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جدول رقم 11
رقم المكلفاسم المكلف
سعاد توفيق جريج1989232
فؤاد صباح النجار1923373
حازم درويش الحسن1303615

حمزه درويش حمزة الحسن807522
سميا حنا عبود1033145
ميالد محسن قبشي2102773
سركيس محسن قبشي2102745
حمد فيليب كعدو معوض3802165
ماري جرجس ارسانيوس1405815
ملحم جرجس ارسانيوس1992697
احمد عبد القادر سويد1949230
ممدوح عبد القادر قلموني2013516
مرعي محمد مرعي دال1089060

حفيظة صالح ديوب796513
اكتمال راشد الصغير2048149
عبد القادر حمد يوسف1556063
يوسف محمد الشيخ2097186
مخايل يوسف نصر2119754
ابراھيم مخائيل صوان1404906
عبد الرحمن مصطفى مسره2146523

فھد سركيس زخيا170736
عبد هللا طالب نعماني46775
طالب محيى الدين نعماني44568

دينا سركيس الدريبي1257559
نھال سركيس الدريبي1257566

بادوان سركيس الدريبي475310
جنات فريد فارس1257578

محمد علي عبد الكريم351713
احمد علي عمر ھوشر707003
عليا علي عمر ھوشر707014

احمد عبد الرحمن الشيخ الزور2139087
سعدا علي محمود707024
محمد علي محمود ھوشر721051
اعجاز علي عمر ھوشر707017
الياس وھيب حولي217960
سليم وھيب الحولي780851

مريانا  االشقر100002379
احمد  خضر عبد هللا336514
اسماعيل محمد  الجندي743451
احمد محمد اسماعيل الجندي743440

بالل محمد شاكوش1061143
علي حسن ياغي.793128
تيما اديب ابوجبرائيل393128
انعام رفعت الحالب768874

محمد سميح احمد توفيق حلواني82808
ھالل محمد الطحش789396

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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فؤاد توفيق سلمى858766
محي الدين احمد الحمصي92871

عبد اللطيف مروان حمزة180788
محمد فادي مروان حمزة291783

جوني عبد المسيح قطرميز1432113
محمد حسين الجندي1047515
عبد هللا محمد حسني االسطه1605891
غسان محمد كنعان1342359
طعان توفيق شاكر الصمد1556151

محمد. علي الحلبي45031
سھام عبد الوھاب المرج1804861

محمد الحاج علي الحلبي731427
حبيبة مصباح عدرة675415
عال منح عدرة223701
وسيم محمد عصام الجمل261880
محمد فاضل صابونة746601
وفاء فائق عبد الوھاب الھندي550662
محمد ياسر بديع العبد249938
ماريا حسن زريق598596
يوسف محمد ياسر العبد261755
شوكت احمد قمر الدين223591
عبد القادر احمد  قمر الدين223590
بسام عبد الرحمن حبلص778530
عبد المجيد محمود المغربي560618
محمود عبد المجيد المغربي560598
نبيھه محمود المغربي560611
محمود محمود المغربي560606

نديمة عبد الستار بغدادي2104379
خزامى عزت المقدم1117070

ديب ممدوح الجباخنجي260417
محمد ممدوح الجباخنجي854288
نزيه ممدوح جباخنجي854372
فادي ممدوح جباخنجي854390
جميل حسن الخادم134202
علي حسن الخادم134196
محمد  رضوان عبد السالم كبارة743884
احمد عبد الكريم يحي261711

حسن عثمان رعد1468052
محمود سعيد رضوان1513171

فايز جرجي القبرصي160134
محمد رياض مصطفى بكري49256

نھى حسن بارودي1335984
ربيع مصطفى فواز نشابة780100
مروان محمود األشرفي151735

شركة غودي بانت ش.م.م.12480
محمد عبد الحميد الشيخ274178

شركة مجدي للتجارة والصناعة12398

رئيس المصلحة المالية االقليمية في مالية 
             لبنان الشمالي 

             وسيم مرحبا
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