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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تــدعــو وزارة املــالـيــة -مديرية املالية الـعــامــة -املصلحة املالية اإلقليمية
في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة معالجة املعلومات ,املكلفني الواردة
أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم
كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر
ً
التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها
أعــاه ،علمًا أنــه سيتم نشر هــذا اإلعــام على املوقع اإللكتروني الخاص
بوزارة املالية:
اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

حسن محمد حسن جبارة

41501

RR167140872LB

رامي عبد ونوس

1503034

RR167154457LB

ميراال فوزي الياس

1389093

RR167154505LB

شربل يوسف معيط

1950243

RR167154528LB

زياد جوزاف الطرازي

1833997

RR167154576LB

روجيه ميالد املكاري

1873976

RR167154593LB

حسان اكرم غانم

1933002

RR167154616LB

فيفيان عادل خليل

1884441

RR167154633LB

حسني علي زعرور

1745513

RR167154647LB

ملى ميشال نعوم

1850668

RR167154655LB

صهيب مروان شمسني

2187525

RR167156210LB

محمد عبد القادر .الشيخ

85764

RR183918184LB

محمود حامد ابراهيم

304830

RR183920789LB

اديب يعقوب الخوري البشواتي

1495079

RR183918207LB

حبيب قاصف حبيب

2445314

RR183920815LB

احمد سيف الدين هاشم

1607245

RR183918215LB

سيمون جرجي عيسى

113644

RR183920846LB

دومط داود ابي صعب

966093

RR183918272LB

جبرايل يوسف جبرايل مارون

285282

RR183918290LB

خليل بشير العكاوي

1269137

RR183918312LB

شهيدة فيكتور اردة

50530

RR183918357LB

ناديا جورج كرتنيان

1693124

RR183918414LB

أحمد علي صالح.

2481732

RR183918431LB

فادي ابراهيم الخارف

279801

RR183918445LB

ربيع عدنان ضناوي

254967

RR183918493LB

احمد جودت علي املير

2101886

RR183918555LB

سعد الله كامل محمد

172119

RR183918564LB

رينيه ادمون العتيق

1726555

RR183918578LB

وليد مصطفى الدرويش

2507783

RR183918581LB

عبد القادر محمد خادم

50374

RR183919216LB

تبدأ مهلة االعتراض املحدد بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
رئيس املصلحة املالية االقليمية في مالية
لبنان الشمالي
وسيم مرحبا
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إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تــدعــو وزارة املــالـيــة -مديرية املالية الـعــامــة -املصلحة املالية اإلقليمية
في محافظة لبنان الشمالي  -دائــرة التدقيق امليداني ,املكلفني الــواردة
أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم
كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر
ً
التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها
أعــاه ،علمًا أنــه سيتم نشر هــذا اإلعــام على املوقع اإللكتروني الخاص
بوزارة املالية		:
اسم املكلف
عمر ناظم حسن

رقم املكلف
1065323

رقم البريد املضمون
RR167138193LB

شــركــةن ام بــي ســي اينترتينمنت 1750164
ش.م.م

RR167139110LB

لبنى عمر مسقاوي

43130

RR183919220LB

محمد علي مهاجر

2418131

RR167139154LB

فاطمة سناء نظمي صيادي

204533

RR183919278LB

سوزان محمد حمدان

279689

RR167139168LB

مصطفى محمد زريقه

1883303

RR183919281LB

هشام محمد .خضر

785170

RR167139375LB

جلبير انطون انطون

168297

RR167157541LB

تايدار جان متى

41988

RR183919335LB

داني انطوان توما الراسي

42919

RR167157555LB

جان الياس عاقوري

1227247

RR183919383LB

ماريسيال مرعي قطريب

49659

RR167157612LB

خالد خضر حوا

1596765

RR183919556LB

ايمان محمد نديم حلبي

134544

RR167157904LB

اسامة احمد املير

395435

RR183919595LB

خضر احمد عراج

295406

RR167157966LB

بيار مسعود بطرس الخوري

1461010

RR183919613LB

عائشة جيهان عزت السيد

299065

RR167157997LB

اديب كامل حداد

982364

RR183919729LB

جرجس بطرس بشاره

1366052

RR167158771LB

احسان احمد رمضان

1034006

RR183919785LB

كلوفيس نايف فرنسيس

185276

RR167159304LB

محمد ربيع محمد نظير الحلبي

1226329

RR183919794LB

محمد فهيم محمد شراقية

292675

RR167159366LB

حسن محمد ديب حسني

211988

RR183919803LB

محمود سعدالله الجندي

2630112

RR167159406LB

بشير عبدالكريم الحسن

646101

RR183919851LB

وليد محمد حسني الحسني

576108

RR167159423LB

يوسف فؤاد رزق

287182

RR183919882LB

الـ ـي ــاس نـ ـق ــوال ع ـب ــدال ـل ــه جــرجــس 82557
متري

RR167157507LB

شركة تامز للمحروقات والتجارة 2133984
الـ ـع ــام ــة  -طـ ـ ــال االس ـ ـعـ ــد وع ـل ــي
عباس وشركاه

RR167139415LB

زين العابدين طالل االسعد

2133912

RR167139429LB

عبدالرزاق قاسم الحالق

1939905

RR167139622LB

اسامة محمد الصوفي

1137124

RR167139738LB

مصطفى وهيب الناظر

256140

RR167139741LB

شركة البهاء للتجارة العامة

1939990

RR167139826LB

عمر محمد الحالق

612656

RR167139857LB

يوسف قاسم الحالق

1939874

RR167139865LB

محمد عالوي حمدوش

1939867

RR167139874LB

ناصر خليل الكردي

780423

RR167159499LB

كريم زهير ميقاتي

1345975

RR183919940LB

عبدالحكيم قاسم الحالق

1939895

RR167139891LB

محي الدين محمد رشيد الترك

776408

RR167159539LB

غسان محمد فاروق مالح

263917

RR183920007LB

محمد احمد الحالق

1939955

RR167139905LB

جنني سجعان جبور

1003871

RR167159701LB

محمد حسني الزمتر

793171

RR183920015LB

عبد القادر محمد غمراوي

3100362

RR167140413LB

عبد الحليم محمد هاشم دنكر

781819

RR167159715LB

حسن محمد بيروتي

1925876

RR183920038LB

مكسا فارما ش.م.م.

2102940

RR167140435LB

محمد حرب خالد فاتروني

340970

RR183917921LB

بسام احمد زيد

2977882

RR183920041LB

جمعه محمد املصطفى

2841872

RR167140577LB

باخوس نعيم كامل

890995

RR183917935LB

محمد احمد الناغي

213012

RR183920055LB

مرسال اميل بالش

2815662

RR167152439LB

هنري حنا ملكون

273359

RR183918065LB

حامد محمد سعود

1568837

RR183920069LB

عصام عبد السالم فواز

827806

RR183918079LB

جوزيف سايدعيروت  -تعهدات

262637

RR167152456LB

الياس ساسني فارس ورثة

284744

RR183920072LB

بسام نصار اسكندر نصار

2060910

RR183918082LB

شركة املشد اخوان التضامنية

2851176

RR167152460LB

عبد الله معني الكنج

505981

RR183918096LB

وليد اسماعيل مصطفى

273481

RR183920293LB

شركة سبسبي وشركاه ش.م.م

112035

RR167152535LB

فادي محمد لبابيدي

260926

RR183918119LB

طوني سليم وهبة

802623

RR183920302LB

حبيب بهجت الشحاف

1952432

RR183920320LB

جوزاف نقوال الرشكيدي

297721

RR183920355LB

ميالد جرجس معوض

292160

RR183918140LB

سامر محمد بدر إيعالي

1714371

RR183920378LB

سركيس بدوي الرعيدي

1459761

RR183918167LB

بطرس انطونيوس البطي

1528355

RR183920523LB

احمد محمد الشريف

84890

RR183918175LB

سوهام توفيق املصري

267678

RR183920599LB

ك ـ ـ ـ ـ ــادس اسـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــدر ص ـ ـه ـ ـيـ ــون 1260430 /
الدرجاني

RR183918136LB

نجيب فيليب ساسني
محمد عصمت اليوسف
شركة األمني التربوية

137400
169706

RR167152544LB
RR167152558LB

2748501

RR167152629LB

ش ــرك ــة م ـص ـنــع االتـ ـح ــاد  -محمد 2233890
الدهبي ونور الهدى الدهبي

RR167152663LB

بسام محمد القاق

3212923

RR167152677LB

