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  إعالم تبليغ
  الموضوع: تبليغ

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

في  مديرية الضريبة على  دائرة التحصيلهم في الجدول أدناه للحضور إلى ئخدمات الخاضعين, المكلفين الواردة أسما
بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل  -شارع كورنيش النهر -مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل يمة المضافة, الق

منهم خالل مهلة ثالثين يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وٕاال يعتبر التبليغ حاصًال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة 
  سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية: علمًا أنه  ,المراجعة المشار إليها أعاله

    
 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR138272244LB 2156255 -تأجير عقارات مبنية  -عباس سلمان شومان 
 RR138261065LB 2331942 جورج حداد واوالده للتعهدات

 RR140902519LB 2341095 ابراهيم سليم كريمه
 RR140901765LB 2437893 شركة ت اند ف توريستيك كومبني ش م ل

 RR138267638LB 2442701 جورج الياس بركات
 RR133923411LB 2518611 البوتاي ش م م
 RR138255780LB 2531124 تضامن-شركة كيماكو 
 RR138257176LB 2531124 تضامن-شركة كيماكو 

 RR138257180LB 2538294 .م.م.محفوظ ن م لتأجير السيارات ش
 RR133923270LB 2539714 ايدياز فاكتوري انترتاشنال ش.م.ل
 RR138255802LB 2539714 ايدياز فاكتوري انترتاشنال ش.م.ل

 RR138255816LB 2540261 امبكت انتريرز اند كونستركشن ش.م.م.
 RR138249064LB 2557785 غوماك ش.م.ل

 RR138255847LB 2560615 لطباعة والنشر والتجارة ش.م.م.المفكرة الفنية الدولية ل
 RR138251947LB 2562723 شربل شليطا صادق طربيه

 RR133923310LB 2563039 اركيتكتشورال غلوبال فاساد (آ.جي .اف) ش.م.م
 RR138255864LB 2565667 ميديا النس ش.م.م
 RR138247240LB 2582193 اندا ف&ب ش.م.ل
 RR138255895LB 2582193 اندا ف&ب ش.م.ل

 RR138244141LB 2583448 فادي الهاني
 RR133923337LB 2586322 ب بوكس ش.م.م

MEDIABIZ MENA LTD S.A.R.L 2620673 RR138255918LB 
 RR138263256LB 2633206 زهير صعب

 RR138249577LB 2640710 ديبرا بوتيك ش.م.م
 RR133923371LB 2645566 شربل الياس الخوري
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 RR138255949LB 2645566 شربل الياس الخوري
 RR138249078LB 2650700 لوميير غروب ش.م.ل

 RR138255966LB 2653156 غرين فارم هالث & بيوتي
 RR138257511LB 2653156 غرين فارم هالث & بيوتي

 RR133923408LB 2658221 ار.كي كايترينغ غروب ش.م.ل
 RR133923385LB 2664654 كترينة الفريد حبيقة
 RR138255983LB 2664654 كترينة الفريد حبيقة

 LA BOUCHE-RIT 2664978 RR138251955LB(ديانة هاني عفيف الشامي)
 RR138249594LB 2668432 فغالي تليكوم ش م م

 RR138255997LB 2669123 باوتك ذيب عمران وشركاه
 RR133923399LB 2673815 المحترفون للمقاوالت ش.م.م

( اء محمد علي العبدسن )S.A.E DESIGN  2714059 RR138250028LB 
 RR138269347LB 2735947 توصية بسيطة -متى اوتو 

 RR138267553LB 2769265 وورلد wاوستي 
 GIRLY  2785535 RR138254166LB(ميشال ريشار بو طايع)

 RR138267522LB 2792115 شركة اس اي اي اس ش م م
 MEDICA PHARMACY 2814402 RR138244190LB(محمد فواز حميه)

 RR138262105LB 2933514 حسن مخزومي
  


