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إعالنات

ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ  2017/10/9اصـ ـ ـ ـ ــدر وزيـ ـ ــر
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاد والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارة ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرار رقـ ــم
/1/190أ.ت ،.حـيــث واف ــق بموجبه على
قبول الشكوى املقدمة من شركة ضاهر
ً
الدولية لألغذية ش.م.ل .شكال واعلن بدء
التحقيق وفـقــا لـقــانــون "حـمــايــة االنـتــاج
الوطني" ومرسومه التنظيمي رقم 1204
تاريخ .2008/3/18
 .1الشكوى
بتاريخ  2017/6/12تقدمت شركة ضاهر
الدولية لألغذية ش.م.ل .على اعتبار انها
تمثل الصناعة املحلية ،بشكوى تتعلق
بالضرر الذي تسببه الواردات املغرقة من
رقائق الــذرة او االرز او القمح املحمصة
املـ ـص ــدرة م ــن او ذات مـنـشــأ فــرن ـســي أو
بريطاني أو املــانــي او تركي او بولندي
او لـتــوانــي او ات ـحــاد اوروب ــي للصناعة
املحلية ،شكوى رقم (.)11
 .2املنتج موضوع الشكوى
املنتج موضوع الشكوى هو رقائق الذرة
أو االرز او الـقـمــح املحمصة مــن البنود
الجمركية التالية1905.90.90 - 1904.10 :
 .1905.32 .3الصناعة املحلية.
ال ـص ـنــاعــة امل ـح ـل ـيــة ال ـت ــي ت ـق ــوم بــان ـتــاج
املنتج املماثل هي شركة ضاهر الدولية
لــأغــذيــة ش.م.ل( .مـقــدمــة الـطـلــب) وهــي
املصنع الوحيد في لبنان وبالتالي فهي
ت ـم ـثــل ال ـص ـنــاعــة امل ـح ـل ـيــة وف ـق ــا الح ـكــام
املــادة  11من املرسوم التنظيمي لقانون
"حماية االنتاج الوطني" رقم  1204تاريخ
.2008/3/18
 .4دول املنشأ او الــدول املصدرة للمنتج
موضوع التحقيق
االت ـح ــاد االوروب ـ ــي ال سـيـمــا فــرنـســي أو
بريطاني أو املاني او تركي او بولندي او
لتواني او اتحاد اوروبي.
 .5االدعاء باإلغراق
اس ـ ـت ـ ـنـ ــدت الـ ـصـ ـن ــاع ــة املـ ـحـ ـلـ ـي ــة م ـق ــدم ــة
ال ـش ـك ــوى ف ــي ادع ــائـ ـه ــا ب ـ ــاالغ ـ ــراق عـلــى
م ـق ــارن ــة اسـ ـع ــار ال ـت ـصــديــر م ــن االت ـح ــاد
االوروب ـ ــي مــع اس ـعــار الـبـيــع فــي الـســوق
املحلي في فرنسي أو بريطاني أو املاني
او تركي او بولندي او لتواني او اتحاد
اوروبي التي اشارت بشكل واضح الى ان
هامش االغراق ال يمكن اغفاله حيث يزيد
ً
عن  %2ومن ثم فهو ليس ضئيال.
 .6االدعاء بالضرر
اوضحت الشكوى ان هناك زيــادة كبيرة
في ال ــواردات املغرقة من رقائق الــذرة أو
االرز أو ال ـق ـمــح امل ـح ـم ـصــة م ــن االت ـح ــاد
االوروب ـ ـ ــي وق ــد اثـ ــرت ع ـلــى اس ـع ــار بيع
املنتج املحلي والحقت ضررًا بالصناعة
املحلية القائمة تمثلت مظاهره بما يلي:
أ  -انخفاض في حجم االنتاج املحلي
ب  -انخفاض في مستوى االرباح املحققة
ج  -انخفاض في حجم وكمية املبيعات
د  -ارتفاع تكلفة االنتاج
 .7جمع املعلومات
م ـ ــن اج ـ ـ ــل ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى املـ ـعـ ـل ــوم ــات
الضرورية ســوف ترسل هيئة التحقيق
قوائم االسئلة الى املنتجني واملستوردين
امل ـح ـل ـيــن والـ ـ ــى املـ ـص ــدري ــن وامل ـن ـت ـجــن
االجانب واي اطراف اخرى معنية.
 .8االطراف االخرى ذات املصلحة
بموجب هذا االعالن تعتبر كافة االطراف
االخ ـ ــرى ذات املـصـلـحــة م ــدع ــوة لـتـقــديــم
كتب تأييد او اعتراض مؤيدة باالسانيد
الى جهاز حماية االنتاج الوطني شرط
اب ــراز مــا يثبت احتمال تأثرهم بنتيجة
التحقيق وان يقدموا أسبابًا مقنعة تعزز
اهمية سماع آرائهم.
 .9زيارات التحقق امليدانية
وفقًا للمادة  98من "املــرســوم التنظيمي
ل ـق ــان ــون ح ـمــايــة االنـ ـت ــاج ال ــوط ـن ــي" رقــم
 1204تاريخ " :2008/03/18يجوز لهيئة
التحقيق القيام بزيارات ميدانية للتحقق
من املعلومات املقدمة أو للحصول على
معلومات اضافية يقتضيها التحقيق"
وبــال ـتــالــي س ــوف ت ـقــوم هـيـئــة التحقيق
بزيارات ميدانية عند الحاجة.
 .10فترة التحقيق
من جانب االغراق ،من  2016/6/30لغاية
2017/6/30
مــن جــانــب ال ـضــرر ،مــن  2014/1/1حتى
2017/6/30
بـ ـع ــد بـ ـ ــدء ال ـت ـح ـق ـي ــق ،ي ـم ـك ــن مـ ــد ف ـت ــرة
الـتـحـقـيــق ف ــي االغ ـ ــراق وتـحـلـيــل الـضــرر
ل ـت ـش ـم ــل مـ ــا ت ــوف ــر مـ ــن اح ـ ـ ـصـ ـ ــاءات عــن
النصف الثاني من .2017

 .11عنوان املراسلة
وزارة االقتصاد والتجارة
املــديــريــة الـعــامــة لالقتصاد والـتـجــارة /
جهاز حماية االنتاج الوطني
وسط بيروت التجاري  -مبنى اللعازارية
 بلوك - O2B -هاتف 961 / 01 - 98 22 94 :مقسم 1603
فاكس00 961 / 01 - 98 22 97 :
بـ ــريـ ــد ال ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــيtraderemedies@ :
economy.gov.lb
 .12الجدول الزمني املقترح للتحقيق
بالنسبة للتحديد االولي 120 ،يومًا كحد
ً
ابتداء من تاريخ بدء التحقيق.
أقصى
بالنسبة للتحديد الـنـهــائــي 120 ،يومًا
كحد أقصى ابـتـ ً
ـداء من تاريخ نشر قرار
التحديد االولي في الجريدة الرسمية.
 .13تاريخ بدء التحقيق
يبدأ التحقيق رسميًا اعتبارًا من تاريخ
نشر قرار اعالن بدء التحقيق في
الجريدة الرسمية.
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/1249
طالب التنفيذ :امني حسني حمقة وكيله
املحامي قاسم املولى
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـهــم :ادي ـ ـبـ ــة ،اي ـ ـمـ ــان ،ح ـســن،
نصار ،ومريم ونسرين حمقة
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ال ـح ـكــم الـ ـص ــادر عن
محكمة الــدرجــة االول ــى فــي جـبــل لبنان
ال ـغ ــرف ــة ال ـثــال ـثــة ال ـن ــاظ ــرة ف ــي الـقـضــايــا
العقارية (ازالة شيوع).
تاريخ محضر الــوصــف 2017/07/19 :ـ ـ
تاريخ تسجيله2017/09/06 :
املطروح للبيع  2400سهم من العقار رقم
 19/29برج البراجنة:
مـ ــدخـ ــل وغـ ــرف ـ ـتـ ــن وص ـ ــال ـ ــون وسـ ـف ــرة
ومـ ـطـ ـب ــخ وح ـ ـمـ ــامـ ــن وشـ ـ ــرفـ ـ ــات ول ـ ــدى
ال ـك ـشــف ت ـبــن ان ال ـق ـســم ه ــو ع ـب ــارة عن
شقة سكنية ومطابقة ملا ورد في االفادة
العقارية ـ ـ حق مختلف وارتفاق  -يشترك
ملكية القسمني رقــم  1و 3مصاب ببراح
بــاملــرســوم  370/5325ن ــوع االن ـت ـفــاع او
االرتفاق اشتراك بامللكية  -حجز عقاري
ملصلحة الخزينة كتاب محتسبية بعبدا
رق ــم  2003/1829ت ــاري ــخ 2003/10/28
ملف  9مصدر الحجز وزارة املالية  -مكان
حفظ امللف برج البراجنة الحاجز :مديرية
الخزينة والدين العام  -محتسبية بعبدا
 املحجوز عليه مالك العقار  -دعوى رقم 2015/950موضوع ازالة الشيوع تاريخ
ال ــدع ــوى  2015/11/24م ـصــدر الــدعــوى
ب ــدائـ ـي ــة املـ ــدعـ ــي :ام ـ ــن ح ـس ــن ح ـم ـق ــة -
املدعى عليهم :حسني عبد الكريم حمقة
ورفاقه.
مساحته /90/ :م 2تقريبًا.
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/112500/ :د.أ - .ال ـ ـطـ ــرح:
/112500/د.أ.
تــاريــخ وم ـكــان امل ــزاي ــدة :ت ـجــري املــزايــدة
ن ـه ــار الـ ـث ــاث ــاء الـ ــواقـ ــع ف ــي 2018/2/6
ال ـس ــاع ــة ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة ص ـبــاحــا ام ــام
رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في قصر عدل
بعبدا املبنى الجديد.
ش ـ ــروط ال ـب ـي ــع :ف ـع ـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء
وقبل املباشرة باملزايدة ايداع مبلغ مواز
لـثـمــن ال ـط ــرح ف ــي ص ـن ــدوق ال ـخــزي ـنــة او
مصرف مقبول باسم رئيس دائرة تنفيذ
بعبدا او تقديم كفالة مصرفية تضمن
املـبـلــغ وات ـخــاذ مـحــل اقــامــة ضـمــن نطاق
الــدائــرة كما عليه وخ ــال ثــاثــة اي ــام من
ص ــدور ق ــرار االحــالــة اي ــداع بــاقــي الثمن
تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة العشر
على مسؤوليته كما عليه وخالل عشرين
ي ــوم ــا ت ـل ــي االحـ ــالـ ــة دفـ ــع ال ـث ـم ــن ورس ــم
الداللة  %5والتسجيل.
مأمور تنفيذ بعبدا عباس حمادي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة رقم 2015/1760
املنفذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل .وكيله
املحامي جورج بو زامل
املنفذ عليهم:
 - 1شركة الفرابي لالدوية الطبية ش.م.م.
 الحدث  -حي االميركان  -خلف محالتاالفندي بناية غاردينيا الطابق االول.
 - 2ع ــادل ع ــارف عمشه وفــاطـمــة محمد
جـبــق  -ب ـشــامــون  -ح ــي امل ـ ــدارس جــانــب
مدرسة ايليت بناية الرابية الخضراء -
الطابق الثاني.

الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :عـقــد وك ـشــف حـســاب
ً
مـ ــع ش ـ ـهـ ــادة ت ــأم ــن ع ـ ـقـ ــاري ت ـح ـص ـيــا
ملبلغ  /106231/دوالر امـيــركــي ومبلغ
 /60437/ل ـي ــرة ل ـب ـنــان ـيــة عـ ــدا ال ـف ــوائ ــد
واللواحق.
تاريخ قرار الحجز2015/11/18 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه لـ ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2015/11/19 :
ال ـع ـقــار امل ـط ــروح لـلـبـيــع :كــامــل الـقـســم 8
بلوك  Aمن العقار  4068الحدث العائدة
ملكيته للمنفذ عليه عادل عارف عمشه
مـحــل طــابــق ارض ــي ضمنه حـمــام يتبع
لــه متخت فــي املـيــزانــن ضمنه حمامني
ومطبخ له موقف سيارة رقم  8بلوك A
مساحته  263م.م .تقريبًا .حق مختلف.
خــاضــع لـنـظــام ادارة ال ـع ـقــار وتـعــديـلــه.
يشترك بملكية القسمني رقم  1و A 3وكل
ما ورد عليهما.
قيمة التخمني/460250/ :دوالر أميركي.
قـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـعـ ـ ــد ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـف ـ ـيـ ــض:
 /236764.15/دوالر اميركي.
تاريخ ومكان املزايدة :وقد تحدد موعد
املزايدة نهار االثنني تاريخ 2018/1/15
ال ـســاعــة ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة ص ـبــاحــا ام ــام
رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في قصر عدل
بعبدا املبنى الجديد.
شروط املزايدة :فعلى الراغب في الشراء
وق ـب ــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ــداع مبلغ
مــواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
او م ـصــرف مـقـبــول بــاســم رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ بعبدا او تقديم كفالة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن
نـطــاق الــدائــرة كما عليه وبـخــال ثالثة
ايام من صدور قرار االحالة ايداع الثمن
تحت طائلة اعادة املزايدة بالعشر على
مسؤوليته كـمــا عليه وب ـخــال عشرين
يــومــا تـلــي االح ــال ــة دف ــع الـثـمــن ورس ــوم
الداللة  5باملاية والتسجيل.
رئيس القلم انطوان الحلو
صـ ـ ــادر ع ــن دائ ـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ ف ــي ص ـيــدا
القاضي رانــي صــادق لبيع اسهم املنفذ
ع ـل ـي ــه فـ ــي ال ـق ـس ــم رقـ ـ ــم  16مـ ــن ال ـع ـق ــار
رق ــم  931ح ــارة صـيــدا باالستنابة رقم
 2015/86وارد.
املنفذ :بنك عوده ش.م.ل.
امل ـ ـن ـ ـفـ ــذ ع ـ ـل ـ ـيـ ــه :وسـ ـ ـي ـ ــم م ـص ـط ـف ــى ابـ ــو
سلطانية.
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :اس ـت ـن ــاب ــه ص ـ ــادرة
ً
ع ـ ــن دائ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ بـ ـ ـي ـ ــروت ت ـح ـص ـيــا
ملبلغ /83.786.111/لـ ـ ـي ـ ــرة لبنانية عــدا
اللواحق.
تاريخ تبليغ االنذار2014/7/23 :
تاريخ قرار الحجز2014/9/22 :
تاريخ تسجيله 2014/10/3
تاريخ محضر الوصف2015/10/5 :
تاريخ تسجيله2015/11/10 :
محتويات القسم رقم  16من العقار 931
ح ـ ــارة صـ ـي ــدا :ش ـقــة سـكـنـيــة مــؤل ـفــة من
صالون وغرفتي نوم وحمامني ومطبخ
وشرفة .مساحته  106متر مربع
ح ــدوده الـعـقــار :غــربــا الـعـقــار  932شرقًا
ً
العقار  930شماال طريق جنوبًا العقار
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قيمة التخمني /115000/ :دوالر اميركي
بدل الطرح /69000/ :دوالر اميركي
مــوعــد املــزايــدة ومـكــانـهــا :نـهــار الثالثاء
الواقع في  2018/1/16الساعة التاسعة
ص ـبــاحــا امـ ــام رئ ـي ــس دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ في
صيدا.
على الــراغــب فــي ال ـشــراء ان ي ــودع باسم
رئيس الدائرة قبل املباشرة باملزايدة في
صـنــدوق الخزينة او فــي أحــد املـصــارف
املقبولة مــن الــدولــة مبلغًا مــوازيــا لبدل
الطرح أو أن يقدم كفالة مصرفية تضمن
هــذا املبلغ وان يتخذ محل اقــامــة ضمن
نطاق الدائرة اذا لم يكن له مقام فيه واال
اعتبر قلم الدائرة مقامًا مختارًا له وعلى
املشتري ايداع كامل الثمن ورسم الداللة
خالل مهلة ثالثة أيام من تاريخ صدور
قــرار االحــالــة واال تعاد املــزايــدة بالعشر
وعلى مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبدالله

بيروت بأن لديها في املعاملة التنفيذية
رقم  2017/1588انــذارًا تنفيذيًا موجهًا
اليكم من طالب التنفيذ بنك سوسيته
ج ـن ــرال ف ــي لـبـنــان ش.م.ل .ونــات ـجــا عن
طلب تنفيذ عقد عام فتح حساب وكشف
حساب بقيمة /1978.51/دوالر اميركي
باالضافة الى الفوائد واللواحق.
وعليه تــدعــوكــم هــذه الــدائــرة للحضور
الـ ـيـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا او ب ــواسـ ـط ــة وك ـي ــل
ق ــان ــون ــي الس ـ ـتـ ــام االن ـ ـ ـ ــذار ال ـت ـن ـف ـيــذي
واالوراق املــرفـقــة بــه علمًا ب ــأن التبليغ
يتم قانونا بانقضاء مهلة عشرين يوما
ع ـلــى ن ـشــر هـ ــذا االعـ ـ ــان وع ـل ــى تعليق
نـسـخــة عـنــه وع ــن االن ـ ــذار امل ــذك ــور على
لــوحــة االعــانــات الـعــائــدة لـهــذه الــدائــرة
ويصار بعد انقضاء هــذه املهلة ومهلة
االن ــذار البالغة عـشــرة اي ــام الــى متابعة
ً
الـتـنـفـيــذ بـحـقـكــم اص ـ ــوال ح ـتــى الــدرجــة
االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
هال خليل

إعالن قضائي
لدى املحكمة االبتدائية في جبل لبنان
 الغرفة السادسة الناظرة في الدعاوىالتجارية برئاسة القاضية اليان صابر
وعضوية القاضيتني نور دحروج وسمر
عبد الهادي ،في الدعوى رقم 2009/445
امل ـق ــدم ــة ف ــي  1996/4/16م ــن املــدع ـيــة
ال ـش ــرك ــة ال ـع ــام ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة االوروبـ ـي ــة
املصرفية ش.م.ل .بــوجــه املــدعــى عليهم
شــركــة ايـمـكــس انـتــرنــاسـيــونــال ش.م.م.
بشخص املفوض بالتوقيع عنها السيد
هــادي ناصر غانم ونــاصــر انيس غانم
وهــادي ونمر ومنى ولينا ناصر غانم،
وسمعان بولس اسطفان املـكــاري الذي
توفي وانحصر ارثه بسيمون واستفان
وكارولني وماريلني بولس املكاري وفرج
ولبيبه ونجيبه  -نانا فيكتور املكاري،
وخليل بــدوي كــرم ،والصادر بموجبها
قرار ترك رقم  2012/ 31تقدمت املدعية
بتاريخ  2014/1/2بطلب تعيني ممثل
خاص لتعذر تعيني ورثــة ناصر انيس
غــانــم ،ال ــذي تــوفــي وق ــد ق ــررت املحكمة
فـ ــي ض ـ ــوء ثـ ـب ــوت تـ ـع ــذر ت ـع ـي ــن هــويــة
ورثـ ـ ــة امل ـت ــوف ــي املـ ــذكـ ــور ابـ ـ ــاغ ال ــورث ــة
ً
امل ــذك ــوري ــن ع ــن ط ــري ــق ال ـن ـش ــر ،تـفـعـيــا
ل ـح ـكــم املـ ـ ــادة  /15/اص ـ ــول مـحــاكـمــات
مدنية فيطلب حضور ممثل قانوني عن
الورثة املطلوب ابالغهم لتبلغ اجراءات
املحاكمة وبعد مــرور شهرين على اخر
ً
نشر تعني املحكمة ممثال خاصًا عنهم
يقوم مقام املمثل القانوني.
رئيس القلم
ميشلني ّ
ضو

إعالن
صادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة في
الشمال
بالدعوى رقم 2017/87
م ــوج ــه الـ ــى امل ـس ـتــدعــى ض ــده ــم :رن ــدى
س ــال ــم بـ ـي ــروت ــي ول ـي ـل ــى ومل ـ ــى  -رنـ ــدى
ومحمد  -عمر ولينه ومليس أبناء محمد
ع ـث ـمــان رمـ ـض ــان ،م ــن ط ــراب ـل ــس  -الـتــل
ً
أصال ،ومجهولي محل االقامة حاليًا.
تـ ـ ــدعـ ـ ــوكـ ـ ــم هـ ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة السـ ـ ـت ـ ــام
االستدعاء ومرفقاته املرفوع ضدكم من
املستدعني محمد  -عماد ومحمد  -زياد
واحمد  -فؤاد وسامر وفاتن أبناء محمد
عـثـمــان رم ـضــان بــوكــالــة املـحــامـيــة زينا
الحسيني ،بدعوى ازالة الشيوع املقامة
على العقار رقــم  1355منطقة بترومني
ال ـع ـقــاريــة ،كـمــا تــدعــوكــم الس ـت ــام كــافــة
االوراق امل ـب ــرزة فــي امل ـلــف ،وذل ــك خــال
مهلة عشرين يومًا من تاريخ نشر هذا
االعـ ــان وات ـخ ــاذ مـقــامــا لـكــم يـقــع ضمن
نطاق هــذه املحكمة وابــداء مالحظاتكم
الخطية على الدعوى خالل مهلة خمسة
عشر يومًا من تاريخ التبليغ ،واال يعتبر
كــل تبليغ لكم لصقًا على بــاب املحكمة
صحيحًا ،باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري

اعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
يبلغ ال ــى املـنـفــذ عليه سـيـفــاك ب ــدروس
خوشيان
املجهول محل االقامة
ً
ع ـ ـم ـ ــا ب ـ ــاحـ ـ ـك ـ ــام امل ـ ـ ـ ـ ـ ــادة  409اص ـ ـ ــول
محاكمات مدنية تعلمكم دائ ــرة تنفيذ

جانب خرباء املحاسبة املجازين
يف لبنان املحرتمني
تدعــو نقابــة خــراء املحاســبة املجازيــن يف لبنــان جميــع األعضــاء املنتســبني إليهــا
واملســجلني عــى جداولهــا ،ســواء أكانــوا مامرســني أو متدرجــني ،وجــوب إعــام النقابــة
بجميــع املعلومــات الخاصــة بهــم والتــي تشــمل عنــوان املكتــب املتخــذ فيه محــل إقامة،
وأرقــام الهواتــف ،كــام وجــوب إعــام النقابــة بــأي تعديــل أو تغيــر قــد يطــرأ عــى هــذه
املعلومــات ،ضمــن مهلــة شــهرين مــن تاريــخ حصــول التعديــل ،تحــت طائلــة:
 )1إعتبــار العضــو غــر امللتــزم بالتعليــامت أعــاه مخالفــاً ألحــكام املــادة  /12/مــن
قانــون تنظيــم مهنــة خــرة املحاســبة رقــم  1994/364وأحــكام املــادة السادســة مــن
نظــام النقابــة الداخــي.
 )2وإعتبــار التباليــغ املوجهــة إىل خبــر املحاســبة املجــاز عــى العنــوان األخــر
املعــروف واملبلــغ مــن النقابــة قانونيــة ،مــع مــا يرتتــب عــى ذلــك مــن نتائــج
ومفاعيــل قانونيــة.
النقيــــــب
سليم عبد الباقــي

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي طارق طربيه
يـنـفــذ فــرنـسـبـنــك ش.م.ل .ب ــوج ــه شــركــة
ج ــوزف عيد وشــركــاه وان ـطــوان جــوزف
عيد وكـلــوت جبيلي عقد ش ــروط عامة
وعـقــود فتح االع ـت ـمــادات وعـقــود كفالة
وكشوفات حساب باملعاملة 2014/122
ً
تـحـصـيــا لــديــن طــالــب الـتـنـفـيــذ الـبــالــغ
/2915000/د.أ .اض ــاف ــة الـ ــى ال ـف ــوائ ــد
والنفقات.
وي ـ ـ ـجـ ـ ــري الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــوجـ ـ ــودات
محالت جــوزف عيد الكائن فــي جونية
الشير وهــي كالتالي 71 :بــدلــة مــاركــات
م ـخ ـت ـل ـفــة و 27ج ــاك ـي ــت وsweater 30
و 116بنطلون و 97قميص و 20كنزة
و 18بولو و porte feuille 4و Camar 3
 bandو  15كــرافــات و pochette 10و 5
 papillonو  17جيليه و 17ف ــوالر و16
 bretelleو  boxer 18و 134بـيـجــامــا
و 8قـشــاطــات و 13ح ــذاء و  4كـبــوت و9
مكاتب و 110بنطلون جينز و 60شورت
وبــراد كونكورد ومكنسة هوفر وخزنة
 Gold safeوكونتوار  4قطع و 4كراسي
وسـ ـت ــان ــد خ ـش ـب ــي مـ ــع  7رف ـ ـ ـ ــوف .ب ــدل
تخمينها /31760/د.أ .وب ــدل طرحها
ب ـع ــد ال ـت ـخ ـف ـيــض  .$/28584/ل ـلــراغــب
بالشراء مراجعة تقرير الخبير.
ي ـجــري الـبـيــع ي ــوم الـجـمـعــة ال ــواق ــع فيه
 2018/1/12ال ـس ــاع ــة الـ ــواحـ ــدة ظ ـه ـرًا.
لـ ـل ــراغ ــب ب ــالـ ـش ــراء الـ ـحـ ـض ــور ب ــامل ــوع ــد
امل ـحــدد اع ــاه ال ــى شــركــة جــوزيــف عيد
في جونية الشير مصحوبًا بالثمن نقدًا
او بـمــوجــب شـيــك مـصــرفــي مـنـظــم المــر
ح ـض ــرة رئ ـي ــس دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ ك ـس ــروان
وبــرســم دالل ــة خـمـســة بــاملـئــة وال يجوز
اتمام البيع ما لم يبلغ الثمن املعروض
ستة اعشار القيمة املخمنة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

