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إعالنات

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية ال ــواردات ـ ـ دائ ــرة تحصيل بـيــروت املكلفني ال ــواردة
أسماؤهم في الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت ـ ـ شارع بشارة الخوري ـ ـ مبنى
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
انه سيتم نشر هذ االعالم على املوقع االلكتروني لوزارة املالية.
http://www.finance.gov.lb
اسم املكلف
امينة محمد الفيل
عزيزة عزت حسني
محمد رفيق ابو الخدود
)فرعون املساهمة ش.م.ل (اوف شور
ربا عبدالقادر ضناوي
ياال ياال اوف شور
دولتشي شوكوالتييه ش.م.م
امال عمر شعبان
خضر عبد الحفيظ قليالت
رانا جواد عميس
رندا جواد عميس
علي حسن االسعد
محمود حسن االسعد
زينب حسن االسعد
هيثم مروان تنير
محمد علي احمد قطيش
نجوى عالء الدين عالء الدين
ناجي عالء الدين عالء الدين
وداد سليم نويهض
محمود حسن االسعد
حسني حسن االسعد
نايفه حسن االسعد
سعاد حسن االسعد
كريستيان بطرس جفارو
روان ماهر عسيران
مريم سعد الدين الورداني
فاطمة سعد الدين الورداني
عائدة وديع صالح
سعود بن نواف ال سعود
منير عبد الرحمن الكبي
اميمة خليل طبارة
راضي حسني محيدلي
مريم ايشو شليمون
اوجنيا مخائيل سيربو
براعم محمد اسماعيل
مثال محمد اسماعيل
تسنيم محمد سليمان
رضى محمد فاعور
بسمة محمد اسماعيل
نورما محمد اسماعيل
ماريه محمد الشعار
كوكب محمد الشعار
محمد عزت غندور
نور الدين خليل صلح
حسني محمد منصور
بالل رباح مغربي املريني
حسني علي زريق
محمد علي زريق
احمد علي زريق
صفا زياد الليسي السطوحي
ماري نسيم فرح
اوديشو ايشو شليمون
مشاعل بنت طليحان العريعر
سامي ايشو شليمون
نانو ايشو شليمون
داود ايشو شليمون
سميره ايشو شليمون
ناظم سليم جراح
هادي حسن عالم
منتهى سعد الدين االزمرلي
سعديه سعد الدين االزمرلي
امنه سعد الدين االزمرلي
خالد احمد السعيد
حسني احمد سعيد
خضر احمد السعيد
ناظم محمود قاسم
ياسمني ايشو شليمون
نجاة محمود قاسم
حسناء احمد سعيد
حنان حسن عالم
روضة حسن عالم
سلوى عفيف منيمنة
ابتسام حسن عالم
زينب احمد السعيد

رقم البريد املضمون
RT000111213LB
RT000112533LB
RT000112640LB
RT000111721LB
RT000111627LB
RT000111629LB
RT000111631LB
RT000108408LB
RT000108406LB
RT000107340LB
RT000107339LB
RT000107350LB
RT000107351LB
RT000107348LB
RT000107341LB
RT000107342LB
RT000107347LB
RT000107346LB
RT000107344LB
RT000107353LB
RT000107355LB
RT000107360LB
RT000107358LB
RT000107362LB
RT000107372LB
RT000107370LB
RT000107369LB
RT000107368LB
RT000107367LB
RT000107366LB
RT000107363LB
RT000107380LB
RT000107381LB
RT000107476LB
RT000107469LB
RT000107468LB
RT000107470LB
RT000107474LB
RT000107464LB
RT000107463LB
RT000107462LB
RT000107461LB
RT000107457LB
RT000107451LB
RT000107450LB
RT000107449LB
RT000107448LB
RT000107447LB
RT000107443LB
RT000107397LB
RT000107395LB
RT000107393LB
RT000107399LB
RT000107386LB
RT000107385LB
RT000107384LB
RT000107383LB
RT000112800LB
RT000108373LB
RT000108387LB
RT000108388LB
RT000108389LB
RT000107648LB
RT000107649LB
RT000107650LB
RT000108395LB
RT000107382LB
RT000108396LB
RT000108402LB
RT000108397LB
RT000108398LB
RT000108400LB
RT000108399LB
RT000108404LB

رقم االنذار
2017 /2507
2017 /3376
2017 /3420
2017 /2299
2017 /2266
2017 /2267
2017 /2268
2017 /1464
2017 /1462
2017 /1069
2017 /1068
2017 /1078
2017 /1079
2017 /1077
2017 /1070
2017 /1071
2017 /1076
2017 /1075
2017 /1073
2017 /1081
2017 /1080
2017 /1083
2017 /1082
2017 /1084
2017 /1094
2017 /1092
2017 /1091
2017 /1090
2017 /1089
2017 /1088
2017 /1085
2017 /1096
2017 /1097
2017 /1139
2017 /1132
2017 /1131
2017 /1133
2017 /1138
2017 /1130
2017 /1129
2017 /1128
2017 /1127
2017 /1123
2017 /1118
2017 /1117
2017 /1116
2017 /1115
2017 /1117
2017 /1110
2017 /1106
2017 /1104
2017 /1103
2017 /1107
2017 /1102
2017 /1101
2017 /1100
2017 /1099
2017 /3442
2017 /1433
2017 /1447
2017 /1448
2017 /1449
2017 /1229
2017 /1230
2017 /1231
2017 /1451
2017 /1098
2017 /1452
2017 /1459
2017 /1453
2017 /1454
2017 /1456
2017 /1455
2017 /1460

رقم املكلف
623520
682208
659561
2769722
2680736
2681502
2683202
2951274
2994270
1490655
1221582
1202323
1600072
670644
2713662
1994843
2389184
2389186
666382
1600072
1600262
2190528
2190521
2851238
2233742
2157024
1611244
997878
2160458
616482
1974584
2127835
1364460
2879961
2476478
2476472
2837695
649794
2476470
2476464
2233691
1911220
2646137
3029643
1295556
2245591
2099990
2043892
189367
2291682
717883
2384347
2160456
2384343
2384339
2384337
2384335
575938
2201373
2060056
2060061
2060103
1559303
2068953
2068958
2102847
2360006
2102858
2068949
2201384
2201379
627307
2201387
2068973

فاطمة احمد السعيد
ندى عمر شعبان
فؤاد حسن مزهر
مايا اردشاس ميسبريان
كرستني اردشاس ميسبريان
سليمة محي الدين شاتيال
وارتكس انطرانيك تخته جيان
سركيس انطرانيك تخته جيان
زكية يوسف ابو شاهني
عمر مصباح يموت
اية احمد قطيش
عائشة محمد صابر غالييني
مروة زياد الليسي السطوحي
علي حسن دكروب
سمير شليطا بو ضاهر
ماري لبس دريان
انعام حسن جراده
ابتسام عمر غاليني
فاطمة عمر غاليني
الهام حسني قطيش
سامية حسني قطيش
ريما محمود املصري
دينا محمود املصري
ليلى مصطفى سكرية
زياد محمد صادق الصمادي
محي الدين سعد الدين االزمرلي
محمود سعد الدين االزمرلي
وفيقة عبد الرحمن الكبي
حسن علي جعفر مغنية
حسني توفيق عبد القادر
نازك احمد الدرزي
وائل علي ارزوني
ناهية سعد الدين الحلوه
زهرة محمد عيديبة
الجوهرة بنت نواف ال سعود
ادهم اسماعيل الحلبي
ليلى مصطفى فخري
رند سامي مكارم
اميرة مصطفى شهاب
سامي حبيب عبد الرضا
توفيق محمد عبد القادر
منتهى علي القاسم الزعبي
وردة عبد الكريم دكروب
سامر فايز مقدم
محمد فايز مقدم
كامل محيدلي
جورجيت عيسى دقو
عمر زياد الليسي السطوحي
سميرة علي زريق
فاطمه علي زريق
شفيق محمد حمزة سنو
عرابي محمد حمزة سنو
علي جعفر مغنية
غنى عزت غندور
خالد عطا شوقي
هالة عزت غندور
هند محمد فاعور
ميكاييل دوري جرجس
اودري دوري جرجس
خالد شريف غالييني
ابراهيم اسماعيل االرناؤط
عمر الحاج شريف غالييني
جمال احمد عتال
خديجة حبيب عبد الرضا
احمد علي ارزوني
اسماء محمد علي املصري
صالح الدين عبد الرحمن الكوش
حنيفه ابراهيم بري
عدنان احمد ابو عمو
محمد احمد ابوعمو
خليل احمد ابوعمو
نهدية عباس االعور
نوره حمد القاضي
سهام احمد ابو عمو
سعاد يوسف صندقلي
سعد الدين ذيب شاتيال
زهير شفيق داعوق
ليندا حسن دكروب
مازن محمد علي كاج
كريستيل حسن دكروب

RT000108405LB
RT000108407LB
RT000107480LB
RT000107484LB
RT000107485LB
RT000107524LB
RT000107522LB
RT000107521LB
RT000107519LB
RT000107527LB
RT000107525LB
RT000107555LB
RT000107554LB
RT000107553LB
RT000107552LB
RT000107528LB
RT000107588LB
RT000107595LB
RT000107594LB
RT000107593LB
RT000107592LB
RT000107591LB
RT000107590LB
RT000107596LB
RT000107597LB
RT000107598LB
RT000107599LB
RT000107601LB
RT000107604LB
RT000107605LB
RT000107606LB
RT000107607LB
RT000107608LB
RT000107610LB
RT000107609LB
RT000107612LB
RT000107611LB
RT000107614LB
RT000107615LB
RT000107616LB
RT000107617LB
RT000107619LB
RT000107620LB
RT000107624LB
RT000107625LB
RT000107625.LB
RT000107626LB
RT000107629LB
RT000107627LB
RT000107628LB
RT000107631LB
RT000107632LB
RT000107635LB
RT000107634LB
RT000107636LB
RT000107329.LB
RT000107651LB
RT000107638LB
RT000107637LB
RT000107644LB
RT000107641LB
RT000107643LB
RT000107653LB
RT000107702LB
RT000107708LB
RT000107719LB
RT000107732LB
RT000107734LB
RT000107736LB
RT000107737LB
RT000107738LB
RT000107740LB
RT000107741LB
RT000107742LB
RT000107748LB
RT000107747LB
RT000107746LB
RT000107745LB
RT000107743LB
RT000107744LB

2017 /1461
2017 /1463
2017 /1143
2017 /1327
2017 /1147
2017 /1151
2017 /1150
2017 /1149
2017 /1148
2017 /1154
2017 /1152
2017 /1161
2017 /1160
2017 /1159
2017 /1156
2017 /1155
2017 /1167
2017 /1174
2017 /1173
2017 /1172
2017 /1171
2017 /1170
2017 /1169
2017 /1175
2017 /1176
2017 /1177
2017 /1178
2017 /1180
2017 /1183
2017 /1184
2017 /1185
2017 /1186
2017 /1187
2017 /1190
2017 /1188
2017 /1192
2017 /1191
2017 /1194
2017 /1195
2017 /1196
2017 /1199
2017 /1201
2017 /1202
2017 /1206
2017 /1207
2017 /1200
2017 /1208
2017 /1211
2017 /1209
2017 /1210
2017 /1213
2017 /1214
2017 /1218
2017 /1217
2017 /1219
2017 /1216
2017 /1232
2017 /1221
2017 /1220
2017 /1225
2017 /1222
2017 /1224
2017 /1234
2017 /1240
2017 /1241
2017 /1243
2017 /1247
2017 /1249
2017 /1251
2017 /1252
2017 /1253
2017 /1255
2017 /1256
2017 /1257
2017 /1263
2017 /1262
2017 /1261
2017 /1260
2017 /1258
2017 /1259

19

2924697
2951269
1345511
2709934
2937089
617218
2788980
2788965
2157006
2402025
1994844
674373
2291689
2922840
2581732
2238224
2387727
682059
673293
622327
622324
1552048
1552041
3029631
2516515
568367
592591
616447
1281566
2931532
1332747
2376820
641109
2757116
2160460
2559797
2584173
1566600
552509
2575216
2117514
2124815
2922833
2754548
2757109
100074961
617596
2291049
635569
2100013
1202868
576603
1006665
2646150
2056209
2646145
714215
2884467
2884466
2047635
2208280
1307487
3003572
2575240
2377311
655860
1226390
3004751
1593602
2199609
2199612
1665273
2271996
1593599
634720
2437344
2142417
2922839
1313320
2922837
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 683

