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جدول رقم 4
رقم المكلفاسم المكلف

252235احمد طارق نادر الحالب
252237احمد عبد الفتاح الفوال
252244ياسر حسن الحريري
252259خضر محمد االختيار
252266رياض خالد جبيلي

252270عدنان سعيد المصري
252291محمد ھشام ناصر الرحولي
252302منيب مصطفى صوراني

252306ناظم رشيد قرحاني
252417وھيب حسن ديب
270962نعمة حنا الصغير

303720سعيد عبد الحميد البابا ورثة سعيد
303735محمد احمد فياض حدارة

303750عدنان عبد القادر منقارة ورثة عدنان
303764توفيق محمد الشھال ورثة توفيق

303771ديب مصطفى صوراني ورثة ديب
303778رضوان وجيه حجازي ورثة رضوان

196228جمال احمد السمان
210517فاطمة خالد السعيد

227219ناديا محمود السبسبي
231989حسن عاي اسعد الحسين

247681محمد صفا عبد اللطيف حمزة
253519عيشه ظھير عوض
272858عبد هللا حسن الكمالي

272873اسماعيل محمد اسماعيل عيسى
272895مصطفى محمد ارناؤوط

272901الياس سمعان اللقيس (ورثة)
272910مصطفى محي الدين جمال الدين

272916عبد الناصر جمال بيروتي
272947عدنان خليل العلي
273265نھاد واصف الحلبي
273300خليل حسيب جرمان
273339رزوق الياس رزوق

273345فھد عبد هللا سالم
273358محمد فھد مصطفى المنجد

273434فيصل منير الشعراوي
273463وليد فائز السيد

273477وھيب خضر علي
273490يوسف عبود لطفي

273500صالح الدين محمود الصائغ
273696محمد رستم يمق

273738محمد رھيف محمد اديب النعوشي
274104محمد صالح مصطفى درويش

274178محمد عبد الحميد الشيخ

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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274320محمد عدنان خير الدين حلواني
274388محمد عقل ابراھيم

274897محمد طالل صبحي سلطان
287794خليل عمران قاسم العلي

287830كمال ابراھيم مسكي
302449وھبة عبد القادر غالييني

310303عبد اللطيف خالد ضناوي ورثة
310366رشاد محمد الحلبي ورثة

310411محمود عبد المولى الزعبي ورثة
311223محمد فوزت المصري ورثة

311249بھيج فارس لطيف ورثة
311260احمد محمد المھوي ورثة

260424رياض عبد القادر علم الدين
268555محمد لبيب صبحي سلطان

273851احمد كاظم معاليقي
273863سميح احمد حمصي مطر

273906صبحي جميل قصرين الحلبي
273942طه خضر حسن حمزة

273961عابد علي يونس
273995احمد الصوفي واثق توفيق

273999عبد الرحمن محمد علي المصري
274052الحاج رشاد عبد الكريم السنكري

274082بدرية ابراھيم شعبان
274216حسن علي حمزة(ورثة)
274311خليل يوسف حسن المير
274325عبد القادر نور الحداد
274329عبد الكريم بدر خلف

274330ديب علي شعبو
274343عبد الكريم مصطفى الكردي

274400رمزي توفيق الشھال
274423رياض خالد دندشي

274476سامي مصطفى شاھين
274485عز الدين محمود باكير فشيش

274491عزمي علي البدوي
274495سعد عبد الغني الباف
274549سليمان ابراھيم السماك
274553سليمان ابراھيم رستم
276449عمران سليمان فزع

276492فؤاد خالد لبدة
276530فاروق امين ستيتية المصري

276534فاروق لطفي عويضة
277491محمد حسن ديب ناصر

277770محمد رياض محمود نديم معصراني
278315محمد غسان المير
278324محمد قاسم طليس

278326محمد لطفي عويضة
278360محمد مرعي علم الدين مرعب
278395محمد وليد عبد الواحد السبسبي

278411نبيه خالد المير
278423نورس توفيق الجمل

278440محمود عبد السالم العمر
278445محمود عبد الوھاب فارس شرف الدين

278472محمود محي الدين الحلبي
278503محي الدين لطفي عويضة

278517ھاشم عمر المير
278532ھيالنة يوسف اسحق
278616يحيى محمد العرجة
278630ناصر توفيق دبوسي
278654يوسف انطون عون

303264حسن محمد مغربل ورثة حسن
303378محمد صبحي محمد الحمصي

303429محمد فايز عبد الحسيب صفوة ورثة محمد فايز
303610محمود عبد الواحد السبسبي ورثة
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303622خالد احمد حمزة ورثة خالد
303626حلمي محمود السنكري
758120حسن عبد القادر  طوط

رئيس المصلحة المالية االقليمية في مالية 
             لبنان الشمالي 

             وسيم مرحبا


