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إعالنات

إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
اس ـت ــدراج ع ــروض للتخلص مــن الـتـلــوث
ب ــامل ــواد النفطية فــي االقـنـيــة وف ــي بعض
املواقع في معمل الذوق الحراري.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور أعـ ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان  -أمــانــة الـســر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /50.000/ل.ل.
ت ـس ـل ــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد ال ـ ــى أمـ ــانـ ــة ســر
كهرباء لبنان  -طريق النهر -الطابق ""12
 املبنى املركزي.علمًا ان اخــر موعد لتقديم الـعــروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2017/12/29عند
نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2017/11/11
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2328
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
الـ ـع ــروض لـتـنـفـيــذ اعـ ـم ــال ن ـقــل م ـحــوالت
ال ـقــدرة فــي محطات التحويل الرئيسية،
م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع اس ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــدراج ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض رق ـ ــم
ث4د 8705/تاريخ  2017/8/19قد مددت
ل ـغــايــة ي ــوم ال ـج ـم ـعــة  2017/12/22عند
نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور أعـ ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان  -أمــانــة الـســر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /50.000/ل.ل.
ّ
ع ـل ـمــا ب ـ ــان الـ ـع ــروض ال ـت ــي س ـبــق وت ـقــدم
بها املوردين ال تــزال سارية املفعول ومن
املمكن فــي مطلق االح ــوال تقديم عــروض
جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـل ــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد ال ـ ــى أمـ ــانـ ــة ســر
كهرباء لبنان  -طريق النهر -الطابق ""12
 املبنى املركزي.بيروت في 2017/11/16
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2314
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـعــروض الـعــائــد ل ـشــراء وتــركـيــب طــابــات
ت ـح ــذي ــر ل ـ ــزوم خـ ـط ــوط الـ ـت ــوت ــر ال ـع ــال ــي،
م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع اس ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــدراج ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض رق ـ ــم
ث4د 5871/تــاريــخ  2017/6/2قــد مــددت
ل ـغــايــة ي ــوم ال ـج ـم ـعــة  2017/12/29عند
نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور أعـ ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان  -أمــانــة الـســر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  100.000ل.ل.
ّ
ع ـل ـمــا ب ـ ــان الـ ـع ــروض ال ـت ــي س ـبــق وت ـقــدم
بها املوردين ال تــزال سارية املفعول ومن
املمكن فــي مطلق االح ــوال تقديم عــروض
جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـل ــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد ال ـ ــى أمـ ــانـ ــة ســر
كهرباء لبنان  -طريق النهر -الطابق ""12
 املبنى املركزي.بيروت في 2017/11/15
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2304
تبليغ قضائي
مــن محكمة بــدايــة جبل لبنان الثالثة في
ب ـع ـب ــدا ب ــرئ ــاس ــة ال ـق ــاض ــي م ـح ـمــد وس ــام
املرتضى تقدم املستأنفون الشيوخ سعيد
وع ـبــدال ـلــه عـمــر الـعـيـســائــي ومـحـمــد عمر
قاسم العيسائي ومحمد محسن عبد الرب
الحريبي باالستئناف  2017/7538يطلب
فيه االستحصال على سندات تمليك بدل
عن ضائع للعقارات  4755و 4038و4754
و 4753و/4746عرمون و/2479القبة.
لكل ذي مصلحة ابداء مالحظاته ضمن
مهلة  15يومًا تلي النشر امام قلم هذه
املحكمة
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
صادر عن السجل التجاري في بيروت
بـ ـم ــوج ــب م ـح ـض ــر ج ـم ـع ـي ــة غـ ـي ــر ع ــادي ــة
مـنـعـقــدة ف ــي  2017/11/6ت ـق ــرر بـتــاريــخ
 2017/11/14ش ـط ــب ق ـي ــد ش ــرك ــة م ـيــدل
ايست تكنولوجي لينك اوف شور ش.م.ل.
امل ـس ـج ـلــة ت ـح ــت ال ــرق ــم  1806155رئ ـيــس
مجلس ادارتها السيد كامل حسني بالن،
من قيود السجل التجاري في بيروت.
الرقم املالي 2710554
فعلى كل ذي مصلحة ان يقدم مالحظاته
او اعتراضه خالل مهلة عشرة ايام من اخر
تاريخ نشر.
رئيس قلم السجل التجاري في بيروت
بالتكليف
مارلني دميان
خالصة حكم
ص ــادر عــن محكمة اسـتـئـنــاف الـجـنــح في
جبل لبنان ـ ـ الغرفة الثالثة
بـ ـت ــاري ــخ  2014/12/18ص ـ ــدر عـ ــن ه ــذه
املحكمة بحق دان ــي ف ــارس جـبــور والــدتــه
مـ ـ ـ ــاري ،م ــوالـ ـي ــد  1970رق ـ ــم س ـج ـلــه 153
الحازمية لبناني ،ق ــرارًا قضى بتصديق
الـ ـحـ ـك ــم ال ـ ـص ـ ــادر عـ ــن الـ ـق ــاض ــي امل ـن ـف ــرد
ال ـجــزائــي فــي بـعـبــدا ال ــذي قـضــى بــإدانـتــه
بالجنحتني املنصوص عنهما في املادتني
 702و 714من قانون العقوبات وبتغريمه
مبلغ مليوني لـيــرة لبنانية والــزامــه بان
يدفع لشركة لوغران فرانس بمبلغ ثالثة
مــايــن لـيــرة لبنانية عـلــى سبيل العطل
والـضــرر ،كما قضى الحكم ايضًا باتالف
ال ـب ـضــاعــة امل ـق ـل ــدة ال ـت ــي ت ـح ـمــل ال ـعــامــة
ال ـف ــارق ــة " "LEGRANDامل ـض ـبــوطــة لــديــه
وب ــال ـص ــاق ص ـ ــورة ع ــن ال ـح ـكــم ع ـلــى بــاب
مــؤسـسـتــه "مــؤسـســة د .جـبــور الـتـجــاريــة"
الـ ـك ــائـ ـن ــة ف ـ ــي م ـح ـل ــة ال ـ ـش ـ ـيـ ــاح – ش ـ ــارع
غاريوس – ملك بشارة ابو شديد وبنشره
في جرديتي النهار واالخبار.
بعبدا في 2017/11/14
رئيس الغرفة الثالثة الجزائية
لدى محكمة استئناف جبل لبنان
القاضي كارول جوزف غنطوس
اعالن عن مزايدة للمرة الثانية
في تمام الساعة العاشرة من نهار الثالثاء
ال ــواق ــع ف ـيــه  2017/12/5ي ـج ــري ات ـحــاد
بلديات كـســروان – الفتوح في مركزه في
مبنى ستيال ماريز الطابق االول مزايدة
لـلـمــرة الـثــانـيــة بـطــريـقــة ال ـظ ــرف املـخـتــوم
لبيع اليات مستعملة وفقًا لدفتر الشروط
املوضوع لهذه الغاية.
ت ــرس ــل ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد ع ـل ــى ان تـصــل
الـيــه قبل الساعة الثانية عـشــرة مــن ظهر
يــوم االثـنــن الــواقــع فــي  2017/12/4وفقًا
لـ ـلـ ـنـ ـم ــوذج امل ـ ــوض ـ ــوع مـ ــن قـ ـب ــل ال ـج ـه ــاز
ال ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــي فـ ـ ــي االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـم ـكــن
االستحصال عليه لدى امانة سر االتحاد
خالل الدوام الرسمي.
رئيس مجلس اتحاد بلديات كسروان -
الفتوح
جوان حبيش
اعالن تلزيم اشغال طرش ودهان وتركيب
باركيه
ل ــأرض ـي ــات ف ــي م ـكــاتــب امل ــدي ــري ــة الـعــامــة
للنقل الـبــريــد والـبـحــري ومـكــاتــب رئــاســة
مرفأ بيروت
الساعة التاسعة من يوم الخميس الواقع
فيه الـحــادي والـعـشــرون مــن شهر كانون
االول  ،2017تجري ادارة املناقصات ـ ـ في
مركزها الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع
بـ ـ ــوردو ـ ـ ـ ـ ال ـص ـنــائــع ـ ـ ـ ـ بـ ـي ــروت ،لـحـســاب
املــديــريــة الـعــامــة للنقل ال ـبــري والـبـحــري،
م ـنــاق ـصــة ت ـل ــزي ــم اشـ ـغ ــال ط ـ ــرش وده ـ ــان
وتــرك ـيــب بــارك ـيــه لــأرض ـيــات فــي مكاتب
املــديــريــة الـعــامــة للنقل الـبــريــد والـبـحــري
ومكاتب رئاسة مرفأ بيروت.
ــالتأمني املــؤقــت/3.000.000/ :ل.ل .فقط
ثالثة ماليني ليرة لبنانية ال غير.
ــطريقة التلزيم :تقديم اسعار.
ت ـ ـقـ ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض ،وف ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ،ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االطـ ــاع
والحصول عليه من املديرية العامة للنقل
البري والبحري.
ي ـ ـجـ ــب ان ت ـ ـصـ ــل الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض الـ ـ ـ ــى ادارة
املناقصات قبل الساعة الثانية عشرة من
اخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 2334

إعالن عن مناقصة عامة
ان رئيس بلدية جونيه.
بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى م ـح ـضــري االن ـت ـخ ــاب تــاريــخ
 2016/5/15و 2016/5/24
بـ ـن ــاء لـ ـلـ ـق ــرار الـ ـبـ ـل ــدي رق ـ ــم  303ت ــاري ــخ
2017/9/20
وبناء على القرار االداري رقم  427تاريخ
 2017/11/16والقاضي بتقصير املهل.
يعلن ما يلي:
مادة اولى :تجري بلدية جونيه مناقصة
ع ــام ــة ل ـت ـل ــزي ــم ت ــأه ـي ــل م ـم ــر بـ ـح ــري مــع
ردميات بني العقارين رقم  /129/و/130/
مــن منطقة غــاديــر الـعـقــاريــة ضـمــن مبلغ
/80.000.000/ل.ل .فقط ثـمــانــون مليون
لـيــرة لبنانية وفـقــا لدفتر ال ـشــروط املعد
لهذه الغاية.
مـ ــادة ثــان ـيــة :ع ـلــى ال ــراغ ـب ــن بــاالش ـتــراك
ال ـت ـقــدم بـطـلـبــاتـهــم ال ــى قـلــم الـبـلــديــة قبل
الـســاعــة الـحــاديــة عشر صباحًا مــن نهار
االربعاء الواقع فيه .2017/11/29
مــادة ثالثة :تفض العروض يوم الجمعة
الواقع فيه  2017/12/1الساعة العاشرة
صباحًا في مبنى البلدية.
م ـ ــادة رابـ ـع ــة :حـ ــدد ث ـمــن دف ـت ــر ال ـش ــروط
بـقـيـمــة /500.000/ل.ل .فـقــط خمسماية
الف ليرة لبنانية.
مل ــزي ــد م ــن امل ـع ـل ــوم ــات م ــراج ـع ــة ال ــدائ ــرة
االدارية
رئيس بلدية جونيه
جوان حبيش
إعالن عن مناقصة عامة
ان رئيس بلدية جونيه.
بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى م ـح ـضــري االن ـت ـخ ــاب تــاريــخ
 2016/5/15و 2016/5/24
بـ ـن ــاء لـ ـلـ ـق ــرار الـ ـبـ ـل ــدي رق ـ ــم  317ت ــاري ــخ
2017/9/20
وبناء على القرار االداري رقم  428تاريخ
 2017/11/16والقاضي بتقصير املهل.
يعلن ما يلي:
مادة اولى :تجري بلدية جونيه مناقصة
عامة لتلزيم ترميم منزل الوقف في رعية
كـنـيـســة م ــار جــرجــس ف ــي مـنـطـقــة صــربــا
العقارية ضمن مبلغ /80.000.000/ل.ل.
فـقــط ثـمــانــون مـلـيــون لـيــرة لبنانية وفقًا
لدفتر الشروط املعد لهذه الغاية.
مـ ــادة ثــان ـيــة :ع ـلــى ال ــراغ ـب ــن بــاالش ـتــراك
ال ـت ـقــدم بـطـلـبــاتـهــم ال ــى قـلــم الـبـلــديــة قبل
الـســاعــة الـحــاديــة عشر صباحًا مــن نهار
االربعاء الواقع فيه .2017/11/29
مــادة ثالثة :تفض العروض يوم الجمعة
الواقع فيه  2017/12/1الساعة العاشرة
صباحًا في مبنى البلدية.
م ـ ــادة رابـ ـع ــة :حـ ــدد ث ـمــن دف ـت ــر ال ـش ــروط
بـقـيـمــة /500.000/ل.ل .فـقــط خمسماية
الف ليرة لبنانية.
مل ــزي ــد م ــن امل ـع ـل ــوم ــات م ــراج ـع ــة ال ــدائ ــرة
االدارية
رئيس بلدية جونيه
جوان حبيش
إعالن عن مناقصة عامة
ان رئيس بلدية جونيه.
بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى م ـح ـضــري االن ـت ـخ ــاب تــاريــخ
 2016/5/15و 2016/5/24
بـ ـن ــاء لـ ـلـ ـق ــرار الـ ـبـ ـل ــدي رق ـ ــم  394ت ــاري ــخ
2017/11/8
وبناء على القرار االداري رقم  429تاريخ
 2017/11/16والقاضي بتقصير املهل.
يعلن ما يلي:
م ـ ـ ـ ـ ــادة اول ـ ـ ـ ـ ـ ــى :ت ـ ـج ـ ــري ب ـ ـلـ ــديـ ــة ج ــون ـي ــه
مناقصة عامة لتلزيم شــراء قطع جديدة
لــزيـنــة امل ـيــاد وراس الـسـنــة لـلـعــام 2017
وذلـ ــك ملـنـطـقــة حـ ــارة ص ـخــر ض ـمــن مبلغ
/80.000.000/ل.ل .فقط ثـمــانــون مليون
لـيــرة لبنانية وفـقــا لدفتر ال ـشــروط املعد
لهذه الغاية.

شقة للبيع -
بناء جديد 135م2
املزرعة  -خلف جامع
عبد النارص  -طابق أول
لإلستعالم70/738618 :

مـ ــادة ثــان ـيــة :ع ـلــى ال ــراغ ـب ــن بــاالش ـتــراك
ال ـت ـقــدم بـطـلـبــاتـهــم ال ــى قـلــم الـبـلــديــة قبل
الـســاعــة الـحــاديــة عشر صباحًا مــن نهار
االربعاء الواقع فيه .2017/11/29
مــادة ثالثة :تفض العروض يوم الجمعة
الواقع فيه  2017/12/1الساعة العاشرة
صباحًا في مبنى البلدية.
م ـ ــادة رابـ ـع ــة :حـ ــدد ث ـمــن دف ـت ــر ال ـش ــروط
بـقـيـمــة /500.000/ل.ل .فـقــط خمسماية
الف ليرة لبنانية.
مل ــزي ــد م ــن امل ـع ـل ــوم ــات م ــراج ـع ــة ال ــدائ ــرة
االدارية
رئيس بلدية جونيه
جوان حبيش
إعالن عن مناقصة عامة
ان رئيس بلدية جونيه.
بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى م ـح ـضــري االن ـت ـخ ــاب تــاريــخ
 2016/5/15و 2016/5/24
بـ ـن ــاء لـ ـلـ ـق ــرار الـ ـبـ ـل ــدي رق ـ ــم  393ت ــاري ــخ
2017/11/8
وبناء على القرار االداري رقم  430تاريخ
 2017/11/16والقاضي بتقصير املهل.
يعلن ما يلي:
م ـ ـ ـ ـ ــادة اول ـ ـ ـ ـ ـ ــى :ت ـ ـج ـ ــري ب ـ ـلـ ــديـ ــة ج ــون ـي ــه
مناقصة عامة لتلزيم شــراء قطع جديدة
لــزيـنــة امل ـيــاد وراس الـسـنــة لـلـعــام 2017
وذلـ ــك ملـنـطـقــة ســاحــل عـلـمــا ض ـمــن مبلغ
/80.000.000/ل.ل .فقط ثـمــانــون مليون
لـيــرة لبنانية وفـقــا لدفتر ال ـشــروط املعد
لهذه الغاية.
مـ ــادة ثــان ـيــة :ع ـلــى ال ــراغ ـب ــن بــاالش ـتــراك
ال ـت ـقــدم بـطـلـبــاتـهــم ال ــى قـلــم الـبـلــديــة قبل
الـســاعــة الـحــاديــة عشر صباحًا مــن نهار
االربعاء الواقع فيه .2017/11/29
مــادة ثالثة :تفض العروض يوم الجمعة
الواقع فيه  2017/12/1الساعة العاشرة
صباحًا في مبنى البلدية.
م ـ ــادة رابـ ـع ــة :حـ ــدد ث ـمــن دف ـت ــر ال ـش ــروط
بـقـيـمــة /500.000/ل.ل .فـقــط خمسماية
الف ليرة لبنانية.
مل ــزي ــد م ــن امل ـع ـل ــوم ــات م ــراج ـع ــة ال ــدائ ــرة
االدارية
رئيس بلدية جونيه
جوان حبيش
إعالن عن مناقصة عامة
ان رئيس بلدية جونيه.
بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى م ـح ـضــري االن ـت ـخ ــاب تــاريــخ
 2016/5/15و 2016/5/24
بـ ـن ــاء لـ ـلـ ـق ــرار الـ ـبـ ـل ــدي رق ـ ــم  395ت ــاري ــخ
2017/11/8
وبناء على القرار االداري رقم  434تاريخ
 2017/11/16والقاضي بتقصير املهل.

يعلن ما يلي:
مادة اولى :تجري بلدية جونيه مناقصة
عامة عائدة لتلزيم استئجار آليات لنقل
زينة االعياد لعام  2018 – 2017وتركيبها
وفكها واعــادتـهــا الــى مستودعات بلدية
جــونـيــه ضـمــن مبلغ /80.000.000/ل.ل.
فـقــط ثـمــانــون مـلـيــون لـيــرة لبنانية وفقًا
لدفتر الشروط املعد لهذه الغاية.
مـ ــادة ثــان ـيــة :ع ـلــى ال ــراغ ـب ــن بــاالش ـتــراك
ال ـت ـقــدم بـطـلـبــاتـهــم ال ــى قـلــم الـبـلــديــة قبل
الـســاعــة الـحــاديــة عشر صباحًا مــن نهار
االربعاء الواقع فيه .2017/11/29
مــادة ثالثة :تفض العروض يوم الجمعة
الواقع فيه  2017/12/1الساعة العاشرة
صباحًا في مبنى البلدية.
م ـ ــادة رابـ ـع ــة :حـ ــدد ث ـمــن دف ـت ــر ال ـش ــروط
بـقـيـمــة /500.000/ل.ل .فـقــط خمسماية
الف ليرة لبنانية.
مل ــزي ــد م ــن امل ـع ـل ــوم ــات م ــراج ـع ــة ال ــدائ ــرة
االدارية
رئيس بلدية جونيه
جوان حبيش
إعالن عن مناقصة عامة
ان رئيس بلدية جونيه.
بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى م ـح ـضــري االن ـت ـخ ــاب تــاريــخ
 2016/5/15و 2016/5/24
بـ ـن ــاء لـ ـلـ ـق ــرار الـ ـبـ ـل ــدي رق ـ ــم  335ت ــاري ــخ
2017/10/4
وبناء على القرار االداري رقم  432تاريخ
 2017/11/16والقاضي بتقصير املهل.
يعلن ما يلي:
م ـ ـ ـ ـ ــادة اول ـ ـ ـ ـ ـ ــى :ت ـ ـج ـ ــري ب ـ ـلـ ــديـ ــة ج ــون ـي ــه
مـ ـن ــاقـ ـص ــة ع ـ ــام ـ ــة لـ ـتـ ـل ــزي ــم شـ ـ ـ ـ ــراء ق ـطــع
جــديــدة لزينة املـيــاد وراس السنة للعام
 2017وذلـ ــك ملـنـطـقــة غ ــادي ــر ض ـمــن مبلغ
/80.000.000/ل.ل .فقط ثـمــانــون مليون
لـيــرة لبنانية وفـقــا لدفتر ال ـشــروط املعد
لهذه الغاية.
مـ ــادة ثــان ـيــة :ع ـلــى ال ــراغ ـب ــن بــاالش ـتــراك
ال ـت ـقــدم بـطـلـبــاتـهــم ال ــى قـلــم الـبـلــديــة قبل
الـســاعــة الـحــاديــة عشر صباحًا مــن نهار
االربعاء الواقع فيه .2017/11/29
مــادة ثالثة :تفض العروض يوم الجمعة
الواقع فيه  2017/12/1الساعة العاشرة
صباحًا في مبنى البلدية.
م ـ ــادة رابـ ـع ــة :حـ ــدد ث ـمــن دف ـت ــر ال ـش ــروط
بـقـيـمــة /500.000/ل.ل .فـقــط خمسماية
الف ليرة لبنانية.
مل ــزي ــد م ــن امل ـع ـل ــوم ــات م ــراج ـع ــة ال ــدائ ــرة
االدارية
رئيس بلدية جونيه
جوان حبيش

دعوة حضور
اجتامع الجمعية العمومية العادية السنوية
ملساهمي رشكة “أو يت يف” (هولدنغ) ش.م.ل.
بعد التحية،
رف رئيــس مجلــس ادارة رشكــة “أو يت يف” (هولدنــغ) ش.م.ل .بدعــوة الســادة املســاهمني لحضــور
يت ـ ّ
اجتــاع الجمعيــة العموميــة العاديــة الســنوية ملســاهمي الرشكــة املدعــوة لالنعقــاد يــوم الخميــس
الواقــع يف  2017/12/07يف متــام الســاعة العــارشة صباحـاً يف مبنــى محطــة الـــ  OTVالتلفزيونيــة يف ســن
الفيــل – جــر الباشــا – شــارع الورديــة ،وذلــك للبحــث والتــداول واملناقشــة يف جــدول االعــال التــايل:
 تالوة تقارير مدققي حسابات الرشكة ومجلس االدارة0 املصادقــة عــى حســابات الســنة املاليــة  2016كذلــك عــى امليزانيــة العموميــة والبيانــات املاليــةوحســاب االربــاح والخســائر واملوافقــة عــى جميــع االعــال التــي قامــت بهــا الرشكــة خــال الســنة
املاليــة املذكــورة0
 تخصيص االرباح الناتجة عن اعامل الرشكة للسنة املالية 2016؛ ابـراء ذمــة رئيــس واعضــاء مجلــس االدارة عــن جميــع االعــال التــي قامــوا بهــا خــال الســنة املاليــة0 2016
 انتخاب مجلس ادارة جديد للرشكة0 اعطاء الرتاخيص املنصوص عنها مبوجب املادتني  /158/و /159/من قانون التجارة اللبناين0 التجديد ملفوض املراقبة ومحامي الرشكة0 امور اخرى متفرقة و/او متفرعة عن عملية املصادقة عىل الحسابات0عــى املســاهمني الراغبــن بالرتشــح لعضويــة مجلــس ادارة الرشكــة ،التوجــه اىل مكاتــب الرشكــة الخاصــة
الكائنــة يف مبنــى محطــة الـــ  OTVالتلفزيونيــة ،لالســتحصال عــى طلــب الرتشــح ومنــاذج عن املســتندات
والترصيحــات والتعهــدات املك ّملــة للطلــب ،وذلــك بــن الســاعة العــارشة صباحـاً والســاعة الرابعــة بعــد
الظهــر ابتــدا ًء مــن تاريــخ نــر الدعــوة الحــارضة ولغايــة تاريــخ  2017/12/ 06ظهـرا ً.
كــا ميكــن لــكل مســاهم ان يطلــع يف مكاتــب الرشكــة الخاصــة عــى املســتندات امللحوظــة يف املــادة
 /197/مــن قانــون التجــارة وذلــك بــن الســاعة العــارشة صباح ـاً والســاعة الرابعــة بعــد الظهــر.
كــا ميكــن للمســاهمني الحائزيــن عــى اســهم بالتينــوم اســمية حضــور اجتــاع الجمعيــة شــخصياً او
توكيــل احــد اعضــاء مجلــس االدارة او احــد املســاهمني يف الرشكــة للحضــور عنهــم مصحوب ـاً بالتوكيــل
وفق ـاً لالمنــوذج املتوفــر يف مركــز الرشكــة أو عــى املوقــع االلكــروين للرشكــة . www.otv.com.lb
آملني تلبية الدعوة لالهمية والفائدة واألصول.
وتفضلوا بقبول االحرتام
رئيس مجلس االدارة – املدير العام
روي هاشم

