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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي املغفلة
ـ ـ ـ ال ـقــادي ـشــا ع ــن ت ـمــديــد مـهـلــة اس ـت ــدراج
الـ ـع ــروض ال ـعــائــد ل ـش ــراء  650خــرطــوش
فيزيبل  40ـ ـ  50ـ ـ  63ـ ـ  100أمبير ،وذلــك
وفق املواصفات الفنية والشروط االدارية
امل ـح ــددة ف ــي دف ـتــر ال ـش ــروط الـ ــذي يمكن
الحصول على نسخة عنه لقاء اربعماية
الف ليرة لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم
ال ـش ــراء ف ــي املـصـلـحــة االداريـ ـ ــة ف ــي مــركــز
الشركة في البحصاص ما بني الساعة 8
صباحًا و 12ظهرًا من كل يوم عمل.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ف ـ ــي أم ـ ــان ـ ــة ال ـ ـسـ ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الخميس
الواقع فيه  12تشرين االول  2017الساعة
 12ظهرًا ضمنًا.
نائب مدير القاديشا باالنابة
رئيس مصلحة االستثمار بالتكليف
املهندس عبد الرزاق بارود
التكليف 1779
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب محمد مهدي الرفاعي بصفته وكيال
سند تمليك بــدل ضائع لجمعية انعاش
املخيم الفلسطيني بالعقار  4618بعلبك.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـلــب ح ـســن ع ـلــي ش ـكــر ملــوك ـلــه يــوســف
حمود شكر سند تمليك بدل ضائع
بحصته بالعقار  3128النبي-شيت.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـلــب حـمــزه حـســن ف ــرج لنفسه وملوكله
مهدي حسني فرج سندي تمليك بدل
ضائع بحصتيهما بالعقار  118دورس.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـلــب مــزهــر ع ــزات شــريــف مل ــورث موكله
فـهــد صــالــح مـحـمــد شــريــف سـنــد تمليك
بدل ضائع بحصته بالعقار  734اليمونه.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـلــب ح ـســن ع ـلــي ي ــاس ــن مل ـ ــورث مــوكــل
موكليه بقية ورثة عباس خليل عمر
م ــا عـ ــدا ح ـســن وع ـل ــي س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك بــدل
ضائع بحصته بالعقار  1017الحدث.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب علي محمد سعيد الحسيني لنفسه
س ـ ـنـ ــدات ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ضـ ــائـ ــع بـحـصـتــه
ب ــال ـع ـق ــارات ،109 ،107 ،101 ،151 ،149
،121 ،120 ،118 ،117 ،116 ،115 ،111 ،110
،129 ،128 ،127 ،126 ،125 ،124 ،123 ،122
،150 ،142 ،141 ،139 ،137 ،132 ،130،131
 ،365عمشكي.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب ج ــورج حنا شمعون ملــورثــة موكله
روجينا طانيوس شمعون سند تمليك
بـ ـ ــدل ضـ ــائـ ــع ب ـح ـص ـت ـهــا ب ــال ـع ـق ــار 525
سرعني.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/2234
طالب التنفيذ :البنك اللبناني السويسري
ّ
الجميل
ش.م.ل .وكيله املحامي مروان
املنفذ عليه :يوسف حسن حيدر

الـسـنــد الـتـنـفـيــذي/139304.04/ :د.أ .عــدا
الفوائد واللواحق.
تــاريــخ قــرار الحجز 2016/2/16 :ـ ـ تاريخ
تسجيله2016/8/16 :
ً
أوال :املطروح للبيع :القسم  13من العقار
رقم  516حارة حريك:
م ــدخ ــل وغ ــرف ـت ــان ودار م ـق ـســوم ومـطـبــخ
ـدى
وحـ ـم ــام وم ـن ــاف ــع وث ـ ــاث ش ــرف ــات ول ـ ّ
الكشف تبني أن القسم هو كناية عن شقة
لـلـسـكــن يـقــع ف ــي ال ـطــابــق ال ـثــانــي شمالي
يقطن بها املنفذ عليه مع عائلته وتحتوي
ع ـلــى أربـ ـع ــة غـ ــرف ه ــي م ــدخ ــل وص ــال ــون
وط ـ ـعـ ــام وغ ــرفـ ـت ــن ن ـ ــوم ومـ ـم ــر وم ـط ـبــخ
وحمامني عربي وافرنجي وثالث شرفات.
أب ــواب الـقـســم ا ّملــدخــل خـشــب مــاغـنــوم مع
باب حديد مصفح من الخارج واألبواب من
الــداخــل خشب معاكس وأب ــواب الشرفات
والــدرابــزيــن املنيوم سـيــدم  /2000/بالط
ارضية الشقة سيراميك صيني ّ
ملون × 60
 60األنتري والصالون والطعام والشرفة
عـلــى ال ـصــالــون وامل ـمــر ب ــاط غــرفــة الـنــوم
س ـيــرام ـيــك وال ـ ـجـ ــدران ب ــورس ــان صيني
ومجلى رخــام غرانيت مع خزائن املنيوم
ّ
الصحية والـخــالـطــات ليسيكو
واالدوات
وطني والدهان طرش كاوتشوك واالدوات
الكهربائية ماجيك وطـنــي وال يــوجــد أي
ديكور داخــل الشقة وتعتبر الشقة جيدة
جدًا.
القسم  13من العقار  516حارة حريك حق
مـخـتـلــف خــاضــع لـنـظــام مـلـكـيــة الـطــوابــق
وال ـع ـق ــد والـ ـخ ــرائ ــط ي ـش ـت ــرك ف ــي مـلـكـيــة
الحقوق رقم  1و 3تخطيط باملرسوم رقم
.971/719
زي ــادة تــأمــن :تــأمــن وزي ــادة العقد يومي
 2012/3041وادخال وزيادة تأمني بالعقد
يومي  2012/3042زيد التأمني األساسي
من الدرجة االولى مبلغ /28000/د.أ .بعد
أن أدخــل تحت حكم التأمني القسم  8من
العقار  2536حــارة حريك حيث اصبحت
ق ـي ـمــة ال ـت ــأم ــن االج ـم ــال ـي ــة /88000/د.أ.
ت ــراج ــع ش ـ ــروط ال ـت ــأم ــن ب ـحــق ال ـت ـصــرف
بالعقد.
ال ـح ـصــة امل ــؤم ـن ــة :ح ـصــة امل ــدي ــن ف ــي هــذا
الـعـقــار وس ــواه/وخ ــاف ــه ـ ـ ـ نظمت شـهــادة
قيد تأمني
نوع التأمني :رضائي درجة اولى مع حق
التحويل حق وفائدة حسب شروط العقد.
الدائن :البنك اللبناني السويسري ش.م.ل.
املدين :يوسف حسن حيدر  2400سهم
قيمة التأمني/88000/ :د.أ.
نــوع الفائدة :حسب شــروط العقد .تأمني
تراجع شروط حق التصرف بالعقد
ال ـح ـصــة امل ــؤم ـن ــة :ح ـصــة امل ــدي ــن ف ــي هــذا
العقار وسواه .نظمت شهادة قيد تأمني
نوع التأمني :رضائي
درج ـ ــة الـ ـت ــأم ــن :ث ــان ـي ــة .ت ــراج ــع ال ـف ــائ ــدة
واالستحقاق حسب شروط العقد
الدائن :البنك اللبناني السويسري ش.م.ل.
املدين :يوسف حسن حيدر  2400سهم
قيمة التأمني/184000/ :د.أ.
نــوع الفائدة :حسب شــروط العقد ـ ـ حجز
تـنـفـيــذي ص ــادر عــن دائ ــرة تنفيذ بـيــروت
ب ــرق ــم  2015/2327ت ــاري ــخ 2016/2/16
ملصلحة املنفذ البنك اللبناني السويسري
ش.م.ل .ع ـلــى امل ـن ـفــذ عـلـيــه يــوســف حسن
ً
حيدر تحصيال لدين املنفذ بملف 13/516
تاريخ .2016/2/16
مصدر الحجز :دائرة تنفيذ بيروت ـ ـ حجز
تـنـفـيــذي ص ــادر عــن دائ ــرة تنفيذ بـيــروت
بــرقــم  2015/2307ت ــاري ــخ 2016/10/24
محضر وص ــف رق ــم  2016/2234بــالـقــرار
ً
تاريخ  2016/11/7و 2016/11/9تحصيال
لدين.
مساحته/118/ :م.2
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/129800/ :د.أ .ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـطـ ــرح:
/77880/د.أ.
ثانيًا :القسمني  9و 10من العقار رقم 2576
/حارة حريك
القسم  :9مخزن مع مستودع في السفلي
االول
القسم  :10مخزن مع مستودع في السفلي
االول
ولدى الكشف تبني ان القسمني مفتوحان
عـلــى بعضهما الـبـعــض وان لـهـمــا ثــاثــة
أبــواب جــرار من الخارج مع واجهة زجاج
داخ ـل ــي ملــدخـلـهـمــا وي ـم ـكــن ال ــوص ــول الــى
ال ـط ــاب ــق االول (امل ـت ـخ ــت) م ــن خ ــال درج
حــديــدي وال ــى الـطــابــق السفلي مــن خــال
درج باطون للقسمني بالط رخام والطابق
األول (املتخت) والطابق السفلي والطابق
االرضي جميعهم مفتوحني على بعضهم

ال ـب ـعــض وي ــوج ــد ح ـم ــام م ــع مـغـسـلــة في
الطابق السفلي وال يوجد بداخلهما اي
ديكور بل بعض الطاوالت والرفوف التي
تستعمل فــي وضــع اقمشة البراضي وان
بــاط القسمني االرض ــي والسفلي واالول
موزاييك وطني والدهان طرش كاوتشوك
واالم ـ ـ ـ ــدادات ال ـكـهــربــائ ـيــة مــاج ـيــك وطـنــي
وي ـص ـنــف ال ـق ـس ـمــن م ــن ال ـنــاح ـيــة الـفـنـيــة
بحالة جيدة جدًا.
الـقـســم  9م ــن ال ـع ـقــار  2576حـ ــارة حــريــك:
حــق انتفاع أو ارتـفــاق .يشترك فــي ملكية
الحقوق رقم  1و 3وما ورد عليها ـ ـ اشتراك
في امللكية .ارتفاق وتخطيط.
تـ ـح ــوي ــل تـ ــأمـ ــن :ت ــأم ــن ب ــال ـع ـق ــد ي ــوم ــي
 2009/5431وتحويل وتعديل وتخفيض
ت ـ ــأم ـ ــن ب ــالـ ـعـ ـق ــد ي ـ ــوم ـ ــي .2012/3040
ح ــول ال ـتــأمــن ملـصـلـحــة ال ـب ـنــك الـلـبـنــانــي
الـســويـســري ش.م.ل .ب ــذات ش ــروط العقد
األساسي وتعديالته يراجع العقد بملفه
وبالتكافل والتضامن.
ال ـح ـصــة امل ــؤم ـن ــة :ح ـصــة امل ــدي ــن ف ــي هــذا
العقار وسواه .نظمت شهادة قيد تأمني
نوع التأمني :رضائي
درجة التأمني :أولى بدون مزاحم مع حق
تحويل
الدائن :البنك اللبناني السويسري ش.م.ل.
املدين :يوسف حسن حيدر  2400سهم
قيمة التأمني/62500/ :د.أ.
نوع الفائدة :حسب شروط العقد
تــأمــن :بـخـصــوص حــق الـتـصـ ّـرف تــراجــع
ش ــروط العقد بملف  .516نظمت شهادة
قيد تأمني .تأمني رضائي.
درجة التأمني :ثانية مع حق التحويل
ت ــاري ــخ االس ـت ـح ـقــاق :ح ــق وف ــائ ــدة حسب
شروط العقد
الدائن :البنك اللبناني السويسري ش.م.ل.
املدين :يوسف حسن حيدر  2400سهم
صفة املدين :مالك العقار
قيمة التأمني/184000/ :د.أ.
نــوع الفائدة :حسب شــروط العقد ـ ـ حجز
تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ بيروت رقم
 2015/2327تــاريــخ  2016/2/16ملصلحة
البنك اللبناني السويسري ش.م.ل .على
ً
املنفذ عليه يوسف حسن حيدر تحصيال
لدين املنفذ بملفه 2013/516
تاريخ اإلشارة2016/02/16 :
مصدر الحجز :دائرة تنفيذ بيروت
مكان حفظ امللف :حارة حريك 2576
الـ ـح ــاج ــز :ال ـب ـن ــك ال ـل ـب ـنــانــي ال ـســوي ـســري
ش.م.ل.
املحجوز عليه :يوسف حسن حيدر ـ ـ حجز
تـنـفـيــذي ص ــادر عــن دائ ــرة تنفيذ بـيــروت
رقـ ــم  2015/2307ت ــاري ــخ 2016/10/24
ملصلحة املنفذ البنك اللبناني السويسري
ش.م.ل .ع ـلــى امل ـن ـفــذ عـلـيــه يــوســف حسن
حـيــدر ـ ـ ـ محضر وص ــف ص ــادر عــن دائ ــرة
تنفيذ بعبدا رقم  2234تاريخ 2016/11/7
و.2016/11/9
الـ ـح ــاج ــز :ال ـب ـن ــك ال ـل ـب ـنــانــي ال ـســوي ـســري
ش.م.ل.
املحجوز عليه :يوسف حسن حيدر
الـقـســم  10مــن الـعـقــار  2576ح ــارة حــريــك:
نفس ما ورد على القسم  9من العقار 2576
حارة حريك.
مساحة القسم /70/ :9م 2تقريبًا
مساحة القسم /57/ :10م 2تقريبًا
تخمني القسمني  9و 10مــن العقار 2576
حارة حريك  /152400/د.أ.
الطرح/91440/ :د.أ.
تاريخ ومكان املزايدة :تجري املزايدة نهار
االربعاء في  2017/10/11الساعة الحادية
عـشــرة صـبــاحــا أم ــام رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
بعبدا في قصر عدل بعبدا املبنى الجديد.
شروط البيع :فعلى الراغب بالشراء وقبل
املباشرة باملزايدة ايــداع مبلغ مــواز لثمن
ال ـطــرح فــي ص ـنــدوق الـخــزيـنــة أو مصرف
مـقـبــول بــاســم رئـيــس دائ ــرة تنفيذ بعبدا
أو تـقــديــم كـفــالــة مـصــرفـيــة تـضـمــن املبلغ
وات ـخــاذ محل اقــامــة ضمن نـطــاق الــدائــرة
كـمــا عـلـيــه وخ ــال ثــاثــة اي ــام م ــن ص ــدور
ق ـ ــرار االحـ ــالـ ــة اي ـ ـ ــداع ب ــاق ــي ال ـث ـم ــن تـحــت
طائلة اع ــادة املــزايــدة بــزيــادة العشر على
مسؤوليته كما عليه وخالل عشرين يومًا
تلي االحالة دفع الثمن ورســم الداللة %5
والتسجيل.
مأمور تنفيذ بعبدا
عباس حمادي
إعالن بيع عقاري للمرة الثانية
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
القاضي فرنسوا الياس

املعاملة التنفيذية رقم 2015/1004
املنفذ :خليل أنطون خليل
املنفذ عليه :إيلي يوسف الشمالي
السند التنفيذي :سندي دين.
تاريخ التنفيذ2015/5/21 :
تاريخ محضر الوصف2015/6/24 :
تاريخ تسجيله2015/7/13 :
بيان العقار املـطــروح للبيع ومشتمالته:
العقار /1428الرميل  1200سهمًا
مساحته 247 :م2
وه ـ ــو ق ـط ـع ــة ارض ع ـل ـي ـهــا بـ ـن ــاء مــؤلــف
مــن طــابــق ارض ــي وثــاثــة طــوابــق علوية.
االرضـ ـ ـ ــي ش ـق ـت ــان ش ـم ــال ـي ــة ث ـ ــاث غ ــرف
ونــواف ـع ـهــا ،جـنــوبـيــة غــرف ـتــان وسطيحة
ونوافعها.
طــابــق اول وثــالــث شـقـتــان شـمــالـيــة أربــع
غ ـ ــرف وم ـن ـت ـف ـع ــات ـه ــا ج ـن ــوب ـي ــة غ ــرف ـت ــان
ونوافعها.
ال ـطــابــق ال ـثــانــي شـقــة واحـ ــدة سـتــة غــرف
ومنتفعاتها.
حدود العقار  1428الرميل:
الغرب 1427 :و 1426والشرق  107وأمالك
عامة والشمال  1424الجنوب 1427
ق ـي ـمــة ت ـخ ـمــن  1200س ـه ـمــا م ــن ال ـع ـقــار
/1428الرميل/558.500/ :د.أ.
بــدل الـطــرح املـحــدد مــن قبل رئـيــس دائــرة
تنفيذ بيروت/294.888/ :د.أ.
موعد املزايدة ومكان اجرائها يوم االثنني
الواقع فيه  2017/10/16الساعة العاشرة
صباحًا أمــام رئيس دائــرة تنفيذ بيروت
في قصر العدل بيروت.
فعلى الراغب بالشراء تنفيذ احكام املواد
/983/ ،/987/ ،/973/أ.م.م .أن يودع باسم
رئيس دائــرة تنفيذ بيروت قبل املباشرة
باملزايدة أو في صندوق الخزينة أو احد
املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة مـبـلـغــا م ــوازي ــا لـبــدل
الـطــرح أو يـقــدم كفالة مصرفية تتضمن
هذا املبلغ وعليه اتخاذ مقام مختار له في
نـطــاق الــدائــرة ان لــم يكن لــه مـقــام مختار
فيه او لم يسبق له ان ّ
عي مقامًا مختارًا
فيه واال اعتبر قلم الدائرة مقامًا مختارًا
لــه وعليه ايـضــا فــي خــال ثــاثــة اي ــام من
تــاريــخ ص ــدور ق ــرار االح ــال ــة ايـ ــداع كامل
الثمن بــاســم رئـيــس دائ ــرة تنفيذ بيروت
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
الداللة خمسة باملئة دون حاجة إلى إنذار
أو طلب ذلك خالل عشرين يومًا من تاريخ
صدور قرار االحالة.
مأمور تنفيذ بيروت
وجدي القزي
إعالن
تـ ـج ــري املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة ل ــأم ــن الـ ـع ــام
مناقصة عمومية (محاولة أولى) في تمام
ال ـســاعــة الـثــانـيــة ع ـشــرة مــن ي ــوم الـثــاثــاء
الــواقــع فيه  ،2017/10/10وذلــك فــي قاعة
املناقصات في املديرية العامة لألمن العام
– املبنى املركزي رقم  /3/الطابق الثالث،
ل ـت ـل ــزي ــم ص ـي ــان ــة امل ـ ــول ـ ــدات ال ـك ـهــربــائ ـيــة
ال ـع ــائ ــدة لـلـمــديــريــة ال ـعــامــة ل ــأم ــن ال ـعــام
لسنة  2018مــوضــوع دفتر الـشــروط رقم
/369م ل تاريخ .2017/09/15
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  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 1781
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 الحادية عشرة والنصف من يوم
الثالثاء الواقع فيه  ،2017/10/10وذلك في
قاعة املناقصات في املديرية العامة لألمن
ال ـعــام – املـبـنــى املــركــزي رقــم  /3/الطابق
ال ـث ــال ــث ،ل ـت ـلــزيــم أعـ ـم ــال تـنـظـيــف مـبــانــي

ومقرات املديرية العامة لألمن العام لسنة
 2018موضوع دفتر الشروط رقم /367م
ل تاريخ .2017/09/15
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  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 1781
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 الثانية عـشــرة والنصف مــن يوم
الـثــاثــاء الــواقــع فيه  ،2017/10/10وذلــك
فــي قــاعــة املـنــاقـصــات فــي املــديــريــة العامة
لــأمــن ال ـع ــام – امل ـب ـنــى امل ــرك ــزي رق ــم /3/
الطابق الثالث ،لتلزيم زيت لــزوم اآلليات
واملــولــدات الكهربائية الـعــائــدة للمديرية
العامة لألمن الـعــام لسنة  2018موضوع
دفـ ـت ــر ال ـ ـ ـشـ ـ ــروط رقـ ـ ــم /371م ل ت ــاري ــخ
.2017/09/15
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  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 1781
تعديل موعد إعالن تلزيم مشروع إنشاء
م ـح ـط ــة ال ـت ـن ـق ـي ــة واملـ ـع ــالـ ـج ــة ملـ ـي ــاه س ـ ّـد
وبحيرة املسيلحة في قضاء البترون في
محافظة الشمال
الساعة التاسعة من يــوم االربـعــاء الواقع
فيه الــرابــع مــن شهر تشرين االول ،2017
ً
بــدال من الساعة التاسعة من يــوم االثنني
الــواقــع فـيــه الـثــامــن عـشــر مــن شـهــر أيـلــول
 ،2017تـ ـج ــري ادارة املـ ـن ــاقـ ـص ــات ـ ـ ـ ـ ـ فــي
مركزها الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع
بوردو ـ ـ الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة
الطاقة واملـيــاه ـ ـ املــديــريــة العامة للموارد
امل ــائ ـي ــة وال ـك ـهــربــائ ـيــة ـ ـ ـ ـ م ـنــاق ـصــة تـلــزيــم
مشروع إنشاء
محطة التنقية واملعالجة ومحطة الضخ
مل ـيــاه س ـ ّـد وب ـح ـيــرة املـسـيـلـحــة ف ــي قـضــاء
البترون في محافظة الشمال.
ـ ـ التأمني املــؤقــت :خمسماية مليون ليرة
لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
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 ــات ك ــاف ــة لـتـنـفـيــذ
م ـشــاريــع ال ـس ــدود واألن ـف ــاق واملـتـعـهــدون
امل ـص ـن ـف ــون ف ــي الـ ــدرجـ ــة االول ـ ـ ــى لـتـنـفـيــذ
ص ـف ـقــات األشـ ـغ ــال امل ــائ ـي ــة وف ـق ــا الح ـكــام
امل ــرس ــوم رق ــم  3688ت ــاري ــخ 1966/1/25
وتـعــديــاتــه ،وفـقــا ملــا ورد فــي امل ــادة  2ـ ـ 3
ّ
طيه.
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 1785
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة رقم 2015/2190
الرئيسة ناديا جدايل

