الثالثاء  11نيسان  2017العدد 3150

إعالنات

إعالن بيع موجودات
للمرة الرابعة

باملعاملة التنفيذية رقم 2016/1488
املنفذ :شركة شربل الياس وشركاؤه للتجارة ـ ـ وكيلها االستاذ ميشال الهاشم
املنفذ عليهما :جورج شيبان مناع وداني مناع ـ ـ داريا زغرتا
املنفذ التنفيذي :سندات دين بقيمة /8068420د.أ .عدا الرسوم والنفقات
تطرح الدائرة للمرة الرابعة في تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر نهار الثالثاء 2017/4/25
باملزاد العلني منقوالت املنفذ عليهم وهي التالية:
ً
أوال :منقوالت طاحونة البرغل وهي:
-1غربال الكتروني  -جرة عدد  3لون أبيض وأزرق  -جرن للقمح  -جرن عالفة مع مبرد  -موتور ونش -
براد للقمح مؤلف من سبع طبقات  -خزانات عدد  2للقمح بطول تسعة أمتار  -مطحنة للقمح االكترونية
 غربال للقمح من طبقتني  -خزان للقمح عــدد /2/بطول تسعة أمتار  -مبرد للقمح  -مطحنة صغيرة –غربال  -خزان صغير مع كاوي عدد  - /1/مطاحن للقشر مع خزان  -سيلفوتور كهرباء ازرق كبير الحجم
 حوالي سبعة اطنان من شواالت البرغل الخشن  -خمسة اطنان من البرغل الناعم  -هنغار من االملنيوموالحديد بطول  35م وعرض  20م  -عجلة حديد  -شوديار صهريج لتسخني املياه مع تابلو كهرباء  -خزان
حديد وخــزان مــازوت وخــزان زيت بطول /5/م  -ماكينة طحن عدد  /2/قديمة العهد  -خــزان حديد عدد
 - /2/عجلة حديد صغيرة الحجم  -آلة لتصنيع الشمع عدد  - 4خزان عدد  /5/صغيرة الحجم  -قوارير
غاز عدد  /5/كبيرة الحجم  -غاز على الحطب لتذويب الشمع  -قبان حديد  -مطحنة يدوية قديمة العهد
 ماكينة قشاط لتحميل القمح  -موتور كهرباء لون رمادي كبير الحجم  -شوديار لتسخني املياه بطول /3/امتار  -موتور كهرباء لون اخضر كبير الحجم مع خزان  -عجلة حديد صغيرة الحجم  -درابزين بيك
آب عدد  28 - /1/طن من القمح  -موتور للمياه عدد /2/
وقد خمنت هذه املنقوالت بمبلغ اجمالي وقدره  1.300.000مليون وثالثماية الف دوالر أميركي وان قيمة
بدل الطرح بعد التخفيض  /460583/دوالر أميركي.
ثانيًا :منقوالت منزل املنفذ عليهما وهي كالتالي:

 -1  مكبر للصوت سراوند سيستمز لون اسود
 -2صالون ستيل لون ازرق واحدة كبيرة و  4صغار ،الخشب لون ذهبي
 -3  غرفة سفرة مع دراسوار لون بني
 -4غرفة جلوس اميركي لون باج واحدة كبيرة ،واحدة وسط واثنان كل
  منهما بمقعد واحد
 -5  غرفة نوم مجوز لون بني مع كومود شيفونيار وخزانة كبيرة
 -6  غرفة نوم مجوز لون بني مع كومود وخزانة
 -7  غرفة نوم مفرد لون باج
 -8  كراسي للبار عدد /3/
 -9  طاوالت للصالون لون ذهبي واحدة كبيرة  /2/صغيرة
 -10تابلو بني زيتي عدد /2/
 -11  براد ابيض كونكورد
 -12  غاز ست رؤوس لون ابيض
 -13طاولة بالستيك ابيض مع كراسي عدد /4/
 -14  كونسول خشب مصري
 -15  بار ثابت للويسكي
 -16غسالة  A.E.Cابيض
 -17ميكرويف  A.E.Cابيض
 -18تلفزيون  42انش Samsung lcd

بدل الطرح بعد التخفيض
/18د.أ
/657د.أ
/1064د.أ
/688د.أ
/1064د.أ
/887د.أ
/657د.أ
/268د.أ
/144د.أ
/73د.أ
/135د.أ
/108د.أ
/19د.أ
/54د.أ
/268د.أ
/90د.أ
/54د.أ
/179د.أ

فعلى الراغب في الشراء الحضور الى املوعد املحدد اعاله في مكان البيع املحدد في داريا ـ ـ طاحون البرغل
ومنزل املنفذ عليهما مصحوبًا بالثمن نقدًا يضاف اليه رسم الداللة البالغ خمسة باملئة.
مأمور التنفيذ جبور نمنوم
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إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
االعتراض واالستئناف ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني
ً
يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،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:
الرقم الضريبي رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق

اسم املكلف
احمد سعد الله شهال

47518

RR167140767LB

2017/5/1

2017/7/2

فاطمة محمد علي اسماعيل

1072931

RR167137808LB

2016/27/12

2017/7/2

عطوف طعان خليل بيطار

1209398

RR167141161LB

2017/10/1

2017/7/2

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 481

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
االعتراض واالستئناف ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني
ً
يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،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:
اسم املكلف

الرقم الضريبي رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق

انطوان حنا جبور

84576

RR167133491LB

2016/28/12

2017/13/2

قبالن انطوان يمني

90629

RR167131853LB

2016/28/12

2017/21/2

ايلي ساسني سابا

188207

RR167131955LB

2016/28/12

2017/17/2

فدى محمد خليل حميدان

473726

RR167136643LB

2016/23/12

2017/7/2

عبير سعيد نمر السبع

595821

RR167136630LB

2016/23/12

2017/7/2

عبد الناصر عبد الكريم املقدم 643948

RR167136855LB

2016/23/12

2017/7/2

644051

RR167136881LB

2016/22/12

2017/8/2

جوليان سركيس نكد

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 481

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
االعتراض واالستئناف ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني
ً
يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،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:
الرقم الضريبي رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق

اسم املكلف

ش ــرك ــة م ـس ـت ـش ـفــى ط ــراب ـل ــس 12575
ش.م.ل.

RR167140736LB

2017/9/1

2017/7/2

شركة يونيتراست ش.م.م

12849

RR167140909LB

2017/9/1

2017/7/2

فواز شوكت جبارة

40712

RR167141073LB

2017/9/1

2017/7/2

مصطفى محمد هزيم

44350

RR167140965LB

2017/9/1

2017/7/2

رنده محمد توفيق يمق

169791

RR167140841LB

2017/9/1

2017/7/2

عبدو جورج الروادي

169833

RR167140991LB

2017/9/1

2017/7/2

مايدا بغوص اوهانيان

257624

RR167140722LB

2017/5/1

2017/8/2

فوزي الياس الخوري

499341

RR167136674LB

2017/4/1

2017/10/2

مرفت محمد فضل الهوز

565646

RR167136895LB

2016/27/12

2017/7/2

 Syscon Solutionsزيتونة و 1531794
شركاه ش.م.م.

RR167140912LB

2017/9/1

2017/7/2

ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد ل ـ ـل ـ ـخـ ــدمـ ــات 1756501
الهندسية واالدارية ش.م.م

RR167140890LB

2017/9/1

2017/7/2

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 481

