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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
غرفة الرئيس علي سيف الدين
املعاملة التنفيذية 2016/15 :استنابة
امل ـن ـفــذ :ب ـنــك ســوسـيـتــه ج ـن ــرال ف ــي لـبـنــان
ش.م.ل .بوكالة املحامي بطرس عدوان
املنفذ عليهم :ورثة املرحوم محمد ابراهيم
اللقيس وهــم اوليفيا ولــوكــاديــا وسوسن
وميرنا ولوندا وسامر وتامر اوالد محمد
اللقيس وزوجته راوية نواف ياغي.
ـ ـ ـ ـ ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي وق ـي ـمــة ال ــدي ــن :تسع
س ـ ـن ـ ــدات دي ـ ـ ــن م ـس ـت ـح ـق ــة االداء ب ـق ـي ـمــة
 /580875/دوالر أم ـي ــرك ــي م ــع ال ـف ــوائ ــد
موضوع استنابة دائرة تنفيذ بيروت رقم
 1995/103والفائدة القانونية حتى الدفع
الفعلي والرسوم واملصاريف القانونية.
ـ ـ تــاريــخ التنفيذ فــي دائ ــرة تنفيذ بـيــروت:
1995/2/8
ـ ـ تــاريــخ التنفيذ فــي دائ ــرة تنفيذ بعلبك:
2016/3/22
ـ ـ ـ ـ ـ ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـب ـل ـي ــغ االنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذار2015/3/9 :
و2015/12/1
ـ ـ تاريخ قرار الحجز2004/10/11 :
ـ ـ ـ تــاريــخ تـحــويــل الـحـجــز االحـتـيــاطــي الــى
حجز تنفيذي رقم 1995/32
ـ ـ تاريخ تسجيله2005/1/4 :
ـ ـ تاريخ محضر وصف العقار2016/10/31 :
ـ ـ تاريخ تسجيله2016/11/12 :
ـ ـ بيان العقار املحجوز ومشتمالته:
 1066.5سـهـمــا بــالـعـقــار رق ــم  440ـ ـ ـ الـعــن
ـ ـ ـ ام ـي ــري مـحـلــة ت ـحــت ال ـت ــن .ح ـصــة ورث ــة
امل ــرح ــوم مـحـمــد ابــراه ـيــم الـلـقـيــس .الـعـقــار
يبعد حوالي  300متر عن طريق عام العني
ـ ـ الفاكهة.
ً
نــزوال باتجاه منطقة زبــود ويوجد ضمن
العقار ثالثة ابنية:
أ ـ ـ بناء وقديم من حجر الدبش والسقف من
الباطون بمساحة حوالي  55م 2عبارة عن
غرفتني وبيت خالء خارجي.
ب ـ ـ بناء ثاني من اللنب غير مورق مساحته
 65م 2عبارة عن غرفتني ومنتفعاتهم.
ج ـ ـ ـ ـ ب ـن ــاء ث ــال ــث م ــن ح ـجــر ال ــدب ــش سقفه
مــن الـبــاطــون مــؤلــف مــن ثــاث غــرف وبيت
خ ــاء خ ــارج ــي م ـســاح ـتــه  90م .2ويــوجــد
ضـمـنــه فـسـحــة ارض وغ ــرف ــة مـسـتـقـلــة من
ال ـب ــاط ــون  16م 2وع ــري ـش ــة م ــرف ــوع ــة على
اع ـمــدة حــديــديــة واش ـجــار مـثـمــرة متنوعة
عددها اثنان وثالثون شجرة دوالــي عنب
وي ــوج ــد ض ـم ــن ال ـع ـق ــار اربـ ـع ــة ج ـل ــول مــن
الحجر الصخري القديم على امتداد العقار
مــن الـجـنــوب الــى الـشـمــال والـعـقــار مصون
بتصوينة من الباطون من الجهة الغربية.
ـ ـ مساحته 6709 :متر مربع
ـ ـ ـ حـ ــدوده :يـحــده غــربــا طــريــق ع ــام وشــرقــا
ً
العقارين رقم  438و 439وشماال العقار رقم
 441وجنوبًا طريق عام.
ـ ـ الحقوق العينية :لهذا العقار حي االنتفاع
بــالــري مــن مـيــاه راس امل ــاء حسب العوائد
القديمة.
ي ــوم ــي  213تـ ــاريـ ــخ  1995/2/22حـجــز
اح ـت ـي ــاط ــي ع ـل ــى ح ـص ــة م ـح ـم ــد اب ــراه ـي ــم
ال ـل ـق ـيــس صـ ـ ــادر ع ــن دائ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ تـحــت
رق ــم  1995/32ملـصـلـحــة ال ـب ـنــك الـلـبـنــانــي
الباكستاني املتحد ش.م.ل.
ـ ـ يومي  214تاريخ  1995/2/22طلب تنفيذ
م ـق ــدم م ــن ال ـب ـنــك ال ـل ـب ـنــانــي الـبــاكـسـتــانــي
امل ـت ـحــد ش.م.ل .ض ــد امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه محمد
اب ــراهـ ـي ــم ال ـل ـق ـيــس ي ـط ـلــب ت ـن ـف ـيــذ الـحـجــز
االحتياطي اعاله.
ـ ـ يومي  14تاريخ  2005/1/4حجز تنفيذي
على حصة محمد ابراهيم اللقيس ملصلحة
بـنــك ســوسـيـتــه ج ـن ــرال ف ــي لـبـنــان ش.م.ل.
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت رقم 95/103
بملفه.
ـ ـ ـ ـ ي ــوم ــي  809ت ــاري ــخ  2005/5/21حجز
تنفيذي اشـتــراك بالحجز التنفيذي اعاله
على حصة محمد ابراهيم اللقيس ملصلحة
االعتماد اللبناني ش.م.ل .صادر عن دائرة
تنفيذ بيروت رقم  95/102بحلفه.
ـ ـ ـ يــومــي  4189ت ــاري ــخ  2012/12/18قيد
احتياطي ورد عقد بيع واقرار وتعهد على
ح ـص ـتــي س ـعـيــد مـحـمــد ال ـل ـق ـيــس وف ــوزي ــة
احمد دعيبس اللقيس البالغة  1067سهم
ملصلحة ركان مصطفى دندش اعيد ملعاون
بعلبك التمام النواقص.
ـ ـ ـ ـ ـ ي ــوم ــي  769تـ ــاريـ ــخ  2014/3/11قـيــد
احتياطي اشــارة على سبيل العلم بــورود
عـقــد بـيــع عـلــى  149سـهــم مــن حـصــة ركــان
مصطفى دنــدش االحتياطية يومي 4189
و 2012/419اعــاه ـ ـ ملصلحة فــؤاد محمود

خليل اعيد ملعاون بعلبك لضم النواقص.
ـ ـ يومي  4170تاريخ  2016/11/12محضر
وص ـ ــف ال ـع ـق ــار رق ـ ــم  2016/15اس ـت ـنــابــة
مصدر الحجز دائرة تنفيذ بعلبك :الحاجز
بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.
املحجوز عليه :محمد ابراهيم اللقيس.
ـ ـ التخمني بالليرة اللبنانية177.216.750 :
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ب ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح بـ ــال ـ ـل ـ ـيـ ــرة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة:
106.330.000
ـ ـ موعد جلسة املزايدة ومكان اجرائها :نهار
االرب ـع ــاء ال ــواق ــع فــي  2017/7/12الـســاعــة
الحادية عشرة والنصف ظهرًا امام حضرة
رئيس دائرة التنفيذ في قصر عدل بعلبك.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :ال ـن ـف ـقــات امل ـتــوجــب دفـعـهــا
ع ــاوة عـلــى الـثـمــن طــوابــع االح ــال ــة ورســم
ال ــدالل ــة لـلـبـلــديــة  %5وع ـلــى راغـ ــب ال ـشــراء
الـحـضــور بــاملــوعــد املـعــن وان ي ــودع باسم
رئيس دائرة التنفيذ قبل املباشرة باملزايدة
ل ــدى ص ـنــدوق الـخــزيـنــة أو أح ــد امل ـصــارف
املقبولة مبلغًا موازيًا لبدل الطرح أو تقديم
كفالة مصرفية تضمن هــذا املبلغ لتخوله
ه ــذه ال ــدائ ــرة الــدخــول بــاملــزايــدة وعـلـيــه ان
ً
ي ـخ ـتــار م ـح ــا القــام ـتــه ض ـمــن ن ـط ــاق هــذه
ّ
ال ــدائ ــرة واال ع ــد قلمها مـقــامــا م ـخ ـتــارًا له
وعـلـيــه خ ــال ثــاثــة ايـ ــام م ــن صـ ــدور ق ــرار
االحــالــة اي ــداع الثمن تحت طائلة اعتباره
ً
ناكال واعــادة املزايدة على عهدته فيضمن
النقص وال يستفيد من الزيادة وعليه في
خالل عشرين يومًا من تاريخ صــدور قرار
االحالة دفع املبلغ والرسوم والنفقات.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول
إعالن تلزيم مشروع أشغال ّ
غب الطلب إلنشاء
خـطــوط تــوتــر مـتــوســط ومـحـطــات تحويل
ه ــوائ ـي ــة ف ــي م ـحــاف ـظ ـتــي ال ـب ـق ــاع ال ـغــربــي
وبعلبك ـ ـ الهرمل
الساعة التاسعة من يــوم الخميس الواقع
فيه الثامن من شهر حزيران  ،2017تجري
ادارة املناقصات ـ ـ فــي مركزها الكائن في
بناية بيضون ـ ـ شــارع ب ــوردو ـ ـ الصنايع
ـ ـ ب ـيــروت ،لحساب وزارة الـطــاقــة وامل ـيــاه ـ ـ
املديرية العامة للموارد املائية والكهربائية
ـ ـ مناقصة تلزيم مشروع أشغال ّ
غب الطلب
إلن ـشــاء خـطــوط تــوتــر مـتــوســط ومحطات
ت ـح ــوي ــل ه ــوائ ـي ــة ف ــي م ـحــاف ـظ ـتــي ال ـب ـقــاع
الغربي وبعلبك ـ ـ الهرمل.
ـ ـ ـ ال ـتــأمــن امل ــؤق ــت :فـقــط خـمـســة وارب ـع ــون
مليون ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ـ ـ ـ ـ الـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــون امل ـ ـق ـ ـبـ ــولـ ــون :امل ـت ـع ـه ــدون
املسجلون وفقًا الحكام املرسوم رقم 3688
تاريخ  1966/1/25واملصنفون في الدرجة
االولى لتنفيذ صفقات االشغال الكهربائية
ّ
اضافية.
الجدول رقم  1/4وشروط
تقدم العروض ،وفق نصوص دفتر الشروط
ال ـخــاص ،ال ــذي يمكن االط ــاع والـحـصــول
عـلـيــه م ــن مـصـلـحــة ال ــدي ــوان ف ــي املــديــريــة
العامة للموارد املائية والكهربائية.
ي ـ ـجـ ــب ان ت ـ ـصـ ــل الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض الـ ـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية.
التكليف 938
إعالن تلزيم مشروع أشغال ّ
غب الطلب إلنشاء
خـطــوط تــوتــر مـتــوســط ومـحـطــات تحويل
هوائية في محافظتي الجنوب والنبطية
الساعة التاسعة من يوم االثنني الواقع فيه
الثاني عشر من شهر حزيران  ،2017تجري
ادارة املناقصات ـ ـ فــي مركزها الكائن في
بناية بيضون ـ ـ شــارع ب ــوردو ـ ـ الصنايع
ـ ـ ب ـيــروت ،لحساب وزارة الـطــاقــة وامل ـيــاه ـ ـ
املديرية العامة للموارد املائية والكهربائية
ـ ـ مناقصة تلزيم مشروع أشغال ّ
غب الطلب
إلن ـشــاء خـطــوط تــوتــر مـتــوســط ومحطات
تـحــويــل هــوائ ـيــة ف ــي مـحــافـظـتــي الـجـنــوب
والنبطية.
ـ ـ ـ ال ـتــأمــن امل ــؤق ــت :فـقــط خـمـســة وارب ـع ــون
مليون ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ـ ـ ـ ـ الـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــون امل ـ ـق ـ ـبـ ــولـ ــون :امل ـت ـع ـه ــدون
املسجلون وفقًا الحكام املرسوم رقم 3688
تاريخ  1966/1/25واملصنفون في الدرجة
االولى لتنفيذ صفقات االشغال الكهربائية
ّ
اضافية.
الجدول رقم  1/4وشروط
تقدم العروض ،وفق نصوص دفتر الشروط
ال ـخــاص ،ال ــذي يمكن االط ــاع والـحـصــول
عـلـيــه م ــن مـصـلـحــة ال ــدي ــوان ف ــي املــديــريــة

العامة للموارد املائية والكهربائية.
ي ـ ـجـ ــب ان ت ـ ـصـ ــل الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض الـ ـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية.
التكليف 939

إعالن تلزيم مشروع انشاء شبكة ّري في بلدة رأس
الحرف ـــ قضاء بعبدا
الساعة التاسعة من يــوم االربـعــاء الواقع
فيه الحادي والعشرون من شهر حزيران
 ،2017تجري ادارة املناقصات ـ ـ في مركزها
الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع بوردو ـ ـ
الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة الطاقة
وامل ـيــاه ـ ـ املــديــريــة الـعــامــة لـلـمــوارد املائية
والـكـهــربــائـيــة ـ ـ ـ مـنــاقـصــة تـلــزيــم مـشــروع
انـشــاء شبكة ّ
ري فــي بـلــدة رأس الـحــرف ـ ـ
قضاء بعبدا.
ـ ـ التأمني املؤقت :فقط خمسة ماليني ليرة
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
امل ـص ـن ـف ــون ف ــي الـ ــدرجـ ــة ال ـث ــال ـث ــة ح ـص ـرًا
لتنفيذ صفقات االشغال املائية املسجلون
وف ـقــا الح ـك ــام امل ــرس ــوم رق ــم  3688تــاريــخ
 1966/1/25وتـعــديــاتــه الــذيــن ال يوجد
بعهدتهم اكثر من اربع صفقات مائية لم
يجر استالمها مؤقتًا بعد.
ِ
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 936
إعالن شطب مؤسسة
من أمانة السجل التجاري في الشمال
ب ـنـ ً
ـاء للطلب امل ـقــدم بـتــاريــخ 2017/5/12
صـ ـ ــدر بـ ـت ــاري ــخ  2017/5/15ق ـ ـ ـ ــرارًا عــن
ح ـضــرة ال ـقــاضــي امل ـش ــرف ق ـضــى بشطب
قـيــد املــؤس ـســة ال ـتـجــاريــة امل ـعــروفــة بــاســم
"م ــؤس ـس ــة ه ـن ــاء فـ ــوزي ك ـب ــارة ال ـت ـجــاريــة
(مــؤس ـســة ال ـه ـنــاء) م ــن الـسـجــل الـتـجــاري
الخاص ذات الرقم  4255تاريخ .1990/9/4
رقم التسجيل في وزارة املالية .191561
للمتضرر مهلة عشرة ايام من تاريخ
النشر لالعتراض على هذا االجراء.
أمني السجل التجاري في الشمال
انطوان معوض
إعالن شطب تاجر
من أمانة السجل التجاري في الشمال
ب ـنـ ً
ـاء للطلب امل ـقــدم بـتــاريــخ 2017/5/12
صـ ـ ــدر بـ ـت ــاري ــخ  2017/5/15ق ـ ـ ـ ــرارًا عــن
ح ـضــرة ال ـقــاضــي امل ـش ــرف ق ـضــى بشطب

ق ـيــد امل ـس ـتــدع ـيــة ه ـن ــاء ف ـ ــوزي كـ ـب ــارة من
الـسـجــل الـتـجــاري ال ـعــام ذات الــرقــم 4932
تاريخ  ،1990/9/4االسم التجاري "الهناء
ل ـل ـس ـيــاحــة والـ ـسـ ـف ــر" ،رقـ ــم ال ـت ـس ـج ـيــل في
وزارة املالية .191561
للمتضرر مهلة عشرة ايام من تاريخ
النشر لالعتراض على هذا االجراء.
أمني السجل التجاري في الشمال
انطوان معوض
إعالن شطب شركة
من أمانة السجل التجاري في الشمال
ب ـن ـ ً
ـاء لـلـطـلــب امل ـق ــدم ب ـتــاريــخ 2017/5/9
ومـحـضــري اجـتـمــاع الجمعية العمومية
غ ـ ـيـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــاديـ ـ ــة امل ـ ـن ـ ـع ـ ـقـ ــدتـ ــن ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ
 2014/10/3و  ،2017/4/29صدر بتاريخ
 2017/5/11ق ـ ــرارًا ع ــن ح ـضــرة الـقــاضــي
املـشــرف قضى بشطب قيد شركة "الــديــار
املتقدمة الدولية ش.م.م ".املمثلة باملفوضب
الـتــوقـيــع الـسـيــد عـبــد الـلــه سليمان عبيد
باالنفراد من السجل التجاري العام ذات
الــرقــم  3006118تــاريــخ  ،2011/10/7رقم
التسجيل في وزارة املالية .2584857
للمتضرر مهلة عشرة ايام من تاريخ
النشر لالعتراض على هذا االجراء.
رئيس القلم
انطوان معوض
إعالن
ص ــادر عــن الـغــرفــة االبـتــدائـيــة الثانية في
الشمال
بالدعوى رقم 2015/933
م ــوج ــه ال ــى امل ـس ـتــدعــى ض ــده ــم :جــرجــس
فــرح الــرويـهــب وجــرجــس وغـطــاس نخول
غـطــاس ـ ـ ـ مــن الـبـتــرون ســابـقــا ومجهولي
محل االقامة حاليًا.
تدعوكم هذه املحكمة الستالم االستدعاء
ومــرفـقــاتــه املــرفــوع ضــدكــم مــن املستدعي
هاني نجيب الحكيم بوكالة املحامي ايلي
الـبـيــروتــي ،بــدعــوى ازال ــة الـشـيــوع املقامة
ع ـل ــى ال ـع ـق ــاري ــن رقـ ــم  747و 748مـنـطـقــة
الـ ـبـ ـت ــرون الـ ـعـ ـق ــاري ــة ،وذلـ ـ ــك خ ـ ــال مـهـلــة
عشرين يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن
واتـخــاذ مقامًا لكم يقع ضمن نطاق هذه
املحكمة وابــداء مالحظاتكم الخطية على
ال ــدع ــوى خ ــال مـهـلــة خـمـســة ع ـشــر يــومــا
مــن تــاريــخ التبليغ ،واال يعتبر كــل تبليغ
ل ـكــم لـصـقــا ع ـلــى ب ــاب املـحـكـمــة صحيحًا
باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن استدراج عروض
تعلن وزارة االتـصــاالت ـ ـ املديرية العامة
لإلنشاء والتجهيز عن استقصاء اسعار
لتلزيم اشغال توسعة الشبكات الهاتفية
بواسطة كوابل الياف ضوئية ونحاسية
فــي مختلف املـنــاطــق الـلـبـنــانـيــة (املــرحـلــة
السابعة) وذلك في تمام الساعة العاشرة
مـ ــن صـ ـب ــاح يـ ـ ــوم االرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء ال ـ ــواق ـ ــع فـيــه
 2017/06/14على خمس مجموعات

امل ـج ـمــوعــة األول ـ ــى :بـ ـي ــروت ،ج ـبــل لـبـنــان
الثالثة
امل ـج ـمــوعــة ال ـث ــان ـي ــة :ج ـبــل ل ـب ـنــان األولـ ــى
والثانية
املجموعة الثالثة :الشمال
املجموعة الرابعة :الجنوب
املجموعة الخامسة :البقاع
الـتــأمــن املــؤقــت 100 :ال ــف دوالر أميركي
لكل مجموعة.
ط ــريـ ـق ــة الـ ـتـ ـل ــزي ــم :تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض لـكــل
مجموعة على حــدة ،في ظرفني مستقلني
لكل مجموعة (ظــرف إداري وفني ـ ـ ظرف
مالي).
العارضون املقبولون :الذين تتوفر فيهم
ال ـش ــروط امل ـح ــددة فــي امل ــادة  40مــن دفتر
الشروط الخاصة.
تقدم العروض قبل الساعة الثانية عشرة
ت ـم ــام ــا مـ ــن ظ ـه ــر ي ـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء امل ــواف ــق
فـيــه  2017/06/13وف ــق ن ـصــوص دفــاتــر
ال ـشــروط الـتــي يمكن االط ــاع والـحـصــول
ع ـل ـي ـه ــا مـ ــن املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة ل ــإن ـش ــاء
والتجهيز (الكائنة في وزارة االتصاالت
الطابق الرابع)
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـع ـ ــروض ال ـ ــى دي ـ ــوان
املــديــريــة الـعــامــة لــإنـشــاء والتجهيز قبل
الـســاعــة الثانية عـشــرة مــن آخــر يــوم عمل
يسبق تــاريــخ استقصاء األس ـعــار ال ــوارد
ذكره أعاله.
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وزير االتصاالت
جمال جراح
التكليف 950
إعالن الى املشتركني
في مشروع ري القاسمية ورأس العني
ومشروع ري صيدا ـ ـ جزين
تعلن املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
الى املشتركني بمياه الري في اطار مشروع
ري القاسمية ورأس الـعــن ومـشــروع ري
صيدا ـ ـ جزين انها وضعت قيد التحصيل
ج ــداول التحقق عــن ال ـعــام  2017وتطلب
م ــن املـشـتــركــن ال ـك ــرام ال ــذي ــن ل ــم ي ـســددوا
بــدل اشتراكاتهم امل ـبــادرة فــورًا الــى مركز
الجباية في صيدا ومكاتب املصلحة في
القاسمية ولبعا لدفع ما يتوجب عليهم
في مهلة اقصاها  2017/6/30علمًا بانه
اعتبارًاَ من  2017/7/1يتوجب عن املبالغ
املـسـتـحـقــة وغ ـي ــر م ـس ــددة غ ــرام ــة تــأخـيــر
مـقــدراهــا  %2عــن كــل شـهــر ويـعـتـبــر كسر
ً
الشهر شهرًا كامال.
ك ـمــا ت ـن ــذر االدارة امل ـش ـتــركــن املـتـخـلـفــن
ع ــن دفـ ــع اش ـت ــراك ــات ـه ــم املـسـتـحـقــة لـغــايــة
 2016/12/31امل ـب ــادرة ف ــورًا ال ــى دف ــع ما
ي ـتــرتــب عـلـيـهــم واال سـتـضـطــر آس ـفــة الــى
مالحقتهم تبعًا للقوانني واالنظمة املرعية
االجراء لتحصيل املبالغ املستحقة عليهم
وكذلك قطع املياه عن اشتراكاتهم.
املدير العام باالنابة
للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
املهندس عادل حوماني
التكليف 941

