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   إعالنــــات                          إعالنــــات                         إعالنــــات    

عقد إيجار
عقد اجيار للسيد:

املستأجر: حسام حمسن سعيد      تولد  1987
املؤجر: ماهر حبيب طعمان          تولد 1979

مدة عقد االجياريبدأ من تاريخ:  2022/8/7 وينتهي:  2024/8/7
رقم العقار وعنوان املتجر: الالذقية ستخريس66ستخريس 

أمني السجل التجاري بالالذقية 
38964

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد 

 املستأجر : عبد اللطيف رحيل العلي           تولد     1971
املؤجر: هيام شحادة الربي                   تولد     1967        
مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ : 2022/8/25  وينتهي  2023/8/25
رقم العقار و عنوان املتجر : الالذقية - سقوبني عقار 566سقوبني

أمني السجل التجاري بالالذقية    
38968

إعالن مزاد علني
بناء على كتاب االحتاد العام للفاحني رقم /129/ ص ه ف تاريخ 2022/8/23

بناء على قرار املكتب التنفيذي الحتاد فاحي الاذقية رقم 123 /ق تاريخ 

2022/8/3

الرمل  لتأجري مستودع  مزاد علين  اجراء  الاذقية عن  يعلن احتاد فاحي 

الشمايل املشاد على العقار رقم /4/5258 طوق البلد شارع حرفوش

على من يرغب االشرتاك يف املزاد مراجعة احتاد فاحي الاذقية مصطحبا 

معه صورة عن اهلوية الشخصية و طلب يقدم يف ديوان االحتاد ملصق عليه 

الطوابع القانونية

دفع التأمينات األولية يف صندوق االحتاد مبلغ /500000/ ل0س مخسمائة 

ألف لرية سورية فقط ال غري

شراء دفرت الشروط احلقوقية واملالية من املكتب املايل بقيمة /8000/ ل0س

جيري املزاد يف الساعة /11/ صباحًا من يوم األثنني 2022/9/19

مدة ارتباط العارض بعرضه /30/ ثاثون يومًا من تاريخ رسو املزاد عليه و 

مخسة عشر يوما بعد تصديق العقد من االحتاد العام للفاحني

رئيس احتاد فاحي الاذقية 

38974

إعالن مزاد علني
بناء على كتاب االحتاد العام للفاحني رقم /129/ ص ه ف تاريخ 2022/8/23

بناء على قرار املكتب التنفيذي الحتاد فاحي الاذقية رقم 124 /ق تاريخ 
2022/8/3

لتأجري اجلرار  مزاد علين  بإجراء  رغبته  الاذقية عن  يعلن احتاد فاحي 
الزراعي نوع فرات استطاعة /70/ حصان التابع ملعصرة احتادنا يف نقورو 

على من يرغب باالشرتاك باملزاد مراجعة احتاد فاحي الاذقية مصطحبا 
معه صورة عن اهلوية الشخصية و طلب يقدم يف ديوان االحتاد ملصق عليه 

الطوابع القانونية
دفع التأمينات األولية يف صندوق االحتاد مبلغ /300000/ ل0س ثامثائة ألف 

لرية سورية فقط ال غري
شراء دفرت الشروط احلقوقي واملايل من املكتب املايل بقيمة /5000/ مخسة 

آالف لرية سورية
جيري املزاد يف الساعة احلادية عشر صباحًا من يوم اخلميس 2022/9/22 يف 

قاعة االجتماعات يف االحتاد
مدة ارتباط العارض بعرضه /15/ مخسة عشر يومًا من تاريخ رسو املزاد عليه 

و /10/ عشرة أيام من تاريخ تصديق العقد من االحتاد العام للفاحني
رئيس احتاد فاحي الاذقية 

38975

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد 

املستأجر: صبحي يوسف رحال            تولد  1954
املؤجر:  مدير أوقاف الالذقية

                                                   2005/5/3  : ــخ  ــ ــاريـ ــ تـ ــن  ــ مـ ــدأ  ــ ــب ــ ي اإلجيـــــــــار  عـــقـــد  مــــــدة 
رقم العقار و عنوان املتجر : الالذقية –العوينة عقار 580 العوينة 
أمني السجل التجاري بالالذقية  

38965

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد 

 املستأجر : ديانا حممد صبيحه          تولد     1989
املؤجر: مازن أمحد موسى                تولد  1972        

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ : 2022/6/1  وينتهي  2023/6/1
رقم العقار و عنوان املتجر : الالذقية – م.الرجيي  عقار 8/5292 ط.ب
أمني السجل التجاري بالالذقية   

38970

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر:  جهاد حممد ديوب          تولد1965 
املؤجر :  أديبة علي ديوب              تولد 1964 

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ :  2022/7/1     لغاية 2023/7/1
رقم العقار وعنوان املتجر: جبلة – اجلبيبات عقار 3/563الصليبة

أمني السجل التجاري بالالذقية 
38966

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد 

 املستأجر : جهينا علي صاحل          تولد     1980
املؤجر: حسن عماد معال               تولد  1992        

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ: 2022/8/9  لغاية  2023/8/8
رقم العقار و عنوان املتجر : الالذقية –  سيانو عقار 13/739 سيانو
أمني السجل التجاري بالالذقية   

38977

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد 

 املستأجر : أنس علي ماشي          تولد     1983
املؤجر:  حازم علي ماشي               تولد  1987

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ : 2022/6/1  لغاية  2025/6/1
رقم العقار و عنوان املتجر : الالذقية – دمسرخو على العقار 3342دمسرخو 
أمني السجل التجاري بالالذقية                         

38976

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر:  زياد طارق عليو         تولد  1973
املؤجر:  دريد مالك ديب              تولد 1983 

مدة عقد اإلجياريبدأ من تاريخ:  2022/8/25 وينتهي: 2023/8/25
رقم العقار وعنوان املتجر: الالذقية –سقوبني عقار 434سقوبني

أمني السجل التجاري بالالذقية 
38967

إعالن مزاد علني
لبيع موجودات مشروع البيوت الباستيكية يف جناتا 

بناء على كتاب االحتاد العام للفاحني رقم /129/ ص ه ف تاريخ 2022/8/23
بناء على قرار املكتب التنفيذي الحتاد فاحي الاذقية رقم 128 /ق تاريخ 

2022/8/3
يعلن احتاد فاحي الاذقية عن رغبته يف  اجراء مزاد علين للمرة األوىل  
األقواس  باستثناء  جناتا   يف  الباستيكية  البيوت  مشروع  موجودات  لبيع 

املعدنية اخلاصة بالبيوت الباستيكية
على من يرغب االشرتاك يف املزاد مراجعة احتاد فاحي الاذقية مصطحبا 
معه صورة عن اهلوية الشخصية و طلب يقدم يف ديوان االحتاد ملصق عليه 

الطوابع القانونية
على من يود االشرتاك باملزاد معاينة املواد املعروضة للبيع  يف موقع املشروع 

يف قرية جناتا جانب الوحدة االرشادية 
دفع التأمينات األولية يف صندوق االحتاد مبلغ /500000/ ل0س مخسمائة 

ألف لرية سورية فقط ال غري
شراء دفرت الشروط احلقوقية واملالية من املكتب املايل بقيمة /5000/ ل0س

الثاثاء 9/27/ 2022يف قاعة  الساعة /11/ صباحًا من يوم  املزاد يف  جيري 
االجتماعات باالحتاد 

تقبل طلبات االشرتاك باملزاد حتى موعد بدء املزاد 
كافة الطوابع والرسوم واجور اإلعان تقع على عاتق من يرسو  عليه املزاد

مدة ارتباط العارض بعرضه /30/ ثاثون يومًا من تاريخ رسو املزاد عليه و 
/15/مخسة عشر يومًا بعد تصديق العقد من االحتاد العام للفاحني

رئيس احتاد فاحي الاذقية 
38973

إعالن
سليم  كامل  للمواطن  بناء  ترخيص  طلب  عن  احلويز  بلدية  تعلن 

عفيصة على العقار/76/ منطقة احلويز العقارية.
فمن يود االعرتاض التقدم باعرتاضه خالل شهر من تارخيه.

رئيس بلدية احلويز
133180
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   إعالنــــات                       

إعالن مناقصة
تعلن نقابة أطباء سورية – خزانة التقاعد – نيتها بإفراز العقار  رقم   /307/ 

من منطقة الكاملية العقارية بالاذقية 
واملطلوب : 

إفراز العقار املذكور أعاه 
حتديد وحترير كل مقسم يف العقار املذكور ليصبح كل مقسم /2400/ سهما 

وبرقم مستقل لكل منها 
نقل ملكية العقار املذكور كاما لصاحل خزانة تقاعد أطباء سورية 

مدة اإلجناز ستة أشهر ابتداء« من تاريخ توقيع العقد 
العروض خال مخسة عشر يوما من تاريخ اإلعان يف إحدى  يتم تقديم 

الصحف 
يتم فض العروض يف اليوم التايل النتهاء مدة تقديم العروض يف مقر نقابة 

األطباء بالاذقية الساعة /12/ ظهرًا
تقدم العروض يف ديوان نقابة األطباء بالاذقية خال الدوام الرمسي

الفائز  العارض  وبني  سورية  أطباء  تقاعد  خزانة  بني  عقد  تنظيم  جيري 
باملناقصة

يكلف العارض الفائز هبذه املناقصة بتسديد طابع العقد ومجيع الضرائب 
والرسوم لدى مديرية مالية الاذقية والناجتة عن هذه األعمال  كضريبة 

الدخل وغريها 
  ال تتحمل خزانة التقاعد أي مصاريف أو رسوم أو غريها والناجتة عن هذه 
األعمال كون خزانة تقاعد األطباء معفاة من ضرائب التمتع وريع العقارات 
والعرصات والدخل والرسوم العقارية و الرسوم البلدية و الطوابع مبوجب 

القانون /187/ تاريخ 1954/6/13
غرامة التأخري واحد باأللف عن كامل املبلغ املتعاقد عليه عن كل يوم تأخري 
ويف حال عدم التنفيذ يلتزم الفائز بالعرض بإعادة كامل املبالغ املستلمة مع 
املتفق  املدة  انتهاء  من  واحد فقط  إليها خال شهر  املشار  التأخري  غرامة 

عليها، مع عدم حتمل خزانة التقاعد أي مصاريف ناجتة عن إلغاء العقد
 حماكم الاذقية هي املختصة بالنظر بأي خافات ناجتة عن هذا العقد

نقيب أطباء سورية
38969


