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◄ إعالنات رسمية ►
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
ال ـع ــروض ل ـش ــراء زي ــوت وش ـح ــوم ل ــزوم
م ـج ـمــوعــات م ـعــامــل االنـ ـت ــاج ،مــوضــوع
اسـ ـت ــدراج الـ ـع ــروض رق ــم ث4د13366/
تــاريــخ  ،2019/12/26قــد م ــددت لغاية
ي ــوم الـجـمـعــة  2020/3/13عـنــد نهاية
الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـس ــاع ــة  11:00قـبــل
الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /200 000/ل.ل.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ 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 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
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
الـعــروض لشراء قطع غيار لــزوم خاليا
ت ـش ـغ ـيــل ال ـ ـحـ ــراقـ ــات ع ـل ــى م ـج ـمــوعــات
ال ـ ـ ـ  BBCف ــي م ـع ـمــل ال ـج ـي ــة ال ـ ـحـ ــراري،

إعالن

مـ ـ ــوضـ ـ ــوع اس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدراج الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض رقـ ــم
ث4د 11365/تــاريــخ  ،2019/10/16قد
م ــددت لغاية يــوم الجمعة 2020/3/13
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00
قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن 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.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في  4شباط 2020
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 158
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
العروض لوصل الخط البحري بخزانات
مـعـمــل امل ــول ــدات الـعـكـسـيــة  EGB01و
 EGB02فــي ال ــذوق ،مــوضــوع اسـتــدراج
ال ـ ـع ـ ــروض رقـ ـ ــم ث4د 11981/ت ــاري ــخ
 ،2019/11/18ق ــد مـ ـ ــددت ل ـغ ــاي ــة ي ــوم
الجمعة  2020/3/13عند نهاية الــدوام

الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن 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 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 160
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلـبــت ن ــور مـحـمــد طــالــب بــوكــالـتـهــا عن
هنيه خليل شومان ملورثها خليل الشيخ
سليم شومان سندات تمليك بــدل ضائع
للعقارين  1002و 1039جويا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
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أفقيا

 -1مصيف سوري على بردى ومركز قضاء في محافظة دمشق –  -2عائلة رئيس
إيراني راحل –  -3قصة للصحافي الراحل جورج ابراهيم الخوري – رحى اليد كان
ّ
محرفة تعني
يطحن بها القمح املسلوق قديمًا – ّ -4يجيبون على السؤال – كلمة
ّ
ّ
اليمنية –  -5دق وكسر – من أيام األسبوع –  -6في العود
النب أو نوع من القهوة
– نصرف النظر إليه –  -7خاصته وملكه – أحرف متشابهة –  -8الخصم الشديد
الخصومة –  -9مدينة ومرفأ مصري – قادم –  -10ممثل سوري راحل إشتهر في
أدواره مع املمثل الكبير دريد لحام وفي شخصية اإلنسان البسيط والساذج

عموديًا

 -1نهر في آسيا الوسطى ينبع في جبال تيان شــان بالصني ويــروي كازاخستان
ّ
ّ
يتوسل
ويصب في بحيرة بلخش – من أهم كتب الفيلسوف جبران خليل جبران – -2
إليه – للندبة – ّ -3
نبي الفرس األقدمني ومصلح ديانتهم األولى – أحفر البئر – -4
والية نيويورك قرب شالالت نياغرا – من محيطات العالم – -5
مدينة أميركية في
ّ
وتفتت الخشب – ّ
سب وشتم –  -6أرمــي املــاء من فمي – ضليع
وضع خلسة – بلي
في اللغة ومثقف ثقافة عالية –  -7عاصمة تشاد – قرع الجرس –  -8أمير كييف عام
ّ 1019
مد سيطرته حتى البلطيق ّ
وثبت املسيحية في روسيا –  -9عاصمة غرونلند
– ماركة صابون – خبز يابس –  -10ممثل لبناني قدير ونقيب املمثلني السابق

شروط اللعبة
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مشاهير 3374

حلول الشبكة السابقة

 -1ألبير أديب –  -2آر – الكرش –  -3بودلير – ّأما –  -4أدور – قر –  -5إد – نعناع –  -6مي
رست – أم – ّ
– الذات –  -7تمساح – فالق – ّ -8
بجل –  -9أقوالهم – را –  -10بطرس كرامة

حل الشبكة 3373

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

1

 -1آب – التراب –  -2ارواد – مسقط –  -3د د – مستور –  -4بولونيا – اس –  -5يرع – حالك –
 -6رار – نا – مهر –  -7ال – سالف – ما –  -8دكا – عذاب –  -9يرمق – ّ
الجرة –  -10بشارة تقال

عموديًا

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب م ـهــدي ح ـســن كــريــت بــوكــال ـتــه عن
نـهــاد احـمــد دروي ــش ف ــواز ملــورثـهــا احمد
محمد دروي ــش ف ــواز سـنــدات بــدل ضائع

ج ــرى م ـســاء أم ــس سـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1791وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 39 - 35 - 12 - 11 - 7 - 3 :الرقم
اإلضافي5 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل.ل..¶ المرتبة الثانية (خمسة أرق ــام مــع الرقم
اإلضافي):
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل.ل.¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 52,002,180ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 21 :شبكة الـجــائــزة اإلف ــرادي ــة لـكــل شـبـكــة2,476,294 :ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 52,002,180ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,096 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 47,747 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 136,856,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 17,107 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولــى واملنقولةللسحب املقبل 1,769,372,047 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 48,576,905 :ل.ل.

10

2

أفقيا

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب عـلــي مــالــك م ــازح بــوكــالـتــه عــن علي
جميل فنيش ملوكله جميل عبدالله فنيش
سند بدل ضائع للعقار  217معروب.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن

5 39 35 12 11 7 3

3374 sudoku

كلمات متقاطعة 3 3 7 4
1

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب أح ـمــد مـصـطـفــى ج ـبــاعــي بــوكــالـتــه
عن احمد جميل مسلماني ملورثه محمد
خـلـيــل جـبــاعــي سـنــد ب ــدل ضــائــع للعقار
 904عيتيت.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن

نتائج اللوتو اللبناني

استراحة
2

طـلــب مـحـمــد ع ـبــاس امل ــزي ــد بــوكــالـتــه عن
ع ـبــاس مـحـمــد عـلــي املــزيــد ملــورث ـتــه عليا
م ـح ـمــد ط ــال ــب خ ـش ــاب س ـنــد بـ ــدل ضــائــع
للعقار  1224شحور.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
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مخرج تلفزيوني وسينمائي تونسي ( )2019-1961قام بإخراج العديد من
األعمال املشهورة السورية والعربية والعاملية .توفي إثر ذبحة قلبية
إعداد
نعوم
مسعود

 = 3+2+10+1+6+5خالف الغروب ■  = 7+8+9كأس ■  = 11+6+4يأتي بعد

حل الشبكة الماضية :ادوارد ويستن

نتائج زيد
ج ـ ــرى مـ ـس ــاء أم ـ ــس س ـح ــب زي ـ ــد رق ـ ــم 1791
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح63384 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 37,774,272 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية 37,774,272 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.3384 :
 الجائزة اإلفرادية 450,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم .384
 الجائزة اإلفرادية 45,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.84 :
 الجائزة اإلفرادية 4,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25,000,000 :
ل.ل.
نتائج يومية
جــرى مـســاء أمــس سـحــب «يــومـيــة» رقــم 999
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة646 :
• يومية أربعة0047 :
• يومية خمسة14765 :

للعقارين  951و 952جويا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب فـهــد مـحـمــود مـحـســن بــوكــالـتــه عن
ح ـس ــن م ـح ـمــد اب ـ ــو خ ـل ـيــل مل ــوك ـل ـي ــه عـلــي
ومـحـمــد حـســن ابــو خليل س ـنــدات تمليك
بدل ضائع للعقار  A 4/929قانا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب ع ـلــي أح ـم ــد زرقـ ــط ملــوك ـل ـتــه فــاطـمــه
عادل مروه سند تمليك بدل ضائع للعقار
 424بتوليه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب ابــراه ـيــم خـلـيــل طــالــب بــوكــالـتــه عن
طالب ديب عودي ملوكلته سكنه مصطفى
أحمد سند بدل ضائع للعقار  8الكنيسة.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب بدر عبد الحسني حسان ملوكله فؤاد
وهبي خليل سند بدل ضائع للعقار 2284
معركة.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
م ــوج ــه الـ ـ ــى املـ ـنـ ـف ــذ عـ ـلـ ـي ــه :س ــام ــر فـضــل
السباعي املجهول محل االقامة
ت ـنــذركــم ه ــذه ال ــدائ ــرة س ـن ـدًا ل ـل ـمــادة 408
و 409محاكمات مدنية بالحضور اليها
لتسلم االن ــذار التنفيذي في املعاملة رقم
 2019/2371املـتـكــونــة بينك وب ــن سامي
م ــدح ــات ي ـقــاعــي ب ـخ ــال  /30/ي ــوم ــا من
تاريخ النشر وإتـخــاذ محل إقامة مختار
ضمن نطاق الدائرة وإال ُعد قلمها مقامًا
مـخـتــارًا تتبلغون بــواسـطـتــه كــل االوراق
املوجهة اليكم في املعاملة املذكورة.
مأمور التنفيذ عباس حمادي
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2019/14
طالب التنفيذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.
املنفذ عليها :ماجدة موسى حديب
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ال ـق ـض ــائ ــي
ال ـص ــادر ب ـتــاريــخ  2018/2/6عــن اللجنة
القضائية الناظرة في الخالفات الناشئة
عن تطبيق قوانني اإلسـكــان رقــم األســاس
/2282ل.ق.2017/
املعامالت :تاريخ التنفيذ2019/1/10 :
تاريخ تبليغ االنذار2019/7/23 :
تاريخ محضر وصف العقار2019/11/20 :

◄ ّ
مبوب ►
ل ـل ـب ـيــع عـ ـق ــار فـ ــي م ـن ـط ـقــة دوحـ ــة
الـحــص مساحة  33000م ، 2مطل
ع ـل ــى س ـه ــل ال ـن ــاع ـم ــة  ،االتـ ـص ــال
03/201340

◄ خرج ولم يعد ►
هربت العاملة االثيوبية
JEMILA ABANEGA ABADIGA
الرجاء ممن يجدها االتصال على
الرقم 07/733978

وتاريخ تسجيله2019/12/10 :
العقار املوصوف:
 2400سهم من القسم  10من العقار  934من
منطقة تول العقارية عبارة عن شقة مؤلفة
من مدخل وصالون ومطبخ وثــاث غرف
نوم وممر وثالثة حمامات وثالث شرفات
ومنجزة بالكامل وليست مسكونة.
مساحته 154 :م2
التخمني 70840 :د.أ.
بدل الطرح 42504 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املــزايــدة وتاريخها :نهار الخميس
ال ــواق ــع ف ـيــه  2020/3/26ال ـســاعــة 11:00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تـطــرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
ال ـع ـق ــار امل ــوص ــوف اع ـ ــاه ،فـعـلــى ال ــراغ ــب
بالشراء ايــداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم المر رئيس
دائــرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
له ضمن نطاقها واال ّ
عد مقامًا مختارًا له
ً
مــا لــم يكن ممثال بمحام ،وعليه االطــاع
عـلــى قـيــود الصحيفة العينية للعقارات
امل ـطــروحــة ودف ــع الـثـمــن وال ــرس ــوم ضمن
امل ـه ـلــة ال ـقــانــون ـيــة ت ـحــت طــائ ـلــة مـتــابـعــة
التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب

إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
طلب نبيل سليم الحلبي احد ورثة سليم
الـحـلـبــي ش ـهــادة قـيــد ب ــدل ضــائــع للعقار
 8617حاصبيا.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
ب ـت ــاري ــخ  2020/2/4وب ـم ــوج ــب محضر
ج ـم ـع ـيــة الـ ـش ــرك ــاء غ ـي ــر الـ ـع ــادي ــة ت ــاري ــخ
 2019/2/9لشركة شامي للتجارة العامة
واملـقــاوالت تقرر حل الشركة وتصفيتها
وشطبها مــن قيود السجل الـتـجــاري في
صيدا وهــي من نــوع محدودة املسؤولية
ومسجلة في السجل التجاري في صيدا
بــرقــم /7718ع ـ ــام ومــركــزهــا فــي جــرجــوع
الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم  1995م ـل ــك ع ـل ــي ال ـش ــام ــي
ورقمها املالي .256877
ولكل ذي مصلحة االعتراض ضمن مهلة
عشرة أيام
أمني السجل التجاري في الجنوب
منى أحمد شبو

Invitation for Bids
)1. The Republic of Lebanon represented by the Ministry of Agriculture (MoA
(hereinafter referred to as the “Purchaser”) received a Grant from the International Fund
for Agricultural Development (IFAD) toward the cost of the Climate Smart Agriculture:
Enhancing Adaptive Capacity of the Rural Communities in Lebanon (AgriCAL) Project
and it intends to apply part of the proceeds of this Grant to eligible payments under the
contract: Procurement of miscellaneous irrigation parts, pesticides and fertilizers for the
Lebanese Agricultural Research Institute (LARI).
2. The fiduciary operations coordination for the Climate Smart Agriculture: Enhancing
Adaptive Capacity of the Rural Communities in Lebanon (AgriCAL) Project (procurement
processing and financial management) will be undertaken by a Project Coordination Unit
(PCU) in the Ministry of Agriculture. The PCU will be responsible for managing the
procurement process of all bids and tenders under the Grant to include but not limited to:
preparation of bidding documents, advertising; contract preparation; participation in the
evaluation process, contract management and payments under the Contract.
3. The Ministry of Agriculture invites sealed bids from eligible bidders for the Purchase
of miscellaneous irrigation parts, pesticides and fertilizers for the Lebanese Agricultural
Research Center (LARI) in Tel Amara.
)The maximum duration for the supply, delivery and commissioning of Goods is Five (5
months after the signature of the Contracts.
The bidding document covers the following goods and related Training:

Quantity
Refer to bidding document
Refer to bidding document
Refer to bidding document

Items
Miscellaneous Irrigation parts and accessories
Miscellaneous Pesticides
Miscellaneous Fertilizers

4. Bidding will be conducted through the National Competitive Bidding procedures as
)specified in IFAD Project Procurement Guideline’s (September 2010
5. Interested eligible bidders may obtain further information and inspect the bidding
documents from PCU at the following address given below before Monday 9th of March
2020 at 11:00 a.m. Beirut local time.
Attention: Mr. Raymond Khoury
Address: Green Plan – First Floor
Baltagi Building – Facing the General Directorate of State Security – Jnah
Beirut – Lebanon
Telephone: 141 853 1 961
6. A prospective Bidder requiring any clarification of the bidding documents may notify the
PCU in writing to the attention of Mr. Elias El Namroud, AgriCAL Procurement Officer to
the following address / email address:
Attention: Mr. Elias El Namroud
Address: Green Plan – First Floor
Baltagi Building – Facing the General Directorate of State Security – Jnah
Beirut – Lebanon
Telephone: 141 853 1 961
Electronic mail address: proc.agrical@gmail.com
7. A complete set of bidding document may be delivered to any interested eligible.
8. No pre-bid meeting will be organized for this bidding exercise.
9. Bids must be received by the Purchaser at the address specified below, no later than
Monday 9th of March 2020 at 11:00 am Beirut local time. Late bids will be rejected.
Attention: Mr. Elias El Namroud
Address: Green Plan – First Floor
Baltagi Building – Facing the General Directorate of State Security – Jnah
Beirut – Lebanon
Telephone: 141 853 1 961
10. Bids shall be valid for a period of 90 days after the bid submission deadline, and must
be accompanied by a bid security of 1,500 US$ (One Thousand and Five Hundred United
States Dollars) or equivalent in any other foreign currency and valid for 120 days after the
bid submission deadline.
11. Bids will be opened in the presence of bidder›s representatives who choose to attend
on Monday 9th of March 2020 at 11:15 a.m. Beirut local time at the address mentioned
in point 9.
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دعوة الفروع النتخاب ممثليها في هيئة املندوبني
ً
عمال باملواد  22و 23و 26من قانون تنظيم مهنة الهندسة واملواد  1 - 4و 2 - 4و 3 - 4من
النظام الداخلي للنقابة تدعى الفروع املبينة أدناه لعقد جلسة في دار النقابة النتخاب
ممثلي كل منها في هيئة املندوبني لدورة  2020 - 2019بحسب ما هو مبني أدناه:
الفرع
 املدنيني االستشاريني ()1 املعماريني االستشاريني ()2 الكهرباء االستشاريني ()3 امليكانيك االستشاريني ()4 املوظفني في القطاعني العام والخاص ()5 -الزراعيني واملتعهدين )6( ....

عدد األعضاء
 122مندوب
 70مندوب
 89مندوب
 57مندوب
 92مندوب
 30مندوب

العدد املطلوب
118
67
85
53
87
30

وذلك يوم الجمعة الواقع في  2020/3/6على دورة واحدة وباألكثرية النسبية على ان
تفتح صناديق اإلقتراع بني الساعة الواحدة بعد الظهر ولغاية الساعة الخامسة بعد
الظهر.
* آخر مهلة لتقديم طلبات الترشيح نهاية الــدوام الرسمي من يوم الجمعة الواقع في
2020/2/28
* يشترط في املرشح عن الفرع لعضوية هيئة املندوبني
 أن يـكــون قــد مضى على تسجيله بالنقابة فــي نهاية السنة املــالـيــة السابقة خمسسنوات على األقل.
 أن يكون قد مضى على انتمائه إلى الفرع املذكور مدة ثالث سنوات. أن يكون قد سدد كافة الرسوم السنوية عن السنة املالية املنصرمة.النقيب بسام زيادة
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية /مديرية املالية العامة /مديرية الواردات /دائرة التحصيل النبطية
املكلفني الــواردة أسماؤهم في الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في
النبطية – مبنى حرب – الطابق الثاني لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل
ً
مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هــذا االع ــام ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة
صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا االعالم
على موقع وزارة املالية االلكتروني.
رقم املكلف

اسم املكلف

شركة الجنوب للصيانة والخدمات
 2829647والتجارة -ش.م.م
 124685مرتضى خليل اسماعيل
 158581علي محمود ابو زيد
 2672399ترانز داز للتجارة العامة ش.م.م
كونستاركشن ديفيلوبمانت كومباني
 2873336ش.م.م
2758512
3112891
1220332
3171763
2497099
1688217
2905003
125510
2704841
3204940
158354
2183490
400241
207685
2531527
2192570
228761
2260927
2805849
2425106
2760758
251808
539227
3366819
2602563
1738777
2752073
1270470
181242
1494221

يونيفرسال لوجيستكس ش.م.م
رواد عقيل حرز
حسني علي درويش
علي فقيه للتجارة العامة
ثانوية األب منصور
حسني محمود الدر
مؤسسة طالب للمقاوالت
محل السيد للتجارة العامة
شركة صباح فوود ترايدينغ ش .م .م
M.E.P.co ENGINEERING AND
 -CONTRACTINGش.م.م
علي محمد حوماني
عباس محمد جوني
حكمات عبد الحسني حوماني
عبد الكريم قاسم سلطان
احمد عبد اللطيف ياسني
شركة  2 Groupش.م.م
علي احمد بزي
حسن علي دبوق
علي هاني ابراهيم
محمود محمد بركات
حسن محمد بزي
فايز عبد الكريم بيضون
محمد حسن سعد
ذكاء عبد املنعم شراره
ناصر احمد حجيج
مؤسسة االنوار لالدوات الصحية
القلعة للتعهدات والتجارة العامة
احمد عبدالله سلطان
علي محمد طيراني
حسني نعيم طرابلسي

رقم
االنذار

رمز البريد

25

RT000157547LB

34
36
52

RT000157560LB
RT000157562LB
RT000157576LB

53

RT000157577LB

73
78
84
96
108
117
122
130
133

RT000157601LB
RT000157611LB
RT000157637LB
RT000157649LB
RT000157677LB
RT000157694LB
RT000157699LB
RT000157707LB
RT000157710LB

RT000157724LB 136
161
164
174
188
193
205
216
217
218
222
230
231
234
236
237
248
250
255
270
813

RT000157784LB
RT000157787LB
RT000157794LB
RT000157945LB
RT000157950LB
RT000158064LB
RT000158222LB
RT000158223LB
RT000158226LB
RT000158230LB
RT000158238LB
RT000158239LB
RT000158245LB
RT000158249LB
RT000158251LB
RT000158264LB
RT000158266LB
RT000158574LB
RT000158589LB
RT000161030LB

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية في النبطية
سعد مصطفى بري
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