
                                                                                                

 
 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
 طانوس رشيد توما RR009646051LB 45793 05/01/2012 10/02/2012 معالجة المعلومات
 جهاد رشيد توما RR009646055LB 45813 05/01/2012 10/02/2012 معالجة المعلومات

 علي حسن السيد RR009646097LB 417679 12/01/2012 11/02/2012 االلتزام الضريبي
 شركة البقاع للتسليف RR009646098LB 44887 14/01/2012 10/02/2012 االلتزام الضريبي
 عزيز عبدو سيدي RR009646099LB 44902 14/01/2012 10/02/2012 االلتزام الضريبي
 بيار جوزيف مهنا RR009646100LB 44916 14/01/2012 10/02/2012 االلتزام الضريبي

الضريبيااللتزام   08/02/2012 14/01/2012 RR009646101LB 415911  شركة بطرس عطا هللا وشركاه للصيرفة 
 LEB .WORLDم .م.شركة ليب ورلد ش RR009646106LB 363146 12/01/2012 08/02/2012 االلتزام الضريبي
 محمد عمر ميتا RR009646108LB 416048 12/01/2012 15/02/2012 االلتزام الضريبي
 م.م.شركة اتحاد مكاتب التخليص في المصنع ش RR009646109LB 227819 19/01/2012 10/02/2012 االلتزام الضريبي
 م.م.ش OPTIONSشركة  RR009646110LB 1331168 19/01/2012 10/02/2012 االلتزام الضريبي
 م.م.ششركة مور  RR009646111LB 989288 14/01/2012 08/02/2012 االلتزام الضريبي
 انيس انطوان البندق RR009646118LB 797284 14/01/2012 08/02/2012 االلتزام الضريبي
 االلتزام الضريبي

08/02/2012 14/01/2012 RR009646126LB 265288 
 Societeم  .م.صن رايز صن شاين ش

Sunrise  Sunshine  S A R L 
 احمد عدي ابو محمود RR009646136LB 1175571 09/01/2012 08/02/2012 االلتزام الضريبي
 شركة نجا التجارية RR009646155LB 46777 14/01/2012 10/02/2012 االلتزام الضريبي
 عباس عبد الكريم المصري RR009646156LB 46790 12/01/2012 10/02/2012 االلتزام الضريبي
 االلتزام الضريبي

08/02/2012 09/01/2012 RR009646162LB 13244 
الشركة اللبنانية النتاج وتسويق المواد الغذائية 

 ل.م.ش
 محمد سليمان عسكر RR009646168LB 417697 12/01/2012 15/02/2012 االلتزام الضريبي
 محمد عمرو ابراهيم الميس RR009646170LB 1337700 12/01/2012 13/02/2012 االلتزام الضريبي
 جورج خليل مهنا RR009646172LB 13844 14/01/2012 10/02/2012 االلتزام الضريبي
 سليم محمد الحشيمي RR009646187LB 437293 19/01/2012 15/02/2012 االلتزام الضريبي

 م.م.شركة الفروج الطيب ش RR009646197LB 1851990 12/01/2012 08/02/2012 التدقيق الضريبي
 الشركة المتحدة للتجارة وصناعة االلمينيوم RR009646199LB 161875 18/01/2012 13/02/2012 االلتزام الضريبي
 احمد غزو سويد RR009646200LB 46891 19/01/2012 10/02/2012 االلتزام الضريبي
 شركة سويد العصرية RR009646201LB 46855 19/01/2012 10/02/2012 االلتزام الضريبي
 ناصر عزو سويد RR009646202LB 46878 19/01/2012 10/02/2012 االلتزام الضريبي
 االلتزام الضريبي

10/02/2012 19/01/2012 RR009646205LB 363372 
شركة لبنان للتجارة والصناعة والمقاوالت 

 م.م.ش
 درويش خليل فريج RR009646211LB 456567 12/01/2012 08/02/2012 االلتزام الضريبي



 قبالن للسجاد RR009646214LB 164775 12/01/2012 15/02/2012 االلتزام الضريبي
 شركة الدبش RR009646216LB 210344 12/01/2012 15/02/2012 االلتزام الضريبي
 صالح احمد الدبش RR009646217LB 210350 12/01/2012 15/02/2012 االلتزام الضريبي
 الدبشمحمد صالح  RR009646218LB 210353 12/01/2012 15/02/2012 االلتزام الضريبي
 شوقي خير هللا بلوط RR009646234LB 1388874 24/01/2012 08/02/2012 االلتزام الضريبي

 خالد علي العلي RR009646243LB 1502220 14/01/2012 10/02/2012 التدقيق الضريبي
 التدقيق الضريبي

08/02/2012 12/01/2012 RR009646255LB 1333158 
برجاوي علي ناصر (شركة البتول التجارية 

 )وشركاه
 بسام عبد الرحمن علم الدين RR009646262LB 1289554 24/01/2012 08/02/2012 االلتزام الضريبي
 منير جميل مظلوم RR009646263LB 173927 24/01/2012 08/02/2012 االلتزام الضريبي

 .تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ 
 
 

 رئيس مالية البقاع                                                                                                      
 

 طانيوس رزق                                                                                                        


