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رقم البريد المضمونرقم اإلنذاررقم المكلفاسم المكلف
272339390RT000005787LBنافذ راشد نشابة

127784219RT000003892LBمصطفى حسن مصطفى
269228258RT000004468LBعلي سليمان تيشوري
129101229RT000003912LBمحمد علي معين ديب

302502264RT000004504LBفايز محمد خضر آغا ورثة فايز
129339242RT000004370LBسميرة حسن حماد

269676336RT000005576LBسمير اسكندر مخول
270055340RT000005586LBعزام فوزي االيوبي

270130341RT000005661LBكرم اسعد رحال
268289330RT000005568LBاحمد مالك دقناش
268859252RT000004443LBمحمد سامي درنيقة
268909254RT000004448LBجميل محمد الشامي

268864253RT000004446LBمحمد سعيد كبة
269230259RT000004482LBعمار ابراھيم النحيلي

273114200RT000003419LBخضر احمد بكور
270323342RT000005662LBغسان ادوارد مطرق

270708351RT000005675LBمحمد عبد اللطيف الھندي
870374358RT000005683LBعادل خضر ليال
301884355RT000005680LBراشد محمد عرب
269785338RT000005578LBفؤاد جميل الحلوة

268380331RT000005569LBافيديس اغوب جرجيان
51706327RT000005563LBفؤاد بدري الحاج

270524345RT000005665LBھاشم عزمي ابو لبده
15182275RT000002194LBيعقوب متري متري
281906122RT000002442LBاندره الحاج عبيد

311746139RT000002619LBابراھيم نجيب الحاج عبيد
5235496RT000002400LBجورج اديب البرجي

664301145RT000002637LBعلي محمد تامر
58741593RT000002393LBحنا جرجس جحى
12705699RT000002405LBطوني سعيد سعيد

27142481RT000002221LBيوسف نجيب الياس عيد بو غصن
27116378RT000002218LBنجيب حنا توما

271588308RT000005481LBاحمد مصطفى السبع
272116279RT000004654LBبسام محمد بيروتي
28626461RT000002140LBجان سمعان نصر

28603954RT000002118LBناظم درويش ديب يعقوب
186589149RT000002768LBنورما يوسف حبيش
342954141RT000002624LBسمير جرجس غصن
175565104RT000002413LBمحمود فايز االيوبي
175618105RT000002414LBديب منصور طانوس
629586144RT000002635LBموريس كامل الكلش
175440103RT000002412LBوسيم موسى حريكي

18480060RT000002138LBيوسف انطانيوس الحاج
28699163RT000002155LBسليم عبدو نعمة
30351466RT000002158LBماري حنا حداد

30771667RT000002159LBعصام جرجي توما
27142280RT000002220LBنقوال ديب فارس

282064124RT000002444LBايالن اليس كدندارس
10774871RT000002183LBفادي فايز خزامي

284280136RT000002611LBوحيد عبد الواحد العمر
302115137RT000002614LBبول جوزاف الشبطيني ورثة بول

28131289RT000002234LBفوزي نقوال غنطوس
283485132RT000002456LBملحم اسعد مكرزل

27219684RT000002227LBزاكي الياس الشالوحي
28571153RT000002112LBمرسيل نجيب فاضل

17064276RT000002214LBرامز حنا عازار
27112377RT000002217LBنبيل جرجي فرج

27139879RT000002219LBنقوال الياس عبد المسيح
281935123RT000002443LBأنطوان حنا فضول
9706297RT000002402LBأنطون بدوي انطون
181479106RT000002415LBبسام مطانيوس موسى
201373114RT000002433LBجوزيف ميالد عيسى
185587110RT000002421LBحنا جورج ابو سعيد

181587107RT000002416LBجاك خليل شعيا
216259117RT000002437LBريمون حبيب حنا

427651142RT000002630LBميالد جوزاف مخلوف
260089173RT000002842LBخالد محمود رعد

282571127RT000002447LBرضوان محمد وھبة
27202083RT000002225LBنقوال نيازي صليبا

30210790RT000002387LBنجاح راوول اسعد عودة
301760293RT000004751LBعبد القادر مصطفى زكور
272423287RT000004743LBفوزي احمد عصافيري

244165275RT000004645LBنبيل معين شيخ
1261206299RT000004772LBنظام محمد بھيج كباره

272204280RT000004691LBدمر خالد العيسى
272023314RT000005491LBفاتنة محمد عادل كزبور

231967306RT000005473LBنبيل احمد الصايغ
301641323RT000005504LBروبين نھاد زيني

14481973RT000002187LBحسين محمد علي ابراھيم
63263568RT000002167LBميشال جان يونس
281854180RT000002864LBيوسف حنا سعادة

28552052RT000002105LBعبد الكريم محمد علي
30213865RT000002157LBيزيد جورج شويري ورثة يزيد

28434449RT000002055LBانطانيوس يوسف ساسين
28627155RT000002129LBوانيس ديب شالال

28531050RT000002056LBجوزيف اسطفان خباز
271939312RT000005488LBانطوان مخائيل يزبك
50264165RT000002822LBنجوى فرج هللا الحلو

217232169RT000002832LBميالد نخيل يمين
303376162RT000002808LBجوزيف محسن الحاج
301379183RT000002868LBطوني يوسف شحود

إعالم تبليغ

الموضوع: تبليغ

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

التل  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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281842179RT000002863LBيوسف بدوي مرعب
301346182RT000002867LBطوني بولس مخلوف
281758178RT000002862LBمخائيل موسى عزيزة
1251047191RT000002885LBلوريس بطرس يمين

1485515192RT000002886LBخالد محمد ديب
5223795RT000002398LBجيلبار بطرس عازار
12704672RT000002184LBشحادة بشارة افرام
283465131RT000002454LBعبود سليمان العبود

283848134RT000002459LBميشال شحادة بو انطون
254630120RT000002440LBقبالن انطوان ليشع

170657101RT000002408LBرينه انطونيوس معوض
184043109RT000002420LBجھاد اسعد البستاني
201401115RT000002434LBالياس ابراھيم جريج

183536108RT000002418LBالياس امطانيوس مخائيل
254327172RT000002840LBجوزيف اسعد صدقة

271891310RT000005486LBجورج سبع غانم
271983313RT000005490LBانطوان سمعان الرزي

272283282RT000004697LBسمير حسن عياش
272354286RT000004739LBعبد الرزاق محمد المصري
272331285RT000004736LBعبد الحميد محمود بيروتي

272080278RT000004652LBاحمد عشير السمان
272494289RT000004747LBمصطفى محمد الصديق

291438292RT000004750LBرياض محمد العش

رئيس المصلحة المالية االقليمية في مالية 
             لبنان الشمالي 

             وسيم مرحبا


