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تتمات
�إعالنات ر�سمية

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة جبل لبنان ـ دائرة خدمات المكلفين المكلفين الواردة أسماءهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية محافظة جبل لبنان ـ بعبدا ـ قرب السرايا ـ الطابق الثاني هاتف 05/920102 :لتبلغ البريد
المذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة
المراجعة المشار إليها أعاله ،علماً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف
بزنس ماشينز كوربوريشن ش.م.م
الشركة العامة لالدارة واالستثمار
جبرا سويتس
ميشال السيوفي وشركاه ش.م.ل
روليكو االستشارية للتأمين ش.م.م
الشركة المحلية لالستثمار العقاري ش.م.م
انترالند ش.م.م
شركة اوفيرير ش.م.م
سوليفرت ش.م.م
شركة حليم ضو واوالده ش.م.ل
العقارية المدنية ش.م.ل
شركة وود الين ش.م.م
شركة جورج مراد للفوالذ ش.م.م
شركة التنمية واالستشارات الزراعية
شركة زرد الدولية ش.م.م
شركة تيليسات دانا ترنسميشن سيستم ش.م.م
شركة وود واي ش.م.م
شركة دانتكس ش.م.م
سايف واي سوبر ستور
شركة الصابون ومستحضرات التجميل المحدودة
ش.م.م
شركة ناسيونال للتجارة العامة والمقاوالت
ش.م.م
شركة هو سبيتاليني ديفلوبمنت كوربوريشن
ش.م.م
ماغرا ش.م.م
شركة انتربريز  -الهولندية لالساسات ش.م.م
شركة خشان كروب ش.م.م
اوفرسيز لينك ش.م.م
شركة واكيم للتعهدات والبناء ش.م.م
رايدرز موتورز كومباني ش.م.م.
باتي  -بوا ش.م.م
شركة كازانوفا ش.م.م
شركة شومارت ش.م.م
الميكس لبنان ش.م.م
شركة اتالنتيس للخدمات والصيانة البترولية
والغازية ش.م.م
بركات كايترينغ كومباني ش.م.م
سكنشر ب��رودك��ش��ن PRODUCTIONS
SIGNATURE
لوريول L’AUREOLE
انترناسيونال اوتو موتيف ترايدرز
ريكون رزق غروب للهندسة والمقاوالت ش.م.ل
خطار الكترونيكس ش.م.ل
غرافيك هاوس ش.م.م
شركة غروب فارماالب
ايشتار ميدل ايست ش.م.م
الشركة العقارية للبناء واالستثمار ش.م.م
اده ترافل للسياحة
شركة غلوسي للخدمات ش.م.م
شركة جوزيف خاطر واوالده وشركاهم ش.م.م
انترناشيونال بزنيس اند ليغال سرفيس ش.م.م
«»IBLS
P.H.B ENGINEERING & TRADE
شركة كي بي تريدينغ كومباني ش.م.ل
شركة ميا مودا
هاي فاشن ش.م.م
شركة التجارة العامة والتوزيع
شركة شي  -بي ش.م.م
شركة فيلملي بروداكشن ش.م.م
الشركة العالمية للمفروشات المكتبية
شركة ميديالوغ ش.م.ل
شركةبروموتري للطباعةوالنشر والتسويق
االعالني والخدمات العامة
الكاتل تلسلبيس ش.م  -فرع لبنان
شركة فار استر ش.م.م
سيكوريت ش.م.م
الشركة اللبنانية لالستثمار والتوظيف ش.م.ل
اندسبرو ش.م.م
ايميكو التجارية
االرز للمعدات ش.م.م
شركة سيف باشي  -فرع لبنان
شركة الكترو ميكانيكال غروب ش.م.م
شركة انتيباس للخدمات والتجارة ش.م.م
شركة سوليتل ش.م.م
شركة كيمكس لالستيراد والتصدير ش.م.م
تكنو فيزيون ش.م.م
شركة مراد وياسين
نودموك لتاجير السيارات
شركة كوينز اوتو تور ش.م.م
شركة مؤسسة الصنوبرة للتجارة العامة
كلمة سيد ش.م.م SARL SUD KALIMAT
ليبنيز بزنس ماشينز
المركز الفني العربي
المصدر ش.م.م
آر .ان .جي .غ��روب ش.م.م R.N.J GROUP
SARL
شركة صاموئيل كو
ش���رك���ة ب����ي����روف����ورم ش.م.م S.A.R.L
BUROFORM
شركة سبالي التجارية
شركة جان حداد غروب ش.م.م
ابيكس
شركة ستراتجيكس امباكت ماركيتنغ
الشركة المتحدة للرخام والغرانيت  /يونيمار
كار بارك انك ش.م.م
شركة الغصون العقارية ش.م.ل
بيرو ش.م.م BURO
كيدس اندكو ش.م.م
شركة التموين والوكاالت ش.م.م
شركة االتحاد التجارية ش.م.م
شركة الكتروتل ش.م.م
شركة مؤسسة دعبس للطباعة ش.م.م
شركة نوبل هاوس للهندسة ش.م.م
شركة المجموعة للمقاوالت
اوف  -رود ش.م.م ROAD - OFF
مجموعة ايكو انترناسيونال
شركة شراع البحرية ش.م.م
ساري امين ابراهيم فضل الله
ورثة فاروق احمد سليم عواضة
عماد نجيب ضو
محمد خليل شاهين
شربل عبدو الشرتوني
شركة الهيبي للتجارة والمقاوالت ش.م.م
كوينز الند ش.م.م
اكسبدتيورز انترناسيونال اوف واشنطن
شركة اسرار ش.م.م
اب تي آي كمبيوتر تكنولوجي ش.م.م A.T.I
COMPUTER THCNOLOGIES
رياكو
الشركة العالمية لالسماك وثمار البحر ش.م.م
او .اسايسيان اخوان ش.م.م
الشركة الفنية الحديثة ش.م.م
شركة اكواتك للهندسة والمقاوالت ش.م.م
شركة غروب  7ش.م.م
الدار الوطنية للدراسات والنشر والتوزيع
ديزايند غالس ش.م.م
شركة  O Z GROUPش.م.م
اسعد محمد مهنا
ادما ستور
مؤسسة اسطفان للتجارة
مجموعة بنكوان للمطابخ الحديثة
شركة الجبور الدولية للسياحة والسفر
محمد عباس زغيب
نزار هزيمه هزيمه
احمد عباس رضا
اوتيل رويال  -ريفون
شركة هزيمة بامبو هاوس
كريزي غاد جيتس
فورا وشركاه
باستيل بوتيك
انتر ريجي (جان كلود بولس وشركاه)
بيت البن البرازيلي  -بن حسن معتوق
شركة ايباكو
الشركة اللبنانية للطباعة واالعالن
مكتب هندسة ومقاوالت المهندس سليم كرم
كرم وشركاه
دار صيدون للنشر و الطباعة و التوزيع
كاكثوس
حنا غنطوس واوالده
مكتبة جعيتا
شركة بفراساريان اخوان B.F
شركة لويس مدلبح وشركاه للصيرفة
الشركة العامة لالستيراد والتجارة (جفيكو)
شركة جاد للمقاوالت والتعهدات والتجارة العامة
شركة جرجور التجارية
شركة محالت ابي عاد
ماي كوني ترادنغ كومباني

تاريخ لصق
LIPANPOST
2014/10/12
2014/9/12
2014/15/12
2014/10/12
2014/9/12
2014/23/12
2014/9/12
2014/10/12
2014/9/12
2014/10/12
2014/10/12
2014/10/12
2014/10/12
2014/10/12
2014/17/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/9/12

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

7420
7640
8181
8246
8796
8932
8978
9007
9045
9051
9069
9134
9209
9296
9299
9300
9372
9501
9520

RR143318615LB
RR143319465LB
RR143325885LB
RR143282385LB
RR143324664LB
RR143325024LB
RR140969073LB
RR140969100LB
RR143285149LB
RR143310166LB
RR143286538LB
RR143310237LB
RR143305489LB
RR140969816LB
RR140969820LB
RR140969952LB
RR143291609LB
RR143291895LB
RR143292167LB

2014/18/11
2014/14/11
2014/13/11
2014/17/11
2014/14/11
2014/13/11
2014/13/11
2014/14/11
2014/13/11
2014/14/11
2014/13/11
2014/14/11
2014/14/11
2014/13/11
2014/14/11
2014/13/11
2014/13/11
2014/13/11
2014/13/11

9611

RR143291691LB

2014/13/11

2014/10/12

9652

RR143291966LB

2014/17/11

2014/9/12

9714

RR140969569LB

2014/14/11

2014/9/12

10476
10622
10624
10730
10812
10820
10821
10839
10841
10851

RR143286590LB
RR143310515LB
RR143310435LB
RR143310838LB
RR140967483LB
RR140967497LB
RR140967523LB
RR140967421LB
RR140967364LB
RR140967378LB

2014/14/11
2014/13/11
2014/19/11
2014/19/11
2014/17/11
2014/17/11
2014/17/11
2014/17/11
2014/14/11
2014/18/11

2014/9/12
2014/9/12
2014/10/12
2014/10/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/12/12
2014/10/12
2014/10/12
2014/11/12

10854

RR140967435LB

2014/17/11

2014/10/12

10855

RR140967293LB

2014/17/11

2014/10/12

10856

RR140967262LB

2014/18/11

2014/10/12

10874
10878
10892
10928
10967
11019
11059
11073
11081
11086
11087

RR140967280LB
RR140967112LB
RR140967086LB
RR140966973LB
RR140966939LB
RR140966925LB
RR140968435LB
RR140968444LB
RR140968427LB
RR140968373LB
RR140968342LB

2014/17/11
2014/18/11
2014/17/11
2014/17/11
2014/17/11
2014/18/11
2014/17/11
2014/17/11
2014/18/11
2014/17/11
2014/18/11

2014/10/12
2014/10/12
2014/10/12
2014/10/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/10/12
2014/11/12
2014/9/12
2014/10/12
2014/9/12

11099

RR140968325LB

2014/18/11

2014/10/12

11107
11117
11122
11127
11131
11239
11257
11311
11332

RR140968387LB
RR140968339LB
RR140968254LB
RR140968223LB
RR140968170LB
RR140967863LB
RR140967850LB
RR140967735LB
RR140967608LB

2014/18/11
2014/17/11
2014/17/11
2014/18/11
2014/14/11
2014/14/11
2014/18/11
2014/17/11
2014/17/11

2014/9/12
2014/10/12
2014/9/12
2014/10/12
2014/9/12
2014/11/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/9/12

11354

RR143312405LB

2014/17/11

2014/9/12

11376
11387
11400
11441
11444
11447
11462
11464
11465
11523
11527
11537
11539
11542
11571
11593
11622
11629
11639
11642
11654

RR143312459LB
RR143311921LB
RR143311966LB
RR143311847LB
RR143311904LB
RR143311820LB
RR143311855LB
RR143311881LB
RR143311918LB
RR143311626LB
RR143311590LB
RR143311586LB
RR143311643LB
RR143311674LB
RR143311484LB
RR143311498LB
RR143311396LB
RR143311348LB
RR143311436LB
RR145653345LB
RR145653359LB

2014/19/11
2014/18/11
2014/17/11
2014/17/11
2014/14/11
2014/18/11
2014/17/11
2014/17/11
2014/14/11
2014/14/11
2014/17/11
2014/18/11
2014/18/11
2014/18/11
2014/17/11
2014/17/11
2014/17/11
2014/17/11
2014/14/11
2014/19/11
2014/17/11

2014/10/12
2014/10/12
2014/10/12
2014/10/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/10/12
2014/10/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/10/12
2014/9/12
2014/10/12
2014/9/12
2014/16/12
2014/10/12
2014/10/12
2014/10/12
2014/10/12
2014/10/12
2014/11/12

11657

RR145653380LB

2014/17/11

2014/11/12

11689

RR145653209LB

2014/18/11

2014/10/12

11719

RR145653274LB

2014/18/11

2014/10/12

11824
11859
11863
11870
11897
11905
11912
11922
11947
11977
12032
12052
12067
12081
12082
12094
12111
12121
18356
19005
19824
20744
21391
34636
41760
43717
45287

RR145652968LB
RR145652818LB
RR145652870LB
RR145652852LB
RR145652778LB
RR145652716LB
RR145652398LB
RR145652375LB
RR145652234LB
RR145652177LB
RR145651962LB
RR145652035LB
RR145652075LB
RR145651905LB
RR145651874LB
RR145651865LB
RR145651724LB
RR145651826LB
RR143282346LB
RR145634774LB
RR143282567LB
RR143282434LB
RR143282690LB
RR145651675LB
RR145651684LB
RR145651715LB
RR145652680LB

2014/18/11
2014/18/11
2014/18/11
2014/18/11
2014/18/11
2014/18/11
2014/18/11
2014/18/11
2014/17/11
2014/18/11
2014/17/11
2014/14/11
2014/14/11
2014/14/11
2014/14/11
2014/17/11
2014/18/11
2014/14/11
2014/17/11
2014/19/11
2014/18/11
2014/17/11
2014/18/11
2014/17/11
2014/17/11
2014/18/11
2014/18/11

2014/9/12
2014/9/12
2014/10/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/17/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/10/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/10/12
2014/10/12
2014/9/12
2014/10/12
2014/9/12
2014/11/12
2014/10/12
2014/10/12
2014/9/12
2014/11/12
2014/12/12
2014/10/12
2014/10/12
2014/9/12

46205

RR145652781LB

2014/18/11

2014/9/12

47798
49808
50852
51491
56184
57679
58174
58638
59695
64007
64374
64537
64624
64695
66299
66847
68345
69389
72247
72623
72692
73031
73083
73094
73241
74041
74154
74176
74225
74548
74625
74747
75247
75621
76089
76226
76867
76955
77402

RR145652702LB
RR145652591LB
RR145652574LB
RR145652631LB
RR145652614LB
RR145652509LB
RR145652486LB
RR145652512LB
RR145652415LB
RR145628725LB
RR143280889LB
RR143280892LB
RR143280813LB
RR143280725LB
RR145628782LB
RR145627875LB
RR145627861LB
RR143280742LB
RR143280708LB
RR143281178LB
RR143281147LB
RR143281120LB
RR143281181LB
RR143281102LB
RR143280994LB
RR143281031LB
RR143281014LB
RR143280518LB
RR143280495LB
RR143280566LB
RR143280455LB
RR143280362LB
RR143280380LB
RR143280257LB
RR143280212LB
RR143280155LB
RR143280230LB
RR143280067LB
RR143280040LB

2014/18/11
2014/19/11
2014/17/11
2014/19/11
2014/17/11
2014/18/11
2014/17/11
2014/18/11
2014/19/11
2014/19/11
2014/17/11
2014/14/11
2014/14/11
2014/18/11
2014/19/11
2014/19/11
2014/19/11
2014/19/11
2014/13/11
2014/17/11
2014/17/11
2014/18/11
2014/17/11
2014/13/11
2014/17/11
2014/18/11
2014/14/11
2014/14/11
2014/14/11
2014/19/11
2014/18/11
2014/14/11
2014/17/11
2014/18/11
2014/17/11
2014/18/11
2014/18/11
2014/14/11
2014/17/11

2014/12/12
2014/9/12
2014/10/12
2014/10/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/10/12
2014/9/12
2014/10/12
2014/9/12
2014/26/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/12/12
2014/9/12
2014/10/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/10/12
2014/10/12
2014/9/12
2014/11/12
2014/10/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/10/12
2014/9/12
2014/10/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/10/12
2014/9/12
2014/10/12

شركة جهاد الخوري غروب ش.م.م
بست كومباني
شركة سعد ورزوق التجارية
ام اف ان فورمنغ اندستريز لبانون ش.م.م
ايكو ش.م.م
شركة تكنومد ش.م.م
الحاج  1925فورنتشير
شركة خدمات ادارة الطاقة  -لبنان ش.م.ل
شركة فاني ماركت ش.م.م
ليبانون اون الين ش.م.م
حسين قاسم بصوص
علي محمود ابراهيم
عدنان قاسم وهبه يتيم
محمد جهاد محمد عثمان
اسد محمد غربية
زاهي علي عرابي
احمد محمد رسالن
صفير وشماس للرخام ش.م.م
شركة جه  .اس  .جي ش.م.م
شركة ماجيك آرت ش.م.م
الياس سالم يمين
شركة ج.ر .غلوبال ش.م.م J.R GLOBAL
S.A.R.L
علي جعفر عليق
د .رحاب نمر الطايع قاسم
سليم حليم الحلو
عبد الله بطرس حرفوش
كلود جوزاف صيقلي
باسكال خليل ابو خليل
حسان احمد المناصفي
شوقي اسعد بو منصور
ريتا انيس الحمصي
كلوفيس يعقوب حبيقه
حسين امين جابر
نصري انطوان عسيلي
يوسف احمد خاطر
باسكال ريمون لطوف
ناصيف الياس ناصيف
كلير سليم الحداد
محمود احمد بيضون
ايليان اميل جحا
جورج موريس معماري
رمزي ضاهر ماضي
ريشار خليل الكوسا
زينه عزيز زيدان
رودي نبيل سليمان
شنتال واكيم عيد
سمر عبده ابو زيد
نادر جوزف نادر
ريتا جوزيف كالس
ديانا روبير صهيون
سميه جوزاف خير الله
نزها حليم ابو حيدر
سلوى جورج سعد
سنا خير الله ابي راشد
منى ملحم حبشي
الياس فوزي حروق
ايلي موريس بو عاصي
جاك الياس غريبه
يحي محمد علي شعيب
انطوان انيس يازجي
ربيع وديع ابي راشد
جان ساسين ابي هيال
ناصر خليل محمود
دانيال اومير البستاني
يوسف انيس دانيال حجار
غادة عبد الله جبق
االن اميل باسيل
سابا جرجي سابا
علي محمود حرب
علي احمد الحسيني
جورج فيليب ابو عسلي
ماهر محمد الخطيب
علي ديب عمار
موريس سمعان توما
انطوان الياس روحانا
شادي رمزي ابو حمزه
محمد ثروت الكجك
كريم منير كامل
متري سليم بولس
انطونيوس توفيق الخويري
هال فايز صعب
ابراهيم يوسف ابراهيم نادر
ندى محمد عالء الدين
شركة W.S-SW
جان جورج يزبك
خلدون عمر نصر الدين
امل ذياب الغريب
نينا نعمه زيدان
سامر عبد الحفيظ حمود
جوزف كريم بدر
مرسال عزات سعيد
هاني ابراهيم شومان
ناجي حنا بو حرب
انطوان جوزيف سعد
كلود صقر حاج
دانيال ابراهيم الحجار
هال بطرس نادر
شركة باني اي فينو
سعيد ناجي الدرسا
محمد نعيم حيدر
جعفر عفيف الحر
محمد محمود عمار
برنت آرت ش.م.م
عماد حيدر زغيب
كارال حافظ الخوري
ادمون اسعد عطاالله
فريال سليم سرور
مهى عزيز بالبان
جاد جورج ضومط
اليغانس اند كواليتي ش.م.م
حسن احمد رسالن
نبيل وليم القرى
برنار جهاد لحود
الشركة الدولية للرعاية الطبية المنزلية
وليد علي فحص
محمد حسين خريس
انيمال سيتي ش.م.م
شركة ايسكلز  -كفوري وشركاؤهم
ABOU CHABKI JOUETS CLUB
SARL
حسن محمود بزي
ARABIAN CENTERS SARL
محمد علي سمير قيس
يوسف حسين ياسين
فرنشي.بي.انترتيمنت ش.م.م.
الشرق األوسط للتوزيع ش.م.م.
رامي غالب غندور
رنا بيار مطر
سيمون انطوان بو عبد الله
علي حيدر احمد فارس
لينا غسان فخرو
جومانا جهاد الداقور العريضي
مها حسن حالل
محمد محي الدين التيناوي
ندين الياس مفرج
ايمان علي قعدان
محمد علي موسى
امين حسن جواد
MHM LUXURY LIFESTYLE
SARL
شركة الحايك للطباعة ( أسعد الحايك
وشريكه )
شركة برومو -زي ش.م.م
ام تي ار كلوب ش م م
الديسم لالستثمار العقاري ش.م.م
اكوا غاييل ش.م.م
شركة ميديا ادج اجينسي ش م م
العربية السويسرية لالستشارات ش.م.م
رافام  -شوز أوف ش.م.م
SYM Corporation SARL
رياشي اوفر سيزش.م.م
شركة سولومون للتنمية ش.م.م
شركة نحاس
ادمون جرجور وشركاه ش.م.ل
الشركة اللبنانية للمطاعم والمواد الغذائية
ستيل مان الكترو ميكانيكال كومباني اند
كونستراكشن ش.م.م
شركة ديوان الشيخ ش.م.م.
ليكويد غروب للتجارة العامه
والخدمات(توصية بسيطة)
محمد محمود عمار
ماس سرفيس كومباني ش.م.م.

82347
83171
88340
98312
103607
103691
104381
107262
118800
119330
120348
120779
149029
151414
199573
200389
207627
220290
221625
231100
231105

RR123997931LB
RR143295937LB
RR143296393LB
RR123998509LB
RR143284982LB
RR143285594LB
RR143286039LB
RR143284792LB
RR143286453LB
RR143285550LB
RR143282394LB
RR145627521LB
RR143282862LB
RR143282876LB
RR145637807LB
RR145637838LB
RR145637183LB
RR143285719LB
RR143309931LB
RR143309110LB
RR143282301LB

2014/17/11
2014/13/11
2014/14/11
2014/13/11
2014/14/11
2014/14/11
2014/14/11
2014/14/11
2014/10/11
2014/14/11
2014/18/11
2014/19/11
2014/14/11
2014/14/11
2014/19/11
2014/19/11
2014/19/11
2014/13/11
2014/13/11
2014/13/11
2014/17/11

2014/10/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/10/12
2014/9/12
2014/10/12
2014/10/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/10/12
2014/11/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/10/12
2014/9/12
2014/10/12
2014/10/12

251514

RR143307825LB

2014/14/11

2014/10/12

268047
304997
357481
366410
366610
367990
372037
372978
373755
376554
377694
377954
386446
386542
387637
388727
391462
392593
393190
393376
393382
401855
408814
410904
414193
421468
443557
444017
444390
446532
448902
452840
453635
453785
453789
454116
454123
454439
456693
458660
460497
464757
464803
470138
470447
474066
482123
485863
496900
502035
511447
512665
520383
524492
526025
526543
531294
546290
560124
562129
564595
565344
567819
569876
578097
578210
579433
581207
582106
584899
591563
593867
596352
600325
604220
625302
655790
666405
684336
820070
832758
912594
916768
1105564
1112234
1127717
1132496
1193373
1199787
1228836
1231445
1235205
1236350
1268701
1284191
1288139

RR145659294LB
RR143282275LB
RR145654473LB
RR145654059LB
RR145654076LB
RR145654031LB
RR145653654LB
RR145653708LB
RR145653875LB
RR145653773LB
RR145653827LB
RR145653858LB
RR145653637LB
RR145653570LB
RR145653597LB
RR145653552LB
RR145653518LB
RR145653455LB
RR145653447LB
RR145653478LB
RR145653504LB
RR145648521LB
RR145648637LB
RR145651525LB
RR145648742LB
RR145648858LB
RR145648022LB
RR145648075LB
RR145648005LB
RR145656806LB
RR145656987LB
RR145654646LB
RR145654632LB
RR145654663LB
RR145654694LB
RR145654748LB
RR145654822LB
RR123999570LB
RR123999464LB
RR145654924LB
RR123999756LB
RR123999265LB
RR145654544LB
RR145648138LB
RR145648124LB
RR145648359LB
RR145631000LB
RR145631194LB
RR145646945LB
RR145655709LB
RR145646684LB
RR145646772LB
RR145646675LB
RR145646653LB
RR145646375LB
RR145646344LB
RR145646446LB
RR145655125LB
RR145655071LB
RR145655010LB
RR145655054LB
RR145647044LB
RR145655522LB
RR145655187LB
RR145655301LB
RR145655275LB
RR145655200LB
RR145655434LB
RR145655394LB
RR145655377LB
RR145655669LB
RR145655638LB
RR145655142LB
RR145655479LB
RR145655536LB
RR143323261LB
RR145618051LB
RR145644768LB
RR145628181LB
RR145647177LB
RR143320469LB
RR145641228LB
RR140968775LB
RR140965893LB
RR140965916LB
RR140966085LB
RR140966077LB
RR143298006LB
RR145642081LB
RR145649385LB
RR145649558LB
RR143297972LB
RR145649544LB
RR145642254LB
RR143294123LB
RR143297694LB

2014/19/11
2014/18/11
2014/17/11
2014/18/11
2014/18/11
2014/19/11
2014/19/11
2014/17/11
2014/17/11
2014/17/11
2014/19/11
2014/18/11
2014/17/11
2014/17/11
2014/18/11
2014/17/11
2014/19/11
2014/18/11
2014/19/11
2014/17/11
2014/18/11
2014/18/11
2014/19/11
2014/18/11
2014/19/11
2014/18/11
2014/17/11
2014/17/11
2014/18/11
2014/17/11
2014/18/11
2014/17/11
2014/18/11
2014/18/11
2014/18/11
2014/18/11
2014/17/11
2014/17/11
2014/18/11
2014/18/11
2014/18/11
2014/17/11
2014/19/11
2014/18/11
2014/18/11
2014/17/11
2014/19/11
2014/19/11
2014/18/11
2014/17/11
2014/17/11
2014/18/11
2014/17/11
2014/17/11
2014/19/11
2014/18/11
2014/17/11
2014/18/11
2014/19/11
2014/18/11
2014/14/11
2014/14/11
2014/19/11
2014/18/11
2014/14/11
2014/18/11
2014/19/11
2014/17/11
2014/19/11
2014/18/11
2014/18/11
2014/17/11
2014/17/11
2014/18/11
2014/18/11
2014/14/11
2014/19/11
2014/19/11
2014/19/11
2014/17/11
2014/18/11
2014/19/11
2014/17/11
2014/18/11
2014/17/11
2014/17/11
2014/17/11
2014/17/11
2014/19/11
2014/18/11
2014/18/11
2014/19/11
2014/17/11
2014/19/11
2014/14/11
2014/14/11

2014/10/12
2014/16/12
2014/9/12
2014/10/12
2014/9/12
2014/10/12
2014/10/12
2014/10/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/10/12
2014/10/12
2014/10/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/22/12
2014/10/12
2014/10/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/10/12
2014/10/12
2014/11/12
2014/11/12
2014/11/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/10/12
2014/12/12
2014/9/12
2014/10/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/16/12
2014/10/12
2014/10/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/10/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/24/12
2014/9/12
2014/12/12
2014/9/12
2014/10/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/12/12
2014/10/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/11/12
2014/9/12
2014/10/12
2014/9/12
2014/10/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/10/12
2014/9/12
2014/10/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/11/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/10/12
2014/9/12
2014/10/12
2014/10/12
2014/10/12
2014/9/12
2014/10/12
2014/10/12
2014/10/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/11/12
2014/10/12

1297609

RR143294256LB

2014/19/11

2014/10/12

1316912
1375509
1410936
1438779
1476267
1708770
1730028
1764711
1787597
1798946
1812805
1851326
1853407
1873127
1877796
1895922
1900736
1940173

RR145642501LB
RR143295027LB
RR145643039LB
RR145643025LB
RR143292555LB
RR143315852LB
RR145635063LB
RR145658078LB
RR145658033LB
RR140965567LB
RR145657951LB
RR145657917LB
RR145657885LB
RR140966165LB
RR140966125LB
RR140966324LB
RR145657829LB
RR145657673LB

2014/19/11
2014/14/11
2014/19/11
2014/19/11
2014/14/11
2014/14/11
2014/19/11
2014/18/11
2014/18/11
2014/18/11
2014/14/11
2014/18/11
2014/14/11
2014/17/11
2014/17/11
2014/19/11
2014/19/11
2014/14/11

2014/10/12
2014/17/12
2014/9/12
2014/10/12
2014/10/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/12/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/10/12
2014/9/12
2014/9/12
2014/10/12
2014/10/12
2014/10/12
2014/9/12
2014/9/12

2086741

RR143289375LB

2014/14/11

2014/9/12

2101545

RR143289256LB

2014/14/11

2014/12/12

2117372
2120828
2129191
2205552
2246505
2264881
2346546
2377287
2394786
2394924
2395301
2395445
2395862
2454634

RR143289123LB
RR143289199LB
RR143289106LB
RR143287105LB
RR143287618LB
RR140969158LB
RR143306538LB
RR143284007LB
RR143283718LB
RR143283620LB
RR143306008LB
RR143305912LB
RR143305798LB
RR143303721LB

2014/13/11
2014/13/11
2014/17/11
2014/13/11
2014/14/11
2014/14/11
2014/13/11
2014/18/11
2014/19/11
2014/19/11
2014/19/11
2014/14/11
2014/19/11
2014/14/11

2014/10/12
2014/9/12
2014/11/12
2014/10/12
2014/9/12
2014/17/12
2014/10/12
2014/9/12
2014/10/12
2014/10/12
2014/10/12
2014/10/12
2014/10/12
2014/9/12

2496677
2525588

RR143301941LB
RR143301310LB

2014/14/11
2014/14/11

2014/9/12
2014/9/12

2557096
2567956

RR145647163LB
RR143300795LB

2014/17/11
2014/19/11

2014/9/12
2014/9/12

رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف 323

إعالم 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 االلتزام الضريبي 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 يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ,وإال يعتبر
التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ,علماً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص
بوزارة المالية:
اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

روان شيبوب
المطرانية االرمنية االرثوذكسية في لبنان
مجموعة الشرق االوسط للمباني ش.م.ل (ج.م.ب)
الشركة التجارية لالنماء السكني ش.م.م
عبد الناصر خالد درويش
شركة بناية الفرا ش.م.ل
الفؤاد للتجارة والصناعة-حسن عارف االغر
كمال عبد السالم مرعب
ريتشارد الياس شقير
خضر محمد عوني الحداد
شركة ابو غادر للتجارة العامة والمقاوالت
بايبس (انطوان نخول فدعوس)
شركة ريبوت ش.م.م

80729
189501
5568
312
1254613
6236
704240
1086604
511426
2738617
255496
636506
1803796

RR139382705LB
RR139383096LB
RR139382440LB
RR139382467LB
RR139382229LB
RR139382232LB
RR139382250LB
RR139382277LB
RR139382515LB
RR139382263LB
RR139382175LB
RR139382317LB
RR139382127LB

تاريخ الزيارة
الثانية

2014/07/31
2014/11/12
2014/11/20
2014/11/20
2014/12/09
2014/12/10
2014/12/09
2014/12/10
2014/12/08
2014/12/11
2014/12/15
2014/12/16
2014/12/18

تاريخ لصق
LIPANPOST
2014/12/12
2014/12/17
2014/12/17
2014/12/11
2014/12/30
2015/01/02
2015/01/02
2014/12/29
2014/12/29
2014/12/29
2015/01/16
2015/01/21
2015/01/20

التكليف 394

الجي�ش والوحدات ( ...تتمة �ص)1
«أم��ا في ح��ال أي��ة مغامرة عسكرية فإنه ينتظر
سورية مستقبل حزين جداً».
واعتبر الفروف أن رفض الواليات المتحدة إجراء
حوار مع دمشق حول محاربة تنظيم «داعش» يدفع
للتكهن بأن الضربات يمكن أن تطاول مستقبالً ليس
اإلرهابيين وحدهم ،مذكرا ً بأن التحالف الدولي
بقيادة واشنطن لم يخطر السلطات السورية مسبقا ً
عن خطط الضربات الجوية على أراضي سورية،
معلالً ذلك بأن حكومة بشار األسد غير شرعية.
وأكد الفروف أن «اعتبار سورية شريكا ً من أجل
تدمير السالح الكيماوي ،وليست كذلك في محاربة
اإلرهاب ،هو تناقض وازدواجية في المعايير ،وهو
ما يدفع للظن بأن الضربات التي تستهدف األراضي
السورية حيث يسيطر اإلرهابيون ،قد تستهدف في
لحظة ما أجزاء أخرى من الدولة السورية ال يسيطر
عليها اإلرهابيون».
وبخصوص المفاوضات السورية  -السورية،
أك��د الف��روف أن روسيا تعول على مشاركة عدد
أكبر من قوى المعارضة خالل اللقاء المقبل بين
المعارضة والحكومة السورية في موسكو ،و قال:
«نحن نجهز اآلن للقاء آخر نعول فيه على مشاركة
ممثلين عن ع��دد أكبر من مجموعات معارضة،
و(نعول) كذلك على تعزيز عملنا المشترك مع دول
المنطقة بما فيها مصر التي تعمل أيضا ً بنشاط على
مسألة تعزيز المواقف البناءة لدى المعارضين».
من جانبه صرح غينادي غاتيلوف ،نائب وزير
الخارجية الروسي أن الفروف قد يلتقي المبعوث
الدولي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا
في  2آذار المقبل على هامش دورة مجلس حقوق
اإلنسان باألمم المتحدة الـ 28في جنيف.
ول��م يذكر غاتيلوف ج��دول األع��م��ال المحتمل
للقاء ،مؤكدا ً فقط أنه «سيتم تبادل اآلراء حول
الجولة األولى من المشاورات السورية التي جرت
في موسكو» ،الفتا ً إلى أن الجولة الثانية قد تجرى
في نيسان المقبل «وفقا ً لتطور األوضاع».
ويلتقي الف��روف أيضا ً نظيره األميركي جون
كيري في جنيف لبحث تطورات الشرق األوسط
إلى جانب الملفين األوكراني والنووي اإليراني.
وفي السياق ،رأى وزي��را الخارجية الفرنسي
روالن فابيوس والبريطاني فيليب هاموند في مقال
مشترك أن الرئيس السوري بشار األسد ال يمكن أن
يكون طرفا ً في حكومة وحدة وطنية بسورية.
وكتب ال��وزي��ران في مقال نشر في صحيفتي
«لوموند» الفرنسية و»الحياة» العربية أمس،
«للحفاظ على أمننا القومي علينا هزيمة «داعش»
في سورية ،ونحن بحاجة إلى شريك في سورية
للعمل معه لمواجهة المتطرفين».

وقاال إنه من المرجح أن تشمل حكومة الوحدة
«بعض أقسام هيكل النظام الحالي واالئتالف
الوطني السوري وغير هؤالء من المعتدلين ،ممن
يؤمنون بسورية تمثل الجميع وتحترم مختلف
أطياف المجتمع السوري .إال أنه من الواضح لنا أن
األسد ال يمكن أن يكون طرفا ً في أي حكومة كهذه».
وأض��اف ال��وزي��ران أن الرئيس السوري «عبر
وسائل اإلعالم الغربية ،يستغل فظائع المتطرفين
ليطرح نفسه شريكا ً لنا في مواجهة فوضى بالده.
ويبدو أن البعض يميلون إلى ذلك» .وأكدا «لم يعد
األسد المسيطر على زمام األمور في بلده ،إذ خسر
أراضي في شمال البالد حيث تقاتل بشكل شجاع
جماعات المعارضة المعتدلة ،وفي شرقها ال يبدي
األسد أي مقاومة لعناصر «داع��ش» ،وفي شمال
غربي البالد أحكم موالون لتنظيم القاعدة قبضتهم
على المنطقة وباتت ح��دود البالد مخترقة من
الجهات كافة».
وت��اب��ع هاموند وفابيوس أن «اق��ت��راح األس��د
حالً لمواجهة المتطرفين يعني عدم فهم مسببات
التطرف ،إذ بعد سقوط  220ألف قتيل واضطرار
ماليين السوريين إل��ى ال��ن��زوح من بيوتهم ،من
الغباء والسذاجة افتراض أن غالبية السوريين
على استعداد للعيش بإرادتهم تحت سيطرة من
أحال حياتهم عذاباً».
جاء ذلك في وقت يصل األحد المقبل إلى دمشق
وفدا ً تركيا ً يضم نوابا ً عن أحزاب معارضة ،إضافة
إلى رئيس البرلمان التركماني في تركيا ،وأحد
مؤسسي حزب العدالة والتنمية ،إلى جانب رئيس
الحكومة التركية األسبق عبد اللطيف شنر ،ورئيس
اللجنة األمنية التركية السورية األسبق ووزير
الدفاع األسبق وعدد من رجال األعمال ،للقاء كبار
المسؤولين السوريين.
ميدانياً ،أحكم الجيش السوري سيطرته أمس
على خربة نورا وخزنة في ريف القامشلي الجنوب
الشرقي ،وتل سطيح في الريف الجنوبي للمدينة،
في حين سيطرت وحدات حماية الشعب على بلدة
تل حميس االستراتيجية بريف القامشلي وقرى
تقتق ،خويتلة ،أبو توينة وسليمة الكسار الواقعة
شمال البلدة.
إلى ذلك ،سيطر الجيش السوري على تل المجدع
بمنطقة صلخد القريبة من الحدود السورية األردنية
في ريف السويداء الجنوبي الشرقي ،حيث سيمكن
ذلك الجيش من فرض سيطرة نارية على خطوط
إمداد المسلحين عبر الحدود األردنية نحو مناطق
جنوب شرقي ال��س��وي��داء الممتدة نحو البادية
السورية وتتداخل جغرافيا ً مع أقصى مناطق ريف
درعا الجنوبي الشرقي.

�صدف ( ...تتمة �ص)1
�أكثر من ُ
ففي العاصمة الفرنسية الوريثة لثورة رفعت
قبل قرنين وربع القرن شعارات «الحرية ،األخوة،
المساواة» وخرجت من مفكريها الكبار نظريات
الفصل بين السلطات الثالث ،نرى تغوال ً للسلطة
التنفيذية على السلطة القضائية ،وهيمنة للقرار
األميركي «اإلسرائيلي» على القرار القضائي الفرنسي
في قضية جورج عبدالله  ،بما ال يزعزع أركان العدالة
في دولة طالما اعتزت أنها دولة الحق والقانون ،بل
يكشف حجم االختراقات األجنبية الستقالل بلد طالما
تغنى بالتضحيات التي قدمتها مقاومته ومؤسس
دولته الحديثة الجنرال ش��ارل ديغول ،لصيانة
استقالله وسيادته.
وإذا ك��ان��ت السلطة التشريعية ف��ي ال���دول
الديمقراطية هي التي تسائل وتراقب وتحاسب
السلطة التنفيذية ،فقد رأي��ن��ا ف��ي حملة رئيس
الجمهورية والوزراء الفرنسيين على نواب منتخبين
قلبا ً للمعادلة وسابقة باتت فيها السلطة التنفيذية
تحاسب نواب األم��ة على زي��ارة قاموا بها لتقصي
الحقائق في دول��ة أخ��ذت شظايا التطرف والغلو
الدموي تنطلق منها لتطاول العالم كله ،وتحديدا ً
فرنسا.
ومن جهة أخرى نرى االعتداء على بيوت العبادة
وال��م��ق��ام��ات واألض��رح��ة ،إسالمية أم مسيحية،
واستهداف المتاحف وتحطيم آثارها أو سرقتها ،كما
جرى لمتحف بغداد فور احتالل العاصمة العراقية
عام ،2003سمتين متالزمتين في تصرفات الصهاينة
والمحتلين األميركيين وأهل الغلو الظالمي والتطرف
التدميري الدموي ،بما يؤكد أن المستهدف في أمتنا
ليس حاضرها فقط عبر تمزيق وحدتها ،بل كذلك
ماضيها الممتد إلى آالف السنين وهو مصدر اعتزازها
وفخرها ،وأيضا ً مستقبلها اآلتي الذي تسعى ألن
يكون حافالً بانجازات تضح أمتنا في مصاف أكثر
األمم تقدماً.
ولم يعد خافيا ً أن رفض السلطات الفرنسية إخالء
سبيل ج��ورج إبراهيم عبدالله المناضل من أجل
العدالة لفلسطين واألمة (وقد صفق المشاركون في
منتدى العدالة لفلسطين الدولي المنعقد قبل أيام
في بيروت طويالً حين ذكر اسمه) هو إصرار على
إبقاء قيم الحرية والعدالة واالستقالل في السجن
الفرنسي ،بل على إبقاء أمتنا كلها ،ومعها شعوب
العالم كلها ،أسيرة العقل االستعماري والصهيوني
الهرم الرافض أن يحترم حقائق العصر ومبادئه.
كما لم يعد خافيا ً أن استهداف اإلخوة األشوريين
اليوم في الحسكة السورية ،بعد استهداف غيرهم من
مكونات مجتمعنا باألمس ،هو استهداف لألمة كلها،
لوحدتها ولقيمها اإلنسانية ولتاريخها الطويل القائم
على فكرة العيش الواحد بين مكونات اجتماعية
ودي��ن��ي��ة وع��رق��ي��ة متنوعة ،وه��ي ف��ك��رة حرصت
ال��رس��االت السماوية كلها ،ال سيما اإلس�ل�ام ،على
احترامها والدفاع عنها.
ولم يعد خافيا ً أيضا ً أن استهداف بيوت العبادة

ورموزها ،من مساجد وكنائس وحسينيات ومقامات
وأضرحة ،داخل فلسطين وخارجها ،وفي المقدمة
المسجد األقصى والحرم االبراهيمي وكنيسة المهد،
هو استهداف لكل ما يشد أبناء المنطقة إلى إيمانهم،
وما يعتزون به من تاريخهم ،وما يتغنون به من
حضارتهم.
أما «الحملة» «المغرية» التي شنها هوالند ورئيس
وزرائه ضد نواب فرنسيين زاروا دمشق الستطالع
أحوالها واجتراح حلول لمحنتها ،فان كشفت شيئا ً
فإنما كشفت حرص باريس وحلفائها ،ال سيما في
تل أبيب ،على أبقاء الجرح السوري مفتوحا ً ونازفاً،
بما يشبه االنتقام التاريخي من وطن قاد شعبه أول
حركات التحرر العالمي ضد االستعمار الفرنسي
وأجبره على الجالء عن أرضه مقدمة لجالئه من بلدان
عدة في المنطقة والعالم ،بل كان شعبه وجيشه
ودول��ت��ه ،وال ي��زال��ون ،قلعة لمواجهة الصهيونية
ومقاومتها ورفض التسليم بمشروعها العنصري
اإلرهابي الراعي لكل إرهاب.
بالتأكيد ما جرى ويجري في فلسطين وعلى امتداد
الوطن الكبير هو أكثر من مصادفات مؤلمة ،إنه نتاج
إستراتيجية استعمارية وصهيونية واحدة حتى ولو
نجح أصحابها في استخدام أدوات محلية لتنفيذها.
ولعل في صمود جورج عبدالله في سجنه الممتد
عقوداً ،وفي صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته
التي لم تهدأ منذ أكثر من قرن ،وفي صمود سورية
المفاجئ للصديق والعدو في آن ،ما يرسم مالمح
مرحلة جديدة لألمة بعناوينها الكبرى وهي المقاومة
والوحدة والنهضة وتفاصيلها المحددة في المراجعة
والمصالحة والمشاركة.

معن بشور

�إعالنات ر�سمية
شركة «كفرذبيان  8324ش.م.ل»
KFARZEBIAN 8324 S.A.L
دعوة
إلى حضور جلسة جمعية عمومية عادية
حضرات المساهمين،
يتش ّرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور جلسة
الجمعية العمومية العادية المحدّد انعقادها في الساعة
العاشرة من يوم الثالثاء الواقع فيه السابع عشر من شهر
آذار  ،2015في مركز الشركة ،وذلك ألخذ العلم والموافقة
على القرارات التالية:
 1ـ الموافقة على التف ّرغ عن األسهم الحاصل في الشركة
بالقيمة اإلسمية.
 2ـ أمور مختلفة.
رئيس مجلس اإلدارة
كريم باسيل

