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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

رسمية ►
إعالنات
مبوب ►
◄ ◄
غادر ولم يعد
غادر العمال البنغالدشيون
MD SHAJAHAN
MD SHAMIN
BAYZID BHUIYAN
OBAYDUL HAQUE
MOHAMMAD OSMAN GONI
ZAHIR KHAN
MD FUL MIA
MOHAMMAD SHUHEL MIAH
م ــن عـنــد م ـخــدوم ـهــم ،ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنهم شيئًا ،اإلت ـصــال على
الرقم 03/528487
غادرت العاملة البنغالدشية:
HASENA BEGUM
مــن م ـنــزل مـخــدومـتـهــا فــريــال ديــب
عاصي
ف ــي أنـ ـص ــار ،ي ــرج ــى م ـمــن يـعــرفـهــا
االتصال على الرقم553340/03 :
غادر العامالن البنغالدشيان
RUHAN MOHAMMAD
FARUK MOHAMMAD
مــن عند مخدومهما ،الــرجــاء ممن
يعرف عنهما شيئًا ،االتصال على
الرقم 03/528487

مطلوب
A pharmaceutical co. requiring a sales supervisor to manage sales team, exp. min. 4
yrs.,mobile:03/823457 ,
mail:
business.opportunities@outlook.com

مطلــــوب

""Matrix designer
ذو خربة ،لعمل
املجوهرات يف األرشفية.
03/898989
awmouzannar@gmail.com

ً
مطلوب فورا
ملصانع ( )MARBLOللرخام
الـصـفــرا ـ ـ ك ـســروان ـ ـ خلف مصنع
السجاد
 )1محاسبة جامعية ـ ـ خبرة ال تقل
عن  3سنوات يتقن اإلنكليزية.
 )2أمـ ـ ـ ــن م ـ ـس ـ ـتـ ــودع م ـت ـخ ـصــص
بالرخام والغرانيت ـ ـ خبرة ال تقل
عن  5سنوات.
 )3نــاطــور للمصنع لــديــه خـبــرة ال
تقل عن  5سنوات.
تقدم الطلبات في املصنع ـ ـ الصفرا
 )4سائقة أو سائق خاص ـ ـ السكن
فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت أو الـ ـض ــواح ــي لــديــه
خبرة ّ
جدية ال تقل عن  3سنوات.
تـ ـق ــدم ال ـط ـل ـب ــات فـ ــي االش ــرفـ ـي ــة ـ ـ ـ
ش ـ ــارع س ــاس ــن خ ـلــف ب ـنــك ع ــوده
م ـق ــاب ــل م ـج ـمــع ال ـ ـعـ ــازاريـ ــة ب ـنــايــة
ســانـتــا م ــاري ــا ل ــدى وك ـيــل الـبـنــايــة
ـ ـ ـ ـ ـ ل ــاسـ ـتـ ـفـ ـس ــار ال ـ ـ ـضـ ـ ــروري جـ ـدًا
03/303093

عقار للبيع

بناء صناعي مساحة البناء
(7400م)2
مساحة األرض (1343م)2
يصلح ليكون سنرت تجاري ـــ
مستشفى ـــ مدرسة
الرويس ـــ شارع عبد النور
للجادين فقط
 03/607354ـــ 03/912037

مطلوب مندويب
مبيعات لرشكة مواد
غذائية للعمل يف منطقة
بريوت وضواحيها
هاتف- 01/822546 :
01/840173

E-mail: untecser@inco.com.lb

JOB OPPORTUNITY IN KUWAIT

A Kitchen international company is looking for below posts :
• Sales kitchens .
• Interior designer.
Email : ali@homeartco.com.
Mob : 00965 55744916.

CALL FOR LOCAL TENDER
Tender Reference: LB17001-8517-1701

Habitat for Humanity Lebanon intends to rehabilitate 6 schools
within Aley and El Shouf regions.
Interested contractors are invited to obtain the bid documentation
starting March 15, 2017 by contacting HFHL office in Ashrafieh,
tel. 01-215162, or a soft copy may be sent by email to any bidder
requesting such to yshaar@hfhlebanon.org
Offers in response to this invitation will be accepted until April 4th
at noon.

إعالن
مـ ـ ــن أمـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـجـ ــل ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــاري فــي
مرجعيون وحاصبيا
طـلــب عـلــي ابــراهـيــم ش ـحــاده املـعــروف
ب ــاس ــم عـ ـب ــد عـ ـل ــي ابـ ــراه ـ ـيـ ــم شـ ـح ــاده
وفقًا للصحيفة العينية للعقار 4098
الـخـيــام شـهــادة قيد بــدل ضــائــع فيما
خص حصته في العقار املذكور.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
تـعـلــن كـهــربــاء لـبـنــان عــن رغـبـتـهــا في
إج ـ ــراء اسـ ـت ــدراج عـ ــروض لـنـقــل م ــادة
الـ ـغ ــاز أوي ـ ــل بــال ـص ـهــاريــج م ــن معمل
الزهراني الى معمل الجية الحراري.
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.
علمًا إن آخــر موعد لتقديم العروض
هو نهار الجمعة الواقع في 2017/4/7
عند نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2017/3/15
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 431
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ جويا برئاسة
القاضي منال فارس
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/55
امل ـن ـف ــذ :سـ ـ ــاري أم ـ ــن إب ــراهـ ـي ــم فـضــل
الله وكـيــاه املحاميان منال فــريــدي ـ ـ
وعدنان سعيد
املـنـفــذ عليهم :لـيــال وإبــراه ـيــم ســاري
ف ـضــل ال ـل ــه وم ـح ـمــد أمـ ــن ف ـضــل الـلــه
وأمني محمد فضل الله
 :وعادل وحسن وفاتن ورفاه وشادية
وس ـن ــاء مـحـمــد ش ــري ــف رضـ ــا ورجـ ــاء
ونبيل
 :وغ ـ ــال ـ ــب وح ـ ـسـ ــن وش ـ ــري ـ ــف نـجـيــب
شريف رضا.
السند التنفيذي :استنابة مــن دائــرة
تنفيذ صيدا النفاذ الحكم الصادر عن
املحكمة االبتدائية في الجنوب ـ ـ قرار
 2015/236تاريخه 2015/6/4
تاريخ التنفيذ2015/12/3 :
تاريخ تبليغ االنذار2016/5/19 :
تاريخ قرار الحجز2016/6/20 :
تاريخ تسجيله2016/6/23 :
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:
2016/9/24
تاريخ تسجيله2016/10/26 :
الـعـقــار امل ـطــروح للبيع :الـعـقــار /145
دبعال ـ ـ  2400سهمًا مساحته  7989م2
هــو كناية عــن أرض منبسطة بستان
مغروس بكامله بأشجار الحمضيات
املثمرة باالضافة الى نصوب صغيرة
من االفوكا.
ً
ح ـ ـ ــدود الـ ـعـ ـق ــار :ش ـ ـمـ ــاال :ط ــري ــق ع ــام
دبـعــال والـعـقــار  /144/دبـعــال ـ ـ غربًا
العقار  /146/دبـعــال ـ ـ جنوبًا العقار
 /121/دبـعــال وطــريــق ـ ـ شرقًا العقار
 /142/دبعال.
قيمة التخمني/319560/ :د.أ .ثالثماية
وتسعة عشر الف وخمسماية وستون
د.أ.
بدل الطرح/191736/ :د.أ .ماية وواحد
وتـ ـسـ ـع ــون الـ ـ ــف وس ـب ـع ـم ــاي ــة وس ـت ــة
وثالثون د.أ.
مــوعــد الـبـيــع وم ـكــان اج ــرائ ــه :الساعة
ال ـث ــان ـي ــة عـ ـش ــرة ظـ ـهـ ـرًا م ــن الـخـمـيــس
ال ــواق ــع فـيــه  2017/4/27أم ــام رئيس
دائرة التنفيذ في جويا وعلى الراغب

ب ــال ـش ــراء ق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة أن
يـ ـق ــدم ب ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح ن ـ ـق ـ ـدًا ،أو بـكـفــالــة
م ـص ــرف ـي ــة واف ـ ـيـ ــة او ش ـي ــك م ـصــرفــي
مــن أح ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة ،لحضرة
رئيس دائرة التنفيذ في جويا وعليه
إت ـ ـخـ ــاذ م ـح ــل الق ــامـ ـت ــه ض ـم ــن ن ـطــاق
املحكمة واال اعـتـبــر كــل تبليغ لــه في
قـلـمـهــا قــانــون ـيــا وع ـل ـيــه اي ـ ــداع الـثـمــن
فــي خــال مهلة ثــاثــة أي ــام مــن تاريخ
صــدور قــرار االحالة وعليه كذلك دفع
الـثـمــن وال ــرس ــوم والـنـفـقــات بـمــا فيها
رسم داللة  %5خالل عشرين يومًا من
تاريخ صدور قرار االحالة.
رئيس القلم
أحمد جباعي
إعالن عن مناقصة عمومية
فـ ـ ــي تـ ـ ـم ـ ــام ال ـ ـسـ ــاعـ ــة الـ ـ ـع ـ ــاش ـ ــرة ق ـبــل
ال ـظ ـهــر م ــن ي ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع فيه
 2017/04/11ت ـجــري مــؤس ـســة مـيــاه
بيروت وجبل لبنان مناقصة عمومية
بطريقة الظرف املختوم عائدة لـ"شراء
قساطل من نوع بوليئتيلني مع القطع
واللوازم التابعة لها للعام  "2017وفقًا
ل ــدف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط الـ ـخ ــاص امل ــوض ــوع
لهذه الغاية وذلك في املكتب الرئيسي
الكائن في شارع سامي الصلح ـ ـ ملك
الشدراوي ـ ـ بيروت.
ي ـم ـكــن مل ــن ي ــرغ ــب االش ـ ـتـ ــراك ف ــي هــذه
امل ـن ــاق ـص ــة االط ـ ـ ــاع وال ـح ـص ــول عـلــى
هذا الدفتر االتصال بدائرة الصفقات
وامل ـش ـتــريــات ف ــي ال ـطــابــق االول ـ ـ ـ من
مركز املؤسسة الكائن في وادي خطار
ـ ـ الحازمية ـ ـ قرب مستشفى قلب يسوع
لقاء مبلغ /1.500.000/ل.ل .يدفع في
صـنــدوق املــؤسـســة لـقــاء ايـصــال يضم
الى العرض.
تقدم العروض باليد الى قلم املؤسسة
الـ ـط ــاب ــق الـ ــرابـ ــع فـ ــي م ـه ـل ــة اق ـص ــاه ــا
ال ـســاعــة الـثــانـيــة ع ـشــرة م ــن آخ ــر يــوم
ع ـمــل يـسـبــق م ــوع ــد اجـ ـ ــراء املـنــاقـصــة
وي ــرف ــض ك ــل عـ ــرض ي ـص ــل ب ـع ــد ه ــذا
املوعد.
رئيس مجلس االدارة

املدير العام
املهندس جوزف نصير
التكليف 453
إعالن
تـعـلــن كـهــربــاء لـبـنــان عــن رغـبـتـهــا في
إج ـ ــراء اسـ ـت ــدراج عـ ــروض لـنـقــل م ــادة
الـ ـغ ــاز أويـ ـ ــل ب ــن م ـع ـم ـلــي ال ــزه ــران ــي
وبعلبك ومعملي الزهراني وصور.
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
/200 000/ل.ل.
تسلم ال ـعــروض بــالـيــد إل ــى امــانــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الــواقــع فــي 2017/4/21
عند نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2017/3/17
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 451
إعالن
ج ـ ــان ـ ــب :م ـ ـيـ ــرا اح ـ ـمـ ــد عـ ـب ــد ال ـ ـهـ ــادي
(مجهولة املقام)
املوضوع :خالصة حكم
امل ـ ــرج ـ ــع :م ـح ـك ـمــة ب ـ ـيـ ــروت ال ـشــرع ـيــة
الجعفرية
رقم الصادر2017/164 :
التاريخ2017/03/16 :
ب ـتــاريــخ  2017/2/27ص ــدر ع ــن هــذه
املحكمة الحكم اساس  2017/25سجل
 14ق ـض ــى ب ــاثـ ـب ــات ط ــاق ــك الــرج ـعــي
الغيابي الحاصل بتاريخ 2017/1/23
مــن املــدعــي ج ــاد مـحـمــد غ ـنــدور لذلك
ع ـل ـي ــك م ــراجـ ـع ــة ق ـل ــم امل ـح ـك ـم ــة خ ــال
مهلة خمسة واربعني يومًا (اعتراض
واالستئناف) تلي النشر.

دعوة لحضور إجتامع الجمعية العمومية السنوية
العادية ملساهمي سيدروس بنك ش.م.ل.
يترشف مجلس إدارة سيدروس بنك ش.م.ل .بدعوة حرضات املساهمني لحضور إجتامع
الجمعية العمومية السنوية العادية املنوي إنعقادها يف متام الساعة العارشة من قبل ظهر
يوم الجمعة الواقع فيه  ،2017/4/7يف مركز املرصف الرئييس يف برج حمود ،للتداول يف
األمور الواردة عىل جدول األعامل اآليت:
 - 1اإلستامع إىل تقرير مجلس اإلدارة العام حول حسابات املرصف العائدة للسنة املالية
2016؛
 - 2اإلستامع إىل تقرير مفويض املراقبة العام حول حسابات املرصف العائدة للسنة املالية
2016؛
 - 3املصادقة عىل ميزانية وحسابات املرصف العائدة للسنة املالية 2016؛
 - 4اإلستامع اىل التقارير الخاصة ملفويض املراقبة وملجلس إدارة املرصف ،ومنح الرتاخيص
املنصوص عنها يف املواد  158و 159من قانون التجارة ،و 152من قانون النقد والتسليف؛
 - 5منح مخصصات لبعض أعضاء مجلس االدارة؛
 - 6إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن إدارتهم للمرصف خالل السنة املالية 2016؛
 - 7أمور أخرى.
تعترب الجلسة قانونية بحضور مساهمني ميثلون ثلث رأس مال املرصف عىل األقل.
مجلس إدارة
سيدروس بنك ش.م.ل.
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