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رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف
49394RR145665745LBحازم محمد علم الدين

2122772RR145665754LBهيثم حسين عبيد
1947682RR145665785LBبشير احمد الزعبي
2586358RR145665808LBعلي بهيج حموضه

M.N.A 2447347محمد طليس لتجارة الحديد والمعادنRR145665839LB
1269510RR145665842LBمحمد طليس وشركاه

2876151RR145665992LBشركة دير عمار ميتال .ش.م.م
2767273RR145666009LBمحمد عبدالحي صايغ

1358416RR145666012LBاحمد محمد عثمان
1556676RR145666043LBقاسم عمر الصمد

1876993RR145666114LBالياس محمد صابر
1876983RR145666128LBماري محمد صابر

SABER BROTHERS TRADING1877013RR145666131LB
1783743RR145666746LBفخرية مصطفى ضناوي

152868RR145666785LBهاشم عبد هللا اديب عبد الواحد
48767RR145666896LBناصر محمد حريشة

260842RR145690087LBحسن خليل ملحم
2062011RR145690201LBعلي جمال عبد اللطيف جمال

436736RR145691207LBان جي N G ش م م
2906427RR145691255LBفرج 0 الحلوان

1802401RR145691269LBحنا سركيس بو ستوت
211047RR145691343LBفادي احمد درويش

1550219RR145691365LBجان جوزيف قالوسديان
850198RR145691502LBبشارة الياس بشعالني

417824RR145691618LBخالد محمود عبد الرحمن
550898RR145692026LBمحمد صبحي الولي

247607RR145692264LBشركة اليمن للتجارة والتعهدات العامة  ش.م.م
2547772RR145692454LBفادي محمد غزاوي
249916RR145692468LBداهود فاضل الحلوه
2393343RR145692471LBنايف محمد دريس

1457128RR145692485LBبك للتجارة
2563888RR145692525LBاحمد محمود السبع

1613858RR145692556LBرامي نزيه الشاه
260737RR145692560LBجمال اسبر شاهين
245574RR145692587LBجالل محمد ديب

247391RR145692613LBعبد القادر خالد الحسن
2568718RR145692627LB غالديس جرجس ابي غصن

1743382RR145692635LBسلوى خوري-نويفاس
1366119RR145692658LBمحمود درويش درويش

2075742RR145692661LBجرجس كار - روبير جوزاف جرجس
1881308RR145692675LBميشال جرجس فاضل

2209506RR145692689LBسيدار للهندسة والمقاوالت
853032RR145692692LBاحمد محمد العرب
241285RR145692701LBخضر محمد عبيد
1559124RR145692715LBقدور محمد قدور

295496RR145692750LBغازي فايز الطحش
1889446RR145692777LBابراهيم العمر

1387880RR145692785LBمحمود مصطفى موسى
2497663RR145693052LBجوزيف ابراهيم عمون

739504RR145693066LBشركة عبد هللا المكاري و امال شفيق عبد الغافور للتجارة
307504RR145693083LBأحمد  فخر الدين  طالب

1273836RR145693106LBمارون يوسف دغيم
2249118RR145693110LBالفضل للتجارة العامة

2027794RR145693123LBرهيف خليل ابراهيم - كاي آي
2127471RR145693137LBعاهد لتجارة الحديد والخرضوات والمعادن

217266RR145693145LBابراهيم صليبا نادر
555196RR145693154LBزياد ابراهيم خليل

1896347RR145693168LBالعبد ہلل عبد الهادي
249086RR145693208LBعدنان محمد ورة

246571RR145693211LBمحمود عثمان عثمان
2060340RR145693225LBحسين غزاوي
ROSE 2202598روزRR145693242LB

1990178RR145693256LBطنوس خسان معربس
2015431RR145693429LBمحمد كبارة للتجارة العامة - محمد محمود كبارة

1645788RR145693446LBمحمد حسن مرعي
96100RR145693477LBعامر عبد القادر قمر الدين

2232393RR145693551LBشركة الرحمة للتجارة العامة ش م م
1476012RR145693619LBمنير حوا للتجارة

522905RR145693622LBمعن علي برغشون
110779RR145693698LBشركة المشرق للتوزيع ش.م.م

تبدأ مهلة االعتراض المحدد بشهرين 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 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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