الخميس  12أيار  2016العدد 2883

إعالنات

ابراهيم عبد الرحمن االغا

RT000075601LB

2016/1408

1592276

امنة اديب دره

RT000075602LB

2016/1409

1593420

اميرة اسماعيل الغاوي

RT000075598LB

2016/1405

1589136

فاطمة محمد هاشم اورفلي

RT000075597LB

2016/1404

1589097

ادليت جرجي طبال مباردي

RT000075705LB

2016/1479

198440

ميرنا ادكار مباردي

RT000075698LB

2016/1475

198437

زياد حبيب شاغوري

RT000075696LB

2016/1468

197495

حسن علي عكر

RT000075667LB

2016/1205

1101092

سامر غالب يونس

RT000075664LB

2016/1202

1092965

هدى جورج سالمه

RT000075672LB

2016/1443

705703

خالد وليد فايد

RT000075629LB

2016/1439

702285

شوقي فايز نويهض

RT000075648LB

2016/1182

1067473

مليا محمد حسني املحتسب

RT000075656LB

2016/1193

1080763

حسني علي عكر

RT000075657LB

2016/1195

1082659

نوال عبد الجليل كرشت

RT000075662LB

2016/1200

1090857

حسني خلف العبد العمر

RT000075627LB

2016/1438

699998

علي حمود الحسن

RT000075610LB

2016/1417

698733

امل راسخ خليل جبر

RT000075589LB

2016/1397

696225

ديبة فضل الله الداوود

RT000075561LB

2016/1364

692791

سهجنان جواد يحيى

RT000075531LB

2016/1353

691717

يوسف محمد الزعني

RT000075628LB

2016/1430

195763

بيتر فيكتور طرزي

RT000075743LB

2016/1588

152930

فاطمة حسني سلمان االسعد

RT000075568LB

2016/1371

693142

كميل جورج سالمه

RT000075570LB

2016/1373

693312

محمد سليم مصطفى رضا

RT000075590LB

2016/1396

1582192

يوسف كامل دمياطي

RT000075723LB

2016/1614

307895

19

اعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مالية محافظة بعلبك الهرمل ـ ـ دائــرة خدمات املكلفني املكلفني
الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بعلبك ـ ـ دورس مبنى مستشفى دار
األمل سابقًا.
لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ
ً
حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا االعالم على
املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:

تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق

اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

زاهر عباس محفوظ

2596611

2016/03/30 RR160364116LB

2016/04/12

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك
بالتكليف ابراهيم همدر
التكليف 857
اعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مالية محافظة بعلبك الهرمل ـ ـ دائــرة خدمات املكلفني املكلفني
الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بعلبك ـ ـ دورس مبنى مستشفى دار
األمل سابقًا.
لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ
ً
حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا االعالم على
املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

رقم املكلف

وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدان م ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــد عـ ـل ــي 545411
حوماني

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

RR150032879LB

2015/12/30

2016/04/11

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك
بالتكليف ابراهيم همدر
التكليف 857
اعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مالية محافظة بعلبك الهرمل ـ ـ دائــرة خدمات املكلفني املكلفني
الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بعلبك ـ ـ دورس مبنى مستشفى دار
األمل سابقًا.
لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ
ً
حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا االعالم على
املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:

حسن محمد درويش

RT000075585LB

2016/1392

1581266

اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

مليا زاهر عباره

RT000075583LB

2016/1390

1578184

الحارث لطفي حيدر

165185

RR160363455LB

2016/02/05

2016/04/12

يحيى سعيد مستو

RT000075572LB

2016/1375

1577182

تمادر محمد محمود قليط

RT000075569LB

2016/1372

1576053

صبحي جميل عباس
عميد نهاد حبلص

259747
573576

RR160363668LB
RR160363708LB

2016/02/05
2016/02/10

2016/04/12
2016/04/11

عصمت جميل العويني

RT000075562LB

2016/1365

1572057

هيسم محمد قاق

721561

RR160363699LB

2016/02/08

2016/04/11

عبده كمال الشاعر

RT000075893LB

2016/1689

86468

اسامه صادق عمر

RT000075896LB

2016/1692

86507

محمد عدنان جميل العويني

RT000075559LB

2016/1362

1572008

سميحة سعيد مستو

RT000075536LB

2016/1358

1569565

ساميه محمد هاشم اورفلي

RT000075529LB

2016/1351

1563739

زهرة سعيد مستو

RT000075526LB

2016/1349

1562261

فاطمة سلمان فواز

RT000075525LB

2016/1348

1562010

فارس انطون مطر

RT000075523LB

2016/1346

1561784

شادية نجم الدين فوزي عواضه

RT000075518LB

2016/1341

1558453

جوزيف راشد مطر

RT000075949LB

2016/1745

445290

جاك يوسف رزق الله

RT000075950LB

2016/1746

445968

محمد جمال محمود الرمال

RT000075953LB

2016/1749

448808

شركة قلوبال فنتشر كابيتال القابضة

RT000076010LB

2016/1755

454461

محمد رستم القيسي

RT000076048LB

2016/1835

88805

تانيا مخايل فيليشنكر

RT000076055LB

2016/1842

90226

ميشال باسيل فبليشنكر

RT000076056LB

2016/1843

90229

ميسم احمد فوعاني

RT000076022LB

2016/1799

463593

سميرة احمد سالم

RT000075751LB

2016/1633

1601197
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 888

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك
بالتكليف ابراهيم همدر
التكليف 857

