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جدول رقم 8
رقم المكلفاسم المكلف

82482عزمي محمود الناظر
196808ھيثم عبد الغني دباغ
214037عمر نور الدين عمر

241126جمال محمد وره
245799خالد حسين بحري

276438عبد هللا خضر الغوراني
278578نديم محمد الشامي
278651نقوال الياس قالوش
278717نور محمد الكردي
278782ابراھيم خليل قليمة
278813احمد رشاد عوف

278830مصطفى احمد عطية
278833احمد حسين جابر

278862ھشام الرفاعي السراج
278880مصطفى حسين الجمال

279000مصطفى عبد الرحمن الماروق
279017مصطفى علي احمد حسون

279020مصطفى علي الرودة
279083مالتيوس جرجس الشامي

279084احمد علي ابو شام
279087احمد علي حسين التكريتي

279096منير توفيق بيطار
279126احمد محمد حمزة
279223احمد محمد  عبيد

279274حسام محمد كمال فتال
279304حسن رشيد الرشيد
279330حسن طالب العالف
279350حسن كامل البضن

279362حسن مصطفى غمراوي
279370حسين عمر زريقة
279375حسين محمود شاكر
279379حكمت خالد االحمد

279419جالل مصطفى ايوبي
279442جميل حسين نصار
279484امين ابراھيم قليمة

279521اوھانس كلوديت تشغالسيان
279523جودت فياض الزعبي

279543خضر محمد ديب حيدر
279562خضر حسين شاكر
279592خليل عثمان بطحيش
279599خليل محمد احمد عيد

279648ديب محمد عبده
279657رافت ناجي المصري
279660رامز باخوس صقر

279674رشاد عبد الرحمن جميز
279712رضوان محمد المصري.

279724سعد احمد ابراھيم

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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279806شوقي الحج زكي الساعاتي
279811صديق محمد مطر

279853عبد الحميد محمود عنتبلي
279868عبد الرحيم رشيد شمروخ

279912عبد اللطيف رشيد الشمروخ
279917عبد اللطيف سليم المحمود

279954سليم احمد دمرداش
279961عبد القادر حسن غانم

279990عبد الواحد مصطفى علوان
280008عبود عزيز رابعة

280015عبد القادر محمود الشيخ
280069عثمان محمد جابر
280079سميح مصطفى فتال

280090سمير عبد الھادي فارس
280133علي حسين ديوب ابراھيم

280136علي حسين شاكر
280140فاطمة احمد سليمان

280143فاطمة حسن إسماعيل
280146علي خضر الحنون
280165فايز احمد عوف
280176فايز فھمي الجمل
280186فھد ابراھيم غزالة

280197علي محمود شمروخ
280213محمد عبد الفتاح ديب
280242عيسى محمد اسماعيل

280253محمد أحمد كردي
280321محمد جميل اسعد

280356محمد حسن  عيسى
280364محمد عبد هللا صبحة
280413محمد خضر قرحاني
280416محمد علي القصقص
280418محمد علي.  المصري

280426محمد خليل سليمان التاجر
280447محمد عمر السكاف

280471محمد رضوان فخري قندقجي
280480محمد زكي االزاز
280490محمد كامل كبارة
280511محمد محمد نابلسي
280518محمد محمود الدبور
280563محمد صبحي شعبان
280626محمود حسن الصمدي
280630محمود حسن رسالن
280637محمد نوري السبع

290626ابراھيم خليل موسى ورثة ابراھيم
290728خالد الحموي العكاري

290735خليل احمد بدوي الصباغ
290750ديب عادل سليمان عساف
290762رشيد عبد الرحمن سلھب
290826شاكر عبد هللا الميناوي

290874عدنان علي مطر
292545رضوان محمد حسن نابلسي

301083حسين علي الرمالوي
301292سكينة احمد محمود

302912كمال يوسف عدوي ورثة كمال
302934جميل عبد الحميد السودا ورثة جميل

302951حسن سليمان العتر ورثة حسن
302973اشرف امين برغل ورثة اشرف
303010سعيد محمد اللوزي ورثة سعيد

303016خالد احمد ورثة خالد
303025عبد الفتاح محمد كسحه ورثة عبد

303045سميح نجيب مصطفى المواس ورثة سميح
303111محمد عبد اللطيف الحكم ورثة محمد

303134وليد احمد قاسم
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303140اسماعيل محمد الحاج ورثة اسماعيل
320418جورج عطا هللا مقل

743659عبد الرزاق محمد علي الزعبي
791046جمال محمد خان شيخوني

رئيس المصلحة المالية االقليمية في مالية 
             لبنان الشمالي 

             وسيم مرحبا


