
                                                                                                 

  
    مديرية المالية العامة
    مالية محافظة البقاع

  
  إعالم تبليغ

  
  تبليغ بريد مضمون :                                                الموضوع 

  
 في محافظة البقاع ، المكلفين الواردة اإلقليميةالمصلحة المالية /  مديرية الواردات –ديرية المالية العامة  م–تدعو وزارة المالية 

، لتبلغ البريد المذكور تجاه  مبنى المالية السراي الحكومي  – مركز الدائرة الكائن في زحلة إلى للحضور أدناه  في الجدولأسماؤھم
 يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتھاء مھلة المراجعة وإال ، اإلعالمما من تاريخ نشر ھذا  خالل مھلة ثالثين يواسم كل منھم

  : على الموقع االلكتروني الخاص بوزارة الماليةاإلعالم انه سيتم نشر ھذا  ، علماأعاله إليھاالمشار 
   

  
 اسم المكلف لرقم الضريبيا رقم البريد المضمون تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق  اسم الدائرة

14/07/2011 االلتزام الضريبي 27/12/2010 RR008198536LB 608463  م.م.شركة غولدن الين للتجارة العامة ش
15/07/2011 االلتزام الضريبي 10/01/2011 RR008198570LB 45813  جھاد رشيد توما
20/07/2011 االلتزام الضريبي 20/12/2010 RR008198610LB 252390  م.م.شركة ثمار الزراعية ش
21/07/2011 االلتزام الضريبي 04/01/2011 RR008198678LB 14720  لبنى محمد عمر سنو
19/07/2011 االلتزام الضريبي 05/05/2011 RR008198699LB 209818  نبيل عبد المسيح عزو
15/07/2011 االلتزام الضريبي 05/05/2011 RR008198727LB 363353  م.م.د كومباني شكلوز تراي
20/07/2011 االلتزام الضريبي 10/01/2011 RR008198767LB 364482  مؤسسة الليطاني لتصنيع االلمينوم
14/07/2011 االلتزام الضريبي 07/02/2011 RR008198809LB 73601  مالك عبد الرحمن االنسي

18/07/2011 خدمة المكلفين      05/05/2011 RR008198823LB 294403  يلي جورج ابو زاملا
19/07/2011 االلتزام الضريبي 05/05/2011 RR008198890LB 371207  فوزي عبد المسيح الشماس
14/07/2011 االلتزام الضريبي 03/03/2011 RR008198894LB 349682  حسام صالح احمد

14/07/2011 االعتراضات الضريبية 22/02/2011 RR008198916LB 142289   جميل كرام الدينيحي
 خدمة المكلفين     

14/07/2011 29/03/2011 RR008199024LB 2286961
بيروت امبورت كومبني انونيما عبد الكريم 

 سعيد مراد وشركاه
 خدمة المكلفين     

19/07/2011 29/03/2011 RR008199026LB 2371081
 عبد الناصر BAHIA SHOPباھيا شوب 

 عبد الرزاق وشركاه
تراضات الضريبيةاالع  20/07/2011 05/05/2011 RR008199052LB 209342  داود بطرس الحكيم

29/07/2011 االعتراضات الضريبية 05/05/2011 RR008199058LB 268635  ل.م.الشركة العامة لالنتاج والتصدير ش
19/07/2011 االلتزام الضريبي 06/05/2011 RR008199096LB 13233  م.م.ة ششركة االعالف الحديث
19/07/2011 االلتزام الضريبي 06/05/2011 RR008199106LB 583287  م.م.شركة مصري وخليل التجارية ش
16/07/2011 االلتزام الضريبي 05/05/2011 RR008199107LB 161875  الشركة المتحدة للتجارة وصناعة االلمينيوم
19/07/2011 االلتزام الضريبي 05/05/2011 RR008199111LB 233324  م.م.معلوف ميديكير ش
15/07/2011 االلتزام الضريبي 05/05/2011 RR008199117LB 1388882  شوقي خير هللا بلوط
15/07/2011 االلتزام الضريبي 05/05/2011 RR008199118LB 1375472  عبد الكريم محمد العيسى المحمد
19/07/2011 االلتزام الضريبي 05/05/2011 RR008199121LB 989288  م.م.شركة مور ش

  .تبدأ مھلة االعتراض المحددة بشھرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ 
  
  

         رئيس مالية البقاع بالتكليف                                                                                          
  

       طانيوس رزق                                                                                                   


