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جدول رقم 3
رقم البريد المضمونرقم اإلنذاررقم المكلفاسم المكلف

261537230RT000003913LBمحمد احمد علي ديب
278931417RT000005965LBمحمد محي الدين العيلة
278278411RT000005954LBاحسان محمد حريشة
266774408RT000005947LBعماد محمد عابده

211594403RT000005842LBعبد الغني محمد اكرم العش
228452406RT000005845LBوليد ابراھيم قنديل

211563401RT000005840LBمرزوق رشيد كتوب
180064397RT000005836LBعارف احمد مرعش

153053395RT000005833LBأحمد سليمان صبحي عابدة
1024901236RT000003921LBماجدة محمود حمود
551447143RT000002632LBغازي أنزر مولوي
261428195RT000003395LBجورج وھبه وھبه

279508429RT000005989LBفضل عثمان طه الجندي
279212424RT000005975LBمصطفى كمال عبدو

279250425RT000005977LBمظھر احمد عاصم فتال
279204423RT000005973LBمصطفى فايق الدندشي

278907415RT000005962LBمحمد محمد نبيل توتنجي
278999418RT000005966LBمحمود فرحات حسن الكردي

207389365RT000005694LBعلي احمد شحادة ياغي
211686404RT000005843LBعمر عبد الرحمن الحلوى
279477428RT000005986LBنور الدين يوسف مسلم
279340427RT000005983LBميشال يوسف حنا ديب

187149150RT000002769LBشيبان حنا الحاج
175434102RT000002410LBجان كلود فايز عبد هللا

268801251RT000004393LBاحمد علي عجاج
280371473RT000006250LBمحمد فادي عبد الحميد جباضو

42438438RT000006088LBحسام الدين فؤاد مصطفى
573267267RT000004509LBعطاهللا محمد زياد حماد

280016470RT000006244LBمحمد الحاج مصطفى الحسيني
279605463RT000006206LBاحمد حسين عجاج

302485263RT000004501LBمحمود عبدو خضر آغا ورثة محمد
196668383RT000005768LBمحمد مصطفى موسى

273447217RT000003882LBنبيل رفيق نادر
145073393RT000005829LBطه حسن التليس

152857244RT000004379LBوليد عبد الكريم غمراوي
302516265RT000004505LBمحمد محمد ريداني ورثة محمد

302018430RT000005992LBاحمد سعد الدين غية
273373213RT000003878LBمحمد احمد عرب
232210407RT000005846LBمحمد احمد نعمان
211221400RT000005839LBحسن فضل مقدم

284105478RT000006272LBاميل يوسف مارديني
284176479RT000006273LBجمانا محمد رياض الشامي

284552480RT000006275LBھيثم عادل ضناوي
178469444RT000006180LBعصام جورج الشماس
281101476RT000006257LBفؤاد نجيب الحاج عبيد
272950196RT000003399LBاحمد محمد درويش

307721483RT000006278LBنظيرة عبد المالك اشوروفا

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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281612477RT000006271LBمحمد بديع كبارة
279613464RT000006208LBاحمد سليم زھرة

211405454RT000006192LBوليد غازي خزعل
254508458RT000006198LBمصطفى محمود بقسماطي

182043445RT000006181LBمحمد علي معنقي
279881469RT000006243LBفايز محمد المصري
171699443RT000006178LBجمال ممدوح كانون
260443461RT000006203LBھيثم محمد عمار

592294485RT000006280LBسلمى محمد صفا ذودة
61583439RT000006089LBاحمد محمد لطفي ادلبي
280476474RT000006252LBمصطفى صبري المقدم
741333269RT000004512LBمحمد عبد الفتاح الخير

302235482RT000006277LBعبد العزيز محمود رشيد ياغي
280561475RT000006254LBمنى مخائيل سابا

143830441RT000006091LBعبد الرزاق محمد يقسماطي
183628446RT000006182LBايليا يعقوب عطا هللا
279673467RT000006218LBبسام سعد هللا منقارة
280274472RT000006247LBنبيل سمير حمزة

41022434RT000006084LBرامي جبران عبود
279661466RT000006216LBعبد الفتاح احسان شلبي

271462542RT000006482LBماري  فريد معتوق
271076532RT000006471LBاحمد عبد الرحمن الماروق
159741506RT000006434LBمحمد كمال رشيد عثمان 

271071531RT000006470LBاحمد شاكر مراد
291202550RT000006495LBمروان رأفت حجازي
127813489RT000006406LBرفعت محمد عريس
159856509RT000006437LBحسين علي سجد

134144490RT000006407LBفوزي محمد ھوشر
291206551RT000006498LBمنذر ھاشم ابراھيم
137620493RT000006410LBعمر انور ترياقي

291109546RT000006488LBحسن اسماعيل عنتر
291182548RT000006492LBقاسم محمد الجمال
291186549RT000006493LBمالك حمد يونس

310567555RT000006503LBعبد السالم مصطفى القبوط
259549527RT000006466LBمحمود علي الريس
271149534RT000006473LBاحمد ھاشم حامد
291180547RT000006490LBفايز محمد الفرج

61638488RT000006405LBطارق محمد جاجانية
171444511RT000006439LBعلي سعيد كميل

214271522RT000006450LBحسين خالد المصطفى
310572556RT000006504LBديب محمد الديك
271618544RT000006485LBمحمد علي حسين

217772524RT000006453LBمحمد أحمد الغوراني
271193535RT000006474LBجمال بھاء حجازي
240584526RT000006465LBمنذر علي نشار

268005528RT000006467LBحسن أحمد بريص
186332517RT000006445LBصبحي احمد سويد

271546543RT000006484LBمحمد عبد السالم عبد الرحمن
271327539RT000006479LBعصام محمد جمل
302550553RT000006500LBقاسم محمد الجمال
269222257RT000004475LBغعدنان ھاشم الخير
310588557RT000006505LBخضر عيسى الضايع

271316538RT000006478LBعبد علي بدرة
271415541RT000006481LBعلي محمود بلول
271046530RT000006469LBاحمد حسين امون

136872491RT000006408LBحسن مصطفى خضر اغا
43892487RT000006404LBھدى فايز شمسين كفروني
138557495RT000006412LBعبد الرحمن توفيق خضر

187578518RT000006446LBمحمد عبده ابو طوق
277385625RT000007652LBمنى فھد ديب

277539636RT000007664LBبالل محمد فاروق كمال
277210617RT000007644LBرياض وھيب علي

275486601RT000007628LBمحمد عماد الدين شعراني
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277275620RT000007647LBمحمد عبد الرحمن الرفاعي
216864583RT000007607LBنزيه محمد عميش

رئيس المصلحة المالية االقليمية في مالية 
             لبنان الشمالي 

             وسيم مرحبا


