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جدول رقم 6
رقم المكلفاسم المكلف

41729سليم جميل البيطار
42046رندا ياسر عبدو

42288رھيف طالل افيوني
42377ريتا بولس الطنب

107709حسين بدر جمال الدين
129002احمد رياض الحالق

130553طالل جھاد ديب
171426خالد عبد الرحمن الزعبي

171525عبد هللا محمد عدنان العبد هللا
171539يحي احمد السيد

171560طالل مصطفى كمال المشحاوي
171580محمد احمد حمد

171594محمود احمد فتح هللا
174506وليد ايليا نمنم

174647محمد سعيد عبد الرحمن الطيب الرافعي
174699حسين مصطفى الجاسم

181564فاديا سميح جعفر
183978احمد نور الدين عبيد

184435عبد الحميد ابراھيم الداية
186606جميل ناصر السيد

187984حسن مصطفى الجاسم
188047زھير سعيد عبود بك الحسين المرعبي

205234محمد فوزي طقوزلي
216843طارق عمر الصمد
216864نزيه محمد عميش

217301خالد مصطفى. عبد الرحمن
232515بالل عاطف نافع

244103محمد نبيل فاضل حامد
244823ابراھيم عزت كاشير
248885سمير احمد معصراني
249554جمال علي عرداتي

254308فالدمير بوريس خالط
275030خميس علي الجزار
275154احمد علي شعبو

275167احمد فاروق جاجة
275200رياض محمد رفاعية
275230محمد احمد الزغبي

275277محمد بديع سعيد الرافعي
275301محمد بسام الخواجة

275322اسماعيل جميل بقسماطي
275339محمد بكري قريصاتي

275386محمد ديب احمد الشيخ ضناوي
275486محمد عماد الدين شعراني
275562محمد كنعان حسن حرب
275578عامر محمد علي االحدب

275599محمد مخلص صالح الدين السباعي
275619جوزيف اسكندر شكور

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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275711محمود فؤاد المصري
275742حسن محمد عباس

275819عبد القادر عبد القادر خشوف
275873نضال قاسم مراد
275956علي محمد عيد

276034عمر عبد الرحمن وھبة
276050عمر عبد العزيز حفار

276081فؤاد عبد هللا ديب
277147محمد احمد المرعي
277181محمد بسام النجارين
277199محمد ديب العويك
277210رياض وھيب علي
277259سعدي ھاني ايوبي

277261محمد طارق الرواس
277275محمد عبد الرحمن الرفاعي

277288سمير عمر ھوشر
277310محمد علي الصباغ

277315صالح محمود شاھين
277370محمود احمد ياسين

277385منى فھد ديب
277412ناصر ابراھيم االيوبي
277428ابراھيم محمود كحيل

277434محمد نبيه ديب عرداتي
277436طارق مصطفى شاھين

277450أحمد خضر عيد
277456احمد زھير االسعد

277482احمد عبد السالم خوجة
277504احمد محمد منقارة
277505فادي خالد صقر

277527فھد علي السنكري
277539بالل محمد فاروق كمال
277541كمال الدين علي شعبو
277586جمال ابراھيم االيوبي
277714يحي محمد قراعلي
291141رفعت علي رمضان
291204مصطفى احمد البلي
291215يوسف حسن ديبو

299296جنان كنعان االسمر قمز
299462سعيد عبد الوھاب مواس
299495محاسن مصطفى غندور

299710ديب خليل الحلوة
299777حسين علي ويزاني

299945سحر سابا سابا
301817فادي فؤاد كنج

301825عبد القادر خضر عجاج
302660نبيل محمد جھاد القنواتي

310906عبد هللا خالد ناصر
310924ندى محمد طبيخ

310935مصطفى فؤاد الشامي ورثة
340180باسيل سليم الرطل

571015وليد توفيق محفوض
730939زكية محمد االدھمي
836407حسن محمد منير

127573حكمت احمد عياش
127752عصام محمد ابراھيم ابو لحاف

128772عبد الغني محمد كنوج
131165محمد علي حنش

131187محمود محمد المير
171319علي محمد سليمان علي

272703احمد محمد ضاھر
272740رشيد محمد العمري

272779محمد غازي محمد ديب عباس
272797محمد علي مصري الشعراني
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272801محمد نزيه حافظ
273713خضر محمود شيخو
301835اسعد مصطفى حمزة
303320بسام احمد دكرمنجي

رئيس المصلحة المالية االقليمية في مالية 
             لبنان الشمالي 

             وسيم مرحبا


