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  إعالم تبليغ 
 

   ،مديرية الخزينة –مديرية المالية العامة  –تدعو وزارة المالية 
إلى المحتسبية الواردة تجاه اسم كل منهم المكلفين الواردة أسماءهم في الجدول أدناه للحضور 

 يعتبر وٕاال، العائد لهمغ البريد خالل مهلة ثالثين يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم وذلك لتبل
   هلة المراجعة المشار إليها أعاله.م انتهاءالتبليغ حاصًال بصورة صحيحة بعد 

 سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية : مع اإلشارة إلى أنه
  رقم البريد المضمون  اسم المكلف  رقم المكلف  محتسبية قضاء
 RR138473935LB منذر حسين الحاج حسين 2211148  الھرمل
 RR138474136LBندى حسين ناصر الدين 2434714 الھرمل
 RR138473921LB محمود جعفر أيمن 2199573 الھرمل
 RR138474153LB عباس حسين مرتضى 2200929 الھرمل
 RT000035397LB محمد اسعد الرفاعي 1528278 عكار
 RT000035411LB زكريا خضر قاسم 2226906 عكار
 RT000035412LBلدين محمد علي عمرعزا 2288498 عكار
 RT000035413LB فادي طالل حرفوش 2235676 عكار
 RT000035414LB محمود محمد حسن 2414562 عكار
 RT000035415LBاحمد علي ھدا 846918 عكار
 RT000035416LB احمد محمد عيسى 2035139 عكار
 RT000035417LB لطفي ابراھيم الشويري 2816046 عكار
 RT000035418LBمحمود عبدالقادر نمير 1338509 عكار
 RT000035419LB عبدالحميد مصطفى بشير العثمان 418296 عكار
 RR133057650LBمحمد محمود طالبال يوجد عكار
 RR133057195LB عبدالرحمن حسين عيد ال يوجد عكار
 RR133057345LB محمود خالد محمود حسين طالب ال يوجد عكار
 RR133057500LBتوفيق راشد خوريوجدال ي عكار
 RR133057561LB الياس الياس الصراف ال يوجد عكار
 RR133057337LBعامر احمد شقرةال يوجد عكار
 RR 133057544 محمد طالل عبدالحميد عيد ال يوجد عكار
 RR 133057535 شركة ھيدرومار ش.م.ل. ال يوجد عكار
 RR133057527عبدالرزاق عمر طالب ال يوجد عكار
 RR133057751 محمد خضر الشيخ ال يوجد عكار
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 RR133057748 مروان ابراھيم بك ال يوجد عكار
 RR133057725احمد الرشيدة ال يوجد عكار
 RR13305725 عالء الشيخ احمد ال يوجد عكار
 RR133057717 خالد حسين عيد ال يوجد عكار
 RR133057694احمد بدر المصطفى ال يوجد عكار
 RR133057685 خليل مصطفى المصطفى ال يوجد عكار
 RR133057252 علي اوبظة ال يوجد عكار
 RR133057252 محمد السيد ال يوجد عكار
 RR133057677 ھيثم محمد اويظة ال يوجد عكار
 RR133057646سليمان خالد ديب ال يوجد عكار
 RR133057875 نعمان ابراھيم بك بك ال يوجد عكار
 RR133057867 سزار احمد اويظة ال يوجد عكار
 RR133057853 علي محمد اويظة ال يوجد عكار
 RR133057836 سعاد عبدالكريم خالد ال يوجد عكار
 RR133057822 احمد طنوس بركات ال يوجد عكار
 RR133057819 احمد حسين عيد ال يوجد عكار
 RR133057782محمد رشيد اويظة ال يوجد عكار
 RR133057796 وحيد عبدالرحمن جوھر يوجد ال عكار
 RR133057805 محمد رشيد اويظة ال يوجد عكار
 RR133057235علي حسين عيد ال يوجد عكار
 RR133057221 احمد رشيد احمد مصطفى ال يوجد عكار
 RR1330572018 عبدالرحمن محمد الرشيدة ال يوجد عكار
 RR133057456 محمد علي رشيد اويظة ال يوجد عكار
 RR133057120 خالد  حسن طالب ال يوجد عكار
 RR133057120فؤاد حسن طالب ال يوجد عكار
 RR133057323 علي رشيد اويظة ال يوجد عكار
 RR133057399محمود عبود عبود علي ال يوجد عكار
 RR133057371 علي رشيد اويظة ال يوجد عكار
 RR133057354 علي احمد البستاني ال يوجد عكار
 RR133057164علي رشيد اويظة ال يوجد عكار
 RR133057310 عبداللطيف عبداللطيف ال يوجد عكار
 RR1333057306 محمد علي رشيد اويظة ال يوجد عكار
 RR133057297محمد رشيد اويظة ال يوجد عكار
 RR133057283 عبدالكريم محمد خالد ال يوجد عكار
 RR133057929 مصطفى حسن الخالد ال يوجد عكار
 RR133057513 عبود محمد علي محمد علي ال يوجد عكار
 RR133057495 عبدالرحمن خضر حسين ال يوجد عكار
 RR133057487محمد الرفاعي ال يوجد عكار
 RR133057442 حسين علي حسين طالب ال يوجد عكار
 RR133057460 خالد عبدالرزاق حسن علي السيد ال يوجد عكار
 RR133057204 محمد علي رشيد اويظة جدال يو عكار
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 RR133057473 حسين علي حسين طالب ال يوجد عكار
 RR133057439خالد محمود حسين طالب ال يوجد عكار
 RR1333057102 عبدالرحمن السبسبي ال يوجد عكار
 RR133057102 عبدالمتعال الرفاعي ال يوجد عكار
 RR133057425 احمد الشيخ رباح الرفاعي ال يوجد عكار
 RR133057411 حسين علي محمود العلي ال يوجد عكار
 RR133057408 مصطفى محمد اويظة ال يوجد عكار
 RR133057592 احمد رشيد اويظة ال يوجد عكار
 RR133057589 مروان علي محمد علي المصري ال يوجد عكار
 RR133057575عبدالرحمن رفعت سلمى ال يوجد عكار
 RR133057558 حمد حسن خلفم ال يوجد عكار
 RR133057955 السجين خالد ظافر درباس ال يوجد عكار
 RR133057969 السجين خالد ظافر درباس ال يوجد عكار
 RR133057924 خالد علي حسن ال يوجد عكار
 RR133057632 الياس الياس الصراف ال يوجد عكار
 RR133057133 جوزيف شمعون ال يوجد عكار
  RT000035444 قاسم احمد طليس 2233895  بعلبك
 RT000035799  حسن حسين الديراني  677612 بعلبك
 RT000035803  سائر احمد سالم  2832895 بعلبك
 RT000035805 محمد رضا حسين مخ 2186805 بعلبك
 RT000035806  حيدر احمد الموسوي  2175501 بعلبك
 RT000035807 علي محمد جانبين 2965981 بعلبك
 RT000035808  رياض نايف كاتور  1611580 بعلبك
 RT0000358011  علي محمد حسن المصري  2291798 بعلبك
 RT0000358012 محمد فياض اسماعيل 2291834 بعلبك
 RT0000358013  محمد فياض اسماعيل  2291834 بعلبك
 Rt0000358014 باسم محمد الفارس 1188541 بعلبك
 RT0000358015  محمد علي دندش  222834 بعلبك
 Rt000035867  حسين طعان زعيتر  1758292 بعلبك
 Rt000035817 علي قاسم يونس 223451 بعلبك
 RT000035819  نزار عبدو الحسيني  1720249 بعلبك
 RT000035823  صالح رسول باقر  2272070 بعلبك
 RT000035828 الياس مطانس التوم 2373548 بعلبك
 RT000035833  محمد عبد الرحمن زعرور  2373545 بعلبك
 RT000035838  الياس مطانس التوم  2373578 بعلبك
 RT000035839  مصطفى احمد العيتاوي  2434830 بعلبك
 RT000035840  وسام عبد الكريم البزال  2434799 بعلبك
 RT000035841 بالل علي سالم 2236476 بعلبك
 RT000035842  حسنين منذر فرحات  2236571 بعلبك
 RT000035844  سمير صبحي زعيتر  2231107 بعلبك
 RT000035847  خالد محمد العوطة  2228814 بعلبك
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 RT000035850  علي احمد يحفوفي  2374690 بعلبك
 RT000035852 طالل علي دندش 1404511 بعلبك
 RT000035854  علي فيصل الساروط  2373612 بعلبك
 RT000035857  بشير دندش دندش  2343633 بعلبك
 RT000035858 وسيم دندش دندش 2373624 بعلبك
 RT000035859  علي حسين دندش  2373654 بعلبك
 RT000035860  حسين عقيد صلح  2373664 بعلبك
 RT000035861  عبد هللا احمد الحاج حسن  2042941 بعلبك
 RT000035862  علي نضال شريف  2226589 بعلبك
 RT000035863 حسين عبد الرحمن برو 1875686 بعلبك
 RT000035864  راضي علي حمية  2236449 بعلبك
 RT000035865  مھدي شبلي شبلي  2238263 بعلبك
 RT000035866  حسين عباس جعفر  2291924 بعلبك
 RT000035868  حسن عباس جعفر  2291948 بعلبك
 RT000035869  عباس حسين جعفر  2461279 بعلبك
 RT000035870  ايھاب محمد صلح  2399332 بعلبك
 RT000035871 قاسم محمد غانم 2247558 بعلبك
 RT000035872  مأمون محمد العباس  2247559 بعلبك
 RT000035919  علي قھرمان شيرازي  2238247 بعلبك
 RT000035874 حسن عباس جعفر 2291948 بعلبك
 RT000035875  حسين عباس جعفر  2291924 بعلبك
 RT000035876 عباس حسين جعفر 2461279 بعلبك
 RT000035877  حسين عباس جعفر  2291924 بعلبك
 RT000035878  علي حمد احمد قاسم  2461071 بعلبك
 RT000035879 خالد عبد هللا نقوش 1190642 بعلبك
 RT000035880  سليم حسين سرية  2415266 بعلبك
 RT000035588 فھد علي دندش 1185530 بعلبك
 RT000035882  نزار سمير حبشي  2390261 بعلبك
 RT000035883  عباس حسين جعفر  2461279 بعلبك
 RT000035884 حسن عباس جعفر 2291948 بعلبك
 ال يوجد أي عنوان  علي محمد عبد هللا  ال يوجد بعلبك
 ال يوجد أي عنوان  فرحان محمد اسماعيل ال يوجد بعلبك
 ال يوجد أي عنوان  علي محمد حسين المصري ال يوجد بعلبك
 ال يوجد أي عنوان  د المقدادورثة ھايل ناش ال يوجد بعلبك
 ال يوجد أي عنوان  علي اسعد سويدان ال يوجد بعلبك
 ال يوجد أي عنوان  حسين احمد حمية ال يوجد بعلبك
 ال يوجد أي عنوان  محمد حسن خليل زعيتر ال يوجد بعلبك
 ال يوجد أي عنوان  ورثة علي رشيد محمد زعيتر ال يوجد بعلبك
 ال يوجد أي عنوان  مد الديرانيابراھيم مح ال يوجد بعلبك
 ال يوجد أي عنوان  وھيب يوسف وھبي ال يوجد بعلبك
 ال يوجد أي عنوان  علي صبحي معاوية ال يوجد بعلبك
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 ال يوجد أي عنوان  احمد حسين الحجيري ال يوجد بعلبك

 RR126088422LB عبدالرحمن محي الدين فتحي1729200  طرابلس
 RR126088419LB د مسلماسماعيل محم 2623027 طرابلس
 RR126088405LB حسام فؤاد الخليل 2234252 طرابلس
 RR126088453LBحسام فؤاد الخليل2234252 طرابلس
 RR126088440LB محمد سعد الدين طه 2524758 طرابلس
 RR126088436LB احمد بسام قاسم 2234245 طرابلس
 RR126088467LB ايمن احمد عيسى  ال يوجد طرابلس

 RR126088475LB بالل محمد فاطمة 2110467 ابلسطر
 RR126088484LBطه احمد حاجي سليمان1644012 طرابلس
 RR126088498LB بالل اسعد نصرهللا 1986207 طرابلس
 RR126088507LB باسم احمد السيد 2041364 طرابلس
 RR126088515LB بالل اسعد نصرهللا 1986207 طرابلس
 RR126088303LB سليم الحلوةمحمد  2007933 طرابلس
 RR126088100LB علي محمد ضاھر 929141 طرابلس
 RR126088334LB محمد خالد المانع 1371433 طرابلس
 RR126088325LBجمال محمد مقرش1532292 طرابلس
 RR126088317LB سامي رشيد محسن 1572858 طرابلس
 RR126088365LB علي حسن الحسين الدندشلي 1599004 طرابلس
 RR126088351LBطارق طالل عبدالعال1600511 طرابلس
 RR126088348LB طارق طالل عبدالعال 1600511 طرابلس
 RR126088396LBايلي نخلة  نھرا1615028 طرابلس
 RR126088382LB فاطمة محمد برغل 1618227 طرابلس
 RR126088379LB ربيع كامل يوسف 1721342 طرابلس
 RR126088189LBبدو يوسف لحودع1777970 طرابلس
 RR126088175LB عبدو يوسف لحود 1777970 طرابلس
 RR126088161LBمحمد عمر عمر1963653 طرابلس
 RR126088215LB محمد عمر عمر 1963653 طرابلس
 RR126088201LB نور محمد فاروق الحداد 1993353 طرابلس
 RR126088113LBعبدالرحمن علي حسون2051659 طرابلس
 RR126088192LB بالل احمد بكر 2135096 طرابلس
 RR126088246LB زياد عدنان عالء الدين 2171280 طرابلس
 RR126088232LBمحمد مصطفى كنعان2188974 طرابلس
 RR126088277LB نزيه رفيق الشيخ 2188984 طرابلس
 RR126088229LB حسام اسماعيل غصن 2188990 طرابلس
 RR126088263LB راغب طالل عبدالعال 2200835 طرابلس
 RR126088250LB راغب طالل عبدالعال 2200835 طرابلس
 RR126087943LBنزيه عبدالعال عبدالعال2200853 طرابلس
 RR126087930LB نزيه عبدالعال عبدالعال 2200853 طرابلس
 RR126087926LB خالد محمد عبود 2222269 طرابلس
 RR126087974LB فر درباسخالد ظا 2226933 طرابلس



 7 من 6صفحة 
 

 RR126087965LB احمد محمود الجمال 2229154 طرابلس
 RR126087988LBھادي عزت االيوبي2237242 طرابلس
 RR126087991LB عبدالرزاق جمال علي 2237260 طرابلس
 RR126087957LB حسين خليفة حمود 2237348 طرابلس
 RR126088127LBمصطفى حسن الالذقاني2237356 طرابلس
 RR126088008LB نزيه جمال االيوبي 2239946 طرابلس
 RR126088011LB ماھر احمد الخالد 2255088 طرابلس
 RR126088025LB بسام ابراھيم التيشوري 2255107 طرابلس
 RR126088039LB نبيل نبيل حبلص 2292959 طرابلس
 RR126087824LBمحمد مصطفى ابو ليال2295449 طرابلس
 RR126088135LB اسامة جمال مقرش 2302678 طرابلس
 RR126087815LB عمر طاھر الصمد 2391395 طرابلس
 RR126087807LB محمد حسين كرجية 2393993 طرابلس
 RR126087838LB احمد ابراھيم مسيكة 2394000 طرابلس
 RR126087841LB احمد عارف غازي القبوط 2415116 طرابلس
 RR126087855LB القرحان جمال خالد 2450550 طرابلس
 RR126087869LB صالح محمد صبحي المبيض2455340 طرابلس
 RR126087872LB زكريا سويدان الخلف 2455351 طرابلس
 RR126087886LB سمير عطية المحمد 2455358 طرابلس
 RR126088144LB سوسن محي الدين محي الدين245597 طرابلس
 RR126087890LB نبيل مازن مدللي 2458889 طرابلس
 RR126087909LBعلي سعيد العلي2458904 طرابلس
 RR126087912LB محمود محمد عبدالوھاب 2459063 طرابلس
 RR126088060LB ترفون ابراھيم طنوس 2462810 طرابلس
 RR126088056LBاحمد سامي منقارة739440 طرابلس
 RR126088042LB عمر احمد اسبر 843218 طرابلس
 RR126088541LBانطونيوس مخايل ذوق1113967 طرابلس
 RR126088294LB عبدالرحمن عبدالقادر مرحبا 733094 طرابلس
 RR126088095LB محمود عبدهللا النشار 2373788 طرابلس
 RR126088158LB محي الدين رضوان غندور67072 طرابلس
 RR126088538LB غسان رضوان غندور 67080 طرابلس
 RR126088555LB سعدى رضوان غندور 67083 طرابلس
 RR126088524LBزياد رضوان غندور67117 طرابلس
 RR126088572LB عبدالرحمن محمد ابو زيد 2473844 طرابلس
 RR126088586LB طاني بولس نعمة 2623081 طرابلس
 RR126088590LB عمر عبدالقادر جود 2699874 طرابلس
 RR133386275LB بيار يوسف مھنا 1416801  كسروان
 RR133386275LBيوسف سليم مھنا2137856 كسروان
 RR8322773LB روي سعيد حنوش كيروز 354956 كسروان
 RR8322855LB ريموند فاستوس اودو 2452081 كسروان
 RR5113160LB محمود محمد محمد مصطفى عوف 2189025 كسروان
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 RR8322860LB اوغست ناصيف البستاني 2460992 كسروان
 RR5113170LBكمال طالل الضناوي1776298 سروانك

 RR5113177LB كمال طالل الضناوي 1776298 كسروان
 RR8322774LB ورثة فريد افرام سالمة 1002375 كسروان
 RR8322834LBسامي جرجس حنا2119017 كسروان
 RR8322833LB كاريل سمير الحلو 2415132 كسروان

  شهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.تبدأ مهلة االعتراض المحددة ب
     مـــدير الخزينة                           
  موني الخوري                       


