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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ب ــأن مـهـلــة تـقــديــم
ال ـ ـعـ ــروض الـ ـع ــائ ــد لـ ـش ــراء زي ـ ــت خ ــاص
ل ـك ــاب ــات ت ــوت ــر ع ــال ــي  66و 150ك.ف،
مـ ـ ــوضـ ـ ــوع اس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدراج الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض رقـ ــم
ث4د 4960/تاريخ  ،2018/5/17قد مددت
لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة  2018/12/21عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة مــن دف ـتــر ال ـش ــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /50 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض املــورديــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن املـمـكــن فــي مـطـلــق االح ـ ــوال تقديم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد الـ ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/11/13
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2337
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/821
طــالــب التنفيذ :بنك االعـتـمــاد اللبناني
لالستثمار ش.م.ل .وكيلته املحامية ندى
رزق الله
املـ ـنـ ـف ــذ عـ ـلـ ـي ــه :م ـح ـم ــد كـ ــامـ ــل م ـن ـص ــور
تحويطة الغدير  -شارع البركات  -قرب
صيدلية الكوثر  -بناية الهوندا الطابق
الخامس بلوك A
السند التنفيذي :عقد قــرض سكني مع
سـنــد دي ــن مقسط مــوثــق بـتــأمــن بقيمة
/21505.58/د.أ عدا الفوائد واللواحق.
تاريخ قرار الحجز  - 2017/5/13تاريخ
تسجيله2017/6/7 :
املطروح للبيع 2400 :سهم من القسم 23
 Aمن العقار  /546تحويطة الغدير:
طابق خامس يتألف من مدخا وصالون
وطـ ـع ــام وث ـ ــاث غـ ــرف وم ـط ـبــخ وح ـمــام
وخــاء وشــرفــات ولــدى الكشف تبني ان
ما ذكــر اعــاه ينطبق على الــواقــع  -حق
مختلف  -يشترك بملكية الحقني  1و3
 Aتــأمــن درج ــة اول ــى مــع حــق التحويل

وفـ ــائـ ــدة ح ـس ــب شـ ـ ــروط ال ـع ـق ــد ال ــدائ ــن
ب ـن ــك االعـ ـتـ ـم ــاد ال ـل ـب ـن ــان ــي لــاس ـت ـث ـمــار
ش.م.ل/ .امل ـ ــدي ـ ــن مـ ــالـ ــك الـ ـقـ ـس ــم قـيـمــة
التأمني /45000/د.أ .تأمني درجة ثانية
م ــع ح ــق ال ـت ـحــويــل ح ــق وف ــائ ــدة حسب
شــروط العقد الــدائــن االعتماد اللبناني
ش.م.ل .املدين مالك القسم قيمة التأمني
/40000/د.أ.
مساحته /139/ :م 2تقريبًا.
الـتـخـمــن/139000/ :د.أ - .ال ـطــرح :بعد
التخفيض  %5و/73683.90/ %7د.أ.
تـ ــاريـ ــخ وم ـ ـكـ ــان امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة :وقـ ـ ــد ت ـح ــدد
موعد املــزايــدة نهار الجمعة الــواقــع في
 2019/1/18الـســاعــة الـعــاشــرة صباحًا
امام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في قصر
عدل بعبدا املبنى الجديد.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :فـعـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء
وق ـب ــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ــداع مبلغ
مــواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
او م ـصــرف مـقـبــول بــاســم رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ بعبدا او تقديم كفالة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن
ن ـطــاق ال ــدائ ــرة كـمــا عـلـيــه وخ ــال ثــاثــة
ايام من صدور قرار االحالة ايــداع باقي
الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر على مسؤوليته كما عليه وخالل
عـشــريــن يــومــا تـلــي االح ــال ــة دف ــع الثمن
ورسم الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القزي
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
اس ـ ـتـ ــدراج عـ ـ ــروض السـ ـتـ ـب ــدال ل ــوح ــات
التحكم في معمل الذوق الحراري.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة مــن دف ـتــر ال ـش ــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /75 000/ل.ل.
ت ـس ـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إلـ ــى ام ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نـهــار الجمعة الــواقــع فــي 2018/12/14
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00
قبل الظهر.
بيروت في 2018/11/13
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة

إعالن من الرابطــة المـارونيــة
إستنادا ً للمادتين  14و 15من نظامها االساسي ،تدعو الرابطة المارونيّة
أعضاءها الذين سددوا إشتراكاتهم حتى العام  2018ضمنا ً للمشاركة
بالجمعيّة العموميّة العاديّة التي ستعقد في تمام الساعة التاسعة من
صباح يوم السبت الواقع فيه  1كانون االول  2018في مركز الرابطة
قاعة ريمون روفايل الطابق الثالث.
يتضمن جدول أعمال الجمعيّة العموميّة العاديّة:
 .1تالوة التقرير اإلداري والمالي.
 .2المصادقة على قطع حسابات السنة المنصرمة  2017لغاية
.2017/12/31
 .3المصادقة على قطع حسابات السنة الحاليّة لغاية .2018/10/31
 .4المصادقة على مشروع موازنة عام . 2019
 .5أمور مختلفة.
في حال عدم إكتمال النصاب في الوقت المحدد تعقد الجمعيّة العموميّة
العاديّة في المكان والزمان المحددين أعاله عند الساعة العاشرة حيث
يعتبر النصاب قانونيّا ً بمن حضر .
كما وإستنادا ً للمادتين  19و 20من نظامها األساسي ،تدعو الرابطة
المارونية أعضاءها الذين سددوا إشتراكاتهم حتى العام  2018ضمنا ً
للمشاركة بالجمعية العمومية غير العادية التي ستعقد في تمام الساعة
الحادية عشرة من صباح يوم السبت الواقع فيه  1كانون االول
 2018في مركز الرابطة .يتضمن جدول األعمال بندا ً وحيداً:
 إقرار مشروع تعديل نظام الرابطة المارونية المعمول به منذ العام.2007
مالحظة :اليّة معلومات إضافيّة يمكن التواصل مع إدارة الرابطة
ضمن الدوام الرسمي.
أمين عام الرابطة المارونيّة  -األستاذ أنطوان واكيم

املهندس واصف حنيني
التكليف 2342
تعدل إعالن
إج ــراء مناقصة عمومية لتلزيم تقديم
مطبوعات لعام 2019
حـ ـي ــث ان ـ ـ ــه ت ـ ــم االعـ ـ ـ ـ ــان ع ـ ــن م ـن ــاق ـص ــة
عمومية بطريقة الظرف املختوم لتلزيم
تـقــديــم مـطـبــوعــات ل ـعــام  ،2019املسجل
ت ـح ــت ال ــرق ــم  3533ت ــاري ــخ  31تـشــريــن
االول  2018وذلــك نهار الثالثاء بتاريخ
.2018/11/20
وحيث انه يصادف تاريخ 2018/11/20
"ع ـط ـل ــة ع ـي ــد امل ــول ــد ال ـن ـب ــوي ال ـش ــري ــف"
وذلــك بناء على االعــان الصادر عن دار
ال ـف ـت ــوى ،ي ـع ــدل االعـ ـ ــان امل ـس ـجــل تحت
الرقم  3533تاريخ  31تشرين االول 2018
العائد الجراء مناقصة عمومية بطريقة
الظرف املختوم لتلزيم تقديم مطبوعات
لعام  ،2019بحيث ُيصبح تاريخ اجــراء
املناقصة املذكورة اعاله:
"ف ـ ــي تـ ـم ــام ال ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة م ــن ي ــوم
االربعاء الواقع فيه ."2018/11/21
والباقي دون تعديل.
بيروت في  14تشرين الثاني 2018
املدير العام
د .محمد كركي
التكليف 2346
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
ط ـل ــب املـ ـح ــام ــي جـ ـه ــاد جـ ـ ــوزف طــرب ـيــه
بصفته وكـيــل فــرنــان انـطــوان الحصري
بصفته القيم الخاص على وقف املرحوم
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــوري يـ ــوح ـ ـنـ ــا ي ـ ــوس ـ ــف بـ ــاخـ ــوس
الحصري "وقــف كنيسة القديس نوهرا
فــي غـبــالــه" سـنــد تمليك بــدل عــن ضائع
ف ــي ال ـع ـقــار رق ــم  983م ــن مـنـطـقــة غباله
العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب شربل سركيس عبود بصفته أحد
ورثـ ــة امل ــرح ــوم ســركـيــس يــوســف عـبــود
خليل سندات تمليك بدل عن ضائع في
ال ـع ـق ــارات رق ــم  314و 1087و 1101من
منطقة حراجل العقارية قضاء كسروان.

للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طـ ـل ــب كـ ــريـ ــم خـ ــالـ ــد الـ ـطـ ـيـ ـب ــي ب ـص ـف ـتــه
الـشـخـصـيــة وبــوكــال ـتــه ع ــن رامـ ــي خــالــد
الطيبي املنتفعني بعقد بيع بينهم وبني
كــرسـتــن ج ــوزف ال ـحــج شــاهــن وخــالــد
وفيق الطيبي املنتفعني بعقد بيع بينهم
وبني مها خليل صحناوي سند تمليك
بدل عن ضائع في العقار  21القسم D 8
ذوق مصبح قضاء كسروان.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طـلــب رام ــي اف ــرام بعينو بصفته وكيل
افــرام قزحيا بعينو سندات تمليك بدل
عن ضائع في العقار رقم  1805االقسام
 5و 6صربا والعقار رقــم  1975االقسام
 6و 7ك ـفــردب ـيــان وال ـع ـق ــارات رق ــم 2332
و 8626و 8627كفردبيان العقارية قضاء
كسروان.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلبت سلفا عبدو البرجي سند تمليك
بـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع ف ــي ال ـع ـق ــار رقـ ــم 1502
ال ـق ـســم  7ال ـب ـل ــوك  Aم ــن مـنـطـقــة بـلــونــه
العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
طـلــب املـحــامــي اي ـلــي ان ـطــون حـنــا ملوكل
مــوك ـل ـيــه م ـي ـش ــال خ ـل ـيــل م ـس ــاع ــد سـنــد
تمليك بدل ضائع بحصته بالعقار 2678
فرزل.

للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
ط ـلــب ع ـلــي ع ـصــام ش ـمــس لـبــائـعــه علي
شـحــاده مــرعــي سند تمليك بــدل ضائع
بالعقار  385شتورا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
طلب جهاد احمد ابو الذهب ملوكله ماهر
قــاســم فــرحــات سـنــد تمليك ب ــدل ضائع
بالقسم  4بالعقار  113جديتا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
طـلــب ربـيــع ج ــوزف مسعد سـنــد تمليك
بدل ضائع بحصته بالعقار  673حوش
االمراء بناء.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
طلب طــونــي ابــراهـيــم تــن ملوكلته لــودي
ن ـق ــوال س ـم ـيــرة م ــول ــودة ب ـشــواتــي سند
تمليك بــدل ضــائــع بالعقار  772حوش
االمراء بناء.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
طلب اسعد جــورج غصان ملــورث موكله
ف ــري ــز ف ـن ــدي ش ــدي ــد ن ـصــرال ـلــه امل ـع ــروف
فــريــز فـنــدي نـصــرالـلــه سـنــد تمليك بــدل
ضائع بحصته بالعقار  740فرزل.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في جبيل
طلب امــن ادوار عــازار سند تمليك بدل
ع ــن ضــائــع ف ــي ال ـع ـقــار  565م ــن منطقة
غرزوز العقارية قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك
إعالن
من أمانة السجل العقاري في جبيل
طلب األب شربل فــرج الله غانم بصفته
ً
الـشـخـصـيــة وبـصـفـتــه وك ـي ــا ع ــن كـمــال
وعيد وم ــارون فــرج الله غانم بصفتهم
مستفيدين من عقد بيع سندات تمليك
بـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع بـحـصـصـهــم االص ـل ـيــة
وب ـح ـصــص ال ـبــائ ـعــن ش ــرب ــل ،ان ـط ــوان،
ريتا وج ــورج فــرج الله غانم فــي العقار
رقم  95من منطقة نهر ابراهيم العقارية
قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك
إعالن
من أمانة السجل العقاري في جبيل
طلب يوسف فريد الحايك بصفته وكيل
فــريــدريــك شــربــل ف ــؤاد الـحــايــك باالصالة
عن نفسه وبوكالته عن مي برباره ،ليلى
آن ،رينه مــاري ودنيز فــؤاد الحايك سند
تمليك بدل عن ضائع في العقار رقم 1736
من منطقة بجة العقارية قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مالية محافظة جبل لبنان  -دائرة خدمات املكلفني ,املكلفني الواردة
أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية محافظة جبل لبنان  -بعبدا
قرب السرايا  -الطابق الثاني هاتف  920102/05لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني
يوما من تاريخ نشر هذا اإلعــام ,وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة
املشار اليها اعاله ,علما انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:
رقم املكلف
23152
59144
59165
59172
75901
79482
84143
101746
104308
115625
119142
157691
158684
159678
161391
194511
196327
206493
212963
231716

رقم البريد املضمون
RR188228019LB
RR188246919LB
RR188246936LB
RR188246882LB
RR188241505LB
RR188231667LB
RR188234615LB
RR188236050LB
RR184598314LB
RR188246848LB
RR188249861LB
RR188221086LB
RR184596049LB
RR188228455LB
RR188242404LB
RR188242320LB
RR184596273LB
RR188221435LB
RR188221395LB
RR188247083LB

تاريخ الزيارة الثانية
2018/1/8
2018/31/7
2018/31/7
2018/31/7
2018/30/7
2018/31/7
2018/31/7
2018/30/7
2018/30/7
2018/31/7
2018/31/7
2018/31/7
2018/30/7
2018/31/7
2018/1/8
2018/31/7
2018/30/7
2018/1/8
2018/30/7
2018/31/7

تاريخ اللصق
2018/26/9
2018/17/9
2018/17/9
2018/17/9
2018/14/9
2018/18/9
2018/14/9
2018/17/9
2018/14/9
2018/18/9
2018/17/9
2018/14/9
2018/14/9
2018/14/9
2018/14/9
2018/14/9
2018/14/9
2018/17/9
2018/14/9
2018/17/9

اسم املكلف
ماري مرغريت اديب يونس
شركة آريف قرة مانيان وشركاه
هاسميك يسايي قرة مانيان
قرة بت يسايي قرة مانيان
سمير مرعي صفير
مارون ادمون يزبك
احمد احمد مهدي
الياس جرجي اسطفان
شركة كوجني ش.م.م
كارو مانوك جابوتيان
وديع يوسف عطالله
يوسف نجيب نعيمة
بسام يوسف ابو حمزة
بشاره فايز مخول
نبيل جميل عطاالله
بشارة يوردان عبجي
محمد محمود حيدر
نزيه نعمه القزي
بول سامي بولس
سي اند سي غروب ش.م.م
C&C GROUP SARL
2018/18/9
2018/30/7 RR184552255LB
235661
موني ميالد مونس
2018/14/9
2018/31/7 RR188221191LB
240570
حنا اسعد غصن
2018/17/9
2018/31/7 RR188221188LB
245267
مالك خليل ابو رجيلي
2018/18/9
2018/30/7 RR188235862LB
266124
نجات ميالد ناكوزي
2018/14/9
2018/1/8 RR188230216LB
275529
سليم يوسف عطيه
2018/14/9
2018/27/7 RR188229164LB
298874
فادي محمد املذبوح
2018/18/9
2018/30/7 RR188241576LB
320871
جاد جوزف عطالله
2018/17/9
2018/31/7 RR188229252LB
326207
مارون جورج صليبي
2018/14/9
2018/31/7 RR188229249LB
369585
يوسف سليم املعوشي
2018/14/9
2018/30/7 RR188229561LB
392441
ميشال بطرس بدر
2018/14/9
2018/1/8 RR188229535LB
397562
الياس فؤاد سروع
2018/14/9
2018/1/8 RR188229544LB
402463
عماد خالد العبد
2018/14/9
2018/31/7 RR188229495LB
442614
مارون الياس محفوظ
2018/14/9
2018/1/8 RR188249380LB
453493
نديم كريم الحايك
2018/18/9
2018/31/7 RR188232305LB
544407
ايلي توفيق معلوف
2018/17/9
2018/31/7 RR188232203LB
546351
كبريال ايليا الشويري
2018/18/9
2018/27/7 RR167374104LB
563335
باسم علي جمعه
2018/14/9
2018/23/7 RR167374118LB
572237
هشام جوزيف الحويك
2018/14/9
2018/1/8 RR188229703LB
573479
محمد علي حسن
2018/14/9
2018/1/8 RR188253852LB
629719
سامر محمد بيرم
2018/14/9
2018/31/7 RR188228084LB
664077
بيار بولس الخوري
2018/14/9
2018/31/7 RR188232954LB
692768
ليزا ارشاك ميكائيليان
2018/24/9
2018/31/7 RR188247653LB
926170
االن ريمون عون
2018/14/9
2018/31/7 RR188232384LB
1022995
داود مقصود بو رجيلي
2018/14/9
2018/31/7 RR188247415LB
1034179
رامي خضر ابو صالح منصور
2018/14/9
2018/30/7 RR188232469LB
1050382
لينا جرجس الياس
2018/14/9
2018/31/7 RR188236911LB
1110645
ايلي منيب البيطار
2018/18/9
2018/30/7 RR188231565LB
1314259
زخيا يوسف الخوري
2018/14/9
2018/31/7 RR188230975LB
1372683
انجال قزحيا فرح
2018/18/9
2018/1/8 RR188239643LB
1433218
داني جورج عاصي
2018/14/9
2018/31/7 RR188233889LB
1602579
ميشال داود صليبا
2018/14/9
2018/31/7 RR188231914LB
1660804
جويل جابر داغر
2018/14/9
2018/31/7 RR188239780LB
1698284
رفائيل انطرانيك اولوكيان
2018/17/9
2018/31/7 RR188236015LB
1733113
Q Entertainment SARL
2018/14/9
2018/1/8 RR188239745LB
1825783
كالني ناجو فارس
2018/18/9
2018/31/7 RR188231786LB
2500378
جاد وليد سركيس
2018/18/9
2018/31/7 RR188236576LB
2559929
شركة بي.آر.في .ش.م.م.
2018/18/9
2018/1/8 RR188237850LB
2643611
جورج الياس حرب
2018/14/9
2018/31/7 RR188237259LB
2647370
شركة زين اراميد ش.م.م
2018/14/9
2018/30/7 RR188237660LB
2656196
ماري جرجي كساب
تبدأ مهلة اإلعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان بالتكليف
خليل حرفوش
التكليف 2256
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مالية محافظة جبل لبنان  -دائرة خدمات املكلفني ,املكلفني الواردة
أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية محافظة جبل لبنان  -بعبدا
قرب السرايا  -الطابق الثاني هاتف  920102/05لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني
يوما من تاريخ نشر هذا اإلعــام ,وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة
املشار اليها اعاله ,علما انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
علي محمود غربية

رقم املكلف
99850

رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
18/09/14
2018/8/2 RR184598288LB

2018/8/3
2018/8/3
2018/8/2
2018/8/3
2018/8/2
2018/8/2
2018/8/3
2018/8/3
2018/8/3
2018/8/2
2018/8/2
2018/8/2
2018/8/2
2018/8/2
2018/8/3
2018/8/2
2018/8/2
2018/8/3
2018/8/2
2018/8/2
2018/8/3
2018/8/2
2018/8/2
2018/8/1

18/09/14
18/09/14
18/09/14
18/09/14
18/09/17
18/09/17
18/09/14
18/09/17
18/09/14
18/09/17
18/09/14
18/09/14
18/09/18
18/09/14
18/09/14
18/09/14
18/09/14
18/09/14
18/09/14
18/09/14
18/09/14
18/09/15
18/09/14
18/09/17

RR188242421LB
159578
نقوال موريس الخال
RR188242418LB
الياس ابراهيم عيسى االسطى 159687
RR188242378LB
166401
حسن موسى عواضة
RR188242333LB
194404
يوسف بطرس حنا
RR188230247LB
250763
نقوال ايليا البيطار
RR188241562LB
292869
نجيب عاد عاد
RR188230255LB
298857
جان جرجس بو فياض
RR188230278LB
311784
ميشال سمير ليلو
RR188230233LB
327238
احمد محمود اسماعيل
RR188240655LB
359758
انطوانيت نجيب حريق
RR188254036LB
370180
مروان فؤاد طربيه
RR188248906LB
392004
عقيل محمد سويدان
RR188241783LB
412734
ايلي طانيوس الخوري حنا
RR188253954LB
448752
فادي امني فضول
RR188249495LB
459988
باتريك نبيه شكيبان
RR188253906LB
1325410
رانيا جان دفوني
RR188253835LB
1367895
ندى يوسف اسطفان
RR188229601LB
1454661
سيمون جرجس الحصري
RR188236531LB
1619928
رشاد يوسف مفلح
RR188239895LB
1817196
احمد محمود البرجاوي
RR188239728LB
1892883
روال جميل سالمه
RR188253764LB
2017969
نيازي حسن جوهر
RR188254169LB
2039306
مروان عبد الله االسطا
RR188238081LB
2355673
كميل كميل سعاده
تبدأ مهلة اإلعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان بالتكليف
خليل حرفوش
التكليف 2256
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مالية محافظة جبل لبنان  -دائرة خدمات املكلفني ,املكلفني الواردة
أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية محافظة جبل لبنان  -بعبدا
قرب السرايا  -الطابق الثاني هاتف  920102/05لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني
يوما من تاريخ نشر هذا اإلعــام ,وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة
املشار اليها اعاله ,علما انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:
تاريخ الزيارة الثانية
2018/3/8
2018/7/8
2018/6/8
2018/8/8
2018/6/8
2018/7/8
2018/8/8
2018/7/8
2018/7/8
2018/8/8
2018/7/8
2018/7/8
2018/7/8
2018/6/8
2018/6/8
2018/7/8
2018/7/8
2018/8/8
2018/6/8
2018/6/8
2018/7/8
2018/6/8
2018/8/8
2018/7/8
2018/6/8
2018/7/8
2018/7/8
2018/7/8
2018/6/8
2018/7/8
2018/6/8
2018/7/8
2018/7/8
2018/6/8
2018/7/8
2018/6/8
2018/7/8
2018/7/8
2018/7/8
2018/8/8
2018/7/8
2018/6/8

تاريخ اللصق
2018/14/9
2018/14/9
2018/14/9
2018/18/9
2018/18/9
2018/14/9
2018/18/9
2018/14/9
2018/14/9
2018/17/9
2018/19/9
2018/14/9
2018/18/9
2018/18/9
2018/17/9
2018/14/9
2018/14/9
2018/26/9
2018/14/9
2018/14/9
2018/14/9
2018/14/9
2018/14/9
2018/14/9
2018/17/9
2018/14/9
2018/14/9
2018/14/9
2018/17/9
2018/14/9
2018/14/9
2018/26/9
2018/14/9
2018/14/9
2018/14/9
2018/17/9
2018/14/9
2018/26/9
2018/14/9
2018/14/9
2018/14/9
2018/14/9

رقم املكلف رقم البريد املضمون
اسم املكلف
RR188251600LB
29769
جيرار جان ديرطوروسيان
RR188242347LB
188499
سليم الياس زحيل
RR184596242LB
198178
سامي مارون حبيب
RR188221404LB
207903
شديد فؤاد مخول
RR188228504LB
222083
شربل خليل كيرلس
RR188221041LB
231316
مروان جورج طعمه
RR188221038LB
231712
الياس جوزف سركيس
RR188230220LB
290407
شفيق توفيق البعقليني
RR188254212LB
328083
نبيل نجيب البيروتي
RR188248676LB
373533
يوسف جرجس الغريب
RR124779535LB
374964
روال عثمان بقسماطي
RR188248605LB
384803
ريتا متري سابا
RR188248910LB
392348
ناجي جاك خياط
RR188229558LB
392419
بشير جورج عبد الجليل
RR188254359LB
394774
علي عبد األمير ضاوي
RR188229513LB
411887
كلودين حبيب القزي
RR188249098LB
416163
ندى ابراهيم معوض
RR188251975LB
446434
مايا غسان خالد
RR188249504LB
460155
بولس انطون ابي ناضر
RR188254243LB
471366
رنا نصر نصر
RR188238617LB
479709
روجيه حبيب مزهر
RR188254376LB
509288
فادي جرجس كليب
RR188232265LB
541099
ربيع فؤاد ابي رعد
RR188253923LB
564926
ايلي اديب سالم
RR167377233LB
909306
جوزف فيليب سماحه
RR188229725LB
1140790
نانسي روبير برباري
RR188253945LB
1193421
انطوني جوزاف شلهوب
RR188239590LB
1429323
مارك بيار مطر
RR188253804LB
1429387
الكسندر ايلي جاهل
RR184596199LB
1466009
شركة سايتك مديكال
RR188239630LB
1474344
جورج جوزف ساسني
RR188239674LB
1581156
ايلي كامل ابي ناضر
RR188239793LB
1679794
دارين منير شلهوب
RR188239731LB
1870259
نجيب نظام عبود
RR188254172LB
1998215
شربل جرجي عبد املسيح
RR188254155LB
2055678
زياد رامي سليمان
RR188254138LB
2109201
راشد جورج الحداد
RR188254115LB
2148639
غاندي جورج حداد
RR188254107LB
2149432
بيار مارون سمعان
RR188254098LB
2154941
انطوني الياس بشارة
RR188253795LB
2158547
جوان بشارة الخراط
RR188237041LB
2677582 ENTECH COATINGS S.A.R.L
تبدأ مهلة اإلعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان بالتكليف
خليل حرفوش
التكليف 2256

