الخميس  6تموز  2017العدد 3217

إعالنات

إعالم تبليغ
ماتيلدا ريكاردو اريكوني
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات ـ ـ دائرة تحصيل بيروت املكلفني الواردة أسماؤهم
ناديا فضل الله حصني
في الجدول املرفق للحضور الــى مركز الــدائــرة الكائن في بيروت ـ ـ شــارع بشارة الخوري ـ ـ مبنى فيعاني ـ ـ
انترانيك بوغوص نرسيسيان
الطابق الثاني ،لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم،
ً
انترانيك بوغوص خاجيكيان
واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر
هذ االعالم على املوقع االلكتروني لوزارة املالية.
ايفي جرجي متري جرجي شحادة
http://www.finance.gov.lb
هيلدا حليم الزهار
هيالنة فؤاد مالك
رقم املكلف
رقم البريد املضمون رقم االنذار
اسم املكلف
هيثم عمر كامل
621851
2017 /2500 RT000111206LB
عمرو مأمون بن محمد خيري القباني
ريتا مخايل معلوف
2844028
2017 /2359 RT000112098LB
زينب سمير ناصر
هدى محمد موسى
76798
2017 /2713 RT000113225LB
يوناتيد بوبلي صالون انترناشونال ش.م.م
هدى منير املامون
555085
2017 /3671 RT000113434LB
مي يوسف رزق
اولغا جرجس البدوي
555168
2017 /3672 RT000113435LB
سرحان طانيوس غاريوس
اولغا جرجس البدوي
555981
2017 /3675 RT000113438LB
روبير اميل يارد
نعمان انطانيوس باسيل
556126
2017 /3682 RT000113439LB
كريستيان فريد نجم
هدى دياب الخوري
556211
2017 /3684 RT000113441LB
سهيل منير املأمون
راشد عبد العزيز الراشد
560255
2017 /3694 RT000113451LB
زياده طانيوس البيروتي
وضحة عبد العزيز عبد املحسن الراشد
54485 2014 /10459
RT00044534LB
ايلي انطون منير
روهيفاء مصطفى غالييني
84232
2017 /2748 RT000113534LB
نبيل حسن صيداني
خضر حسني الحقاني
85755
2017
/2751
RT000113537LB
فؤاد يوسف كامل
جورج خليل خلوف
85988
2017 /2753 RT000113540LB
مجموعة كحالة
عليه سليم دبوس
86141
2017 /2755 RT000113541LB
محمد يوسف النقاش
مريم عبد الكريم العوضي
152193
2017
/2967
RT000110856LB
علي محمد سالمي
مها سعد الدين النصولي
357222
2017 /3715 RT000113208LB
موسى محمد نعمه
عبد الرضى زين العابدين مروة
359972
2017
/3722
RT000113214LB
حالق
عيزراني
الني ميشال
ريما وجيه الخطيب
360700
2017 /3724 RT000113217LB
فؤاد عبد الكريم عياش
سميرة منير سمهون
362553
2017
/3728
RT000113221LB
ماهر سامي الالدقي
احمد علي عزو
155757
2017 /2981 RT000110870LB
شفيق محمد عمر غندور
نهلة عطا رزق عطية
634797
2017 /3586 RT000113138LB
ايمان محمد رضا
كامل محمود قبيسي
86511
2017
/4513
RT000115066LB
النعماني
طالل مختار
فريحة صدقي اتيان اريوغ
636737
2017 /3590 RT000113142LB
يسار محمود عالء الدين الخالدي
امنة الصبور بنت علي بن يحيى
637847
2017
/3594
RT000113146LB
سالم علي مكارم
زهور سعد الدين دمشقية
637763
2017 /3593 RT000113145LB
خديجة محمد عيسى
محمد علي خليل الطبش
637155
2017
/3592
RT000113144LB
محمد امني الفيل
ادوار ديب شرفان
632158
2017 /3584 RT000113128LB
عبد القادر ابراهيم شوقي
ناديا عبد الله الساعاتي
1770536
2017 /902 RT000108010LB
غسان وجيه بكري
نعمة ابراهيم الخضر
1749560
2017 /895 RT000108003LB
محمد مرتضى عليان
مايا محمد ربيع عماش
محمد ايمن عادل شرف
1685439
2017 /888 RT000107997LB
اديب ناصر جروس
ليلى يوسف املؤيد
1669731
2017 /884 RT000107993LB
منيه يوسف سوبره
سركيس رومانوس دغيم
1610392
2017 /874 RT000107983LB
عمر محمد كنيعو
حليمه درويش غنام
1535953
2017 /870 RT000107979LB
عرين اوف شور ش.م.ل
سالمي عزات ابو املنى
672283
2017 /4282 RT000114426LB
ميساء عوني بن صالح شبيب
محمد حسني خير الدين
672666
2017 /4283 RT000114427LB
محمد منصور الرميح
عامر مصطفى سمهون
671448
2017 /4279 RT000114423LB
سامي عبد الله عبد املحسن الخضري
 1544الباشورة ش.م.ل
671401
2017 /4278 RT000114422LB
هيام عبد املحسن صالح الرشيد
محمد هاني غبريس
671389
2017 /4277 RT000114421LB
ملك يحي حسني الساعاتي
احمد محمد عيسى
671269
2017 /4276 RT000114420LB
ليلى هولو حيدر
فتحية حمود سليمان السميط
671112
2017 /4274 RT000114418LB
هدى مصطفى الكوش
دانيال جورج انجا
669861
2017 /4269 RT000114413LB
فاتن توفيق بو ملحم
عدنان عبد الرحمن شهاب
669844
2017 /4267 RT000114412LB
عدنان زكريا البابا
بارعه وسيم الخطيب
669213
2017 /4265 RT000114409LB
نور امجد النابلسي
بدر عبد الرحمن طقوش
669211
2017 /4264 RT000114408LB
عبد الرحمن خالد ال خاطر
هاال زهير بركات
سلوى فيليب جدع
587996
2017 /4492 RT000115040LB
نرسيس بوغوص سناسيان
683006
2017 /4498 RT000115045LB
ندى عفيف الحص
انعام خليل الحاج بدر الدين
674183
2017 /4321 RT000114464LB
ُحسن خليل بغدادي
نخلة فارس حنا
673545
2017 /4319 RT000114462LB
ريما يوسف النقاش
ديري ماري شكري دياب
673386
2017 /4318 RT000114461LB
فوزي محمد عبد الحي
ويرجني بنيامني ميكيكيان
673117
2017 /4317 RT000114460LB
نواره محمد فؤاد صالحية
اصادور كرياكوس كشيشيان
672980
2017 /4316 RT000114459LB
فؤاد محسن الحاج سليمان حيدر
وارتكس ميساك كلشيان
672957
2017 /4315 RT000114458LB
حسن العبد رحال
ناصيف خليل عبود
672954
2017 /4314 RT000114457LB
صموئيل شمعون ميرزا
اربينه اويدس كلشيان
1728355
2017 /3112 RT000111143.LB
دمترروال بنديس زخريادو
بنون بوغوص نرسيسيان
662110
2017 /4226 RT000114373LB
سلوى جميل رنو
مؤنس ابراهيم شرارة
659811
2017 /4220 RT000114366LB
عائشة زكريا طقوش
دانيال روجيه شيخاني
659972
2017 /4221 RT000114367LB
داني مصطفى حوا
صالح ابراهيم الناطور
660017
2017 /4222 RT000114368LB
عمر محمد الجمال
محي الدين مصباح يموت
659648
2017 /4218 RT000114364LB
سميره عبد الرحمن طقوش
حسن محمد حاجعلي
656935
2017 /4211 RT000114356LB
ليلى جودت قزعون
بدرية محمد علي الشامي
657129
2017 /4212 RT000114357LB
عفيفة حنا الحايك
علي محمد عكر
657940
2017
/4213
RT000114358LB
طقوش
الرحمن
عفاف عبد
عبد الكريم محمد الحموي
			656589
2017 /4209 RT000114354LB
محمد رفيق عليوان
فؤاد نجيب الزهيري
سلوى ابراهيم الحوت

RT000114353LB
RT000114352LB

2017 /4208
2017 /4207

656362
656314

RT000114351LB
RT000110147LB
RT000115059LB
RT000112896LB
RT000112895LB
RT000112894LB
RT000112893LB
RT000112891LB
RT000112890LB
RT000110398LB
RT000110399LB
RT000110400.LB
RT000110400LB
RT000110401LB
RT000110397LB
RT000114577LB
RT000114576LB
RT000114573LB
RT000114571LB
RT000114568LB
RT000114564LB
RT000114561LB
RT000114558LB
RT000114415LB
RT000114481LB
RT000114479LB
RT000114478LB
RT000114477LB
RT000114476LB
RT000114475LB
RT000114474LB
RT000114470LB
RT000114466.LB
RT000110141LB
RT000110144LB
RT000112888LB
RT000115752LB
RT000115790LB
RT000115783LB
RT000115773LB
RT000115767LB
RT000115763LB
RT000115761LB
RT000115806LB
RT000115805LB
RT000115802LB
RT000115808LB
RT000115815LB
RT000115827LB
RT000115825LB
RT000115822LB
RT000110389LB
RT000110391LB
RT000110393LB
RT000110395LB
RT000110388LB
RT000110385LB
RT000110384LB
RT000110383LB
RT000110377LB
RT000110151LB
RT000110154LB
RT000110158LB
RT000109835LB
RT000109833LB
RT000109831LB
RT000116329LB
RT000107433LB
RT000107542LB
RT000107551LB
RT000107691LB

2017 /4206
2017 /2738
2017 /4506
2017 /3481
2017 /3480
2017 /3478
2017 /3477
2017 /3475
2017 /3474
2017 /2835
2017 /2836
2017 /-2838
2017 /2838
2017 /2839
2017 /2834
2017 /4350
2017 /4351
2017 /4347
2017 /4346
2017 /4345
2017 /4344
2017 /4343
2017 /4342
2017 /4271
2017 /4338
2017 /4336
2017 /4335
2017 /4334
2017 /4333
2017 /4332
2017 /4331
2017 /4327
2017 /4323
2017 /2731
2017 /2736
2017 /3472
2017 /5468
2017 /3895
2017 /3892
2017 /2616
2017 /2615
2017 /2614
2017 /3613
2017 /3908
2017 /3907
2017 /3904
2017 /3910
2017 /3916
2017 /3925
2017 /3924
2017 /3921
2017 /2826
2017 /2827
2017 /2830
2017 /2832
2017 /2825
2017 /2822
2017 /2821
2017 /2820
2017 /2814
2017 /2788
2017 /2791
2017 /2793
2017 /2556
2017 /2554
2017 /2552
2017 /1153
2017/185
2017/208
2017/217
2017 /257

19
656202
497362
515466
515462
515417
515099
514796
514456
514057
509964
509970
512640
512640
512659
509401
680328
680339
679979
679699
679564
679308
679131
678816
670705
678785
678620
678618
678511
677705
677602
677530
676114
674882
497178
497205
512802
656371
1261955
1259508
1258918
1258715
1258323
1257517
1267686
1267505
1266309
1269230
1273807
1281792
1281099
1278087
506456
507246
509073
509141
505999
504566
504459
504443
501262
499366
500181
500461
488629
486657
483125
681127
297833
327552
388340
537438

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 1200

