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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►
إعالم تبليغ

تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ املصلحة املالية االقليمية في محافظة جبل لبنان ـ ـ دائرة خدمات
املكلفني
املكلفني الواردة اسماؤهم في الجدول ادناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية محافظة جبل
لبنان ـ ـ بعبدا ـ ـ قرب السرايا ـ ـ الطابق الثاني هاتف 05/920102
ّ
لتبلغ البريد املــذكــور تجاه إســم كل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هــذا االع ــام ،وال يعتبر
ً
التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها أعــاه ،علمًا انــه سيتم نشر هذا
االعالم على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:
		
إسم املكلف

بالل خليل رضى

97667

RR153506825LB

منير طانيوس غنطوس

98124

RR153506851LB

H . M.G

98619

RR153505520LB

جوزف رشيد ريشا

107087

RR153508044LB

مؤسسة اميل صقر وشركاه

107155

RR153504918LB

ياسر محمد حجازي

108365

RR153505428LB

دانيال ماري الياس داغر

110731

RR153505445LB

طانيوس شحادة فخري

113883

RR153506318LB

امني حسني مكي

115104

RR153504895LB

محمد حسني هاشم

115130

RR153503585LB

روبار جرجس مطر

115759

RR153505476LB

جوزف جورج سكاب

118213

RR153505856LB

يعقوب سامي الخوري

131191

RR153508415LB

وليد يوسف خليل

131423

RR150038956LB

(ورثة) حكمت اديب ضاهر

132542

RR153507225LB

كرسم الشرق االوسط ( اكسون ) ش.م.م

132772

RR150045767LB

طوبيا طانيوس الحاج

139617

RR153504665LB

كريستل نبيل عويجان

173635

RR150039280LB

 THE POLICYلوساطة التأمني ش.م.م

190424

RR153504351LB

اديب سجيع ابو عاصي

206577

RR150038103LB

شركة عطوي للتجاره والتوزيع

206896

RR153503798LB

روجيه باخوس ش م م

217876

RR153499824LB

فيصل رامز حيدر

220879

RR153505374LB

جمال جوزيف نصار

221124

RR153505405LB

شركة واتر انفستمنت نتورك ش.م.ل

222680

RR153498979LB

س .س .انترناشيونال ش.م.م

228660

RR153506383LB

طرو هاروتيون حجي مانوكيان

229162

RR153498917LB

شركة ملع اللبنانية االملانية

229356

RR153505330LB

شركة افكار ش.م.م.

230585

RR153503563LB

امني شفيق الهبر

231075

RR153503435LB

شركة باردستيل ش.م.م

231674

RR153506919LB

سي اند سي غروب ش.م.م C&C GROUP SARL

231716

RR153506701LB

ميرا بالست  -شركة يرفانت اواكيميان وشركاه

232359

RR153502965LB

هاسميك ماطيوس دركودركيان

232361

RR153503047LB

يرفانت ليون اواكيميان

232362

RR153503078LB

رندا سلطان نجيم

236672

RR153503170LB

نيكول شربل ابو صافي

236992

RR150038182LB

ميخائيل الفريد مصري

237030

RR150039948LB

شركة اكواسود واتر تريتمانت ش.م.م

237090

RR153499603LB

بسام مصطفى حويجي

240556

RR153499170LB

ميالد مارون نعيم فرحات

240832

RR153503020LB

منيرة خليل غوليشكان

241444

RR153503603LB

مروان عبد الله الخير

243640

RR150038315LB

روبير سابا الهاشم

247229

RR153499104LB

حبيب محمود جابر

247239

RR153502996LB

علي احمد شهاب

248329

RR153499020LB

الني عبد الله عبود

255488

RR153507004LB

بولس مارون بو سمرة

255573

RR153508375LB

فاديا ادوار مسلم

257055

RR150038298LB

ش ــرك ــة ب ــري ــص غـ ـ ــروب ل ـل ـت ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة واالسـ ـتـ ـي ــراد
والتصدير
ورثة ادمون اكوب كيورك خاتشريان

257264

RR150038514LB

257940

RR150039608LB

258959

RR153499206LB
RR153499166LB

رقم املكلف

رقم التمييز

شركة بزنس انفستمنت غروب ش.م.م

8168

RR153504127LB

شركة ابي رميا اخوان للتجارة والصناعة ش.م.ل

8777

RR153503965LB

شركة انسكتا كيماويات للزراعة ش.م.م

9005

RR153504011LB

ميريكو  -مرهج للصناعة والتجارة

9532

RR150038443LB

شركة الخدمات الطبية والفنية ش.م.م

9559

RR153506658LB

شركة ساوند اند فيزيون ش.م.م

9932

RR150045722LB

كونستراتك ش.م.م CONSTRATEC

10247

RR153505635LB

شركة بارتنرز مانجيريل سيستم ش.م.م

11096

RR150038253LB

شركة فدا زلوم ش.م.م

11582

RR150038576LB

شركة ماك ل ش.م.ل ( معوض للمقاوالت والبناء سابقا )

11802

RR153506145LB

انتر مدكو ش.م.م

11869

RR153508089LB

شركة البيز ش.م.م

11995

RR153506595LB

شارل الياس الخوري

17311

RR153499016LB

جان الياس نهرا

17324

RR150038488LB

ارا اسام ميناسيان

17848

RR153504250LB

سركيس سمبات سركسيان

19328

RR150038465LB

ورثة انطوان فايز ابو توما

23041

RR153506454LB

ريمون مخايل حنا  -تجارة عقارات  -بيت الشعار

23358

RR150046144LB

ايلي مخايل حنا  -انشطة عقارية

23363

RR150046175LB

نجم توفيق صليبا

25264

RR153504229LB

مؤسسة سمير بطرس

25342

RR150038749LB

كارول يونس الحلو وهبة

26110

RR150038426LB

حسني علي قازان

27473

RR153504453LB

فائزة احمد لطفي مجدي

27886

RR153499625LB

صالح نجيب النار

31301

RR150038430LB

حبيب منصور ساسني

42554

RR150038752LB

شركة باالد للتجارة ش.م.م

42683

RR153503444LB

ادال راجي بو مرعي

47136

RR150038911LB

فؤاد داوود الحداد

47161

RR150038885LB

كميل جبران رزق

47682

RR150039894LB

فؤاد حسن منذر

51354

RR153505459LB

سليمان قاسم الحركة

63268

RR150038457LB

نبيه انطوان صوما

63853

RR153504008LB

ديمتري ناجي فريد طراد

65653

RR153504688LB

هنري شكر الله عبد الله

66211

RR153505578LB

سميرة مصطفى حرقوص

68508

RR153506202LB

شركة مجمع قصر فخر الدين السياحي

69536

RR153506074LB

بوغوص ميناس ميسريان

71989

RR153505388LB

سمير اديب فواز

72810

RR153508407LB

ميشال سليمان بو عبدو

73982

RR153506692LB

ابراهيم شريف الحاج

74409

RR153506264LB

ميساك اونيك فرنسيسيان

76008

RR153506746LB

جاك بشارة كرم

78867

RR153503736LB

ستارتكس (ا  -ج)

83620

RR153505547LB

فارس ديب الياس

كلوديت شفيق سركيس

87193

RR153508472LB

حسني موسى دباجة

259017

يوسف بديع ندي

88305

RR153506715LB

انطون يوسف بيضون

260976

RR153503149LB

محبوب توفيق سعد ابي نادر

88348

RR153506255LB

وسام فايز عيسى

262930

RR153499815LB

الشركة الدولية لالخشاب والقشرة ش.م.م

97379

RR153505480LB

رفقة ميالد بو حبيب

264406

RR153499135LB

