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    مديرية المالية العامة  
     المصلحة المالية اإلقليمية
   في محافظة البقاع

  دائرة التحصيل     
   عدد:

  تاريخ:

 اعالم تبليغ انذارات
 

 
التحصيلدائرة - المصلحة االقليمية في محافظة البقاع - مديرية المالية العامة- تدعو وزارة المالية           

البولفار   -  زحلة  المكلفين الواردة اسماءهم في الجدول ادناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في
08/801003هاتف :-الطابق االول- مبنى المالية الجديد- خلف السرايا  

و اال  لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم,
يعتبر التبليغ حاصًال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها اعاله, علمًا انه سيتم 

 نشر هذا االعالم على الموقع االلكتروني الخاص بوزارة المالية:
 

 رقم البريد المضمونرقم اإلنذار اإلسمرقم التكليف
3135 محمد عزام قاسم محفوظ539764

3137 حسين احمد علي568302

3139 الرهبنة اليسوعية581118

3141 انطوان نجيب مشعالني591226

3145 ناهدة احمد نعماني621234

3147 الرهبنة الباسيلية الشويرية650287

3155 جمال توفيق المصري789634

3157 محمد علي الخياط الصبوري845280

3159 الطائفة االرتودكسية846338

3160 سعيد جميل ريشا847879
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3161 يحيى احمد خشروم847928

3162 نزيه اسعد غرة848192

3163 فؤاد ابراهيم الديراني848200

3386 الياس طنوس حجيج848333

3388 نعيمة صالح محمد الميهيني848621

3390 موريس جميل النجار849139

الخوريجوزف حبيب نكد 849553  3391

3392 غطاس يوسف الغاوي849637

3393 خليل يوسف داريدو849652

3394 خليل رستم ريا849922

3402 نقوال حنا ابو خالد850603

3404 موسى سليمان فريحة851426

3406 سليم محمد درويش851665

3408 كريم رشيد داغر851978

3409 حسين مخيبر عبد الخالق852217

3417 ادمون حبيب نكد الخوري852418

3420 عثمان صالح العجمي852699

3422 جورج نجيب جريصاتي853241

3426 ابراهيم مصلح سحاره853863

3432 جمعية فقراء الكاثوليك854534

3433 جمعية فقراء للروم الكاثوليك856154

3439 محي الدين سعيد الصالحاني856932

3441 روال فريد قاننجي857101

3443 جميل انطوان اسطفان857119

3445 سعيد قاسم فدعى857137
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3447 عفيف سمعان الفرنجي857494

3448 فؤاد داود عصفور857548

3450 الياس منصور البستاني858359

3451 جورج سمير ابو ليون858823

لبنانالرهبانية اليسوعية في 859219  3454

3456 كناز مرزوق منصور859279

3457 يمامة يوسف شرف الدين859552

3458 غالب مخايل الخزاقة859641

3459 عبد اهللا جمعة بعلبكي859705

3478 جرجي يعقوب عبد دايم859843

3461 حنا ناصيف نبهان859958

3462 قمر احمد الستياني860631

الياس نبهانجوزف 861021  3463

3464 جمعية رهبات الرسل861501

3465 نقوال يوسف نعمة861944

3466 اسماعيل عبد الرحيم عبد الرحمن862425

3467 حسين دياب هاشم863449

3468 انطوان فهد خاطر864019

3470 سعاد فارس بو عون864386

3471 عمر محمد ابو الخير سمكة864646

3473 شما سليم حاو865360

3474 شاكر ملحم السباك866586

3475 محمد نبيل القطان866620

3476 نبيل محمد الريفوني867330

3505 محمد علي ديب الساحلي868382
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3506 موسى علي ديب الساحلي868392

3507 يوسف محمد ابو عرابي868536

3509 جرجس توفيق ابو حمد868735

3510 هيلدا ملحم الزمار869420

3511 خضر احمد ابو كلش869672

3512 لما مخايل ابو زيد869707

3513 عازار بطرس كيوان869895

3514 عبد الرحمن يوسف صالح869907

3515 مهدي علي العريسي871943

3516 جميلة سليمان ابراهيم872680

3517 الياس جرجس ابو شعيا872820

3518 سيمون لطيف كرم872840

3519 سليمان توفيق عازار873085

3520 وردة يشوع شرو873091

3521 اديب الحاج محمد علي المعركش873099

3522 منيب جميل حمود873174

3523 عليا حسن رضا873419

3524 امين خليل الحصري873433

3525 محمد علي حسين منذر874399

3526 زايوارت  غانجيان875051

3527 محي الدين محمد العكره875192

3528 علي احمد ذبيان878107

3529 عقل جاد اهللا غصن880990

3530 سنيورة سليم بربارة886635

3533 عمر سعد الدين عالية943113
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3536 عاطف حسن الدسوقي1037061

انيس الدسوقيعبد الغني محمد 1037066  3537

3538 مريم عبدو عبدو1047139

3539 الفير مخايل البريدي1047439

3540 كابي وصفي عبد االحد1047714

3541 اسماعيل ابراهيم رجب1048662

3543 عبد اللطيف مصطفى محمد فارس1137836

3343 وقف مار الياس الطوق1142244

الحالنيفايز تركي 1166752  3345

3350 جمال حسين الموسوي1249892

3351 جميل محمد حمزة1252101

3352 خالد محمد حمزة1252104

3353 يوسف محمد ياسين1257058

3354 احمد محمد ياسين1257064

3355 حسن حسين حمزة1266176

3356 سامي عبد ابو غوش1267192

3357 حسن نمر علي1267765

3360 احمد محمد عبد الفتاح1279266

3361 ماري يوسف الحاج موسى1284268

3363 هناء جان جبرا1302860

3364 اميل يوسف رجي1304695

3365 محمد سمير قاسم الرحال1304704

3366 عيسى غلوم محمد علي بدوي1307324

3367 عبد الواحد جمعة ظالم1307347

جوزف غرة ثناء1308591  3369

3370 الياس خليل ابو خليفة1316391
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3371 اسعد وهبي جبرايل1316425

3372 سالم علي زعيتر1316700

3373 عامر سميح الرجبي1316752

3374 بشارة رزوق الغريب1316875

3375 شفيق حبيب نمر1316947

3376 ميشال طانوس كوزلي1318653

طانيوس حتيمخايل 1318825  3377

3378 نجا نجيب حبيب الحوراني1319359

3379 صبحي عبود الميس1319650

3380 وقف سيدة النجاة للرومالكاثوليك1338873

3382 حياة تريز الشيخ موسى1339522

3383 ماريا رياض قزعون1339932

3385 خالد ابراهيم العصيدة1355127

المارونيالوقف 1359308  3387

3389 شركة الرخام والمعدات االسمنتية1368883

3395 نبيهة صالح العجمي1369868

3396 نعيم موسى رميلي1408450

3398 علي عبد الغني زعيتر1433097

3400 محمد علي ابو هيكل1435516

3403 طوني خليل البراك1439782

3405 شفيقة حسين المعدراني1449493

3411 عصام حليم الصباغ1470658

3414 محي الدين سليم قبالن1524403

3416 موسى جوزف شيبان1733287

3419 مكرزل جوزف شيبان1733294

3421 احمد بركات عباس1816147

3424 محمود  عبد الغني100002291
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3425 غازي  الجبالي100018086

الجباليدالل  100018087  3428

3429 سليمان  التنوري100018971

3431 ابو الحسن  عجمي100022656

3434 فتحي  ايوب100029251

3436 جبرائيل  حتي100029349

3437 عمشة  علي نبها ابو هيكل100029667

3438 زهرة  الحروك وشركاها100029683

3440 سليالني  اخوان100029966

3442 حسين  دلول100037941

3444 هشام  هاشم وشركاه100039681

3446 يوسف محمد خالد فتوح وشركاه100039694

3449 ناجي وسمير  الهراوي100041070

3460 جميع مكلفي العقار  100999999

3320 جان الياس ابو صالح283679

3321 بطرس سليم االشقر283756

مخايل خزاقة جورج283757  3322

3324 جوزف موسى سلوم284031

3326 احمد عبدو حسنة284317

3327 اسعد محمد العاشق284524

3328 فدوى حسين ابو شامي284987

3331 سليم دياب قبالن286712

3332 نهاد يوسف الشايب288128

3333 يوسف سعيد صالح289264

3334 انيس نجيب مشعالني289520

3335 عباس الحمزة عباس290135

3338 علي عباس مبارك308202
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3169 جورج فؤاد ابو زيد1243510

3164 حسني علي الدلباني289881

3200 جهاد احمد حمدان221490

3219 عدنان سليم الحشيمي14504

3239 الهام محمد فرحات1005204

3240 حسان عدنان هاشم862593

287744Tapis D'or   لصاحبها عامر محمد
 الصبوري

3554

3555 اديب محمد معركش2284234

3556 الجمعية الخيرية التربوية في راشيا1724582

3557 الشركة اللبنانية لالسفلت155979

اللبناينة الفرنسية للتجهيزات العلمية 207104
 والمخبرية

3558

الحدادالياس نايف 345475  3560

3561 ايلي توما القبرصلي1780969

3562 ايمن يوسف هاجر2438982

3563 بلدية الفرزل303224

3564 بلدية حزرتا446439

3566 بلدية سحمر2362355

3567 بلدية عيتا الفخار1103363

3568 بلدية مدوخا2297566

 CHERRYتشيري اند اليم ش.م.م   1119166

AND LIME S.A.R.L 

3570

3571 جان شوقي فيكاني964115

3573 جوني طانوس سيدي2017617

3575 حنا شديد قازان1364490
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3576 خالد قاسم طالب1840664

3578 داني بطرس فياض388758

3580 داني موريس قبالن2653122

3581 راهبات العائلة المقدسة المارونيات45527

3582 سارة كريت للمقاوالت1295994

شركة بكا غاز ايلي الكرك وشركاه 1343690
 ش.م.م

3584

3585 شركة روتس ش.م.م349089

3586 شركة سمارتي تويز83083

3587 شركة فالي تاكسي1866574

3588 صيدلية المرج14279

3590 علي حسن خليل214414

3591 علي محمود حاالت213974

3592 فوزات جاد اهللا حمص44858

3593 كاف كروم ش.م.ل162995

3594 كلود بندلي مستودع ادوية ناسيونال46322

3595 لما عبد الحسن جمعة331717

مدرسة سان جورج سكول (وقف مار 2128404
 الياس بيت لهيا)

3596

3597 مؤسسة بسام قمر التجارية245479

LA RUTA 3598مؤسسة الروتا  384868

3599 ناصيف مستشارو تأمين ش.م.م229626

3600 نجاح اسماعيل هاجر208896

3601 هاني جوزيف ضاهر242545

2905RT000036659LB نسرين اسماعيل الحشيمي532119
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2911RT000036673LB ورثة عبد اهللا  نصر اهللا100054389

حاتمابراهيم قاسم 876511  2918RT000036680LB

2919RT000036681LB ابو زيد خليل عميص737684

2921RT000036683LB ادوار عازر نخله449050

2922RT000036684LB المصلحة الوطنية للتعمير871884

2923RT000036685LB امين  محمد  سليمان874060

2925RT000036687LB جرجس الياس مشيلح867928

2926RT000036688LB حسن عبد الحسن عواضه2074486

2928RT000036690LB حسن قاسم حاتم876499

2931RT000036693LB حسين يوسف حسين علي869403

2935RT000036697LB ديب  سليم  سليم874055

2937RT000036702LB سعد حسين حاتم876492

2946RT000036711LB فكتور شحادة ابو خليل1145184

2947RT000036712LB كوكب  حسن  حركي863550

2949RT000036714LB محمد سليم ابراهيم276604

2951RT000036716LB محمد نايف احمد871516

2955RT000036720LB ورثة جرجس خليل توما100072424

2956RT000036721LB يوسف قاسم حاتم876516

يونسيوسف محمد 14553  2957RT000036722LB

2959RT000036724LB اسعد يوسف صعب883878

2965RT000036730LB عبد الفتاح محمد عساف886976

2966RT000036731LB علي عمر سياج879860

2967RT000036732LB علي محمد قرقماز404980

2971RT000036736LB محمد شبلي البيطار883862

يوسف  كرم مخايل 1237123  2973RT000036699LB
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2745/2746RT 000036037LB ابراهيم علي جمعة923421

2748RT 000036063LB ابراهيم فؤاد مسلم857531

2749RT 000036064LB ابراهيم ملحم الزمار869441

2752RT 000036075LB احمد حسن شداد879940

2754RT 000036084LB احمد حسين شمس927869

2756/2757RT 000036089LB الرهبنة المخلصية في زحلة1281453

2760RT 000036093LB امال اسماعيل الحشيمي1827969

2762RT 000036095LB املين نقوال الرياشي2053404

2764RT 000036099LB اميل نقوال فريجة1219852

2767RT 000036102LB بسام اسماعيل الحشيمي1827974

2769RT 000036124LB توفيق الياس نبهان1989388

2775RT 000036143LB جمعية اصدقاء مطاعم المحبة100042521

2776RT 000036144LB جواد حسين الساحلي860872

2779RT 000036147LB جورج ملحم الزمار869447

2781RT 000036149LB حسن  احمد  اللقيس781394

2782RT 000036150LB حسن احمد الشحي856212

2783RT 000036151LB حسن محسن يوسف849518

2785RT 000036158LB حسين محسن يوسف849507

2788RT 000036334LB حيدر توفيق ابو حيدر1265913

2790RT 000036336LB خليل سليم القبرصلي859142

2791RT 000036339LB داني فايز جريس1357044

2793RT 000036344LB ديب حسين الساحلي860886

2800RT 000036359LB رياض احمد الشحيمي857339

2801RT 000036360LB رياض سلمان عيسى649303

2806RT 000036365LB سعيد يعقوب الرياشي229819
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2810RT 000036369LB سيدة جرجس مطر850494

شاهين شاهين توفيق1681174  2811RT 000036370LB

2813RT 000036372LB صبحية محمد العويشق1047180

2814/2815RT 000036373LB صديقة حسن الشحيمي2067786

2817RT 000036376LB عادل اسماعيل اسماعيل1790136

2818RT 000036379LB عاطف سعيد مناع156720

2824RT 000036412   LB علي احمد الشحيمي424134

2825RT 000036413  LB علي حسن الجاروش1397067

2830RT 000036436  LB عمر  ابراهيم  الحشيمي844324

2833RT  000036440 LB عمر حسن الحاراتي862137

2839RT 000036447  LB فارس عازار ارصوني854865

2840RT  000036448 LB فاروق احمد الشحي857346

2841RT 000036449  LB فاهمة طانيوس خاطر1157616

2842RT  000036450 LB فايز  نجيب  الحاج شاهين33009

2845RT 000036452  LB فايز محمد يونس864338

2847RT  000036454 LB فؤاد ابراهيم مسلم853829

2851RT 000036458  LB قرة بت طوروس كوركجيان858018

2864RT  000036466 LB كوكب سليمان الزمار869436

2865RT  000036467 LB كيورك نرسيس كازنجيان1047475

2874RT 000036576  LB محمد  سعيد  عمر851685

2877RT  000036579 LB محمد حسن الحاراتي862130

2880RT 000036604  LB محمد رشيد سيف الدين964037

معكرونميشال ندرة 867840  2895RT 000036624  LB

2898RT 000036628  LB ناديا احمد شداد1516517

2903RT  000036637 LB نبيه فيليب دحروج289001
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2900RT  000036638 LB نجال خليل درويش859124

2849RT 000036456  LB قاسم اسماعيل الحشيمي214650

2822RT 000036320   LB علي ابراهيم جمعه2269787

2897RT 000036626  LB ناديا  داوود  الهندي حشيمي1827937

2894RT  000036623 LB مياده اسماعيل الحشيمي349843

2866RT  000036468 LB مارسلو بنديتو سمير معلوف1368580

2890RT 000036618  LB منى هايل سماره1235340

2878RT  000036580 LB محمد حسين الساحلي294563

2896RT 000036625  LB ناجي طنوس التنوري878256

2891RT 000036619  LB مها خضر شاتيال2147423

2844RT 000036451  LB فايز الياس السغبيني2431939

2826RT  000036414 LB علي حسين الساحلي2363636

2829RT 000036435  LB علي محمد محفوظ ضاهر1317742

2835RT  000036443 LB غسان  احمد  حمودي1319829

2846RT  000036453 LB فهد عيد موسى قبجي2009632

2854RT  000036461 LB كايد  احمد  حمودي1986164

2856RT  000036463 LB كليم نجيب االشقر2126515

2857RT  000036464 LB كمال ابراهيم صالحة467133

2872RT 000036566  LB محمد  ابراهيم  الحشيمي292899

2873RT  000036571 LB محمد  ابراهيم  المرتضى2024406

2879RT 000036601  LB محمد حسين شمس287426

2881RT 000036605  LB محمد علي الحشيمي1443744

2882RT 000036607  LB محمد فارس يقطين2419820

2885RT 000036611  LB مخايل جرجس شديد1214784

2886RT  000036613 LB مريم حسن الشحيمي1786628
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2887RT 000036614  LB مريم طانيوس خاطر1236624

2889RT 000036616  LB منى معن حمور اللبابيدي1048686

2893RT 000036622  LB موسى الياس نبهان2066812

ابراهيم فرحات ناظم215105  2899RT 000036634  LB

2901RT 000036635  LB نبيل جان شقرا1751927

2902RT 000036636  LB نبيل نجيب االشقر284692

2904RT000036658LB نجيبة نجيب االشقر2126463

2906RT000036668LB نهاد قزحيا التنوري235945

2909RT000036671LB وداد طتنوس خاطر1229918

2910RT000036672LB وديع بن ابراهيم سمعان ابو رعد1323712

2913RT000036675LB وسام محمد غادر2147405

2914RT000036676LB وسيم  خليل  سلوم211962

2916RT000036678LB وليد محمد الشحيمي1787494

2933RT000036695LB حنا طانوس عواد2402974

2934RT000036696LB خالد عبد الهادي خالدية1913143

2936RT000036701LB ديب محمد يوسف2387635

2938RT000036703LB سليمان عبد الهادي خالدية1913161

2941RT000036706LB شمس عبد الحاكم مدلج2280079

2943RT000036708LB صالح عبده مراد288739

خالديةعدنان عبد الهادي 2398766  2944RT000036709LB

2968RT000036733LB عليا  جمعة  حسن1967743

2750RT 000036067LB اجني خليل حداد2194638

2751RT 000036071LB احمد  محمد  ايوب سلوم506514

2753RT 000036076LB احمد حسين الساحلي1806422

2758/59RT 000036091LB الياس جرجس شديد1214780
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2761RT 000036094LB امال طانيوس حداد395424

2763RT 000036098LB اميل عازر ارصوني1596155

2768RT 000036111LB بسيمة محمد الشحيمي1787498

2770/71RT 000036126LB توفيق محمد فارس2398995

2772RT 000036128LB جان  مخايل  النمير14167

عازر االرصوني (ورثة) جان302499  2773RT 000036141LB

2778RT 000036146LB جورج فؤاد الخياط851345

2786RT 000036160LB حنا طانوس حداد1540697

2787RT 000036165LB حيدر احمد الحشيمي1309846

2789RT 000036335LB خليل ابراهيم صالحة467126

2796RT 000036350LB رشيد حسين حاطوم930449

2804RT 000036363LB سامي حسين الساحلي1807703

2805RT 000036364LB سبع طانيوس حداد2196035

2808RT 000036367LB سلمان أحمد شداد2249004

2809RT 000036368LB سليم محمود رحال313987

2816RT 000036375LB طوني حليم ابو شلهوب248041

يوسف تنوري عايدة2144727  2819RT 000036380LB

2820RT 000036381LB عائشة يوسف حاراتي2423012

 

 
 

          زحلة في

             رئيس المصلحة المالية االقليمية
في محافظة البقاع                                                                  


