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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي الياس ريشا
ت ـن ـف ــذ ش ــرك ــة فـ ـي ــزي ــون ك ــاب ـي ـت ــال غـ ــروب
ش.م.ل .ب ــامل ـع ــام ـل ــة  2015/719بــوجــه
ً
ان ــدره ابــراه ـيــم نــاضــر س ـنــدات تحصيال
ملـبـلــغ /22000/د.أ .اض ــاف ــة ال ــى الـفــوائــد
واللواحق.
ويـجــري التنفيذ على االقـســام  4و 5و13
و 14و 15من العقار  1293ذوق مصبح.
ـ ـ ـ الـقـســم  4/1293ذوق مصبح مساحته 77
م.م .وه ــو بـمــوجــب االفـ ــادة الـعـقــاريــة مدخل
وصــالــون ومطبخ وغــرفــة وحمامني ومــوزع
وشرفات وهو سفلي اول وبالكشف تبني انه
مـطــابــق لــافــادة الـعـقــاريــة باستثناء وجــود
غــرفــة ن ــوم اضــاف ـيــة ويـسـتـفـيــد م ــن الفسحة
ام ــام ــه .ال ـبــاط سـيــرامـيــك وامل ـج ـلــى غــرانـيــت
واالبواب خشب والشبابيك ألومينيوم.
ـ ـ ـ الـقـســم  5/1293ذوق مصبح مساحته
 102م.م .وهــو بموجب االف ــادة العقارية
مدخل وصــالــون وطـعــام ومطبخ ومــوزع
وغــرفــة وحـمــامــن وش ــرف ــات وه ــو سفلي
اول وبالكشف تبني انــه مطابق لــافــادة
العقارية ونفس مواصفات القسم .4
ـ ـ القسم  13/1293ذوق مصبح مساحته 110
م.م .وهــو بـمــوجــب االف ــادة الـعـقــاريــة مدخل
وصــالــون وطـعــام ومطبخ وم ــوزع وغرفتني
وحمامني وشــرفــات يقع في الطابق الثالث
وبالكشف تبني انه مطابق لالفادة العقارية
ونفس مواصفات القسم .4
ـ ـ القسم  14/1293ذوق مصبح مساحته
 147م.م .وهــو بموجب االف ــادة العقارية
مدخل وصــالــون وطـعــام ومطبخ ومــوزع
وغرفتني وحمامني وشرفات ودرج داخلي
ي ـ ــؤدي الـ ــى ال ـخ ــام ــس امل ــؤل ــف م ــن م ــوزع
وغرفتني وحـمــام وت ــراس يقع فــي الــرابــع
والخامس وهو دوبلكس وبالكشف تبني
ان ــه مـطــابــق لــافــادة الـعـقــاريــة ول ــه تــراس
ينتفع به لوحده ومطابق للقسم .4
ـ ـ القسم  15/1293ذوق مصبح مساحته
 147م.م .واخـ ــذت امل ــواص ـف ــات م ــن املنفذ
عليه انــه مطابق للقسم  14وهــو مأهول
من شقيق املنفذ عليه روجه ناضر.
تــاريــخ قــرار الحجز  2016/5/10وتاريخ
تسجيله .2016/5/12
ـ ـ بدل تخمني القسم  4/1293ذوق مصبح
/120400/د.أ .وبدل طرحه /72240/د.أ.
ـ ـ بدل تخمني القسم  5/1293ذوق مصبح
/122400/د.أ .وبدل طرحه /73440/د.أ.
ـ ـ بدل تخمني القسم  13/1293ذوق مصبح
/149000/د.أ .وبدل طرحه /89400/د.أ.
ـ ـ بدل تخمني القسم  14/1293ذوق مصبح
/221100/د.أ .وبدل طرحه /132660/د.أ.
ـ ـ بدل تخمني القسم 15/1293ذوق مصبح
/221100/د.أ .وبدل طرحه /132660/د.أ.
أو ما يعادله بالعملة الوطنية
ي ـجــري الـبـيــع ب ـيــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فيه
 2017/3/14الساعة  11.00قبل الظهر في
قــاعــة محكمة ك ـســروان .لـلــراغــب بالشراء
دف ــع ب ــدل ال ـط ــرح بـمــوجــب ش ــك مـصــرفــي
مـنـظــم الم ــر ح ـضــرة رئ ـيــس دائـ ــرة تنفيذ
ك ـســروان أو تـقــديــم كـفــالــة واف ـيــة مــن احــد
امل ـص ــارف املـقـبــولــة م ــن ال ــدول ــة ويتحمل
رس ــوم التسجيل وال ــدالل ــة وعـلـيــه اتـخــاذ
محل اقــامــة ضمن نطاق الــدائــرة واال ّ
عد
قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه االطالع

عـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة الـعــائــدة
لألقسام موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي طارق طربيه
ينفذ عبد العال عبد املنعم عبد الرحمن
بــاملـعــامـلــة رق ــم  2015/934بــوجــه عاطف
ً
وش ــرب ــل ج ــوزي ــف زغ ـيــب سـنــد تحصيال
ملبلغ /275000/د.أ .اضــافــة الــى الـفــوائــد
والرسوم كافة.
ويـ ـج ــري ال ـت ـن ـف ـيــذ ع ـلــى  1600س ـه ــم فــي
ال ـع ـق ــار  1801ك ـف ــردب ـي ــان ح ـص ــة شــربــل
وعــاطــف زغيب مساحته  1733م.م .وهو
ب ـمــوجــب االف ـ ــادة ال ـع ـقــاريــة قـطـعــة ارض
سـلـيــخ ضمنها ب ـنــاء مــؤلــف مــن طابقني
ودرج خ ــارج ــي ،االرضـ ـ ــي ي ـح ـتــوي على
قبو والعلوي يحتوي على غرفتني ودار
مـقـســوم ومـطـبــخ ومـنــافــع ومـمـشــى وذلــك
باملحضر الـفـنــي رقــم  73/71ـ ـ ـ 73/1/19
بملفه ،اضـيــف الـبـنــاء املــوجــود على هذا
ال ـع ـق ــار واملـ ــوصـ ــوف اعـ ـ ــاه ف ــي ال ـطــابــق
ال ـس ـف ـلــي م ـح ــان وف ـق ــا لـلـمـحـضــر الـفـنــي
رق ــم  82/394بـمـلـفــه وبــالـكـشــف تـبــن ان
ال ـع ـقــار يـقــع عـلــى ال ـطــريــق ال ـع ــام املــؤديــة
من كفردبيان القرية الى فقرا وهو مؤلف
من محلني على الطريق ومــرآب للسيارة
يـفـصــل بـيـنـهـمــا درج ب ــاط ــون يـ ــؤدي الــى
شـقـتــن االولـ ــى مــأهــولــة مــن اف ــون زغـيــب
واب ـن ـت ـي ـه ــا وم ــؤلـ ـف ــة مـ ــن مـ ــدخـ ــل وم ـم ــر
وص ــال ــون وس ـف ــرة وح ـمــامــن ومطبخني
واربعة غرف نوم وفسحة لجهة الطريق
الـ ـع ــام ،ال ـب ــاط م ــوزاي ـي ــك ام ــا الـحـمــامــن
وجـ ـ ـ ــدران امل ـط ـب ـخــن س ـي ــرام ـي ــك ،املـجـلــى
رخــام رمــادي قديم والشبابيك حديد مع
دفاعات حديد والباب الرئيسي خشب.
الشقة املقابلة مأهولة مــن طــونــي زغيب
ومؤلفة من غرفة غسيل ومدخل وصالون
وسفرة وسهرة وممر وحمامني ومطبخ
و 3غ ـ ــرف ن ـ ـ ــوم .ال ـ ـبـ ــاط رخـ ـ ـ ــام ،امل ـج ـلــى
غــرانـيــت والـحـمــامــن واملـطـبــخ بــورســان
وسيراميك .بالط الغرف موزاييك وشرفة
ام ــام الـصــالــون ،فــي الـغــرف خــزانــة حائط
وخزائن املطبخ ألومينيوم.
تاريخ قرار الحجز  2015/12/21وتاريخ
تسجيله .2015/12/28
بــدل تخمني  1600سهم فــي العقار 1801
كـفــردبـيــان حـصــة شــربــل وعــاطــف زغيب
/536200/د.أ .وبدل طرحها /321720/د.أ.
أو ما يعادلها بالعملة الوطنية.
ي ـجــري الـبـيــع ب ـيــوم االرب ـع ــاء ال ــواق ــع فيه
 2017/4/5الـ ـس ــاع ــة  12.00ظـ ـهـ ـرًا فــي
قــاعــة محكمة ك ـســروان .لـلــراغــب بالشراء
دف ــع ب ــدل ال ـط ــرح بـمــوجــب ش ــك مـصــرفــي
مـنـظــم الم ــر ح ـضــرة رئ ـيــس دائـ ــرة تنفيذ
ك ـســروان أو تـقــديــم كـفــالــة واف ـيــة مــن احــد
امل ـص ــارف املـقـبــولــة م ــن ال ــدول ــة ويتحمل
رس ــوم التسجيل وال ــدالل ــة وعـلـيــه اتـخــاذ
محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة واال عد
قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه االطالع
عـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة الـعــائــدة
للعقار موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

تعلن عن حاجتها ملندوبي مبيعات
في كافة املناطق اللبنانية.
التحصيل العلمي :شهادة جامعية في إدارة
األعمال أو التسويق.
خبرة :سنتني أو أكثر في هذا املجال.
للراغبني ,يرجى إرسال السيرة الذاتية على
البريد االلكتروني
jobs@al-akhbar.com
أو اإلتصال على 01/759500

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ تكليف برسم االنتقال.
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مالية محافظة جبل لبنان ـ ـ دائرة الضرائب النوعية ـ ـ املكلفني ،الواردة أسماؤهم في الجدول
أدناه ،املجهولي مركز العمل أو محل االقامة حاليًا للحضور شخصيًا او من ينوب عنهم قانونًا خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ
 2017/02/16الى مركز الدائرة الكائن في مبنى الحلو ـ ـ بعبدا ـ ـ مقابل مطعم مشاوي القديم ـ ـ الطابق الثالث لتبلغ أمر القبض العائد
لرسم االنتقال واملتوجب عليهم.
ً
ً
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بتاريخ  2017/03/18عمال باحكام املــادة  28من القانون رقم 44
تاريخ  2008/11/11وتعديالته (قانون اإلجراءات الضريبية).
رقم املكلف

اسم املكلف

الرمز البريدي

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

62592

نسيب شكري مكرزل

RR158216034LB

2016/09/19

2016/09/30

138838

انطوانيت ادوار رزق باحوط

RR158214665LB

2016/07/08

2016/09/07

138845

وليد انور رزق

RR158214651LB

2016/07/08

2016/09/07

138854

زلفا انور ابي ياغي رزق

RR158214696LB

2016/07/05

2016/09/06

138862

كمال انور رزق

RR158214679LB

2016/07/05

2016/09/06

138869

مروان انور رزق

RR158214682LB

2016/07/12

2016/09/06

152276

سيزار الياس نمور

RR158214838LB

2016/03/30

2016/05/23

302241

هشام اسد صليبا

RR146547189LB

2015/11/13

2016/09/05

352828

ناجي فرح الفغالي

RR158215379LB

2016/03/10

2016/03/23

362487

اميل ميشال الخوري

RR158209515LB

2016/09/15

2016/10/03

408826

روال اسد صليبا

RR146547192LB

2015/11/13

2016/09/03

439452

بيار شهيد الغبري

RR158211289LB

2016/07/25

2016/09/07

441482

امل طنوس كرم

RR158211553LB

2016/07/27

2016/09/07

447224

ماري تريز الياس عواد

RR158215847LB

2016/09/15

2016/09/30

459758

ريمون كارلوس جباره

RR146545537LB

2016/06/29

2016/09/07

487417

مارون ادمون مطر

RR158206964LB

2016/07/05

2016/09/06

487455

امال الياس ابي حبيب

RR146552949LB

2015/11/13

2016/09/01

519717

فريال شهيد الغبري

RR158211292LB

2016/07/25

2016/09/07

578245

نهى رفعت الخطيب

RR146549613LB

2016/06/08

2016/06/22

824748

انليل هنري نصار

RR158216105LB

2016/09/13

2016/09/17

893622

عبد الله عوض السليمان الصليبي

RR158219163LB

2015/11/16

2016/09/01

921987

سعاد عبده شبلي

RR158206978LB

2016/07/05

2016/09/06

928231

عارفه امني البعيني

RR158207770LB

2016/06/14

2016/09/07

1020196

كرم طنوس كرم

RR158211536LB

2016/07/27

2016/09/08

1024146

تريز اسكندر الشمالي

RR158211261LB

2016/07/25

2016/09/07

1038572

حسناء رفعت الخطيب

RR146549635LB

2016/06/06

2016/06/21

1483580

مونيت الياس نمور

RR158214855LB

2016/03/30

2016/05/23

1730834

ربيع سهيل السوقي

RR158209308LB

2016/08/18

2016/09/07

1871405

ماهر كامل جواد

RR158211244LB

2016/07/25

2016/09/06

2081712

انجليك الياس نمور

RR158214841LB

2016/03/30

2016/05/23

2167196

ليال عفيف حنبلي

RR146549600LB

2016/06/14

2016/09/07

2227947

حنا طنوس كرم

RR158211540LB

2016/07/27

2016/09/06

2249632

جانيت عيسى نصر

RR158211607LB

2016/08/05

2016/09/08

2249636

معني شحادة فتوح

RR158211638LB

2016/08/05

2016/09/08

2249640

ربيع شحاده فتوح

RR158211615LB

2016/08/05

2016/09/08

2290624

فوتني ابراهيم ناصح

RR158206920LB

2016/07/05

2016/09/06

2477338

غانيه امني الحلبي

RR158209245LB

2016/08/18

2016/09/07

2477347

امني سهيل السوقي

RR158209271LB

2016/08/18

2016/09/07

2567644

امني عفيف ضو

RR146553621LB

2016/07/22

2016/09/15

2599794

نورما شهيد الغبري

RR158211301LB

2016/07/25

2016/09/07

2691975

جانت حنا حنا بشير

RR158212562LB

2016/09/14

2016/09/16

2691990

وديع حنا الزغبي

RR158212576LB

2016/09/14

2016/09/16

2987758

روز عباس طعمه

RR146545523LB

2016/06/29

2016/09/07

2987761

منى شهيد مكرزل

RR146545545LB

2016/06/29

2016/09/07

3014461

جوزفني يوسف اسكندر

RR158211575LB

2016/07/27

2016/09/06

3043749

اوسكار واكيم واكيم

RR158209532LB

2016/09/14

2016/09/16

3043764

رودلف واكيم واكيم

RR158209529LB

2016/09/14

2016/09/16

3147559

كميل انطون ناصح

RR158214719LB

2016/07/05

2016/09/06

املراجعة :العنوان :دائرة الضرائب النوعية :مبنى الحلو ـ ـ بعبدا مقابل مطعم مشاوي القديم ـ ـ الطابق الثالث.
الهاتف05/921143 :

 2شباط 2017
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة جبل لبنان
عن رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج املعراوي
رئيس دائرة التدقيق
اسكندر حالق
ارسالية /1لصق/2017/انتقال
التكليف 227

