
الجمهورية اللبنانية 

وزارة المالية

مديرية المالية العامة

مديرية الواردات

إعالم تبليغ

تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضموناسم المكلفرقم المكلف

RR008586041LB29/03/201124/10/2011عبد الحسن محمد ماجد498863

RR008807746LB04/02/201128/10/2011نبيل يوسف قرطاس864482

RR008807945LB28/02/201124/10/2011جاكلين جرجي يونان727300

RR008585984LB15/03/201124/10/2011تايشي كومباني ليمتد79866

RR008586148LB18/04/201124/10/2011الياس جوزف اسكندر416088

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة-  مديرية الواردات - دائرة الضريبة على الرواتب وا2جور , المكلفين الواردة أسماؤھم في 
الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بيروت - كورنيش النھر - مبنى وزارة المالية- الطابق ا2رضي لتبلغ البريد المذكور 

تجاه  اسم كل منھم خIل مھلة ثIثين يوماً  من تاريخ نشر ھذا اJعIم، وإF يعتبر التبليغ حاص�ً  بصورة صحيحة بعد إنتھاء مھلة المراجعة 

المشار إليھا أعIه، علماً  أنه سيتم نشر ھذا اJعIم على الموقع اJلكتروني الخاص بوزارة المالية:

RR008586148LB18/04/201124/10/2011الياس جوزف اسكندر416088

RR008586160LB18/04/201124/10/2011ناجي حنا نحاس286313

RR008807648LB22/02/201124/10/2011ھدى الياس ابو ناضر813654

RR008807968LB03/03/201124/10/2011عباس علي عيدي1543068

RR008585651LB04/03/201124/10/2011فاطمه علي فواز1551159

RR008586069LB05/04/201124/10/2011مارتن علي اسامه المغربل364691

RR008586072LB08/04/201124/10/2011غسان عبد الكريم جابر363512

RR008586088LB20/04/201124/10/2011حسام يوسف ابو حمدان231192

RR008586107LB04/04/201124/10/2011محمود حسن زيتون109174

RR008586198LB08/04/201124/10/2011منيفه حمزه الداFتي401249

RR008304728LB01/04/201124/10/2011سلوى عبد الرحمن الداعوق193646

RR008585957LB15/03/201124/10/2011قاسم محمد نعمة مخلص228560

RR008586121LB14/04/201124/10/2011ذي كلوب68906

RR008586270LB13/04/201125/10/2011مروان عبد هللا يوسف1527481

RR008304629LB08/04/201124/10/2011رمزي سھيل غزاوي248636

RR008304727LB04/04/201124/10/2011انيس محمد شريف بدران274965

RR008585789LB09/03/201124/10/2011سلمى بدر بيطار1309575

RR008585914LB05/04/201127/10/2011يوسف جرجس ايوب1542298

RR008585971LB18/04/201124/10/2011كارن جورج الدفوني355493

RR008586018LB04/04/201124/10/2011فايز محمد ابو شلبك140134

RR008586082LB08/04/201124/10/2011عدنان ابراھيم بنات180777

RR008586339LB20/04/201125/10/2011الياس يوسف نصار1543390

RR008807800LB17/02/201127/10/2011رشيد جورج ايوب1226367

RR008807386LB23/02/201124/10/2011كاترين رزق هللا شعراوي179260



RR008304802LB16/02/201124/10/2011الياس نجيب الحاج985067

RR008586093LB08/04/201124/10/2011ماھر غسان المكحل81008

RR008586100LB01/04/201125/10/2011الياس طانيوس سعاده106350

RR008807448LB11/02/201124/10/2011اكرم سليم اشتي48180

RR008304726LB08/04/201124/10/2011عادل علي شويكاني178604

RR008585947LB29/03/201124/10/2011مروان سعيد اللبان392101

RR008585996LB07/04/201124/10/2011سيلفانا موسى جابر264778

RR008586080LB08/04/201124/10/2011عبد هللا محمد الساعاتي222467

RR008586213LB04/04/201124/10/2011احمد مصطفى الميداني267056

RR008586367LB15/04/201124/10/2011مريم محمد فياض909196

RR008586075LB04/04/201124/10/2011سحر نزيه بعاصيري370687

RR008586125LB06/04/201124/10/2011عربية فوزي محمد علي84867

RR008806014LB23/03/201126/10/2011سعد هللا حسن السيد350561

RR008807504LB11/02/201126/10/2011برنار جول موريتي69868

RR008807654LB18/02/201126/10/2011احمد عبد المولى العويني101245

RR008585978LB21/03/201124/10/2011محمد سليمان الزين70124

RR008586004LB13/04/201124/10/2011روF احمد ھشام السبيتي1091753

RR008586020LB18/04/201124/10/2011مي بطرس ماضي106855

RR008586029LB18/04/201124/10/2011نازك ملحم الخوري1140689

RR008586040LB29/03/201124/10/2011خليل جميل كنج381323

RR008586051LB20/04/201125/10/2011نضال حسن عرابي390898

RR008586061LB08/04/201124/10/2011زھير مصطفى الحايك413093

RR008586070LB04/04/201124/10/2011ھيثم خضر الرمش382523

RR008586074LB04/04/201124/10/2011حاتم جعفر صيداني366933

RR008586081LB01/04/201124/10/2011يوسف امين قنصور254820

RR008586085LB18/04/201124/10/2011تانيا ريمون رزق247497 RR008586085LB18/04/201124/10/2011تانيا ريمون رزق247497

RR008586092LB04/04/201124/10/2011اسامة محمد محمصاني385919

RR008586103LB04/04/201124/10/2011حبيب محمد براج92334

RR008586109LB18/04/201124/10/2011ايفون الياس عون124353

RR008586119LB08/04/201126/10/2011شركة التنمية والھندسة 5145

RR008586122LB01/04/201124/10/2011مطعم كاروسيل /خليل 101280

RR008586144LB08/04/201124/10/2011فادي رياض رفاعي196864

RR008586147LB15/04/201124/10/2011علي حسين جابر300301

RR008586154LB18/04/201124/10/2011سليم فضلو عطا543475

RR008586174LB08/04/201124/10/2011مصطفى صبحي بندقجي224022

RR008586205LB12/04/201125/10/2011جورج إلياس الدبس411532

RR008586283LB19/04/201124/10/2011منى خضر منصور1522420

RR008586373LB18/04/201124/10/2011ھدى رستم فخران859896

RR008807338LB15/03/201124/10/2011ھشام طعان ابراھيم194949

RR008807458LB23/02/201124/10/2011غسان احمد البلبل127480

RR008807575LB11/02/201124/10/2011دFل عبده اللحام478286

RR008807629LB17/02/201124/10/2011منى يوسف غفري1146259

RR008807742LB08/02/201124/10/2011رامز سليم مصطفى509269

RR008807759LB22/02/201124/10/2011ريتا انطوان شليطا439218

RR008807832LB17/02/201124/10/2011فارس الياس مونس1533430

RR008807841LB24/03/201124/10/2011حسين خليل صعب707164

RR008586063LB04/04/201124/10/2011فيكي منير نصار537944

RR008586231LB11/04/201126/10/2011خالد كارلوس مفيد حيدر1515576

RR008586114LB05/04/201124/10/2011معھد فيفيان ودارد للتجميل95800

RR008807816LB21/02/201124/10/2011محمد احمد بصبوص532744



RR008586171LB20/04/201124/10/2011احمد محمد عبد هللا395608

RR008586118LB04/04/201124/10/2011شركة حنينة للمقاوFت 67654

RR008586048LB20/04/201125/10/2011نمر عبدو جبر370442

RR008586181LB15/04/201126/10/2011خالد يوسف بركات261167

RR008807836LB18/02/201124/10/2011اسامه مصطفى القنواتي1531250

RR008586026LB06/04/201126/10/2011مروان سامي بركات411368

RR008807618LB17/02/201124/10/2011احمد خليل محمودي1146329

RR008586060LB08/04/201124/10/2011سليم سعد الدين شھاب363861

RR008586145LB08/04/201124/10/2011مفيد سري الحسامي220972

RR008586247LB18/04/201124/10/2011نفيسه محمد شفيق صناديقي1526836

RR008304706LB09/03/201124/10/2011علي فؤاد الحسامي61819

RR008585985LB15/03/201124/10/2011الدار الجامعية للطباعة والنشر102022

RR008586210LB18/04/201125/10/2011اميل ايليا حوراني257601

RR008586228LB20/04/201124/10/2011عبد الرحمن علي محسن1515161

RR008586039LB24/03/201124/10/2011ھوري وازكين بوزانيان523168

RR008586159LB12/04/201124/10/2011فاروق محمود عثمان48385

RR008586017LB30/03/201126/10/2011الشيخ معين الشيخ يوسف378837

RR008586168LB19/04/201125/10/2011مارون الياس الفرخ392781

RR008585948LB13/04/201125/10/2011ايلي سليم اسكندر الھاشم379156

RR008585988LB15/03/201124/10/2011وسيم محمد قيس124003

RR008586182LB07/04/201124/10/2011محمد احمد الحلبي249364

RR008586195LB11/04/201124/10/2011مصطفى عبد الرحمن كنجو534975

RR008304736LB04/04/201124/10/2011ثريا بدر الدين الداعوق193636

RR008586142LB18/04/201124/10/2011عماد عبد هللا ھواري238107

تبدأ مھلة اFعتراض المحددة بشھرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.تبدأ مھلة اFعتراض المحددة بشھرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

مدير الواردات

لؤي الحاج شحادة


