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�إعالنات ر�سمية
مديرية المالية العامة
المصلحة المالية اإلقليمية
في محافظة البقاع
اعالم تبليغ انذارات
تدعو وزارة المالية-مديرية المالية العامة -المصلحة االقليمية في محافظة البقاع-
دائرة التحصيل
المكلفين الواردة اسماءهم في الجدول ادناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في زحلة -
البولفار خلف السرايا-مبنى المالية الجديد-الطابق االول-هاتف 801003/08:
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا
االعالم ,و اال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها
اعاله ,علما ً انه سيتم نشر هذا االعالم على الموقع االلكتروني الخاص بوزارة المالية:
رقم المكلف
417666

رقم اإلنذار

اسم المكلف

رقم االيصال

محمد احمد واكد

3126

RT000037880LB

212527

وسام اسماعيل الحشيمي

2912

RT000036674LB

2342736

حسن علي حسين علي احمد علي

2927

RT000036689LB

2035631

جارد عمر احمد القادري

2960

RT000036725LB

155979

الشركة اللبنانية لالسفلت

3557

RT000038370LB

345475

الياس نايف الحداد

3560

RT000038372LB

2438982

ايمن يوسف هاجر

3562

RT000038375LB

2297566

بلدية مدوخا

3568

RT000038380LB

1119166

تشيري اند اليم ش.م.م CHERRY AND LIME S.A.R.L

3570

RT000038381LB

1840664

خالد قاسم طالب

3576

RT000038385LB

1343690

شركة بكا غاز ايلي الكرك وشركاه ش.م.م

3584

RT000038394LB

245479

مؤسسة بسام قمر التجارية

3597

RT000038411LB

208896

نجاح اسماعيل هاجر

3600

RT000038414LB

242545

هاني جوزيف ضاهر

3601

RT000038415LB

575052

زكريا عقل شرف

3138

RT000037893LB

854147

حسين عبد الغني امامة

3430

RT000038035LB

865130

ام الخير احمد نصوح العظيم

3472

RT000038095LB

866483

هدال عبد الهادي خالدية

1759

RT000016355LB

701328

ناصر عزت قرعوني

70

RT000014895LB

748288

محمد هاشم الدباس

100

RT000014883LB

761044

خالد علي عبد الفتاح

111

RT000014879LB

761051

خالد علي عبد الفتاح

112

RT000014879LB

797180

شركة الصفار للتجارة ش.م.م

127

RT000015029LB

934904

جمعة حسين المحمد

222

RT000014988LB

949893

محمد مصطفى الزحالني

226

RT000014984LB

1112299

ميشال جان رياشي

297

RT000014927LB

1371138

فاضل سلمان سرحال

481

RT000016290LB

1480514

جوني انطوان ابو زيدان

535

RT000015833LB

1664571

شركة المستقبل لالنماء والتعمير حسين امامة وشركاؤه

600

RT000015412LB

1766019

ابراهيم خالد الميس

664

RT000015365LB

1769176

عبد المجيد سالم عبد الباقي

667

RT000015367LB

1778908

جرجس سالم بو شعيا

670

RT000015369LB

2025918

داوود نجار حسو

969

RT000015563LB

2780589

الجمعية الوطنية للمرأة العاملة الريفية في البقاع

1,062

RT000015754LB

13193

شركة كادروتيل ش.م.م

1

RT000014559LB

13212

شركة بكاغاز ش.م.م

13

RT000012319LB

13229

شركة غندور شوبنغ سنتر ش.م.م

25

RT000012336LB

13233

شركة االعالف الحديثة ش.م.م

35

RT000012339LB

13245

شركة «الويز» لالغذية ش.م.م

40

RT000012346LB

13273

الشركة البقاعية للمالحة «بكامار» ش.م.م

46

RT000012350LB

13281

الشركة اللبنانية االلمانية للسكاكر ش.م.م

50

RT000012356LB

13342

ايليسيا ش.م.م

82

RT000012544LB

13344

شركة الربيع لالنتاج والتوزيع الفني ش.م.م

85

RT000012546LB

13354

ليفيل ناين ش.م.م

91

RT 000012554 LB

13358

CO TRADING G.M.R

93

RT 000012559 LB

13527

حسين عبد الحسن اسعد

102

RT 000012565 LB

13870

يونس طانيوس يونس

128

RT 000012560 LB

13909

نبيه نعمه عازار

137

RT 000015266 LB

14489

كمال ايلي كرم

175

RT 000015280 LB

14529

جوزف عادل سعاده

182

RT 000015284 LB

14613

احمد حسين شحادة

185

RT 000015286 LB

44925

عبد الرزاق محمد المجذوب

263

RT 000015292 LB

198156

منير خليل القاصوف

1153

RT 000015657 LB

219442

يونايتد كايبل -لبنان

1297

RT 000015869 LB

776913

ابراهيم حسين زين الدين

2743

RT 000035979LB

1901583

ابراهيم فايز يونس

2747

RT 000036061LB

70330

جورج شفيق معكرون

2777

RT 000036145LB

174988

دنيا انيس سابا

2792

RT 000036341LB

229822

رنا يعقوب الرياشي

2797

RT 000036354LB

44774

شركة اكو  -جوزف معلوف وشركاه

2812

RT 000036371LB

198078

عزيز ندره معكرون

2821

RT 000036382LB

13819

مارون فهد خاطر

3180

RT 000037937LB

14271

انجيل اغوب قالنجيان

3182

RT 000037939LB

14384

عبد الكريم ابراهيم عباس

3183

RT 000037940LB

46662

ريموندا شبلي جحا

3260

RT 000037956LB

57916

انطوان حليم الشويري

3264

RT 000037960LB

80310

رفيقة مرزوق منصور

3275

RT 000037969LB

80327

موفق مرزوق منصور

3276

RT 000037970LB

80345

امال مرزوق منصور

3277

RT 000037998LB

80369

روضه مرزوق منصور

3278

RT 000038000LB

148976

صباح محمد سهيل نعماني

3286

RT 000038159LB

156855

مارون وديع الحايك

3288

RT 000038161LB

176217

االمير محمد سليم محمد جميل دندن

3290

RT 000038163LB

192502

احمد محي الدين صبره

3294

RT 000038167LB

203791

انطوان سليم الشويري

3296

RT 000038169LB

211241

محمد علي النخالوي

3305

RT 000038181LB

252624

جان جورج سروجي

3314

RT 000038192LB

255832

ابراهيم ديب عبد الخالق

3317

RT 000038196LB

294947

الشركة الحديثة لصناعة البالستيك ش.م.م

3337

RT 000038217LB

343972

رشيد جميل مراد المعلوف

3341

RT 000038221LB

683104

شركة البقاع لالنماء العقاري والتجاري
الياس ابو فرح وشركاه

3602

RT 000041722 LB

رقم المكلف

رقم اإلنذار

اسم المكلف

رقم االيصال

608655

ايلي انطوان سعاده

3637

RT 000041822 LB

253535

حسن احمد حاطوم

3641

RT 000041826 LB

269411

انطوان اميل خطار

3643

RT 000041828 LB

831009

ريمون اميل جرجس خطار

3644

RT 000041829 LB

90969

المدرسة االنجيلية االرمنية

3648

RT 000041833 LB

98288

شركة الشرق االوسط للصناعات واالليات ش.م.ل

3665

RT 000041852 LB

865556

محمد عمر عراجي

3670

RT 000041859 LB

209275

جورج شفيق عاصي

3678

RT 000041869 LB

525875

محمد قاسم ياسين

3873

RT 000052568 LB

844631

عثمان حسين ابو ديب

3603

RT 000041723 LB

210232

حسن احمد الحاج

3604

RT 000041725 LB

596123

رفيق وديع الحاج

3607

RT 000041728 LB

 100018164لوسيان فاخوري

3623

RT 000041730 LB

1111058

رامز عبد العال ابو عباس

3608

RT 000041732 LB

1316690

احمد عبد العال ابو عباس

3609

RT 000041733 LB

1316696

محمد عبد العال ابو عباس

3610

RT 000041734 LB

1316691

علي عبد العال ابو عباس

3611

RT 000041744 LB

620664

رياض عمر عبد الفتاح

3612

RT 000041735 LB

859950

سمير مخول القاصوف

3613

RT 000041736 LB

860599

دليلة محمد حيدر احمد

3614

RT 000041737 LB

2191443

اسبيريدون الياس معلوف

3616

RT 000041739 LB

855426

عايدة يوسف الصقر

3618

RT 000041741 LB

286595

جورج اسعد غصان

3619

RT 000041805 LB

885419

سليم عثمان ماضي

3620

RT 000041806 LB

1253222

نبيلة علي الحركة

3621

RT 000041807 LB

1336545

حسين نور الدين حايك

3624

RT 000041809 LB

415717

موسى سليمان فريجي

3625

RT 000041810 LB

853079

جميل ناصيف غرة

3626

RT 000041812 LB

854308

فوزي سليمان غانم

3627

RT 000041813 LB

865795

فايز سالم حنا

3632

RT 000041817 LB

1048402

موسى سليمان فريجي

3633

RT 000041818 LB

873448

جورج اسحق ملو

3635

RT 000041820 LB

288679

منير جوزف الحايك

3636

RT 000041821 LB

1308440

قدسية يوسف يوسف

3638

RT 000041823 LB

848357

سمية علي دياب سلهب

3639

RT 000041824 LB

1140702

دياب عبده الهيبي

3640

RT 000041825 LB

858472

ميشال فوزي جهجه معلوف

3642

RT 000041827 LB

2219656

لميس ناظم خالد زرين

3645

RT 000041830 LB

846669

حسن قاسم خالد

3646

RT 000041831 LB

إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية  -مديرية المالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة المضافة –
مصلحة العمليات – دائرة خدمات الخاضعين ,المكلفين الواردة أسمائهم في الجدول أدناه
للحضور إلى دائرة التحصيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة ,مبنى وزارة المالية,
قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر  -بيروت ،لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل
منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ,وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة
صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ,علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على
الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تريستار غروب ش.م.م

379

RR144579215LB

شركة تاج التجارية ش.م.م

8326

RR144579657LB

برهان الدين بعلبكي وشركاه

9063

RR144579135LB

مجوهرات حسن حطيط

49478

RR144577143LB

مؤسسة سمير خوري للتجارة

62868

RR144574345LB

بايسيكل

76065

RR144579745LB

الشركة اللبنانية للحديد الخاص

132272

RR144579612LB

زين لالزياء

180884

RR144579802LB

مؤسسة برزاتشي للصناعة والتجارة

183034

RR135785165LB

علياء هاشم هاشم

724110

RT000026347LB

2014/11/26 2014/11/20

طارق صالح منيمنه

726710

RT000026349LB

2014/11/26 2014/11/20

النوران لبنان ش.م.ل

132616

RT000034165LB

2014/11/26 2014/11/20

شركة إيليما ش.م.م

4295

RT000038621LB

2014/11/28 2014/11/20

مصطفى علي سعد

87944

RT000037511LB

2014/11/26 2014/11/20

RT000038546LB

2014/11/26 2014/11/20

شركة االتحاد للصحافة والنشر 203252
ش.م.م
مجموعة أزيكو ش.م.م 209217 ASICO
TRADE GROUP SARL

شركة شاسكو

183882

RR135785908LB

شركة ستار فوم للمنتجات العازلة

185308

RR135785620LB

ش��رك��ة ع��ب��ر ال��ش��رق للتجارة 210830
العامة ترانسو ش.م.ل

RT000038564LB

2014/11/26 2014/11/20

شركة عيتاني لصناعة وتجارة المصاعد ش.م.م

185356

RR144573331LB

250604

RT000035223LB

شركة اي بيل وسون ش.م (فرع اجنبي )

185358

RR144575045LB

أناهيد قره بت أنطوسيان حبيب 267920

RT000035263LB

2014/11/26 2014/11/20

نوبار وارطان وارطانيان

186531

RR140910360LB

محمد حسيب حلمي شعبان

187164

RR144575010LB

وود زون ش.م.م 624248 WOOD
ZONE SARL

RT000037909LB

2014/11/26 2014/11/20

شركة جنادري للمجوهرات ش.م.م

189460

RR144574819LB

هزاع فريز حمادة

189541

RR144574938LB

دلماري غروب ش.م.م

189554

RR135787824LB

اوتيكو

189656

RR135785995LB

اسعد سعد الحداد

189658

RR135786007LB

معلوف غروب

189828

RR135798932LB

هزيمة للتجارة والمقاوالت

190007

RR142804001LB

هزيمة للتجارة والمقاوالت

190007

RR144575363LB

محطة محروقات ( امال غطاس )

190483

RR135783345LB

اوسيان ش.م.مOCEANE S.A.R.L

190831

RR138264322LB

اوسيان ش.م.مOCEANE S.A.R.L

190831

RR142808312LB

شركة الموسوي للتجارة والمواد البناء ش.م.م

192975

RR135792550LB

هوم الند-عبد الرزاق احمد المنير

193877

RR135783371LB

هادي الجدع

194425

RR144570437LB

محطة شالالت الباروك للمحروقات
(بهجت وعماد فايز محمود)

194817

RR144575377LB

مرشد جرجس حرب

4321

RT000038622LB

شركة سارا للتجارة والمقاوالت 4403

RT000038624LB

2014/11/27 2014/11/20

ش��رك��ة ال��ت��ع��ه��دات ال��ح��دي��ث��ة 4458
ش.م.م

RT000038627LB

2014/11/26 2014/11/20

وفيق محمد جابر

31050

RT000038924LB

2014/11/26 2014/11/20

عبد العزيز مصطفى برجاوي

31306

RT000038936LB

2014/11/26 2014/11/20

جميل أمين حيدر

31325

RT000038938LB

2014/11/26 2014/11/20

شركة تيلي غروب ش.م.م

هيام علي اسماعيل

37253

RT000038657LB

2014/11/26 2014/11/20

كامل علي عز الدين

37308

RT000038658LB

2014/11/26 2014/11/20

محمد ياسين عارف دغمش

37626

RT000038666LB

2014/11/28 2014/11/20

معتصم حسن الدنا

38674

RT000038677LB

2014/11/26 2014/11/20

أمين نسيب حيدر

40328

RT000038742LB

2014/11/26 2014/11/20

يوسف عمر النويري

40605

RT000038746LB

2014/11/26 2014/11/20

شركة كونتركت ش.م.م

125933

RT000039418LB

2014/11/27 2014/11/20

شركة المطعم الصيني

129835

RT000039420LB

2014/11/26 2014/11/20

محمود عبد الواحد نور الدين

134118

د أ ر بيزنس غ���روب 225712 D.A.R
BUSINESS GROUP

845197

داود سمعان المولى

3647

RT 000041832 LB

اسكوالب

196166

869752

شفيقة الطاف الهندي

3649

RT 000041834 LB

شركة الهادي ش.م.م

198250

RR142803085LB

1319431

حليمة يوسف محي الدين

3650

RT 000041835 LB

شركة ست جور

198270

RR142804050LB

شركة س�لام هولدينغ ش.م.ل 135170
(شركة قابضة)

45052

نعيم مخول القاصوف

3651

RT 000041836 LB

هدالين لالعالن والتسويق ش.م.م

199669

RR142804960LB

96604

خليل ابراهيم دله

3652

RT 000041838 LB

محمد محمود طبيخة

211355

RR144575301LB

289885

جوزف مخايل ابو زيدان

3653

RT 000041839 LB

تريو لنمر السيارات TRIO

211696

RR144570905LB

14670

حمدان احمد حمدان

3654

RT 000041840 LB

تريو لنمر السيارات TRIO

211696

RR144575329LB

1319736

جمعة محمد حامد

3655

RT 000041841 LB

شركة العالمية للطباعة الحديثة ش م م

214873

RR144575332LB

851036

نجيب نمر ريا

3656

RT 000041843 LB

حسين علي عبدالله

215338

RR144569323LB

417897

خليل محمد سميدي

3657

RT 000041844 LB

مجموعة موزار العالمية ش.م.م

216582

RR144575350LB

850747

جان نصري جبرايل

3658

RT 000041845 LB

الشركة اللبنانية الفرنسية للتقطير ش.م.م.

217094

RR144569266LB

857471

محمد عبد الغني ميتا

3659

RT 000041846 LB

شركة ستار فاشن ش.م.م

222202

RR144579572LB

862321

نسيب طانيوس رحال

3660

RT 000041847 LB

شركة الزهران للزراعة والتجارة ش.م.م

224217

RR144576032LB

715356

حسين يوسف حسين

3661

RT 000041849 LB

مؤسسة النور للمحروقات ( فواز صبيح )

227424

RR144576046LB

664635

الجمعية التعاونية االسكانية في مغدوشة

3663

RT 000041850 LB

سنبد ش.م.ل SUNBED SAL

227433

RR144579586LB

732970

ميشال داوود ساروفيم

3664

RT 000041851 LB

مؤسسة ام اس سي للتجارة العامة  -حسين علي حيدر

229409

RR144576050LB

1047588

شوقي جورج فاخوري

3666

RT 000041853 LB

الشركة العالمية لالسواق الحرة اوف شور ش.م.ل

230490

RR144576077LB

233017

جان فياض فياض

3667

RT 000041854 LB

نيو بورك فيفر

230822

RR144576085LB

854587

جمعية التعاون الخيري في معلقة زحلة

3668

RT 000041857 LB

859711

محمد جمعة بعلبكي

3669

RT 000041858 LB

سي اند سي غروب ش.م.م
C&C GROUP SARL

231716

RR139279822LB

1323879

منصور عبده الهيبي

3671

RT 000041860 LB

3672

RT 000041862 LB

1047722

نايف وصفي عبد االحد

3673

RT 000041863 LB

579333

مروان سالم الحاج موسى

3674

RT 000041864 LB

شركة المخازن الكبرى للبنان ش.م.ل

237082

RR142806458LB

عبد الناصر احمد النبهان

241052

RR144576179LB

يحيى رشيد الحواط

241218

RR144576182LB

873113

اغوب سركيس كندرجيان

3675

RT 000041865 LB

احمد جميل الخطيب

242019

RR144568186LB

848110

حليم يونان ابو سليمان

3676

RT 000041866 LB

زكريا محمد سميح شما

242169

RR144575828LB

863828

ادمون الياس مسلم

3677

RT 000041867 LB

مؤسسة علي شميساني التجارية

242180

RR144575831LB

875751

بدروس موسيس كوهيليان

3679

RT 000041870 LB

عماد اميل المدور

242537

RR144575845LB

869956

محمد سعيد رافت المجذوب

3874

RT 000052569 LB

جهاد عبد الرؤوف درويش

244582

RR144575862LB

1285884

احمد علي جباره

3875

RT 000052570 LB

معرض الزين حسن (جمال عبد الله احمد حسن)

244744

RR144575880LB

2259846

معروف جابر جابر

3876

RT 000052571 LB

251226

الياس البير عيراني

3

RT 000014294 LB

شركة ستار فاشن جونيور ش.م.م
STAR FASHION JUNIOR SARL

245465

RR144575902LB

251462

ابراهيم جوزف قريطم

5

RT 000014295 LB

251463

فادي جوزف قريطم

6

RT 000014296 LB

251488

محمد ماهر محمد نور الدين دسوقي

10

RT 000014298 LB

252972

جوزف سليم مفرج

21

RT 000014307 LB

257353

ابراهيم صالح شمعون

71

RT 000014326 LB

259762

جوزف ماري فرنسوا دو بيولس

74

RT 000014328 LB

263529

محمد نبيل سعيد زربو

84

RT 000014340 LB

264823

بسام هيكل البشعالني

94

RT 000014346 LB

271369

عبد الرحمن طالل المسعود

146

RT 000014370 LB

274564

وليد عدنان قاسم

153

RT 000014374 LB

284349

حنين درغام كاترينا

217

RT 000014413 LB

285177

نزار توفيق ديروان

253

RT 000014437 LB

286096

سعد الله عبد الله توما

261

RT 000014448 LB

286451

انطوان جان ابو عبيد

271

RT 000014457 LB

287669

قاسم عادل العريبي

334

RT 000014481 LB

291303

منذر حسن ابراهيم

415

RT 000014521 LB

292270

خالد عثمان العجمي

455

RT 000014523 LB

292770

ماري شهدا شهدا

456

RT 000014524 LB

361888

سامي لبيب عبد النور

711

RT 000014617 LB

459798

احمد محمد هشام الميداني

835

RT 000014731 LB

244704

محمد عبد الله ابو حمدان

1441

RT 000014441 LB

14105

شفيق شكري كفوري

3605

RT 000041726 LB

850096

محمد فارس شمس

1631

RT 000015973 LB

290125

عادل علي القهوجي القضماني

3606

RT 000041727 LB

2121938

مهدي حيدر المكحل

2892

RT 000036620 LB

 100015496عبد ابو غانم

مؤسسة حسين طالب بعلبكي

245872

RR144577188LB

اتيك ش.م.م ( تقنية التجديد )

245978

RR144574685LB

اتيك ش.م.م ( تقنية التجديد )

245978

RR144576718LB

كامل علي هزيمة

248286

RR144575920LB

اوتو بارتس  ( G.M.C.L -جوزف الياس مبارك )

251039

RR142801380LB

شركو اموبال التجارية

251590

RR144575981LB

روني رزق شندي

253246

RR144576015LB

اسماعيل محمد فاعور

255249

RR144575482LB

اسماعيل نور الدين ابو حمدان

255891

RR144573098LB

باسم محمد انور المزيك

256523

RR144575496LB

الشرق االوسط للتوريدات الصناعية ش.م.م

267752

RR144579691LB

شانانا ( جاك المارتين خاجيكيان )

275700

RR144576562LB

مؤسسة جيزال ابراهيم التجارية

281483

RR144576390LB

ام .ام .ج ش .م .م.
M. M. J. S. A. R. L

283491

RR139279836LB

كاليري فاندوم

289301

RR142809247LB

الصهبجية/مصطفى احمد نصر الحلوجي

292800

RR144576372LB

وسام حسين شرف

299505

RR144576531LB

محمد نبيل سالم سكري

301995

RR144576222LB

ورثة نجيب قيصر باسيل

303195

RR144577165LB

رياض انطونيوس عبدو

303499

RR144576205LB

انطوانيت حنا فرعون

307555

RR144575505LB

شركة اكسبرس للتجزئة والمطاعم ش.م.م

312086

RR144575519LB

13644

شعالن مخول قاصوف

3617

RT 000041740 LB

252570

رشيد خليل الحشيمي

3201

RT 000037833 LB

اوديو لينك بالس ش.م.ل
AUDIO LINK PLUS S.A.L

312333

RR144579201LB

202447

البير جوزف سمعان

3615

RT 000041804 LB

1425230

فهمي حسن ياسين

3397

RT 000038037 LB

شركة ج.ل.ك .ش.م.م

315231

RR144575536LB

5699

شركة ليبانسل ش.م.ل

3622

RT 000041808 LB

1205730

رزق جوزف مهنا

3347

RT 000037885 LB

جورج خليل راجي

315260

RR144575540LB

1170595

يوسف إلياس مخايل

3629

RT 000041814 LB

بوزابار ش.م.م

320064

RR144575567LB

1901040

حسين احمد الحاج

3630

RT 000041815 LB

مؤسسة ثري اتش ( حسام حسن الحسيني )

356596

RR144575947LB

1282240

شماس العقارية ش.م.ل

3631

RT 000041816 LB

مؤسسة الشرق للتجارة ( اكرم محمد بالغي )

385561

RR144575575LB

1245822

وقف كنيسة مار انطونيوس للروم االرثوذكس

3634

RT 000041819 LB

التكليف 2334
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية
في محافظة البقاع
ألين الجميل
( 12غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان
طريق النهر وذل��ك لقاء مبلغ ق��دره /
/20000ل.ل.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم
بها بعض ال��م��وردي��ن ال ت��زال سارية
المفعول ومن الممكن في مطلق األحوال
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد إلى أمانة سر
كهرباء لبنان طريق النهر الطابق «»12
المبنى المركزي.
بيروت في 2014/12/23
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 2323
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في
إجراء استدراج عروض إلجراء مزايدة
لبيع أعمدة حديدية ومواد غير صالحة

لالستعمال في منطقة النبطية.
ي��م��ك��ن ل��ل��راغ��ب��ي��ن ف���ي االش���ت���راك
ب��اس��ت��دراج ال��ع��روض المذكور أع�لاه
الحصول على نسخة من دفتر الشروط
من مصلحة الديوان أمانة السر الطابق
( 12غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان
طريق النهر وذل��ك لقاء مبلغ ق��دره /
/20000ل.ل.
تسلم العروض باليد إلى أمانة سر
كهرباء لبنان طريق النهر الطابق «»12
المبنى المركزي.
ع��ل��م��ا ً أن آخ����ر م���وع���د ل��ت��ق��دي��م
ال��ع��روض ه��و ن��ه��ار الجمعة ال��واق��ع
في  2015/1/23عند نهاية ال��دوام
الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2014/12/23
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 2323

إعالن تلزيم
مشروع إكساء أقنية ري في بلدة
تمنين الفوقا قضاء بعلبك
الساعة التاسعة من يوم االثنين
الواقع فيه التاسع عشر من شهر
كانون الثاني  ،2015تجري إدارة
المناقصات في مركزها الكائن في
بناية بيضون شارع بوردو الصنايع
ب��ي��روت ،لحساب وزارة الطاقة
والمياه المديرية العامة للموارد
المائية والكهربائية مناقصة تلزيم
مشروع إكساء أقنية ري في بلدة
تمنين الفوقا قضاء بعلبك.
ـ التأمين المؤقت :ستة ماليين
ليرة لبنانية ال غير.
ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ـ ال���ع���ارض���ون ال��م��ق��ب��ول��ون:
المتعهدون المصنفون في الدرجة

التكليف 2317

الثانية على األق��ل لتنفيذ صفقات
األشغال المائية المسجلون وفقا ً
ألحكام المرسوم رقم  3688تاريخ
 1966/1/25وتعديالته ،الذين
ال يوجد بعهدتهم أكثر م��ن أرب��ع
صفقات مائية ل��م يج ِر استالمها
مؤقتا ً بعد وشروط إضافية.
تقدم ال��ع��روض ،وف��ق نصوص
دفتر الشروط الخاص ،الذي يمكن
االطالع والحصول عليه من مصلحة
الديوان في المديرية العامة للموارد
المائية والكهربائية.
يجب أن تصل ال��ع��روض إل��ى إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.

المدير العام إلدارة المناقصات
جان العليّة
التكليف 2313

2014/11/26 2014/11/20

2014/11/28 2014/11/20

RR142801172LB

شركة الخدمات الصناعية المتخصصة ش.م.م

إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأن مهلة تقديم
العروض العائد الستئجار مركز لدائرة
رياق ،موضوع استدراج العروض رقم
ث  4د 8447/تاريخ  ،2014/8/6قد
مددت لغاية يوم الجمعة 2015/1/23
عند نهاية ال����دوام ال��رس��م��ي الساعة
.11.00
ي��م��ك��ن ل��ل��راغ��ب��ي��ن ف���ي االش���ت���راك
ب��اس��ت��دراج ال��ع��روض المذكور أع�لاه
الحصول على نسخة من دفتر الشروط
من مصلحة الديوان أمانة السر الطابق

ش�����رك�����ة م���������ارت ب���وي���ن���ت 4479
MARTPOINT

RT000017561LB

2014/11/27 2014/11/20

RT000038561LB

235497

إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأن مهلة تقديم
العروض العائد الستئجار مركز لدائرة
رياق ،موضوع استدراج العروض رقم
ث  4د 8447/تاريخ  ،2014/8/6قد
مددت لغاية يوم الجمعة 2015/1/23
عند نهاية ال���دوام الرسمي الساعة
.11.00
ي��م��ك��ن ل��ل��راغ��ب��ي��ن ف���ي االش���ت���راك
ب��اس��ت��دراج ال��ع��روض المذكور أع�لاه
الحصول على نسخة من دفتر الشروط
من مصلحة الديوان أمانة السر الطابق
( 12غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان
طريق النهر وذل��ك لقاء مبلغ ق��دره /
/20000ل.ل.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم
بها بعض ال��م��وردي��ن ال ت��زال سارية
المفعول ومن الممكن في مطلق األحوال
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد إلى أمانة سر

إسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

2014/11/26 2014/11/20

RR144576148LB

كهرباء لبنان طريق النهر الطابق «»12
المبنى المركزي.
بيروت في 2014/12/23
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 2323

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية مديرية المالية العامة مديرية ال��واردات دائرة التحصيل بيروت
المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بيروت
شارع بشارة الخوري مبنى فيعاني الطابق الثاني لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل
منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة
صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على
الموقع اإللكتروني.

RT000039422LB
RT000038883LB
RT000039423LB

2014/11/26 2014/11/20
2014/11/26 2014/11/20
2014/11/26 2014/11/20

ف��������رع ش�����رك�����ة أج���ن���ب���ي���ة 717351
VIVAUTO S.A

RT000040008LB

2014/11/26 2014/11/20

جاي أند جي أنترناسيونال أوف 1036352
شور ش.م.ل

RT000040025LB

2014/11/26 2014/11/20

بنانا براتا ش.م.م

1041792

RT000040026LB

2014/11/26 2014/11/20

العهد العقارية ش.م.م

1041828

RT000040027LB

2014/11/26 2014/11/20

شركة سماحة هولدنغ ش.م.ل

1222614

RT000039456LB

2014/12/01 2014/11/20

1230578 Multivision
Productions

RT000040171LB

2014/11/26 2014/11/20

World
sal
offshore

ثيم المحدودة ش.م.م

1243016

RT000040173LB

2014/11/26 2014/11/20

ميخاييفا ستانيالف ييفجينييا

1312102

RT000040180LB

2014/11/26 2014/11/20

ابراهيم خليل خنافر

1312143

RT000040181LB

2014/11/26 2014/11/20

مجموعة إدارة تكنولوجيا الطاقة 1637205
باورتك ش.م.ل (أوف شور)

RT000040257LB

2014/11/26 2014/11/20

جورج جوزف فارس

1813360

RT000040260LB

2014/11/26 2014/11/20

رايزرز (أوف شور) ش.م.ل

2159726

RT000040272LB

2014/11/26 2014/11/20

برايفت جت غروب ش.م.م

2159772

RT000039877LB

2014/11/26 2014/11/20

بيبر رستو كلوب ش م م

2268754

RT000040275LB

2014/11/26 2014/11/20

كينغدوم انتيريورز ش م ل اوف 2277139
شور

RT000040276LB

2014/11/26 2014/11/20

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 2253

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية مديرية المالية العامة مديرية ال��واردات دائ��رة تحصيل بيروت
المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بيروت
شارع بشارة الخوري مبنى فيعاني الطابق الثاني ،لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل
منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة
صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على
الموقع اإللكتروني.
أسماء المكلفين

الرمز ()BARCODE

رقم اإلنذار

أرقام التكليف

الحزب السوري القومي االجتماعي

RT000037340LB

2014/7402

754751

التكليف 2287
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
إعالن تلزيم
مشروع أشغال تأهيل أقنية ري في بلدة
حوش موسى عنجر قضاء زحلة
الساعة التاسعة من يوم األربعاء الواقع
فيه ال��راب��ع عشر من شهر كانون الثاني
 ،2015تجري إدارة المناقصات في مركزها
الكائن ف��ي بناية بيضون ش��ارع ب��وردو
الصنايع بيروت ،لحساب وزارة الطاقة
والمياه المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية مناقصة تلزيم مشروع أشغال
تأهيل أقنية ري في بلدة ح��وش موسى
عنجر قضاء زحلة.
ـ التأمين المؤقت :ستون مليون ليرة
لبنانية ال غير.
ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ـ العارضون المقبولون :المتعهدون

المصنفون في الدرجة األولى لتنفيذ صفقات
األشغال المائية المسجلون وفقا ً ألحكام
المرسوم رقم  3688تاريخ 1966/1/25
وتعديالته ،الذين ال يوجد بعهدتهم أكثر
من أربع صفقات مائية لم يج ِر استالمها
مؤقتا ً بعد وشروط إضافية.
ت��ق��دم ال��ع��روض ،وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن االط�لاع
والحصول عليه من المديرية العامة للموارد
المائية والكهربائية.
يجب أن تصل ال��ع��روض إل��ى إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
جان العليّة
التكليف 2311

هجوم جديد على م�سجد في ال�سويد
قام مجهولون فجر أمس بحرق
مسجد في مدينة أسليوف جنوب
السويد ،لتصبح الواقعة هي الهجوم
الرابع عشر على المساجد في هذا
البلد منذ أوئل العام الحالي.
وق��ال رج��ال اإلنقاذ إن الحرائق
اش��ت��ع��ل��ت ب��ال��م��ب��ن��ى م���ن ال��داخ��ل
والخارج .وتمكن رجال اإلطفاء من
إخماد الحريق بسرعة من دون أن
يسفر عن سقوط ضحايا.
بدوره ،أكد المتحدث باسم شرطة
المحافظة سكوني م��اري كايسمار
أن الواقعة تم تصنيفها على أنها
«حريق».
وتشهد مدن سويدية منذ بداية
ال���ع���ام اع����ت����داءات م��ت��ك��ررة على
المساجد ،ففي شهر كانون الثاني
ال��م��اض��ي ،ق���ام م��ج��ه��ول��ون برسم
الصليب «المعقوف» على باب مسجد
أحد أحياء العاصمة ستوكهولم.
وفي شهر أيار من العام الحالي،
نصبت ع����وارض خشبية وكتلة

خرسانية على المدخل في مسجد
مدينة أسكيلستونا ،بينما قام
مجهولون ف��ي شهر ت��م��وز بحرق
موقع بناء مسجد جديد في مدينة
نورتشوبينغ ،لتتبع الحادث أعمال
ت��خ��ري��ب ق���ام خ�لال��ه��ا مهاجمون
بتكسير ن��واف��ذ ف��ي مسجد تابعة
للجالية ال��ص��وم��ال��ي��ة ف��ي مدينة
سودرتيليي.
وفي شهر أيلول الماضي ،أحرق
متطرفون مسجد بلدة أويستا ،في
حين شهد مسجد مدينة هيلسينبورغ
اعتداء على يد مجهولين وتبعته
سلسلة من عمليات كسر نوافذ في
مساجد فليون وأس��ل��ي��وف ط��وال
األشهر الثالثة األخيرة.
وفي تشرين الثاني ألقيت زجاجة
حارقة باتجاه مسجد مدينة أريبرو.
وش��ه��د األس���ب���وع ال��م��اض��ي ح��رق
مسجد مدينة أسكيلستونا ،ما أدى
إلى إصابة  5أشخاص بجروح.

