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  إعالم تبليغ
  الموضوع: تبليغ

  
دائرة  –يات لمصلحة العم –مديرية الضريبة على القيمة المضافة   - مديرية المالية العامة  - تدعو وزارة المالية    

 بنانل جبل اإلقليمية في محافظة المالية المصلحةهم في الجدول أدناه للحضور إلى ئخدمات الخاضعين, المكلفين الواردة أسما
، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وإال يعتبر 535تابع للبرنامج 

ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع  ,التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله علما
  :ارة الماليةاإللكتروني الخاص بوز

  
 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR195404558LB 3168391 برو اند كو ش.م.ل.

Short way Shipping & Forwarding Company SARL 3174566 RR195404561LB 

 RR195404589LB 3179349 دنى كايترنغ ش.م.م.

 RR195404592LB 3177203 عماد سليم جابر

 RR195404615LB 3196933 ل حاجوحسين اسماعي

 RR195404629LB 3204825 منصور للتجارة ش.م.م.

 RR195405774LB 113090 علي الطالب الدر

 RR195406491LB 246297 هيام علي يعقوب

 RR195407404LB 3231767 توصية بسيطة - TRAVEL ART COMPANYشركة 

 RR195407421LB 3222488 شركة اوتيليتا إنرجي كومباني ش.م.م.

Petro Elite excellence.power.trust 3253501 RR195407449LB 

 RR195407452LB 3238421 براندز سيتي ش.م.ل.

 RR195411001LB 110274 يوسف محمد عواضة

 RR195774920LB 2853024 علي حسين حريصي

 RR195775681LB 1694776 شركة دبليو ام بي ش م م

 RR195775718LB 1672007 مؤسسة سهيل القصيفي

 RR195775721LB 1676656 دار الكاتب العربي للطباعة و النشر و التوزيع

 RR195775766LB 1649218 علي حسين درويش

 RR195776191LB 246420 نبيه نزيه حنا

 RR195776205LB 247004 يوسف دالل

 RR195776228LB 235316 مؤسسة جوهر التجارية/عبده رهوان جوهر

 RR195776262LB 245266 محمد جزينيصافي 

 RR195776276LB 235393 شركة لو تريو اسباس بوتيه ش.م.م

 RR195776744LB 116378 مكتبة بول لتوزيع المطبوعات

 RR195776758LB 117445 ورثة يوسف الحسيني وشركاؤهم- عيون السيمان - سان خوسيه

 RR195776832LB 202342 مؤسسة محمد جعفر

 RR195777020LB 239637 هرات ( امجد فرود بهمردي )بترا للمجو

 RR195777033LB 236497 يونايتد جنرال سرفز/لصاحبها احمد جالل رضا عبد هللا

 RR195777064LB 246816 مؤسسة مرسل للتجارة العامة (حسن حسين مرسل)

 RR195777078LB 245660 سامي محمد نور رحال

 RR195777492LB 3197558 جوزف رشيد يوسف الخوري

 RR195777838LB 118294 طوني برباري

 RR195778507LB 135269 دار النبيل للطباعة والنشر

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR195778515LB 135641 شربل داود شقير

 RR195778524LB 139955 ايلي الحداد

 RR195778538LB 142313 شركة يونيكام للتجارة والتعهدات

 RR195778921LB 114412 علي احمد قرحات

  


