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إعـــانـــــــــــــــات

فقدان مصدقة تخرج
فقد الطالب أمحد علي بنيات   

اهلندسة  كلية  تشرين  جامعة  عــن  ــادرة  صـ التخرج  مصدقة 

امليكانيكية و الكهربائية قسم القوى  

يرجى ممن يعثر عليها تسليمها إىل أقرب خمفر شرطة

39419

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  : حممد منصور منصور  تولد 1988
املؤجر :  بالوكالة تالني أرتني أرتني    تولد  1967

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ : 2022/9/1  وينتهي : 2025/9/1
رقم العقار وعنوان املتجر : الالذقية  – الكاملية عقار 22/116 الكاملية   
أمني السجل التجاري بالاذقية 

39420

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  : كلدان نظري ناصر تولد 1981
املؤجر :  منذر أسعد سلوم   تولد  1971

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ : 2022/10/23 وينتهي : 2023/10/23
رقم العقار وعنوان املتجر  : الالذقية  – بسنادا عقار 628 بسنادا   
أمني السجل التجاري بالاذقية 

39422

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  : مهران عبد احلميد كحيلة   تولد 1982
املؤجر :  حممد عبد احلميد كحيلة   تولد  1980

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ : 2022/10/1 وينتهي: 2023/10/1
رقم العقار وعنوان املتجر : الالذقية  – دمسرخو عقار 3013 دمسرخو   
أمني السجل التجاري بالاذقية 

39421

إعالن تبليغ بالصحف
        نظراً لعدم مبادرة السادة املكلفني املدرجة أمساؤهم أدناه لتسديد التزاماهتم املالية وتعذر تبليغهم مباشرة قررت مديرية مالية 

الالذقية تبليغهم بواسطة الصحف بناءً على اقرتاح قسم املتابعة وإدارة الديون آملني منهم مراجعة مديريتنا فور نشر هذا اإلعالن حتت 

طائلة متابعة اإلجراءات القانونية حبقهم لتحصيل حقوق اخلزينة.

املديونية نوع الوثيقة اليت تعذر تبليغها  الرقم الوطين  األم  إسم املكلف 

877092520/ل.س قرار حجز 8563 تاريخ 2022/10/16   02030136271 فتحية  أمحد عبد الوهاب رمحون 

1093589370/ل.س قرار حجز 8564 تاريخ 2022/10/16   06150010047 بدرة  ملى حسن ديبو 

833956590/ل.س قرار حجز 8565 تاريخ 2022/10/16   02210048068 فطوم  حممود عبد احلميد ديري 

1867952600/ل.س قرار حجز 8566 تاريخ 2022/10/16   06010303203 مين  مصطفى عمر برجس 

155049490/ل.س قرار حجز 8567 تاريخ 2022/10/16   02030302651 إميان  ناصر حممد تاج الدين حبوش 

971708990/ل.س قرار حجز 8568 تاريخ 2022/10/16   06010015173 مريم  أمحد حممود بيلونة 

326958330/ل.س قرار حجز 8569 تاريخ 2022/10/16   02140047689 خولة  أمحد عبد الوهاب حاج إبراهيم 

988325320/ل.س قرار حجز 8570 تاريخ 2022/10/16   06010135085 صفاء  حممود ممدوح دياب 

1212403150/ل.س قرار حجز 8571 تاريخ 2022/10/16   11010288572 لطيفة  رؤى حسن اهلواري العلي 

7464430/ل.س قرار حجز 8572 تاريخ 2022/10/16   06010303309 رملة  عبد اهلل حممد برجس 

                                                                                                                     مدير مالية الاذقية 

39427     

إعالن قرار إحالـة أولية رقم ) 9684 (   
إن مدير مالية الالذقية 

وعمالً بقانون جباية األموال العامة رقم 341 لعام 1956 وتعديالته 
والقرار رقم 640/و لعام 1989 

وقانون أصول احملاكمات املدنية وتعديالته 
وقرار اإلحالة األولية رقم 9684 تاريخ 2022/11/13 املتضمن  إحالة  2400 سهم من العقار رقم / 
806/ منطقة كسب األوىل ) رقبة+انتفاع ( على اسم املزاود مهند مسعود ديك ببدٍل وقدره /77114000 / 
ل.س سبع وسبعون مليوناً و مئة وأربعة عشر ألف لرية سورية فقط ال غري واجلاري مبلكية السيد مسعود 

كامل ديك كفيل املوفدة هناء مسعود ديك يعلن ما يلي :
1.. تقبل الزيادة العشرية من أي شخص غري ممنوع منها وذلك خالل عشرة أيام تلي نشر هذا اإلعالن

2.. على عارض الزيادة العشرية إيداع مخس الثمن اجلديد
3.. يبقى الباب مفتوحاً لقبول الزيادة  العشرية لغاية الساعة اخلامسة عشرة من اليوم الذي يلي 

تاريخ نشر اإلعالن
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه أصواًل.

 
                                                              مدير مالية الاذقية 

39426

إعالن طلب استدراج عروض 
للمرة الثانية 

تعلن مجعية الدلفني التعاونية للسكن بالالذقية
الكشف  وفق  /12/ شقة  ل  اهليكل  على  البناء  أعمال  1-تنفيذ 

التقديري 
الكائن بشارع بغداد خلف  العروض يف مقر اجلمعية  2- تقدم 
ماعدا  الساعة /1/ إىل /3/ ظهراً  معرض L G لإللكرتونيات من 

يومي اجلمعة و السبت 
3- تفض العروض يوم األحد 2022/12/4 الساعة الواحدة ظهراً 

يف مقر اجلمعية 
4- حتدد التأمينات األولية /500000/ مخسمائة ألف لرية سورية 

و التأمينات النهائية
 ) 5% من القيمة النهائية إلبرام العقد ( 

5- مدة إجناز العرض /18/ شهراً
6- مدة ارتباط العارض بعرضه /60/ يوماً 

العرض  هبذا  اخلــاص  الشروط  دفرت  شــراء  للمتعهد  7- ميكن 
و االطالع على املخططات و احلصول على كافة الشروط املتعلقة 

باملناقصة من مقر اجلمعية 
رئيس جملس اإلدارة 

39425 عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  : نرمني أيوب بريق تولد 1988
املؤجر :  مؤيد أيوب بريق   تولد  1998

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ : 2022/11/1 وينتهي: 2023/11/1
رقم العقار وعنوان املتجر : الالذقية – عني الوادي عقار 843 عني الوادي     
أمني السجل التجاري بالاذقية 

39424

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  : أمحد حييى عطاف    تولد 1981
املؤجر :  يسرب حييى عطاف    تولد  1973

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ : 2022/7/20 وينتهي : 2023/7/20
رقم العقار وعنوان املتجر : القرداحة الشارع الرئيسي عقار 1174 القرداحة    
أمني السجل التجاري بالاذقية 

39423


