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رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف
1947682RR010056751LBبشير احمد الزعبي

2906422RR133729611LBمحمود يوسف حمود.
45066RR133729639LBلؤي محمد الحلبي

1933162RR133729761LBناريمان محمد فاروق عبوشه
1933167RR133729775LBرياض عبد الرحمن لبده
1933178RR133729789LBريم عبد الرحمن لبده
1933190RR133729792LBآدم عبد الرحمن لبده
2586358RR133729829LBعلي بھيج حموضه

1157649RR133729850LBامطانيوس جرجي الجبور
870313RR133729863LBدنيا ادمون خيرهللا
870277RR133729877LBھدى فايز خيرهللا
1205925RR133729903LBنوال غانم درويش

1550348RR133730566LBشركة ادوار قبرصية و فادي درويش و شريكھما شوك توصية بسيطة
39799RR133730570LBميالد اسكندر اسكندر
50887RR133730597LBمنصور حنا اسكندر
1426022RR133730610LBنعمت محمد الجمل
208315RR133730637LBيحي رياض البكري

44005RR133730645LBمؤسسة عبد الحميد الحلبي
226607RR133730654LBغسان سبسبي - تجارة عقارات

1308303RR133730760LBنضال محمد سھيل حكم
86030RR133730773LBمحطة بشير الحسيني

211854RR133730787LBمحطة محروقات الفھد الثانية
152644RR133730835LBسعيد محمد الطحش

226586RR133730875LBمحطة عدرة للمحروقات ( ممدوحة البابا )
299737RR133730892LBملحم اسحاق سعيد

12323RR133730932LBشركة مسكة ترايدنغ ش.م.م
321738RR133730946LBمازن عامر المرعبي
35616RR133730963LBصيدلية البحصاص
1865442RR133730985LBايمن ابراھيم كنج

152871RR133730994LBمؤسسة ھاشم اديب عبد الواحد
612607RR133731014LBأحمد محمود حيدر
1542018RR133731031LBحمد بدر يوسف

2122865RR133731093LBعبيد موتورز اند اوتو بارتس
SABER BROTHERS TRADING1877013RR133731102LB

429150RR133731164LBعماد محمد فخر حجازي
340970RR133731266LBمحمد حرب خالد فاتروني

2581296RR133731270LBنھاد الزيلع ومشاركوه ش.م.م.
44131RR133731283LBمحمد نھاد زكي الزيلع
1849476RR133731297LBمرعي للتجارة العامة

1619479RR133731368LBالشركة التجارية والعقارية نھاد زيلع وشركاه ش.م.ل
290803RR133731399LBسعيد علي ابراھيم
1170597RR133731460LBزياد أحمد الذقاني

1117511RR133731487LBربيع سليمان خالد الحلبي
1244480RR133731513LBيوسف سعيد عيد

A-T COM1297635RR133731592LB
185304RR133731615LBتيم فور ش.م.ل

49394RR133731629LBحازم محمد علم الدين
12706RR133731875LBشركة تكنو سرفيس للخدمات ش.م.م
12706RR133731986LBشركة تكنو سرفيس للخدمات ش.م.م

51645RR133732023LBظافر سالم قرحاني
361521RR133732329LBمارك انطونيوس الفاضي

1214662RR133732332LBعمار مصطفى وھيب بارودي
1125287RR133732363LBبول وسيم رزق

1125273RR133732377LBشيراز بولس اللبكي
1338009RR133732669LBوسام سمير عساف
49714RR133732933LBجان فؤاد عرب

350874RR133733430LBوسيم محمد عبد الرحمن الطبال
2369603RR133733576LBمصطفى سعد هللا جابر
758185RR133733655LBجميل سعيد سنكري
1438504RR133733721LBشادي محمد غالييني

1372747RR133733845LBالشركة الرائدة للمقاوالت محمد زيتونة وعبد الحميد مقساسي
247337RR133733942LBماھر فؤاد افيوني

la maison du cafe266777RR133733956LB
152868RR145680969LBھاشم عبد هللا اديب عبد الواحد

1556676RR145680972LBقاسم عمر الصمد
2182732RR145680990LBالوكيل
2182732RR145681006LBالوكيل

1619401RR145681010LBأحمد عبد المنعم العواني
293059RR145681023LBمحمد خالد0 خضر

2764892RR145681085LBعمر محمد المغشوش
1876993RR145681125LBالياس محمد صابر
2411752RR145681139LBفھد فؤاد الراعي

1747889RR145681142LBعامر عبد هللا صبح
778301RR145681156LBمحمد عبد الحي صايغ

2459730RR145681160LBحسين علي الحاج حسين.
2127450RR145681173LBتيمور عاھد النشار
2122772RR145681244LBھيثم حسين عبيد

550898RR145681289LBمحمد صبحي الولي
1423792RR145681301LBعلي محمد إبراھيم
1423792RR145681315LBعلي محمد إبراھيم
302872RR145681363LBجواد جودت عبدهللا
2459728RR145681876LBسعاد نعمه صالح

12811RR145682148LBستار غروب ش.م.م
983118RR145682151LBاالفق االزرق

566673RR145682179LBجمعية طرابلس السياحية
226608RR145682182LBعدنان عبد الرحيم سبسبي

1619479RR145682514LBالشركة التجارية والعقارية نھاد زيلع وشركاه ش.م.ل
Z-A-H SARL  2261601شركة زاي-اي-اش ش م مRR145682528LB

2040517RR145682531LBيعقوب أمين حنا
1933162RR145682580LBناريمان محمد فاروق عبوشه

1933178RR145682593LBريم عبد الرحمن لبده

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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1933190RR145682602LBآدم عبد الرحمن لبده
1933167RR145682616LBرياض عبد الرحمن لبده
974568RR145682735LBمدين عبد العزيز المحمد
974523RR145682749LBمحمد عبد العزيز المحمد
1783743RR145683086LBفخرية مصطفى ضناوي

تبدأ مھلة االعتراض المحدد بشھرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

رئيس المصلحة المالية االقليمية في مالية 
             لبنان الشمالي 

             وسيم مرحبا


