
                                                                                                 
  
   
  
  
  
  
  

  إعالم تبليغ
  تبليغ بريد مضمون الموضوع :                                               

  
في محافظة البقاع ، المكلفين الواردة  اإلقليميةلمصلحة المالية مديرية الواردات / ا –مديرية المالية العامة  –تدعو وزارة المالية 

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

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

  تاريخ اللصق
تاريخ الزيارة 

 رقم البريد المضمون الثانية
الرقم 

 اسم المكلف الضريبي
01-10-2014 11-04-2014 RR139226192LB 238514  الشركة االردنية اللبنانية للتجارة العامة ش.م.م
01-10-2014 14-04-2014 RR139226507LB 1840816  حسن سليم حيدر احمد

30-09-2014 16-04-2014 RR139226762LB 1876244  الورا لتأجير السيارات ش.م.م
17-06-2014 05-06-2014 RR139227723LB 215878  سالم علي حاطوم
17-06-2014 05-06-2014 RR139227670LB 345384  جورج متري كفوري
20-06-2014 06-06-2014 RR139227710LB 1459298  يوسف انطوان ابو عبيد
17-06-2014 06-06-2014 RR139227652LB 1655360  ماري تريز انطوان مزرعاني
01-10-2014 

 
07-07-2014 

 
RR139228043LB 
 

1979053  BEKAA NEWSيوز شركة بقاع ن
 

02-10-2014 
 

14-07-2014 
 

RR139228057LB 
 

51065  كازينو الوادي الكبير
 

01-10-2014 21-07-2014 RR139228145LB 948633  ابراھيم اسكندر دحروج
02-10-2014 17-07-2014 RR139228065LB 1216230  الياس ديب السكاف
01-10-2014 

 
23-07-2014 

 
RR139228180LB 
 

2978937  سامر بسام ھاشم
 

05-09-2012 
 

28-08-2012 
 

RR009646529LB 
 

710795  يوسف رشيد رحمه
 

03-10-2014 11-08-2014 RR139228264LB 241742  شركة المصباح للتجارة ش.م.م
07-10-2014 08-08-2014 RR139227799LB 1432852  رياض علي عامر
09-10-2014 

 
14-08-2014 

 
RR139228233LB 
 

2812165  J.A technologiesشركة جمانا وشركاھا 
 

26-09-2014 10-09-2014 RR139228397LB 2046235  شركة حسن شاھين وشركاؤه
26-09-2014 17-09-2014 RR139228485LB 2103294  طوني نايف حوراني
30-09-2014 18-09-2014 RR139228661LB 14654  محمد ابراھيم الجزار
30-09-2014 18-09-2014 RR139228732LB 1184384  نادر وجيه سعيد
01-10-2014 22-09-2014 RR139228689LB 1428919  نسب محمد شقير

01-10-2014 23-09-2014 RR139228746LB 1691863  نتالي خليل قھوجي
30-09-2014 18-09-2014 RR139228437LB 1981517  وسيم توفيق حاطوم
01-10-2014 23-09-2014 RR139228542LB 46703  يوسف مخول ابو حمرا
01-10-2014 23-09-2014 RR139228600LB 280978  محمد جميل الحايك
01-10-2014 22-09-2014 RR139228556LB 313166  عبد هللا محمد موسى
03-10-2014 25-09-2014 RR139228750LB 2033299  نادر ذيب ايوب بزي
08-10-2014 29-09-2014 RR139229035LB 46868  رياض مشھور العقدي
09-10-2014 30-09-2014 RR139228953LB 457472  حبيب يوسف الغريافي
08-10-2014 29-09-2014 RR139229052LB 2417973  فادي جورج عقل

الجمهورية اللبنانية
مديرية المالية  وزارة المالية

 العامة
االقليمية في محافظة المصلحة المالية 

  البقاع
عدد:                          



13-10-2014 01-10-2014 RR139228508LB 2876799  شركة عمر المصري و اوالده ش.م.م 
14-10-2014 

 
03-10-2014 

 
RR139229021LB 
 

45813  جھاد رشيد توما
  

16-10-2014 
 

02-10-2014 
 

RR139228763LB 
 

315759  سالم خضر شرف الدين
  

  من اليوم التالي لتاريخ التبليغ .تبدأ مھلة االعتراض المحددة بشھرين 
  

  المصلحة المالية االقليميةرئيس                                                                                                           
  في محافظة البقاع                                                                                                                   

  
  ألين الجميل                                                                                                                       

  


