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إعالنات

العلوي املحتوي على مدخل ودار واربع
غــرف وبــرنــدتــن ومطبخ ومـنــافــع ،وبعد
ال ـك ـشــف ال ـح ـســي ع ـلــى ال ـع ـق ــار ت ـبــن انــه
غير مطابق لالفادة العقارية وان العقار
هو عبارة عن بناءين مستقلني جنوبي
وشمالي أما البناء الجنوبي فهو عبارة
عن اربع طوابق وثالث محالت واملحالت
امل ـس ـتــأجــرة م ــن ق ـبــل ش ــرك ــة أب ــو ال ــروس
والطوابق االول والثاني والثالث مؤلفة
كل منها من ثــاث شقق والطابق الرابع
م ــن ارب ـ ــع ش ـقــق ي ــوج ــد ف ـيــه اي ـض ــا غــرفــة
صغيرة عند مدخله مع فسحة من البالط
أما البناء الشمالي فهو مؤلف من ارض
وع ـل ـي ــه س ـب ــع مـ ـح ــات تـ ـج ــاري ــة وثـ ــاث
طوابق كل طابق شقة واحدة.
ـ ـ مساحته 901 :م.م.
ـ ـ ـ ح ــدود الـعـقــار :غــربــا الـعـقــار رق ــم  350ـ ـ
شرقًا العقار رقم  706العقار أمــاك عامة
ً
ـ ـ شماال :العقار رقم أمــاك عامة ،جنوبًا:
العقار رقم أمالك عامة.
ـ ـ قيمة التخمني 1.112.212 :دوالر أميركي
ـ ـ ـ قـيـمــة ال ـط ــرح ل ـل ـمــرة االولـ ـ ــى667.327 :
دوالر أميركي.
ـ ـ ـ مــوعــد امل ــزاي ــدة وم ـك ــان إج ــرائ ـه ــا :يــوم
االث ـنــن الــواقــع فــي  2017/3/13الساعة
العاشرة صباحًا في مكتب رئيس دائرة
تنفيذ بيروت.
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
للمرة االولى حصص املنفذ عليه ريمون
ج ــورج صفير والـبــالـغــة  412.5سهم في
العقار  351املدور
واملوصوف اعاله.
فعلى الــراغــب فــي الـشــراء تنفيذًا الحكام
املواد  973و 978و 983من االصول املدنية
ان يودع باسم رئيس دائرة تنفيذ بيروت
ق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة لـ ــدى ص ـنــدوق
الـ ـخ ــزيـ ـن ــة أو احـ ـ ــد املـ ـ ـص ـ ــارف امل ـق ـب ــول ــة
مبلغًا موازيًا لبدل الطرح او يقدم كفالة
مصرفية تضمن هذا املبلغ وعليه اتخاذ
مقام مختار له في نطاق الدائرة ان لم يكن
له مقام فيه او لم يسبق له ان عني مقامًا
مـخـتــارًا فـيــه ،واال عــد قـلــم ال ــدائ ــرة مقامًا
مختارًا لــه ،وعليه ايضًا فــي خــال ثالثة
ايام من تاريخ صدور قرار االحالة ،ايداع
كامل الثمن باسم رئيس دائ ــرة التنفيذ
فــي ص ـنــدوق الـخــزيـنــة او اح ــد املـصــارف
املقبولة تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر ،واال فعلى عهدته فيضمن النقص
وال يستفيد من الزيادة وعليه كذلك دفع
الثمن والــرســوم والنفقات بما فيه رسم
داللة خمسة باملاية من دون حاجة النذار
او ط ـلــب وذلـ ــك خ ــال ع ـشــريــن ي ــوم ــا من
تاريخ صدور القرار باالحالة ،للراغب في
الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
علي حمزة
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب حسن عــدنــان الـشـعــار بوكالته عن
تــوفـيــق ك ـمــال س ـعــاده وك ـيــل روي انيس
ي ــارد مــالــك الـعـقــار  /545/الـشــويــر سند
تمليك بدل عن ضائع باسم املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب ب ــول خـلـيــل غ ــاري ــوس بــوكــالـتــه عن
ميشال شربل رزق الله فريفر وكيل ناجي
جان طعمه فادي االشقر احد ورثة فادي
مجيد االشقر مالك العقار  /147/ضبيه
سند تمليك بدل عن ضائع باسم املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن بيع باملزاد العلني
تعلن دائرة جمرك طرابلس عن عقد دورة
بيع باملزاد العلني تتناول بيع سيارة من
نوع شفرولية طراز كورفت موديل .2004
* موعد إجــراء البيع :االربعاء الواقع في
 2017/3/1عند الساعة العاشرة صباحًا.
* م ـك ــان إج ـ ـ ــراء ال ـب ـي ــع :م ـب ـنــى مـصـلـحــة
الجمارك في طرابلس
* وجـهــة الـبـيــع :بــرســم الــداخــل أو إع ــادة
التصدير
ي ـم ـك ــن ل ـل ــراغ ـب ــن بـ ــاالش ـ ـتـ ــراك فـ ــي ه ــذه

ال ــدورة مراجعة أمــانــة ســر الــدائــرة خالل
أوق ـ ـ ــات الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ل ــاط ــاع عـلــى
كافة تفاصيل وشــروط البيع ،كما يمكن
م ـعــاي ـنــة ال ـس ـي ــارة امل ـط ــروح ــة لـلـبـيــع في
مكان وجودها داخل حرم مرفأ طرابلس.
طرابلس في 2017/1/24
املراقب األول لدائرة جمرك طرابلس
باالنابة
عزام الكنج
التكليف 209
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب املـحــامــي رائ ــد سلطي بوكالته عن
مـتــولــي وق ــف ال ـحــاج عـمــر وهـبــي سندي
تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع  752و 1231منطقة
بساتني طرابلس.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت ريما عاطف سكينة بوكالتها عن
راب ــح فــريــد مـطــر ملــورث ـتــه ي ـســرى محمد
صفا شهادات قيد بــدل ضائع للعقارات
 1966ـ ـ  1975ـ ـ  1979زبدين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب عـمـيــد ن ـهــاد حـبـلــص بــوكــال ـتــه عن
خالد محمود امهز وكيل حسني محمد
امهز احد ورثة نزهه الحاج محمد زعيتر
وهــي بــدورهــا احــدى ورثــة مهدي محمد
امهز املالك في العقار  /1314/سن الفيل
سند تمليك بدل عن ضائع باسم املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلبت لــودي امني كيوان بصفتها مكلفة
م ــن ش ــرك ــة قـ ــرى امل ــدي ـن ــة ش.م.ل .مــالـكــة
ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات  /24/و /1308/و/335/
الـجــديــدة سـنــدات تمليك بــدل عــن ضائع
باسم الشركة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب فــادي الياس الون بوكالته عن روز
سليم مفوض جبر مالكة العقار /2121/
قرنة الحمرا سند تمليك بدل عن ضائع
باسم املالكة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طـلــب ادي ام ــن مـتــى بــالــوكــالــه عــن مريم
ال ـخــوري سـنــد ب ــدل ضــائــع للعقار 6494
اميون.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن بيع موجودات
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
غرفة الرئيس فيصل مكي
طالب التنفيذ :باسم حليم الصايغ
امل ـن ـفــذ ع ـل ـي ـهــا :ش ــرك ــة Jasmine Beauty
Clinic
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
لـلـمــرة االولـ ــى بــاملـعــامـلــة الـتـنـفـيــذيــة رقــم
2016/1458
امل ـ ــوج ـ ــودات ال ـع ــائ ــدة لـلـمـنـفــذ بــوجـهـهــا
ً
تحصيال لدين طالب التنفيذ البالغ 6800
دوالر أميركي عدا الرسوم واملصاريف.
امل ــوج ــودات عـلــى الـشـكــل ال ـتــالــي :ماكنة
فيناس للتضعيف لونها ابيض (HON
$2800 )KONG
ماكنة كريو للتضعيف ($6000 )KORIA
ـ ـ سرير عدد ( 5واحد جلد مهترء  +واحد
حالة وســط  +ثاللثة حالة جيدة  $960ـ ـ

كلير دروم للبشرة ($1600 )AUSTRIA
ـ ـ ماكن بخار للوجه معطلة  $70ـ ـ مكيف
هـ ـ ــواء م ــارك ــة  LGع ـ ــدد BTU 12000 3
 $840ـ ـ ماكينة ســوالريــوم عــدد  1ماركة
$8100 )EUROPIAN( 600 ALLSUN
ـ ـ كراسي حالقة نسائية جلد لــون اسود
عــدد  $800 4ـ ـ كــرســي مــع مغسلة لغسل
الـشـعــر  $450ـ ـ ـ مـكـيــف ه ــواء BTU 9000
 $135ـ ـ فوتوي مقعد واحد ساتانبني مع
مغسلة مثبتة مع مغطس عــدد $1410 3
ـ ـ ـ فــوتــوي ل ــون بـنــي ع ــدد  2بـشـكــل دائ ــرة
 $40ـ ـ مروحة هــواء لــون اســود SIMFER
م ــودي ــل  $110 HSD 1800ـ ـ ـ ـ ب ـ ــراد مـيــاه
ســاخــن وب ــارد لــون رم ــادي مــاركــة A.C.E
 $70ـ ـ ستاند مانيكور خشب ويعلوه لوح
زج ــاج بـطــول  2.50تقريبًا  $290ـ ـ مقعد
جلد باج وبني مع قاعدة ستانلس عدد 2
 $400ـ ـ  FAIRللشعر عدد  $88 4ـ ـ مراة لون
اسود وذهبي مع كونسول صغير عدد 3
 $900ـ ـ كونتوار خشب مع جارورين $135
ـ ـ كرسي جلد مع يدين لون بني مع قاعدة
ستانلس  $190ـ ـ ستاند خشب لون ابيض
ثالث جوارير متحرك على دواليب  $55ـ ـ
مكتب زجــاج مستطيل الشكل مع قاعدة
عــدد  1لــون ابـيــض  $140ـ ـ تلفون ماركة
بــانــاســونـيــك هــانــدي واح ــد وقــاعــدة $20
ـ ـ كرسي بالستيك لــون ابيض مع قاعدة
س ـتــان ـلــس ع ــدد  $95 2ـ ـ ـ ـ س ـي ـش ــوار عــدد
 2دون مــاركــة ل ــون اس ــود  .$55املجموع
االجمالي لالغراض املحجوزة .$25.923
جـمـيــع ه ــذه امل ــوج ــودات مـخـمـنــة بمبلغ
 $25.923دوالر اميركي املطروحة للبيع
ً
معادال لقيمة التخمني وعلى ان ال يجري
البيع بأقل من  %60من القيمة املخمنة.
ي ـج ــري ال ـب ـيــع ن ـه ــار االثـ ـن ــن ال ــواق ــع في
 2017/2/27الساعة الثانية بعد الظهر
للراغب بالشراء الحضور باملوعد املحدد
عنوان املنفذ الكائن في بيروت ـ ـ الحمرا
قريطم ـ ـ بناية القلعة مقابل شركة ستي
ك ـ ــار ل ـت ــأج ـي ــر الـ ـسـ ـي ــارات ط ــاب ــق ارض ــي
مصحوبًا بالثمن نقدًا او بموجب شيك
مصرفي محجوز ورسم الداللة .%5
مأمور تنفيذ بيروت
عبد الرحيم العاكوم
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طـلــب بــولــس حـنــا الـحـكـيــم بــالــوكــالــه عن
جومانا البيطار سند بدل ضائع للعقار
 684اده.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
ط ـ ـلـ ــب امل ـ ـحـ ــامـ ــي ايـ ـ ـل ـ ــي جـ ـ ـ ـ ــورج ج ــري ــج
بالوكاله عن احــد ورثــة ورثــة حنه خليل
العلم سـنــدي بــدل ضــائــع للعقارين 505
و 499بصرما.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طـلــب بــولــس حـنــا الـحـكـيــم بــالــوكــالــه عن
احد ورثة شكري لحود سند بدل ضائع
للعقار  805بجدرفل.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
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إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ نتيجة درس طلبات.
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ املصلحة املالية االقليمية في محافظة جبل
لبنان ـ ـ دائرة الضرائب النوعية ـ ـ املكلفني ،الواردة اسماؤهم في الجدول ادناه ،املجهولي
مركز العمل او محل االقامة حاليًا للحضور شخصيًا او من ينوب عنهم قانونًا خالل
مهلة ثالثني يومًا من تاريخ  2017/02/16الى مركز الدائرة الكائن في مبنى املصلحة
املالية االقليمية في محافظة جبل لبنان ـ ـ بعبدا ـ ـ قرب السراي ـ ـ الطابق االخير لتبلغ
نتيجة درس الطلب املقدم من قبلهم.
ً
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بتاريخ .2017/03/18
ً
عـمــا بــاحـكــام امل ــادة  28مــن الـقــانــون رقــم  44تــاريــخ  2008/11/11وتـعــديــاتــه (قــانــون
االجراءات الضريبية).
رقم املكلف
3166044
1717213
2618228
1435751
1770620
1768193

بريد 2
االسم
جيرار اصادور زومجيان RR150054021LB
وقف دير الكريم املرسلني RR150053998LB
اللبنانني املوارنة
RR150054931LB
احمد محمد ضيا
RR138872115LB
سامر نصر منصور
RR138874995LB
خالد صالح عبدالله
RR138870826LB
رفيق توفيق الجردي

تاريخ االرتجاع
2016/10/14
2016/09/30
2016/11/15
2016/12/10
2016/11/30
2016/12/28

تبدأ مهلة االستئناف على نتيجة درس الطلب املحددة بشهرين اعتبارًا من اليوم التالي
لتاريخ التبليغ.
املراجعة :العنوان :دائرة الضرائب النوعية :مبنى املصلحة املالية االقليمية في محافظة
جبل لبنان ـ ـ بعبدا ـ ـ قرب السرايا ـ ـ الطابق االخير.
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
التكليف 227
رواتب خدمات 3
رواتب متابعة 1
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية ال ــواردات ـ ـ دائ ــرة الضريبة على
الــرواتــب واالج ــور ـ ـ املكلفني ال ــواردة أسماؤهم في الـجــدول املرفق للحضور الــى مركز
الدائرة الكائن في بيروت ـ ـ كورنيش النهر ـ ـ مبنى وزارة املالية ـ ـ الطابق االرضي لتبلغ
البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم،
ً
واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها
اع ــاه ،علمًا انــه سيتم نشر هــذ االع ــام على املــوقــع االلكتروني التابع ل ــوزارة املالية.
http://www.finance.gov.lb
اسم املكلف

رقم
املكلف

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

ايت ويل
ش.م.م

5515

RR160134775LB

2017/01/13

2017/01/23

سليم
اسماعيل
حمود
وشريكه زاهر
حمود

148690

RR160142145LB

2017/01/13

2017/01/23

الدار برس
ش.م.مAL- .
DAR PRESS
SARL
جورج
منصور
اسطفان

236110

345161

RR160142009LB

RR160143525LB

2017/01/23

2017/01/13

2017/01/23

2017/01/13

KOMMSULT
SAL
OFFSHORE

653297

RR160134183LB

2017/01/13

2017/01/30

◄مبوب ►

ريتا اميل
املعوشي

681971

RR160142817LB

2017/01/13

2017/01/30

غادر ولم يعد

منى الياس
غاوي

1529452

RR160140630LB

2017/01/13

2017/01/23

صالون احمد
مختار كاج

73675

RR008978647LB

2017/01/05

2017/01/27

علي عبد
الكريم
سنقنقي

244087

RR008978659LB

2017/01/06

2017/01/26

غادرت العاملة االثيوبية
Tigist werku alemu
مــن عند مـخــدومـهــا ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــا ش ـ ـي ـ ـئـ ــا ،اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
03/283538
غادر العامل البنغالدشي
Mohammad kamrul hasan
من عند مخدومه ،الرجاء ممن يعرف عنه
شيئًا ،اإلتصال على الرقم 70/099609

تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 220

