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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
استقصاء االسعار لشراء قطع غيار لزوم
ال ـك ـشــف الـ ـع ــام ع ـلــى امل ـج ـمــوعــة الـثــانـيــة
وال ـك ـش ــف ع ـلــى االج ـ ـ ــزاء ال ـســاخ ـنــة على
املجموعة االول ــى فــي معمل صــور وهي
من نوع .GE frame 6B
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
األسـ ـع ــار امل ــذك ــور أعـ ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخــة م ـج ــان ــا م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط مــن
مصلحة الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق 12
(غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق
النهر.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
علما إن آخر موعد لتقديم العروض هو نهار
الجمعة الــواقــع في  2015/8/28عند نهاية
الدوام الرسمي الساعة  11.00صباحًا.
بيروت في 2015/7/10
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس جان شكر الله
التكليف 1348
إعالن
ت ـع ـلــن ش ــرك ــة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ال ـش ـمــالــي
املغفلة ـ ـ القاديشا عن استدراج للعروض
لشراء محوالت توتر منخفض  /متوسط
مختلف الـقــدرات (عــدد  ،)120وذلــك وفق
امل ــواص ـف ــات ال ـف ـن ـيــة والـ ـش ــروط االداري ـ ــة
امل ـح ــددة ف ــي دف ـتــر ال ـش ــروط ال ــذي يمكن
الحصول على نسخة عنه لقاء سبعماية
الف ليرة لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم
ال ـش ــراء فــي املـصـلـحــة االداريـ ـ ــة فــي 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 ام ـ ــان ـ ــة ال ـ ـسـ ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الخميس
الــواقــع فيه  6آب  2015الـســاعــة  12ظهرًا
ضمنًا.
مدير القاديشا باالنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 1319
إعالن بيع عقاري باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
غرفة الرئيس فرنسوا الياس
املعاملة التنفيذية2015/680 :
املنفذ :جميل محمد علي الحبال ورفاقه
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ــم :م ـح ـم ــد ص ــال ــح ع ـث ـمــان
الـحـبــال وط ــارق عـثـمــان الـحـبــال ومحمد
حـســان عثمان الـحـبــال وخــديـجــة عثمان
الحبال وغادة عثمان الحبال.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :ق ــرار محكمة الــدرجــة
االول ــى بـيــروت تــاريــخ  2015/2/26حكم
2015/79
تاريخ التنفيذ2015/4/11 :
تاريخ محضر الوصف2015/5/20 :
تاريخ تسجيله2015/5/22 :
ان ال ـع ـق ــار املـ ـط ــروح ل ـل ـب ـيــع :وهـ ــو كــامــل
ال ـع ـقــار  539املـصـيـطـبــة وه ــو ع ـب ــارة عن
قطعة ارض ضمنها بناء من حجر مؤلف
من طابقني ودرج خارجي وتحت البناء
يوجد قبو الطابق االرض ــي مقسوم الى
شـقـتــن اول شـقــة تـحـتــوي عـلــى غرفتني
وزاروب ومطبخ وحـمــام وبــرنــدا ،الشقة
الثانية تحتوي على غرفة ودار وايــوان
وم ـط ـب ــخ وح ـ ـمـ ــام وبـ ــرنـ ــدتـ ــن وم ـن ــاف ــع.
الطابق االول يحتوي على مدخل وثالث
غرف ودار ومطبخ وبرندا وحمام وسطح
ومنافع.
مساحته 529 :مترًا مربعًا
ً
حدود العقار :شماال العقار  2646ـ ـ غربًا
العقار  312ـ ـ شرقًا العقار  182ـ ـ جنوبًا
العقار  181و 2442ولدى الكشف الحسي
تبني ان املواصفات مطابقة للمندرجات
املوصوفة اعــاه علمًا ان العقار مشغول
عـ ـل ــى سـ ـبـ ـي ــل االجـ ـ ـ ـ ـ ــارة م ـ ــن قـ ـب ــل ث ــاث ــة
مستأجرين.
قيمة التخمني/2.420.610 :دوالر أميركي
ب ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح امل ـ ـحـ ــدد مـ ــن رئـ ـي ــس دائ ـ ــرة
التنفيذ/2.420.610 :دوالر أميركي.
م ــوع ــد امل ـ ــزاي ـ ــدة ومـ ـك ــان اج ــرائـ ـه ــا :ي ــوم
االثنني الواقع فيه  2015/10/12الساعة
ال ـحــاديــة ع ـشــرة ظ ـه ـرًا فــي مـكـتــب رئيس
دائرة تنفيذ بيروت.
تطرح هذه الدائرة للبيع في املزاد العلني
العقار املوصوف اعاله.

فعلى الــراغــب فــي الـشــراء تنفيذًا الحكام
املواد  973و 978و 983من االصول املدنية
ان يودع باسم رئيس دائرة تنفيذ بيروت
ق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة لـ ــدى ص ـنــدوق
الـ ـخ ــزيـ ـن ــة او احـ ـ ــد املـ ـ ـص ـ ــارف امل ـق ـب ــول ــة
مبلغًا موازيًا لبدل الطرح او يقدم كفالة
مصرفية تضمن هذا املبلغ وعليه اتخاذ
مـقــام مـخـتــار لــه فــي نـطــاق ال ــدائ ــرة ان لم
يكن لــه مـقــام فيه او لــم يسبق لــه ان عني
مقامًا مختارًا واال عد قلم الــدائــرة مقامًا
مـخـتــارًا لــه وعليه ايـضــا فــي خــال ثالثة
ايام من تاريخ صدور قرار االحالة ايداع
كامل الثمن باسم رئيس دائ ــرة التنفيذ
فــي ص ـنــدوق الـخــزيـنــة او اح ــد املـصــارف
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 النذار
او طلب ذلك خالل عشرين يومًا من تاريخ
صدور قرار باالحالة.
مأمور تنفيذ بيروت
فاطمة دياب عمر
إعالن بيع باملعاملة 2013/425
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار االرب ـع ــاء في
 2015/7/29ال ـســاعــة الـثــانـيــة والـنـصــف
ب ـعــد ال ـظ ـهــر س ـي ــارة امل ـن ـفــذ عـلـيــه ج ــورج
انطوان كورية ماركة نيسان  350Zموديل
 2008رقـ ــم /413297/ب الـخـصــوصـيــة
ً
ت ـح ـص ـي ــا لـ ــديـ ــن طـ ــالـ ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ بـنــك
بيبلوس ش.م.ل .وكيله املحامي بول نون
البالغ  $/24518/عدا اللواحق واملخمنة
ب ـم ـب ـلــغ  $/15300/واملـ ـط ــروح ــة لـلـمــرة
الثانية بسعر  $/10500/او ما يعادلها
بالعملة الوطنية وان رسوم امليكانيك قد
بلغت /713.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـ ـحـ ــدد الـ ـ ــى م ـ ـ ــرآب املـ ـ ـ ــدور فـ ــي ب ـي ــروت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا او شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2014/1580
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار االرب ـع ــاء في
 2015/7/29الساعة الثالثة بعد الظهر
سيارة املنفذ عليه طوني ريمون ابراهيم
م ــارك ــة فــولـكـسـفــاكــن  Eosم ــودي ــل 2008
ً
رقم /337066/ب الخصوصية تحصيال
لـ ــديـ ــن طـ ــالـ ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ بـ ـن ــك ب ـي ـب ـلــوس
ش.م.ل .وكيله املـحــامــي بــول نــون البالغ
 $/18515/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/7432/واملطروحة بسعر  $/6000/او
ما يعادلها بالعملة الوطنية وان رسوم
امليكانيك قد بلغت /552.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـ ـحـ ــدد الـ ـ ــى م ـ ـ ــرآب املـ ـ ـ ــدور فـ ــي ب ـي ــروت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا او شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
استقصاء االسعار إلنشاء ممر يتسع 19
كــابــل تــوتــر متوسط فــي محطة بصاليم
الرئيسية.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
االسـ ـع ــار امل ــذك ــور أعـ ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخــة م ـج ــان ــا م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط مــن
مصلحة الــديــوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق
( 12غــرفــة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا أن آخر موعد لتقديم العروض هو
ن ـه ــار ال ـج ـم ـعــة ال ــواق ــع ف ــي 2015/7/24
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00
صباحًا.
بيروت في 2015/7/14
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس جان شكر الله
التكليف 1367

إعالن
ص ــدر ع ــن املــديــريــة ال ـعــامــة لــأمــن الـعــام
البيان اآلتي:
ُ
تعلم املديرية العامة لألمن العام الكفالء
الــذيــن يـقـيـمــون ضـمــن ن ـطــاق عـمــل مركز
م ــدح ــت ال ـ ـحـ ــاج االق ـل ـي ـم ــي ومـ ــركـ ــز أم ــن
ع ــام الـشــويـفــات االقـلـيـمــي ،أن ــه واعـتـبــارًا
م ــن ت ــاري ــخ  2015/07/27سـيـتــم اي ـقــاف
العمل بتجديد االقــامــات للرعايا العرب
واالج ـ ــان ـ ــب ع ـب ــر مـ ــراكـ ــز ل ـي ـب ــان بــوســت
وبالتالي عليهم تقديم طلبات التجديد
ح ـص ـرًا ف ــي امل ــرك ــزي ــن امل ــذك ــوري ــن وذل ــك
بـ ـه ــدف ال ـح ـص ــول ع ـل ــى ب ـط ــاق ــة االق ــام ــة
ال ـب ـيــوم ـتــريــة ال ــذك ـي ــة ،م ــع ال ـتــأك ـيــد على
إلــزام ـيــة ح ـضــور ال ـعــربــي واألج ـن ـبــي مع
الكفيل عند تقديم طلب تجديد االقــامــة
(م ــن االن ـم ــوذج ال ـقــديــم) ،ووج ــوب تقديم
هذه الطلبات قبل فترة خمسة ايــام على
االقـ ــل م ــن ان ـت ـهــاء م ــدة صــاح ـيــة الـسـمــة
بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـط ـل ـبــات ال ـج ــدي ــدة وان ـت ـهــاء
صالحية االقامة في حال التجديد.
إعالن
مــن أمــانــة الـسـجــل ال ـع ـقــاري املــركــزيــة في
زحلة والبقاع الغربي
طـ ـلـ ـب ــت ال ـ ـس ـ ـيـ ــدة م ـي ـش ـل ــن اسـ ـ ـب ـ ــر ك ــرم
بوكالتها عن كابي روجه كرم الوكيل عن
انطوان جرجس حداد احد ورثة املاز قيس
ابــو قيس سـنــدات تمليك بــدل عــن ضائع
بالعقارات رقم  266مارجرجس ومخايل
و 102و 198و 199و 201م ــارال ـي ــاس و
 1094و 741اراضــي زحلة وبالقسم  3من
العقار  284البربارة واالقسام  2و 3و 5من
العقار  102مارالياس.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
ليلى الحويك
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
الــى املنفذ عليه جـمــال حسني حوماني
ً
من بفروة ومجهول محل االقامة ،وعمال
بــاملــادة  409أ.م.م .تنبئك هــذه الــدائــرة ان
لديها باملعاملة التنفيذية رقم 2014/188
واملتكونة بــن فرنسبنك ش.م.ل .وبينك
انــذارًا تنفيذيًا بموضوع سندات وقرض
وحـ ـس ــاب جـ ـ ــاري وفـ ــوائـ ــد م ــا مـجـمــوعــه
 906318.99د.أ .عدا الرسوم وامللحقات.
وع ـل ـيــه ت ــدع ــوك ه ــذه ال ــدائ ــرة لـلـحـضــور
اليها شخصيًا او بواسطة وكيل قانوني
الس ـتــام االنـ ــذار ومــرفـقــاتــه تـحــت طائلة
متابعة التنفيذ بحقك بانقضاء  20يومًا
تلي النشر مضافًا اليها مهلة االنذار.
رئيس القلم
حسن ايوب
إنذار
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي طارق طربيه
م ــوج ــه ل ـل ـس ـيــد ع ـل ــي م ـن ـيــر ع ـب ــد ال ـنــافــع
ً
الشريف املقيم اصال في الصفرا ـ ـ الطريق
الـســاحـلـيــة م ـقــابــل مـجـمــع ص ـفــرا مــاريــن
بلوك  Cوحاليًا مجهول محل االقامة.
ت ــدع ــوك هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة ل ـل ـح ـضــور الـيـهــا
بالذات أو بواسطة وكيل قانوني لتبلغ
االنـ ـ ـ ـ ــذار مـ ــع ط ـل ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ وامل ــرفـ ـق ــات
باملعاملة رقم  2014/866املقامة بوجهك
من جمعية مالكي العقار رقم  322الصفرا
ـ ـ مجمع صـفــرا مــاريــن ك ــروزر بموضوع
ً
تـنـفـيــذ نـفـقــات مـشـتــركــة تـحـصـيــا ملبلغ
/16817/د.أ .اضافة الى الفوائد والرسوم.
عليك الـحـضــور ضـمــن املـهـلــة القانونية
واال ي ـس ـقــط ح ـقــك ب ــاالعـ ـت ــراض وي ـتــابــع
التنفيذ بوجهك كما عليك اتـخــاذ محل
اق ــام ــة ل ــك ض ـمــن ن ـطــاق ال ــدائ ــرة واال عد
قلمها مقامًا مختارًا لك.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إنذار
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي الياس ريشا
موجه للسيد ايلي انطوان ابراهيم املقيم
ً
اص ــا فــي ال ـصـفــرا ـ ـ ـ ـ الـطــريــق الساحلية
م ـق ــاب ــل م ـج ـم ــع صـ ـف ــرا مـ ــاريـ ــن بـ ـل ــوك D
وحاليًا مجهول محل االقامة.
ت ــدع ــوك هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة ل ـل ـح ـضــور الـيـهــا
بالذات أو بواسطة وكيل قانوني لتبلغ
االنـ ـ ـ ـ ــذار مـ ــع ط ـل ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ وامل ــرفـ ـق ــات
باملعاملة رقم  2014/723املقامة بوجهك

من جمعية مالكي العقار رقم  322الصفرا
ـ ـ مجمع صـفــرا مــاريــن ك ــروزر بموضوع
ً
تـنـفـيــذ نـفـقــات مـشـتــركــة تـحـصـيــا ملبلغ
/13096/د.أ .اضافة الى الفوائد والرسوم.
عليك الـحـضــور ضـمــن املـهـلــة القانونية
واال ي ـس ـقــط ح ـقــك ب ــاالعـ ـت ــراض وي ـتــابــع
التنفيذ بوجهك كما عليك اتـخــاذ محل
اق ــام ــة ل ــك ض ـمــن ن ـطــاق ال ــدائ ــرة واال عد
قلمها مقامًا مختارًا لك.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إنذار
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي الياس ريشا
مــوجــه للسيد اي ــاد حــاتــم سـلـطــان املقيم
ً
اص ــا ف ــي ال ـص ـفــرا مـجـمــع ص ـفــرا مــاريــن
كــروزر القسم رقم  12Aشقة  142وحاليًا
مجهول محل االقامة.
ت ــدع ــوك هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة ل ـل ـح ـضــور الـيـهــا
بالذات أو بواسطة وكيل قانوني لتبلغ
االنـ ـ ـ ـ ــذار مـ ــع ط ـل ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ وامل ــرفـ ـق ــات
باملعاملة رقم  2012/1081املقامة بوجهك
من جمعية مالكي العقار رقم  322الصفرا
ـ ـ مجمع صـفــرا مــاريــن ك ــروزر بموضوع
ً
تـنـفـيــذ نـفـقــات مـشـتــركــة تـحـصـيــا ملبلغ
/6347/د.أ .اضافة الى الفوائد والرسوم.
عليك الـحـضــور ضـمــن املـهـلــة القانونية
واال ي ـس ـقــط ح ـقــك ب ــاالعـ ـت ــراض وي ـتــابــع
التنفيذ بوجهك كما عليك اتـخــاذ محل
اق ــام ــة ل ــك ض ـمــن ن ـطــاق ال ــدائ ــرة واال عد
قلمها مقامًا مختارًا لك.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
طلب حسن نجيب ســابــق ملوكله نجيب
ع ـلــي رعـ ــد أحـ ــد ورث ـ ــة ع ـلــي م ـح ـمــد رعــد
شـ ـه ــادة ق ـيــد بـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــار 3261
حاصبيا
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل املعاون في مرجعيون
متري مبيض
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـلـبــت س ــام ن ــور ال ـحــركــه املـشـتــريــة من
ح ـس ـنــي ،زهـ ـي ــر ،س ــال ــم ،ن ـظ ـي ــره ،ه ـي ـفــاء،
يــوســف نــور الـحــركــه سـنــدات ملكية بدل
ضائع للعقار  7/806برج البراجنة وعن
حصتها فــي مــا خــص الـعـقــار  2144برج
البراجنة
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

رشكة رائدة
يف صناعة القوالب البالستيكية
تطلب إختصاصني يف:
 - CNCمخرطة – فريزة –
تجميع وتصميم
ت 05/810590 :
Email:hr@doriane-copar.com

إعالم تبليغ

املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الضريبة على القيمة املضافة ـ ـ
مصلحة العمليات ـ ـ دائرة خدمات الخاضعني ،املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول
ادناه للحضور الى دائرة االلتزام الضريبي في مديرية الضريبة على القيمة املضافة،
مبنى وزارة املالية ،قــرب قصر العدل ـ ـ شــارع كورنيش النهر ـ ـ بيروت ،لتبلغ البريد
املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعــام ،واال
ً
يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها أعاله،
علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
جورج انيس فوش
وفيق ابراهيم بدور

رقم املكلف
14995
150765

رقم البريد املضمون
RR139381617LB
RR139381625LB
التكليف 1349

إعالم تبليغ

املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الضريبة على القيمة املضافة ـ ـ
مصلحة العمليات ـ ـ دائــرة خدمات الخاضعني ،املكلفني الــواردة أسماؤهم في الجدول
ادنــاه للحضور الــى دائــرة املراقبة الضريبية واالس ـتــردادات في مديرية الضريبة على
القيمة املضافة ،مبنى وزارة املالية ،قرب قصر العدل ـ ـ شارع كورنيش النهر ـ ـ بيروت،
لتبلغ البريد املــذكــور تجاه اســم كل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا
ً
االعــام ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار
اليها أعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

رقم
املكلف

رقم البريد
املضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ لصق
LIPANPOST

leather house trading
2015/06/02 2015/05/13 RR136822933LB 2371924 general international
محمد عقيل مروة
ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـيـ ــرام ـ ـيـ ــك
2015/06/22 2015/06/04 RR136822964LB 2060243
العامة ش.م.ل .جيسيكو
التكليف 1349
إعالم تبليغ

املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الضريبة على القيمة املضافة ـ ـ
مصلحة العمليات ـ ـ دائرة خدمات الخاضعني ،املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول
ادناه للحضور الى دائرة التدقيق امليداني في مديرية الضريبة على القيمة املضافة،
مبنى وزارة املالية ،قــرب قصر العدل ـ ـ شــارع كورنيش النهر ـ ـ بيروت ،لتبلغ البريد
املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعــام ،واال
ً
يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها أعاله،
علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
عباس شرف الدين

رقم البريد
رقم
املضمون
املكلف
RR009974771LB 2168929

تاريخ الزيارة
الثانية
2015/05/26

تاريخ لصق
LIPANPOST
2015/06/08
التكليف 1349

