
                                                                                                

 
 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 

  
 

 رقم البريد المضمون تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق اسم الدائرة
الرقم 

 اسم المكلف الضريبي
 م.م.شركة مجد للمحروقات ش RR008199555LB 1364719 05/01/2012 24/01/2012 التدقيق الضريبي
 رانيا جرجس ابراهيم RR009645915LB 470925 05/01/2012 24/01/2012 االلتزام الضريبي
 كمال حسين عبد هللا RR009645932LB 1486306 27/12/2011 01/02/2012 االلتزام الضريبي
 امينا ابراهيم المنصور بال RR009645935LB 350404 27/12/2011 25/01/2012 االلتزام الضريبي
 االلتزام الضريبي

30/01/2012 23/12/2011 RR009645938LB 206264 
شركة رالكو التجارية    شركة محمد الرواس 

 وشركاه
 طوني جوزاف عقل RR009645945LB 173301 03/01/2012 24/01/2012 االلتزام الضريبي
 م.م.شركة لبنان للتجارة والصناعة والمقاوالت ش RR009645949LB 363372 04/01/2012 30/01/2012 االلتزام الضريبي
 علي احمد سلوم RR009645950LB 248488 30/12/2011 24/01/2012 االلتزام الضريبي
 محمد محمود صبرا RR009645951LB 399188 09/01/2012 27/01/2012 االلتزام الضريبي
 االلتزام الضريبي

24/01/2012 04/01/2012 RR009645953LB 13348 
شركة سكاد تكنولوجيز للرخام والغرانيت والحجر 

 الطبيعي
 والتجارةالشركة الوطنية للتوزيع  RR009645955LB 364252 04/01/2012 30/01/2012 االلتزام الضريبي
 نمر محمود درويش RR009645959LB 422165 04/01/2012 27/01/2012 االلتزام الضريبي
 م.م.شركة مصري وخليل التجارية ش RR009645962LB 583287 30/12/2011 24/01/2012 االلتزام الضريبي
 م.م.للصناعات المعدنية ششركة الشرق  RR009645964LB 797238 05/01/2012 30/01/2012 االلتزام الضريبي
 فراس علي الحالق RR009645965LB 208538 04/01/2012 24/01/2012 االلتزام الضريبي
 محمد اسحق الحمزة RR009645968LB 176598 05/01/2012 26/01/2012 االلتزام الضريبي
 عبد اسحق الحمزة RR009645969LB 176597 05/01/2012 26/01/2012 االلتزام الضريبي
 شركة عبد اسحق عبد الحمزة RR009645970LB 176595 05/01/2012 30/01/2012 االلتزام الضريبي
 مازن اسحق الحمزة RR009645971LB 176599 05/01/2012 31/01/2012 االلتزام الضريبي
 يوسف احمد القادري RR009645975LB 437130 04/01/2012 30/01/2012 االلتزام الضريبي

االعتراضات 
 انطوانيت فهد خاطر RR009645976LB 264869 04/01/2012 24/01/2012 الضريبية

 محمد حسن عجم RR009645982LB 1250358 05/01/2012 24/01/2012 معالجة المعلومات
 محمد عبد الحسين دلول RR009645988LB 287710 05/01/2012 24/01/2012 معالجة المعلومات
 عمار عباس بدره RR009646007LB 273071 03/01/2012 24/01/2012 معالجة المعلومات
 انطوان جان ابو عبيد RR009646008LB 286451 05/01/2012 24/01/2012 معالجة المعلومات
 بشاره عزيز اوبا RR009646010LB 237106 05/01/2012 24/01/2012 معالجة المعلومات
 نواف صبحي الشقيف RR009646011LB 241517 09/01/2012 30/01/2012 معالجة المعلومات
 م.م.شركة الشبكة العالمية التجارية ش RR009646013LB 748326 09/01/2012 30/01/2012 االلتزام الضريبي
 مؤسسة الليطاني لتصنيع االلمينوم RR009646016LB 364482 04/01/2012 30/01/2012 االلتزام الضريبي
 م.م.الشركة اللبنانية االلمانية للسكاكر ش RR009646017LB 13281 10/01/2012 27/01/2012 االلتزام الضريبي
 ليو بردي RR009646018LB 91638 03/01/2012 24/01/2012 االلتزام الضريبي



 سهيل عبد الحفيظ شاتيال RR009646021LB 14986 09/01/2012 23/01/2012 االلتزام الضريبي
 م.م.الشركة الدولية للنفط والغاز ش RR009646023LB 575470 04/01/2012 24/01/2012 االلتزام الضريبي
 م.م.الشركة المتحدة للتموين والتجارة ش RR009646025LB 13194 10/01/2012 24/01/2012 خدمات المكلفين

 صادق شفيق الشرباتي RR009646026LB 416008 31/12/2011 30/01/2012 االلتزام الضريبي
الضريبيااللتزام   24/01/2012 05/01/2012 RR009646027LB 233324 م.م.معلوف ميديكير ش 

 م.م.الشركة التجارية حمادة وصالح وشركاهم ش RR009646029LB 797222 09/01/2012 30/01/2012 االلتزام الضريبي
 محمد محمود صالح الدين RR009646030LB 416032 09/01/2012 30/01/2012 االلتزام الضريبي
 جوزف بشارة زيتون RR009646035LB 46759 03/01/2012 24/01/2012 االلتزام الضريبي
 علي محمود صالح الدين RR009646036LB 416038 09/01/2012 30/01/2012 االلتزام الضريبي
 محمد ياسين سكر RR009646037LB 422093 03/01/2012 24/01/2012 االلتزام الضريبي
 مؤسسة صالح الدين التجارية RR009646042LB 416007 09/01/2012 30/01/2012 االلتزام الضريبي
 م.م.كلوز ترايد كومباني ش RR009646044LB 363353 04/01/2012 24/01/2012 االلتزام الضريبي
 م.م.شركة تمار اكسبورت ش RR009646045LB 479181 05/01/2012 28/01/2012 االلتزام الضريبي

المعلوماتمعالجة   24/01/2012 09/01/2012 RR009646056LB 210006 شحاده جورج حنا 
 م.م.شركة االعالف الحديثة ش RR009646057LB 13233 03/01/2012 30/01/2012 االلتزام الضريبي
 زهير سليم نويهض RR009646058LB 367189 04/01/2012 24/01/2012 االلتزام الضريبي
 م.م.شركة دغمش اخوان للتجارة العامة ش RR009646059LB 13272 05/01/2012 24/01/2012 التدقيق الضريبي
 لبيندو RR009646063LB 45285 09/01/2012 30/01/2012 االلتزام الضريبي
 محمد ايمن احمد اسعد برنجكجي RR009646064LB 45336 09/01/2012 30/01/2012 االلتزام الضريبي
 زكاء محمد توفيق بارود RR009646066LB 45353 09/01/2012 30/01/2012 االلتزام الضريبي
 م.م.العربية اللبنانية للتجارة العامة ش RR009646070LB 240102 10/01/2012 24/01/2012 االلتزام الضريبي
 محمد حسن حصيد RR009646071LB 181874 10/01/2012 24/01/2012 االلتزام الضريبي
 حنين درغام كاترينا RR009646074LB 284349 05/01/2012 30/01/2012 االلتزام الضريبي
 م.م.شركة يونيتيد ترايدرز لالستثمار ش RR009646078LB 1620237 09/01/2012 30/01/2012 االلتزام الضريبي
 جسيم محمد ضاهر RR009646079LB 666721 03/01/2012 28/01/2012 االلتزام الضريبي
 موسى سليمان فريجي RR009646084LB 415717 05/01/2012 24/01/2012 االلتزام الضريبي
 ممتاز وصفي محاسن RR009646085LB 243818 05/01/2012 31/01/2012 االلتزام الضريبي
 م.م.شركة الصفار للتجارة ش RR009646087LB 797180 09/01/2012 30/01/2012 االلتزام الضريبي
 ابراهيم توفيق القاصوف RR009646090LB 244503 05/01/2012 24/01/2012 االلتزام الضريبي
 نبيل علي فرحات RR009646091LB 701155 04/01/2012 24/01/2012 االلتزام الضريبي
 سوسن محمد عبد المعطي فرحات RR009646092LB 1836156 04/01/2012 24/01/2012 االلتزام الضريبي
 شركة نبيل فرحات التجارية RR009646093LB 1817606 04/01/2012 24/01/2012 االلتزام الضريبي
 سليم نجيب جريصاتي RR009646094LB 13884 05/01/2012 24/01/2012 خدمات المكلفين

 م.م.شركة سجاد الشرق ش RR009646124LB 466139 11/01/2012 24/01/2012 االلتزام الضريبي
 جرجس حنا توما RR009646129LB 248631 05/01/2012 25/01/2012 االلتزام الضريبي
 م.م.ليفيل ناين ش RR009646130LB 13354 10/01/2012 24/01/2012 االلتزام الضريبي
 حسن عبد الحسين دلول RR009646131LB 586233 09/01/2012 24/01/2012 االلتزام الضريبي
 عماد عبد الحفيظ شاتيال RR009646143LB 236333 09/01/2012 24/01/2012 االلتزام الضريبي
 شركة غزالي موتورز ديفيزيون RR009646145LB 84246 09/01/2012 24/01/2012 االلتزام الضريبي
 عامر محمد وفيق شيخ السوق RR009646148LB 183762 09/01/2012 24/01/2012 االلتزام الضريبي
 عبد الرحمن عبد الكريم المصري RR009646157LB 46808 09/01/2012 24/01/2012 االلتزام الضريبي
 نايف عبد الكريم المصري RR009646158LB 46800 09/01/2012 24/01/2012 االلتزام الضريبي
 م.م.ش" بكامار"الشركة البقاعية للمالحة  RR009646160LB 13273 09/01/2012 24/01/2012 االلتزام الضريبي
 شركة بن االهرام التجارية RR009646175LB 217833 10/01/2012 24/01/2012 االلتزام الضريبي
 م.م.شركة غولدن الين للتجارة العامة ش RR009646177LB 608463 11/01/2012 24/01/2012 االلتزام الضريبي
 م.م.شركة غندور شوبنغ سنتر ش RR009646179LB 13229 10/01/2012 24/01/2012 االلتزام الضريبي
 م.م.شركة مصري وخليل التجارية ش RR009646204LB 583287 09/01/2012 24/01/2012 االلتزام الضريبي
 شركة الوفاء للمواد الغذائية RR009646230LB 13217 10/01/2012 27/01/2012 االلتزام الضريبي
 شركة سماحة التجارية RR009646236LB 253006 09/01/2012 24/01/2012 التدقيق الضريبي

الضريبيالتدقيق   25/01/2012 10/01/2012 RR009646244LB 1333220 م.م.شركة ريشا ش 
 شركة غندور غروب ش م م RR009646245LB 233047 10/01/2012 24/01/2012 التدقيق الضريبي

 .تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ 
 
 

 رئيس مالية البقاع                                                                                                      
 

 طانيوس رزق                                                                                                        


