
1/1

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف
2906422RR133716771LBمحمود يوسف حمود.
1205925RR133717777LBنوال غانم درويش
203828RR133717785LBماھر ياسر باكير
291227RR133717817LBعمر عبدهللا الجعم

1157649RR133717825LBامطانيوس جرجي الجبور
275879RR133717919LBعزمي وجيه المواس

1160858RR133717936LBعبد الناصر محمد المير
870313RR133717975LBدنيا ادمون خيرهللا
870277RR133717984LBھدى فايز خيرهللا
45066RR133718097LBلؤي محمد الحلبي

41239RR133718110LBرنا محمد علي الحلبي حمزة
213765RR133718123LBمحمد معين محمود عبدو العوض

1128532RR133718137LBعبد القادر ناصر امين
12202RR133718273LBشركة اس. اس. يونايتد ش.م.م

100584RR133718361LBسعد هللا مصطفى بكري
171374RR133719089LBجورج كبلایر السبع

85056RR133719092LBكبلایر جرجس حنا السبع
110779RR133719129LBشركة المشرق للتوزيع ش.م.م

1713242RR133722675LBمصطفى  محمد مطر
455683RR133722689LBمحمد خالد عريمط

343640RR133722777LBزكريا محمد حرب فاتروني
343640RR133722785LBزكريا محمد حرب فاتروني

240565RR133722794LBاحمد حسين فتفت
240564RR133722803LBاحمد حسين فتفت

144495RR133722919LBيوسف إلياس الحويك
2867548RR133722940LBعمر عبد الحميد مراد
571662RR133722953LBعصام محمد توتنجي

1903345RR133723106LBكارلوس ضاھر وشركاؤه
247607RR133723208LBشركة اليمن للتجارة والتعھدات العامة  ش.م.م

1755681RR133723335LBوھيب محمد نبيل توتنجي
2460258RR133723463LBسعاد نعمة صالح

2133984RR133723565LBشركة تامز للمحروقات والتجارة العامة - طالل االسعد وعلي عباس وشركاه
215619RR133723684LBشركة نعيم جرجي وشركاه للصيرفة

1368293RR133723812LBشركة فارماسي  ش.م.م.
795630RR133723874LBيوسف طنوس ميالن
1747889RR133723959LBعامر عبد هللا صبح
2411752RR133723962LBفھد فؤاد الراعي

778301RR133723980LBمحمد عبد الحي صايغ
2459730RR133723993LBحسين علي الحاج حسين.
269686RR133724058LBابراھيم شريف الصخري
2775953RR133724061LBوليد احسان عصافيري

2042444RR133724075LBمحمد عبود حبابه
2866593RR133724089LBبسام محمد حمد
178114RR133724092LBعلي محمد السلو
1290113RR133724101LBاحمد سالم مصري

2775938RR133724225LBجان جريج الحمصي
2830934RR133724234LBھيكل موريس خليل
2830962RR133724248LBاكرم محمد. شاھين

2481098RR133724676LBاحمد طه العبد
907886RR133724716LBوسيم عبدالكريم عبيان

634359RR133724720LBايلي حبيب تابت
895972RR133724849LBميالد حنا سابا

777742RR133725036LBمحمد عبد السالم مقصود
2376321RR133725040LB عماد محمد عثمان

773580RR133725067LBمحمود عبد الكريم مجذوب
1913409RR133725075LBعصام حسن قبوط

907903RR133725481LBوسيم عبد الكريم عبيان
843640RR133725549LBمارون حبيب عيسى

1396199RR133726164LBمفيد كامل متلج
907387RR133726181LBانطونيوس يوسف برتولماوس

908513RR133726195LBنقوال جورج أنطون

تبدأ مھلة االعتراض المحدد بشھرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

رئيس المصلحة المالية االقليمية في مالية 
             لبنان الشمالي 

             وسيم مرحبا

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:


