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�إعالنات
�إعالنات ر�سمية

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية  -مديرية المالية العامة  -مالية محافظة الجنوب  -دائرة الشؤون
اإلدارية والموظفين المكلفين الواردة أسماءهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة
الكائن في المصلحة المالية اإلقليمية في لبنان الجنوبي /صيدا /السراي الحكومي
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:
رقم المكلف

اسم المكلف

تاريخ الزيارة
الثانية

رقم البريد المضمون

تاريخ
اللصق

شركة الماديكال

12929

2016/2/1 2015-12-29 RR160600058LB

شركة مطاعم نقوزي ش.م.م

12955

2016/2/1 2015-12-29 RR160600101LB

شركة االنماء

13051

2016/2/1 2015-12-30 RR160600279LB

شركة البنيان لالنماء

13102

2016/2/2 2015-12-29 RR160601053LB

شركة المروج التجارية

13147

2016/2/2 2015-12-29 RR160601209LB

شركة ستايلز للتجارة والخياطة 13174
ش.م.م

2016/2/3 2015-12-29 RR160601265LB

ديب محمد ضافر

16141

2016/1/4 RR160601760LB

2016/2/2

نايف عبدو حمود

16354

2016/1/4 RR160601773LB

2016/2/1

سعد الدين احمد الحريري

17063

2016/1/2 RR160601861LB

2016/2/1

شركة عبدو وحسن يونس للتجارة 49253
العامة والسيارات

2016/2/1 2015-12-29 RR160601420LB

49265

2016/2/1 2015-12-29 RR160601433LB

عبدو محمد يونس

49281

2016/2/1 2015-12-29 RR160601447LB

محمد نصر عز الدين البزري

80824

2016/1/4 RR160602218LB

2016/2/1

ال��ش��رك��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��م��ت��ح��دة 85718
لالستثمارات

2016/1/2 RR160602487LB

2016/2/1

حسن محمد يونس

123364

2016/2/3 2015-12-29 RR160602093LB

 Archivilleللتجارة والهندسة 123489
والمقاوالت

2016/1/2 RR160602155LB

2016/2/1

149281

2016/1/4 RR160602969LB

2016/2/2

بسام محمود نصار

يوسف شفيق ملحم

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 اإلع�لام ,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:
رقم المكلف

اسم المكلف

113264

تاريخ الزيارة
الثانية

رقم البريد المضمون

تاريخ لصق
LIPANPOST

2016/02/25 RR157746543LB

2016/03/09

م��وف ف���وروارد انترناشونال ش 2016/02/26 RR157760942LB 2996534
مل

2016/03/10

الفورادا ترافل ش.م.م

دي.اس .في ش.م.م D.S.V

843051

مؤسسة ادك���ار م��ب��اردي  -مان 11398
ليبان  -ش.م.ل
آي هارت فاشن ش.م.ل

2015/11/20 RR159852765LB

2016/02/11 RR161212718LB 2009743

2016/03/09

2016/02/25 RR161219177LB

2016/03/09

2016/02/26 RR161220657LB

2016/03/09

218197

مركز الساحة الطبي

2016/02/12 RR157761378LB

2016/03/09
2016/03/10

ال��م��ؤس��س��ة ال��ع��رب��ي��ة للبحوث 953
وال���دراس���ات االس��ت��ش��اري��ة-ف��رع
لشركة كويتية
6781

2016/02/25 RR161220745LB

2016/03/09

تكستيراما

183579

2016/02/25 RR161220949LB

2016/03/09

ديجيتال فايل

182097

2016/02/26 RR161221989LB

2016/03/09

هور ايكويب ش.م.م

شركة الخريف ش.م.م

1134

2016/02/24 RR161222471LB

2016/03/09

شركة جي.اي.غروب ش.م.م

8736

2016/02/24 RR161222865LB

2016/03/09

شركة اتوماشين ان��د كونترولز 9712
ش.م.م

2016/02/25 RR161222922LB

2016/03/09

11486

2016/02/23 RR161223018LB

2016/03/10

ش��رك��ة ال��م��ع��دات االل��ك��ت��رون��ي��ة 13008
والطبية ش.م.م

2016/02/24 RR161223070LB

2016/03/09

اغرينت ش.م.م

56928

2016/02/23 RR161223137LB

2016/03/09

س��ل��ك��ت م��ارك��ت��ن��غ ان���د سرفسز 65902
ش.م.م

2016/02/24 RR161223199LB

2016/03/09

البناء الحديت

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 اإلع�لام ,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
شركة بستاني  -دحداح اوتوموبيل ش.م.ل
مؤسسة روبير الكوسا التجارية
مؤسسة ميشال عواد التجارية للمقاوالت والصناعة
كوداك (الشرق االدنى) انك بيروت لبنان
مؤسسة الكيماويات الصناعية (متى سيمون سماحة)
محطة المحبة
مؤسسة انطوان جلخ واخوانه للتجليد
شركة سوبرة تايم ش.م.م
كولينغ تيم
محطة حسين بلوط
شركة التجارة والبناء تاك ش.م.م
شركة عبد الله للتجارة والصناعة ش.م.م
مؤسسة المهندس احمد الغربي للتجارة والمقاوالت
شركة الحياة للسياحة والسفر
مجموعة الشرق االوسط للمستحضرات الطبية ش.م.م ميغافارم
كمال فريد حمصي
االعتماد والتجارة
العامة لالرز للتجارة والصناعة ش.م.ل
شركة االنشاء والتعمير ش.م.م
مؤسسة وفيق فواز التجارية
انطوان رياشي
المجموعة المتحدة للبناء ش.م.م
محطة السراي للمحروقات (فؤاد احمد الغزاوي )
محالت امين الغزاوي
مكتب الدراسات التقنية والتنفيذ والتنسيق «بيتك»
شركة ايمن شومان واخوانه ش.م.م
كوزمو بالست ش.م.ل
شركة فرحات وابو رزق التجارية
شركة كرياكوس اخوان ش.م.م
شركة جرجي والياس نصر
شركة كلينرجي ش.م.م
شركة فدا زلوم ش.م.م
بورجوا
شركة احمد رمضان عيتاني واوالده ش.م.م
سايد حنا يمين
مؤسسة رسالن ابناء عم التجارية
الشركة الهندسية المتحدة ش.م.ل
ارا وموسيس برسوميان  -سولييه جيرار
شركة كوموير ش.م.م.
قرطاسية لبنان الجديد ش.م.م
الشركة الجديدة للمستوردات الصيدالنية والتوزيع ش.م.م
معماري ومعلوف فريت سرفيسز ش.م.م
جنرال ماشينريز كومباني  -جيماكو ش.م.ل
شركة البنيان انترناسيونال ش.م.م
جان اسطفان
مومجيان اخوان
شركة عون وياغي
مؤسسة انطوان جلخ واخوانه للتجليد
بوتيك بابا نبيل
مؤسسة التاريخ العربي

رقم المكلف

4490

رقم البريد المضمون

RR157740316LB

59499

RR157741254LB

30201

RR157742802LB

رقم المكلف

اسم المكلف

رقم البريد المضمون

معروف جميل امين الحاج

164509

حسين جواد زيعور

167729

2016/1/4 RR160603142LB

2016/2/1

علي محمد ابراهيم

167868

2016/2/3 2015-12-30 RR145402038LB

شركة صعب موتورز

فريد شريف زنتوت

169985

2016/2/2 2015-12-31 RR145402041LB

علي حسين رضا

673008

عبد الحفيظ انيس اسماعيل

172025

2016/1/4 RR160611047LB

2016/2/1

جمال عبد الناصر يوسف حمود

688713

2016/2/1 2015-12-28 RR160600795LB

محمد محمود الدندشلي

188193

2016/2/1 2015-12-31 RR160611121LB

كامل علي خروبي

708842

2016/2/1 2015-12-29 RR160606081LB

مصطفى محمد دبوق

211412

2016/2/2 2015-12-31 RR160611308LB

عزيزة ابراهيم فرحات

717459

2016/2/2 2015-12-31 RR160612970LB

شركة الجنوب برس ادفرتايزنك

233172

2016/2/2 2015-12-29 RR160603828LB

شركة عبرا العقارية

906836

2016/2/2 2015-12-29 RR160608649LB

غازي مصطفى الطحش
محمد جميل كاعين

250110

2016/2/1

رنا احمد يونس عبد الله

258465

2016/1/5 RR145402112LB

عبد الكريم نعيم ناصر

258656

2016/2/2 2015-12-29 RR160603978LB

ش��رك��ة م��ح��م��ود وع��ب��د ال��ك��ري��م 269404
العوجي

2016/2/2 2015-12-29 RR160604324LB

293809

2016/2/2 2015-12-31 RR160604267LB

شركة سحر للصناعات الغذائية 299166
ش.م.م

2016/2/2 2015-12-29 RR160604151LB
2016/2/1

احمد حسن درويش

زياد عبد الله عبد الله

552379

2016/2/1 2015-12-30 RR160605355LB

عبير عدنان حسن محمود

554233

2016/2/1 2015-12-30 RR160605421LB

سكينة دياب عبادي

1572569

2016/2/1 2015-12-31 RR160612524LB

2016/2/1

حسن علي متيرك

1713580

2016/1/4 RR160611501LB

2016/2/2

وليد ديب السكافي

1795495

2016/2/2 2015-12-29 RR160608290LB

ضاهر حسن عثمان

هاني انور بزري

554510

2016/1/4 RR145401766LB

ناديا محي الدين العاليلي

555010

2016/2/4 2015-12-31 RR160605449LB

رقم المكلف

تاريخ لصق
LIPANPOST

اسم المكلف

91725

مؤسسة ناجي بشارة الخوري

ش���رك���ة ال���خ���دم���ات ال��ط��ب��اع��ي��ة 104364
المتخصصة ش.م.م
ليفنغ انتيريور ش.م.م.

رقم البريد المضمون

2016/02/23 RR161223582LB

2016/03/09

كي تو ترايدينغ ش م ل

2016/02/24 RR161223707LB

2016/03/14

زهر الليمون ش.م.ل

2016/02/25 RR161223959LB 1489028

2016/03/09

2016/02/26 RR161224177LB

2016/02/25 RR161224415LB 1617990

2016/03/10

ب��س��ام علي حاسبيني مخلص 224551
بضائع مرخص

2016/02/25 RR161224662LB

مؤسسة النبيل (لصاحبها نبيل 231607
نقوال قساطلي)

2016/02/25 RR161224778LB

2016/03/09

فادي عادل رعيدي

237545

2016/02/25 RR161224866LB

2016/03/09

ليالينا ش.م.ل

307399

2016/02/26 RR161225124LB

2016/03/10

بانشو ( رب��ي��ع ن��زي��ه معوض) 367469
PUNCHO

2016/02/24 RR161225230LB

2016/03/11
2016/03/09

ري���ل كلينينغ س��رف��ي��س��ز 2016/02/26 RR161227955LB 2274906 real
cleaning services

2016/03/10

شركة شيا غروب ش م ل

2016/02/26 RR161230305LB 1999845

2016/03/09

دلماري غروب ش.م.م

189554

2016/02/25 RR161230380LB

2016/03/10

2016/02/25 RR161228085LB

2016/03/09

اينسنك ش.م.ل

192338

2016/02/26 RR161230464LB

2016/03/09

شركة رم ا فقرا للسياحة والتجارة 2016/02/24 RR161228117LB 2403942
شمل

2016/03/09

شكور تريدينغ كومباني ش.م.م

194936

2016/02/26 RR161230504LB

2016/03/09

AMIR PRINTS SARL

2016/02/26 RR161228151LB 2411798

2016/03/09

سوغل ش.م.ل.

2016/02/24 RR161228236LB 2471364

2016/03/14

شركة الوليد للهندسة والتعهدات 2016/02/25 RR161228267LB 2483887
ش.م.م

2016/03/10

(ب�����ي�����ار ح���م���ي���د ص��ع��ي��ب��ي) 807567
T E C H N O S O F T
COMPUTER SERVICES

2016/02/26 RR161225495LB

شركة االخشاب المتحدة  -سنو
2016/02/25 RR161225535LB

كافيه بالن ش.م.ل

930298

فندق فورستارز ش.م.ل

2016/02/25 RR161225606LB 1066559

2016/03/10

ري��ف��اد هولدينغ لبنان ش.م.ل 2016/02/25 RR161225610LB 1069392
-شركة قابضة

2016/03/10

شركة ريفاد العقارية ش.م.ل
ام.اي.بي.سي ش.م.م

2016/02/23 RR161225685LB 1103327

2016/03/09

شركة زوي ش.م.م

2016/02/26 RR161225699LB 1103806

2016/03/09

جورج الياس كيروز

2016/02/25 RR161225725LB 1134484

2016/03/10

شركة شوبر العالمية للتجارة 2016/02/25 RR161225739LB 1142805
شمم

2016/03/09

ماكيا ش.م.م

2016/02/25 RR161226345LB 1558870

2016/03/10

نونا ش.م.ل

2016/02/26 RR161228704LB 2649256

2016/03/10

شركة ديليشوز وورلد ش.م.م

2016/02/25 RR161226460LB 1639926

2016/03/10

فالمينغ فوديز ش.م.ل

2016/02/25 RR161228752LB 2660887

شركة فيرمير ش.م.م.

2016/02/26 RR161226527LB 1679849

2016/03/11

اون-الين كايترينغ ش م م

2016/02/24 RR161228837LB 2672927

2016/03/09

اسم المكلف
شركة دبس للتجارة والصناعة  -ادكو
ورثة رافي خشادوريان
مؤسسة جنرال بوكس للتجارة والصناعة
شيراك
كاليري بوازال لصاحبها هراتش ديكران زارزاوتجيان
الشركة اللبنانية للتنمية واالستثمار
مؤسسة ايلي مرعي التجارية
حلويات سعد الدين
الشركة المتحدة لصناعة وتجارة الشوكوال والسكاكر ش.م.م
شركة الخنسا للتعهدات والتجارة العامة ش.م.م
شركة توريستر لالستثمار السياحي ش.م.م
شركة سيف للتجارة والصناعة سفتكو
ريجيستر register

مؤسسة جنرال بوكس للتجارة والصناعة

15759
14586

RR161211902LB

2322

RR161211955LB

76301
79659

RR161223389LB

80892

RR161223401LB

83902

RR161223450LB

2016/02/25 RR161228695LB 2646973

2016/03/09

2016/02/25 RR161231473LB

2016/03/09

2016/03/10

RR161211893LB

RR161223327LB

2016/02/24 RR161228620LB 2630890 THE

2016/03/09

فيرست سبورت ش.م.ل239012 FIRST.
SPORT S.A.L

2016/02/25 RR161231120LB

شركة تروبيكا ش.م.م.

52305

75159

روج ادفرتايزنغ ش.م.ل (روج 2016/02/24 RR161228531LB 2593683
اد).ش.م.ل

2016/03/09

فادي عادل رعيدي

237545

2016/02/25 RR161231116LB

2016/03/09
2016/03/10

ليفينغ كولورز ش.م.ل.

RR161211859LB

RR161223313LB

شركة ف.م وشركاه ش.م.م.

2016/02/25 RR161228369LB 2534503

2016/02/24 RR161225858LB 1266913

55073

73157

راديانت ش.م.ل

2016/02/25 RR161228307LB 2507628

2016/03/09
2016/03/09

شركة باردستيل ش.م.م

231674

2016/02/25 RR161231014LB

2016/02/25 RR161226218LB 1466306

شيراك
الشركة اللبنانية للتنمية واالستثمار
رافي ترايدنغ كومباني
مؤسسة ايلي مرعي التجارية
حلويات سعد الدين
اصادور وارتكس سرابيان
شركة غلوب للهندسة والمقاوالت ش.م.م
قرطاسية لبنان الجديد ش.م.م
الشركة اللبنانية للتجارة والسياحة ش.م.م S.A.R.L Solicet
شركة سنو كات ش.م.م SNOW CAT SARL

رقم المكلف

84105
84381

RR161223494LB

87400

RR161223517LB

88463

RR161223525LB

90399

RR161223565LB

90923

RR161223579LB

94637

RR161223622LB

95556

RR161223636LB

68614

RR161223826LB

122371

RR161224058LB

11016

RR161229687LB

87089

RR161230022LB

66964

RR161230291LB

80826

RR161231938LB

80892

RR161231941LB

87400

RR161232045LB

88463

RR161232068LB

90923

RR161232160LB

92769

RR161232213LB

94637

RR161232920LB

95556

RR161233125LB

99792

RR161233182LB

374

RR161233718LB

1792

RR161233797LB

4705

RR161233960LB

11134

RR161234483LB

12541

RR161234554LB

61524

RR161234832LB

التكليف 605
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ المصلحة المالية االقليمية في محافظة البقاع
– دائرة الدائرة اإلدارية المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة
الكائن في زحلة – البولفار – السرايا مبنى المالية – الطابق الثاني هاتف 801003/08
لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم 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
الياس نقوال فرح
جانيت توفيق حداد
اميل وديع نصرالله
بهجت ديب ابو هيكل
عادل ديب العجمي
ليبانفت خزعل وشركاه
طوني شاكر شمعون
جوزف شاكر شمعون
يوسف خالد تركمان
ميزر قاسم محمد
خالد علي العلي
شركة كارني التجارية ش.م.م
يوسف توفيق المزاوي
كامل حسن سمور
جمعية الهمام الخيرية االجتماعية

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

44986

RR161959244LB

45561

RR161959142LB

51059

RR161959045LB

283764

RR161959006LB

285793

RR161959173LB

316145

RR161959289LB

860594

RR161959071LB

860602

RR161959085LB

RR161959346LB 1292165
RR161959108LB 1395100
RR161959099LB 1502220
RR161959385LB 1611237
RR161958592LB 2194979
RR161958751LB 2563374
RR161959139LB 3145457

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة البقاع
ألين الجميل
التكليف 568

ال���م���دى ل��ل��ت��ج��ارة وال��خ��دم��ات 224255
لصاحبها حسن محسن سعد

2016/02/26 RR161230844LB

2016/03/09

2016/03/09

2016/03/09

RR161223477LB

شركة كعكات ش.م.ل

223624

2016/02/25 RR161230835LB

ب��س��ام علي حاسبيني مخلص 224551
بضائع مرخص

2016/03/10

رقم البريد المضمون

وداد محمد نعيم الذهبي

221489

2016/02/25 RR161230773LB

2016/03/09
2016/03/09

2016/02/25 RR161230858LB

اوسكار انطون مبارك

RR161211845LB

12541

2016/03/10

1211

2016/03/09

CATERING
HOUSE SAL

62023

RR161223295LB

2016/03/10

2016/02/25 RR161225623LB 1069424

13305

RR161223052LB

فريج م��ي��ت��ال-دروي��ش ويوسف 2016/02/24 RR161227584LB 2152277
خليل فريج وشركاهم
بالك بيبير ش.م.ل.

RR161211828LB

9902

زلوكس رينت ايكار

2016/02/25 RR161227425LB 2074129

2016/03/10
2016/03/10

2016/02/25 RR161227709LB 2189401

RR157765851LB

RR161222936LB

شركة ايكوســــايف ش.م.م

2016/02/22 RR161227417LB 2063932

2016/03/10

شركة البنيان انترناسيونال ش.م.م

9086

ريتا ايلي مسلم

2016/02/26 RR161227213LB 1995746

2016/03/09
2016/03/09

LOGISTICS
TELECOMMUNICATION
OFFSHORE SAL

باك ليمتد  -فرع لبنان

8465

5265

2016/02/25 RR161229673LB 2398739

2016/03/09

غرانــــد ليــــدرز ش  .م  .م

RR157765635LB

RR161222896LB

ابناء عزيز فارس ش.م.م

2016/02/25 RR161227125LB 1965656

2016/03/09

ليبان ت��راف��ل ش.م.م 731935 LIBAN
TRAVEL SARL

2016/02/25 RR161229660LB

2016/03/09

189449

79069

RR161222661LB

شايبس ش.م.م.

2016/02/24 RR161227108LB 1954551

2016/03/10

الياس الصدى

2016/02/26 RR161229545LB 2969132

2016/02/25 RR161230190LB

101976

1792

شركة برايم ديجيكو ش م ل

2016/02/24 RR161226941LB 1893582

2016/03/09

ايكو كلين ش.م.م

2016/02/24 RR161229404LB 2831216

2016/03/10
2016/03/09

2016/02/25 RR161230212LB 1863342

RR157765397LB

99588

رولينغ اتسترا ش.م.م

2016/02/25 RR161226796LB 1792763

2016/03/09

شركة بيك مي ش.م.ل

2016/02/26 RR161229355LB 2824060

2016/03/09

RR157765370LB

RR161222485LB

الروابي

2016/02/24 RR161226734LB 1763355

2016/03/09

ذي هير افينيو باي ستيف ش.م.م 2016/02/25 RR161229276LB 2807650

2016/03/09
2016/03/09

2016/03/10

شركة ابناء الحاج علي الغول للصناعة والتجارة العامة

RR161222278LB

اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ لصق
LIPANPOST

2016/02/25 RR161226561LB 1715280

10316

3998

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسين
التكليف 550

2016/02/25 RR161226592LB 1720899

RR157763997LB

88671

هيثم علي سالمه

2016/1/5 RR160614295LB

2016/03/10

46535

RR161222193LB

2674303

2016/2/1

2016/03/10

16285

RR161221785LB

شركة هيدروتيك 2429029 HYDRU -
TEC

2016/2/2 2015-12-29 RR160610038LB

اي تريد ش.م.ل

RR157762696LB

98352

ال���ص���ادق ل��ل��ت��ج��ارة وال��ه��ن��دس��ة 2412407
والمقاوالت ش.م.م

2016/2/2 2015-12-31 RR160609732LB

رمزي نمر حسون

ويدو عنك ش.م.ل

RR157762679LB

49676

2387996

2016/2/2 2015-12-31 RR160609635LB

2016/02/25 RR161228868LB 2686940

2016/03/09

ناصيف طانيوس غاريوس

اسم المكلف

2016/1/4 RR160609539LB

2016/02/26 RR161228973LB 2730821

2016/03/09

ش��رك��ة سيتي دس��ت��رك��ت 159790 1455
ش.م.ل

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ لصق
LIPANPOST

اس��ب��اس ف��واي��اج ف��ور ترايدينغ 2352655
ش م م espace voyage for
trading sarl

2016/2/3

حيدر محمد جميل ياسين

2016/03/09

6777

RR161221365LB

تاريخ الزيارة
الثانية

نفيسة نمر حبنجر

2016/2/1

2347153

2016/2/1 2015-12-29 RR160609511LB

2016/03/09

9627

RR161221034LB

1496311

نبيل رضا حالل

2016/1/4 RR160607878LB

2016/2/3

544323

RR157762501LB

6423

شركة منانا و داود للمعدات الطبية 1475159
مازن منانا و شركاه ت0ب0

2016/2/1 2015-12-29 RR160607816LB

2016/1/4 RR160612665LB

RR157762475LB

RR161220728LB

محمد جميل عنيسي

1372420

2016/2/4 2015-12-29 RR160607609LB

رضوان علي كالو

32338

29267

علي حسين ملحم

1344864

2016/1/4 RR160612285LB

2016/2/1

حسين كمال نصور

RR157762427LB

RR161220626LB

حسن وجيه خليفة

1273902

2016/2/1 2015-12-29 RR160607436LB

1568111

2491

11582

حبيب قاسم الدر

1099104

2016/2/1 2015-12-31 RR160612095LB

2016/1/4 RR160612515LB

66698

RR161220569LB

مونرو التجارية

973949

2016/2/2 2015-12-29 RR160607263LB

2016/2/1

RR157761846LB

2138

حيدر محمد جميل ياسين

2347153

2016/2/1 2015-12-29 RR160600968LB

1553486

RR157761700LB

RR161219910LB

عبد موسى فران

944546

2016/2/1 2015-12-31 RR160611991LB

مهدي محمد صفي الدين

2253046

2016/2/2 2015-12-22 RR160600340LB

1533103

79659

3829

علي حسين بعجور

941947

2016/1/4 RR160611988LB

2016/2/3

اسباس فواياج ش م م 2148902 espace
voyages s a r l

2016/1/4 RR160609088LB

2016/2/3

2016/1/4 RR160612507LB

33051

85228

محمود جميل فتوني

2135656

2016/2/1 2015-12-30 RR160607918LB

RR157760749LB

RR161219565LB

محمود جميل فتوني

2135656

وهيبة سعيد سقالوي

242526

شركة امنيات العقارية ش.م.م2024244 .
OMNIYAT S.A.R.L

2016/2/1

2016/1/4 RR160600866LB

شركة جيمكو ش.م.م.

2016/2/1 2015-12-29 RR160603893LB

علي اسماعيل عالء الدين

2017917

2016/2/1 2015-12-29 RR160608856LB

2016/1/4 RR160609043LB

236590

2016/2/1 2015-12-30 RR145402086LB

احمد اسماعيل عالء الدين

2017909

2016/2/1 2015-12-29 RR160608842LB

2016/2/3

235039

BASIC
INTERNATIONAL CO
دالل غدار كريت وشركاؤها
ش.ت.ب

نوح نجيب فقيه

1977141

2016/1/4 RR160610727LB

2016/1/2 RR160608873LB

2016/2/1

2016/2/3

2016/1/4 RR160602601LB

238742

ش���رك���ة ع���ب���دال���ل���ه ل��ل��ت��ج��ارة 1854939
العامة(زياد و محمد سامي عبد
الله و شركاهم ت.ب)

محمد راغب الشمعة

2016/1/4 RR160602544LB
2016/1/4 RR160610205LB

2016/2/2 2015-12-29 RR160608445LB

2119573

2016/2/1
2016/2/1

رقم البريد المضمون

2016/2/1 2015-12-31 RR160610877LB

2016/2/1

RR157754448LB

RR161218392LB

2016/1/4 RR160605863LB

2016/2/3

شركة القلعة الذهبية ش.م.م

بوتيك بابا نبيل

74410

615429

2016/2/2 2015-12-31 RR160612776LB

مؤسسة ال��دراس��ات والتجهيزات 909126
الصناعية

780

RR161218185LB

حسن محمد سرور

598663

907251

59510

80547

حبيب محمد عباس خليفة

558533

2016/1/4 RR160605510LB

2016/2/1 2015-12-30 RR145401797LB

2016/2/3 2015-12-29 RR160606736LB

RR157754099LB

109087

2016/2/1

2016/2/2 2015-12-29 RR160608706LB

RR157748513LB

RR161214325LB

رقم المكلف

2016/2/1 2015-12-30 RR160603139LB

مؤسسة عيتاني ( جمال العيتاني )

RR161212704LB

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ
اللصق

اسم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ
اللصق

اسم المكلف

رقم المكلف

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ
اللصق

بلدية جل الديب بقنايا
إع��ل�ان ع��ن وض���ع ج����داول التكليف
األساسية قيد التحصيل
يعلن رئيس بلدية جل الديب بقنايا
ع��ن وض���ع ج����داول التكليف األس��اس��ي��ة
لكافة الرسوم البلدية عن عام  2016قيد
التحصيل عمالً بنص المادة  104من قانون
الرسوم البلدية رقم  88/60ويلفت النظر
الى ما يلي:
أوالً :عمالً بنص المادة  106من قانون
الرسوم البلدية رقم  88/60على المكلفين
المبادرة فورا ً الى تسديد الرسوم البلدية
المتوجبة عليهم خ�لال مهلة شهرين من
تاريخ اإلعالن في الجريدة الرسمية.
ثانياً :عمالً بنص المادة  109من قانون
الرسوم البلدية رقم  ،88/60تفرض غرامة
تأخير وقدرها ( 2%اثنان بالمائة) عن كل
شهر تأخير عن المبالغ التي ال تسدد خالل
المهلة المبينة في البند األول أعاله ،ويعتبر
كسر الشهر شهرا ً كامالً.
جل الديب بقنايا في 2016/3/15
رئيس بلدية جل الديب بقنايا
ادوار زرد أبو جودة
التكليف 570
إنذار عام للمتخلفين
عن الدفع المكلفين بموجب
جداول تكليف أساسية
إن رئيس بلدية جل الديب بقنايا،
يطلب م��ن جميع المكلفين بالرسوم
البلدية عن األع��وام  2015وما قبل الذين
تخلفوا عن تسديدها أن يبادروا فورا ً الى
تسديد ما يتوجب عليهم من رسوم بلدية
وذل��ك خ�لال مهلة خمسة عشر يوما من
تاريخ نشر هذا اإلنذار في الجريدة الرسمية
والصحف المحلية وذلك تحت طائلة حجز
أموالهم المنقولة وغير المنقولة وبيعها
بالمزاد العلني الستيفاء البلدية الرسوم
المتوجبة عليهم ويعتبر هذا اإلنذار بمثابة
تبليغ شخصي لكل مكلف وقاطع لمرور
الزمن عن جميع المستحقات والمتأخرات
المتوجبة للبلدية تجاه كافة المكلفين
الذين تخلفوا عن الدفع.
جل الديب بقنايا في 2016/3/15
رئيس بلدية جل الديب بقنايا
ادوار زرد أبو جودة
التكليف 570
وزارة الزراعة
إعالن رقم 1/2
تعلن وزارة الزراعة – المديرية العامة
ل��ل��زراع��ة – ع��ن إع���ادة إج���راء اس��ت��دراج
عروض لتلزيم زرع شتول ونباتات عطرية
ورحيقية ل��زوم مديرية التنمية الريفية
وال��ث��روات الطبيعية للعام  ،2016وذلك
في مبناها الكائن في بئر حسن مقابل ثكنة
هنري شهاب ،بتاريخ 2016/04/20
الساعة التاسعة.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
العروض هذا ،اإلطالع على دفتر الشروط
العائد لهذا التلزيم والحصول على نسخة
عنه من مصلحة الديوان – المديرية العامة
للزراعة ،الكائنة في مبنى الوزارة ،الطابق
الثالث ،تقدم العروض بالبريد المضمون
المغفل أو باليد مباشرة ،على أن تصل الى
قلم مصلحة الديوان – المديرية العامة

للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا ً
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ المحدد
إلجراء استدراج العروض.
بيروت في  22آذار 2016
وزير الزراعة
أكرم شهيب
التكليف 586
الجامعة اللبنانية
إعالن تلزيم
تجري لجنة المناقصات في الجامعة
اللبنانية مناقصة عامة لتلزيم أعمال تنظيف
لمدة احدى عشرة شهرا ً لزوم كلية الحقوق
والعلوم السياسية واالدارية –الفرع الثاني-
على أساس سعر يقدمه العارض
وذلك في مبنى اإلدارة المركزية للجامعة
اللبنانية – المبنى الزجاجي – المتحف.
الساعة  13,30الثالثة عشر والنصف
من يوم الخميس الواقع فيه 2016/4/21
من شهر نيسان سنة 2016
لصالح الجامعة اللبنانية – كلية
الحقوق والعلوم السياسية واالداري���ة –
الفرع الثاني –
ت��ق��دم ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ال���ذي يمكن اإلط�ل�اع
والحصول عليه لدى:
ال��ع��ن��وان :الجامعة اللبنانية ـ كلية
الحقوق والعلوم السياسية واالداري���ة –
الفرع الثاني – جل الديب
مكتب السيد أمين السر :جورج الخوري
الزريبي
ي��ج��ب أن ت��ص��ل ال���ع���روض وط��ل��ب��ات
االش��ت��راك في المناقصة إل��ى قلم الدائرة
االدارية المشتركة في رئاسة الجامعة قبل
الساعة الثانية عشرة ظهرا ً من يوم األربعاء
الواقع فيه  2016/4/20وذلك أثناء الدوام
الرسمي
بيروت في  23آذار 2016
رئيس الجامعة اللبنانية
د.عدنان السيد الحسين
التكليف 597
إعالن
ق���رر رئ��ي��س ال��غ��رف��ة اإلب��ت��دائ��ي��ة في
بعلبك ال��ق��اض��ي ع��ل��ي ع��راج��ي بتاريخ
2016/3/29
نشر خ�لاص��ة االس��ت��دع��اء ال��م��ق��دم من
ابراهيم خليل أمهز بوكالة المحامي حسين
شاويش بتاريخ  2016/3/26والمسجل
برقم أس��اس  2016/400لشطب إشارة
اإلن��ذار والحجز برقم يومي  348تاريخ
 1975/3/6ع��ن الصحائف العينية
للعقارات  101و  110و  117و  120و
 280من منطقة السعيدة العقارية فعلى من
لديه اعتراض أن يتقدم بمالحظاته خطيا
أمام هذه المحكمة خالل مهلة عشرين يوما
من تاريخ النشر
الكاتب محمد مأمون حيدر
وفاء الزمامي بعلبك في 2016/3/30
إعالن بيع بالمزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ صغبين
بالمعاملة التنفيذية رقم 2014/27
موضوع استنابة دائ��رة تنفيذ زحلة رقم
2013/429
طالب التنفيذ  :توفيق محمود وكيله

شركة بلس هاوس

53906

2016/02/26 RR161232403LB 3036227

2016/03/09

2016/02/26 RR161232981LB 1759640 concrete for construction

2016/03/09

2016/02/26 RR161233063LB

2016/03/09

ملحم حسين قاسم زين
شركة الفاخر للتجارة ش.م.م

709303

التكليف 614

المحامي جورج الغريب
المنفذ ضدهم  :كامل و محمد وزينب
أمين محمد الشيخ من مشغرة ومجهولي
محل اإلقامة حاليا ً
السند التنفيذي  :حكم الغرفة اإلبتدائية
األول��ى في البقاع رقم  2013/13تاريخ
 2013/1/28المتضمن عدم قابلية العقار
رق��م  2917من منطقة مشغرة العقارية
للقسمة عينا ً بين الشركاء وبيعه بالمزاد
العلني بين العموم .
العقار المطروح للبيع رقم  2917من
منطقة مشغرة العقارية يقع ف��ي اسفل
الوادي من الجهة الشمالية لمشغرة تصل
إليه عبر طريق ضيقة و متعرجة وله حق
المرور على العقار رقم  2923من منطقة
مشغرة العقارية وه��و عبارة عن قطعة
أرض مصونة بتصوينة م��ن ال��ب��ل��وك و
مغروسة ببعض األشجار المثمرة وهي
مهملة و يحده من الشمال العقار رقم 2918
وم��ن الجنوب العقار  2916وم��ن الشرق
العقار  2923ومن الغرب العقار  2915من
منطقة مشغرة العقارية وتبلغ مساحته

 /216/مترا ً مربعا
ق��ي��م��ة ال��ت��خ��م��ي��ن وب������دل ال���ط���رح
 /6480000/ستة ماليين و أربعماية
وثمانون ألف ليرة لبنانية
موعد المزايدة ومكانها  :يوم األربعاء
الواقع في  2016/4/27الساعة الثانية
عشرة والنصف أم��ام رئيس دائ��رة تنفيذ
صغبين في قاعة محكمة صغبين
شروط المزايدة  :على الراغب في الشراء
وقبل المباشرة في المزايدة أن يودع باسم
رئيس دائرة تنفيذ صغبين قيمة الطرح في
صندوق الخزينة أو مصرف مقبول أو تقديم
كفالة معادلة وعليه اتخاذ محل إقامة
ضمن نطاق هذه الدائرة إذا لم يكن له مقام
فيه وعليه خالل ثالثة أيام من صدور قرار
اإلحالة إي��داع الثمن تحت طائلة إعتباره
ناكالً وإعادة المزايدة على عهدته فيضمن
النقص وال يستفيد من الزيادة وعليه خالل
عشرين يوما ً من تاريخ صدور قرار اإلحالة
دفع الثمن والرسوم و 5%رسم داللة
رئيس القلم
أحمد مصطفى

الحزب السوري القومي االجتماعي
رجا الهبر زوجته نادين خياط وولداهما.
		
ولداها:
ريم عازوري وولداها.
		
النائب السابق غسان أسد األشقر.
		
شقيقاها:
نظام أسد األشقر زوجته رنا عين ملك وأوالده.
		
نضال أسد األشقر زوجة فؤاد نعيم وولداهما.
		
شقيقتها:
يوسف الياس األشقر زوجته ماي غاريوس
أوالد أعمامها:
(رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي السابق).
		
غازي حنا األشقر زوجته نوال بعيني وعائلتهما.
		
المحامي بيتر حنا األشقر
		
زوجته جوسلين سماحه وعائلتهما
		
(رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم).
		
أوالد المرحوم فوزي حنا األشقر وعائالتهم.
		
أوالد المرحوم رامز حنا األشقر وعائالتهم.
		
لور زوجة جان صفير وعائلتها.
بنات أعمامها:
نورا زوجة شارل قرباني وعائلتها.
		
بنات المرحومة وداد
		
زوجة المرحوم الياس نعمة وعائالتهم
		
أوالد المرحومة ميشلين
		
زوجة المرحوم أنطوان خيرالله وعائالتهم
		
خليل ،حياة ،أمل وحنان وعائالتهم.
أوالد خالها:
فؤاد ،أماني ،نوال وإلهام وعائالتهم.
أوالد خالتها:
وعموم عائالت األشقر ،الهبر ،متى ،صالح ،كوراني ،أبي اللمع ،شيبان ،الخوري،
خياط ،عازوري ،عين ملك ،نعيم ،غاريوس ،بعيني ،سماحه ،صفير ،قرباني ،نعمه،
خيرالله ،بردقجي ،موقديه ،وعموم عائالت بحمدون وديك المحدي وأنسباؤهم في
الوطن والمهجر ،ينعون إليكم فقيدتهم الغالية المرحومة

�أمل �أ�سد الأ�شقر
أرملة المرحوم الياس اسكندر الهبر
الراقدة على رجاء القيامة المجيدة نهار االثنين  28آذار .2016
ُتقبل التعازي اليوم الخميس  31آذار في صالون كنيسة سيدة النياح ،شارع
المكحول من الساعة العاشرة ولغاية السادسة مساءً.
و ُتقبل التعازي يومي غ ٍد الجمعة وبعد غ ٍد السبت  1و 2نيسان في منزل شقيقها
غسان األشقر – ديك المحدي.

