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فقدان مصدقة تخرج
التخرج  مصدقة  الدين  زين  هناد  عتاب  الطالبة  فقدت 
للعلوم  التقاني  العايل  املعهد  تشرين  جامعة  عن  الصادرة 

املالية و املصرفية بالالذقية قسم املصارف.
يرجى ممن يعثر عليها تسليمها إىل أقرب خمفر شرطة

39092

إعالن مزاد علني للمرة الثانية
لتأجري معصرة الزيتون يف نقورو بالسرعة الكلية

بناء على قرار املكتب التنفيذي الحتاد فالحي الالذقية رقم 178/ق تاريخ 2022/9/20 
يعلن احتاد فالحي الالذقية عن رغبته بتأجري معصرة زيتون نقورو باملزاد العلين على 

وضعها الراهن و ملدة أربعة أعوام إجيارية.
على من يرغب باالشرتاك باملزاد مراجعة احتاد فالحي الالذقية مصطحباً معه صورة 
عن اهلوية الشخصية و طلب يقدم يف ديوان االحتاد ملصق عليه الطوابع القانونية 

إضافة لغري موظف و غري حمكوم.
دفع التأمينات األولية يف صندوق االحتاد مبلغ /5000000/ مخسة مليون لرية سورية 

فقط ال غري
التأمينات النهائية 10 % من قيمة العقد اجلمالية

شراء دفرت الشروط  احلقوقي و املايل و الفين من املكتب املايل بقيمة /25000/ مخسة 
و عشرون ألف لرية سورية 

جيري املزاد يف الساعة /احلادية عشر/ صباحاً من يوم األربعاء 2022/9/28 يف قاعة 
االجتماعات يف االحتاد.

تقبل طلبات االشرتاك باملزاد حتى تاريخ بدء املزاد وتسجل الطلبات يف ديوان االحتاد 
أصواًل.

خيضع هذا اإلعالن لنظام العقود يف االحتاد و قانون العقود املوحد رقم /51/ لعام 
2004 و تعديالته.

ال يعترب العقد نافذاً إال بعد تصديقه من االحتاد العام للفالحني.
يتحمل املستأجر أجور اإلعالن و كافة الرسوم و الطوابع الناجتة عن العقد
مدة ارتباط العارض بعرضه /30/ ثالثون  يوماً من تاريخ رسو املزاد عليه 

رئيس احتاد  فاحي الاذقية
39093

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد :

املستأجر  : فراس عبد العزيز عجيب تولد 1978  
املؤجر : علي درويش العجي تولد 1968  

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ : 2021/7/7 و ينتهي : 2026/7/6     
رقم العقد وعنوان املتجر :الالذقية – مقام السيدة زينب عقار 1921 

الشبطلية       
أمني السجل التجاري بالاذقية 

39091

إعان
عن  الشبطلية  بلدية  تعلن 
ترخيص ملزاولة مهنة )إكسسوارات 
جواالت و توابعها و دفع الفواتري 
بيع  و  ــوال  اجلـ أجــهــزة  صيانة  و 
البطاريات  و  الكهربائية  اللدات 
ــدة لــلــمــواطــن أمحـــد يونس  ــائ ع
 1/942 ــم  رق الــعــقــار  على  حــلــوم 
يود  من  على  الشبطلية  عقارية 
بلدية  مبنى  مراجعة  االعــرتاض 
من  يــومــاً   15 خـــالل  الشبطلية 

تاريخ النشر.
رئيس جملس بلدية الشبطلية

133490

إعان
ــدة الــســامــيــة طلب  ــل تــعــلــن ب
ياسني  إبراهيم حممد   : املواطن 
لرتخيص هنكار للحام الكهرباء و 
 /485/ رقم  العقار  على  أكسجني 

من منطقة منجيال العقارية 
عــلــى مـــن يــــود االعـــــرتاض 
 /15/ مدة  خالل  البلدة  مراجعة 
مخسة عشر يوماً من تاريخ النشر.
رئيس بلدة السامية

133492

إعان
رخصيت  الــزوبــار  بلدية  تعلن 
عبداهلل  للمواطن  للسكن  بــنــاء 

غازي ركزه على
بالعقارين  السهمية  حصصه 
ــقــرامــة  ال  /41/ و   /20/ ــم  ــ رق

العقارية للمعرتضني تقديم
ــة خـــالل  ــدي ــل ــب ــل اعـــــــرتاض ل

ثالثون يوماً من تاريخ النشر
رئيس بلدية الزوبار

133497


