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 إعالم تبليـــــــغ
 

 UالموضوعU:تبليغ تكليف برسم االنتقال. 

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

الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه، المجهولي مركز العمل أو محل اإلقامة حالياً للحضور شخصياً أو من ينوب 

 –بعبدا  – الحلوالى مركز الدائرة الكائن في مبنى  15/3/2012عنهم قانوناً خالل مهلة ثالثين يوماً من تاريخ 

 .أمر القبض العائد لرسم االنتقال والمتوجب عليهم لتبلغ لثالثالطابق ا –  مشاوي القديم مقابل مطعم

 . 15/3/2012وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بتاريخ               

 .)قانون اإلجراءات الضريبية( وتعديالته 11/11/2008تاريخ  44ن القانون رقم م 28عمالً بأحكام المادة 

 إسم المكلف رقم المكلف
 لور مخايل طنوس 988000
 انيس طنوس الزبيدي 1043798
 سمعان سعيد عواد 1182431
 حنا مخايل طنوس 1543048
 عدوانا مخايل طنوس 1873677
 سعاد مخايل طنوس جعجع 1873691
 ابراهيم مخايل طنوس 1873722
 حليم سعيد عواد 2244321
 علياء جوزيف خليل 516715
 ليلى مخايل يونس 785795
 جاكلين سليم عبسي 1352833
 بيار دومط دومط 1353803
 لمياء جوزيف خليل 1717814
 شربل سمعان هاشم 2123421
 تريز سمعان هاشم 2123434
 امال دومط دومط 2428816
 تا يوسف رويسهمر 2428837
 ايلي دوميط دوميط 2428868
 انطوان دومط دومط 828223
 رافي ارشافير هودافرديان 441222
 كابي جورج مستوري 544035
 جرجي عيسى الهبر 652599
 خليل يوسف داغر 726455
 رياض نعوم بو كرم 743749
 ارمين ديكران قاليجي 807167



 إسم المكلف رقم المكلف
 مط طانيوس ابو عبد هللاضو 1097454
 ميشال طانيوس ابو عبد هللا 1097459
 ريمونا توفيق الطويل 1120319
 شفيقة نجيب ابو جودة 1246280
 ميراي ميالد رعد 1249835
 وارطانوش كريكور اسمينيان 1294995
 عبدو قزحيا ايوب 1310223
 لوسين ايزاك اوهانيان 1310757
 كريمة طانيوس نهرا 1312960
 باتريسيا طنوس الضعيف 1370975
 ربيع حبيب فرنسيس 1880393
 سناء الياس الحاج 1985848
 ايلي نمر مقبل 2233176
 رانيا ناصيف الحويس 2255376
 جهاد ابراهيم عبد المسيح 2398316
 بشاره يوسف ابراهيم 118631
 جوزف اليا عقل 134990
 ايلين انيس بحوث 253781
 د صيقليالياس جا 253784
 نخله اليا عقل 352495
 ريتا ارشافير هودافرديان 441195
 روجيه اليا عقل 619225
 جين نمر مقبل 642570
 حسن خانم توفيق الحلبي 666983
 نايلة جبران تويني 874406
 ريتا جرجي منيع 1216585
 سهام بيار عسيلي 1259979
 غبرياال جبران تويني 1259983
 ميشيل جبران تويني 1259985
 ناديا جبران تويني 1259989
 جولين جاد صيقلي 1318144
 جيسيكا جاد صيقلي 1318167
 عماد نسيب حمدان 1430816
 الهام جورج فرنسيس 1528947
 مريم جبر جبر 1579718
 يولند الياس نكد بو كرم 1653354
 كريستوف عبدو رحال 1716503
 مرسيان عبدو رحال 1792979
 ايجيت ميشال حكيم 1881773
 نائل نسيب حمدان 1979586
 سمر عماد حمدان 1979744
 نصر الياس زيدان الحاج 2017176
 وسام الياس زيدان الحاج 2017179



 إسم المكلف رقم المكلف
 صونيا عيد عاد 2075420
 ناديا سليم جابر 2077105
 زاوين ميناس قاليجيان 2081431
 غصوبرنده عقل  2132085
 كريكور ارتين قاليجيان 2188437
 وارطوهي ارتين قاليجيان 2188441
 زارميك ارتين قاليجيان 2188457
 هاروتيون ارتين قاليجيان 2188465
 ماري شكر هللا شالال 2349621
 فرنسوا عبدو رحال 2398324
 افلين بطرس مارون القاضي 2524522
 ايفون عيد القاضي 2524523
 لياس عيد القاضيا 2524525
 جوزيف عيد القاضي 2524527
 خالد محمد البراج 427778
 خالد ملحم بو درغم 476751
 رستم ملحم بو درغم 476822
 سعاد ناظم صليبا 476932
 ياقوت ملحم بو درغم 476935
 غازي ملحم بو درغم 477095
 اجود ملحم بو درغم 477144
 حسان ملحم بو درغم 477438
 زينة محفوظ محفوظ 482931
 مي سامي القعسماني 767340
 ايالن امين لحد 920077
 شاكر فرح عبدو فرح 1054726
 طارق عاطف منذر 1206487
 داليه محفوظ محفوظ 1225522
 غادة محفوظ محفوظ 1607991
 نلي ملحم بو درغم 1733270
 جورجيت فرح فرح 2075875
 ريتا فرح فرح 2075895
 ا جوزيف لحدكلودي 2122177
 انجلين ابراهيم رحموش 2127671
 بهاء عاطف منذر 2184565
 لميس عاطف منذر 2184572
 ماري امين لحد 2452458
 فيفيان جوزف لحد 2452534
 نادية  سعيد تميم 1848158
 سامي عفيف سالم 652629
 عبد الرؤوف عفيف سالم 1323959
 ريما عفيف سالم 2214151
 عفيف سالماميرة  2214164
 سامية عفيف سالم 2214305
 نجال طانيوس هاشم 1026812



 إسم المكلف رقم المكلف
 ميشال جورج صباغة 2517222
 لوريس يوسف خطار 1151206
 ماري فارس ابي عساف 1578851
 ماري سابا صعيبي 1712245

 

من اليوم التالي لتاريخ تبدأ مهلة اإلعتراض على الضريبة المتوجبة والمحددة بشهرين إعتباراً  

 .ضمناً  16/5/2012وتنتهي في  16/3/2012التبليغ أي في   

 

Uالمراجعة:U UالعنوانU: الثالثالطابق  –مشاوي القديم  مقابل مطعمبعبدا  – الحلومبنى : دائرة الضرائب النوعية.  

   Uالهاتف :U921143/05 

 

 محافظة جبل لبناناإلقليمية في مالية لمصلحة الارئيس                                                 
 

 جورج المعراوي                                                                          
               


