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إعالنات

إعالم تبليغ
كوزيت نصري بو سابا
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات ـ ـ دائرة تحصيل بيروت املكلفني الواردة
صالح صعب ضو
أسماؤهم في الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت ـ ـ شارع بشارة الخوري ـ ـ مبنى
يوسف جرجس بوسابا
فيعاني ـ ـ الطابق الثاني ،لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر
ً
هذا اإلعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا
حسن خليل صلح
انه سيتم نشر هذ االعالم على املوقع االلكتروني لوزارة املالية.
محمد حسام خليل صلح
http://www.finance.gov.lb
وداد محي الدين يونس
رقم املكلف
رقم البريد املضمون رقم االنذار
اسم املكلف
يوسف سعيد مصطفى يونس
718535 2017 /2470 RT000109718LB
كريمة سليم ابراهيم فرحات
عبدالله راشد بورسلي
412082 2017 /2396 RT000109683LB
محمد محي الدين الالذقي
صالح راشد بورسلي
707164 2017 /1582 RT000109482LB
حسني خليل صعب
هاشم محمد سعيد عوضي
709607 2017 /1583 RT000109483LB
هشام محمد عريسي
محمد محمد سعيد عوضي
716811 2017 /1593 RT000109493LB
مازن محمد حيدر
عبد املاجد محمد رباط
687457 2017 /1566 RT000109331LB
أميه محمد راشد مرعشلي
نيقوال وليم وليم قازان
692934 2017 /1572 RT000109463LB
فراس يوسف الهاشم
رجاء محمد الرباط
34989 2017 /2160 RT000109280LB
حسن محمد حسنني
فريال محمد الرباط
180656 2017 /2115 RT000108890LB
معمل حبيب ونجم
نسيب سامي مكارم
189443 2017 /2128 RT000108903LB
شارل فكتور الطنب
تريز منير بو سليمان
616530 2017 /1595 RT000108255LB
وجيهه سيد بدوي الشعار
بيدرو شوكت طعمة معكرون
شركة االمني للتجارة العامة -هرموش وخطاب -تضامن 257871 2017 /2433 RT000109738LB
حصه راشد بورسلي
254599 2017 /2428 RT000109733LB
شركة فوش  228ش.م.ل
عنايت رمزي كلسلي
253659 2017 /2426 RT000109731LB
احمد صبحي الخطيب
الياس منير بو سليمان
482677 2017 /2476 RT000109723LB
صبحي يوسف خيرو
ديان منير بو سليمان
201266 2017 /2514 RT000109751LB
علي محمود زواوي
فاطمة علي نصر الله
 MEETمعوض للهندسة والتعهدات والتجارة ش.م.م 200354 2017 /2487 RT000109749LB
مهيبة الياس ماضي
198117 2017 /2485 RT000109747LB
محمد مصطفى رحال
خليل الياس ماضي
197357 2017 /2483 RT000109745LB
شركة غولكوند ش.م.ل
خالد محمد خير الشامي بيرقدار
191988 2017 /2134 RT000108909LB
محمود ابراهيم عيتاني
زهير محمد خير الشامي بيرقدار
1170500
2017 /664 RT000107908LB
امال صبري مهدي طعيمه
احمد كامل محمد علي عضام
1175586
2017 /665 RT000107761LB
 ALLO BUS SALالو باص ش.م.ل
مايا اردشاس ميسبريان
1235485
2017 /741 RT000108077LB
ساره قسطنطني ابو الروس
سامر محمد اسماعيل
1235489
2017 /742 RT000108078LB
مريم قسطنطني ابو الروس
سعد الدين محمد شاتيال
1243710
2017 /745 RT000108081LB
حسن محمد نصر الله
امثل محمد اسماعيل
994250
2017 /528 RT000107829LB
زهير عبد الحميد الشعار
عدنان محمد الشعار
1075542
2017 /639 RT000107878LB
منى انيس صوايا
يانا ابراهيم صباح
1086680
2017 /641 RT000107881LB
علي حسن درويش
خليل ابراهيم صباح
264557 2017 /3121 RT000111152LB
ارتني طوروس قيومجيان
كريم ابراهيم صباح
269821 2017 /3126 RT000111157LB
سهى محمد مسقاوي
جوزفني مايكل ماهر بو سابا
1196410
2017 /667 RT000107934LB
شادي مالك الشريف
ابتسام حسن شميساني
926547 2017 /3144 RT000111175LB
جميلة عبد اللطيف بيضون
وسيلة محمد علي عضام
283527 2017 /3138 RT000111169LB
يوسف علي ابو شالة
اسراء محمد علي عضام
2118818 2017 /1819 RT000109840LB
حسني علي عواضه
مها محمد دباغ
2120228 2017 /1820 RT000109841LB
محمد بن احمد بن سالم بامحرز
احمد عباس مالح
2127364 2017 /1821 RT000109842LB
روال فيصل الخاني
سعاد عزت غندور
2128744 2017 /1822 RT000109843LB
فيا شيسالف فيالياكوف
احمد ابراهيم بيضون
2129873 2017 /1825 RT000109846LB
عثمان محمد سعيد عياد
عادل مصطفى فخري
2147263 2017 /1832 RT000109852LB
ندى علي عجمي
مريم توفيق محمد عبدالقادر
2171534 2017 /1841 RT000109861LB
حسني رياض صالح
نغم محمد سليمان
شركة فاست رؤيا وافاق في املهارات والتكنولوجيا 2181250 2017 /1845 RT000109864LB
قاسم محمد سليمان
2158610 2017 /1837 RT000109857LB
سعد عماد االسعد
حكمت محمد حمزة سنو
2186869 2017 /1847 RT000109866LB
محمد عباس سهيل
نهاد امني صابر
منال نعيم الحافي
2201100 2017 /1849 RT000109869LB
خديجه علي حكيم
2203174 2017 /1850 RT000109870LB
منى دبس زهراء
هيالني لبوس الحاج
2208899 2017 /1851 RT000109871LB
نبيل محمد نجار
ليلى عمر شعبان
2214205 2017 /1914 RT000109875LB
جوليات جان مارك اوديبير
وديع عالء الدين عالء الدين
2228841 2017 /1916 RT000109876LB
حسني حيدر مرتضى
ندى عثمان عبد العال
2232385 2017 /1919 RT000109877LB
رامي محمد سويدان
عائدة اسماعيل مكي
2232387 2017 /1921 RT000109878LB
رضا محمد سيدان
حنيفة اسماعيل مكي
2232395 2017 /1924 RT000109879LB
رمزي محمد سويدان
جميله اسماعيل مكي
2232403 2017 /1925 RT000109880LB
ريم محمد سويدان
ساميه احمد ابو عمو
2239237 2017 /1928 RT000109882LB
هدى حليم عيد
ناهدة محمد معروف زين
2254589 2017 /1930 RT000109883LB
ربى راغب وهبة
سها سامي العدو مكداشي
2285138 2017 /1934 RT000109886LB
اميره فريد الفغالي
وليد خالد شوقي
2295707 2017 /1936 RT000109887LB
رندا عبده بو دبس
محمود نمر عودة
2340030 2017 /1937 RT000109888LB
بالل جميل عميرات
املاظ سعيد فرح
2385756 2017 /1942 RT000109891LB
ليلى سعود بن عبد العزيز الدغيثر
مريم سعيد فرح
2394858 2017 /1945 RT000109893LB
بسام علي قبيسي
روحية محمد نجاتي
2436294 2017 /1948 RT000109898LB
زينه يوسف سابا
قاسم محمد الشاب
2451382 2017 /1949 RT000109899LB
مايا حيدر صفي الدين
نعمة سعيد فرح
2460765 2017 /1950 RT000109900LB
علي محمود بزي
			
			
عن مدير الواردات بالتفويض
2851236 2017 /2238 RT000109501LB
انجيل اديب بهنام
2809310 2017 /2239 RT000109502LB
جورج منير بو سليمان

RT000109504LB
RT000109506LB
RT000109510LB
RT000109511LB
RT000109512LB
RT000109513LB
RT000109516LB
RT000107786LB
RT000107785LB
RT000107781LB
RT000107782LB
RT000107784LB
RT000107795LB
RT000107796LB
RT000107797LB
RT000107798LB
RT000107808LB
RT000107804LB
RT000107802LB
RT000107801LB
RT000107806LB
RT000107830LB
RT000107835LB
RT000107836LB
RT000107837LB
RT000107839LB
RT000107841LB
RT000107842LB
RT000107879LB
RT000107884LB
RT000107885LB
RT000107888LB
RT000107886LB
RT000107915LB
RT000107914LB
RT000107912LB
RT000107910LB
RT000107909LB
RT000108391LB
RT000108392LB
RT000108393LB
RT000107330LB
RT000107329LB
RT000107328LB
RT000107326LB
RT000107324LB
RT000107335LB
RT000107333LB
RT000107816LB
RT000107813LB
RT000107810LB
RT000107809LB
RT000107803LB
RT000107345LB
RT000107845LB
RT000107843LB
RT000107840LB
RT000107834.LB
RT000107831LB
RT000107832LB
RT000107834LB
RT000107822.LB
RT000107822LB
RT000107864LB
RT000107866.LB
RT000107818LB
RT000107819LB
RT000107866LB

2017 /2241
2017 /2243
2017 /2247
2017 /2248
2017 /2249
2017 /2250
2017 /2253
2017 /1471
2017 /1470
2017 /1466
2017 /1467
2017 /1469
2017 /1472
2017 /1473
2017 /1474
2017 /1475
2017 /1480
2017 /1484
2017 /1478
2017 /1477
2017 /1479
2017 /1481
2017 /1483
2017 /1485
2017 /1486
2017 /1487
2017 /1488
2017 /1489
2017 /1491
2017 /1494
2017 /1495
2017 /1498
2017 /1496
2017 /1514
2017 /1513
2017 /1512
2017 /1511
2017 /1510
2017 /1518
2017 /1519
2017 /1520
2017 /1059
2017 /1058
2017 /1057
2017 /1055
2017 /1053
2017 /1062
2017 /1063
2017 /1278
2017 /1274
2017 /1270
2017 /1269
2017 /1266
2017 /1074
2017 /1297
2017 /1296
2017 /1295
2017 /1294
2017 /1291
2017 /1292
2017 /1293
2017 /1284
2017 /1285
2017 /1315
2017 /1506
2017 /1280
2017 /1281
2017 /1506

19
2879676
1224900
1443339
3029637
3029639
2263162
2817427
2827460
2827453
3005869
3005871
2010182
1013350
608000
608003
1566665
2809420
2981008
2827462
2010169
2809419
2809421
3034300
2868435
1563033
2426144
96187
2416716
2709934
2476474
1160759
678104
575451
2889263
2889261
2889257
2879678
2840547
2390239
2416718
2416723
1981383
2646142
1047994
2879651
943553
2837688
2837692
606602
2035369
2047662
2003250
2951270
2389182
506855
3000864
2155473
2002326
2182768
2215682
2291670
2056188
1164040
2003591
2003593
2164921
2281182
2003594
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