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مبوب
◄ إعالنات رسمية ►

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ ـ مديرية ال��واردات ـ ـ ـ دائرة
تحصيل بيروت املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول املرفق للحضور
ال��ى مركز ال��دائ��رة الكائن في بيروت ـ ـ ـ ش��ارع بشارة ال��خ��وري ـ ـ ـ مبنى
فيعاني ـ ـ ـ الطابق ال��ث��ان��ي ،لتبلغ البريد امل��ذك��ور ت��ج��اه اس��م ك��ل منهم
خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ
ً
حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها أعاله،
علمًا انه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع االلكتروني.

RT000000276LB

275

جميل رشيد أبو سلمان

RT000000154LB

153

جورج نقوال كرباج

RT000000142LB

142

املجموعة اللبنانية اإلماراتية
امل��ت��ح��دة ل��ل��خ��دم��ات وال��ت��ج��ارة
ulec

829

سعدي مهدي محمد معراجي

144

شركة اتكو للهندسة والتجارة
وامل������ق������اوالت وش�����رك�����اه ش.م.ل
(اوف شور)

37

أحمد عبد الحفيظ داية
هند سعد الدين عمران

RT000000720LB

726

زينب علي الهادي

RT000000174LB

173

أيمن أحمد قاروط

RT000000577LB

585

جوزف خليل حداد

RT000000596LB

562

مايا عقل القوبا

RT000000495LB

499

عيد عزيز عساف

RT000000823LB

الرمز ()BARCODE

رقم اإلنذار

أسماء املكلفني

RT000000366LB

367

ديب إلياس حرفوش

RT000000144LB

RT000000560LB

568

محمد صالح عثمان الحبال

RT000000753LB

759

جوزف حنا ايلو

RT000000462LB

467

أحمد شهاب عبد الكريم

RT000000591LB

558

بروفاك س.ل.ي هولدنغ ش.م.ل

RT000000047LB

RT000000830LB

836

علي رامز حمدان

RT000000554LB

557

بروفاك ب.ر.ك هولدنغ ش.م.ل

RT000000718LB

724

RT000000207LB

206

محمد يوسف حرب

RT000000492LB

496

لويس اسكندر رزق

RT000000404LB

408

خليل إبراهيم زبد

RT000000380LB

383

فاطمة علي درويش

RT000000191LB

190

نقوال إيلي حداد

RT000000053LB

41

محمد حسني الثاني

RT000000821LB

827

محمد بالل فخري ناصر

RT000000124LB

123

رلى نزار أياس

RT000000076LB

75

أحمد سعيد بلوط

RT000000907LB

914

محمد توفيق الغزيري

RT000000736LB

742

عادل فيصل الزبن

RT000000901LB

908

كريكور اغوب كامبروني

RT000000054LB

44

اليف فارم ش.م.م

RT000000737LB

744

دالل فيصل الزبن

RT000000277LB

276

RT000000772LB

779

عفيف محمد الحشوة

RT000000292LB

289

رومانوس يعقوب رومانوس

ه��������������اروت��������������ي��������������ون ك��������ري��������ك��������ور
طوبوشيان

RT000000119LB

118

حنان محمد عيد جبوري

RT000000700LB

707

أحمد فيصل الزبن

RT000000514LB

518

نعيم نجيب خوري

RT000000288LB

287

ع��ادل عبد الرحمن قاسم عبد
الرحمن الزين

RT000000698LB

705

عبد العزيز فيصل الزبن

RT000000350LB

350

أحمد محمد علي عكاشة

RT000000744LB

750

فطومة فيصل الزبن

RT000000794LB

802

جان يوسف حداد

RT000000180LB

179

مالك أحمد عيتاوي

RT000000742LB

748

عواشة فيصل الزبن

RT000000332LB

331

جورج إبراهيم عواد

RT000000713LB

717

هاروتيون ميخائيل واجيان

RT000000745LB

751

ابتسام فيصل الزبن

RT000000874LB

881

سليم جرجس حداد (ورثة)

RT000000289LB

288

محمد عبد الله نحال

RT000000741LB

747

غنيمة فيصل الزبن

RT000000896LB

903

فؤاد جرجي نصر

RT000000373LB

375

أحمد سليمان املغربي

RT000000739LB

745

بدرية فيصل الزبن

RT000000898LB

905

اسعد يوسف جبور (ورثة)

RT000000403LB

406

مصطفى زكريا عيتاني

RT000000150LB

141

محمد إبراهيم الحوري

RT000000190LB

189

RT000000681LB

686

حسني خليل شكر

ش��رك��ة ت���وزي���ع م��ي��اه ال��ي��ن��اب��ي��ع
ش.م.ل( .اوف شور)

RT000000551LB

554

محمود محمود حمزة حمادي

RT000000113LB

112

ش��رك��ة م��س��ت��ر إن��ت��رن��اش��ي��ون��ال
ش.م.م

RT000000588LB

596

جبران نقوال صعب

RT000000377LB

379

نمر حسني حبدورة

RT000000212LB

211

علي ديب مصطفى شاتيال

RT000000679LB

684

أحمد حسني خليفة

RT000000330LB

329

صالح علي ياسني

RT000000677LB

683

محمد جواد زبيب

RT000000183LB

182

برج أوهانس تجاريان

RT000000064LB

55

آمنة علي سليمان

RT000000716LB

722

محمد سليم عيتاني-ورثة

RT000000572LB

580

عادل حسني قصفة

RT000000590LB

598

خضر محمد عيسى

RT000000778LB

787

درويش علي صنجي

RT000000912LB

919

محمود موسى الزيات

RT000000225LB

224

عبود أنطوان حمصاني

RT000000914LB

921

نادره جالل الدين البخاري

RT000000561LB

569

جان ميالد كيروز

RT000000696LB

703

محمد عباس االسطه

RT000000520LB

525

جوال شهيد الشبابي

RT000000334LB

333

عمر أحمد بصبوص

RT000000504LB

508

ماريا نقوال سركيس

RT000000690LB

697

ع��������ص��������ام م�����ح�����م�����د ع����ض����اض����ة
معروف بشلون

RT000000421LB

425

إلياس طانيوس أيوب

RT000000399LB

402

سيروب مارديروس كسابيان

RT000000842LB

848

عبد الكريم توفيق كشلي

RT000000834LB

840

سركيس موسيس نهابديان

RT000000187LB

186

سعيد أحمد عزام (ورثة)

RT000000538LB

541

جاك جورج قره بتيان

RT000000672LB

677

سامي معروف البطل

RT000000904LB

911

أنطوان يوسف اسبر الناشف

RT000000041LB

32

محمد علي محمود عاليلي

RT000000116LB

115

علي رشيد زعيتر

RT000000261LB

260

حسن محمود عمار

RT000000768LB

774

هنري اسطفان عازار

RT000000131LB

130

نادين أحمد العاكوم

RT000000327LB

326

عبده جرجس خطار

RT000000526LB

530

ش�����������رك�����������ة ك�����������ل�����������وب�����������ال ب�������ال�������ز
كومينيكيشنز ش.م.ل

RT000000394LB

397

كريكور قره بت االباشيان

RT000000443LB

447

جميل ديب العود

RT000000228LB

227

فادي محمد أبو درويش

RT000000461LB

465

يوسف حنا معلوف

RT000000717LB

723

زاهر اسماعيل زراقط

RT000000754LB

760

مخائيل سليم تبشراني

RT000000310LB

307

أحمد سالم رحال (ورثة)

RT000000194LB

193

جان يوسف أبو سمرة

RT000000344LB

344

ع������ب������د ال��������ل��������ه م�����ح�����م�����د س���ل���ي���م
الحلواني

RT000000829LB

835

شركة معوض للباطون ش.م.م

RT000000517LB

521

نزيه مجيد كنعان

RT000000775LB

782

فوزي ميشال صقر

RT000000844LB

850

محمد مصطفى كريم

RT000000796LB

804

البار يعقوب امني عوض

RT000000299LB

299

محمد سليم وهبي

RT000000803LB

811

فادي عادل سماحة

RT000000406LB

410

محمد علي يوسف عمار

RT000000092LB

91

فارس جرجس زوين

RT000000644LB
RT000000217LB
RT000000835LB

653
215
841

مخايل اغوب بوياجيان
أحمد علي إبراهيم حميداني
عبد الرحمن حسني عواضة

RT000000037LB

28

علي أحمد كساب

RT000000448LB

452

ماري سمير حداد

RT000000118LB

117

شركة اتصاالت الدولية ش.م.م.

RT000000452LB

456

نبيل االن ميشال صبري

RT000000647LB

656

غسان صبحي مشلح

RT000000033LB

22

أحمد توفيق الغزيري

RT000000138LB

137

بسام توفيق الغزيري

RT000000312LB

312

أنطوان ادوار معز

RT000000534LB

537

رافي كولبنك تلليان

RT000000168LB

167

جرجس توفيق سعيد

RT000000158LB

157

عفيف أمني سلمون

RT000000309LB

309

نوفل مخايل سعد

RT000000453LB

457

وهيب نصري صقر

RT000000795LB

803

فؤاد سليمان الخوري

RT000000740LB

746

علي محمد شقير

RT000000059LB

52

بسام شكيب رشيد خرفان

RT000000003LB

18

منيب خليل الهشي

RT000000570LB

578

جابر كامل جابر

RT000000211LB

210

نبيه أسعيد يحي

RT000000093LB

92

أوهانس أرتني بارصوميان

RT000000030LB

20

ضياء محمود العوام

RT000000650LB

658

محمد عامر سامي النقطة

