18

الثالثاء  12أيلول  2017العدد 3272

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالم تبليغ
2017/2805
املوضوع :إنذار شخصي
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات ـ ـ مالية لبنان
الجنوبي محافظة الجنوب ـ ـ دائرة التحصيل ،املكلفني الواردة أسماؤهم
في الجدول أدناه ،املجهولي مركز العمل أو محل االقامة حاليًا للحضور
شخصيًا أو من ينوب عنهم قانونًا خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ
 2017/9/12الى مركز الدائرة الكائن في السراي الحكومي ـ ـ صيدا لتبلغ
انذار شخصي.
ً
وف ــي ح ــال ع ــدم ال ـح ـضــور يـعـتـبــر الـتـبـلـيــغ ح ــاص ــا ب ـص ــورة صحيحة
ً
بتاريخ  2017/10/12عمال بأحكام املــادة  28من القانون رقم  44تاريخ
 2008/11/11وتعديالته (قانون االجراءات الضريبية).

81734

حاتم علي عبد الله

406794

رضى حسني اللهيب

957187

حسن ابراهيم خشمان

100011697

رقية محمد حب الله وشركاها

87458

حسن احمد اوزعر

1363507

رقية محمد عقيل عيسى

1583317

حسن توفيق قصاب

1988116

رقيه مصطفى السيد علي

724006

حسن حسني الحاج حسني

1584691

رمزي فهد الصادق

945329

حسن حسني طراد

275525

روزه الياس مرقص دندن الدرعاوي

1122015

حسن سعيد حجازي

1504283

روشنه علي عجمي

719803

حسن طه صبراوي

2302869

رياض حسن غزيل

295174

حسن عباس خليفي

275410

رياض خليل عواضة

2701447

حسن علي ابو زيد

233476

رياض رضا وطفا

1192392

حسن علي محسن

719677

زكية فضل مكنا

1174004

حسن محمد حسون

1481527

زهرة عبدالله برجي

895057

حسن محمد عز الدين

1190378

زهرة محمود بحسون

1665471

حسن محمد مهدي

100011826

زيد علي عبد الله وشركاه

264541

حسن محمود غندور

380270

زينب ابراهيم صالح

337848

حسن مصطفى قطيش

1076810

ساره سعيد حاج علي سلمان

1565858

حسن يوسف بسمه

711837

سالم محمد حسني عز الدين

722386

حسني حسن عجمي

307200

سامر حسن البابا

1458636

حسني محمد فواز

392346

سائدة احمد زين

718072

حسني احمد ابو خليل

717831

سعاد محمود بحسون

1379956

حسني ايوب الزغير

1034526

سعد ابراهيم الزين

1266604

حسني حبيب مسلماني

707518

سعد الدين محمد صبحي البساط

1855016

حسني عبد الكريم قعفراني

1624326

سكنة حسني عز الدين

212295

حسني علي حسني

725357

سليم حبيب مارون

1329888

حسني علي غريب

247719

سليم سعيد القزي

1042992

حسني محمد صايغ

1191975

سمر سمير بدوي

890334

حسني محمد عرب

670022

سميح قاسم برجي

280584

حسني ياسني ايوب

717710

سمير محمد امني فقيه

60915

حسني يوسف جمول

2701430

سمير مصطفى الراعي

872848

حسني يوسف عثمان املوسوي

689729

سوريانا وفيق البساط

حفيد مصطفى فرحات

1178212

شركة  H.M.Cزينب تاج الدين وشركاؤها ت

2394316

شركة ابو عامر للتجارة العامة ش.م.م
شركة الحليب واللحم الطازج ش.م.ل

رقم املكلف

اسم املكلف

431537

محمود محمد أسعد

946932

ابراهيم توفيق مراد

1489531

ابراهيم سليمان غسطني حرفوش

709965

ابراهيم صالح جباعي

266868

ابراهيم علي االخضر

411307

ابراهيم محمد ابراهيم

2816349

ابراهيم محمد خليل ديب ذيب

1206389

احسان محمد عون

319579

احمد حسن عرابي

504439

احمد حسني الصالح

238706

احمد عاطف محمد الصاوي الحريري

1185117

احمد عبدو كرشت

407997

احمد محمود سنبل

495112

احمد مصطفى زعرور

893551

احمد مصطفى سعد

722255

احمد نصر الله فواز

100018145

اسعد الخوري

1604097

اكرم عبد الكريم ذياب

2175767

اكرم علي سكيكي

717591

الهام احمد ضاهر

210658

انجيل توفيق فرنسيس

387306

انطوان شفيق واكيم

2238282

انطونيو بطرس فارس

811860

727682

اوجيني بطرس يوسف

285196

حفيظة محمود الشريف

1039045

باسم حبيب بسما

1039335

حكمت احمد مرعي جابر

903445

719292

بتول عبد الكريم مغنية

929069

حيات محمد الزين

107720

شركة الكسارات الوطنية ش.م.م

1226078

بثينا حسني حمود

172270

حيدر تامر غدار

83726

شركة حرب وجمعة التجارية (ت)

721106

بطرس فارس فارس

1479579

حيدر كمال مروه

12943

247252

بالل عبد الله محسن

1475195

خالد كامل جرادي

شركة صيدون لصناعة وتجارة البالط واعمال
الديكور

1450987

بالل محمد بزي

692739

خالدية محمود املجذوب ملقب باملال

106608

شركة قاسم و نعمه و احمد البغدادي التجارية و
الصناعية

1716724

بلدية عاراي  -جزين

710244

خديجة احمد دهيني

862959

شريف نور الدين نور الدين

1595913

بهية محمد البردقاني

1892693

خديجة سليمان برجي

715535

شريف يوسف مرتضى

723160

بهيج خليل زعرب

717824

خليل ابراهيم حالوي

721919

شمس محمد عز الدين

1012696

بهيجة حسن السروجي

663275

خليل حسني بسمه

299376

صالح محمد خليل

172753

ثانوية السيدة للراهبات املخلصات  -عبرا

721198

خليل يوسف وهبي

1577085

صالح محمد زمزم

652562

جاك وديع سالم

721163

راشد علي عجمي

100010961

صالحة محمد بسمة وشركاها

233390

جعفر عبد املحسن الحسيني

719500

رائف سليمان الرز

660011

صائب سليم سالم

1074598

جعفر محمد هاشم

1497384

رائف علي خليل عباس

1140803

صفاء مصطفى حجازي

15798

جمال وفيق حنينه

578051

رأفت حسن صايغ

1486083

طموح العقارية ش.م.ل

2783874

جمعية اصحاب القلم الخيرية

868988

ربيع سعيد وهبي

715102

عادل كامل سقالوي

720149

جواد علي شاهني

1566343

رسميه محمد كردي

295122

عاطف رائف الرز

951254

جورج الياس بو سليمان

715858

رضا علي دخل الله

1218274

عائدة مصطفى قاسم

123161

جورج ميخايل الحجار

1596186

رضا علي شميساني

100011659

عباس صبراوي

971602

جوليا حنا عيد

721803

رضا محمد غبريس

956962

عباس حسن خلف

