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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن صادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة في
الشمال
غرفة الرئيسة كاتيا عنداري
موجه الى املستدعى ضدها :نزها داود
ً
ســرور ،من بلدة اميون اصــا ،ومجهولة
محل االقامة حاليًا.
بــالــدعــوى رقــم  2015/881املقدمة ضدك
من املستدعي ماريو جان عطيه بوكالة
املـ ـح ــام ــي ادويـ ـ ـ ــن طـ ــالـ ــب ،تـ ــدعـ ــوك ه ــذه
املـحـكـمــة الس ـتــام الـحـكــم ال ـص ــادر عنها
بــرقــم  2018/95ب ـتــاريــخ 2018/12/20
املتضمن ازالة الشيوع في العقار رقم 88
منطقة اميون العقارية ،عن طريق بيعه
باملزاد العلني بني العموم بواسطة دائرة
التنفيذ املختصة على ان يعتمد اساسًا
للطرح في املزايدة االولى املبلغ املقدر من
الخبير وتوزيع ناتج البيع بني الشركاء
وتضمينهم النفقات كل بنسبة حصته
في امللكية ،وذلك خالل مهلة ثالثني يومًا
من تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
رقم املعاملة2018/86 :
امل ـن ـف ــذ :ب ـنــك ســوس ـي ـتــه ج ـن ــرال  -لـبـنــان
ش.م.ل .وكـ ـيـ ـل ــه املـ ـح ــام ــي روم ـ ــان ـ ــوس
معوض املنفذ عليه :ســاري منير الزين
 حلباالـسـنــد الـتـنـفـيــذي :عـقــد ق ــرض م ــع سند
ب ـق ـي ـم ــة /23.538/د.أ .ع ـ ـ ــدا الـ ــرسـ ــوم
والفوائد القانونية.
ت ـط ــرح الـ ــدائـ ــرة ل ـل ـب ـيــع بـ ــاملـ ــزاد الـعـلـنــي
ال ـج ـم ـع ــة  2019/3/29الـ ـس ــاع ــة 1:00
ب ـعــد ال ـظ ـهــر س ـي ــارة امل ـن ـفــذ عـلـيــه مــاركــة
م ــازدا شحن خصوصي رقــم /250195م
ط ــرازه ــا  B2000صـنــع  1995املـحـجــوزة
بـمــرأب العياش بحلبا واملخمنة بمبلغ
/3000/د.أ .واملطروحة بـ  %60من قيمة
الـتـخـمــن اي مـبـلــغ /1800/د.أ .لـلــراغــب
ال ــدخ ــول ب ــامل ــزاي ــدة وال ـ ـشـ ــراء ال ـح ـضــور
بالوقت املحدد اعــاه الــى مــرآب العياش
مصحوبًا بالثمن نقدًا و %5رسم الداللة.
مأمور التنفيذ
بيار سكاف
إعالن
مــن أمــانــة السجل الـعـقــاري فــي بعلبك -
الهرمل
طلب عدنان علي شمص بصفته مفوضًا
عن جهاز اسكان العسكريني املتطوعني
ش ـهــادة قـيــد تــأمــن ب ــدل ضــائــع بالعقار
رقم  963دورس.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
من أمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب نهرا سليم اسكندر ملورثه جوزيف
سليم اسكندر سندي تمليك بدل ضائع
بحصته بالعقارين  148و 61شليفا.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
من أمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب حسن ديب مشيك ملوكله فواز حسن
مشيك سند تمليك بــدل ضائع بحصته
بالعقار  76كفردان.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
من أمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب احـمــد محمد غـنــام ملوكله سندات
تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع بـحـصــص الـبــائـعــن
تــوفـيــق وشـفـيــق وحـبـيــب اوالد مطانس
فرنسيس بالعقار  822الفاكهة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
من أمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـلــب ران ـ ــي ح ـســن غ ــان ــم ملــوك ـلــه حـســام
ح ـس ــن غ ــان ــم س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ضــائــع

بحصته بالعقار  1686عني بورضاي.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
من أمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـلــب م ـح ـمــود ي ــوس ــف ال ــزك ــرة ملــوكـلـتــه
كوكب ابراهيم الرفاعي سند تمليك بدل
ضائع بحصتها بالعقار  1761بعلبك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
مـ ــن أمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري بـبـعـلـبــك
الهرمل
طلب علي صالح سماحه ملــورث موكله
هاشم مجيد اسعد شمص وملوكله علي
مجيد اسعد شمص سندي تمليك بدل
ضائع بحصتيهما بالعقار  238اللبوة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
مـ ــن أمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري بـبـعـلـبــك
الهرمل
طـلــب ع ـبــاس عـلــي شـكــر س ـنــدات تمليك
بــدل ضائع ملــورث موكله علي مصطفى
ش ـك ــر ب ـح ـص ـتــه ب ــال ـع ـق ــار  3168ال ـن ـبــي
شـيــت ،ومل ــورث مــوكـلــه اسـمــاعـيــل حسن
الديراني بحصته بالعقارين  509و1013
قصرنبا ،وملــوكـلــه احـمــد علي الــديــرانــي
بحصته بالعقار  154قصرنبا.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
مـ ــن أمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري بـبـعـلـبــك
الهرمل
طلب دري ــد بـشــاره نصر مل ــورث موكلته
خليل بن موسى عــون سند تمليك بدل
ضائع بالعقار  1091الفاكهة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
مـ ــن أمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري بـبـعـلـبــك
الهرمل
طلب عباس توفيق سيف الدين ملورثه
توفيق محمد سيف الدين سند تمليك
بدل ضائع بالعقار  569شمسطار.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
مـ ــن أمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري بـبـعـلـبــك
الهرمل
طـلــب محمد احـمــد رع ــد س ـنــدات تمليك
بــدل ضــائــع مل ــورث موكله مخايل خليل
دي ــب مـسـلــم بـحـصـتــه بــالـعـقــاريــن 2612
و 2614بـعـلـبــك ،ومل ـ ــورث مــوك ـلــه محمد
حسن احمد غنام بحصته بالعقار 571
الفاكهة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طـلـبــت كـيـتــا مـنـصــور ك ــرم سـنــد تمليك
بــدل عــن ضائع باسم مورثتها /ادليت
بشاره باز التي هي نفسها ارليت بشاره
بــاز سندًا لـقــرار القاضي املنفرد املدني
فــي بـيــروت رقــم  2018/92بالعقار 676
منطقة االشرفيه.
لـلـمـعـتــرض م ــراج ـع ــه االم ــان ــه خ ــال 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلبت ايمان سعد الدين طالب العجوز
بصفتها احدى ورثة محمد سعد الدين
طــالــب ال ـع ـجــوز س ـنــدي تـمـلـيــك ب ــدل عن

ضائع عن حصة مورثها  /محمد سعد
ال ــدي ــن ط ــال ــب ال ـع ـج ــوز ب ــال ـع ـق ــار 3555
والقسم  17مــن العقار  3893مــن منطقة
املزرعة.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب محمود سليم عبد علي ملوكله علي
محمود الزين اصالة عن نفسه وملورثيه
فــاطـمــة مصطفى زي ــن وم ـح ـمــود محمد
احـمــد الــزيــن س ـنــدات تمليك بــدل ضائع
للعقار  909عيتيت.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب ج ـه ــاد اح ـم ــد خـلـيــل بــوكــال ـتــه عن
حسن موسى الحاج موسى الفلسطيني
ً
بصفته وكيال عن غزوان برهان قهوجي
ملورثه برهان يحي قهوجي سند تمليك
بدل ضائع للعقار  724محيليب.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب مـحـمــود سليم عـبــد عـلــي بوكالته
ع ــن حـكـمــت دروي ـ ــش طـحـيـنــي بصفتها
وكـيـلــة ع ــن عـلــي اح ـمــد جـبــاعــي ملوكليه
م ــري ــم م ــوس ــى ه ــاش ــم وم ــري ــم وسـلـيـمــه
وعليه وزهره ومحمد مصطفى طحيني
وب ــوك ــالـ ـت ــه عـ ــن س ـل ـم ــان م ــوس ــى جــابــر
ملوكلته رقيه مصطفى طحيني سندات
تمليك بدل ضائع للعقار  909عيتيت.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب قاسم عبد الحسني ابو خليل سند
تمليك بدل ضائع للعقار  666القليله.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب مـحـمــود سـلـيــم عـبــد عـلــي ملوكليه
دروي ـ ـ ـ ـ ـ ــش وع ـ ـل ـ ــي مـ ـصـ ـطـ ـف ــى ط ـح ـي ـنــي
ون ـج ــوى وفــاط ـمــة وع ـبــد املـجـيــد واده ــم
ومـحـمــد مـحـمــود ال ــزي ــن س ـن ــدات تمليك
بدل ضائع للعقار  909عيتيت.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب ع ـبــاس مـحـمــود ف ــرج بــوكــالـتــه عن
مصطفى محمد علي زيات ملوكله محمد
علي سعيد زيات سند تمليك بدل ضائع
للعقار  677طيردبا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور

طـلــب ع ـبــاس مـحـمــود ف ــرج بــوكــالـتــه عن
ح ـســن رمـ ـض ــان زي ـ ــات ملــوك ـلــه رم ـضــان
محمد علي زيات سند تمليك بدل ضائع
للعقار  84طيردبا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب بــاســم رض ــا عـيــاش ملــوكـلــه توفيق
نجيب يوسف شهادتي قيد بدل ضائع
للعقارين  304و 634الجبني.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب وه ـي ــب مـصـطـفــى زل ــزل ــي ملــوكـلـتــه
زيـنــب محمد شـلـهــوب سـنــد تمليك بــدل
ضائع للعقار  483طرفلسيه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طـ ـل ــب حـ ـس ــن عـ ـب ــدالـ ـل ــه خ ـل ـي ـف ــة مل ــورث ــه
عبدالله محمد خليفة سند تمليك بدل
ضائع للعقار  888الصرفند.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
ط ـلــب ع ـبــد الـ ـ ــرزاق وم ـح ـمــد اوالد ع ــادل
م ـي ـقــاتــي س ـن ــدي بـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــار 9
سكسكية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلبت جميلة قيصر جرجس شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  188كفرجرة.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب علي احمد االمــن سند تمليك بدل
ضائع للعقار  176مطرية الشومر.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب مارون يوسف حنا سند تمليك بدل
ضائع للعقار  600املعمريه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
ط ـل ـبــت ع ـطــوفــة اب ــراه ـي ــم اب ــراه ـي ــم علي
رحمة شهادة قيد بدل ضائع للعقار 995
ريحان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن

إعالم تبليغ

إعالن
			
دخل التزام 3
انذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية الواردات – دائرة ضريبة الدخل– املكلفني الواردة أسماؤهم
م ــوج ــه ال ـ ــى امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :ح ـس ــن اح ـمــد
في الـجــدول املرفق للحضور الــى مركز الــدائــرة الكائن في بيروت – شــارع بشارة الـخــوري – مبنى فيعاني –
العرب املجهول محل االقامة
الطابق االول لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال
408
للمادة
تنذركم هــذه الــدائــرة سـنـدًا
ً
يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر
و 409محاكمات مدنية بالحضور اليها
هذا االعالم على موقع االلكتروني . http://www.finance.gov.lb
لـتـسـلــم االن ـ ــذار الـتـنـفـيــذي ف ــي املـعــامـلــة
رقــم  2017/23املتكونة بينك وبــن بنك
بيبلوس ش.م.ل .بخالل  /30/يومًا من
تاريخ اللصق
تاريخ الزيارة
رقم البريد املضمون
رقم
اسم املكلف
تاريخ النشر واتخاذ محل اقامة مختار
الثانية
املكلف
ضمن نطاق الدائرة واال ُعد قلمها مقامًا
2019/01/31 2019/1/10 RR194640201LB
712
اكسبندنغ انتناشيونال ديستريبيوترز
مختارًا تتبلغون بواسطته كل االوراق
ش.م.ل
املوجهة اليكم في املعاملة املذكورة.
2019/30/1
2019/9/1 RR194613682LB
1393
شركة هجيكو ش.م.م
مأمور التنفيذ
مارو القزي
2019/31/1
2019/8/1 RR194629515LB
1864
شركة نصار انتربريز ش.م.م
2019/4/2
2019/10/1 RR194632474LB
2337
شركة بلكو هولدنيك لالستثمار ش.م.ل
إعالن
2019/30/1 2019/11/1 RR194652955LB
3089
نير ايست تريدينغ كومباني (اوف
من امانة السجل العقاري في عاليه
شور)
طـلــب ف ــؤاد ج ــورج ج ـبــور وك ـيــل الـيــاس
ح ـل ـي ــم ج ـ ـبـ ــور مل ــورثـ ـي ــه ح ـل ـي ــم الـ ـي ــاس
2019/31/1 2019/10/1 RR194612894LB
5293
شركة كبك للتعهدات ش.م.م
ابــراه ـيــم ج ـبــور ونـبـيـهــا جـبــرايــل نعمه
2019/30/1 2019/10/1 RR194640966LB
5377
شركة البناء العقارية ش.م.م
س ـن ــدات تـمـلـيــك ب ــدل ض ــائ ــع لـلـعـقــارات
2019/30/1
2019/9/1 RR194616542LB
6006
فرست ناشيونال هولدنغ ش.م.ل (
 3 /409و 2124و 1769بحمدون القرية.
قابضة )
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
2019/30/1
2019/9/1 RR194617052LB
6439
فيلدز ش.م.م LTD FIELDS
ليليان داغر
2019/30/1 2019/10/1 RR194621919LB
6462
ميدل ايست انترتايمنت اندريكرياشن -
ميد(اوف شور) ش.م.ل
إعالن
2019/30/1
2019/9/1 RR194630195LB
6694
مادكو الشرق االوسط ش.م.ل اوف شور
من امانة السجل العقاري في عاليه
ط ـل ــب ش ــرب ــل الـ ـي ــاس ال ـ ـغـ ــاوي بـصـفـتــه
2019/31/1
2019/9/1 RR194612877LB
7025
استيراد للتجارة ش.م.م
ال ـش ـخ ـص ـيــة س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ضــائــع
2019/30/1 2019/10/1 RR194641017LB 44878
عصام عبد الحفيظ سليمان
للعقار  374قسم  B 7حومال.
2019/30/1 2019/10/1 RR194653443LB 58691
توما توفيق عريضة
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
2019/30/1 2019/10/1 RR194644821LB 58733
محمد حسني ابراهيم
ليليان داغر
2019/4/2
2019/9/1 RR194617724LB 67384
شركة هولدينغ لبنان والكويت ش.م.ل
إعالن
من امانة السجل العقاري في عاليه
طـلــب ف ــؤاد ج ــورج جـبــور وكـيــل سلوى
لبيب خير الله ملورثها لبيب سليم خير
الله سندي تمليك بدل ضائع للعقارين
 269و 283بطلون.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب احـمــد خــالــد الشيخ عيسى وكيل
وجــدان حسني قــدورة احــد ورثــة حسني
علي قــدورة سند ملكية بــدل ضائع عن
حصته في العقار  16/480حارة حريك.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
امني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

◄ مبوب ►
◄ للبيع ►

معروض تحف
قدمية بأسعار
مغرية جدا.
لإلتصال:
03/204901
◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة البنغالدشية
MST HALIMA BEGUM
منزل مخدومها ,الرجاء ممن يعرف
ع ـن ـهــا ش ـي ـئــا اإلت ـ ـصـ ــال ع ـل ــى ال ــرق ــم
03/904579

(شركة قابضة)
شركة سيفكو ش.م.م
الشركة املتحدة للمرافق السياحية
ش.م.ل.
جدع اخوان ش.م.ل
محمد سعيد الصباغ
ايرادات
كاب بارتنرز  -شركة قابضة (هولدينغ)
ش.م.ل
بمكو العاملية -اوف شور ش.م.ل
شركة جنرال ريال ايستيت كومباني
ش.م.ل ( جريكو )
فوزي مصطفى بيدس
عثمان صالح عيتاني
شركة دلتا سوفت ش.م.م
نبيل محمد عبد الباقي
غسان عبد الحميد دغمان
رنا زهير خياط
فاينانس ارت اند كونسلتنغ ش.م.ل.
(اوف شور)
شركة ليناتكس ش.م.م
رشيد دخيل الشامي
احمد محمد بصبوص
بالطيق كونترول ليبانون ليمتد ش.م.م
شركة محسن حسن واوالده
فيليب جوزف فضل الله
سمير جورج خياط
خليل مالك الخوري
سامي فؤاد كرم
صاوا للهندسة والتعهدات ش.م.م
شركة شيلد مستشارون في التأمني
ش.م.م
شركة ال.جي.بي هولدنغ ش.م.ل
دالتا انترناشيونال ش.م.م
شركة الفطيم القابضة  -لبنان ش.م.ل
(شركة قابضة)
الشركة الدولية لالستشارات والبحوث
شركة كباره هولدينغ
ثمار هولدنغ ش.م.ل
ايريس كابيتال مانجمنت (اي .سي.ام)
بشارة يوسف حبيب
توغا ش.م.ل (اوف شور)

70827
72652

RR194645036LB
RR194640158LB

2019/9/1
2019/9/1

2019/31/1
2019/30/1

74089
74208
76328
79858

RR194640232LB
RR194640895LB
RR194630164LB
RR194617021LB

2019/10/1
2019/9/1
2019/9/1
2019/10/1

2019/30/1
2019/30/1
2019/31/1
2019/30/1

82047
84462

RR194618225LB
RR194645169LB

2019/10/1
2019/9/1

2019/31/1
2019/30/1

87977
90591
91035
94435
95400
95561
95720

RR194645226LB
RR194622211LB
RR194617018LB
RR194641887LB
RR194621967LB
RR194618795LB
RR194621454LB

2019/9/1
2019/9/1
2019/11/1
2019/10/1
2019/10/1
2019/10/1
2019/9/1

2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/4/2

97465
98080
123792
124661
126459
136088
147957
149307
149585
152775
153750

RR194645022LB
RR194636771LB
RR194652995LB
RR194615065LB
RR194629489LB
RR194621468LB
RR194640997LB
RR194643260LB
RR194652774LB
RR194615051LB
RR194640250LB

2019/10/1
2019/9/1
2019/11/1
2019/10/1
2019/11/1
2019/10/1
2019/8/1
2019/9/1
2019/11/1
2019/9/1
2019/10/1

2019/30/1
2019/5/2
2019/30/1
2019/12/2
2019/30/1
2019/31/1
2019/31/1
2019/30/1
2019/31/1
2019/5/2
2019/31/1

167016
167197
190298

RR194629872LB
RR194629475LB
RR194618234LB

2019/10/1
2019/9/1
2019/11/1

2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1

190375
191280
192003
192125
198290
205008

RR194635816LB
RR194653372LB
RR194621984LB
RR194635802LB
RR194636768LB
RR194613798LB

2019/11/1
2019/10/1
2019/10/1
2019/11/1
2019/9/1
2019/10/1

2019/30/1
2019/4/2
2019/31/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/31/1

ACTION PLUS S.A.L HOLDING
فرماتاسك انترناشيونال ش.م.ل اوف
شور
شركة مالدا الدولية اوف شور ش.م.ل
عبد الكريم محمد شري
كلوبال انفستمنت اند فايننس هولدنغ
ش.م.ل
ريتوبري انترناسيونال ش.م.ل
فايسينغ نورث هولدنغ ش.م.ل
فايسينغ نورث هولدنغ ش.م.ل
ايبكس اكوتوريسم ش.م.م Ibex
Ecotourism S.A.R.L
شركة فاري-اوف شور ش.م.ل
سنى كميل غندور
شركة كابيتال تراست ريال ايستيت
هولدنغ ش.م.ل
شركة كابيتال تراست ريال ايستيت
هولدنغ ش.م.ل
انيك ماري هوغيت ادوار لويس انطوانن
لورو
بتا ش.م.ل اوف شور
ميتامورف اويل انجينيرنغ اوف شور
ش.م.ل.
شركة اكتيوس لبنان ش.م.م.
دينا ادوار شلحت
شركة ال لونا ش.م.م
شركة مؤسسة داالتي ونهرا ش.م.م
محمد سعيد سليم كباره
شركة اوروليكس ش.م.ل هولدنغ
كامل محمد امهز
سارا ترايدينغ كومباني ش.م.ل ( اوف
شور)
جان جبران فضول ربيز
شاهني شاهني عاصي
جوني سليمان سليمان
محمود سعد الدين عيتاني
ماكسيموس ش.م.لMaximus sal.
يونس محمد علي عيتاني
كارلوتشي هولدنغ ش.م.ل
شركة بي سي سي بالستيك كم ش.م.م
شركة طيونة  5227ش.م.ل
كولوني كابيتال ش.م.م
شركة جست باريستا ش.م.م
الشركة الخليجية للتجارة واملقاوالت
املحدودة
انتربيتك ش.م.ل اوف شور
هيلثبلني ش.م.ل اوف شور
SOBOH PETROLEUM -CYPRUS
ش.م.ل اوف شور
كابريكورب الدولية اوف شور ش.م.ل او
س.ي-ش.م.ل (اوف شور)
علي خليل حسون
محمد كاظم خليل حسون
شركة ميد كاسب ش.م.ل اوف شور
شركة امبلس ش.م.م
حياة تاور ش.م.ل
شركة صيفي كراون ش.م.ل قابضة saifi
crown holding sal
سدريم هولدنغ ش.م.ل Cedrim Holding
sal
سي سي دبي ش.م.ل هولدنغ
انطوان جورج ابو منصور
دجامي ماد كونساي ش.م.ل اوف شور
كمال حسني عطار
شركة ستاتورا ش.م.ل  -أوف شور
شركة املواساة للرعاية الصحية ش.م.ل
شركة جرس تي في ش.م.م
روجيه جورج عمون
تاميماز ش.م.م TAMYMAS s.a.r.l

225683
227944

RR194652788LB
RR194635793LB

2019/10/1
2019/9/1

2019/31/1
2019/30/1

228040
228868
230395

RR194616984LB
RR194653488LB
RR194618720LB

2019/10/1
2019/11/1
2019/10/1

2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1

243371
250095
250095
258114

RR194629444LB
RR194629458LB
RR194621998LB
RR194616975LB

2019/10/1
2019/8/1
2019/10/1
2019/10/1

2019/30/1
2019/31/1
2019/31/1
2019/30/1

259121
261375
279910

RR194635776LB
RR194620255LB
RR194621233LB

2019/8/1
2019/9/1
2019/10/1

2019/30/1
2019/1/2
2019/30/1

279910

RR194630120LB

2019/10/1

2019/30/1

296712

RR194641710LB

2019/9/1

2019/30/1

298017
309730

RR194622256LB
RR194635878LB

2019/9/1
2019/10/1

2019/30/1
2019/30/1

311082
315877
336303
353055
377180
445445
453516
534509

RR194612735LB
RR194653029LB
RR194640246LB
RR194614609LB
RR194643106LB
RR194644512LB
RR194645115LB
RR194635855LB

2019/9/1
2019/11/1
2019/9/1
2019/8/1
2019/9/1
2019/11/1
2019/10/1
2019/9/1

2019/31/1
2019/1/2
2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/4/2

539259
540023
543897
547195
551673
568440
584215
612337
618870
635932
667487
678790

RR194652805LB
RR194643769LB
RR194644764LB
RR194634104LB
RR194640325LB
RR194645362LB
RR194630102LB
RR194640189LB
RR194612713LB
RR194630062LB
RR194630076LB
RR194629395LB

2019/10/1
2019/10/1
2019/10/1
2019/9/1
2019/11/1
2019/9/1
2019/9/1
2019/9/1
2019/11/1
2019/8/1
2019/9/1
2019/9/1

2019/31/1
2019/31/1
2019/31/1
2019/30/1
2019/31/1
2019/1/2
2019/5/2
2019/30/1
2019/30/1
2019/31/1
2019/5/2
2019/30/1

739275
756281
767601

RR194635847LB
RR194635881LB
RR194635895LB

2019/9/1
2019/9/1
2019/9/1

2019/30/1
2019/30/1
2019/1/2

848544

RR194621508LB

2019/10/1

2019/31/1

856405
856409
980411
994414
1002849
1095802

RR194642953LB
RR194642940LB
RR194636913LB
RR194640144LB
RR194629855LB
RR194629342LB

2019/10/1
2019/10/1
2019/11/1
2019/10/1
2019/9/1
2019/11/1

2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1

1133893

RR194653531LB

2019/10/1

2019/31/1

1152676
1166627
1171896
1180476
1185113
1205278
1207775
1219483
1223092

RR194636215LB
RR194621817LB
RR194637750LB
RR194653046LB
RR194633316LB
RR194612695LB
RR194622049LB
RR194644945LB
RR194637715LB

2019/8/1
2019/11/1
2019/9/1
2019/9/1
2019/10/1
2019/9/1
2019/11/1
2019/11/1
2019/9/1

2019/31/1
2019/30/1
2019/31/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/31/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1

