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األربعاء  11حزيران  2014العدد 2315

مبوب
◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ت �ع �ل��ن ك �ه��رب��اء ل �ب �ن��ان ع ��ن رغ �ب �ت �ه��ا في
إجراء استدراج عروض لتقديم وتركيب
خزان بسعة  12000م 3ملادة الفيول أويل
في معمل الجية الحراري.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال�ع��روض امل��ذك��ور أع�ل�اه الحصول على
نسخة م��ن دف�ت��ر ال �ش��روط م��ن مصلحة
الديوان ـــــ أمانة السر ـــــ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223م�ب�ن��ى ك �ه��رب��اء ل�ب�ن��ان ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ط��ري��ق
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /500.000/
ل.ل.
ت�س�ل��م ال� �ع ��روض ب��ال �ي��د إل ��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان ـــــ طريق النهر ـــــ الطابق
« »12ـــــ املبنى املركزي.
علمًا أن أخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع فيه  2014/7/4عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في  6حزيران 2014
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس ملحم خطار
التكليف 1004
إعالن تمديد مهلة مناقصة عمومية
ع�ط�ف�ًاُ ع�ل��ى إع�ل�ان امل�ن��اق�ص��ة العمومية
ل �ت �ل��زي��م «م ��راج� �ع ��ة وت �ح ��دي ��ث امل�خ�ط��ط
ال�ع��ام لتجهيز واستثمار حوضي نهر
الليطاني األوس��ط والساحلي ودراس��ة
ال�ج��دوى والتصميم األول��ي والتصميم
ال �ن �ه��ائ��ي وال� ��دراس� ��ات ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة لسد
ال � �خ� ��ردل� ��ي وم� �ل� �ح� �ق ��ات ��ه» ال� � �ص � ��ادر ف��ي
ال� �ج ��ري ��دة ال��رس �م �ي��ة ال� �ع ��دد  12ت��اري��خ
 ،2014/03/20تعلن املصلحة الوطنية
ل �ن �ه��ر ال �ل �ي �ط��ان��ي ت �م��دي��د م �ه �ل��ة ت�ق��دي��م
ال� �ع ��روض م ��ن  2014/07/01إل� ��ى ي��وم
االثنني الواقع فيه  2014/09/08الساعة
 12.00ظ�ه�رًا ،وت�ف��ض ف��ي جلسة علنية
الساعة  10.00صباحًا من اليوم التالي
ف� ��ي م �ك �ت��ب امل �ص �ل �ح��ة ف� ��ي ش .ب �ش ��ارة
الخوري ،بناية غناجة ،ط .3
املدير العام باإلنابة
املهندس عادل حوماني
التكليف 1003
إعالن بيع سيارة باملزاد العلني للمرة الثانية
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس الناظرة
بتنفيذ عقود السيارات
رقم املعاملة2013/56 :
طالب التنفيذ :فرنسبنك ش.م.ل .وكيلته
املحامية لبنى مسقاوي
املنفذ عليه :هالل أحمد القرحاني ،عكار
ـــــ برقايل ـــــ العيون ـــــ الشارع العام
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
ي ��وم األرب �ع ��اء ال��واق��ع ف�ي��ه 2014/6/25
ال�س��اع��ة الثانية ع�ش��رة وال�ن�ص��ف ظهرًا
ال�س�ي��ارة الخصوصية رق��م /159492ط
م ��ارك ��ة ن �ي �س��ان  Muranoص �ن��ع 2004
ً
ال �ع��ائ��دة للمنفذ ع�ل�ي��ه ت�ح�ص�ي�لا ل��دي��ن
املنفذ فرنسبنك البالغ  $/9657/أو ما
يعادله بالعملة الوطنية بتاريخ الدفع
الفعلي ،إضافة الى الرسوم والفوائد.
ب��دل التخمني  ،$7000ب��دل ال�ط��رح ستة
أعشار التخمني بعد التخفيض $2940
أو ما يعادله بالعملة الوطنية بتاريخ
الدفع الفعلي
م � ��ن ي� ��رغ� ��ب ال � � �ش� � ��راء ع� �ل� �ي ��ه ال� �ح� �ض ��ور
ال ��ى م� ��رآب األي ��وب ��ي ال �ك��ائ��ن ف��ي امل�ي�ن��اء
م�ص�ح��وب��ًا ب �ب��دل ال �ط��رح ن �ق �دًا ويتحمل
املشتري خمسة باملئة رسم داللة.
مأمور التنفيذ
جود مخول
إعالن بيع سيارة باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس
الناظرة بتنفيذ عقود السيارات
رقم املعاملة2014/11 :
ط��ال��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذ :ب�ن��ك ب�ي�ب�ل��وس ش.م.ل.
وكيله املحامي محمد ديب
امل�ن�ف��ذ عليهما :ال �ي��اس ج ��وزف بطرس
وغرازييال جرجس الخوري فيع
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
ي ��وم األرب �ع ��اء ال��واق��ع ف�ي��ه 2014/6/25
ال � �س � ��اع � ��ة ال� � � ��واح� � � ��دة ظ� � �ه� � �رًا ال � �س � �ي� ��ارة
ال �خ �ص��وص �ي��ة رق ��م /194075ط م��ارك��ة

داي �ه��ات �س��و ال� �ع ��ائ ��دة ل�ل�م�ن�ف��ذ ع�ل�ي�ه�م��ا
ً
تحصيال لدين املنفذ البالغ $/14276/
أو ما يعادله بالعملة الوطنية بتاريخ
ال ��دف ��ع ال �ف �ع �ل��ي ،إض ��اف ��ة ال � ��ى ال ��رس ��وم
والفوائد.
ب��دل التخمني  ،$4500ب��دل ال�ط��رح ستة
أع �ش��ار ال�ت�خ�م�ين  $2700أو م��ا ي�ع��ادل��ه
بالعملة الوطنية بتاريخ الدفع الفعلي
م��ن ي��رغ��ب ال �ش ��راء ع�ل�ي��ه ال �ح �ض��ور ال��ى
م��رآب ال�ص��وال�ح��ي امل�س�ق��وف ال�ك��ائ��ن في
امليناء ـــــ خلف محطة الشامي مصحوبًا
ببدل الطرح نقدًا وبرسم الداللة .%5
مأمور التنفيذ
جود مخول
إعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
تعديل اسم مؤسسة تجارية
ب �ن��اء ل�ل�ط�ل��ب ب �ت��اري��خ  2014/6/7ت�ق��رر
ت� �ع ��دي ��ل االس � � ��م ال � �ت � �ج� ��اري ل �ل �م��ؤس �س��ة
ال�ت�ج��اري��ة امل �ع��روف��ة ب��اس��م دار التربية
اإلس�لام�ي��ة ال�ه��ادف��ة املسجلة ت�ح��ت رق��م
 2014/4800511ب ��إض ��اف ��ة Oriented
Islamic Education Publisher
لكل ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة
أيام من تاريخ النشر.
أمني السجل التجاري في البقاع
سليمان القادري
إعالن
ص ��ادر ع��ن أم��ان��ة ال�س�ج��ل ال �ت �ج��اري في
البقاع
رفع رأسمال شركة مساهمة
ب � �م� ��وج� ��ب م� �ح� �ض ��ر اج� � �ت� � �م � ��اع ت� ��اري� ��خ
 ،2014/4/12تقرر زيادة رأسمال شركة
ج��ون�ي��ت ل�ل�ص�ن��اع��ة وال �ت �ج��ارة ش.م.ل،.
امل�س�ج�ل��ة ت�ح��ت ال��رق��م  4000439ت��اري��خ
 2005/1/31ال � ��ى  800000000ل.ل.
(ثمانمئة مليون ليرة لبنانية).
لكل ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة
أيام من تاريخ النشر.
أمني السجل التجاري في البقاع
سليمان القادري
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غ ��رف ��ة ال ��رئ� �ي ��س ال� �ق ��اض ��ي ع �ب��د ال� �ق ��ادر
النقوزي
ب��امل �ع��ام �ل��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة رق ��م 2013/105
املتكونه فيما بني:
املنفذ :حلوة الصاوي وكيلها املحامي
محمد علي الجوهري.
املنفذ عليه :غسان علي أي��وب  /وكيله
املحامي خالد شعبان.
السند التنفيذي :استنابة ص��ادرة عن
دائرة تنفيذ صيدا برقم  2012/605دين
بقيمة  73000دوالر أميركي عدا الفوائد
واللواحق.
تاريخ التنفيذ.2012/9/1 :
تاريخ تبليغ اإلنذار.2012/10/25 :
تاريخ قرار الحجز.2013/2/26 :
ت��اري��خ تسجيله ف��ي ال�س�ج��ل ال �ع �ق��اري:
.2013/3/7
ت� � � ��اري� � � ��خ م � �ح � �ض � ��ر وص � � � � ��ف ال � � �ع � � �ق � ��ار:
.2013/4/24
ت��اري��خ تسجيله ف��ي ال�س�ج��ل ال �ع �ق��اري:
.2013/9/12
املطروح للبيع:
 1ـــــ ك��ام��ل ال�ق�س��م أرب �ع��ة م��ن ال�ع�ق��ار رق��م
 949برج الشمالي ،عبارة عن مستودع
م�س��اح�ت��ه  370م.م .ي�ح��ده غ��رب��ًا وش��رق��ًا
ً
وشماال طريق عام ومن الجنوب العقار
رقم .950
قيمة التخمني 185000 :دوالر أميركي.
ب � ��دل ال � �ط ��رح امل� �خ� �ف ��ض 99900 :دوالر
أميركي.
 2ـــــ كامل القسم خمسة م��ن العقار رقم
 949ب� ��رج ال �ش �م��ال��ي ،ع� �ب ��ارة ع ��ن ش�ق��ة
س �ك �ن �ي��ة ت �ح �ت ��وي ع �ل ��ى غ ��رف �ت�ي�ن ودار
وس � �ف� ��رة وم� �ط� �ب ��خ وم � � � ��وزع وح �م��ام�ي�ن
وممرين وفرندتني ،مساحتها  140م.م.
ي �ح��ده��ا م��ن ال �غ��رب وال� �ش ��رق وال �ش �م��ال
طريق عام ومن الجنوب العقار رقم 950
برج الشمالي.
قيمة التخمني 114000 :دوالر أميركي.
ب � ��دل ال � �ط ��رح امل� �خ� �ف ��ض 60300 :دوالر
أميركي.

 3ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال �ق �س��م س �ت��ة م��ن ال �ع �ق��ار  949ب��رج
ال� �ش� �م ��ال ��ي ،ع � �ب � ��ارة ع � ��ن ش� �ق ��ة س�ك �ن �ي��ة
ت �ح �ت ��وي ع �ل ��ى غ ��رف �ت�ي�ن ودار وس �ف ��رة
وم��وزع ومطبخ وحمامني وممر وثالث
فرندات ،مساحتها  175م.م .ذات الحدود
مع األقسام املتبقية.
قيمة التخمني 175000 :دوالر أميركي
ب � ��دل ال � �ط ��رح امل� �خ� �ف ��ض 94500 :دوالر
أميركي.
 4ـــــ ال�ق�س��م سبعة م��ن ال�ع�ق��ار  949ب��رج
ال� �ش� �م ��ال ��ي ،ع � �ب � ��ارة ع � ��ن ش� �ق ��ة س�ك �ن �ي��ة
تحتوي على غرفتني وص��ال��ون وطعام
ومطبخ وح�م��ام�ين وم�م��ري��ن وم��وزع�ين،
كذلك ذات الحدود مساحتها  104م.م.
قيمة التخمني 104000 :دوالر أميركي
ب � ��دل ال � �ط ��رح امل� �خ� �ف ��ض 56160 :دوالر
أميركي.
 5ـــــ القسم ثمانية م��ن العقار  949برج
ال �ش �م��ال��ي ،ع �ب��ارة ع��ن غ��رف�ت�ين ومطبخ
وط� � �ع � ��ام وح� � �م � ��ام وم � �م� ��ر وف� ��رن� ��دت�ي��ن،
مساحته  100م.م.
قيمة التخمني 80000 :دوالر أميركي
ب � ��دل ال � �ط ��رح امل� �خ� �ف ��ض 43200 :دوالر
أميركي.
 6ــــــ ال�ق�س��م تسعة م��ن ال�ع�ق��ار  949ب��رج
ال�ش�م��ال��ي ،ع�ب��ارة ع��ن غرفتني وص��ال��ون
وط � � �ع� � ��ام وم � �ط � �ب� ��خ وح � �م � ��ام �ي��ن وم� �م ��ر
وفرندتني ،مساحته  130م.م.
قيمة التخمني 104000 :دوالر أميركي
ب � ��دل ال � �ط ��رح امل� �خ� �ف ��ض 56160 :دوالر
أميركي.
 7ـــــ القسم  10م��ن العقار رق��م  949برج
ال�ش�م��ال��ي ،ع�ب��ارة ع��ن غرفتني وص��ال��ون
وط � �ع ��ام وم �ط �ب��خ وح� �م ��ام�ي�ن وم �م��ري��ن
وفرندتني بمساحة القسم  130م.م.
قيمة التخمني 104000 :دوالر أميركي
ب � ��دل ال � �ط ��رح امل� �خ� �ف ��ض 56160 :دوالر
أميركي.
 8ـــــ القسم  11م��ن العقار رق��م  949برج
ال�ش�م��ال��ي ،ع�ب��ارة ع��ن غرفتني وص��ال��ون
وط � �ع ��ام وم �ط �ب��خ وح� �م ��ام�ي�ن وم �م��ري��ن
وفرندتني مساحته  100م.م.
قيمة التخمني 80000 :دوالر أميركي
ب � ��دل ال � �ط ��رح امل� �خ� �ف ��ض 43200 :دوالر
أميركي.
 9ـــــ القسم  12م��ن العقار رق��م  949برج
ال�ش�م��ال��ي ،ع�ب��ارة ع��ن غرفتني وص��ال��ون
وط �ع��ام وم�ط�ب��خ وح �م��ام وم �م��ر وف��رن��دا
مساحته  130م.م.

قيمة التخمني 104000 :دوالر أميركي
ب � ��دل ال � �ط ��رح امل� �خ� �ف ��ض 57960 :دوالر
أميركي.
مكان امل��زاي��دة وتاريخها :ي��وم األرب�ع��اء
الواقع فيه  2014/7/9الساعة الواحدة
ظهرًا موعد املزايدة أمام حضرة رئيس
دائ� ��رة التنفيذ ف��ي ص ��ور .ع�ل��ى ال��راغ��ب
ب ��ال� �ش ��راء ق �ب ��ل ال� ��دخ � ��ول ب� ��امل� ��زاي� ��دة ان
يقدم قيمة ال�ط��رح نقدًا او تقديم كفالة
مصرفية من احد املصارف املقبولة لدى
الحكومة فتعطيه ه��ذه ال��دائ��رة شهادة
لالشتراك باملزايدة ،وعليه اتخاذ محل
اق��ام��ة ض�م��ن ن �ط��اق ال ��دائ ��رة ،ك�م��ا عليه
وب � �خ �ل�ال ث�ل�اث ��ة اي� � ��ام م ��ن ت ��اري ��خ ق ��رار
ً
اإلحالة اي��داع الثمن كامال تحت طائلة
اعادة املزايدة بالعشر وعلى مسؤوليته،
ك �م��ا وب �خ�ل�ال ع �ش��ري��ن ي��وم��ًا ت �ل��ي ق ��رار
اإلحالة دفع رسم الداللة.
رئيس قلم دائرة التنفيذ
علي حجازي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب املحامي الياس عقل خضر ملوكله
ميشال نقوال عبد النور سند تمليك بدل
ع��ن ض��ائ��ع للقسم  12م��ن ال�ع�ق��ار 4983
منطقة األشرفية
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
ماريا خير
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب امل�ح��ام��ي ج��ورج ال��راس��ي بوكالته
ع��ن اراه ن ��واري ��ر ك��ارت��اس��وغ �ي��ان وك�ي��ل
م ��اري م��اك�س�ي��م واه ��ان حكيميان سند
ت�م�ل�ي��ك ب� ��دل ع ��ن ض��ائ��ع ب ��اس ��م /م ��اري
ماكسيم واه��ان حكيميان للعقار 3079
منطقة األشرفية.
للمعترض مراجعة األمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
ماريا خير
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط �ل��ب م ��وري ��س ن ��دي ��م اح� � ��وش مل��وك�ل�ت��ه
املالكة رضا خليل مخول جرجس سند

"بروباركو" و"االعتماد المصرفي ش.م.ل " يوقعان اتفاقية قرض بقيمة  02مليون دوالر
لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم
وقّع االعتماد المصرفي ش.م.ل مع مؤسسة "بروباركو" الفرنسية في سن الفيل -بيروت بتاريخ  9أيار 4102

ستتعزز بموجبها قدرة المصرف على
ولمدة سبع سنوات ،حيث ّ
 ،إتفاقية قرض بقيمة  41مليون دوالر أمريكي ّ
المتوسطة الحجم.
تسليف الشركات الصغيرة و ّ

غييوم
السيد " ّ
المقر الرئيسي لالعتماد المصرفي  ،ووقّع عن بروباركو ّ
هذا وقد ّتمت مراسم التوقيع في ّ
باربيروس" ممثّل الشركة في الشرق األوسط ،بحضور سعادة سفير فرنسا في لبنان "باتريس باولي"  ،ومدير

الوكالة الفرنسية للتنمية في بيروت "ليونيل كافيريني" ،و عن االعتماد المصرفي كل من رئيس مجلس اإلدارة

السيد "طارق خليفة"  ،والمدير العام السيد "فريدي زريق" .

ُيذكر أنه بلغ حجم أصول االعتماد المصرفي ما يفوق ال  2,6مليار دوالر في

معدالت النمو خالل السنوات
 ،4102-04-31محافظاً بذلك على موقعه الريادي في لبنان ،بإحراز أعلى ّ

األخيرة .وفي سياق متّصل ،ال ّبد من اإلشارة إلى نجاح االعتماد المصرفي في تزويد عمالئه بمجموعة
الحيز األهم ضمن إجمالي
لمتوسطة والصغيرةّ ،
متنوعة من الخدمات المالية ،فيما يحت ّل تمويل الشركات ا ّ
ّ
الميزانية العامة للمصرف.

نمو نشاط االعتماد المصرفي
يعزز هذا القرض إلى ّ
بالعودة لالتفاقية مع "بروباركو" ،سوف ّ
حد كبير ّ
المتوسطة الحجم ،وهو قطاع رئيسي بالنسبة الى النمو اإلقتصادي بحيث
لجهة تسليف الشركات الصغيرة و ّ
ولكنه يعاني بدوره من صعوبات في التمويل وبخاصة على
يساهم في خلق فرص عمل للشباب في لبنانّ ،

األول الذي تمنحه شركة "بروباركو" لالعتماد المصرفي.
المدى البعيدُ .يذكر أن هذا القرض ،هو ّ

تقدمها شركة "بروباركو " تدعم االعتماد المصرفي في
فان القروض التي ّ
و فضالً عن الجانب المالي ّ
تطوير إنجازاته البيئية واالجتماعية وتفعيلها.
وفي الختام ،لقد تلى توقيع االتفاقية حفل كوكتيل في قاعة مجلس اإلدارة في المصرفُ ،د ِع َي إليه كبار
مديري االعتماد المصرفي.

ت�م�ل�ي��ك ب ��دل ض��ائ��ع بحصتها ب��ال�ع�ق��ار
 /1102/البوشرية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
جورج صايغ
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط �ل��ب خ �ل �ي��ل ي ��وس ��ف وه �ب ��ه ب��األص��ال��ة
عن نفسه وملوكله نجيب يوسف وهبه
سندي تمليك ب��دل ضائع بحصصهما
بالعقار  /1424/القسم  /7/بلوك /ب/
البوشرية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
جورج صايغ
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط �ل �ب��ت ل ��ه ن ��ا ل �ي��ؤن م �ي �س �ي��ري��ان زوج ��ة
كيفورك ميسر أوغ�ل��و سند تمليك بدل
ض��ائ��ع ب��ال�ع�ق��ار  /1081/ال�ق�س��م /15/
املطيلب.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
جورج صايغ
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط �ل��ب امل �ح��ام��ي ج� � ��وزاف ال� �ي ��اس ع� ��ازار
ملوكله انطون كميل البعقليني بصفته
احد ورثة املالك كميل بولس البعقليني
س �ن��دات تمليك ب��دل ض��ائ��ع ب��ال�ع�ق��ارات
 /805/ /800/ /791/م�ج��دل ترشيش
باسم امل��ورث /2621/ /2441/ /2103/
 /2798/ /2670/عينطورة باسم املورث
وبحصة املورث فقط بالعقارات /2380/
 /2446/ /2391/عينطورة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
جورج صايغ
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب امل�ح��ام��ي دان �ي��ال ان�ط��ون القسيس
مل ��وك � �ل ��ه ف � � � ��ادي م � �ي � �ش ��ال ال � �ح� ��رش� ��اوي
بصفته اح��د ورث��ة امل��ال��ك ميشال ف��وزي
ال� �ح ��رش ��اوي س �ن��د ت�م�ل�ي��ك ب� ��دل ض��ائ��ع
بحصة امل��ورث فقط بالعقار  /57/دير
طاميش.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
جورج صايغ
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب رودي أغوب طانليان ملوكله دافيد
جرجي رزق الله بصفته أحد ورثة املالك
جرجي داود رزق الله سند تمليك بدل
ضائع بحصة املورث بالعقار  /57/دير
طاميش.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
جورج صايغ
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب م ��ارون س��ام��ي البشعالني ملوكله
بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.
ال��دام��ج ل�ل��دائ��ن البنك اللبناني الكندي
ش.م.ل .سابقًا شهادة تأمني بدل ضائع
درج��ة أول��ى بالعقار  /108/القسم /6/
جل الديب.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
جورج صايغ
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب طوني روم��ان��وس داود هو نفسه
ط ��ون ��ي روم � ��ان � ��س داود س� �ن ��د ت�م�ل�ي��ك
ب��دل ضائع بالعقار  /16/القسم /10/
املكلس.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
جورج صايغ

