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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع باملعاملة 2013/1579
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي ن ـه ــار االثـ ـن ــن فــي
 2015/5/4ال ـســاعــة الـثــانـيــة بـعــد الظهر
سـيــارة املنفذ عليه جــورج انـطــوان حايك
م ــارك ــة ب ام ف  530م ــودي ــل  2007رق ــم
ً
/467560/ج الخصوصية تحصيال لدين
طــالـبــة التنفيذ شــركــة كــابـيـتــال فينانس
كومباني ش.م.ل .وكيلها املـحــامــي عامر
ع ـب ـيــد ال ـب ــال ــغ  $/29058/عـ ــدا ال ـلــواحــق
واملـخـمـنــة بمبلغ  $/12058/واملـطــروحــة
بـسـعــر  $/9500/أو م ــا ي ـعــادلــه بالعملة
الــوطـنـيــة وإن رس ــوم املـيـكــانـيــك قــد بلغت
/1.008.000/ل.ل .فعلى الــراغــب بالشراء
الـ ـحـ ـض ــور ب ــامل ــوع ــد امل ـ ـحـ ــدد إلـ ـ ــى مـ ــرآب
سيرياك فــي بـيــروت الكرنتينا مصحوبًا
بالثمن نقدًا أو شيك مصرفي و ٪5رسم
بلدي.
رئيس القلم اسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2012/94
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي ن ـه ــار االثـ ـن ــن فــي
 2015/5/4الساعة الثالثة والنصف بعد
الـظـهــر س ـيــارة املـنـفــذ عليها دان ـيــه محي
الدين استانبولي ماركة كيا  Rio LSموديل
 2010رق ـ ــم /439467/ج ال ـخ ـصــوص ـيــة
ً
تحصيال لــديــن طــالــب التنفيذ فرنسبنك
ش.م.ل .وكيله املحامي أحمد مخدر البالغ
 $/17304/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/5050/واملطروحة بسعر  $/4300/أو
مــا يـعــادلــه بالعملة الــوطـنـيــة وإن رســوم
امل ـي ـكــان ـيــك ق ــد ب ـل ـغــت /2.420.000/ل.ل.
فعلى الــراغــب بــالـشــراء الحضور باملوعد
املحدد إلى مرآب البنك في بيروت الحمراء
مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيك مصرفي
و ٪5رسم بلدي.
رئيس القلم اسامة حمية
إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي املغفلة
ـ ـ القاديشا عن اسـتــدراج للعروض لشراء
خ ــاي ــا م ـس ـب ـقــة ال ـص ـن ــع ق ـط ــع ف ــي ال ـغ ــاز
( SF6ع ــدد  ،)150وذل ــك وف ــق املــواصـفــات
ال ـف ـن ـيــة وال ـ ـشـ ــروط االداريـ ـ ـ ــة املـ ـح ــددة في
دفتر الـشــروط الــذي يمكن الحصول على
نسخة عنه لقاء مبلغ ثمانمئة ألــف ليرة
لبنانية (ت ـضــاف  )TVAمــن قـســم الـشــراء
في املصلحة اإلدارية في مركز الشركة في
البحصاص ما بني الساعة  8صباحًا و12
ظهرًا من كل يوم عمل.
تقدم العروض في أمانة السر في القاديشا
ـ ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الخميس
الواقع فيه  14أيار  2015الساعة  12ظهرًا
ضمنًا.
مدير القاديشا باإلنابة

املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 762
إعالن
ت ـع ـل ــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان أن م ـه ـل ــة ت ـقــديــم
العروض العائد لتقديم شاحنات قاطرة
ون ـ ـصـ ــف مـ ـقـ ـط ــورة صـ ـه ــري ــج ،م ــوض ــوع
استدراج العروض رقم ث4د 1915 /تاريخ
 ،2015/2/20قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2015/5/15عـنــد نـهــايــة الـ ــدوام الرسمي
الساعة .11.00
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور أعـ ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /250.000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال تـ ــزال س ــاري ــة املـفـعــول
ومـ ــن امل ـم ـكــن ف ــي م ـط ـلــق األح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إل ـ ــى أمـ ــانـ ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2015/4/16
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس وليد لبكي
التكليف 773
ـ
إعالن
ت ـع ـل ــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان أن م ـه ـل ــة ت ـقــديــم
العروض العائد الستقصاء اسعار لشراء
م ـ ـحـ ــوالت شـ ـ ــدة تـ ــوت ــر مـ ـت ــوس ــط ع ــائ ــدة
لخاليا نوع  300 Merlin Gerin-Fluairلزوم
م ـح ـطــات ال ـت ـحــويــل الــرئ ـي ـس ـيــة ،مــوضــوع
استدراج العروض رقم ث4د 8175/تاريخ
 ،2014/8/1قد مــددت لغاية يــوم الجمعة
 2015/5/15عـنــد نـهــايــة الـ ــدوام الرسمي
الساعة .11.00
يمكن للراغبني في االشـتــراك باستقصاء
األسـ ـع ــار امل ــذك ــور أع ـ ــاه ال ـح ـص ــول عـلــى
ن ـس ـخ ــة م ـج ــان ــا مـ ــن دفـ ـت ــر الـ ـ ـش ـ ــروط مــن
مصلحة الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق 12
(غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق
النهر.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال تـ ــزال س ــاري ــة املـفـعــول
ومـ ــن امل ـم ـكــن ف ــي م ـط ـلــق األح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إل ـ ــى أمـ ــانـ ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2015/4/15
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس وليد لبكي
التكليف 761

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مالية محافظة بعلبك الهرمل ـ ـ دائرة خدمات
املكلفني
املكلفني الواردة اسماؤهم في الجدول ادناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بعلبك
ـ ـ دورس مبنى مستشفى دار األمل سابقًا.
لتبلغ البريد املــذكــور تجاه اســم كل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا
ً
اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار
اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:
رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم رقم البريد املضمون تــاريــخ الــزيــارة تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ
اسم املكلف
اللصق
الثانية
املكلف
عـ ـب ــد الـ ـل ــه حـســن 2015/03/13 2015/03/03 RR150027264LB 325138
يزبك
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك
بالتكليف ابراهيم همدر
التكليف 750

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ بريد مضمون وتبليغ إنذارات.
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -مديرية الواردات /املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة النبطية –دائرة االلتزام الضريبي,
املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مدينة النبطية ,مفرق الراهبات ,سنتر حرب ,الطابق
الثاني ,هــاتــف 768491/07لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعــام ،وإال يعتبر
ً
التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني
الخاص بوزارة املالية:
رقم املكلف
1856113
708058
305254
337704
659875
125253

رقم البريد املضمون
RR125060683LB
RR125061043LB
RR125061511LB
RR125060286LB
RR139259522LB
RR125060065LB

تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
17/03/2015
23/07/2014
13/03/2015
23/07/2014
17/03/2015
23/07/2014
13/03/2015
29/08/2014
16/03/2015
28/08/2014
19/03/2015
04/09/2014

اسم املكلف
حسن محمد سعد
حسني علي معلم
يوسف احمد تقش
حسان عبد االمير حجازي
علي محمد ايوب
محمد علي عبد الحسن مروه
اقبال عبد الرضا نعمة
تهاني علي حالل
حسني علي وهبه
الجمعية التعاونية للتصنيع الزراعي
والحيواني في دبني
احمد حسن موسى
رمزي مخايل ابو رحال
جورج نصري الخوري
طوني جريس مخول
بسام عبد الحسني عواضة
غاندي حامد بركات
احمد اسماعيل صفا
كايد حسني نوفل
مصطفى كايد زين الدين
شكري نمر محمود
موسى علي شيت
شفيق جرجس ونا
حسني حامد عياش
محمد نبيل محيدله
حسن عبد علي رستم
شركة املجموعة املتحدة

339638
2971002
2318795

RR125060153LB
RR125060167LB
RR125060238LB

05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014

16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015

2991705
2994476
1451380
1263216
551849
293294
297861
173366
598554
294850
320320
312987
1613904
379931
1770639
176815
1707134

RR139258487LB
RR139258495LB
RR139258650LB
RR139258663LB
RR139258924LB
RR139258969LB
RR139258972LB
RR139259071LB
RR139259139LB
RR139259187LB
RR139259289LB
RR139259301LB
RR139259403LB
RR139258955LB
RR139259315LB
RR139259638LB
RR139258164LB

17/09/2014
15/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
15/09/2014
17/09/2014
15/09/2014
16/09/2014
17/09/2014
15/09/2014
16/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
18/09/2014
23/09/2014

16/03/2015
13/03/2015
13/03/2015
13/03/2015
16/03/2015
13/03/2015
17/03/2015
13/03/2015
17/03/2015
13/03/2015
16/03/2015
13/03/2015
13/03/2015
13/03/2015
13/03/2015
13/03/2015
17/03/2015

ديب احمد مكة
شركة ليالي الريف

125271
85314

RR139258345LB
RR139258218LB

23/09/2014
25/09/2014

13/03/2015
13/03/2015

احمد خالد الذياب
احمد مهدي محمد ترحيني
حسني علي ناصر
فضل الله حسني شيت
احمد كامل شريم
محمد شريف ترحيني

1960771
2369598
123704
1981206
515796
235170

RR138784124LB
RR138784172LB
RR138784226LB
RR138782295LB
RR138784075LB
RR138788965LB

25/02/2015
23/02/2015
23/02/2015
-

05/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
-

تبدأ مهلة اإلعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس املصلحة املالية االقليمية ملحافظة النبطية
سعد مصطفى بري
التكليف
772

