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إعالنات

إعالنات

29

◄ إعالنات رسمية ►
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مديرية الواردات  -دائرة تحصيل بيروت
املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت
 شارعبشارة الخوري  -مبنى فيعاني  -الطابق الثاني ,لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم 2982526
خالل مهلة
ثالثني يوما من تاريخ نشر هذا االعالم ,واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد 2990935
انتهاء مهلة
2995135

2982518

رقم
املكلف
104218

رقم االنذار

رقم البريد املضمون

اسم املكلف

2018 /947

RT000133196LB

235427

2018 /325

RT000132805LB

189166

RT000133588LB 2018 /1246

185146
187053

RT000133579LB 2018 /1225
RT000133581LB 2018 /1227

187054

RT000133582LB 2018 /1228

188989

RT000133586LB 2018 /1232

189295

RT000133589LB 2018 /1247

190094

RT000133595LB 2018 /1253

191639
191883
192091
192127

2018 /1298
2018 /1302
2018 /1307
2018 /1309

RT000133608LB
RT000133611LB
RT000133640LB
RT000133643LB

180680

RT000133552LB 2018 /1214

محمد محمد الحبال
كونتوار االدوات
الكهربائية املنزلية
شركة موناكو ش.م.م
للتجارة والصناعة
والخدمات العامة
هيثم يوسف الديراني
سيدة رجب جنون
محالت ابوشعبان
التجارية
كارو اوهانس
صاغدجيان
عبد السالم عدنان
سوبرة
مؤسسة جارودي
التجارية
كروستي بان
بالل كمال السريدار
امال عارف فخر الدين
فادي عادل خلف
انتر فوود
انكوربورايشن ش.م.م

180957

RT000133557LB 2018 /1216

هيام مرتضى

181275

RT000133563LB 2018 /1218

داود قاسم هالل

553585

RT000134332LB 2016 /5068

اجود علي جباره

2902769

2018 /504

RT000133054LB

2908781

2018 /514

RT000133062LB

2923095
2929679

2018 /527
2018 /533

RT000133120LB
RT000133126LB

2937242

2018 /665

RT000133140LB

2950217

2018 /669

RT000133150LB

2902664

2018 /438

RT000133047LB

109821

RT000133508LB 2018 /1271

108695

RT000133506LB 2018 /1269

242432

RT000134062LB 2018 /1569

241905

RT000134060LB 2018 /1565

240841

RT000134057LB 2018 /1561

239961

RT000134052LB 2018 /1543

244214

RT000134429LB 2018 /1735

253785

RT000134533LB 2018 /1759

253034

RT000134509LB 2018 /1755

250845

RT000134516LB 2018 /1750

251353

RT000134527LB 2018 /1752

135327

RT000134029LB 2018 /1441

126469

RT000134017LB 2018 /1430

126456

LB.RT000134014 2018 /1428

2960610
2968863

2018 /679
2018 /686

RT000133531LB
RT000133534LB

2968871

2018 /691

RT000133535LB

2968892

2018 /689

RT000133536LB

بسام نديم معماري
عبد الوهاب خالد
حسن
وسيم فؤاد حبيب
منال محمد تقي
غازي معروف
منصور
محمد منير الخطيب
محي الدين سعد
الدين شاتيال
احمد وعبده بدر
للصياغة واملجوهرات
مؤسسة يوسف
وهبي املصري
للتجارة
ارمناك بورانت
داكسيان
محمود حسني صالح
غسان عمر فاروق
ميقاتي
الرا عفيف صيداوي
مؤسسة محمد سنو
للتجارة العامة
الشركة الدولية
لالستشارات دوت
كوم
ورثة محمد محمد
خير الحبال
عصام احمد سبيتي
ارمناك بورانت
داكسيان
جولي رجا ابو شقرا
رويدة سعيد
صيداني
ورثة سعيد معروف
صيداني
احسان حليق
رشاد لبيب املرتضى
محمد علي لبيب
املرتضى
ليلى لبيب املرتضى

2018 /779

RT000133810LB

2018 /780

RT000133812LB

2999493
3010357
3028947

2018 /790
2018 /793
2018 /795
2018 /801
2018 /804

RT000133823LB
RT000133827LB
RT000133829LB
RT000133835LB
RT000133838LB

136242

RT000134677LB 2018 /1822

141254

RT000134691LB 2018 /1785

141315

RT000134692LB 2018 /1786

141531

RT000134694LB 2018 /1788

141872

RT000134695LB 2018 /1789

144657
145840

RT000134704LB 2018 /1794
RT000134710LB 2018 /1797

145862

RT000134712LB 2018 /1799

146337
147541

RT000134713LB 2018 /1800
RT000134719LB 2018 /1803

255249

RT000134662LB 2018 /1808

256959

RT000134674LB 2018 /1820

258173

RT000134675LB 2018 /1821

258193

RT000134768LB 2018 /1846

258200

RT000134769LB 2018 /1848

258952

RT000134771LB 2018 /1858

260618

RT000134780LB 2018 /1867

266476

RT000134801LB 2018 /1893

268661

RT000134805LB 2018 /1896

271382
283254

RT000134810LB 2018 /1903
RT000134815LB 2018 /1909

291646

RT000134824LB 2018 /1916

292837

RT000134827LB 2018 /1919

149932

RT000135069LB 2018 /2061

149389

RT000135063LB 2018 /2060

302229

RT000134904LB 2018 /1998

301101

RT000134902LB 2018 /1996

299592

RT000134900LB 2018 /1994

سالم محمد علي
عيتاني
سلمى محمد علي
عيتاني
محمد علي سعاده
زياد رياض شقير
برناديت جرايسي
زهير محمد عيدي
رمزي محمد قزموز
محمد كريم كامل
مروة
مصطفى محمد
حسني غدار
ماري كلود عبدو ابي
راشد
فيروز محمد حدرج
فنيش
هدى عبد القادر
بالوظة
مسمكة االسمر
هاني محمد البطل
شركة االستشارات
االدارية الدولية
ش.م.م
كمال حمدي غزال
محمد قاسم يونس
اسماعيل محمد
فاعور
غنوسيس
ش.م.مGNOSYS.
SARL
محمد امني محمود
خطاب
محمود محمد
هرموش
محمد لؤي محمد
هرموش
ايهاب اكرم ياسني
رضوان محمد توفيق
القضماني
هاني موفق الرباط
شركة خضر سنتر
ش.م.م.
بنك انك ش.م.م.
محمود شاكر خزعل
سعد الله محمود
االسعد
عبد الكريم نعمي
بردى
عدنان خليل عكر
بشير وليد ابو النصر
البساتنه
ورثة محمد صالح
مومنة
كابيتال غاز ش.م.ل
الشركة االولى
لالعالن والتسويق
والطباعة والنشر
والتوزيع
نيو ترايدينغ
استابلشمانت
new trading
establishments
نادي ادفانسد سوكر
اكاديمي

295614

RT000134891LB 2018 /1985

295546

RT000134890LB 2018 /1984

295106

RT000134888LB 2018 /1982

كروب ماركس ش.م.م

106658

RT000134544LB 2018 /1770

سمير حسن حالل

311035

RT000134949LB 2018 /2041

نجاة خليل جريج

308541

RT000134943LB 2018 /2035

RT000134255LB 2018 /1551 1708371
RT000134193LB 2018 /1513 1697491
RT000134079LB 2018 /1508 1693221

اكوب جرجي قره
يعقوبيان
الني جوزيف
القهوجي
ندى جودات سلمان
دوبل يو اي اي ش.م.ل
اوف شور

RT000134304LB 2018 /1602 1741527
RT000134309LB 2018 /1607 1744997
1342826

2018 /889

RT000133016LB

1336485

2018 /571

RT000132822LB

RT000134525LB 2018 /1714 1824285
RT000134523LB 2018 /1712 1823828
RT000134520LB 2018 /1709 1821412
RT000134519LB 2018 /1708 1821339
RT000134518LB 2018 /1707 1821142
RT000134496LB 2018 /1685 1803796
RT000134487LB 2018 /1676 1799226
RT000134447LB 2018 /1661 1790389
RT000134437LB 2018 /1658 1783183
RT000134430LB 2018 /1651 1775484
RT000134427LB 2018 /1649 1774784
RT000134330LB 2018 /1628 1759678
RT000134311LB 2018 /1609 1746950
RT000134069LB 2018 /1487 1678616
RT000135239LB 2018 /2125 1972197
153739

RT000135092LB 2018 /2076

153564

RT000135089LB 2018 /2074

RT000135205LB 2018 /2122 1462440
RT000135335LB 2018 /2157 1485473
RT000135334LB 2018 /2156 1484952

املجموعة االيطالية
لالستثمارات ش.م.م
ربيع علي امني
اطلس القارات
للمقاوالت ش.م.م
( ITSطارق ابراهيم
مازح)
AL KAHIL GROUP
S.A.R.L
مؤسسة التدريب
واالستشارات
البحرية ش.م.م
موريس موريس
الخوام
خالد محمد مهاوش
شربل يوسف ريشا
شركة ريبوت ش.م.م
شركة  146الصيفي 4
ش.م.مل
الياس حنا القنب
فيتال ميد جارودي
وشركاه
محمد سالم عدنان
دمشقيه
جوهر العاملية
للتصنيع ش.م.م
سامي فوزي عبد
الرضا
وليد جميل شحيد
الني ملحم
االحمر(سينما
كوتور)
احمد محمد فاتح
واحدي
نجوى عبد القادر
منقارة
سامية توفيق املحب
ماك تاتش
ش.م.ل(اوف شور)
محمود احمد حمزة
تكنولوجي اكسبرس
ش.م.ل (اوف شور)

RT000134962LB 2018 /2062 1436563

عمر نبيل اللبان

RT000134928LB 2018 /2021 1435204

محمد وليد عيتاني

RT000134926LB 2018 /2019 1432933

عفيف خالد سعد

RT000133858LB 2018 /1476 1420564

بشير سامي البراج

RT000133854LB 2018 /1472 1413919

حيدر علي اسماعيل

RT000133850LB 2018 /1468 1412009

محمد ابراهيم شراب

RT000133845LB 2018 /1463 1407412
RT000133778LB 2018 /1427 1402030
578762

RT000135545LB 2018 /2381

RT000135541LB 2018 /2377 1193310
578821

RT000135542LB 2018 /2379

RT000135546LB 2018 /2382 578835
RT000133576LB 2018 /1339 1384054
RT000133752LB 2018 /1422 1395054
RT000133556LB 2018 /1324 1376900
RT000133547LB 2018 /1305 1376282
RT000133543LB 2018 /1303 1374224
RT000133366LB 2018 /1177 1371220
RT000133365LB 2018 /1176 1369224
1356177

2018 /936

RT000133044LB

الخير حسن عثمان
علي
حسني علي رعد
محي الدين يوسف
شاتيال
محمد سعد الدين
شاتيال
ريما ابراهيم جديد
خزامه
خالد يوسف شاتيال
جورج كابي حاج
محمد هاشم عالء
الدين
ربيع احمد شحتو
الظريف
زينب احمد رمال
شركة الفاخر
التجارية ش.م.ل اوف
شور
CROWN OPTICAL
COMPANY SARL
شركة اتش إي
للتجارة العاملية
ش.م.م
محمد علي عبد
الرحمن اللبون

633866

RT000135471LB 2018 /2173

147898

RT000135492LB 2018 /2223

RT000133718LB 2018 /1401 1385378
RT000133722LB 2018 /1406 1386834
RT000133729LB 2018 /1412 1392935
RT000133743LB 2018 /1420 1394250
RT000135640LB 2018 /2526 135667
530892

RT000134766LB 2018 /1384

551882
559537
542707

RT000135159LB 2018 /1959
RT000135183LB 2018 /1970
RT000134979LB 2018 /1888

533876

RT000134968LB 2018 /1391

524386

RT000134753LB 2018 /1369

530819

RT000134765LB 2018 /1383

523348
523157
497437

RT000134752LB 2018 /1368
RT000134751LB 2018 /1367
RT000134723LB 2018 /1332

RT000135268LB 2018 /2131 1469910
RT000135240LB 2018 /2126 1465691
RT000135549LB 2018 /2385 583435
RT000136173LB 2017 /6457 1570679
RT000136174LB 2017 /8159 1420807
RT000136176LB 2017 /8133 1412278
RT000136175LB 2017 /8141 1412448
RT000135609LB 2018 /2496 639658
5669

RT000135577LB 2018 /2434

1524953
1905853
1541728
1568431

2018 /2267
2018 /1018
2018 /2283
2018 /2302

586047

RT000136017LB 2018 /2727

674155

RT000135957LB
RT000133261LB
RT000135973LB
RT000136202LB

RT000136010LB 2018 /2721

RT000136145LB 2018 /2839 1807303
2207637
2207630
2207624
2207614
2205272

2018 /2851
2018 /2850
2018 /2849
2018 /2848
2018 /2847

RT000136156LB
RT000136157LB
RT000136155LB
RT000136154LB
RT000136153LB

RT000136372LB 2018 /2971 2855391
RT000136373LB 2018 /2972 2855393
RT000136374LB 2018 /2973 2855395

عبد االمير خليل
ياسني
صالح محمد خليل
البطل
سهام اديب هزيمه
انترناسيونال
مانجمت سرفيزس
 IMSش.م.ل(اوف
شور)
شركة أ-ك-ج -بارتنرز
ش.م.ل(اوف شور)
دالل بدوي الفيومي
مروان هشام قبالن
& Fresh marketing
 advertisingش.م.م
ايليا جورج سماحه
مازن اكرم حمدان
بشارة كميل خطار
ابراهيم عبد املنعم
محمد احمد
جيهان نزار كنفاني
عبد املولى مصطفى
العطار
سعيد عقل ابي عقل
محمود احمد شعبان
فراس نزيه بو ذياب
كاي بي كنسلتنسي
ش.م.ل اوف شور
صن غيت ش.م.م
سامية جان شرتوني
حسني موسى
بعلبكي
الشيخ عبد املجيد
حسني سالم
حسن انيس رقا
فادي فايز ابراهيم
سام جيم ش.م.م
شركة متروبوليس
ش.م.ل
فيليب فكتور خوري
جان بشاره فاخوري
ايلي جوزف ساسني
ليلى حسني عيديبي
سناء سليم
اسالمبولي
محمد علي
اسالمبولي
جيزيل نعيم
عضومية
نور ديب شهاب
ليلى ديب شهاب
عارف ديب شهاب
منى ديب شهاب
فاطمة عارف حمصي
ادواردو ادواردو
اوليفيرا جدعون
اندريه ادواردو
اوايفيرا جدعون
انا كارال ادواردو
اوليفيرا جدعون

RT000136375LB 2018 /2974 2949514

اسيا حيدر حيدر

RT000136376LB 2018 /2975 2949565

ميمونة حيدر حيدر
عبد الرحمن منير
الكبة
هدى رمضان غاليني
امندا مرغريت طوني
بارود
انطوني اليوت طوني
بارود
انا كالرا اوليفرا
جدعون
اندريه اوليفرا
جدعون
ياسمينة حيدر حيدر

RT000136368LB 2018 /2967 2813985
RT000136369LB 2018 /2968 2816630
RT000136370LB 2018 /2969 2848199
RT000136371LB 2018 /2970 2848204
RT000136387LB 2018 /2986 2981122
RT000136388LB 2018 /2987 2981123
RT000136377LB 2018 /2976 2949569

RT000136378LB 2018 /2977 2949574
RT000136379LB 2018 /2978 2949578
RT000136381LB 2018 /2980 2949585

عباس حيدر حيدر
صبحية حيدر حيدر
جعفر حيدر حيدر
محمد عبد الله حيدر
حيدر

RT000136380LB 2018 /2979 2949582

قاسم حيدر حيدر

RT000136383LB 2018 /2982 2949605

حمزة حيدر حيدر

RT000136208LB 2018 /2308 1577103

RT000136384LB 2018 /2984 2949609

فضل حيدر حيدر

RT000136205LB 2018 /2305 1576364

RT000136362LB 2018 /2961 2238918

روال ملك سعرتي

RT000136361LB 2018 /2960 2238880

ميراي ملك سعرتي

RT000136360LB 2018 /2958 2207638

انعام ديب شهاب

RT000136382LB 2018 /2981 2949587

RT000136129LB 2018 /2821

محمد احمد شهاب

142979

RT000136146LB 2018 /2840 2064688

حسن احمد الخطيب

RT000136147LB 2018 /2841 2068938

محمد محمود حمود

RT000136148LB 2018 /2842 2069341

سهير محمود حمود

RT000136363LB 2018 /2962 2238946

يوسف ملك سعرتي

RT000136364LB 2018 /2963 2238975

تانيا ملك سعرتي

RT000136365LB 2018 /2964 2238988

ربيع ملك سعرتي

RT000136366LB 2018 /2965 2266625

بهيج احمد هرموش

955665

 RT000136139LB 2018 /2831سمير ابراهيم الغاوي

RT000136142LB 2018 /2836 1501375
RT000136231LB 2018 /2335 1598659
RT000136223LB 2018 /2327 1593095
RT000136132LB 2018 /2824 387195
RT000135976LB 2018 /2286 1543438
RT000135914LB 2018 /2250 1516739
RT000135970LB 2018 /2280 1537585
RT000135961LB 2018 /2271 1525779
RT000133282LB 2018 /1047 1932594
RT000135754LB 2018 /2622 6246
RT000133324LB 2018 /1092 1988249
RT000133323LB 2018 /1091 1986980
RT000135919LB 2018 /2253 1517555
RT000135920LB 2018 /2254 1517880
RT000135923LB 2018 /2257 1519052
RT000135922LB 2018 /2256 1518895
RT000135921LB 2018 /2255 1518297
RT000135924LB 2018 /2258 1519518
RT000135930LB 2018 /2264 1523210
RT000135929LB 2018 /2263 1522291
RT000135928LB 2018 /2262 1522214
RT000135962LB 2018 /2272 1526771
RT000135963LB 2018 /2273 1528951
RT000135967LB 2018 /2274 1529334
RT000135959LB 2018 /2269 1525681
RT000136149LB 2018 /2843 2069354
RT000135974LB 2018 /2284 1542750
RT000136244LB 2018 /2348 1614178
RT000136239LB 2018 /2243 1605705
RT000136236LB 2018 /2340 1603000
RT000136227LB 2018 /2331 1595543

فاطمة محمد احمد
السعيد
كرايزي داون فور
انترتيمنت ش.م.م
مشوار لتاجير
السيارات ش.م.م
محمود ديب شهاب
انطوان حنا .جبور
طانيوس توفيق
معلوف
اكساس مانجمنت كو
ش.م.ل
غاليه طانيوس كرم
اوراسيا ش م م
شركة تيمبكس لبنان
شركة رباح ش م ل
اوف شور
جوزف بنيامني
شامليان
حسن خليل ماجد
ايلي صموئيل عبد
االحد
جنات قبالن مارون
انطوان جان حداري
جهاد فؤاد شاهني
عبد الغني حسني
كريم هوشر
مروان عبد الحفيظ
دوغان
حميد جرجس
الديري
باسمه شيبان ابي
نادر
رنده محمد شفيق
الصناديقي
جرجورة ابراهيم عبد
النور ابراهيم
سهام نجم نجم
دالل كامل زنتوت
احسان احمد حمود
لبنى حسن بصري
املصري
surface overseas s.a
فرع لشركة اجنبية
ساره محمد خالد
جالل محمد احسان
شطح
شركة التجارة
واملقاوالت العامة
جيتكو ش.م.ل اوف
شور

RT000136222LB 2018 /2326 1592465
RT000136221LB 2018 /2325 1592194
RT000136214LB 2018 /2318 1583839
RT000136211LB 2018 /2315 1580471

RT000136204LB 2018 /2304 1572920
RT000136201LB 2018 /2301 1568301
RT000136297LB 2018 /2403 1660519
RT000136287LB 2018 /2394 1645734
RT000136299LB 2018 /2405 1662500
RT000136304LB 2018 /2410 1669807
RT000136264LB 2018 /2366 1624391
RT000136263LB 2018 /2365 1624234
RT000136289LB 2018 /2395 1646349
RT000136284LB 2018 /2391 1638943
RT000136285LB 2018 /2392 1639676
RT000136278LB 2018 /2373 1630372
RT000136140LB 2018 /2833 1050713
RT000136359LB 2018 /2995 1400182
RT000136144LB 2018 /2838 1781729
RT000136150LB 2018 /2844 2069372
628970

RT000136391LB 2018 /2992

RT000136385LB 2018 /2985 2981120

سترتيجيك اوف شور
سيرفيسز ش.م.ل
كاتيا جورج ابو
حيدر
توفيق ريمون صوما
شركة شيسنا ش.م.ل
قره بت مكرديج
دميرجيان
انطونيو فؤاد خليل
جي ار او ترايدينغ
كومباني اوف شور
ش.م.ل
قاسم محمد رمضان
مصطفى محمد
سحتوت
مؤسسة الزيات
للخدمات العامة
رياض عبدالرحمن
خالد حماده الخياط
صباح كريكور
بقاليان
جهاد عبدالرحمن
شعبان
عادل يوسف شحادة
الشبكة العربية
لالبحاث والنشر
بالل حسن هزيمه
شركة غرايت
غرافيكس ش.م.م
سبأ اوف شور ش.م.ل
مصطفى ديب شهاب
شركة دي ان سي كو
ش.م.م
ديانا يوسف عبد
الرضا
سهجنان محمود
حمود
شريفة اسماعيل
نعيم
ادواردو اوليفيرا
جدعون

RT000135958LB 2018 /2268 1525293

جرجات وديع القزي

RT000135956LB 2018 /2266 1524462

اوجني خليل عدوان

LB.RT000135967 2018 /2277 1533215

سيلفانا اميل عيد

RT000135969LB 2018 /2279 1537442

غروب ايس ش.م.ل
(اوف شور)

RT000135971LB 2018 /2281 1538734

اياد عزات ابي علي

 RT000135913LB 2018 /2249 1515025جورج جوفن صهيون
RT000135917LB 2018 /2251 1516820
RT000135927LB 2018 /2261 1521827
RT000135926LB 2018 /2260 1520773
178341
165720

RT000135719LB 2018 /2207
RT000135665LB 2018 /2189

159716

RT000135659LB 2018 /2184

194250

RT000134840LB 2018 /1524

681086
235783
681097

RT000136399LB 2018 /3020
RT000136396LB 2018 /3005
RT000136401LB 2018 /3021

RT000136438LB 2018 /3030 1640729
RT000136412LB 2018 /3023 1640721
RT000136433LB 2018 /3026 1240188
RT000136434LB 2018 /3027 1169209
RT000136436LB 2018 /3028 1640728

ميراي ايليا زيركي
حياة فريز قاصوف
فاروق محي الدين
جوهر
مصطفى علي سرور
اومية سعيد وهاب
نبيل رينه ريمون
االسمر
دبانه اخوان للتجارة
ش.م.ل اوف شور
وهيب عارف الزهيري
رجا الزهيري
سليم عارف الزهيري
روال عبد الله
الزهيري
سميرة عبد الله
سليت
عارف عبد الله
الزهيري
سعد عبدالله
الزهيري
لينا عبد الله الزهيري
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 1262

