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◄ إعالنات رسمية ►
بالغ رقم2/4 :
تعلن وزارة االت ـص ــاالت بــانـهــا ستضع
قيد التحصيل اعتبارًا من 2019/05/15
الكشوفات التالية:
ك ـشــوفــات فــوات ـيــر ال ـهــاتــف ال ـثــابــت عن
شهر نيسان عام 2019
ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ـ ــى ك ـ ـشـ ــوفـ ــات الـ ـف ــواتـ ـي ــر
املـ ـت ــأخ ــرة غ ـي ــر امل ـ ـسـ ــددة ،ول ـق ــد ح ــددت
مـهـلــة اق ـصــاهــا  2019/06/14لتسديد
هذه الكشوفات .وتذكر املشتركني الكرام
بالتدابير التالية:
في حال التخلف:
 1ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني
ع ــن ال ــدف ــع بــات ـجــاه واحـ ــد «لــاسـتـقـبــال
فقط» اعتبارًا من تاريخ .2019/06/17
 2ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني
عن الدفع باالتجاهني اعتبارًا من تاريخ
 2019/07/01وت ـس ـتــوفــى ال ـغ ــرام ــة عن
إعادة وصل الخط ( 11.000ل.ل ).اعتبارًا
من هذا التاريخ.
 3ـ ـ ـ تلغى اشـتــراكــاتـهــم ب ـصــورة مؤقتة
بعد مــرور شهر واحــد على تاريخ قطع
االشـ ـ ـت ـ ــراك اعـ ـتـ ـب ــارًا م ــن 2019/08/01
وي ـع ــاد وص ـلــه ب ـعــد ت ـســديــد امل ـتــأخــرات
املستحقة إضافة الــى رســم اعــادة وصل
الخط ( 11.000ل.ل ).وذلــك حتى تاريخ
اإللغاء النهائي.
 4ـ ـ تلغى اشـتــراكــاتـهــم بـصــورة نهائية
ب ـع ــد م ـ ـ ــرور ث ــاث ــة أشـ ـه ــر ع ـل ــى ت ــاري ــخ
اإلل ـ ـ ـغـ ـ ــاء امل ـ ــؤق ـ ــت اع ـ ـت ـ ـبـ ــارًا م ـ ــن ت ــاري ــخ
 2019/11/01وتستوفى غــرامــة قدرها
( )%2ش ـهــريــا وتـ ـح ــرر االرق ـ ـ ــام امل ـل ـغــاة
وتحصل املـتــأخــرات بالطرق القانونية
املعمول بها.
اس ـ ـت ـ ـنـ ــادًا ال ـ ـ ــى املـ ـ ـ ـ ــادة  45م ـ ــن ق ــان ــون
املحاسبة العمومية.
 5ـ ـ ـ ـ ـ يـ ـح ــرم املـ ـشـ ـت ــرك امل ـل ـغ ــى رقـ ـم ــه مــن
الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى إش ـ ـت ـ ــراك جـ ــديـ ــد قـبــل
تسديد جميع الفواتير املستحقة عليه.
مــاح ـظــة :أ ـ ـ ـ تـقـطــع خ ـطــوط املشتركني
املتخلفني عــن دفــع فــاتــورة هــاتــف شهر
اذار عام  2019باتجاه واحد «لالستقبال
فقط» اعتبارًا من تاريخ .2019/05/15
ب ـ ـ يمكن للمشتركني امللغاة خطوطهم
والــذيــن لــم يـســددوا فواتيرهم املتأخرة
املـ ـ ـب ـ ــادرة ال ـ ــى ت ـق ـس ـيــط امل ـ ـتـ ــأخـ ــرات فــي
صناديق املناطق الهاتفية وفي مصلحة
الشؤون املالية ـ ـ مبنى وزارة االتصاالت،
شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول
على إشتراك جديد.
إمكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل
التالية:
ـ ـ لــدى اي صـنــدوق مــن صـنــاديــق قبض
الفواتير التابعة لوزارة االتصاالت على
كافة االراضي اللبنانية.
ـ ـ لــدى أي مصرف عبر توطني الفاتورة
مقابل  2.000ل.ل .للفاتورة الــواحــدة أو
أكثر (لالستعالم اتصل بمصرفك).
ـ ـ مكاتب  :LibanPostمقابل  2.000ل.ل.
لـ ـلـ ـف ــات ــورة ال ـ ــواح ـ ــدة أو ب ـك ـل ـفــة 1.500
ل.ل .لـلـفــاتــورة ال ــواح ــدة عـبــر االش ـتــراك
بخدمة «جباية من العنوان» (لالشتراك
ب ـه ــذه ال ـخــدمــة يـمـكــن االتـ ـص ــال بــالــرقــم
 01/629629ـ ـ مقسم .)333
ـ ـ مكاتب شركة ويسترن يونيون OMT
بكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة.
ـ ـ مكاتب شركة ويسترن يونيون BOB
 FINANCEبكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة
الواحدة.
إمكانية الحصول على قيمة الفواتير:
ع ـبــر االتـ ـص ــال ع ـلــى امل ـج ـيــب ال ـصــوتــي
رق ــم  1515أو ع ـبــر ص ـف ـحــات االن ـتــرنــت
الخاصة بــالــوزارة ( )mpt.gov.lbوهيئة
أوجيرو (.)ogero.gov.lb
كـمــا تــذكــر املـشـتــركــن :بــأحـكــام املــرســوم
رق ـ ــم ( 93/4565امل ـ ـ ـ ــادة ال ـث ــال ـث ــة م ـنــه)
وتـ ـع ــديـ ـل ــه بـ ــاملـ ــرسـ ــوم  11682ت ــاري ــخ
 1998/01/30لجهة تحديد مهلة أربعة
أش ـه ــر ل ــإع ـت ــراض ب ـعــد إن ـت ـه ــاء املـهـلــة
املحددة للدفع واملذكورة اعاله ،ووجوب
ت ـق ــدي ــم ط ـل ــب االعـ ـ ـتـ ـ ــراض فـ ــي امل ـن ـط ـقــة
الهاتفية التابع لها رقم املشترك.
ُيـطـلــب مــن املـشـتــركــن ال ـك ــرام الـتـجــاوب
السريع مع مضمون هذا البالغ ،شاكرين
لهم حسن تعاونهم.
بيروت في  17نيسان 2019
املدير العام إلستثمار وصيانة

املواصالت
السلكية والالسلكية
املهندس باسل أحمد األيوبي
التكليف 773
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ب ــأن مـهـلــة تـقــديــم
العروض للقيام بصب ارضية خزانات
الـ ـفـ ـي ــول فـ ــي م ـع ـم ــل الـ ـ ـ ــذوق الـ ـ ـح ـ ــراري،
مـ ـ ــوضـ ـ ــوع اس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدراج الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض رقـ ــم
ث4د 9162/ت ــاري ــخ  ،2018/9/18قــد
م ــددت لغاية يــوم الجمعة 2019/5/31
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00
قبل الظهر
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـش ــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /100 000/ل.ل.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن فــي مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد الـ ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في  25نيسان 2019
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 754
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ب ــأن مـهـلــة تـقــديــم
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض ل ـل ـت ـخ ـل ــص مـ ـ ــن الـ ـ ــرواسـ ـ ــب
الصلبة الناجمة عن عملية غسل املراجل
ف ــي مـعـمـلــي الـ ـ ــذوق وال ـج ـي ــة ،مــوضــوع
اسـ ـ ـت ـ ــدراج ال ـ ـعـ ــروض رق ـ ــم ث4د2151/
تاريخ  ،2019/3/1قد مــددت لغاية يوم
الجمعة  2019/5/24عند نهاية الــدوام
الرسمي الساعة  11.00قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـش ــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /250 000/ل.ل.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن فــي مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد الـ ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في  25نيسان 2019
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 757

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ بريد مضمون وتبليغ إنذارات.
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -مديرية ال ــواردات /املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة النبطية–دائرة اإللتزام
الضريبيو دائرة خدمات املكلفينالواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مدينة النبطية,مفرق
الراهبات ,سنتر حرب ,الطابق الثاني ,هاتف 768491/07لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من
ً
تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم
نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
التدقيق امليداني ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه 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 نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها
أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:

اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

نادي التجلي الرياضي

3518305

RR192582951LB

18/02/2019

13/03/2019

علي يوسف سبيتي

1841548

RR192574164LB

09/01/2019

11/04/2019

يانا ياسر مقلد

2686973

RR192574204LB

10/01/2019

11/04/2019

ليلى ناصر كيالني

بسام سمير ياسني

2565688

RR192574249LB

08/01/2019

12/04/2019

محمد عبد القادر قراعلي

حسن فيصل جميل

2953569

RR192574252LB

09/01/2019

12/04/2019

حسني جعفر خريباني

2706140

RR192574266LB

09/01/2019

11/04/2019

فؤاد توفيق اسماعيل

1826065

RR192581678LB

08/01/2019

12/04/2019

مايا حسني الشيخ علي

1591618

RR192581806LB

08/01/2019

12/04/2019

سعد الله حسن ياسني

1354329

RR192581939LB

09/01/2019

11/04/2019

وورك الي ـ ـ ـ ـ ـ ــن لـ ـ ـلـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات 2482794
والتجارة العامة ش.م.م

RR192581995LB

09/01/2019

11/04/2019

محمود يوسف سليمان

3495738

RR192582024LB

09/01/2019

11/04/2019

فارس مارون نعمة الله

3016131

RR192582130LB

08/01/2019

11/04/2019

محمد محمود ياسني

1632848

RR192582404LB

09/01/2019

11/04/2019

عباس علي فقيه

3379581

RR192582545LB

08/01/2019

12/04/2019

حسن حسني عباس

2259318

RR192573963LB

17/01/2019

16/04/2019

شادي مصطفى اسماعيل

313062

RR192574558LB

17/01/2019

16/04/2019

علي عادل قبيسي

2563235

RR192582143LB

17/01/2019

16/04/2019

احمد اديب صالح

1508513

RR192577072LB

12/03/2019

2019/03/21

محمد يحيى جوني

209777

RR192577130LB

12/03/2019

2019/03/22

محمد توفيق الديالني

2773970

RR192577378LB

-

-

أحمد زهير ابراهيم

2715312

RR192577276LB

-

-

احمد حسن دقيق

293564

RR192577333LB

-

-

منذر مصطفى فقيه

2454191

RR192577316LB

-

-

جهاد علي حزوري

2288893

RR192577086LB

-

-

حسن رفيق جابر

208314

RR192577214LB

-

-

شركة كلوت التجارية

243457

RR192577320LB

-

-

جميل سعيد ضاهر

1161075

RR192577293LB

-

-

-

-

-

-

25/02/2019

2019/03/11

26/02/2019

2019/03/08

25/02/2019

2019/03/11

28/02/2019

2019/03/08

11/03/2019

2019/03/21

03/04/2019

2019/04/10

-

-

-

-

إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ب ــأن مـهـلــة تـقــديــم
العروض لشراء معدات وقاية وحماية،
RR192566432LB
شركة الــديــوان للنقل_رياض 2501041
مـ ـ ــوضـ ـ ــوع اس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدراج الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض رقـ ــم
عماش و شركاه
ث4د 340/تاريخ  ،2019/1/12قد مددت
ل ـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة  2019/5/17عند
RR192583308LB
علي ذو الفقار فيصل حمدان 3289363
نهاية الدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر
RR192583325LB
481631
عدنان محمد اسماعيل
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
RR192583339LB
3529786
حسن عبد الرضا شومان
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـش ــروط مــن مصلحة
RR192583254LB
3303644
روبني علي رمال
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
RR192566287LB
2713068
علي زكريه ترحيني
وذلك لقاء مبلغ قدره  /50 000/ل.ل.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
RR192566389LB
 HASAN GROUPش.م.م 3404841
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
Construction-Engineering
املفعول ومــن املمكن فــي مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
RR192567849LB
عبد الحميد عاطف رسالن 3027768
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد الـ ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الطابق
RR192567835LB
3538127
علي ابراهيم جميل
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
								
بيروت في  25نيسان 2019
بتفويض من املدير العام تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 756
علي حسن صايغ

3496356

RR192583651LB

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية ملحافظة النبطية
سعد مصطفى بري
تكليف 767

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
االلتزام الضريبي ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه 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 نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها
أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:

اسم املكلف

الرقم الضريبي

رقم البريد املضمون

حيدر وقراعلي

268749

2018-12-13 RR193944250LB

2018-12-20

268752

2018-12-14 RR193944232LB

2018-12-20
				
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

268759

2018-12-14 RR193944215LB

2018-12-20

اسم املكلف
عبدالله مخائيل الجقماق

الرقم الضريبي
218205

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

2018-12-18 RR193944705LB

				
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

تاريخ اللصق
2018-12-27

رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
تكليف 737

إعالم تبليغ
رئيس مالية محافظة الشمال
املوضوع :تبليغ
وسيم مرحبا تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
تكليف  737االلتزام الضريبي ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه 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 نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها
إعالم تبليغ
أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
الرقم الضريبي رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
االلتزام الضريبي ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى اسم املكلف
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من
ً
تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها
2018-12-28
2018-12-17 RR193944317LB
256340
سميرة احمد املصري
أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

الرقم الضريبي

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

آي اليك ش م م I LIKE sarl

2402319

2018-12-19 RR193945343LB

عماد عازار قبرصي

1925697

2018-12-18 RR193944833LB

				
 2018-12-27تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

كريستيان ميشال انطون

1951040

2018-12-17 RR193944878LB

2018-12-27

				
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

2018-12-27

رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
تكليف 737

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
رئيس مالية محافظة الشمال تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
وسيم مرحبا االلتزام الضريبي ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
تكليف  737مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من
ً
تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها
أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
الرقم الضريبي رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة اسم املكلف
االلتزام الضريبي ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه 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
ً
2018-12-28
2018-12-19 RR193945198LB
645748
حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها الفراد الياس الشامي
تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ
أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
2018-12-28
2018-12-21 RR193945286LB
شركة العصر الجديد ش م م 2223335
الرقم الضريبي رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
اسم املكلف
				
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
2018-12-27
2018-12-21 RR193945459LB
181604
عمر رياض الخالدي
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
تكليف 737
2018-12-27
2018-12-21 RR193945649LB
618509
هبه رياض مولوي
روال منيف نجا

1085119

2018-12-21 RR193945555LB

2018-12-27

زياد محمد سالم نجا

1127221

2018-12-21 RR193945547LB

2018-12-27

الشركة االوروبية الصناعية التجارية 1311255

2018-12-21 RR193944935LB

2018-12-27

كريم عبد الكريم كرامي

1444385

2018-12-21 RR193945578LB

2018-12-27

عمر عبد الرزاق اسالمبولي

1656479

2018-12-21 RR193945595LB

2018-12-27

عبد الناصر نور برغل

1938307

2018-12-19 RR193944847LB

2018-12-28

طالل احمد عجاج

1977618

2018-12-21 RR193945462LB

2018-12-28

دانيا محمد عوض

2078030

2018-12-21 RR193945635LB

				
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

2018-12-27

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
االلتزام الضريبي ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه 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 نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها
أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
مليا حبيب مسعد

الرقم الضريبي

2018-12-26 RR193946220LB

2019-01-19

عبد الغني محمد نبيل عقاد 1639144

2018-12-26 RR193946264LB

2019-01-19

شركة عبدالغني محمد نبيل 2791644
عقاد akkad six stars

2018-12-26 RR193946295LB

2019-01-19

مروان محمد نبيل عقاد

622122

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

2958318

2018-12-26 RR193946278LB

				
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
تكليف 737

2019-01-19

رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
تكليف 737

