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رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف
215619RR133726487LBشركة نعيم جرجي وشركاه للصيرفة

215628RR133726495LBفدوى رامز سعادة
215638RR133726500LBنعيم يوسف جرجي
1208536RR133726527LBوسيم محمد حسون

917623RR133726535LBاحمد فواز محمد علي برغل
904006RR133726544LBمحمد محمد علي برغل
241271RR133726589LBمصطفى محمود. عمار
917722RR133726663LBمحمد رديف احمد موسى
917923RR133726677LBحسام محمد علي برغل
1128532RR133726685LBعبد القادر ناصر امين
732036RR133726703LBايوب موريس عبد هللا

212062RR133727006LBخالد احمد مراد
952265RR133727037LBاحمد رمزي فاعور
1157713RR133727054LBسابا ابراھيم حرب
240564RR133727068LBاحمد حسين فتفت
240564RR133727071LBاحمد حسين فتفت
240565RR133727085LBاحمد حسين فتفت

110779RR133727125LBشركة المشرق للتوزيع ش.م.م
898988RR133727139LBمحمود احمد درويش
1744731RR133727142LBشركة برنسيس ش.م.م
2830907RR133727156LBجورج . الشاغوري
368404RR133727160LBشربل حنا كزبار
1851016RR133727173LBتوفيق حنا شدياق
1158543RR133727187LBسامر سعد تدمري
1158405RR133727195LBشھيد وفيق الكوت
254355RR133727258LBمحرم احمد ادريس
1819457RR133727261LBوسيم ھاشم عيد

1821646RR133727275LBصالح الدين محمد الھندي
2867560RR133727289LBجھاد محمود الصديق
1161509RR133727292LBمروان محمد حمزة
1819457RR133727301LBوسيم ھاشم عيد

2867560RR133727315LBجھاد محمود الصديق
1821646RR133727329LBصالح الدين محمد الھندي
2867623RR133727346LBغصوب يوسف سمعان

2867627RR133727350LBجھاد مخايل ضاھر.
1924753RR133727363LBعبد هللا محمود ابو ضاھر
2867639RR133727377LBعدنان عبد الواحد عجاج
1057222RR133727394LBعباس أحمد مرعشلي
1058483RR133727417LBشادي محمود حرب

1063903RR133727425LBعبد القادر محمد الصياد العكال
2867533RR133727434LBھيثم عبد الرزاق الخزنة
1179507RR133727451LBربيع عبد الحفيظ درباس

2867642RR133727465LBاحمد محمد عربس.
1500954RR133727479LBكمال محمد شميسم
1152690RR133727482LBرشيد ابراھيم زريقة

263449RR133727496LBعبد القادر ابراھيم عواد
1492754RR133727505LBدونلد جريج سالمه
2125239RR133727519LBاليان ميالد دعبول
2125239RR133727522LBاليان ميالد دعبول
1161353RR133727536LBعمر محمود حمزة

2085171RR133727540LBعبد الرحمن عبد القادر مطر
2867633RR133727607LBجاك اميل روبرتو الشدياق

2867621RR133727624LBاحمد علي شرشوح
762447RR133727638LBفواز احمد نعوشي

1452833RR133727641LBغسان نظمي سويدان
1174848RR133727655LBغسان نظمي سويدان

740791RR133727669LBزھير سعيد السحمراني
2167432RR133727672LBمحمد عبد القادر جباضو
2167422RR133727686LBمحمد عبد  القادر جباضو

2906420RR133727712LBجمال محمد الصوفي
735436RR133727791LBخالد محمد ريناوي

2878513RR133727805LBعثمان مصطفى حمود.
2959666RR133727814LBعمر احمد القاضي
874376RR133727828LBانطوان جان زينا

209228RR133727831LBبيير انطونيوس يوسف خوري
2867617RR133727845LBمحمد دياب فياض

917205RR133727859LBمحمد فايز راتب بيروتي
2525074RR133727876LBانطون مخايل فيجلون
454428RR133727880LBالبير مخائيل انطون

2675997RR133727893LBخالد علي سلو
901785RR133727916LBاحمد صالح الكردي

1158803RR133727920LBفواز محمد السيد أحمد
2687365RR133727933LBمحمد رضوان بكور

1452851RR133727947LBفواز محمد السيد احمد
232531RR133728050LBبسام محمود منصور
232531RR133728063LBبسام محمود منصور

725824RR133728094LBاوسامة احمد علي موسى
2459730RR133728134LBحسين علي الحاج حسين.
778301RR133728148LBمحمد عبد الحي صايغ

1423792RR133728151LBعلي محمد إبراھيم
2459728RR133728315LBسعاد نعمه صالح

1756845RR133728386LBاوربان أرت لبنان ش.م.م
83307RR133728908LBالوكالة البحرية الشرقية - فؤاد خياط وشركاه

1839328RR133729038LBعزيز يوسف نعمة
2411752RR133729205LBفھد فؤاد الراعي

2182732RR133729214LBالوكيل
1619401RR133729228LBأحمد عبد المنعم العواني

2182732RR133729231LBالوكيل
50153RR133729293LBفؤاد عريضة عريضة
738605RR133729378LBعامر محمد االسعد

تبدأ مھلة االعتراض المحدد بشھرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

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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رئيس المصلحة المالية االقليمية في مالية 
             لبنان الشمالي 

             وسيم مرحبا


