
                                                                                                

 
 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  إلىللحضور  أدناه في الجدول أسماؤهم

يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة  وإال،  اإلعالمما من تاريخ نشر هذا خالل مهلة ثالثين يو اسم كل منهم
 :على الموقع االلكتروني الخاص بوزارة المالية اإلعالمانه سيتم نشر هذا  ، علما أعاله إليهاالمشار 

  
 

 تاريخ اللصق اسم الدائرة
تاريخ الزيارة 

 اسم المكلف لرقم الضريبيا رقم البريد المضمون الثانية
 شركة االتحاد للزراعة والتجارة RR009645954LB 797430 07/02/2012 24/02/2012 االلتزام الضريبي
 احمد حسين دياب RR009645998LB 212841 07/02/2012 28/02/2012 معالجة المعلومات
 ة خليل صالحةمؤسس RR009646015LB 467140 07/02/2012 24/02/2012 االلتزام الضريبي

 عثمان احمد سلوم RR009646088LB 244750 08/02/2012 28/02/2012 خدمات المكلفين
 الفرد ديب ناصيف RR009646135LB 647697 07/02/2012 24/02/2012 االلتزام الضريبي
 عصام محمد غزالي RR009646138LB 84253 07/02/2012 24/02/2012 االلتزام الضريبي

بيااللتزام الضري  24/02/2012 07/02/2012 RR009646139LB 84257 ربيع محمد غزالي 
 حسام محمد غزالي RR009646146LB 84249 07/02/2012 24/02/2012 االلتزام الضريبي
 RR009646180LB 13358 CO TRADING G.M.R 10/02/2012 27/02/2012 االلتزام الضريبي
 شركة برغوت للصناعة والتجارة RR009646184LB 418025 08/02/2012 28/02/2012 االلتزام الضريبي
 دنا نسيب صليبا RR009646192LB 418023 08/02/2012 28/02/2012 االلتزام الضريبي
 كمال جرجس برغوت RR009646193LB 418020 08/02/2012 28/02/2012 االلتزام الضريبي
 االلتزام الضريبي

27/02/2012 02/02/2012 RR009646208LB 1950614 
 E-TRANS CO.م.م.ترانس كو ش -اي 

S.A.R.L 
 SPLASH UNISEXسبالش يونيسكس  RR009646220LB 463617 07/02/2012 24/02/2012 االلتزام الضريبي
 ادوار جميل مطران RR009646222LB 463603 07/02/2012 24/02/2012 االلتزام الضريبي
 شركة سينما هيلتون RR009646226LB 463578 07/02/2012 24/02/2012 االلتزام الضريبي

 ل.م.بيار وموسى فتوش ش RR009646267LB 1389576 03/02/2012 24/02/2012 التدقيق الضريبي
 علي محمود عودة RR009646269LB 767896 06/02/2012 27/02/2012 االلتزام الضريبي
 كة عبد الغني التجاريةشر RR009646270LB 49576 31/01/2012 28/02/2012 االلتزام الضريبي
 محمد احمد خلوف RR009646274LB 343015 06/02/2012 27/02/2012 االلتزام الضريبي
 سامر محمود عرابي RR009646276LB 582513 01/02/2012 24/02/2012 االلتزام الضريبي
 12/03/2012 االلتزام الضريبي

 
22/02/2012 

 
RR009646286LB 
 

1592862 
 

 هللاصبحي كريم عبد 
 

 داود جورج جريش RR009646284LB 377212 27/02/2012 07/03/2012 االلتزام الضريبي
 م.م.بالنت فود غروب ش RR009646289LB 1232127 27/02/2012 08/03/2012 االلتزام الضريبي

 .تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ 
 
 

 رئيس مالية البقاع                                                                                                      
 

 طانيوس رزق                                                                                                        


