
                                                                                                 
  
   
  
  
  
  
  

  إعالم تبليغ
  تبليغ بريد مضمون الموضوع :                                               

  ئرةدا - اإلقليمية في محافظة البقاعمصلحة المالية ال –مديرية الواردات  –مديرية المالية العامة  –تدعو وزارة المالية 
   -السراي الحكومي -في زحلة  المرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائنالمكلفين الواردة أسماؤھم في الجدول  -التحصيل

  م، واال يعتبر التبليغ إسم كل منھم خالل مھلة ثالثين يوماً من تاريخ نشر ھذا االعال الطابق الثاني لتبلغ البريد المذكور تجاه
الخاص  حاصالً بصورة صحيحة بعد انتھاء مھلة المراجعة المشار إليھا أعاله، علماً أنه سيتم نشر ھذا االعالم على موقع االلكتروني

 بوزارة المالية .
.  

الرقم   إسم المكلف
  الضريبي

تاريخ الزيارة   رقم البريد المضمون
  الثانية

  تاريخ اللصق

 251465RT000014297LB20-03-2014 25-09-2014 اھوكمحمود قاسم الد
 259871RT000014330LB17-03-2014 30-09-2014 ايلي ريمون سرور

 260222RT000014333LB19-03-2014 26-09-2014 محمد عادل يوسف خضرة
 261502RT000014335LB19-03-2014 26-09-2014 محمد فايز عراجي
 268061RT000014359LB20-03-2014 25-09-2014 سليم سجيع الرياشي
 270996RT000014369LB20-03-2014 25-09-2014 ايلي يوسف شعيا
 303725RT000014540LB19-03-2014 26-09-2014 ايلي نقوال الغريب

 308116RT000014550LB19-03-2014 26-09-2014 جورج ابراھيم المقدسي
 310316RT000014563LB19-03-2014 26-09-2014 عمر عثمان سلوم

 355472RT000014611LB19-03-2014 26-09-2014 ابراھيم حسن الساروط
 LEBشركة ليب ورلد ش.م.م 

.WORLD 363146RT000014618LB19-03-2014 26-09-2014 
صن رايز صن شاين ش.م.م  

Societe Sunrise  
Sunshine  S A R L 265288RT000014353LB26-03-2014 25-09-2014 

United Groop of 
Constructions 270321RT000014360LB26-03-2014 25-09-2014 

 271951RT000014371LB21-03-2014 26-09-2014 جورج بالت الحلو
 313675RT000014580LB24-03-2014 29-09-2014 نسيم داوود ايوب
 328809RT000014595LB21-03-2014 29-09-2014 ميرنا منير الحايك
 343015RT000014599LB21-03-2014 26-09-2014 محمد احمد خلوف
 349382RT000014606LB26-03-2014 25-09-2014 ادال جان زخيا

358672RT000014612LB26-03-2014 25-09-2014 محمد عبد الرضا دباجة
364482RT000014632LB24-03-2014 25-09-2014مؤسسة الليطاني لتصنيع االلمينوم

 367189RT000014639LB21-03-2014 26-09-2014 زھير سليم نويھض
 373611RT000014660LB21-03-2014 26-09-2014 كميل حبيب محروق
 399188RT000014667LB24-03-2014 01-10-2014 محمد محمود صبرا

 408731RT000014668LB24-03-2014 30-09-2014 الكسندرا الكسندروس الكستي
 413522RT000014670LB24-03-2014 26-09-2014 طه اسماعيل الدلباني
 413674RT000014671LB24-03-2014 26-09-2014 حسين علي رحال
 415269RT000014676LB24-03-2014 26-09-2014 جورج الياس العقاد

شركة بطرس عطا هللا وشركاه  
 415911RT000014679LB26-03-2014 25-09-2014 للصيرفة

 415993RT000014680LB24-03-2014 26-09-2014 شركة احمد ومحمد حلبلب
 416007RT000014681LB24-03-2014 26-09-2014 مؤسسة صالح الدين التجارية

 416008RT000014682LB24-03-2014 26-09-2014 صادق شفيق الشرباتي
 416032RT000014684LB24-03-2014 26-09-2014 محمد محمود صالح الدين

الجمهورية اللبنانية
مديرية المالية  وزارة المالية

 العامة
االقليمية في محافظة المصلحة المالية 

  البقاع
عدد:                          



 416048RT000014686LB24-03-2014 26-09-2014 محمد عمر ميتا
 417666RT000014687LB24-03-2014 01-10-2014 محمد احمد واكد

 417697RT000014688LB24-03-2014 26-09-2014 محمد سليمان عسكر
 418020RT000014689LB24-03-2014 29-09-2014 كمال جرجس برغوت

 418023RT000014690LB24-03-2014 29-09-2014 دنا نسيب صليبا
 418025RT000014691LB24-03-2014 29-09-2014 شركة برغوت للصناعة والتجارة

 934896RT000014988LB26-03-2014 26-09-2014 جمعة حسين المحمد
تشيري اند اليم ش.م.م   

CHERRY AND LIME 
S.A.R.L 1119166RT000014925LB26-03-2014 29-09-2014 

 1749415RT000015362LB26-03-2014 26-09-2014 ميالد كميل محروق
 1641767RT000015430LB24-03-2014 26-09-2014 شركة ساليكو للمحروقات ش.م.م

 1672610RT000015385LB26-03-2014 26-09-2014 ابراھيم مصطفى العلي
 1817606RT000015376LB26-03-2014 26-09-2014 ريةشركة نبيل فرحات التجا

 365975RT000014634LB27-03-2014 25-09-2014 فادي جان جبرايل
 373516RT000014657LB28-03-2014 30-09-2014 فارس ابراھيم شعيا
 592137RT000014920LB27-03-2014 25-09-2014 الياس شفيق بدر

 612763RT000014909LB28-03-2014 26-09-2014 ھشام محمد كمونية
 1102447RT000014930LB27-03-2014 25-09-2014 عبد هللا بسام الغاوي
 1138010RT000014922LB28-03-2014 26-09-2014 خالد اسعد سلمان

 844417RT000015004LB27-03-2014 29-09-2014 داود سليمان فريجة
 DOCUMENTشركة  

CENTER 1037065RT000014970LB27-03-2014 25-09-2014
1071572RT000014959LB28-03-2014 30-09-2014 صالح محمد امين السيد

 1167584RT000015390LB28-03-2014 26-09-2014 سامر زھير سكر
شركة سكر وسبيعي فايبر اوف 

 1167596RT000015391LB28-03-2014 26-09-2014 ليبانون
 1190182RT000015397LB28-03-2014 25-09-2014 المجذوبعدنان عبد الحميد 
 1629714RT000015428LB28-03-2014 25-09-2014 محمد سعد جراح

 364252RT000014629LB31-03-2014 29-09-2014 الشركة الوطنية للتوزيع والتجارة
 366052RT000014635LB01-04-2014 25-09-2014 جميل خالد زغلوط

 592764RT000014917LB29-03-2014 26-09-2014 م اخوانشركة جان
 741531RT000014885LB31-03-2014 25-09-2014 نضال انطوان سالمه
 1008634RT000014886LB01-04-2014 25-09-2014 شادي منير العقدي

 1105625RT000014929LB31-03-2014 25-09-2014 يوسف حبيب الرياشي
 1009724RT000014974LB29-03-2014 26-09-2014 ناالن كورك باالزيا
 413877RT000014672LB01-04-2014 26-09-2014 عزيزة مختار الكسم
 701155RT000014896LB02-04-2014 26-09-2014 نبيل علي فرحات

 591823RT000014921LB01-04-2014 26-09-2014 محمد عدنان عبد الغني الجمال
 647782RT000014904LB03-04-2014 25-09-2014 شركة اليوف ش.م.م

 955419RT000014981LB01-04-2014 26-09-2014 ھشام محمد عبد الخالق
 977361RT000014980LB02-04-2014 26-09-2014 احمد علي سلوم

 784064RT000015038LB02-04-2014 26-09-2014 انطوان روكس سالمة
ARGO CEDAR 784088RT000015037LB02-04-2014 26-09-2014

شركة الصغبيني للتجارة العامة 
792070RT000015034LB02-04-2014 26-09-2014 ش.م.م

 811077RT000015017LB02-04-2014 26-09-2014 جورح الياس عقل
 949902RT000014984LB01-04-2014 26-09-2014 محمد مصطفى الزحالني

 1674655RT000015418LB03-04-2014 25-09-2014 رالف وديع الرياشي
 THREEثري ميتال 
METAL 1731364RT000015408LB02-04-2014 26-09-2014 

 مروان نبيل حريقة
شركة يونيتيد ترايدرز لالستثمار 

 ش.م.م
 

1766226 
1620237 

  

RT000015366LB
RT000015425LB

  

01-04-2014 
01-04-2014 

  

25-09-2014 
01-10-2014 

  

 1962235RT000015553LB03-04-2014 25-09-2014 بيار فارس الوف جان



 1967817RT000015554LB03-04-2014 25-09-2014 شركة دنيا ش.م.م
 2019994RT000015562LB01-04-2014 07-10-2014 شركة ميدواي للتجارة ش.م.م

CAFFE - 
RESTAURANT -Alouf 2131265RT000015571LB03-04-2014 25-09-2014 

 2417973RT000015775LB02-04-2014 26-09-2014 فادي جورج عقل
 2438043RT000015770LB02-04-2014 01-10-2014 نيللي فوزي فرج

 2466597RT000015766LB01-04-2014 25-09-2014 سومارا سليم حمود
شركة ال بي وايز لألستشارات 

 2608384RT000015757LB03-04-2014 25-09-2014 ش.م.م
 2674695RT000015743LB01-04-2014 30-09-2014 سليمان ناصر سعيد

شركة عالبال عمر الحشيمي 
 2697070RT000015746LB01-04-2014 07-10-2014 وشريكه (توصية بسيطة )

 2712977RT000015748LB03-04-2014 25-09-2014 مارون طوني كالس
 2768395RT000015752LB03-04-2014 25-09-2014 الكرك -نادي الوفاء الرياضي 

الشركة اللبنانية النتاج وتسويق 
 13244RT000012342LB07-04-2014 26-09-2014 المواد الغذائية ش.م.ل
 666721RT000014901LB08-04-2014 25-09-2014 جسيم محمد ضاھر
 14471RT000015277LB09-04-2014 25-09-2014 بيير طانوس دموس

شركةايلي وميالد جبور جدعون 
 45176RT000015297LB08-04-2014 26-09-2014 للتجارة العامة

 782620RT000015039LB04-04-2014 26-09-2014 مؤيد منيف السبيعي
 797430RT000015023LB08-04-2014 25-09-2014 شركة االتحاد للزراعة والتجارة

 45182RT000015298LB08-04-2014 25-09-2014 ايلي ديب جبور جدعون
45188RT000015299LB08-04-2014 26-09-2014 ميالد ديب جبور جدعون

شركة المياه الطبيعية والتقنية  
natural water  &tee 

nawate 1179495RT000015394LB04-04-2014 29-09-2014
 1953117RT000015603LB07-04-2014 26-09-2014 اديب نمر سغبيني

 1957873RT000015550LB04-04-2014 26-09-2014 نايف مخايل الغصين
 2007819RT000015559LB08-04-2014 25-09-2014 ھبه شوقي كرام الدين

الشركة الوطنية ألنظمة األبنية 
 2113019RT000015569LB08-04-2014 25-09-2014 الحديدية ش.م.ل

 2662577RT000015741LB08-04-2014 25-09-2014 رائد عفيف حاطوم
 2450909RT000015768LB08-04-2014 25-09-2014 مريم سامي عبود

 2508448RT000015764LB08-04-2014 25-09-2014 بقاعنا أحلى
 2569106RT000015762LB08-04-2014 25-09-2014 صيدلية الھادي

 2729397RT000015751LB04-04-2014 29-09-2014 الجمعية المسماة نادي الغزال 
الجديدة للمقاوالت والتجارة 

 13352RT000012550LB09-04-2014 22-09-2014 ش.م.م
 13792RT000012574LB10-04-2014 22-09-2014 عصام ابراھيم االثاث

 14986RT000015290LB11-04-2014 30-09-2014 سھيل عبد الحفيظ شاتيال
 445112RT000014716LB22-04-2014 22-09-2014 الياس جورج سليمان

 472492RT000014753LB22-04-2014 22-09-2014 محمد مصطفى الصميلي
 535087RT000014778LB22-04-2014 23-09-2014 ناصر للتجارة والصناعة ش.م.م

 555115RT000014809LB22-04-2014 25-09-2014 عمر صالح الدين سعيفان
 567335RT000014818LB22-04-2014 25-09-2014 باسل محمود الزمار
 568736RT000014823LB22-04-2014 25-09-2014 حسين علي النجار
 34932RT000015291LB17-04-2014 23-09-2014 نعيم يوسف صالح

797355RT000015024LB17-04-2014 23-09-2014 ابراھيم علي الموسوي
 2202362RT000015089LB17-04-2014 26-09-2014 حسين ابراھيم طليس

 445593RT000014719LB23-04-2014 23-09-2014 مخايل اسعد التن
 445636RT000014722LB23-04-2014 23-09-2014 تن كوليكتيف

 463535RT000014733LB23-04-2014 22-09-2014 جورج وديع حريز
 463578RT000014736LB23-04-2014 22-09-2014 شركة سينما ھيلتون
 SPLASHسبالش يونيسكس 

UNISEX 463617RT000014740LB23-04-2014 22-09-2014 



 467140RT000014750LB23-04-2014 25-09-2014 مؤسسة خليل صالحة
 529459RT000014771LB24-04-2014 23-09-2014 غازي قاسم ذبيان

555163RT000014810LB23-04-2014 23-09-2014 نجيبة جميل الخوري(التن)
الشركة الدولية للنفط والغاز 

575470RT000014827LB23-04-2014 22-09-2014 ش.م.م
 432634RT000014704LB30-04-2014 25-09-2014 ركان مصطفى دندش
 446465RT000014723LB25-04-2014 25-09-2014 انطوان سجيع الرياشي

 45813RT000015324LB05-05-2014 22-09-2014 جھاد رشيد توما
 459829RT000014732LB30-04-2014 22-09-2014 حسن رضا حميه

 547314RT000014793LB30-04-2014 22-09-2014 مارينا كريستينا ايوان ميس
 588467RT000014847LB25-04-2014 25-09-2014 نبيل عيسى العلم

 51057RT000015476LB05-05-2014 24-09-2014 بولص البير عريس
193305RT000015655LB02-05-2014 23-09-2014 احمد حميد محمد

391552RT000015922LB05-05-2014 22-09-2014 اليسار جوزف راجي
 849748RT000015970LB05-05-2014 24-09-2014 بشارة اميل الغريب

 1218991RT000016360LB05-05-2014 23-09-2014 انطوان فوزي غنطوس
 1361525RT000016315LB05-05-2014 22-09-2014 ظم مسعدوسام نا

 1361530RT000016316LB05-05-2014 22-09-2014 مؤسسة وسام ناظم مسعد
 غسان محمد عبد الرحيم

 1455087RT000015829LB05-05-2014 22-09-2014  
   

 46489RT000014303LB08-05-2014 22-09-2014 جان منصور المعلوف
 223287RT000014438LB05-05-2014 22-09-2014 د ابراھيم بو حمدانمحم

 45427RT000015312LB06-05-2014 23-09-2014 شركة ابو جودة اخوان
 45583RT000015317LB07-05-2014 22-09-2014 سعد جرجس الريس

شركة حسن علي شمس و شريكته 
 45632RT000014508LB05-05-2014 22-09-2014 للصيرفة

تجارة  -مؤسسة محمد ابو حمدان 
 223288RT000014439LB05-05-2014 22-09-2014 عامة

 45793RT000015323LB07-05-2014 24-09-2014 طانوس رشيد توما
 46247RT000015443LB07-05-2014 22-09-2014 جورج سليم الشويري

 46261RT000015444LB07-05-2014 22-09-2014 مؤسسة الشويري اخوان
 46299RT000015445LB08-05-2014 22-09-2014 منير شريف الخطيب
 46722RT000015451LB08-05-2014 22-09-2014 محمد شريف الخطيب
 51052RT000015474LB07-05-2014 22-09-2014 فيليب وديع نصر هللا
 51059RT000015477LB05-05-2014 23-09-2014 اميل وديع نصر هللا

 61090RT000015478LB05-05-2014 22-09-2014 نطوس نجيب الحدادغ
شركة عبد الرحمن عبد الخالق 

 80442RT000015481LB05-05-2014 22-09-2014 وشريكه للصيرفة
شركة كازينو  جارة الوادي / 
 84696RT000015487LB07-05-2014 22-09-2014 جوزف وجورج وايلي قريطم

 84700RT000015489LB07-05-2014 22-09-2014 ايلي ابراھيم قريطم
 91638RT000015493LB08-05-2014 22-09-2014 ليو بردي

 98842RT000015498LB07-05-2014 22-09-2014 قاسم محمد سلوم
 125989RT000015508LB08-05-2014 25-09-2014 فوزي خليل خليل

 126268RT000015516LB06-05-2014 23-09-2014 رامي عبد الرحيم الرفاعي
 159507RT000015589LB08-05-2014 23-09-2014 ريما نصري تنوري

الشركة المتحدة للتجارة وصناعة 
 161875RT000015590LB08-05-2014 23-09-2014 االلمينيوم

 173188RT000015622LB07-05-2014 22-09-2014 وجيه كريم حداد
 173191RT000015623LB07-05-2014 22-09-2014 وجيه كريم حداد
 182283RT000015643LB05-05-2014 22-09-2014 بسام سليم يوسف

 183762RT000015646LB06-05-2014 22-09-2014 عامر محمد وفيق شيخ السوق
 188395RT000015653LB08-05-2014 22-09-2014 مستشفى الخطيب

الشركة المتحدة للتجارة العامة 
 اللومنيوم ش م لوصناعة ا

208026 

  
RT000015667LB

  
07-05-2014 

  
22-09-2014 

  



 208455RT000015672LB08-05-2014 23-09-2014 نديم سليم صدقه
 208720RT000015675LB08-05-2014 23-09-2014 جوزف طانوس زغيب

 208826RT000015676LB08-05-2014 23-09-2014 البير حنا قصارجي
 208928RT000015679LB05-05-2014 22-09-2014 صريعلي حسين الم

 210596RT000015724LB07-05-2014 26-09-2014 عبد -لينا محمد عصام االدھمي
 211475RT000015789LB08-05-2014 22-09-2014 عماد نعيم الشوفي
 211575RT000015794LB09-05-2014 23-09-2014 الياس توفيق خاطر

 211980RT000015798LB07-05-2014 22-09-2014 خيازخيا يوسف ز
 212709RT000015803LB08-05-2014 23-09-2014 جمال خالد الميس

 212943RT000015806LB05-05-2014 22-09-2014 علي محمد ديب منذر
 213447RT000015811LB08-05-2014 24-09-2014 مؤسسة زغيب للدھانات

 214290RT000015816LB08-05-2014 23-09-2014 فيكين واروجان بارسخيان
 216768RT000015855LB07-05-2014 22-09-2014 شركة بن االھرام التجارية
 233324RT000015887LB07-05-2014 22-09-2014 معلوف ميديكير ش.م.م

العربية اللبنانية للتجارة العامة 
 240102RT000015899LB08-05-2014 23-09-2014 ش.م.م

 243213RT000015909LB09-05-2014 22-09-2014 محمد وليد محمود المصري
 244217RT000015917LB07-05-2014 22-09-2014 عبد القادر محمد الرفاعي
 244523RT000015924LB07-05-2014 23-09-2014 منصور انطوان الشبابي

 244750RT000015928LB07-05-2014 22-09-2014 عثمان احمد سلوم
 245258RT000015935LB08-05-2014 24-09-2014 رامز محمد حسن
 246743RT000015942LB08-05-2014 23-09-2014 نبيل سالم زعرور
 247145RT000015945LB07-05-2014 22-09-2014 كابي جورج عقل
 248488RT000015951LB07-05-2014 22-09-2014 علي احمد سلوم
 248800RT000015955LB08-05-2014 23-09-2014 بعادل حمزة طال

 264869RT000015903LB05-05-2014 22-09-2014 انطوانيت فھد خاطر
 276324RT000015904LB08-05-2014 23-09-2014 جان جوزف الترك
 687247RT000015965LB06-05-2014 23-09-2014 ھاني رفيق قزعون
 1423842RT000015986LB05-05-2014 22-09-2014 عمر احمد حمزة

 1480522RT000015833LB08-05-2014 24-09-2014 جوني انطوان ابو زيدان
 1569131RT000015989LB06-05-2014 22-09-2014 نادين سمير ابو زيد
 1743747RT000015996LB07-05-2014 23-09-2014 محسن يوسف الزين

 1947139RT000016000LB07-05-2014 23-09-2014 جو فؤاد فلفلي
 1205730RT000016119LB07-05-2014 25-09-2014 رزق جوزف مھنا

 1227384RT000016120LB08-05-2014 24-09-2014 يوسف جورج ابو غصن
 1309009RT000016333LB07-05-2014 26-09-2014 علي حسين معركش

 1313160RT000016362LB06-05-2014 24-09-2014 فيوالت فوزي غنطوس
 1364719RT000016322LB07-05-2014 26-09-2014 شركة مجد للمحروقات ش.م.م

 1380274RT000016293LB08-05-2014 23-09-2014 محمد حسن ابو عكروش
مؤسسة عادل حسين العموري 

 1392223RT000016281LB06-05-2014 23-09-2014 التجارية
 1471175RT000016235LB07-05-2014 22-09-2014 شركة سيكيوكوم ش.م.م

 1703494RT000016408LB06-05-2014 24-09-2014 ھيثم حسن حمود
 1947145RT000016001LB07-05-2014 23-09-2014 جورج فؤاد فلفلي
 1947152RT000016002LB07-05-2014 23-09-2014 لينا فؤاد فلفلي
 1947156RT000016003LB08-05-2014 23-09-2014 فادي فؤاد فلفلي

 1947183RT000016004LB08-05-2014 23-09-2014 عايدة جورج يوسف فلفلي
 1968585RT000016006LB08-05-2014 24-09-2014 نينا ابراھيم جرجس
 1968590RT000016007LB08-05-2014 24-09-2014 لينا ابراھيم جرجس
 1968603RT000016008LB08-05-2014 24-09-2014 زينة ابراھيم جرجس
 2043500RT000016012LB06-05-2014 24-09-2014 مايا جوزف راجي
 2619392RT000016212LB08-05-2014 23-09-2014 جان نخله جرجس

 2778797RT000016215LB07-05-2014 26-09-2014 محمدعلي نبيه البرجي
 2809906RT000016250LB09-05-2014 22-09-2014 عبد اللطيف احمد الصميلي

 2820748RT000016347LB07-05-2014 23-09-2014 مسعود احمد ياسين

          



 138064RT000014309LB14-05-2014 26-09-2014 محمود ناصر الموسوي
 161750RT000014311LB13-05-2014 22-09-2014 فادي انطوان غرة
 45342RT000015305LB09-05-2014 25-09-2014 جورج فھد كفوري

 45840RT000015325LB09-05-2014 25-09-2014 ساسين قزحيا التنوري
 289519RT000014320LB14-05-2014 26-09-2014 محمود ناصر الموسوي

 532119RT000014961LB12-05-2014 23-09-2014 نسرين اسماعيل الحشيمي
 46808RT000015456LB14-05-2014 23-09-2014 عبد الرحمن عبد الكريم المصري

99154RT000015499LB09-05-2014 25-09-2014 اندره عبد هللا تنوري
117158RT000015502LB13-05-2014 23-09-2014 شركة اغرينا تورا للتجارة العامة

جمعية االصدقاء اللبنانيين 
 125945RT000015506LB13-05-2014 22-09-2014 لمرضى التصلب اللويحي

 126126RT000015512LB09-05-2014 25-09-2014 امين تنوريايليا 
 126130RT000015513LB09-05-2014 25-09-2014 نھرا امين تنوري

 126327RT000015517LB09-05-2014 30-09-2014 وائل نايف عبد االحد
 185836RT000015647LB14-05-2014 23-09-2014 عمر سليم المحيسن
 14780RT000015706LB13-05-2014 25-09-2014 بزده مؤسسة محمد وعماد
 203571RT000015658LB13-05-2014 25-09-2014 منعم غروب ش.م.م
 210487RT000015721LB13-05-2014 23-09-2014 شكيب فرھود ابوزور

 211403RT000015786LB14-05-2014 25-09-2014 ممدوح ابراھيم الحامض
 211743RT000015797LB14-05-2014 23-09-2014 جورج ابراھيم ابو فرح
 213275RT000015809LB09-05-2014 25-09-2014 عادل جوزف بعلبكي

 214136RT000015814LB13-05-2014 22-09-2014 فادي اسعد ورد
 214642RT000015817LB13-05-2014 23-09-2014 عائشة محمد عبد هللا
 227790RT000015874LB08-05-2014 23-09-2014 حسان محمد العمقي
 228443RT000015877LB13-05-2014 25-09-2014 ماجدة حسن كنعان
 233304RT000015886LB13-05-2014 23-09-2014 فادي ندره زالقط

 233894RT000015889LB14-05-2014 22-09-2014 نينا ريمون الترشيشي
كاريمكس فارما ش م م    

karimex pharma 234040RT000015890LB13-05-2014 23-09-2014 
 1423984RT000015728LB09-05-2014 23-09-2014 روبير جورج نعيمي

 1503569RT000015839LB14-05-2014 26-09-2014 الخالد للتجارة
 2760158RT000015702LB09-05-2014 25-09-2014 موسى اسعد كفوري

شركة ابو نعوم للباطون الجاھز 
 238050RT000015898LB12-05-2014 22-09-2014 .م.مش

 242352RT000015905LB14-05-2014 25-09-2014 طارق حسين طويل
 344960RT000015912LB13-05-2014 23-09-2014 جيمس ادوار ريا
 709532RT000015966LB14-05-2014 23-09-2014 ادال وھبي صافي

 1089910RT000016224LB13-05-2014 03-10-2014 ديناره محمد عبد الھادي
 1195089RT000016110LB12-05-2014 23-09-2014 رلى كعدي كعدي
 1401093RT000016295LB14-05-2014 22-09-2014 كاليرون ش.م.م

 1421443RT000016285LB14-05-2014 26-09-2014 حسين حسن طليس
 1441790RT000016258LB13-05-2014 23-09-2014 ماجد نجاح برعط

 1716614RT000016260LB13-05-2014 23-09-2014 محمد عبد الناصر الصال
 1944431RT000015999LB09-05-2014 22-09-2014 ندى ادوار ريا

 2060392RT000016263LB13-05-2014 23-09-2014 شركة العالمية للتجارة العامة
 2111772RT000016013LB14-05-2014 25-09-2014 ريتا جورج سيدي

 2722939RT000016214LB14-05-2014 23-09-2014 عبد هللا علي الموسوي
 2745143RT000016177LB13-05-2014 22-09-2014 جورج عيشو شليمون

 2777083RT000016248LB13-05-2014 23-09-2014 عبد المطلب جمال الدين المجذوب
التعاونية الزراعية في مشغره 

 2779605RT000016249LB12-05-2014 22-09-2014 وارھا م.م.وج
 2016630RT000015007LB14-05-2014 22-09-2014 فابيان الياس الصباغ

العناصر لتكامل انظمة الصوت 
 2760989RT000015018LB15-05-2014 25-09-2014 والصورة ش. م. م.
 14582RT000015285LB15-05-2014 23-09-2014 امين محمد غزاوي
 93780RT000015497LB15-05-2014 22-09-2014 خليل نعيم صليبا



 346230RT000015122LB15-05-2014 25-09-2014 حنا سليمان ابو ديب
 1506417RT000015840LB14-05-2014 26-09-2014 عاطف امين ساسين
 220495RT000015871LB14-05-2014 22-09-2014 جوزف سمعان بشارة

 288896RT000016256LB15-05-2014 24-09-2014 شبلي علي صعب
 1371138RT000016290LB15-05-2014 23-09-2014 فاضل سلمان سرحال

 126245RT000014934LB28-05-2014 23-09-2014 اسعد جورج التن
 677419RT000015123LB28-05-2014 23-09-2014 توفيق جورج القاصوف

 245894RT000015937LB28-05-2014 22-09-2014 كوكتاكن عبد القادر فرح
 246143RT000015939LB28-05-2014 22-09-2014 مازن محمد فيصل حمصي
 1761789RT000015134LB28-05-2014 23-09-2014 جورج انطوان قاصوف
 1840099RT000015135LB28-05-2014 23-09-2014 ميشال جان مزرعاني

 524229RT000015960LB26-05-2014 22-09-2014  لويكولدا بشاره ح
 حرب اسماعيل عبد الفتاح

  
176696RT000015634LB

 
03-06-2014 

 
22-09-2014 

 
 خليل علي ابو حويلي

  
211447RT000015787LB

 
06-08-2014 

 
22-09-2014 

 
 شكيب حنا بارود

  
77105RT000036705LB

 
03-10-2014 

 
10-10-2014 

 
 1778905RT000036455LB07-10-2014 16-10-2014 سالم بو شعيا فيليب

 2195683RT000036710LB07-10-2014 14-10-2014 فاطمة رسلو العبد
 84703RT000014291LB22-05-2014 22-09-2014 جورج ابراھيم قريطم

شركة اورينت فود اندستلایر 
 13208RT000014395LB20-05-2014 22-10-2014 كومباني ش.م.م اوفيكو

شركة رشيد اعزان التجارية 
 445261RT000014718LB20-05-2014 21-10-2014 واخوانه

 483095RT000014758LB19-05-2014 21-10-2014 غسان ملحم صبرا
 1759432RT000014419LB20-05-2014 15-10-2014 بسام عمر القطان
 2863891RT000014431LB20-05-2014 15-10-2014 علي محمد عاصي

 49576RT000015471LB20-05-2014 15-10-2014 شركة عبد الغني التجارية
 208206RT000014937LB20-05-2014 15-10-2014 وسام انطوان الحايك
 211173RT000015055LB20-05-2014 15-10-2014 ايلي يوسف صقر
 217975RT000014941LB19-05-2014 16-10-2014 علي محمد العزير
 286446RT000015076LB21-05-2014 20-10-2014 امين الياس قازان
 345188RT000015120LB20-05-2014 15-10-2014 زينه جميل حداد
 582982RT000014833LB19-05-2014 21-10-2014 سمير غنام حسن

 586233RT000014843LB19-05-2014 21-10-2014 حسن عبد الحسين دلول
 124211RT000015504LB20-05-2014 21-10-2014 السيد علي الموسويعادل 

شركة السعادة للصناعة 
والتجارة/محمد الشاغوري 

 157609RT000015525LB20-05-2014 15-10-2014 وشركاه
 157622RT000015527LB20-05-2014 17-10-2014 محمد سعيد محمود الشاغوري

 164775RT000015594LB20-05-2014 21-10-2014 قبالن للسجاد
 208998RT000015680LB12-05-2014 20-10-2014 محمد سليم زيدان

 210344RT000015712LB20-05-2014 15-10-2014 شركة الدبش
 210350RT000015714LB20-05-2014 17-10-2014 صالح احمد الدبش
 210353RT000015715LB20-05-2014 21-10-2014 محمد صالح الدبش

شركة اتحاد مكاتب التخليص في 
 227819RT000015875LB16-05-2014 15-10-2014 المصنع ش.م.م

 246948RT000015944LB16-05-2014 15-10-2014 محمد بشار محمد ابو زرار
 2210905RT000016024LB20-05-2014 21-10-2014 ھند عجاج ابو فرح

 2210906RT000016025LB20-05-2014 21-10-2014 جرجس عجاج ابو فرح
 2210908RT000016026LB20-05-2014 21-10-2014 سلوى عجاج ابو فرح

 2421382RT000016053LB20-05-2014 15-10-2014 جميل ادوار ريا
 2506018RT000016160LB20-05-2014 21-10-2014 الياس خليل سيدي
 2700515RT000016168LB20-05-2014 15-10-2014 عصام محمد ھالل

    



 1350786RT000016404LB12-05-2014 20-10-2014 الياس ابراھيم الساحلي
 1703433RT000016405LB20-05-2014 16-10-2014 ھيفة عارف شقره
 1703466RT000016406LB20-05-2014 16-10-2014 غسان حسن حمود

 1703485RT000016407LB20-05-2014 16-10-2014 ثريا لوردس حسن حمود
 1703502RT000016410LB20-05-2014 16-10-2014 حنان حسن حمود
 1703513RT000016409LB20-05-2014 16-10-2014 جميل حسن حمود
 1703523RT000016411LB20-05-2014 16-10-2014 ريم حسن حمود
 1703532RT000016412LB20-05-2014 16-10-2014 مھى حسن حمود

 1820457RT000016415LB21-05-2014 17-10-2014 وسف ابو لطيفمجد ي
 2761838RT000016178LB19-05-2014 21-10-2014 حنا بشارة حلوي

 2761841RT000016180LB19-05-2014 21-10-2014 مرسال بشارة حلوي
 2761845RT000016181LB19-05-2014 21-10-2014 جورج بشارة حلوي
 2761848RT000016182LB19-05-2014 21-10-2014 ويجاكلين بشارة حل

 2761850RT000016180LB19-05-2014 21-10-2014 جانيت بشارة حلوي

  
  تبدأ مھلة االعتراض المحددة بشھرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ .

  
  المصلحة المالية االقليميةرئيس                                                                                                    

  في محافظة البقاع                                                                                                              
  

  ألين الجميل                                                                                                                 
  
  
 

  

  

 

   
  


