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رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف
749373RR133717715LBابراھيم عبد الرؤوف فيتروني
734368RR133717729LBھيثم عبد الرؤوف فيتروني
735411RR133717732LBعمر عبد  الرؤوف فيتروني
749365RR133717746LBخالد عبد الرؤوف فيتروني
791118RR133717763LBاسامة عبد الرؤوف فيتروني

180738RR133718415LBمحمد أحمد ھرموش
101129RR133718446LBھشام حسن بركه

100602RR133718450LBمصطفى سعد هللا بكري
101057RR133718463LBبرھان حسن بركه
101115RR133718477LBحسام حسن بركه
100901RR133718494LBانجح التجارية

169423RR133718565LBعبد هللا منيب عدره
91054RR133718622LBريم عبد القادر عكاري

83297RR133718653LBشركة مصري - مسيكة للصيرفة
53674RR133718675LBمحمد علي محمد توفيق ضناوي

49119RR133718769LBخليل بشارة كفوري
50087RR133718772LBرنا محمد كامل كباره
1363005RR133718790LBليلى  جان الخوري
1322354RR133718809LBوليد ممدوح السودا
1315474RR133718812LBجھاد اميل بولص
1311428RR133718826LBعصام رأفت مسلم
1308150RR133718830LBربيع علي شدود

44748RR133718888LBنبيل محمد علي قصاص
44741RR133718905LBمصطفى عبد اللطيف كباره

42354RR133718914LBفيصل محمد جنيد
42209RR133718928LBخلدون سليم الشريف

42298RR133718945LBخالد محمد جنيد
48565RR133718962LBشركة فالكون للتجارة

1588560RR133719000LBوليد سعيد غفور
1589299RR133719013LBشركة شريف وسالم ھللو- تضامن

785803RR133719027LBسعيد محمد  ناصر
782987RR133719058LBعبد الغني عصام رافعي

172905RR133719203LBجورج اغناطيوس ابي شاھين
899077RR133719234LBشركة داود اخوان
824728RR133719248LBخالد حسين حماد
920145RR133719282LBلقمان سعيد خليل

907351RR133719296LBسامر رجب الكوني
Tayba - 1558152شركة يوسف عبد القدوس المصطفى و شريكهRR133719319LB

1581090RR133719322LBخالدة اسعد ايعالي
978493RR133719353LBعال محمد فايز التكريتي

1479285RR133719407LBاالندلس التعليمية  لبنان ش.م.م
1219821RR133719424LBجالل عمر ھوشر موسى

1463309RR133719438LBوديع بدوي عواضه
779419RR133719469LBخضر احمد ھودة

1382079RR133719490LBانطونيوس حنا سويد
1406457RR133719509LBاحمد محمد ياسر عمر

1064402RR133719565LBخالد عبده غفور
1068253RR133719574LBرضوان محمد عبوشي
1295046RR133719591LBنقوال جبرايل محفوض

1226609RR133719605LBريم عزام كرامي
808114RR133719645LBجورج سركيس مزھر

1242186RR133719781LBفاطمة عبدالرحمن حبلص
1106565RR133719835LBاوتل سالم ابراھيم يوسف مارون

58029RR133720039LBجوني فؤاد وھبه
432670RR133720073LBخالد حسين البعريني

419555RR133720095LBخالد محمد ديب
244933RR133720100LBمحمد رشيد. الحاج
477603RR133720127LBاحمد خضر حلوم
243408RR133720135LBزكريا عمر وريدة
243290RR133720144LBخالد احمد عراج

244278RR133720158LBمحمد عمار منذر حداد
436736RR133720161LBان جي N G ش م م

789231RR133720215LBسعد فريد كرم
816842RR133720285LBھدى عدنان الجسر
41450RR133720325LBحنا جرجس عيد

812569RR133720348LBكمال عبد السالم القطب
40659RR133720379LBراتب محمد جنيد
40590RR133720422LBفاروق محمد جنيد

2695793RR133720515LBشركة ابناء لحود العقارية - جميلة لحود وشركاھا
2616183RR133720555LBشركة جورج نحاس وشركاه

187876RR133720612LBمحمد احمد القصير
188073RR133720626LBاحمد علي القلوط

570626RR133720657LBمارون الخوري بولس الخوري
682587RR133720688LBواصف محمد طليس
742149RR133720714LBنايف فضل الزعبي
749618RR133720731LBوحيد محمد يوسف
187573RR133720780LBعامر سميح دملج
557050RR133720802LBوليد عمر عقل

556989RR133720816LBمحمد عبد الرحيم فاھمه
601038RR133720820LBمحمد عفيف الداالتي
589485RR133720855LBخالد محمد االحمد
1504422RR133720878LBعمر فايز الذھبي

810039RR133720895LBيوسف جرجي سمعان شلھوب
1906051RR133720949LBشركة أم أند أم  خوري

H.N.M 1741363ش.م.م للمقاوالت االنشائية والتجارة العامةRR133720966LB
1677757RR133720970LBأحمد عارف طبيخ
1951411RR133721034LBالبير نديم عماد

1923492RR133721048LBكنعان حسن كيالني
1967602RR133721051LBدوال شليطا عطا هللا

2109620RR133721079LBعامر عبد الحميد سفرجالني
2153592RR133721082LBاحمد محمد عادل الشھال

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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2156354RR133721105LBشارلي جميل العلم
2174799RR133721119LBشركة سعد اخوان وشركاه

2166566RR133721122LBفادي أديب الخوري
2252117RR133721136LBعمر خضر قمر الدين
2205615RR133721140LBلودي الياس الحداد

2389530RR133721153LBبواسليه عليان - محمد عليان وشركاه
GETCO 2311855عبد اللطيف جمال وولده شركة المشاريع والتجارة العامةRR133721167LB

1867354RR133721198LBمحمود عبد الرحمن المصري
671006RR133721215LBعامر عبداللطيف علم الدين

571893RR133721224LBعلى مصطفى خباز
237325RR133721255LBعمر محمد االحمد

187873RR133721272LBعبد هللا احمد القصير
187871RR133721309LBشركة محمد القصير وشركاه التجارية

193288RR133721343LBشركة اجفكو
611848RR133721357LBعبد الغني علي الدريعي

223819RR133721365LBكامل محمد حالق
1251361RR133721459LBھند سعد الدين العمري
2455121RR133721462LBمحمد حبيب  بعيتي
2504122RR133721476LBجمال كمال افيوني

271076RR133721480LBاحمد عبد الرحمن الماروق
264513RR133721502LBحكمت جرجس طنوس
262922RR133721516LBعبد الناصر علي طراد

261190RR133721533LBحنا ميكال السيد
254727RR133721547LBمحمد غسان محي الدين الترك

234339RR133721621LBسعد علي عجاج
237259RR133721635LBباسم احمد عراج
240571RR133721652LBانور عزمي غانم
241281RR133721683LBخضر محمد عبيد

246167RR133721697LBاحمد علي عبداللطيف كريم
314214RR133721706LBاحمد حسن عيسى
1888161RR133721754LBدلي كميل جريج

2684941RR133721768LBمحمد علي الجندي.
2695769RR133721771LBاحمد سالم الزعبي.

182838RR133721808LBجھاد فخر الدين طالب
295449RR133721887LBشركة عمر وعبدالجليل مرعي للتجارة

216889RR133721927LBمحمود عبد الكريم الحمد
309305RR133721935LBشركة نانكو ش.م.م
311497RR133721958LBكابي جبور جميل

286325RR133721989LBابراھيم عبد الرحيم الصمد
284928RR133721992LBحنا طانيوس ابي راشد
277700RR133722026LBوفاء عبد هللا كرامه
273427RR133722043LBزينة احمد الكمالي
272641RR133722057LBزاھي سمعان وھبة

343394RR133722247LBنجيب حسين الماروق
785332RR133724163LBعبد الوھاب ديب شعبو

42318RR133724194LBمحمد رھيف نشابة
40416RR133724203LBبشير رھيف نشابه
40558RR133724217LBھدى محمد نشابة

485535RR133724415LBمصطفى محمد مصباح صبلوح
499341RR133724424LBفوزي الياس الخوري

354486RR133724438LBحسين محمد علي
372957RR133724441LBسميح عادل عالوي
371932RR133724509LBرجاء ميالد نادر
399396RR133724512LBفؤاد احمد دبوسي
545181RR133724526LBفدى صالح مرعي

465996RR133724530LBجيم ادوار عيد
241803RR133724937LBعلي احمد عرابي

261751RR133724954LBفواز محمد سمير صوفي
464838RR133725455LBاديب انطوان غانم

48678RR133725504LBحسيب سليم سمعان نقوال
91054RR133725518LBريم عبد القادر عكاري

91045RR133725521LBنورما بطرس طربه/ عكاري
1864876RR133725623LBواضح محمد طليس
847686RR133725827LBموفق سعيد عوض

695388RR133725915LBاحمد علي سليم السيد
1379355RR133726093LBعماد ديب الشامي

تبدأ مھلة االعتراض المحدد بشھرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

رئيس المصلحة المالية االقليمية في مالية 
             لبنان الشمالي 

             وسيم مرحبا


