
                                                                                                

 
 مديرية المالية العامة  
 مالية محافظة البقاع  
 

 إعالم تبليغ
 

 تبليغ بريد مضمون : الموضوع                                                
 

دائرة خدمات  – في محافظة البقاع اإلقليميةالمصلحة المالية / مديرية الواردات  –مديرية المالية العامة  –تدعو وزارة المالية 
 ،مبنى المالية االسراي -البولفار  –مركز الدائرة الكائن في زحلة  إلىللحضور  أدناه في الجدول أسماؤهم، المكلفين الواردة المكلفين

وذلك ، اإلعالمخالل مهلة ثالثين يوما من تاريخ نشر هذا  لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم، 08/801003: الطابق الثاني هاتف
يعتبر التبليغ  وإال  ،لصقه لتعذر ذلك  أودون تبليغه  من شركة ليبان بوستالمذكور البريد  إعادة وزير المالية بعد معالي عمال بموافقة

على الموقع االلكتروني الخاص  اإلعالمانه سيتم نشر هذا  ، علما أعاله إليهااجعة المشار حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المر
 :بوزارة المالية

  
 اسم المكلف الرقم الضريبي رقم البريد المضمون

RR009645920LB 2579576 جديتا في االنتاجية التعاونية الجمعية 
RR009645923LB 281701 النعيم خدر خالد 
RR009645924LB 13266 م.م.ش للتموين ميرامار شركة 
RR009645931LB 46130 غرة مخايل انطوان 
RR009645934LB 219444 حمصي ابراهيم طوني 
RR009645937LB 2009688 الغريب حنا نسيب 
RR009645946LB 1641767 م.م.ش للمحروقات ساليكو شركة 
RR009645948LB 1851960 شكر محمد محمود 
RR009645956LB 367937 اسعد يوسف حسين 
RR009645957LB 290306 بتيان قرة ارتين ارديس 
RR009645958LB 848825 المعلوف جرجس غسان 
RR009645960LB 464145  ْ◌يعقوب محمد امنة 
RR009645961LB 238050 م.م.ش الجاهز للباطون نعوم ابو شركة 
RR009645963LB 13207 م.م.ش الينابيع شركة 
RR009645966LB 371273 الَعره محمد عياش 
RR009645967LB 13286 وشركاه صخر انترناشونال يونيفرسال شركة 
RR009645973LB 416042 والعقارية التجارية خرنوبي شركة 
RR009645974LB 2407826 سماحة جورج سمير 
RR009645979LB 1378512 الشحيمي خالد ابراهيم 
RR009645981LB 1064047 واكد الغني عبد الحكيم عبد 
RR009645983LB 284242 جراح محمد حسن 
RR009645987LB 245107 توبوزيان قربت سركيس 
RR009645989LB 284739 عقل جورج نقوال 
RR009645991LB 288082 ايوب حسين علي 
RR009645992LB 285799 الحايك محمد رضا 
RR009645993LB 285284 اسادوريان بدروس جوني 
RR009645995LB 218144 احمد الرحيم عبد اكرم 
RR009645996LB 217209 دياب حسين القادر عبد 
RR009645997LB 216791 زعتر ايلي فادي 
RR009646009LB 285025 مشعالني انطوان نزيه 



RR009646012LB 363585 م.م.ش والزرع المواشي تربية شركة 
RR009646014LB 363347 ليتكر م.م.ش والتجارة للتصنيع اللبنانية الشركة 
RR009646019LB 91609 رست هبر 
RR009646022LB 14323 الزعبي سعيد احمد 
RR009646024LB 364220 والغرانيت للرخام العربية الشركة 
RR009646028LB 304546 نورفارما شركة 
RR009646032LB 311393 دياب حسين محمد 
RR009646033LB 445625 التن مخايل لويس 
RR009646034LB 445636 كوليكتيف تن 
RR009646038LB 367902 جابوريان سيمون كيفورك 
RR009646040LB 445618 التن مخايل فوزي 
RR009646041LB 445593 التن اسعد مخايل 
RR009646043LB 982880 يمين يوسف جرجس 
RR009646049LB 209818 عزو المسيح عبد نبيل 
RR009646050LB 212104 موسى علي رحاب 
RR009646053LB 176555 معتوق خليل حسن 
RR009646061LB 363559 م.م.ش للبقاع جوتني شركة 
RR009646062LB 364403 م.م.ش بالسترا والصناعة للتجارة اللبنانية الشركة 
RR009646065LB 603789 مساعد اسعد جرجس 
RR009646072LB 954489 زنيقة خليل محمد شكري محمد 
RR009646073LB 242606 آغا عمر شّواق عادل 
RR009646076LB 1311988 حسنا احمد بسام 
RR009646077LB 219442 لبنان- كايبل يونايتد 
RR009646080LB 418812 مزرعاني(العقيقي هللا رزق نبيل) 
RR009646081LB 232969 م.م.ش واالجبان االلبان وتجارة لصناعة شتورا سنتر 
RR009646082LB 415706 خليل خضر حسن 
RR009646086LB 436805 وخراط معلوف مؤسسة 
RR009646102LB 174297 احمد يوسف محمد 
RR009646103LB 186096 كشور احمد ُحسن 
RR009646104LB 186092 وشركاؤها كشور ُحسن شركة 
RR009646105LB 361646 زعيتر حسن فؤاد 
RR009646107LB 13279 م.م.ش الحديث المنشار شركة 
RR009646113LB 1491438 كمال محمود علي 
RR009646114LB 251465 الداهوك قاسم محمود 
RR009646115LB 1091691 غانم الخوري انيس سمر 
RR009646117LB 293233 حجار طوني هنري 
RR009646119LB 422542 بوتشكجيان يعقوب اوهانس 
RR009646120LB 371086 سرحال محمد شفيق 
RR009646121LB 464990 الدويدي ظهير ميسر 
RR009646122LB 250314 الشبلي احمد الناصر عبد 
RR009646123LB 507300 م.م.ش عمار 
RR009646125LB 363626 حداد ضاهر فاديا 
RR009646127LB 176151 م.م.ش اغرورايت 
RR009646128LB 416151 سابا اسعد فؤاد 
RR009646132LB 99201 الدجيلي  هادي جعفر 
RR009646133LB 167008 الراشد احمد خلف فجر يسرى 
RR009646137LB 1497905 م.م.ش التجاري واالنماء لالستثمار الرافدين ارض 
RR009646141LB 363441 م.م.ش سوليت الفنية للتعهدات اللبنانية الشركة 
RR009646142LB 1364932 العامة للتجارة شتوره معرض 
RR009646144LB 791817 بحري سليمان خضر 
RR009646147LB 183758 السوق شيخ صالح مازن 
RR009646149LB 183737 السوق شيخ ومازن عامر شركة 
RR009646150LB 373458 مكرر الغاء( حسنين حسين عدنان) 



RR009646151LB 373502 3/والصناعة للتجارة اتش تري شركةH 
RR009646152LB 237394 وشركاه عشقوتي الياس - دام كافي اي لوجيك 
RR009646153LB 237396 الكالس عويدا زينة 
RR009646154LB 237395 عشقوتي طانيوس الياس 
RR009646159LB 13218 م.م.ش سماكو شركة 
RR009646161LB 506814 العامة والتجارة والتصدير لالستيراد العالمية فينيسيا شركة 
RR009646163LB 797152 م.م.ش الشمبوق شركة 
RR009646166LB 361754 حرب علي نازية 
RR009646167LB 555163 التن(الخوري جميل نجيبة) 
RR009646169LB 367290 منصور اسماعيل محمد 
RR009646171LB 1270591 الجد جرجي منى 
RR009646173LB 373471 حسين حسين محمد 
RR009646178LB 784088 ARGO CEDAR 
RR009646181LB 125951 للتجارة نرسيس شركة 
RR009646182LB 363473 م.م.ش حماده سعيد شركة 
RR009646183LB 364358 ل.م.ش كوربوريشن فود 
RR009646185LB 797164 م.م.ش كومكو شركة 
RR009646186LB 1195093 للمأكوالت فريجي شركة 
RR009646188LB 507030 غزالي يوسف فادي 
RR009646189LB 371250 ملو جان جورج 
RR009646190LB 367184 العامة للتجارة الحص شركة 
RR009646191LB 367138 عرابي حقي ابراهيم ماجد محمود 
RR009646198LB 839525 الياس بهنان جورج 
RR009646206LB 797152 م.م.ش الشمبوق شركة 
RR009646213LB 164776 قبالن محمود علي 
RR009646215LB 164779 قبالن الدين سيف عفاف 
RR009646221LB 463595 بامبوكيان هوب كيورك 
RR009646223LB 463591 مطران جميل فيكان 
RR009646227LB 463564 سيده يوسف ريمون 
RR009646228LB 182241 م م ش الطبية الكفاءات شركة 
RR009646229LB 46239 شاهين الحاج عزيز ميشال 
RR009646231LB 463571 الغصين ابراهيم يوسف 
RR009646233LB 1311602 البيض النتاج اللبنانية الشركة 
RR009646237LB 166350 التجارية الرياشي شركة 
RR009646261LB 1921561 الضيقة ضاهر سامي 
RR009646265LB 281701 النعيم خدر خالد 

 
 

 .االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ تبدأ مهلة 
 
 

 رئيس مالية البقاع                                                                                                        
 

 طانيوس رزق                                                                                                         


