
                                                                                                 

  
    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 
   

تاريخ الزيارة   
 الثانية

لرقم ا
 اسم المكلف رقم البريد المضمون تاريخ اللصق  اسم الدائرة الضريبي

RR008198658LB 13344 11/07/2011 12/08/2011 االلتزام الضريبي  م.م.شركة الربيع لالنتاج والتوزيع الفني ش
RR008198707LB 323137 13/07/2011 12/08/2011 االلتزام الضريبي  ماھر خالد عمران
RR008198766LB 479063 11/07/2011 16/08/2011 االلتزام الضريبي  نبھان شكيب غانم
RR008198920LB 463603 13/07/2011 12/08/2011 االلتزام الضريبي  ادوار جميل مطران
RR008199120LB 1331168 20/07/2011 16/08/2011 االلتزام الضريبي  م.م. شOPTIONSشركة 
RR008199125LB 13289 12/07/2011 16/08/2011 االلتزام الضريبي  -الميكو- ل .م.ية للزراعة والري الحديث شالشركة اللبنان
RR008199126LB 13244 12/07/2011 16/08/2011 االلتزام الضريبي  ل.م.الشركة اللبنانية النتاج وتسويق المواد الغذائية ش
RR008199162LB 446722 08/07/2011 12/08/2011 االلتزام الضريبي  علي عبد الكريم حمود
RR008199190LB 797430 13/07/2011 12/08/2011 االلتزام الضريبي  شركة االتحاد للزراعة والتجارة
RR008199186LB 608463 11/07/2011 16/08/2011 االلتزام الضريبي  م.م.شركة غولدن الين للتجارة العامة ش
RR008199182LB 13358 11/07/2011 16/08/2011 االلتزام الضريبي CO TRADING G.M.R

RR008199211LB 219444 11/07/2011 12/08/2011 االعتراضات  طوني ابراھيم حمصي
RR008199176LB 2466597 15/07/2011 16/08/2011 االلتزام الضريبي  سومارا سليم حمود
RR008199206LB 46919 11/07/2011 17/08/2011 التدقيق الضريبي  نضال ابراھيم الشوباصي
RR008199201LB 1636329 13/07/2011 16/08/2011 التدقيق الضريبي  ماھر ابراھيم قاضي
RR008199227LB 117158 13/07/2011 12/08/2011 االلتزام الضريبي  شركة اغرينا تورا للتجارة العامة
RR008199264LB 1232127 13/07/2011 12/08/2011 االلتزام الضريبي  م.م.بالنت فود غروب ش
RR008199259LB 13475 11/07/2011 18/08/2011 االلتزام الضريبي  صالح ابراھيم شمعون
RR008199261LB 34932 19/07/2011 16/08/2011 االلتزام الضريبي  نعيم يوسف صالح
RR008199266LB 1486309 19/07/2011 16/08/2011 االلتزام الضريبي  كمال حسين عبد هللا
RR008199293LB 206264 20/07/2011 16/08/2011 االلتزام الضريبي  شركة رالكو التجارية    شركة محمد الرواس وشركاه
RR008199294LB 157609 20/07/2011 16/08/2011 االلتزام الضريبي  محمد الشاغوري وشركاه/شركة السعادة للصناعة والتجارة
RR008199287LB 46855 20/07/2011 16/08/2011 االلتزام الضريبي  شركة سويد العصرية
يااللتزام الضريب  16/08/2011 14/07/2011 RR008199271LB 1052292  سامي جان الحداد
RR008199270LB 46130 14/07/2011 19/08/2011 االلتزام الضريبي  انطوان مخايل غرة
RR008199252LB 1592866 13/07/2011 12/08/2011 االلتزام الضريبي  صبحي كريم عبد هللا
RR008199255LB 264206 13/07/2011 17/08/2011 االلتزام الضريبي   توفيق رجب دني

  .تبدأ مھلة االعتراض المحددة بشھرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ 
  
  

         رئيس مالية البقاع بالتكليف                                                                                          
  

       طانيوس رزق                                                                                                   


