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إعالنات

إعالنات
◄ وفيات ►
السيد محمد سعيد الزين وعائلته
وعــائ ـلــة امل ــرح ــوم إب ــراه ـي ــم الـشـيــخ
محمد رضا الزين ينعون
املرحوم محمد رضا إبراهيم
الشيخ محمد رضا الزين
املتوفي في الواليات املتحدة
ويـتـقـبـلــون ال ـت ـعــازي ي ــوم الجمعة
ال ـ ــواق ـ ــع فـ ــي  ، 2018/12/21مــن
الساعة  3حتى  6في منزل والــده –
دوحة عرمون – بناية اكرم الخليل
– بعد صيدلية الدوحة – ط.2

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
بيع سـيــارة صــادر عــن محكمة تنفيذ
عقود السيارات في بيروت
عدد 2018/344
تـ ـ ـب ـ ــاع ب ـ ـ ــامل ـ ـ ــزاد الـ ـعـ ـلـ ـن ــي ال ـخ ـم ـي ــس
 2019/1/3الـســاعــة  3:30بـعــد الظهر
سـ ـي ــارة امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـهــا ن ــان ـس ــي ام ـيــر
جـ ـ ـ ـ ــورج دمـ ـ ـ ــر مـ ـ ــاركـ ـ ــة ج ـ ـيـ ــب غـ ــرانـ ــد
ش ـي ــروك ــي الريـ ـ ــدو رقـ ــم /470499/ج
م ــودي ــل  2006ل ــون كـحـلــي املـحـجــوزة
ً
ت ـ ـح ـ ـص ـ ـيـ ــا لـ ـ ــديـ ـ ــن بـ ـ ـن ـ ــك االعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاد
امل ـص ــرف ــي ش.م.ل .وك ـي ـل ـتــه املـحــامـيــة
مــاري شـهــوان البالغ /8076/د.أ .عدا
اللواحق واملخمنة بمبلغ /5500/د.أ.
واملـطــروحــة بمبلغ /3800/د.أ .أو ما
يـعــادلــه بالعملة الوطنية وان رســوم
امليكانيك تبلغ  /425/د.أ.
ف ـع ـل ــى ال ـ ــراغ ـ ــب بـ ــال ـ ـشـ ــراء ال ـح ـض ــور
ب ــامل ــوع ــد امل ـح ــدد الـ ــى م ـ ــرآب سـيــريــاك
الكرنتينا خلف فوج االطفاء مصحوبًا
بالثمن نقدًا أو شيك مقبول و %5رسم
بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
تعلن بلدية بكيفا عن حاجتها لتلزيم
تشغيل املــولــد الكهربائي التابع لها
عــن الـعــام  2019ملــن يرغب التقدم الى
مــركــز الـبـلــديــة ضـمــن الـ ــدوام الرسمي
للحصول على دفتر الـشــروط ملــدة 15
ي ــوم ــا اع ـت ـب ــارًا م ــن ت ــاري ــخ ال ـن ـشــر في
الجريدة الرسمية.
بكيفا2018/12/10 :
رئيس بلدية بكيفا
فاضل فياض
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بــأن مهلة تقديم
العروض العائد للقيام بصب أرضية
خ ـ ــزان ـ ــات الـ ـفـ ـي ــول فـ ــي م ـع ـم ــل ال ـ ــذوق
الحراري ،موضوع استدراج العروض
رقم ث4د 9162/تاريخ  ،2018/9/18قد
مددت لغاية يوم الجمعة 2019/1/25
عـنــد نـهــايــة الـ ـ ــدوام الــرس ـمــي الـســاعــة
 11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
العروض املذكور اعاله الحصول على
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة
ال ــدي ــوان ـ ـ ـ ام ــان ــة ال ـس ــر ـ ـ ـ ال ـطــابــق 12
(غ ــرف ــة  ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان
ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر وذل ــك لـقــاء مبلغ قــدره
 /100 000/ل.ل.
علما بــأن العروض التي سبق وتقدم
ب ـهــا ب ـعــض امل ــوردي ــن ال تـ ــزال ســاريــة
املـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــول ومـ ـ ـ ــن امل ـ ـم ـ ـكـ ــن فـ ـ ــي م ـط ـلــق
االحــوال تقديم عــروض جديدة افضل
للمؤسسة.
تسلم ال ـعــروض بــالـيــد ال ــى أمــانــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/12/14
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2590
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إعالن
تعلن كهرباء لبنان بــأن مهلة تقديم
العروض العائد لتدمير جورتي فصل
واستحداث جورتي فصل في مناطق
الـخــزانــات فــي معمل ال ــذوق الـحــراري،
مـ ــوضـ ــوع اس ـ ـ ـتـ ـ ــدراج الـ ـ ـع ـ ــروض رق ــم
ث4د 9161/ت ــاري ــخ  ،2018/9/18قد
مددت لغاية يوم الجمعة 2019/1/18
عـنــد نـهــايــة الـ ـ ــدوام الــرس ـمــي الـســاعــة
 11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
العروض املذكور اعاله الحصول على
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة
ال ــدي ــوان ـ ـ ـ ام ــان ــة ال ـس ــر ـ ـ ـ ال ـطــابــق 12
(غ ــرف ــة  ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان
ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر وذل ــك لـقــاء مبلغ قــدره
 /150 000/ل.ل.
علما بــأن العروض التي سبق وتقدم
ب ـهــا ب ـعــض امل ــوردي ــن ال تـ ــزال ســاريــة

املـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــول ومـ ـ ـ ــن امل ـ ـم ـ ـكـ ــن فـ ـ ــي م ـط ـلــق
االحــوال تقديم عــروض جديدة افضل
للمؤسسة.
تسلم ال ـعــروض بــالـيــد ال ــى أمــانــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/12/14
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2591
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بــأن مهلة تقديم
ال ـعــروض الـعــائــد لصيانة واستثمار
الخط البحري الحالي في معمل الجية
الحراري ،موضوع استدراج العروض
رقم ث4د 4070/تاريخ  ،2018/4/18قد
مددت لغاية يوم الجمعة 2019/1/25
عـنــد نـهــايــة الـ ـ ــدوام الــرس ـمــي الـســاعــة
 11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
العروض املذكور اعاله الحصول على
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة
ال ــدي ــوان ـ ـ ـ ام ــان ــة ال ـس ــر ـ ـ ـ ال ـطــابــق 12
(غ ــرف ــة  ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان
ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر وذل ــك لـقــاء مبلغ قــدره
 /50 000/ل.ل.
علما بــأن العروض التي سبق وتقدم
ب ـهــا ب ـعــض امل ــوردي ــن ال تـ ــزال ســاريــة
املـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــول ومـ ـ ـ ــن امل ـ ـم ـ ـكـ ــن فـ ـ ــي م ـط ـلــق
االحــوال تقديم عــروض جديدة افضل
للمؤسسة.
تسلم ال ـعــروض بــالـيــد ال ــى أمــانــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/12/17
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2617
إعالن
تـعـلــن كـهــربــاء لـبـنــان عــن رغـبـتـهــا في
إج ـ ــراء اسـ ـت ــدراج عـ ــروض السـتـئـجــار
مركز جديد لدائرة النبيطة.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
العروض املذكور اعاله الحصول على
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة
ال ــدي ــوان ـ ـ ـ ام ــان ــة ال ـس ــر ـ ـ ـ ال ـطــابــق 12
(غ ــرف ــة  ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان
ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر وذل ــك لـقــاء مبلغ قــدره
/20 000/ل.ل.
تسلم ال ـعــروض بــالـيــد إل ــى امــانــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في 2019/01/25
عـنــد نـهــايــة الـ ـ ــدوام الــرس ـمــي الـســاعــة
 11:00قبل الظهر.
بيروت في 2018/12/14
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2593
إنذار عام
ان رئيس دائرة التحصيل في مديرية
الضريبة على القيمة املضافة ،يدعو
ج ـم ـيــع ال ـخ ــاض ـع ــن لـ ـه ــذه ال ـضــري ـبــة
الـ ــى ت ـســديــد م ــا ي ـتــوجــب عـلـيـهــم من
ضريبة على القيمة املضافة وغرامات
م ـل ـح ـقــة ب ـه ــا ن ــات ـج ــة ع ــن ال ـت ـصــاريــح
الدورية املقدمة قبل  2009/1/1وكذلك
ال ـت ـك ــال ـي ــف االضـ ــاف ـ ـيـ ــة وال ـت ـك ـم ـي ـل ـيــة
الصادرة قبل هذا التاريخ ،وذلك خالل
خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا
االنذار العام في الجريدة الرسمية مع
مــراعــاة الـنـصــوص القانونية املرعية
االجراء بتاريخ النشر.
يعتبر هذا االنذار العام بمثابة تبليغ
شخصي لكل خاضع ،وقاطعًا لعامل
مرور الزمن.
بيروت في  29تشرين الثاني 2018
رئيس دائرة التحصيل
كلوديا غنيمة

التكليف 2493
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ي ـن ـفــذ ب ـنــك بـ ـي ــروت والـ ـب ــاد الـعــربـيــة
ش.م.ل .الــذي حــل محل بنك بيبلوس
ش.م.ل .باملعاملة  99/398بوجه روالن
وجـ ـي ــه ح ـن ــن وجـ ـ ـ ــوزف ن ـخ ـل ــه يـمــن
ً
تحصيال لــديــن طــالــب التنفيذ البالغ
/38808/د.أ .ولــديــن الـحــال بالتنفيذ
الـبــالــغ /1.200.000/د.أ .عــدا الفوائد
واللواحق.
وي ـجــري التنفيذ عـلــى ال ـع ـقــارات 652
و /765ن ـه ــر الـ ــذهـ ــب و/1317وط ـ ـ ـ ـ ــى
الجوز
 ال ـع ـقــار /652نـ ـه ــر ال ــذه ــب مساحته 850م.م .وهو بموجب االفادة العقارية
قـطـعــة ارض حــرجـيــة م ـف ــرزة ع ــن 166
وب ــال ـك ـش ــف ت ـب ــن ان الـ ــواقـ ــع مـطــابــق
لــافــادة الـعـقــاريــة وطبيعته منحدرة
وتصل اليه عبر طريق شحتول جورة
مهاد مشروع البدوي.
 ال ـع ـقــار /765نـ ـه ــر ال ــذه ــب مساحته 820م.م/وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ب ـ ـمـ ــوجـ ــب االفـ ـ ـ ـ ــادة
الـعـقــاريــة قطعة ارض حرجية مفرزة
ع ــن  166وبــال ـك ـشــف ت ـبــن ان ال ــواق ــع
م ـط ــاب ــق لـ ــافـ ــادة ال ـع ـق ــاري ــة طـبـيـعـتــه
حــرجـيــة شــديــدة االن ـح ــدار تـصــل اليه
عبر شحتول جــورة مهاد نهر الذهب
عبر طريق افراز غير مزفت.
 العقار /1317وط ــى الجوز مساحته 1175م.م .وه ـ ـ ــو بـ ـم ــوج ــب االفـ ـ ـ ــادة
الـ ـعـ ـق ــاري ــة ارض ب ـع ــل م ـش ـج ــرة ك ــرم
عريش مفرز عن  368وبالكشف تبني
ان ال ــواق ــع مـطــابــق ل ــاف ــادة الـعـقــاريــة
وتـصــل الـيــه عـبــر طــريــق وط ــى الـجــوز
ب ـق ـعــاتــة ع ـش ـق ــوت ع ـب ــر ط ــري ــق اف ـ ــراز
مصاب بخط كهرباء.
 تاريخ قرار الحجز  99/5/31وتاريختسجيله في  99/6/18وفي 99/9/18
 بدل تخمني العقار /652نهر الذهب/21250/د.أ .وبدل طرحه /12750/د.أ.
 بدل تخمني العقار /765نهر الذهب/16400/د.أ .وبدل طرحه /9840/د.أ.
 ب ـ ــدل ت ـخ ـم ــن الـ ـعـ ـق ــار /1317وط ـ ـ ـ ــىالـ ـج ــوز /146875/د.أ .وب ـ ــدل طــرحــه
/88125/د.أ.
يجري البيع يــوم الثالثاء الــواقــع فيه
 2019/1/29الـســاعــة ال ـحــاديــة عشرة
قبل الظهر في قاعة محكمة كسروان.
لـ ـل ــراغ ــب ب ــالـ ـش ــراء دف ـ ــع ب ـ ــدل ال ـط ــرح
ب ـم ــوج ــب شـ ــك م ـص ــرف ــي م ـن ـظ ــم الم ــر
حضرة رئيس دائرة تنفيذ كسروان او
تقديم كفالة وافـيــة مــن احــد املصارف
املـقـبــولــة م ــن ال ــدول ــة ويـتـحـمــل رس ــوم
ال ـت ـس ـج ـي ــل والـ ـ ــداللـ ـ ــة وع ـل ـي ــه ات ـخ ــاذ
محل اقــامــة ضمن نـطــاق الــدائــرة واال
عد قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه
االطــاع على قيود الصحيفة العينية
العائدة للعقارات موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2016/536
طـ ــالـ ــب الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ :الـ ـبـ ـن ــك ال ـل ـب ـن ــان ــي
الـســويـســري ش.م.ل .بــوكــالــة املحامي
ّ
الجميل.
مروان
املنفذ عليه :حسن محمد درويش
السند التنفيذي :استنابة دائرة تنفيذ
ً
بيروت رقم  2016/984تحصيال لدين
ال ـج ـهــة امل ـن ـف ــذة وال ـب ــال ــغ 12.643.91
دوالر اميركي عدا الرسوم واملصاريف
والفوائد.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2016/4/20 :
تاريخ تبليغ االنذار2016/7/13 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ق ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـجـ ــز2016/8/2 :
وتاريخ تسجيله في السجل العقاري
2016/9/17
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ م ـ ـح ـ ـضـ ــر وصـ ـ ـ ـ ــف الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــار:
 2016/12/25وتـ ـ ــاريـ ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه:
2017/5/3
العقار املوصوف 2400 :سهم من القسم
 12مــن الـعـقــار /4109مـنـطـقــة حبوش
العقارية وهو عبارة عن شقة سكنية

تقع في الطابق الثاني لناحية الشمال
مــؤل ـفــة م ــن ص ــال ــون وس ـف ــرة ومـطـبــخ
وغرفتي نوم وحمامان ومــوزع وممر
وتراس وشرفتني.
مساحة177 :م2
التخمني 123900 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض 74340 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
م ـ ـكـ ــان امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة وتـ ــاري ـ ـخ ـ ـهـ ــا :ن ـه ــار
ال ـخ ـم ـيــس الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه 2019/1/10
الساعة  11.00ظهرًا امام رئيس دائرة
النبطية.
تـ ـط ــرح ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة ل ـل ـب ـيــع ب ــامل ــزاد
ال ـع ـل ـنــي ال ـع ـق ــارات امل ــوص ــوف ــة اع ــاه،
فعلى الراغب بالشراء ايداع بدل الطرح
في قلم الدائرة بموجب شيك مصرفي
منظم المر رئيس دائرة تنفيذ النبطية
واتـخــاذ محل اقــامــة لــه ضمن نطاقها
واال عد قلمها مقامًا مختارًا له ما لم
ً
يكن ممثال بمحام ،وعليه االطالع على
ق ـي ــود الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة لـلـعـقــارات
املطروحة ودفع الثمن والرسوم ضمن
املهلة القانونية تحت طائلة متابعة
التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ
ميرفت زبيب
إعالن
تعلن وزارة املــالـيــة انـهــا وضـعــت قيد
التحصيل جداول التكليف األساسية
ل ـضــري ـبــة األمـ ـ ــاك امل ـب ـن ـيــة ،الـ ـص ــادرة
في محافظة لبنان الجنوبي (أقضية
ص ـيــدا  -ص ــور  -ج ــزي ــن) ع ــن إيـ ــرادات
ال ـع ــام ــن  2015و 2016ت ـك ـل ـيــف ع ــام
 ،2018وتدعو جميع املكلفني لتسديد
هـ ــذه ال ـض ــرائ ــب ،م ــع االش ـ ـ ــارة الـ ــى أن
املكلفني الــذيــن ال ي ـســددون الضريبة
املـتــوجـبــة عليهم يـتـعــرضــون لـغــرامــة
بنسبة مقدارها  %1شهريًا (ويعتبر
ً
كسر الشهر شهرًا كامال) لغاية تاريخ
التسديد ،وتسري هذه الغرامة إعتبارًا
من:
ـ ـ انقضاء شهرين من تاريخ نشر هذا
االع ـ ــان ف ــي ع ــدد ال ـج ــري ــدة الــرسـمـيــة
ال ــذي سيصدر بتاريخ 2018/12/20
للعقارات الـتــي ال تــزيــد إيــراداتـهــا عن
 20.000.000ليرة لبنانية.
ـ ـ ـ ـ إع ـت ـب ــارًا م ــن ت ــاري ــخ إن ـت ـه ــاء املـهـلــة
األســاسـيــة للتصريح لـلـعـقــارات التي
تزيد إيــراداتـهــا عــن  20.000.000ليرة
لبنانية.
تـبــدأ مهلة االع ـت ــراض عـلــى الضريبة
املذكورة املحددة بشهرين اعتبارًا من
اليوم التالي لتاريخ نشر هذا االعالن
أي في  21كانون االول  2018وتنتهي
في  21شباط  2019ضمنًا.
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 2568
إعالن

تعلن وزارة املــالـيــة انـهــا وضـعــت قيد
التحصيل جــداول التكليف األساسية
لضريبة األمــاك املبنية ،الـصــادرة في
مـحــافـظــة جـبــل ل ـب ـنــان (ق ـض ــاء عــالـيــه)
ع ــن إيـ ـ ــرادات ال ـع ــام  2016تـكـلـيــف عــام
 ،2018وتدعو جميع املكلفني لتسديد
هـ ــذه الـ ـض ــرائ ــب ،م ــع االشـ ـ ـ ــارة الـ ــى أن
املـكـلـفــن ال ــذي ــن ال ي ـس ــددون الـضــريـبــة
امل ـتــوج ـبــة عـلـيـهــم ي ـت ـعــرضــون لـغــرامــة
بنسبة مـقــدارهــا  %1شهريًا (ويعتبر
ً
كسر الشهر شهرًا كامال) لغاية تاريخ
التسديد ،وتسري هذه الغرامة إعتبارًا
من:
ـ ـ انقضاء شهرين من تاريخ نشر هذا
االع ـ ــان ف ــي ع ــدد ال ـج ــري ــدة الــرسـمـيــة
ال ــذي سيصدر بتاريخ 2018/12/20
للعقارات الـتــي ال تــزيــد إيــراداتـهــا عن
 20.000.000ليرة لبنانية.
ـ ـ ـ ـ إع ـت ـب ــارًا م ــن ت ــاري ــخ إن ـت ـه ــاء املـهـلــة
األســاسـيــة للتصريح لـلـعـقــارات التي
تزيد إيــراداتـهــا عــن  20.000.000ليرة
لبنانية.
تـبــدأ مهلة االع ـت ــراض عـلــى الضريبة
املذكورة املحددة بشهرين اعتبارًا من
اليوم التالي لتاريخ نشر هذا االعالن
أي في  21كانون االول  2018وتنتهي
في  21شباط  2019ضمنًا.
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 2566
إعالن
ع ــن مـنــاقـصــة عـمــومـيــة لـتـلــزيــم ش ــراء
ل ـ ـ ــوازم واج ـ ـهـ ــزة خ ــاص ــة ب ـت ـج ـه ـيــزات
املكننة
ي ـجــري ال ـص ـنــدوق الــوط ـنــي للضمان
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي فـ ــي م ـب ـن ــاه الـ ـك ــائ ــن فــي
بـ ـي ــروت ـ ـ ـ ـ شـ ـ ــارع بـ ـغ ــداد ـ ـ ـ ـ كــورن ـيــش
املزرعة في تمام الساعة العاشرة من
يوم الثالثاء الواقع فيه 2019/01/08
م ـنــاق ـصــة ع ـمــوم ـيــة ب ـطــري ـقــة ال ـظ ــرف
املـخـتــوم لتلزيم ش ــراء ل ــوازم واجـهــزة
خاصة بتجهيزات املكننة للعام .2019
ي ـم ـكــن االط ـ ـ ــاع ع ـل ــى دفـ ـت ــر الـ ـش ــروط
املـ ــوضـ ــوع لـ ـه ــذه ال ـغ ــاي ــة ف ــي مـكــاتــب
امل ــدي ــري ــة االداري ـ ـ ـ ــة ل ـل ـص ـن ــدوق خ ــال
اوقات الدوام الرسمي.
ت ــرس ــل ال ـ ـعـ ــروض ف ــي ظ ـ ــرف مـخـتــوم
وتسلم باليد الى بريد املديرية االدارية
لـ ـق ــاء ايـ ـص ــال ب ــرق ــم وتـ ــاريـ ــخ وص ــول
ال ـع ــرض ع ـلــى أن ت ـصــل ق ـبــل الـســاعــة
الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق
التاريخ املحدد الجراء املناقصة.
يـ ـهـ ـم ــل ال ـ ـع ـ ــرض ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـقـ ــدم ب ـغ ـيــر
الطريقة املذكورة اعــاه ،او يصل بعد
املدة املحددة.
بيروت في2018/12/18 :
املدير العام
الدكتور محمد كركي
التكليف 2629

توزيع جوائز سيتي غروب
ألصحاب املشاريع الصغرى يف لبنان
برعايــة معــايل وزيــر الشــؤون اإلجتامعيــة األســتاذ بيــار بــو عــايص املحــرم،
إحتفلــت جمعيــة الشــبان املســيحية ومجموعــة ســيتي غــروب املرصفيــة بتوزيــع
جوائــز ماليــة عــى الفائزيــن يف إدارة املشــاريع الصغــرى والتــي كانــت قــد م ّولــت
بقــروض ميــرة مــن إثنــي عــرة مؤسســة إقراضية يف لبنــان ،يف حضور مســؤولني
مــن الجمعيــة ومجموعــة ســيتي غــروب وفاعليــات مــن املجتمــع املــدين.
برنامــج الجوائــز مــن ســيتي غــروب هــو يف ســنته الثالثــة عــر وقــد بلــغ عــدد
املســتفيدين منــه  457رابحـاً بــن األعــوام  2018 – 2005ومــن مختلــف املناطــق
اللبنانيــة ،منهــم  39فائـزا ً للعــام .2018
يعتــر هــذا املــروع مــن أهــم املشــاريع التــي تلقــي الضــوء عــى ريــادة األعــال
يف لبنــان ،املرتبطــة بالبعديــن اإلجتامعــي واإلقتصــادي وخاصــة انهــا تضــم ذوي
اإلحتياجــات الخاصــة ومختلــف قطاعــات الخدمــات والصناعــات الحرفيــة
والزراعيــة وغريهــا.

إنذار عام
إن رئـ ـي ــس دائـ ـ ـ ــرة ت ـح ـص ـيــل ب ـي ــروت
ورؤساء دوائر التحصيل في املصالح
املالية االقليمية في املحافظات يدعون
جميع املكلفني الى تسديد ما يتوجب
عـلـيـهــم م ــن ض ــرائ ــب ورس ـ ــوم ص ــادرة
وغ ـيــر م ـس ــددة لـغــايــة تــاري ـخــه ،وذل ــك
خ ـ ــال م ـه ـلــة خ ـم ـســة ع ـش ــر ي ــوم ــا مــن
تــاريــخ نشر هــذا االع ــان فــي الجريدة
الرسمية.
يعتبر هذا االعالن ،فيما يتعلق بكافة
الـتـكــالـيــف الـ ـص ــادرة قـبــل 2009/1/1
ب ـم ـثــابــة تـبـلـيــغ شـخـصــي ل ـكــل مكلف
ً
وق ــاط ـع ــا ل ـع ــام ــل مـ ـ ــرور ال ــزم ــن ع ـمــا
ب ــاحـ ـك ــام الـ ـفـ ـق ــرة ال ـث ــان ـي ــة مـ ــن امل ـ ــادة
 56م ــن ق ــان ــون االج ـ ـ ــراءات الضريبية
وتعديالتها.
رئيس دائرة تحصيل بيروت
ورؤساء دوائر التحصيل في املصالح
املالية االقليمية في املحافظات
التكليف 2623
إنذار
إن رئـ ـ ـي ـ ــس دائـ ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـتـ ـحـ ـصـ ـي ــل فــي
املصلحة املالية االقليمية في محافظة
جبل لبنان يدعو جميع املكلفني:
 بضريبة الــدخــل على اس ــاس الربحاملقدر،
 وامل ـك ـل ـفــن بـضــريـبــة ال ــدخ ــل حـصـرًابالحد االدنى لغرامات التحقق،
 واملـكـلـفــن بـضــريـبــة االمـ ــاك املبنيةغير امللزمني قانونًا بالتكليف الذاتي،
الـ ــى ت ـســديــد م ــا ي ـتــوجــب عـلـيـهــم من
ضرائب ورسوم صادرة وغير مسددة
لغاية تاريخه ،وذلك خالل مهلة شهر
من اليوم التالي لنشر هذا االعالن في
الجريدة الرسمية.
يعتبر هذا االعالن ،فيما يتعلق بكافة
التكاليف املتعلقة باملكلفني املبينني
اعاله ،والصادرة لغاية ،2013/12/31
ً
ق ــاطـ ـع ــا لـ ـع ــام ــل مـ ـ ـ ــرور ال ـ ــزم ـ ــن ع ـم ــا
بــاح ـكــام ال ـف ـقــرة ال ـس ــادس ــة م ــن امل ــادة
 27م ــن ق ــان ــون االج ـ ـ ــراءات الضريبية
وتعديالتها.
رئيس دائ ــرة التحصيل فــي املصلحة
املالية االقليمية
في محافظة جبل لبنان
عالء املولى
التكليف 2569
إنذار
ان رئيس دائرة تحصيل بيروت يدعو
جميع املكلفني
 بضريبة الــدخــل عـلــى اس ــاس الــربــحاملقدر،
 وامل ـك ـل ـفــن بـضــريـبــة ال ــدخ ــل حـصـرًابالحد االدنى لغرامات التحقق،
 واملـكـلـفــن بـضــريـبــة االمـ ــاك املبنيةغير امللزمني قانونًا بالتكليف الذاتي،
الـ ــى ت ـســديــد م ــا ي ـتــوجــب عـلـيـهــم من
ضرائب ورسوم صادرة وغير مسددة
لغاية تاريخه ،وذلك خالل مهلة شهر
من اليوم التالي لنشر هذا االعالن في
الجريدة الرسمية.
يعتبر هذا االعالن ،فيما يتعلق بكافة
التكاليف املتعلقة باملكلفني املبينني
اعاله ،والصادرة لغاية ،2013/12/31
ً
ق ــاطـ ـع ــا لـ ـع ــام ــل مـ ـ ـ ــرور ال ـ ــزم ـ ــن ع ـم ــا
بــاح ـكــام ال ـف ـقــرة ال ـس ــادس ــة م ــن امل ــادة
 27م ــن ق ــان ــون االج ـ ـ ــراءات الضريبية
وتعديالتها.
رئيس دائرة تحصيل بيروت
أيمن رضا

التكليف 2624
إعالن
انذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
موجه الــى املنفذ عليه :احمد يوسف
احمد مهدي املجهول محل االقامة
تـنــذركــم هــذه الــدائــرة سـنـدًا لـلـمــادة 408
و 409محاكمات مدنية بالحضور اليها
لتسلم االنذار التنفيذي في املعاملة رقم
 2018/2543املتكونة بينك وبني فاطمه
عبد العاطف السيد بخالل /25/يومًا من
تاريخ النشر واتخاذ محل اقامة مختار
ضمن نطاق الدائرة واال ُعد قلمها مقامًا
مختارًا تتبلغون بواسطته كــل االوراق
املوجهة اليكم في املعاملة املذكورة.
مأمور التنفيذ
عباس حمادي
ثان
إعالن ٍ
صادر عن بلدية نهرابراهيم
تـعـلــن ب ـلــديــة ن ـهــرابــراه ـيــم ع ــن اج ــراء
م ـن ــاق ـص ــة ع ـم ــوم ـي ــة ل ـت ـل ــزي ــم اش ـغ ــال
غــب الـطـلــب الن ـشــاء ارص ـفــة وحـيـطــان
وتـعـبـيــد ايــديــال ـيــت لـلـطــرقــات الـعــامــة
ضـ ـم ــن نـ ـط ــاق الـ ـبـ ـل ــدي ــة وفـ ـق ــا لــدف ـتــر
شروط خاص.
يـمـكــن ال ـح ـصــول عـلــى دف ـتــر ال ـشــروط
خ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ـ ــدوام الـ ــرس ـ ـمـ ــي ف ـ ــي م ـب ـنــى
البلدية.
ان اخ ــر مـهـلــة لـتـقــديــم الـ ـع ــروض هي
يــوم االثـنــن الــواقــع فــي 2018/12/24
الـســاعــة الـثــانـيــة عـشــرة ظـهـرًا فــي قلم
ُالبلدية.
تفض الـعــروض يــوم الخميس الواقع
فــي  2018/12/27الساعة الثانية من
بعد الظهر في مركز البلدية.
نهرابراهيم في 2018/12/10
رئيس بلدية نهرابراهيم
طوني ديب مطر
اعالن قضائي
ل ـ ــدى امل ـح ـك ـم ــة االبـ ـت ــدائـ ـي ــة فـ ــي جـبــل
لبنان ،املنت ،الغرفة التاسعة ،الناظرة
ب ـ ــال ـ ــدع ـ ــاوى ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة ،امل ــؤلـ ـف ــة مــن
الــرئـيـســة ال ـقــاضــي سـيـلـفــر أب ــو شـقــرا
والـقــاضـيــن محمد فــرحــات واوجينا
نصير ،تقدم املستدعي جوزاف مخايل
ابـ ــي ن ـجــم ب ــواس ـط ــة وك ـي ـلــه امل ـحــامــي
اي ـلــي م ـتــى بــاس ـتــدعــاء س ـجــل بــالــرقــم
 2018/2205بوجه املستدعى ضدها
ص ــوف ـي ــا بـ ـط ــرس مـ ـع ــوض امل ـج ـهــولــة
محل االقامة يطلب فيه ازالــة الشيوع
ف ــي ال ـع ـق ــار  279اده ال ـع ـق ــاري ــة ،على
املـسـتــدعــى ضــدهــا الـحـضــور ال ــى قلم
املحكمة لتبلغ االس ـتــدعــاء وف ــي حــال
ً
تخلفها يعتبر التبليغ حاصال ويعد
كل تبليغ اليها بواسطة رئيس القلم
صحيحًا بــاسـتـثـنــاء الـحـكــم النهائي
مـهـلــة امل ــاح ـظ ــات واالع ـ ـتـ ــراض خــال
خمسة عشر يومًا تلي مهلة النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب االس ـت ــاذ قـيـصــر سـعــد ال ـخــوري
ح ـن ــا ب ــوك ــال ـت ــه عـ ــن ن ــاص ـي ــف ال ـي ــاس
سالمه احــد ورثــة الياس داود سالمه
م ــال ــك  960س ـه ــم ف ــي ال ـع ـق ــار /489/
انطلياس سند تمليك بدل عن ضائع
بحصة املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

يدعو مجلس ادارة
الجمعية التعاونية االنتاجية يف عامطور
جميــع األعضــاء للمشــاركة يف الجمعيــة العموميــة العاديــة وذلــك نهار
األحــد  20كانــون الثــاين  2019الســاعة الثانيــة عــرة يف دار البلــدة.
جدول األعامل :مناقشة املوازنة وإنتخاب مجلس ادارة جديد.

إعالن
شطب مؤسسة تجارية
صــادر عن أمانة السجل التجاري في
جبل لبنان
بـتــاريــخ  2018/12/12وب ـنــاء للطلب
تـ ـق ــرر شـ ـط ــب قـ ـي ــد م ــؤسـ ـس ــة ب ــروم ــو
باتيمان من السجل التجاري والكائنة
في ساحل علما واملسجلة برقم خاص
 13699بعبدا ألصحابها السادة ورثة
املرحوم سركيس جرجس برمو.
فـ ـعـ ـل ــى كـ ـ ــل ذي مـ ـصـ ـلـ ـح ــة ان يـ ـق ــدم
اعـ ـت ــراض ــه وم ــاح ـظ ــات ــه خ ـ ــال مـهـلــة
عشرة ايام من تاريخ اخر نشر.
أمني السجل التجاري في جبل لبنان
ليليان متى
تبليغ قضائي
مــن محكمة ال ــدرج ــة االولـ ــى فــي جبل
لبنان  -بعبدا الغرفة الثالثة برئاسة
القاضي محمد وســام املرتضى تقدم
املـ ـسـ ـت ــدع ــي سـ ـلـ ـم ــان م ـح ـم ــد ض ــاه ــر
ب ــاالسـ ـت ــدع ــاء  2018/57ي ـط ـلــب فـيــه
االس ـت ـح ـصــال عـلــى سـنــد تـمـلـيــك بــدل
عن ضائع للقسم  18من العقار 1349
حارة حريك.
لكل ذي مصلحة ابداء موقفه امام قلم
هذه املحكمة ضمن مهلة  15يومًا تلي
النشر.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب ع ـب ــاس مـحـمــد ج ـشــي بــوكــالـتــه
عــن طلعت يــوســف يتيم ملــوكـلــه رامــز
يوسف يتيم سندي تمليك بدل ضائع
للعقارين رقم  1090و  1128من منطقة
جويا العقارية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
انذار
ت ــدع ــو م ـص ـل ـح ــة االبـ ـ ـح ـ ــاث ال ـع ـل ـم ـيــة
الزراعية جميع املستفيدين والكفالء
وجميع الــذيــن يتوجب عليهم مبالغ
مالية ناتجة عــن الـعـقــود املــوقـعــة مع
وزارة الـ ــزراعـ ــة الـلـب ـنــانـيــة  -م ـشــروع
انعاش االنتاج الحيواني ،ان يبادروا
الــى تسديد هــذه املـبــالــغ مــع فوائدها
ل ــدى امــانــة ص ـنــدوق املصلحة فــي تل
عـمــارة  -ري ــاق فــي مهلة خمسة عشر
ً
يــومــا مــن تــاري ـخــه ،وذل ــك ع ـمــا بـقــرار
م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء رقـ ـ ــم  / 90ت ــاري ــخ
 2007/11/10ال ـ ـقـ ــاضـ ــي ب ـت ـك ـل ـيــف
م ـص ـل ـح ــة االب ـ ـ ـحـ ـ ــاث ت ـح ـص ـي ــل ه ــذه
االموال لصالح وزارة املالية ،وفي حال
التخلف فاننا سوف نباشر االجراءات
ال ـق ـضــائ ـيــة وال ـقــانــون ـيــة ال ــازم ــة ،مع
اعـتـبــار هــذا االن ــذار العمومي بمثابة
التبليغ القانوني الشخصي وقاطعًا
ملرور الزمن ومع حفظ حقوق املصلحة
كافة.
بالوكالة
املحامي جان بالش
إعالن
شطب شركة محدودة املسؤولية
صــادر عن امانة السجل التجاري في
جبل لبنان
بـتــاريــخ  2018/12/10وب ـنــاء للطلب
تقرر شطب قيد شركة الشرق االوسط
للمصاعد ش.م.م من السجل التجاري
وال ـكــائ ـنــة ف ــي امل ـن ـصــوريــة واملـسـجـلــة
بــرقــم ع ــام  35869ب ـع ـبــدا ألصـحــابـهــا
ال ـســادة عــزيــز حنا صقر وج ــاك عزيز
صـقــر وجـ ــوزف عــزيــز صـقــر وك ــادس
عزيز صقر وشارلوت عزيز صقر.
فـ ـعـ ـل ــى كـ ـ ــل ذي مـ ـصـ ـلـ ـح ــة ان يـ ـق ــدم
اعـ ـت ــراض ــه وم ــاح ـظ ــات ــه خ ـ ــال مـهـلــة
عشرة ايام من تاريخ اخر نشر.
أمني السجل التجاري في جبل لبنان
ليليان متى

