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رقم البريد المضمونالرقم الضريبياسم المكلفعدد

757699RT000013868LBعثمان محمد مطر1

1050027RT000013879LBماهر حسن المير2

1062240RT000013881LBيوسف دياب دياب3

1092748RT000013883LBخالد عبده خليل4

1360819RT000013905LBمحمد توفيق العلي5

1360894RT000013906LBاحمد محمد غية6

1360927RT000013907LBبالل محمد اسماعيل أيوب7

1413513RT000017219LBعمر محمود طالب8

1415463RT000013909LBبول الياس سعود9

1670027RT000023820LBجورج رهيف سليمان10

2146771RT000013918LBوسام عبد السالم الزعبي11

2586415RT000013926LBحسن محمد الخير12

130540RT000025964LBاحمد خضر حسن احمد13

130568RT000013933LBاحمد مصطفى عنتر14

130587RT000013937LBعبود محمود حمود15

130618RT000013939LBاحمد محمد حيدر16

130626RT000013940LBسعيد محمد سعيد17

130653RT000013941LBعلي خالد عبداهللا18

130672RT000013942LBعبدو خضر الدريعي19

130685RT000013943LBعبود خضر عبود طالب20

130709RT000013945LBاحمد خالد رجبية21

130720RT000013946LBعلي بدر االحمد22

130731RT000013947LBعلي مرعي فتاح23

170733RT000013948LBاسماعيل علي العجل24

136650RT000013957LBخضر علي خضر25

136697RT000013958LBمحمد محمود العجل26

136896RT000013959LBمحمد علي عبد الحي27

137312RT000013962LBعمر محمد البعريني28

إعالم تبليغ

الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة- مديرية الواردات المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة عكار- الدائرة اإلدارية المكلفين 
الواردة أسماؤھم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكارـحلبا  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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137350RT000013963LBحسين علي طعان29

137870RT000013970LBعبد الرحيم احمد المصري30

150920RT000013971LBعبد الرحيم عبد الوهاب هزيم31

151155RT000013972LBمحمد نافذ سعداهللا االسمر32

151211RT000013973LBعائشة محمد العجل33

151254RT000013975LBخالد احمد حسين علي المصري34

159182RT000013976LBماجد محمد مصطفى صفر35

159192RT000013977LBعبد الكريم مصطفى حسين36

159238RT000013979LBخالد خالد شحيدة37

159445RT000013983LBمروى انيس عكاري38

159919RT000013984LBعصام جودت الزعبي39

159925RT000013985LBاحمد ناظم قبالن40

159933RT000013986LBمحمد علي عبدو41

159942RT000013987LBيحيى مصطفى الكيالني42

159970RT000013988LBمصطفى حسين بوالد43

168607RT000013989LBخالد احمد شنبور44

168633RT000013990LBيوسف عبد اهللا ابراهيم45

168884RT000013991LBخالد عبد السالم الخير46

171647RT000013994LBمحمود احمد الهضام47

171673RT000013995LBعبد الحميد حسين عيسى48

171695RT000013996LBمحمد احمد محسن49

171781RT000013997LBاحمد سرور عبد اهللا50

177171RT000014003LBاحمد سماني سماني51

177209RT000014004LBوليد عبد السالم حدارة52

177270RT000014005LBضاحي محمد كسار53

177470RT000014007LBسليمان احمد الحولي54

177479RT000014008LBعلي محمد الحلبي55

177742RT000014009LBعلي اسعد علي56

177847RT000014011LBعبد الحفيظ فهيم فصيح57

177881RT000014013LBعبدو علي قدور يوسف58

179752RT000014015LBاحمد محمد ابراهيم59

179971RT000014017LBايلي زخور الرباحي60

180024RT000014018LBمصطفى محمد عقل61

180051RT000014020LBجميل عبد اهللا الحموي62

180069RT000014021LBيوسف عمر الضناوي63

180196RT000014024LBمحمد عبد اللطيف حدارة64

180205RT000014025LBالياس عبد اهللا طنوس65
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180235RT000014027LBعلي محمد الشيخ علي66

180293RT000014028LBماجد علي عبد الرحمن67

180298RT000014029LBناصر علي علي68

180307RT000014030LBعلي محمود السايس69

84698RT000012942LBحسن خالد المحمود70

130686RT000012986LBعبد الرحمن ديب سليمان71

181383RT000014034LBرفيق نادر حنا72

134943RT000012998LBمحمد عبد القادر الزعبي73

137085RT000013008LBوليد خالد حيدر74

184353RT000014035LBايالن مخايل كرم75

184357RT000014036LBندى عيسى عيسى76

184600RT0000143037LBاحمد مصطفى عبدو77

137213RT000013017LBسهيل الشيخ عبد اللطيف زكريا78

137237RT000013032LBمحمود سهيل زكريا79

185152RT000014039LBيوسف اسكاف مخائيل80

137327RT000013074LBخالد حسن محمود81

261314RT000014064LBجمال محمد البعريني82

137329RT000013085LBبالل عصام الزعبي83

137917RT000013089LBنجيب حنا االسمر84

151067RT000013108LBعبد الرزاق محمد ديب سليمان85

151199RT000013109LBرستم سليمان طعوم86

159220RT000013110LBجرجس خليل جبور87

159225RT000013111LBالياس خليل جبور88

159448RT000013112LBسعيد عبد العزيز غنيم89

169163RT000013114LBحسام محمد فوزي دندشي90

169745RT000013118LBنوال جرجس حنا غضن91

171409RT000013124LBيوسف عبد اهللا حمود92

171608RT000013132LBزهير عبد الفتاح األبرش93

269307RT000014073LBابراهيم جرجس يونس94

269553RT000014074LBجميل سليم حنا95

269601RT000014075LBعبد الكريم محمد الشيخ96

269638RT000014076LBفرج اهللا عبود نقوال97

269654RT000014077LBمحمد درويش االبراهيم98

171753RT000013138LBخالد محمد حسين99

176605RT000013155LBضياء ابراهيم نقوال100

309667RT000014090LBرائده محمود البعريني101

608216RT000014102LBاحمد سرحان بركات102
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177623RT000013286LBمالك عبد اهللا الخولي103

177633RT000013287LBعبد الكريم حسين محمد104

177724RT000013470LBمعتصم جبرا معماري105

179674RT000013471LBخضر خالد المصطفى الجندي106

180253RT000013474LBاسعد الياس النشار107

180311RT000013475LBصالح الدين يونس محمد108

180440RT000013681LBحاتم محمد حسين109

181388RT000013685LBماجد خالد محمد110

183143RT000013690LBنعمان عبد الكريم مرعب111

183244RT000013691LBعلي محمد محسن112

183378RT000013692LBناديا سعد فرح113

183400RT000013693LBرويدة محمد مطر114

184235RT000013697LBالياس زخور الشامي115

184712RT000013695LBابراهيم سميح هاجار116

1220376RT000014136LBخضر محمد عبد اهللا117

1360825RT000014166LBسليم جرجس سلوم118

185178RT000013698LBسميرة ابراهيم البياض119

185208RT000013699LBجرجس  ابراهيم جرجس عبداهللا ابراهيم120

186129RT000013700LBميالد عبد اهللا القالية121

208757RT000013703LBمحمد محمود قدور122

210099RT000013705LBفيروز فايز ضاهر123

210104RT000013706LBريشارد عماد عماد124

211865RT000013711LBجوزيف ابراهيم شاهين125

823637RT000014143LBعبداهللا محمد االحمد المرعبي126

823642RT000014144LBمصطفى محمد االحمد المرعبي127

826581RT000014145LBفياض محمد المير128

828464RT000014146LBحنا ساسين حنا129

831124RT000014147LBجرجس لطوف داود الصيفي130

218422RT000013723LBمريم قحوش قحوش131

835705RT000014148LBفرحة عبد الفتاح العلي132

841461RT000014151LBمحمد وليد محمد جميل فياض133

1137011RT000014153LBسوزان شبل واكيم134

1152976RT000014154LBاسما انيس الحبل135

1240859RT000014155LBاحمد دنون جودات بك االبراهيم المصطفى المرعبي136

1394469RT000014156LBشوقي محمد النحيلي137

1521420RT000014157LBآمنة وداد عبد الفتاح الشريف138

1629462RT000014158LBعبد الحميد حسين عبد القادر شريتح139



5/8

1674781RT000014159LBفايز عبدو بربر140

1965813RT000014161LBوائل عبد الحميد الرفاعي141

2070664RT000014162LBوديعة لطف اهللا الوراق142

2100162RT000014163LBفاسا محمود حبلص143

2143761RT000014165LBجوزيف امطانيوس نادر144

2199210RT000014188LBفاطمة محمد المجدالني145

2199216RT000014189LBخالدية محمد المجدالني146

2207967RT000014190LBعمر مصطفى المرعبي147

2207976RT000014191LBمرعب مصطفى المرعبي148

2214759RT000014192LBعمر ديب ابراهيم149

2220882RT000014193LBيمن عباس االسمر150

2520639RT000014201LBخالد محمد نعمان151

2520648RT000014202LBعبلة عبد القادر علي حسين عبد القادر152

2792736RT000014260LBزينة عبد الحميد تاج الدين الرفاعي153

2792741RT000014207LBفدوى عبد الحميد تاج الدين الرفاعي154

2792752RT000014208LBمريم عبد الحميد تاج الدين الرفاعي155

2792769RT000014209LBمحمد عبد الحميد تاج الدين الرفاعي156

2873685RT000014211LBنوبمي كلوريا ليونارد جورج157

2873691RT000014213LBبيتر كرم ساسين158

2873693RT000014214LBجميل روبرت كرم ساسين159

2873699RT000014215LBجنات ماري كرم ساسين160

2873702RT000014216LBديانا جاكلين كرم ساسين161

2873705RT000014217LBفيكي فيرونا كرم ساسين162

280740RT000013761LBاسعد حسن الوراق163

280768RT000013763LBزخور سليمان سلوم164

280926RT000013766LBجميل عبداهللا سعود165

297284RT000013771LBخضر علي نعوس166

62076RT000015136LBعفيف جميل ساسين167

130498RT000015138LBاحمد عبد اهللا حسين168

130518RT000015140LBمحمد عبد اهللا دياب169

130547RT000015141LBاديب مخايل عيد170

130557RT000015143LBلور حنا سمعان171

130594RT000015145LBمحمود محمد الجمل172

130611RT000015146LBمحمد عبدو ضاهر173

130623RT000015147LBضحى احمد طالب174

130652RT000015148LBسميح عبد القادر الزعبي175

130662RT000015149LBرامز عبد القادر الزعبي176
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130693RT000015150LBوليد احمد الحولي177

130727RT000015152LBاحمد محمد غنوم178

130739RT000015153LBاحمد عبدو عثمان179

130746RT000015154LBمحمد وجيه فتفت180

136596RT000015157LBسيف الدين علي فخر الدين181

136618RT000015158LBحسين نور الضناوي182

136625RT000015159LBجمال حسين العلي183

136668RT000015160LBاحمد عبد الغني رضوان الزعبي184

136729RT000015162LBاحمد حسن الفتاح185

137120RT000015164LBيحيى عبد الرحمن شعبان186

137155RT000015165LBحسن عبد الكريم قدور187

137159RT000015166LBاحمد راغب راغب رضوان الزعبي188

137226RT000015167LBمحمود عبد الرحمن الشعبان189

137473RT000015170LBفضيلة عثمان علوش190

150916RT000015175LBمحمد احمد النابوش191

150942RT000015176LBعبد الناصر محمد علي عمر192

150949RT000015178LBغسان جرجي اسعد193

151056RT000015179LBمحمد سميح طه194

151173RT000015182LBمحمد عبد القادر الزعبي195

151266RT000015183LBاحمد محمد شعبان196

159416RT000015185LBمحمد عمر عمر197

159454RT000015186LBتوفيق محمود العلي198

159939RT000015188LBمحمد علي الراعي199

168689RT000015191LBعماد محمد القواص200

168871RT000015192LBمحمود دسي خشان201

171437RT0000171437LBخالد علي زيتون202

176935RT000015198LBمحمد احمد الزعبي203

177190RT000015199LBفريدة ابراهيم ابراهيم204

177252RT000015200LBمصطفى محي الدين نعمان205

177550RT000015202LBابراهيم مصلح فايز206

177785RT000015204LBمصطفى محمد سلمى207

177793RT000015205LBمحمد اسماعيل درويش208

177821RT000015208LBعوض سعيد عوض209

177856RT000015209LBمحمد شفيق محمود210

177898RT000015210LBماجد توفيق العلي211

179958RT000015212LBمحمد حسين ملص212

180134RT000015213LBايوب علي السيد213
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180190RT000015214LBخالد مصلح فايز214

180224RT000015215LBوليد احمد شحادة215

180289RT000015216LBمحمد قاسم حسن محمد قاسم اغا باكير216

180360RT000015217LBخطار توفيق البازي217

180404RT000015218LBمحمود احمد النابوش218

180542RT000015219LBحسين عدنان بكر219

180558RT000015220LBعدنان محمد بغداد220

183120RT0000183120LBكفاح محمد خضر221

184681RT000015226LBرشيد عبد الواحد البعريني222

186189RT000019417LBحسن احمد الحسن223

187169RT000015228LBمحمد حسن الشعار224

662444RT000014250LBاغناطيوس انطون عبد المسيح225

727310RT000019422LBعبود مطانيوس جريج226

268327RT000015251LBيحيى محمد الدركوشي227

269313RT000015253LBحسن صالح السيد228

269319RT000015254LBحسن محمد الخير229

269434RT000015256LBعبد الكريم خالد سبسبي230

269437RT000015257LBعبد الكريم محمد الشريف231

269488RT000015259LBماجد احمد كالس الحلبي232

269493RT000015260LBمحمود احمد الحصني233

269521RT000015263LBنديم عبد الكريم االسعد234

269527RT000015264LBمطانيوس هيفا كنعان235

320080RT000015315LBمروان شكري داود الخوري جرجس الراسي236

476026RT000015337LBعلي عبد الكريم مصطفى العدة237

1378063RT000014859LBحسن احمد صوفان238

1390040RT000014860LBكريم عبداهللا الراسي239

873832RT000014276LBطعان حبيب غصن240

1426231RT000014865LBمحمد احمد احمد241

1432018RT000014866LBسعد اهللا رشيد ابراهيم242

1617024RT000014875LBحبيب نقوال ابراهيم فارس243

1637934RT000015006LBمحمود اسعد حسن244
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1952479RT000015079LBسهام راشد راشد طحان245

2221300RT000015096LBمحمد مصطفى حمزة246

2638775RT000015105LBمصطفى احمد حالق247

1086589RT000014790LBكمال عبد السالم مرعب248

2779232RT000015116LBاميل جرجس الرشكيدي249

2786703RT000015117LBميالد احمد مهرا250

1210444RT000014819LBمحمود احمد الملوحي251

1232477RT000014826LBفراس محمود سعيد252

130554RT000019124LBخضر حسن دنهش253

1720973RT000019129LBرضوان مسعود ديب254

773006RT000019174LBانطون حبيب شاهين255

1627699RT000019189LBراجح جرجس الحداد256

1635563RT000019191LBسيفيتا عبدو ملحم جبور257

1641330RT000019194LBعثمان شريف عثمان258

1750443RT000019200LBسيمون انطونيوس عيد259

1797686RT000019203LBعلي حسين الفضل260

2029949RT000019205LBمحمد محمود احمد261

2416567RT000019217LBنادر فؤاد نادر262

2530155RT000019228LBمارون انطونيوس خوري263

2791924RT000019232LBاحمد نزيه حسين264


