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رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف
2687365RR010056841LBمحمد رضوان بكور
232531RR133712752LBبسام محمود منصور
2867621RR133712871LBاحمد علي شرشوح

845490RR133712911LBالياس مخائيل اسطفان
455683RR133712925LBمحمد خالد عريمط

298965RR133713007LBضاھر يوسف السلفاني
1360836RR133713038LBجورج بولس الخوري
281045RR133713069LBبولس مخايل الخوري
907745RR133713086LBبدوي جورج رعد
1851016RR133713126LBتوفيق حنا شدياق

1821646RR133713130LBصالح الدين محمد الھندي
1160858RR133713143LBعبد الناصر محمد المير

1819457RR133713174LBوسيم ھاشم عيد
1161509RR133713205LBمروان محمد حمزة
254355RR133713231LBمحرم احمد ادريس

2867560RR133713245LBجھاد محمود الصديق
291227RR133713259LBعمر عبدهللا الجعم
293956RR133713262LBاحمد محمد الدھيبي
476096RR133713276LBمحمد عبدهللا دھبي
1361178RR133713280LBعلي محمد قدور

1360723RR133713293LB حسين محمد  حسين
1413470RR133713302LBطوني بطرس دانيال
873571RR133713925LBجان يوسف مارون
1152690RR133713948LBرشيد ابراھيم زريقة
1058483RR133713996LBشادي محمود حرب

1063903RR133714002LBعبد القادر محمد الصياد العكال
1057222RR133714016LBعباس أحمد مرعشلي

1179507RR133714020LBربيع عبد الحفيظ درباس
2881256RR133714033LBجيھاد محمد الدندشي
1663530RR133714047LBرامي عبدو شاھين
1161353RR133714118LBعمر محمود حمزة
2125239RR133714183LBاليان ميالد دعبول

1174848RR133714197LBغسان نظمي سويدان
241271RR133714285LBمصطفى محمود. عمار

2501840RR133714722LBعز الدين احمد بديع نعوشي
474567RR133714784LBجرجس يزبك الشدراوي

1208536RR133715440LBوسيم محمد حسون
701606RR133715453LBعبد العزيز محمد ابراھيم عامودي

917623RR133715498LBاحمد فواز محمد علي برغل
1176265RR133715572LBجوسلين حنا واكيم
843640RR133715586LBمارون حبيب عيسى

315774RR133715626LBالشركة اللبنانية للخدمات التجارية والعقارية ش.م.م
917722RR133715630LBمحمد رديف احمد موسى
917923RR133715643LBحسام محمد علي برغل

952265RR133715665LBاحمد رمزي فاعور
947808RR133716238LBبسكال سايد معوض
1158543RR133716312LBسامر سعد تدمري
1158405RR133716326LBشھيد وفيق الكوت
634359RR133716343LBايلي حبيب تابت

2830907RR133716405LBجورج . الشاغوري
907387RR133716445LBانطونيوس يوسف برتولماوس

901785RR133716618LBاحمد صالح الكردي
917205RR133716621LBمحمد فايز راتب بيروتي

454428RR133716649LBالبير مخائيل انطون
209228RR133716697LBبيير انطونيوس يوسف خوري

874376RR133716706LBانطوان جان زينا
263449RR133716745LBعبد القادر ابراھيم عواد
2906420RR133716799LBجمال محمد الصوفي
762447RR133716825LBفواز احمد نعوشي
911645RR133716944LBميشال فؤاد  ديب

906146RR133716975LBكابي جوزيف دريق
1158803RR133716989LBفواز محمد السيد أحمد

368404RR133717030LBشربل حنا كزبار
1500954RR133717321LBكمال محمد شميسم
1157713RR133717352LBسابا ابراھيم حرب
1396199RR133717370LBمفيد كامل متلج

2907068RR133717437LBاصطفان ابراھيم الخباز
735436RR133717471LBخالد محمد ريناوي

714813RR133717692LBاحمد عبد الرحيم الحلبي شوشه
2013339RR133731411LBحسين محمد نديم الكحيل
740791RR133731425LBزھير سعيد السحمراني

2167422RR133731439LBمحمد عبد  القادر جباضو
1372109RR133734007LBجوزاف بطرس بركات

2867627RR133734015LBجھاد مخايل ضاھر.
2867623RR133734024LBغصوب يوسف سمعان

1924753RR133734069LBعبد هللا محمود ابو ضاھر
170054RR133734086LBغسان ميشال عرب

732036RR133734090LBايوب موريس عبد هللا
1337098RR133734130LBعمر احمد القاضي

2878513RR133734143LBعثمان مصطفى حمود.
2525074RR133734165LBانطون مخايل فيجلون

1742873RR133734174LBاحمد خالد محمد عز الدين
2867617RR133734191LBمحمد دياب فياض
908513RR133734228LBنقوال جورج أنطون

725824RR133734245LBاوسامة احمد علي موسى
2867533RR133734259LBھيثم عبد الرزاق الخزنة

1379497RR133734262LBعيسى شعبان خليل
571662RR133734276LBعصام محمد توتنجي
2867548RR133734293LBعمر عبد الحميد مراد
1492754RR133734316LBدونلد جريج سالمه

2085171RR133734364LBعبد الرحمن عبد القادر مطر

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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744253RR133734470LBباسمة محمد المصري
2127729RR133734510LBاحمد محمد السحمراني

212062RR133734523LBخالد احمد مراد
2867642RR133734568LBاحمد محمد عربس.

474567RR133734625LBجرجس يزبك الشدراوي
1744731RR133734660LBشركة برنسيس ش.م.م
907351RR133734687LBسامر رجب الكوني
288321RR133734700LBعلي محمد محمد
732083RR133734713LBمحمد نعيم دياب

2867639RR133734775LBعدنان عبد الواحد عجاج
2370533RR133734789LBبالل  محمود عباس

2867633RR133734792LBجاك اميل روبرتو الشدياق
825949RR133734846LBعلي محمد حموضة
2113101RR133734850LBربيع محمد  عثمان
935481RR133734863LBحسن فھد السواح
902262RR133734885LBمحمد عزيز باكير

213765RR133734894LBمحمد معين محمود عبدو العوض
303957RR133734903LBجاك نجيب الزغبي
898988RR133734917LBمحمود احمد درويش

تبدأ مھلة االعتراض المحدد بشھرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

رئيس المصلحة المالية االقليمية في مالية 
             لبنان الشمالي 

             وسيم مرحبا


