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جدول رقم 12
رقم المكلفاسم المكلف
مرتينوس طنوس شديد818718

جرجس شحادة ابي اسحق1002025
جان شحادة ابي اسحق1002026
مطانيوس شحادة ابي اسحق1002027
نتالي حبيب ابي اسحق1444882
شربل حبيب ابي اسحق1444894
انطونيوس يوسف امين1482155
وديع (وفاة) سعيد بشاره سكر1861858
امين يوسف سعد امين1934608

جان اسعد معوض51398
محسن ديب مسعد585093
انطانيوس جرجس البحنيني811184
ضوميط جرجس البحنيني811186
حنا الياس سمعان820587

زباد ميالد الخوري1785858
يوسف الخوري مارون يوسف بركات1944592

جان موريس بيطار208942
جميل محمد شيحا219938
نزيه احمد قبيطر341503
كمال محمد عواضة421651
فضيلة احمد الضناوي568175
حمدي احمد مكيه575572
موسى جرجس سركيس616807
شفيق احمد الالذقاني690147
محمود نشأت الرافعي706961
محمود كمال الدين سلھب737766
نفوس علي الشامي789515
جورج حنا ايوب795774
ادال سليم جعجع801925
كندي منالي اسطفان801931

تادي سليمان اآلغا1488876
مالك ميشال مالك1871564
جاك سليم جبور المعلم1890647
عبد هللا سليم جبور1892338
حميدة فايز األيوبي1925269
زوفاء فايز االيوبي1925324
سليمة فايز االيوبي1925342
انور جرجس عريضه1958361

مضر علي شريف778234
عبد الواحد خضر الربابا1597463

مصطفى نديم الحسن الرفاعي660434
فطوم اسماعيل المصري749904

ليلى نديم الحسن الرفاعي1189172
وجيھا عبد الرزاق وھبة1597536

خضر علي الرباب781306
مھى زھير مالك646561

ذھبيه عمر ربيع1614591
مالطف احمد مراد759628

إعالم تبليغ
تبليغ الموضوع:

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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عفيف عبد القادر الھندي وشركاه100017394
فؤاد يوسف ابراھيم783330
علي يوسف إبراھيم983295
ھند جوزف الحلو752719

عبد الحميد عبد الرحمن مسيكه50560
احمد احمد الخير781753

احمد خضر خير1525605
محمد حسين غمراوي1608375

محمد عبد القادر غمراوي343307
عبد الرحمن محّمد الحالق1927319

صبحي احمد اليوسف782981
وليد محمد الغريب254477
نعيم مصباح مقدم619335
محمد عمر محمد يوسف الحموي271549
زينب احمد طارق الحموي الخربطلي178079

آمنة محمد حسن الحالق1598226
عبد الرحمن محمد حالق260355

خدوج محمد حسن الحالق1598223
حلوم محمد حسن الحالق1598228

احمد رشيد عبد الرحيم عبد الرحمن المحمد42379
علي يوسف االبوط747191
فاطمة عزه عبد الكريم العلي802848
مالك حسين الدرويش301298
ابراھيم يوسف القبوط744458

احمد سعد هللا شھال47518
ھناء فاروق عثماني209508

عبد الفتاح توفيق المصري61403
محمود محمد سعيد الفوال50836
ابتھاج محمد فائق الجمالي41993

ياسر بشير يمق169317
محمد احمد عصافيري689983

خالد احمد ھرموش1074846
أسعد أحمد ھرموش571549
بكري محمود حموضة272710
محمد مرعي الحسن738368
خالد ابراھيم الدھبي250107
محمود عبد اللطيف المشالوي784276
محمد علي الجزار729342
خديجة عبد المجيد سلمى796342

دانيا بطرس بطرس1317076
محمود مصطفى مكاوي278147

خالد ياسر دبوسي41555
احمد مقبل شاكر ملك101732
عمر شاكر الملك732135
محمد سعيد شاكر ملك732113
عبد اللطيف صبحي الملك770764

ماريا الينا حسن السبع1134455
نظمي غالب دبليز268207
محمد  حسين زود210222
بدر محمد شحاده144006
حسان مصطفى حمزة651913
عصمت ديب معاليقي741667
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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