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إعالنات

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
التحصيل  ,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 اإلعــام ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها
أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:

نزيه محمد عزمي زيتونة

1983118

)شركة عمر محمد علي برادعي وشركاه(شركة الثرى للتجارة العامة

2424207

 a v sآ في آس

2506823

 MAASARANI Groupمعصراني غروب ش م م

261388

محمد احمد املغشوش

291189

جدول رقم 20
اسم املكلف

رائد قصاب

1689434

رقم املكلف

مطبعة الصوفي

1934830

فادي عدنان بللي الصوفي

129151

الوكيل

2182732

راسم مصطفى جمال الدين

1039653

بهاء الدين محمد سويسي

41512

الصندوق التعاضدي ألعضاء غرف التجارة والصناعة في لبنان

303398

سناء محمد صالح

170237

رينا مصطفى كرامي

873594

)شركة حنوف اخوان ش.م.م (هانفكو

1267069

مدرسة الصديق -طرابلس

171448

وهيب احمد ططر

50124

وصال عبد الله حلبي

349032

بسام حسن كيالني

299024

شركة الدائرة ش.م.م

1582825

محمد دقناش شلبي

666014

عبدالقادر نعيم الدهيبي

1299714

ميدل ايست للمعادن ش.م.م

1306031

عبد الستار احمد التوم

44654

شركة جمال ومازن حمصي وشركاه مطر للتجارة العامة

2110457

املدينة للتجهيزات املكتبية

232855

شركة صفا ش.م.م

1734565

شركة ديكو الين ش.م.م

1710636

مازن محمود محسن

2192385

بكر الصديق محمد وحيد الدين مهتدي

2597174

مصطفى شوكت حوال

43749

اإلعدادية النموذجية للتربية والتعليم

107051

شركة عدنان عويضة واخوانه

89687

عبدالرحمن رياض لبدة

607504

شركة ميديم

143822

محمد عبد الرحمن صبره

244694

محمد أحمد حمزة

268836

احمد مصطفى حمزة

1263909

سمر محمد سمير املبسوط

2191397

رائد محمد جابر املرعبي

96909

)عبد الحميد النمل (جواهر

169251

صيدلية نشابة  -نزيه احمد نشابة

187505

.شركة املتوسط للتجارة العامة واملقاوالت ش.م.م

2109320

مصطفى محمد نجم

274128

)شركة آية مرحبا وشركاؤها (مرحبا الكترونيكس

2259374

محمد السنكري

60629

 aussie broaster chickenاوزي بروستد تشيكن

2354315

الشركة الرائدة للمقاوالت محمد زيتونة وعبد الحميد مقساسي

1372747

شركة الشمال لتصنيع املفروشات ش.م.م

602400

صيدلية اغا الحديثة

35444

) صيدلية الصفاء ( عامر طالب

221808

محمد ادهم توتنجي  EXCELLO -اكسلو

143784

عبدالرزاق محمد علي ديب

1242948

مركز التصوير الشعاعي الطبي

2065038

عامر فؤاد محمد

260648

سمير احمد الشيخ

308171

زياد محمد عدنان النابلسي القصص

971268

رضا محمد نور الدين ملوك

2167304

 classic s.a.r.lشركة كالسيك ش.م.م

1193973

 Creative Designersشركة محمد عمر جاهد االسطة و شريكه  -توصية بسيطة

2483450

نيوتورك

2162349

غالديس جرجس ابي غصن  Bellagio -بالجيو

789508

خضر محمد الغوش

228451

مدرسة فجر السالم الحديثة املجانية في بخعون

1843295

شركة سما ترايدنغ ش م م

2533802

نجاة عبد الحسيب االميرداش

42259

 CELL HOUSE S.A.Lسيل هاوس ش.م.ل

2542401

رنا عاطف نافع ادريس

312340

ناهدة خالد جبالوي

45875

جرجس يوسف طوق

43688

مصنع حسام حسان

134604

زينون مصطفى الحكم

218546

هبا عبد املعني بغدادي

280287

)حلويات الشيخ (جميل احمد الشيخ

237304

الهندسة واالدارة  -مجموعة جبالوي

726610

 - Black stone SARLشركة بالك ستون ش م م

2067374

مؤسسة مياه لبنان الشمالي

1173939

لجنة رعاية البيئة

226677

محمد نافذ طليس

2174623

سهيل فؤاد كيالني

174396

.شركة امليزان الوطني اإللكتروني ش.م.م

2232904

ابراهيم حسن ورور

223883

خالد احمد سالم مغربي

1967435

سهيل فؤاد كيالني

174395

شركة عباس حمد يونس وشركاه  -يونس للتجارة والنقل

2175897

عاصم فاروق الباشا

1856058

فواز سنكري و شركاه  iMPRESS Lebanon -شركة

2414513

محمد محمد سليمان

153433

مالك نشأت املصري

50234

حسن عبد املعطي التوم

261090

نورا فؤاد النجار

43778

املركز اللبناني البلجيكي للعقم مصطفى شعبان وشركاه

605338

ستيفانيا متري الياس

41054

أحمد علي شحادة

924000

دمر احمد بله

271199

خضر جمال دبوسي

2578329

صيدلية طرابلس الجديدة

43952

الجمعية املسيحية للشابات -طرابلس

508624

محمد احمد الشيخ

59790

عباس فؤاد محمد سلوم

497381

مروان فوزي ابو غالي

601757

 ALBAL ya amarشركة عالبال يا قمر للماكوالت والتجارة العامة ش م م

2150312

صيدلية قليمة

39334

جوندارك بطرس متلج

563109

سميح محمد عبوشي

46710

سميرة احمد املصري

256346

حريري هوم

1891812

مشعل عدنان زودة

273072

