


                                                                                                
 
  
 
 
 

 إعالم تبليغ
 تبليغ بريد مضمون الموضوع :                                               

 
في محافظة البقاع ، المكلفين الواردة  اإلقليميةصلحة المالية مديرية الواردات / الم –مديرية المالية العامة  –تدعو وزارة المالية 

، لتبلغ البريد المذكور تجاه مبنى المالية السراي الحكومي   –مركز الدائرة الكائن في زحلة  إلىللحضور  أدناه في الجدول أسماؤهم
بليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة يعتبر الت وإال،  اإلعالمخالل مهلة ثالثين يوما من تاريخ نشر هذا  اسم كل منهم

 على الموقع االلكتروني الخاص بوزارة المالية: اإلعالمانه سيتم نشر هذا  ، علما أعاله إليهاالمشار 
  

 تاريخ اللصق
تاريخ الزيارة 

 رقم البريد المضمون الثانية
الرقم 

 اسم المكلف الضريبي
22/01/2015 

 
04/12/2014 

 
RR140266401LB 
 

306616 
 

 وائل رجا بريش سلمان
 

19/02/2015 06/02/2015 RR140269972LB 14344 علي شريف فرحات 

19/02/2015 04/02/2015 RR140270689LB 51065 كازينو الوادي الكبير 
24/02/2015 11/02/2015 RR140270644LB 164989 عبد هللا شهاب الدلباني 
18/03/2015 04/02/2015 RR140270406LB 241742 شركة المصباح للتجارة ش.م.م 
03/03/2015 19/02/2015 RR140268985LB 277297 جهاد عبد الحسن شقير 
03/03/2015 21/02/2015 RR140269990LB 13269 الشركة العامة للمطاحن والحبوب ش.م.ل 
04/03/2015 21/02/2015 RR140269725LB 13659 سامي ابراهيم العجمي 
03/03/2015 21/02/2015 RR140269703LB 14201 محمد علي حمزه 
09/03/2015 21/02/2015 RR140270216LB 126327 وائل نايف عبد االحد 
09/03/2015 21/02/2015 RR140269632LB 185059 شركة مزارع شتورة ش.م.م 
17/03/2015 21/02/2015 RR140269685LB 238015 محمد ديب حسين 
03/03/2015 21/02/2015 RR140269408LB 248718 شركة السنابل الخضراء للتجارة العامة والنقل ش.م.م 
03/03/2015 21/02/2015 RR140269840LB 309843  مطعم-بوغوص زيتليان وشركاه 
03/03/2015 21/02/2015 RR140269924LB 916130 نظالت محمد حمود 
09/03/2015 21/02/2015 RR140269575LB 977395  زين الدينسعد عمر 
03/03/2015 21/02/2015 RR140269411LB 1636328 ماهر ابراهيم قاضي 
03/03/2015 21/02/2015 RR140269460LB 2025918 داوود نجار حسو 
03/03/2015 21/02/2015 RR140269385LB 2080987 عمر احمد اقرع 
03/03/2015 21/02/2015 RR140269986LB 2119998 عمر احمد صالح 
03/03/2015 21/02/2015 RR140269615LB 2203086 ماجد رمضان محمد 
03/03/2015 21/02/2015 RR140269456LB 2203125 محمد احمد الموسى 

03/03/2015 21/02/2015 RR140269439LB 2973621 
شركة العرب لصيانة الشاحنات والتجارة العامة حسن 

 طراف و شريكه
  RR140268946LB 1198550 نطونيو سمير معلوفماركوس ا 

 من اليوم التالي لتاريخ التبليغ .تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين 
 

 المصلحة المالية االقليميةرئيس                                                                                                           
 في محافظة البقاع                                                                                                                   

 
 ألين الجميل                                                                                                                       

 

رة الماليةوزا الجمهورية اللبنانية   البقاعاالقليمية في محافظة المصلحة المالية  العامةمديرية المالية  
عدد:                          
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