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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
العروض العائد لشراء عدادات إلكترونية
ل ـ ـ ـ ــزوم امل ـ ـح ـ ـطـ ــات الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ،م ــوض ــوع
اس ـ ـتـ ــدراج ال ـ ـعـ ــروض رقـ ــم ث4د12058/
تاريخ  ،2015/11/9قد مــددت لغاية يوم
الجمعة  2016/12/2عند نهاية ال ــدوام
الرسمي.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /150.000/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 األحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2016/11/8
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2216
إعالن تلزيم
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
والـكـهــربــائـيــة ،عــن إج ــراء تـلــزيــم بطريقة
اس ـ ـتـ ــدراج عـ ـ ــروض ع ـل ــى اسـ ـ ــاس تـقــديــم
اسعار لتنفيذ مشروع اشغال إنارة عامة
في بلدة تنورين ـ ـ قضاء البترون.
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة
من يوم االربعاء الواقع في .2016/12/14
فعلى املتعهدين املسجلني وفقًا ألحكام
امل ــرس ــوم رق ــم  3688تــاريــخ 1966/1/25
وامل ـص ـن ـف ــون ف ــي الـ ــدرجـ ــة ال ـث ــال ـث ــة فـقــط
لـتـنـفـيــذ ص ـف ـقــات االشـ ـغ ــال الـكـهــربــائـيــة
ال ـج ــدول رق ــم  ،1/4الــراغ ـبــن بــاالش ـتــراك
بـ ـه ــذا الـ ـتـ ـل ــزي ــم تـ ـق ــدي ــم ع ــروضـ ـه ــم قـبــل
الـ ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة عـ ـش ــرة مـ ــن آخ ـ ــر ي ــوم
عـمــل يـسـبــق ال ـيــوم امل ـحــدد لجلسة فض
الـعــروض ـ ـ وفــق نصوص دفتر الشروط
الـخــاص ال ــذي يمكن االط ــاع والحصول
عليه في املديرية العامة للموارد املائية
وال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ـ ـ ـ ـ ـ م ـص ـل ـحــة الـ ـ ــديـ ـ ــوان ـ ـ ـ ـ
كورنيش النهر.
بيروت في  10تشرين الثاني 2016
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 2253
إعالن تلزيم
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
والـكـهــربــائـيــة ،عــن إج ــراء تـلــزيــم بطريقة
اس ـ ـتـ ــدراج عـ ـ ــروض ع ـل ــى اسـ ـ ــاس تـقــديــم
اسعار لتنفيذ مشروع أشغال إنارة عامة
في قضاء الشوف.
تجري عملية التلزيم في الساعة العاشرة
من يوم الخميس الواقع في .2016/12/15
فعلى املتعهدين املسجلني وفقًا ألحكام
امل ــرس ــوم رق ــم  3688تــاريــخ 1966/1/25
وامل ـص ـن ـف ــون ف ــي الـ ــدرجـ ــة ال ـث ــال ـث ــة فـقــط
لـتـنـفـيــذ ص ـف ـقــات االشـ ـغ ــال الـكـهــربــائـيــة
ال ـج ــدول رق ــم  ،1/4الــراغ ـبــن بــاالش ـتــراك
بـ ـه ــذا الـ ـتـ ـل ــزي ــم تـ ـق ــدي ــم ع ــروضـ ـه ــم قـبــل
الـ ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة عـ ـش ــرة مـ ــن آخ ـ ــر ي ــوم
عـمــل يـسـبــق ال ـيــوم امل ـحــدد لجلسة فض
الـعــروض ـ ـ وفــق نصوص دفتر الشروط
الـخــاص ال ــذي يمكن االط ــاع والحصول
عليه في املديرية العامة للموارد املائية
وال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ـ ـ ـ ـ ـ م ـص ـل ـحــة الـ ـ ــديـ ـ ــوان ـ ـ ـ ـ
كورنيش النهر.
بيروت في  10تشرين الثاني 2016
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 2256
إعالن تلزيم
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
والـكـهــربــائـيــة ،عــن إج ــراء تـلــزيــم بطريقة
اس ـ ـتـ ــدراج عـ ـ ــروض ع ـل ــى اسـ ـ ــاس تـقــديــم
اسعار لتنفيذ مشروع اشغال إنارة عامة
في قضاء طرابلس.
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة
من يوم الخميس الواقع في .2016/12/22
فعلى املتعهدين املسجلني وفقًا ألحكام

امل ــرس ــوم رق ــم  3688تــاريــخ 1966/1/25
وامل ـص ـن ـف ــون ف ــي الـ ــدرجـ ــة ال ـث ــال ـث ــة فـقــط
لـتـنـفـيــذ ص ـف ـقــات االشـ ـغ ــال الـكـهــربــائـيــة
ال ـج ــدول رق ــم  ،1/4الــراغ ـبــن بــاالش ـتــراك
بـ ـه ــذا الـ ـتـ ـل ــزي ــم تـ ـق ــدي ــم ع ــروضـ ـه ــم قـبــل
الـ ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة عـ ـش ــرة مـ ــن آخ ـ ــر ي ــوم
عـمــل يـسـبــق ال ـيــوم امل ـحــدد لجلسة فض
الـعــروض ـ ـ وفــق نصوص دفتر الشروط
الـخــاص ال ــذي يمكن االط ــاع والحصول
عليه في املديرية العامة للموارد املائية
وال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ـ ـ ـ ـ ـ م ـص ـل ـحــة الـ ـ ــديـ ـ ــوان ـ ـ ـ ـ
كورنيش النهر.
بيروت في  10تشرين الثاني 2016
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 2259
إعالن تلزيم
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
والـكـهــربــائـيــة ،عــن إج ــراء تـلــزيــم بطريقة
اس ـ ـتـ ــدراج عـ ـ ــروض ع ـل ــى اسـ ـ ــاس تـقــديــم
اسعار لتنفيذ مشروع أشغال إنارة عامة
في قضاء عاليه.
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة
من يوم االربعاء الواقع في .2016/12/21
فعلى املتعهدين املسجلني وفقًا ألحكام
امل ــرس ــوم رق ــم  3688تــاريــخ 1966/1/25
وامل ـص ـن ـف ــون ف ــي الـ ــدرجـ ــة ال ـث ــال ـث ــة فـقــط
لـتـنـفـيــذ ص ـف ـقــات االشـ ـغ ــال الـكـهــربــائـيــة
ال ـج ــدول رق ــم  ،1/4الــراغ ـبــن بــاالش ـتــراك
بـ ـه ــذا الـ ـتـ ـل ــزي ــم تـ ـق ــدي ــم ع ــروضـ ـه ــم قـبــل
الـ ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة عـ ـش ــرة مـ ــن آخ ـ ــر ي ــوم
عـمــل يـسـبــق ال ـيــوم امل ـحــدد لجلسة فض
الـعــروض ـ ـ وفــق نصوص دفتر الشروط
الـخــاص ال ــذي يمكن االط ــاع والحصول
عليه في املديرية العامة للموارد املائية
وال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ـ ـ ـ ـ ـ م ـص ـل ـحــة الـ ـ ــديـ ـ ــوان ـ ـ ـ ـ
كورنيش النهر.
بيروت في  10تشرين الثاني 2016
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 2262
إعالن تلزيم
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
والـكـهــربــائـيــة ،عــن إج ــراء تـلــزيــم بطريقة
اس ـ ـتـ ــدراج عـ ـ ــروض ع ـل ــى اسـ ـ ــاس تـقــديــم
اسـ ـع ــار م ــع تـخـفـيــض مـ ــدة االع ـ ــان الــى
ً
خمسة ايام عمال بموافقة معالي الوزير
ب ـت ــاري ــخ  2016/11/9لـتـنـفـيــذ م ـش ــروع
أشغال إنارة عامة على الطاقة الشمسية
في بلدة بشمزين ـ ـ قضاء الكورة.
تجري عملية التلزيم في الساعة العاشرة
من يوم الخميس الواقع في .2016/12/8
فعلى املتعهدين املسجلني وفقًا ألحكام
امل ــرس ــوم رق ــم  3688تــاريــخ 1966/1/25
وامل ـص ـن ـف ــون ف ــي الـ ــدرجـ ــة ال ـث ــال ـث ــة فـقــط
لـتـنـفـيــذ ص ـف ـقــات االشـ ـغ ــال الـكـهــربــائـيــة
ال ـج ــدول رق ــم  ،1/4الــراغ ـبــن بــاالش ـتــراك
بـ ـه ــذا الـ ـتـ ـل ــزي ــم تـ ـق ــدي ــم ع ــروضـ ـه ــم قـبــل
الـ ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة عـ ـش ــرة مـ ــن آخ ـ ــر ي ــوم
عـمــل يـسـبــق ال ـيــوم امل ـحــدد لجلسة فض
الـعــروض ـ ـ وفــق نصوص دفتر الشروط
الـخــاص ال ــذي يمكن االط ــاع والحصول
عليه في املديرية العامة للموارد املائية
وال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ـ ـ ـ ـ ـ م ـص ـل ـحــة الـ ـ ــديـ ـ ــوان ـ ـ ـ ـ
كورنيش النهر.
بيروت في  10تشرين الثاني 2016
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 2264
إعالن تلزيم
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
والـكـهــربــائـيــة ،عــن إج ــراء تـلــزيــم بطريقة
اس ـ ـتـ ــدراج عـ ـ ــروض ع ـل ــى اسـ ـ ــاس تـقــديــم
اسـ ـع ــار م ــع تـخـفـيــض مـ ــدة االع ـ ــان الــى
ً
خمسة ايام عمال بموافقة معالي الوزير
ب ـت ــاري ــخ  2016/11/9لـتـنـفـيــذ م ـش ــروع
أشغال إنارة عامة على الطاقة الشمسية
إلنارة ثكنة وسام الحسن ـ ـ ضبية ـ ـ قضاء
املنت.
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة
من يوم الجمعة الواقع في .2016/12/9
فعلى املتعهدين املسجلني وفقًا ألحكام
امل ــرس ــوم رق ــم  3688تــاريــخ 1966/1/25
وامل ـص ـن ـف ــون ف ــي الـ ــدرجـ ــة ال ـث ــال ـث ــة فـقــط

لـتـنـفـيــذ ص ـف ـقــات االشـ ـغ ــال الـكـهــربــائـيــة
ال ـج ــدول رق ــم  ،1/4الــراغ ـبــن بــاالشـتــراك
بـ ـه ــذا الـ ـتـ ـل ــزي ــم تـ ـق ــدي ــم ع ــروضـ ـه ــم قـبــل
الـ ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة عـ ـش ــرة مـ ــن آخ ـ ــر ي ــوم
عـمــل يـسـبــق ال ـيــوم امل ـحــدد لجلسة فض
الـعــروض ـ ـ وفــق نصوص دفتر الشروط
الـخــاص ال ــذي يمكن االط ــاع والحصول
عليه في املديرية العامة للموارد املائية
وال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ـ ـ ـ ـ ـ م ـص ـل ـحــة الـ ـ ــديـ ـ ــوان ـ ـ ـ ـ
كورنيش النهر.
بيروت في  10تشرين الثاني 2016
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 2265
إعالن بيع باملعاملة 2016/877
محكمة تنفيذ عقود ّ
السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي ن ـه ــار االث ـن ــن في
 2016/11/28الـســاعــة  3:00بـعــد الظهر
س ـ ـيـ ــارة املـ ـنـ ـف ــذ ع ـل ـي ــه انـ ـ ـط ـ ــوان م ـي ـشــال
نــاصـيــف مــاركــة ايـنـفـنـتــي  FX45مــوديــل
 2005رقـ ــم /163845/ج الـخـصــوصـيــة
ً
ت ـح ـص ـي ــا لـ ــديـ ــن طـ ــالـ ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ بـنــك
االع ـ ـت ـ ـمـ ــاد املـ ـص ــرف ــي ش.م.ل .وك ـي ـل ـتــه
املـحــامـيــة سـحــر ول ـيــد فــرنـسـيــس الـبــالــغ
 $/14.516.87/ع ــدا ال ـلــواحــق واملخمنة
ب ـم ـب ـل ــغ  $/8712/وامل ـ ـطـ ــروحـ ــة بـسـعــر
 $/7000/أو م ـ ــا يـ ـع ــادلـ ـه ــا بــال ـع ـم ـلــة
الوطنية وأن رس ــوم امليكانيك قــد بلغت
/1.633.000/ل.ل ،.فعلى الراغب بالشراء
الـ ـحـ ـض ــور ب ــامل ــوع ــد امل ـ ـحـ ــدد إل ـ ــى مـ ــرآب
سيرياك في بيروت الكرنتينا مصحوبًا
بالثمن نقدًا أو شيك مصرفي و ٪5رسم
بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2011/318
محكمة تنفيذ عقود ّ
السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت ـ ـبـ ــاع بـ ـ ــاملـ ـ ــزاد الـ ـعـ ـلـ ـن ــي ن ـ ـهـ ــار االثـ ـن ــن
فـ ــي  2016/11/28الـ ـس ــاع ــة  2:00بـعــد
ال ـظ ـهــر س ـي ــارة امل ـن ـفــذ عـلـيــه ح ـســن علي
الشميساني مــاركــة ب ام ف ب ام ف CI
 330مـ ــوديـ ــل  2001رقـ ـ ــم /168339/و
ً
ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ت ـح ـص ـي ــا لـ ــديـ ــن ط ــال ــب
التنفيذ البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.
وك ـي ـل ــه املـ ـح ــام ــي رام ـ ــي ب ــاس ـي ــل ال ـبــالــغ
 $/12.092.86/ع ــدا ال ـلــواحــق واملخمنة
ب ـم ـب ـل ــغ  $/7380/وامل ـ ـطـ ــروحـ ــة ل ـل ـمــرة
السادسة بسعر  $/1500/أو ما يعادلها
بالعملة الوطنية وأن رسوم امليكانيك قد
بلغت /2900000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد إلــى مــرآب البنك  BLCفي بيروت
مقابل نقابة املحامني مصحوبًا بالثمن
نقدًا أو شيك مصرفي و ٪5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن عن مناقصة عمومية
إن املديرية العامة ألمن الدولة ترغب في
إجراء مناقصة عمومية لتحقيق إطارات
وركائم وذلك على أساس السعر األدنى.
فعلى الــراغـبــن بــاالشـتــراك فــي املناقصة
العمومية الحضور إلى قسم التلزيم في
املديرية العامة املذكورة ـ ـ محلة سبينس
ـ ـ لــإطــاع عـلــى دفـتــر ال ـشــروط الخاصة
وتقديم طلباتهم وذلك اعتبارًا من تاريخ
نشر هــذا اإلع ــان ولغاية الساعة 12.00
من تاريخ .2016/11/24
إن جلسة فض العروض تجري في مبنى
املديرية العامة الساعة  10.00من تاريخ
.2016/11/25
اللواء جورج قرعة
املدير العام ألمن الدولة
التكليف 2247
تصحيح خطأ
في إعالن بيع صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة التنفيذية رقم 2015/874
ورد خـطــأ فــي إع ــان الـبـيــع ال ـص ــادر عن
دائـ ــرة تنفيذ امل ــن بــاملـعــامـلــة التنفيذية
رقم  2015/874املنفذ بنك بيروت ش.م.ل.
واملنفذ عليه نقوال ميشال رزق املنشور
في جريدة األخبار العدد  /3026/تاريخ
.2016/11/5
الخطأ :ان املنفذ عليه هــو :نقوال ميشال

رزف.
الصواب :ان املنفذ عليه هو :نقوال ميشال
رزق.
فاقتضى التصويب
رئيس قلم دائرة تنفيذ املنت
زياد داغر
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
غرفة الرئيس علي سيف الدين
رقم املعاملة2015/261 :
املنفذ :جمال ترست بنك ش.م.ل.
وكيله املحامي أحمد وهبة
املنفذ عليه :نايف ديب امللط ـ ـ بعلبك
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي وق ـي ـمــة ال ــدي ــن :ثــاثــة
سندات ديــن وعقد فتح الحساب وكتاب
العقد العام وموثقة بعقد تأمني وشهادة
ال ـت ــأم ــن ال ـب ــال ــغ ل ـغــايــة  2015/7/29ما
قيمته  /157236250/ليرة لبنانية عدا
الـفــوائــد واملـلـحـقــات علمًا ان أصــل الدين
هو مبلغ  /150500000/ليرة لبنانية.
تاريخ التنفيذ2015/8/19 :
تاريخ تبليغ االنذار والحجز2015/8/27 :
و 2015/10/9
تاريخ قرار الحجز2015/9/23 :
تاريخ تسجيله2015/9/28 :
تاريخ محضر وصف العقار2015/11/7 :
تاريخ تسجيله2015/11/25 :
بيان العقارات املحجوزة ومشتمالتها:
ً
أوال /2400/ :سهم بالعقار رقم /1411/
بعلبك ـ ـ أميري محلة دوارة قناة ايعات ـ ـ
العقار مسيج بأعمدة حديدية واسمنتية
وشريط شائك ويوجد عليه بناء مؤلف
من غرفة ومطبخ وحمام وشرفة بمساحة
 /50/م 2كما يوجد  /60/شجرة مثمرة
متنوعة بعمر عشر سنوات وبئر ارتوازي
بعمق  /150/متر وهو مجهز بقوة انش
وربع.
ـ ـ مساحته /4535/ :م2
ـ ـ ـ ـ ح ـ ــدوده :ي ـحــده غــربــا ق ـنــاة م ـيــاه عــامــة
وخـلـفـهــا طــريــق ع ــام وش ــرق ــا طــريــق عــام
ً
وش ـمــاال طــريــق عــام وجـنــوبــا الـعـقــار رقم
./141/
ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـحـ ـق ــوق ال ـع ـي ـن ـي ــة :ي ــوم ــي /3475/
تــاريــخ  2012/10/30ان ـش ــاءات واضــافــة
ان ـش ــاءات قطعة ارض ضمنها بـنــاء من
االسـمـنــت املـسـلــح طــابــق ارض ــي يحتوي
على غرفة نوم وشرفة بموجب التكليف
الفني  2012/1270بملفه .حق انتفاع او
ارت ـفــاق لـهــذا الـعـقــار االسـتـفــادة مــن مياه
رأس العني بواسطة قناة الربع الشمالي
املتصلة بقناة ايعات.
ـ ـ يومي  /997/تاريخ  2013/3/28تأمني
على كامل العقار درجة اولى بدون مزاحم
الــدائــن جـمــال تــرســت بنك ش.م.ل .املدين
نــايــف دي ــب املـلــط قيمته /300000000/
ليرة لبنانية.
تعهد املــديــن بـعــدم الـبـيــع أو الـتــأمــن أو
ال ـت ــأج ـي ــر أو ت ــرت ـي ــب أي ح ــق ع ـي ـنــي إال
بموافقة الدائن.
ـ ـ ـ ـ ي ــوم ــي  /3005/ت ــاري ــخ 2015/9/28
ح ـجــز ت ـن ـف ـيــذي رق ــم  2015/261مـصــدر
الحجز دائرة تنفيذ بعلبك الحاجز جمال
ترست بنك ش.م.ل .املحجوز عليه نايف
ديــب املـلــط عــدد االسـهــم املـحـجــوز عليها
 /2400/سهم.
ـ ـ ـ ـ يــومــي  /3730/ت ــاري ــخ 2015/11/25
م ـح ـضــر وصـ ــف ال ـع ـق ــار م ـص ــدر الـحـجــز
دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ب ـع ـل ـبــك رق ـ ــم 2015/261
ال ـ ـحـ ــاجـ ــز ج ـ ـمـ ــال تـ ــرسـ ــت بـ ـن ــك ش.م.ل.
واملحجوز عليه نايف ديب امللط.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن ب ـ ــالـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــرة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة:
/272750000/ل.ل.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بـ ـ ـ ــدل ال ـ ـ ـطـ ـ ــرح بـ ــال ـ ـل ـ ـيـ ــرة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة
ب ـ ـ ـعـ ـ ــد الـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــض ل ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــرة االول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى:
/152194500/ل.ل.
ثانيًا /600/ :سهم بالعقار رقم /1065/
بـعـلـبــك ـ ـ ـ ـ أم ـي ــري مـحـلــة الــزلــومــة الـعـقــار
ع ـبــارة عــن أرض زراع ـي ــة ال يــوجــد عليه
انشاءات أو أغراس.
ـ ـ مساحته/9168/ :م2
ـ ـ يحده غربًا العقار رقم  /1009/وشرقًا
ً
العقار رقــم  /1125/وشـمــاال العقار رقم
 /1010/وج ـنــوبــا ال ـع ـقــار رق ــم /1121/
ومجرى ماء عام.
ـ ـ الحقوق العينية :حــق انتفاع وارتـفــاق
ل ـهــذا ال ـع ـقــار مــرت ـفــق ب ـم ــرور م ـيــاه ال ــري
ل ـل ـع ـق ــارات رقـ ــم  1009/و 1125و 1000
و /1001مــن م ـيــاه رأس ال ـعــن بــواسـطــة
قناة ربع الشمالي.

نفس الحجز التنفيذي ومحضر وصف
العقار بالعقار رقم  /1411/بعلبك أعاله.
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـخ ـ ـ ـمـ ـ ــن ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة الـ ـ ـلـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة:
/45800000/ل.ل.
بـ ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح ب ــالـ ـلـ ـي ــرة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة بـعــد
التخفيض للمرة االولى/25578720/ :ل.ل.
ثــالـثــا /300/ :سهم بالعقار رقــم /422/
بعلبك أمـيــري محلة وادي خضر يوجد
ضمنه  /15/بناء.
 1ـ ـ بـنــاء مــن ث ــاث طــوابــق ارض ــي ثالثة
محالت ومطلع درج يؤدي الى االول وهو
ع ـبــارة عــن شـقـتــن سكنيتني واح ــد قيد
االن ـج ــاز ،وال ـطــابــق الـثــانــي اي ـضــا عـبــارة
عن شقتني قيد االنجاز مساحة كل طابق
 /230/م2
 2ـ ـ بـنــاء طــابــق ارض ــي بمساحة حوالي
 /300/م 2وحديقة خلفية ضمنها أشجار
مثمرة ومحلني على الطريق العام.
 3ـ ـ بـنــاء ثــالــث عـبــارة عــن سقف وأعـمــدة
قيد االنـجــاز مساحته حوالي  /250/م2
وخلفه حديقة مصونة مغروسة أشجار
مثمرة.
 4ـ ـ بناء رابع يعود الى املنفذ عليه نايف
دي ــب امل ـلــط مـســاحـتــه ح ــوال ــي  /230/م2
للطابق الــواحــد وهــو عـبــارة عــن طابقني
قيد االنجاز.
 5ـ ـ بـنــاء يـعــود للمنفذ عليه مــؤلــف من
ثالث طبقات بمساحة حوالي  /230/م2
لكل طابق.
 6ـ ـ ـ ـ ال ـب ـنــاء ال ـس ــادس مــؤلــف مــن طابقني
م ـس ــاح ــة ك ــل ط ــاب ــق  /160/م 2وي ــوج ــد
ضمنه حــديـقــة مـغــروســة اش ـجــار مثمرة
مختلفة.
 7ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـبـ ـن ــاء الـ ـس ــاب ــع عـ ـب ــارة ع ــن طــابــق
ارضـ ــي شـقــة سـكـنـيــة مـســاحـتـهــا /150/
م 2وحديقة ضمنها عريشة على سقالة
ح ــدي ــد عـ ــدد ث ــاث ــة وأعـ ـم ــدة ب ــاط ــون في
الطابق االول.
 8ـ ـ البناء الثامن مؤلف من طابقني سفلي
وأرض ــي مساحة الطابق حــوالــي /160/
م.2
 9ـ ـ البناء التاسع طابق أرضي مساحته
 /150/م 2وبجانبه كــراج أعمدة وسقف
مساحته حوالي  /12/م 2ويوجد ضمنه
بعض أشجار الزينة.
 10ـ ـ ـ ـ ـ ال ـب ـن ــاء ال ـع ــاش ــر م ــؤل ــف م ــن ث ــاث
طبقات مساحة الطابق حوالي  /150/م2
ويوجد ضمنه حديقة مزروعة بأشجار
سرو واشجار مثمرة.
 11ـ ـ الـبـنــاء ال ـحــادي عـشــر طــابــق أرضــي
م ـســاح ـتــه ح ــوال ــي  /100/م 2وبـجــانـبــه
كراج سيارة بمساحة  /35/م 2وحديقة.
 12ـ ـ الـبـنــاء الـثــانــي عـشــر طــابــق أرضــي
م ـســاح ـتــه ح ــوال ــي  /150/م 2وحــدي ـقــة
وعريشة على سقالة حديد.
 13ـ ـ البناء الثالث عشر عبارة عن شقتني
سكنيتني مساحة الواحدة حوالي /225/
م2
 14ـ ـ الرابع عشر شقة سكنية مساحتها
 /100/م 2وغـ ــرفـ ــة م ـس ـت ـق ـلــة  /20/م2
وحديقة.
 15ـ ـ بـنــاء طــابــق ارض ــي شقة مساحتها
حـ ـ ــوالـ ـ ــي  /150/م 2يـ ـعـ ـل ــوه ــا أعـ ـم ــدة
أسمنتية.
ـ ـ مساحته  /6711/م2
ـ ـ ح ــدوده :يحده غربًا طريق عــام وشرقًا
ً
ال ـع ـقــار رق ــم  /4838/وش ـم ــاال ال ـع ـقــارات
،7733 ،7727 ،7726 ،7725 ،7724 ،7723/
 /7731 ،7730 ،7729 ،7728وجنوبًا قناة
مياه عامة.
ـ ـ ـ ـ ال ـح ـقــوق الـعـيـنـيــة :تـخـطـيــط واشـ ــارات
اخ ـ ــرى ه ــذا ال ـع ـق ــار مــرت ـفــق بــالـتـخـطـيــط
املـصــدق بــاملــرســوم رقــم  /14299/تاريخ
 1949/2/7كما يوجد عليه عدة مخالفات
بناء.
ـ ـ ـ ـ يــومــي  /3716/ت ــاري ــخ 2010/11/11
ح ـجــز تـنـفـيــذي ع ـق ــاري رق ــم 2010/387
ملصلحة مؤسسة كهرباء لبنان املحجوز
عليه عماد أحمد الرفاعي.
ـ ـ نفس الحجز التنفيذي ومحضر وصف
العقار بالعقار رقم  /1411/بعلبك أعاله.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن ب ـ ــالـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــرة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة:
 /288785625/ل.ل.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بـ ـ ـ ــدل ال ـ ـ ـطـ ـ ــرح بـ ــال ـ ـل ـ ـيـ ــرة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة
ب ـ ـ ـعـ ـ ــد الـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــض ل ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــرة االول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى:
/161142378.75/ل.ل.
ـ ـ ـ ـ مـجـمــوع الـتـخـمــن بــالـلـيــرة اللبنانية:
 /607375625/ل.ل.
ـ ـ مجموع بــدل الـطــرح بالليرة اللبنانية
ب ـ ـ ـعـ ـ ــد الـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــض ل ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــرة االول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى:

