
                                                                                                 

  
    مديرية المالية العامة
    مالية محافظة البقاع

  
  إعالم تبليغ

  
  تبليغ بريد مضمون :                                                الموضوع 

  
 في محافظة البقاع ، المكلفين الواردة اإلقليميةالمصلحة المالية /  مديرية الواردات –ديرية المالية العامة  م–تدعو وزارة المالية 

، لتبلغ البريد المذكور تجاه  مبنى المالية السراي الحكومي  – مركز الدائرة الكائن في زحلة إلى للحضور أدناه  في الجدولأسماؤھم
من المذكور  البريد إعادة  وزير المالية بعد معاليوذلك عمال بموافقة ،اإلعالمما من تاريخ نشر ھذا  خالل مھلة ثالثين يواسم كل منھم

 إليھا يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتھاء مھلة المراجعة المشار وإال  ، لصقه لتعذر ذلك أو دون تبليغه شركة ليبان بوست
  :لى الموقع االلكتروني الخاص بوزارة المالية عاإلعالم انه سيتم نشر ھذا  ، علماأعاله

   
  

 اسم المكلف  اسم الدائرة الرقم الضريبي رقم البريد المضمون

 ايلي يوسف مارديني RR008199470LB 857277 الضريبيةاالعتراضات
عاھد سميح الرجبي RR008199515LB 44997 االعتراضات الضريبية
عا دل سميح الرجبي RR008199514LB 45011 االعتراضات الضريبية
  جوزف نقوال غصين RR008199502LB 244833 االعتراضات الضريبية

  اندره عبد هللا تنوري RR008198705LB 99154  المكلفينخدمات
 م.م.شركة بكا غاز ش RR008198915LB 13212  الضريبيالتدقيق

 بيار غريغوريوس طوبيا RR008198733LB 1455067 التدقيق الضريبي
لتدقيق الضريبيا  RR008198755LB 49534 مھنا ميشال و ايلي جان مھنا الحجار و شركاھم 

  عمر احمد عبد الخالق RR008199457LB 852620 التدقيق الضريبي
 م.م.شركة مور ش RR008198557LB 989288  الضريبيااللتزام

حبيب يوسف الغريافي RR008198590LB 457472 االلتزام الضريبي
م الضريبيااللتزا  RR008199456LB 193072 البركة للتجارة العامة و الخدمات

 شركة يونيفرسال انترناشونال صخر و شركاه RR008199535LB 13286 االلتزام الضريبي
محمد حسين حسين RR008198937LB 373471 االلتزام الضريبي
لويس مخايل التن RR008198811LB 445625 االلتزام الضريبي

ام الضريبيااللتز  RR008198942LB 445625 لوريس مخايل التن
ناصر علي الحسيني RR008198799LB 287813 االلتزام الضريبي
الياس جميل دياب معلوف RR008198940LB 436347 االلتزام الضريبي
شركة االتحاد للزراعة و التجارة RR008198539LB 797430 االلتزام الضريبي
محمد سليم عبد الخالق RR008198967LB 1068154 االلتزام الضريبي
نواف صبحي الشقيف RR008198902LB 241517 االلتزام الضريبي
كمال جرجس برغوت RR008198903LB 418020 االلتزام الضريبي
دنا نسيب صليبا RR008198904LB 418023 االلتزام الضريبي
للصناعة و التجارةشركة برغوت  RR008198905LB 418025 االلتزام الضريبي
م.م.شركة مصري و خليل التجارية ش RR008198541LB 583287 االلتزام الضريبي
محسن احمد اسماعيل RR008198683LB 555666 االلتزام الضريبي
م.م.شركة اليوف ش RR008198598LB 647782 االلتزام الضريبي
م.م.شركة اليوف ش RR008199131LB 647782 االلتزام الضريبي
م.م.اونيون شيب شندلرز ش RR008198597LB 809061 االلتزام الضريبي
نيز توينغ كومباني  RR008198594LB 498198 Lebanese towing company االلتزام الضريبي



فاديا ضاھر حداد RR008198885LB 363626 االلتزام الضريبي
م.م.شركة اتحاد مكاتب التخليص في المصنع ش RR008199147LB 227819 االلتزام الضريبي
م.م.الشركة التجارية حمادة و صالح و شركاھم ش RR008199144LB 797222 االلتزام الضريبي
شركة رشيد اعزان التجارية و اخوانه RR008198612LB 445261 االلتزام الضريبي
 الشماسشركة فوزي عبد المسيح RR008198611LB 371226 االلتزام الضريبي
كارول جورج شاكر RR008198720LB 45494 االلتزام الضريبي
م.م.شركة اتاستات ش RR008199432LB 583845 االلتزام الضريبي
بسام سليم يوسف RR008198667LB 182283 االلتزام الضريبي
بسام سليم يوسف RR008199039LB 182283 االلتزام الضريبي
فؤاد ميشال الشويري RR008198925LB 367718 االلتزام الضريبي
قبالن للسجاد RR008198918LB 164775 االلتزام الضريبي
م.م. ش2000شركة راديو تلفزيون  RR008198550LB 13234 االلتزام الضريبي
م.م.شركة البقاع لتصنيع االلبسة ش RR008199110LB 13323 االلتزام الضريبي
شركة RR008198600LB 222323 E.I.P االلتزام الضريبي
م.م.الشركة الدولية للنفط و الغاز ش RR008199115LB 575470 االلتزام الضريبي
م.م.شركة الخلود التجارية ش RR008199114LB 797131 االلتزام الضريبي
نيفين منير حرب RR008198685LB 125936 االلتزام الضريبي
 طليسعلي ھولو RR008198701LB 266733 االلتزام الضريبي
علي محمود صالح الدين RR008198901LB 416038 االلتزام الضريبي
محمد محمود صالح الدين RR008198898LB 416032 االلتزام الضريبي
مؤسسة صالح الدين التجارية RR008198897LB 416007 االلتزام الضريبي
شركة الحنان جراح و شركاھم RR008198603LB 363771 االلتزام الضريبي
م.م.كلوز ترايد كومباني ش RR008199098LB 363353 االلتزام الضريبي
كة المياه الطبيعية و التقنية RR008198965LB 1179495 Natural water & tee nawate االلتزام الضريبي
بشار حسين نصر هللا RR008199494LB 359848 االلتزام الضريبي
محمد نبيل ياسين جازيه RR008199490LB 1093754 االلتزام الضريبي
غسان ملحم صبرا RR008199487LB 483095 االلتزام الضريبي
م.م.شركة الخلود التجارية ش RR008199506LB 797131 االلتزام الضريبي
نيز فري ستورز RR008198565LB 498231 Lebanese free stores االلتزام الضريبي
شركة عبد الغني التجارية RR008199269LB 49576 االلتزام الضريبي
عمر عبد الفتاح المجذوب RR008199116LB 1293482 االلتزام الضريبي
خالد حسين يوسف RR008199160LB 243514 االلتزام الضريبي
RR008199297LB 1950614 E trans co sarl االلتزام الضريبي
يمعماد فھد غن RR008199158LB 1302911 االلتزام الضريبي

  .تبدأ مھلة االعتراض المحددة بشھرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ 
  
  

         رئيس مالية البقاع بالتكليف                                                                                          
  

       طانيوس رزق                                                                                                   


