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دعوة هيئة عامة
بناء على قرار وزارة األشغال العامة واإلسكان 

رقم /6892/ بتاريخ 2022/9/5 .

وبناء  مؤقت  إدارة  تشكيل جملس  املتضمن 

على قرار جملس اإلدارة  املؤقت جلمعية احلياة 

التعاونية للسكن واالصطياف بالالذقية لقد مت 

حتديد موعد اجتماع اهليئة العامة يوم اإلثنني 

املوافق 2022/10/10 الساعة الواحدة ظهراً يف 

قاعة االحتاد سابقاً خلف املالية ويف حال عدم 

الساعة  إىل  يؤجل  القانوني  النصاب  اكتمال 

الثانية يف نفس املكان من أجل انتخاب جملس 

إدارة وجلنة مراقبة للجمعية .

رئيس جملس اإلدارة املؤقت 

39109

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر: عائشة حسني النسر           تولد 1960 
املؤجر:  مجال خليل راعي                 تولد  1959

يبدأ من تاريخ:  2022/9/21                وينتهي: 2024/9/21
رقم العقار وعنوانه: الاذقية - فديو عقار 1/1190 فديو

أمني السجل التجاري بالاذقية 
39111

فقدان مصدقة تخرج
فقدت الطالبة: مسية حممد العبدو

الطيب   التقاني  املعهد  تشرين  جامعة  عن  صادرة  خترج  مصدقة 

قسم )التخدير( 

يرجى ممن يعثر عليها تسليمها ألقرب خمفر شرطة

39112

قرار رقم /6892/
إن وزير االشغال العامة واإلسكان 

بناء على أحكام املرسوم رقم /208/ تاريخ 2021/8/10
وعلى أحكام القانون رقم /17/ تاريخ 2016/7/31 

وعلى أحكام املرسوم التشريعي رقم /99/ لعام 2011 
وعلى أحكام النظام الداخلي املوحد جلهات قطاع التعاون السكين الصادر 

بالقرار رقم /578/ لعام 2008 
تاريخ  557/ص  رقــم  بالاذقية  السكين  التعاون  مديرية  كتابي  وعلى 
2022/6/7 ورقم 620/ص تاريخ 2022/6/20 واملوثق لدينا برقم 2867 تاريخ 

2022/6/23
يقرر مايلي

املادة 1- يعني جملس إدارة مؤقت جلمعية احلياة التعاونية للسكن واالصطياف  
لعام   99 رقم  التشريعي  املرسوم  من  /أ/  الفقرة   /32/ املادة  سندًا ألحكام 

2011 من السادة :
حممد مجعة مصطفى رسان     ممثل عن مديرية التعاون السكين بالاذقية 

   غدير اخلري                                     ممثل عن اجلمعية 
   إبراهيم قاضي                                  ممثل عن اجلمعية

   حامت اخلري                                      ممثل عن اجلمعية 
   عاصم هيفا                                      ممثل عن اجلمعية 

املادة 2- مهمة اجمللس دعوة اهليئة العامة لانعقاد لبحث جدول األعمال 
وانتخاب جملس إدارة جديد وجلنة مراقبة 

املادة 3- مدة اجمللس ثاثة أشهر اعتبارًا من تاريخ تعيينه 
القانوني  النصاب  اكتمال  عدم  حال  يف  حتل  أو  اجلمعية  تدمج   -4 املــادة 
الجتماع اهليئة العامة خال دعوتني متتاليتني ضمن املدة احملددة له وفق 

أحكام املادة /32/ الفقرة /ج/ من املرسوم التشريعي رقم /99/ لعام 2011 
املادة 5- حيدد تعويض اجمللس بقرار الحق ويصرف من أموال اجلمعية 

املادة 6- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه وينشر يف إحدى الصحف احمللية 
إن وجدت أو إحدى صحف العاصمة وتتحمل اجلمعية نفقات النشر 

دمشق يف 2022/9/5
وزير االشغال العامة واإلسكان 

39110

إعان
تقدم إلينا املواطن صادق شلحة بطلب ترخيص بناء على العقار 

رقم  /69/ منطقة اسطامو العقارية.
ملن يود االعرتاض مراجعة البلدية خالل /30/ يوماً من تارخيه.

رئيس بلدية قمني
133532


