18

الخميس  7كانون األول  2017العدد 3342

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالم تبليـــــــغ
املوضوع:تبليغ ضرائب متوجبة –
تــدعــو وزارة املــال ـيــة – مــديــريــة املــال ـيــة ال ـعــامــة – املـصـلـحــة املــالـيــة
االقـلـيـمـيــة فــي محافظة جـبــل لـبـنــان – دائ ــرة الـتـحـصـيــل -املكلفني،
الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه ،املجهولي مركز العمل أو محل
اإلقامة حاليًا للحضور شخصيًا أو من ينوب عنهم قانونًا خالل
مهلة ثالثني يومًا من تاريخ 2017/12/7الـ ــى مركز الــدائــرة الكائن
في بعبدا– شارع سوق بعبدا – مبنى الحلو – الطابق األول لتبلغ
بريدهم خــال مهلة ثالثني يومًا مــن تــاريــخ نشر هــذا االع ــام ،واال
ً
يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة
امل ـشــار إلـيـهــا أع ــاه ،علمًا ان ــه سيتم نـشــر ه ــذا اإلع ــام عـلــى املــوقــع
اإللكتروني.
رقم املكلف اسم املكلف

1172853

نواف علي زاهر

258270

غازي فؤاد ضاهر

2841058

احمد حسني صبرا

923935

محمد حسني هاشم

452598

علي فايز ضاهر

1371426

جواد داوود بو سعيد

570351

ذيب حسني يوسف

686203

نورما سليم حرب

144029

سمير محسن ضاهر

564603

غادي ابراهيم االسطا

796452

شربل الياس كريم

571113

روي وهبي عبد الكريم

570842

شوقي محمد حسني زهر الدين

85238

شركة بو مغلبيه للمعدات الطبية

213140

غسان شريف سليم

154140

جمال فخر الدين كعور

87010

سمير حسني بزي

132144

توفيق يوسف رعد

1366645

االن طاني نعمه

189248

علي حسن دويك

1213668

دميانه فؤاد عيد

2483342

بشير محمد شقير

723080

مؤسسة ضياكو (محمود خليل ضيا)

571398

ريمون انطوان خليفه

1264589

السي ابراهيم فرحات

28776

احمد محمد بعلبكي

894571

حسن موسى نشار

45064

2591143

حمزه حسني السبع

املؤسسة الخيرية االجتماعية الثقافية مدرسة
التربية االجتماعية

650913

رلى هنري يارد

826875

نسرين عصام كرم

1977718

شركة سامكو -ش م م

913944

مصطفى حليم ماضي

712035

ابراهيم فهد عطوي

1713758

عوض عبد الحسني يونس

2701386

Les P tits Bourgeons

156115

سوسن نصير فرج

1457154

شربل عادل الباروكي

1439247

كريستيان سليمان مظلوم

949693

علي محمد شرف الدين

9622

شركة صبرا للسفر والسياحة وخدمات الشحن

ايلي طربيه رحمه

234980

PARAGON BUSINESS INPROVEMENT
S.A.R.L

537321

نزار عباس طربيه

2627896

بيروت سيركل ش.م.ل

251434

سركيس يوسف حاكمة

960297

عماد محمد عاصي

324860

بلدية حمانا

76816

انطوان بطرس قمير

2334626

ستار ناشيونال ش.م.م.

127084

رفيق قاسم زين الدين

70967

ماجدة محمد رضا الشريف

18402

مؤسسة محمد سليم التجارية للتبريد والتدفئة

153426

برونا جاك صحناوي

248329

علي احمد شهاب

197990

خليل ابراهيم هارون

1907666

ناتاليا ياكاف كاشيفايا ابراهيم

1760025

بعبدا  4307ش.م.ل.

199932

روجيه حبيب غانم

1427058

جورج نسيم قمر

688316

ايمان حسني شحرور

185301

رندى فؤاد خليفة

303890

نديم الياس مخايل

449104

حسن نهاد حدرج

2447224

بلو اليم ش م م

1476268

شركة موراكو

1193503

باسل محمود سبيتي

221407

شركة اوفيس سيستمز اند بروداكتس ش.م.م

2628678

شركة مطعم الكرمة  il grappolo -ش.م.م

1587075

عبدو اسعد بو خليل

2310227

باسل اسعد بو خليل

451571

انطوان عبدالله شاول

1919904

اكوالينك ش م م

1612634

فادي احمد الجمل

1455260

شركة محطة الحارة للتجارة ش.م.م.

624167

علي احمد عطوي

1169096

خامية ش.م.م KHAMIYA SARL

23139

مؤسسة زهر

1460908

منال ناجي سرحال الحاج

2145195

شركة ايا الب للتشخيص ش م م

932360

ترانسبورتيشن غلوبل فيو للتجارة ش.م.م.

573879

ريتا موريس مسعد

2612723

بلوك تك الين ش م م

2845567

شركة كمال الهبري وشركاه ش.م.م

775927

لينا عبد املجيد بزي

540745

حسني محمد عدنان شاهني

303110

شركة تايجر الكترونيكس ش.م.م TIGER
ELECTRONICS

236735

2469913

الجمعية الخيرية االجتماعية في الغبيري

187562

بشير سايد حربية

2059270

ميوزيك غير

555167

هدى البر الحالل

1807850

فريال مرعي حسون

30102

اس .و .س  .ت

2145585

شركة فيتا غروب ش.م.م.

103505

بدري انطون معوشي

2300933

آرت ميتال ش.م.ل.

86353

فريد كمال الهبري

497949

زياد رجب شحاده

66761

مؤسسة الحاج جفال

173048

جمعية املركز االسالمي للتوجيه والتعليم العالي

1571947

وليد علي الباشا

1363456

ايريس (حسن عبدالله سعادة)

98095

مي سمعان متى

228953

مؤسسة عالم االحجار لصاحبها ناجي سري
الدين

2256763

سمير محمد الزين

536275

حسان حمزة مراد

23997

سهى فوزي نصر الدين

1230901

منير حسني منذر

1468554

منير عبد الرحمن الزغبي

1223671

يوسف سالمي بدر الدين

63963

جان االسطا sols et structures renforces ssr

198091

ادغار ايلي حرب

74395

ريمون وديع سالم (ورثة)

546046

رامي عادل يونس العيتاوي

44073

حسني محمد جعفر

533374

عامر ابراهيم جلول

704063

فاديا قاسم مشيك

1940979

حسن سليمان الطحان

540598

خضر املعروف مروان شفيق درغام

2562302

خليل فايق ابو طانيوس

745150

مؤسسة تاج الدين للبناء والتعمير/علي محمد
عبد الحسن تاج الدين

1496947

لوكس فاير كومباني

27280

اندره الياس الشامي

109872

وليد وديع ناصيف

1466453

الياس ادمون غاريوس

295040

علي جهجاه مشيك

608035

يمنى فوزي بعلبكي

182792

وكالة كنج للسفر والسياحة

117240

ناجي نايف هالل

203455

اديب يعقوب النوار

582357

شركة بيضون وشركاه للصيرفة ش.م.م

652882

محمد محمود نحله

96902

مارون طانيوس نصر

162872

حسان محمد فتوني

2301574

رمزي نجيب عجيب

186909

شركة اونيكس

261026

البير فؤاد شويفاتي

115999

مصطفى محمد حوا

657201

محمود علي شقير

2416645

محمد مصطفى فواز

212838

رائد امني زهوي

162844

محمود خضر القماطي

827906

فوزي زين حجازي

491504

مارون فؤاد الكك

493489

ايلي اسعد طراف

128505

حسني خليل وهبي

762052

مهى مصطفى نجم

271746

جوزف جورج فغالي

1495586

فاديه عباس حميه

689006

انطونيو ريشا مرهج

1180620

كليمون فرج عساكر

