
                                                                                                
 
  
 
 
 

 إعالم تبليغ
 تبليغ بريد مضمون الموضوع :                                               

 
في محافظة البقاع ، المكلفين الواردة  اإلقليميةصلحة المالية مديرية الواردات / الم –مديرية المالية العامة  –تدعو وزارة المالية 

، لتبلغ البريد المذكور تجاه مبنى المالية السراي الحكومي   –مركز الدائرة الكائن في زحلة  إلىللحضور  أدناه في الجدول أسماؤهم
بليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة يعتبر الت 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
تاريخ الزيارة 

 اسم المكلف الرقم الضريبي رقم البريد المضمون الثانية
11/02/2015 28/01/2015 RR140269796LB 45525 جورج يوسف اعزان 
16/02/2015 04/02/2015 RR140270321LB 45813 جهاد رشيد توما 

17/02/2015 03/02/2015 RR140267937LB 210487 شكيب فرهود ابوزور 
11/02/2015 29/01/2015 RR140270499LB 353274 محمد علي رزاق 
16/02/2015 04/02/2015 RR140270383LB 683870 جبور شادي رفيق 
17/02/2015 29/01/2015 RR140270445LB 1184384 نادر وجيه سعيد 
03/03/2015 29/01/2015 RR140270454LB 1592135 امال جرجس ابو عبود 
17/02/2015 03/02/2015 RR140270508LB 2900728 أيمن غصوب خرفان 
03/03/2015 11/02/2015 RR140270803LB 1454345 مايا ملكي عبود 
03/03/2015 11/02/2015 RR140270675LB 1979053  شركة بقاع نيوزBEKAA NEWS 
19/03/2015 13/03/2015 RR140271738LB 244005 الشركة اللبنانية السورية للتجارة والنقل 
19/03/2015 09/03/2015 RR140271812LB 294156 فندق مسابكي 
17/04/2015 08/04/2015 RR140273155LB 1561594  طوني سروجيجويس 
17/04/2015 08/04/2015 RR140273138LB 1561598 مينون طوني سروجي 
17/04/2015 09/04/2015 RR140273345LB 1736232 قصر الخبز ش.م.م 
17/04/2015 09/04/2015 RR140273481LB 2441013  شركة فيلوتVIOLET .ش.م.م 
23/04/2015 09/03/2015 RR140272058LB 14986 بد الحفيظ شاتيالسهيل ع 
23/04/2015 10/03/2015 RR140271049LB 45982 حسين احمد قاسم احمد 
23/04/2015 10/03/2015 RR140272132LB 1627174 حسام نسيب رباح 
22/04/2015 16/04/2015 RR140273265LB 215528 شركة نجال فيزيون ش.م.م 
22/04/2015 09/04/2015 RR140273288LB 240072 تيك ترينينغسنتر ش.م.ماينفو 
23/04/2015 14/04/2015 RR140273291LB 472683 شارميل سويس كوزميتيكس ش.م.م 
21/04/2015 14/04/2015 RR140273230LB 1394495 العجمي للخليخ العربي ش.م.م 
23/04/2015 

 
16/04/2015 

 
RR140273518LB 
 

164753 
 

 شركة عدي للصيرفة
 

28/04/2015 27/02/2015 RR140271432LB 45419 جهاد يوسف اعزان 
27/04/2015 02/03/2015 RR140270905LB 1138010 خالد اسعد سلمان 
24/04/2015 02/03/2015 RR140271273LB 1543296 كابي طوني الحايك 
24/04/2015 25/02/2015 RR140271137LB 3000510 خالد محمد حمود 

 اليوم التالي لتاريخ التبليغ .من تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين 
 

 المصلحة المالية االقليميةرئيس                                                                                                           
 في محافظة البقاع                                                                                                                   

 
 ألين الجميل                                                                                                                       

 

  البقاعية في محافظة االقليمالمصلحة المالية  العامةمديرية المالية  وزارة المالية الجمهورية اللبنانية
عدد:                          


