ـ ـ ـ ــن 3036727
باغداصاريان

RR197855348LB

ريما حسني ياسني

1136401

RR197853364LB

نها نجيب مالعب

2548873

RR197855351LB

بسام انطوان الخويري

470790

RR197853497LB

ريم محمد كباره

2261477

RR197855365LB

م ـح ـم ــد ع ـ ــزت اب ــراهـ ـي ــم ال ـش ـيــخ 2540772
سليمان

RR197853523LB

مروان عفيف الجردي

948590

RR197855382LB

شربل سميح فرنسيس

1923413

RR197851955LB

محمد مهدي ناصر الدين

1201674

RR197853537LB

ناتالي عدنان نخول فرح

1904476

RR197855396LB

خليفه بطرس خليفه

1127728

RR197851978LB

صبرين حبيب سعد

2627205

RR197853545LB

كارال ميشال السروجي

375154

RR197855405LB

روال جورج نهرا

591020

RR197851981LB

احمد زكريا يموت

2765804

RR197853554LB

باسكال انطوان حجار

2634320

RR197855436LB

مدلني ابراهيم حجازي

779097

RR197852001LB

اربي سركيس كازنجيان

2773008

RR197853568LB

ريتا جوزف افرام

344527

RR197855475LB

خالد علي طفيلي

860936

RR197852015LB

اليسار الياس الحـايك

3021297

RR197853571LB

علي خليل فران

912967

RR197855515LB

نادين ديب نعمة

371832

RR197852029LB

زينه ايلي يونس

2892014

RR197853585LB

احمد علي بيطار

920447

RR197855541LB

نجيب جواد جابر

2921221

RR197852063LB

حسن حسني قطـيش

2816168

RR197853599LB

جميل خليل حوحو

935086

RR197855555LB

مليس حبيب حبيب

3031752

RR197852077LB

جيسي ماسيس بيصال

2629651

RR197853611LB

امني احمد غزاوي

141689

RR197855586LB

اسماعيل علي حجازي

3037134

RR197852085LB

خالد عبد الرحمن حمندي

2603610

RR197853625LB

سعديه مصطفى الكبي

306327

RR197855626LB

رشا كمال غصن

3056347

RR197852094LB

فراس جهاد بو زين الدين

2977658

RR197853639LB

يوسف خليل محسن

421682

RR197855630LB

يمنى ميشال عيسى

2948454

RR197852103LB

كارول مخايل داود

434734

RR197853642LB

احمد علي حميه

441627

RR197855643LB

كريستيان فؤاد حاويال

2569503

RR197852117LB

توفيق جورج كرباج

403536

RR197853660LB

نقوال سليمان املر

516572

RR197855674LB

حسني طارق غازي

2413137

RR197852134LB

الرا حسن املرعبي

330568

RR197853687LB

سليمان رياض حنكش

1182662

RR197855688LB

رانا جميل ناصيف

2908525

RR197852151LB

ناتاليا فالديمير تكتشاينكو

576044

RR197853700LB

اسماعيل احمد عجوز

1188617

RR197855691LB

روالند اليف الخوري

1389637

RR197852182LB

ابراهيم اسماعيل اسماعيل

640933

RR197853713LB

سامي سليمان كعدي

1195639

RR197855705LB

ناديا غبريال انور بهويان

1906662

RR197852196LB

يوسف حسني السيد احمد

2402519

RR197853789LB

توني مخايل صعب

1197346

RR197855714LB

مروان انطوان عازوري

3055651

RR197852240LB

سالي عبد الرؤوف مسالخي

2466952

RR197853792LB

يوسف امني الخوري جوان

1208651

RR197855728LB

جان بول جوزف يونس

1920135

RR197852253LB

نورا بو الندا عبد الكريم قزعون 1372386

RR197853815LB

هيام ابراهيم انور شومان

1241318

RR197855731LB

نانسي جرجس الحاوي

2975158

RR197852298LB

سعيد علي حسني

1095641

RR197853829LB

عزت محمد كمال كالكش

1278486

RR197855745LB

عال رفيق االشقر

962970

RR197852315LB

ستيفاني الياس الخوند

2392356

RR197853850LB

لينا يوسف سعد

1297683

RR197855759LB

كارول منير نعمه

544449

RR197852372LB

جيليو عبدو زينون

2243040

RR197853863LB

مدالن مارون فرحات

1297775

RR197855762LB

يروانت البير خاناميريان

94950

RR197852465LB

مي الياس واكد

461951

RR197853894LB

جانيت سمعان رزق

1297905

RR197855776LB

احمد سعد الدين راجح

84599

RR197852474LB

غسان الياس غزال

1350376

RR197853925LB

شربل اميل عبود

1302923

خالد محمد منصور

56491

RR197852491LB

هبه طالل سالم

3052913

RR197853951LB

حسان احمد نصرالدين

295074

RR197852559LB

عامر محمود شقاع

2673390

RR197853982LB

لويس جرجس اندراوس

1696997

RR197852562LB

زياد طوني غصن

431625

RR197853996LB

انترناشونال اليرت لبنان

شـ ــركـ ــة الـ ـ ـك ـ ــاب ـ ــات الـ ـسـ ـع ــودي ــة 228769
للتسويق

RR197858605LB

191516

RR197858636LB

انترنت فاسيليتز ش.م.ل

شـ ــركـ ــة اس ـ ـ ـ ــاس ل ــاسـ ـتـ ـش ــارات 1779
الهندسية واملقاوالت
شركة اواسكوO.E.S.C

192372

مؤسسة ميشال عــواد التجارية 30201
للمقاوالت والصناعة

RR197858684LB
RR197858698LB
RR197858812LB

فندق سيدرالند

232519

RR197858945LB

جورج يوسف الغزال

440033

RR197859013LB

شركة فيلم بودينغ ش م ل

1911742

RR197859177LB

شركة سي .كير ش.م.م.

2172243

RR197859203LB

شـ ــركـ ــة اك ـ ـسـ ــو غـ ـ ـ ــروب تــوص ـيــة 1058121
بـ ـسـ ـيـ ـط ــة -زاهـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـحـ ـ ــاج ع ـمــر
وشريكته

RR197859225LB

الـحـكـمــة ل ـل ـم ـقــاوالت والـتـطــويــر 2137189
العقاري ش.م.م

RR197859336LB

اما انطوان الحلو

2626929

RR197859530LB

خواتم ش.م.ل

2684982

RR197859662LB

غرين تارا ش.م.م

2630929

RR197859716LB

لــان ـت ـشــار ل ـل ـحــوار االل ـك ـتــرونــي 2686960
شمم

RR197859733LB

ان ـطــوان ـيــت تــوف ـيــق نـخـلــه تــومــا 1526611
متى

RR197857777LB

نسرين

34655

RR197859778LB

وليم يوسف مزهر

1353984

RR197856768LB

الهام حسن حكيم

1526688

RR197857794LB

جوزف جميل البعلبكي

1396368

RR197856799LB

سالم ابراهيم يعقوب

1526762

RR197857803LB

امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ل ـل ـن ـقــل 68754
والتجارة

RR197859795LB

RR197855793LB

عبد البديع نعمان غندور

1405414

RR197856808LB

نهى ميشال خير الله

1526813

RR197857825LB

دولي طانيوس صليبا

1410941

RR197856825LB

بشارة بطرس الخوري حنا

1086108

RR197855802LB

حسان كمال ابو شقرا

1526822

RR197857834LB

جمال يوسف غزاوي

1421888

RR197856839LB

هشام راجي صوايا

1099032

RR197855816LB

نفيسه محمد شفيق صناديقي 1526836

RR197857848LB

صندوق تعاضد القضاة

نجاح محمد قعدان

1421909

RR197856842LB

وداد فؤاد صقر

1106480

RR197855833LB

محمد محمود الشيخ

1526906

RR197857851LB

جنفياف ميكال سالمه

1422079

RR197856856LB

ماهره شكر الله الهاشم

1526950

RR197857865LB

اول زونز  -اول ديستينيشنز ش 2036382
ممازاد

انطوان البدوي حبشي

400956

RR197852580LB

هبة اميل كيالني

403767

RR197854016LB

انطوان فواد لطيف

1112364

RR197855847LB

صونيا فيليب صليبا

1422126

RR197856860LB

هنري الياس متى صالح

1527473

RR197857896LB

ربيع عاطف العلم

1194387

RR197852593LB

جمال احمد ناصر

390891

RR197854055LB

عادل فهد بحنيني

1115833

RR197855855LB

فاطمة حسني رماني

1422235

RR197856873LB

ماري اميل عازار

1527496

RR197857905LB

امل محمود شاتيال

410283

RR197852616LB

حسني علي خير الدين

474762

RR197854064LB

حبيب يوسف سلفاني

950383

RR197855921LB

ريدان جميل صبح

1422285

RR197856887LB

حبيب بطرس الخواجة

1528976

RR197857919LB

فيكتور ادكار الداية

883417

RR197852655LB

حسام حسن رمضان

992617

RR197854149LB

حسان علي زبد

1009464

RR197855952LB

مسعود نعيم مصلح

1422487

RR197856895LB

سعد جرجس االسمر

1529029

RR197857922LB

صباح ظافر ايوب

1351717

RR197852664LB

شادي غسان طويل

1336190

RR197854152LB

سامي جان عقيقي

1019359

RR197855983LB

فاروق احمد القصعه

1522243

RR197856900LB

مرشه بشير يعقوب بشارة

1529143

RR197857940LB

مازن سبع الدرزي

2184939

RR197852678LB

ماريا كريكور كاساردجيان

3395559

RR197854532LB

كالر يوسف الفغالي

1023852

RR197855997LB

نصار جنبالط بو شقره

1422530

RR197856913LB

صباح حنا ابو عديلي

1531217

RR197857975LB

جوسلني فؤاد خرياطي

319322

RR197852681LB

خضر علي خليـل

2625038

RR197854603LB

يوسف نادر بركات

1040541

RR197856003LB

منى الياس غاوي

1529452

RR197856944LB

ساره عبد الله جزيني

1531300

RR197858004LB

رانيه جودات ابو عني

384562

RR197852718LB

احمد جمال شعـيب

2881612

RR197854617LB

اسطفان طنوس البدوي

1040705

RR197856017LB

نقوال سمعان خرياطي

1529466

RR197856958LB

احمد عبد الحسن مصطفى

1531596

رضوان عبد الحق صالح

393759

RR197852721LB

درويش خالد عميرات

2932489

RR197854625LB

فريدة يوسف صليبا

1078963

RR197856034LB

مروان عبد الحفيظ دوغان

1523210

RR197856992LB

عادل جان شرفان

1533223

وائل حسن الدبيسي

394295

RR197852735LB

طارق شربل عساف

2548547

RR197854634LB

عاطف طنوس نصر

800682

RR197856048LB

فولوديا نقوال صليبا

1422840

RR197857009LB

جوزيف الياس املالح

1533420

ريان زياد بحصلي

1889149

RR197852766LB

مها منذر زاويل

2784290

RR197854665LB

ميالد حميد كرم

802671

RR197856051LB

حسن علي اسماعيل بدواكي

1423237

RR197857026LB

نوال توفيق نحاس

1535251

محمد سعد الدين شكري

2049503

RR197852770LB

بالل بديع منال

247969

RR197854753LB

محمد حسن خليل الخير

810941

RR197856065LB

علي حسني شومان

1448918

RR197857043LB

سهام بديع خطار شبلي

1536002

RR197858035LB
مايا سمير ملع
		
RR197858052LB
ت ـب ــدأ مـ ــدة االع ـ ـتـ ــراض املـ ـح ــددة ب ـش ـهــريــن م ــن الـ ـي ــوم ال ـت ــال ــي ل ـتــاريــخ
 RR197858070LBالتبليغ
مدير الواردات
RR197858106LB
لؤي الحاج شحادة
RR197858123LB
التكليف 184

صالون الجامعة العربية

154734

سينتكس للتجارة ش.م.ل (اوف 1818
شور)

ابناء محمد علي البابا

91360

173577

RR197859852LB
RR208623687LB
RR208623727LB
RR208623951LB
RR208623996LB

املـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــز ال ـ ـط ـ ـب ـ ــي ال ـ ـن ـ ـف ـ ـسـ ــانـ ــي 3034745
والتربوي -سمدب-

RR208624064LB

بيروت رستوراسيون ش م ل

2767093

RR208624095LB

SIGN PLUS

2780671

RR208624118LB

شركة االخوة املتحدون

92848

RR208624268LB

ELEN

2609741

RR208624413LB

سحر فيصل شراره

1163258

RR208624444LB

2930271

RR208624529LB

