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عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  :     علي إبراهيم حممود        تولد 1985
املؤجر :   بالوكالة منال حممد خري التقي الشهري بالصغري  تولد  1985

يبدأ من تاريخ :    2022/8/1          وينتهي    2023/8/1
رقم العقار وعنوان املتجر: الالذقية – شارع أنطاكية  عقار 23/1970 شيخضاهر

أمني السجل التجاري بالاذقية 
39045

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  :     علي سليمان حسون      تولد 1995
املؤجر :        رامز سليم كنعان         تولد  1972

يبدأ من تاريخ :    2022/6/11    وينتهي    2026/6/11
رقم العقار وعنوان املتجر  : الالذقية – كلماخو  عقار 15/750 كلماخو

أمني السجل التجاري بالاذقية 
39044

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  :     عماد الدين درويش علي      تولد 1976
املؤجر :    أمحد حممد كنيفاتي             تولد  1998
يبدأ من تاريخ :    2022/8/2       وينتهي    2023/8/2

رقم العقار وعنوان املتجر: الالذقية – الزراعة  عقار 12/7005 ط.ب
أمني السجل التجاري بالاذقية 

39043

فقدان مصدقة تخرج
التخرج  مصدقة  فــرح  الــيــاس  سيمون  الطالب  فقد 
قسم  املدنية  اهلندسة  كلية  تشرين  جامعة  عن  الصادرة 

هندسة املواصالت والنقل. 
خمفر  أقــرب  إىل  تسليمها  عليها  يعثر  ممن  يرجى 

شرطة.
39047

فقدان أوراق جامعية
فقدت الطالبة إميان حممود أبو حطب مصدقة 

خترج وإجازة يف اهلندسة املدنية

ودبلوم الدراسات العليا ومصدقة دبلوم الدراسات 

العليا صادرة عن جامعة تشرين

كلية اهلندسة املدنية قسم اهلندسة اإلنشائية.

أقرب  إىل  تسليمها  عليها  يعثر  ممن  يرجى 

خمفر شرطة.

39049

إعالن مزاد علني
لتأجري معصرة الزيتون يف نقورو بالسرعة الكلية

قرار  وعلى   2022/9/7 تاريخ  146/ص  رقم  للفالحني  العام  االحتاد  كتاب  بناءً على 
املكتب التنفيذي الحتاد فالحي الالذقية رقم 166/ ق تاريخ 2022/8/31

يعلن احتاد فالحي الالذقية عن رغبته يف تأجري معصرة زيتون نقورو باملزاد العلين 
على وضعها الراهن و ملدة أربعة أعوام ميالدية.

على من يود االشرتاك باملزاد مراجعة احتاد فالحي الالذقية مصطحباً معه بطاقته 
الشخصية وطلب يقدم يف ديوان االحتاد ملصق عليه الطوابع القانونية إضافة إىل غري 

موظف – غري حمكوم.
دفع التأمينات األولية يف صندوق االحتاد مبلغ /5000000/ ل.س فقط مخسة ماليني 

لرية سورية
التأمينات النهائية 10 من قيمة العقد اإلمجالية.

شراء دفرت الشروط املايل واحلقوقي و الفين مببلغ /25000/ ل.س مخس وعشرون 
ألف لرية سورية من املكتب املايل.

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

موعد املزايدة يوم الثالثاء الواقع يف 2022/9/20 الساعة /11/ صباحاً يف مقر احتاد 
فالحي الالذقية .

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

ال يعترب هذا العقد نافذاً إاّل بعد تصديقه من االحتاد العام للفالحني.
يتحمل املستأجر أجور اإلعالن و كافة الرسوم و الطوابع الناجتة عن العقد.

مدة ارتباط العارض بعرضه /30/ يوماً من تاريخ رسو املزاد عليه. 
رئيس احتاد  فاحي الاذقية

39048

إعالن مزايدة علنية
 بالسرعة الكلية

بناءً على قرار املكتب التنفيذي الحتاد فالحي الالذقية رقم 167 /ق تاريخ 2022/9/7

يعلن احتاد فالحي الالذقية عن رغبته يف مزايدة علنية لتضمني مثار احلمضيات والزيتون للمشاريع الزراعية العائدة 

للمنظمة الفالحية بشخصيتها االعتبارية للموسم 2022 – 2023

كما هي مبينة باجلدول التايل :

التأمينات األولية / ل .سالمساحة / دونم /الزراعةالمشروع
504000000زيتونجناتا

15700000حمضياتالدفلة 
141000000حمضياترويسة الحرش

15150000حمضياتبدميون
20175000حمضيات جبريون

7750000حمضياتشير بيت صورو
325000حمضياتستخيرس
1525000حمضياتالجوزية
15450000زيتونالجوزية
3.5200000حمضياتروضو
121500000زيتونالقرامة

6.5700000زيتونالقفر والضامات
7200000حمضيات العمرونية

5175000حمضياتسيانو
9.14125000حمضيات جناتا

- التأمينات النهائية 10% من قيمة العقد اإلمجالية 

- موعد املزايدة يوم األحد 2022/9/18 الساعة / 11 / صباحاً يف مقر االحتاد، يوم اإلثنني تاريخ 2022/9/19 الساعة 

/ 11 / صباحاً يف مقر رابطة جبلة.

الشخصية مع  اهلوية  املوعد احملدد مصطحبني معهم  املذكورة احلضور يف  باملزايدة  االشــرتاك  - على من يرغب 

التأمينات األولية.

- ملزيد من املعلومات مراجعة قسم التعاونيات اإلنتاجية باالحتاد خالل الدوام الرمسي للحصول على دفرت الشروط 

مقابل / 15000 / ل .س.

- مدة ارتباط العارض بعرضه / 15 / يوماً من تاريخ رسو املزاد عليه.

- يف حال فشل املزاد األول يعاد املزاد للمرة الثانية بعد /7/ أيام من تاريخ املزاد األول يف ذات املكان و الزمان .
رئيس احتاد فاحي الاذقية

39046

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  :     فراس حبيب ديب          تولد 1983
املؤجر :   دريد مالك ديب                  تولد  1983

يبدأ من تاريخ :    2022/8/25و   ينتهي    2023/8/25
رقم العقار وعنوان املتجر  : الالذقية –سقوبني عقار 634  سقوبني

أمني السجل التجاري بالاذقية 
39042

إعان

حسن  ياسني  املواطن  تقدم 

شعيب  مقهى  تــرخــيــص  بطلب 

ملن  البشراح   /46/ العقار  على 

يود االعرتاض التقدم إىل ديوان 

بــلــدة عــني شــقــاق خــالل /15/ 

يوماً من تاريخ نشره.

رئيس البلدية 

133373


