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معلومات الصحيفة العقاريةالجمهورية اللبنانية
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الخدمات االلكترونية

المنطقة العقارية :

٢٤-٠٦-٢٠٢٠تاريخ العملية:Public Worksطالب االستفسار:

محتويات و وصف العقار و الحقوق العينية و الوقوعات 

حق إنتفاع او إرتفاق : ارتفاق تخطيط عدد ٢.

دائرة تحصيل بيروت

 ورثة المرحومة سلمى جرجس صافي وهم : جورج و طوني و هيالني وسهام وسامية وعايدة عبدالله العبدالله

جوزف شعيا

المدعي:

المدعي:

مالك القسم

بلدية بيروت

بلدية بيروت

المدعى عليه:

المدعى عليه:

المحجوز عليه:

-

-

-

-

-

-

بيروت امانة السجل العقاري في 

المحلة : ٣٩٤٠العقار :

٧٩٢مساحة العقار/القسم (م٢) :

المرجع في السجل اليومي

التاريخالرقم

الحصة

سهم  اسماء المالكين
اساس الملكية (ملكية, تصرف, قرار قاضي) : الملكية: بموجب قرار المجلس البلدي ومحضر التحديد / ٨ -  ٢٤٠٠بلدية بيروت  (ملك)
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الملكية - التصرف المرجع في السجل اليومي

نوع الحق خالصة العقودالتاريخالرقم

االشرفيه

٧٤٣٣١رقم العملية:

إرتفاق تخطيط نوع االنتفاع او االرتفاق:

إظهار حدود : قطعة ارض ضمنها خمسة ابنية من حجر البناء االول الشمالي الشرقي يتألف من غرفتين من حجر ودار وغرفة طعام ومطبخ صغير ضمنه منافع من حجر شاحط توتيا والبناء الثاني الشرقي 
يتألف من غرفة ودار ومطبخ ومنافع والبناء الثالث الشمالي الغربي يتألف من غرفة ومطبخ صغير ومنافع وبجانبه يوجد قطعة صغيرة مطبخ شاحط تنك معد للهدم والبناء الرابع الغربي يتألف من مسكنين كل 

منهما يتألف من غرفة ومطبخ صغير ولحده يوجد منافع شاحط توتيا والبناء الخامس الجنوبي يتألف من غرفة ومطبخ ضمنه منافع شاحط توتيا / بالمحضر الفني رقم ٣٨٢٩ / ٣١ - ٧ - ٦٢ بملف ٢٣٢٦.
نوع العقار : أرض مبنية.

رسوم, شرفية تحسين : شرفية بالمرسوم ١٣ - ٤ - ٧٠ بملف ٩٣٧

رسوم, شرفية تحسين : شرفية بالمرسوم ٤٤٥٣ / ٩ - ١٢ - ٧٢ بملف ٣٢٠ مدور

رسوم, شرفية تحسين : شرفية بالمرسوم ١٠٠٧٧ / ٩ - ٤ - ٩٧٥ بملف ١ / رميل /

رسوم, شرفية تحسين : شرفية بالمرسوم ١٠٠٨٠ / ٩ - ٤ - ٩٧٥ بملف ٩٧ اشرفية

حجز : محضر حجز رقم ٢٩٠ / ٣١ - ١٢ - ٦٥ لمصلحة الخزينة اللبنانية

حجز : عقاري بكتاب تحصيل بيروت رقم ١٨٤٠ وسواه ، بملف ٢٧٤٣.
تاريخ اإلشارة : ١٩-١٢-٢٠٠٣
مصدر الحجز : وزارة المالية.

دعوى : استحضار دعوى لجانب القاضي المنفرد المدني العقاري رقم ٢٠١٨/١٥ من المدعي : ورثة المرحومة سلمى جرجس صافي وهم : جورج و طوني و هيالني وسهام وسامية وعايدة عبدالله العبدالله 
ضد المدعى عليها : بلدية بيروت تاريخ ٢٧-٢-٢٠١٨ الموضوع : اثبات ملكية بملفه

تاريخ الدعوى : ١٣-٠٣-٢٠١٨
مصدر الدعوى : مدنية.

دعوى : قيد احتياطي لمدة شهر باستحضار دعوى لجانب القاضي المنفرد المدني العقاري 
رقم ٢٠١٨/٦٠ من المدعي : جوزف شعيا

 ضد المدعى عليه : بلدية بيروت
 الموضوع : اثبات ملكية انشاءات بملفه

تاريخ الدعوى : ٠٥-١١-٢٠١٨
مصدر الدعوى : مدنية.

الحاجز:

١-

ملكالنوع الشرعي للعقار:

٢٤-٠٦-٢٠٢٠تاريخ معلومات الصحيفة لغاية:


