الثالثاء  11نيسان  2017العدد 3150

إعالنات

طوني غصوب املارديني

1773426

RR167139786LB

2017/5/1

2017/8/2

محمد مصطفى عمار

2119858

RR167137578LB

2016/28/12

2017/7/2

ميرنا شوكت اللقيس

2546259

RR167140696LB

2017/12/1

2017/10/2

محمد احمد طبيه

2702629

RR167139830LB

2017/9/1

2017/7/2

ش ــرك ــة ف ـه ــده ال ـس ـح ـمــرانــي و 2840632
مروة النجار و شركائهم

RR167138335LB

2017/3/1

2017/7/2

ع ـب ــد ال ــرحـ ـم ــن م ـح ـم ــد خــالــد 2845715
قصاب

RR167139809LB

2017/3/1

2017/8/2

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
االعتراض واالستئناف ,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:
اسم املكلف
سيف الدين حسني زود

الرقم الضريبي رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق

RR167141246LB

2017/3/2

2017/10/2

RR167141285LB

2017/27/1

2017/10/2

210225

الـجـمـعـيــة ال ـت ـعــاون ـيــة لصيد 2564391
االس ـم ــاك واالعـ ـم ــال الـتــراثـيــة
والسياحية في البترون م.م
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 481

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
االعتراض واالستئناف ,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:
اسم املكلف

الرقم الضريبي رقم البريد املضمون

سعد ابراهيم الصمد

241295

RR167139790LB

ادمون انور صليبا

302789

RR167140815LB

اكرم نهاد الصمد

1438933

RR167139755LB

شركة تيدور حبيب ش.م.م
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 481

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
االعتراض واالستئناف ,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

RR167141419LB

2017/25/1

2017/7/2

1152692

RR167141379LB

2017/30/1

2017/21/2

ش ـ ــرك ـ ــة ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــارس ل ـ ـل ـ ـم ـ ـقـ ــاوالت 2528780
والتجارة العامة املحدودة ش م م

RR167139295LB

2017/19/1

2017/10/2

ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة م ـ ـ ـحـ ـ ــامـ ـ ــص االم ـ ـ ـ ــن 307251
للصناعة والتجارة ش م م
خالد كامل زريقة

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 481

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
االعتراض واالستئناف ,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:
اسم املكلف

الرقم الضريبي رقم البريد املضمون

رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 481

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
معالجة املعلومات ,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
تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
		
2017/7/2
2017/16/1
تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
الرقم الضريبي رقم البريد املضمون
اسم املكلف
2017/15/2
2017/16/1
2016/12/12
2016/1/12 RR167131310LB
12252
شركة الكترون هاوس
2017/7/2
2017/16/1

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

اسم املكلف
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تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق

محمد هشام محمد وهيب القطان 1563273

RR167141538LB

2017/3/2

2017/10/2

جاد بطرس يمني

1690396

RR167141484LB

2017/3/2

2017/15/2

نظام الياس بركات

1873149

RR167141365LB

2017/31/1

2017/10/2

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 481

شركة سوبر كار ش.م.م

12311

RR167131270LB

2016/2/12

2016/12/12

12325

RR167131439LB

2016/1/12

2016/12/12

شــركــة نــاتــو لـلـتـجــارة العامة 12347
والكوميسيون ش.م.م

RR167131425LB

2016/2/12

2016/12/12

ش ــرك ــة االنـ ـ ـش ـ ــاءات الـحــديـثــة 12386
ش.م.م

RR167131368LB

2016/2/12

2016/12/12

شركة ماران اثا ش.م.م

12646

RR167131235LB

2016/2/12

2016/15/12

ريم سات ش م م

723549

RR167131717LB

2016/1/12

2016/12/12

شـ ـ ــركـ ـ ــة ثـ ـ ـق ـ ــة املـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــري ــن 1248420
( )I.N.V.Trustش.م.ل

RR167131694LB

2016/30/11

2016/13/12

F&B s.a.r.l
اف اند بي ش.م.م

1369626

RR167131685LB

2016/2/12

2016/15/12

منال سلمان عبد الله

1660292

RR167130362LB

2016/1/12

2016/12/12

مرشا يوسف داود صوما

1729551

RR167130402LB

2016/30/11

2016/12/12

خالد احمد بركات

1743217

RR167130376LB

2016/1/12

2016/13/12

خليل حميد البيسري

1783808

RR167131005LB

2016/1/12

2016/12/12

سلكشنز ش م م

1798536

RR167130994LB

2016/30/11

2016/12/12

ماريجوانا جينز ش.م.م

1799688

RR167131589LB

2016/2/12

2016/13/12

غراسيا جرجس يوسف

1816916

RR167130380LB

2016/2/12

2016/15/12

انطوني جبور عزيزي

1832849

RR167130889LB

2016/30/11

2016/12/12

سمعان محسن نكد

1845843

RR167130844LB

2016/1/12

2016/13/12

دلي كميل جريج

1888161

RR167130773LB

2016/2/12

2016/15/12

شركة كيوتك ش.م.م

1903071

RR167130742LB

2016/1/12

2016/13/12

زياد يوسف سكر

1916699

RR167134262LB

2016/2/12

2016/13/12

