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رقم البريد المضمونالرقم الضريبياسم المكلفعدد

12711RT000010629LBشركة عبدو التجارية ش.م.م1

752994RT000013866LBاحمد محمد السيد2

760004RT000013869LBمحمد مصطفى العرجا3

765004RT000013870LBربيع محمد يحيى المصري4

844759RT000013872LBيحيى محمود الرفاعي5

868306RT000013874LBمحمد علي واكد6

44320RT000012885LBهند فريد حمزة7

44270RT000012882LBوليد خالد طاهر8

44527RT000012893LBمحمد علي الطحش9

1068110RT000013882LBمشهور حنا يعقوب10

1122396RT000013884LBنزار سميح عزام11

1200876RT000013889LBطالل احمد حسن12

1217979RT000013891LBعادل علي حويجي13

1252406RT000013894LBعبد الكريم حسين بيضون14

1288135RT000013896LBاحمد محمد ديب15

1323550RT000013900LBخضر احمد البيروتي16

1426184RT000013910LBابراهيم حبيب سعاده17

1488300RT000013913LBميسور حسام طالب18

2467908RT000013922LBاميرة عامر الحلبي19

2575183RT000013925LBكارول نوفل نوفل20

2757820RT000013928LBكميل ضوميط هيفا21

44702RT000012906LBعلي حسين ماما22

44775RT000012914LBفادي ادوار بندلي23

130573RT000013934LBخضر علي طالب24

130583RT000013936LBعلي عبد اللطيف العبد25

130590RT000013938LBمحمد علي حمود26

130694RT000013944LBعثمان علي الحسين27

134796RT000018371LBعمار احمد المصري28

134931RT000013956LBمحمود محمد العجل29

137450RT000013968LBعلي محمد اسماعيل30

171562RT000013992LBيوسف محمد رمضان31

171571RT000013993LBحسين علي ديب32

177037RT000014001LBمحمود محمد زهرمان33

53498RT000012926LBميالد وديع سركيس سركيس34

82932RT000012941LBاميل ابراهيم عبد اهللا35

180445RT000018373LBحسين محمود عقل36

129679RT000012976LBوسام زيدان زيدان37

134815RT000012994LBخالد حسن الحسن38

184632RT000014038LBمحمد حسان حمدان39

193586RT000014042LBشركة ساربان سرفيس40

213055RT000014045LBخالد محمد األسمر41

42g-r-a213309RT000014046LB

231903RT000014048LBمصطفى محمد خضر43

شركة النور لالستشارات الصناعية والتجارة 44
والتعهدات

232492

RT000014049LB

233025RT000014050LBايمان عبد الحميد عبيد45

325430RT000014055LBعلي محمد صوفان46

245704RT000014058LBيوسف صالح السعدي47

247712RT000014060LBعامر سعد اهللا المصري48

258211RT000014061LBمحمد احمد عبداهللا49

258296RT000014062LBرانيا جليل يوسف شكور50

إعالم تبليغ

الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة- مديرية الواردات المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة عكار- الدائرة 
اإلدارية المكلفين الواردة أسماؤھم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكارـحلبا  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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137973RT000013096LBميشال شكري الخوري51

268263RT000014070LBعلي مصطفى اسماعيل52

268286RT000014071LBدعد سابا جبور53

171656RT000013137LBعلي درويش درويش54

281078RT000014085LBمحمود عبد القادر المرعبي55

299545RT000014088LBاميركان ميديكال ساباليز ش.م.م56

313336RT000014091LBجميل ناصر ضناوي57

445785RT000014096LBروبير جوزيف رعد58

510620RT000014098LBشركة فينيسيا يونيفرسال ماركتنغ ش.م.م59

556913RT000014100LBكايد محمود الصالح60

568030RT000014101LBابراهيم مصطفى البوبلي61

662566RT000014103LBصالح عبد اهللا ابو النعاج62

177186RT000013283LBخالد سهيل طربيه63

822500RT000014111LBايمن سمير عبداهللا64

852229RT000014113LBخالد احمد رجبية65

1027018RT000014119LBشركة محمد ابراهيم جواد وشركاه66

1027036RT000014120LBرامي حميد فرغاوي67

1027038RT000014121LBجواد محمد مراد جواد68

1027040RT000014122LBمحمد مراد ابراهيم جواد69

1027041RT000014123LBحميد حسين فرغاوي70

10509025RT000014125LBمحمود احمد حمزة71

1124272RT000014126LBمحمد عبد الرزاق شقرة72

1181170RT000014131LBمحمد توفيق  توفيق عويك73

1185132RT000014132LBاحمد شوكت زكريا74

1206304RT000014135LBشركة المستقبل للتجارة والمقاوالت ش م م75

1244597RT000014138LBحسان خالد الرفاعي76

193438RT000013702LBخليل عبد الرحيم مسالخي فرشوخ77

1624377RT000014173LBيحيى محمود محمود78

208773RT000013704LBمصطفى الشيخ عمر الرفاعي79

211650RT000013707LBاسيا دياب الخوري80

211726RT000013708LBحبيب مطانيوس قحوش81

2528212RT000014181LBشركة عكار لتأجير السيارات ش.م.م82

الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في وادي 83
الجاموس-عكار م.م.

2535747

RT000014182LB

218395RT000013722LBاحمد محمد االحمد84

964872RT000014152LBمحمد خالد الصديق85

234427RT000013728LBسعيد محمد جعفر86

2125212RT000014164LBخالدية علي المجدالني87

242362RT000013731LBاحمد خضر الكريم88

1349717RT000012882LBسيمون اميل اسحق89

243063RT000013733LBغسان ابراهيم قاطرجي90

244370RT000013734LBناصر محمد العلي91

2231210RT000014196LBمحمد محمود السيد92

2308900RT000014198LBحسين حسين العلي93

2487850RT000014200LBسعد محمد االحمد94

258228RT000013750LBمحمد دياب عبد القادر95

2733452RT000014204LBامنة جميل حمود96

260491RT000013755LBجاسم محمد الزوري العيد97

2792729RT000014205LBفاطمة عبداهللا الرفاعي98

295373RT000013769LBحسين احمد الفارس99

301422RT000013778LBعمر علي صالح100

311726RT000013784LBشريف رشيد الشيحان101

470343RT000013861LBايفانا102

473090RT000013862LBالشركة العصرية للمقاوالت والبناء103

130511RT000015139LBاحمد محمود خالد104

134852RT000015155LBحسين علي ابراهيم105
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134924RT000015156LBمحمود خضر عبدو زعيتر106

137094RT000015163LBمحمد عثمان طراد107

506643RT000014222LBخالد محي الدين السيد108

137482RT000015171LBمحمود عبداهللا طويس109

137515RT000015172LBعماد حسين حمدي110

523354RT000014226LBميشاكا111

538196RT000014228LBجليل سليم الجقل112

540498RT000014229LBشركة لونافارم ش.م.م113

159900RT000015187LBوليد احمد عثمان114

565338RT000014237LBوسيم محمد جعفر115

177242RT000015201LBسعيد نايف بقاعي116

مدار لتجارة االمنيوم والتجارة العامة واالستيراد 117
والتصدير

599441

RT000014242LB

611897RT000014244LBشركة سوبر مارشيه عكار ش.م.م118

183242RT000015222LBمحمد احمد خدوج119

183252RT000015223LBمحمود احمد ضاهر120

183258RT000015224LBعلي محمد ضاهر121

624424RT000014249LBمحمود محمد طه122

188011RT000015229LBشركة ايمن و علي االكومي123

188014RT000015230LBايمن علي االكومي124

683149RT000014251LBحسين صبحي السيد125

شركة شعبان لتعبئة الغاز وتوزيع الغاز المسيل 126
ش.م.م

211258

RT000015233LB

232841RT000015238LBجوزاف جميل القشر127

749726RT000014259LBمحمد تركي الياسين128

249746RT000015244LBحمزة احمد المصري129

259474RT000015248LBمحمد جهاد احمد خليل130

796257RT000014263LBنيقوال عفيف عكاري131

269498RT000015261LBمحمد خضر حسين بوكدل132

292811RT000015267LBخالد حسين الحسين133

295570RT0000154271LBعلي محمد الخير134

296219RT000015278LBبسام محمد عطيه135

297535RT000015282LBياسر عمر عبد اللطيف المراد136

313469RT000015309LBعلي يوسف تامر137

314081RT000015311LBجورج سلوم الصيفي138

330107RT000015320LBحسين عطى السيد139

369645RT000015326LBاحمد توفيق عبيد140

468710RT000015332LBشركة الربى التجارية141

477432RT000015338LBالشركة اللبنانية الروسية ليفروسي ش.م.م142

499396RT000015341LBالبشائر143

556501RT000015343LBمحمد عبد اهللا ناصر144

805316RT000014266LBاسامة سعداهللا العلي145

729993RT000015351LBماجد مهدي سيف الدين146

1274625RT000014842LBعدنان حسين خضر المصري147

819054RT000014269LBمروان خالد عبد اللطيف المراد148

850770RT000014272LBخضر علي الزعبي149

1394470RT000014861LBطانوس جورج ابو ضاهر المعلوف150

859441RT000014273LBمحمد عادل حموضة151

875862RT000014277LBخالد سعيد شرف152

1527017RT000014870LBحسن احمد االدرع153

878403RT000014280LBنزيه محمد اسعد154

1715522RT000015056LBمنار الياس عبد اهللا155

962504RT000014282LBغسان صالح عوض156

969779RT000014285LBاحسان اسماعيل الصوفي157

1068294RT000014288LBحازم احمد عبد الكريم158

1070779RT000014788LBنبيل علي الخطيب159

1114417RT000014796LBجهاد حسن السيد160

1200827RT000014813LBطوني ابراهيم جعلوك161

1205999RT000014814LBبسام محمود كريدي162

1228359RT000014824LBمحمد احمد ناصر163

1373425RT000191260LBسليمان علي عبود سليمان164

699433RT000019173LBمحمد عبد اللطيف الحمد165

1437524RT000019187LBبالل احمد علوش166
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2197077RT000019215LBعبد اهللا عثمان االحمد المرعبي167

2591946RT000030315LBاحمد حسن ضناوي168

2766078RT000030325LBخالد زكناف المشول169


