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◄ إعالنات رسمية ►
اعالن مزايدة
صـ ـ ــادر ع ــن رئـ ـي ــس دائ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ زح ـلــة
القاضية سينتيا قصارجي
املـنـفــذة :م ــاري ابــراهـيــم الـسـكــاف وكيلها
االستاذ جوزف شمعون
املنفذ عليها :مــدرســة االنـطــاق الحديث
بشخص مديرها االستاذ الياس سليمان
التنوري
امل ـ ـش ـ ـتـ ــرك ب ــالـ ـحـ ـج ــز - :روب ـ ـي ـ ـنـ ــا اك ـ ــوب
بوتشكجيان
 مرسيل ملوتـنـفــذ امل ـن ـفــذة بــاملـعــامـلــة الـتـنـفـيــذيــة رقــم
 2007 / 755حـ ـك ــم الـ ـق ــاض ــي امل ـن ـف ــرد
املدني في زحلة الناظر بالدعاوى املالية
تــاريــخ  2006/11/30املـصــدق استئنافا
والقاضي بإلزام املنفذ عليها بدفع مبلغ
/7.411.447/ليرة لبنانية ورسوم الحكم
ال ـبــال ـغــة /432.000/لـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة لـبـنــانـيــة عــدا
الرسوم والفوائد وذلك للمنفذة.
وك ــذل ــك إل ـ ــزام امل ـن ـفــذ عـلـيـهــا ب ــدف ــع مبلغ
/8,720,000/ليرة لبنانية و/1,500,000/
ليرة لبنانية و/743.000/ل ـي ــرة لبنانية،
و/1.760.000/ل ـيــرة لبنانية عدا الرسوم
والـ ـف ــوائ ــد ملـصـلـحــة امل ـش ـتــركــة بــالـحـجــز
روبينا اكوب بوتشكجيان.
وك ــذل ــك إل ـ ــزام امل ـن ـفــذ عـلـيـهــا ب ــدف ــع مبلغ
/4166666/ل.ل .ليرة لبنانية عدا الرسوم
والـ ـف ــوائ ــد ملـصـلـحــة امل ـش ـتــركــة بــالـحـجــز
مرسيل شمعون ملو .املطروح للبيع:
ً
* أوال حـ ـص ــة املـ ـحـ ـج ــوز ع ـل ـي ــه الـ ـي ــاس
سليمان الـتـنــوري البالغة /1200/س ـهــم
من العقار رقم /1290/حوش حاال.
مـســاحـتــه/ 553/ :مـتــر مــربــع ،هــو كناية
عن أرض مسطحة ومنعصة ويوجد على
جــوان ـب ـهــا ب ـعــض االشـ ـج ــار غ ـيــر املـثـمــرة
وتصوينة من حجر الباطون ودراب ــزون
حديدي وسطها شمسية من الحديد.
حدوده :يحده غربا العقار  /460/طريق
ً
خ ـ ــاص وش ــرق ــا الـ ـعـ ـق ــار  /79/وشـ ـم ــاال
العقار  /1289/وجنوبًا العقار ./1293/
ال ـح ـقــوق الـعـيـنـيــة :مـنـتـفــع ب ــامل ــرور على
ال ـطــريــق ال ـخ ــاص /460/حـ ـج ــز تنفيذي
ملـ ـصـ ـلـ ـح ــة مـ ـ ـ ـ ــاري اب ـ ــراه ـ ـي ـ ــم ال ـ ـس ـ ـكـ ــاف،
ح ـجــز اح ـت ـيــاطــي ملـصـلـحــة زي ـن ــا ج ــورج
ال ـغ ــزال ،حـجــز احـتـيــاطــي ملصلحة مــاريــا
سليمان مـلــو ،حـجــز احـتـيــاطــي ملصلحة
نـ ــدى ي ــوس ــف االشـ ـق ــر ،ح ـجــز احـتـيــاطــي
ملـصـلـحــة بــاتــي رش ـيــد فــرن ـس ـيــس ،حجز
اح ـت ـيــاط ــي مل ـص ـل ـحــة روز خ ـل ـيــل خ ــرم ــا،
حجز احتياطي ملصلحة نسرين رياض
املصري ،حجز احتياطي ملصلحة نجوى
طانوس صليبا.
م ـح ـض ــر وصـ ـ ــف عـ ـق ــار مل ـص ـل ـح ــة مـ ــاري
ابراهيم السكاف ،حجز احتياطي ملصلحة
ن ـجــوى ان ـط ــوان ال ـل ـح ــام ،ح ـجــز تنفيذي
ملـصـلـحــة مــارس ـيــل م ـل ــو ،ح ـجــز تـنـفـيــذي
ملصلحة روبينا اكوب بوتشكجيان.
اش ـت ــرك ــت روب ـي ـن ــا اكـ ـ ــوب بــوتـشـكـجـيــان
بالحجز  2012 /149و.2012/150
قيمة التخمني /71.875/ :دوالر اميركي
(واحد وسبعون ألف وثمانماية وخمسة
وسبعون دوالر اميركي).
بدل الطرح بعد التخفيض /$13729.37/
ث ــاث ــة ع ـش ــر الـ ـف ــا وس ـب ـع ـم ــاي ــة وت ـس ـعــة
وعشرون دوالر اميركي وسبعة وثالثون
سنتًا).
* ثانيًا :حصة املنفذ عليه الياس سليمان
التنوري البالغة /1200/سهم من العقار
رقم /1291/حوش حاال.
مـســاحـتــه/ 511/ :مـتــر مــربــع ،هــو كناية
عــن أرض مسطحة يوجد على جوانبها
بـعــض االش ـجــار غـيــر املـثـمــرة وتصوينة
مــن حجر الـبــاطــون .ح ــدوده :يـحــده غربا
ال ـع ـق ــاري ــن  /1105/و /1108/وش ــرق ــا
ً
ال ـع ـق ــار  /460/ط ــري ــق خـ ــاص وشـ ـم ــاال
العقار  /1288/وجنوبا العقار ./1292/
الحقوق العينية :نفس الحقوق العينية
للعقار /1290/حوش حاال.
قيمة التخمني/66.625/ :دوالر اميركي
(س ـتــة وس ـت ــون أل ــف وسـتـمــايــة وخمسة
وعشرون دوالر أميركي).
بدل الطرح بعد التخفيض $/12726.53/
(اث ـ ـن ـ ــا عـ ـش ــر أل ـ ـفـ ــا وسـ ـبـ ـعـ ـم ــاي ــة وس ـت ــة
وعشرون دوالر اميركي وثالثة وخمسون
سنتًا).
* ثالثًا :حصة املنفذ عليه الياس سليمان
التنوري البالغة /800/س ـهــم مــن العقار
رقم /1293/حوش حاال.
م ـســاح ـتــه/555/ :مـ ـ ـت ـ ــر م ــرب ــع ،ي ـقــع هــذا
الـ ـعـ ـق ــار ع ـل ــى ي ـم ــن ط ــري ــق ت ــرب ــل ريـ ــاق

وتدخل إليه على مفرق مدخل فيال نقوال
كعدي ،وهو عبارة عن أرض يوجد عليها
بناء مؤلف من طابقني.
طابق أرضي :مؤلف من مدخل وبيت درج
يؤدي الى الطابق االول وممشى و 6غرف
وحمامني وضمنهما متختني وبلكونني
وفرندتني .الطابق االول :مماثل للطابق
االرضـ ـ ـ ــي :ي ــوج ــد ل ـل ـع ـقــار ت ـصــوي ـنــة مــن
حجر الباطون ودراب ــزون حديد وبعض
االشجار املثمرة.
حدوده :يحده غربا العقار  /460/طريق
ً
خ ـ ــاص وش ــرق ــا الـ ـعـ ـق ــار  /19/وشـ ـم ــاال
العقار  /1290/وجنوبا العقار .1294
الحقوق العينية :نفس الحقوق العينية
للعقار  /1290/حوش حاال.
قيمة التخمني/ 99.900/ :دوالر أميركي
(تسعة وتسعون ألــف وتسعماية دوالر
اميركي)
بدل الطرح بعد التخفيض $ /19082.5/
(تسعة عشر ألفًا واثنان وثمانون دوالر
اميركي وخمسة سنتات).
مــوعــد امل ــزاي ــدة ومـكــانـهــا :ي ــوم الخميس
الــواقــع فــي  2019/4/18الـســاعــة الثانية
عـشــرة ظـهـرًا فــي قــاعــة املحكمة فــي قصر
عدل زحلة أمام رئيس دائرة تنفيذ زحلة.
شـ ــروط املـ ــزايـ ــدة :ع ـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء
وقـبــل املـبــاشــرة بــاملــزايــدة ان ي ــودع بإسم
رئ ـيــس دائـ ــرة تنفيذ زح ـلــة قـيـمــة الـطــرح
فــي صـنــدوق الخزينة او مصرف مقبول
او تقديم كفالة معادلة أو شيكا مصرفيًا،
وعـلـيــه ات ـخ ــاذ مـحــل إق ــام ــة ضـمــن نـطــاق
دائ ــرة تنفيذ زحـلــة ،وإذا لــم يكن لــه مقام
ف ـيــه عـلـيــه خـ ــال ث ــاث ــة اي ـ ــام م ــن ص ــدور
قـ ــرار االح ــال ــة إيـ ــداع الـثـمــن تـحــت طائلة
ً
اعتباره ناكال وإعادة املزايدة على عهدته
فيضمن النقص وال يستفيد من الزيادة،
وعليه خــال ثــاثــة اي ــام مــن ص ــدور قــرار
اإلحالة دفع رسم الداللة بمعدل  % 5من
قيمة الشراء.
مأمور التنفيذ
محمد البرجي
إعالن بيع للمرة الثالثة
صـ ــادر ع ــن دائـ ــرة تـنـفـيــذ جــويــا بــرئــاســة
القاضي ريشار السمرا
باملعاملة التنفيذية رقم 2019/77
امل ـن ـفــذ :بـنــك االع ـت ـمــاد الـلـبـنــانــي ش.م.ل.
وكيله املحامي خالد لطفي
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ـم ــا :ق ــاس ــم م ـح ـم ــد حـســن
ومحمود محمد حسني
 دردغيا -ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــد ال ـ ـ ـت ـ ـ ـن ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــذي :الـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ــم
/1888ل.ق 2015/الـ ـص ــادر ع ــن الـلـجـنــة
القضائية الناظرة في الخالفات الناشئة
عن تطبيق قوانني االسكان.
تاريخ التنفيذ2017/3/20 :
تاريخ تبليغ االنذار 2017/3/22
تاريخ الحجز 2018/2/7 :تاريخ تسجيله
2018/2/15
تاريخ محضر وصف العقار2017/8/18 :
تاريخ تسجيله 2017/11/21
املـطــروح للبيع :القسم  B/17في العقار
رق ــم /376دردغـ ـ ـي ـ ــا ،ه ــو ع ـب ــارة ع ــن شقة
س ـك ـن ـيــة م ـســاح ـت ـهــا  148م 2م ــؤل ــف مــن
مدخل وصالون وطعام وجلوس وغرفتي
ن ــوم وم ـط ـبــخ وم ـم ــر وح ـم ــام ــن وخـمــس
شرفات وله موقف سيارة.
ق ـي ـم ــة الـ ـتـ ـخـ ـم ــن 54020 :د.أ( .أرب ـ ـعـ ــة
وخمسون الف وعشرون د.أ).
ب ـ ــدل الـ ـط ــرح امل ـخ ـف ــض 30791.40 :د.أ.
(ثالثون الف وسبعماية وواحد وتسعون
د.أ .واربعون سنتًا).
م ــوع ــد ال ـب ـي ــع ومـ ـك ــان اج ـ ــرائ ـ ــه :ال ـســاعــة
الـحــاديــة عـشــرة والـنـصــف مــن نـهــار يــوم
االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع ف ـيــه  2019/4/17ام ــام
رئيس دائ ــرة تنفيذ جويا وعلى الراغب
بالشراء وقبل الدخول في املزايدة ان يقدم
بدل الطرح نقدًا او تقديم كفالة مصرفية
وافية او شك مصرفي من احــد املصارف
املـقـبــولــة لـحـضــرة رئ ـيــس دائـ ــرة التنفيذ
فــي جــويــا وعـلـيــه ات ـخــاذ مـحــل القــام ـتــه
ض ـمــن ن ـطــاق امل ـح ـك ـمــة واال اعتبر ك ــل
ت ـب ـل ـيــغ ل ــه ف ــي ق ـل ـم ـهــا قــانــون ـيــًا وع ـل ـيــه
إيـ ــداع الـثـمــن خ ــال مـهـلــة ثــاثــة أي ــام من
ت ــاري ــخ صـ ــدور قـ ــرار اإلح ــال ــة ك ـمــا ودف ــع
الـثـمــن والـ ـ ــرسـ ـ ــوم وال ـن ـف ـقــات بـمــا فيه
رســم الــداللــة  %5خالل عشرين يومًا مــن
تــاريــخ صــدور قرار اإلحالة.
رئيس القلم
أحمد جباعي

إعالن بيع للمرة السادسة
صــادر عــن دائ ــرة تنفيذ جويا  -القاضي
ريشار السمرا
املعاملة التنفيذية رقم 2014/228
امل ـن ـفــذ :بـنــك االع ـت ـمــاد الـلـبـنــانــي ش.م.ل.
وكيله املحامي خالد لطفي
املنفذ عليه :فؤاد كامل عباس  -معروب
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ال ـح ـكــم الـ ـص ــادر عن
اللجنة القضائية الناظرة في الخالفات
ال ـنــاش ـئــة ع ــن تـطـبـيــق ق ــوان ــن االس ـك ــان
بتاريخ  2013/11/5رقم /2013/1400ل.ق.
دين بقيمة ماية واثني عشر مليون ل.ل.
ومليوني ل.ل .غرامة.
تاريخ التنفيذ2014/10/23 :
تاريخ تبليغ االنذار 2014/10/31
ت ــاري ــخ ال ـح ـج ــز 2014/11/17 :وت ــاري ــخ
تسجيله 2014/11/20
تـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ــخ م ـ ـح ـ ـض ـ ــر وص ـ ـ ـ ـ ـ ــف الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــار:
 2016/11/12وت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه
2016/11/25
رق ــم ال ـع ـقــار امل ـط ــروح لـلـبـيــع 9/651 :من
منطقة م ـعــروب الـعـقــاريــة مساحته 129
م 2400 - 2سهمًا  -وهــو كناية عــن شقة
سـكـنـيــة ف ــي ال ـطــابــق ال ـثــانــي ب ـن ــاء قــديــم
مــؤلــف مــن غــرفـتــي ن ــوم ومـمــر وحمامني
وصالون وطعام ومطبخ وثــاث فرندات
وحالة البناء سيئة نظرًا لتساقط الورقة
وظهور الحديد بحالة صدأ ويتم الدخول
اليها عبر مصعد كهربائي ودرج وبالط.
قيمة التخمني 64500 :د.أ .اربعة وستون
الف وخمسماية د.أ.
بــدل ال ـطــرح 34056 :د.أ (أرب ـعــة وثــاثــون
الف وستة وخمسون د.أ.).
موعد البيع ومكان اجرائه :نهار االربعاء
الواقع فيه  2019/4/17الساعة الحادية
ع ـشــرة ص ـبــاحــا ف ــي دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ جــويــا
وع ـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء وق ـبــل املـبــاشــرة
ب ــامل ــزاي ــدة ان ي ـق ــدم ب ــدل ال ـط ــرح ن ـق ـدًا او
بكفالة مصرفية وافـيــة او شــك مصرفي
من احد املصارف املقبولة لحضرة رئيس
دائـ ــرة الـتـنـفـيــذ ف ــي جــويــا وعـلـيــه اتـخــاذ
مـحــل القــام ـتــه ض ـمــن ه ــذه امل ـح ـك ـمــة
واال اعتبر ك ــل ت ـب ـل ـيــغ ل ــه ف ــي ق ـل ـم ـهــا
قــانــون ـيــًا وع ـل ـيــه إيـ ــداع الـثـمــن خــال
مهلة ثــاثــة أي ــام مــن تــاريــخ ص ــدور قــرار
اإلحالة وعليه كذلك دفع الثمن والــرســوم
وال ـن ـف ـقــات بما فيها رســم الــداللــة %5
خــال عشرين يــومــا مــن تــاريــخ صــدور
قرار اإلحالة.
رئيس القلم
أحمد جباعي
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ جويا
برئاسة القاضي  /ريشار السمرا
املعاملة التنفيذية رقم 2018/81
اس ـت ـنــابــة م ــن دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـي ــروت رقــم
2016/943
طالب التنفيذ :البنك اللبناني للتجارة
ش.م.ل.
املنفذ عليه :محمد سليمان فتوني
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ع ـقــد ت ـعــامــل وكـشــف
حـ ـس ــاب ب ـق ـي ـمــة " "2.317.20د.أ .ال ـف ــان
وثالثماية وسبعة عشر دوالرًا أميركيًا
وعشرون سنتًا.
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
للمرة الثانية على اســاس ستني باملاية
مــن ضمن تخمني املــوجــودات املحجوزة
التالية خاصة املنفذ عليه:
غــرفــة ج ـلــوس زاوي ـ ــة 1500 :د.أ/ .خــزانــة
تلفزيون  420د.أ.
تلفزيون  40ال سي دي 300 :د.أ / .برداية
عدد  420 -2 -د.أ.
فرشة اسفنج مضغوط 30 :د.أ/ .تكايات
اضافية  +طاوالت خشب صغيرة  60د.أ.
غــرفــة ن ــوم كــام ـلــة 900 :د.أ / .غــرفــة نــوم
رئيسية  1200د.أ.
ب ــرداي ــة ل ــون اص ـف ــر وف ـض ــي 240 :د.أ/ .
مكيف ناسيونال  150د.أ.
خزانة خشب مع جوارير 90 :د.أ / .خزانة
أحذية  60د.أ.
كونسول مع مــرآة 120 :د.أ / .كنبه مقعد
واحد عدد  120 - 2 -د.أ.
ط ــاول ــة خ ـشــب ص ـغ ـي ــرة 15 :د.أ / .ثــريــا
صغيرة عدد  60 -2 -د.أ.
غاز مع فرن 210 :د.أ / .براد ساخن وبارد
 45د.أ.
طــاولــة خـشــب مــع  6ك ــراس ــي 180 :د.أ/ .
خزائن مجلى خشب  6درف  1200د.أ.
تعليقة املنيوم 3 :د.أ / .شفاط  45د.أ.

غسالة أوتوماتيك 300 :د.أ / .برداية برم
 300د.أ.
براد كبير هيتاشي  300د.أ.
وعليه يكون مجموع تخمني املحجوزات
 8.268د.أ.
ثمانية االف ومئتان وثمانية وستون د.أ.
وع ـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء ال ـح ـضــور نـهــار
ال ـج ـم ـعــة ال ــواق ــع ف ـيــه  2019/4/12عند
الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة ص ـب ــاح ــا ال ـ ــى م ـكــان
وجــود املحجوزات في منزل املنفذ عليه
محمد سليمان فتوني الـكــائــن فــي بلدة
الـحـلــوسـيــة /ح ــي ال ـجــامــع /مـلــك فتوني
مصطحبًا مـعــه ب ــدل ال ـطــرح اضــافــة الــى
خمسة باملئة رسم الداللة.
مأمور التنفيذ
فاطمه رومية
إعالن قضائي
ت ــدع ــو امل ـح ـك ـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة امل ــدن ـي ــة فــي
ص ـيــدا بــرئــاســة ال ـقــاضــي مـحـمــد ال ـحــاج
ع ـ ـلـ ــي وعـ ـ ـض ـ ــوي ـ ــة ال ـ ـقـ ــاض ـ ـيـ ــن رودن ـ ـ ـ ــي
داكسيان وريشار السمرا املدعى عليهما
حـكـمــت مـيـشـيــل دنـ ــدن ون ــورم ــا ميشيل
دنــدن واملجهولي محل االقامة الحضور
الى قلم املحكمة الستالم نسخة عن اوراق
الدعوى رقم  2019/379املقامة من مرشد
البستاني بموضوع طلب اعــان اتفاقية
مـصــالـحــة لـعـلــة ال ـخ ــداع وال ـج ــواب خــال
عشرين يــومــا مــن تــاريــخ النشر واال يتم
ابالغكم بقية االوراق والقرارات باستثناء
الـحـكــم الـنـهــائــي بــواسـطــة التعليق على
لوحة اعالنات املحكمة.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن قضائي
بـتــاريــخ  2019/3/7ق ــرر رئ ـيــس محكمة
بداية صيدا القاضي محمد الحاج علي
نـشــر خــاصــة عــن االس ـتــدعــاء امل ـقــدم من
مصطفى عارف سلمان ورفاقه واملسجل
برقم  2019/1457والذي يطلب فيه شطب
اش ــارة الــدعــوى عــن العقار رقــم  1449من
منطقة مجدلزون /صور /العقارية وهي
دعوى مقامه لدى محكمة بداية الجنوب
من هدية مملوك ضد مالكي هــذا العقار
تاريخ .1971/5/3
فمن له مصلحة باالعتراض ان يتقدم به
خالل عشرين يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن قضائي
بـتــاريــخ  2019/3/7ق ــرر رئ ـيــس محكمة
بداية صيدا القاضي محمد الحاج علي
نـشــر خــاصــة عــن االس ـتــدعــاء امل ـقــدم من
احمد عز الدين عز الدين واملسجل برقم
 2019/1456والـ ـ ــذي ي ـط ـلــب ف ـيــه شطب
اشارة الدعوى عن العقار رقم  /192/دير
قانون النهر االولــى مسجلة برقم يومي
 403تاريخ  1965/3/31حجز احتياطي
من دائرة اجراء صور بتاريخ 1965/3/30
ملـصـلـحــة ع ـبــد ال ـ ـ ــرؤوف شـ ــور وال ـثــان ـيــة
برقم يومي  807و 808تاريخ 1965/7/8
اشـتــراك فــي حجز ملصلحة الـحــاج حسن
سقالوي والثالثة برقم يومي  848تاريخ
 1966/6/3ان ــذار ومحضر حجز عقاري
ملصلحة ورثة وهبي غنام غنام.
فمن له مصلحة باالعتراض ان يتقدم به
خالل عشرين يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن صادر عن محكمة زغرتا املدنية
الناظرة بالدعاوى العقارية
رقم 2019/819
غرفة الرئيس طانيوس الحايك
للمدعى عليهما :الفيرا حبيب الخوري
ً
ونـعـيــم حـبـيــب ال ـخ ــوري املـقـيـمــان اص ــا
في بلدة مزيارة قضاء زغرتا ومجهولي
االقامة حاليًا.
تدعوكما املحكمة الستالم االستحضار
وم ــرف ـق ــات ــه ب ــدع ــوى ح ــق امل ـ ـ ــرور امل ـقــامــة
عليكما من شربل فريد املكاري بموضوع
حــق م ــرور لـلـعـقــار رق ــم  /208/كفرحاتا
ع ـل ــى الـ ـعـ ـق ــاري ــن  209و 210ك ـف ــرح ــات ــا،
للجواب عليه ضمن مهلة  15يومًا مهلة
االس ـت ـح ـض ــار و 20ي ــوم ــا م ـه ـلــة الـلـصــق
والنشر على ان يصار بعد مرور شهرين
عـ ـل ــى اخ ـ ـ ــر نـ ـش ــر ت ـع ـي ــن م ـم ـث ــل خ ــاص
سندًا للمادة  15أ.م.م .يقوم مقام املمثل

القانوني.

الكاتب
طنوس بو عيسى

إعالن
ب ـتــاريــخ  2019/3/13ص ــدر ع ــن محكمة
ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود الـ ـسـ ـي ــارات وااللـ ـ ـي ـ ــات فــي
ب ـيــروت بــرئــاســة الـقــاضــي جــويــل عيسى
ال ـخ ــوري بــابــاغ املـنـفــذ عليه بـســام عبد
ً
القادر الحفار بالطرق االستثنائية عمال
باحكام املادة  409أ.م.م .االنــذار االجرائي
وطلب التنفيذ ومربوطاته وقرار الحجز
على السيارة رقم  /251894/ج نوع ب ام
ف صادر باملعاملة رقم  2018/351املقدمة
م ــن فــرنـسـبـنــك ش.م.ل .بــوكــالــة املـحــامــي
مــازن كيوان وعليه تدعوكم هذه الدائرة
ال ـح ـض ــور شـخـصـيــا او ب ــواس ـط ــة وكـيــل
قانوني لتبلغ االوراق املشار اليها خالل
مهلة ثالثة اسابيع من تاريخ النشر.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن البرنامج السنوي للصفقات العمومية
للعام 2020 – 2019
ً
عمال بالقوانني واالنظمة النافذة.
بناء على املادة  122من قانون املحاسبة
العمومية
بـ ـن ــاء عـ ـل ــى امل ـ ـ ـ ــواد  4و 5و 6مـ ــن ن ـظ ــام
املناقصات
ب ـن ــاء ع ـلــى ك ـت ــاب ادارة امل ـنــاق ـصــات رقــم
 10/5تاريخ  ،2019/01/3وعلى االجوبة
الـ ـ ـ ــواردة ع ـل ـيــه م ــن االدارات والـ ـ ـ ــوزارات
املعنية.
يقرر ما يلي:
ً
أوال :تعلن ادارة املناقصات عن البرنامج
السنوي للصفقات العمومية من اول ايار
 2019وحتى اخر نيسان  2020ضمنًا.
ث ــان ـي ــا :ي ـن ـشــر هـ ــذا االعـ ـ ــان ع ـلــى املــوقــع
االلـكـتــرونــي ال ـخــاص بـ ــادارة املناقصات
في الجريدة الرسمية وفي خمس صحف
محلية يومية.
ثالثًا :يعاد نشر هذا البرنامج بالطريقة
ذاتها خالل الشهر الذي يلي نشر املوازنة
العامة لعام .2019
مــاحـظــة :يمكن االط ــاع عـلــى الـبــرنــامــج
السنوي للصفقات العمومية للعام 2019
–  2020على املــوقــع االلكتروني الخاص
بادارة املناقصات www.ppma.gov.lb
بيروت في 2019/3/8
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 468
إعالن
إج ــراء مـنــاقـصــة عـمــومـيــة لـتـلــزيــم تــوريــد
االت طــابـعــة سـطــريــة " " Dotmatrixعن
العام 2019
يـ ـج ــري ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـض ـمــان
االجتماعي في مبناه الكائن في بيروت
ـ ـ شارع بغداد ـ ـ كورنيش املزرعة في تمام
الساعة العاشرة من يوم الجمعة الواقع
ف ـي ــه  2019/04/05م ـنــاق ـصــة عـمــومـيــة
ب ـطــري ـقــة ال ـظ ــرف امل ـخ ـت ــوم ل ـت ــوري ــد االت
طابعة سطرية عن العام Dotmatrix" 2019
".
يـ ـمـ ـك ــن االط ـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـشـ ــروط
املوضوع لهذه الغاية في مكاتب املديرية
االداري ـ ــة لـلـصـنــدوق خ ــال اوق ــات ال ــدوام
الرسمي.
ترسل العروض في ظرف مختوم وتسلم
بــال ـيــد ال ــى بــريــد امل ــدي ــري ــة االداري ـ ـ ــة لـقــاء
ايـ ـص ــال ب ــرق ــم وت ــاري ــخ وص ـ ــول ال ـعــرض
على أن تصل قبل الساعة الثانية عشرة
من آخــر يــوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء املناقصة.
يهمل الـعــرض الــذي يقدم بغير الطريقة
املذكورة اعاله ،او يصل بعد املدة املحددة.
 14آذار 2019
املدير العام
الدكتور محمد كركي
التكليف 469
إعالن
ط ـل ــب ال ـس ـي ــد س ـم ـيــح زيـ ـع ــور بــالــوكــالــة
تصحيح اسم السيد حسني محمد حيدر
ً
ف ــرح ــات ب ــدال م ــن حـســن مـحـمــد فــرحــات
على صحيفة العقار  /1571عنقون.
للمعترض  20يومًا للمراجعة
القاضي العقاري
محمد الحاج علي

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة املضافة – مصلحة العمليات – دائرة
خدمات الخاضعني ,املكلفني الــواردة أسمائهم في الجدول أدناه للحضور إلى دائرة التحصيل في مديرية
الضريبة على القيمة املضافة ,مبنى وزارة املالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،لتبلغ
البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعــام ,وإال يعتبر التبليغ
ً
حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ,علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على
املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

رقــــــــــــم رقم البريد املضمون
املكلف

ش ـمــاتــك ش ـمــالــي تـكـنـيــك ( ب ـي ــار امـيــل 49023
شمالي )

تــاريــخ الــزيــارة تــــاريــــخ لــصــق
LIPANPOST
الثانية

RR193138656LB 2055788

2019/01/15

2019/01/30

ايليا طانيوس املر

RR193138903LB

2019/01/14

2019/01/30

ال ـش ــرك ــة الــوط ـن ـيــة ال ـب ـنــان ـيــة لـلـتـجــارة RR193139223LB 2401378
ش.م.م

2019/01/14

2019/01/30

بشير جان مهنا

RR193139268LB 2435921

2019/01/16

2019/01/30

مؤسسة خالد طبال التجارية

RR193139339LB 2478660

2019/01/14

2019/01/30

شركة R A M trading s a r l

RR193139342LB 2486627

2019/01/16

2019/01/30

شارلي تاكسي

164888

RR193139400LB

2019/01/14

2019/01/30

اميل فيليب عون

150768

RR193139461LB

2019/01/15

2019/01/31

جورج الفراد باسيل للنقل

RR193139753LB 1984056

2019/01/11

2019/02/01

ه.أ.أ ( حديفة أركيتكس انتل ) أوف شور RR193139838LB 1832862

2019/01/14

2019/02/05

RR193139965LB 1514589

2019/01/14

2019/01/31

RR193140093LB

2019/01/15

2019/01/31
2019/02/01

اوركا ترايدينغ ش.م.م

337550

RR193123356LB

2019/01/12

2019/02/01

ر.ي.ل روك انتربرايز اكومودايشن اند RR193124952LB 1664807
ليزور ش.م.م.

2019/01/11

2019/01/30

مؤسسة فادي ايلي مناسا للتعهدات

236520

RR193128177LB

2019/01/11

2019/02/08

ريد روز (ملهى ليلي)

فريدلي فاشون (ليزا يبرم جفاليان)

197726

RR193128530LB

2019/01/15

2019/01/30

حبيب يوسف كفوري

569608

م ــؤس ـس ــة م ـح ـم ــد ال ـ ـبـ ــرنـ ــاوي ال ـج ـم ــال 211003
للتجارة العامة

RR193128693LB

2019/01/14

2019/01/30

دولي يوسف الحداد

RR193140270LB 2675440

2019/01/11

شركة انتر شيب ش.م.م

36

RR193140306LB

2019/01/15

2019/01/30

املر  ( .3زياد حنا املر )

480089

RR193130241LB

2019/01/14

2019/01/31

شركة فرن الشامي الجديد

678

RR193140323LB

2019/01/15

2019/01/30

الهام محمد زود

262124

RR193130374LB

2019/01/16

2019/01/31

الشركة الفندقية اللبنانية ش.م.ل

1338

RR193140368LB

2019/01/09

2019/01/30

الـ ـنـ ـج ــاة لـ ـلـ ـتـ ـج ــارة (ن ـ ـجـ ــاة غـ ــانـ ــم اب ــو RR193131281LB 1216525
طربوش)

2019/01/15

2019/01/31

شركة كواترو مارين ش.م.م

2019

RR193140439LB

2019/01/14

2019/01/30

شركة هيكل وصافتلي ش.م.م

RR193131701LB 2597906

2019/01/16

2019/01/30

شركة عثمان مكاوي واوالده ش.م.ل

2482

RR193140473LB

2019/01/14

2019/02/04

دامرجي لتاجير السيارات ش.م.م

RR193132477LB 2656937

2019/01/15

2019/01/30

مؤسسة فؤاد سليم سعد ش.م.ل

3096

RR193140589LB

2019/01/15

2019/01/31

كوالتي الب ش.م.م.

RR193132517LB 2650110

2019/01/16

2019/01/30

شركة شوكوال لبنان ش.م.م

3682

RR193140650LB

2019/01/14

2019/01/30

239431

RR193133441LB

2019/01/14

2019/01/31

م ر هولدنغ ش.م.ل

RR193140663LB 2685333

2019/01/14

2019/01/30

مـ ـحـ ـط ــة دح ـ ـ ـ ـ ــروج (لـ ـص ــاحـ ـبـ ـه ــا ن ـب ـيــل 264858
ابراهيم دحروج)

RR193133490LB

2019/01/11

2019/01/31

كمال علي حرب

13493

RR193140884LB

2019/01/15

2019/01/31

وجدي قزحيا شرفان

30512

RR193140986LB

2019/01/14

2019/02/01

مجموعة املتحدة القابضة ش.م.ل

RR193133747LB 1211247

2019/01/14

2019/01/30

ثروت يوسف حديب

38298

RR193141006LB

2019/01/14

2019/01/31

نجيب ابو ديب للتجارة والصناعة

RR193133764LB 1018559

2019/01/12

2019/01/30

داب هاند غروب ش.م.م

10008

RR193141258LB

2019/01/16

2019/01/30

عمر احمد عبد الخالق للتجارة العامة RR193134552LB 1597396

2019/01/14

2019/01/30

ف ــرس ــان الـ ـع ــرب ل ـل ـت ـج ــارة وال ـخ ــدم ــات RR193134889LB 1819384
العامة

2019/01/14

2019/01/30

شركة بابليسيت ش.م.م 10174 PUBLISEPT
SARL

RR193141275LB

2019/01/15

2019/01/31

RR193135005LB 1498459

2019/01/16

2019/01/30

كاليفورنيا لوك ش.م.م 10559 CALIFORNIA
LOOK LTD

RR193141346LB

2019/01/14

2019/01/30

RR193135014LB 1494198 International Catering Multi Services
Lebanon S.A.L

2019/01/15

2019/02/01

شـ ــركـ ــة شـ ـ ـ ــارل خـ ــريـ ــاطـ ــي ال ـك ـت ــري ـك ــال 11772
ترايدنغ اند كنتركتنغ ش.م.م

RR193141479LB

2019/01/15

2019/01/31

خضر معروف رباح

RR193135028LB 1493469

2019/01/16

2019/01/30

مؤسسة فيفا باالس

77053

RR193141522LB

2019/01/14

2019/01/31

ميشال جورج سعد

RR193135147LB 1734218

2019/01/14

2019/01/31

انطوانيت عبد االحد عيسى

75357

RR193141757LB

2019/01/15

2019/01/30

RR193135164LB

2019/01/16

2019/01/30

جزيرة االطفال ش.م.ل

188908

RR193142063LB

2019/01/14

2019/01/31

مـ ـقـ ـص ــود لـ ـلـ ـتـ ـعـ ـه ــدات (ش ـ ــرب ـ ــل خ ـل ـيــل RR193135218LB 1728779
مقصود)

2019/01/15

2019/01/31

شركة افران و باتيسري تفاحة

189286

RR193142085LB

2019/01/14

2019/01/30

أميغروب للتجارة ش.م.م

189407

RR193142117LB

2019/01/15

2019/01/30

ريمون فرج للتجارة العامة

RR193135235LB 1712974

2019/01/14

2019/01/31

ذي ريبرو هاوس ش.م.ل

190343

RR193142196LB

2019/01/15

2019/02/01

ولفكو ش.م.م

RR193135283LB 2201589

2019/01/14

2019/01/30

شركة سليم ابو جوده وشركاه ش.م.م

191266

RR193142236LB

2019/01/14

2019/01/31

كاتيغوري ش م م

RR193135310LB 2198288

2019/01/15

2019/02/01

جورج نصري حامض

191504

RR193142253LB

2019/01/15

2019/01/30

ليالن اوتوسيلز ش.م.م

RR193135650LB 1646414

2019/01/14

2019/01/30

شــركــة كليماكومفورت انترناسيونال RR193136054LB 2050495
شمم

2019/01/14

2019/02/05

ساكرو سنكت ش.م.م192337 SACROSANCT
S.A.R.L

RR193142284LB

2019/01/14

2019/01/30

شركة انا ماري ش م م

RR193136624LB 3238784

2019/01/15

2019/01/30

ش ــرك ــة ش ــرب ــات ــي ل ـص ـن ــاع ــة ال ـك ـل ـســات 97363
بواسطة وكيل التفليسة املحامي هاني
سليمان

RR193142341LB

2019/01/15

2019/01/30

شركة يوسف غروب ش.م.م

RR193136765LB 1690651

2019/01/12

2019/01/30

بات ستوب -ارديم ناناجيان

RR193137046LB 2324176

2019/01/14

2019/01/31

kobe for catering

RR193137148LB 2785215

2019/01/14

2019/01/31

ثري دي فوتونيكس ش.م.م.

RR193137267LB 3225066

2019/01/14

2019/02/05

فانتشور هوسبيتاليتي ش م ل

RR193137355LB 2673597

2019/01/15

2019/02/05

جميلة يوسف كنعان

أورسوبيانكو ش.م.م.

جليل الياس بو شاهني

254463

هــاي بوينت رنــدل ليمتد (ريـنــدل باملر 97951
وتريتون ليمتد سابقا)

RR193142386LB

2019/01/14

2019/01/31

شركة بست كومبيوتر سرفيسز ش.م.م 100085

RR193142488LB

2019/01/15

2019/01/30

جيتكو غروب ليمتد ش.م.م

204341

RR193142593LB

2019/01/14

2019/01/31

شركة ميغا كوم ش.م.ل

97010

RR193142647LB

2019/01/14

2019/01/31

RR193137576LB

2019/01/14

2019/02/01

ال غاب ش.م.م

96660

RR193142704LB

2019/01/14

2019/02/05

م ــؤس ـس ــة الـ ـشـ ـح ــار الـ ـغ ــرب ــي ل ـل ـت ـجــارة RR193137770LB 2764639
العامة

2019/01/16

2019/01/31

اي اس ب ــي ان ـتــرنــاشــونــال (الــوم ـن ـيــوم 165156
سيستم بروفيدر )ش م ل

RR193142721LB

2019/01/14

2019/01/31

RR193137868LB 2815540

2019/01/15

2019/01/31

مــؤسـســة شــربــاتــي لـلـكـلـســات بــواسـطــة 182724
وكيل التفليسة املحامي هاني سليمان

RR193142960LB

2019/01/15

2019/01/30

RR193138112LB

2019/01/14

2019/02/01

تروبيكانا فودز ش.م.م

824856

RR193143205LB

2019/01/15

2019/01/31

عماد رامز بدر

RR193138245LB 3051180

2019/01/15

2019/01/31

شركة هيلز ش.م.ل

6087

RR193143378LB

2019/01/15

2019/02/01

شركة اكواليز ش.م.م.

RR193138452LB 2743113

2019/01/15

2019/01/31

شركة مجموعة الزبن الدولية ش.م.م 6778 -
رياشي والزبن

RR193143449LB

2019/01/15

2019/01/31

منذر اويل

RR193138510LB 2735135

2019/01/14

2019/01/31

شركة ادارة املعارض ش.م.ل

3692

RR193143466LB

2019/01/15

2019/01/30

نتالي وليد حرب

RR193138642LB 2057334

2019/01/15

2019/01/31

بنتا غروب ش.م.م

4543

RR193143545LB

2019/01/12

2019/01/30

دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة

SARL JK58

64099

ش ـ ــرك ـ ــة ش ـ ـحـ ــن وت ـ ـصـ ــديـ ــر الـ ـبـ ـض ــائ ــع 823179
-السبعي وشركاه ش.م.م

