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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
الـ ـع ــروض لـ ـش ــراء م ـ ــواد ك ـي ـمــاويــة ل ــزوم
مـ ـع ــام ــل االن ـ ـ ـتـ ـ ــاج ،مـ ــوضـ ــوع اس ـ ـتـ ــدراج
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض رق ـ ـ ــم ث4د 11774/ت ــاري ــخ
 ،2019/11/6قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2020/1/17عند نهاية ال ــدوام الرسمي
الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /300 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد الـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في  17كانون األول 2019
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2064
إعـالن عن مناقصة عمومية معادة
تجري املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
م ـن ــاق ـص ــة ع ـم ــوم ـي ــة م ـ ـعـ ــادة وف ـ ــق دف ـتــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ل ـ ـ «ت ـق ــدي ــم ي ــد عــامـلــة
مختلفة ل ــزوم أعـمــال املصلحة الوطنية
لنهر الليطاني للعام  .»2020وذلك ضمن
الحدود املنصوص عنها في املادة  80من
الـقــانــون  144الـصــادر فــي  31تـمــوز سنة
« 2019املوازنة العامة واملوازنات امللحقة
لعام .»2019
يمكن االطالع على ملف التلزيم واستالم
ن ـس ـخ ــة عـ ـن ــه ضـ ـم ــن ال ـ ـ ـ ـ ــدوام فـ ــي مـبـنــى
اإلدارة املركزية  -مصلحة الصفقات في
ش .ب ـشــاره ال ـخ ــوري ،بـنــايــة غـنــاجــه ،ط4
مقابل مبلغ مليون ل.ل .تــدفــع نـقـدًا إلى
صندوق املصلحةَّ .
تقدم العروض باليد
في القلم املركزي حتى ظهر يوم الخميس
 ،2020/01/02وتـ ـف ــض الـ ـ ـع ـ ــروض فــي
جلسة علنية الساعة العاشرة من صباح
اليوم التالي في العنوان املبني أعاله.
رئيس مجلس االدارة /مدير عام
املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
د .سامي علوية
التكليف 2074
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض لـ ـتـ ـح ــدي ــث أج ـ ـه ـ ــزة وش ـب ـك ــة
املعلوماتية الداخلية في املبنى املركزي،
م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع اسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــدراج ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض رقـ ــم
ث4د 3221/تاريخ  ،2019/3/28قد مددت
ل ـغــايــة يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة  2020/1/17عـنــد
نهاية الــدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /30 000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد الـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في  18كانون األول 2019
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2076
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
العروض لشراء مؤشرات قياس ومعدات
ت ـح ـكــم ت ــوت ــر م ـن ـخ ـفــض لـ ـ ــزوم م ـح ـطــات
التحويل الرئيسية ،مــوضــوع اسـتــدراج
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض رق ـ ـ ـ ــم ث4د 3220/تـ ــاريـ ــخ
 ،2019/3/28قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2020/1/17عند نهاية ال ــدوام الرسمي
الساعة  11:00قبل الظهر.

يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /100 000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد الـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في  19كانون األول 2019
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2095
إعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب عبدالله حسني سليمان لنفسه سند
تمليك بدل ضائع بحصته بالعقار 1466
بدنايل.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب نــزيــه مخايل رحـمــه ملــورثــه مخايل
حـنــا ب ـشــارة عـبــود رحـمــه سـنــدي تمليك
بدل ضائع بحصته بالعقارين 959 ،883
عيناتا.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب محمد صبري قيس ملوكله صبري
م ـح ـمــد م ــرع ــي ق ـي ــس س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ب ــدل
ضائع بحصته بالعقار  33نحلة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـلــب نبيل محمد رض ــى فــرحــات ملــورث
م ــوكـ ـل ــه وصـ ـف ــي ش ــري ــف فـ ــرحـ ــات سـنــد
تمليك بدل ضائع بالعقار  955شمسطار.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب علي حسني زين الدين ملوكله حسني
خليل زين الدين سند تمليك بدل ضائع
بحصته بالعقار  858الحدث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـلــب ح ـســن ح ـســن املـ ـق ــداد ت ــول ــد مقنة
 1952والدته سعاد عالمة سندات تمليك
بدل ضائع :لنفسه وملوكليه علي وهيام
وال ـه ــام اوالد حـســن امل ـق ــداد بحصصهم
بالعقارات ،90 ،618 ،646 ،754 ،687 ،399
،744 ،757 ،760 ،767 ،768 ،778 ،745 ،138
،506 ،621 ،640 ،685 ،699 ،705 ،721 ،743
،252 ،337 ،351 ،377 ،382 ،416 ،421 ،425
 12 ،17 ،51 ،116و  8مقنة.
وطلب لنفسه وملوكليه علي حسن املقداد
والـهــام حسن املـقــداد سندات تمليك بدل
ضائع بحصصهم بالعقار  750مقنة.
وطلب ملوكليه سعاد راغب عالمة ومحمد
حسن امل ـقــداد بحصتيهما بالعقار 399
مقنة.
وطـ ـل ــب ب ـص ـف ـت ــه مـ ـف ــوض ــا ب ـع ـق ــد ال ـب ـيــع
سـ ـن ــدات ت ـم ـل ـيــك ل ـل ـبــائ ـعــة سـ ـع ــاد راغ ــب
عــامــة بحصتها بــال ـع ـقــارات ،640 ،767
 337 ،416 ،425و.51
وب ـح ـص ــة ال ـب ــائ ــع م ـح ـمــد ح ـس ــن امل ـق ــداد
بالعقارات  ،767 ،416 ،337مقنة.
وطلب ملوكله علي حسن املقداد املفوض
ب ــالـ ـبـ ـي ــع سـ ـ ـن ـ ــدات ت ـم ـل ـي ــك ب ـ ـ ــدل ض ــائ ــع
لـلـبــائـعــن مـحـمــد حـســن امل ـق ــداد وسـعــاد
راغــب عالمة بحصصهم بالعقارات ،90
 12 ،685 ،506 ،382 ،351و  8مقنة.
وط ـ ـلـ ــب مل ــوكـ ـل ــه حـ ـس ــن مـ ـحـ ـم ــد امل ـ ـقـ ــداد
املفوض بالبيع سندات تمليك بدل ضائع

لـلـبــائـعــن مـحـمــد حـســن امل ـق ــداد وسـعــاد
راغب عالمة بحصصهم بالعقارات ،687
،705 ،721 ،743 ،744 ،757 ،760 ،768 ،778
745 ،17 ،116 ،252 ،377 ،421 ،621 ،699
و 138مقنة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب هاني ابراهيم حيدر ملورثه ابراهيم
خليل حـيــدر س ـنــدات تمليك ب ــدل ضائع
بحصته بالعقارات  91 ،13كفردان.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
عن مناقصة عمومية
يعلن املــركــز الـتــربــوي للبحوث واإلنـمــاء
ع ــن رغ ـب ـت ــه ف ــي إع ـ ـ ــادة إج ـ ـ ــراء مـنــاقـصــة
عمومية بطريقة الظرف املختوم لتلزيم
ّ
تعليمية
شـ ــراء وت ـطــويــر م ـ ــوارد رق ـم ـيــة
ُ
ت ـع ــل ـم ـ ّـي ــة مل ـ ـ ــواد ال ــري ــاضـ ـي ــات وال ـع ـل ــوم
( Digital Learning Objects (DLOsفي
إطار برنامج دعم توفير التعليم لجميع
األطـفــال (املرحلة الثانية)  S2R2لصالح
املركز التربوي للبحوث واإلنـمــاء ،وذلك
في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا
من يــوم الثالثاء الواقع فيه 2020/1/28
ف ــي ال ـطــابــق ّ
األول م ــن امل ـب ـنــى الــرئـيـســي
للمركز التربوي للبحوث واإلنماء  -قاعة
االج ـت ـم ــاع ــات  -خ ـلــف امل ــدي ـن ــة امل ـه ـن ـيــة -
الدكوانة.
ي ـم ـكــن ل ـل ـشــركــات وامل ــؤسـ ـس ــات الــراغ ـبــة
بــاالشـتــراك فــي املناقصة الـحـصــول على
دفتر الشروط من قلم املديرية االدارية في
املبنى الرئيسي للمركز (الطابق الثامن)
خالل أوقــات الــدوام الرسمي ،اعتبارًا من
تاريخ نشر اإلعالن في الجريدة الرسمية،
لـ ـق ــاء دف ـ ــع م ـب ـل ــغ ق ـ ـ ــدره /50.000/ل.ل.
خـمـســون ال ــف ل ـيــرة لبنانية ي ـســدد لقاء
إيـ ـص ــال ُيـ ـض ــم ال ـ ــى امل ـس ـت ـن ــدات املــرف ـقــة
بالعرض ،هذا وبإمكان الراغبني االطالع
عـلــى دفـتــر ال ـشــروط قـبــل شــرائــه فــي مقر
القلم املذكور أعاله.
ت ـقــدم ال ـع ــروض بــالـيــد إل ــى قـلــم املــديــريــة
اإلداريـ ـ ـ ـ ــة  -ال ـط ــاب ــق ال ـث ــام ــن ف ــي املـبـنــى
ال ــرئ ـي ـس ــي ل ـل ـم ــرك ــز الـ ـت ــرب ــوي لـلـبـحــوث
واإلنماء  -خلف املدينة املهنية  -الدكوانة،
وذلك خالل أوقات الــدوام الرسمي ،خالل
مهلة أقصاها نهاية دوام آخــر يــوم عمل
يسبق اليوم املحدد الجــراء املناقصة اي
يوم االثنني الواقع فيه .2020/1/27
الدكوانة في 19 :كانون األول 2019
رئيسة املركز التربوي للبحوث واإلنماء
بالتكليف
الدكتورة ندى عويجان
التكليف 2101
إعالن
ت ـع ـلــن وزارة امل ــال ـي ــة أن ـه ــا وض ـع ــت قيد
الـتـحـصـيــل جـ ــداول الـتـكـلـيــف األســاسـيــة
ال ـص ــادرة بـضــريـبــة الــدخــل عـلــى األرب ــاح
التجارية والصناعية وغير التجارية -
الباب األول للمكلفني على أســاس الربح
امل ـقــدر فــي محافظة ب ـيــروت عــن إي ــرادات
 2016 - 2015 - 2014تكليف .2019
إن امل ـك ـل ـفــن أصـ ـح ــاب ال ـع ــاق ــة ال ــذي ــن ال
ي ـ ـسـ ــددون ال ـض ــري ـب ــة امل ـت ــوج ـب ــة عـلـيـهــم
كــام ـلــة خـ ــال م ـه ـلــة ش ـهــريــن م ــن تــاريــخ
نشر هــذا االع ــان فــي الـجــريــدة الرسمية
الــذي سيصدر في  26كانون األول 2019
يتعرضون لـغــرامــة قــدرهــا واح ــد باملائة
( )%1مــن م ـقــدار الـضــريـبــة عــن كــل شهر
ً
تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
تـ ـب ــدأ م ـه ـلــة االع ـ ـتـ ــراض ع ـل ــى ال ـضــري ـبــة
امل ــذك ــورة امل ـح ــددة بـشـهــريــن اع ـت ـبــارًا من
اليوم التالي لتاريخ نشر هذا االعالن أي
في  27كانون االول  2019وتنتهي في 27
شباط  2020ضمنًا.
مع االشارة الى انه يتوجب على املكلفني
ب ـض ــري ـب ــة الـ ــدخـ ــل عـ ـل ــى أسـ ـ ـ ــاس ال ــرب ــح
ً
امل ـق ــدر وع ـم ــا بــأح ـكــام امل ــادت ــن  29و30
من القانون رقــم  44تاريخ 2008/11/11
(قـ ــانـ ــون االج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـض ــري ـب ـي ــة) مـســك
الـسـجــات املـحــاسـبـيــة امل ـح ــددة بموجب
قـ ـ ــرار وزيـ ـ ــر امل ــال ـي ــة رق ـ ــم  1/453ت ــاري ــخ
.2009/4/22

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 2100
إعالن مزايدة عمومية
تـعـلــن ب ـلــديــة ب ـي ــروت ع ــن إج ـ ــراء مــزايــدة
عمومية العائدة لتلزيم اعمال استثمار
وت ـش ـغ ـي ــل وصـ ـي ــان ــة ومـ ــراق ـ ـبـ ــة حــدي ـقــة
«امل ـت ــروب ــول ـي ــت الـ ـي ــاس ع ـ ــودة» وامل ـ ــراب
تحتها.
وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف
مـ ــن ص ـ ـبـ ــاح يـ ـ ــوم ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء ال ـ ــواق ـ ــع فــي
 ،2020/1/14ف ــي م ـقــر امل ـج ـلــس الـبـلــدي
الكائن في مركز القصر البلدي في وسط
مدينة بيروت التجاري ـ ـ شــارع ويغان ـ ـ
الطابق الثاني ،وذلك طيلة أوقات الدوام
الرسمي.
وي ـم ـك ــن ملـ ــن ي ــرغ ــب االشـ ـ ـت ـ ــراك فـ ــي ه ــذه
امل ـ ــزاي ـ ــدة االطـ ـ ـ ــاع ع ـل ــى دفـ ـت ــر الـ ـش ــروط
ال ـعــائــد لـهــا فــي مـصـلـحــة أمــانــة املجلس
البلدي (الغرفة  )203على العنوان أعاله،
وذلك طيلة أوقات الدوام الرسمي.
ت ـ ـ ــودع الـ ـ ـع ـ ــروض خ ـ ــال أوقـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ــدوام
الرسمي في الصندوق الخاص املوجود
في مصلحة أمانة املجلس البلدي ،وذلك
قبل الساعة الثانية عـشــرة مــن آخــر يوم
عمل يسبق اليوم املحدد إلجــراء املزايدة
العمومية.
بيروت في 13 :كانون األول 2019
املـفــوضــة بــالـتــوقـيــع بـمــوجــب ال ـق ــرار رقــم
/4217ب تاريخ 2019/12/13
مديرة مصلحة الشؤون االدارية
بالتكليف
جاهدة عيتاني
التكليف 2093
إعالن
ت ـع ـلــن وزارة امل ــال ـي ــة أن ـه ــا وض ـع ــت قيد
الـتـحـصـيــل جـ ــداول الـتـكـلـيــف األســاسـيــة
الـ ـص ــادرة بـضــريـبــة ال ــدخ ــل عـلــى أس ــاس
الـ ــربـ ــح امل ـ ـقـ ــدر فـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة عـ ـك ــار عــن
إيرادات  2014تكليف .2019
إن امل ـك ـل ـفــن أصـ ـح ــاب ال ـع ــاق ــة ال ــذي ــن ال
يسددون الضريبة املتوجبة عليهم كاملة
خــال مهلة شهرين مــن تــاريــخ نشر هذا
االعــان في عــدد الجريدة الرسمية الذي
سيصدر بـتــاريــخ  26كــانــون األول 2019
يتعرضون لـغــرامــة قــدرهــا واح ــد باملائة
( )%1مــن م ـقــدار الـضــريـبــة عــن كــل شهر
ً
تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
تـ ـب ــدأ م ـه ـلــة االع ـ ـتـ ــراض ع ـل ــى ال ـضــري ـبــة
امل ــذك ــورة امل ـح ــددة بـشـهــريــن اع ـت ـبــارًا من
اليوم التالي لتاريخ نشر هذا االعالن أي
في  27كانون االول  2019وتنتهي في 28
شباط  2020ضمنًا.
مع االشارة الى انه يتوجب على املكلفني
ب ـض ــري ـب ــة الـ ــدخـ ــل عـ ـل ــى أسـ ـ ـ ــاس ال ــرب ــح
ً
امل ـق ــدر وع ـم ــا بــأح ـكــام امل ــادت ــن  29و30
من القانون رقــم  44تاريخ 2008/11/11
(قـ ــانـ ــون االج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـض ــري ـب ـي ــة) مـســك
الـسـجــات املـحــاسـبـيــة امل ـح ــددة بموجب
قـ ـ ــرار وزيـ ـ ــر امل ــال ـي ــة رق ـ ــم  1/453ت ــاري ــخ
.2009/4/22
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 2087
إعالن
ت ـع ـلــن وزارة امل ــال ـي ــة ان ـه ــا وض ـع ــت قيد
الـتـحـصـيــل جـ ــداول الـتـكـلـيــف األســاسـيــة
لـضــريـبــة األمـ ــاك املـبـنـيــة ،الـ ـص ــادرة في
مـحــافـظــة ل ـب ـنــان ال ـج ـنــوبــي ع ــن إي ـ ــرادات
االعوام  2017تكليف  ،2019وتدعو جميع
امل ـك ـل ـفــن ل ـت ـســديــد ه ـ ــذه الـ ـض ــرائ ــب ،مــع
االشارة الى أن املكلفني الذين ال يسددون

ال ـضــري ـبــة امل ـتــوج ـبــة عـلـيـهــم يـتـعــرضــون
لـ ـغ ــرام ــة ب ـن ـس ـبــة مـ ـق ــداره ــا  %1ش ـهــريــا
ً
(ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال) لغاية
تــاريــخ الـتـســديــد ،وت ـســري ه ــذه الـغــرامــة
إعتبارًا من:
ـ ـ ـ ان ـق ـضــاء شـهــريــن م ــن تــاري ــخ نـشــر هــذا
االعــان في عــدد الجريدة الرسمية الذي
سيصدر بتاريخ  2019/12/26للعقارات
الـتــي ال تــزيــد إيــراداتـهــا عــن 20.000.000
ليرة لبنانية.
ـ ـ ـ ـ ـ إع ـ ـت ـ ـبـ ــارًا م ـ ــن ت ـ ــاري ـ ــخ إنـ ـتـ ـه ــاء امل ـه ـلــة
األساسية للتصريح للعقارات التي تزيد
إيراداتها عن  20.000.000ليرة لبنانية.
تـ ـب ــدأ م ـه ـلــة االع ـ ـتـ ــراض ع ـل ــى ال ـضــري ـبــة
امل ــذك ــورة امل ـح ــددة بـشـهــريــن اع ـت ـبــارًا من
اليوم التالي لتاريخ نشر هذا االعالن أي
في  27كانون األول  2019وتنتهي في 27
شباط  2020ضمنًا.
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 2089
إعالن
ت ـع ـلــن وزارة امل ــال ـي ــة ان ـه ــا وض ـع ــت قيد
الـتـحـصـيــل جـ ــداول الـتـكـلـيــف األســاسـيــة
لـضــريـبــة األمـ ــاك املـبـنـيــة ،الـ ـص ــادرة في
م ـحــاف ـظــة ب ـع ـل ـبــك ال ـه ــرم ــل ع ــن إي ـ ـ ــرادات
االعـ ـ ـ ــوام  2017 - 2016 - 2015تـكـلـيــف
 2019للعقارات التي تزيد ايــراداتـهــا عن
العشرين مليون ،وايــرادات  2017تكليف
 2019للعقارات التي ال تزيد ايراداتها عن
العشرين مليون ،..وتدعو جميع املكلفني
لتسديد هــذه الضرائب ،مع االش ــارة الى
أن املكلفني الــذيــن ال ي ـســددون الضريبة
امل ـت ــوج ـب ــة ع ـل ـي ـهــم ي ـت ـع ــرض ــون ل ـغ ــرام ــة
بـنـسـبــة م ـق ــداره ــا  %1ش ـهــريــا (ويـعـتـبــر
ً
كـســر الـشـهــر شـهـرًا كــامــا) لـغــايــة تــاريــخ
التسديد ،وتـســري هــذه الـغــرامــة إعتبارًا
من:
ـ ـ ـ ان ـق ـضــاء شـهــريــن م ــن ت ــاري ــخ نـشــر هــذا
االعــان في عــدد الجريدة الرسمية الذي
سيصدر بتاريخ  2019/12/26للعقارات
الـتــي ال تــزيــد إيــراداتـهــا عــن 20.000.000
ليرة لبنانية.
ـ ـ ـ ـ ـ إع ـ ـت ـ ـبـ ــارًا م ـ ــن ت ـ ــاري ـ ــخ إنـ ـتـ ـه ــاء امل ـه ـلــة
األساسية للتصريح للعقارات التي تزيد
إيراداتها عن  20.000.000ليرة لبنانية.
تـ ـب ــدأ م ـه ـلــة االع ـ ـتـ ــراض ع ـل ــى ال ـضــري ـبــة
امل ــذك ــورة امل ـح ــددة بـشـهــريــن اع ـت ـبــارًا من
اليوم التالي لتاريخ نشر هذا االعالن أي
في  27كانون األول  2019وتنتهي في 27
شباط  2020ضمنًا.
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 2088
إنذار عام
إن رئيس دائرة تحصيل بيروت ورؤساء
دوائـ ـ ــر ال ـت ـح ـص ـيــل ف ــي امل ـص ــال ــح املــال ـيــة
اإلقليمية فــي املحافظات يــدعــون جميع
املكلفني إل ــى تـســديــد مــا يـتــوجــب عليهم
من ضرائب ورسوم صادرة وغير مسددة
لغاية تاريخه ،وذلــك خــال مهلة خمسة
عشر يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن في
الجريدة الرسمية.
يعتبر ه ــذا اإلعـ ــان ،فيما يتعلق بكافة
الـتـكــالـيــف الـ ـص ــادرة قـبــل 2009/01/01
ب ـم ـث ــاب ــة ت ـب ـل ـي ــغ ش ـخ ـص ــي لـ ـك ــل مـكـلــف
ً
وقاطعًا لعامل مرور الزمن عمال بأحكام
الـفـقــرة الـثــانـيــة مــن املـ ــادة  56مــن قــانــون
االجراءات الضريبية وتعديالتها.
رئيس دائرة تحصيل بيروت
ورؤسـ ــاء دوائ ــر التحصيل فــي املصالح
املالية االقليمية في املحافظات
التكليف 2099

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية ال ــواردات – دائــرة
الضريبة على الرواتب واالجــور– املكلفني الــواردة أسماؤهم في الجدول
املــرفــق للحضور ال ــى مــركــز ال ــدائ ــرة الـكــائــن فــي ب ـيــروت – ش ــارع بـشــارة
الخوري الطابق االرضي لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل
مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال
بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا أنه
سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية.
رقم املكلف
اسم املكلف
2762667
كوكو-نودا
53506
سفريات االمير
446014
ايلي نجيب الحاج موسى
1024256
جويل جورج ابو شعر
660924
محمد شحادة منعم
1551823
جرجس عبدو رعد
133114
عدنان مهدي ابراهيم االمني
1074710
حسن خليل شحوري
560784
هشام احمد مشموشي
414515
نبيل الياس غميقه
370229
فرنسوا معوض كيروز
408212
حسن محمد معتوق
297222
الياس حليم الحداد
دياب للتجارة العامة -ابراهيم محمد دياب 620131
1494759
مركز العطوراالوروبية ش.م.م
ارابيكا سبورت ش.م.ل اوف شور 2677563
2661904
محمد الحصيني
95540
مؤسسة اعالنات بيروت
نيو فاشن غروب للصناعة والتجارة ش.م.م 999997
654805
مايا حاتم مقدم
1954330
رنا نديم الدبيسي
2594465
مايا احمد فاعور
1552698
فريال نجيب ابو شقرا
1066513
هبه محمد صونجي
2623059
ليال طالل اللبان
1549168
لبنى حسن نعمه
560867
لينا توفيق حوري
543614
جمانة علي عرابي
391795
فاطمه محمد صخر مطر
220836
روسي  -شريف عمر الحاج
360355
كمال عادل جمعة
384151
فادي ابراهيم محمود
366418
نبيل محمد ظاهر
391982
خليل معروف داود
363887
خالد نسيب عبد الصمد
329723
رياض طانيوس الخويري
191698
روبار يوسف شاهني كرم
407747
ربيع جوزف نبهان
380707
نظمي محمود كحيل
133888
فادي ديب السماك
143888
ربيع نعمة الله افرام
316983
عباس علي ترحيني
404377
بسام ابراهيم دبوق
317401
جودت حسن البعيني
344667
سامي شكري عيد
36595
اوسامه عبد الرضى عمرو
1065572
سهام علي قوصان
877202
ايمن حسن خليل
559843
امل محسن فتوني
201219
علي موسى الغول
718908
فادي جوزف باسيال
نيكول كليمانس ميشال الخوري 914913
1047494
علي محمد العرب
970377
ماري ريمون عماد
948225
آمنه علي العنان
حسن محمد جمعة جمعة النخال 59536
64805
صباح ناظم عدس
92926
حسن محمد ابو مرعي
مصطفى ذيب محمد ديب سرحان 92455
32588
عبد الرحمن ممدوح طباره
243307
محمود محمد سعد
238295
محمود محمد علي

رقم البريد املضمون
RR196906471LB
RR196906485LB
RR196906560LB
RR196906573LB
RR196906587LB
RR196906600LB
RR196906613LB
RR196906635LB
RR196906644LB
RR196906658LB
RR196906661LB
RR196906675LB
RR196906936LB
RR196906975LB
RR196907049LB
RR196907097LB
RR196907106LB
RR196907429LB
RR196907485LB
RR196907534LB
RR196907548LB
RR196907551LB
RR196907565LB
RR196907579LB
RR196907582LB
RR196907596LB
RR196907605LB
RR196907619LB
RR196907636LB
RR196907640LB
RR196907653LB
RR196907667LB
RR196907684LB
RR196907698LB
RR196907707LB
RR196907715LB
RR196907724LB
RR196907738LB
RR196907741LB
RR196907755LB
RR196907786LB
RR196907809LB
RR196907812LB
RR196907826LB
RR196907874LB
RR196907888LB
RR196907891LB
RR196907905LB
RR196907914LB
RR196907931LB
RR196907959LB
RR196907962LB
RR196907976LB
RR196907980LB
RR196907993LB
RR196908000LB
RR196908013LB
RR196908027LB
RR196908035LB
RR196908044LB
RR196908058LB
RR196908075LB

محمد يوسف جلول
حسن محمود فرشوخ
يحيى محمد صعب
حسن ابراهيم شاتيال
سامي عمر الحالق
عبد الله محمد شفيق دندشلي
خضر كامل حليمي
عبد الله محمد الساعاتي
نيكول سليمان عرقتنجي
بالل سعيد حنيكه
محمد سمير العجوز
فؤاد فوزي الداعوق
ابراهيم سعد السقى
زياد سليم سليت
حسني رمضان رمضان
جميل شفيق منيمنة
ابراهيم رباح الفحام
جمال حسن عبيدة
هيام زهدي ملحس
جوزيف انطون عويس
كمال نصري شرفان
رافع خليل الحاج علي سليمان
محمد حمد زين
خليل صبحي حمود
محمود ناجي خماسي
عزت محمد صباغ
املعتصم بالله فوزي ادهم
عمر رافع الصمد
مجيد فايز عبد الرحمن
سميره الشيخ بن علي بريسول
امال انيس فاعور
احمد اسعد فرحات
محمد عبد القادر الحداد
مصطفى قاسم خليفة
مازن عمر الداعوق
سوسن مصطفى عيتاني
سامر حسني سلوم
خالد مصطفى مغربي
فادي خير الدين السواح
احمد عادل عبيده
احمد محمود املصري
ماهر احمد الحالق
ورثة ايلي ديكران بيله زكجيان
خالد عمر املهتدي
باسمه محمد فائق ديار بكري
سميح عبد الله قبيسي
خالد امني بعيون
توفيق الياس خليل
عبده قزحيا ابو سمره
سمير ايلي القاعي
انيس عبد الله شعيتو
انطوان جوزف القزي
محمد ابراهيم النابلسي
يوسف محمد ايوب
مصطفى حسن عاصي
جمعة فؤاد بعلبكي
مصطفى يوسف عباني
محمود محمد فارس
فواز مصطفى حويلي
محمد عاطف حمدان
حسن عرفات الزين
خالد عبد الباسط شومان
مصطفى عثمان السنكري
سمير حسني الربعة
ايلي توفيق مسعود
بسام فؤاد الشعار
محمد علي محمود بدوي
هشام محمد عبد الباقي حركة
الفت محمد زهير الترجمان
علي خالد طرابلسي

86444
103801
43068
68918
43048
242724
96934
222467
101813
73504
119824
125581
55548
33894
32991
55444
62797
180202
74187
237796
110946
59133
172352
85331
86211
34230
2681688
923046
547810
418767
423661
562446
123347
102890
91018
460333
1309246
39254
76937
68902
92694
92148
156590
238287
30605
160136
141595
154049
237692
125733
68840
223508
93804
236166
230775
142529
98042
57652
33097
38180
76902
54418
91561
64528
217524
35557
443878
182194
548796
153485

RR196908089LB
RR196908092LB
RR196908101LB
RR196908129LB
RR196908132LB
RR196908150LB
RR196908163LB
RR196908177LB
RR196908185LB
RR196908194LB
RR196908203LB
RR196908217LB
RR196908225LB
RR196908234LB
RR196908248LB
RR196908251LB
RR196908265LB
RR196908279LB
RR196908282LB
RR196908296LB
RR196908305LB
RR196908319LB
RR196908322LB
RR196908336LB
RR196908340LB
RR196908353LB
RR196908367LB
RR196908375LB
RR196908384LB
RR196908398LB
RR196908407LB
RR196908415LB
RR196908441LB
RR196908455LB
RR196908469LB
RR196908472LB
RR196908486LB
RR196908490LB
RR196908512LB
RR196908526LB
RR196908543LB
RR196908557LB
RR196908565LB
RR196908574LB
RR196908588LB
RR196908591LB
RR196908605LB
RR196908614LB
RR196908628LB
RR196908631LB
RR196908659LB
RR196908662LB
RR196908676LB
RR196908680LB
RR196908693LB
RR196908702LB
RR196908716LB
RR196908733LB
RR196908755LB
RR196908764LB
RR196908781LB
RR196908795LB
RR196908804LB
RR196908821LB
RR196908835LB
RR196908852LB
RR196908866LB
RR196908910LB
RR196908923LB
RR196908945LB

حسن عباس حمود
رزان محمد شاتيال
شفيق حسن املصري
حسني علي خير الدين
فادي يوسف كرم
سمنتا ناجي مخول عطيه
امينة ابراهيم البرازي
اندره الياس نصر الناكوزي
فاديا يوسف تقال
ايلي انطون الجبيلي
هوال عبد الهادي شلق
روجيه انطوان بوعاصي
راوول جورج دريان
بطرس انطون خوري
انطوان نجيب القسيس
خليل جميل كنج
بالل احمد السيد
ايمن فايز العرب
عصام تيودور الحوراني
حسان عفيف الحلبي
محمد علي شبيب قوصان
ريمون مخايل االصفر
احمد محمد رجب البخاري
جوزيف خليل سليمان
محمد قاسم قاووق
ندى ابراهيم الشماس متني
ميراي جوزف النجار
وائل امني سعسوع
ايليان جوزف ابراهيم
محمد حسن بصل
مارون يوسف سمعان
ماهر محمود مشاقه
بالنش طنوس ابي عساف
حسن جمال املصري
بول جرجي سالمه
بيار بطرس خازن
حسام حسن رمضان
هاني محي الدين مسالخي
وفاء حسن حجازي
سرحال يوسف سرحال
منذر فؤاد البستاني
ميريام مالك شلهوب
عطيه محمود ايوب
عبد الرحيم قاسم شكر
حسن عبد الكريم ناصر
جورج نبيل نخول
زينب شحاده امهز
كارول منير نعمه
ميرا منير علم الدين
فادي قره بت قاليجيان
ماري حنا لطوف
علي محمد كمال الدين
محمد مختار البزري
سمر يوسف خشاب
هبة صائب عيتاني
كرازيال جورج قندلفت
تمارا الياس داغر
ريتا رؤوف محمود
كلمانس جان عبدايم
ديانا محمد نصر الدين
زينه امني ملع
محمد علي النادر
فريد بني فرحات فرحات
رفيق عبد الحفيظ دندن
محمد عصام اليمني
هاني محمد سليم السباعي
فادي يعقوب قسطى
ابراهيم احمد املصري
زاهر نعيم ياسني

190062
511368
520804
474762
494281
470903
1515763
1250518
456468
36576
1037453
316689
153984
364498
328318
381323
392549
390343
409127
271678
393489
652526
1378598
444367
562781
457618
604102
1390800
642216
516073
494201
811558
817017
731878
877840
1010998
992617
920194
610769
1056803
543873
449955
435910
660015
700383
1305005
448580
544449
266112
428909
326930
320740
427384
392657
371754
372900
321673
317638
346902
316980
371209
400146
346822
329701
328434
400101
358464
417648
383141

RR196908954LB
RR196908971LB
RR196908985LB
RR196909019LB
RR196909022LB
RR196909036LB
RR196909040LB
RR196909075LB
RR196909172LB
RR196909186LB
RR196909190LB
RR196909209LB
RR196909212LB
RR196909226LB
RR196909243LB
RR196909265LB
RR196909274LB
RR196909288LB
RR196909291LB
RR196909305LB
RR196909314LB
RR196909359LB
RR196909376LB
RR196909380LB
RR196909393LB
RR196909402LB
RR196909416LB
RR196909420LB
RR196909433LB
RR196909447LB
RR196909455LB
RR196909478LB
RR196909481LB
RR196909495LB
RR196909504LB
RR196909518LB
RR196909521LB
RR196909549LB
RR196909552LB
RR196909570LB
RR196909583LB
RR196909597LB
RR196909606LB
RR196909610LB
RR196909637LB
RR196909645LB
RR196909654LB
RR196909668LB
RR196909685LB
RR196909699LB
RR196909708LB
RR196909711LB
RR196909725LB
RR196909742LB
RR196909756LB
RR196909773LB
RR196909795LB
RR196909800LB
RR196909827LB
RR196909844LB
RR196909858LB
RR196909861LB
RR196909875LB
RR196909892LB
RR196909901LB
RR196909915LB
RR196909929LB
RR196909932LB
RR196909946LB

