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مبوب
◄
إعالن
ت�ع�ل��ن وزارة امل��ال �ي��ة أن �ه��ا وض �ع��ت قيد
التحصيل ج ��داول التكليف األس��اس�ي��ة،
ل �ض��ري �ب��ة األم � �ل� ��اك امل �ب �ن �ي��ة ل �ل �ع �ق��ارات
ال �ت��ي ال ت��زي��د إي ��رادات� �ه ��ا ال �ص��اف �ي��ة عن
 20.000.000ل �ي��رة ل �ب �ن��ان �ي��ة ،ال �ص ��ادرة
ف��ي محافظة لبنان الشمالي ـ منطقتي
ط��راب�ل��س الثالثة وال��راب�ع��ة ع��ن إي ��رادات
 2008و 2009ت �ك �ل �ي��ف  ،2012وت��دع��و
جميع املكلفني لتسديد ه��ذه الضرائب،
م ��ع اإلش � � ��ارة إل� ��ى أن امل �ك �ل �ف�ين ال ��ذي ��ن ال
ي � �س ��ددون ال �ض��ري �ب��ة امل �ت��وج �ب��ة ع�ل�ي�ه��م
كاملة خالل مهلة شهرين من تاريخ نشر
ه��ذا اإلع�ل�ان ف��ي ع��دد الجريدة الرسمية
ال��ذي سيصدر بتاربخ  27أي�ل��ول ،2012
يتعرضون ل�غ��رام��ة ق��دره��ا واح��د باملئة
( )٪1م��ن م�ق��دار الضريبة ع��ن ك��ل شهر
ً
تأخير ،ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
ت �ب��دأ م �ه �ل��ة االع � �ت� ��راض ع �ل��ى ال�ض��ري�ب��ة
امل��ذك��ورة امل �ح��ددة بشهرين اع�ت�ب��ارًا من
ال�ي��وم ال�ت��ال��ي ل�ت��اري��خ نشر ه��ذا اإلع�لان
أي ف��ي  28أي�ل��ول  2012وتنتهي ف��ي 28
تشرين الثاني  2012ضمنًا.
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
 20أيلول 2012
التكليف 1963
اعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب املحامي علي فريد جوني بوكالته
ع��ن امل��دي��ن محمد عبد ال��وه��اب الحلبي
(سابقًا محمد عبد الوهاب دالل) وسندًا
ل �ل �ق��رار ال �ص ��ادر ع��ن ال �غ��رف��ة االب�ت��دائ�ي��ة
ال� �خ ��ام� �س ��ة رق� � ��م  2012/1521ت ��اري ��خ
 2012/9/6ش �ه��ادة ق�ي��د ت��أم�ين ب��دل عن
ضائع باسم الدائن جان يعقوب بالطة
بالقسم  27من العقار  2382مزرعة.
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
طاني عنتر
اعالن
من امانة السجل العقاري في بيروت
ط �ل��ب س �ع��د ال��دي��ن ال �ح��اج م�ح�م��د صقر
ب ��وك ��ال� �ت ��ه ع � ��ن اح � �م� ��د ت ��وف� �ي ��ق ط� �ب ��اره
بصفته م��ن ورث��ة كوكب محمد الجمال
س�ن��د تمليك ب��دل ع��ن ض��ائ��ع ع��ن حصة
مورثته /كوكب محمد مصباح الجمال
بالعقار  357منطقة الباشورة.
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
طاني عنتر
اعالن
من امانة السجل العقاري في بيروت
ط� �ل ��ب م � � � ��ازن س� ��ال� ��م س �ب �ي �ت ��ي ب �ص �ف �ت��ه
مشتري س�ن��دات تمليك ب��دل ع��ن ضائع

عن حصص البائعني وهم  /يسرى علي
الحاج ابراهيم بيضون وموسى وعباس
ومصطفى وايمان ومنى وماجدة وزينه
ومريم ومي جعفر درويش بالقسم  7من
العقار  1668منطقة املصيطبة.
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
طاني عنتر
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
طلبت رشا احمد سلمان ملوكلها احمد
جميل س�ل�م��ان ش �ه��ادة ق�ي��د م��ؤق�ت��ة ب��دل
ضائع للعقار رقم  441كفرحتى.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
إعالن
ت�ع�ل��ن ك �ه��رب��اء ل �ب �ن��ان ب ��أن م�ه�ل��ة ت�ق��دي��م
العروض العائد لشراء آالت قياس لزوم
مشغل املحوالت في البوشرية ،موضوع
اس� � �ت � ��دراج ال � �ع� ��روض رق � ��م ث4د1938/
تاريخ  ،2012/3/25قد ّ
مددت لغاية يوم
الجمعة  2012/10/19عند نهاية الدوام
الرسمي الساعة .11.00
يمكن للراغبني في االش�ت��راك باستدراج
ال �ع��روض امل��ذك��ور أع�ل�اه ال�ح�ص��ول على
ن�س�خ��ة م��ن دف �ت��ر ال �ش��روط م��ن مصلحة
الديوان _ أمانة السر _ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223م�ب�ن��ى ك �ه��رب��اء ل �ب �ن��ان _ ط��ري��ق
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره  /30000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض امل��وردي��ن ال ت��زال س��اري��ة املفعول
وم ��ن امل�م�ك��ن ف��ي م�ط�ل��ق األح � ��وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ّ
ت �س��ل��م ال� �ع ��روض ب��ال �ي��د إل ��ى أم ��ان ��ة سر
كهرباء لبنان _ طريق النهر _ الطابق
« _ »12املبنى املركزي.
بيروت في 2012/9/19
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس
ملحم خطار
التكليف 1952
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استدراج ع��روض لنقل م��ادة الغاز أويل
من معمل الزهراني الى معمل صور.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال �ع��روض امل��ذك��ور أع�ل�اه ال�ح�ص��ول على
ن�س�خ��ة م��ن دف �ت��ر ال �ش��روط م��ن مصلحة
ال��دي��وان ـ أمانة السر ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /100 000/ل.ل.
ت�س�ل��م ال� �ع ��روض ب��ال �ي��د إل ��ى أم ��ان ��ة سر
ك �ه��رب��اء ل�ب�ن��ان ـ ط��ري��ق ال�ن�ه��ر ـ ال�ط��اب��ق
« »12ـ املبنى املركزي.
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علمًا بأن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة ال��واق��ع فيه 2012/10/19
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2012/9/21
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس ملحم خطار
التكليف 1977
اعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ الدامور
غرفة القاضي شهرزاد ناصر
ف ��ي امل �ع��ام �ل��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة رق� ��م 2003/4
تاريخ 2003/2/1
ط� ��ال� ��ب ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذ :ج � �م� ��ال ت� ��رس� ��ت ب �ن��ك
ش.م.ل /.وكيله املحامي رزق الله شيت
املنفذ عليه :زهير الشيخ موسى ورفاقه
ال �س �ن��د ال �ت �ن �ف �ي��ذي :ت �ن �ف �ي��ذ ع �ق��د ت��أم�ين
وسندات بقيمة /149.400/د.أ.
تاريخ اب�لاغ االن��ذار االج��رائ��ي من املنفذ
عليه2009/7/9 :
تاريخ قرار الحجز2009/11/18 :
ت ��اري ��خ ت�س�ج�ي�ل��ه ف ��ي ال �س �ج��ل ال �ي��وم��ي:
2010/2/2
ت � � � ��اري � � � ��خ م� � �ح� � �ض � ��ر وص � � � � ��ف ال � � �ع � � �ق� � ��ار:
2010/5/15
ت ��اري ��خ ت�س�ج�ي�ل��ه ف ��ي ال �س �ج��ل ال �ي��وم��ي:
2010/10/19
املطروح للبيع :كامل العقار رقم /155/
ال �ج �ي ��ه ال� �ع� �ق ��اري ��ة ـ ارض ب �ع ��ل س�ل�ي��خ
صخرية صالحة ل�ل��زراع��ة يوجد عليها
ب �ن��اء م��ؤل��ف م ��ن ط��اب��ق ارض� ��ي م�ح�لات
وطابق اول غير مسكون ومهجور منذ
فترة طويلة بناء على العظم.
مساحته940 :م2
حدوده :غربًا طريق عام ـ شرقًا 149 ،153
ً
ـ شماال  154ـ جنوبًا 156
التخمني/201.850/ :د.أ.
قيمة الطرح املحدد من قبل رئيس دائرة
تنفيذ الدامور/121.110/ :د.أ.
م��وع��د امل� ��زاي� ��دة وم� �ك ��ان اج ��رائ� �ه ��ا :ي��وم
االرب � � �ع � ��اء ال � ��واق � ��ع ف� ��ي ،2012/10/17
الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم ـ رئيس
دائرة تنفيذ الدامور
شروط البيع :على الراغب في االشتراك
باملزايدة تنفيذ احكام امل��واد  973و987
و 983م� ��ن ق� ��ان� ��ون اص � � ��ول امل �ح��اك �م��ات
امل��دن �ي��ة ان ي � ��ودع ب ��اس ��م رئ �ي ��س دائ� ��رة
تنفيذ ال��دام��ور ق�ب��ل امل�ب��اش��رة ب��امل��زاي��دة
لدى صندوق الخزينة او احد املصارف
امل�ق�ب��ول��ة مبلغًا م��وازي��ًا ل�ب��دل ال �ط��رح او
يقدم كفالة مصرفية تتضمن هذا املبلغ
وعليه ات�خ��اذ مقام مختار ل��ه ف��ي نطاق
الدائرة ان لم يكن له مقام فيه او لم يسبق
له ان عني مقامًا مختارًا فيه واال اعتبر
قلم الدائرة مقامًا مختارًا له وعليه ايضًا
ف��ي خ�ل�ال ث�لاث��ة اي ��ام م��ن ت��اري��خ ص��دور
ق ��رار االح��ال��ة اي� ��داع ك��ام��ل ال�ث�م��ن ب��اس��م
رئيس دائرة تنفيذ الدامور في صندوق
الخزينة او احد املصارف املقبولة تحت

طائلة اع��ادة املزايدة بزيادة العشر واال
فعلى عهدته يضمن النقص وال يستفيد
م ��ن ال� ��زي� ��ادة وع �ل �ي��ه ك ��ذل ��ك دف� ��ع ال�ث�م��ن
والرسوم والنفقات بما فيه رسم الداللة
 %5من دون الحاجة النذار او طلب وذلك
من خالل عشرين يومًا من تاريخ صدور
قرار االحالة.
رئيس القلم
خضر حمية

في البحصاص ما بني الساعة  8صباحًا
و 12ظهرًا من كل يوم عمل.
ت� �ق ��دم ال� � �ع � ��روض ف� ��ي أم� ��ان� ��ة ال � �س ��ر ف��ي
القاديشا _ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم االثنني
الواقع فيه  22تشرين األول  2012الساعة
 12ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا باإلنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 1954

اعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
القاضي باسم نصر
رقم املعاملة2012/12 :
املنفذ :بنك بيروت (ترانس أورينت بنك
سابقًا) وكيله املحامي رياض الجسر
املنفذ عليهما :واصف محمود اسماعيل
وفاطمة الزعبي ـ حيزوق
ال�س�ن��د ال�ت�ن�ف�ي��ذي :ع�ق��د ت��أم�ين وس�ن��دات
بمبلغ /15.000/د.أ .عدا امللحقات
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
للمرة الثانية ك��ام��ل ال�ع�ق��ار رق��م /222/
حيزوق خاصة املنفذ عليها فاطمة عمر
الزعبي والذي هو عبارة عن ارض سقي
ت��زرع خضر ضمنها اش �ج��ار .مساحته
/474/م ،2ي�ح��ده غ��رب��ًا :ال�ع�ق��ار ،/212/
ش��رق��ًا ال� �ع� �ق ��ارات 525/ :و 226و،/227
ً
ش� �م ��اال :ط��ري��ق ع ��ام ج �ن��وب��ًا :ال �ع �ق��اري��ن
 221/و./223
ت � ��اري � ��خ ق � � � ��رار ال � �ح � �ج� ��ز2001/1/10 :
ت��اري��خ ت�س�ج�ي�ل��ه ف��ي ال�س�ج��ل ال �ع �ق��اري:
2001/1/13
ال� �ت� �خ� �م�ي�ن/7110/ :1د.أ .ب � ��دل ال �ط ��رح
املخفض/3263/ :د.أ.
موعد امل��زاي��دة ومكانها :نهار الخميس
 2012/10/18ال �ع��اش��رة ص �ب��اح��ًا ام ��ام
رئيس دائرة تنفيذ حلبا.
ل �ل ��راغ ��ب ال� ��دخ� ��ول ب ��امل ��زاي ��دة دف � ��ع م�ث��ل
ب��دل ال�ط��رح امل �ق��رر ن�ق�دًا او ت�ق��دي��م كفالة
ً
ق��ان��ون�ي��ة واف �ي��ة وات �خ��اذ م �ح�لا الق��ام�ت��ه
ضمن نطاق دائ��رة تنفيذ حلبا اذا كان
مقيمًا خارجها واال عد قلم هذه الدائرة
م�ق��ام��ًا م�خ�ت��ارًا ودف ��ع ع�ل�اوة ع�ل��ى ال�ب��دل
مبلغ /1000000/ل.ل .تدفع امانة باسم
دائ ��رة تنفيذ حلبا وع�ل��ى ال �ش��اري رسم
الداللة واالحالة والتسجيل.
مأمور التنفيذ
بيار السكاف

اعالن
من امانة السجل العقاري في املنت
ط �ل��ب ف� ��ادي ح �ن��ا امل ��ر س �ن��د ت�م�ل�ي��ك ب��دل
ضائع بالعقار  /1893/بتغرين.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
ماريا خير

إعالن
ت �ع �ل��ن ش��رك��ة ك �ه��رب��اء ل �ب �ن��ان ال�ش�م��ال��ي
امل� �غ� �ف� �ل ��ة _ ال � �ق� ��ادي � �ش� ��ا ع � ��ن اس� � �ت � ��دراج
ل �ل �ع ��روض ال �ع ��ائ ��د ل� �ش ��راء  100م��ؤش��ر
أع �ط��ال ع �ل��ى ش �ب �ك��ات ال �ت��وت��ر امل�ت��وس��ط
الهوائية ،وذل��ك وف��ق املواصفات الفنية
وال � �ش ��روط اإلداري � � ��ة امل� �ح ��ددة ف ��ي دف�ت��ر
ال � �ش� ��روط ال� � ��ذي ي �م �ك��ن ال �ح �ص ��ول ع�ل��ى
ن�س�خ��ة ع �ن��ه ل �ق��اء م�ب�ل��غ م �ئ��ة أل ��ف ل�ي��رة
لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم الشراء
ف��ي املصلحة اإلداري ��ة ف��ي م��رك��ز الشركة

اعالن
من امانة السجل العقاري في املنت
طلب سميح ابراهيم صليبا ملوكله نقوال
نمر صليبا احد ورثة جوهره سركيس
خ� �ل� �ي ��ل ب �ص �ف �ت �ه��ا م � ��ن ورث� � � ��ة م �ن �ص��ور
ع�ب��د صليبا س�ن��دي تمليك ب��دل ضائع
بالعقارين  804/ /803/بتغرين باسم
املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
ماريا خير

اعالن
من امانة السجل العقاري في املنت
ط �ل��ب امل� �ح ��ام ��ي ط ��ان� �ي ��وس ش ��اك ��ر ض��و
ملوكلته ن�ه��اد حبيب ب��و ج��ودة الوكيلة
عن رضا بطرس بو جودة سندي تمليك
بدل ضائع بحصته بالعقارين /81/80/
جورة البلوط.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
ماريا خير
اعالن
من امانة السجل العقاري في املنت
طلب حسن ابراهيم فقيه ملوكلته غزاله
علي مجير وكيلة علي جواد شريم سند
ت �م �ل �ي��ك ب� ��دل ض ��ائ ��ع ب �ح �ص �ت��ه ب��ال �ع �ق��ار
 /3447/برج حمود.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
ماريا خير
اعالن
من امانة السجل العقاري في املنت
طلبت ن��اه�ي��ه دي��ب س�لام��ه س�ن��د تمليك
بدل ضائع بالعقار  /5159/القسم /25/
بلوك  Hبرج حمود.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
ماريا خير

