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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع باملزاد العلني
للمرة الثانية
ص ـ ـ ــادر عـ ــن دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ مــرج ـع ـيــون
ب ــرئ ــاس ــة ال ـق ــاض ــي "م ـح ـم ــد ع ـب ــد ال ـل ــه"
فــي املـعــامـلــة الـتـنـفـيــذيــة رق ــم 2016/21
املتكونة فيما بني:
طــالــب الـتـنـفـيــذ :شــركــة م ـصــري غ ــروب
ش.م.م.
املنفذ عليه :علي محمد األمني.
السند التنفيذي :استنابة دائــرة تنفيذ
النبطية رقم  2016/55تاريخ 2016/5/5
ً
تحصيال لدين بالغ مئة وخمسون الف
دوالر أم ـيــركــي ع ــدا ال ــرس ــوم وال ـفــوائــد
واللواحق.
تاريخ التنفيذ .2016/2/11
تاريخ تبليغ االنذار.2016/2/13 :
تاريخ قرار الحجز.2016/4/21 :
تــاريــخ التسجيل فــي الـسـجــل الـعـقــاري
.2016/4/23
تـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ــخ م ـ ـح ـ ـض ـ ــر وص ـ ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـع ـ ـق ـ ــار
2017/3/23
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي الـسـجــل الـعـقــاري
2017/4/1
العقار املطروح للبيع:
 2400سهم في العقار رقم  /2207منطقة
اب ــل ال ـس ـقــي ال ـع ـقــاريــة وه ــو ع ـب ــارة عن
قـطـعــة ارض مـســاحـتــه  700مـتــر مــربــع
ت ـقــري ـبــا عـلـيـهــا ب ـن ــاء ي ـتــألــف م ــن ثــاث
طوابق:
ط ــاب ــق س ـف ـل ــي م ــؤل ــف مـ ــن خـ ـ ـ ــزان م ــاء
ومستودع له مدخل خاص.
طــابــق ارض ــي مــؤلــف مــن شـقـتــن :شقة
جنوبية تتألف من ثالث غرف ومطبخ
وحمام وكوردور وشرفة.
وشـقــة شمالية تـتــألــف مــن مـمــر وثــاث
غرف ومطبخ وحمامني وشرفة.
ط ــاب ــق اول :م ــؤل ــف مـ ــن ش ـق ــة واحـ ـ ــدة
ت ـح ـتــوي ع ـلــى م ـ ــوزع وم ـم ــر وص ــال ــون
وغرفة جلوس وثالث غرف نوم ومطبخ
وثـ ـ ـ ــاث حـ ـم ــام ــات وش ـ ــرف ـ ــات وت ـ ــراس
مسقوف بالقرميد وتبلغ مساحة البناء
 486مـتــر مــربــع تـقــريـبــا وحــالـتــه جيدة
جدًا.
يوجد على هذا العقار تأمني درجة اولى
دون مزاحم ملصلحة املؤمن حسني علي
زري ــق تأمينًا لــديــن ق ــدره خمسون الف
دوالر أميركي.
حدوده:
من الشمال العقار رقم 2174
من الشرق العقارين رقم  2170و2181
من الجنوب العقار رقم 2181
من الغرب العقار رقم 2176
قيمة التخمني  486000دوالر أميركي.
قـيـمــة ال ـطــرح بـعــد الـتـخـفـيــض 262440
دوالر أميركي.
مكان املــزايــدة وتاريخها نهار االربعاء
ال ـ ــواق ـ ــع فـ ـي ــه  2019/04/10ال ـس ــاع ــة
الواحدة ظهرًا امام رئيس دائرة التنفيذ
في مرجعيون.
فعلى الراغب بالشراء ايداع بدل الطرح
في قلم الــدائــرة بموجب شيك مصرفي
منظم المر رئيس دائرة تنفيذ مرجعيون
وات ـخ ــاذ مـحــل اقــامــة ضـمــن نـطــاق هــذه
الدائرة واال عد قلمها مقامًا مختارًا له
ً
ما لم يكن ممثال بمحام وعليه تسديد
كامل الثمن ورسمي الداللة والتسجيل
خالل املهل القانونية.
رئيس القلم
محمد حرب
إعالن بيع صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2014/1367
الرئيس الحكيم
امل ـن ـفــذ :ب ـنــك صـ ـ ــادرات اي ـ ــران  /وكـيـلــه
املحامي شادي رفيق الخوري
املنفذ عليهم :علي محمود عبد الرضا
ومـحـمــد مـحـمــود عـبــد الــرضــا وخليل
محمود عبد الرضا.
السند التنفيذي :عقد قرض وتأمني من
الدرجة االولى مع شهادة قيد وسندات
ً
دين تحصيال ملبلغ مئة مليون وستمئة
ال ــف لـيــرة لبنانية ( 100600000ل.ل).
عدا اللواحق والفوائد.
العقار املطروح للبيع:
ك ــام ــل ال ـق ـســم رقـ ــم ( 9ت ـس ـع ــة) ب ـل ــوك A
من العقار رقــم ( 2519ألفني وخمسمئة

وتسعة عـشــر) مــن منطقة ح ــارة حريك
ال ـع ـقــاريــة ،ول ــدى الـكـشــف تـبــن ان هــذا
ال ـق ـس ــم ه ــو عـ ـب ــارة ع ــن مـ ـخ ــزن يـتـبـعــه
مستودع يقع في السفلي االول ،طابق
ارضــي ولــه بــاب حــديــدي ج ــرار ،خاضع
ل ـن ـظــام مـلـكـيــة ال ـط ــواب ــق  -ي ـش ـتــرك في
ملكية الـحـقــن املختلفني  1و A 3وكــل
مــا ورد عليهما  -ب ــراح بــاملــرســوم رقــم
 71/719رخـصــة اسـكــان مــؤقـتــة يمتنع
املــديــن عــن اج ــراء اي عـقــود عينية دون
موافقة الدائن.
مساحة القسم/79 :م 2تقريبًا.
قيمة التخمني 94800 :د.أ .بــدل الطرح
 44939د.أ.
تاريخ ومكان البيع:
ت ـ ـح ـ ــدد ي ـ ـ ـ ــوم ال ـ ـج ـ ـم ـ ـعـ ــة الـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع ف ـي ــه
 2019/5/10الـســاعــة الـعــاشــرة صباحًا
موعدًا للبيع باملزاد العلني امام رئيس
دائرة تنفيذ بعبدا ،في قصر عدل بعبدا،
املبنى الجديد( ،غرفة القاضي الرئيس
الحكيم).
شروط البيع:
على الــراغــب بالشراء قبل املباشرة في
املــزايــدة اي ــداع مبلغ م ــواز لثمن الطرح
في صندوق الخزينة او مصرف مقبول
ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـع ـبــدا او
ت ـقــديــم ك ـفــالــة مـصــرفـيــة تـضـمــن املـبـلــغ
واتخاذ محل اقامة ضمن نطاق الدائرة،
كما عليه وبخالل ثالثة ايام من تاريخ
ق ــرار االحــالــة اي ــداع الثمن تحت طائلة
اعــادة املزايدة بالعشر على مسؤوليته
كـمــا عـلـيــه وب ـخ ــال عـشــريــن يــومــا تلي
االح ــال ــة دف ــع الـثـمــن ورس ــم ال ــدالل ــة %5
والتسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القزي
اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ي ـن ـفــذ ب ـن ــك االم ـ ـ ـ ــارات ول ـب ـن ــان ش.م.ل.
بــاملـعــامـلــة  2016/1020بــوجــه تفليسة
ش ــرك ــة جـ ـب ــور إل ـك ـت ــرون ـي ـك ــس ش.م.م
وجوزاف سعيد جبور عقد فتح اعتماد
وكشف حساب وكفالتني ومحضر عقد
تــأمــن درج ــة اول ــى وشـهــادة قيد تأمني
ً
تحصيال ملبلغ  /138588.67/د.أ .عدا
الفوائد واللواحق.
وي ـجــري الـتـنـفـيــذ عـلــى الـقـســم 5/2107
 BCذوق م ـص ـبــح م ـســاح ـتــه  102م.م.
وهو بموجب االفادة العقارية مستودع
وبــال ـك ـشــف ت ـبــن ان ال ـق ـســم  5ي ـقــع في
بناية شلهوب وارنـبــة عبر مـفــرق على
اليمني من مستديرة مرعب وهو كناية
عــن مـسـتــودع مقسوم الــى ثــاث اقسام
من جهة املرآب وله اربعة ابواب من جهة
الغرب له ثالث ابواب.
 ال ـجــزء ال ــذي يـقــع فــي الـبـلــوك  Cمقفلوع ـب ــر فـ ـج ــوات بـ ــاب ال ـح ــدي ــد ت ـب ــن ان
ارضه بالط موزاييك والجزء في الوسط
هـ ــو بـ ــاجـ ــازة وس ـ ـ ــام ل ـي ـش ــع ك ـ ــرم وه ــو
الجزء االكبر من املستودع ارضــه بالط
م ــوزاي ـي ــك ام ــا ال ـج ــزء الـ ــذي ي ـقــع لجهة
ال ـج ـنــوب ف ـبــابــه م ـف ـتــوح وارض ـ ــه بــاط
موازييك.
ت ــاري ــخ ال ـح ـج ــز  2016/9/15وت ــاري ــخ
تسجيله 2016/10/3
 اشــارة تأمني درجــة اولــى لصالح بنكاالم ــارات ولـبـنــان بقيمة /125000/د.أ.
بدل تخمني القسم  5بلوك  BCمن العقار
 /2107ذوق مصبح  /81600/د.أ .وبدل
طرحه /48960/ :د.أ.
يجري البيع بيوم الـثــاثــاء الــواقــع فيه
 2019/5/7الساعة  11:00قبل الظهر في
قاعة محكمة كسروان.
للراغب بالشراء دفع بدل الطرح بموجب
شك مصرفي منظم المر حضرة رئيس
دائ ــرة تنفيذ ك ـســروان او تـقــديــم كفالة
واف ـي ــة م ــن اح ــد امل ـص ــارف امل ـق ـبــولــة من
ال ـ ــدول ـ ــة وي ـت ـح ـم ــل رسـ ـ ـ ــوم ال ـت ـس ـج ـيــل
وال ــدالل ــة وعـلـيــه ات ـخ ــاذ مـحــل اق ــام ــة له
ض ـم ــن ن ـط ــاق الـ ــدائـ ــرة واال ع ــد قـلـمـهــا
مقامًا مختارًا له كما عليه االطالع على
قيود الصحيفة العينية العائدة للقسم
موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

إعالن
تـعـلــن كـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
ال ـعــروض الـعــائــد الج ــراء مــزايــدة لبيع
م ـ ــواد غ ـي ــر ص ــال ـح ــة ل ــاس ـت ـع ـم ــال فــي
مـخــزن الـبــوشــريــة ،مــوضــوع اس ـتــدراج
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض رق ـ ـ ــم ث4د 3115/ت ــاري ــخ
 ،2018/12/17ق ــد م ـ ــددت ل ـغــايــة يــوم
الجمعة  2019/3/29عند نهاية الدوام
الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر الـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلــك لقاء مبلغ قــدره /20 000/
ل.ل.
علما بــأن ال ـعــروض الـتــي سبق وتقدم
ب ـه ــا ب ـع ــض املـ ــورديـ ــن ال ت ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم ال ـع ــروض بــالـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/3/1
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 373
إعالن
تعلن كـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مهلة تقديم
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـ ـعـ ــائـ ــد لـ ـت ــأهـ ـي ــل ان ـظ ـم ــة
الـحـمــايــة والـتـحـكــم والـ ـق ــراءة الـعــائــدة
ل ـخــايــا ال ـت ــوت ــر ال ـع ــال ــي  66ك.ف .في
م ـح ـطــة امل ــري ـس ــة الــرئ ـي ـس ـيــة م ــع ش ــراء
قطع الـغـيــار الـضــروريــة لـهــا ،موضوع
اسـ ـت ــدراج الـ ـع ــروض رق ــم ث4د5056/
تــاريــخ  ،2018/5/18قــد م ــددت لغاية
ي ــوم الـجـمـعــة  2019/4/5ع ـنــد نـهــايــة
ال ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـس ــاع ــة  11:00قبل
الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر الـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /150 000/
ل.ل.
علما بــأن ال ـعــروض الـتــي سبق وتقدم
ب ـه ــا ب ـع ــض املـ ــورديـ ــن ال ت ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم ال ـع ــروض بــالـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/3/4
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 375
إعالن
ت ـع ـلــن م ــؤس ـس ــة كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان أن ـهــا
وض ـ ـعـ ــت قـ ـي ــد ال ـت ـح ـص ـي ــل الـ ـف ــواتـ ـي ــر
املتأخرة التي لم تسدد للجباة والعائدة
الـ ــى ق ـس ــم وادي ال ــزي ـن ــة وذلـ ـ ــك لـغــايــة
اصدار  3و 2017/4توتر منخفض.
ف ـع ـلــى امل ـش ـت ــرك ــن ال ــذي ــن ل ــم يـ ـس ــددوا
ف ــواتـ ـي ــره ــم امل ـ ـ ــذك ـ ـ ــورة ،املـ ـ ـب ـ ــادرة ال ــى
ت ـســديــدهــا ف ــي الـ ــدائـ ــرة امل ـع ـن ـيــة خــال
مهلة اسبوعني من تاريخه تحت طائلة
قطع التيار الكهربائي عنهم ،واتخاذ
التدابير النظامية بحقهم والتي تصل
الى الغاء اشتراكاتهم.
ملزيد من التفاصيل يمكن للمشتركني
االطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ع ـ ـ ـلـ ـ ــى مـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــع امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة
االلكتروني.
ي ـع ـت ـبــر ه ـ ــذا اإلعـ ـ ـ ــان ب ـم ـث ــاب ــة تـبـلـيــغ
شخصي.
بيروت في 2019/3/5
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
كمال الحايك
التكليف 381

وثيقة نشر خالصة حكم
ص ـ ــادر عـ ــن م ـح ـك ـمــة االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف فــي
بيروت  -الغرفة الرابعة عشرة املؤلفة
م ــن ال ــرئ ـي ــس ال ـق ــاض ــي ح ـب ـيــب مــزهــر
واملستشارين ادهم قانصو ونادين ابو
علوان.
رقم االساس2016/69 :
رقم القرار2019/18 :
تاريخ صدور الحكم2019/2/7 :
املدعي :الحق العام
املدعى عليه :فؤاد هالل شحادة
الجرم :مواد منهية الصالحية
املواد املحكوم بها 121/109 :من قانون
حماية املستهلك رقم  2005/659املعدل
االوراق املطلوب نشرها:
خ ـ ــاص ـ ــة ال ـ ـح ـ ـكـ ــم الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر بـ ـت ــاري ــخ
 2019/2/7وال ـقــاضــي ب ــاب ــدال عقوبة
ال ـح ـبــس م ــن امل ــدع ــى عـلـيــه فـ ــؤاد هــال
ش ـح ــادة ب ـغــرامــة ق ــدره ــا م ـل ـيــون لـيــرة
لبنانية وتغريمه بمبلغ مليوني ليرة
لبنانية.
رئيس القلم
مليس حاطوم
إعالن
ت ـ ـجـ ــري بـ ـل ــدي ــة ص ـ ـيـ ــدا عـ ـن ــد ال ـس ــاع ــة
ال ـثــان ـيــة ع ـشــر م ــن ظ ـهــر ي ــوم ال ـثــاثــاء
املوافق  2019/4/2في مركزها صيدا -
مبنى القصر البلدي( ،مناقصة عامة)
بطريقة تقديم اسعار بالظرف املختوم
املغفل لتلزيم شراء مستوعبات نفايات
بالستيكية للقيام بمشروع الـفــرز من
املصدر.
تقبل طلبات االشتراك وتسلم باليد الى
قلم البلدية لغاية الساعة الثانية عشر
م ــن ظـهــر آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق الـيــوم
املحدد للتلزيم مصحوبة بالتأمينات
واملستندات املطلوبة.
ي ـم ـك ــن االطـ ـ ـ ــاع ع ـل ــى دفـ ـت ــر الـ ـش ــروط
ال ـخــاص يــومـيــا وخ ــال اوقـ ــات ال ــدوام
الرسمي في مركز بلدية صيدا  -أمانة
السر  -الطابق الثالث.
صيدا في 2019/2/28
رئيس بلدية صيدا
املهندس محمد زهير السعودي
التكليف 380

Development (HASAD) Project
Consulting NGO Services
IFAD LOAN No 791 LB
Expressions of Interest
1. The Government of Lebanon has
received a LOAN from the International Fund for Agricultural Development (IFAD) and intends to apply
part of the proceeds of this LOAN to
payments under the contract for Hilly
Areas Sustainable Agriculture Development Project.
2. The services include training and
capacity building programs to support
women's cooperatives in the areas of
the Farmer Service Centers in Akkar,
Bint Jbeil and Baalbeck-Hermel to develop their agro-business.
3. The cost of activities will be financed by HASAD Project.
4. HASAD invites NGOs fulfilling
the following criteria to express their
interest for the Support Training Program:
. Registered at the Ministry of Finance.
. Min 5 years of experience in projects
related to rural business.
. Min of (3) assignments of relative
nature
5. Interested NGOs must provide information indicating their qualification to perform the services.
6. An NGO will be selected in accordance with the Consultant's Qualification Selection (CQS) method set out
in IFAD Procurement Guidelines
7. Expression of Interest can be
emailed or delivered by hand to the
address below by 12.00 hrs on March
22, 2019
- Green Plan, HASAD, 3rd Floor
- Ramlet El Baida, Baltagi Bldg.
Tel:01-853631
- Fax: 01-853126
- E-mail: nasrallahdeeb@gmail.com
Member of the Executive Committee
Eng. Fadi Alwan
05/03/2019
التكليف 387

إعالن
تـعـلــن بـلــديــة ال ـش ـيــاح ع ــن رغـبـتـهــا في
اجــراء مناقصة عمومية لتأمني تلزيم
اعـ ـم ــال انـ ـش ــاء بـ ـن ــاء م ـخ ـصــص مل ــرآب
ع ـمــومــي ل ـل ـس ـيــارات ع ـلــى ال ـع ـق ــار رقــم
 /4070/الشياح خاصة البلدية وسيتم
الـتـلــزيــم عـلــى اس ــاس تـقــديــم االس ـعــار،
وق ــد ح ــدد ي ــوم الـخـمـيــس امل ــواف ــق في
 2019/4/4عند الساعة الثانية عشرة
ظهرًا ،موعدًا لفض العروض في مبنى
ال ـب ـلــديــة ال ــواق ــع ع ـنــد ب ــول ـف ــار مـيـشــال
زكور قرب تقاطع كنيسة مار مخايل -
الشياح.
 ال ـع ــارض ــون امل ـق ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـهــدونامل ـص ـن ـف ــون درج ـ ـ ــة اول ـ ـ ــى ف ـئ ــة "أ" فــي
م ــدي ــري ــة امل ـب ــان ــي ف ــي وزارة االش ـغ ــال
العامة واملؤهلون لدى مجلس االنماء
واالعـمــار لتنفيذ اشـغــال مباني تفوق
قيمتها العشرة ماليني دوالر أميركي.
ي ـم ـكــن االس ـت ـح ـص ــال ع ـلــى ن ـس ـخــة من
دفتر الشروط الخاص من مبنى بلدية
الشياح لقاء تسديد ثمنه بقيمة مليون
وخمسمائة الــف ليرة لبنانية فقط ال
غير وذلــك ابـتــداءًا مــن تــاريــخ نشر هذا
االعالن.
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض الـ ــى ق ـل ــم ال ـب ـل ــدي ــة أو
بالبريد املضمون لغاية الساعة الثانية
عشرة من قبل ظهر يوم االربعاء املوافق
في  2019/4/3ويرفض كل عرض يصل
بعد هذا التاريخ.
رئيس بلدية الشياح
إدمون غاريوس
التكليف 332

إعالن
تعلن كـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مهلة تقديم
ال ـعــروض الـعــائــد الج ــراء مــزايــدة لبيع
مـ ـ ــواد غ ـي ــر ص ــال ـح ــة ل ــاس ـت ـع ـم ــال فــي
م ــدي ــري ــة ال ـت ــوزي ــع ف ــي بـ ـي ــروت وجـبــل
لبنان ،موضوع استدراج العروض رقم
ث4د 13339/تــاريــخ  ،2018/12/20قد
مــددت لغاية يوم الجمعة 2019/3/29
ع ـنــد ن ـهــايــة ال ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي الـســاعــة
 11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
العروض املذكور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفتر الـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طريق
النهر وذلــك لقاء مبلغ قــدره /20 000/
ل.ل.
عـ ـلـ ـم ــا ب ـ ـ ـ ــأن ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض ال ـ ـت ـ ــي س ـب ــق
وتـ ـق ــدم ب ـه ــا ب ـع ــض املـ ــورديـ ــن ال ت ــزال
ســاريــة املفعول ومــن املمكن فــي مطلق
االح ــوال تقديم عــروض جــديــدة افضل
للمؤسسة.
تـسـلــم ال ـع ــروض بــالـيــد ال ــى أمــانــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في  1آذار 2019
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 366

REQUEST FOR EXPRESSIONS
OF INTEREST
REPUBLIC OF LEBANON
Hilly Areas Sustainable Agriculture

إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ع ــن رغـبـتـهــا في
إج ــراء اس ـت ــدراج ع ــروض لـتــأمــن قطع
غ ـيــار وس ـك ــورة ض ــروري ــة للمجموعة
الرابعة في معمل الذوق الحراري.

يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
العروض املذكور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفتر الـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طريق
ال ـن ـه ــر وذلـ ـ ــك لـ ـق ــاء م ـب ـلــغ قـ ـ ــدره 000/
/100ل.ل.
تـسـلــم ال ـع ــروض بــالـيــد إل ــى امــانــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخ ــر مــوعــد لتقديم الـعــروض
هو نهار الجمعة الواقع في 2019/4/5
ع ـنــد ن ـهــايــة ال ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي الـســاعــة
 11:00قبل الظهر.
بيروت في  1آذار 2019
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 368
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ع ــن رغـبـتـهــا في
إجــراء اسـتــدراج عــروض للتخلص من
الــرواســب الصلبة الناجمة عــن عملية
غسل املراجل في معملي الذوق والجية.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
العروض املذكور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفتر الـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طريق
ال ـن ـه ــر وذلـ ـ ــك لـ ـق ــاء م ـب ـلــغ قـ ـ ــدره 000/
/250ل.ل.
تـسـلــم ال ـع ــروض بــالـيــد إل ــى امــانــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخ ــر مــوعــد لتقديم الـعــروض
ه ــو ن ـه ــار ال ـج ـم ـعــة  2019/4/12عند
نـهــايــة الـ ــدوام الــرسـمــي الـســاعــة 11:00
قبل الظهر.
بيروت في  1آذار 2019
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 369
دعوة لحضور جمعية عمومية
ي ـ ــدع ـ ــو مـ ـجـ ـل ــس إدارة ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاضـ ــدي لـ ـعـ ـم ــال وم ـس ـت ـخ ــدم ــي
الـقـطــاع الــزراعــي فــي الـجـنــوب ،هيئته
العامة لعقد جمعية عمومية عادية
الزمان :السبت في 2019/3/30
امل ـك ــان :م ـب ـنــى ال ـص ـن ــدوق  -النبطية
الـســاعــة الثالثة عـشــر واذا لــم يكتمل
النصاب تعقد بمن حضر عند الساعة
الـ ـخ ــامـ ـس ــة ع ـش ــر فـ ــي ن ـف ــس ال ــزم ــان
واملكان ،وعلى جدول اعماله:
 -1االطالع على تقرير املالي واالداري
2018
 -2االط ــاع وامل ـصــادقــة عـلــى ميزانية
 2018وابـ ـ ـ ـ ــراء ذم ـ ــة اع ـ ـضـ ــاء مـجـلــس
اإلدارة.
 -3االطالع واملوافقة على موازنة 2019
 -4انتخاب هيئات إدارية جديدة.
 -5أمور متفرقة ( استثمار عقاري)
إعالن مزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ زحلة  -الرئيسة
سينتيا قصارجي
املنفذ :جــوزف جــورج سـعــادة بوكالة
االستاذة ساندرا جان جريجيري
املنفذ عليه :نــزار محسن دلــول وكيله
االستاذ كمال أبو ظهر
باملعاملة التنفيذية رق ــم 2014/461
ي ـن ـفــذ ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ اق ـ ـ ــرار وتـعـهــد
وجــدولــة دفــع بقيمة  1777200مليون
وس ـب ـع ـم ــاي ــة وس ـب ـع ــة وس ـب ـع ــن ال ــف
وم ـئ ـتــي دوالر ام ـيــركــي ع ــدا ال ــرس ــوم
والفوائد.
تاريخ الحجز2016/3/3 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيــل ال ـح ـجــز ف ــي الـسـجــل
العقاري2016/3/8 :
 - 1امل ـطــروح للبيع :كــامــل الـعـقــار رقم
 /1023/جديتا
مساحته 10215 :م 2يقع خلف جامعة
بيروت العربية تصل اليه عبر طريق
مؤدي الى شركة السيراميك جيسيكو

مـ ـغ ــروس ــة ب ــاشـ ـج ــار ال ـف ــاك ـه ــة خ ــوخ
طريقه ترابية.
ح ــدوده :يـحــده غــربــا قـنــاة مـيــاه عامة
م ـش ـت ــرك ــة وشـ ــرقـ ــا قـ ـن ــاة مـ ـي ــاه عــامــة
ً
وش ـ ـمـ ــاال قـ ـن ــاة مـ ـي ــاه ع ــام ــة وج ـنــوبــا
طريق عام.
الحقوق العينية:
 ح ـجــز اح ـت ـيــاطــي ص ـ ــادر ع ــن دائـ ــرةت ـن ـف ـيــذ بـ ـي ــروت رق ـ ــم  2014/315مــن
شركة هيواوي تكنولوجيز كوليمتد
شــانــذن  -جمهورية الـصــن الشعبية
ضد نزار دلول.
 ح ـجــز اح ـت ـيــاطــي ص ـ ــادر ع ــن دائـ ــرةتنفيذ زحلة برقم  2014/41مقدم من
جوزف جورج سعادة ضد نزار دلول.
 دع ـ ـ ــوى مـ ــن م ـح ـك ـم ــة ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة فــيب ـ ـيـ ــروت ب ــرق ــم  2014/80مـ ــن شــركــة
هيواوي تكنولوجيز كوليمتد شانذن
 جمهورية الصني الشعبية ضد نزاردلول.
 ح ـجــز اح ـت ـيــاطــي ص ـ ــادر ع ــن دائـ ــرةتنفيذ بيروت برقم  2015/769من بنك
عودة ش.م.ل .ضد نزار دلول.
 ح ـجــز اح ـت ـيــاطــي ص ـ ــادر ع ــن دائـ ــرةتنفيذ بيروت برقم  2015/885من بنك
عودة ش.م.ل .ضد نزار دلول.
 حجز تنفيذي ومحضر وصف عقارصـ ــادر ع ــن دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ زح ـل ــة بــرقــم
 2014/461م ــن جـ ــوزف س ـع ــادة ضد
نزار دلول.
قيمة التخمني /712900/ :سبعماية
واثـ ـن ــا ع ـش ــر الـ ــف وت ـس ـع ـمــايــة دوالر
أميركي.
ب ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح /427740/ :ارب ـع ـمــايــة
وس ـب ـع ــة وع ـ ـشـ ــرون الـ ــف وسـبـعـمــايــة
واربعون دوالر أميركي.
 - 2امل ـطــروح للبيع :كــامــل الـعـقــار رقم
 /1024/جــدي ـتــا ن ـفــس مــوقــع الـعـقــار
املذكور اعاله مغروس بأشجار التفاح.
مساحته 402 :م2
ح ــدوده :يـحــده غــربــا قـنــاة مـيــاه عامة
ً
وشرقًا العقار  1025وشماال قناة مياه
عامة وجنوبًا طريق عام.
الحقوق العينية :نفس وقوعات العقار
رقم  1023جديتا.
ق ـي ـمــة ال ـت ـخ ـم ــن /28120/ :ثـمــان ـيــة
وع ـشــرون ال ــف ومـئــة وع ـشــرون دوالر
أميركي.
بــدل الـطــرح /16872/ :ستة عشر الف
وث ـم ــان ـم ــاي ــة واثـ ـن ــا وس ـب ـع ــون دوالر
أميركي.
 - 3امل ـطــروح للبيع :كــامــل الـعـقــار رقم
 /1025/ج ــديـ ـت ــا نـ ـف ــس م ــواصـ ـف ــات
العقار ./1024/
مساحته 712 :م.2
ح ـ ـ ـ ــدوده :يـ ـح ــده غ ــرب ــا الـ ـعـ ـق ــار 1024
ً
وشرقًا العقار  1026وشماال قناة مياه
عامة وجنوبًا طريق عام.
الحقوق العينية :نفس وقوعات العقار
رقم  1023جديتا.
ق ـي ـم ــة الـ ـتـ ـخـ ـم ــن /49720/ :ت ـس ـعــة
وارب ـع ــون ال ــف وسـبـعـمــايــة وع ـشــرون
دوالر أميركي.
بدل الطرح /29832/ :تسعة وعشرون
الــف وثمانماية واثنا وثالثون دوالر
أميركي.
 - 4امل ـطــروح للبيع :كــامــل الـعـقــار رقم
 /1026/ج ــديـ ـت ــا نـ ـف ــس م ــواصـ ـف ــات
العقار  /1024/املذكور أعاله.
مساحته 710 :م.2
ح ـ ـ ـ ــدوده :يـ ـح ــده غ ــرب ــا الـ ـعـ ـق ــار 1025
ً
وشرقًا طريق عــام وشـمــاال قناة مياه
والعقار /1137/وجنوبًا طريق عام.
الحقوق العينية :نفس وقوعات العقار
رقم  1023جديتا.
ق ـي ـم ــة الـ ـتـ ـخـ ـم ــن /49600/ :ت ـس ـعــة
واربعون الف وستماية دوالر أميركي.
بدل الطرح /29760/ :تسعة وعشرون
الف وسبعماية وستون دوالر أميركي.
 - 5امل ـطــروح للبيع :كــامــل الـعـقــار رقم
 /1037/ج ــديـ ـت ــا نـ ـف ــس م ــواصـ ـف ــات
العقار  /1024/جديتا.
مساحته 2264 :م.2
ح ـ ـ ـ ــدوده :يـ ـح ــده غ ــرب ــا الـ ـعـ ـق ــار 1140
ً
وشرقًا طريق عــام وشـمــاال قناة مياه
عامة مشتركة وجنوبًا قناة مياه عامة

والعقار .1026
الحقوق العينية :نفس وقوعات العقار
رقــم  1023جديتا اضــافــة الــى ان لهذا
الـعـقــار حــق ال ـشــرب مــن مـيــاه شـتــوره
وذلك بموجب قرار لجنة التحديد رقم
.1926/719
قـ ـيـ ـم ــة الـ ـتـ ـخـ ـم ــن /153040/ :م ـئــة
وثالثة وخمسون الف واربعون دوالر
أميركي.
بدل الطرح /91824/ :واحد وتسعون
ال ـ ــف وث ـم ــان ـم ــاي ــة وارب ـ ـعـ ــة وعـ ـش ــرون
دوالر أميركي.
 - 6امل ـطــروح للبيع :كــامــل الـعـقــار رقم
 /1140/ج ــديـ ـت ــا نـ ـف ــس م ــواصـ ـف ــات
ال ـع ـق ــار  /1025/مـ ـغ ــروس بــأش ـجــار
التفاح.
مساحته1107 :م.2
ح ــدوده :يـحــده غــربــا قـنــاة مـيــاه عامة
ً
وش ــرق ــا ال ـع ـق ــار  1137وشـ ـم ــاال قـنــاة
مياه عامة مشتركة وجنوبًا قناة مياه
عامة.
الـ ـحـ ـق ــوق ال ـع ـي ـن ـي ــة :نـ ـف ــس وق ــوع ــات
العقار رقم  1023جديتا اضافة الى ان
هذا العقار منتفع بحق املرور واملسيل
على العقار  1139وله حق الشرب من
مياه نبع شتوره وذلــك بموجب قرار
لجنة التحديد رقم .1926/294
ق ـي ـم ــة الـ ـتـ ـخ ـم ــن /75420/ :خـمـســة
وسـبـعــون ال ــف وارب ـع ـمــايــة وع ـشــرون
دوالر أميركي.
بدل الطرح /45252/ :خمسة واربعون
الــف ومئتان واثـنــان وخمسون دوالر
أميركي.
 - 7امل ـطــروح للبيع :كــامــل الـعـقــار رقم
 /1141/ج ــديـ ـت ــا نـ ـف ــس م ــواصـ ـف ــات
العقار  /1140/مغروس اشجار دراق.
مساحته1849 :م.2
ح ــدوده :يـحــده غــربــا قـنــاة مـيــاه عامة
ً
وش ــرق ــا ال ـع ـق ــار  1144وشـ ـم ــاال قـنــاة
مـيــاه عــامــة وجـنــوبــا قـنــاة مـيــاه عامة
مشتركة.
الـ ـحـ ـق ــوق ال ـع ـي ـن ـي ــة :نـ ـف ــس وق ــوع ــات
العقار رقم  1023جديتا ومنتفع بحق
املــرور واملسيل على العقار  1142وله
حـ ــق ال ـ ـشـ ــرب مـ ــن مـ ـي ــاه ن ـب ــع ش ـت ــوره
وذلك بموجب قرار لجنة التحديد رقم
.1926/292
قيمة التخمني /119040/ :مئة وتسعة
عشر الف واربعون دوالر أميركي.
بدل الطرح /71424/ :واحد وسبعون
ال ـ ــف واربـ ـعـ ـم ــاي ــة وارب ـ ـعـ ــة وعـ ـش ــرون
دوالر أميركي.
 - 8امل ـطــروح للبيع :كــامــل الـعـقــار رقم
 /1144/ج ــديـ ـت ــا نـ ـف ــس م ــواصـ ـف ــات
ال ـع ـق ــار  /1141/مـ ـغ ــروس بــأش ـجــار
الدراق.
مساحته6261 :م.2
حـ ــدوده :يـحــده غــربــا الـعـقــار /1141/
ً
وشرقًا طريق عــام وشـمــاال قناة مياه
عامة وجنوبًا قناة مياه عامة مشتركة.
الـ ـحـ ـق ــوق ال ـع ـي ـن ـي ــة :نـ ـف ــس وق ــوع ــات
العقار رقم  1023جديتا ولهذا العقار
حق املــرور على العقار  1159ولــه حق
ال ـش ــرب م ــن م ـي ــاه ن ـبــع ش ـت ــوره وذل ــك
ب ـم ــوج ــب ق ـ ــرار ل ـج ـن ــة ال ـت ـح ــدي ــد رق ــم
.1926/718
قيمة التخمني /405060/ :اربعماية
وخمسة االف وستون دوالر أميركي.
بدل الطرح /243036/ :مئتان وثالثة
وارب ـع ــون ال ــف وسـتــة وثــاثــون دوالر
أميركي.
 - 9امل ـطــروح للبيع :كــامــل الـعـقــار رقم
 /932/معلقة اراضي يقع على طريق
ريــاق درزن ــون عبر مفرق على اليمني
ت ـصــل ال ـي ـهــا ع ـبــر طــريــق فــرع ـيــة قــرب
قـصــر اوجـ ــان هــو ع ـبــارة عــن بستان
إجـ ـ ـ ــاص ب ـع ـم ــر عـ ـش ــر سـ ـ ـن ـ ــوات ق ــرب
منطقة سكنية يحيط به سياج شائك.
مساحته 21696 :م.2
ح ـ ــدوده :ي ـح ــده غ ــرب ــا ال ـع ـقــاريــن 933
ً
و 3146وش ــرق ــا ط ــري ــق عـ ــام وش ـم ــاال
ال ـع ـقــار  935وج ـنــوبــا ال ـع ـق ــارات 918
و 919و 920و 921و 922و 923و924
و.925
الـ ـحـ ـق ــوق ال ـع ـي ـن ـي ــة :نـ ـف ــس وق ــوع ــات
الـعـقــار رق ــم  1023جــديـتــا اضــافــة الــى

ضــري ـبــة تـحـســن صـ ــادر ع ــن مــديــريــة
ال ـ ـ ـ ـ ــواردات دائ ـ ـ ــرة ض ــري ـب ــة الـتـحـســن
مشروع منفعة عامة بموجب املرسوم
رقم .2007/1020
قـيـمــة الـتـخـمــن /1201800/ :مليون
ومـ ـئـ ـت ــان والـ ـ ـ ــف وثـ ـم ــانـ ـم ــاي ــة دوالر
أميركي.
بـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح /721080/ :سـبـعـمــايــة
وواحــد وعشرون الف وثمانون دوالر
أميركي.
 - 10املـ ـط ــروح لـلـبـيــع 800 :س ـهــم من
الـقـســم  A 39مــن الـعـقــار رق ــم /1177/
معلقة اراضي يقع في الطابق االرضي
وهو عبارة عن محل له متخت ضمنه
ح ـمــام ف ــي مـجـمــع ال ـح ـمــرا بـ ــازا قــرب
محالت  La Fierraوهو مقفل.
مساحته 41 :م.2
ح ـ ــدوده :ي ـحــده غــربــا الـقـســم ( 1ارض
الـعـقــار) وشــرقــا القسم رقــم ( 1ممشى
ً
عـمــومــي) وش ـمــاال القسم  38وجنوبًا
القسم .40
الـ ـحـ ـق ــوق ال ـع ـي ـن ـي ــة :نـ ـف ــس وق ــوع ــات
الـعـقــار رق ــم  1023جــديـتــا اضــافــة الــى
ان هــذا القسم مشترك بملكية القسم
رق ــم  1ول ــه مــوقــف س ـي ــارة مـبــن على
الخريطة ،بشأن البناء في االرض غير
املبنية راجع القسم.1
قيمة الـتـخـمــن /16742/ :سـتــة عشر
الف وسبعماية واثنا واربعون دوالر
أميركي.
بــدل الـطــرح /10045.20/ :عشرة االف
وخ ـم ـس ــة وارب ـ ـ ـعـ ـ ــون دوالر أم ـي ــرك ــي
وعشرون سنتًا.
 - 11امل ـط ــروح لـلـبـيــع :كــامــل الـقـســم 4
مــن الـعـقــار  2756معلقة اراضـ ــي يقع
خلف مستشفى الخطيب وهو عبارة
عن مستودع يشكل محلني ضمنهما
حـمــام يشغلهما السيد تــركــي كنعان
كمحالت ألبسة ومـعــه مطبخ صغير
مفصول بحائط من الداخل.
مساحته 240 :م.2
حدوده :يحده غربًا القسم رقم ( 1أرض
العقار ودرج) والعقار رقم  2761طريق
ً
خ ــاص وش ـم ــاال وشــرقــا الـقـســم رق ــم 1
(ارض العقار) وجنوبًا القسم ( 1ارض
العقار ودرج).
الـ ـحـ ـق ــوق ال ـع ـي ـن ـي ــة :نـ ـف ــس وق ــوع ــات
الـعـقــار رق ــم  1023جــديـتــا اضــافــة الــى
ان هــذا العقار منتفع بــالــري مــن مياه
البردوني بواسطة سكر الفوقاني وله
حــق م ــرور على الـطــريــق الـخــاص رقم
 2761ويـشـتــرك بملكية الـقـســم رق ــم 1
وله موقف سيارة محدد على خريطة
االفراز.
كـمــا ورد تـعـهــد مــن مــالــك الـعـقــار إلــى
بـلــديــة زح ـلــة املـعـلـقــة ب ــازال ــة االع ـت ــداء
الحاصل من هــذا العقار على االمــاك
العامة.
قـ ـيـ ـم ــة الـ ـتـ ـخـ ـم ــن /155400/ :م ـئــة
وخـمـســة وخ ـم ـســون ال ــف واربـعـمــايــة
دوالر أميركي.
قيمة الطرح /93240/ :ثالثة وتسعون
الف ومئتان واربعون دوالر أميركي.
 - 12امل ـط ــروح لـلـبـيــع :كــامــل الـقـســم 5
مــن الـعـقــار  2756معلقة اراضـ ــي يقع
في الطابق االول تصل اليه عبر درج
وهو شقة سكنية من الجهة الشرقية
يحتوي على مدخل وصالون وسفرة
ومـ ـطـ ـب ــخ وغ ـ ــرف ـ ــة ش ـ ـتـ ــاء وحـ ـم ــام ــن
وم ـغ ـس ـل ــة وثـ ــاثـ ــة شـ ــرفـ ــات وم ـم ـشــى
وغرفتي نوم ومتخت ويشغلها السيد
تركي كنعان بااليجارة مجهز بتدفئة
مركزية معطلة.

مساحته227 :م.2
ح ـ ــدوده :ي ـحــده غــربــا الـقـســم ( 1ارض
الـ ـعـ ـق ــار ودرج) والـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم 2761
(طــريــق خ ــاص) وشــرقــا الـقـســم رق ــم 1
ً
(ارض ال ـع ـق ــار) وشـ ـم ــاال ال ـق ـس ـمــن 1
(درج) و  6وج ـنــوبــا الـقـســم ( 1أرض
العقار).
الحقوق العينية :نفس وقوعات العقار
رقم  1023جديتا يشترك بملكية القسم
رق ــم  1ول ــه مــوقــف س ـيــارة م ـحـ ّـدد على
خريطة االفــراز ،منتفع بالري من مياه
الـ ـب ــردون ــي ب ــواس ـط ــة س ـكــر ال ـفــوقــانــي
ول ــه حــق م ــرور عـلــى ال ـطــريــق الـخــاص
رقم  ،2761اعتداء بالبناء من قبل هذا
العقار (قسم  1و 5و )6على العقار رقم
 2761بما مساحته  6امتار مربعة ،كما
ورد تعهد مــن مــالــك العقار الــى بلدية
زحلة املعلقة بــازالــة االعـتــداء الحاصل
من هذا العقار على االمالك العامة.
قيمة التخمني /136200/ :مئة وستة
وثالثون الف ومئتا دوالر أميركي.
بــدل الـطــرح /81720/ :واحــد وثمانون
ال ـ ـ ــف وسـ ـبـ ـعـ ـم ــاي ــة وع ـ ـ ـشـ ـ ــرون دوالر
أميركي.
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مــن الـعـقــار  2756معلقة اراضـ ــي وهــو
ع ـبــارة عــن شـقــة سكنية غــربـيــة مؤلفة
من ممشى وصالون وشتاء وشرفتني
ومطبخ وغرفتي نوم وحمام يشغلها
السيد تركي كنعان بااليجارة.
مساحته 143 :م.2
حـ ـ ــدوده :ي ـحــده غــربــا ال ـق ـســم ( 1ارض
الـعـقــار) والـعـقــار رقــم ( /2761/طــريــق
ً
خاص) وشرقًا وشماال القسم ( 1ارض
العقار) وجنوبًا القسمني ( 1درج) و.5
الحقوق العينية :نفس وقوعات العقار
رق ـ ــم  1023ج ــديـ ـت ــا .ي ـش ـت ــرك بـمـلـكـيــة
ّ
محدد
القسم رقــم  1ولــه موقف سيارة
على خريطة االفــراز ،منتفع بالري من
مياه البردوني بواسطة سكر الفوقاني
ول ــه حــق م ــرور عـلــى ال ـطــريــق الـخــاص
رقم  ،2761اعتداء بالبناء من قبل هذا
العقار (قسم  1و 5و )6على العقار رقم
 2761بما مساحته  6امتار مربعة ،كما
ورد تعهد مــن مــالــك العقار الــى بلدية
زحلة املعلقة بــازالــة االعـتــداء الحاصل
من هذا العقار على االمالك العامة.
ق ـي ـم ــة الـ ـتـ ـخـ ـم ــن /85800/ :خ ـمـســة
وثـ ـ ـم ـ ــان ـ ــون ال ـ ـ ــف وثـ ـم ــانـ ـم ــاي ــة دوالر
أميركي.
بدل الطرح /51480/ :واحد وخمسون
الف واربعماية وثمانون دوالر أميركي.
موعد املزايدة ومكانها :يوم الخميس
ال ـ ــواق ـ ــع ف ـي ــه  2019/04/04ال ـس ــاع ــة
الثانية عشرة ظهرًا امــام رئيس دائــرة
تنفيذ زحلة في قاعة املحكمة في قصر
عدل زحلة.
شروط املزايدة :على الراغب في الشراء
وقبل املباشرة باملزايدة ان يودع باسم
رئيس دائــرة تنفيذ زحلة قيمة الطرح
في صندوق الخزينة او مصرف مقبول
او تقديم كفالة مـعــادلــة وعليه اتخاذ
محل اقــامــة ضمن نـطــاق دائ ــرة تنفيذ
زحـلــة اذا لــم يـكــن لــه مـقــام فـيــه ،وعليه
خالل ثالثة ايام من صدور قرار االحالة
ً
ايداع الثمن تحت طائلة اعتباره ناكال
واعـ ــادة امل ــزاي ــدة عـلــى عـهــدتــه فيضمن
النقص وال يستفيد من الزيادة وعليه
في خالل عشرين يومًا من صدور قرار
االحالة دفع رسم الداللة بمعدل  %5من
قيمة الشراء.
رئيس الكتبة
محمد البرجي

