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جدول رقم 1
رقم البريد المضمونرقم اإلنذاررقم المكلفاسم المكلف

1265947056239شركة مطابع البترون الحديثة ش.م.م
1283747156243شركة الدولية للتسويق االلكتروني

4154747256249آالن اميل درغام
8463347356253انطونيوس ضوميط طنوس
17321947456257يوسف بطرس عيسى سلوم

18450647656264رمزي ادوار سابا
19161747856270شركة سليمان ومبيض التجارية

48839348256366يوسف سعد يوسف
ATINO TRAVEL 78968048456314اتينوترافل

LA MAIN D OR S.A.R.L -93379948556317شركة المان دور ش.م.م
TRIAX COMPUTING SERVICES 104329948656321تريكس كومبيوتر سرفيس

117454548756325لومينوس
129095248856329سولين خليل شمعة

144986948956330شركة عقارية ش.م.ل
150062349056333شركة الشرق الوسط العقارية ميريكو ش.م.م

1231449256367شركة العقار والبناء ش.م.ل
1242549356368شركة االترنيت ش.م.ل

PLUS MEDIA INFO 1288749456369انفو ميديا بلوس
4324549556370زياد حنا عساف

4777049656371وسام حبيب كفروني
28683249856373ادمون قسطنطين العتيق

31578249956374شركة الباشا التجارية ش.م.م
132081950056375جوزيف إلياس إلياس

Aqua Med  141947950156376اكواماد
1280350256377شركة توبالست للمواسير البالستيكية واالدوات المنزلية ش.م.م

14357950456379حنا سمعان يوسف
Quality Food 112235950856383كواليتي فوود

AMIGOS S.A.R.L .218546850956384اميغوس ش.م.م
82608411354867هاجر عبد الحميد قالوون

82898211454868نبيهه يوسف طنوس الفغالي
249049111654870يزبك يوسف السلفاني
70027025855374الياس يوسف فارس

104529426055376جان جاك اهو
204048526155377دياب ساسين جرجس

204048026255378دياب سليمان جرجس سليمان
81932826355379سونيا شوقي فرنسيس

97035526455380مباركة جبرايل عبد هللا
196177226555381يوسف انطونيوس الشاعر

1249056656976الشركة الوطنية للصناعة والتجارة ش.م.م
1268356756977الشركة الشمالية للتجارة والتعهدات ش.م.م

4255956856978جورج سايد الزغبي
10777756956979انتر اند ستري ش.م.ل

11028157056980شركة غرانيت الند ش.م.م
13708757156981جورج حنا صدقة

13712457256982علي خضر منصور
15233357356983جرجي جميل فاضل

إعالم تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة-  المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي - دائرة التحصيل , 
المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ 

التل  لتبلغ البريد المذكور تجاه  اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالم، وإال يعتبر التبليغ 
حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله، علماً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع 

اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
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18994057556985جارمن فروست جافروست ش.م.م
21286157656986شركة سكرابكو ش.م.ل

23515157856988شركة التعهدات التجارية ش.م.م
27143057956989ميشال جميل مخايل

47157958256992ليليت للصناعة والتجارة
47867658356993شركة زغبي غروب للرخام والتعهدات ج ن ج(ش.م.م)

52849658456994شركة الخدمات السريعة للصيانة و التعبئة للسيارات
65571758556995االمير وليد جميل االيوبي

122632958756997محمد ربيع محمد نظير الحلبي
191111558956999اندريه مخايل جبور
246202159257002محمد نديم االيوبي
246566959357003أحمد اكرم االيوبي

1261159457005شركة كورة غاز ش.م.ل
9827059657006خليل يعقوب عيسى

10229959757007شركة االنشاءات اللبنانية ش.م.م
10278259857008خليل يوسف بو فراعة

11011659957009شركة   G.D.S للتجارة والصناعة ش.م.م
11079160057010شركة االستثمارات العقارية الحديثة ش.م.م

17823160657016جوزيف الياس ملحم
18145660757017فهد احمد زعرور
21761061057020جاك جورج اسبر

22378361157021شركة J . D . S  للتجارة والصناعة ش.م.م
23206761257022عصام يوسف عطا هللا
23222361357023ميشال اديب منصور

24976061457024محمد خضر  منصور
28229661857028جورج فؤاد جرجس

30152162357033جان مسعد حيدر
31993662457034وائل عبد الحليم هزيم

34364762657036شادي محمد ديب
47056662757037شركة اي ان

54620362857038شركة ناظم غندور للتجارة ش.م.م.
56617662957039دانه احمد هيثم شهال

77169263157041خالد أحمد البدوي
79431863257042شركة سركيس لالخشاب ش.م.م

91064863357043سمير دانيال برتلماوس
109545863457044فيليب نقوال ايوب

126522063557045وهيب عبدالسالم مقصود
135552663657046مهدي محمد الدريعي

B and M 174465063757047شركة بعيني و ملحم للتجارة
175016463857048شركةن ام بي سي اينترتينمنت ش.م.م

RAVACOM  186829563957049رافاكوم
192684764057050جورج الياس الحايك
76420711751882رحيمة يونس الحسن

125291011954895ميرا جرجي خير
152918712054896مايا جرجي خير
235215412154897فؤاد جرجي خير

256653412254898سعيد ادي فايز سعيفان
256653612354899ساره فايز سعيفان

21452325355369مطانيوس اسعد عفلق
28188323655352جرجس سليمان اللقيس

28338425455370مطانيوس جرجس الخوري
38381924055356حنا سمعان عبيد

56851724355359روبير مرشد عريضه
74178424655362عبد هللا بديع مطر

78843225055366فوتينا جرجس الحاج
79490925155367مرشد يوسف البطي
79491024755363عفيفة يوسف البطي
79491625755373يوسف ليشع البطي

79491923255348انطانيوس ليشع البطي
79897223355349انيسة رزق هللا البطي

79897624155357حنا طنوس طانوس
80476524255358دالة جرجي بالش



فادي نظير الحاجة
عبد هللا ابراهيم عيسى

مريم وليد بيدس
جرجي شفيق عالغا
جون شفيق عالغه
منذر رشيد االيوبي

وقف كنيسة مارجرجس صربا المارونية ت     
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جدول رقم 2
رقم البريد المضمونرقم اإلنذاررقم المكلفاسم المكلف

19371751056636شركة اجاست للتجارة العامة
20524151156637يوسف بطرس بو رضى

25294451356639وليد محمود سعادة
52297051556641الرباعية جي ام اش اي

Autohaus of Lebanon  60756651656642أوتوهاوس أوف ليبانون
101222751756643حميد محمد حبيب

136481851856644يوسف ميشال انطون
251131351956645عمر احمد عثمان

1216752055646شركة شرجكو ش.م.م
1226652155647التعاونية تحت التصفية ش.م.ل

1244852455650شركة ستاغ ش.م.م
1275552655652اذاعة لبنان الحر الموحد ش.م.ل

1279952755653شركة اذاعة راديو السمر
18223752855654شركة يركو للتجارة العامة والنقل العام ش.م.م

21105353155657جي.جي سناكس
22378553455660شركة كوهيسول ش.م.م

24157853655662طالل وجيه شما
28123053755663جوزيف فايز كامل

29525653855664فادي احمد شما
29666053955665محمد حسين خضر

29881554055666أديب بدوي الدرجاني
40491054455670شركة سركيس دحدح واوالده للمفروشات

45538254555671الشركة الوطنية للنفط والتجارة العامة ش.م.م
47761754655672لور سعيد نصر

53102054855674وسام حمزه حمزه
63464655055676رينه سليمان الرهبان

67741355155677علي أحمد  عباس
120627955355679عبدالرحمن احمد حمزة
128790255555682مارون يوسف التوالني

137999655655683شركة االستثمارات العالمية ش.م.ل
144516255755684تارودا غروب ش.م.م
159054855855685سالم هاشم الغوراني

250254555955686ايمن محمد المهدي بشرى حسين
38468212454910جوزيف اميل سعاده

67368312554914مارون بطرس الدويهي
80582912654915بربر قبالن جبور قبشي

97813212754917كوكب حنا رفول
214710412954928كرم سمعان سمعان
81159026655645ابراهيم علي الطباع

81266726755646ادوار بطرس ابي خطار
80584026855647اسعد جرجس سمعان المكاري

181568726955648الفونس حنا يمين
81265427055649الياس بطرس ابي خطار
81266127155650اميل بطرس ابي خطار

81006627355652بدوي سلمان المكاري
217090227455653بطرس جميل فنيانوس

إعالم تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة-  المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي - دائرة التحصيل , 
المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ 

التل  لتبلغ البريد المذكور تجاه  اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالم، وإال يعتبر التبليغ 
حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله، علماً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع 

اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
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163476027555654بطرس يوسف زخيا الدويهي
175989527655655بهيجة محسن المكاري

178389827755656بولس حبيب سليمان
80495027855657تريز يوسف الدويهي
172989527955658جبور سليمان موسى

179489028055659جنفياف مسعود جبور
81796628155660جود محسن المكاري

181568828255661جوزيف حنا يمين
177080528355662حميد انطوان المصري

80310428555664حنا يوسف عبود المكاري
131667828655665حنه حليم كعدو

182236128755666خضر مصطفى الشبلي
146377728855667دميا يوسف ساسين

175989928955668دوره محسن المكاري
81154929055669ديبة علي الطباع

81006129355672سايد سلمان يوسف المكاري
57980529555674سعيد انطوان المصري

81162129655675سعيد علي الطباع
146361329755676سلطانة يوسف سلمان المكاري

172998630055838سمير سليمان موسى
172989730155839سميرة سليمان موسى

173282130255840شهيده سليمان جبور موسى
182206330355842طعان مصطفى الشبلي

32884130555844طنوس جرجس المكاري
177409030655845طنوس محسن كعوي

81268230755846طوني بطرس ابي خطار
81158330955848عبد القادر علي الطباع

79931231055849عليا موسى يوسف يعقوب
80088231255852فؤاد بطرس نعمة

160326631355853فاطمه محمد حافظ
160325531455854لطيفه علي الطباع

146377931555857ليلى سمعان المكاري
81206831655860ماري بطرس بشارة

160326031955877محي الدين علي الطباع
80427932155879مخائيل محسن المكاري

81159732255880مصطفى علي الطباع
185686032355881مصطفى علي عدوج

175989732455882منتورة محسن المكاري
101454032555883موريس يوسف السقال

81767232655884ميالد جرجس عطيه
80426732855886وجيه محسن المكاري
80493232955887وجيه يوسف الدويهي

173007833155889يوسف محسن المكاري
49813056456740فاين وود

169301356556742يوسف نعمه الخوري
216202311154861سوسان توفيق فضول

141255733455892حوا جرجس دابلة
79490633555893طنوس يوسف البطي

27826092357304نازك حسن الخربطلي
27840692457305نعمة هللا جرجس منصور جرجس

27979692657307الشركة اللبنانية األلمانية للتجارة العامة والدراسات والتنفيذ
28062592757308محمد نور محمد عادل الشهال

28480092857309هاني عبد القادر خاروطة
29295193357314وليد مصطفى نابلسي

30216393757318محمد رفقة سلهب ورثة محمد
30228793857319البا طنوس عبدو

30231093957320محمد عبد الرحمن الضاني ورثة محمد
30234994057321رشاد محي الدين كبارة ورثة رشاد

30239294257323محمد ناظم فايز عدرة ورثة
30334794357324عامر احمد ربابة

30374194457325احمد مرعي الشاويش ورثة احمد
30761994557326شركة االدارة المميزة لالنشاءات واالعمال الهندسية ش.م.م



عبد اللطيف كامل حليمي
عبد الرحمن سعيد تيزاني ورثة

اميرة ندى خالد الشهال
سهيل بدر دنون (ورثة)

محمد مصطفى حمزة
طارق احمد قبعيطه
محمد حسين العيسى
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جدول رقم 3
رقم البريد المضمونرقم اإلنذاررقم المكلفاسم المكلف

36011995657337خالد احمد المصري
41536395857339وائل سهال زمرلي

Mon petit chou43243295957340
46103096057341رامز فوزي الخطيب

46886996257343علم الدين للنقل والترانزيت ش.م.م
47055496457345هدى عبد المعين بغدادي

47338096657347نصر للتعهدات
50546897357354شركة الكسارات و المقاوالت الحديثة ش م م

51161997457355شركة وابكو لألخشاب ومواد البناء
52847497757358شركة االمل للتجارة العامة و البناء و المقاوالت

53498197857359اللبنانية الدولية للشحن والنقل البحري ش.م.م
55077298057361شركة كارز ش.م.م

55314598157362احمد محمد يحيه
56521898257363عبدالرحمن احمد فلو

58517298657678عبد هللا عز الدين الصباغ
58778098757679عادل سليم دبدوب كبارة

61312898857680زينه عبد الرحمان فاخوري
62478299057682جي_أتش_ام ش.م.م

66153699457688مصطفى محمد درويش
68874599657690وليد توفيق محفوظ

73756099957693محمد بكري عبد الحميد زيات
760644100257702مصطفى خليل نوري الصيداوي

767160100357704عبد هللا احمد كردية
769108100457705شركة الميزان للتجارة

776532100557706رضوان سليمان ابراهيم
794093100657707ميدل ايست سمارت سوليوشنز ش م م

800408100757709جهاد وفيق درويش
840290101457732محمود عاشور المصري
872783101657734نضال انطونيوس شحادة

918499101857741وليد احمد بري
958918101957745نبيل عصام محسن

986105102257748ياسر مصباح علم الدين
1128718102557767نزار عبد السالم بدره

1130339102657773محمد منير خير الدين شهاب الدين
1132080102757782خضر فضل المانع
1140206102857787حسن حسين خليل

1146427102957836رود رانر انترتاشونال ش.م.م
1178851103257846جوستين الياس رزق

1213943103557849شركة تكنوستيل  ش.م.م
1214371103657850الشركة الشمالية المتحدة لالعالم - إذاعة الفيحاء ش.م.ل

1217064103757851حسام محمد طالب
1219185103857852محمد عارف محمد سالم الخير

1219708103957853خالد مصطفى البدوي
1227438104057856ابراهيم احمد اسوم

1228080104157858علي ابراهيم المحمد
1232082104257866عزت مصطفى الدكوير

إعالم تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة-  المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي - دائرة التحصيل , 
المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ 

التل  لتبلغ البريد المذكور تجاه  اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالم، وإال يعتبر التبليغ 
حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله، علماً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع 

اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
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1238165104457876جمال محمد مريم
1238396104557880رامي سعد الشامي

1241702104757884شركة سيدر روز للخدمات الدولية ش.م.م
1244530104857885اي. تك - كي

1245235104957886شركة عرجا اخوان
1251361105157890هند سعد الدين العمري

1270667105358424احمد فاروق يحي
1273929105458425وسيم احمد عقاد
LK Trading1276066105558426

1278490105658427الشركة الهندسية لالستشارات والمقاوالت ش.م.م
1281890105858429محمد مصطفى قدور

1296572106158432شركة فرست لالستشارات والتعهدات
1336441106658437محمد محمود الجاسم
1364441106958440غولدن الين ش.م.م

1416247107058441المير غروب ش.م.م
1436423107158442رفيق محمد شعار

1449986107458445مزيانه
1455065107558446نورث ويند بروبرتيز ش.م.م

1462335107658447بيغ بازار ش.م.م
1498132107958450الشركة االهلية لبيع وشراء وتوزيع المحروقات ش.م.م

1522359108058451سعد هللا عدنان الرفاعي
1614189108258453شركة المجد التجارية ش.م.ل

1618793108358454مايز محمد طاهر المبيض
1619479108558456الشركة التجارية والعقارية نهاد زيلع وشركاه ش.م.ل

1619531108658457زاهر عمر عمر
1634779108758458أحمد حسن المصري

1661713108858459سالم عبدالرحمن دكرمنجي
1675781108958460شركة تكنولوجيا الشرق االوسط للتجارة والمقاوالت(متكوم) ش.م.م.

1741930109158462عبد الرحمن خضر أيوب
1741934109258463عثمان خضر أيوب

1810126109358464شركة مزايا التجارية ش.م.م.
1913527109558466عامر عبد الحليم الطبشة

1931962109758468غسان شوكت حداد
2001376109858469باسمه جمال حسني
2247472110158478عماد  محمد مراد

2411043110658489سيتي ستار ش.م.م.
2415141110858492حازم عبدهللا مطر

THE THREE BROTHERS 2457195111058494شركة األخوة الثالثة ش.م.م
2461825111158496وقف احياء الرحمة

2465736111358498عبد القادر غازي المير
2468221111458499جمعية البينات

g e m 2469933111558501مجموعة شمال لبنان
2477339111658502هبه عبدالرحمن عبود
2502525111758503رامي عفيف  الشامي

2515594111958506شركة مجموعة ستريم اللبنانية إلدارة الصحة ش.م.م
2518814112058507الجمعية اللبنانية لدعم التعليم الرسمي

2520422112158508محمد هشام سعيد السيد
2536675112258509شركة نيو ليبانون فارم مديكل كومباني ش.م.م.

2549065112558513رنده محمد اسماعيل افيوني
2579312112658514عبدالحميد صالح شمسين

2625120112758516خليف عبيد الحمود
494143112858517محمود محمد ابراهيم

8297213055015ضياء بدر غانم
9663113155017محمد رضوان عفيف صيادي

46712713255019هانيه عفيف صيادي
72977713355020فواز علي احمد

77504613455021عبد العزيز محمود غازي طرطوسي
93142913555022منى محمد سهيل الحموي
126415413655024محمد هشام محمود يمق

132365813755027سوسن اكرم خضر
148743113855031جومانا عفيف الصيادي

151545913955036امية عفيف صيادي



احمد نهاد جودت العبد
كامل جودت العبد

مصطفى محمود  خليفه
مصطفى محمد كامل العتم

فضيلة محمد ديب يحي
نخيله نعما مخول
منى محمد ملوك
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جدول رقم 4
رقم البريد المضمونرقم اإلنذاررقم المكلفاسم المكلف

248270514755076محمد مصطفى الفوال
255211714855080محمد حسن حسن

255362614955083عماد مصطفى الفوال
255362915055084ساره مصطفى الفوال
4445838455975رياض سعيد غالييني

5565143856136محمد وليد حمدي درنيقة
11355036855959خالد محمد حيدر

17443543656134محمد فواز غالب نشابة
17822134555905احمد معن ادهمي

17830846556189هرانت جوزف اراكليان
18761434455904احمد محمد نعمان

18766739155983شركة اديب وعصافيري
20726143356131محمد سعيد طراد

26407643156129محمد خضر حيدر
27860046156179نسيم جميل البيطار

27999340055992عبد القادر كامل الخير
33643837155962خليل االمير علي االيوبي
34334045056148منى عبد الرحمن حسين

42282242856126محمد ابراهيم الشامي
55650037255963ديما محمد جمعاوي
57240334655906اديب نجيب بيطار

59634342156069فضل عثمان العالف
60965944156139محمود غالب نشابة

60967134155901احمد غالب نشابة
64598540255994عبد هللا عبد اللطيف طبشه فحيلي

70146338955981سليمة احمد حفار
70672842556073قسطنطين باسيلي دبس

72315246356181هدى سليم .الحموي
73012644956147مقبل حمدي درنيقة

73058846956205وهيبه محمد صالح رافعي
73061633955899احمد عبود حروق
73062146056178ندى غالب نشابة

73062945156156مهى وجيهة غالب نشابة
73063645756175ناهده غالب نشابة
73065538855980سحر غالب نشابة
73214438555976زكاء شاكر الملك

73239441756065فاطمة خضر السعد
73319341656064فاطمة احمد درنيقة
73346443456132محمد عدنان صافي

73457642956127محمد احمد جهير
73497742356071فيصل زين الدين محي الدين

73772540155993عبد هللا ابراهيم عبد هللا ابراهيم
73772744356141مصطفى ابراهيم عبد هللا ابراهيم

74026538655977زهيدة فارس كنج
74027238155972روعة معن ادهمي

74027737555966رشا معن ادهمي

إعالم تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة-  المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي - دائرة التحصيل , 
المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ 

التل  لتبلغ البريد المذكور تجاه  اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالم، وإال يعتبر التبليغ 
حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله، علماً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع 

اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
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74028437855969رندا معن ادهمي
74443243056128محمد جابر حسين

74502839655988طالل رهيف عساف
74695341356056فؤاد موسى حكيم
74768441456058فادية غالب نشابة

76178535155911انعام وجيه جبخنجي
76179439055982سليمه احسان حبلص

76180144256140محمود منذر حمدي درنيقه
76182235455914جلنار محمد علي مقدم

76184139255984شفيق ابراهيم عبد الغفور
76186846656193هال حمدي درنيقة

76274040856050علي سليمان البدوي
76387343556133محمد فائز الخير
76541136755957خالد علي صباغ
76728840756048علي احمد عبيد

76935235355913جرجس بطرس اسكندر
77076639355985ضحى صبحي الملك
77170034955909امين محمود عباس

77170542756125مامون محمود عباس
77244044556143مصطفى كمال شفيق الذقاني

77740041956067فاطمة علي االيوبي
78138436455924حفصة مصطفى حسن

78365637755968رفيق محمود الخير
78776538055971روعة عبد الرزاق شلوطها

79283640956052علي نور الدين عبيد
79317635555915جميل حسين الدهان
79360843256130محمد خضر شبيب

79361644056138محمود خضر شبيب
79362539455986طارق خضر شبيب

79363144456142مصطفى خضر شبيب
79364039755989عاهد خضر شبيب
79365045656174نافذ خضر شبيب
79365838755979زياد خضر شبيب
79366346856201هيام خضر شبيب

79367141856066فاطمة خضر شبيب
79368136655927حنان خضر شبيب
79369345356165ناديه خضر شبيب

79370534755907افضال خضر شبيب
79976941156054غصوب نور الدين عبيد
80075044656144مصطفى نور الدين عبيد

85872342056068فاطمة فضيلة  سعيد طراد
88915946756197هنيدة محمد خضر المصري

91503937055961خديجة ابراهيم شامي
98634336955960خالد مصطفى مرعب

116699537355964راغدة علي االيوبي
122239837655967رضوان عبد الرحمن حسين

127819340656041عثمان عبد القادر عبده
128211435955919حسن مصطفى الحاج امين

132007640355995عبد هللا محمد عبوشي
137471241556059فاروق محمود ياسين

143700446456186هدى موسى حنا الحكيم
150723438255973رويده عبد هللا المصطفى

151418235755917جورج لطفي عطاهللا
152316833855898احمد ابراهيم الشامي
152318445556173ناظم ابراهيم الشامي

152509137955970رندة عبد الرحمن حسين
153723944856146مفيد محمد عبد الرحمن الدهيبي

153972735655916جميل حسين ياغي
154273936255922حسين علي سيف

155455534855908الهاما توفيق كبارة
155827336355923حسين نور الدين عبيد
155838036555926حميده نور الدين عبيد



حسين عبد هللا علي خضر
مفيد جميل طه

رياض جميل طه
حسن جميل طه

محمود بدر درويش
فياض حسن عويض

فيصل فدعان المصري
طارق عبد الرحمن حسين

ندى عبد الرحمن حسين
حسناء عبد الرحمن حسين

نظيم محمد كنج
بقية ورثة سميح عبد الرحمن عدره ما عدا 

كلهنا  حمزة
ميشال فوزي مرشاق

حنا الياس ديب
ايليا حنا خليل حيدر

حسين مصطفى عرجا
محمد غازي عبدالواحد

فاطمه أحمد الخالد
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جدول رقم 5
رقم البريد المضمونرقم اإلنذاررقم المكلفاسم المكلف

12168641RT000057587الشركة الهندسية للتعهدات والبناء (ش.م.م)
12216644RT000057590شركة الطائر للتجارة والصناعة

12233645RT000057591الشركة اللبنانية لالنشاءات الميكانيكية ش.م.م
12340647RT000057593غود فود ش.م.م

12344648RT000057594شركة كومباس للتجارة المحدودة
12361649RT000057595شركة اي بي اس لالعالن ش.م.م

12519653RT000057599شركة المستقبل للمقاوالت والتجارة العامة ش.م.م
12583657RT000057638شركة المشاريع والنقليات العربية ش.م.م

12589658RT000057639طرابلس اكسبرس ش.م.م
12676662RT000057643شركة نورديكا ش.م.م

12692663RT000057644شركة مدوود العالمية ش.م.ل ( ش.م.م سابقا )
12716665RT000057646المجموعة الهندسية لالستثمار ش.م.م

12728667RT000057648شركة سليالند ش.م.م
12744670RT000057651حجة للهندسة والتجارة

12775671RT000057652شركة اتحاد النقل للمالحة والتجارة ش.م.م
12792672RT000057653شركة ايديا ش.م.م

12793673RT000057654شركة الساحل للترانزيت العربي والدولي ش.م.م
12876676RT000057657شركة الشرق االوسط للتنمية ش.م.م

23204678RT000057659عبد الغني خليل الغريب
38807679RT000057660عمر  أحمد ملص

41906681RT000057662مخايل جرجس كعدو معوض
44660682RT000057663عصام احمد جباخنجي

44947683RT000057664عثمان عزت اليمق
45413684RT000057665احمد عادل صالح

51634689RT000057917محمد فائز محمد هاني السنكري
60340690RT000057918شركة شامي

60692691RT000057919زكي احمد االزاز
61638692RT000057922طارق محمد جاجانية

61786693RT000057931شفيق محمد احسان شميسم
62108694RT000057937رضوان محمد وحيد حمزة

82482695RT000057938عزمي محمود الناظر
83005696RT000057941عامر علي بشير

83011697RT000057944رشيد محسن محسن
100275701RT000057962شركة مسعود اخوان للتجارة العامه

105857703RT000057965شركة سبيروس
105874704RT000057966شركة المختار  ش.م.م
106241705RT000057967دالل يوسف مصطفى

107709706RT000057968حسين بدر جمال الدين
110852708RT000057970شركة قبرصي - ذوق للتجارة (ش.م.م)

112082709RT000057974فينيكس ( أ ) للتجارة العامة
113635711RT000057981محمد خالد العكاوي
122805712RT000057982عبدهللا محمد دياب
127573714RT000057991حكمت احمد عياش

127752715RT000057993عصام محمد ابراهيم ابو لحاف
127813716RT000057994رفعت محمد عريس
128791717RT000057995محمد  كمال الزعبي

إعالم تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة-  المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي - دائرة التحصيل , 
المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ 

التل  لتبلغ البريد المذكور تجاه  اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالم، وإال يعتبر التبليغ 
حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله، علماً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع 

اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
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129101719RT000057997محمد علي معين ديب
129339723RT000058004سميرة حسين حماد

131164726RT000058377شركة الفا للتجارة والمقاوالت ش.م.م
131165727RT000058378محمد علي حنش

136872729RT000058380حسن مصطفى خضر اغا
137610730RT000058381علي حسن محفوض

137620731RT000058382عمر انور ترياقي
138472732RT000058383عدنان عبد الكافي ابو سمرا

138540733RT000058384خضر محمد قاسم ياغي
138551734RT000058385حسين محمد حسين

138557735RT000058386عبد الرحمن توفيق خضر
143830737RT000058388عبد الرزاق محمد يقسماطي

144556739RT000058390شريف محمد شريف
144742740RT000058391يوسف حسن اسكندر
144947741RT000058392علي مصطفى حمدان

145073742RT000058393طه حسن التليس
149145743RT000058394غازي صالح كنجو
151571744RT000058395صالح علي الصالح
151576745RT000058396علي حسن شريف
151647746RT000058397احمد محمد السيد

151657747RT000058398حسن علي محفوض
151735748RT000058399مروان محمود االشرفي

152857749RT000058400وليد عبد الكريم غمراوي
153053750RT000058401أحمد سليمان صبحي عابدة

159731751RT000058402عبد الكريم سليم حبيب
159766753RT000058404حسام يوسف اليوسف

159768754RT000058405حبيب مصطفى عليشة
159812755RT000058406علي  محمد محمد
159856756RT000058407حسين علي سجد

160143757RT000058408الشركة اللبنانية االوروبية للتجارة والصناعة
160304758RT000058409شركة مجال للتجارة والصناعة

171085760RT000058411محمد سهيل فايق العثمان
171319761RT000058412علي محمد سليمان علي

171361762RT000058413أحمد سليمان دندشلي
171426763RT000058414خالد عبد الرحمن الزعبي

171444764RT000058415علي سعيد كميل
171525765RT000058416عبد هللا محمد عدنان العبد هللا

171560766RT000058418طالل مصطفى كمال المشحاوي
171594767RT000058420محمود احمد فتح هللا

171680768RT000058470فادي خالد الزين
171702770RT000059012علي سلمان الحسن

174613771RT000058473امنة عبد الوهاب حمود
177533772RT000058474عمار معين محمد اليوسف

186324778RT000058484مهى عبد القادر نجا
189890782RT000058500شركة سالمة الطرق اللبنانية ش.م.م

189943786RT000058518شركة كرباتيف للتجارة والخدمات العامة
212738791RT000058599شركة العمران لالستيراد والتصدير ش.م.م

216420793RT000058601سوليكو للتجارة العامة ش.م.م
217122794RT000058603أحمد محمود عمار

223383795RT000058604شركة العدنان للبناء والمقاوالت والصناعة ش.م.م
223476798RT000058607إبراهيم احمد حسين

223784799RT000058608شركة حبيب العالمية للتجارة ش.م.م
223799800RT000058609شركة سوفت وارلد ش.م.م

241058808RT000058617حاتم عبد الوهاب مستو
241134809RT000058618حسن محمد الجاسم

241271810RT000058619مصطفى محمود. عمار
241580811RT000058620عاهد احمد ياسر كبارة

242229813RT000058743عبد الحميد حسن بغدادي
242886815RT000058746احمد عادل زريقه
242889817RT000058748ياسر عادل زريقة

243053818RT000058749بشير عثمان الزهر
244855822RT000058753عالء محمود قرقناوي



محمد  محمود العلي
سري مصطفى شاهين

هيثم سعيد شاكر
احمد محمد بريص

نديم محمد عصام قنواتي
محمد علي ياغي

محمود  أحمد الشيخ
شركة كافي - كو ش.م.م

خضر يوسف حياني
عشير مصطفى الزين
سامر الشبيب وشركاه

علي محمد شبيب
محمد علي شبيب

غازي محمد شبيب
سامر غازي شبيب

مصطفى وهيب الناظر
جميل فوزي الحلبي
ابراهيم سعد الباف

C LB S.A.R.L سانتك ( لبنان ) ش.م.م
شركة الشيخ للتجارة العامة

احمد خليل ربابة
احمد محمد اللوزي

احمد محمد ديب الحواط
عبد الرحمن عبد القادر المواس

عبد الهادي درويش الخطيب
محمّد خالد حسن الحلبي
طالل احمد علي حسين
محمد محمود المصري

مختار فهيم المواس
مهى ظافر ناجي
وليد محمد الباف

عبد القادر محمد طالب حافظة
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جدول رقم 6
رقم البريد المضمونرقم اإلنذاررقم المكلفاسم المكلف

267749866RT000058826سليم خضر الشامي
268048867RT000058827ابراهيم مخايل فرح

270303869RT000058829سيمون سامي خورين قرة بتيان
270620870RT000058830لور كورو شدراوي

271076871RT000058831احمد عبد الرحمن الماروق
271501872RT000058832فؤاد إبراهيم جوهر

272045873RT000058833احمد جمعة السيد
272272874RT000058834غاندي محمود مالح

272312875RT000058835محمود محمد المالح ورثة محمود
272663876RT000058836سليم حنا طنوس طيسون

272796877RT000058837محمود حسني اديب عبد الواحد
272890878RT000058838عبد هللا ديب درويش
273012879RT000058839محمد  كامل حجازي
273032880RT000058840محمد يوسف صالح

273047881RT000058841نايف نعمة هللا افرام البستاني
273138882RT000058842منى يوسف حبشي

273154883RT000058843حكمت عبد هللا ضناوي
273156884RT000058844ميالد خرخي الحاج عبيد

273188885RT000058845فاروق هاني الحاج
273369886RT000059089محمد احمد جاموس
273375887RT000059090فواز جالل مبسوط

273403888RT000059091رياض وجيه حجازي
273517890RT000059128صالح الدين عبد الحميد النمل

273547891RT000059129محمود مصطفى القصعة
273813892RT000059130احمد بدوي جباخنجي
273899893RT000059131شعبان محمد جوهر
273902894RT000059132صباح فيليب قناتي

274189895RT000059133جورج يعقوب خانجي
274299896RT000059134محمد عبد الكريم السمرجي

274336897RT000059135ديب محمود ضاحي
274347898RT000059137رافت سليم جعفر
275408899RT000059139محمد ديب  علي

275445900RT000059140سمير محمد عبد الرحمن جوهر
275466901RT000059141محمد رفيق الحاج

276101902RT000059142احمد عبد اللطيف فتح هللا
276218903RT000059143عاهدة رامز الناظر

276313904RT000059144الحاج نور احمد زكريا شكلة
276474905RT000059145غازي مصطفى اسماعيل الشيخ

276569906RT000059146تريز سليم صوما
276694907RT000059147جوزيف عبد هللا سعادة

276720908RT000059148حسن توفيق صالح
276903909RT000059149ضوميط يوسف خوري

277127910RT000059150محسن محمد هاشم
277512911RT000059151احمد ناصر دقماق

277616912RT000059152احمد محمد تيشوري
277728913RT000059153بشير سعد هللا خضر اغا

إعالم تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة-  المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي - دائرة التحصيل , 
المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ 

التل  لتبلغ البريد المذكور تجاه  اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالم، وإال يعتبر التبليغ 
حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله، علماً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع 

اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
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277860914RT000059154خالد انور عدرة
277896915RT000059155سعيد راشد صابونة

277963916RT000059156عباس محمد محمد سلوم
278061917RT000059157عبد هللا محمد فاضل رعد

278071918RT000059158سليم مصطفى المواس
278080919RT000059159محمد كنعان بغدادي
278103920RT000059160شوكت حسن عنتر
278119921RT000059161فخري احمد ربيع
278125922RT000059162فدوى سليم مراد

2455940121158941داري ميالد الشامي
226605122258942جوزيف فهيم ابي فاضل

1823990124458944ديفيد جورج البرباري
1824024125558945أس.أم.أس. سبيسيال مارين سرفيس

177945126658946جاك رفيق الماروني
2103172122958949رباب بطرس التوالني

249574123058950الحاج التجارية - محسن يوسف الحاج
171338123158951مطرانية طرابلس المارونية

50243123658956صموئيل فريد جوهر
42954124158961انطوان حليم اللقيس

KARAM HYDROTEK  1392407124358963كرم هيدروتك
1437428124658966مارون حنا العاقوري

241019124759092مؤسسة الكورة للتجارة العامة لصاحبها جورج عبد هللا
43055124859093عصام الحاج فيصل - بالزا

2055607125059095الشركة اللبنانية لصناعة البوليميرات ش.م.م.
183102125259097دوميط انطونيوس دوميط

241018125359098جورج ابراهيم عبد هللا
2191766125459099أمين سعيد توما

1871719125559100جورج ادوار هابط
1963457125659101فؤاد نصار نصار

110119125759102شركة ايستوود تياترز
12377126059105شركة بالما السياحية ش.م.ل

35616126159106صيدلية البحصاص
232146126259107مؤسسة جورج نجار / جورج جان نجار

428765126359108شركة باطون طرابلس ش م ل
1375787126659111حسن حسين الحمود

TALA 1530492126759112لالستيراد و التصدير ش.م.م
39210112958848عبد الرؤوف محمد مرعي فيتروني

236177113058849ابراهيم رشاد درويش
12835113358852شركة الشمال السياحية (الناعورة) ش.م.ل

47378113458853عزام محمد اديب عوض
171336113658855جمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية في النبطية

184291113858857وهيب جاك دوره
193739113958858مدرسة الحياة للتعليم االبتدائي

1121114114158860عمار سعيد جراد
1205701114258861جورج نصير الطحش

42243114558864رنا احمد امين صابونجي سلطي
43628114658865حمد محمد الصمد

44597114758866احمد مصطفى ملص
85032114858867بيار يوسف قليمه

102082115058869بسام صبحي الولي
506173115158870محمد ابراهيم ابراهيم

560345115358872عبدهللا سعيد غني
561581115458873مصطفى خالد خضر

1926312115658875عبد الناصر محمد رفعت علماوية
44714116058879فواز عبد الكريم البابا
129117116158880سعيد عبد الغني غني

247607116258881شركة اليمن للتجارة والتعهدات العامة  ش.م.م
249027116358882مصري كار سنتر ش.م.م

279603116458883احمد جميل الجندي
763251116558884عبد هللا خليل المكاري

1131191116658885عبدهللا محمد اكرم عبد الوهاب
1557201116858887مجدي عبد الستار الزين



غسان عزيز عيسى
عبد اللطيف خضر الشقيق

محمد  أحمد الشيخ
سمير محمود حصني

محالت محمد الحسامي واوالده التجارية
محمد خير عبد اللطيف االشتر

الجمعية الخيرية لنشر التعليم المجاني
معين محمد طارق المرعبي

زمرلي و شركاه ش م م
عبد الحميد نادر محمد سعيد الفوال

مرفت ابراهيم مكناس
جمعية الشباب االسالمي - مستشفى الرحم 

سامر محمد دبوسي
بشير محمد جميل مرعشلي

بسام رياض الجمل
وليد حسني عبد الغني

مرفت سمير الملك
محمود مصطفى موسى

ماشين ترايدنغ اند سرفيسز
محي الدين محمود حمزة

جوزيف ابراهيم يوسف الشعار
محمد عبد السالم سعديه

ياسر حسن الحريري
عبد هللا مصطفى نعوشي

عبد الرحمن وليد الجعيدي
توفيق فواز عبدالقادر

بسام متري قصرين الحلبي
سوربريز - انجي وليد الحلبي

شركة سيلفركار ش.م.م
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