
3/1 

 

                                                                                                 
 الجمهورية اللبنانية  

 مديرية المالية العامة  

 مالية محافظة جبل لبنان 

  رقم الصادر:

  تاريخ :

 

 إعالم تبليـــــــغ
 

 

  

 .نتيجة درس اعتراضتبليغ :الموضوع

دائرة  – المصلحة المالية االقليمية في محافظة جبل لبنان –مديرية المالية العامة  –ة المالية تدعو وزار 

المكلفين، الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه، المجهولي مركز العمل أو محل اإلقامة حالياً  -الضرائب النوعية

الى مركز الدائرة  2018/04/16تاريخ للحضور شخصياً أو من ينوب عنهم قانوناً خالل مهلة ثالثين يوماً من 

 االخيرالطابق  – قرب السراي –بعبدا  – جبل لبنان محافظة  المصلحة المالية االقليمية في  مبنىالكائن في 

 نتيجة درس االعتراض المقدم من قبلهم . لتبلغ

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

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

 تاريخ االرتجاع 2بريد  االسم رقم المكلف

 RR174173403LB 18/07/2017 جويل انطوان الجميل 1385651

 RR174749791LB 29/09/2017 حسين علي قطايا 1380541

 RR174749315LB 16/10/2017 في فريد الخوريسيل 2351524

 RR174173213LB 22/08/2017 سعاد حبيب كرم 885365

 RR174174960LB 20/09/2017 متيلد ساندره انترانيك جوالقيان 485209

 RR174171637LB 09/08/2017 قيصر جميل حرفوش 165510

 RR174175188LB 27/09/2017 امين عثمان طبارة 1150101

 RR174174973LB 20/09/2017 بيير طانوس دموس 14471

 RR174749845LB 29/09/2017 يوسف طانيوس كنعان 651810

 RR174174797LB 15/09/2017 قره بت هاكوب كشيشيان 1060450

 RR174175302LB 28/09/2017 هيكل ملحم هيكل 206737

 RR174175143LB 27/09/2017 فرنسوا نعيم صليبي 461232

 RR174175214LB 27/09/2017 طرس الياس افرامب 25892

 RR174175259LB 28/09/2017 ريتا توفيق بو نصيف 981529

 RR174175174LB 27/09/2017 سيمون بطرس القسيس 1077068

 RR174749916LB 16/10/2017 جاكلين بطرس سمعان 1038571

 RR174749425LB 17/10/2017 داني مارون الحران 1095201

 RR174174810LB 22/11/2017 ريان محمود الجنون 1705541

 RR174174766LB 22/11/2017 رمزي سعيد ابو الحسن 1374366

 RR174749465LB 23/10/2017 جمعية ام الفادي 2758274

 RR174749403LB 18/10/2017 سمر الياس نمر 2003519

 RR174174704LB 27/11/2017 الياس بطرس مطر 1202157

 RR174749451LB 18/10/2017 اس شوقي فاخوريالي 46392
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 RR174174593LB 29/11/2017 سيلوا اغوب ويزيريان 1642201

 RR174175293LB 29/09/2017 جوزاف سليم الحبيس 339014

 RR174170441LB 09/08/2017 نينا توفيق القسيس 479510

 RR174175112LB 27/09/2017 جوزف عبده شديد 1867082

 RR174174908LB 19/09/2017 ي يوسف الحدادفاد 956088

 RR174175015LB 20/09/2017 جوزف انطون دونيو 492331

 RR174174987LB 01/08/2017 االن عوض عوض 1716339

 RR174174046LB 03/08/2017 غسان نواف اللحام 550576

 RR174174562LB 31/08/2017 محمد نعمه فوعاني 246878

 RR174174505LB 30/08/2017 س الحاججوزيف طانيو 1737518

 RR174174267LB 23/08/2017 جميل عبد الكريم جارودي 138833

 RR174174151LB 07/08/2017 نايف غالب مزرعاني 430944

 RR174174845LB 08/04/2017 شركة العقارات والتوظيف ش.م.ل 2189

 RR174749765LB 29/09/2017 ربيع سيرج سركيس ابي عقل 986954

 RR174749774LB 24/09/2017 ميالد انيس عون 31313

 RR174749788LB 29/09/2017 انجال جوزف ابي فهد عضيمي 225821

 RR174174721LB 17/11/2017 ريشار انطوان ابو روفايل الحويك 248941

 RR174174823LB 03/11/2017 رشديه مصطفى المصري 136770

 RR174749814LB 22/09/2017 كارول نقوال طراد 146204

 RR174175157LB 27/06/2017 كلوديت جورج صقر 496178

 RR174749893LB 27/10/2017 ليلى عبد عوض 3217220

 RR174749859LB 27/10/2017 حسان حسن حمود 2415915

 RR174174925LB 19/09/2017 ايمان عبد الحسن خزعلي خنافر 2144678

 RR174749955LB 27/10/2017 جورج فؤاد الحلو 520294

 RR174175228LB 27/09/2017 شركة مارك للمقاوالت والبناء ش.م.م 1388809

 RR174749160LB 04/12/2017 نبيل نجيب حداد 2234310

 RR174174718LB 20/11/2017 باتريك شارل روجه ماري وبر 1018364

 RR174749213LB 02/12/2017 باسيل طانيوس باسيليوس 462676

 RR174174602LB 29/11/2017 ماري تريز ميشال بشاره 1023798

 RR174749261LB 06/12/2017 جنات فؤاد خيرهللا 3371030

 RR174749227LB 04/12/2017 اندره فارس الحاج موسى 1811077

 RR174749244LB 05/12/2017 سمعان يوسف حبيقة 1048222

 RR174750225LB 14/12/2017 سهيال طانيوس حنا 2390496

 RR174749434LB 19/12/2017 جنان عادل الصليبي 2043328

 RR174174324LB 17/11/2017 مصطفى محمد قعيق 200499

 RR174749862LB 27/10/2017 ليليان متري انطاكي 3111135

 RR174750154LB 06/12/2017 ريمون كيوم كوبليان 1138265

 RR174750211LB 14/12/2017 زياد بهيج عبد النور 158620

 RR171218030LB 24/11/2017 كارول بيار خوري 1524914

 RR174750018LB 04/10/2017 جويس البير تايلور عازار 1210823

 RR174749536LB 02/12/2017 واتشه سركيس ميكائيليان 25693

 RR174750145LB 28/12/2017 محمد خير رامز ضحي 1864428

 RR174750049LB 28/12/2017 الياس طه الشويكي 683546

 RR174749195LB 26/12/2017 انعام حسن جرادي 426741

 RR174174664LB 28/12/2017 بيبي خالد يوسف المرزوق 1147282

 RR174750110LB 19/12/2017 احمد يوسف شميساني 31653

 RR174750066LB 19/12/2017 محمد مروان جراب 313940

 RR174749981LB 19/12/2017 دياب بطرس بو عبس 1090777

 RR174749540LB 19/12/2017 هاني جورج عزوز 51578
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 .االستئناف على نتيجة درس االعتراض المحددة بشهرين اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ التبليغ تبدأ مهلة 

 -بعبدا –نالمصلحة المالية االقليمية في محافظة جبل لبنامبنى دائرة الضرائب النوعية:  :العنوان المراجعة:

  .الطابق االخير –قرب السرايا 

 921143/05الهاتف:    

                                  

 

 

 

  

 بالتكليف محافظة جبل لبناناإلقليمية في مالية المصلحة الرئيس      

 

 خليل حرفوش                                                                     


