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جدول رقم 5
رقم المكلفاسم المكلف

210297احمد عزمي المصري
275985احمد حسين االيوبي

276130محمد احمد لطفي رضوان
276188احمد محمد فؤاد الزغبي

276225محمد امين قاطوع
276255عبد الرحيم طنبوزي الحسيني

276271عبد السالم موسى شعبان
276280احمد  ھاشم خالد عويضة

276285احمد يوسف الدبوسي
276286عبد القادر رشبد عرب
276298محمد جابر السمروط
276325الياس سامي نحلوس

276378اميرة عبد القادر الديك
276407امين يوسف اسعد
276422عبد هللا حنا ھيفاء

276431محمد رفعت علماوية
276502بدر محمود بدوي البرطل
276541عبد هللا محمد زين العابدين

276608جعفر علي حسين
276620جالل رامز ياسين

276627عزمي رشيد القبضاي
276633عصام حكمت حلواني

276664جورج انطانيوس شلھوب
276711حسن احمد الرطل
276725محمد صديق مجلد

276728عماد البدوي احمد النجار
276733حسن توفيق ضناوي
276852فاروق خالد السيد
276906محمد علي العتر

276919فاروق فاضل عنتر
276976خليل ابراھيم البيطار
277033رھيف احمد الصوفي
277066محمد مروان دبوسي

277068 رياض احمد رفيق منقارة
277761كامل عبد القادر الشعار
277886كنعان حسين العتري

277916سالم احمد عوني ھاجر
278041سليم يعقوب جمھور

278063محمود عبد القادر البابا
278151طارق علي غنوم

278172طارق عمر طرطوسي
278179مصباح مصطفى بلطجي

278217مصطفى عبد القادر فتح هللا
278224مصطفى محمد توفيق ناغي
278228مصطفى محمد رضوان

302044فاروق طارق دبليز
302425سالم ناجي معاليقي

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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251546وليد مصطفى الخير
261726منير باسيل جرجي الخوري

273286ابراھيم عباس بغدادي
273353الياس جرجي خرما
273374بدوي اسعد داوود

273410جورج خوري حالوت
273531محمد فھد عثمان

273642وسيم محمد مرعي
273655عيسى موسى خليل

273667فؤاد عبد الوھاب افيوني
273683يوسف ابراھيم السماك
273702محمد روحي حمداش

291586رياض محمد ادھم مصري الشعراني
291641غسان عبد الستار ملحم

291658محمد عصام احمد جباخنجي
428466ديب محمد علي ديب
791028جبر يوسف الجار
1278767محمود فواز زعبي
41741ريمون شھيد النحاس
41823حسيب رشاد كبارة
44530زياد نايف القصعة
50496انطون حنا الحايك

51594عبد الستار عبد السالم مجذوب
61786شفيق محمد احسان شميسم

106241دالل يوسف مصطفى
171680فادي خالد الزين
232440جنا كمال الطبشة

242011احمد منير محمد زاھد عجمي
255251فرنسوا ابراھيم اسطنبولي

267690عبد القادر عبد اللطيف ناصر
271568محمود محمد حميد
271770بسام انطوان عون

272537احمد مروان محمد الفري
272559اميل حنا عازار

272566اورھان صبحي سامي
272588جورج اسحاق سرحان

272619خالد محمود العبود
272627رامز عيسى عيسى
272651سعد ايوب ساسين

272657سعدي جمال السباعي
272724عبد هللا محمد علي المحمد

273064مروان سعدي عرداتي
273171نور خالد متلج

277588احمد سليمان رستم
277602احمد علي صابونة
277603ستراك ارام البريان

277697سمير محمد رشاد الشريف
277702باسل محمد دقاق

277776جورج الياس كحاله
277791سميرة مصطفى الزغل

277830حسن رضى بارود (ورثة)
277853حنا عبد الكريم اسطنبولي
277990عبد الرحمن عبود حروق

277998عبد الرزاق مصطفى رشيد البركة
278048محمد غازي الفوال

278095محمد نھاد طاھر مرقبي
278132مريم ابراھيم بلوط

278137مصطفى صبحي الشيخ فلفل
278163كمال فھد المنجد

291330عادل فؤاد بيروتي
298566رضوان احسان شعبان
298625جوزيف ارتين افادسيان
298654جوزيف ابراھيم غنطوس
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298865شفيق محمد مسرة
301337محمد علي الدقور

302383محمد حسني الدريعي ورثة
302394محمد رشاد الشربف ورثة
302405احمد علي ديب ورثة احمد

302415ناصر علي خليل ورثة ناصر
303340محمد سعد الدين وھبة ورثة محمد

303344حسن احمد الحسن ورثة حسن
308029محمد توفيق فريد صابونة

311974محمد احمد فاعور
312183سامي جرجي عبود (ورثة)
559565محمد رشيد رأفت ميقاتي

731656عبد الرحمن خضر الحسامي
رئيس المصلحة المالية االقليمية في مالية 

             لبنان الشمالي 

             وسيم مرحبا


