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إعالنات

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة
بعلبم الهرمل دائ ــرة خــدمــات املكلفني ,املكلفني ال ــواردة أسـمــاؤهــم فــي الـجــدول أدنــاه
للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بعلبك  -دورس  -مبنى مستشفى دار األمل لتبلغ
البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالم,
وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها
اعاله ,علما انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:
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إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة-
املصلحة املــالـيــة اإلقليمية فــي محافظة
لبنان الشمالي  -دائرة الضرائب النوعية
 ,املكلفني ال ــواردة أسماؤهم في الجدول
أدنــاه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن
في مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس
ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل
منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ
ن ـشــر ه ــذا اإلعـ ـ ــام ،وإال يـعـتـبــر التبليغ
ً
حــاصــا ب ـصــورة صحيحة بـعــد إنـتـهــاء
مهلة املــراجـعــة املـشــار إليها أع ــاه ،علمًا
أن ــه سيتم نـشــر ه ــذا اإلع ــام عـلــى املــوقــع
اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
جدول رقم 1

RR190660320LB

1504198

حسني ضياء علي طليس

RR190660510LB

1653245

ميثم حسني مظلوم

RR190660832LB

1672910

محمد حسني رايد

RR190661722LB

1679986

شركة يوني بالست غروب UNIPLAST GROUP
محمد رضا الجوهري وشركاه

RR190660333LB

1764929

علي حسن املوسوي

RR190660007LB

13367

شركة املجموعة للصناعات الخشبية والتجارة

RR190661736LB

1806053

مهدي احمد ايوب

RR190660024LB

45407

شركة االزدهار التجارية (تضامن)

RR190661912LB

1839083

محمود نيازي ناصر الدين

RR190660041LB

60961

شركة الربيع للصناعة والتجارة ش.م.م

RR190660364LB

1854422

شركة االشرف للتجارة العامة ش.م.م

RR190661223LB

96626

محمد فريد سلمان

RR190660381LB

1875498

سعاده حسني سمعان

RR190660055LB

126374

الشركة اللبنانية لالنماء  -سرعني

RR190660850LB

1908979

علي صالح الفليطي

RR190660585LB

192900

عماد عبد الوهاب خليل

RR190660863LB

1911032

عقيل مصطفى االطرش

RR190662144LB

207053

علي احمد الديراني

RR190660877LB

1941503

عبيدة ديبو صالح الرفاعي

RR190661237LB

209612

وسام عباس سماحه

RR190661308LB

1947715

اسامه محمد سلمان

سعاد ابراهيم مرقباوي 2998583

RR190661784LB

215068

ناجي ابراهيم الرفاعي

RR190660894LB

1976828

حسني علي اسماعيل

سوزان عبد القادر بضن 2998702

RR190660599LB

233181

عبد الحفيظ موسى فليطي

RR190660421LB

1978546

علي ملحم العزير

RR190660072LB

241232

اسعد علي سلمان

RR190661926LB

1989407

الضحى للتجارة العامة و التعهدات

RR190660086LB

242601

شركة طراف اخوان للتجارة ش.م.م

RR190660568LB

1996431

عزة علي الراضي

RR190661841LB

245399

احمد حسن ناصر الدين

RR190661767LB

1996611

شركة ناشونال لالطارات والبطاريات ش م م

RR190661458LB

246796

محمد انور االتات

RR190660925LB

1998403

نايفة علي الراضي

رقم البريد املضمون

رقم املكلف اسم املكلف

اسم املكلف

رقم املكلف

رشا سالم مشرف

2521636

ميسون سالم مشرف

1582101

حسنة محمد الدهيبي

2796717

نبيل احمد ابراهيم

2829453

محمود سالم مشرف

403229

RR190661461LB

247750

فادي نديم رحمه

RR190660934LB

2004021

العبير للتجارة

رانيا سالم مشرف

2521635

RR190660608LB

248335

محمد خير حسن رايد

RR190660948LB

2004024

راضي لالدوات املنزلية

RR190660611LB

271037

حسني دياب عودي

RR190660951LB

2004029

ملبوسات واحذية العزة

سـ ــوسـ ــن م ـح ـم ــد رش ـ ــاد 1583571
عرب

RR190660625LB

282228

محمد علي مطر

RR190660965LB

2011916

مصطفى حسن عساف

RR190660639LB

282261

محمود قاسم ماضي (ورثة)

RR190660982LB

2019218

عبد الرحمن محمد يحي

RR190660656LB

283252

علي حسني جعفر

RR190660996LB

2107130

جعفر علي املقداد

لينا ابراهيم مرقباوي

RR190660109LB

289388

قاسم رضا اصفهاني

RR190661002LB

2113700

محمد علي الحجيري

خليل ابراهيم املرقباوي 1015372

RR190660660LB

290444

عصام عبد الرضا الضيقة

RR190661016LB

2162900

RR190661974LB

314420

علي احمد مظلوم

ال ـ ـف ـ ـيـ ــروز لـ ـلـ ـتـ ـج ــارة  -سـ ـ ــارة حـ ـس ــن الـ ـب ــري ــدي
وشريكتها

توفيق ابراهيم مرقباوي 2654850

RR190661268LB

501909

االمانة للتعهدات العامة

RR190660449LB

2168972

علي عيسى الحالني

فاطمة ابراهيم مرقباوي 320096

RR190661271LB

501936

الوسام للتجارة والتعهدات

RR190660687LB

503883

شركة عرسال للتعمير

RR190660695LB

525120

عبد الحكيم حجار سكرية

RR190660700LB

529329

حسن صالح عبده

RR190661617LB

529849

عبد الساتر دعاس غالب رستم

RR190660191LB

540148

ناصر حسني الحسيني

RR190660727LB

545279

ناصر محمود عساف

RR190660735LB

547144

حسني محمد الحجيري

RR190661299LB

558231

ربيعة محمد الحاج حسن

RR190660744LB

565622

شركة عدنان وفاطمة يحي وشركاهما

RR190660758LB

583049

محمد حسني شريف

RR190662215LB

615446

تاج بتروليوم

RR190660214LB

704328

رضوان يوسف شكر

RR190660228LB

750984

محمد حسني جعفر

RR190660231LB

874339

ملحم محمد حمزه

RR190660245LB

944541

ماريو علي طه

RR190660276LB

1145414

عباس عيسى عساف

RR190660789LB

1176867

قاسم شحادي املصري

RR190661890LB

1285057

شركة محفوظ اخوان _ محمد محفوظ وشركاه

RR190661197LB

1295504

هالل عبد الغفار صلح

RR190662135LB

1396855

رفيق عبد العظيم صالح

RR190662229LB

1398232

شركة املسار للتجارة العامة واملقاوالت

RR190660316LB

1454959

سعد محمد حيدر

RR190660815LB

1498753

غسان علي خليل

حسن ابراهيم املرقباوي 1597144
حافظ ابراهيم مرقباوي 1055520
2998589

RR190661311LB

2185948

حسن علي نون

يحي سالم مشرف

2248056

RR190661325LB

2375595

علي حماده سلمان

خالد ابراهيم مرقباوي

707054

RR190661055LB

2438981

BHA TRADING COMPANY

محمد ابراهيم املرقباوي 216729

RR190662263LB

2455870

شركة دانية غروب

RR190660466LB

2479994

سليمان سمير شحاده

RR190661064LB

2487280

شركة نزها للتجارة و االستيراد و التصدير

RR190661078LB

2520654

محمد احمد مسلماني

احمد خالد السليطة

1868765

رانا ابراهيم مرقباوي

2998590

احمد ابراهيم سليمان

471420

RR190661081LB

2613362

شركة املروان لقطع السيارات  -البزال و شركاه

امينة توفيق طبو

783348

RR190660497LB

2621874

ش ــرك ــة ال ـن ــاص ــر م ــرع ــي مـحـمــد ن ــاص ــر و بــاســل
محمد ناصر

ح ـ ـ ـف ـ ـ ـي ـ ـ ـظـ ـ ــة ابـ ـ ـ ــراه ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــم 2998598
املرقباوي

RR190661339LB

2673591

شــركــة تــايــر ل ـل ـت ـجــارة واالس ـت ـي ــراد والـتـصــديــر
محمد حسني عصام علوه و شركاه

رامي سالم مشرف

2521638

RR190661118LB

2692284

شــركــة ت ـمــارا لـلـتـجــارة واإلس ـت ـي ــراد والـتـصــديــر
اسماعيل دياب العزقي و شركاه

ربيع احمد ابراهيم

2829454

RR190661121LB

2694074

شــركــة محمد صـلــح و شــركــاه لـلـتـجــارة العامة
Angelo

RR190661135LB

2755667

شركة البنفسج للبرادي والديكور علي حسني
عساف و شركاه

RR190661149LB

2847223

انمار عرفان النقشبندي

RR190662056LB

2850676

نظام محمد ديب عثمان

RR190661152LB

2860868

عبدو حسن زعيتر

RR190660537LB

2899232

RR190661170LB

2985821

مادالن ابراهيم مرقباوي 1809238
حواء ابراهيم مرقباوي

2998588

توفيق طنوس الترس

798580

بولس طنوس الترس

2167429

نزها انطانيوس الترس 1593811
انـ ـ ـط ـ ــونـ ـ ـي ـ ــوس طـ ـن ــوس 219012
الترس

الجمعية التعاونية االنتاجية في تمنني الفوقا
 -النور م.م.

يوسف طنوس اسكندر

2146838

جميل حسن رستم

ايلني طنوس الترس

2915904

تبدأ مهلة اإلعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ رئيس املصلحة
املالية اإلقليمية في محافظة بعلبك الهرمل
ابراهيم همدر
التكليف 617

رئ ـي ــس امل ـص ـل ـحــة امل ــال ـي ــة االق ـل ـي ـم ـيــة في
مالية لبنان الشمالي
وسيم مرحبا
التكليف 594

