
  
                

  

 
 
 

 إعالم تبل�غ
 املوضوع: تبليغ

 
دائرة  –�ات لمصلحة العم –مدیر�ة الضر��ة على الق�مة المضافة   -مدیر�ة المال�ة العامة  -تدعو وزارة المال�ة  

في  مدیر�ة الضر��ة على  دائرة التحصیلهم في الجدول أدناه للحضور إلى ئخدمات الخاضعین, المكلفین الواردة أسما
بیروت، لتبلغ البر�د المذكور تجاه اسم كل  -شارع كورن�ش النهر -مبنى وزارة المال�ة,  قرب قصر العدل �مة المضافة, الق

منهم خالل مهلة ثالثین یومًا من تار�خ نشر هذا اإلعالم, وٕاال �عتبر التبل�غ حاصًال �صورة صح�حة �عد انتهاء مهلة 
 سیتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المال�ة: علمًا أنه  ,المراجعة المشار إلیها أعاله

   
 رقم البر�د المضمون  رقم المكلف اسم المكلف

 RR140903528LB 2015637 جي سي اس ترایدینغ اند سرف�سز ش م م

 RR140903562LB 2033341 علي الرشعیني وشر�كه توص�ة �س�طة -البتول غروب

 RR138273134LB 2086236 نغ غروب ش م مشركة فوكس ادفرتایز�

 RR140908281LB 2106026 شركة برفكت الكتر�ك ش م م

 RR140903681LB 2118995 قصي محمد السالم

 RR140903718LB 2132490 كتان�ا كواترو ش.م.ل

 RR140903721LB 2133347 تا�ست ش م ل

 RR140914565LB 2179997 كوول اكسبرتس ش.م.م

 RR140902142LB 2182732 الوكیل

K . A Management S.A.R.L 2191726 RR140902173LB 

 RR140902195LB 2196806 شركة بورلسك ش م م

 RR140902258LB 2211548 شركة ر�ل ش م ل

 RR140902275LB 2214460 عادل اسعد مساعد وشركاؤه

 RR140910736LB 2228353 المتحد للتجارة والترانز�ت

 RR140902315LB 2229949 ماشي استدیو ش م 

 RR140902332LB 2233985 شركة نورتن س�كیورتي س�ستمز ش.م.م.

 RR140919134LB 2233985 شركة نورتن س�كیورتي س�ستمز ش.م.م.

 RR140902505LB 2334840 محمود هالل الف�اض

 RR140902536LB 2373414 تولیب ش.م.م.

 RR140911609LB 2405048 امیركان د�كوراتیف فابر�كس ش.م.م (فرع شركة اجنب�ة)

 RR140902669LB 2408390 كوكي جار ش.م.م

 RR140902672LB 2423527 ال كانتینا ش.م.ل

 RR140902709LB 2428045 شركة جو كاف�ه ش.م.م

 WOK N ROLL 2451814 RR140902757LB ش م م

 RR140905784LB 2455935 مصطفى القصیر

 RR140902791LB 2473618 لبنان ش.م.م. -التوازن لخدمات ش�كات اإلتصاالت 

 RR140902828LB 2482144 شركة بیز�ك بلدینغ منجمنت ش.م.م.

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 الضریبة على القیمة المضافة مدیریة
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 RR140902845LB 2486084 شركة لو�ال مانجمنت غروب ش م ل

SMT 2501897 RR140902880LB 

 RR140903908LB 2505871 شركة فاست موف ش م م

 RR140903960LB 2534541 ارشیتكتور اند كونتراكتینغ ش.م.م. -آرك

 RR140903987LB 2539714 اید�از فاكتوري انترتاشنال ش.م.ل

 RR140900800LB 2556829 �اتر كونتراكتینغ ش.م.م

 RR140917059LB 2558453 الشركة الوطن�ة للترف�ه ش.م.م.

 RR140904038LB 2568345 كر�ز ش.م.م

 RR140904055LB 2582193 دا ف&ب ش.م.لان

Y mangement s.a.r.l 2586195 RR140904072LB 

 RR140904090LB 2595736 لوكال فوود ش.م.ل

 RR140904109LB 2600237 شركة مو�یل�ا دیزاین ش.م.م.

 RR140904205LB 2645566 شر�ل ال�اس الخوري 

 RR140914931LB 2661904 محمد الحصیني

 RR140917840LB 2665545 علي موسى عاشور -ة رهف للتجار 

 RR140917898LB 2684593 غر�س دیب مجدالني

 RR140908295LB 2685333 م ك ر هولدنغ ش.م.ل

 RR138256017LB 2691696 اعمار للتجارة والتعهدات

 RR138256025LB 2691783 فیلمز ش.م.م 64ب 

 RR140904262LB 2691783 فیلمز ش.م.م 64ب 

 RR138249081LB 2707641 ) ش.م.لDCXیوشن سنتر اكس (دستر�

 RR140901283LB 2713124 ش.م.م LA FABRICAشركة 

 RR138256051LB 2735016 بورواز ش.م.م.

 RR140918536LB 2743473 فورورد ش.م.م
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