اإلثنين  3تموز  2017العدد 3214

إعالنات

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
معالجة املعلومات ,املكلفني ال ــواردة أسماؤهم في الجدول أدنــاه للحضور إلــى مركز الــدائــرة الكائن في
مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني
ً
يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة
املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
				
الرقم الضريبي رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
اسم املكلف
2017/10/3
2017/28/2
RR167143318LB
565958
نيفني ماري تريز اميل مطر
				
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا التكليف 1145
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
التدقيق امليداني ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا
ً
من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار
		
إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
				
الرقم الضريبي رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
اسم املكلف
2017/6/3
2017/28/2
RR167143220LB
223618
ايليا بولس فنيانوس
2017/6/3
2017/28/2
RR167143216LB
223619
ايليا بولس فنيانوس
2017/6/3
2017/27/2
RR167142935LB
982701
طارق مصطفى بك ناجي
2017/6/3
2017/1/3
RR167142927LB 1303864
بشار علي خضر آغا
2017/7/3
2017/27/2
RR167142839LB 1847280
اكرم عبد اللطيف ناصر
				
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا التكليف 1145
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
التدقيق امليداني ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا
ً
من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار
		
إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
				
الرقم الضريبي رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
اسم املكلف
2017/15/5
2017/18/4
RR167145296LB
315782
شركة الباشا التجارية ش.م.م
2017/9/5
2017/18/4
RR167145424LB
579905
عزة محمد عدرة
2017/10/5
2017/18/4
RR167145472LB 1835799
موريس حميد الجعيتاني
				
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا التكليف 1149

27

منى فهيم كفرسوسا

734392

RR163560738LB

2017/01/05

2017/02/10

خالد محمد اديب كفرسوسا

2908941

RR163559479LB

2017/01/05

2017/02/10

محمد حسن البقار

1170024

RR163559329LB

2017/01/04

2017/02/10

طوني اسيا فارس

2672173

RR163560667LB

2017/01/11

2017/02/13

يحيى محمد علي السوده

196160

RR163559261LB

2017/01/04

2017/02/10

فضل الله عدنان القدور مرعب

1393855

RR163560684LB

2017/01/05

2017/02/10

مي عدنان مرعب

2167941

RR163560698LB

2017/01/05

2017/02/10

ضحى عدنان مرعب

936648

RR163560707LB

2017/01/05

2017/02/10

هوانه عدنان قدور

2167936

RR163560715LB

2017/01/04

2017/02/10

سالم عدنان الريفي

3132430

RR163560772LB

2017/01/04

2017/02/10

ادالينا ابراهيم جحى

3052378

RR163560375LB

2017/01/04

2017/02/10

عبد الله علي كمون

730121

RR163561490LB

2017/01/05

2017/02/10

ملكه علي كمون

1570034

RR163561509LB

2017/01/05

2017/02/10

نايف عابد العليوة

1553649

RR163561512LB

2017/01/05

2017/02/10

وليد محمود طبيخ

264446

RR163560168LB

2017/01/05

2017/02/10

زبيدة احمد افيوني

1563378

RR163559244LB

2017/01/04

2017/02/10

ميسر عبد الله الرافعي

733465

RR163561469LB

2017/01/04

2017/02/10

ميشال نقوال سراتي

732139

RR163560755LB

2017/01/05

2017/02/10

انطوان فارس ابي نادر

2174397

RR163560675LB

2017/01/09

2017/02/16

فيليب رزق الله يوسف

1102946

RR163561027LB

2017/01/05

2017/02/13

ميشال حنا الفرنجي

1046601

RR163561296LB

2017/01/03

2017/02/10

ليلى برباري سمعان

2640379

RR163561282LB

2017/01/03

2017/02/10

ايفات حنا الفرنجي

2640382

RR163561319LB

2017/01/03

2017/02/10

فال حنا الفرنجي

3270870

RR163561322LB

2017/01/03

2017/02/10

انجول حنا الفرنجي

3270873

RR163561336LB

2017/01/03

2017/02/10

فارس بركات حنا

2406178

RR163561177LB

2017/01/03

2017/02/10

حنا بركات حنا

2406180

RR163561163LB

2017/01/03

2017/02/10

حسني خضر ضاهر

1852080

RR163560928LB

2017/01/10

2017/02/16

حمد محمود شوك

2166840

RR163561367LB

2017/01/10

2017/02/10

شفيقة محمد لطيفة

659028

RR163559519LB

2017/01/05

2017/02/10

حسن محمد لطيفه

754221

RR163559522LB

2017/01/05

2017/02/10

علي محمد لطيفة

792765

RR163559536LB

2017/01/05

2017/02/10

عبد الله محمد سهيل الحموي

51656

RR163558178LB

2017/01/05

2017/02/10

خالد محمد سهيل الحموي

915505

RR163558252LB

2017/01/04

2017/02/10

محمد محمد سهيل الحموي

930137

RR163558249LB

2017/01/05

2017/02/10

احمد محمد سهيل الحموي

1519786

RR163558181LB

2017/01/05

2017/02/10

فداء محمد سهيل الحموي

931478

RR163558195LB

2017/5/1

2017/10/2

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا التكليف 1149

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
املوضوع :تبليغ
التدقيق امليداني ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -مالية لبنان الشمالي  -دائرة الضرائب النوعية  -املكلفني الواردة
ً
حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في:
من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ
طرابلس ،مالية لبنان الشمالي ،دائرة الضرائب النوعية ،رسم االنتقال
إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر
				
ً
التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا
الرقم الضريبي رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
اسم املكلف
				
اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
2017/10/5
2017/28/4
RR167145490LB
1402217
طوني سيمون فرنجية
				
				
تاريخ اللصق
تاريخ الزيارة الثانية
رقم البريد املضمون
الرقم الضريبي
اسم املكلف
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
2017/7/2
2017/3/1
RR163561217LB
2406181
نظيرة بركات حنا
رئيس مالية محافظة الشمال
				
وسيم مرحبا التكليف 1149
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
إعالم تبليغ
وسيم مرحبا التكليف 1149
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -مالية لبنان الشمالي  -دائرة الضرائب النوعية  -املكلفني الواردة
إعالم تبليغ
أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في:
املوضوع :تبليغ
طرابلس ،مالية لبنان الشمالي ،دائرة الضرائب النوعية ،رسم االنتقال
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -مالية لبنان الشمالي  -دائرة الضرائب النوعية  -املكلفني الواردة
ً
حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في:
التبليغ
طرابلس ،مالية لبنان الشمالي ،دائرة الضرائب النوعية ،رسم االنتقال
				
اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر
				
ً
التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا
تاريخ الزيارة
				
اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
تاريخ اللصق
الرقم الضريبي رقم البريد املضمون
اسم املكلف
الثانية
				
دعد فهيم كفرسوسا

626784

RR163559451LB

2017/01/05

احمد فهيم كفرسوسا

737957

RR163559434LB

2017/01/05

منى فهيم كفرسوسا

734392

RR163559448LB

2017/01/05

سليم محمد اديب كفرسوسا

1449368

RR163559465LB

2017/01/05

دعد فهيم كفرسوسا

626784

RR163560741LB

2017/01/05

2017/02/10
اسم املكلف
شربل بطرس الشاغوري
2017/02/10
ميالد بطرس الشاغوري
2017/02/10
				
2017/02/10
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
2017/02/10
وسيم مرحبا التكليف 1149
الرقم الضريبي
1441217
1484031

رقم البريد املضمون
RR163559845LB
RR163559876LB

تاريخ الزيارة الثانية
2017/20/3
2017/20/3

تاريخ اللصق
2017/12/4
2017/12/4

