
رقم البريد المضمونالرقم الضريبياسم المكلفعدد

12753RT000011362LBشركة دياب اخون للتجارة العامة والنقل 1
44192LB000012879RTميشال عبد اهللا ضاهر2
44231RT000012880LBميالد اسكندر غانم3
757677RT000013867LBحسام عبدو قجاجو4
829012RT000013871LBحسين احمد زكريا5
846729RT000013873LBمهدي هاني االسعد6
1017516RT000013876LBمحمد محمود ابو زايد7
1042274RT000013877LBمحمد فواز الجمل8
44377RT000012891LBاحمد محمد ديب هاشم9
1050042RT000013880LBعمر ابراهيم ابراهيم10
1158762RT000013886LBسيمون اسماعيل اسحق11
1165369RT000013887LBمحمود احمد زكريا12
1210109RT000013890LBالياس جرجس جرجورة13
1227312RT000013893LBفخر الدين عمر الرفاعي14
1307300RT000013899LBخالد حسين خطيب15
1331219RT000013901LBمطعم االرجوان16
1332451RT000013902LBباسل سليمان محمود17
1451051RT000013912LBنزيه عزيز سوسان18

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:



44558RT000012894LBمصطفى محمد حنتس19
2163029RT000013919LBمحمد غازي عبد الواحد20
2214303RT000013920LBيحيى خير الدين بك21
الجمعية التعاونية الثقافية للمسرح والفنون في 22

بزبينا م.م.
2636974

RT000013927LB
2773956RT000013929LBتوفيق سمير بيطار23
2805622RT000013930LBجان جميل الناعسي24
134925RT000013955LBعبد السالم احمد المصري25
137084RT000013960LBمحمد علي خضر26
137178RT000013961LBعبد الرزاق احمد الغندور27
137386RT000013966LBبسام خلدون المصري28
159210RT000013978LBمحمد وجيه حبلص29
159359RT000026625LBحنا عبد اهللا البايع30
170347RT000018372LBبسام يوسف طنوس31
53444RT000012920LBحسين احمد مرعي32
177851RT000014012LBخليل محمود حسن33
180098RT000014022LBزهير محي الدين السلوم34
180176RT000014023LBبطرس يوسف الخوري35
53523RT000012930LBنافذ لطف اهللا الوراق36
180320RT000014031LBعمر علي الزعبي37
180409RT000014032LBعلي خالد عز الدين38
شركة اميزا لالعمار والتعهدات والتجارة 39

الوطنية ش.م.م
82922

RT000012936LB
107718RT000012971LBشركة سوبر ماركت عكار ش.م.م40
113603RT000012972LBالشركة العامة للخدمات41
137260RT000013038LBاميل عبده عبدو42
217348RT000014047LBميشال رامز بربر43



1177743RT000014051LBعبد الرحمن سعيد حدارة44
241673RT000014052LBابراهيم حسن الرفاعي45
137323RT000013071LBحسين توفيق بيطار46
243830RT000014054LBحنا سليم فزع47
244377RT000014056LBاحمد خضر األسمر48
259278RT000014063LBالخالدي ستيل ش.م.م49
268206RT000014068LBعبد الرزاق احمد عبد الرزاق50
268210RT000014069LBمصنع الشمال للعلب المعدنية51
330872RT000014092LBعبد العزيز احمد كنوج52
340889RT000018369LBعلي محمود جابر53
177081RT000013159LBاحمد عمر مشمشاني54
756862RT000014107LBانطونيو نقوال رباحي55
762964RT000014108LBربيع حنا نادر56
818180RT000014110LBانطون لطيف انطون57
888220RT000025466LBزوزو توفيق سعد58
973550RT000014117LBمحمد علي العبد اهللا59
998908RT000014118LBفيروز ميالد حنوش60
1035329RT000004420LBغازي عبود عبود سعيد عبد61
180565RT000013683LBجميل خالد المنير62
1155988RT000014129LBسعد محمد موسى63
1173954RT000014130LBمحمد زكريا زكريا64
1206058RT000014134LBحكم محمد خضر عمري65
185170RT000013697LBماهر قحطان المرعبي66
1360782نصر الدين احمد قاسم شرف الدين67

RT000014141LB
1698734كمال الياس الصراف68

RT000014174LB
1791140الشركة الوطنية للمعادن ش.م.م69

RT000014176LB



2185509محمود طالب محمد70
RT000014178LB

211758اليان يونان ضاهر71
RT000013710LB

2782308كميل زاهي عوض72
RT000014186LB

2787247تواصل لالغاثة واالنماء73
RT000014187LB

213701حنا سليم صالح74
RT000013714LB

214777شفيق زاكي سليمان75
RT000013717LB

214940خضر حسن السيد76
RT000013718LB

823386محمد فياض المير77
RT000014142LB

217384ناهية مطانيوس جريج عيد78
RT000013720LB

219865عبد الكريم محمد عبد الرحمن79
RT000013724LB

221629الياس ديب اسكندر ديب80
RT000013725LB

1177743محمد خضر ظرافة81
RT000013727LB

1712677ابراهيم حبيب حبيب82
RT000014160LB

241412محمد فياض الياسين83
RT000013729LB

248667محمود خضر عياش84
RT000013738LB

250368مصطفى حمود احمد حمود85
RT000013741LB

254711محمد يوسف خليل86
RT000013744LB

254721جود جرجس هوشر87
RT000013745LB

256170محمد نديم الحسن88
RT000013746LB

2279512كريم سالم البيطار89
RT000014197LB

257961باسمه محمد ابراهيم90
RT000013749LB

2527151محمد خضر خضر91
RT000014203LB

258263بالل محمد قدور92
RT000013752LB

259497جهاد عصمت الحسين93
RT000013754LB



264757علي مالك القبو94
RT000013758LB

277248محمد مصطفى خضر95
RT000013760LB

280757محمد حسن العباس96
RT000013762LB

298954حسين سلمان جعفر97
RT000013772LB

300353عماد عبد الحسيب األيوبي98
RT000013773LB

301099وضاح ابراهيم يونس99
RT000013774LB

310571عثمان محمد سعيد الكيالني100
RT000013783LB

98739احمد خضر عبد القادر101
RT000015137LB

130610محمود حسن حسين102
RT000019156LB

130699محمد احمد عبدو103
RT000015151LB

488992شركة العامة للزراعة والتجارة ش.م.م104
RT000014219LB

136689سليمان خليل البنوت105
RT000015161LB

137293ممدوح محمد ياسين106
RT000015168LB

509358شركة وارتر التجارية ش.م.م107
RT000014224LB

510562شركة تيلستار للبث التلفزيوني ش.م.م108
RT000014225LB

137877علي عبد الرحمن شعبان109
RT000015173LB

150907احمد محمد فؤاد الزعبي110
RT000015174LB

529078احمد عبد الحق اسماعيل111
RT000014227LB

150944وليد احمد علي112
RT000015177LB

540514شركة العمر التجارية ش.م.م113
RT000014230LB

151150محمود بالل عبد القادر زكريا114
RT000015181LB

544084كوسا وحداد للتجارة واالستيراد والتصدير115
RT000014232LB

547657عادل نجيب الحالق116
RT000014233LB

565273مخيبر حنا االشقر117
RT000014236LB



168652نجاح مدحت عبد القادر118
RT000015189LB

168666عامر بشير جرجس119
RT000015190LB

567743ديمة الياس متري120
RT000014238LB

172401الياس ابراهيم نقوال121
RT000015195LB

588305جبران فهد سليمان122
RT000014241LB

173696عماد ابراهيم فهمي123
RT000015196LB

177606جوزيف جودة الحسن124
RT000015203LB

190452خالد محمد الخلف125
RT000015231LB

217060سكاي تك انترناسيونال ش.م.م126
RT000015234LB

217575قاسم محمد الترك127
RT000015235LB

730260رودريك نديم زهر128
RT000014275LB

241815محمد محمود حسن129
RT000015241LB

244408ربيع محمد جمال المحمد130
RT000015242LB

245597مصطفى احمد قاسم131
RT000015243LB

260663رائد علي الحسين132
RT000015249LB

261877حسن علي قاسم133
RT000015250LB

268975محمد عبد الكريم خلف134
RT000015252LB

269453محمد علي علي ابو حسنة135
RT000015258LB

289717خالد احمد قاسم136
RT000015265LB

308915عبد القادر مصطفى سنجقدار137
RT000015283LB

312765خالد اسعد الياسين138
RT000015308LB

320102محمد علي عثمان عبدو139
RT000015318LB

343044عبد الستار مصطفى نجيب140
RT000015321LB

369096عمر يوسف البوظ141
RT000015322LB



468717شركة جبيلي وشركاه اللبنانية ش.م.م142
RT000015333LB

471177نورث بترول كومباني143
RT000015335LB

471623زياد عفيف عبود144
RT000015336LB

480055الشركة الدولية للتجارة والتعهدات ش.م.م145
RT000015339LB

488431غسان شندين خوليد146
RT000015340LB

797141هيكل جبرايل مخايل147
RT000014264LB

556988بشار جورج خوري148
RT000015344LB

586563احمد محمد سعود ابو زيد149
RT000015347LB

618586ماجد حسن المير150
RT000015348LB

807820محمد سمير محمد ديب مرطبان151
RT000014267LB

1280727حسام احمد الحسن152
RT000014846LB

1280744حسان احمد الحسن153
RT000014849LB

1359537عبد الهادي عبد الكريم زكريا154
RT000014858LB

1423673اديب حبيب جرجس الوراق155
RT000014864LB

868657بالل احمد الرفاعي156
RT000014275LB

1433550ربيع مصطفى الرشيد157
RT000014867LB

878229خالد علي اسعد158
RT000014279LB

1520985احمد عبد القادر عبد القادر محمود159
RT000014869LB

1577719خالد محمد اسماعيل ايوب160
RT000014873LB

1617593قبالن مخيبر االشقر161
RT000014876LB

965902حسين محمد يحيى162
RT000014283LB

966988منذر محمود دريعي163
RT000014284LB

2084816يوسف طنوس طنوس سمعان164
RT000015090LB

2770282حسين مصطفى سعيد165
RT000015112LB



1128624سامر عامر عياش166
RT000014798LB

167glory company-1210457شركة المجد
RT000014820LB

1305351فادي كريم النهري168
RT000019136LB

2468540محسن حبيب نقوال169
RT000019139LB

238213هشام محمد ديب هاشم170
RT000019147LB

563534عامر احمد المراد171
RT000019171LB

1401560دومينيك موسى سماحة172
RT000019183LB

70846نذار سليمان قاسم173
RT000030317LB

825525اسعد محمد االسمر174
RT000038662LB

1627675الياس رامز ايوب175
RT000038669LB

128932جسور عمر المير176
RT000038770LB

312765خالد  اسعد  الياسين177
RT000038687LB

187851سعد اهللا عبد الرزاق ميقاتي178
RT000038696LB

186578عبد الحليم عبد الرزاق ميقاتي179
RT000038702LB

82364عبد الكريم عبد الرزاق ميقاتي180
RT000038703LB

560018عبد المسيح يوسف عبد المسيح181
RT000039343LB

823386محمد فياض المير182
RT000038720LB

1856627محمود توفيق المير183
RT000038726LB

817579محي الدين خضر طه184
RT000038729LB

169390اال غينادي عبد القادر185
RT000040692LB

748240خالد محمد بهار186
RT000040694LB

44090ايلي طنوس الشاطر187
RT000040867LB

183246سهيل محمد توفيق الخضر188
RT000040868LB

243987خضر حسين خشفة189
RT000040869LB



812549نقوال انيس متري الخوري190
RT000040870LB

956586موسى حبيب الحنا191
RT000040871LB

1059587أنور غازي أسبر192
RT000040872LB

1457022خضر حسن زهرمان193
RT000040873LB

1467987مزيد خالد عز الدين194
RT000040874LB

2011531محمود محمد دياب االحمد195
RT000040876LB

2138632أحمد سليمان االسعد196
RT000040877LB

2139894خالد احمد الخطيب197
RT000040878LB

44804سمية احمد منير عبدو198
RT000040879LB

244018ايوب ابراهيم الشيخ199
RT000040880LB

254573فراس خليل البيطار200
RT000040881LB

256307ميشال سعداهللا االشقر201
RT000040882LB

293281محمد عبود مرعب202
RT000040883LB

301368خالد متعب المصطفى203
RT000040884LB

719436علي امين حلومه204
RT000040885LB

1178805وسام إلياس موسى205
RT000040894LB

1223741طوني سليم فهد206
RT000040895LB

1349987بسام خضر خليفة207
RT000040906LB

1513101محمد احمد المحاميد208
RT000040912LB

1539774فاطمة محمد عباس209
RT000040914LB

1630424سمير رامز اسعد درغام210
RT000040917LB

1688478عادل احمد المصطفى211
RT000040919LB

1782011جمال حسين علي212
RT000040921LB

1921190مصطفى محمد رجب213
RT000040923LB



1985113جورج شربل جمعة214
RT000040924LB

2002395أحمد سليمان المحمود215
RT000040934LB

2162704محمد سليمان المحمود216
RT000040937LB

44136RT000040940LBاميل ديب النبوت217
53491RT000040943LBهدى محمد فايز معصراني218
53821RT000040946LBحبيب ابراهيم الشيخ219
180332RT000040950LBمحمد احمد  قرحاني220
307282RT000040853LBعبد الرحمن احمد سليمان221
558877RT000040956LBسمر خليل البيطار222
727842RT000040959LBروجي يعقوب هلون223
801841RT000040962LBنصر ايوب ابراهيم224
1283068RT000040967LBجان نادر نادر225
1283387RT000040969LBمحمود محمد سالم226
1339521RT000040970LBغصوب محمد حسين227
1376532RT000040971LBادال يوسف الحاج228
1432018RT000040972LBسعد اهللا رشيد ابراهيم229
1615312RT000040973LBجودت توفيق مرقباوي230
2466681RT000040974LBموسى نعمه السلوم231
12630RT000040975LBشركة ستون للطرقات والبناء ش.م.م232
44433RT000040976LBنبية خليل الحلبي233
6019970RT000040977LBمحمد غالب محمد جميل افيوني234
1466201RT000040978LBشركة ماكس ش.م.م235
1889506RT000040980LBخالد بري الحميدان236
2039642RT000040982LBعبداهللا خالد كنوج237
2158188RT000040984LBصفاء عبد الحميد حسن238
2504732RT000040988LBحسن عطية السعيد239



2599643RT000040992LBفيصل محمد محمد الخطيب240
836393RT000040995LBجميل مخايل جرجي الكوسا241
852469RT000040998LBعفيف ابراهيم البيطار242
966988RT000041002LBمنذر محمود الدريعي243
1270648RT000041005LBبالل محمد سالم244
2789278RT000041006LBناريمان اسعد ديب245
1882908RT000044601LBصديق علي الرفاعي246


