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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن بيع عقاري للمرة الخامسة
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
القاضي مريانا عناني
املعاملة التنفيذية2012/176 :
املنفذة :تفليسة شركة مستشفى الشرق
االوسط للمستشفيات ش.م.ل.
امل ـعــروفــة بــ"مـسـتـشـفــى ال ـشــرق االوس ــط
ش.م.ل.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :الـ ـق ــرار الـ ـص ــادر عن
م ـح ـك ـمــة االفـ ـ ـ ــاس فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ت ــاري ــخ
2012/3/7
تاريخ التنفيذ2012/2/3 :
تاريخ محضر الوصف2012/6/13 :
تاريخ تسجيله2012/11/12 :
ب ـ ـ ـيـ ـ ــان األقـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــام املـ ـ ـ ـط ـ ـ ــروح ـ ـ ــة ل ـل ـب ـي ــع
ومـشـتـمــاتـهــا مــن الـعـقــار رق ــم /4281/
املصيطبة:
القسم :c 56
ـ ـ مساحته 927 :م2
ـ ـ ـ مـسـتــودع كبير مــع ارب ــع مستودعات
ص ـغ ـي ــرة ـ ـ ـ ـ ـ م ـن ـح ــدر س ـ ـيـ ــارات ال ـط ــاب ــق
السفلي ثالث.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ب ـ ـ ـ ـ ــدل ت ـ ـخ ـ ـمـ ــن ال ـ ـق ـ ـس ـ ــم املـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــور:
.$/463.500/
ـ ـ بدل الطرح املحدد من قبل رئيس دائرة
تنفيذ بيروت بعد تخفيض  %2بمبلغ:
.$/272.538/
القسم :c 57
ـ ـ مساحته 660 :م2
ـ ـ وهــو عبارة عن مستودع كبير وعشر
م ـس ـت ــودع ــات ص ـغ ـي ــرة وثـ ـ ــاث مـكــاتــب
وانتظار وغرفة مشلح ومجمع تواليت
وغــرفـتــي أوكـسـجــن وغــرفــة كومبيوتر
ومنحدر سيارة الطابق السفلي الثاني.
ـ ـ وقد خمن بمبلغ.$/462.000/ :
ـ ـ بدل الطرح املحدد من قبل رئيس دائرة
تنفيذ بيروت بعد تخفيض  %2بمبلغ:
.$/271.656/
القسم :c 58
ـ ـ مساحته 811 :م2
ـ ـ ـ ـ ـ وه ـ ـ ــو ع ـ ـب ـ ــارة ع ـ ــن م ـ ـس ـ ـتـ ــودع ك ـب ـيــر
ومستودعني صغيرين وصالة انعاش
وغــرفــة مشلح ومـجـمــع تــوالـيــت وغــرفــة
لوحات كهربائية وغرفة هاتف وغرفة
بطاريات مع درج الطابق السفلي.
ـ ـ وقد خمن بمبلغ.$/729.900/ :
ـ ـ بدل الطرح املحدد من قبل رئيس دائرة
تنفيذ بيروت بعد تخفيض  %2بمبلغ:
.$/429.181.20/
القسم :B 55
ـ ـ مساحته 7911 :م2
ـ ـ يتألف مــن سفلي اول وهــو عـبــارة عن
م ـل ـج ــأ وث ـ ـ ــاث غ ـ ــرف ع ـم ـل ـي ــات وغ ــرف ــة
ت ـح ـض ـيــر وغ ــرف ــة ت ـع ـق ـيــم وث ـ ــاث غ ــرف
غسيل ومــوزعــن وغــرفــة تـخــديــر وممر
وم ـس ـت ــودع واربـ ـ ــع غـ ــرف اش ـع ــة وسـتــة
غ ـ ـ ــرف ث ـ ـيـ ــاب وم ـ ــرح ـ ــاض ـ ــن وغ ــرفـ ـت ــن
ت ـظ ـه ـيــر وف ـ ــي االرضـ ـ ـ ــي م ــدخ ــل ال ـب ـن ــاء
وغ ــرف ــة م ــون ــة وغ ــرف ــة غـسـيــل واوف ـي ــس
وصيدلية ومطبخ وتحضير ومستودع
ومـجـمـعــن وتــوال ـيــت وارش ـي ــف وغــرفــة
قرطاسية وغرفة ضمان وغرفة فواتير
وغرفة صندوق وغرفة استقبال وغرفني
ان ـت ـظــار وم ـخ ــزن ومـكـتــب مــديــر وغــرفــة
طـ ـ ـ ــوارئ وح ـ ـمـ ــام وأربـ ـ ـ ــع غ ـ ــرف فـحــص
وغ ــرف ــة ب ـ ــراد وغ ــرف ــة كـمـبـيــوتــر وغــرفــة
م ـحــاس ـبــة وثـ ـ ــاث م ـك ــات ــب وكــاف ـي ـتــريــا
وف ـس ـح ــة م ـك ـش ــوف ــة ومـ ـ ـم ـ ــرات داخ ـل ـي ــة
ودرج فرعي يصل هذا الطابق بالطابق
السفلي من البلوك .A
ـ ـ وفي الطابق االول ثالث مكاتب وسبع
غـ ــرف واخ ـت ـب ــار وص ــال ـت ــي اج ـت ـمــاعــات
وغـ ــرفـ ــة ارش ـ ـيـ ــف واربـ ـ ـ ــع غـ ـ ــرف فـحــص
واربعة مراحيض وثالث غرف تحضير
وثـ ــاث غ ــرف ان ـت ـظــار وغ ــرف ــة بـنــك ال ــدم
وأوفيس وغرفة بــراد وغرفتني مسؤول
ومـجـمــع مـشــالــح وث ــاث غ ــرف وغرفتي
توليد ودوش وممرات داخلية.
ـ ـ وفي الطابق الثاني ثمانية عشر غرفة
ضمن سبعة عشرة منها حمام ـ ـ غرفة
طبيب وغــرفــة ممرضات وصــالــة كبيرة
وغ ــرف ـت ــي م ـش ـلــح وغ ــرف ــة اس ـت ـعــامــات
ومـسـتــودع قــرطــاسـيــة وث ــاث حمامات
وصالون وممرات داخلية.
ـ ـ وفــي كــل مــن الـطــوابــق الـثــالــث والــرابــع
والخامس والسادس والسابع والثامن
والتاسع والعاشر والحادي عشر ثالثة
عشر غرفة وخمسة عشر تواليت ودوش

وأوفيس ومــوزع وصالة انتظار وغرفة
ممرضة وصالون وممر داخلي.
ـ ـ قيمة التخمني.$/42.246.000/ :
ـ ـ بدل الطرح املحدد من قبل رئيس دائرة
تنفيذ بيروت بعد تخفيض  %2بمبلغ:
.$/24.840.648/
ـ ـ حدود العقار غربًا :العقار /4280/
ـ ـ شرقًا :طريق عام يربط منطقة الجناح
السمرالند
ً
ـ ـ شماال :العقار /4278/
ـ ـ جنوبًا :العقارات  /2641/ـ ـ /4434/
ق ـ ـي ـ ـمـ ــة ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن لـ ـ ـك ـ ــاف ـ ــة األق ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــام:
$/43.901.400/
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ب ـ ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــرح املـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ـ ــن قـ ـب ــل
رئـ ـي ــس دائ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ بـ ـي ــروت بـمـبـلــغ:
.$/25.814.023.20/
م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة ومـ ـك ــان اج ــرائـ ـه ــا ي ــوم
الثالثاء الواقع في  2018/1/30الساعة
الـ ـع ــاش ــرة ص ـب ــاح ــا ام ـ ــام رئ ـي ــس دائـ ــرة
تنفيذ بيروت في قصر العدل بيروت.
فعلى الــراغــب فــي ال ـشــراء تنفيذ احكام
املـ ــواد  /983/ /987/ /973/أ.م.م .ان
يودع باسم رئيس دائــرة تنفيذ بيروت
قبل املباشرة بــاملــزايــدة او فــي صندوق
ال ـخ ــزي ـن ــة أو اح ـ ــد امل ـ ـصـ ــارف امل ـق ـبــولــة
مبلغًا موازيًا لبدل الطرح او يقدم كفالة
مصرفية تضمن هذا املبلغ وعليه اتخاذ
مقام مختار لــه فــي نطاق الــدائــرة ان لم
يكن له مقام مختار فيه او لم يسبق له
ان عني مقامًا مختارًا فيه واال اعتبر قلم
الدائرة مقامًا مختارًا له وعليه ايضًا في
خــال ثالثة ايــام من تاريخ صــدور قرار
االحالة ايــداع كامل الثمن باسم رئيس
دائـ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ ف ــي ص ـن ــدوق الـخــزيـنــة
او احــد امل ـصــارف املقبولة تحت طائلة
اعــادة املــزايــدة بزيادة العشر واال فعلى
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
الزيادة وعليه كذلك دفع الثمن والرسوم
والنفقات بما فيه رســم الــداللــة خمسة
ب ــامل ــائ ــة م ــن دون ح ــاج ــة الـ ــى ان ـ ـ ــذار او
طلب ذلك خالل عشرين يومًا من تاريخ
صدور قرار االحالة.
مأمور تنفيذ بيروت
محمد الحلبي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي يوال غطيمي
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/182
امل ـن ـف ــذ :ب ـنــك ال ـت ـمــويــل ش.م.ل .وك ـيــاه
املحاميان حسني زبيب وفكتور ضو
املنفذ عليهم :ـ ـ الشركة املتحدة للتجارة
وامل ـ ـق ـ ــاوالت ال ـع ــام ــة ش.م.م .بـشـخــص
م ـف ــوض ــي ال ـت ــوق ـي ــع م ـح ـمــد اس ـمــاع ـيــل
ح ــوي ــا واب ــراه ـي ــم ت ـن ــال ب ـي ـطــار  /بــرج
الشمالي.
ـ ـ تنال ابراهيم بيطار  /برج الشمالي
ـ ـ ـ ام ــال وج ـم ــال وعـشـيــر واح ـم ــد وم ــاك
ومريم وزينة ومصطفى ابراهيم بيطار،
ابــراهـيــم وزي ـنــة ومــريــم خليل بـيـطــار /
وك ـي ـل ـهــم ت ـن ــال اب ــراه ـي ــم ب ـي ـطــار  /بــرج
الشمالي
السند التنفيذي :عقد قرض مقابل عقد
تأمني عـقــاري بقيمة  1.337.916/د.أ/.
عدا اللواحق والفوائد القانونية.
تاريخ التنفيذ.2016/6/13 :
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ قـ ـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــز ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي:
 2016/9/21و.2016/11/2
ت ــاري ــخ تسجيله ف ــي الـسـجــل ال ـع ـقــاري:
 2016/9/24و.2016/11/3
ت ــاري ــخ وضـ ــع م ـح ـضــر وصـ ــف ال ـع ـقــار:
.2016/12/7
ت ــاري ــخ تسجيله ف ــي الـسـجــل ال ـع ـقــاري:
.2016/12/8
املطروح للبيع:
العقار رقــم  /370منطقة بــرج الشمالي
العقارية ،هــو عـبــارة عــن قطعة ارض ال
يــوجــد عليها ان ـشــاءات وغـيــر مغروسة
ب ــأي ن ــوع م ــن ان ـ ــواع االشـ ـج ــار ،مـصــان
بشريط حــديــدي وفــي زاوي ـتــه الشرقية
لـجـهــة ال ـش ـمــال يــوجــد بــركــة م ـيــاه وهــو
مصنف زراعي مساحته  8046م.2
التخمني 1.367.820 :د.أ.
بدل الطرح املخفض 633.278 :د.أ.
مكان املزايدة وتاريخها :يوم الخميس
الواقع فيه  2018/1/11الساعة الواحدة
ظ ـه ـرًا ام ــام رئ ـيــس دائـ ــرة تـنـفـيــذ ص ــور.
لـلــراغــب بــالـشــراء اي ــداع ب ــدل ال ـطــرح في

صـنــدوق الخزينة أو بموجب شيك او
ك ـفــالــة م ـصــرف ـيــن ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائـ ــرة
تنفيذ صــور ،وعليه اتـخــاذ محل اقامة
ضمن نطاق هذه الدائرة واال عد قلمها
مـقــامــا م ـخ ـتــارًا ل ــه ،وب ـخ ــال ثــاثــة اي ــام
ت ـلــي ق ـ ــرار االح ــال ــة ع ـل ـيــه ايـ ـ ــداع الـثـمــن
تحت طائلة اعادة املزايدة بالعشر على
مسؤوليته وبـخــال عشرين يــومــا دفع
رسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي يوال غطيمي
بــامل ـعــام ـلــة الـتـنـفـيــذيــة رق ــم 2016/190
املتكونه فيما بني:
املـنـفــذيــن :املـحــامــي ش ــادي قليط وفريد
بكار وكيلهما املحامي نصير احمد.
املنفذ عليهم :حسن فهمي الخطيب /
مخيم برج الشمالي.
شـيــريــن فـهـمــي الـخـطـيــب  /مـخـيــم بــرج
الشمالي.
فؤاد بكار  /مخيم برج الشمالي.
السند التنفيذي :حكم صادر عن محكمة
اس ـت ـئ ـنــاف ل ـب ـنــان ال ـج ـنــوبــي ـ ـ ـ ـ ال ـغــرفــة
الثالثة الناظرة فــي قضايا الجنح رقم
قــرار  2016/4اســاس  2016/966تاريخ
 2016/1/14وال ـق ــاض ــي ب ــال ــزام املـنـفــذ
ع ـل ـي ـهــم ف ـ ـ ــؤاد بـ ـك ــار وحـ ـس ــن ال ـخ ـط ـيــب
وشيرين الخطيب بأن يدفعوا بالتكافل
والـتـضــامــن فـيـمــا بينهم مبلغًا وق ــدره
خـمـســة وس ـب ـع ــون ال ــف دوالر امـيــركــي
اض ــاف ــة ال ــى مـبـلــغ خـمـســة عـشــر مليون
ليرة لبنانية بمثابة عطل وضرر للمنفذ
ش ــادي قليط ومبلغ ق ــدره تسعون الف
دوالر أميركي اضافة الى مبلغ عشرين
مليون ليرة لبنانية بمثابة عطل وضرر
للمنفذ فريد بكار.
تاريخ التنفيذ.2016/6/16 :
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ قـ ـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــز ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي:
2016/7/23
ت ــاري ــخ تسجيله ف ــي الـسـجــل ال ـع ـقــاري:
2016/7/25
ت ــاري ــخ وضـ ــع م ـح ـضــر وصـ ــف ال ـع ـقــار:
.2016/7/30
ت ــاري ــخ تسجيله ف ــي الـسـجــل ال ـع ـقــاري:
.2016/8/5
العقار املطروح للبيع:
الـعـقــار رق ــم  926منطقة ب ــرج الشمالي
ال ـع ـق ــاري ــة ،ه ــو ع ـب ــارة ع ــن قـطـعــة ارض
ً
سليخ ،يحده شماال العقار  ،942جنوبًا
وغ ـ ــرب ـ ــا طـ ــريـ ــق وش ـ ــرق ـ ــا الـ ـعـ ـق ــار ،162
مساحته  520م.2
التخمني 234.000 :د.أ.
بدل الطرح 140.400 :د.أ.
مكان املزايدة وتاريخها :يوم الخميس
الواقع فيه  2018/1/11الساعة الواحدة
ظ ـه ـرًا ام ــام رئ ـيــس دائـ ــرة تـنـفـيــذ ص ــور.
لـلــراغــب بــالـشــراء اي ــداع ب ــدل ال ـطــرح في
صـنــدوق الخزينة أو بموجب شيك او
ك ـفــالــة م ـصــرف ـيــن ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائـ ــرة
تنفيذ صــور ،وعليه اتـخــاذ محل اقامة
ضمن نطاق هذه الدائرة واال عد قلمها
مـقــامــا م ـخ ـتــارًا ل ــه ،وب ـخ ــال ثــاثــة اي ــام
ت ـلــي ق ـ ــرار االح ــال ــة ع ـل ـيــه ايـ ـ ــداع الـثـمــن
تحت طائلة اعادة املزايدة بالعشر على
مسؤوليته وبـخــال عشرين يــومــا دفع
رسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس القلم
أسيل برجي
بالغ رقم2/13 :
تعلن وزارة االت ـص ــاالت بــانـهــا ستضع
قيد التحصيل اعتبارًا من 2017/12/15
الكشوفات التالية:
ك ـ ـشـ ــوفـ ــات فـ ــوات ـ ـيـ ــر ال ـ ـهـ ــاتـ ــف الـ ـث ــاب ــت
والتلكس عــن شهر تشرين الثاني عام
2017
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة ال ـ ـ ــى ك ـ ـشـ ــوفـ ــات الـ ـف ــواتـ ـي ــر
املتأخرة غير املسددة ،ولقد حددت مهلة
اق ـص ــاه ــا  2018/01/15ل ـت ـســديــد هــذه
الكشوفات.
وت ــذك ــر امل ـش ـت ــرك ــن ال ـ ـكـ ــرام بــال ـتــداب ـيــر
التالية:
في حال التخلف:
 1ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني
ع ــن ال ــدف ــع بــات ـجــاه واحـ ــد «لــاسـتـقـبــال

فقط» اعتبارًا من تاريخ .2018/01/16
 2ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني
عن الدفع باالتجاهني اعتبارًا من تاريخ
 2018/02/01وتـسـتــوفــى ال ـغــرامــة عن
إعادة وصل الخط ( 11.000ل.ل ).اعتبارًا
من هذا التاريخ.
 3ـ ـ ـ تلغى اشـتــراكــاتـهــم ب ـصــورة مؤقتة
بعد مــرور شهر واحــد على تاريخ قطع
االش ـ ـتـ ــراك اعـ ـتـ ـب ــارًا م ــن 2018/03/01
وي ـع ــاد وص ـلــه بـعــد تـســديــد امل ـتــأخــرات
املستحقة إضافة الى رسم اعــادة وصل
الخط ( 11.000ل.ل ).وذلــك حتى تاريخ
اإللغاء النهائي (.)2018/05/02
 4ـ ـ تلغى اشتراكاتهم بـصــورة نهائية
بعد م ــرور شهرين على تــاريــخ اإللـغــاء
املؤقت اعتبارًا من تاريخ 2018/05/02
وتستوفى غــرامــة قــدرهــا ( )%2شهريًا
وت ـ ـ ـحـ ـ ــرر االرقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام املـ ـ ـلـ ـ ـغ ـ ــاة وت ـح ـص ــل
امل ـتــأخــرات بــالـطــرق الـقــانــونـيــة املعمول
بها.
اس ـ ـت ـ ـنـ ــادًا ال ـ ـ ــى املـ ـ ـ ـ ــادة  45م ـ ــن ق ــان ــون
املحاسبة العمومية.
 5ـ ـ ـ ـ يـ ـح ــرم املـ ـشـ ـت ــرك امل ـل ـغ ــى رقـ ـم ــه مــن
الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى إشـ ـ ـت ـ ــراك جـ ــديـ ــد قـبــل
تسديد جميع الفواتير املستحقة عليه.
مــاحـظــة :أ ـ ـ ـ تـقـطــع خ ـطــوط املشتركني
املتخلفني عــن دفــع فــاتــورة هاتف شهر
تـشــريــن األول ع ــام  2017بــاتـجــاه واحــد
«لــاسـتـقـبــال ف ـقــط» اع ـت ـبــارًا مــن تــاريــخ
.2017/12/15
ب ـ ـ يمكن للمشتركني امللغاة خطوطهم
والــذيــن لــم يـســددوا فواتيرهم املتأخرة
املـ ـ ـب ـ ــادرة ال ـ ــى ت ـق ـس ـيــط املـ ـت ــأخ ــرات فــي
صناديق املناطق الهاتفية وفي مصلحة
الشؤون املالية ـ ـ مبنى وزارة االتصاالت،
شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول
على إشتراك جديد.
إمكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل
التالية:
ـ ـ لــدى اي صـنــدوق مــن صـنــاديــق قبض
الفواتير التابعة لوزارة االتصاالت على
كافة االراضي اللبنانية.
ـ ـ لــدى أي مصرف عبر توطني الفاتورة
مقابل  2.000ل.ل .للفاتورة الــواحــدة أو
أكثر (لالستعالم اتصل بمصرفك).
ـ ـ مكاتب  :LibanPostمقابل  2.000ل.ل.
ل ـل ـف ــات ــورة ال ـ ــواح ـ ــدة أو ب ـك ـل ـفــة 1.500
ل.ل .لـلـفــاتــورة ال ــواح ــدة عـبــر االش ـتــراك
بخدمة «جباية من العنوان» (لالشتراك
ب ـهــذه ال ـخــدمــة يـمـكــن االتـ ـص ــال بــالــرقــم
 01/629629ـ ـ مقسم .)333
ـ ـ مكاتب شركة ويسترن يونيون OMT
بكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة.
ـ ـ مكاتب شركة ويسترن يونيون BOB
 FINANCEبكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة
الواحدة.
إمكانية الحصول على قيمة الفواتير:
ع ـبــر االتـ ـص ــال ع ـلــى امل ـج ـيــب ال ـصــوتــي
رق ــم  1515أو ع ـبــر ص ـف ـحــات االن ـتــرنــت
الخاصة بــالــوزارة ( )mpt.gov.lbوهيئة
أوجيرو (.)ogero.gov.lb
كما تــذكــر املـشـتــركــن :بــأحـكــام املــرســوم
رق ـ ــم ( 93/4565امل ـ ـ ـ ــادة ال ـث ــال ـث ــة م ـنــه)
وتـ ـع ــديـ ـل ــه بـ ــاملـ ــرسـ ــوم  11682ت ــاري ــخ
 1998/01/30لجهة تحديد مهلة أربعة
أش ـه ــر ل ــإع ـت ــراض ب ـعــد إن ـت ـه ــاء املـهـلــة
املحددة للدفع واملذكورة اعاله ،ووجوب
ت ـق ــدي ــم ط ـل ــب االع ـ ـت ـ ــراض فـ ــي امل ـن ـط ـقــة
الهاتفية التابع لها رقم املشترك.
ُيـطـلــب مــن املـشـتــركــن ال ـك ــرام الـتـجــاوب
ال ـ ـسـ ــريـ ــع م ـ ــع مـ ـضـ ـم ــون ه ـ ـ ــذا ال ـ ـبـ ــاغ،
شاكرين لهم حسن تعاونهم.
بيروت في  24تشرين الثاني 2017
املدير العام إلستثمار وصيانة
املواصالت
السلكية والالسلكية
املهندس باسل أحمد األيوبي
التكليف 2445
إعالن رقم 40/1
تعلن وزارة ال ــزراع ــة ـ ـ ـ املــديــريــة العامة
ل ـل ــزراع ــة ـ ـ ـ ـ ع ــن اعـ ـ ــادة إجـ ـ ــراء اس ـت ــدراج
عروض لتلزيم تقديم احبار لزوم وزارة
ال ــزراع ــة لـعــام  ،2017وذل ــك فــي مبناها
الكائن في بئر حسن مقابل ثكنة هنري
ش ـهــاب ،بـتــاريــخ  2017/12/15الساعة
العاشرة.
يـ ـمـ ـك ــن لـ ـل ــراغـ ـب ــن فـ ـ ــي االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك فــي

اس ـت ــدراج ال ـع ــروض ه ــذا ،االطـ ــاع على
دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط الـ ـخ ــاص ال ـع ــائ ــد ل ـهــذا
ال ـت ـلــزيــم وال ـح ـص ــول ع ـلــى ن ـس ـخــة عنه
مــن مصلحة الــديــوان ـ ـ املــديــريــة العامة
لـ ـل ــزراع ــة ،ال ـكــائ ـنــة ف ــي م ـب ـنــى ال ـ ـ ــوزارة،
الطابق الثالث،
تقدم العروض بالبريد املضمون املغفل
او بــال ـيــد م ـب ــاش ــرة ،ع ـلــى ان ت ـصــل الــى
قلم مصلحة الــديــوان ـ ـ املــديــريــة العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
ـ ـ ـ ـ ـ ي ـخ ـف ــض االع ـ ـ ـ ــان الـ ـ ــى خ ـم ـس ــة أيـ ــام
(ق ــرار وزي ــر ال ــزراع ــة رق ــم  1/910تــاريــخ
.)2017/12/4
بيروت في 2017/12/4
وزير الزراعة
غازي زعيتر
التكليف 2419
إعالن رقم 43/1
تعلن وزارة ال ــزراع ــة ـ ـ ـ املــديــريــة العامة
ل ـلــزراعــة ـ ـ ـ ع ــن إجـ ــراء اسـ ـت ــدراج لتلزيم
صيانة تجهيزات املعلوماتية وتوابعها
الخاصة بغرفة الخادم املركزي ـ ـ املديرية
العامة للزراعة ـ ـ وزارة الزراعة في املبنى
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي فـ ــي بـ ـئ ــر حـ ـس ــن واملـ ـص ــال ــح
االقليمية ،وذلــك في مبناها الكائن في
بـئــر حـســن مـقــابــل ثـكـنــة ه ـنــري شـهــاب،
بتاريخ  2017/12/15الساعة العاشرة.
يـ ـمـ ـك ــن لـ ـل ــراغـ ـب ــن فـ ـ ــي االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك فــي
اس ـت ــدراج ال ـع ــروض ه ــذا ،االطـ ــاع على
دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط الـ ـخ ــاص ال ـع ــائ ــد ل ـهــذا
ال ـت ـلــزيــم وال ـح ـص ــول ع ـلــى ن ـس ـخــة عنه
مــن مصلحة الــديــوان ـ ـ املــديــريــة العامة
لـ ـل ــزراع ــة ،ال ـكــائ ـنــة ف ــي م ـب ـنــى ال ـ ـ ــوزارة،
الطابق الثالث،
تقدم العروض بالبريد املضمون املغفل
او بــال ـيــد م ـب ــاش ــرة ،ع ـلــى ان ت ـصــل الــى
قلم مصلحة الــديــوان ـ ـ املــديــريــة العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
ـ ـ ق ــرار وزي ــر الــزراعــة رقــم  1/919تاريخ
.2017/12/4
بيروت في 2017/12/4
وزير الزراعة
غازي زعيتر
التكليف 2423
إعالن تلزيم مشروع
اشغال انشاء خطوط صرف صحي غب
الطلب ضمن حوض محطة تكرير صور
الـ ـس ــاع ــة الـ ـت ــاسـ ـع ــة مـ ــن يـ ـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء
ال ــواق ــع ف ـيــه ال ـت ــاس ــع م ــن ش ـهــر كــانــون
الـثــانــي  ،2018تـجــري ادارة املناقصات
ـ ـ في مركزها الكائن في بناية بيضون
ـ ـ ـ شـ ــارع ب ـ ــوردو ـ ـ ـ ال ـص ـنــايــع ـ ـ ـ ب ـيــروت،
لحساب وزارة الطاقة واملياه ـ ـ املديرية
الـعــامــة لـلـمــوارد املــائـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ
مناقصة تـلــزيــم م ـشــروع اش ـغــال انـشــاء
خطوط صرف صحي غب الطلب ضمن
حوض محطة تكرير صور.
ـ ـ الـتــأمــن املــؤقــت/500.000.000/ :ل.ل.
فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية ال
غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تنزيل مئوي.
ـ ـ ـ ـ الـ ـع ــارض ــون امل ـق ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـهــدون
امل ـص ـن ـف ــون فـ ــي ال ـ ــدرج ـ ــة االولـ ـ ـ ــى فـقــط
ل ـت ـن ـف ـي ــذ ص ـ ـف ـ ـقـ ــات االشـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــال امل ــائـ ـي ــة
املسجلون وفـقــا الحـكــام املــرســوم 3688
تاريخ  1966/01/25وتعديالته وشروط
اضافية.
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض ،وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـتــر
ال ـشــروط ال ـخــاص ،ال ــذي يمكن االط ــاع
وال ـح ـص ــول عـلـيــه م ــن امل ــدي ــري ــة الـعــامــة
للموارد املائية والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 2427
مناقصة عامة
رقم /5840م ع إ/م م3/
ال ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة م ــن نـ ـه ــار االربـ ـع ــاء

