
                                                                                                 
  
   
  
  
  
  

  إعالم تبليغ
  تبليغ بريد مضمون الموضوع :                                               

  
 /دائرة تالضرائب النوعيةفي محافظة البقاع اإلقليميةمصلحة المالية مديرية الواردات / ال –مديرية المالية العامة  –تدعو وزارة المالية 
، لتبلغ مبنى المالية السراي الحكومي   –مركز الدائرة الكائن في زحلة  إلىللحضور  أدناه في الجدول أسماؤهم، المكلفين الواردة 

يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد  وإال،  اإلعالمخالل مهلة ثالثين يوما من تاريخ نشر هذا  البريد المذكور تجاه اسم كل منهم
  على الموقع االلكتروني الخاص بوزارة المالية: اإلعالمانه سيتم نشر هذا  ، علما أعاله إليهاانتهاء مهلة المراجعة المشار 

  اسم المكلف الرقم الضريبي رقم البريد المضمون 
RR147323735LB 2210905 هند عجاج ابو فرح 
RR147323721LB 2210908 سلوى عجاج ابو فرح 
RR147323718LB 2590329 تريز اسكندر التن 
RR147322805LB 2700515 عصام محمد هالل 
RR147322814LB 1065872 علي محمد شاهين هالل
RR147323134LB 2685914 وسام حسن نصر الدين 
RR147323117LB 2685431 نضال حسن نصر الدين 
RR147323103LB 2685917 محمد حسن نصر الدين 
RR147323678LB 2871050 وسام سامي حمود 
RR147323664LB 2871049 عائدة سامي حمود 
RR147323681LB 2871046 اياد سامي حمود 
RR147323298LB 2871044 عماد سامي حمود 
RR147323655LB 2871038 زياد سامي حمود 
RR147322669LB 864751 ن اليوسفشفيقة عبد الرحم 
RR147322672LB 650835 منيرة وجيه العجالني 
RR147322765LB 1173012 ريا جورج بطرس 
RR147322774LB 848801 لوريس نجيب الدبس 

RR147322788LB 1173009 اندره ماريا جان سالمه 
RR147322791LB 860256 روال جورج بطرس 
RR147323219LB 2813071 ابراهيم محمد بكري 
RR147323151LB 2813083 سكينه محمد بكري 
RR147323179LB 2813058 صالح محمد بكري
RR147323196LB 2813077 وصال محمد بكري 
RR147323182LB 2813065 عبد الباسط محمد بكري 
RR147322933LB 2820748 مسعود احمد ياسين 
RR147322615LB 2091148 محمد يوسف جلول 
RR147323545LB 

 راهيم محمود خلفاب 2773792
RR147322598LB 
RR147323531LB 2773797 امنة محمود خلف 
RR147323505LB 

 خديجة محمود خلف 2773794
RR147322584LB 
RR147323491LB 

 راضي محمود خلف 1318691
RR147322607LB 
RR147323528LB 

 صبحية محمود خلف 2773795
RR147322575LB 
RR147323514LB 

 عايشة محمود خلف 2773796
RR147323540LB 
RR147323488LB 

 عمر محمود خلف 1307246
RR147322567LB 

لجمهورية اللبنانيةا
 وزارة المالية

 مديرية المالية العامة
افظة المصلحة المالية االقليمية في مح

 البقاع
 

عدد:        



RR147323474LB 
 محمد محمود خلف 2773786

RR147322536LB 
RR147323275LB 1242301 سميرا نجيب مساعد 
RR147323465LB 1730591 محمد قاسم صوان 
RR147323457LB 3000306 م صواناحمد قاس 
RR147323443LB 2619434 جورج نخله جرجس 

RR147323430LB 2619395 الياس نخله جرجس 
RR147323426LB 2619392 جان نخله جرجس 
RR147323412LB 1372503 اسعد رشيد هدال 
RR147323222LB 1993899 جاد جورج ابو شعيا 
RR147323338LB 3067248 كميل موسى شمعون 
RR147323324LB 1768374 ماري حنا عبدايم 
RR147323315LB 3028677 بسام ملك يشوع 
RR147322995LB 872410 بهيجة فارس حيمور
RR147322981LB 1698901 خالدية فارس حيمور
RR147322845LB 2434260 جورج نايف ابو عبود 
RR147322955LB 1438035 ملحم خالد البيطار 
RR147322964LB 1769413 فخليل حسن خل 
RR147322831LB 1831306 طانوس رشيد مهنا 
RR147322978LB 1698835 فاطمة فارس حيمور 
RR147322902LB 873878 زينة انطوان سابا 
RR147322828LB 1831220 ميشال خليل مهنا 
RR147322862LB 2965377 نجال منصور عبدهللا الفلفلي 
RR147322859LB 2965375 لفلياسكندر منصور عبدهللا الف 
RR147323001LB 876885 توفيقة فارس حيمور 
RR147322553LB 2773487 علي مجمود خلف 

  
  تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ . 

  المصلحة المالية االقليميةرئيس                                                                                                           
  في محافظة البقاع                                                                                                                   

  
  ألين الجميل                                                                                                                       
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