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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن
تنفيذ ألحكام املادة  19من النص الجديد
لـلـقــرار رقــم  186امل ــؤرخ فــي  15آذار 1926
واملـ ـع ــدل ب ــال ـق ــرار رق ــم  44امل ـ ــؤرخ ف ــي 20
ن ـي ـس ــان  1932م ـح ـض ــر خـ ـت ــام ع ـم ـل ـيــات
الـتـحــديــد املــوقــت للمنطقة الـعـقــاريــة عني
الحلزون قضاء عاليه
وف ـق ــا ل ـل ـمــرســوم رقـ ــم  17785املـ ـ ــؤرخ في
 1957/11/27القاضي بافتتاح عمليات
ال ـت ـح ــدي ــد وال ـت ـح ــري ــر لـ ـعـ ـق ــارات املـنـطـقــة
العقارية املذكورة اعاله وللقرار املؤرخ في
 1976/3/30الصادر عن القاضي العقاري
وامل ـح ــدد ب ــه م ـبــاشــرة ه ــذه الـعـمـلـيــات قد
اجـ ـ ــرى ال ـس ـي ــد ش ــرب ــل ال ـش ـم ــال ــي امل ـس ــاح
املـحـلــف م ــن ال ــى " "1الـتـحــريــر والـتـحــديــد
امل ـ ــوق ـ ــت ل ـ ـع ـ ـقـ ــارات مـ ــرقـ ــومـ ــة م ـ ــن  1ال ــى
 /312/والـتــي سلمت محاضر تحديدها
والتصميمات واملستندات املربوطة بها
الى القاضي العقاري بتاريخ تنظيم هذا
املحضر وفقًا للجرد املرفق وعدا ذلك فان
املختار املوقع ادناه يشهد:
 1ـ ـ انه تبلغ بتاريخ  1976/4/5امر افتتاح
اعمال التحرير والتحديد.
 2ـ ـ ـ ان ــه وفـقــا الح ـكــام امل ــادة  10مــن الـقــرار
رقم  186قد دعا املالكني ومدعي الحقوق
لحضور العمليات املذكورة اعاله.
 3ـ ـ انه وفقًا الحكام املادة  12من القرار رقم
 186قــد حـضــر عمليات تـحــريــر وتحديد
العقارات واالموال غير املنقولة.
القاضي العقاري
املختار
رئيس دائرة املساحة في محافظة
رئيس الغرفة
املساح شربل الشمالي
رئيس دائرة املساحة
جبل لبنان الجنوبي
م .سليم خليل
قــد عـلــق ه ــذا املـحـضــر عـلــى ب ــاب املحكمة
الـعـقــاريــة بـتــاريــخ  14تـمــوز  2017وصــار
تبليغه في اليوم نفسه الى املكتب العقاري
املعاون والى امانة السجل العقاري والى
مصلحة املساحة.
نظر وصدق :القاضي العقاري
القاضي العقاري في جبل لبنان
كاتب الضبط
ميشال سركيس
التكليف 1684
إعالن بيع باملزاد العلني للمرة السادسة
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
غرفة الرئيس علي سيف الدين
املعاملة التنفيذية :رقم 2014/66
املنفذ :بنك ص ــادرات ايــران ش.م.ل .وكيله
املحامي محمد الدبس.
املنفذ عليهم :غسان وزياد وسمر وسهام
اديب ابو حيدر ـ ـ حوش بردى.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي وقـيـمــة ال ــدي ــن :سـنــدات
ديـ ــن مــوث ـقــة ب ـع ـقــد ت ــأم ــن وشـ ـه ــادة قيد
ت ــأم ــن بـمـبـلــغ م ـئ ـتــان واربـ ـع ــة وث ـمــانــون
ألفًا وتسعة وعشرون دوالرًا أميركيًا عدا
الفوائد وامللحقات
تاريخ التنفيذ2014/2/25 :
ت ـ ــاري ـ ــخ تـ ـبـ ـلـ ـي ــغ االن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذار2014/4/5 :
و2014/7/5
تاريخ قرار الحجز2014/5/3 :
تاريخ تسجيله2014/5/15 :
تاريخ محضر الوصف2014/11/5 :
تاريخ تسجيله2014/11/13 :
بيان العقار املحجوز ومشتمالته :كامل
الـعـقــار رق ــم  /85ح ــوش ب ــردى ـ ـ ـ ام ـيــري ـ ـ
مـحـلــة كـســار ال ــرزي ــن ال ــواق ــع جـنــوب غــرب
البلدة ويتم الوصول اليه بواسطة طريق
محلي معبد باإلسفلت ويوجد عليه أبنية
عبارة عن مستودعات ومرابط للمواشي
ّ
سكنية موزعة كالتالي:
وشقق
ب ـلــوك  :Aأرض ــي مـســاحـتــه  488م 2يضم
مكتب ومـطـبــخ وح ـمــام ودرج ي ــؤدي الــى
ش ـق ــة ف ــي ال ـط ــاب ــق األول وب ــاق ــي ال ـب ـنــاء
م ـس ـتــودع وي ــوج ــد غــرفــة مــاص ـقــة لجهة
الغرب.
ّ
سكنية من ثالثة غرف
ـ ـ أول ويضم شقة
ومطبخ وحمام وباقي البناء مستودعات
بمساحة  488م.2
بلوك  :Bمؤلف من ثالثة طبقات مالصق
للبلوك  Aبشكل حرف  Vويضم:
ـ ـ ارضي مساحته  207م 2عبارة عن محلب
ّ
خارجية
لألبقار غير مجهز ويوجد غرفة
من الجهة الشمالية مساحته  14م 2ودرج
خــارجــي ي ــؤدي ال ــى الـطــابــق االول ودرج
مـنـحـنــي ع ــرض  4م وطـ ــول  17م بــاطــون

مجرح لدخول اآلليات الى الطابق األرضي
في البلوكني  Aو.B
ـ ـ ـ أول مـســاحـتــه  207م 2مــؤلــف م ــن شقة
سـكـنـ ّـيــة لـلـنــاطــور مـكــونــة مــن ثــاثــة غــرف
ومطبخ وحـمــام عــدد إثـنــان وبــاقــي البناء
تابع للمستودع بالبلوك .A
ـ ـ ثاني عبارة عن مستودع بمساحة 207
م.2
بلوك ( )2عبارة هنغار لألبقار مساحته
 285م 2وتــوجــد شـقــة مــاصـقــة لــه مؤلف
من غرفتني ومطبخ وحمام بمساحة 100
م 2ويــوجــد بـنــاء للطيور جـنــوبــا وك ــاراج
مكشوف بمساحة  94م.2
وض ـم ــن ال ـع ـق ــار أشـ ـج ــار حـ ــور وص ـنــوبــر
وجوز وسرو واشجار مثمرة عدد  ،72كما
يــوجــد خـمــس آب ــار أرت ــوازي ــة إث ـنــان منها
فقط مجهزة بغطاسات قطر .2
مساحته 23592 :متر مربع
حــدوده :غربًا طريق عام وشرقًا العقارين
ً
 87و 88وش ـمــاال الـعـقــار رقــم  86وجنوبًا
حدود منطقة مجدلون وطريق عام.
الحقوق العينية:
* يــومــي  422تــاريــخ  2011/2/10زي ــادة
ت ــأم ــن واص ـب ــح ك ــام ــل امل ـب ـلــغ /350000/
دوالر أم ـيــركــي بـجـمـيــع شـ ــروط واح ـك ــام
العقد السابق بملفه.
* تـعـهــد امل ــدي ــن ب ـع ــدم ال ـب ـيــع أو الـتــأمــن
أو الـتــأجـيــر أو تــرتـيــب أي حــق عـيـنــي إال
بـمــوافـقــة ال ــدائ ــن وال ـح ـصــة املــؤم ـنــة كامل
العقار ،نــوع التأمني رضــائــي درجــة اولــى
مــع حــق الـتـحــويــل ،ال ــدائ ــن بـنــك ص ــادرات
إي ــران ش.م.ل .املــديــن سـهــام وزي ــاد وسمر
وغسان اديب ابو حيدر.
* يــومــي  1075تــاريــخ  2007/6/19تعهد
املــديــن بـعــدم البيع او الـتــأمــن املــذكــوريــن
أعاله.
* ي ــوم ــي  950ت ــاري ــخ  2014/3/27طلب
ت ـن ـف ـيــذ ع ـق ــد ت ــأم ــن وس ـ ـنـ ــدات ديـ ــن عـلــى
حـ ـص ــص املـ ـنـ ـف ــذ ع ـل ـي ـه ــم مل ـص ـل ـح ــة ب ـنــك
صادرات إيران ش.م.ل.
* يــومــي  1521تــاريــخ  2014/5/15حجز
ً
تـنـفـيــذي رق ــم  2014/66تـحـصـيــا لــديــن
الـ ـح ــاج ــز ،مـ ـص ــدر ال ـح ـج ــز دائ ـ ـ ــرة تـنـفـيــذ
ب ـع ـل ـب ــك الـ ـح ــاج ــز بـ ـن ــك صـ ـ ـ ـ ــادرات إيـ ـ ــران
ش.م.ل ،.امل ـح ـج ــوز ع ـل ـي ـهــم زيـ ـ ــاد وس ـمــر
وغسان ابــو حيدر لكل منهم /233.333/
سهمًا و /300/سهمًا لسهام أبو حيدر.
* يومي  3819تاريخ  2014/11/13محضر
وص ــف ،ورد محضر وص ــف عـقــار صــادر
عن دائرة تنفيذ بعلبك رقم  2014/66على
حصص غسان وزياد وسمر وسهام اديب
اب ــو ح ـيــدر ملـصـلـحــة بـنــك ص ـ ــادرات اي ــران
ش.م.ل.
م ـج ـمــوع تـخـمــن ح ـصــص امل ـن ـفــذ عليهم
بالدوالر األميركي 746254 :د.أ.
مـ ـج ـم ــوع بـ ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح ل ـح ـص ــص امل ـن ـفــذ
عليهم بالدوالر األميركي بعد التخفيض:
 339169.31د.أ.
مــوعــد امل ــزاي ــدة وم ـكــان ـهــا :ن ـهــار الـثــاثــاء
ال ــواق ــع فــي  2017/10/3الـســاعــة الثانية
عشرة صباحًا أمــام حضرة رئيس دائــرة
التنفيذ في قصر عدل بعلبك.
ش ــروط ال ـب ـيــع :الـنـفـقــات امل ـتــوجــب دفعها
ع ــاوة على الثمن طــوابــع االحــالــة ورســم
ال ــدالل ــة للبلدية  %5وعـلــى راغ ــب الـشــراء
ال ـ ـح ـ ـضـ ــور بـ ــاملـ ــوعـ ــد امل ـ ـعـ ــن وان ي ـ ــودع
باسم رئيس دائــرة التنفيذ قبل املباشرة
بــاملــزايــدة لــدى ص ـنــدوق الـخــزيـنــة أو احــد
املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة مـبـلـغــا م ــوازي ــا لـبــدل
ال ـطــرح أو تـقــديــم كـفــالــة مصرفية تضمن
هــذا املبلغ لتخوله هــذه الــدائــرة الــدخــول
ً
بــاملــزايــدة وعليه ان يختار محال القامته
ضـمــن نـطــاق هــذه الــدائــرة واال عــد قلمها
مقامًا مختارًا لــه وعليه خــال ثالثة ايــام
من صدور قرار االحالة ايداع الثمن تحت
ً
طائلة اعتباره ناكال واعــادة املزايدة على
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
ال ــزي ــادة وع ـل ـيــه ف ــي خ ــال ع ـشــريــن يــومــا
من تاريخ صــدور قــرار االحالة دفع املبلغ
والرسوم والنفقات.
مأمور تنفيذ بعلبك
عباس شبشول
إعالن عن مناقصة عمومية
إن املــديــريــة الـعــامــة لـقــوى األم ــن الــداخـلــي
ت ـع ـلــن ع ــن رغ ـب ـت ـهــا ف ــي إج ـ ـ ــراء مـنــاقـصــة
عـمــومـيــة ألش ـغــال :صـيــانــة مختلفة لــزوم
مخفر السعديات.
على الراغبني بتقديم عروض بهذا الشأن
ال ـح ـض ــور الـ ــى مـصـلـحــة األب ـن ـي ــة ـ ـ ـ ـ ثكنة

الـحـلــو ـ ـ ـ ش ــارع م ــار ال ـيــاس لــاطــاع على
دفتر الشروط الخاصة باملناقصة وتقديم
ع ــروض ـه ــم وذل ـ ــك اثـ ـن ــاء ال ـ ـ ــدوام الــرس ـمــي
اعتبارًا من تاريخ نشر هذا االعالن ولغاية
الـســاعــة الثالثة عـشــرة مــن آخــر يــوم عمل
يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
ان جلسة فــض ال ـع ــروض تـجــري الساعة
الـحــاديــة عـشــرة مــن تــاريــخ 2017/10/19
وذلك في ثكنة الحلو  /مصلحة األبنية.
بيروت في 2017/8/30
رئيس اإلدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1681
إعالن عن مناقصة عمومية
إن املــديــريــة الـعــامــة لـقــوى األم ــن الــداخـلــي
ت ـع ـلــن ع ــن رغ ـب ـت ـهــا ف ــي إج ـ ـ ــراء مـنــاقـصــة
عمومية ألشغال :لتقوية االنــارة واضافة
اجهزة جديدة لزوم فوج السيار االول.
على الراغبني بتقديم عروض بهذا الشأن
ال ـح ـض ــور الـ ــى مـصـلـحــة األب ـن ـي ــة ـ ـ ـ ـ ثكنة
الـحـلــو ـ ـ ـ ش ــارع م ــار ال ـيــاس لــاطــاع على
دفتر الشروط الخاصة باملناقصة وتقديم
ع ــروض ـه ــم وذل ـ ــك اثـ ـن ــاء ال ـ ـ ــدوام الــرس ـمــي
اعتبارًا من تاريخ نشر هذا االعالن ولغاية
الـســاعــة الثالثة عـشــرة مــن آخــر يــوم عمل
يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
ان جلسة فــض ال ـع ــروض تـجــري الساعة
التاسعة من تاريخ  2017/10/24وذلك في
ثكنة الحلو  /مصلحة األبنية.
بيروت في 2017/8/30
رئيس اإلدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1681
إعالن عن مناقصة عمومية
إن املــديــريــة الـعــامــة لـقــوى األم ــن الــداخـلــي
ت ـع ـلــن ع ــن رغ ـب ـت ـهــا ف ــي إج ـ ـ ــراء مـنــاقـصــة
عمومية لألشغال :املطلوبة لزوم الطاوالت
الخشبية في نادي ومطعم الوروار.
على الراغبني بتقديم عروض بهذا الشأن
ال ـح ـض ــور الـ ــى مـصـلـحــة األب ـن ـي ــة ـ ـ ـ ـ ثكنة
الـحـلــو ـ ـ ـ ش ــارع م ــار ال ـيــاس لــاطــاع على
دفتر الشروط الخاصة باملناقصة وتقديم
ع ــروض ـه ــم وذل ـ ــك اثـ ـن ــاء ال ـ ـ ــدوام الــرس ـمــي
اعـ ـتـ ـب ــارًا م ــن ت ــارس ــخ ن ـش ــر هـ ــذا االعـ ــان
ولغاية الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم
عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
ان جلسة فــض ال ـع ــروض تـجــري الساعة
التاسعة من تاريخ  2017/10/31وذلك في
ثكنة الحلو  /مصلحة األبنية.
بيروت في 2017/8/30
رئيس اإلدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1681
إعالن عن مناقصة عمومية
إن املــديــريــة الـعــامــة لـقــوى األم ــن الــداخـلــي
ت ـع ـلــن ع ــن رغ ـب ـت ـهــا ف ــي إج ـ ـ ــراء مـنــاقـصــة
ع ـمــوم ـيــة ل ــأشـ ـغ ــال :امل ـط ـل ــوب ــة لـتــوسـيــع
غرفة في مبنى قيادة جهاز امن السفارات
واالدارات واملــؤس ـســات الـعــامــة فــي ثكنة
بربر الخازن.
على الراغبني بتقديم عروض بهذا الشأن
ال ـح ـض ــور الـ ــى مـصـلـحــة األب ـن ـي ــة ـ ـ ـ ـ ثكنة
الـحـلــو ـ ـ ـ ش ــارع م ــار ال ـيــاس لــاطــاع على
دفتر الشروط الخاصة باملناقصة وتقديم
ع ــروض ـه ــم وذل ـ ــك اثـ ـن ــاء ال ـ ـ ــدوام الــرس ـمــي
اعتبارًا من تاريخ نشر هذا االعالن ولغاية
الـســاعــة الثالثة عـشــرة مــن آخــر يــوم عمل
يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
ان جلسة فــض ال ـع ــروض تـجــري الساعة
الـحــاديــة عـشــرة مــن تــاريــخ 2017/10/24
وذلك في ثكنة الحلو  /مصلحة األبنية.
بيروت في 2017/8/30
رئيس اإلدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1681
إعالن عن مناقصة عمومية
إن املــديــريــة الـعــامــة لـقــوى األم ــن الــداخـلــي
ت ـع ـلــن ع ــن رغ ـب ـت ـهــا ف ــي إج ـ ـ ــراء مـنــاقـصــة
عمومية لألشغال :املطلوبة لزوم توسيع
ن ـظ ــارة واض ــاف ــة غــرفــة لـلـعـنــاصــر االن ــاث
لزوم مفرزة طوارئ زحلة.
على الراغبني بتقديم عروض بهذا الشأن
ال ـح ـض ــور الـ ــى مـصـلـحــة األب ـن ـي ــة ـ ـ ـ ـ ثكنة
الـحـلــو ـ ـ ـ ش ــارع م ــار ال ـيــاس لــاطــاع على
دفتر الشروط الخاصة باملناقصة وتقديم
ع ــروض ـه ــم وذل ـ ــك اثـ ـن ــاء ال ـ ـ ــدوام الــرس ـمــي

اعتبارًا من تاريخ نشر هذا االعالن ولغاية
الـســاعــة الثالثة عـشــرة مــن آخــر يــوم عمل
يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
ان جلسة فــض ال ـع ــروض تـجــري الساعة
التاسعة من تاريخ  2017/10/26وذلك في
ثكنة الحلو  /مصلحة األبنية.
بيروت في 2017/8/30
رئيس اإلدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1681
إعالن
تـ ـج ــري املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة ل ــأم ــن الـ ـع ــام
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة (م ـح ــاول ــة ثــان ـيــة) في
تمام الساعة الـعــاشــرة والنصف مــن يوم
الثالثاء الواقع فيه  ،2017/09/26وذلك في
قاعة املناقصات في املديرية العامة لألمن
ال ـعــام – املـبـنــى املــركــزي رقــم  /3/الطابق
الثالث ،لتلزيم آالت تلف مستندات لعام
 2017موضوع دفتر الشروط رقم /266م
ل تاريخ .2017/08/02
يمكن للراغبني اإلشتراك في هذه املناقصة
العمومية ،اإلطالع واستالم دفتر الشروط
امل ــذك ــور أع ـ ــاه ف ــي دائـ ـ ــرة امل ـ ــال وال ـع ـتــاد
– ش ـع ـبــة ال ـت ـل ــزي ــم ،خـ ــال أوق ـ ــات ال ـ ــدوام
الرسمي ،على أن ّ
تقدم العروض في مهلة
أقصاها الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم
عمل يسبق موعد املناقصةُ ،
ويرفض كل
عرض يصل بعد هذا التاريخ.
مالحظة :إذا صادف نهار التلزيم املذكور
أعاله يوم عطلة رسمي ،يعتبر يوم العمل
الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه ّ /
مسير أعمال مكتب الشؤون
اإلدارية
العميد الطبيب علي السيد
التكليف 1674
إعالن
تـ ـج ــري املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة ل ــأم ــن الـ ـع ــام
مناقصة عمومية (محاولة أولى) في تمام
الساعة التاسعة والنصف من يوم الثالثاء
الــواقــع فيه  ،2017/09/26وذلــك فــي قاعة
املناقصات في املديرية العامة لألمن العام
– املبنى املركزي رقم  /3/الطابق الثالث،
لتلزيم حبر مختلف لعام  2017موضوع
دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط اإلداري ـ ـ ـ ــة ال ـخ ــاص ــة رق ــم
/322م ل تاريخ .2017/08/29
يمكن للراغبني اإلشتراك في هذه املناقصة
العمومية ،اإلطالع واستالم دفتر الشروط
امل ــذك ــور أع ـ ــاه ف ــي دائـ ـ ــرة امل ـ ــال وال ـع ـتــاد
– ش ـع ـبــة ال ـت ـل ــزي ــم ،خـ ــال أوق ـ ــات ال ـ ــدوام
الرسمي ،على أن ّ
تقدم العروض في مهلة
أقصاها الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم
عمل يسبق موعد املناقصةُ ،
ويرفض كل
عرض يصل بعد هذا التاريخ.

مالحظة :إذا صادف نهار التلزيم املذكور
أعاله يوم عطلة رسمي ،يعتبر يوم العمل
الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه ّ /
مسير أعمال مكتب الشؤون
اإلدارية
العميد الطبيب علي السيد
التكليف 1674
مشروع حفر
إعالن إعادة تلزيم
ّ
بئر استقصائية فــي بـلــدة دق ــون ـ ـ قضاء
عاليه ـ ـ محافظة جبل لبنان
ال ـســاعــة ال ـحــاديــة ع ـشــرة مــن ي ــوم االثـنــن
الواقع فيه الخامس والعشرون من شهر
أيلول  ،2017تجري ادارة املناقصات ـ ـ في
مركزها الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع
بوردو ـ ـ الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة
الطاقة واملـيــاه ـ ـ املــديــريــة العامة للموارد
املائية والكهربائية ـ ـ مناقصة إعادة تلزيم
م ـ ّشــروع حـفــر بـئــر استقصائية فــي بلدة
دقون ـ ـ قضاء عاليه ـ ـ محافظة جبل لبنان .
ـ ـ ـ ـ ال ـت ــأم ــن املـ ــؤقـ ــت :عـ ـش ــرة م ــاي ــن ل ـيــرة
لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تنزيل مئوي.
ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـعـ ــارضـ ــون املـ ـقـ ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـه ــدون
املصنفون وفقًا الحكام املرسوم رقم 9206
تاريخ  1968/1/18وتعديالته في الدرجة
ال ـث ــان ـي ــة ع ـل ــى االقـ ـ ــل م ــن ال ـ ـجـ ــدول رقـ ــم 5
لتنفيذ صفقات حفر اآلبــار والتحري عن
املياه الجوفية بطريقة الــروتــاري على ان
ال يكون في عهدته اكثر من اربع صفقات
مشاريع حفر آبار أخرى لم يجر استالمها
استالمًا نهائيًا بتاريخ اجراء املناقصة.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ،وفـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ،ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االطـ ــاع
وال ـح ـص ــول ع ـل ـيــه م ــن مـصـلـحــة ال ــدي ــوان
فـ ــي املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـ ـل ـ ـمـ ــوارد امل ــائ ـي ــة
والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 1669
إعالن تلزيم مشروع أشغال إنشاء
محاقن وحيطان دعم وأقنية ّ
ري في بلدة
تنورين وجوارها في قضاء البترون
الساعة التاسعة من يوم الخميس الواقع
فيه الخامس من شهر تشرين االول ،2017
ت ـج ــري ادارة امل ـن ــاق ـص ــات ـ ـ ـ ـ ف ــي مــركــزهــا
الكائن في بناية بيضون ـ ـ شــارع بــوردو
ـ ـ الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة الطاقة
وامل ـيــاه ـ ـ املــديــريــة الـعــامــة لـلـمــوارد املائية
والـكـهــربــائـيــة ـ ـ ـ مـنــاقـصــة تـلــزيــم مـشــروع
أش ـ ـغـ ــال إن ـ ـشـ ــاء م ـح ــاق ــن وحـ ـيـ ـط ــان دع ــم

