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  إعالم تبليغ
  الموضوع: تبليغ

  
  

دائرة خدمات  –يات لمصلحة العم –مديرية الضريبة على القيمة المضافة   - مديرية المالية العامة  -تدعو وزارة المالية    
لى القيمة مديرية الضريبة عفي  االلتزام الضريبيدائرة هم في الجدول أدناه للحضور إلى ئالخاضعين, المكلفين الواردة أسما

بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم  -شارع كورنيش النهر -مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل المضافة, 
ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة  خالل مهلة ثالثين يوما

ً  ,المشار إليها أعاله   أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:  علما
  

 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف
تاريخ الزيارة 

 الثانية
تاريخ لصق 

LIPANPOST 

 RR139379030LB 29/08/2017 13/09/2017 922478 سالم خالد جابر العلي الصباح

 RR139379074LB 29/08/2017 20/09/2017 1090884 ايمن عبد المعطي شاهين

 RR139379128LB 30/08/2017 13/09/2017 584450 جوزيف رسالن شرتوني

 RR139379216LB 30/08/2017 13/09/2017 145257 سني عزيز نحاس

 RR139379264LB 28/08/2017 13/09/2017 230962 طانيوس هيكل خليل

 RR139379304LB 28/08/2017 16/09/2017 504962 نجوى نهاد االسعد

 RR139379318LB 30/08/2017 16/09/2017 505151 نجيب رسالن الشرتوني

 RR139379499LB 28/08/2017 20/09/2017 52050 تيسير نجيب شرارة

 RR139379539LB 29/08/2017 13/09/2017 96213 فهد عبد اللطيف الدايخ

 RR139379556LB 29/08/2017 18/09/2017 97492 الشيخ ابراهيم ذوقان ابو عياش

 RR172942236LB 30/08/2017 13/09/2017 190179 سعيد عمر قاسم العيسائي

 RR172942240LB 30/08/2017 13/09/2017 190180 محمد عمر قاسم العيسائي

 RR172942253LB 30/08/2017 13/09/2017 190181 عبد هللا عمر قاسم العيسائي

 RR172942341LB 29/08/2017 13/09/2017 280981 كريم رزق هللا يمين

 RR172942514LB 30/08/2017 15/09/2017 443164 سركيس الياس زغيب

 RR172942531LB 29/08/2017 13/09/2017 453516 كامل محمد امهز

 RR172942868LB 30/08/2017 13/09/2017 561010 محمد راشد الخاطر

 RR172942973LB 30/08/2017 13/09/2017 577434 حسين عبدهللا علي العيسائي

 RR172943007LB 30/08/2017 13/09/2017 577495 سيف نعمان سعيد عابد نعمان سعيد

 RR172943421LB 30/08/2017 13/09/2017 671693 زلفا سعيد برجاوي

 RR126209196LB 14/09/2017 06/10/2017 743507 مرال جميل مخيش

 RR126209219LB 07/09/2017 06/10/2017 765878 جورج سليم ابو نصار

 RR126209823LB 15/09/2017 06/10/2017 648372 رفيق حليم الحاج

 RR172942580LB 13/09/2017 09/10/2017 468402 ديب فرحات فرحات

 RR172943585LB 14/09/2017 06/10/2017 928330 جورج بطرس بو عبود

 RR172943625LB 14/09/2017 06/10/2017 995643 جورج توفيق الزرقا

 RR172945073LB 14/09/2017 06/10/2017 122641 نويل جوزف ايوب

 RR181646700LB 15/09/2017 06/10/2017 282484 زياد موسى بو داغر

 RR181646982LB 14/09/2017 06/10/2017 53893 بول سليم عسلي

 RR181646996LB 14/09/2017 06/10/2017 53895 جورج سليم عسلي

 RR181647339LB 11/09/2017 06/10/2017 77662 يوسف مخائيل الخوري

 RR181647838LB 04/10/2017 18/10/2017 2746718 رامز نعمة بالل

 RR181647784LB 28/09/2017 17/10/2017 31961 خالد عبد الباسط عيتاني

  

  الجمهورية اللبنانية
  وزارة المالية

  مديرية المالية العامة
 مديرية الضريبة على القيمة المضافة


