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رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف
67063RR010055452LBإيلي أنطوان دياب

126717RR010055460LBجوزاف الياس يونس
194190RR010055478LBرياض عمر الصمد

1113445RR010055480LBاحمد مصطفى المصري
1241702RR010055481LBشركة سيدر روز للخدمات الدولية ش.م.م

232056RR010055482LBمحمود عبد هللا المصومعي
241316RR010055486LBمروان  الصمد

241296RR010055487LBرياض علي الصمد (جبال لبنان)
241307RR010055489LBعبد الھادي علي الصمد

560320RR010055496LBشركة الصفا للتجارة العامة
215498RR010055513LBالبراق للخضار والفواكه

129394RR010055529LBمحّمد حسن نعمان
371712RR010055530LBصفوح يوسف دبليز

762426RR010055535LBابراھيم احمد عزالدين المير
1699193RR010055536LBجو حنا الحزوري
961773RR010055537LBصدقة ميكانيكس
170297RR010055539LBاسعد بشارة نعوم
1293835RR010055541LBناصر احمد ھوشر
1540065RR010055562LBمحمد فؤاد خوال
1540070RR010055563LBاحمد فؤاد خوال

60461RR010055564LBمحمود بشير داالتي
790739RR010055572LBأحمد  محمد المصري

TALA 1530492لالستيراد و التصدير ش.م.مRR010055603LB
241301RR010055605LBعبد الھادي علي الصمد

241294RR010055606LBرياض علي الصمد
601948RR010055607LBزياد فؤاد مسعود

1241702RR010055610LBشركة سيدر روز للخدمات الدولية ش.م.م
129150RR010055621LBمحمد امير عدنان بللي الصوفي

43336RR010055632LBفواز شحادة فوز
186699RR010055634LBفؤاد جرجس رفول
48530RR010055640LBنعمة نعيم حرب

52064RR010055644LBسيمون سليم فجلون
226581RR010055649LBحازم عبد الھادي عبد هللا

42019RR010055657LBرئيف شفيق الريس
798503RR010055658LBماريو انطونيوس شعيا

51250RR010055675LBشليطا ملحم ملحم
42391RR010055685LBمحمود عبد الرحمن ضاني
249027RR010055693LBمصري كار سنتر ش.م.م

227193RR010055695LBسدير نھاد قصاب
1454976RR010055700LBفياض حسن النشار

254347RR010055716LBعبد القادر مصطفى لبده
560371RR010055730LBامين ابراھيم ملص
560345RR010055731LBعبدهللا سعيد غني

129123RR010055732LBابراھيم محمد ديب ملص
129117RR010055733LBسعيد عبد الغني غني

560320RR010055734LBشركة الصفا للتجارة العامة
1382159RR010055738LBمحمود احمد الصباغ
1454976RR010055740LBفياض حسن النشار
223760RR010055745LBاحمد خالد الصمد

129150RR010055766LBمحمد امير عدنان بللي الصوفي
184077RR010055771LBجرجس نجيب الزغبي
41938RR010055773LBحنا رومانوس طوق
2775797RR010055786LBيوسف طنوس الترس

2776057RR010055787LBالفرد جميل انطون بو ديب
2775838RR010055789LBمارون نسيم الطرازي

1101618RR010055792LBجرجس الخوري مسعد حنا
177371RR010055793LBملحم اسحاق سعيد

144495RR010055803LBيوسف إلياس الحويك
1361178RR010055810LBعلي محمد قدور

1360836RR010055811LBجورج بولس الخوري
244271RR010055813LBربيع كرم ابي كرم

1360723RR010055816LB حسين محمد  حسين
526581RR010055827LBمحمد باسم عبد الجبار البرازي

526812RR010055828LBاف-ان-اس  F-N-S  شركة باسم البرازي وشركاه
476096RR010055832LBمحمد عبدهللا الدھيبي

241809RR010055835LBمحمد علي محمد ديب درويشة
2779898RR010055845LBحميد يوسف غالب فرنجية

1059092RR010055875LBفؤاد فاروق غانم
274558RR010055881LBحنا الياس قزيزان
293956RR010055882LBاحمد محمد الدھيبي
1119318RR010055883LBجوزيف اسعد يونس
1413470RR010055885LBطوني بطرس دانيال

241118RR010055901LBخالد عبد السالم ياسين
241115RR010055902LBخالد عبد السالم ياسين

41206RR010055905LBمحمد نبيل عبد الغني عقاد
183102RR010055913LBدوميط انطونيوس دوميط
261180RR010055914LBانطونيوس يوسف رعد
2781498RR010055915LBعالء بن حماد حماد
297684RR010055922LBمحمد مصطفى كريمه

818466RR010055932LBروان مازن مكية
818476RR010055935LBصبا مازن مكية
2781907RR010055943LBبديع جورج خير

1337955RR010055944LBھيكل موريس ھيكل
2012585RR010055946LBنزيه الياس االشقر
232510RR010055948LBمحمود ديب القطب
591167RR010055951LBمازن احمد مكية

591178RR010055953LBسوسن نزار صالح
85056RR010055957LBكبلایر جرجس حنا السبع

171374RR010055961LBجورج كبلایر السبع
295495RR010055963LBغازي فايز الطحش

تبدأ مھلة االعتراض المحدد بشھرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

إعالم تبليغ

الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة-  المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي - دائرة 
التدقيق الميداني , المكلفين الواردة أسماؤھم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى 
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل  لتبلغ البريد المذكور تجاه  اسم كل منھم خالل مھلة ثالثين يوماً من 

تاريخ نشر ھذا اإلعالم، وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتھاء مھلة المراجعة المشار 
إليھا أعاله، علماً أنه سيتم نشر ھذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
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رئيس المصلحة المالية االقليمية في مالية 
             لبنان الشمالي 

             وسيم مرحبا


