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جدول رقم 10
رقم المكلفاسم المكلف

83011رشيد محسن محسن
138472عدنان عبد الكافي ابو سمرا
180483محمد بسام ناجي الحلواني

216672محمد خضر صھيون
237311عبد القادر صديق شريتح
237318سعيد محمد شعبان صوفي

258012علي حمد خضر
261446محمد صباح عبوشي
267116احمد رضوان اسد
267245احمد محمد حمداش
267250احمد محمد ملوك

267475اسعد عبد الرحمن بلطجي
267491جمال محمد فائق السيد بنيني

267513امير عبد القادر بيروتي
267548بسام عبد هللا الجعم
267571حسن احمد ارناؤوط

267591خالد بن مصطفى بزال
267605خليل محمد برھان مرحبا
267642بالل عبد الواحد مقصود

267693رشيد توفيق ھدال
267716رھيف بدر البش
267738عاصم حسن رعد
267782محمد حسن قاسم

267803عبد الحميد مدحت سعدون
267859عبد الرحمن عبد هللا ارناؤوط

268032محمود باسم الحلبي
268096مصطفى كمال معين الكردي
268113علي محمد عصام المصري

268124عمر عبد القادر االسعد
268127مھى محمد جھاد قنواتي

268177نبيل فريد صابونة
268207نظمي غالب دبليز
268226ھاني احمد العتر

268231وانس صاموئيل وارطنيان
268329فؤاد محمد علي االحدب

268476محمد سمير ھاشم
268492محمد طالل العتر

268511محمد عبد الفتاح قاسم
268587محمد احمد شحيطة

268596محمد جمال احمد الجزار
271799ھيثم حسن سبيالتي

344135عبد الحميد عبد القادر صالح
635133روعه محمد ناجي

136702يوسف وردان الغريشة
136753سابا فريد جعجع

136763انطونيوس الياس شمعون
136804سعيد بولس بونصر

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:



2/2

136821انطوانات انطانيوس سكر
136891سابا الياس العلم

136912احالم بطرس العلم/طربيه
137049شربل نصر زيبارة

159501جنان جرجس القديس
159587ريمون الياس ساسين
197240نعيم انطوان ديمرجيان

197249نينا باخوس يوسف
197272منير جرجي مراد

197277ادمون سركيس مخايل سركيس
197283كرم سليم كرم

197378توفيق يوسف منصور
197407حوشب عازار سابا
209056طنسا فياض الكورة

209125ادمون انطونيوس بو سابا
209680صالح نھرا صالح

209685بولس مطانيوس العامرية
209805وھيب محسن رزق

213432جون انطونيوس السمعاني
257370أنطوان يوسف طوق

268699الياس سليمان الشدراوي
268790ايلي ميشال رحمة

268829توفيق منصور العبد جعجع
268991جميل يوسف فاعور
269010جوزف سليم جعجع
269015حليم امين شويح

269239دانيال يوسف شالال
269344سلمى بدوي بربور

269398شحادة انطونيوس البا
269482طانيوس منصور البطي
269560لويس سليم السمعاني
270207ماري سليمان الخوري
270367نزھه كوامي باسيل
270411يوسف خليل جعجع

رئيس المصلحة المالية االقليمية في مالية 
             لبنان الشمالي 

             وسيم مرحبا


