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◄ إعالنات رسمية ►
بالغ رقم2/1 :
ُ
ت ـع ـلــن وزارة االتـ ـص ــاالت بــأن ـهــا ستضع
قيد التحصيل اعتبارًا من 2020/02/18
الكشوفات التالية:
كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر
كانون الثاني عام 2020
باإلضافة الى كشوفات الفواتير املتأخرة
غير املـســددة ،ولقد حــددت مهلة اقصاها
 2020/03/16لـتـســديــد ه ــذه الـكـشــوفــات.
ّ
وتذكر املشتركني الكرام بالتدابير التالية:
في حال التخلف:
 1ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني عن
الــدفــع بــاتـجــاه واح ــد «لــاسـتـقـبــال فقط»
اعتبارًا من تاريخ .2020/03/17
 2ـ ـ ـ تـقـطــع خ ـطــوط املـشـتــركــن املتخلفني
عن الدفع باالتجاهني اعتبارًا من تاريخ
 2020/04/01وت ـس ـت ــوف ــى الـ ـغ ــرام ــة عــن
إعــادة وصل الخط ( 11.000ل.ل ).اعتبارًا
من هذا التاريخ.
 3ـ ـ ـ تـلـغــى اش ـتــراكــات ـهــم ب ـص ــورة مــؤقـتــة
بـعــد م ــرور شـهــر واح ــد عـلــى تــاريــخ قطع
االشتراك اعتبارًا من  2020/05/04ويعاد
وصـلــه بعد تسديد املـتــأخــرات املستحقة
إضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى رسـ ـ ــم اع ـ ـ ـ ــادة وصـ ـ ــل ال ـخــط
( 11.000ل.ل ).وذلــك حتى تــاريــخ اإللغاء
النهائي.
 4ـ ـ ـ تـلـغــى اش ـتــراكــات ـهــم ب ـص ــورة نهائية
بعد مرور ثالثة أشهر على تاريخ اإللغاء
املــؤقــت اعـتـبــارًا مــن تــاريــخ 2020/08/03
وت ـس ـتــوفــى غ ــرام ــة ق ــدره ــا ( )%2شـهــريــا
ّ
وتحصل املتأخرات
وتحرر االرقام امللغاة
بالطرق القانونية املعمول بها.
استنادًا الى املادة  45من قانون املحاسبة
العمومية.
 5ـ ـ ـ ـ ـ ي ـ ـحـ ــرم املـ ـشـ ـت ــرك املـ ـلـ ـغ ــى رق ـ ـمـ ــه مــن
الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد
جميع الفواتير املستحقة عليه.
م ــاح ـظ ــة :أ ـ ـ ـ ـ ت ـق ـطــع خ ـط ــوط املـشـتــركــن
املـتـخـلـفــن ع ــن دف ــع ف ــات ــورة هــاتــف شهر
ك ــان ــون األول عـ ــام  2019ب ــات ـج ــاه واح ــد
«لــاس ـت ـق ـبــال ف ـق ــط» اع ـت ـب ــارًا م ــن تــاريــخ
.2020/02/18
ب ـ ـ يمكن للمشتركني امللغاة خطوطهم
وال ــذي ــن لــم ي ـس ــددوا فــواتـيــرهــم املـتــأخــرة
امل ـ ـ ـبـ ـ ــادرة الـ ـ ــى ت ـق ـس ـي ــط امل ـ ـتـ ــأخـ ــرات فــي
صناديق املناطق الهاتفية وفي مصلحة
الشؤون املالية ـ ـ مبنى وزارة االتصاالت،
شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول
على اشتراك جديد.
إمـكــانـيــة تـســديــد الـفــواتـيــر عـبــر الــوســائــل
التالية:
ـ ـ ـ ل ــدى اي ص ـن ــدوق م ــن ص ـنــاديــق قبض
الفواتير التابعة لــوزارة االتـصــاالت على
كافة األراضي اللبنانية.
ـ ـ ـ ل ــدى أي مـصــرف عـبــر تــوطــن الـفــاتــورة
مـقــابــل  2.000ل.ل .لـلـفــاتــورة ال ــواح ــدة أو
أكثر (لالستعالم اتصل بمصرفك).
ـ ـ ـ مـكــاتــب  :LibanPostمـقــابــل  2.000ل.ل.
لـلـفــاتــورة ال ــواح ــدة أو بكلفة  1.500ل.ل.
للفاتورة الــواحــدة عبر االشـتــراك بخدمة
«ج ـبــايــة مــن ال ـع ـنــوان» (لــاش ـتــراك بـهــذه
الخدمة يمكن االتصال بالرقم 01/629629
ـ ـ مقسم .)333
ـ ـ مكاتب شــركــة ويـسـتــرن يــونـيــون OMT
بكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة.
ـ ـ ـ مـكــاتــب شــركــة ويـسـتــرن يــونـيــون BOB
 FINANCEبكلفة  2.000ل.ل .لـلـفــاتــورة
الواحدة.
إمـكــانـيــة الـحـصــول عـلــى قـيـمــة الـفــواتـيــر:
عبر االتـصــال على املجيب الصوتي رقم
 1515أو عبر صفحات االنترنت الخاصة
ب ــال ــوزارة ( )mpt.gov.lbوهـيـئــة أوج ـيــرو
(.)ogero.gov.lb
ّ
كما تذكر املشتركني بأحكام املرسوم رقم
( 93/4565املـ ــادة الـثــالـثــة مـنــه) وتعديله
ب ــامل ــرس ــوم  11682ت ــاري ــخ 1998/01/30
لجهة تحديد مهلة أربعة أشهر لالعتراض
بعد انتهاء املهلة املحددة للدفع واملذكورة
أعاله ،ووجوب تقديم طلب االعتراض في
املنطقة الهاتفية التابع لها رقم املشترك.
ُي ـط ـلــب م ــن امل ـش ـتــركــن الـ ـك ــرام ال ـت ـجــاوب
السريع مع مضمون هذا البالغ ،شاكرين
لهم حسن تعاونهم.
بيروت في  28كانون الثاني 2020
املدير العام الستثمار وصيانة
املواصالت
السلكية والالسلكية
املهندس باسل أحمد األيوبي
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إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ينفذ فرست ناشونال بنك ش.م.ل .وكيله
امل ـح ــام ــي م ـن ـصــور ادي ـ ــب ب ــري ــدي بــوجــه
جــورج لبنان شديد باملعاملة التنفيذية
رقـ ـ ـ ــم  2012/292ع ـ ـقـ ــد قـ ـ ـ ــرض س ـك ـنــي
ً
وجــدولــة سـنــدات وتــأمــن تحصيال ملبلغ
 /199088.76/دوالر أميركي عدا الفوائد
واللواحق.
يجري التنفيذ على القسم  5من العقار رقم
 781ســاحــل علما  -مساحته  /120/م.م.
ومساحة التراس /135/م.م .وهو بموجب
االفــادة العقارية صالون وطعام ومطبخ
وغـ ــرف ـ ـتـ ــن وح ـ ـمـ ــامـ ــن وخ ـ ـ ـ ــاء وغ ـس ـي ــل
وبالكشف تبني انه يقع في املبنى املسمى
« »Golden Moonويحتوي على صالون
وط ـ ـعـ ــام ومـ ـطـ ـب ــخ وغ ــرفـ ـت ــن وح ـم ــام ــن
وخــاء وغسيل له موقف سيارة وينتفع
مــن ت ــراس بـجــانـبــه وم ــن ح ــوض سباحة
الـبــاط رخــام وارض املطبخ والحمامات
سيراميك املجلى غــرانـيــت يــوجــد ديكور
جـفـصــن م ــع ان ـ ــارة ف ــي ال ـس ـقــف املـنـجــور
الداخلي خشب ماسيف والخارجي حديد
مـشـغــول والـبـنــاء مــن ال ـخــارج قـســم حجر
وق ـســم مــابـلـكـسـيــل وال ـق ـســم ي ـشــرف على
البحر.
تــاريــخ قــرار الحجز  2012/4/19وتاريخ
تسجيله 2012/4/20
بــدل تخمني القسم  5من العقار رقــم 781
ســاحــل علما مــع الفسحة /297000/د.أ.
وبدل طرحه /178200/د.أ.
ي ـجــري الـبـيــع ي ــوم الـخـمـيــس ال ــواق ــع فيه
 2020/3/26الـســاعــة الـحــاديــة عـشــر قبل
الظهر في قاعة محكمة كسروان للراغب
ب ــال ـش ــراء دف ــع ب ــدل ال ـط ــرح ب ـمــوجــب شك
مصرفي منظم ألمر حضرة رئيس دائرة
تنفيذ كسروان او تقديم كفالة وافية من
احد املصارف املقبولة من الدولة ويتحمل
رس ــوم التسجيل وال ــدالل ــة وعـلـيــه اتـخــاذ
محل اقامة ضمن نطاق هذه الدائرة وإال
ع ـ ّـد قـلـمـهــا م ـقــامــا م ـخ ـتــارًا ل ــه ك ـمــا عليه
االط ـ ــاع ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة العينية
العائدة للقسم موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ي ـن ـف ــذ فـ ــرسـ ــت نـ ــاشـ ــونـ ــال بـ ـن ــك ش.م.ل.
بــاملـعــامـلــة رق ــم  2018/45بــوجــه يــوســف
غ ـص ــن خ ـل ـيــل ات ـف ــاق ـي ــة ق ـ ــرض وم ـح ـضــر
ً
عقد تأمني وشهادة قيد تأمني تحصيال
ملبلغ /280000/د.أ .اضــافــة ال ــى الـفــوائــد
والرسوم.
ويـجــري التنفيذ على العقار رقــم /1740
حراجل مساحته  17015م.م .وهو بموجب
االفــادة العقارية ارض سقي سليخ تزرع
حبوب وبالكشف تبني ان العقار يقع في
محلة املـنــزلــة كـســار سيف مقابل مزرعة
الدواجن وطبيعتها منحدرة جزء خفيف
وج ـ ــزء ش ــدي ــد االن ـ ـحـ ــدار أرض صـخــريــة
تـغـطـيـهــا ط ـب ـقــة ت ــراب ـي ــة رم ـل ـيــة ضـمـنـهــا
غرفتني للماشية وللمعدات والعقار يقع
ض ـمــن مـنـطـقــة زراع ـ ــة بـعـضـهــا يستعمل
مرامل.
 تاريخ قــرار الحجز 2018/2/6 :وتاريختسجيله 2018/2/7
 عليه تأمني درجــة اولــى لصالح فرستناشونال بنك ش.م.ل .بقيمة /560000/د.أ.
 مـخــالـفــة ب ـن ــاء ب ـك ـتــاب مـكـتــب الـتـنـظـيــماملدني رقم 80185/31
 بـ ـ ــدل ت ـخ ـم ــن الـ ـعـ ـق ــار /1740ح ـ ــراج ـ ــل/680000/د.أ .وبدل طرحه /408000/د.أ.
ي ـجــري الـبـيــع ي ــوم الـخـمـيــس ال ــواق ــع فيه
 2020/3/26ال ـســاعــة ال ـحــاديــة عـشــر في
قــاعــة محكمة ك ـس ــروان لـلــراغــب بــالـشــراء
دف ــع ب ــدل ال ـط ــرح ب ـمــوجــب ش ــك مـصــرفــي
مـنـظــم ألم ــر ح ـضــرة رئ ـيــس دائـ ــرة تنفيذ
ك ـســروان او تـقــديــم كـفــالــة واف ـيــة مــن احــد
امل ـص ــارف املـقـبــولــة م ــن ال ــدول ــة ويتحمل
رس ــوم التسجيل وال ــدالل ــة وعـلـيــه اتـخــاذ
محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة وإال ّ
عد
قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه االطالع
ع ـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة ال ـعــائــدة
للعقار موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت

في املعاملة التنفيذية رقم 2019/48
امل ـن ـفــذ :فــرســت ن ــاش ــون ــال ب ـنــك ش.م.ل- .
وكيله املحامي منصور اديب بريدي
املـنـفــذ عـلـيــه :ان ــور ف ــؤاد ش ـحــاوي  -سن
الفيل  -حرش تابت  -طريق كميل شمعون
بناية توريسيان  -الطابق الرابع
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :اتـفــاقـيــة ق ــرض وعـقــد
ً
ت ــأم ــن وشـ ـه ــادة ت ــأم ــن ت ـح ـص ـيــا ملبلغ
/415000000/ل.ل .عدا الفائدة واللواحق.
تاريخ قرار الحجز2019/2/11 :
تاريخ تسجيله2019/2/21 :
املطروح للبيع:
 - 1ال ـق ـس ــم  /7/م ــن ال ـع ـق ــار رق ـ ــم 1175
ب ـع ـبــدات وال ـس ـف ـي ـلــة :م ــدخ ــل وصــالــونــن
وط ـع ــام وخـ ــاء وش ــرف ــة وم ـط ـبــخ وغــرفــة
خدم وثــاث غرف وحمامني والقسم غير
مبلط بالكامل وينقصه االعمال الداخلية
مــن منجور داخـلــي وبـيــاض على انــواعــه
وهــو غير صالح للسكن حاليًا مساحته
 389م 2له حق استعمال التكنة والسطوح
ال ـتــي تـعـلــوه ول ــه مــوقــف س ـيــارة كـمــا هو
مبني على الخريطة يشترك بملكية الحق
رقم  1و 3بخصوص باقي الحقوق راجع
القسم  1تأمني ملصلحة فرست ناشونال
بـنــك ش.م.ل .قـيـمـتــه /675000000/ل.ل.
حـ ـج ــز ت ـن ـف ـي ــذي ومـ ـحـ ـض ــر وص ـ ــف رق ــم
2019/48
 - 2ال ـق ـس ــم  /8/م ــن ال ـع ـق ــار رق ـ ــم 1175
ب ـع ـبــدات وال ـس ـف ـي ـلــة :م ــدخ ــل وصــالــونــن
وط ـع ــام وش ــرف ــة وم ـط ـبــخ وخـ ــاء وغــرفــة
خدم وغرفتي نوم وغرفة جلوس وحمام
وق ـ ـسـ ــم مـ ـن ــه م ـب ـل ــط وي ـن ـق ـص ــه االع ـ ـمـ ــال
الداخلية من منجور داخلي على انواعه
وهــو غير صالح للسكن حاليًا مساحته
 342م 2له حق استعمال التكنة والسطوح
ال ـتــي تـعـلــوه ول ــه مــوقــف س ـيــارة كـمــا هو
مبني على الخريطة ذات الــوقــوعــات كما
على القسم  7أعاله.
قيمة التخمني:
 القسم  /7/من العقار رقم  1175بعبداتوالسفيلة مبلغ /329400/د.أ.
 القسم  /8/من العقار رقم  1175بعبداتوالسفيلة مبلغ /290200/د.أ.
قيمة الطرح:
 القسم  /7/من العقار رقم  1175بعبداتوالسفيلة مبلغ /197640/د.أ.
 القسم  /8/من العقار رقم  1175بعبداتوالسفيلة مبلغ /174120/د.أ.
امل ــزاي ــدة :سـيـجــري ي ــوم االربـ ـع ــاء الــواقــع
فـيــه  2020/3/11الـســاعــة ال ـحــاديــة عشر
ق ـبــل ال ـظ ـهــر أمـ ــام رئ ـي ــس دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ
وفــي محكمة املــن .فعلى راغــب الشراء ان
يودع قبل املباشرة باملزاد قيمة الطرح أو
تقديم كفالة معادلة وإتـخــاذ محل اقامة
ضـمــن ن ـطــاق ال ــدائ ــرة وخ ــال ثــاثــة أي ــام
تلي اإلحالة ،عليه إيداع كامل الثمن تحت
طائلة إع ــادة املــزايــدة بــزيــادة العشر وإال
فعلى عهدته فيضمن النقص وال يستفيد
من الزيادة وعليه خالل عشرين يومًا دفع
الثمن والــرســوم والنفقات بما فيه رسم
الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن
تعلن بلدية الجديدة ـ ـ البوشرية ـ ـ السد
ع ــن اجـ ـ ــراء م ــزاي ــدة عـلـنـيــة ل ـت ـلــزيــم رســم
الــذبـحـيــة عــن سـنــة  2020وذل ــك فــي تمام
ال ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة عـ ـش ــرة ظـ ـهـ ـرًا م ــن ي ــوم
الثالثاء الواقع في ،2020/3/3
على من يرغب االشتراك بهذه املزايدة ان
يضع عــرضــة فــي غــافــن مختومني على
النحو التالي:
الغالف األول :يتضمن املستندات املبينة
في دفتر الشروط وخاصة املــادة ( )2منه
ويــذكــر عليه املـحـتــويــات واس ــم الـعــارض
وتاريخ املزايدة.
الـ ـغ ــاف ال ـث ــان ــي :يـتـضـمــن ق ـي ـمــة الــرســم
ويذكر عليه اسم العارض وتاريخ املزايدة.
يوضع الغالفان ضمن غالف ثالث مقفل
وال يــذكــر عـلـيــه س ــوى مــوضــوع وتــاريــخ
اج ــراء امل ــزاي ــدة دون أي ــة ع ـبــارة أو اش ــارة
م ـم ـيــزة وي ـع ـنــون ب ــاس ــم ب ـلــديــة ال ـجــديــدة
البوشرية السد.
ترسل الـعــروض بواسطة اليد أو البريد
املضمون الــى بلدية الـجــديــدة البوشرية
الـســد على ان تصل قبل الـســاعــة الثانية
ع ـش ــرة م ــن آخ ــر ي ــوم ع ـمــل يـسـبــق مــوعــد
إج ــراء امل ــزاي ــدة ويــرفــض كــل ع ــرض يقدم
بـغـيــر ه ــذه ال ـطــري ـقــة ويـسـتـحـســن اي ــداع

الـ ـع ــروض ق ـبــل امل ــوع ــد امل ـح ــدد لـقـبــولـهــا،
باسبوع على االقل تحسبًا لكل تأخير.
يمكن االطالع على دفتر الشروط والئحة
األسـ ـع ــار ،امل ــوض ــوع ــن ل ـه ــذه ال ـغــايــة في
مركز البلدية طيلة اوقات الدوام الرسمي
(م ـك ـت ــب رئـ ـي ــس دائ ـ ـ ــرة امل ـج ـل ــس ال ـب ـلــدي
واالستمالكات بالتكليف محمد قطايا)
حسب األصول.
رئيس بلدية الجديدة البوشرية السد
انطوان جباره
التكليف 152
تمديد موعد إعالن
تلزيم أعمال تركيب كابل جوفي  220كف
ب ـ ــن م ـح ـط ـت ــي الـ ـتـ ـح ــوي ــل ف ـ ــي ب ـصــال ـيــم
واملارينا  -ضبية
الـ ـس ــاع ــة الـ ـت ــاسـ ـع ــة والـ ـنـ ـص ــف مـ ــن ي ــوم
ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع ف ـيــه ال ـع ــاش ــر م ــن شهر
ً
آذار  2020ب ــدال مــن ي ــوم ال ـثــاثــاء الــواقــع
فيه الــرابــع من شهر شباط  ،2020تجري
إدارة املناقصات  -في مركزها الكائن في
بناية بيضون  -شارع بوردو  -الصنايع
 ب ـيــروت ،لـحـســاب وزارة الـطــاقــة واملـيــاه املــديــريــة الـعــامــة لــاسـتـثـمــار ،مناقصةت ـلــزيــم أع ـم ــال تــرك ـيــب ك ــاب ــل ج ــوف ــي 220
كــف بــن محطتي الـتـحــويــل فــي بصاليم
واملارينا  -ضبية.
 التأمني املؤقت $/200.000/ :فقط مايتاألف دوالر أمريكي ال غير.
 طريق التلزيم :تقديم أسعار. الـعــارضــون املـقـبــولــون :يقبل لإلشتراكفي هذه املناقصة الشركات أو املؤسسات
امل ـص ـن ـفــون ف ــي ال ــدرج ــة األول ـ ــى لـتـنـفـيــذ
أشـغــال كــابــل جــوفــي  220كــف وتوابعها،
لدى وزارة الطاقة واملياه ،املديرية العامة
للموارد املائية والكهربائية.
تـ ـق ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ،وفـ ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
والحصول عليه من قلم مصلحة الديوان
 املديرية العامة لالستثمار  -مبنى وزارةالـطــاقــة وامل ـيــاه  -الـطــابــق األول كورنيش
النهر.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض إل ـ ـ ــى إدارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
ّ
العلية
د .جان
التكليف 154
تمديد موعد إعالن
ت ـل ــزي ــم أع ـ ـمـ ــال ت ــرك ـي ــب م ـح ـط ــة ت ـحــويــل
رئيسية 220
كف تعمل بالغاز املضغوط في املارينا -
ضبية
الـ ـس ــاع ــة الـ ـت ــاسـ ـع ــة والـ ـنـ ـص ــف مـ ــن ي ــوم
الثالثاء الواقع فيه السابع عشر من شهر
ً
آذار  2020ب ــدال مــن ي ــوم ال ـثــاثــاء الــواقــع
فيه الحادي عشر من شهر شباط ،2020
ت ـج ــري إدارة امل ـنــاق ـصــات  -ف ــي مــركــزهــا
الكائن في بناية بيضون  -شارع بوردو -
الصنايع  -بيروت ،لحساب وزارة الطاقة
واملـ ـي ــاه  -امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة لــاس ـت ـث ـمــار،
م ـنــاق ـصــة ت ـل ــزي ــم أعـ ـم ــال ت ــرك ـي ــب مـحـطــة
تحويل رئيسية 220
كف تعمل بالغاز املضغوط في املارينا -
ضبية.
 الـ ـت ــأم ــن املـ ــؤقـ ــت $/400.000/ :فـقــطأربعماية ألف دوالر أمريكي ال غير.
 طريق التلزيم :تقديم أسعار. الـعــارضــون املـقـبــولــون :يقبل لإلشتراكفي هذه املناقصة الشركات أو املؤسسات
امل ـص ـن ـفــون ف ــي ال ــدرج ــة األول ـ ــى لـتـنـفـيــذ
أش ـ ـغـ ــال م ـح ـط ــة ت ـح ــوي ــل رئ ـي ـس ـي ــة 220
ك ـي ـل ــوف ــول ــت ت ـع ـم ــل ب ــالـ ـغ ــاز امل ـض ـغ ــوط
( )GISوت ــواب ـع ـه ــا ،لـ ــدى وزارة ال ـطــاقــة
وامل ـيــاه ،املــديــريــة الـعــامــة لـلـمــوارد املائية
والكهربائية.
تـ ـق ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ،وفـ ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
والحصول عليه من قلم مصلحة الديوان
 املديرية العامة لالستثمار  -مبنى وزارةالـطــاقــة وامل ـيــاه  -الـطــابــق األول كورنيش
النهر.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض إل ـ ـ ــى إدارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
ّ
العلية
د .جان
التكليف 155

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـع ــروض إلن ـشــاء قــاعــدة اسمنتية لــزوم
تــركـيــب محطة نـقــالــة مــن ن ــوع هـيــونــداي
 15-20/66ك.ف 20 - .م.ف.أ .بــاإلضــافــة
الى مستوعب جاهز يحتوي على خاليا
الـ ـت ــوت ــر املـ ـت ــوس ــط فـ ــي م ـح ـط ــة ب ـكــاســن
الــرئـيـسـيــة ،مــوضــوع اس ـت ــدراج الـعــروض
رقــم ث4د 10586/تاريخ  ،2019/10/2قد
م ــددت لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة 2020/3/13
عند نهاية الــدوام الرسمي الساعة 11:00
قبل الظهر.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /150 000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املـفـعــول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد ال ـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في  4شباط 2020
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 156
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
الـ ـع ــروض لـ ـش ــراء زي ـ ــوت وشـ ـح ــوم ل ــزوم
م ـج ـم ــوع ــات م ـع ــام ــل االنـ ـ ـت ـ ــاج ،م ــوض ــوع
اس ـ ـتـ ــدراج ال ـ ـعـ ــروض رقـ ــم ث4د13366/
تاريخ  ،2019/12/26قد مددت لغاية يوم
الجمعة  2020/3/13عـنــد نـهــايــة ال ــدوام
الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /200 000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املـفـعــول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد ال ـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في  4شباط 2020
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 157
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـع ــروض ل ـشــراء قـطــع غـيــار ل ــزوم خاليا
تـشـغـيــل الـ ـح ــراق ــات ع ـلــى م ـج ـمــوعــات الـ ـ
 BBCفي معمل الجية الحراري ،موضوع
اس ـ ـتـ ــدراج ال ـ ـعـ ــروض رقـ ــم ث4د11365/
تاريخ  ،2019/10/16قد مددت لغاية يوم
الجمعة  2020/3/13عـنــد نـهــايــة ال ــدوام
الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /50 000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املـفـعــول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد ال ـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في  4شباط 2020
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 158
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ب ــأن مـهـلــة تـقــديــم
العروض لوصل الخط البحري بخزانات
م ـع ـمــل املـ ــولـ ــدات ال ـع ـك ـس ـيــة  EGB01و

 EGB02فــي الـ ــذوق ،مــوضــوع اس ـتــدراج
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض رق ـ ـ ــم ث4د 11981/ت ــاري ــخ
 ،2019/11/18قـ ــد م ـ ــددت ل ـغ ــاي ــة ي ــوم
الجمعة  2020/3/13عند نهاية ال ــدوام
الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر ال ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /50 000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن املـمـكــن ف ــي مـطـلــق االح ـ ــوال تقديم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد الـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الـطــابــق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في  4شباط 2020
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 160
إعالن
ت ـع ـل ــن م ــؤسـ ـس ــة كـ ـه ــرب ــاء لـ ـبـ ـن ــان أن ـه ــا
وضعت قيد التحصيل الفواتير املتأخرة
التي لم تسدد للجباة والعائدة إلى دائرة
البترون إص ــدار شهر  6و 2019/8توتر
منخفض.
ف ـع ـل ــى املـ ـشـ ـت ــرك ــن الـ ــذيـ ــن لـ ــم يـ ـس ــددوا
فـ ــوات ـ ـيـ ــرهـ ــم امل ـ ـ ـ ــذك ـ ـ ـ ــورة ،امل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادرة ال ــى
تسديدها في الدائرة املعنية خالل مهلة
اسبوعني مــن تاريخه تحت طائلة قطع
التيار الكهربائي عنهم ،واتخاذ التدابير
النظامية بحقهم والتي تصل الى الغاء
اشتراكاتهم.
ملــزيــد مــن الـتـفــاصـيــل يمكن للمشتركني
االطالع على موقع املؤسسة االلكتروني
WWW.EDL.GOV.LB
ي ـع ـت ـب ــر ه ـ ـ ــذا اإلعـ ـ ـ ـ ــان بـ ـمـ ـث ــاب ــة ت ـب ـل ـيــغ
شخصي.
بيروت في 2010/2/4
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
كمال الحايك
التكليف 165
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طـلــب عـصــام شفيق ال ـعــود بــوكــالـتــه عن
ل ـي ـنــا انـ ـي ــس ع ـق ــل ب ـص ـف ـت ـهــا احـ ــد ورث ــة
حكمت فرحان ابي زكي سند تمليك بدل
عن ضائع باسم مورثها  /حكمت فرحان
اب ــي زك ــي بــالـقـســم  17م ــن ال ـع ـقــار 1938
منطقة املصيطبة.
للمعترض مراجعة األمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب ح ـســن ع ـلــي رسـ ــان بــوكــال ـتــه عن
اخالص محمد قليط ملورثها محمد علي
قـلـيــط س ـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ض ــائــع لـلـعـقــار
 1101جويا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
اعالن مزايدة
صــادر عن دائــرة تنفيذ زحلة  -الرئيسة
سنتيا قصارجي
املـ ـنـ ـف ــذ :نـ ـق ــوال مـ ـيـ ـش ــال ال ـ ـفـ ــرن ب ــوك ــال ــة
االستاذ ايلي نكد الخوري
املنفذ عليه :بيار ميشال الفرن مقيم في
زحلة
باملعاملة التنفيذية رقم  2018/443ينفذ
طالب التنفيذ شك بقيمة ثالثماية الف
دوالر اميركي عدا الرسوم والفوائد.
 - 1املـ ـط ــروح ل ـل ـب ـيــع :ك ــام ــل ال ـع ـق ــار رقــم
 /1536/اراضي زحلة.
م ـس ــاح ـت ــه/1028/ :م ²ي ـق ــع ع ـل ــى ي ـســار
طريق زحلة املــروج مقابل بناية االسطا
منخفض عــن مـسـتــوى الـطــريــق الــدولــي
ول ـ ــه ط ــري ــق خ ـل ـفــي وه ـ ــي ارض ب ـ ــور ال
انشاءات عليها.
ح ــدوده :يحده غـ ً
ـربــا العقار  192وشرقًا
ً
طــريــق عــام وش ـمــاال طــريــق عــام وجنوبًا

العقار .2446
الـحـقــوق الـعـيـنـيــة :الـعـقــار  1536اراض ــي
زحلة مرتفق بالبراح املصدق باملرسوم
 71/407يـحــده طــريــق رئيسية مـشــروع
منفعة ع ــام ضــريـبــة تـحـســن ص ــادر عن
مديرية الواردات حجز تنفيذي ومحضر
وصف عقار صادر عن دائرة تنفيذ زحلة
رقم  2018/443من نقوال الفرن ضد بيار
الفرن.
قيمة التخمني /616800/ :دوالر اميركي
س ـت ـمــايــة وس ـت ــة ع ـشــر الـ ــف وثـمــانـمــايــة
دوالر اميركي.
ب ــدل ال ـط ــرح /370080/ :دوالر امـيــركــي
ثالثماية وسبعون الــف وثمانون دوالر
اميركي.
 – 2املـ ـط ــروح لـلـبـيــع :ك ــام ــل ال ـع ـقــار رقــم
 /2446/اراضي زحلة.
م ـســاح ـتــه/1571/ :م ²ن ـفــس مــواص ـفــات
العقار  /1536/اراضي زحلة.
ح ــدوده :يحده غربًا العقار  192وشرقًا
ً
طريق عام وشماال العقار  1536وجنوبًا
بطريق عام.
الحقوق العينية :نفس الوقوعات للعقار
 1536اراضــي زحلة وتخطيط بالرسوم
.2007/1020
قيمة التخمني /785500/ :دوالر اميركي
سـ ـبـ ـعـ ـم ــاي ــة وخ ـ ـم ـ ـسـ ــة وثـ ـ ـم ـ ــان ـ ــون الـ ــف
وخمسماية دوالر اميركي.
ب ــدل ال ـط ــرح /471300/ :دوالر امـيــركــي
اربعماية وواحد وسبعني الف وثالثماية
دوالر اميركي.
 – 3املـ ـط ــروح لـلـبـيــع :ك ــام ــل ال ـع ـقــار رقــم
 /425/البربارة.
مـســاحـتــه /1911/ :م ²يـقــع عـلــى طــريــق
داخ ـل ـيــة خ ـلــف مـسـتـشـفــى خـ ــوري ال ـعــام
ضمن منطقة سكنية ال انـشــاءات عليها
لـ ـه ــا حـ ــائـ ــط دع ـ ــم ص ـ ـخـ ــري وه ـ ــو ش ـبــه
منحدر.
ح ــدوده :يحده غربًا العقار  424وشرقًا
ً
الـعـقــاريــن  426و 143وش ـمــاال الـعـقــارات
رق ــم  198-296-200و 426وط ــري ــق عــام
وجنوبًا طريق عام والعقار .426
الـحـقــوق العينية :الـعـقــار  425الـبــربــارة
تخطيط بــاملــرســوم  1964/15566حجز
تنفيذي ومحضر وصف عقار صادرين
عــن دائ ــرة تنفيذ زحـلــة بــرقــم 2018/443
مقامه من نقوال الفرن ضد بيار الفرن.
ق ـي ـم ــة الـ ـتـ ـخـ ـم ــن /1146600/ :دوالر
امـيــركــي مـلـيــون ومــايــة وسـتــة وارب ـعــون
الف وستماية دوالر اميركي.
ب ــدل ال ـط ــرح /687960/ :دوالر امـيــركــي
س ـ ـت ـ ـمـ ــايـ ــة وسـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــة وثـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان ـ ـ ــون ال ـ ــف
وتسعماية وستون دوالر اميركي.
 – 4املـ ـط ــروح لـلـبـيــع :ك ــام ــل ال ـع ـقــار رقــم
 /707/اراضي زحلة.
مـ ـس ــاحـ ـت ــه/1338/ :م ²يـ ـق ــع فـ ـ ــي حــي
االش ــوري ــة مـقــابــل فـيــا يــوســف املـعـلــوف
وه ـ ـ ــو ارض ب ـ ـ ــور لـ ـه ــا طـ ــريـ ــق م ـع ـب ــدة
بــاالس ـف ـلــت ي ـح ـيــط ب ــه ش ــري ــط ش ــائ ــك ال
انشاءات عليه.
حـ ــدوده :يـحــده غــربــا طــريــق ع ــام وشــرقــا
ال ـع ـق ــاري ــن  3333ط ــري ــق خـ ــاص و3332
ً
وش ـم ــاال طــريــق ع ــام وج ـنــوبــا الـعـقــاريــن
 262و.2374
ال ـح ـقــوق الـعـيـنـيــة :لـلـعـقــار  707اراض ــي
زحلة تأمني درجة اولى مع حق التحويل
ملصلحة فرنسبنك على بيار الفرن بقيمة
 /396000/ثالثماية وستة وتسعون الف
دوالر اميركي تخطيط وبــراح باملرسوم
 1971/407ت ـعــديــل تـخـطـيــط بــاملــرســوم
 2007/1020ام ـت ـيــاز لـلـخــزيـنــة بطريقة
ت ـح ـس ــن عـ ـل ــى الـ ـعـ ـق ــار ب ـ ـقـ ــرار م ــدي ــري ــة
ال ـ ـ ــواردات ،تـعـهــد املــديــن ب ـعــدم الـبـيــع أو
ال ـتــأمــن او الـتــأجـيــر او تــرتـيــب اي حق
عيني اال بموافقة الدائن ،حجز تنفيذي
ومحضر وصف عقار صادرين عن دائرة
تنفيذ زح ـلــة بــرقــم  2018/443ملصلحة
نقوال الفرن على بيار الفرن.
قيمة التخمني /535200/ :دوالر أميركي
خـ ـمـ ـسـ ـم ــاي ــة وخ ـ ـم ـ ـسـ ــة وث ـ ـ ــاث ـ ـ ــون الـ ــف
ومايتان دوالر اميركي.
ب ــدل ال ـط ــرح /321120/ :دوالر امـيــركــي
ثــاثـمــايــة وواحـ ــد وع ـش ــرون ال ــف ومــايــة
وعشرون دوالر اميركي.
 – 5املـ ـط ــروح لـلـبـيــع :ك ــام ــل ال ـع ـقــار رقــم
 /1215/حوش االمراء اراضي.
مساحته/801/ :م ²يقع هــذا الـعـقــار في
املــدي ـنــة الـصـنــاعـيــة مـقــابــل م ـحــات فهد
الهندي عليه بناء مؤلف من طابق ارضي
له طريق مقفلة البناء يحتوي على ثالث

ابواب جرارة ودرج يؤدي الى السطح
حــدوده :يحده غربًا العقار  1214وشرقًا
ً
العقار  1216وشماال العقار  1222طريق
خاص وجنوبًا العقار .614
ال ـح ـقــوق الـعـيـنـيــة :ال ـع ـقــار  1215حــوش
االم ــراء اراض ــي منتفع بحق الـشــرب من
مياه الـبــردونــي يشترك بملكية الطريق
الـ ـخ ــاص  1222ت ــأم ــن درج ـ ــة اول ـ ــى مــع
ح ــق ال ـت ـحــويــل ملـصـلـحــة ب ـنــك بـيـبـلــوس
على كامل العقار بمبلغ /150,000,000/
ل.ل .تعهد املدعي بعدم البيع او التأمني
أو التأجير او ترتيب اي حــق عيني اال
بموافقة الــدائــن حجز تنفيذي ومحضر
وص ــف عـقــار صــادريــن عــن دائ ــرة تنفيذ
زحـلــة بــرقــم  2018/443مــن نـقــوال الـفــرن
على بيار الفرن.
قيمة التخمني /200250/ :دوالر اميركي
مــايـتــان ال ــف ومــاي ـتــان وخـمـســون دوالر
اميركي.
ب ــدل ال ـط ــرح /120150/ :دوالر امـيــركــي
م ــاي ــة وعـ ـش ــرون ال ــف وم ــاي ــة وخـمـســون
دوالر اميركي.
 – 6املطروح للبيع :كامل القسم  /5/من
العقار  /3309/اراضي زحلة.
م ـس ــاح ـت ــه /154/ :م ²عـ ـب ــارة ع ــن شـقــة
سـكـنـيــة ت ـقــع ف ــي ال ـط ــاب ــق ال ـس ـف ـلــي غير
مأهولة مؤلفة من مطبخ و  3غــرف نوم
وحمامني وشرفتني ومتختني وممشى
غير منجزة بشكل نهائي وان العقار يقع
على طــريــق فــرعــي مقابل بناية االسطا
طــريــق زحـلــة امل ــروج فــي الـبـنــايــة مصعد
كهربائي.
ح ــدوده :يـحــده غــربــا القسم  /1/وشرقًا
ً
القسمني  1و  3وشـمــاال القسمني  3و 4
وجنوبًا القسم ./1/
الحقوق العينية :القسم  /5/من العقار
 3309اراضـ ـ ـ ــي زحـ ـل ــة ي ـش ـت ــرك بـمـلـكـيــة
الطريق الخاص  3314والحديقة العامة
 3315وبملكية القسمني  1و 3وله مرفق
سيارة ظاهر على الخريطة ،ان الفسحة
الـ ـسـ ـم ــاوي ــة املـ ــؤشـ ــر ع ـل ـي ـه ــا بـ ــاالحـ ــرف
 CDEFGHمـخـصــص اسـتـعـمــالـهــا لـهــذا
القسم فقط دون حق البناء.
تخطيط وب ــراح بــاملــرســوم  1971/407و
 999/8328و 2007/1020ضريبة تحسني
ب ـق ــرار مــديــريــة ال ـ ـ ــواردات ان ه ــذا الـعـقــار
يـخـضــع لـلـنـظــام وال ـخــرائــط بملفه حجز
تنفيذي ومحضر وصــف عقار صادرين
عن دائرة تنفيذ زحلة برقم  2018/443من
نقوال الفرن ضد بيار الفرن.
قيمة التخمني /107800/ :دوالر اميركي
م ــاي ــة وس ـب ـع ــة آالف وث ـم ــان ـم ــاي ــة دوالر
اميركي.
بدل الطرح /64680/ :دوالر أميركي اربعة
وس ـتــون ال ــف وسـتـمــايــة وث ـمــانــون دوالر
اميركي.
 – 7املـطــروح للبيع :كامل القسم  /6/من
العقار رقم  /3309/اراضي زحلة.
مساحته/154/ :م ²نفس مواصفات القسم
 /5/يقع في الطابق السفلي.
حـ ــدوده :يـحــده غــربــا الـقـســم  /1/وشــرقــا
ً
القسمني  1و 3وشماال القسم  /1/وجنوبًا
القسم  3و .5
الـحـقــوق الـعـيـنـيــة :نـفــس الـحـقــوق للقسم
 3309/5اراض ـ ـ ـ ــي زحـ ـل ــة عـ ـ ــدا ال ـف ـس ـحــة
السماوية وتوابعها وال يستفيد منها.
قيمة التخمني /107800/ :دوالر اميركي
م ــاي ــة وس ـب ـع ــة آالف وث ـم ــان ـم ــاي ــة دوالر
اميركي.
بدل الطرح /64680/ :دوالر اميركي اربعة
وس ـتــون ال ــف وسـتـمــايــة وث ـمــانــون دوالر
اميركي.
 – 8املـطــروح للبيع :كامل القسم  /8/من
العقار رقم  /3309/اراضي زحلة.
مساحته/154/ :م ²يقع في الطابق االول
نفس مــواصـفــات القسم  3309/5اراضــي
زحلة.
حـ ــدوده :يـحــده غــربــا الـقـســم  /1/وشــرقــا
ً
االق ـســام  1و 3و 7وش ـمــاال االق ـســام  9و3
وجنوبًا العقار القسم./1/
الـحـقــوق العينية :القسم  /8/مــن العقار
 3309اراضـ ــي زح ـلــة نـفــس الـحـقــوق على
القسم  /5/عدا فيما يتعلق باالنتفاع من
الفسحة السماوية.
قيمة التخمني /123200/ :دوالر اميركي
ماية وثالثة وعشرون الف ومايتان دوالر
أميركي.
بدل الطرح /73920/ :دوالر اميركي ثالثة
وسبعون الف وتسعماية وعشرون دوالر
اميركي.

 – 9املـطــروح للبيع :كامل القسم  /9/من
العقار رقم  /3309/اراضي زحلة.
مساحته/154/ :م ²يقع في الطابق االول
نـفــس مــواص ـفــات الـقـســم  /5/مــن الـعـقــار
 /3309/اراضي زحلة.
حـ ـ ـ ــدوده :يـ ـح ــده غ ــرب ــا ال ـق ـس ــم  1وش ــرق ــا
ً
االق ـس ــام  1و  3و  7وش ـم ــاال الـقـســم /1/
وجنوبًا القسمني  /3/و ./8/
الـحـقــوق العينية :القسم  /8/مــن العقار
 3309اراض ـ ــي زح ـلــة ه ــي ن ـفــس الـحـقــوق
للقسم  /5/عدا فيما يتعلق باالنتفاع من
الفسحة السماوية.
قيمة التخمني /123200/ :دوالر اميركي
ماية وثالثة وعشرون الف ومايتان دوالر
اميركي.
بدل الطرح /73920/ :دوالر اميركي ثالثة
وسبعون الف وتسعماية وعشرون دوالر
اميركي.
 – 10املطروح للبيع :كامل القسم  /11/من
العقار رقم  /3309/اراضي زحلة.
مساحته/154/ :م ²يقع في الطابق الثاني
نـفــس مــواص ـفــات الـقـســم  /5/مــن الـعـقــار
 /3309/اراضي زحلة.
حـ ــدوده :يـحــده غــربــا الـقـســم  /1/وشــرقــا
ً
االقسام 1و3و 10وشماال القسمني  3و 12
وجنوبًا القسم ./1/
ال ـح ـقــوق الـعـيـنـيــة :الـقـســم  11مــن الـعـقــار
 /3309/اراض ـ ـ ــي زحـ ـل ــة ن ـف ــس ال ـح ـقــوق
الواقعة على القسم  5من العقار /3309/
اراضي زحلة عدا فيما يتعلق االنتفاع من
الفسحة السماوية.
قيمة التخمني /123200/ :دوالر اميركي
ماية وثالثة وعشرون الف ومايتان دوالر
اميركي.
بدل الطرح /73920/ :دوالر اميركي ثالثة
وسبعون الف وتسعماية وعشرون دوالر
اميركي.
 – 11املطروح للبيع :كامل القسم رقم 12
من العقار رقم  /3309/اراضي زحلة.
مساحته /154/ :م ²يقع في الطابق الثاني
نفس مواصفات القسم رقم  /5/من العقار
 /3309/اراضي زحلة.
حـ ــدوده :يـحــده غــربــا الـقـســم  /1/وشــرقــا
ً
االقسام  1و  3و  10وشماال القسمني  3و
 12وجنوبًا القسم ./1/
الحقوق العينية :القسم  /12/من العقار
 /3309/اراضــي زحلة هي نفس الحقوق
للقسم  /5/من العقار  /3309/عــدا فيما
يتعلق باالنتفاع من الفسحة السماوية.
قيمة التخمني /123200/ :دوالر اميركي
ماية وثالثة وعشرون الف ومايتان دوالر
اميركي.
بدل الطرح /73920/ :دوالر اميركي ثالثة
وسبعون الف وتسعماية وعشرون دوالر
اميركي.
 – 12املـطــروح للبيع :كامل القسم  14من
العقار رقم  /3309/اراضي زحلة.
مساحته /154/ :م ²يقع في الطابق الثاني
نفس مواصفات القسم رقم  /5/من العقار
 /3309/اراضي زحلة.
حـ ــدوده :يـحــده غــربــا الـقـســم  /1/وشــرقــا
ً
االقسام  1و 3و  13وشماال القسمني  3و
 15وجنوبًا القسم ./1/
الحقوق العينية :القسم  /14/من العقار
 /3309/اراض ـ ـ ــي زحـ ـل ــة ن ـف ــس ال ـح ـقــوق
ال ــواقـ ـع ــة ع ـل ــى ال ـق ـس ــم  /5/مـ ــن ال ـع ـق ــار
 /3309/ع ــدا حــق االن ـت ـفــاع مــن الفسحة
السماوية.
قيمة التخمني /123200/ :دوالر اميركي
ماية وثالثة وعشرون الف ومايتان دوالر
اميركي.
بدل الطرح /73920 / :دوالر اميركي ثالثة
وسبعون الف وتسعماية وعشرون دوالر
اميركي.
 – 13املـطــروح للبيع :كامل القسم  15من
العقار رقم  /3309/اراضي زحلة.
مساحته /154/ :م ²يقع في الطابق الثالث
نفس مواصفات القسم رقم  /5/من العقار
 /3309/اراضي زحلة.
حـ ــدوده :يـحــده غــربــا للقسم  /1/وشــرقــا
ً
االق ـســام  1و  3و  13وش ـمــاال القسم /1/
وجنوبًا القسمني  3و .14
الحقوق العينية :القسم  /15/من العقار
 /3309/اراض ــي زحـلــة مــواصـفــات القسم
 /5/من العقار  /3309/عدا فيما يتعلق
باالنتفاع من الفسحة السماوية.
قيمة التخمني /123200/ :دوالر اميركي
ماية وثالثة وعشرون الف ومايتان دوالر
اميركي.
بدل الطرح /73920 / :دوالر اميركي ثالثة

وسبعون الف وتسعماية وعشرون دوالر
اميركي.
مــوعــد امل ــزاي ــدة ومـكــانـهــا :ي ــوم الخميس
ال ــواق ــع فـيــه  2020/3/5ال ـســاعــة الـثــانـيــة
عشرة ظهرًا أمام رئيس دائرة تنفيذ زحلة
في قاعة املحكمة.
شــروط املــزايــدة :على الراغب في الشراء
وقبل املباشرة باملزايدة ان يــودع باسم
رئيس دائرة تنفيذ زحلة قيمة الطرح في
صندوق الخزينة أو مصرف مقبول أو
تقديم كفالة معادلة وعليه اتخاذ محل
اقامة ضمن نطاق دائرة تنفيذ زحلة اذا
لم يكن مقام فيه ،وعليه خالل ثالثة ايام
من صدور قرار االحالة إيداع الثمن تحت
ً
طائلة اعتباره ناكال وإعادة املزايدة على
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
الــزيــادة وعليه فــي خــال ثــاثــة اي ــام من
صدور قرار االحالة دفع رسم الداللة.
رئيس الكتبة
محمد البرجي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا
القاضي راني صادق
باملعاملة التنفيذية برقم 2013/605
املـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــذة :شـ ــركـ ــة الـ ـفـ ـجـ ـي ــرة ال ــوط ـن ـي ــة
للتأمني /وكيلها املحامي مارون مطر
املنفذ عليه :عمر عوض الحلبي /وكيله
املحامي محمود املالح
السند التنفيذي :قرار دائرة تنفيذ صيدا
تأمينًا لدين بقيمة  512.264.85د.أ.
تاريخ تبليغ االنذار2013/9/9 :
تـ ـ ـ ــاريـ 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:
2013/8/27
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي الـسـجــل ال ـع ـقــاري:
2013/9/5
ت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ مـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــر وصـ ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــار:
2013/11/25
تاريخ تسجيل محضر وصف العقار في
السجل العقاري2013/11/25 :
العقار املطروح للبيع:
العقار  856القسم  7من منطقة الهاللية
العقارية  2400 -سـهــم ،وهــو عـبــارة عن
شقة سكنية مساحتها  187م 2في محلة
جل الهوى تقع في الطابق االول وتتألف
م ــن م ــدخ ــل وص ــال ــون وط ـع ــام وج ـلــوس
ومـمــر وث ــاث غــرف نــوم ومطبخ وثــاث
حمامات و 4شرفات.
حـ ـ ــدوده :م ــن ال ـغ ــرب طــريــق فــرع ـيــة ،من
الـ ـش ــرق :ال ـع ـق ــار رقـ ــم  857م ــن ال ـش ـمــال:
العقار رقم  855ومن الجنوب :طريق .97
ال ـت ـخ ـمــن 187.000 :د.أ( .م ـئ ــة وسـبـعــة
وثمانون الف دوالر أميركي).
بدل الطرح 112.200 :د.أ( .مئة واثنا عشر
الف ومئتا دوالر أميركي).
مكان املــزايــدة وتاريخها :يــوم الخميس
في  2020/2/27الساعة العاشرة صباحًا
أمام رئيس دائرة تنفيذ صيدا.
على الــراغــب فــي ال ـشــراء ان ي ــودع باسم
رئـ ـي ــس دائ ـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ ق ـب ــل امل ـب ــاش ــرة
بــاملــزايــدة فــي ص ـنــدوق الـخــزيـنــة او في
أحد املصارف املقبولة من الدولة مبلغًا
م ــوازي ــا ل ـبــدل ال ـط ــرح أو أن ي ـقــدم كفالة
مصرفية تضمن هذا املبلغ ،وعليه اتخاذ
محل اقامة مختار ضمن نطاق الدائرة
اذا لــم يكن لــه مقامًا فيه واال اعتبر قلم
دائرة التنفيذ مقامًا مختارًا له ،وان على
املشتري ايداع كامل الثمن ورسم الداللة
خالل مهلة ثالثة أيام من تاريخ صدور
قــرار االحــالــة واال تعاد املــزايــدة بالعشر
وعلى مسؤوليته.
مأمور تنفيذ صيدا
أحمد عبد الله
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مـ ـخ ــدومـ ـيـ ـه ــا ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــن ي ـج ــده ــا
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