
1/2

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف
734368RR133729934LBھيثم عبد الرؤوف فيتروني
791118RR133729948LBاسامة عبد الرؤوف فيتروني
749373RR133729951LBابراھيم عبد الرؤوف فيتروني
735411RR133729965LBعمر عبد  الرؤوف فيتروني
749365RR133729979LBخالد عبد الرؤوف فيتروني

742149RR133731796LBنايف فضل الزعبي
1068253RR133731819LBرضوان محمد عبوشي

1242186RR133731822LBفاطمة عبدالرحمن حبلص
1295046RR133731836LBنقوال جبرايل محفوض
571893RR133731840LBعلى مصطفى خباز

978493RR133731853LBعال محمد فايز التكريتي
789231RR133731867LBسعد فريد كرم

785803RR133731884LBسعيد محمد  ناصر
920145RR133731898LBلقمان سعيد خليل

611848RR133731907LBعبد الغني علي الدريعي
570626RR133731915LBمارون الخوري بولس الخوري

812569RR133731924LBكمال عبد السالم القطب
782987RR133731938LBعبد الغني عصام رافعي

749618RR133731941LBوحيد محمد يوسف
556989RR133731955LBمحمد عبد الرحيم فاھمه
601038RR133731969LBمحمد عفيف الداالتي

1888161RR133732037LBدلي كميل جريج
1308150RR133732054LBربيع علي شدود

2109620RR133732068LBعامر عبد الحميد سفرجالني
1677757RR133732071LBأحمد عارف طبيخ

2684941RR133732085LBمحمد علي الجندي.
1406457RR133732099LBاحمد محمد ياسر عمر
1967602RR133732111LBدوال شليطا عطا هللا

1951411RR133732125LBالبير نديم عماد
2166566RR133732139LBفادي أديب الخوري
1588560RR133732142LBوليد سعيد غفور
1315474RR133732156LBجھاد اميل بولص

1463309RR133732160LBوديع بدوي عواضه
2504122RR133732173LBجمال كمال افيوني

1251361RR133732187LBھند سعد الدين العمري
2455121RR133732195LBمحمد حبيب  بعيتي

2153592RR133732200LBاحمد محمد عادل الشھال
2252117RR133732213LBعمر خضر قمر الدين

1867354RR133732227LBمحمود عبد الرحمن المصري
1382079RR133732235LBانطونيوس حنا سويد

H.N.M 1741363ش.م.م للمقاوالت االنشائية والتجارة العامةRR133732258LB
100199RR133732275LBمحمد مالك سعد كباره
185521RR133732289LBشربل جرجس فضول
40590RR133732448LBفاروق محمد جنيد
41450RR133732482LBحنا جرجس عيد

180738RR133732496LBمحمد أحمد ھرموش
42298RR133732505LBخالد محمد جنيد

50087RR133732536LBرنا محمد كامل كباره
1302154RR133733179LBدانيز كمال راشد

2267282RR133733236LBحنان جميل سمعان
282976RR133733307LBحنا ابراھيم ابراھيم
58029RR133733369LBجوني فؤاد وھبه
1534123RR133733390LBكفيا محمد شبيب

2447220RR133733465LBاّدي يوسف ساسين
1284916RR133733474LBيوسف سھيل طانيوس
287496RR133733514LBعاطف جرجس فارس

40431RR145681394LBجمال احمد نجا
42378RR145681403LBنزيه محمد سھيل بارودي
134193RR145681434LBروجيه رومانوس بو نعمة
43527RR145681451LBعبد الحميد سليمان حسن

200345RR145681519LBنبيل جوزف عساف
556765RR145681709LBنبيل بديع الداالتي
489128RR145681712LBشارلي ايلي جبور

342462RR145681730LBمحمود احمد البعريني
547412RR145681831LBمصطفى محمد علي عاصم

582456RR145682077LBمحمد خالد رستم
1864068RR145682240LBبسام فريد عجاج
42367RR145682253LBندى حبيب نحاس

346432RR145682275LBمحمد مصطفى بارودي
185391RR145682298LBمرشد مصطفى بھيج
1971102RR145682338LBابراھيم انطوان عبدهللا

188059RR145682426LBاحمد محمد عزالدين البقار
2026581RR145682443LBشركة شامبينيون برفي

757142RR145682457LBمحمد علي محمد
1409884RR145682647LBشركة ھرموشكو ش.م.م

1758592RR145682655LBافاق ش.م.م
624276RR145682678LBايمن فاروق عدرة

615697RR145682704LBابراھيم زھير ياسين
134587RR145682718LBطالب علي حيدر

1773318RR145682810LBغسان الياس صوان
187573RR145682823LBعامر سميح دملج

436736RR145682837LBان جي N G ش م م
262922RR145682885LBعبد الناصر علي طراد
244278RR145682899LBمحمد عمار منذر حداد

243290RR145682908LBخالد احمد عراج
242820RR145682925LBجھاد قاسم قاسم حسن

237259RR145682939LBباسم احمد عراج
234339RR145682942LBسعد علي عجاج

271076RR145682987LBاحمد عبد الرحمن الماروق
246167RR145682995LBاحمد علي عبداللطيف كريم

243408RR145683007LBزكريا عمر وريدة

إعالم تبليغ

الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة-  المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي - دائرة 
االلتزام الضريبي , 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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240571RR145683015LBانور عزمي غانم
216889RR145683038LBمحمود عبد الكريم الحمد

1134952RR145683191LBمايا يحي قمرالدين
1967395RR145683214LBكريستال للتجارة والصناعة ش م م

1434228RR145683228LBعزام عبد القادر غمراوي
2001296RR145683231LBسامي احمد حسون
1378454RR145684339LBفاطمة شفيق شقير

تبدأ مھلة االعتراض المحدد بشھرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

رئيس المصلحة المالية االقليمية في مالية 
             لبنان الشمالي 

             وسيم مرحبا


