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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, 

كل منهم خالل مهلة ثالثين يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة 

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

 

 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR139378887LB 18948 انور بشارة بخعازي

 RR139378935LB 25585 سيمون سركيس سمتيان

 RR139378944LB 26061 يوسف جبرايل زعرور

 RR139379560LB 29404 غسان طانيوس مسعود

 RR139379573LB 32794 ارتين سركيس سمتيان

 RR139379635LB 43371 طارق عبد اللطيف كبارة

 RR139379661LB 56280 عمر محمد العتر

 RR172942085LB 64821 اليس سعيد ملحم

 RR172942094LB 65334 حسيب رشيد الريشاني

 RR172942103LB 76965 غاربيس مانويل مانوشكيان

 RR172942117LB 78642 منصور مخايل فرزلي

 RR172942134LB 91569 فؤاد منعم الحايك

 RR172942165LB 115081 جان البير طعمة

 RR172942179LB 145769 اسماعيل امان حسن حيدر

 RR172942222LB 177661 عفاف عبد االمير شرارة

 RR172942267LB 198566 طانيوس انيس زينون

 RR172942275LB 201397 وجوزف عبدو ض

 RR172942284LB 202919 احمد مصطفى البدوي الدرزي

 RR172942307LB 214747 بادرو سعد ابو جودة

 RR172942372LB 69128 يحيى خليل فاخوري

 RR172942409LB 110566 محمد حسين صالح

 RR172942412LB 170960 علي رضا خضرا

 RR172942430LB 240221 استبان ديران انوشيكيان

 RR172942528LB 445845 هانيه الياس اليشوعي

 RR172942559LB 467413 منى رشيد الرسامني

 RR172942593LB 473031 مالك نعمة هللا ابي نصر

 RR172942633LB 504226 دير مار يوسف البرج

 RR172942664LB 514293 نعيم طنوس فرح

 RR172942681LB 526844 كبريال جورج برباري

 RR172942735LB 526189 كامل جان مسعد

 RR172942752LB 529487 ماهر عبد المجيد الخطيب

 RR172942797LB 540803 غسان انطوان معلوف

 

 الجمهورية اللبنانية

 وزارة المالية

 مديرية المالية العامة

 مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR172942806LB 543527 محمد كامل فتوني

 RR172942810LB 549030 ليلى قيصر بشير طعمة

 RR172942823LB 549032 ليلى كميل جدعون

 RR172942885LB 563845 مانيشريف محمد راجي نع

 RR172942899LB 564345 عبد الرحمن احمد دنكر

 RR172942911LB 568344 هبة محمود العاليلي

 RR172942939LB 570452 ميشال جورج ساسين

 RR172942956LB 571248 ميشال طنوس فرح

 RR172943015LB 580272 باكزة علي بيغلو

 RR172943024LB 581276 منير سلمان دالل

 RR172943038LB 584842 سامي ميشال الجميل

 RR172943090LB 604045 حمد خليل محيدلي

 RR172943109LB 604530 تحية خليل المصفي

 RR172943126LB 608167 فوزي طنوس فرح

 RR172943143LB 619968 سعاد سعد الدين الحوري

 RR172943157LB 621422 وليم سعيد قازان

 


