إعالنات 29

الجمعة  15شباط  2013العدد 1932

91416
دار احياء التراث العربي
شركة شومان النتاج وتسويق 9385
الدواجن  SPPMش.م.ل
طيران صقر الخليج م.م.ح-ف��رع 244660
لشركة اجنبية
معرض الزين حسن (جمال عبد 244744
الله احمد حسن)
245225
بيتر جون كرفت
245443 SEWING MACHINE WORLD
4485
مونسو ترايد ش.م.م
ش��رك��ة ش��وك��وال دي كافالييه 47011 -
تنوري صليبا وشركاهم
4834
تراست ش.م.م
52056
شعار و سلطان
ال � �ش� ��رق االوس� � � ��ط ل �ل �ت ��وري ��دات 267752
الصناعية ش.م.م
256523
باسم محمد انور املزيك
52186
صائب نديم مطرجي
ش��رك��ة ب ��رودك ��ت ب��روس�ي�س�ي�ن��غ 5698
انترناشيونال ش.م.م
محمد زهير عبد الله بغدادي 247480
2474
شركة بيار مزنر ش.م.م
باسكال جان اوغسطني نيجر 247665
271372
عبد الرحمن طالل املسعود
292081
احمد محمد عراج
304370
لني للتجارة العاملية ش.م.م.
33051
محطة املحبة
ش��رك��ة خ��ال��د ال �ح �س��ن ل �ت �ج��ارة 399137
مواد البناء ش م م
426910
مصطفى محمد الفوعاني

RR122381423LB
RR122381437LB

2012/12/14
2012/12/21

2013/01/11
2013/01/15

RR122381454LB

2012/12/19

2013/01/11

RR122381468LB

2012/12/17

2013/01/11

RR122381471LB
RR122381485LB
RR122381499LB
RR122381508LB

2012/12/17
2012/12/21
2012/12/21
2012/12/20

2013/01/11
2013/01/14
2013/01/11
2013/01/15

RR122381560LB
RR122381627LB
RR122381658LB

2012/12/19
2012/12/20
2012/12/14

2013/01/11
2013/01/11
2013/01/11

RR122381661LB
RR122381692LB
RR122381715LB

2012/12/17
2012/12/20
2012/12/17

2013/01/22
2013/01/14
2013/01/11

RR122381729LB
RR122381732LB
RR122381746LB
RR122381777LB
RR122381803LB
RR122381817LB
RR122381882LB
RR122381905LB

2012/12/20
2012/12/17
2012/12/18
2012/12/18
2012/12/20
2012/12/14
2012/12/26
2012/12/19

2013/01/11
2013/01/11
2013/01/11
2013/01/11
2013/01/11
2013/01/11
2013/01/17
2013/01/17

RR122381919LB

2012/12/19

2013/01/14

إعالم تبليغ

املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة املضافة – مصلحة العمليات – دائرة
خدمات الخاضعني ,املكلفني ال��واردة أسمائهم في الجدول أدناه للحضور إلى دائرة التحصيل في مديرية
الضريبة على القيمة املضافة ,مبنى وزارة املالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،لتبلغ
البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلع�لام ,وإال يعتبر التبليغ
ً
حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ,علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على
املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

وي غروب

7812

RR011007512LB

مون اليت ش.م.م

8190

RR011003626LB

شركة توفيق طانيوس املر واوالده ش.م.م

8869

RR011009147LB

مؤسسة صالح الدين مسالخي

36885

RR011003250LB

مؤسسة يارا لتأجير السيارات

51028

RR011004025LB

جيلبار بطرس عازار

52458

RR011006375LB

الشركة الجديدة لآلالت املكتبية (ت .ب )

87507

RR011007645LB

فؤاد حدرج

92460

RR011000681LB

شركة ليبانيز فيدنغ سيستم ش.م.ل

123791

RR010058251LB

ال  .اي  .غروب ش.م.م

123852

RR010058254LB

شركة مونيكو للصناعة والتجارة

160581

RR011007353LB

مؤسسة اسماعيل البيطار للتجارة العامة

180667

RR122384455LB

اوتيكو

189656

RR011009076LB

شركة زغيب للتجارة واملقاوالت

206064

RR011003630LB

شركة رافكوب ش م م

216012

RR011006335LB

السيرين LA SIRENE

233196

RR011003878LB

شركة ف  .د  .غروب

239655

RR011009120LB

الشركة الرباعية املتحدة شركة تصامن

241990

RR010999745LB

عصام راضي محمد

245876

RR011002152LB

يوسف توفيق قصقص

261379

RR011002563LB

اوبورتيو نيتيز بالس ش.م.م

261500

RR011006755LB

(محمد علي زهوه) BUGS

291534

RR011002492LB

مصطفى محمود دندشلي

298396

RR011002413LB

السعودية للتسويق املحدودة (مركز املزرعة للتسويق )

314028

RR011004082LB

شركة الخدمات الهندسية املتخصصة ش.م.م

350537

RR011002342LB

يحي محمد يحي

455345

RR011001571LB

املجموعة اللبنانية االماراتية املتحدة للخدمات والتجارة ulec

571764

RR011010091LB

محمد احمد الزين

581357

RR011010128LB

لوسانتيه -مصطفى ناجي عيتاني وشريكه

583202

RR011010131LB

الياس توفيق خليل

603972

RR011003643LB

رمضان مطر الحسن

728047

RR011010349LB

عياد عبد الشاهر

728110

RR011010352LB

محمد مالك محمد العلي

899035

RR011010635LB

عماد جاك البرجي

924739

RR011010675LB

شركة الندى لتجارة مواد البناء ش.م.ل
سرور للدهان الفرني (قاسم محمد سرور)
شركة نوبل فارم ش.م.م
عزام عبد الرزاق قاسم
غالب عيسى جلول Supplies Only -
نايس برايس (احمد موسى طفيلي)
علي ابراهيم حمود
شركة مر ومجذوب املتحدة ش.م.م
احمد عدنان املحمود
صدام هالل البداحFunny Party Toys-
محل علي زينو للتجارة العامة
اوتلوك كمبيوترز اند سيكوريتي سيستمس ش.م.م
فاشن اكسبرس ش.م.م
ال كانتينا ش.م.ل
علي حسني معركش
عماد جابر

935568
960988
1003067
1028991
1050069
1098159
1122379
1126645
1133257
1152003
1162945
1473168
1606156
2423527
2549992
2781205

RR011010701LB
RR011003983LB
RR011003113LB
RR122382874LB
RR122382928LB
RR122382962LB
RR122383027LB
RR122383044LB
RR122383061LB
RR122383092LB
RR122383101LB
RR011007835LB
RR011016046LB
RR011006653LB
RR011002974LB
RR011004799LB

إعالم تبليغ

املوضوع :تبليغ بريد مضمون.
تدعو وزارة املالية ــ مديرية املالية العامة ــ مديرية الواردات /املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة النبطية،
دائرة التدقيق امليداني ،دائرة معالجة املعلومات ،املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى
مركز الدائرة الكائن في مدينة النبطية ،مفرق الراهبات ،سنتر حرب ،الطابق الثاني ،هاتف  07/768491لتبلغ
البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلع�لام ،وإال يعتبر التبليغ
ً
حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على
املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
الرقم الضريبي
515030
489109
549574
293732
548906

اسم املكلف
الياس مخايل نجيم
محمد خليل سالمة
مارون الياس رزق
لقمان راشد رمضان
أحمد قاسم طه

رقم البريد املضمون
RR124832735LB
RR124832355LB
RR124832430LB
RR124832307LB
RR124835215LB

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية ملحافظة النبطية
سعد مصطفى بري

إعالن بيع باملزاد العلني

صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية2012/933 :
املنفذ :املحامي خالد عساف
املنفذ عليها :اوميال البعيني
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني املوجودات املحجوزة التالية:
 Vapeurللشعر ماركة Imerazone
 Vapeurللشعر ماركة AGV
 Vapeurللشعر أربع عيون زجاج أحمر
سوالريوم لون احمر وفضي
شاريو حديد عدد /6/
ميزان ماركة InBody
ماكينة Wave 6 Lumicel
اليزر ماركة CEDA
فينس ماركة New Life
ليزر الكتريك ماركة Sequentium
ماكينة للوجه ماركة Octoline
 Vapeurلون ابيض

 3000د.أ.
 2500د.أ.
 1800د.أ.
 16000د.أ.
 1800د.أ.
 16000د.أ.
 27000د.أ.
 70000د.أ.
 20000د.أ.
 7000د.أ.
 18000د.أ.
 15000د.أ.

حدد يوم البيع االثنني بتاريخ  2013/2/25الساعة الثالثة .فعلى الراغب بالشراء الحضور شخصيًا الى مكان
البيع الكائن في فردان ـ مقابل سيار الدرك ـ بناية بنك لبنان واملهجر ـ اوميال بيوتي كلينك ـ ط  /1/مصحوبًا
بالثمن نقدًا ورسم الداللة .%5
مأمور تنفيذ بيروت
هيثم حيدر أحمد

