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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـعــروض الـعــائــد لـشــراء خـطــوط حماية،
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 3055/تاريخ  ،2016/3/23قد مددت
ل ـغــايــة يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة  2017/2/10عـنــد
نهاية الدوام الرسمي.
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  /50 000/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 إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/1/11
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 52

الـعــروض العائد لشراء وتركيب مقسم
هــاتــف لـكــل مــن معملي ال ــذوق والـجـيــة،
مـ ـ ــوضـ ـ ــوع اس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدراج الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض رقـ ــم
ث4د 8433/ت ــاري ــخ  ،2016/8/31قــد
م ــددت لغاية يــوم الجمعة 2017/2/10
عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلــك لقاء مبلغ قــدره /50 000/
ل.ل.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/1/12
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 69

إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
الـعــروض العائد لشراء كابالت نحاس
مـعــزولــة  630×1مـلــم 2و  1000×1ملم2
تــوتــر مـتــوســط  24ك.ف .ل ــزوم محطات
التحويل الرئيسية ،موضوع استدراج
ال ـ ـع ـ ــروض رقـ ـ ــم ث4د 10017/ت ــاري ــخ
 ،2016/10/15ق ــد مـ ـ ــددت ل ـغ ــاي ــة ي ــوم
الجمعة  2017/2/10عند نهاية الــدوام
الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /100 000/
ل.ل.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/1/12
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 66

إعالن بيع سيارة عدد 2016/972
صادر عن محكمة تنفيذ عقود السيارات
في بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
تباع باملزاد العلني االثنني 2017/1/30
الثانية بعد الظهر سـيــارة املنفذ عليه
بكر يوسف شيخو ماركة هيونداي 10
 Iموديل  2015رقم /510138ج املحجوزة
ً
تحصيال لدين البنك اللبناني للتجارة
ش.م.ل .وك ـي ـلــه امل ـح ــام ــي م ـ ــازن ك ـيــوان
ال ـبــالــغ /11431.93/د.أ .ع ــدا الـلــواحــق
واملخمنة بمبلغ /6150/د.أ .واملطروحة
بمبلغ /5000/د.أ .او ما يعادله بالعملة
الــوط ـن ـيــة ورس ـ ــوم املـيـكــانـيــك ق ــد بلغت
حــوالــي /525.000/ل.ل .فـعـلــى الــراغــب
بــالـشــراء الـحـضــور بــاملــوعــد املـحــدد الى
مرآب املصرف الكائن في بيروت مقابل
نقابة املحامني مصحوبًا بالثمن نقدًا أو
شيك مقبول و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية

إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
ال ـعــروض الـعــائــد ل ـشــراء اج ـهــزة فحص
ل ـ ــزوم م ـح ـط ــات ال ـت ـح ــوي ــل الــرئ ـي ـس ـيــة،
مـ ـ ــوضـ ـ ــوع اس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدراج الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض رقـ ــم
ث4د 10178/تــاريــخ  ،2016/10/20قد
م ــددت لغاية يــوم الجمعة 2017/2/10
عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلــك لقاء مبلغ قــدره /30 000/
ل.ل.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/1/12
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 64
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
غرفة القاضي طارق طربيه
ينفذ بنك بيروت ش.م.ل .الدامج لترانس
اوريـنــت بنك باملعاملة  2007/330وقد
ّ
ّ
ح ــل مـحــلــه بــالـتـنـفـيــذ شــركــة كريديليز
ش.م.ل .بوجه الدكتور ناجي اميل نجم
س ـن ــدات وش ـه ــادة قـيــد تــأمــن تحصيل
لدين طالب التنفيذ البالغ /333 224/د.أ.
عـ ــدا ال ـف ــوائ ــد والـ ــرسـ ــوم ول ــدي ــن شــركــة
ّ
كريديليز ش.م.ل .الحالة بالتنفيذ البالغ
/276 000/د.أ .عدا الفائدة والرسوم.
ويـ ـج ــري ال ـت ـن ـف ـيــذ ع ـل ــى الـ ـعـ ـق ــار /968
ش ـح ـت ــول وعـ ـل ــى ال ـق ـس ــم  6م ــن ال ـع ـقــار
/1304ذوق مصبح.
ـ ـ ـ ال ـع ـقــار /968ش ـح ـت ــول وه ــو بموجب
االفـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـعـ ـق ــاري ــة ق ـط ـع ــة ارض بـعــل
م ـش ـجــرة ع ــري ــش ،مـســاحـتــه  1160م.م،.
وبالكشف تبني انه عبارة عن ارض بعل
سليخ ال بناء عليه.
ـ ـ ـ ـ ال ـق ـس ــم  6/1304ذوق م ـص ـبــح وه ــو
بـمــوجــب االف ـ ــادة ال ـع ـقــاريــة سـطــح معد
ل ـل ـب ـنــاء ،مـســاحـتــه  236م.م .وبــالـكـشــف
تبني انه سطح.
ـ ـ تاريخ قرار الحجز  2010/4/8وتاريخ
تسجيله .2010/5/17
ـ ـ بدل تخمني العقار /968شحتول 000
 116د.أ .وب ــدل طــرحــه بـعــد التخفيض
/87182/د.أ.
ـ ـ ـ ـ ـ ب ـ ــدل ت ـخ ـم ــن ال ـق ـس ــم  6/1304ذوق
مصبح  499 848د.أ .وب ــدل طــرحــه بعد
التخفيض /270 668/د.أ.
يـجــري الـبـيــع ي ــوم االرب ـع ــاء الــواقــع فيه
 2017/2/15ال ـســاعــة  12ظ ـه ـرًا مــوع ـدًا
للبيع في قاعة محكمة كسروان.
للراغب بالشراء دفع بدل الطرح بموجب
شك مصرفي منظم المر حضرة رئيس
دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ ف ــي كـ ـس ــروان أو تـقــديــم

كفالة وافـيــة مــن احــد املـصــارف املقبولة
م ــن ال ــدول ــة ويـتـحـ ّـمــل رس ــوم التسجيل
والداللة وعليه اتخاذ محل اقامة ضمن
ن ـط ــاق الـ ــدائـ ــرة واال عـ ـ ّـد ق ـل ـم ـهــا مـقــامــا
مختارًا له كما عليه االطــاع على قيود
الصحائف العينية الـعــائــدة للعقارات
موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
برئاسة القاضي الياس ريشا
ينفذ بنك االعتماد اللبناني لالستثمار
ش.م.ل .ب ــاملـ ـع ــامـ ـل ــة الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة رق ــم
 2015/581ب ـ ــوج ـ ــه ج ـ ـ ـ ـ ــوزف ح ـب ـيــب
ف ـخ ــري وه ـي ـف ــا فـ ـ ــؤاد ديـ ــب ع ـق ــد ق ــرض
م ــوث ــق ب ـت ــأم ــن عـ ـق ــاري وش ـ ـهـ ــادة قـيــد
ً
تــأمــن وجـ ــدول اسـتـحـقــاقــات تحصيال
ملبلغ /80818/د.أ .اضــافــة الــى الفوائد

واللواحق.
ويـ ـج ــري ال ـت ـن ـف ـيــذ ع ـلــى ال ـق ـســم 9/487
الصفرا .مساحته  105م.م .وهو بموجب
االف ــادة العقارية مــدخــل وغــرفـتــان ودار
وط ـ ـع ـ ــام ومـ ـطـ ـب ــخ وحـ ـ ـم ـ ــام ـ ــان وخ ـ ــاء
وشرفات .طابق االول وبالكشف تبني ان
الواقع مطابق لالفادة العقارية ـ ـ البالط
موزاييك وفي كل غرفة من غرفتي النوم
خ ــزان ــة ح ــائ ــط .امل ـج ـل ــى رخـ ـ ــام رم ـ ــادي
قــديــم م ــع خ ــزائ ــن قــدي ـمــة .ب ــاط املطبخ
والحمامني سيراميك وبورسالن .الباب
ال ــرئ ـي ـس ــي خ ـش ــب وال ــداخـ ـل ــي مـعــاكــس
والباب الداخلي للدار خشب مع مربعات
من زجــاج .املنجور الخارجي الومنيوم
فضي وزج ــاج .القسم يقع فــي بـنــاء في
شارع رقم  304بعد كنيسة مار صوفيا.
ويشترك بملكية الحقني  1و 3وينتفع
من موقف سيارة.
تاريخ قرار الحجز  2015/7/28وتاريخ
تسجيله .2015/7/29

بـ ـ ــدل ت ـخ ـم ــن ال ـق ـس ــم  9/487ال ـص ـف ــرا
 /126000/دوالر اميركي وبــدل طرحه
 /75600/دوالر أميركي أو ما يعادلها
بالعملة الوطنية.
ويـجــري البيع يــوم الـثــاثــاء الــواقــع فيه
 2017/2/28الساعة  11قبل الظهر في
قاعة محكمة كـســروان للراغب بالشراء
دفــع بــدل الـطــرح بموجب شــك مصرفي
منظم المــر حضرة رئيس دائ ــرة تنفيذ
كـســروان أو تقديم كفالة وافية من احد
امل ـصــارف املقبولة مــن الــدولــة ويتحمل
رســوم التسجيل والــداللــة وعليه اتخاذ
م ـحــل اق ــام ــة ض ـمــن ن ـط ــاق ال ــدائ ــرة واال
عــد قملها مقامًا مـخـتــارًا لــه ،كما عليه
االط ــاع عـلــى قـيــود الصحيفة العينية
للقسم موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

إعالم تبليغ

املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات املصلحة املالية االقليمية في محافظة عكار ـ ـ الدائرة االدارية املكلفني
الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار ـ ـ حلبا لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم
ً
كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة
املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
تاريخ اللصق
رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة الثانية
الرقم الضريبي
اسم املكلف
2016/11/29
2016/11/10 RR158779485LB
2237763
عبد الناصر محمد ديب العتر
1
2016/12/01
2016/11/11 RR158779494LB
248405
خالد ابراهيم املراد
2
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية
في محافظة عكار
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 40
إعالم تبليغ

املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات املصلحة املالية االقليمية في محافظة عكار ـ ـ الدائرة االدارية املكلفني
الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار ـ ـ حلبا لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم
ً
كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة
املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
الرقم الضريبي رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
اسم املكلف
2016/11/30
2016/11/07 RR158776569LB
2779215
ميشال انطونيوس مرتا
1
2016/11/30
2016/11/07 RR158776572LB
159947
نعيم عبدالله طعوم
2
2016/11/29
2016/11/07 RR158776674LB
263713
مصطفى احمد حمزة
3
2016/11/30
2016/11/07 RR158776949LB
2773956
توفيق سمير بيطار
4
2016/11/30
2016/11/07 RR158777153LB
1617024
حبيب نقوال ابراهيم فارس
5
2016/11/30
2016/11/07 RR158777241LB
812549
نقوال انيس متري الخوري
6
2016/11/30
2016/11/07 RR158779450LB
1216425
نيبال بديع بربر
7
2016/11/30
2016/11/07 RR158779463LB
1519363
عبد الناصر ثلجة
8
2016/11/30
2016/11/09 RR158779525LB
شركة مصطفى مأمون الحسن للتجارة 2607603
9
والصناعة وشريكه (مأمون الحسن
للتجارة والصناعة)
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية
في محافظة عكار
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 40
إعالم تبليغ

املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات املصلحة املالية االقليمية في محافظة عكار ـ ـ الدائرة االدارية املكلفني
الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار ـ ـ حلبا لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم
ً
كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة
املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
تاريخ اللصق
رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة الثانية
الرقم الضريبي
اسم املكلف
ـــ
2016/11/24
2016/11/04 RR158776935LB
2781024
حنا شفيق منصور
1
2016/11/24
2016/11/04 RR158776983LB
732056
فرح ابراهيم الجمال
2
2016/11/24
2016/11/04 RR158777003LB
2779176
سعد سعد الله الشامي
3
2016/11/23
2016/11/04 RR158777017LB
2782308
كميل زاهي عوض
4
2016/11/24
2016/11/04 RR158777048LB
1361721
رشدي تركي الترك
5
2016/11/24
2016/11/04 RR158777215LB
51731
سمير نصر فرفور
6
2016/11/23
2016/11/03 RR158777428LB
213550
مطانيوس اسحق رعد
7
2016/11/24
2016/11/04 RR158779446LB
242938
عبد الله صالح يوسف
8
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية
في محافظة عكار
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 40

