
                                                                                              
 الجمهورية اللبنانية  

 مديرية المالية العامة  

 مالية محافظة جبل لبنان 

 رقم الصادر:

 تاريخ :

 إعالم تبليـــــــغ
 تبليغ تكليف برسم االنتقال.:الموضوع 

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

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

مبنى المصلحة المالية  ئرة الكائن فيالى مركز الدا2018/04/16عنهم قانوناً خالل مهلة ثالثين يوماً من تاريخ 

لتبلغ أمر القبض العائد لرسم االنتقال  الطابق االخير –قرب السرايا  -بعبدا –االقليمية في محافظة جبل لبنان

 والمتوجب عليهم.

 .2018/05/16وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بتاريخ                

 وتعديالته )قانون اإلجراءات الضريبية(. 11/11/2008تاريخ  44من القانون رقم  28ادة عمالً بأحكام الم

 تاريخ االرتجاع رقم القسيمة اسم المكلف رقم المكلف

 RR158211955LB 03/11/2017 جان خليل صليبا 93775

 RR158213143LB 26/07/2017 طوني جريس سالمة 121384

 RR158218891LB 13/10/2017 علي مسلم وحيد 140841

 RR158218741LB 13/10/2017 محمد ابراهيم رحال 147221

 RR158211933LB 03/11/2017 ادوار خليل صليبا 156787

 RR158209784LB 12/05/2017 ايفات جرجس عطا هللا 157772

 RR158218843LB 14/09/2017 جوزيف ميشال فرحات 256139

 RR158218738LB 13/10/2017 علي ابراهيم رحال 306383

 RR158180459LB 30/10/2017 ربيع حليم موفق 367199

 RR158178061LB 25/07/2017 بدري قيصر ابو منصور 387272

 RR158180595LB 09/11/2017 زاهر جهاد الفغالي 406091

 RR159906897LB 18/08/2017 كارولين ايميه قماطي 406132

 RR158181193LB 01/11/2017 ايلي يوسف العقيقي 441784

 RR158179209LB 28/11/2017 جورج سليم سالمه 443901

 RR158180388LB 30/10/2017 هيثم فيصل عيسى 477026

 RR158213316LB 23/08/2017 ماري سليم رعد 484659

 RR158218905LB 13/10/2017 جالل سلم وحيد 494234

 RR158218914LB 13/10/2017 يوسف مسلم وحيد 494275

 RR158208611LB 02/02/2017 عادل طانيوس بو خليل 497167

 RR158218565LB 13/10/2017 مأمون عفيف فرحات 545804

 RR158218812LB 14/09/2017 لينا توفيق فرحات 557716

 RR158211805LB 03/11/2017 الياس انطون بو سليمان 725754

 RR158218857LB 14/09/2017 فهيم ميشال فرحات 943871

 RR158178716LB 28/11/2017 سهام انطوان شاهين 986985

 RR158180326LB 30/10/2017 رامي مصطفى حريبه 1054052

 RR158211730LB 01/08/2017 ناهية ادمون عكر 1055404

 RR158218579LB 13/10/2017 عبد الكريم عفيف فرحات 1079708

 RR158180935LB 13/10/2017 هويدا بطرس العاقوري 1090803

 RR158216215LB 16/12/2015 تراز مخايل حبيب 1091852

 RR158213276LB 23/08/2017 جنات حنا قصاص 1128269

 RR158213727LB 15/11/2017 نزار جوزيف حاتم 1138128

 RR158213735LB 15/11/2017 وسيم جوزيف حاتم 1138133



 RR158218809LB 14/09/2017 مينرفا امين سماحه 1205792

 RR158207390LB 14/09/2017 روجيه توفيق فرحات 1205798

 RR158207386LB 14/09/2017 ميالد توفيق فرحات 1205804

 RR158211947LB 03/11/2017 ترازيا يوسف الرياشي 1219880

 RR158211978LB 03/11/2017 ريموندا خليل صليبا 1247497

 RR158209719LB 17/07/2017 فاديا اميل الحجل 1424179

 RR158181318LB 01/11/2017 جورج توفيق الحجل 1598860

 RR158213687LB 15/11/2017 هبا حسين الشمعة 1604371

 RR158179478LB 19/10/2017 بسام نزيه ضو 1608854

 RR158213695LB 15/11/2017 زكيه مصطفى خروبي 1644979

 RR158180405LB 30/10/2017 داليا اسعد فرح بو خير 1797156

 RR158213404LB 30/10/2017 سركيس استبان دونابديان 1836347

 RR158181255LB 01/11/2017 جورج يوسف مطر 1849825

 RR158218724LB 13/10/2017 علية ابراهيم رحال 1871266

 RR158218707LB 13/10/2017 سميرا احمد صبرا 1981481

 RR158211814LB 03/11/2017 سعيد انطوان بوسليمان 2060119

 RR158211828LB 03/11/2017 روجيه عادل بوسليمان 2094072

 RR158211831LB 03/11/2017 رنده عادل بو سليمان 2094115

 RR158211845LB 03/11/2017 روال عادل بو سليمان 2094126

 RR158207412LB 11/05/2017 ايمن احمد شيت 2158284

 RR158209872LB 09/05/2017 جورج مخايل وهبي 2191205

 RR158180618LB 09/11/2017 عيدي يوسف البقاعي 2215067

 RR158180581LB 09/11/2017 ماهر جهاد الفغالي 2215073

 RR158180604LB 09/11/2017 تامر جهاد الفغالي 2215077

 RR158213673LB 15/11/2017 امين جمال الشمعة 2268049

 RR158179393LB 23/10/2017 غاده سليمان ولي الدين 2270575

 RR158211743LB 01/08/2017 ندى ادمون عكر 2285873

 RR158211859LB 03/11/2017 كابي انطوان بو سليمان 2299419

 RR158211862LB 03/11/2017 كيتا انطوان بو سليمان 2299426

 RR158211876LB 03/11/2017 دارين انطوان بو سليمان 2299430

 RR158180445LB 30/10/2017 يع عيدساميا ود 2330233

 RR158213395LB 30/10/2017 استبان سركيس دونابديان 2510121

 RR158180431LB 30/10/2017 دالل حليم موفق 2519380

 RR158218684LB 13/10/2017 منى علي السباعي 2574978

 RR158180428LB 30/10/2017 بهاء باسم موفق 2588777

 RR158211964LB 03/11/2017 صليباماري خليل  2601834

 RR158213863LB 15/11/2017 ايمان انيس الشمعه 2674775

 RR158213744LB 15/11/2017 بهيه جان رعد 2714832

 RR158181162LB 01/11/2017 كلير يوسف العقيقي 2717804

 RR158180374LB 30/10/2017 وفاء عادل حميدان 2878928

 RR158213700LB 15/11/2017 روبيصاره مصطفى الخ 2905155

 RR158213713LB 15/11/2017 وهيبه مصطفى خروبي 2905160

 RR158180391LB 30/10/2017 غادة محمد زهير عيتاني 2946112

 RR158180520LB 30/10/2017 عارف حسام حسان 2961194

 RR158209807LB 09/05/2017 فيرجيي الياس عبود 2994683

 RR158180547LB 30/10/2017 سام حسانليليان ح 2998497

 RR158180533LB 30/10/2017 سوزان حسام حسان 2998499

 RR158180516LB 30/10/2017 عامر حسام حسان 2998501

 RR158180502LB 30/10/2017 جومانا سليم القنطار 2998504

 RR158211757LB 01/08/2017 ليديا جوليو فلوريس 3019037

 RR158208625LB 02/02/2017 اد بو خليلجوان عم 3052977

 RR158213262LB 23/08/2017 ماري وليد نمر 3062280

 RR158181321LB 01/11/2017 جورجات توفيق الحجل 3166973

 RR158213378LB 30/10/2017 نهابيد سركيس دونابيديان 3170067



 RR158213850LB 15/11/2017 محمد مشهور البراج 3192703

 RR158213877LB 15/11/2017 سليمة مشهور البراج 3192725

 RR158211788LB 03/11/2017 خوسيه واكيم اجريس 3246192

 RR158211791LB 03/11/2017 جوني واكيم اجريس 3246234

 RR158213259LB 23/08/2017 جوزف وليد نمر 3252756

 RR158218865LB 14/09/2017 ماري يوسف عون 3285993

 RR158218830LB 14/09/2017 ميشال فرحات ريما 3285997

 RR158213381LB 30/10/2017 سيلفي سركيس دونابديان 3327856

 RR158180414LB 30/10/2017 ميريام خير بو خير 3339488

 

 -بعبدا –: دائرة الضرائب النوعية: مبنى المصلحة المالية االقليمية في محافظة جبل لبنانالعنوان المراجعة:

 الطابق االخير.  –رايا قرب الس

 921143/05الهاتف:    

 

 

                                     

 

  بالتكليف جبل لبناناإلقليمية في محافظة مالية المصلحة الرئيس   

 

 خليل حرفوش                                                                     


