الخميس  28كانون األول  2017العدد 3358

إعالنات

اعاله
 التخمني بالدوالر االميركي $/125511/ : بـ ــدل الـ ـط ــرح بـ ــالـ ــدوالر االم ـي ــرك ــي بعدالتخفيض للمرة السادسة $/49683.15/ :
 /2400/ - 27س ـهــم بــال ـع ـقــار رق ــم /10/
حـ ـ ــوش مـ ـص ــراي ــا – ام ـ ـيـ ــري م ـح ـل ــة عــن
اليهود ارض سليخ معدة للزراعة يوجد
ضمنه بئر ارتوازي مجهز وخزان مياه
 مساحته  /7521/ :م2 الحقوق العينية  :نفس الحجز التنفيذيومحضر وصف العقار اعاله
 التخمني بالدوالر االميركي $/231857/ : بـ ــدل الـ ـط ــرح بـ ــالـ ــدوالر االم ـي ــرك ــي بعدالتخفيض للمرة السادسة $/91780.48/ :
 /2400/ - 28س ـهــم بــال ـع ـقــار رق ــم /26/
حـ ـ ــوش مـ ـص ــراي ــا – ام ـ ـيـ ــري م ـح ـل ــة عــن
السعدة ارضــه معدة للزراعة ضمنه بناء
مخصص للعمال
 مساحته  /45500/ :م2 الحقوق العينية  :حق انتفاع بالري منالقناتني تل الغسيل وعني اليهود – تعهد
املــديــن بعدم البيع او التأجير او ترتيب
أي حق عيني اال بموافقة الدائن – تأمني
درج ـ ــة اول ـ ــى دون م ــزاح ــم ال ــدائ ــن جـمــال
تــرســت بـنــك ش.م.ل .املــديــن غ ــزوان احمد
ش ــرف قـيـمــة ال ـتــأمــن  /7450000/دوالر
اميركي – مخالفة بـنــاء على هــذا العقار
بـحـفــر بـئــريــن ارت ــوازي ــن – نـفــس الـقـيــود
بالعقار رقم  /17/املذكورة اعاله
 التخمني بالدوالر االميركي $/791000/ : ب ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدوالر االم ـ ـيـ ــركـ ــيب ـ ـعـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة :
$/313117.39/
 /2400/ - 29س ـهــم بــال ـع ـقــار رق ــم /27/
حـ ـ ــوش مـ ـص ــراي ــا – ام ـ ـيـ ــري م ـح ـل ــة عــن
السعدة ارضه زراعية ضمنه بئر عربي
 مساحته  /25608/ :م2 الحقوق العينية  :نفس الحقوق والقيودبالعقار رقم  /26/اعاله
 التخمني بالدوالر االميركي $/438336/ : ب ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدوالر االم ـ ـيـ ــركـ ــيب ـ ـعـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة :
$/173514.94/
 /2400/ - 30س ـهــم بــال ـع ـقــار رق ــم /28/
حـ ـ ــوش مـ ـص ــراي ــا – ام ـ ـيـ ــري مـ ــوقـ ــع عــن
السعدة ارضه صالحة للزراعة
 مساحته  /19839/ :م2 الحقوق العينية  :نفس الحقوق والقيوداملذكورة اعاله بالعقار رقم /27/
 التخمني بالدوالر االميركي $/337263/ : ب ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدوالر االم ـ ـيـ ــركـ ــيب ـ ـعـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة :
$/133505.58/
 /600/ - 31س ـه ــم ب ــال ـع ـق ــار رقـ ــم /40/
حوش مصرايا – اميري موقع بعل االغا
قبلة وشمال ارض سليخ معدة للزراعة
 مساحته  /25031/ :م2 الحقوق العينية  :نفس الحقوق والقيودوالتأمني بالعقار رقم /27/
 التخمني بالدوالر االميركي $/93866/ : بـ ــدل الـ ـط ــرح بـ ــالـ ــدوالر االم ـي ــرك ــي بعدالتخفيض للمرة السادسة $/37156.47/ :
 /2400/ - 32س ـهــم بــال ـع ـقــار رق ــم /72/
ح ــوش م ـصــرايــا – ام ـي ــري يــوجــد ضمنه
عريشة على اعـمــدة عــددهــا  /400/دالية
وبئرين ارتوازين مجهزين وبئر عربي
 مساحته  /6472/ :م2 الحقوق العينية  :نفس الحجز التنفيذيومحضر وصف العقار اعاله
 التخمني بالدوالر االميركي $/153024/ : بـ ــدل الـ ـط ــرح بـ ــالـ ــدوالر االم ـي ــرك ــي بعدالتخفيض للمرة السادسة $/60574.3/ :
 /756/ - 33س ـهــم بــال ـع ـقــار رق ــم /220/
حــوش مصرايا – اميري محلة الدكينية
سهم السوح – ارضه زراعية
 مساحته  /10123/ :م2 الـحـقــوق العينية  :نـفــس حــق االنـتـفــاعوالـ ـحـ ـج ــز ال ـت ـن ـف ـي ــذي ومـ ـحـ ـض ــر وص ــف
العقار بالعقار رقم  /72/اعاله
 ب ـ ــدل ال ـت ـخ ـم ــن ب ـ ــال ـ ــدوالر االمـ ـي ــرك ــي :$/63775/
 بـ ــدل الـ ـط ــرح بـ ــالـ ــدوالر االم ـي ــرك ــي بعدالتخفيض للمرة السادسة $/25245.35/ :
 /400/ - 34س ـهــم بــال ـع ـقــار رق ــم /221/
حــوش مصرايا – اميري موقع الدكينية
س ـهــم الـ ـ ــزورة ارضـ ــه زراع ـي ــة ضـمـنــه بئر
مياه مجهز
 مساحته  /16950/ :م2 الحقوق العينية  :نفس القيود بالعقاررقم  /220/حوش مصرايا اعاله

 التخمني بالدوالر االميركي $/57333/ : بـ ــدل الـ ـط ــرح بـ ــالـ ــدوالر االم ـي ــرك ــي بعدالتخفيض للمرة السادسة $/22694.75/ :
 /600/ - 35س ـهــم بــال ـع ـقــار رق ــم /150/
ح ــوش م ـصــرايــا – ام ـي ــري يــوجــد ضمنه
عريشة على أعمدة عددها  /1400/دالية
وباقي االرض سليخ غير مزروعة
 مساحته  /90804/ :م2 الحقوق العينية  :نفس الحجز التنفيذيومحضر وصف العقار بالعقار اعاله
 التخمني بالدوالر االميركي $/708217/ : ب ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدوالر االم ـ ـيـ ــركـ ــيب ـ ـعـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة :
$/280347.61/
 /2400/ - 36سـهــم بــالـعـقــار رق ــم /155/
ح ـ ــوش مـ ـص ــراي ــا – امـ ـي ــري م ــوق ــع سـهــم
الشعبة قبلة وشمال ضمنه عريشة على
أع ـم ــدة ع ـلــى كــامــل ال ـع ـقــار ع ــدد ال ــدوال ــي
 /2080/وثالثة آبار ارتوازية مجهزة
 مساحته  /32214/ :م2 الحقوق العينية  :نفس التأمني والتعهدوالحجز التنفيذي ومحضر وصف العقار
بالعقار رقم  /17/حوش مصرايا
 ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن بـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــدوالر االمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي :$/1137420/
 ب ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدوالر االم ـ ـيـ ــركـ ــيب ـ ـعـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة :
$/450247.76/
 /2400/ - 37سـهــم بــالـعـقــار رق ــم /170/
ح ــوش م ـصــرايــا – ام ـي ــري ارضـ ــه سليخ
معدة للزراعة
 مساحته /39991/ :م2 الحقوق العينية  :نفس القيود بالعقاررقم  /155/حوش مصرايا اعاله
 التخمني بالدوالر االميركي $/799820/ : ب ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدوالر االم ـ ـيـ ــركـ ــيب ـ ـعـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة :
$/316608.78/
 /2400/ - 38سـهــم بــالـعـقــار رق ــم /230/
حــوش مصرايا – اميري موقع الدكينية
سهم الجسر ضمنه بستان شجر تفاح
حوالي  /770/شجرة وبئرين ارتوازيني
مجهزين
 مساحته  /14503/ :م2 الـحـقــوق العينية  :نـفــس حــق االنـتـفــاعوالحجز التنفيذي ومحضر وصف العقار
بالعقار رقم  /26/حوش مصرايا اعاله
 التخمني بالدوالر االميركي $/411075/ : ب ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدوالر االم ـ ـيـ ــركـ ــيب ـ ـعـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة :
$/162724.07/
 مجموع تخمني كافة العقارات بالدوالراالميركي $/33578504/ :
 م ـج ـمــوع ب ــدل ال ـط ــرح ل ـكــافــة ال ـع ـقــاراتبالدوالر االميركي بعد التخفيض للمرة
السادسة $/13306398.76/ :
 موعد جلسة املــزايــدة ومـكــان اجرائها :ن ـهــار الـخـمـيــس ال ــواق ــع ف ــي 2018/1/18
ال ـســاعــة ال ـح ــادي ــة ع ـشــرة وال ـن ـصــف ام ــام
حـضــرة رئـيــس دائ ــرة التنفيذ فــي بعلبك
غرفة الرئيس أحمد محمود
 شروط البيع  :النفقات املتوجب دفعهاع ــاوة عــن الـثـمــن طــوابــع االح ــال ــة ورســم
الــداللــة للبلدية  %5وعـلــى راغ ــب الـشــراء
الـ ـحـ ـض ــور ب ــامل ــوع ــد امل ـ ـعـ ــن وان ي ـ ــودع
باسم رئيس دائــرة التنفيذ قبل املباشرة
بــاملــزايــدة لــدى صـنــدوق الخزينة او احد
امل ـصــارف املـقـبــولــة مبلغا" م ــوازي ــا" لبدل
الـطــرح او تقديم كفالة مصرفية تضمن
ه ـ ــذا امل ـب ـل ــغ ل ـت ـخ ــول ــه ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة حــق
الدخول باملزايدة وعليه ان يختار محال"
القامته ضمن نطاق هذه الدائرة واال عد
قـلـمـهــا م ـقــامــا" م ـخ ـتــارا" ل ــه وعـلـيــه خــال
ثالثة أيــام مــن صــدور قــرار االحــالــة ايــداع
الثمن تحت طائلة اعتباره ناكال" واعادة
املــزايــدة على عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يوما" من تاريخ صدور قرار االحالة دفع
املبلغ والرسوم والنفقات
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
غرفة الرئيس أحمد محمود
رقم املعاملة 2015/261 :
املنفذ :جمال ترست بنك ش.م.ل.
وكيله املحامي أحمد وهبة
املنفذ عليه :نايف ديب امللط  -بعلبك
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـيــذي وق ـي ـم ــة الـ ــديـ ــن :ث ــاث

سـنــدات ديــن وعقد فتح الحساب وكتاب
العقد العام وموثقة بعقد تأمني وشهادة
التأمني البالغ لغاية 2015/7/29ما قيمته
 / 157236250 /ليرة لبنانية عدا الفوائد
وامللحقات علمًا ان أصل الدين هو مبلغ /
 / 150500000ليرة 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  -أميري محلة دوارة قناة ايعات -
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.
 مساحته / 4535 / :م 2 حـ ـ ــدوده :ي ـحــده غــربــا ق ـنــاة م ـيــاه عــامــةوخـلـفـهــا طــريــق ع ــام وش ــرق ــا طــريــق عــام
ً
وش ـمــاال طــريــق عــام وجـنــوبــا الـعـقــار رقــم
/141/
 الحقوق العينية :يومي / 3475 /تاريخ 2012/10/30انشاءات واضافة انشاءات
قـطـعــة ارض ضمنها ب ـنــاء مــن االسـمـنــت
املسلح طــابــق ارض ــي يحتوي على غرفة
نـ ــوم وش ــرف ــة ب ـم ــوج ــب ال ـت ـك ـل ـيــف الـفـنــي
 2012/1270بملفه .حق انتفاع او ارتفاق
لهذا العقار االستفادة من مياه رأس العني
بــواس ـطــة ق ـنــاة ال ــرب ــع الـشـمــالــي املتصلة
بقناة ايعات.
 يومي  / 997 /تاريخ  2013/3/28تأمنيعلى كامل العقار درجة اولى بدون مزاحم
الــدائــن جـمــال تــرســت بـنــك ش.م.ل .املــديــن
نايف ديــب امللط قيمته / 300000000 /
ليرة لبنانية.
تـعـهــد املــديــن ب ـعــدم الـبـيــع أو ال ـتــأمــن أو
ال ـت ــأج ـي ــر أو ت ــرت ـي ــب أي ح ــق ع ـي ـنــي إال
بموافقة الدائن.
 ي ــوم ــي  / 3005 /ت ــاري ــخ 2015/9/28ح ـجــز ت ـن ـف ـيــذي رقـ ــم  2015/261مـصــدر
الحجز دائرة تنفيذ بعلبك الحاجز جمال
ترست بنك ش.م.ل .املحجوز عليه نايف
دي ــب املـلــط ع ــدد االس ـهــم املـحـجــوز عليها
 /2400/سهم.
 يــومــي  / 3730 /تــاريــخ 2015/11/25محضر وصف العقار مصدر الحجز دائرة
تـنـفـيــذ بـعـلـبــك رق ــم  2015/261الـحــاجــز
جمال ترست بنك ش.م.ل .واملحجوز عليه
نايف ديب امللط.
 التخمن بالليرة اللبنانية272750000 / :/ل.ل.
 ب ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح بـ ــال ـ ـل ـ ـيـ ــرة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــةب ـ ـعـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة الـ ـ ــراب ـ ـ ـعـ ـ ــة/ :
/ 127740648.72ل.ل.
ثانيًا / 600 / :سهم بالعقار رقم 1065 /
 /بعلبك  -أمـيــري محلة الــزلــومــة العقار
ع ـب ــارة ع ــن أرض زراع ـي ــة ال يــوجــد عليه
انشاءات أو أغراس.
 مساحته/ 9168 / :م 2يحده غربًا العقار رقــم  / 1009 /وشرقًا
ً
العقار رقم  / 1125 /وشماال العقار رقم
 /1010/وجـنــوبــا الـعـقــار رق ــم / 1121 /
ومجرى ماء عام.
 الحقوق العينية :حــق انتفاع وارتـفــاقل ـه ــذا ال ـع ـقــار مــرت ـفــق ب ـم ــرور م ـي ــاه ال ــري
لـلـعـقــارات رق ــم 1009 /و  1125و  1000و
 /1001من مياه رأس العني بواسطة قناة
ربع الشمالي.
نفس الحجز التنفيذي ومحضر وصف
العقار بالعقار رقم  / 1411 /بعلبك أعاله.
التخمن بالليرة اللبنانية45800000 / :
/ل.ل.
بـ ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح ب ــالـ ـلـ ـي ــرة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة بـعــد
التخفيض للمرة الرابعة21468859.17 / :
/ل.ل.
ثالثا / 300 / :سهم بالعقار رقم / 422 /
بعلبك  -أميري محلة وادي خضر يوجد
ضمنه  / 15 /بناء.
 -1ب ـن ــاء م ــن ث ــاث ط ــواب ــق ارضـ ــي ثــاثــة
محالت ومطلع درج يؤدي الى االول وهو
ع ـب ــارة ع ــن شـقـتــن سـكـنـيـتــن واحـ ــد قيد
االنـ ـج ــاز ،وال ـطــابــق ال ـثــانــي اي ـضــا عـبــارة
عن شقتني قيد االنجاز مساحة كل طابق

 /230/م 2
-2بـ ـن ــاء ط ــاب ــق ارض ـ ــي ب ـم ـســاحــة حــوالــي
 /300/م  2وحديقة خلفية ضمنها أشجار
مثمرة ومحلني على الطريق العام.
-3بناء ثالث عبارة عن سقف وأعمدة قيد
االنـ ـج ــاز مـســاحـتــه ح ــوال ــي  / 250 /م 2
وخلفه حديقة مصونة مغروسة أشجار
مثمرة.
 -4بناء رابــع يعود الى املنفذ عليه نايف
ديــب امللط مساحته حــوالــي  / 230 /م 2
للطابق الــواحــد وهــو عـبــارة عــن طابقني
قيد االنجاز.
-5بناء يعود للمنفذ عليه مؤلف من ثالث
طبقات بمساحة حوالي  / 230 /م  2لكل
طابق.
-6الـ ـبـ ـن ــاء ال ـ ـسـ ــادس م ــؤل ــف م ــن طــابـقــن
مـســاحــة كــل طــابــق  / 160 /م  2ويــوجــد
ضـمـنــه حــديـقــة مـغــروســة اش ـجــار مثمرة
مختلفة.
 -7البناء السابع عبارة عن طابق ارضي
ش ـق ــة س ـك ـن ـيــة م ـســاح ـت ـهــا  / 150 /م 2
وح ــدي ـق ــة ض ـم ـن ـهــا عــري ـشــة ع ـلــى سـقــالــة
ح ــدي ــد عـ ــدد ث ــاث ــة وأع ـ ـمـ ــدة ب ــاط ــون فــي
الطابق االول.
-8البناء الثامن مؤلف من طابقني سفلي
وأرضــي مساحة الطابق حوالي / 160 /
م .2
 -9البناء التاسع طابق أرضــي مساحته
 /150/م  2وبجانبه كــراج أعمدة وسقف
م ـســاح ـتــه ح ــوال ــي  / 12 /م  2وي ــوج ــد
ضمنه بعض أشجار الزينة.
 -10البناء العاشر مؤلف من ثالث طبقات
م ـس ــاح ــة ال ـط ــاب ــق ح ــوال ــي  / 150 /م 2
ويــوجــد ضمنه حديقة مــزروعــة بأشجار
سرو واشجار مثمرة.
-11الـ ـبـ ـن ــاء الـ ـح ــادي ع ـشــر ط ــاب ــق أرض ــي
مساحته حــوالــي  / 100 /م  2وبجانبه
كراج سيارة بمساحة  / 35 /م  2وحديقة.
-12ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء ال ـث ــان ــي ع ـش ــر ط ــاب ــق أرض ــي
مـســاحـتــه ح ــوال ــي  / 150 /م  2وحــديـقــة
وعريشة على سقالة حديد.
-13البناء الثالث عشر عبارة عن شقتني
سكنيتني مساحة الواحدة حوالي 225 /
/م2
-14ال ــراب ــع عـشــر شـقــة سكنية مساحتها
 /100/م  2وغ ــرف ــة مستقلة  / 20 /م 2
وحديقة.
-15بـ ـن ــاء ط ــاب ــق ارضـ ــي ش ـقــة مـســاحـتـهــا
حـ ــوالـ ــي  / 150 /م  2ي ـع ـل ــوه ــا أع ـم ــدة
أسمنتية.
 مساحته  / 6711 /م 2 -ح ــدوده :يحده غربًا طريق عــام وشرقًا
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ً
الـعـقــار رق ــم  / 4838 /وش ـمــاال الـعـقــارات
،7733 ، 7727 ، 7726 ، 7725 ، 7724 ،7723/
/ 7731 ، 7730 ، 7729 ،7728وجنوبًا قناة
مياه عامة.
 ال ـح ـقــوق الـعـيـنـيــة :تـخـطـيــط واش ـ ــاراتاخ ـ ــرى هـ ــذا ال ـع ـق ــار مــرت ـفــق بــالـتـخـطـيــط
املصدق باملرسوم رقــم  / 14299 /تاريخ
 1949/2/7كما يوجد عليه عدة مخالفات
بناء.
 يــومــي  / 3716 /تــاريــخ 2010/11/11ح ـجــز ت ـن ـف ـيــذي عـ ـق ــاري رقـ ــم 2010/387
ملصلحة مؤسسة كهرباء لبنان املحجوز
عليه عماد أحمد الرفاعي.
نفس الحجز التنفيذي ومحضر وصف
العقار بالعقار رقم  / 1411 /بعلبك أعاله.
التخمن بالليرة اللبنانية288785625 / : /ل.ل.
ب ـ ـ ـ ـ ــدل ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــرح ب ـ ــال ـ ـل ـ ـي ـ ــرة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة
ب ـ ـعـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة الـ ـ ــراب ـ ـ ـعـ ـ ــة/ :
/ 135250827.05ل.ل.
مـجـمــوع التخمني بــالـلـيــرة اللبنانية/ : / 607375625ل.ل.
مـجـمــوع ب ــدل ال ـط ــرح بــالـلـيــرة اللبنانية
ب ـ ـعـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة الـ ـ ــراب ـ ـ ـعـ ـ ــة/ :
 / 284460334.94ل.ل.
مـ ــوعـ ــد ج ـل ـس ــة الـ ـبـ ـي ــع بـ ـ ــاملـ ـ ــزاد ال ـع ـل ـنــي
وم ـكــان اجــرائ ـهــا :ن ـهــار الـخـمـيــس الــواقــع
فــي  2018/1/25ال ـســاعــة الـثــانـيــة عشرة
وال ـن ـص ــف ظ ـه ـرًا ام ـ ــام ح ـض ــرة ال ـقــاضــي
املـنـفــرد املــدنــي فــي بعلبك  -رئـيــس دائــرة
التنفيذ.
ش ــروط الـبـيــع :الـنـفـقــات املـتــوجــب دفعها
ع ــاوة على الثمن طــوابــع االحــالــة ورســم
الــداللــة للبلدية  %5وعـلــى راغ ــب الـشــراء
الحضور باملوعد املعن وان يــودع باسم
رئـ ـي ــس دائ ـ ـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـي ــذ قـ ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة
بــاملــزايــدة لــدى صـنــدوق الخزينة أو احد
املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة مـبـلـغــا م ــوازي ــا لـبــدل
الـطــرح او تقديم كفالة مصرفية تضمن
هــذا املبلغ لتخوله هــذه الــدائــرة الــدخــول
ً
باملزايدة وعليه ان يختار محال القامته
ضمن نـطــاق هــذه الــدائــرة واال عــد قلمها
مقامًا مختارًا له وعليه خــال ثالثة ايام
من صدور قرار االحالة ايداع الثمن تحت
ً
طائلة اعتباره ناكال واعادة املزايدة على
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
ال ــزي ــادة وعـلـيــه ف ــي خ ــال عـشــريــن يــومــا
من تاريخ صدور قرار االحالة دفع املبلغ
والرسوم والنفقات.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس شبشول

إعالن بيع للمرة الثالثة

صادرة عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 99/420
الرئيسة عون
طالب التنفيذ :هاني محمود قبيسي وكيله املحامي انطوان ابي نادر
املنفذ عليه :حسن محمود حيدر وكيله املحامي علي قنديل
بتاريخ  98 /3/16و  99/4/13تقرر القاء الحجز التنفيذي وسجل على الصحائف
ً
العينية بتاريخ  98/3/23و  99/4/19تحصيال لدين املنفذ البالغ مائتي وخمسني
الف د .اميركي باالضافة الى الفوائد واللواحق.
املطروح للبيع بعد التخفيض :كامل القسم  4/5221الشياح:
مساحته  510م  2سفلي ثاني  -مستودع ولدى الكشف تبني ان ما ذكر اعاله ينطبق
على الواقع باالضافة الى وجود تعد على هذا القسم ببناء خزان مياه للعقار
بمسافة تقريبية  140م.م .خاضع لنظام امللكية  -تخطيط باملرسوم - 970/14424
يشترك بملكية الحقوق  1و  3Aو  3وما ورد على القسم االول وضع يد قرار 96/26
وقرار ايداع رقم  96-25ينتفع باملرور على العقار  - 6446مصاب بتخطيط مصدق
بمرسوم  - 968/11431ويقع ضمن ارتفاق املطار  -اشارة امتياز للخزينة بضريبة
التحسني.
حدود العقار  5221الشياح:
ً
يحده غربًا  5219وشرقًا  5080وشماال  5220وجنوبًا .6446
حصص املنفذ عليه
 – 1كامل القسم  4/5221الشياح

الثمن د .أميركي
229500

ثمن الطرح املخفض د .أميركي
90,345

تاريخ ومكان املزايدة:
وقد تحدد موعد املزايدة نهار الثالثاء الواقع في  2018/1/23الساعة الحادية عشرة
صباحًا امام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في قصر عدل بعبدا املبنى الجديد.
شروط البيع:
فعلى الراغب في الشراء وقبل املباشرة باملزايدة ايداع مبلغ مواز لثمن الطرح في
صندوق الخزينة أو في مصرف مقبول باسم رئيس دائرة تنفيذ بعبدا او تقديم
كفالة مصرفية تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن نطاق الدائرة كما عليه
وخالل ثالثة ايام من صدور قرار االحالة ايداع باقي الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة
بزيادة العشر على مسؤوليته كما عليه وخالل عشرين يومًا تلي االحالة دفع الثمن
ورسم الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القزي

