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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
يبلغ للمنفذ عليها :شــركــة أك ــرم وعـمــاد
نـجـيــب ه ــال ال ـت ـجــاريــة (م ـع ــرض الـبـيــت
الحديث)
ً
عـمــا بأحكام امل ــادة  /409/أ.م.م تنبئكم
ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة ب ـ ــأن ل ــدي ـه ــا فـ ــي امل ـعــام ـلــة
التنفيذية رقــم  2016/272إنــذارًا إجرائيًا
موجهًا إليكم مــن طالبي التنفيذ مالكي
العقار رقــم  /2458/منطقة راس بيروت
العقارية :مروان اللبان ورفاقه.
وناتجًا عن طلب تنفيذ القرار الصادر عن
حضرة القاضي املنفرد في بيروت الناظر
ف ــي دعـ ــاوى اإليـ ـج ــارات ق ــرار 2015/710
تاريخ  2015/7/15واملتضمن إسقاط حق
املــدعــى عليها شــركــة أك ــرم وعـمــاد نجيب
هــال التجارية (معرض البيت الحديث)
في إجارتها الكائنة في الطابق السفلي
والبناء القائم على العقار رقم /2458رأس
بيروت والزامها بإخالء املأجور وتسليمه
إلى الجهة املدعية خاليًا من أي شاغل.
وعـلـيــه تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
إليها شخصيًا أو بواسطة وكيل قانوني
الستالم اإلنــذار واألوراق املرفقة به علمًا
بــأن التبليغ يتم قــانــونــا بانقضاء مهلة
ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا ع ـل ــى ن ـش ــر ه ـ ــذا اإلع ـ ــان
وع ـل ــى تـعـلـيــق نـسـخــة ع ـنــه وع ــن اإلنـ ــذار
املــذكــور على لوحة اإلعــانــات لــدى دائــرة
تنفيذ بـيــروت ليصار بعد انـقـضــاء هذه
املهلة ومهلة اإلن ــذار البالغة خمسة أيام
ً
الــى متابعة التنفيذ بحقكم أصــوال حتى
الدرجة األخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
فاطمة دياب عمر
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
يبلغ إلــى املنفذ عليها هالة محمد كامل
الصلح املجهولة املقام
ً
ع ـ ـمـ ــا بـ ــأح ـ ـكـ ــام املـ ـ ـ ـ ــادة  /409/أص ـ ــول
مـحــاكـمــات مــدنـيــة تـخـطــرك ه ــذه ال ــدائ ــرة
علمًا بأن لديها في املعاملة التنفيذية رقم
 2015/2011إن ــذارًا تنفيذيًا موجهًا إليك
مــن طالب التنفيذ جمعية مالكي العقار
رقم  /776/عني املريسة وناتجًا عن طلب

تنفيذ خدمات مشتركة بقيمة /10.603/
دوالر أم ـي ــرك ــي والـ ــرسـ ــوم وامل ـص ــاري ــف،
وعليه تدعوك هذه الدائرة للحضور اليها
بالذات أو بواسطة وكيل قانوني لتسلم
االنذار التنفيذي خالل مهلة عشرين يومًا
على نشر هــذا اإلع ــام مــع نسخة اإلن ــذار
لـيـصــار بـعــد انـقـضــاء ه ــذه املـهـلــة ومهلة
اإلن ـ ــذار الـبــالـغــة ع ـشــرة اي ــام ال ــى متابعة
التنفيذ في حقك حتى الدرجة االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
نبيل نعوس
إعالن بيع عقاري باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية2015/2349 :
املنفذ :اتحاد الدائنني في تفليسة أحمد
إحسان الداعوق
املنفذ عليه :السيد سامي فؤاد الخوري
السند التنفيذي :قرار محكمة البداية في
بيروت رقم 2015/460
القاضي بإزالة الشيوع في القسم  24من
العقار 3023
تاريخ التنفيذ2015/12/15 :
تاريخ محضر الوصف2016/2/2 :
تاريخ تسجيله2016/2/18 :
بـيــان بــالـعـقــار امل ـطــروح للبيع وأوصــافــه
وتخمينه وب ــدل ال ـطــرح كــامــل الـقـســم 24
مــن الـعـقــار  3023املصيطبة وه ــو مؤلف
مــن مــدخــل وم ــوزع واوف ـي ــس وصــالــونــن
وط ـ ـعـ ــام وثـ ـ ـ ــاث غـ ـ ــرف ومـ ـطـ ـب ــخ وثـ ــاث
حمامات وسطح مكشوف ولــدى الكشف
الـحـســي يـبــن ان الـعـقــار املــذكــور يـقــع في
مـنـطـقــة ف ـ ــردان م ـقــابــل ال ـغ ــودي ــز الـطــابــق
الـســابــع ومــواصـفــاتــه مطابقة ملـنــدرجــات
خال من أي شاغل
اإلفادة العقارية وهو ٍ
مساحته 227 :م.م.
ً
حدوده شماال :العقار  353ـ ـ جنوبًا العقار
 3027ـ ـ غربًا طريق عام ـ ـ شرقًا العقار 353
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
القسم  3023املصيطبة املــوصــوف أعــاه
ووفـ ـق ــا لـلـتـخـمــن وال ـب ــال ــغ  542300د.أ.
وذلـ ـ ــك ي ـ ــوم ال ـخ ـم ـي ــس ف ــي 2016/6/16
ال ـســاعــة  9:30فـعـلــى ال ــراغ ــب ف ــي ال ـشــراء
تـنـفـيـذًا ألح ـكــام املـ ــواد  973و 978و 983

Tender Reference: CWL/WSH/0616/1120
Concern Worldwide, intends to award a service contract for Construction of Storm Water
Channel in Wadi Khaled with financial assistance from the UNHCR programmes. The tender
dossier is available from:
HDYS Building (Opposite Abdel Karim Rifai Petrol Station), Halba, Akkar
Or by email from: lebanon.tenders@concern.net and also published on www.daleel-madani.org
The deadline for submission of tenders is 17h00 on June 6th, 2016.
(Concern retains the right to accept or reject any offer/proposal prior to the award of contract and to annul the
)bidding process and reject all offers at any time.

Tender Reference: CWL/WSH/0616/1121
Concern Worldwide, intends to award a service contract for Construction of Borehole and
240m of transmission line in Ain Yaacoub with financial assistance from the UNHCR
programmes. The tender dossier is available from:

من األصول املدنية أن يودع باسم رئيس
دائرة تنفيذ بيروت قبل املباشرة باملزايدة
لــدى صـنــدوق الخزينة او احــد املـصــارف
املقبولة مبلغًا موازيًا لبدل الطرح او يقدم
كفالة مصرفية تضمن هــذا املبلغ وعليه
اتخاذ مقام مختار له في نطاق الدائرة إن
لم يكن له مقام فيه او لم يسبق له ان عني
مقامًا مختارًا وإال عد قلم الــدائــرة مقامًا
مـخـتــارًا لــه وعـلـيــه ايـضــا فــي خ ــال ثالثة
ايام من تاريخ صدور قرار اإلحالة إيداع
كــامــل الثمن بــاســم رئـيــس دائ ــرة التنفيذ
فــي ص ـنــدوق الـخــزيـنــة او اح ــد امل ـصــارف
املقبولة تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر واال فعلى عهدته فيضمن النقص
وال يستفيد من الزيادة وعليه كذلك دفع
الثمن والــرســوم والنفقات بما فيه رسم
داللة خمسة باملاية من دون حاجة إلنذار
او ط ـلــب وذل ـ ــك خـ ــال ع ـشــريــن ي ــوم ــا من
تاريخ صدور القرار باإلحالة.
مأمور تنفيذ بيروت
هيثم حيدر أحمد
إعالن
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
موجه إلــى املنفذ عليه :رعــد علي عثمان
املجهول محل اإلقامة
تنذركم هــذه الــدائــرة سندًا للمادة  408و
 409مـحــاكـمــات مــدنـيــة بــالـحـضــور اليها
لتسلم اإلنــذار التنفيذي في املعاملة رقم
 2014/2170امل ـت ـكــونــة ب ـي ـنــك وبـ ــن بنك
بيبلوس ش.م.ل .بـخــال  /30/يــومــا من
تاريخ النشر واتخاذ محل إقامة مختار
ضمن نطاق الدائرة وإال ُعد قلمها مقامًا
مـخـتــارًا تتبلغون بــواسـطـتــه كــل األوراق
املوجهة إليكم في املعاملة املذكورة.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2014/89
طالب التنفيذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.
املنفذ عليهم :علي حسن قبيسي ـ ـ تول
الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــد الـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــذي :الـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ــم
/1425ل.ق 2013/.الـ ـص ــادر ع ــن الـلـجـنــة
القضائية الناظرة في الخالفات الناشئة
ع ـ ــن ت ـط ـب ـي ــق ق ـ ــوان ـ ــن اإلس ـ ـ ـكـ ـ ــان ت ــاري ــخ
 2013/12/3والقاضي بإلزام املنفذ عليه
بدفع مبلغ مليون ل.ل.
وبيع القسم /584/6تـ ــول بــاملــزاد العلني

على مسؤوليته وحسابه
املعامالت :تاريخ التنفيذ2014/2/22 :
تاريخ تبليغ اإلنذار2014/12/14 :
تاريخ قــرار الحجز 2015/1/29 :وتاريخ
تسجيله في السجل العقاري2015/2/3 :
تاريخ محضر وصف العقار2015/9/18 :
وتاريخ تسجيله2015/10/10 :
ال ـع ـق ــار امل ـ ــوص ـ ــوف 2400 :س ـه ــم الـقـســم
 584/6تول عبارة عن شقة سكنية مؤلفة
من  4غرف ومطبخ وحمامني ومدخل و3
شرفات،
مساحتها 95 :م2
التخمني 60.000 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض 34.200 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املــزايــدة وتاريخها :نهار الخميس
ال ــواق ــع فـيــه  2016/7/14ال ـســاعــة 11.00
ظـهـرًا أم ــام رئـيــس دائ ــرة تنفيذ النبطية
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
ال ـع ـقــار امل ــوص ــوف أع ـ ــاه ،فـعـلــى الــراغــب
بالشراء إيداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم ألمر رئيس
دائــرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل إقامة
ل ــه ضـمــن نـطــاقـهــا واال ع ــد قـلـمـهــا مقامًا
ً
مختارًا له ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه
االط ـ ــاع ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة العينية
لـلـعـقــار امل ـط ــروح ودف ــع الـثـمــن وال ــرس ــوم
ض ـم ــن امل ـه ـل ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة ت ـح ــت طــائ ـلــة
متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2009/232
طــالــب الـتـنـفـيــذ :بـنــك االع ـت ـمــاد اللبناني
ش.م.ل .بوكالة املحامي خالد لطفي
املنفذ عليهم :طالل سهيل عسيران ورفاقه
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ع ـقــد ق ــرض وس ـنــدات
بـقـيـمــة  218.161.035ل.ل .اض ــاف ــة الــى
اللواحق والفوائد
املعامالت :تاريخ التنفيذ2009/9/17 :
تاريخ تبليغ اإلنذار2010/12/28 :
تاريخ قــرار الحجز 2012/3/27 :وتاريخ
تسجيله2012/4/23 :
تاريخ محضر وصف العقار2012/5/29 :
وتاريخ تسجيله2012/7/3 :
العقارات املوصوفة 2400 :سهم من العقار
 /547القصيبة عبارة عن قطعة ارض تقع
فــي محلة امل ــدور وه ــي سليخ وال يوجد

عليها بناء او مزروعات وتقع على طريق
عام.
مساحته 22674 :م2
التخمني 680220 :د.أ.
الطرح 408132 :د.أ.
ال ـ ـثـ ــانـ ــي 2400 :سـ ـه ــم مـ ــن الـ ـعـ ـق ــار /50
القصيبة يقع في منطقة مرج النص وهي
ّ
مبنية ولكنها صالحة للبناء
أرض غير
تزرع حبوب وهي ارض بعل سليخ ويقع
ضمن منطقة سكنية زراعية ،محبوس.
مساحته 780 :م2
التخمني 23400 :د.أ.
الطرح 14040 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مـكــان املــزايــدة وتاريخها نـهــار الخميس
ال ــواق ــع فـيــه  2016/7/14ال ـســاعــة 11:00
ظهرًا أمام رئيس دائرة تنفيذ النبطية
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
األسهم املذكورة في العقارين املوصوفني
أع ــاه ،فعلى الــراغــب بــالـشــراء إي ــداع بدل
الـ ـط ــرح ف ــي ق ـل ــم الـ ــدائـ ــرة ب ـم ــوج ــب شـيــك
مصرفي منظم ألمــر رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
الـنـبـطـيــة واتـ ـخ ــاذ م ـحــل اق ــام ــة ل ــه ضمن
نطاقها واال عــد قلمها مقامًا مختارًا له
ً
مــا لــم يكن ممثال بمحام ،وعليه االطــاع
على قـيــود الصحيفة العينية للعقارين
املـطــروحــن ودف ــع الثمن والــرســوم ضمن
امل ـه ـلــة ال ـقــانــون ـيــة ت ـحــت طــائ ـلــة مـتــابـعــة
التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن أيوب
اعالن شطب شركة
صـ ــادر ع ــن أم ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـت ـج ــاري في
الشمال
بناء للطلب املقدم من املستدعية الشركة
ال ـع ــامل ـي ــة ل ــاسـ ـتـ ـش ــارات (ج ـ ــي – س ــي –
س ــي ) بــواس ـطــة وكـيـلـهــا االس ـت ــاذ ادوار
ج ــورج جــريــج بـتــاريــخ  26نـيـســان 2016
ومحضري اجتماع جمعية الشركاء غير
العادية املنعقدتني بتاريخ 2016/4/20
و  2016/4/23صدر عن حضرة القاضي
امل ـشــرف عـلــى الـسـجــل ال ـت ـجــاري بـتــاريــخ
 2016/5/5ق ـ ـ ــرارا ق ـض ــى ب ـح ــل ال ـشــركــة
العاملية لالستشارات (جي – سي – سي
) ش.م.م.
)Global consulting company (G C C
S.A.R.L
ذات الــرقــم  3010175وشـطــب قـيــدهــا من
السجل التجاري العام رقم التكليف املالي
 3100980لـكــل ذي مـصـلـحــة او متضرر
ت ـق ــدي ــم اع ـت ــراض ــات ــه ال ـخ ـط ـيــة ع ـل ــى ه ــذا
االجراء خالل مهلة عشرة أيام من تاريخ
نشر هذا االعالن.
امني السجل التجاري في الشمال
انطوان معوض

◄ مبوب ►
مطلوب موظفون لرشكة تجارية يف
منطقة النبطية حاصلون عىل إجازة
يف إدارة األعامل أو املحاسبة الخربة
رضورية ،لالستعالم:
االتصال باألرقام التالية:
70/638294 – 71/052751
07/767401E-mail:rammal.electronics.
re@hotmail.com

HDYS Building (Opposite Abdel Karim Rifai Petrol Station), Halba, Akkar.
Or by email from: lebanon.tenders@concern.net and also published on www.daleel-madani.org
The deadline for submission of tenders is 17h00 on June 6th, 2016.
(Concern retains the right to accept or reject any offer/proposal prior to the award of contract and to annul the
)bidding process and reject all offers at any time.

Tender Reference: CWL/WSH/0616/1122

إلعالناتكم في صفحة
ّ
المبوب والوفيات

Concern Worldwide, intends to award a service contract for Construction of Storm Water
Channel in Mashta Hammoud with financial assistance from the UNHCR programmes. The
tender dossier is available from:
HDYS Building (Opposite Abdel Karim Rifai Petrol Station), Halba, Akkar
Or by email from: lebanon.tenders@concern.net and also published on www.daleel-madani.org
The deadline for submission of tenders is 17h00 on June 6th, 2016.
(Concern retains the right to accept or reject any offer/proposal prior to the award of contract and to annul the
)bidding process and reject all offers at any time.

03/662991

