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جدول رقم 7
رقم البريد المضمونرقم اإلنذاررقم المكلفاسم المكلف

97074عبد الوھاب محمود المحمود
152640سعيد محمد الطحش
215409محمد اسعد يوسف
261665احمد حسين بوالد
261668احمد حسين رستم
261679احمد دياب عيسى
261683احمد ديب معاليقي
261686احمد صبحي حداد
261690احمد عباس قرحاني
261732احمد علي إبراھيم
261931احمد فاروق جھير
261949احمد محمد السيد

261962احمد محمد بدر صيداوي
261974احمد محمد عيواظة
261983احمد محمد محيش

261991احمد محمود مصطفى عجاج
261995احمد مصطفى قمز

263014الياس وديع طوروس
263021انطوان يعقوب عوكر

263105حسن عبد الفتاح ضناوي
263109حسن عبد القادر السيد
263137حسن محمد علي خالد
263160حسين علي مصمص
263170حمدي عادل الشامي
263177خالد  أحمد درويش

263185خالد احمد ديب
263220خالد عبد المنعم عويني
263233خالد محمود درويش
263237خالد مصطفى العرجا
263250خضر رشيد حواط
263279رشاد توفيق سلمى
263286رشيد جورج نصور
263325زياد مصطفى مالح
263330سالم ميخائيل طنوس

263339سركيس اسعد سركيس
263344سعد الدين احمد حمودة

263355سعيد علي عجاج
263358سعيد محمد بدر موصللي
263361سالمة مصطفى طرابلسي

263379طه احمد المصري السنكري
263382ظافر خالد عباس

263385عادل بحري شيخو احمد
263397عبد الحميد رامز حوال

263400عبد الحميد عمر حسين الخير
263403عبد الرؤوف صالح الحسيني
263409عبد الرحمن احمد رضوان

263417عبد الرحمن محمد علي القصاص

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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263443عبد السالم عبد الغني الداية
263449عبد القادر ابراھيم عواد
263497عبد هللا احمد جباخنجي
263504عبد هللا صافي حرب
263514عبد هللا محمد نشابة

263526عبد المجيد محمد عجاج
263546عبد الوھاب يوسف المصري

263602عصام رمزي ياسين
263604عصام محمود رستم
263616علي محمود خوجة
263886عمر اشرف ريفي
263956كامل عبود صافي

264009محمود احمد حالق غرابيلي
264024محمد أسعد أسعد خضر أسعد أيوب

264035محمد بكري سفرجالني
264069محمد خالد عبد الحميد فران

264080محمد رشاد عبد السالم المواس
264111محمد سمير اسماعيل بكور
264122محمد سمير عارف صيادي
264143محمد عارف فياض الحموي

264164محمد عبدو عابدين
264177محمد عصام احمد عبد اللطيف الوزير

264194محمد علي إبراھيم
264215محمد فوزي ضناوي
264257محمد نزيه راشد كناية

264259محمد نھاد مصطفى المصري
264274محمد حسن السودا
264290محمود خليل مكاري
264298محمود علي بركة

264305محمود ذي الفقار وھيب شعراني
264313مروان محمد فلفل

264350محمد مصطفى غندور
264355مصطفى محمد منير فوال

264357معن محمد ساري
264366ممدوح ديب الجباخنجي
264414نور الدين محمد خالد
264424نزيه نيازي المقدم

264431ھيثم محمد المرعبي
264435وصفي فھد المصري
264454وليد مصطفى عجم

264462يحيى محمد سميح شما
264554يوسف محمود المبيض
270645عبد المجيد احمد فران
271765محمود جمعة شرف
297351خالد محمد عرعور

303318عبد الرحمن سعد الدين غية
303325محمد احمد عثمان

769453عبد اللطيف عزت السيد
840013مصطفى عبد القادر درغام

1295462مالك علي ناصر

رئيس المصلحة المالية االقليمية في مالية 
             لبنان الشمالي 

             وسيم مرحبا


