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جمعية ال�شباب التعاونية لل�سكن واال�صطياف
(( دعوة حل�ضور اجتماع هيئة م�ستفيدي م�شروع
معربا ال�سكني الثاين حم�ضري  4512و )) 4513
بناء على حم�ضر جل�سة جمل�س الإدارة رقم  /23 /تاريخ
 2020/12/17تعلن جمعية ال�شباب التعاونية لل�سكن واال�صطياف
بريف دم�شق عن دعوة هيئة م�ستفيدي م�شروع معربا ال�سكني
الثاين حم�ضر  4512و 4513حل�ضور اجتماع الهيئة وذلك يوم
الأحد الواقع بتاريخ 2021/1/24م ال�ساعة ( )12ظهراً  ،يف ال�صالة
العامة بحرنة ملناق�شة جدول الأعمال التايل:
 -1الك�شف التقديري لإمتام �أعمال املرافق العامة.
 -2خطة التمويل.
 -3انتخاب جلنة م�شروع ويف حال عدم اكتمال الن�صاب
القانوين يكون االجتماع الثاين ال�ساعة الواحدة ظهراً
يف نف�س اليوم والتاريخ واملكان .
رئي�س جمل�س الإدارة
174

�إعـــــــــالن
قرر جمل�س �إدارة جمعية العفاف التعاونية لل�سكن
واال�صطياف باجلل�سة رقم ( )27تاريخ 2020/12/9
دع ��وة ج�م�ي��ع الأع �� �ض��اء م��ن غ�ي�ر امل�خ���ص���ص�ين واملكتتبني
وح�سب ج��دول الأف�ضليات لالكتتاب على ال�شاغر املتوفر
يف م�رشوع اجلمعية (�ضاحية الفيحاء ال�سكنية) على �أن
يقوم الع�ضو ال��راغ��ب باالكتتاب مبراجعة مقر اجلمعية
وتقدمي طلب االكتتاب �إىل جمل�س الإدارة ومن ثم ت�سديد
مبلغ  /15000000/ل�.س فقط اثنا ع�رش مليون لرية �سورية
وذل��ك خ�لال م��دة خم�سة ع�رش ي��وم� ًا م��ن ت��اري��خ ن�رش هذا
الإع�ل�ان ويف ح��ال ع��دم ح�ضور الع�ضو �أو م��ن ي�ن��وب عنه
قانوني ًا يعترب الع�ضو م�ستنكف ًا عن االكتتاب علم ًا �أن الدوام
يف اجلمعية يومي ًا من ال�ساعة الرابعة ع�رص ًا وحتى ال�ساعة
م�ساء عدا �أيام اجلمع والعطل الر�سمية لال�ستعالم
ال�سابعة ً
االت�صال على الرقم /0933384762/
رئي�س جمل�س الإدارة
172

جمعية ال�شباب التعاونية لل�سكن واال�صطياف
(( دعوة حل�ضور اجتماع هيئة م�ستفيدي
م�شروع منني ال�سكني حم�ضر )) 1333

جمعية �أع�ضاء حمافظة دم�شق دعــــــوة

بناء على حم�رض جل�سة جمل�س الإدارة رقم /23 /
تاريخ  2020/12/17تعلن جمعية ال�شباب التعاونية
لل�سكن واال�صطياف بريف دم�شق عن دعوة هيئة
م�ستفيدي م�رشوع منني ال�سكني حم�رض 1333
حل�ضور اجتماع الهيئة وذلك يوم الأحد الواقع
بتاريخ 2021/1/24م ال�ساعة ( )1ظهر ًا  ،يف ال�صالة
العامة بحرنة ملناق�شة جدول الأعمال التايل :
 -1الك�شف التقديري لأعمال الهيكل
 -2طريقة التنفيذ
 -3خطة التمويل
 -4انتخاب جلنة م�رشوع
ويف حال عدم اكتمال الن�صاب القانوين يكون االجتماع
الثاين ال�ساعة الثانية ظهر ًا يف نف�س اليوم والتاريخ واملكان .
رئي�س جمل�س الإدارة
173

قرر جمل�س �إدارة جمعية �أع�ضاء حمافظة دم�شق بجل�سته
رقم  10تاريخ  2020/12/27دعوة هيئة امل�ستفيدين يف
م�رشوع الفيحاء لالجتماع يف يوم االثنني تاريخ
 2021/1/25يف مقر االحتاد التعاون ال�سكني مبنطقة
عني الكر�ش ال�ساعة الثانية ويف حال عدم اكتمال الن�صاب
القانونـي يعقد االجتماع بنف�س اليوم ال�ساعة الثالثة
وذلك ملناق�شة جدول الأعمال التايل :
 – 1امل�صادقة على عقد حفر مق�سم اجلمعية . H 136
 – 2امل�صادقة على عقد الأعمال البيتونية .
 – 3توزيع املخططات على �أع�ضاء هيئة امل�ستفيدين
ومناق�شة مو�ضوع التخ�صي�ص والدفعات ال�شهرية
والدفعات ال�رضورية �إن لزم .
 – 4تفوي�ض جمل�س الإدارة وجلنة امل�رشوع بت�أمني كل
ما يلزم الجناز امل�رشوع واال�ستعانة باخلربات
الالزمة ل�ضمان ح�سن �سري عمل امل�رشوع .
 – 5ما ي�ستجد من الأمور .
رئي�س جمل�س االدارة
166

جمعية العفاف التعاونية لل�سكن واال�صطياف
دعوة لت�سديد االلتزامات املالية املرتتبة علي االع�ضاء املق�صرين
27
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عواطف حممد اخلاروف

�سامر حممود احلم�صي
 -99غ�سان االبراهيم بن م�شهور

خال�صة عقد الإيجار

خال�صة انتهاء عقد ايجار

خال�صة عقد الإيجار

خال�صة عقد الإيجار

العائد لل�سيد  :عمار ح�سن ملحم
العنوان  :الدريكي�ش – دوير ر�سالن رقم العقار 3/417
املدة  :من  2021/1/3لغاية 2022/1/2
امل�ؤجر � :سليمان معال �شدود
امل�ست�أجر  :عمار ح�سن ملحم
�أمني ال�سجل التجاري بطرطو�س
40015

العائد لل�سيد  :عمار ح�سن ملحم
العنوان  :الدريكي�ش – دوير ر�سالن رقم العقار
تاريخ االنتهاء2009/12/1 :
امل�ؤجر  :فيليب عبود زيدان
امل�ست�أجر  :عمار ح�سن ملحم
�أمني ال�سجل التجاري بطرطو�س
40014

العائد لل�سيد � :أ�سامة نزيه عي�سى
العنوان  :طرطو�س  -ب�سماقة رقم العقار 8/159
املدة  :من  2021/1/1لغاية 2022/1/1
امل�ؤجر  :ح�سن علي �شعبان
امل�ست�أجر � :أ�سامة نزيه عي�سى
�أمني ال�سجل التجاري بطرطو�س
40013

املربم ما بني  :الفريق الأول امل�ؤجر  :معذى �سعيد ال�شعار والدته
 :ر�سميه تولد 1949 :رقم القيد  :ال�سويداء خـــ478
الفريق الثاين امل�ست�أجر  :عماد �سهيل �سلوم والدته  :غاده
رقم القيد � :شهبا خــ313
تولد 1989 :
مدة العقد � :سنة اعتبارا من 2020/ 11 / 8 :ولغاية 2021/ 11 / 7 :
العنوان  :ال�سويداء � -رشق الفرن الآيل
امني ال�سجل التجاري بال�سويداء
45003

خال�صة عقد الإيجار
ا�ستناد ًا �إىل قانون التجارة رقم  33لعام  2007خال�صة عقد الإيجار
العائد للم�ست�أجر ال�سيد فادي طعمة على العقار رقم  4/667حو�ش
بال�س كتلة خفيفة وامل�ؤجر يو�سف قلعجي علم ًا ب��أن مدة الإيجار
عامان فقط تبد�أ من  2020/2/26وعنوان املتجر دم�شق حو�ش بال�س
كتلة ( )3خفيفة.
�أمني ال�سجل التجاري بدم�شق
149

اعالنات ر�سمية

�إعالن
ادعى ال�سيد ( :عبد الرحمن حمندو�ش
بن حممد)
فقدان �سند متليك للعقار رقم حم�ضر
( )5/4370منطقة عقارية (�أن�صاري)
وطلب بدال عنه.
تقدم االعرتا�ضات على هذا الطلب �إىل
مديريتنا خالل خم�سة ع�شر يوما من
تاريخ ن�شر هذا الإع�لان يف اجلريدة
الر�سمية .
مدير امل�صالح العقارية بحلب
90103
�إعالن
ادعى ال�سيد �( :سعيد بر�صه مبي�ض بن
عبد الرحمن)
فقدان �سند متليك للعقار رقم حم�ضر
( )5/6874منطقة عقارية (رابعة)
وطلب بدال عنه.
تقدم االعرتا�ضات على هذا الطلب �إىل
مديريتنا خالل خم�سة ع�شر يوما من
تاريخ ن�شر هذا الإع�لان يف اجلريدة
الر�سمية .
مدير امل�صالح العقارية بحلب
90104
اعالن
ادعى ال�سيد  ( :ناجي بن علي العلي)
فقدان �سند التمليك للعقار رقم املح�ضر
(  ) 1970املنطقة العقارية  /كفر داعل
 /وطلب بد ًال عنه .
تقدم االعرتا�ضات على هذا الطلب �إىل
مديريتنا خالل خم�سة ع�شر يوما من
تاريخ ن�شر هذا الإع�لان يف اجلريدة
الر�سمية .
مدير امل�صالح العقارية بحلب
90105
�إعالن
ادع���ى ال�سيد ( :ه���دى وم��ه��ا كال�سي
بنتي م�صطفى جميل)

فقدان �سند متليك للعقار رقم حم�ضر
( )1/4550منطقة عقارية (رابعة)
وطلب بدال عنه.
تقدم االعرتا�ضات على هذا الطلب �إىل
مديريتنا خالل خم�سة ع�شر يوما من
تاريخ ن�شر هذا الإع�لان يف اجلريدة
الر�سمية .
مدير امل�صالح العقارية بحلب
90106
�إعالن
ادع����ى ع��ب��د احل��م��ي��د ب���ن ع��ب��د ال��ق��ادر
العلو�ش �سند متليك رق��م /2915/:
منطقة عقارية تلبي�سة بحم�ص ويطلب
بدل عن �ضائع .
فللمعرت�ض مراجعتنا خ�ل�ال /15/
ي��وم��ا م���ن ت���اري���خ ال��ن�����ش��ر باجلريدة
الر�سمية .
مدير امل�صــالح العقارية بحم�ص
113049
�إعـالن
ادع��ت ي�سرى بنت حممد ديب �أبر�ص
�سند متليك رق��م  4/2670/:منطقة
عقارية خام�سة بحم�ص ويطلب بدل
عن �ضائع .
فللمعرت�ض مراجعتنا خ�ل�ال /15/
ي��وم��ا م���ن ت���اري���خ ال��ن�����ش��ر باجلريدة
الر�سمية .
مدير امل�صــالح العقارية بحم�ص
113050
�إعالن
ادع��ى رفعت بن مطان�س عطية �أ�صالة
ووكالة عن �سنحريب بن مطان�س عطية
ووائ��ل بن مطان�س عطية بفقدان �سند
متليك رق��م  /1223/:منطقة عقارية
قطينة بحم�ص ويطلب بدل عن �ضائع .
فللمعرت�ض مراجعتنا خ�ل�ال /15/
ي��وم��ا م���ن ت���اري���خ ال��ن�����ش��ر باجلريدة
الر�سمية .
مدير امل�صــالح العقارية بحم�ص
113051

اعــــــــالن
ا�سم اجلهة املعلنة  :م�ؤ�س�سة الإ�سكان الع�سكرية – الفرع /14 /ال�سويداء
نوع الإعــــــــالن � :إعالن ا�ستدراج عرو�ض ا�سعار للمرة الثالثة
الت�صنـــــــــــــيف  :اعمال تكييف وكهرباء
�آخر موعد ال�ستالم العرو�ض  :ال�ساعة /15 /من يوم ال�سبت 2021/1/30
تاريــــــــــــخ ف�ض العرو�ض  :ال�ساعة /10 /من يوم االحد 2021/ 1/31
ن�ص الإعـالن  :لتنفيذ اعمال اك�ساء وجتهيز مكتب امل�صرف التجاري ب�صلخد يف حمافظة
ال�سويداء -الت�أمينات الأولية خم�سمائة الف لرية �سورية ال غري
 الت�أمينات النهائية خم�سة باملئة من القيمة الإجمالية للعقد مدة �إجناز التعهد  / 50/خم�سون ًيوما  -مدة ارتباط العار�ض
املر�شح بعر�ضه �ستون ً
يوما من تاريخ تبليغه قرار تر�شيحه للتعاقد  -على من يـود اال�شرتاك
باملناق�صة مراجعة الفرع 14بال�سويداء و�شراء اال�ضبارة بقيمة  /15000/ل�0س فقط  :خم�سة
ع�شر الف لرية �سورية0
مدير الفرع/14 /
45002

جمعية الت�أمينات التعاونية لل�سكن واال�صطياف
دعوة هيئة امل�ستفيدين عقار رقم (� )583أ�شرفية الوادي

بناء على �أح�ك��ام النظام الداخلي للجمعيات التعاونية ال�سكنية ق��رر جمل�س �إدارة جمعية الت�أمينات
التعاونية لل�سكن واال�صطياف بجل�سة رقم ( )11تاريخ  2021/1/3دعوة هيئة امل�ستفيدين عن م�رشوع
العقار رقم ( )583لالجتماع يوم ال�سبت /23كانون الثاين 2021/ال�ساعة ( )13بعد الظهر وذلك يف مقر
اجلمعية الكائن يف دم�شق -م�ساكن ب��رزة -موقف الن�رص -الطابق الأول و�إذا مل يكتمل الن�صاب القانوين
ي�ؤجل لل�ساعة ( )14بعد الظهر من نف�س اليوم وذلك ملناق�شة جدول الأعمال التايل:
 -1امل�صادقة على �رصفيات امل�رشوع حتى تاريخه.
 -2بحث ومناق�شة �آخر ما تو�صل �إليه امل�رشوع نتيجة توقفه ب�سبب الأح��داث التي �أملت ببلدنا احلبيب
وبحث طريقة تنفيذ باقي الأعمال يف �ضوء الأ�سعار اجلديدة للمواد والأعمال.
 -3انتخاب جلنة امل�رشوع.
رئي�س جمل�س الإدارة
164

�إعــــــــالن
تعلن القيادة العامة للجي�ش والقوات امل�سلحة عن حاجتها لتعيني عدد من املواطنني (ذكور
فقط) من حملة الإجازة اجلامعية يف التجارة واالقت�صاد �ضباط ًا جامعيني برتبة املالزم �أول
حتت االختبار يف اجلي�ش العربي ال�سورية.
 -1ي�شرتط يف طالب التعيني �أن يكون:
�أ -عربي ًا �سوري ًا منذ �أكرث من خم�س �سنوات.
ب -مل يتجاوز حتى تاريخ  2021/1/1ال�ساد�سة والع�رشين من العمر وي�ضاف ثالث �سنوات
ملن �أدى اخلدمة الإلزامية �أو كان موظف ًا يف �إحدى دوائر الدولة مدة تتجاوز خم�س �سنوات
�أم��ا بالن�سبة للع�سكريني �/صف ال�ضباط والأف��راد املتطوعني /الذين على ر�أ���س عملهم ال
يتجاوزن حتى  2021/1/1الثانية والثالثني من العمر.
ج -غري متزوج من �أجنبية.
د -الئق ًا �صحي ًا للخدمة الع�سكرية.
هـ� -أن ينجح بامل�سابقة التي جتريها القيادة العامة لهذه الغاية.
و -غري متخلف عن �أداء خدمة العلم (الإلزامية �أو االحتياطية).
ز -غري حمكوم بجناية �أو جنحة �شائنة �أو بعقوبة حب�س تتجاوز مدتها ثالثة �أ�شهر.
 -2تقدم الطلبات يف �إدارة القوى الب�رشية -فرع ال�ضباط -ق�سم اخلدمة اعتبار ًا من تاريخه
ولغاية 2021/2/2م مرفقة بالوثائق والثبوتيات التالية:
�أ -طلب خطي مل�صق عليه الطابع القانونـي (طابع مايل) مبين ًا فيه عنوانه الدائم واجلامعة
التي تخرج منها وتاريخ التخرج.
ب -ن�رشة ا�ستعالمات منوذج �/27/أ على ثالث ن�سخ.
ج -موافقة اجل�ه��ات املخت�صة على التعيني خ��ارج مالكها �إذا ك��ان م��وظ�ف�اً� ،أو وثيقة غري
موظف.
د� -صورة م�صدقة عن ال�شهادة اجلامعية مع بيان معدل التخرج و�صورة م�صدقة عن ال�شهادة
الثانوية.
هـ� -إخراج قيد نفو�س مدنـي �إلكرتونـي حديث عدد ./2/
و -وثيقة غري حمكوم مل مي�ض عليها �أكرث من ثالثة �أ�شهر.
ز� -صورة �شخ�صية قيا�س ( )4×4عدد � +/6/صورتني بالطول الكامل.
ح -م�صنف �سحاب.
 -3تبد�أ الفحو�صات الطبية والنف�سية اعتبار ًا من تاريخ 2021/2/6م ولغاية تاريخ  2021/2/7م يف
�إدارة الإعداد البدين ال�ساعة (� )9صباحاً.
 -4يحدد موعد �إجراء الفح�ص الكتابي للناجحني طبي ًا ونف�سي ًا على مدرج جامعة دم�شق-
كلية االقت�صاد بتاريخ 2021/2/13م ال�ساعة (� )9صباح ًا واملقابلة بتاريخ 2021/2/14م يف
�إدارة الإعداد البدين ال�ساعة (� )9صباحاً.
 للمزيد من املعلومات ميكن مراجعة قيادة املواقع واملناطق الع�سكرية يف املحافظات.القيادة العامة للجي�ش والقوات امل�سلحة

