إعالنات 725

السبت  5تموز  2014العدد 2336

◄ إعالنات رسمية ►
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ ـ املصلحة املالية اإلقليمية
ف��ي محافظة ج��ب��ل ل��ب��ن��ان ـ ـ ـ دائ����رة خ��دم��ات امل��ك��ل��ف�ين ،املكلفني ال����واردة
أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى
مالية محافظة جبل لبنان ـ ـ ـ بعبدا ـ ـ ـ ق��رب ال��س��راي��ا ـ ـ ـ الطابق الثاني
هاتف05/920102 :
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من
ً
تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة
بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا
اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
إسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

هيثم موسى السلوم

1258346

RR140983177LB

رندى انطوان ابي عاد

1259148

RR140983163LB

زهير امني قطايا

1259669

RR140983075LB

جوزيف سمير عيد

1259714

RR140983129LB

ال���ي���غ���ان���س ل���ت���أج���ي���رال���س���ي���ارات 1260016
ش.م.م.

RR140977707LB

جوزف الياس حنني

1261592

RR140983115LB

شركة النكو للتجارة ش.م.م.

1264480

RR140977715LB

ش����رك����ة ن���ي���و ف����اش����ن س��ول��ي��ت��ي��ر 1264588
التجارية ش.م.م

RR140977724LB

ناتالي نبيل سرياني

1265212

RR140983027LB

محسن محمد علي عياش

1265574

RR140983013LB

شركة بايك أون ش.م.م.

1265609

RR140977675LB

راشيل جرجوره الحجار

1266065

RR140983061LB

فاطمة سليم ترو

1268194

RR140978438LB

محمد امني مراد

1268312

RR140981689LB

انعام محمد ايوب

1272673

RR140982959LB

انطوان عيسى ايوب

1272846

RR140983000LB

مبارك محمد عبدالله

1277322

RR140978177LB

جويس ايلني توفيق عطايا

1279950

RR140978115LB

شركة حايك للتجارة العامة

1280792

RR140977551LB

محمد يونس الحاج

1281905

RR140981383LB

ميرنا الياس سعادة

1282381

RR140978282LB

لينا خليل ارزوني

1282551

RR140986195LB

ميرنا جيراير بوغوصيان

1283693

RR140986173LB

ميدغيت ش.م.م

1283856

RR140977582LB

جهاد علي عوده

1284852

RR140986385LB

ليبانون اوتوميكانيكا

1287895

RR140977636LB

هشام محمود عيد

1288937

RR140986292LB

سمير إلياس عبد الله

1288940

RR140986289LB

محمد مصطفى عبد الرحمن

1288988

RR140986519LB

سعيد عفيف توتيو

1289020

RR140986505LB

رائد يوسف يونان

1290606

RR140986434LB

محمد حسني موسى

1290781

RR140986425LB

داني انطون ليون

1292085

RR140986624LB

بالل حسني جلوس

1292225

RR140986615LB

الرا شوقي جمول

1293026

RR140986584LB

شدياق موتورز ش.م.ل

1297976

RR140977548LB

انطوان افرام سالمه

1298033

RR140986536LB

عبود مارون ابي عبود

1305429

RR140975873LB

قزحيا الياس مسلم

1378228

RR140984331LB

زينب انيس جابر

1307393

RR140986814LB

طالل عبد الكريم فليفل

1379088

RR140984314LB

سرايا للخادمات ش.م.م

1308073

RR140977463LB

حسني علي ياسني

1382031

RR140989206LB

هيثم ابراهيم لوقا

1308833

RR140986805LB

زاهر فيليب الحاج

1382232

RR140984274LB

فاينل كات ش.م.م

1310065

RR140977485LB

اونيت بالس ش.م.م

1382860

RR140977168LB

عيد جوزف ابو صوان

1313702

RR140987443LB

اليا انيس ابو جودة

1383335

RR140989679LB

جمعه طلبه بدراوي ابو سمره 1315827

RR140987390LB

أكاديمية االطفال ش.م.م.

1384319

RR140977185LB

محمد خالد وهبه

1317530

RR140987369LB

فادي احمد الدندل

1385663

RR140981295LB

رضوان طانيوس دوميط

1320330

RR140976366LB

اميل عزيز كفوري

1387044

RR140984433LB

ايلي نوال نعمه

1321574

RR140986955LB

محمود محمد مهدي

1388732

RR140984380LB

ش����رك����ة ام .ج�����������ي.ان م��ن��ج��م��ن��ت 1323005
ش.م.م.

RR140977401LB

محمد وفيق فليفل

1392030

RR140984570LB

طاالر زاكار جفتجيان

1323300

RR140986947LB

ربيع فوزي غيث

1393052

RR140989775LB

شركة ايفاتشويال

1323626

RR140977375LB

اواديس ارتني مارقاريان

1393497

RR140989930LB

منى خليل لبوس

1326447

RR140989339LB

بالل حسن بلوط

1393570

RR140989988LB

مهير حنا خوري

1327647

RR140986902LB

رانيا نجاح االشقر

1394062

RR140984521LB

اماني انيس شبقلو

1396292

RR140984708LB

نزيه فيكتور الخوري

1327703

RR140986893LB

رانيه ادمون ابو شقره

1396462

RR140984699LB

حسني جاسم الخليف

1327752

RR140986880LB

حسن محمد دقيق

1396797

RR140984654LB

محمد محمد ايوب

1327960

RR140987117LB

روال جرجس البيطار

1397159

RR140984685LB

علي ابراهيم مرتضى

1328366

RR140984950LB

ايمندي فرنسيس عوده

1397691

RR140984668LB

ايلي جورج برصوم

1329931

RR140987094LB

مارك كمال راشد

وا  .فا ش.م.م

1331065

1397970

RR140984610LB

RR140977344LB

هادي فهمي سعد

1398489

RR140984606LB

هادي زخيا كامل

1331678

RR140987063LB

نيال البار ابي انطون

1398925

RR140984243LB

باسل ادوار الخال

1333276

RR140987046LB

مريان ابراهيم عبد الله

ماريو انطوان ابي نجم

1333749

RR140987029LB

جيني فريد السقيم

نعمه فخري رميتي

1335058

RR140987015LB

انطوان جميل نوفل

جوزف ناجي نادر

1336294

1399920
1399943
1399969

RR141018105LB
RR140984230LB
RR141018091LB

RR140987219LB

شركة برايم ريفيرنس ش.م.م.

1402893

RR140972347LB

ريشارد ريمون بيروتي

1339648

RR140987165LB

اومير صالح ياغي

1404062

RR140982579LB

خضر سعد الدين الحلبي

1339772

RR140975895LB

هيثم طوني صليبا

1406265

RR140982551LB

جاك ميشال قاصوف

1342013

RR140987125LB

علي عاطف ابو علوان

1406561

RR140981278LB

علي محمود قعفراني

1342678

RR140987338LB

علي عاطف ابو علوان

اليزابت روبير القدوم

1343401

1406561

RR140981278LB

RR140987341LB

شربل مخايل الخوري

1411336

RR140982450LB

احمد محمد امهز

1343958

RR140987355LB

فراس فريد كيوان

1412042

RR140982415LB

هال فؤاد ابي يونس

1344224

RR140987324LB

خليل غطاس كرم

1415281

RR140982389LB

مصطفى محمد الجاسم

1344700

RR140987315LB

االن جورج زهر

1417736

RR140981352LB

هشام محمد املقداد

1346390

RR140973254LB

عصام عبد الحسني رشيدي

1419720

RR140989237LB

محمد يحي املصري

1351194

RR140981851LB

رافي ارشاك ابراهام خالبوريان 1420321

RR140982401LB

تانيا لقمان الحج

1353303

RR140981896LB

مادونا انطوان سالمه

1421090

RR140982361LB

زوفينار سيروب اوهانيان

1353743

RR140973081LB

طارق جوزف الدبس

1421857

RR140982392LB

ديب جرجي الخوري

1357118

RR140981627LB

ايلي منصور هاني

1424710

RR140982375LB

زينه ابراهيم املصري

1359290

RR140981953LB

داني سمير حجار

1425001

RR140982327LB

مريم محمد ظاهر موسى

1359396

RR140979155LB

لينا طعمه الحاج

1426425

RR140978367LB

ترافل زون ش.م.م.

1360005

RR140977300LB

عالء الدين ياسني زعيتر

1426918

RR140982335LB

صونيا انترانيك ايشوع

1360922

RR140978075LB

مكرديج سركيس ترزيان

1429155

RR140982287LB

جوني نويل بريزنسكي

1364615

RR140981984LB

يوسف الياس الغزال

1430178

RR140985615LB

الجاد للخدمات واالستثمار
ش.م.م

1368237

RR140977225LB

STAMPED CONCRETE
SYSTEM S.A.R.L

1437240

RR140972262LB

طوني الياس بو سجعان

1299946

RR140986712LB

جان روحانا ابي رزق

1370248

RR140982021LB

عماد موسى هاشم

1440252

RR141014863LB

شركة كهربا لالنظمة
والخدمات ش.م.م

1302374

RR140977503LB

انطوان الياس عازار

1372323

RR140989268LB

زين دينر ش.م.م.

1444685

RR140972355LB

باتريك جان خليل

1303145

RR140986669LB

كالسيك سرفيس (ابراهيم زكي 1372756
خريس)

RR140985535LB

هيثم بيار القزي

1444988

RR141014951LB

مازن عالم يونس

1304591

RR140986876LB

حسن احمد ترحيني

1373198

RR140985544LB

حسن محمد حرب

1446086

RR141014948LB

اسامة عدنان العيد

1304637

RR140986862LB

ربيع عبد الله عقيقي

1374541

RR140984141LB

حسن نجيب عبد الكريم

1446736

RR141014885LB

مهى حسني بعلبكي

1304650

RR140986859LB

بالل احمد شمص

1375286

RR140984172LB

ميراي جابي خطار

1446793

RR141014850LB

ربيع سعيد رضوان

1305144

RR140986831LB

فراس ابراهيم ابي حيدر

1375699

RR140984169LB

مروان ابراهيم كساب

1446889

RR141014934LB

انجليك جورج الوند

1448436

RR141015078LB

