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جدول رقم 9
رقم المكلفاسم المكلف

45781موريس ميالن الخوري
129215جريج ابراھيم سالمة
186301فايز جبور البيطار
186552نجيب البدوي داوود
212505عدنان احمد يسير

242053طالل منير بارودي
246611ابراھيم اسماعيل حقي ارناؤوط

253527سليم احمد ادريس
254074سليم توفيق نقوال

261533رشيد حليمي كامل حليمي
264344خليل خليل دورة

269678ابراھيم يوسف حنا
269992احمد محمود شاھين
270009امينة امين قبطان

270019انور مخائيل سابا عبد هللا
270030جرجس بطرس بو حيدر

270044جورج شحادة فھد
270065حنا توفيق لحود
270084خالد نعيم نشابة

270172ديب علي سليمان
270177رشيد خالد بو عمر

270181رفعت عبد المجيد حسون
270237سعدي صالح اديب عبد الواحد

270285سمير رشاد حافظ
270293سيدة جرجس تامر

270330محمد صبحي الخطيب الرفاعي
270341صالح الدين مصباح لطيفي

270369طوني نقوال ايوب
270612عبد هللا عزمي مرحبا

270625عبد هللا يوسف محفوض
270657محمد احمد عبد القادر رفاعي

270659عدنان سالم درويش
270664محمد احمد عثمان
270668محمد بدر الشيخ
270671محمد بشير ملص

270672عز الدين توفيق شاكر
270701عصام فؤاد الصوفي

270707محمد سليمان وجيه حسين اغا
270715محمد علي اسماعيل علوش

270762غسان رشيد ناجي
270785فواز عبد الكريم نصوح
270790فوزي سعيد معاليقي

270822مروان كدرو شدراوي
270831مصطفى محمود العويك

270834معن سليم درنيقة
270836ممدوح عبد الغني عيد

270854نادر رفيق شاھين

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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270889نعمة صالح اديب
270897نھاد محمود الترسيسي

271052ھشام محمود عيد الخضري
271063وليد خالد الحموي
271068ياسر احمد الحافظ

271088ياسين البدوي صالح النجار
271105يوسف جرجس الشدياق
277159كوستا خريستو فاكريزس
283362احمد عبد اللطيف حمزة

302381عبد القادر الست محمد ورثة عبد القادر
302385عبد الرزاق محمد الذوق ورثة عبد

302872جواد جودت عبدهللا
791058نبيل نديم حداد

41501حسن محمد حسن جبارة
47528حسن محمد عيد عيد

184433يحيى مصطفى الشحروق
196810ثناء عبد الحليم االسعد الحسن المرعبي

223716شارل بولس الخوري عبود
232291يوسف ناجي حجو
260097جورج نقوال الدبس

262155مصطفى محي الدين بريص
266707ناجي فؤاد نوفل

273175زياد احمد النصري
273388محمد محمود المصول
273469نذير محي الدين دھبي
276339احمد ابراھيم عيسى
276358اسكندر جان حريز

276363الياس محمد الشرباتي
276396اياد يوسف حجو

276404بشير محمد كنعان خطاب
276408بطرس سعد بطرس

276416جاك نقوال جالد
276423جمينة حسني الحلبي
276475حسان انور عباس

277002عبد القادر سعيد الحموي
277059علي حسين جبارة

277081علي محمود القصاب
277114فوزي فؤاد الصايغ
277177محمد حسن ھاجر

277180محمود دعاس اللھيب
277189محمد رياض محمد صبحة

277218محمد ظھير عبد الفتاح صالح موسى
277220محمد عبد الخالق الزعبي

277228محمد علي ضاحي
277332مروان صالح الخير
277382نبيل مصطفى حمزة
299108اسبر فؤاد البيطار
299115حليمة محمد حسين

299191محمد كامل مرعوش
299192عماد شفيق عبد الغفور

299213عبد الرحمن تابت مديح الشامي
299249امنة نزبھة محمد اكرم عبد الوھاب علم الدين

299256غسان احمد رياض نشابه
299274سعد محمود رشيد ياغي
612699رامي محمد توفيق نشابة

رئيس المصلحة المالية االقليمية في مالية 
             لبنان الشمالي 

             وسيم مرحبا


