
1/2

رقم البريد المضمونرقم اإلنذاررقم المكلفاسم المكلف
27267387RT000002231LBعبد هللا جرجورة الشماس
281023156RT000002802LBبطرس ضوميط سعادة

281081157RT000002803LBحنا بطرس دحدح
281136158RT000002804LBجوزيف نايف الشاغوري

281150159RT000002805LBطنسا يعقوب ساسين
281326174RT000002844LBخضر محمد الغوراني
281367175RT000002847LBسايد طنوس شاھين
186646111RT000002422LBحنا حبيب البرساوي

283740133RT000002458LBغسان يوسف الرعيدي
186701112RT000002425LBزيان فؤاد متري

282855129RT000002450LBحسن الحاج سعدون حسين
282752128RT000002449LBجيرار ارتين قلماركيان

1996963146RT000002640LBعادل محمد زھور األزاز
282299125RT000002445LBخلدون خالد منال

281614121RT000002441LBبسام جورج سرحان
272278281RT000004694LBسمير أنطوان بيطار

30223491RT000002388LBنيازي مخايل صليبا ورثة نيازي
27263986RT000002230LBعبد هللا بديع الخوري

27254285RT000002229LBطاني جوزيف ضوميط
30883170RT000002172LBكيورك زوھراب قسباريان

28733464RT000002156LBميشال قسطنطين العتيق 
272069277RT000004651LBاحمد عبد هللا كلسينا

82964193RT000003352LBجمال الدين مصطفى خالد
269179255RT000004453LBسميح محمد الراوي
279303426RT000005981LBطارق طه الجندي

279170421RT000005970LBاسكندر غرابيت مقدسيان
279197422RT000005971LBاسماعيل مصطفى قبطان
279136419RT000005967LBسمير توفيق السنكري
278925416RT000005963LBخالد عبد القادر عجاج
278476414RT000005961LBحسن عبد القادر نانة
278441413RT000005960LBاحمد محمود عيوش
278387412RT000005957LBاحمد مأمون عثماني
278269410RT000005951LBبرھان كامل معاليقي
275110225RT000003903LBجالل عدنان مبسوط

273277205RT000003432LBعبد الخالق محمد زكي
2561881237RT000003922LBمحمد عبد القادر االيوبي

129458243RT000004374LBعبد الغني محمد زھدي فرخ
261541231RT000003914LBخليل المصري محمد
269667335RT000005575LBسميح عبد هللا مھنا
271000352RT000005676LBمحمود محمد نصار

272169386RT000005776LBبشارة ميشال بصبوص
272964197RT000003407LBبسام عبد الستار عبد هللا الشيخ

272330389RT000005785LBناصر عبد الكريم مراد
269991339RT000005579LBفاضل سعيد الباف 
28539051RT000002096LBرياض اديب يونس
26157647RT000002051LBجرجي يوسف توا

302864324RT000005505LBعبدو مخايل مروة ورثة عبدو
231963305RT000005468LBنعمت مخاثيل وھبه معماري

169569382RT000005765LBشيبان سليم الخوري
273394215RT000003880LBمحمد نوري السبع

723638297RT000004755LBسمير حسين المصري
272042315RT000005493LBفادي ابراھيم طعمة
272486288RT000004746LBمحمود احمد المواس
272111317RT000005498LBقسطنطين حنا دونا
272100316RT000005495LBفاطمه علي كباره

271894311RT000005487LBامين عبد هللا ستوت
271890309RT000005485LBرزق هللا فؤاد عائدة
301590321RT000005502LBساسيل جاك نجم

301436320RT000005501LBفالح احمد المودني
268333307RT000005480LBاحمد مصطفى البيروتية

302868325RT000005506LBاسكندر قسطنطين الدبس ورثة اسكندر
272288283RT000004701LBسمير محمد العش

272306284RT000004731LBطارق مصطفى عاصي
272355391RT000005798LBيوسف داوود باسيل
436736375RT000005717LBان جي N G ش م م
272089384RT000005772LBاحمد محمد البزرة
273369212RT000003877LBمحمد احمد جاموس
273271203RT000003427LBصالح محمد ضاھر

273378214RT000003879LBمحمد عبد هللا طه الجندي
478536376RT000005718LBجودي تكس ش م ل 

622134218RT000003889LBمحمد سعيد غسان نعمان
273100199RT000003413LBخالد طه الجندي

301628322RT000005503LBايليا مخايل خريستو
269238261RT000004490LBمحمد فيصل رشاد العلي رعد

241904249RT000004389LBاحمد خالد شھوان 
301725262RT000004497LBفيصل رشاد خضر

273274204RT000003429LBعبد الحكيم محمد فضل الھوز
275134369RT000005700LBاحمد خازن سعد الدين غية 

273304207RT000003872LBعزام احمد عبيد
272977198RT000003411LBجمال أحمد عبيد

270597347RT000005667LBوليد محمد جميل يوسف
185160246RT000004385LBعبد هللا احمد منصور
717068268RT000004510LBايمن عدنان العرجا

270533346RT000005666LBھمبرصوم قصار انشانيان ورثة
270649349RT000005669LBيوسف محمد سلطان

270641348RT000005668LBوھيب احمد عثمان كتور
273289206RT000003433LBعبد العزيز محمد حريري

297339226RT000003904LBاديب وجيه حليمي
149031194RT000003390LBكاظم محمد غية

171361363RT000005692LBأحمد سليمان دندشلي
634611235RT000003920LBبالل سھيل المصطفى الدندشي

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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338459233RT000003918LBسوسن محمد وفيق الذھب
182998245RT000004382LBنسيم لوريندو نصر هللا

126970239RT000004146LBمصطفى محمد رشيد العتر
247620250RT000004391LBمحمد محمود اسماعيل
273260201RT000003422LBسميح عبد الفتاح الملك

269772337RT000005577LBعبد القادر محمد سعيد يوسف
270499344RT000005664LBمحمد ديب سرحان بخيت

301390353RT000005677LBاسعد عبودة روادي
743442357RT000005682LBعفاف محمد السنكري
213584329RT000005566LBاسماعيل يحي رعد
15299674RT000002197LBفؤاد محمد قشالن 

307662326RT000005507LBتوفيق مخايل الرمالوي ورثة توفيق
301946356RT000005681LBعبد الناصر محمد خانجي
301315319RT000005500LBميكائيل كريكور ھارو

261475367RT000005697LBماري ميناس فوردوكيان
177533221RT000003896LBعمار معين محمد اليوسف

278329370RT000005701LBاحمد خليل عياش
185557222RT000003899LBعامر احمد الكمالي

186516223RT000003901LBفواز عبد الكريم شاتي
338471227RT000003906LBمحمود ابراھيم الصمدي

340118228RT000003907LBباھر سالم موسى
273322208RT000003873LBعلي محمد فؤاد فتال

رئيس المصلحة المالية االقليمية في مالية 
             لبنان الشمالي 

             وسيم مرحبا


