
                                                                                                

 
 مديرية المالية العامة  
 مالية محافظة البقاع  
 

 إعالم تبليغ
 

 تبليغ بريد مضمون : الموضوع                                                
 

في محافظة البقاع ، المكلفين الواردة  اإلقليميةالمصلحة المالية / مديرية الواردات  –مديرية المالية العامة  –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،  اإلعالمخالل مهلة ثالثين يوما من تاريخ نشر هذا  اسم كل منهم
  :على الموقع االلكتروني الخاص بوزارة المالية اإلعالمانه سيتم نشر هذا  ، علما أعاله إليهاالمشار 

 
 

 تاريخ اللصق اسم الدائرة
تاريخ الزيارة 

 اسم المكلف الرقم الضريبي رقم البريد المضمون الثانية
 شركة الدلباني التجارية RR009646349LB 164987 04/04/2012 17/04/2012 االلتزام الضريبي
 عبد هللا شهاب الدلباني RR009646351LB 164989 04/04/2012 17/04/2012 االلتزام الضريبي
 03/05/2012 االلتزام الضريبي

 
12/04/2012 

 
RR009646360LB 
 

210347 
 

 احمد صالح الدبش
 

 02/05/2012 اللتزام الضريبي
 

23/04/2012 
 

RR009646353LB 
 

126471 
 

 ناصر محمد الجبالي
 

 عبد الرحمن طالل المسعود RR009646390LB 271369 30/04/2012 17/05/2012 اللتزام الضريبي
 م.م.شركة الفروج الطيب ش RR009646374LB 1851990 26/04/2012 17/05/2012 التدقيق الضريبي
 خير محمد عبد الغني RR009646371LB 49600 03/05/2012 17/05/2012 االلتزام الضريبي
 منعم ناصيف يمين RR009646382LB 209956 03/05/2012 18/05/2012 خدمات المكلفين
 ادهم احمد رؤوف القادري RR009646385LB 350253 02/05/2012 17/05/2012 خدمات المكلفين

 جورج بهنان الياس RR009646388LB 839525 02/05/2012 17/05/2012 االلتزام الضريبي
 حسين حسن العلي RR009646377LB 1672601 04/05/2012 17/05/2012 التدقيق الضريبي
 مصطفى العليابراهيم  RR009646378LB 1672610 04/05/2012 17/05/2012 التدقيق الضريبي
 حميد سالم الصالح RR009646380LB 1672624 04/05/2012 17/05/2012 التدقيق الضريبي
 17/05/2012 االلتزام الضريبي

 
04/05/2012 

 
RR009646393LB 
 

46130 
 

 انطوان مخايل غرة
 

 17/05/2012 االلتزام الضريبي
 

08/05/2012 
 

RR009646398LB 
 

34932 
 

 نعيم يوسف صالح
 

 ايلي كعدي كعدي RR009646418LB 160828 11/05/2012 18/05/2012 االلتزام الضريبي
 رلى كعدي كعدي RR009646405LB 1195089 11/05/2012 18/05/2012 االلتزام الضريبي
 21/05/2012 التدقيق الضريبي

 
14/05/2012 

 
RR009646422LB 
 

1542326 
 

 اديب محمد دلباني
 

 معالجة المعلومات
29/05/2012 15/05/2012 RR009646424LB 208455 

الشركة المتحدة للتجارة العامة وصناعة 
 االلومنيوم ش م ل

 داود جورج جريش RR009646426LB 377212 16/05/2012 29/05/2012 االلتزام الضريبي
 نبيل علي فرحات RR009646416LB 701155 16/05/2012 30/05/2012 االلتزام الضريبي
 علي محمود عودة RR009646425LB 767896 16/05/2012 29/05/2012 االلتزام الضريبي
 شركة نبيل فرحات التجارية RR009646415LB 1817606 16/05/2012 30/05/2012 االلتزام الضريبي
 سوسن محمد عبد المعطي فرحات RR009646417LB 1836156 16/05/2012 30/05/2012 االلتزام الضريبي
 29/05/2012 االلتزام الضريبي

 
17/05/2012 

 
RR009646429LB 
 

941609 
 

 عبد القدوس مصطفى برادعي
 

 04/06/2012 االلتزام الضريبي
 

22/05/2012 
 

RR009646430LB 
 

173301 
 

 طوني جوزاف عقل
 



 جوزف جرجس شحاده RR009646439LB 381595 28/05/2012 04/06/2012 االلتزام الضريبي
الضريبيالتدقيق   04/06/2012 28/05/2012 RR009646421LB 784064 انطوان روكس سالمة 

 جورج سمير فريجي RR009646406LB 1195083 28/05/2012 04/06/2012 االلتزام الضريبي
 فيكتور ريمون معلوف RR009646437LB 2418388 28/05/2012 08/06/2012 االلتزام الضريبي
 05/06/2012 االلتزام الضريبي

 
30/05/2012 

 
RR009646441LB 
 

2637397 
 

 شربل جورج الخزاقة
 

 .تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ 
 
 

 بالتكليفرئيس مالية البقاع                                                                                                      
 

 الين الجميل                                                                                                               


