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  و/7596 :رقم الصادر
  1/8/2011 :تاريخ 

  إعالم تبليـــــــغ
  

  .تبليغ تكليف برسم االنتقال:الموضوع  

المكلفين،  -  دائرة الضرائب النوعية– مالية محافظة جبل لبنان – مديرية المالية العامة –عو وزارة المالية تد 

الواردة أسماؤھم في الجدول أدناه، المجھولي مركز العمل أو محل اإلقامة حالياً للحضور شخصياً أو من ينوب 

 – بعبدا – الحلوالى مركز الدائرة الكائن في مبنى  11/8/2011عنھم قانوناً خالل مھلة ثالثين يوماً من تاريخ 

  . أمر القبض العائد لرسم االنتقال والمتوجب عليھم لتبلغلثالث الطابق ا–   مشاوي القديممقابل مطعم

  .11/8/2011               وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بتاريخ 

  .)قانون اإلجراءات الضريبية(  وتعديالته11/11/2008 تاريخ 44انون رقم  من الق28عمالً بأحكام المادة 

  

 لزيارة الثانيةتاريخ ا  المضمونبريد رقم ال المكلفاسم ضريبيرقم الال
 RR007946124LB 21/06/2011 2297871 اميره جرجس بو عساف

 RR007946118LB 23/06/2011 اميلي جان الحاج 1449045
 RR007945179LB 31/08/2010 بو شقراايلي خليل ا 455447
 RR007945313LB 10/12/2010 بديع فوزي مكرزل 231541

 RR007946122LB 22/06/2011 تاريز بشاره عيراني 2389287
 RR007946127LB 23/06/2011 جان درك جرجس بو عساف 2297904
 RR007945352LB 11/09/2010 جان كلود يوسف عربش 481660

 RR007946123LB 23/06/2011  رزق هللا تاجرجانين 1077738
 RR008554369LB 18/10/2010 جورج شوكت فيليان 576559

 RR007946108LB 23/06/2011 جورج يوسف بعقليني 2103341
 RR007945349LB 11/04/2010 جورجات ميشال بوسرحال 1245220

 RR007946133LB 23/06/2011 جوزف جرجس بو عساف 67581
 RR007945349LB 30/10/2010 دالل ميشال مكرزل 1056026
 RR007945192LB 31/05/2011 رفيق انطون الخويري 275714
 RR007946107LB 23/06/2011 روبير يوسف البعقليني 116414
 RR007945192LB 31/05/2011 ريشار انطون الخويري 331499



 RR007946110LB 23/06/2011 زياد روبير البعقليني 2103391
 RR008554365LB 18/10/2010 ساري شوكت فيليان 1105281

 RR007945178LB 31/08/2010 سامي خليل فاضل ابو شقرا 19532
 RR007945192LB 31/05/2011 سوزان انطون الخويري 508476

 RR007945192LB 31/05/2011 شربل انطون الخويري 2179448
 RR007349262LB 11/12/2010 طاھر علي فضل هللا 2055998
 RR007946228LB  2011/6/22 عائدة منير العياش 2171500
 RR007946229LB  2011/6/22 عدنان منير العياش 2173522
 RR007946235LB  2011/6/22 عيد منير العياش 2173095
 RR007946227LB  22/7/2011 عزت عبد جواد بو ملحم 356796

 RR007946111LB 23/06/2011 فادي البعقليني روبير 2103396
 RR008554373LB 24/11/2010 فاليا جورج ابو ديوان 247933

 RR007945192LB 31/05/2011 فرنسا انطون عقيقي 2179456
 RR008554396LB 15/12/2010 فريد فردينان رزق هللا تاجر 2073566
 RR007946230LB  2011/6/22 فيروزه منيرة العياش 2173221
 RR008554372LB 24/11/2010 ج ابو ديوانفيفيان جور 1839357
 RR008554370LB 24/11/2010 فيكتورين جورج ابو ديوان 1772990
 RR008554403LB 07/11/2010 كامل حسين ضو 2101716
 RR007349216LB 26/10/2010 كبلایر جورج العيراني 2057118
 RR007945218LB 26/06/2011 حرفوش/متيلدا ديب لطفي 131935

 RR007946125LB 23/06/2011 منى جرجس بو عساف 2297854
 RR007946113LB 23/06/2011 مي روبير البعقليني 2103381
 RR007946128LB 23/06/2011 ميشال جرجس بو عساف 119465

 RR007946109LB 23/06/2011 ميشال يوسف البعقليني 1793062
 RR007946126LB 23/06/2011 ميشلين جرجس بو عساف 2297882
 RR007946112LB 23/06/2011 ميشلين يوسف البعقليني 2103407
 RR007945180LB 31/08/2010 نبيل خليل ابو شقرا 990897
 RR0079459210LB 15/10/2010 نبيل فوزي مكرزل 24709

 RR008554371LB 23/11/2010 نجيب جورج ابو ديوان 190367
 RR007349258LB 09/12/2010 نھال سعدو المقداد 1663960
 RR007945349 LB 11/04/2010 وليد بطرس عون 1357332

  

  

  

تبدأ مھلة اإلعتراض على الضريبة المتوجبة والمحددة بشھرين إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ   

  . ضمناً  12/10/2011 وتنتھي في  12/8/2011التبليغ أي في   

  

   .الثالث الطابق –مشاوي القديم  مقابل مطعم بعبدا – الحلو مبنى: دائرة الضرائب النوعية :العنوان :المراجعة

  921143/05: الھاتف   

  

   بالتكليف                     رئيس مالية محافظة جبل لبنان                                              
  

    جورج المعراوي                                                                                    


