
                                                                                                 

  
  مديرية المالية العامة  
  مالية محافظة البقاع  
  
  
  

  إعالم تبليغ
  تبليغ بريد مضمون الموضوع :                                               

  
في محافظة البقاع ، المكلفين الواردة  اإلقليميةمديرية الواردات / المصلحة المالية  –ديرية المالية العامة م –تدعو وزارة المالية 

، لتبلغ البريد المذكور تجاه مبنى المالية السراي الحكومي   –مركز الدائرة الكائن في زحلة  إلىللحضور  أدناه في الجدول أسماؤھم
يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتھاء مھلة المراجعة  وإال،  اإلعالمما من تاريخ نشر ھذا خالل مھلة ثالثين يو اسم كل منھم

  على الموقع االلكتروني الخاص بوزارة المالية: اإلعالمانه سيتم نشر ھذا  ، علما أعاله إليھاالمشار 
  
  
  

   
  

 نرقم البريد المضمو تاريخ الزيارة الثانية  تاريخ اللصق  اسم الدائرة
الرقم 

 اسم المكلف الضريبي
 االعتراضات الضريبية

05/03/2013 26/02/2013 RR009646783LB 1950614
 E-TRANSترانس كو ش.م.م. -اي 

CO S.A.R.L 
26/02/2013 07/03/2013 االلتزام الضريبي RR009646765LB 2619392  جان نخله جرجس
 20/03/2013 خدمات المكلفين

 
01/03/2013 RR009646789LB 

 
2798722  مازن اسامة حمود

  
 19/03/2013 التدقيق الضريبي

 
05/03/2013 RR009646795LB 

 
1423984  روبير جورج نعيمي

 
13/03/2013 21/03/2013 التدقيق الضريبي RR009646797LB 14780  مؤسسة محمد وعماد بزده
11/03/2013 21/03/2013 االلتزام الضريبي RR009646803LB 2722939  عبد هللا علي الموسوي
18/03/2013 03/04/2013 االلتزام الضريبي RR009646815LB 2034882  علي حسين المكحل
18/03/2013 03/04/2013 االلتزام الضريبي RR009646814LB 2685602  حسين محمد دلول
 معالجة المعلومات

11/04/2013 04/04/2013 RR009646826LB 2019071
ابي وشركاه   شركة شركة عادل ابو عر

 MADELماديل 
 17/04/2013 التحصيل

 
09/04/2013 RR009646823LB 

 
2760158   موسى اسعد كفوري

12/04/2013 18/04/2013 التدقيق الضريبي RR009646834LB 138064  محمود ناصر الموسوي
11/04/2013 17/04/2013 التدقيق الضريبي RR009646837LB 907734  شركة البقاع لالعمار ش.م.ل
 23/04/2013 معالجة المعلومات

 
17/04/2013 RR009646827LB 

 
252449  شركة مطاعم ومقاھي الليدو

 
17/04/2013 30/04/2013 معالجة المعلومات RR009646845LB 45680  حنا جورج لطيف
19/04/2013 02/05/2013 االلتزام الضريبي RR009646873LB 446055  فايز شلھوب جورج
19/04/2013 02/05/2013 االلتزام الضريبي RR009646862LB 2810699  جميل فارس جاسر
07/05/2013 15/05/2013 معالجة المعلومات RR009646912LB 46039  غسان البرت قرعوني
30/04/2013 15/05/2013 التدقيق الضريبي RR009646885LB 89340  بطرس سليم عطا

وماتمعالجة المعل  15/05/2013 08/05/2013 RR009646911LB 218173  انطوان جان معلوف
07/05/2013 15/05/2013 التدقيق الضريبي RR009646884LB 415911  شركة بطرس عطا هللا وشركاه للصيرفة 
09/05/2013 16/05/2013 معالجة المعلومات RR009646902LB 214396  احمد حسين يزبك
09/05/2013 16/05/2013 معالجة المعلومات RR009646917LB 217975  علي محمد العزير
08/05/2013 16/05/2013 معالجة المعلومات RR009646905LB 268409  سالم محمد منذر



08/05/2013 16/05/2013 االلتزام الضريبي RR009646899LB 345319  بول جورج نصر هللا
09/05/2013 16/05/2013 االلتزام الضريبي RR009646897LB 1390145  وسام توفيق النعيمي
20/05/2013 04/06/2013 االلتزام الضريبي RR009646925LB 206053  جرجس ابراھيم الدبس
20/05/2013 31/05/2013 االلتزام الضريبي RR009646930LB 2395995  مجيد اسعد معلوف

  بليغ .من اليوم التالي لتاريخ التتبدأ مھلة االعتراض المحددة بشھرين 
  

  رئيس مالية البقاع                                                                                                          
  

  الين الجميل                                                                                                               


