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إعالنات

إعالم تبليـــــــغ
املوضوع:تبليغ ضرائب متوجبة – تدعو وزارة املالية
– مديرية املالية العامة – املصلحة املالية االقليمية
في محافظة جبل لبنان – دائــرة التحصيل -املكلفني،
ال ــواردة أسماؤهم في الـجــدول أدن ــاه ،املجهولي مركز
العمل أو محل اإلقامة حاليًا للحضور شخصيًا أو من
ينوب عنهم قانونًا خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ
2017/12/27الى مركز الدائرة الكائن في بعبدا– شارع
س ــوق بـعـبــدا – مـبـنــى الـحـلــو – ال ـطــابــق األول لتبلغ
بريدهم خــال مهلة ثالثني يومًا مــن تــاريــخ نشر هذا
ً
االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة
بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا انه
سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني.
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2838180

انصاف سلمان العضيمي

2415748

حسن ابراهيم فرحات

2040224

شارل طانيوس بو نجم

2465979

جوهانا جاك بو جوده

2415749

محمد ابراهيم فرحات

2850698

مارسال الياس الخوري

1224746

جاد مخايل الخراط

2158294

اكرم نجم حماده

2851028

عبدو طانيوس بو نجم

2629077

جورجات نقوال الشختوره

2451055

منيفه فندي الحسنيه

1724206

الياس جبران حداد

2280595

زاكي امني عبد الباقي

1354137

يوسف طانيوس اندراوس

1075344

يوسف شكيب ميالن كرم

2281904

غسان امني عبد الباقي

2606922

ميشال جوزيف حداد

2861030

ماري يوسف كرم

2758349

نجاح امني عبد الباقي

2606925

كارين كارل هانسن

2807541

عيد عادل نور الدين

2091975

ادوار الـ ـ ـخ ـ ــوري ج ــرج ــس
عون سلوان

1263224

حواء يونس الحاج

2807542

ليال عادل نور الدين

2449503

حنه ماضي عون

1263226

هاني صبيح الحاج

2807545

حسن عادل نور الدين

2644585

جميله محمد الدقدوقي

1263231

لبنى صبيح الحاج

2807547

فيروزه محمد السبع

حليمه احمد الخطيب

1263237

رجب صبيح الحاج

2807551

1263241

احمد صبيح الحاج

مـ ـحـ ـم ــد ع ـ ـلـ ــي عـ ـ ـ ـ ــادل نـ ــور
الدين

1981266

عبد الكريم عوض الحجار

2807553

فاطمة عادل نور الدين

هال حسن جابر

1352520

محمد اسعد منصور

813488

خليل يوسف عمار

1064313

جهاد يوسف عمار

1064325

عائده يوسف عمار

1064328

طاهره يوسف عمار

2535661

فاديا يوسف عمار

2874698

حسني يوسف عمار

2874704

عمار يوسف عمار

2874708

فاطمه يوسف عمار

2026024

فريده انيس عقل

2508029

سيزار جميل ابي فراج

1130652

بسام يوسف بعقليني

2469873

شربل سعاده نصر

1348104

طوني حكيم نجم

2668856

انطوني هاني الهاني

2648530

ادال اسكندر مارون

2169245

رواد جورج ابي رعد

2219105

سيدة بولس طربية

2754175

ليليان شوقي طربيه

2754179

ماري تريز شوقي طربيه

259146

بطرس الياس صقر

رقم املكلف

اسم املكلف

1544880

نهاد غطاس حاوي

485527

جوزف جورج عقل

2535785

1251050

جورج يوسف عقل

2670212

799279

منى طانيوس عازار

اح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــد عـ ـ ـ ـب ـ ـ ــد ال ـ ــرح ـ ـم ـ ــن
الخطيب

2694368

كربت اغوب اواكيان

1880590

اديب ابراهيم الغريب

2210013

2280942

كريستيان عبدو يارد

1645463

ماري طانوس الخوري

2265439

فاطمة جميل كنج

873814

فادي رشيد الحاج

1190393

الياس عقل جرجي بجاني

1618622

هنيه محمد كنج

707172

حـ ـن ــا جـ ــرجـ ــي قـسـطـنـطــن
قسطنطني

923992

انس مالك الخطيب

2742878

هدى يوسف جابر

2160254

سمر احمد عطايا

1396033

حافظ راجي الحركه

156505

جرجات اسكندر عساف

2160222

ندى عزات مزهر

1727913

حسان راجي الحركة

1214546

روي جوزف حنا

2160236

نور الهدى عزات مزهر

2248633

وائل توفيق ضو

1214544

جاد جوزيف حنا

2160243

ربيع عزات مزهر

1394229

فيصل توفيق ضو

873431

ل ـي ـن ــا اسـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــردون ه ـل ـيــط
الحاج

2160260

ياسمني عزات مزهر

632716

بيدرو خليل حكيم

1367676

عامر رفيق الحاج

2465892

بسام درويش عبد الله

1981543

فادي مفيد بك الصلح

1801633

طارق رفيق الحاج

1278712

ظافر درويش عبد الله

1050233

ايفون احمد الحجار

268110

طوني سليم سكاف

2465899

بالل درويش عبد الله

2341585

انعام يحي سليم

1479300

سميرة بربر بو انطون

2465918

جيهان درويش عبد الله

1779779

علي دياب سليم

947515

عبدو ايليا نعمه

2465910

هنادي درويش عبد الله

1060954

محمد دياب سليم

2028280

نبيها الياس ابو شديد

2465889

فاطمة درويش عبد الله

1779776

هيام دياب سليم

2183928

بديعة نخله الخوري

1181361

سعاد جرجي حمصي

1779786

جمال دياب سليم

2183931

جــورج نسيب الـيــاس عطا
الله

2762901

بيار يوسف روكس

1779783

سهام دياب سليم

967412

اليس امني القزي

1779788

غاده دياب سليم

2183934

عايده نسيب عطا الله

1836779

كابي شفيق القزي

1770087

جرجس لويس لويس

2183938

نزيه نسيب عطا الله

2264017

جوزف شفيق القزي

1233278

الياس امني اسحق

2661232

سه تا اغوب مصريان

2478789

عايدة شفيق القزي

2163352

فريزه مصطفى جراح

2661230

ت ـ ــام ـ ــار ازنـ ـ ـي ـ ــف اوهـ ــانـ ــس
طوقاجيان

2478791

ايفات شفيق القزي

2802508

تمام رميحي عواد

2478795

اودات شفيق القزي

2768177

تراز جرجس الجاموس

2692520

بــديـعــة طــانـيــوس الـخــوري
حنا

629761

باسم عادل نصر الدين

1823818

هيفا الياس شاوول

1810325

كريستل اميل الصفدي

2272948

ناصيف معروف داغر

1291342

جميل محمد جميل كنج

1391052

ايفيت شاكر صالومي

2272931

برباره معروف داغر

942996

زينة عادل نجيم

2208361

مارلني شاكر صالومي

663691

حني معروف داغر

2614400

حسن محمد عمرو

2285665

عبده بولس ضو

933112

ملحم سعيد البستاني

1055163

امني قاسم زهر

1756999

فؤاد عبدو السبعلي

2715288

وداد شعبان الشحيمي

683799

فهد قاسم زهر

2715331

نسرين محمد الشحيمي

2799450

بالل نمر حيدر احمد

1150662

هدى حبيب دوميط

1150286

فادي سليم حاطوم

2164584
2161759

زينب حسن بلوط
عباس قاسم بلوط

1849731

محمد حسني بلوط

2323196

الياس نعيم يوسف

1465761

سيده طالب عواد

2194900

عفيف محمد حيدر احمد

2460292

ملكه سليم شميط

175596

سمير طانيوس ابي خليل

2690578

توفيق احمد االلطي

1424369

1158721

متيلدا ميشال عيسى

م ـح ـم ــد ع ــام ــر ن ـم ــر ح ـيــدر
احمد

2541768

نجاة احمد اللطي

491768

نجوى احمد اللطي

2376318

عقاب سليم حاطوم

1374387

الياس ديب الحاموش

2799444

مريم نمر حيدر احمد

691558

هدى محمد االلطي

2376319

بهية ملحم البركي

1374389

مرسال ديب الحاموش

2556727

ربيع مارون الديب

2690584

اسماعيل احمد للطي

1521141

سميرة فوزي غزيل

1363220

شادية ديب الحاموش

2841396

فيوليت اديب خوري

2690598

مصطفى احمد اللطي

1526983

ليلى فوزي غزيل

2447164

نورا هماياك غوكاسيان

2486519

كامله مصطفى السباعي

2690601

ماهر احمد للطي

2688696

امل فوزي غزيل

2566697

سليم محمد علي قاسم

2250453

غاده اديب الخشن

2447147

اوص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا س ـ ـ ــركـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس
غوكاسيان

2702670

حنان فوزي غزيل

2696590

نجاح علي السبالني

2506854

توفيق سلمان مسعود

2447170

نـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس
غوكاسيان

2264888

جهاد سعيد دمج

2696591

غسان علي السبالني

2330070

فايزه سلمان مسعود

2376193

حافظ سعيد دمج

2696623

ياسني علي السبالني

2668819

حسن علي بشير

1150860

جميل خليل الشحيمي

940249

زياد سعيد دمج

1905257

مها طانيوس بو نجم

2655539

امني غسان شيا

