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رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف
110779RR010056098LBشركة المشرق للتوزيع ش.م.م

1362270RR010056108LBجورج قسطنطين نوفل
526581RR010056110LBمحمد باسم عبد الجبار البرازي

1524755RR010056134LBسمعان مخايل المقسيسه
85056RR010056149LBكبلایر جرجس حنا السبع

177371RR010056157LBملحم اسحاق سعيد
100526RR010056187LBالشركة التجارية الفنية لتظھير وطبع االفالم الملونة

1610421RR010056193LBطارق سعيد طراد
232877RR010056195LBحسن محمد خليل (مخلص جمركي )

2188233RR010056206LBميالد جرجي فارس
83129RR010056217LBمحمد مصطفى الصديق

293957RR010056239LBاحمد محمد الدھيبي
1363437RR010056244LBجورج بولس الخوري

274562RR010056247LBحنا الياس قزيزان
476099RR010056251LBمحمد عبدهللا الدھيبي
1363432RR010056252LBحسين محمد حسين
1363438RR010056253LBاحمد حسين جمال

1422557RR010056255LBطوني بطرس دانيال
178114RR010056260LBعلي محمد السلو

2775953RR010056261LBوليد احسان عصافيري
758185RR010056266LBجميل سعيد سنكري
232510RR010056270LBمحمود ديب القطب

1177756RR010056285LBنعيم يعقوب الرمالوي - اشتراك كھرباء
839517RR010056294LBعماد ديب سالم

44399RR010056298LBمحمد سعيد غالييني
2464028RR010056299LBشادي محمد غالييني

1368293RR010056305LBشركة فارماسي  ش.م.م.
2453697RR010056313LBمحمد حرب خالد فاتروني

1452842RR010056319LBسامر سعد تدمري
1452846RR010056321LBشھيد وفيق الكوت

1063909RR010056323LBعبد القادر الصياد العكال
1057227RR010056326LBعباس أحمد مرعشلي

49316RR010056332LBمصطفى عبد الحليم نابلسي
1972010RR010056346LBشركة األخاء ش.م.م.

917639RR010056354LBاحمد فواز محمد علي برغل
1210621RR010056357LBعبد العزيز محمد ابراھيم عامودي - اشتراك كھرباء

1206887RR010056362LBعبدالناصر محمد المير- اشتراك كھرباء
1058483RR010056363LBشادي محمود حرب
1059874RR010056364LBمحمد خضر خضر
851541RR010056379LBدانيال الخوري حَنا
901798RR010056391LBاحمد صالح الكردي

917214RR010056392LBمحمد فايز راتب بيروتي
868630RR010056401LBالبير مخائيل انطون
908524RR010056408LBنقوال جورج انطون

861145RR010056420LBمنصور طانيوس نصر
898993RR010056432LBمحمود احمد درويش
902265RR010056434LBمحمد عزيز باكير
952273RR010056440LBاحمد رمزي فاعور

2167432RR010056443LBمحمد عبد القادر جباضو
1452870RR010056446LBزھير سعيد السحمراني
281045RR010056456LBبولس مخايل الخوري

585947RR010056465LBناھد سھيل اسعد
1205925RR010056467LBنوال غانم درويش
60461RR010056470LBمحمود بشير داالتي

1241702RR010056471LBشركة سيدر روز للخدمات الدولية ش.م.م
144495RR010056473LBيوسف إلياس الحويك
1158399RR010056482LBوسيم جرجس النجار

1396199RR010056485LBمفيد كامل متلج
1157713RR010056487LBسابا ابراھيم حرب

907886RR010056488LBوسيم عبدالكريم عبيان
1155431RR010056491LBميشال يوسف فدعوس

291229RR010056498LBعمر عبدهللا الجعم
790739RR010056499LBأحمد  محمد المصري
1363437RR010056500LBجورج بولس الخوري
1360836RR010056501LBجورج بولس الخوري

1361178RR010056502LBعلي محمد قدور
1363440RR010056503LBعلي محمد قدور

1359455RR010056505LBحنا رومانوس طوق
184077RR010056506LBجرجس نجيب الزغبي
184079RR010056507LBجرجس نجيب الزغبي
1360723RR010056508LB حسين محمد  حسين
1363432RR010056509LBحسين محمد حسين
293957RR010056518LBاحمد محمد الدھيبي
1422557RR010056519LBطوني بطرس دانيال
1413470RR010056520LBطوني بطرس دانيال
293956RR010056525LBاحمد محمد الدھيبي

TALA 1530492لالستيراد و التصدير ش.م.مRR010056527LB
1360858RR010056528LBيعقوب  شديد
1363346RR010056531LBالياس  شديد

293956RR010056532LBاحمد محمد الدھيبي
1119318RR010056535LBجوزيف اسعد يونس

298965RR010056536LBضاھر يوسف السلفاني
1360836RR010056537LBجورج بولس الخوري

1101618RR010056539LBجرجس الخوري مسعد حنا
184077RR010056540LBجرجس نجيب الزغبي

601948RR010056554LBزياد فؤاد مسعود
1947730RR010056556LBبشير احمد الزعبي
1996411RR010056557LBھيثم محمود حالق

1290124RR010056558LBاحمد مصري - القناعة
1170599RR010056560LBزياد أحمد الذقاني - اشتراك كھرباء

1174833RR010056561LBزكريا محمد حرب فاتروني - اشتراك كھرباء

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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1452864RR010056566LBعمر محمود حمزة
1163651RR010056568LBمروان عثمان غمراوي

2125259RR010056570LBاليان ميالد دعبول
2779898RR010056573LBحميد يوسف غالب فرنجية
261180RR010056574LBانطونيوس يوسف رعد

2776057RR010056575LBالفرد جميل انطون بو ديب
2775797RR010056577LBيوسف طنوس الترس
232510RR010056578LBمحمود ديب القطب
1337955RR010056579LBھيكل موريس ھيكل

2775838RR010056580LBمارون نسيم الطرازي
2781907RR010056581LBبديع جورج خير

2781498RR010056582LBعالء بن حماد حماد
762426RR010056583LBابراھيم احمد عزالدين المير

1699193RR010056584LBجو حنا الحزوري
476096RR010056594LBمحمد عبدهللا دھبي
1413470RR010056595LBطوني بطرس دانيال

1361178RR010056596LBعلي محمد قدور
1360723RR010056597LB حسين محمد  حسين
126717RR010056611LBجوزاف الياس يونس

1808953RR010056636LBعامر االسعد
612598RR010056655LBاحمد محمود حيدر

242313RR010056656LBجمال توفيق عبد الكريم

تبدأ مھلة االعتراض المحدد بشھرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
رئيس المصلحة المالية االقليمية في مالية 

             لبنان الشمالي 

             وسيم مرحبا


