
                                                                                                 

  
    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

25/10/2011 10/11/2011 االلتزام الضريبي RR008198713LB 217657  ريتا جورج غنطوس
24/10/2011 10/11/2011 التدقيق الضريبي RR008198731LB 1455087  غسان محمد عبد الرحيم
31/10/2011 10/11/2011 االلتزام الضريبي RR008198768LB 1105625  لرياشييوسف حبيب ا
25/10/2011 11/11/2011 االلتزام الضريبي RR008198806LB 176497  نجاح احمد جاروش عبدوني
24/10/2011 10/11/2011 التدقيق الضريبي RR008198852LB 1037065  DOCUMENT CENTERشركة  
24/10/2011 10/11/2011 االلتزام الضريبي RR008198858LB 463578  شركة سينما ھيلتون

لتزام الضريبياال  10/11/2011 25/10/2011 RR008198864LB 575470  م.م.الشركة الدولية للنفط والغاز ش
25/10/2011 11/11/2011 االلتزام الضريبي RR008198914LB 310316  عمر عثمان سلوم
28/10/2011 11/11/2011 االلتزام الضريبي RR008198917LB 164776  علي محمود قبالن

لضريبيااللتزام ا  10/11/2011 24/10/2011 RR008198923LB 463617  SPLASH UNISEXسبالش يونيسكس 
24/10/2011 11/11/2011 االلتزام الضريبي RR008198928LB 84249  حسام محمد غزالي
24/10/2011 11/11/2011 االلتزام الضريبي RR008198929LB 84253  عصام محمد غزالي
24/10/2011 11/11/2011 االلتزام الضريبي RR008198930LB 84257  ربيع محمد غزالي
01/11/2011 10/11/2011 االلتزام الضريبي RR008198986LB 2450909  مريم سامي عبود
25/10/2011 10/11/2011 التدقيق الضريبي RR008199022LB 800544  سامية طانوس النجار
05/10/2011 10/11/2011 االلتزام الضريبي RR008199055LB 1129082  جمال عبد الرحمن النويري
24/10/2011 15/11/2011 االلتزام الضريبي RR008199148LB 13273  م.م.ش" بكامار"الشركة البقاعية للمالحة 
07/10/2011 12/11/2011 التدقيق الضريبي RR008199466LB 2203096  ماجد رمضان محمد
07/10/2011 12/11/2011 التدقيق الضريبي RR008199475LB 2203096  ماجد رمضان محمد
06/10/2011 14/11/2011 التدقيق الضريبي RR008199477LB 253006  شركة سماحة التجارية
11/10/2011 10/11/2011 التدقيق الضريبي RR008199484LB 193071  م.م.شركة ابناء سامي غرة ش
06/10/2011 11/11/2011 التدقيق الضريبي RR008199485LB 13212  م.م.شركة بكاغاز ش

19/10/2011 10/11/2011 االعتراضات الضريبية RR008199489LB 452863  ل.م.الشركة اللبنانية للصناعة والتجارة ش
20/10/2011 10/11/2011 االعتراضات الضريبية RR008199492LB 1190500  ل.م.شركة اوكليد غروب ش

01/11/2011 10/11/2011 االلتزام الضريبي RR008199503LB 528295  اسامة عبدهللا عباس
01/11/2011 14/11/2011 االلتزام الضريبي RR008199510LB 797430  شركة االتحاد للزراعة والتجارة

  .تبدأ مھلة االعتراض المحددة بشھرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ 
  
  

         رئيس مالية البقاع بالتكليف                                                                                          
  

       طانيوس رزق                                                                                                   


