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  إعالم تبليغ
  الموضوع: تبليغ

  
دائرة  –يات لمصلحة العم –مديرية الضريبة على القيمة المضافة   -مديرية المالية العامة  -تدعو وزارة المالية    

ة في  مديرية الضريب االلتزام الضريبيدائرة هم في الجدول أدناه للحضور إلى ئخدمات الخاضعين, المكلفين الواردة أسما
بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم  -شارع كورنيش النهر -مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل على القيمة المضافة, 

ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة  كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما
  لماً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية: ع ,المراجعة المشار إليها أعاله

  
 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR181647529LB 33840 ريمون الياس سركيس

 RR181647550LB 34839 حليم نعيم الزعني

 RR181647563LB 36437 نقوال حنا داوود

 RR181646951LB 48065 محفوظ وديع غانم

 RR139379508LB 52687 عماد محسن بيضون

 RR181646979LB 53402 جورج عزيز ايوب

 RR181647033LB 59252 سركيس بوغوص سركيسيان

 RR181647064LB 61245 زهير محمد هاشم البراج

 RR181647166LB 64406 واهي وارطيوار سرايداريان

 RR181647183LB 65576 جوزيف الياس مخايل القطريب

 RR181647206LB 66149 عمر احمد العامودي

 RR181647210LB 66886 حنا جرجس السكاف

 RR181647268LB 74187 هيام زهدي ملحس

 RR181647271LB 74656 ميشال نقوال زريق

 RR181647311LB 77316 دانياال ميشال خاطر

 RR181647325LB 77611 خليل حنا القزح سكر

 RR181647342LB 78540 ياناراكسي سركيس بدروس

 RR139379542LB 96544 عباس علي حسين مكتبي

 RR172945042LB 119623 زين ابراهيم االتات

 RR139379202LB 145147 عبد الحسين ابراهيم حب هللا

 RR172945277LB 147741 حسان امين الجردي

 RR172945285LB 148106 عبدهللا يعقوب راشد ابو جودة

 RR139379220LB 148279 احمد سالم احمد بامحرز

 RR139379233LB 166739 حسن محمود مغنية

 RR181647722LB 190828 شركة المزرعة العقارية ش.م.ل.

 RR181646449LB 204704 انطونيوس جرجس طوق

 RR139379255LB 218911 جاكلين انطوان مسعود

 RR139379278LB 231729 مخايل يوسف نصار

 RR139379281LB 245892 ان توفيق مرتضىعدن

 RR139379295LB 257173 اربيني نيكو غوص مانداليان

 RR139379088LB 543832 ورثة لويس يوسف الزغبي

  
  ورية اللبنانيةالجمه

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR139379091LB 563671 اميل كامل جبرايل سالمة

 RR139379131LB 584548 ليوتينن سعيد خياط

 RR139379162LB 605409 لينه رفيق الالذقي

 RR139379176LB 609545 مد مصطفى زعرورمح

 RR139379180LB 615277 محمد طالل مصطفى القطب

 RR139379193LB 638009 جميل عبد الحسن صغير

 RR139378961LB 669171 سيد هاشم عبد الرحمن الهاشم

 RR139378989LB 679395 حبيب حيدر حامد

 RR139378992LB 681464 ربيحة طاهر المصري

 RR139379009LB 681945 علي الوزير قاسم بن

 RR139379012LB 705703 هدى جرجي سالمه

 RR139379026LB 738810 امين سلمان الجردي

 RR139378860LB 796571 بدر عبد العزيز علي عبد الكريم ابل

 RR139379043LB 948799 نجيب سلمان الجردي

 RR139379057LB 953389 غزوان احمد شرف

 RR139379065LB 1015782 عدره عمر عبد هللا

 RR139378842LB 1102015 منيره سلطان بن عبد العزيز ال سعود

 RR172944648LB 1195073 محمد فؤاد محمد ثنيان الغانم

 RR172944722LB 1249963 جوزف سليم الخوري

 RR139378856LB 1524650 جاد هللا محمود ابو دياب

  


