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2

  جمعية آذار التعاونية للسياحة واالصطياف 
  دعوة اجتماع هيئة المشروع الثاني زبداني 

ــة  ــدعو جمعي ــع آذار ت ــطياف جمي ــكن واالص ــة للس ــور التعاوني ــين لحض المخصص
ــاني زبـــداني  ــاع هيئـــة مســـتفيدي المشـــروع الثـ يـــوم الســـبت بتـــاريخ  –اجتمـ

الجمعيــة  الســاعة الرابعــة والنصــف بعــد الظهــر فــي مقــر 2020/حزيــران/20
أ) وإذا لــم يــتم النصــاب يعقــد االجتمــاع 16(اتوســتراد المــزة بنــاء الفنــون الجميلــة 

ــة  ــان لمناقش ــان والزم ــنفس المك ــر ب ــد الظه ــة والنصــف بع ــاعة الخامس ــاني الس الث
والخطـــة الماليـــة  –خطــة العمـــل لتنفيــذ األعمـــال الباقيـــة مــن المشـــروع الثــاني 

 –الزمنيــــة المقــــدرة للتنفيــــذ والخطــــة  –للتكــــاليف حســــب األســــعار الحاليــــة 
  وانتخاب لجنة مستفيدي المشروع الثاني .

  يرجى المشاركة باالجتماع (أو وكيلكم القانوني)  
  ولكم الشكر  

  مجلس إدارة الجمعية  
  
 
 

  جمعية آذار التعاونية للسياحة واالصطياف 
  دعوة الهيئة العامة السنوية 

ــة  ــدعو جمعيـ ــور آذار تـ ــائها لحضـ ــع أعضـ ــطياف جميـ ــكن واالصـ ــة للسـ التعاونيـ
الســاعة الثالثــة بعــد الظهــر  2020حزيــران20اجتمــاع الهيئــة يــوم الســبت بتــاريخ 

ذا لـــم يـــتم آ) وإ16فـــي مقـــر الجمعيـــة (اتوســـتراد المـــزة بنـــاء الفنـــون الجميلـــة 
ــان  ــنفس المكـ ــد الظهـــر بـ ــة بعـ ــاعة الرابعـ ــاني السـ ــاع الثـ ــد االجتمـ النصـــاب يعقـ
ــة  ــى ميزانيـ ــادقة علـ ــس اإلدارة والمصـ ــر مجلـ ــة تقريـ ــك لمناقشـ ــان .. وذلـ والزمـ

  . 2020وعرض تقرير مفتش الحسابات وخطة عمل الجمعية لعام  2019
  وانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية .

  لجنة مراقبة أعمال الجمعية .وانتخاب 
ــلحتكم  ــى مصـ ــاً علـ ــانوني) حرصـ ــيلكم القـ ــاع (أو وكـ ــاركة باالجتمـ ــى المشـ يرجـ

  ومصلحة مشاريع الجمعية .
  ولكم الشكر  

  مجلس إدارة الجمعية  
 

  إعــــالن

من يوم  الثالثةقرر مجلس إدارة جمعية العفيف السكنية دعوة الهيئة العامة السنوية وذلك في تمام الساعة 
في مقر الجمعية وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يكون االجتماع بتمام الساعة  16/6/2020الواقع في  الثالثاء
  في نفس اليوم والتاريخ والمكان وذلك للتداول في جدول األعمال التالي: الرابعة

 2020والبرنامج السنوي لعام  2019التصديق على تقرير مجلس اإلدارة لعام  - 1
 2020لتوصيات الالزمة بشأنها لعام التصديق على تقرير لجنة المراقبة واتخاذ ا - 2
 2019التصديق على تقرير مفتش الحسابات لعام  - 3
 2020والموازنة التقديرية لعام  2019التصديق على الموازنة الختامية لعام  - 4
 اختيار مدقق الحسابات وتحديده أجره السنوي وفق القوانين النافذة  - 5
 .وبالحد األدنى الموافقة على تفرغ عضو لمجلس اإلدارة تفرغا جزئيا  - 6
 .دوق وأمين الصنولجنة المراقبة  اإلدارةمجلس  أعضاء صرف تعويضاتالموافقة على  - 7
 الموافقة على شراء أراضي لألعضاء من القطاعين العام والخاص - 8
 مجلس إدارة جديد ولجنـة مراقبة.انتخاب  - 9
  ولجنة المراقبة التقدم بطلب الى  اإلدارةعلى من يرغب للترشح لعضوية مجلس

        ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة التبليغ الشخصي.، الجمعية 
  رئيس مجلس اإلدارة                                             

 

  دعوة اجتماع هيئة عامة للجمعية التعاونية

  السكنية للعاملين في السورية للشبكات

  

  السيد العضو : تحية تعاونية 

الساعة الحادية عشرة وفي حال  18/6/2020تقرر دعوة الهيئة العامة لالجتماع يوم الخميس بتاريخ 
عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل االجتماع الى الساعة الثانية عشرة من نفس اليوم والتاريخ وذلك في 

  ن أجل : فرع دمشق واإلنارة وذلك م –مقر الجمعية الكائن مقابل فوج  اإلطفاء المركزي 

  عرض ومناقشة تقارير مجلس اإلدارة ولجنة المراقبة ومدقق الحسابات لعام والمصادقة عليه
2019 . 

  2020عرض ومناقشة الموازنة التقديرية والبرنامج السنوي لعام . 
  انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة  ولجنة المراقبة وفق الشروط المعلنة في مقر الجمعية 
 دارة ولجنة المراقبة ولجان المشاريع .أقرار تعويضات مجلس اإل 
 . تحيد عدد المتفرغين من أعضاء مجلس اإلدارة وتحديد أجورهم 
  الموافقة على تعيين مدير للجمعية 
 . الموافقة على تعيين إداري للجمعية 

  وشكراً 

 رئيس مجلس اإلدارة  

  دعوة لحضور اجتماع
  كنيةجمعية النوم التعاونية الس

تدعو جمعية النجوم التعاونية السكنية للعاملين في الشركة العامة للدارسات واالستشارات الفنية سابقاً لحضور اجتماع 
السنوية في مقر االتحاد التعاوني السكني سابقاً في عين الكرش ( صالة ارضي ) وذلك يوم االحد الهيئة العامة 

عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل االجتماع الى الساعة الخامسة في  حالالساعة الرابعة بعد الظهر وفي 21/6/2020
لمن يرغب بترشيح نفسه الى مجلس اإلدارة او لجنة االجتماع كما يطلب نفس المكان والزمان يرجى عدم التخلف ألهمية 

 -4العلمية الشهادة -3-سند إقامة -2-الحكم عليه  -1المراقبة بتقديم األوراق الثبوتية الالزمة قبل االجتماع بسبعة أيام وهي 
  )  وأهمية االجتماع لمناقشة جدول االعمل التالي(  عدم استفادة من أي جمعية أخرى

 المصادقة على تقرير مجلس اإلدارة ولجنة المراقبة ومدقق الحسابات . .1
 والمصادقة عليها . 2019مناقشة الميزانية الختامية لعام  .2
 . 2020مناقشة مشروع موازنة عام  .3
 الموافقة على شراء أراضي لصالح األعضاء من القطاع العام أو الخاص . .4
 . 2020تسمية مدقق الحسابات وحساب أجره لعام  .5
الموافقة على تفريغ جزئي ألربع أعضاء من مجلس اإلدارة وحساب اجره حسب القوانين وأنظمة التعاوني  .6

 السكني .
 ولجنة المراقبة عن السنوات السابقة . الموافقة على صرف تعويضات اجتماعات مجلس اإلدارة .7
 الموافقة على منح امين الصندوق تعويض مسؤلية وذلك حسب القانون . .8
 انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد ولجنة مراقبة . .9

 انتخاب ممثل عن الجمعية لحضور المؤتمر السنوي . .10
 الموافقة على استئجار مقر للجمعية أو تجديد عقد االيجار الحالي . .11
موافقة كافة األعضاء على االلتزام بتسديد األقساط الشهرية وزيارة مقر الجمعية التقل عن مرة ولحدة لكل اخذ  .12

شهر وتزويد الجمعية بصورة عن بطاقته الشخصية الحديثة ومكان سكنه بالسرعة الكلية وذلك ألهمية 
 الموضوع .

ليرة  500000نية على ان يتم تسديد مبلغ الموافقة على البدأ ألعمال االكساءات الخارجية في مشروع الغزال .13
 سوري دفعة أولى لالنطالق باالعمال وذلك بالسرعة الكلية . 

 الموافقة على البدأ ألعمال االكساءات الخارجية والمشتركة لمشروع ضاحية قدسيا . .14
 مايستجد من أمور . .15

  رئيس مجلس اإلدارة 
 

إعالن
للمنتجات  األهلية  الشركة  المعلنة:  الجهة  اسم   -

المطاطية والبالستيكية. 
الدفاع  مقابل  شرقي  باب    - دمشق  عنوانها:   -

المدني - ص . ب 795  
- نوع اإلعالن: مناقصة محلية وبالظرف المختوم.

الدوام  نهاية  العروض:  لتقديم  موعد  آخر   -
الرسمي من يوم اإلثنين 2020/6/22

- تاريخ فض العروض: الساعة الحادية عشرة من 
يوم الثالثاء 2020/6/23  

الحاجة إلى تقديم: قوالب للجزمة البالستيكية 
- الشروط الخاصة:

- اإلعالن للمرة األولى وبالسرعة الكلية.
تاريخ  من  يومًا   /90/ بالعرض  االرتباط  مدة   -

جلسة فض العروض. 
- مدة التنفيذ: ستون يومًا من تاريخ أمر المباشرة.

- التأمينات األولية: فقط مليونان ومائة ألف ليرة 
سورية ال غير 

اإلجمالية  القيمة  من   10% النهائية:  التأمينات   -
للعقد.

ثالث  ضمن  الشركة   ديوان  إلى  العروض  تقدم   -
هذه  وتوضع  ومعنونة  ومختومة  مغلقة  مغلفات 
باسم  معنون  رابع  رئيسي  مغلف  في  المغلفات 
الشركة األهلية للمنتجات المطاطية والبالستيكية/

ويكتب عليه موضوع طلب العروض ويجب أن تكون 
المغلفات  ضمن  والطلبات  والتصاريح  العروض 

موقعة من صاحب العرض وممهورة بخاتمه.
الخاصة  الشروط   دفتر  على  الحصول  يمكن   -
الشركة  ديوان  من  والمالية(  والحقوقية  )الفنية 
لقاء مبلغ /5000/ فقط: خمسة آالف ليرة سورية 

لكل دفتر.
القانون رقم /51/  - يخضع هذا اإلعالن ألحكام 
الصادرة  العامة  الشروط  ودفاتر   2004 لعام 

بالمرسوم /450/ لعام 2004.
المدير العام

64394

إعالن
للمنتجات  األهلية  الشركة  المعلنة:  الجهة  اسم   -

المطاطية والبالستيكية 
الدفاع  مقابل  شرقي  باب    - دمشق  عنوانها:   -

المدني - ص . ب 795  
- نوع اإلعالن: مناقصة محلية وبالظرف المختوم.

الدوام  نهاية  العروض:  لتقديم  موعد  آخر   -
الرسمي من يوم األحد 2020/6/21

- تاريخ فض العروض: الساعة الحادية عشرة من 
يوم اإلثنين 2020/6/22  

الحاجة إلى تقديم: مكبس كهربائي 
- الشروط الخاصة :

- اإلعالن للمرة األولى وبالسرعة الكلية.
تاريخ  من  يومًا   /90/ بالعرض  االرتباط  مدة   -

جلسة فض العروض. 
- مدة التنفيذ : ستون  يومًا من تاريخ أمر المباشرة 

.
- التأمينات األولية : فقط: ثالثمائة وخمسون ألف 

ليرة سورية ال غير 
اإلجمالية  القيمة  من   10% النهائية:  التأمينات   -

للعقد .
ثالث  ضمن  الشركة   ديوان  إلى  العروض  تقدم   -
هذه  وتوضع  ومعنونة   ومختومة  مغلقة  مغلفات 
باسم  معنون  رابع  رئيسي  مغلف  في  المغلفات 
الشركة األهلية للمنتجات المطاطية والبالستيكية/

ويكتب عليه موضوع طلب العروض ويجب أن تكون 
المغلفات  ضمن  والطلبات  والتصاريح  العروض 

موقعة من صاحب العرض وممهورة بخاتمه
الخاصة  الشروط   دفتر  على  الحصول  يمكن   -
)الفنية والحقوقية والمالية( من ديوان الشركة لقاء 
مبلغ /5000/ فقط : خمسة أالف ليرة سورية لكل 

دفتر.
القانون رقم /51/  - يخضع هذا اإلعالن ألحكام 
الصادرة   العامة  الشروط  ودفاتر   2004 لعام 

بالمرسوم /450/ لعام 2004.
المدير العام

64395

إعالن
للمنتجات  األهلية  الشركة  المعلنة:  الجهة  اسم   -

المطاطية والبالستيكية 
الدفاع  مقابل  شرقي  باب    - دمشق  عنوانها:   -

المدني - ص . ب 795  
- نوع اإلعالن: مناقصة محلية وبالظرف المختوم.

الدوام  نهاية  العروض:  لتقديم  موعد  آخر   -
الرسمي من يوم األربعاء 2020/6/17 

- تاريخ فض العروض: الساعة الحادية عشرة من 
يوم الخميس 2020/6/18  

الحاجة إلى تقديم: ضاغط حلزوني  
- الشروط الخاصة:

- اإلعالن للمرة األولى وبالسرعة الكلية.
تاريخ  من  يومًا   /90/ بالعرض  االرتباط  مدة   -

جلسة فض العروض. 
- مدة التنفيذ: ستون يومًا من تاريخ أمر المباشرة.

ألف  وخمسون  ثالثمائة  فقط  األولية:  التأمينات   -
ليرة سورية ال غير 

اإلجمالية  القيمة  من   10% النهائية:  التأمينات   -
للعقد.

ثالث  ضمن  الشركة   ديوان  إلى  العروض  تقدم   -
هذه  وتوضع  ومعنونة  ومختومة  مغلقة  مغلفات 
باسم  معنون  رابع  رئيسي  مغلف  في  المغلفات 
الشركة األهلية للمنتجات المطاطية والبالستيكية/

ويكتب عليه موضوع طلب العروض ويجب أن تكون 
المغلفات  ضمن  والطلبات  والتصاريح  العروض 

موقعة من صاحب العرض وممهورة بخاتمه.
الخاصة  الشروط   دفتر  على  الحصول  يمكن   -
الشركة  ديوان  من  والمالية(  والحقوقية  )الفنية 
سورية  ليرة  آالف  خمسة  فقط   /5000/ مبلغ  لقاء 

لكل دفتر.
القانون رقم /51/  - يخضع هذا اإلعالن ألحكام 
الصادرة   العامة  الشروط  ودفاتر   2004 لعام 

بالمرسوم /450/ لعام 2004.
المدير العام

64396

إعالن مناقصة داخلية 
عن  الزراعية  العلمية  للبحوث  العامة  الهيئة  تعلن 
في  المختوم  بالظرف  داخلية  مناقصة  إجراء 

مقرها الكائن بدمشق ساحة الحجاز 
بتاريخ 2020/6/29  الساعة /9/ ألعمال مشروع 
مع  منتفعات  مع  عدد/3/  للعمال  غرف  إنشاء 
محرس في موقع بريزة لصالح مركز بحوث حماة 

وفقــــــــــًا لدفاتر الشروط الخاصة والعامة.
على  التنزيل  أو  الضم  بطريقة  العروض  تقدم   -
 /14996300/ البالغ  التقديري  الكشف  مجمل 

ل.س 
- التأمينات المؤقتة /749815/ ل.س

- التأمينات النهائية /%10/ من قيمة العقد.
أيام  منها  يستثنى  يومـــــًا   /120/ التنفيذ:  مدة   -

العطل )الجمعة والسبت( واألعياد الرسمية.
- مدة ارتباط العارض بعرضه /60/ يومًا

أو  )سادسة  مصنفًا  العارض  يكون  أن  يجب   -
خامسة أو رابعة اختصاص مباني(.

- تقبل العروض لغاية 2020/6/28 الساعة2,30        
إدارة  لدى  الشروط  دفاتر  على  االطالع  يمكن   -

العقود في مقر الهيئة والحصول عليها بعد تسديد 
الخزينة  المالية  وزارة  لدى  ل.س   /10000/ مبلغ 

المركزية.
المدير العام

64401

إعالن طلب عروض داخلي للمرة الثانية 
عن  الزراعية  العلمية  للبحوث  العامة  الهيئة  تعلن 
لتوريد  داخلية  أسعار  عروض  الستدراج  حاجتها 
وتركيب حواسيب شخصية مع ملحقاتها وطابعاتها 

عدد/20/ وفقًا لدفاتر الشروط العامة والخاصة.
- تأمينات مؤقتة: /400000/ ل.س.

-مدة التسليم 30 يومًا.
- تقدم العروض إلى الديوان العام في مقر الهيئة  
 2020/6/28 حتى  الحجاز  ساحة   - بدمشق 

الساعة: /2,30/.
- التأمينات النهائية /%10/ من قيمة اإلحالة.

- مدة ارتباط العارض بعرضه /60/ يومًا.
إدارة  لدى  الشروط  دفاتر  على  االطالع  يمكن   -
مبلغ  تسديد  لقاء  عليها  والحصول  بالهيئة  العقود 
الخزينة   - المالية  وزارة  لدى  ل.س   /  5000/

المركزية.
المدير العام

64402

إعالن مزايدة علنية 
استثمار  بطرح  حماة  محافظة  عمال  اتحاد  يرغب 
يبدأ  الباسل  ضاحية  في  الكائنة  األطفال  روضة 
لــ  الموافق  األحد  يوم  من  الثبوتية  األوراق  تقديم 

2020/5/31 بديوان االتحاد 
مليون  فقط   /1500000/ األولية  التأمينات   1ً-

ونصف مليون ليرة سورية ال غير 
-2ً التأمينات النهائية  /10%/

-3ً مدة االستثمار /5/ خمس سنوات  
-4ً مدة ارتباط العارض بعرضه /90/ يومًا 
-5ً مدة ارتباط المتعهد المرشح /90/ يومًا 

ليرة  آالف  عشرة   /10000/ اإلضبارة  قيمة   6ً-
سورية ال غير 

تاريخ  الخميس  يوم  العلنية  المزايدة  تاريخ  يحدد 
2020/6/25 وليوم واحد فقط 

االتحاد  ديوان  مراجعة  بالتقديم  يرغب  من  على 
بحماة حي المحطة  

هـــ  2762690 
رئيس اتحاد عمال محافظة حماة 

105288

إعالن مزايدة علنية 
استثمار  بطرح  حماة  محافظة  عمال  اتحاد  يرغب 
والكفتريات  األفراح  وصالة  العمالي  المطعم 

الشعبية عدد /2/ 
يبدأ تقديم األوراق الثبوتية من يوم األحد الموافق 

لــ2020/5/31 بديوان االتحاد 
خمسة  فقط   /5000000/ األولية  التأمينات   1ً-

ماليين ليرة سورية ال غير 
-2ً التأمينات النهائية  /10%/

-3ً مدة االستثمار /5/ خمس سنوات  
-4ً مدة ارتباط العارض بعرضه /90/ يومًا 
-5ً مدة ارتباط المتعهد المرشح /90/ يومًا 

ليرة  آالف  عشرة   /10000/ اإلضبارة  قيمة   6ً-
سورية ال غير 

تاريخ  الثالثاء  يوم  العلنية  المزايدة  تاريخ  يحدد 
2020/6/23 وليوم واحد فقط 

االتحاد  ديوان  مراجعة  بالتقديم  يرغب  من  على 

بحماة حي المحطة  
هـــ 2762690  

رئيس اتحاد عمال محافظة حماة
105289

إعالن مزايدة علنية 
استثمار  بطرح  حماة  محافظة  عمال  اتحاد  يرغب 
يبدأ   /4-3-2-1/ العمالي  النادي  دكاكين 
لــ  الموافق  األحد  يوم  من  الثبوتية  األوراق  تقديم 

2020/5/31  بديوان االتحاد 
-1ً التأمينات األولية /1000000/ فقط مليون ليرة 

سورية ال غير 
-2ً التأمينات النهائية /10%/ 

-3ً مدة االستثمار /5/ خمس سنوات  
-4ً مدة ارتباط العارض بعرضه /90/ يومًا 
-5ً مدة ارتباط المتعهد المرشح /90 / يوم 

ليرة  آالف  عشرة   /10000/ اإلضبارة  قيمة   6ً-
سورية ال غير 

تاريخ  األحد  يوم  العلنية  المزايدة  تاريخ  يحدد 
2020/6/28 وليوم واحد فقط 

االتحاد  ديوان  مراجعة  بالتقديم  يرغب  من  على 
بحماة حي المحطة  

هـــ  2762690  
رئيس اتحاد عمال محافظة حماة 

105290

ةينكسلا ةينواعتلا موجنلا ةيعمج

7 2020 ددعلا -  4 ناريزح   سيمخلا
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  إعـــــالن
  جمعية الرابية  التعاونية للسكن و االصطياف

  
  فقد :  م2020 /  5/  20 )، تاريخ   7 جلسته رقم (ب بناء على  قرار مجلس اإلدارة  و
  
 6/2020  /25 نعقــــــاد يــــــوم  الخمــــــيس لعامــــــة لالتقــــــرر دعــــــوة الهيئــــــة  ا -1

ــاعة  ــدة الســ ــد الواحــ ــاع بعــ ــون االجتمــ ــاب يكــ ــل  النصــ ــم يكتمــ ــراً و إذا لــ ظهــ
 ساعة  واحدة لبحث جدول األعمال المقرر . و ذلك في مقر الجمعية.

كمــــا تقــــرر دعــــوة هيئــــة المســــتفيدين بعــــد انعقــــاد الهيئــــة العامــــة  فــــي نفــــس   -2
ــان. ــاريخ  و المكـــ ــوم و التـــ ــل . اليـــ ــم يكتمـــ ــراً و إذا لـــ ــة ظهـــ ــاعة الثانيـــ الســـ

 النصاب  يكون االجتماع في الثالثة بعد الظهر.
  

 رئيس مجلس اإلدارة 

  جمعية وادي الملوك التعاونية السكنية النإع
يعلن مجلس إدارة جمعية وادي الملوك التعاونية السكنية دعوة أعضاء الهيئة العامة لالجتماع السنوي 

بناء الحضارة  66المحضر  – الجزيرة العاشرة  – وذلك في مقر الجمعية الكائن في مشروع دمر 
ل عدم الساعة الرابعة بعد الظهر وفي حا 22/6/2020الطابق األرضي ، يوم االثنين الموافق في 

اكتمال النصاب القانوني للجلسة يعقد االجتماع في الساعة الخامسة عصراً في نفس اليوم والتاريخ 
  والمكان لمناقشة جدول االعمال التالي : 

 مناقشة تقرير مجلس اإلدارة ولجنة المراقبة والتصديق عليها .  -
 2020ة التقديرية لعام والموازن 2019مناقشة الحسابات الختامية والميزانية السنوية لعام  -

 والتصديق عليها بما فيها حسابات توزيع األرباح والخسائر . 
 .  2019التصديق على تقرير مدقق الحسابات لعام  -
 .  2020تسمية مدقق حسابات وتحديد أجره لعام  -
إقرار تعويض مجلس اإلدارة ولجنة المراقبة ولجان المشروع وتعويض المسؤولية ألمين  -

 األنظمة والقوانين النافذة . الصندوق حسب 
انتخاب مجلس إدارة جديد ، وعلى من يرغب بالترشح لمجلس اإلدارة تقديم أوراقه الثبوتية  -

 . 2011/ لعام 99/ من المرسوم التشريعي  / 30المطلوبة وفق ما نصت عليه المادة / 
 انتخاب لجنة مشروع جديدة .  -
 انتخاب لجنة مراقبة جديدة .   -
لس اإلدارة بالبحث وشراء أراضي من القطاعين العام والخاص واستئجار تجديد تفويض مج -

 مقر مناسب للجمعية كلما دعت الضرورة لذلك . 
كلي وفق ، أحدهما تفرغ جزئي واآلخر تفرغ  عضوين من مجلس اإلدارةالموافقة على تفرغ  -

 أحكام وأنظمة التعاون السكني . 
 تعيين مدير للجمعية . -
 على تعيين أمين مستودع للمشروع . المصادقة  -

  ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة تبليغ لألشخاص التالية أسماؤهم لكونهم مجهولي اإلقامة والعنوان :
بتول  -6هيام محسن  -5عامر عزام  -4بشار الجمل  -3محمود عباس  -2غسان ونوس  -1

 -12لنا سالم  -11د سالم أحم -10ديمه عمران  -9أحمد سعدية  -8عبد الفتاح السيد  -7الفروي 
 صباح سليمان . -13محمد سالم 

  
 رئيس مجلس اإلدارة                                                             

  بالظرف المختوم  داخلية مناقصةإعالن  
لتقديم  وتنصيب وترخيص برنامج مضاد الفيروسات للمخدمات لتقديري بطريقة الضم أو التنزيل على الكشف ا 

  وفروعهلمصرف الزراعي التعاوني ل في اإلدارة العامة ومحطات العمل  
بالظرف  مناقصة إجراءعن  –العامة بدمشق  اإلدارة –تعلن المؤسسة العامة للمصرف الزراعي التعاوني 

لتقديم  وتنصيب وترخيص  2004/ لعام 51الصادر بالقانون رقم / المختوم وفقاً ألحكام نظام العقود الموحد
  وفروعهلمصرف الزراعي التعاوني ل اإلدارة العامة برنامج مضاد الفيروسات للمخدمات ومحطات العمل  في 
  لهذا الغرض . هوذلك حسب دفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية المعد

حتى نهاية   بدمشق لمصرف الزراعي التعاوني المديرية العامة ل ديوان  إلىتقدم العروض مرفقة بكافة الوثائق 
  وفق مايلي : 30/6/2020الواقع في الثالثاءيوم من الدوام الرسمي 

سورية الغير.               ليرة احدى عشرة مليونا وخمسمائة الف ل.س فقط /11500000ـ قيمة الكشف التقديري /1    
 . %من قيمة الكشف التقديري5المؤقتة  التأمينات-2
 . اإلحالة% من قيمة العقد عند 10النهائية :  التأمينات-3
ً  20   دة التنفيذ :م- 4  .يوماً تقويميا
 المناقصة إحالةيبقى المتعهد المرشح مرتبطاً بعرضه لمدة تسعين يوماً من تاريخ اليوم التالي لتبليغه خطيا -5

 عليه خطياً.
ً بعرضه لمدة ستة أشهر اعتباراً من تسجيل -6 اإلدارة  العامة  العرض في ديوان يبقى العارض مرتبطا
 . الزراعي التعاوني لمصرفل

 المقدمة نهائية وال تقبل أي كسر . األسعار-7
لمصرف الزراعي ل المديرية العامةم في مبنى 1/7/2020الواقع فياألربعاء يجري فض العروض يوم -8

 . بدمشق التعاوني 
ليرة سورية الغير تحت طائلة رفض  خمسة وعشرون ألفل.س فقط  /25000/ المناقصةثمن اضبارة -9

 العرض 
 تجهيـز ـ جانـب فنـدق أميـة – بدمشـق  الزراعـي التعـاوني الكـائن مصـرفالمديرية العامة لليمكن مراجعة 

  لالطالع وشراء االضبارة .
  ال���� العام                                                                                    

  يل����� ال��ا�ي ال�عا��                                                                       

إعــــــالن جمعية البعث التعاونية السكنية  

التعاونية  البعث  لجمعية  اإلدارة  مجلس  يدعو 
األعضاء  السادة  كافة  دمشق  بريف  السكنية 
وذلك  للجمعية  العامة  الهيئة  اجتماع  لحضور 
السبت  يوم  ظهر  بعد  من  الواحدة  الساعة  في 
الموافق  2020/6/27 في صالة رالدمشقي جانب 
التعاون السكني بريف دمشق خلف قيادة  مديرية 
الشرطة  لمناقشة جدول األعمال المعلن في لوحة 
اإلعالنات والمبلغ أصوالً  وإذا لم يكتمل النصاب 
القانوني يكون االجتماع الثاني الساعة الثانية من 

نفس اليوم والمكان.
 رئيس مجلس اإلدارة

إعالن جمعية عين الخضراء و وادي 
بردى التعاونية للسكن و االصطياف

ووادي  الخضراء  عين  جمعية  إدارة  مجلس  قرر 
بجلسته  واالصطياف  للسكن  التعاونية  بردى 
المنعقدة بتاريخ 2020/5/31 دعوة الهيئة العامة 
في  الكائن  الجمعية  مقر  في  السنوي  لالجتماع 
شارع الباكستان جادة العاني وذلك في يوم الثالثاء 
الساعة /6/ مساء,وفي حال عدم   2020/6/ 23
اكتمال النصاب القانوني يكون االجتماع الثاني في 
وذلك  والزمان  المكان  بنفس  مساء   /7/ الساعة 
الجمعية  المعلن في مقر  لمناقشة جدول األعمال 
لكافة  شخصي  تبليغ  بمثابة  اإلعالن  هذا  ويعتبر 

األعضاء

شاكرين تعاونكم
رئيس مجلس اإلدارة

إعالن جمعية الوسيم التعاونية   

تعلن جمعية الوسيم التعاونية للسكن واالصطياف 
في محافظة ريف دمشق عن دعوة جميع أعضائها 
الجتماع الهيئة العامة في يوم الجمعة 2020/6/26 
الساعة الرابعة بعد الظهر وإن لم يكتمل النصاب 
يكون االجتماع الساعة الخامسة من نفس المكان 

والتاريخ وذلك في مقر الفرقة الحزبية.
مستفيدين  هيئة  اجتماع  الهيئة  اجتماع  ويلي 
يكتمل  لم  وإذا  الخامسة  الساعة  األول  للمشروع 

النصاب يؤجل إلى الساعة السادسة.
رئيس مجلس اإلدارة

 الجمعية التعاونية السكنية اعــالن
 لبناء المساكن لصغار الكسبة بدمشق

 30ـ قرر مجلس االدارة دعوة أعضاء الهيئة العامة لالجتماع وذلك في يوم الثالثاء الواقع في  1
بالساعة الرابعة ظهراً وذلك في مقر االتحاد التعاون السكني بدمشق واذا لم يكتمل  2020/ 6 /

ة ظهراً في نفس المكان والزمان وذلك لمناقشة جدول النصاب يؤجل االجتماع للساعة الثالث
 األعمال التالي :  

يرجى الموافقة على نشر اعالن في البريد االلكتروني او الجريدة الرسمية ـ جريدة البعث اجتماع  
من الساعة الرابعة وحتى السادسة  30/6/2020الهيئة العامة والمتضمنة هيئة المستفيدين بتاريخ 

 لثالثاء لمناقشة جدول األعمال التالي :  وذلك في يوم ا

 ـ مناقشة تقرير مجلس االدارة ولجنة المراقبة والمصادقة عليها   1

 ـ مناقشة الحسابات الختامية والميزانية السنوية والتصديق عليها   2

 ـ التصديق على تقرير مدقق الحسابات   3

 ـ تسمية مدقق الحسابات وتحديد أجره  4

/ من المرسوم 30أعضاء مجلس االدارة ولجنة المراقبة وذلك حسب الشروط الواردة بالمادة /ـ انتخاب    5
وإبالغ األعضاء عند تبليغهم الدعوة لالجتماع حسب الشروط الواجب توفرها باالعضاء   2011/ لعام  99/

 الراغبين لترشحهم لمجلس االدارة أو لجنة المراقبة وأن يتقدموا بالوثائق التالية 

 ا يثبت أنه متمم لعمر الخامسة والعشرين من العمر في أول السنة التي يجري فيها االنتخاب  أـ م

 ب ـ وثيقة غير محكوم من السجل العدلي  

 ج ـ بريء الذمة من أمين الصندوق ومصدق عليها كل من أمين السر ورئيس مجلس االدارة 

 أحد أعضاء مجلس االدارة أو لجنة المراقبة  د ـ أن اليكون زوجاً والتربطه قرابة حتى الدرجة الثانية ب

 هـ ـ أن يكون حائزاً على شهادة التعليم األساسي على االقل 

 و ـ بيان عدم استفادة من وزارة األشغال العامة واالسكان  

ز ـ أن يتقدم بطلب الترشيح مع كافة الوثائق كاملة حتى موعد أقصاه قبل عشرة أيام من موعد جلسة 
يوان الجمعية ومن ثم ترفع الى مديرية التعاون السكني بدمشق قبل خمسة أيام وعلى يتم االنتخاب في د 

نشر ذلك في احدى الصحف وعلى ان يتم نشر ذلك بالبطاقات البريدية أو بالرسالة المسجلة لكل عضو  
 أصوالً  

   ـ إقرار تعويض مجلس االدارة ولجنة المراقبة ولجان المشاريع والعاملين في الجمعية 6
  2020ـ مناقشة واعتماد الخطة السنوية للجمعية والموازنة التقديرية لعام  7
 ـ تحديد عدد المتفرغين من أعضاء مجلس االدارة وتحديد أجورهم   8

 يرجى تسمية مندوبكم لحضور هذا االجتماع 

 ـ تعيين مديراً للجمعية عند االقتضاء من حملة االجازة الجامعية  9

ذلك من الموضوعات الواردة في جدول األعمال كبند مستقل من خالل التقارير ـ النظر في غير  10
 المقدمة .

 رئيس مجلس االدارة 

  :إعالن
  

  السادة أعضاء جمعية التوفير التعاونية السكنية 
  

السـاعة  23/6/2020يـوم باديـة المقـرر الع الهيئة العامةاجتماع  تكم لحضوردعودارة االمجلس  قرر
وفـي حـال عـدم اكتمـال النصـاب بصالة االتحاد التعاون السكني بعين الكرش لالجتماع األول ة رابعال
  جدول األعمال: لمناقشةذات اليوم و المكان ب ةخامسلساعة الليؤجل االجتماع  نيلقانوا

 مناقشة تقرير مجلس االدارة والمصادقة عليه. -1
 مناقشة تقرير لجنة المراقبة والمصادقة عليه. -2
 المصادقة على برنامج نشاط الجمعية. -3
وحســاب األربــاح والميزانيــة الختاميــة  2019المصــادقة علــى تقريــر مفــتش الحســابات لعــام  -4

 والخسائر.
 .2020المصادقة على والموازنة التقديرية لعام  -5
 .وتحديد أجره 2020تعيين مفتش الحسابات لعام   -6
 الموافقة على صرف تعويضات مجلس االدارة ولجنة المراقبة وأمانة الصندوق. -7
مـن المرسـوم  30اعضاء مجلس االدارة ولجنة المراقبة لدورة جديدة وفقاً لنص المادة انتخاب  -8

 .2011لعام  99التشريعي 
 . وواستئجار مقرهاشراء أراضي من القطاع العام أو الخاصلتفويض مجلس االدارة  -9

 مجلس تفريغاً جزئياً.التفريغ عضوين من  - 10
 

وثـائق الترشـح إلـى مقـر الجمعيـة قبـل على من يود الترشح لعضوية مجلـس االدارة تقـديم  -
  عشرة أيام من االجتماع .

  مجلس الرئيس                                                                                                   
  أحمد الحمد                                                                                                      

   
  

                                                                              

  )���ة ال�������� م� ال���و� األول (واد� ��د�ال���ة العامة ال����ة و دع�ة  

  :يما یل  2020لعام    /5��ل��� رق� / م���� ال��� ال�عاو��ة ل���� وا����ا�  ق�ر م�ل� اإلدارة ل����ة

  قاعة ال��قة ال����ة  في  22/6/2020ال�اعة ال�ان�ة م� ی�م اإل���� ال�اقع في دع�ة ال���ة العامة العاد�ة ال����ة

لل����ة العامة لل��ا�ال� ال����ة وفي حال ع�م ا���ال ال��ا� القان�ني ی��� ا����ا� إلى ال�اعة ال�ال�ة م� 

 :ال��رج أدناهال��م ن��� وفي ال��ا� ن��� و�ل� ل��اق�ة ��ول األع�ال  

  ة وال��ادقة عل��.ع�� �ق��� ل��ة ال��ا��  -2 ع�� �ق��� م�ل� اإلدارة وال��ادقة عل��-1

  31/12/2019ع�� ال���ان�ة ال��ام�ة وال��ق�فة ��ار�� -4 ع�� �ق��� م�ق� ال��ا�ا� القان�ني وال��ادقة عل��-3

  وال��ادقة عل��ا.  2020ع�� ��ة ال��ا� ال���� وال��ازنة ال�ق�ی��ة لعام    -5  وال��ادقة عل��ا

ل��افقة على ����� ع���� ألع�ال ال����ة ����ًا و�ال�� األدنى ا-7 و���ی� أ��ه 2020��ا�ا� لعام ال����ة م�ق� -6

  ال��افقة على �ع��� أم�� ال���وق ��ن� ع�� م� أع�ا� م�ل� اإلدارة.-8  م� األ��

  لل�ورة القادمة.  ان��ا� م�ل� اإلدارة وأع�ا� ل��ة ال�قا�ة-10  ال��افقة على �ع��� م�ل� اإلدارة ول��ة ال��اق�-9

  ����ة م��� ال����ة ل���ر ال����� العام.-12  أراضي م� الق�اع�� العام وال�ا������ م�ل� اإلدارة ل��ا�  -11

  ال��افقة على أع�ال ال���ة العامة ال�ا�قة وق�ارا� م�ل� اإلدارة ال�ي �ل��ا.-13

  ـ �ع��� م�ی� لل����ة.14

ال�اعة ال�ا�عة وفي حال  22/6/2020ی�م اإل����  د� ��د�)���ة ال������ی� م� ال���و� األول في ال�����ة (وا ةدع� 

و�ل� ل��اق�ة ��ول األع�ال   ،و�ل� في ال��م ن��� وال��ا� ن��� ع�م ا���ال ال��ا� ی��� إلى ال�اعة ال�ام�ة

 : ال��رج أدناه

  لل���و�.   ان��ا� ل��ة  .2  ���ة على ق�ارا� م�ل� اإلدارة ال��علقة ��ع�ال ال���و� األول.الم�افقة    .1

  وضع ��ة ال����� الالزمة ��ا ی��ا�� مع م�اح� ال�����.  .3

 / لعام 99وعلى م� ی��� �ال���� ل��ل� اإلدارة ول��ة ال��ا��ة ال�ق�م �ال��ا�� ال��ل��ة و�ل� ح�� ال����م /

 .17/6/2020وم�ا�عة ال����ة ح�ى �ار��    2011

  �ا�� �م��� ال���ر. و�ع��� ��ا اإلعالن �����ًا �ا����ًا ل���� األع

  ر��� م��� اإلدارة 

  السكنية السلطان التعاونيةدعوة جمعية مرج 
/ توسع 16/ جزيرة /126بالمقسم / يدينواالعضاء المستفالهيئة العامة  أعضاءالى 

 السكنية:جمعية مرج السلطان التعاونية ل دمر مشروع
/ 10/ رقم بجلسته السكنية التعاونية السلطان مرج جمعية إدارة مجلس قرر

 مقر في 20/6/2020 في الواقع السبت يوم العامة الهيئة اجتماع دعوة30/5/2020تاريخ
 التعاونية السلطان مرج جمعية بناء/ 126/ المقسم/ 16/ جزيرة دمر مشروع بتوسع المشروع

 نفس في الثاني االجتماع يكون النصاب يكتمل لم واذا صباحا  عشر الحادي الساعة في السكنية
/ 126/ للمقسم المستفيدين هيئة اجتماع االجتماع هذا ويلي صباحا  عشر الثاني الساعة المكان
 للساعة االجتماع يكون يكتمل لم واذا ظهرا الواحدة الساعة المكان نفس في دمر مشروع  توسع
  االعالن هذا ويعتبر بالجمعية المعلن االعمال جدول لبحث وذلك المكان نفس في ظهرا الثانية
  .العنوان لجهالة وذلكبالجدول  أسمائهمالمدرجة  واألعضاءللسادة  تبليغ بمثابة
  سعيد جودت بشر
  محمد جودت سعد

  كم حسن نانسي
  كم حسن دينا

  سليم عزمي سلوى
  سليم عزمي ميسون

  دوغوظ شكري احمد
  اباظة حمدي شرف
  عابدين عارف الدين عالء
  زبش ادهم صالح
  إبراهيم بشير ستناي
  عابدين  عالء الدين محي

  عابدين عارف شحادة
  جتكر الرحمن عبد فتحي

  مطر ديب محمد فلك
  باكير خان بدر هيثم

 حمدي بسام محمد
  الصيرفي

  زنداقي اديب محمد
  شاهين فتحي فاديا

  ميرزا محمد مروان
  كش ممدوح محمد

  دك باتر محمد جانسيت
  اسحق زكريا نائلة

  
  
  

  جالحج احمد عدنان
  جالحج احمد رضوان

  يعقوب شريف الهدى نور
  مصطفى محمد برهان

  إسحاق اكرم لؤي
  موسى  حاج محمد امين
  موسى  حاج محمد ايمن
  يعقوب حسام كندة
  ماتوق الدين عز عمر
  باغ يشار محمد اكرم
  امين  هادي مهند
  عمر  حاج حلمي عليا
  برسك حاج كامل منى

 القادر عبد جانسيت
  ادريس

  سعيد حقي ناديا
  سعيد حقي زياد

 جدوغ رجب محمد عمران
  غوجل الدين عز عدنان

  دوغوظ احمد كاظم نجاة
  كم علي حسين
  الكردي هشام تامبي
  دوغوظ وسام جانتي
  ديب  محمد خولة

  
  
  

  جركس احمد سها
  جركس احمد سمية
  توركو احمد فاتنة

 الرحمن عبد رضوان
  إبراهيم 
  الهادي عبد فواز سمير
  موغات افة  فؤاد رانيا
  اباظة الدين سيف اياد

  اباظة  الدين سيف احمد
  عثمان حاج رفعت رفعت
  إبراهيم  إبراهيم نجاة
  موغات افة نادر احمد هند

  حالوة حلمي ايمن
  مقاو صالح فاروق
  السالم عبد رفعت محمد

  زكريا عاكف روضة
  باشا موسى عمر مازن

  كش  ممدوح النا
  كش محمد لمياء
  وتي  علي ناتاشا
  مآف حاج طه نوال

  مآف  حاج طه محمود
 مال الحكيم عبد عامر

  إبراهيم 
  

  حسن امين سوريه
  اوشار نور

    بيك حاجي احمد
  صوان صالح محمود
  ميرزا عرفان أسماء
  هبراسو احمد اديب
  قبالن ياسين محمد
  شاكر حسين رائد

   شاكر حسين سمير
  سيسونو محمود

  صوان مصطفى امنة
  سهلي ياسين ايمن

  صوان مصطفى موسى
  قاسم صبحي محاسن

  ناصر إسماعيل اياد
  ناصر إسماعيل هدى
  ايمن محمد الدين حسام
  طاهر صادق برهان
 نوري محمد فيصل
  اسحق
 حاج خير محمد عالية
  بيرم

  هبراسو  وليد احمد محمد
  اسحق  الدين خير تامبي
  الحسن محمد هنادي

  

 اإلدارة رئيس مجلس 
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إعالنات
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4
  ����� ا������� ����� �ا������ إعالن 

 \2020 \ 6 \ 25دع�ة اع�ا�� ال��ام ل���ر اج��ا� ال���ة العامة ال����ة العاد�ة ��م ال��� ال�ا�ع في  ��� م�ل� اإلدراة 
���و إذا ل� ����ل ال��ا� في  –ال�اعة ال�اح�ة ���ًا في مق� ال���عة ال�ا�� في ر�� ال��� اب� ال���� مقابل أف�ان اب� الع��� 

  ال�اعة ال�ا��ة ���ًا م� ال��م ���� وال��ان ���� وذل� ل��ا��ة ج�ول األع�ال ال�الي.  ال�ا�ي فيا�ج��ا� األول ���ن ا�ج��ا�  

  \2019\تالوة وم�ا��ة تق��� م�ل� اإلدارة لعام    -1

  \2019\تالوة وم�ا��ة تق��� ل��ة ال��ا��ة لعام    -2

  \2019\تالوة وم�ا��ة تق��� م��� ال��ا�ا� لعام    -3

  \2019\ال��ا�ا� ال��ام�ة لعام  تالوة وم�ا��ة    -4

  \2020\تالوة وم�ا��ة ال��ا��ة ال�ق����ة لعام    -5

  \2020\تالوة وم�ا��ة ��ة ع�ل ال����ة لعام    -6

�ل� ال��افقة على م�� أع�ا� م�ل� اإلدارة ول��ة ال��ا��ة تع��� جل�ا� وجل�ا� أ��� وتع���ا� أ��� ح�� األ���ة  -7
  ال�اف�ة.

  ال��افقة على تع��� أم�� ال���وق ح�� األ���ة ال�اف�ة.�ل�    -8

  \2020\ا���ار م��� ال��ا�ا� لعام    -9

�ل� ال��افقة على ت���� ع���� م� أع�ا� م�ل� اإلدارة ت���ًا ج���ًا ح�� حاجة الع�ل ل�ال� ال��ار�ع ح�� األ���ة   -10
  ال�اف�ة.

  ال�ا� في حال ت�ف� ال��و� ال��ا��ة.ال��افقة على ��ا� أراضي م� الق�اع�� العام و   -11

  ا���ا� م�ل� إدارة ج��� مع ل��ة م�ا��ة.  -12

  �ا��ة ال���ف�ة ل���ا.ال��افقة على ت�ج�� ج�� م� ال����ة وذل� ل��م���ا ح�� اإلم  -13

  ر��� ���� اإلدارة
  

  :إعالن
  

  السادة أعضاء جمعية التوفير التعاونية السكنية 
  

السـاعة  23/6/2020يـوم باديـة المقـرر الع الهيئة العامةاجتماع  تكم لحضوردعودارة االمجلس  قرر
وفـي حـال عـدم اكتمـال النصـاب بصالة االتحاد التعاون السكني بعين الكرش لالجتماع األول ة رابعال
  جدول األعمال: لمناقشةذات اليوم و المكان ب ةخامسلساعة الليؤجل االجتماع  نيلقانوا

 مناقشة تقرير مجلس االدارة والمصادقة عليه. -1
 مناقشة تقرير لجنة المراقبة والمصادقة عليه. -2
 المصادقة على برنامج نشاط الجمعية. -3
وحســاب األربــاح والميزانيــة الختاميــة  2019المصــادقة علــى تقريــر مفــتش الحســابات لعــام  -4

 والخسائر.
 .2020المصادقة على والموازنة التقديرية لعام  -5
 .وتحديد أجره 2020تعيين مفتش الحسابات لعام   -6
 الموافقة على صرف تعويضات مجلس االدارة ولجنة المراقبة وأمانة الصندوق. -7
مـن المرسـوم  30اعضاء مجلس االدارة ولجنة المراقبة لدورة جديدة وفقاً لنص المادة انتخاب  -8

 .2011لعام  99التشريعي 
 . وواستئجار مقرهاشراء أراضي من القطاع العام أو الخاصلتفويض مجلس االدارة  -9

 مجلس تفريغاً جزئياً.التفريغ عضوين من  - 10
 

وثـائق الترشـح إلـى مقـر الجمعيـة قبـل على من يود الترشح لعضوية مجلـس االدارة تقـديم  -
  عشرة أيام من االجتماع .

  مجلس الرئيس                                                                                                   
  أحمد الحمد                                                                                                      

   
  

                                                                              

  للمرة الثانيةمناقصة بالسرعة الكلية  إعالن 
  

  / بحلب 300الفرع /  –اسم الجهة المعلنة: مؤسسة االسكان العسكرية 

  ) مناقصة نوع اإلعالن: (إعالن

/ ك.ف بالكامـــل مـــع البـــارات النحاســـية و تقـــديم و تركيـــب خاليـــا توزيـــع تيـــار مســـتمر و 20تأهيل و تجهيـــز قســـم /التصـــنيف:

  .)M4(يانة وتأهيل محطة التحويل متناوب وشاحن تيار مستمر مع البطاريات لمشروع ص

  .2020/   6/  14عشر من تاريخ  الخامسةأخر موعد الستالم العروض الساعة 

  
/ ك.ف بالكامل مع البارات النحاسية و تقــديم 20تأهيل و تجهيز قسم //بحلب عن حاجتها: 300تعلن مؤسسة اإلسكان العسكرية الفرع/

  .)M4(و تركيب خاليا توزيع تيار مستمر و متناوب وشاحن تيار مستمر مع البطاريات لمشروع صيانة وتأهيل محطة التحويل 

خلـــف االطفائيـــة  – الحـــي الثالـــث –/ بحلـــب الكـــائن فـــي منطقـــة الحمدانيـــة 300علـــى مـــن يـــود االشـــتراك مراجعـــة الفـــرع / 

ــغ ( ــاء مبلـــــ ــة) لقـــــ ــة والفنيـــــ ــة والماليـــــ ــة (الحقوقيـــــ ــروط الخاصـــــ ــر الشـــــ ــى دفتـــــ ــول علـــــ   ) ل.س 35000للحصـــــ

  تدفع في صندوق الفرع.

  ليرة سورية ال غير تدفع اصوالً.  خمسة ماليين/ ل.س فقط  5,000،000التأمينات األولية: / 

  %) من القيمة االجمالية للعقد.5التأمينات النهائية: (

  / يوما من تاريخ آخر موعد لقبول العروض. 60دة االلتزام العارض بعرضه / م

  من تاريخ أمر المباشرة الخطي . يوم /75/أقل مدة زمنية بحيث ال تتجاوزمدة التنفيذ: 

/ بحلـــــب ضـــــمن مغلـــــف مغلـــــق ومختـــــوم وممهـــــور بخـــــتم العـــــارض  300تقـــــدم العـــــروض الـــــى ديـــــوان الفـــــرع / 

  :ينويحتوي على مغلف

  / والتأمينات االولية   2004/ لعام / 51االول: يحتوي على االوراق الثبوتية المطلوبة وفق القانون رقم/المغلف  -1

 األسعار اإلفرادية واإلجمالية.والذي يتضمن  المغلف الثاني:يحتوي على العرض المالي -2
 تفض العروض في تاريخ الحق لتاريخ االغالق -

  بحلب 300مــديــر الــفــرع 

  للمرة الثانيةبالسرعة الكلية   مناقصةإعالن 
  

  / بحلب 300الفرع /  –اسم الجهة المعلنة: مؤسسة االسكان العسكرية 

  )مناقصة نوع اإلعالن: (إعالن 

  .) واختبارها M4(تقديم وتركيب محطة التحويل التصنيف:

  .2020/   6/   14عشر من تاريخ  الخامسةأخر موعد الستالم العروض الساعة 

  
  .) واختبارها M4(تقديم وتركيب محطة التحويل /بحلب عن حاجتها: 300تعلن مؤسسة اإلسكان العسكرية الفرع/

خلـــف  –الحـــي الثالـــث  –/ بحلـــب الكـــائن فـــي منطقـــة الحمدانيـــة 300علـــى مـــن يـــود االشـــتراك مراجعـــة الفـــرع / 

ــة  ــة والماليــ ــة (الحقوقيــ ــر الشــــروط الخاصــ ــى دفتــ ــول علــ ــة للحصــ ــغ (االطفائيــ ــاء مبلــ ــة) لقــ   ) ل.س 35000والفنيــ

  تدفع في صندوق الفرع.

  ليرة سورية ال غير تدفع اصوالً. ستة ماليين/ ل.س فقط  6,000،000التأمينات األولية: / 

  %) من القيمة االجمالية للعقد.5التأمينات النهائية: (

  ./ يوما من تاريخ آخر موعد لقبول العروض 60مدة االلتزام العارض بعرضه / 

  .من تاريخ أمر المباشرة الخطي يوم /75/أقل مدة زمنية بحيث ال تتجاوزمدة التنفيذ: 

/ بحلــــب ضــــمن مغلــــف مغلــــق ومختــــوم وممهــــور بخــــتم العــــارض  300تقــــدم العــــروض الــــى ديــــوان الفــــرع / 

  :مغلفينويحتوي على 

  / والتأمينات االولية  2004 // لعام 51المغلف االول: يحتوي على االوراق الثبوتية المطلوبة وفق القانون رقم/ - 1

 المغلف الثاني:.يحتوي على العرض المالي والذي يتضمن األسعار اإلفرادية واإلجمالية - 2
 تفض العروض في تاريخ الحق لتاريخ االغالق  -

  بحلب 300مــديــر الــفــرع 

  للمرة الثانيةبالسرعة الكلية   مناقصةإعالن 
  

  / بحلب 300الفرع /  –اسم الجهة المعلنة: مؤسسة االسكان العسكرية 

  مناقصة )نوع اإلعالن: (إعالن 

/ ميغـــا واط مـــع وصـــلها وكـــل مـــايلزم وتقـــديم 30ك.ف اســـتطاعة / 20ك.ف/66صـــيانة و تجهيـــز واختبـــار المحولـــة التصنيف:

ــة تــــأريض  ــيل محولــ ــة 160باســــتطاعة / 0.4/ك.ف/20وتركيــــب وتوصــ ــادة تأهيــــل محطــ ــيانة و إعــ /ك.ف.أ لمشــــروع صــ

  .) M4(التحويل

  .2020/  6  /14عشرة من تاريخ    الخامسةأخر موعد الستالم العروض الساعة 

  
/ 30ك.ف اســتطاعة / 20ك.ف/66صيانة و تجهيز واختبار المحولــة /بحلب عن حاجتها: 300تعلن مؤسسة اإلسكان العسكرية الفرع/

/ك.ف.أ لمشروع صــيانة و 160باستطاعة / 0.4/ك.ف/20وصلها وكل مايلزم وتقديم وتركيب وتوصيل محولة تأريض ميغا واط مع 

  .) M4(إعادة تأهيل محطة التحويل

خلـــف االطفائيـــة  –الحـــي الثالـــث  –/ بحلـــب الكـــائن فـــي منطقـــة الحمدانيـــة 300علـــى مـــن يـــود االشـــتراك مراجعـــة الفـــرع / 

ــروط الخاـصــــــ  ــر الشـــــ ــى دفتـــــ ــول علـــــ ــغ (للحصـــــ ــاء مبلـــــ ــة) لقـــــ ــة والفنيـــــ ــة والماليـــــ   ) ل.س 35000ة (الحقوقيـــــ

  تدفع في صندوق الفرع.

  ليرة سورية ال غير تدفع اصوالً.  ثالثة ماليين وخمسمائة ألف/ ل.س فقط  3,500،000التأمينات األولية: / 

  %) من القيمة االجمالية للعقد.5التأمينات النهائية: (

  يوما من تاريخ آخر موعد لقبول العروض. / 60مدة االلتزام العارض بعرضه / 

  .من تاريخ أمر المباشرة الخطي  يوم /75/أقل مدة زمنية بحيث ال تتجاوزمدة التنفيذ: 

/ بحلـــــب ضـــــمن مغلـــــف مغلـــــق ومختـــــوم وممهـــــور بخـــــتم العـــــارض  300تقـــــدم العـــــروض الـــــى ديـــــوان الفـــــرع / 

  :ينويحتوي على مغلف

  / والتأمينات االولية   2004/ لعام / 51ية المطلوبة وفق القانون رقم/المغلف االول: يحتوي على االوراق الثبوت  -1

 المغلف الثاني: يحتوي على العرض المالي والذي يتضمن األسعار اإلفرادية واإلجمالية -2
 تفض العروض في تاريخ الحق لتاريخ االغالق -

 بحلب 300مــديــر الــفــرع 
  

  الن ـــإع
 ةينكسة ال ياونعتي الرب عء الاوفة العـــيمج

المتضمن اإلعالن  19/3/2019تاريخ  /5الجمعية في المحضر رقم / بناءً على قرار مجلس إدارة        
 G/ جزيرة 108/ للمقسم رقمإلنجاز أعمال الحفر والهيكل  إستدراج عروض أسعارعن رغبتها بإجراء 

  في ضاحية الفيحاء . N/ الجزيرة 371والمقسم رقم /

 - السورية للتجارة مبنى  -قر الجمعية الكائن في دوار كفرسوسة وعلى من يرغب بالتقدم مراجعة م       
التعهد ودفتر الشروط لقاء مبلغ  للحصول على نسخة من إضبارة )2123201 / 2135558هاتف (
اإلثنين  يومولغاية  همن تاريخ نشروذلك ألف ليرة سورية ال غير , /ل.س فقط مئتان 200000وقدره /

 23/6/2020الواقع بـظهرا ًمن نفس اليوم ويتم فض العروض باليوم التالي  2الساعة  22/6/2020
  صباحا ً وبحضور من يرغب من العارضين . 10الساعة 

  : هيروط التقدم وش

  العرضقيمة من %) 2بقيمة التأمينات األولية (أو كفالة مصرفية شيك مصدق  -1

  %) من قيمة اإلحالة5التأمينات النهائية (شيك مصدق أو كفالة مصرفية بقيمة  -2

  مصنفا ًعلى المتقدم أن يكون مهندسا ً أو مقاوال ً -3

  تاريخ فض العروض/ يوم من 60رض مرتبطا ًبعرضه لمدة /ايبقى الع

  شاكرين تعاونكم

  رئيس مجلس اإلدارة                                                          
  

 

اعالن جمعية الهزار التعاونية السكنية
قرر مجلس إدارة جمعية الهزار التعاونية السكنية 
رقم /2/ تاريخ 2020/5/12 دعوة أعضاء الهيئة 
االثنين  يوم  السنوي  اجتماعها  لحضور  العامة 
الواقع في 2020/6/29 تمام الساعة الثانه مساءً 
االجتماع  يؤجل  النصاب  اكتمال  عدم  حال  وفي 
والتاريخ  اليوم  نفس  في  مساء  الثالثة  الساعة  الى 

والمكان. 
االتحاد  خلف  النسور  جمعية  فحامه  العنوان: 
بريف دمشق سابقا مقر جمعية  السكني  التعاوني 
المعلن  االعمال  جدول  لمناقشة  النخيل  ظالل 
المرسوم  من   27 المادة  احكام  وفق  الجمعية  في 

التشريعي رقم 99 لعام 2011.
رئيس مجلس اإلدارة

إعالن الجمعية التعاونية السكنية 
للمقاولين

دعوة  للمقاولين  السكنية  التعاونية  الجمعية  تعلن 
في  الواقع  الخميس  يوم  لالجتماع  العامة  الهيئة 
للحرفيين  العام  االتحاد  مقر  في    2020/6/18
صباحا   /10/ الساعة  بحرات  سبع  في  الكائن 
النصاب  اكتمال  عدم  حال  وفي  األول  االجتماع 
في  صباحا   /11/ الساعة  الثاني  االجتماع  يكون 
مناقشة  اجل  من  وذلك  والتاريخ  المكان  نفس 
جدول األعمال لمجلس اإلدارة عن عام /2020/ 
ولجنة  جديدة  إدارة  مجلس  انتخاب  فيه  بما 

المراقبة .
التخلف  نرجو من جميع األعضاء الحضور وعدم 
لكل  شخصي  تبليغ  بمثابة  اإلعالن  هذا  ويعتبر 

عضو
رئيس مجلس اإلدارة

طلب إقامة مشروع توليد كهرباء مستقل 
باستخدام مصادر الطاقات المتجددة 

مرتبط بشبكة التوزيع
بناء  بطلب  الصيدلي  أنس  محمد  السيد  تقدم 
األلواح  باستخدام  كهربائية  طاقة  توليد  مشروع 
الشمسية باستطاعة إجمالية قدرها /3000/ كيلو 
واط في محافظة حمص - منطقة العاليات - عقار 
رقم )3(. على من لديه اعتراض التقدم باعتراضه 
إلى الشركة العامة لكهرباء محافظة حمص خالل 

خمسة عشر يوماً من تاريخه.

طلب إقامة مشروع توليد كهرباء مستقل 
باستخدام مصادر الطاقات المتجددة 

مرتبط بشبكة التوزيع
مشروع  بناء  بطلب  اإلبراهيم  ملحم  السيد  تقدم 
الشمسية  األلواح  باستخدام  توليد طاقة كهربائية 
واط  كيلو   /1000/ قدرها  إجمالية  باستطاعة 
رقم  في محافظة حمص - منطقة جندر - عقار 
)132(. على من لديه اعتراض التقدم باعتراضه 
إلى الشركة العامة لكهرباء محافظة حمص خالل 

خمسة عشر يوماً من تاريخه.

طلب إقامة مشروع توليد كهرباء مستقل 
باستخدام مصادر الطاقات المتجددة 

مرتبط بشبكة التوزيع
بناء  بطلب  الصيدلي  محمد  النا  السيدة  تقدمت 
األلواح  باستخدام  كهربائية  طاقة  توليد  مشروع 
الشمسية باستطاعة إجمالية قدرها /3000/ كيلو 
واط في محافظة حمص - منطقة العاليات - عقار 
رقم )6(. على من لديه اعتراض التقدم باعتراضه 
إلى الشركة العامة لكهرباء محافظة حمص خالل 

خمسة عشر يوماً من تاريخه.

إعالن
خالصة انتهاء عقد اإليجار العائد للسيد: حسين 

محمد رحال 
العنوان: م طرطوس الشيخ سعد عقار 8/2794 

تاريخ االنتهاء: 2020/4/1
المؤجر: محمد إبراهيم غريب
المستأجر: حسين محمد رحال

أمين السجل التجاري بطرطوس

إعالن
أحمد  ماهر  للسيد:  العائد  اإليجار  عقد  خالصة 

منصور 
عقار  الشلوف  نزلة  الرمل  طرطوس  العنوان: 

 7/6387
لغاية   2020/5/19 تاريخ  من  اإليجار:  مدة 

2022/5/19
المؤجر: إياد أحمد منصور

المستأجر: ماهر أحمد منصور
أمين السجل التجاري بطرطوس
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إعالنات
عدد الصفحات 7

5
  داخلية  مناقصةإعالن 

تعلن الهيئـة العـامـة للبحوث العلميـة الزراعيـة عن إجراء منـاقصـــــة داخليـة بـالظرف المختوم في مقرهـا 
ــا –الكائن في دمشـــق  التبن  لشـــراء مادة  /   10.    00الســـاعة/     2020/ 6/     29حة الحجاز بتاريخ   سـ

و  وفقـاً لـدفـاتر الشـــــروط الخـاصـــــةاألبيض / قمح/ لزوم إدارة بحوث الثروة الحيوانيـة في المحـافظـات 
  :العامة

التأمينات   الكمية/ طن   الموقع   م
  األولية

  ل.س 900000  طن 300  ريف دمشق (المحطات المركزية )  1

  ل.س 126000  طن 42  حماه   2

  ل.س 300000  طن 100  السلمية   3

  ل.س 540000  طن 180  الغاب  4

  ل.س 180000  طن60  حلب    5

  ل.س 225000  طن  75    القامشلي   6

ل    2271000     طن757       المجموع : سبعمائة وسبع وخمسون  طناً ال غير   
  .س

  %/ من قيمة العقد10التأمينات النهائية:/ -

  / يوماً   60مدة التسليم :/     -

  / يوماً  60مدة ارتباط العارض بعرضه / -

   2.30الساعة  6/2020/   28تقبل العروض لغاية    -

  يحق للعارضين تجزئة عروضهم. -

مبلغ  الحلبوني بعد تسـديد  -قإدارة العقود في مقر الهيئة بدمشـ  دفاتر الشـروط لدى يمكن الحصـول على  -
  الخزينة المركزية.-لدى وزارة المالية / ل.س 7000 /

  المدير العام
64400 

 

 

 

 
  العــامـة  اإلدارة- الخارجيةالمؤسسة العامة للتجارة 

   6/2020   /  3     التاريخ :        2020/   26  الرقـــم: 
GENERAL FOREIGN TRADE ORGANIZATION 
No.   :   26       /2020        Date :   3       / 6/2020 

 خارجية-إعـالن ملراسلة داخلية
  دوائيةتأمني مستحضرات إلجراء عقد �لرتاضي ل

رغبتها �إلعالن عن حاجتها  نظرًا للسرعة الكلية تعلن املؤسسة العامة للتجارة اخلارجية، عن 
ووفقا للشروط الفنية ودفرت الشروط  لتوريد املستحضرات الدوائية التالية مبوجب عقد �لرتاضي 

  . املالية واحلقوقية املتضمنة هلذه الغاية 
  Heparin 25000 IU/5 mlن / فيال م20000كمية /-
 Atracurium Besylate 50 mg / 5ml/ أمبول من 50000كمية /  -
  Atracurium Besylate 25 mg/ أمبول من 100000كمية /  -
  مل.  20العبوة  Propofol 10 mg/ml/ أمبول من 50000كمية /  -

An Internal –External correspondence Announcement 
To conclude a contract by mutual Agreement to supply 
medical products  
Due to Top Urgency, General Foreign Trade Organization 
(GFTO) announces a correspondence to conclude contract 
by mutual agreement for supply the following medical 
products according to the relative technical, financial and 
legal conditions book. 
- /20000/ vial of Heparin 25000 IU/5 ml 
-/50000/ Amp. of Atracurium Besylate 50 mg/ 5ml
-/100000/Amp. of Atracurium Besylate 25 mg
-/50000/Amp. of Propofol 10 mg/ml, pack of 20ml

ــام عقود املؤسسات والشركات واملنشآت العامة الصادر �لقانون رقم- لعام 51نظـ
2004 .  

) �ري�  450دفرت الشروط العامة لنظام العقود املوحد الصادر �ملرسوم رقم ( -
9 /12 /2004 . 
  :األوليةالتأمينات  -
  ) يورو 1000( بقيمة   Heparin 25000 IU/5 ml مستحضر -
 يورو   / 1200بقيمة / Atracurium Besylate 50 mg / 5ml مستحضر -
 يورو  / 1200بقيمة /  Atracurium Besylate 25 mg مستحضر -
 / يورو3000مل. بقيمة /  20العبوة  Propofol 10 mg/mlمستحضر   -

قبل العارض أو املفوض إما نقدًا يف حساب املؤسسة املصريف أو مبوجب  وتقدم من
ملؤسسة العامة للتجارة اخلارجية أو مبوجب كفالة حوالة مصرفية أو شيك مصدق ألمر ا

 ووفق النصصادرة عن املصارف العامة أو اخلاصة املرخصة أصوًال يف سور� مصرفية 
الرمسي السوري وتسلم أصوال إىل جفتو دمشق / اإلدارة العامة قبل الساعة 

العرض). (وإال سريفض 15/6/2020يف  االثننيمن يوم  (بتوقيت دمشق)15.20
  0والكمية واملادة عليها رقم املناقصة  دونم
ال حترر قيمة التأمينات النهائية أال  من قيمة العقد.  ٪  10حتدد التأمينات النهائية بـ -

الطالبة آلخر دفعة من املستحضرات أو  استالم اجلهاتبعد مرور ستة أشهر من 
 أقرب.الكمية أيهما  استهالك كامل

وما تبدأ من اليوم الذي يلي �ري� انتهاء موعد تقدمي  ي  90مدة ارتباط العارض بعرضه -
  العروض. 

  تكون فرتة التوريد لكامل الكمية املتعاقد عليها للبند الواحد:-1
أ�م كحد أقصى من �ري� تبليغ أمر املباشرة يف مستودعات   10العرض الداخلي: - أ 

 .اجلهات الطالبة 
واصل  يغ أمر املباشرة يوم كحد أقصى من �ري� تبل  15العرض اخلارجي: - ب 

 مستودعات املعرب احلدودي.
غرامة التأخري يف التوريد واحد �ألل� عن كل يوم �خري من قيمة الكميات املتأخر يف  --

 شحنها. 
احلق �ختيار العرض   للتجزئة بني العارضني، وللمؤسسة  الكمية املطلوبة قابلة -

 األنسب للتثبيت. 
ملؤسسة العامة للتجارة اخلارجية دمشق، ساحة  ا  يف  صات سجل املناق  دائرة  تقدم العروض إىل - 

ــــــ الواق  االثنني  ظهرا من يوم  15.20اعة ــــــ حطني (امليسات) خالل مدة تنتهي عند الس  ــ ــ   15يف  ع ــ
 /6   /2020 

من يفوضونه مبوجب كتاب رمسي عند    أو جبلسة علنية حيضرها كافة العارضني  تفض العروض - 
 املؤسسة. إدارة    مببىن   2020  /   6/ 16يف    الثال�ء يوم  احا من  اعة العاشرة صب ـــ الس 
سة العامة  �ملؤس اصة �ذا التعهد من دائرة سجل املناقصات  يتم شراء اإلضبارة اخل     --

فقط. ملزيد من املعلومات    س 0ل  /    10000د قيمتها البالغة / للتجارة اخلارجية وتسد 
 ميكنكم االطالع على دفرت الشروط يف موقع املؤسسة على االنرتنيت: 

wwwwww..ggffttoo..ggoovv..ssyy             املدير العام  
 شادي جوهرة  

 

-Contracts system of the state organizations, companies and 
institutions issued by law No. /51/ for 2004 . 
-General Conditions Book of the Unified Contract system 
issued by the decree No. /450/d.d 9/12/2004. 
Bid Bonds :  
- Heparin 25000 IU/5 ml at value of (1000) Euro  
-Atracurium Besylate 50 mg/ 5ml at value of (1200) Euro  
-Atracurium Besylate 25 mg at value of (1200) Euro ,
- Propofol 10 mg/ml, pack of 20ml at value of (3000) Euro 
to be submitted by the bidder or the authorized party either 
in cash at GFTO Bank account or by a bank transfer or a 
certified cheque to order of G.F.T.O or by a bank guarantee 
issued by the public banks or private banks accredited duly 
in Syria and according to the Syrian formal text, to be duly 
submitted to G.F.T.O – Damascus head office before 15.20 
hrs Damascus time) on Monday 15/6/2020 (otherwise, 
offer will be rejected), bearing correspondence No., 
quantity and material. 
‐The performance Bond is at rate of 10% of the Contract 
value and to be released only after passing six months after 
the receiving the last lot of the products by the applicants or 
using the whole quantity, whatever is the nearest.  
-The bidder should keep bound to his own offer for /90 
days/ from the day following the latest date for submitting 
offers.  
-Supply period for the whole contractual quantity for 
one item 
a -Internal offer: 10 days as max. from date of notifying the 
commencement order in warehouses of the applicant. 
b-External offer: 15 days as max. from date of 
commencement order arrival warehouses of the border exit. 
-Delay delivery penalty is one per thousand of the delivered 
quantities value per each day of delay. 
-The required quantity is divisible among the bidders. The 
organization has the right to choose the more suitable offer 
for confirmation. 
-Offers to be submitted to G.F.T.O- General Secretariat– 
Damascus – Al Meisat Square –before 15.20 Hrs Damascus 
time, Monday  on 15/6/2020.    . 
-The offers will be disclosed in an open filmed session 
attended by all the bidders or their official authorized 
representatives at GFTO head office at 10.00 Hrs on 
Tuesday 16/6 /2020. 
-The relative file can be purchased from G.F.T.O secretariat 
after paying its fee /10000/ S.P. 
-For more information, You can you may check the booklet 
of conditions on our website www.gfto.gov.sy 

General Director 
Shadi Jawhara 

                  إعالن
جمعية الحياة التعاونية السكنية بحلب

  يدعو مجلس ادارة جمعية الحياة التعاونية السكنية بحلب السادة االعضاء لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والذي سيعقد 
في يوم االحد الساعة الرابعة عشرة بتاريخ 2020/6/28 في صالة رابطة المحاربين القدماء الكائن في المحافظة امام سوق االنتاج وفي 
حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل االجتماع الى الساعة الخامسة عشرة وفي ذات اليوم والمكان للنظر في جدول االعمال. وعلماً 
ان دورة عام 2020 دورة انتخابية وعلى من يود الترشيح تأمين سجل عدلي وبراءة ذمة وبيان عائلي وصورة مصدقة عن شهادة التعليم 

االساسي او ما يعادلها ويعتبر هذا االعالن بمثابة التبليغ الشخصي لالعضاء مجهولي العناوين وهم:
دلشاه بجو ابن محمد علي- محمد محمد علي ابن سليمان -عبد الرحمن محمد ابن عبدو-محمد انس عبد العال ابن محمد امين-ريا عبد 
العال بنت محمد أمين- رنا عبد العال بنت محمد أمين -رنيم عبد العال بنت محمد أمين-ابراهيم ابراهيم ابن محمد-محمد الحمود 
ابن حسن-علي اسماعيل ابن ابراهيم-فاطمة النجاربنت سلمو-حال عرب بنت عبد الكريم- افين مختار محمد بنت مصطفى-عزيزة 
حمباشو بنت عبدو-ديانا منال علي بنت صبري-دنياي منال علي بنت صبري-محمد عدنان عجنجي ابن محمد-محمد مروان العم ابن 
احمد-دلشانه محمد بنت محمد-عبدالله الركبي ابن محمد- ابراهيم خليل حماده ابن سيدو-يحيى الدرويش ابن علي-يلدز األحمد بنت 
محمد-عماد االحمد ابن محمد-لمياء عبدو بنت عبدو- سمير االحمد ابن محمد-فرح العساف بنت عبدالله-الفرذدق النبهان العلي ابن 
نبهان-جمعه حجازي ابن احمد-زهر الدين بريدي ابن حميد-محمد حميد امانة ابن احمد-هدايت يوسف بنت حسين-صدقي حاجي 
محمود-عمار  ابن  العويس  حسن-خالد  ابن  حسن  محمود-عبدالله  ابن  العويس  يحيى-علي  محمد  بنت  قزموز  امين-يمان  محمد  ابن 
العويس ابن محمود-عبد الحميد عكاوي ابن خير الدين-زكريا عكاوي ابن خير الدين-نهيده ابراهيم بنت محمد-ابراهيم اسماعيل ابن 
اسماعيل-شيرين اسماعيل بنت احمد-احمد حمدوني ابن سعدي-صفاء عبد الجليل بنت عبد الرحمن-ناجي جنبيا ابن محمد-عالء 
يحيى ابن محمد-اميمه عبد الجليل بنت عبد الرحمن-احمد عبد الحي ابن عبدو-اديبه القش بنت صالح-مريم العلي بنت احمد-معتز 
الحريري ابن عبد الرزاق-حسن ابراهيم ابن محمد-علي محمد علي ابن محمد-مريم الشلتوح بنت علي-ابراهيم حسين ابن ايوب-
بشرى الخشروم بنت ابراهيم-مصطفى علوطو ابن ابراهيم-بتول بسيريني بنت رضوان-شهيناز بالل بنت محمد-جوان محمد علي 
ابن عارف-وائل محمد علي ابن صدقي-عبير محمد علي بنت بحري-مقبوله شعبو بنت حسن-ابراهيم خليل حاجي محمد ابن عبد 
الحنان-كاميران حاجي ابن حسين-محمد محمد علي ابن يوسف-محمود خلو عبد القادر ابن خليل-نازك رجب بنت محمد خالد-رزان 
رجب بنت محمد خالد-علي بكر ابن عصمت-غصون قاسم بنت كامل-يوسف شعبو ابن محمد-ميديا حسين بنت علي-حسين ابو عمشة 
ابن عبد القادر-عبد القادر ابو عمشة ابن حسين-نهاد علي ابن علي-محمد ابراهيم ابن حسن-ريزان محمد ابن حسن-غاده محمد 
بنت حسن-محمد عارف حموتو ابن محمد-شيرين عبدو بنت بكو-لطيفة علي بنت علي-همام حركوك ابن محمد-جميل محمد ابن 
مصطفى-عابدين مصطفى ابن رمزي-عارف حنان ابن ابراهيم-امين شيخ مراد ابن محمد-زينب جعفر بنت عبدو-منى شدو بنت 
محي الدين هدلة-صبحية سليمان بنت احمد-صالح زينو ابن عارف-ازاد حسين ابن عمر-محمد حنيفي مراد ابن حسين-نورة خالد 
بنت نوري-ميساء خطيب بنت وحيد-عبد الحميد حجو ابن عبدالله-محمد خالد دعدوش ابن جمال-امينة مصطفى بنت عبدو-محمد 
خير العبد الكريم ابن محمود-سمير حسو ابن توفيق-صالح حاجي برغوث ابن حسين-رزكار حسين ابن عارف-زهير عجوال ابن علي-
افين علوطو بنت مصطفى-حنان محمد ابن حسن-سعيد ميرطو ابن احمد - عبد الرحمن علوتو ابن ابراهيم - هديل شياح بنت محمد 
- عامر موصللي ابن حسين - عبد المحسن كعيد ابن محمد نور - عبدو مختار ابن زهير - احمد الجعفر ابن فواز - عواطف زغنون بنت 
احمد - محمد حمزينو ابن حنان - محمد زينو ابن علي - مصطفى تاتار ابن عبد الرحمن - بشانك يوسف ابن علي - مالك التنجي ابن 
محمد - محمد نذير محمد ابن حبش - علي يوسف ابن حسين - محمد علي عبدي ابن توفيق - علي ابراهيم ابن حسن - فاطمة محمد 
بنت عزت - محمد محمد ابن عزت - جوان حسين ابن علي - قازقلي حسين ابن علي - رشيد رشيد ابن حنان - فاطمة حسين بنت علي 
- عبد الرحمن رشيد ابن حنان - خانم بريمو بنت عبد الحنان - ياسر حاجي حسن ابن حسين - سلطانة حنان بنت عبدو - محمد يوسف 

ابن حسين - ارسالن ابراهيم ابن محمد - جوان ابراهيم ابن علي - هوشانك رشيد ابن زكريا - ازاد رشيد ابن جوان
 رئيس مجلس اإلدارة

دعوة لالجتماع
جمعية النورس التعاونية للسكن واالصطياف بحلب

بحلب  واالصطياف  للسكن  التعاونية  النورس  جمعية  إدارة  مجلس  يدعو 
الجمعية  مقر  في  السنوي  العادي  لالجتماع  العامة  الهيئة   أعضاء 
/ بالمشروع األول - غرب الزهراء/ في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم 
الجمعة 2020/6/26 وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل االجتماع 
إلى الساعة الثانية بعد ظهر نفس اليوم الجمعة 2020/6/26 وفي نفس المكان 

وذلك لبحث جدول األعمال المبلغ لألعضاء أصوالً.
وُيعتبر هذا اإلعالن بمثابة التبليغ الشخصي لألعضاء التالية أسماؤهم مجهولي 
العنوان واإلقامة: عبد اإلله شربو - عبد الرحمن زيات - عبد الهادي سكر - 
 - - ميسون نحاس  النجار  - رشا  نعم حيدري   - علوان  فاطمة   - علوان  عالء 
أحمد حافظ - إبراهيم الجاسم - بيان خراط - كمال عاصي - حسين كرديه 
- مها لبان - عمر قطيش - صبا فارس - أحمد زاهر بركات - عمر أيوبي - 
يوسف سفقلو -  ضياء الدين خليل - زكريا صباغ - أيمن أيوبي - مزنه صالحي 
- رنده مصري - مها صالحي - هيام إسماعيل باشا - ديما صالحي - محمد 
إبراهيم   - طالب  فاتن   - بكري  حاج  فراس   - أحمد  ياسر   - عاصي  محسن 
عساف - عبدالله رشواني - خديجه عالف - مجد دهني - سمر دعبول - وفاء 
البيك - ناديا أبو غريبو - محمد فوزي صبحه - محمد سعود - أسامه سعود - 
عبد الفتاح شويحنة - غالية محمد ذاكر - إيمان نحوي - محمد يحيى سبسبي 

- أحمد حمودة - نسرين ريحاوي - أحمد بغدادي - عال بغدادي.
رئيس مجلس اإلدارة

إعالن عن جلسات تحديد أفضلية
تعلن رئاسة مجلس مدينة حلب عن طرح المقاسم في سوق الهال في العامرية 
القائم على المحضر 135 منطقة عقارية أنصاري البالغ عددها /131/ مقسم 
و المتبقية بعد توزيع القرعة األولى والثانية وذلك عن طريق جلسات لتحديد 

األفضلية.
الشروط  وفق  المقاسم  تلك  على  عامة  أمالك  أشغال  رخصة  لمنح  تمهيداً 
لديه رخصة  لعام 2020 ممن  التنفيذي رقم /145/  المكتب  الواردة في قرار 

أشغال في سوق الحمدانية . 
 - فعلى من يود االشتراك في تلك الجلسات تقديم أوراقه الثبوتية ) المحددة 
في قرار المكتب التنفيذي أعاله( مرفقة بالتأمينات الى الديوان العام لمجلس 
مدينة حلب حتى الساعة المحددة لتاريخ الجلسة علماً بأن موعد أول جلسة في 

تمام الساعة العاشرة صباح يوم األربعاء الموافق17/ 6 /2020 
لوحة  في  المطلوبة  والشروط  الجلسات  باقي  مواعيد  على  االطالع  ويمكن 

إعالنات مجلس مدينة حلب . 
ليرة  ألف  خمسمائة  و  مليون  فقط  ل.س   1,500,000  : المؤقتة  الـتأمينات   -  

سورية
 - مكان الجلسة : القصر البلدي الطابق األول القاعة الحمراء

رئيس مجلس مدينة حلب 
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جمعية مجلس محافظة حلب 
بناء على قرار مجلس اإلدارة رقم /9/ بجلستها رقم /4/ تاريخ 2020/3/18 قرر مجلس إدارة جمعية مجلس محافظة حلب للسكن دعوة الهيئة العامة لحضور االجتماع السنوي تاريخ 2020/6/29 والمقرر عقدة بتمام الساعة /11/ صباحاً من يوم االثنين وذلك في مقر الجمعية خلف 
رابطة عبد المنعم رياض كدعوة أولى وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل االجتماع في نفس اليوم الساعة /12/صباحاً وبنفس المكان علماً أن هذه الدورة انتخابية ألعضاء مجلس اإلدارة ولجنة المراقبة فعلى من يود الترشح تقديم أوراقه الثبوتية في مقر الجمعية في موعد 

أقصاه 2020/6/25.
األوراق المطلوبة: سجل عدلي - براءة ذمة من الجمعية - صورة مصدقة عن الشهادة العلمية أو ما يعادلها - صورة عن الهوية الشخصية - بيان عائلي - بيان حق االستفادة لألعضاء ونظراً لجهالة عنوان غالبية األعضاء تقرر تبليغهم في الجريدة الرسمية ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة تبليغاً 

شخصياً للسادة التالية أسماؤهم:
أحمد حمدو بشناق - محمد عبد الغني محمد - عبد الرحمن حميش عيسى - ابراهيم محمد المحمد - حنا عامو صليبا - حسن حسين النهار - أحمد محمد الجاسم - محمد فاضل زيدان محمد - هيثم محمد قدري مكانسي - غسان العبدالله الجمعة - محمد جمعة علي - يحيى أحمد 
العكلة - أحمد برهو الحاج علي - محمد أحمد قشقو - اورخان حاجي مصطفى بن علي - زكريا مصطفى المحمد - تاال محمد زهير معلم - علي عبدالله الصقر - أحمد حمادة السلمو - مصطفى كمال نعساني - هوري كيورك أبا هوني - محمد بطوش حنفي - عبد السالم محمد بري 
- غادة محمد الحاج محمد - أحمد عبيد بن محمد خير - محمدنور عبد فرج - قرة بيت ر شوشنيان بن كاسبار - عطا الله احمد الوسمي - اسامة موسى شتات - ذكي محمد هوشو - ابراهيم عمر العمر - ناصر حسين الحوري - محمد عبد الكريم كوسه - عثمان محمود خليل - عمار 
موسى شتات - صدام النهارمعتز محمد - بحري بحري ابراهيم - نظام عبد الحميد الغباري - محمد جاسم أمين - عمراحمد ابو راس - محمد ماهر محمد نشأت نقيب - معتز محمد الحاج محمد - بانة محمد غزار ترجمان - عال عماد الدين رعوان - محمد عباس فواز - حسين عبد 
الله ادريس - علي محمد خير درويش - اسماعيل محمد الحاج محمد - بوزان جمال الحاج محمود - يحيى خميس الحمدو - رضوان مصطفى الفارس - احمد محمد علي شامي - عبدالعزيز أحمد الشلحاوي - مسلم مصطفى حسين - خالد بكري شمو - محمد رضوان الحسن - حسن 
قاسم قاسم - محمد جاسم الجاسم - عبد الله حاجي وردي بن أحمد - فضة شيخ ابراهيم النهار - البدوي محمد علي البدوي - محمد وحيد عقاد - عيسى صبحي ابراهيم - بسام توفيق مصطفى - الياس ميخائيل ديب - بدر أحمد أحمد - أحمد عبد القادر فخر الدين - محفوظ 
الشريف جزائري - حميد فاضل كنو - خالد خليل العلي - ليلى محمد وليد أشالم - محمد بركات أحمد - سالمة حاجي شيخاني - محمد حسن خلوف - كفاح نسيم مريش - سكينة محمد امين تقي - بثينة أحمد حميدي - أمين محمد الجاسم - جميل محمد ماماد - ميزر حسين الدالي 
- محمد جمال عبدالله عرب - محمد خميس العلي - روعة زهير بيطار - مصطفى علي عكام - جيهان حميد محمد - أحمد مروان خللو بن سامي - حسو ابراهيم الحسو - حميدة محمد تاتاري - جمال أحمد صويص - رانية محمد نور الهدى - جاسم محمد المشهد - أحمد عليوي 
الحمدان - مجدالدين ابراهيم الدندل - سعد الدين السماعيل - باسلة ابراهيم معال - رتيبة محمد نور الهدى - ربيعة محمد بهاء الخطيب - حسين أحمد علي عائشة - صالح ابراهيم عثمان - خالد حسن قوسه - نهلة جاسم الحسن الفرج - حليمة أحمد أحمد - حنا ادكار فنون - 
مصطفى حسن بوزان - فريد حسن الضاهر - محمود فوزي كعكة - حسن حسين العلي المصطفى - جميل أكرم عفاسي - خليل ابراهيم بدر - محمد يحيى السماعيل - أحمد سعد كيالي بن محمد ظافر - عبير محمد وليد عفش - ريما احمد مجني - عال محمد القصاب - سعيد عثمان 
عمر الحاج سعد - دياب محمد خير الماشي - أنطوان فريد إيغو - رمضان عبدالكريم همام - لمى مصطفى الخضر - أحمد محمد قصاب - توفيق عبد القادر طبارة - زكريا محمد كلزية - محمد اسماعيل الحاج محمد - محمد نوري رسول شاهين - عرفان عبدلله الجاسم - عفاف 
أحمد حمود - شكري عارف حسو - عبد القادر عبد الله - محمد محمد شيخ أحمد درجة - محمد شريف دباغ - عماد احمد العمر - نضال مصطفى قصاب - طالل علي جنيدان - سمير محمد العسل - مروان علي شهيد - احمد عبد الكريم االبراهيم - ساندرا ضرارحافظ - محمد 
محمود حسين - عبد الحميد محمود هالل - علي محمود الزوين - يوسف محمد أبو عباية - لينا محمد مروان قواس - عامر محمد وليد االحدب - أحمد محمد الحمدان - علي أحمد الخالد - محمد جاسم الحسن - محمد توفيق السيد علي بن خضر - اسراء احمد بشناق - وسيم موسى 
شيخ علي - محمد نديم سنو - عبد الرزاق محمد الرجب - جمال محمد عبد حساني - عبدو أسعد العساف - سعد الدين محمد رستم - احمد موسى شيخ علي - رغداء وليد طه األحمد - عيدو جمعة الطعان - كامل غازي االبراهيم - محمد الحاج ابراهيم كالك - سوسن محمد نور 
جنيدان - محمد نزار صبحي خياطة - وصال محمد زكريا جمعة - عبيد عيسى العلو - أحمد نوري أشرم - مصطفى حمدي ملحيس - زينب عبد الفتاح عسيلي - محمد محمد عزيزة - عمار محمد دياب - علي احمد العويس - روعة محمد علي مدراتي - غازي رحمو خطاب - هند عبدو 
قصاب - احمد علي مصري - محمد شعبان مصطفى راجح - عبد الغني سامي خورشيد - زليخة باكير بكر - أحمد عيسى حج علي بن محمود - مازن زهير حماض - عبد القادر علي مصري - فيصل محمد العيسى - عبد الكريم علي بركات - نضال محمد سعيد حاكم - يوسف ابراهيم 
جمعة - محمد رجب الجمعة - احمد محمد وليد اشالم - مسعود عبد المجيد الحمدان - كوثر أحمد الدوش - عماد الدين خليل غضبان - فواز موسى الشيخ علي - براء احمد بشناق - محمد بركات شيخ علي - نهاد ناصيف ناصيف - محمد حسن العلي - عابدين ابراهيم عيسى - أحمد 
محمد يوسف - محمد عبد الرزاق عطار - شمسة احمد الحميدي الموسى - موسى طه االحمد ين وليد - ماهر محمد خياطة - غالب خليل البرهودي - أحمد حاجي ابراهيم بن خلف - فريال نديم البطران - حسين موسى شيخ علي - امينة محمود السماعيل - محمد خلف العموري بن 
عموري - مرعي حسون الطعمة - محمد جميل هالل - عمار محمد شفيق سرداني - احمد مصطفى الحلو - عامر محمود شوا - مها محمد الدالي بنت يونس - ابراهيم خالد بدور - محمد جاسم مشهد - دريد عبدلله خطيب - لؤي عبد اللطيف شيخ احمد - عائشة احمد هوبة - محمد 
صالح دربالة بن رمضان - أريج محمود حمصي - سفيان محو ولو - غادة عبو المفضي - ماجد عبد الرزاق الجمعة - محمد احمد السماعيل - محمد علي يسين بن أحمد - جمعة محمد العلي - حكمت محمد شيخو - رضوان احمد الخطيب - االء نضال حاكم - محمد كنجو عزيزة - حسام 
الدين علي الراشد - حسين علي ناصر - هويدا زكريا أبو عمشة - طالب أحمد عكش - محمود ابراهيم الحسو - غبشة سعاد الهواش - عال علي راشد - سائد سعدالدين رستم - محمد موسى شتات - عثمان شيخ محمد - حمد حسين حسنوكي - غازي محمد جميل - مها فقاس - عبد 
الغني حسين ناصر - أحمد موسى شتات - فاطمة جمعة محمد - عبد االله يحيى الحميدان - احمد المحمد كامل االبراهيم - فهيمه ضمري العبد السالم - أنس محمد رستم - يوسف محمد خير درويش - حسن عبدالله سكيف - زهير عبد الكريم النهار - حيدر حمدوالحمدو - محمد 
زكريا سعدو - محمد زياد حسين ناصر - أحمد محمود جاسم خليل - خيرو جاسم المشهد - غفران محمد صبحي فالحة - علي عجاج كريم - عمار عبدو دندل - رافع عبدو نفوس - رشيدة حسن األحمد - صالح جاسم المشهد - نافذ حسين النهار - علي محمد ديب كريم - محمود 
محمد االبرش - منى أحمد لبابيدي - محمد أغيد شعراني بن حسن - إيمان محمود حزواني - محروس حسين النهار - ندى محمد شحيبر - اسامة احمد بشناق - عبد المعطي رجب عكوش - أشرف محمد موسى - يوسف أحمد أحمد - دوحة يحيى الحميدان - ياسمين جيسي - خالد 
شيخ علي بن موسى - منال واصف بابللي - فيصل عبد الجليل علي باش - عمار عبد القادر حباق - مالك عبد الكريم النهار - احمد محمود ناعسةجميل - والء غسان بغدادي - نادر عمر عنجريني - عبد مصطفى عجور - خيرات أحمد غريب نبعة - احمد شيخ ابراهيم النهار - جميل 
المحمد االبراهيم - محيا حسين الخلف - أحمد محمد قورمو - حسين رحمو خطاب - مها رشيد الحاج علي - احمد محمد نور الحميد - عايش عبيد االبراهيم - عبد الرزاق احمد يسين - محمد داوود داوود - صالح غازي خطاب - آسيا غازي الخطيب - هدى يحيى الحميدان - عبد 
العزيز عجاج كريم - فادية محمد فرزت عبدلله - سيف الدين داوود بن داوود - آزاد عارف بالل - مصطفى علي حسين - نورة عبد العزيز النهار - محمد نهاد عجاج كريم - محمد احمد يسين - أميرة عبد الرزاق رزوق - غازي المحمد االبراهيم بن كامل - نعيمة حسن أحمد - محمود 
احمد اليوسف - طارق عجاج كريم - نادية محمد فرزت عبدلله - حميدة عبد الرزاق رزوق - محمد أشالم بن محمد وليد - آسيا جمعة محمد - عبد المنعم واصل الموسى - احمد عجاج كريم - دوالمةاحمداديبحباق - أحمد عبد الرزاق رزوق - صفوان محمد العبسي - يحيى جمعة 
محمد - قصي خمري العبد السالم - خليل جاسم خليل - احمد الحاج جدعان - ناديا محمد أحمد - كرم جوزيف حسكور - زكريا جمعة محمد - بسام عبد الكريم النهار - اسامة رضوان العثمان - خالد يوسف عثمان - محمد علي محمد ملحو - أحمد جمعة محمد - محمد محمد خرزوم 
- عدنان عمر شيخو - عبد الباسط عبدلله عثمان - انس علي العويس - سهام عمر حميش - مهند أحمد السلمو - حسين فرج محمد - حسان احمد غنيمي - حسين عبد المجيد الحمدان - جاسم محمد الجاسم - فيصل محمد ملحو - عارف شكري حسو - فؤاد حسين العرب - وسام 
اسماعيل حطوخ - عبدالقادر الحمدان - محمد سعيد كيالي بن محمد عادل - علي محمد الحمد - محمود بوشناق بن محمد عدنان - عبد الكريم محمد المحمود - لورة ثروة بلوخ - مريم منير علي - اسعد عبد القادر دهان - محمد نور عيسى الحميد - ريم ناصر حوري - شيخ سعيد 
شيخ بن احمد - محمد احمد العقال - نسرين ربيع جاويش - احمد ابراهيم مستو - محمد حميد الويسي - غسان محمد العساف - نعيمة صبري رشيد - موفق مرجاوي الجاسم - وداد ربيع جاويش - خالد علي بصة - أحمد رامي خياطة - هاشم زياد البوسن - فؤاد عارف حسو - 
تامبيمنيريتيم - لؤي حمزي العبد السالم - حال صفوان كل حسين - عثمان نوري محمود - منار نوري أيمام - فائز حاجي ابراهيم - محروس فواز النهار - موسى أحمد أحمد - سامر عبد الغني خورشيد - جنان ابراهيم ادريس - أحمد محمد يسين - خالد علي المحمد - احمد محمد 
حمادة - ابراهيم مشو الشيخو - ايمان امين الرمضان - بدرية ابراهيم األصمعي - عمر العكي بن محمد محي الدين - اسفنديار مراد عبدو - فيصل حسين النهار - حسين عبود المشعل - احمد محمد ديب النسر - رفعت خليل المحمد - فاطمة محمد عدنان بوشناق - احمد عيد العبد 
الله - علي حسين الخليل - طارق فؤاد كاملي - عبد الهادي فواز بن عباس - عبيرعبد الرحمن ابراهيم - ديمة ناصر حوري - طه جاسم الطه - تامبي الحاج سليمان - بسالن محمد علي عبادي - ابراهيم صيحي الجاسم - موسى فياض الجمعة - لمياء عارف سرديني - عبد القادرالرحمن 
اشقر - بندر يحيى الحميدان - فوزي أمين حسو - بدور عبد الكريم المحمود - محمد عبد الرزاق بج - مهند غسان قصاب - فاطمة عبد الرحمن اشقر - تحسين خلوق بيتو - أسد أمين حسو - سهيلة مصطفى دشو - نوار محمود خياطة - محمد يسين - عالء محمد مشاعل - جليلة 
عبدلله الحطاب - اعتماد عبد الرزاق بركات - فضل محمود مصري - خالد فيصل جليالتي - جمانة محمد سعيد حاكم - زكريا ابراهيم االسماعيل - اسامة محمد مشاعل - حسن محمد محمد - يوسف محمود مصري - عبيدة محمد أسعد - حميد عارف حسو - فؤاد حمو شيخ احمد 
- سميرة احمد السماعيل - موسى خالد الصالح - محمود حسن اسود - محمد محمد درعوزي - موسى فواز شيخ علي - فاروق حمو شيخ احمد - حسين فواز النهار - محمد يوسف األكرم - فايز عبدلله علي باش - ياسر محمد أسعد - فواز صالح العلي - زهرة علي محمد - حسين عبد 
الجليل الحميدي - حسن علي الجاسم - عبد السالم حسون الطعمة - بهية عبد الرحمن الغباش - قمر أسامة حاكم - عبد الله ابراهيم الحسو - مجد الدين كرم الحلبي ين خليل - ياسر عبد المحسن الحجو - فطيم عيسى العبد - غادة محمد بستاني - لمى يحيى طالب - مصطفى محمد 
قصاب - احمد عبد الجليل الحميدي - عادل عبد الحنان الكدرو - شمسي صطوفالعكلة - اسمهان محمد األبراهيم - أحمد أبراهيم جمعة - فادية محمد بستاني - محمد جمال رحمو خطاب - فيصل شريف حمدان - زكريا عبد الوهاب جبارة - محمد زكريا جمعة بن ابراهيم - محمد 
ماجد محمد توفيق صباغ - عماد محمد حبال - عبد الله محمد عساني - مالك محمد الهالوي - فبصل أحمد العكلة - رامي ابراهيم جمعة - محمد جاسم المحمد - محمد جميل خليل - محمد المحو الحمد - انيس محمد سعيد درويش - أحمد أحمد علي عيشة بن حسين - ماجد ابراهيم 
جمعة - حسن محمد طيار - محمد خالد عبد الرزاق - محمود زكي الحلو - أحمد محمد باضت - مصطفى مسلم علو - معتز ابراهيم جمعة - وليد شريف خليل - حسين الشيخ ابراهيم - نهلة سليم كنعان الملحم - شادي عيسى شعبان - عبد القادر محمود قصرين - أحمد عليكو الجمعة 
- محمد سعيدصفوان حاكم - غياس عبد المنعم عقيلي - محمد غزوان محمد دمر جولو - شاهر طه بادنجكي - حسين يحيى حسن - ابراهيم جمعة عليكو - عائشة علي العلو - آية محمد عطار - حسين جاسم خليل - محمد ربيع أكر - حسن محمد خشير - حورية ابراهيم جمعة - 
مصطفى شيخ أحمد محمد درجة - عائشة محمد قطان - نديم عمر الحسن - خالد محمود مدراتي - ياسين محمد قداد - ممدوح الحاج شيخو بن حمو - عزيز محمد أيوب - عبد الله غادري - عبد الرحمن حسين جمول - أحمد محمود مدراتي - عبد الرحمن محمد حسن - عفاف 
مصطفى حجو - عبد اللطيف عدنان النهار - عبد القادر غادري - أحمد مصطفى مصطفى - خالد علي رمو - هالة حسن درويش - عبد الحميد مصطفى الحميدان - محمود محمد مشاعل - والء أحمد توفيق فتال - محمد عبدالله وليد هنداوي - وليد محمد الخالد - رامي حسن المحمد 
- موسى فرج فرج - قمر عبد الحنان النهار - أيمن محمد غازي الحسون - علي محمد مستو - مصطفى أحمد السلطان - محمد زكريا محمود بالل - صالحة ابراهيم جمعة - عبد الرؤوف ابراهيم العكلة - رامز الحسون - شاهة حسن هنداوي - محمود عكاش بن عكاش - محمد سعيد 
حسن المحمد - هناء عبد الكريم النهار - معتز احمد السلمو - زاهر محمد غازي الحسون - معمر القذافي درويش خليفة - محمد عبدالله حافظ - يوسف محمد بطوش حنفي - وليد موسى السيد الشمري - محمد احمد خير السلمو - محمد غازي الحسون - حسن عبدالله هنداوي - إياد 
محمود هنداوي - وضاح ملوك ملوك - محمد حازم راتب حجاري - ابراهيم الحاج غضبان بن نديم - مصطفى خلوف خليفة - مريم درويس خليفة - عبد الرحيم محمد السيد - حسين محمد حسين - خالد خميس الهالل - محمد عمر الصالح - دنيا ابراهيم خليفة - هند حسن هنداوي 
- مصطفى محمد منصور - حسن موسى الحمد - رهام راتب حجازي - هناء عبد الله طباخ - عبد العزيز خلوف خليفة - حمود حسن هنداوي - ابراهيم الحسن الحميد - عبدالله عبيد حميدة - عبد الوهاب محمد توفيق فتال - خالد محمد بي - ابراهيم خلوف خليفة - إلهام حسن 
هنداوي - عمر اسماعيل عبيد - أنس عبد الرحمن اقرع - فاطمة محمود حمصي - مرهف أحمد السلمو - درويش خلوف خليفة - أحمد فراس أحمدوك بن محمد - صبيحة مصطفى العلوي - أيمن ممدوح زريق - محمد رجب شوا ين محمد - عبد الباسط حسين المحمد - أحمد خلوف 

خليفة
رئيس مجلس اإلدارة

جمعية فيالت حلب التعاونية للسكن واالصطياف
يدعو مجلس إدارة جمعية فيالت حلب التعاونية للسكن واالصطياف بحلب أعضاء الهيئة العامة للجمعية لحضور االجتماع السنوي المقرر عقده في صالة اإلتحاد التعاوني 
السكني في يوم /الجمعة/ 2020/6/19 الساعة /2/ وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل االجتماع إلى الساعة /3/ بنفس المكان واليوم وذلك لبحث جدول األعمال 
من  ذمة  براءة   -  2 المبلغ أصوالً لألعضاء وانتخاب مجلس إدارة لجنة مراقبة جديدة ، فعلى من يود الترشح من األعضاء وتأمين األوراق الثبوتية التالية : 1 - سجل عدلي  

4 - بيان استفادة من الوزارة 3 - صورة عن الشهادة  الجمعية  
ويعتبر اإلعالن بمثابة تبليغ شخصي لألعضاء مجهولي اإلقامة وهم : 

محمد فراس جلب - منير تاج الدين - مجد الدين بازرباشي - منذر قسطلي - عبدالسالم قصاب - محمد وحيد جلب - محمد أمين كوراني - عالء الدين مقرش - مصطفى 
عصفان - غادة تاج الدين - محمد باسل حمصي - محمد بشير جلب - معن الخالد - محمد خليل إبراهيم باشا - علي مرقبي - عبدالقادر بيرقدار - محمد طارق جلب - أحمد 
مكانسي - رامي لبابيدي - غنوة جلب - عدنان عزيزي - أحمد نايف - محمد بشر جلب - غادة مقرش - ياسر كوراني - ديما أمين الفتوى - جهينة إبراهيم باشا - صبحي 
حاجولي عمر طباخ - قيس مقرش - رزان كوراني - ابتسام عريان - محمد رشيد كوراني - عبير مقرش - صالح الدين الصالح - ميرفت مكانسي - رزان مقرش - عبدالمنعم 
هشوم - محمد خالد حالق - هاشم هشوم - محمد علي حداد - هيام الباشا - وليد حاجولي - محمد رامي بركات - أحمد رامي حجو - محمد حجو - محمد وسيم منصور 
- عبد الكريم مقيد منى نيال - عمر تفنكجي - محمد حاجولي - حسان رجب - راتب أمين - باسل أمين - عائشة ناصر - غفران حاجولي - نهاد سنان - محمد صباح سنان - 
علي حافظ - محمود حمامي - أمينة كردي - محمود كورج - محمد قصاب - فادية ناصر - كنعان خضر - ميساء هشوم - فادي األمين - محمد األمين - سهيلة شاتيال - دانية 
مكتبي - فاطمة حسن زم - عبدالقادر عويرة - مازن حدبة - هنادي حمامي - جان بوالت بالل - ميس زيتوني - محمد سهيل دوبا - عمر سقعان - سمية مقرش - إلهام بيطار 
- أحمد عبد الرحمن معراوي - ضياء معراوي - محمد مضر سقعان - نهى معراوي - ندى معراوي - وائل معراوي - عالء الدين قبقجي - غزوة بيطار - سوزان قباوة - ضحى 
حللي - مصطفى دوبا - ناصر قصاص - مريم زم - نرجس حسن باشا - عمر حميدي - حسين دوبا - شذى ريحاوي - محمد قزموز - عبدالكريم فحلو - صفاء مصطفى 
- أسامة شالر - محمد نديم مقرش - محمد مقرش - صالح عبد الملك مقرش - خلدون قزموز - ماهر شريف - تركي مصطفى - مازن شريف - غياث غزال - فاتن دواره - 
بولنت جراح - صبحي قباقبجي - باسل مقرش - عمر عتال - محمود عتال - ناهد المارعي - عبد القادر كردي - صفية كسيبة - حال ناصر - رائد مقرش - محمد إسماعيل 
باشا - محمد شبلي - رعد المحمد - أحمد معاز - عهد جلب - رامي عجوز - عبدالكريم تفنكجي - هند دوبا - فواز دوبا - عبد السميع ديري - عبد الناصر زعبوبة - سامر 
جلب - مرام مشمشان جرماني - رهف مشلح - سمر بارودة - جود جسري - نور الله بزاره - عائشة علبي - سعاد جلب - رغد حمصي - طالل عبد الحميد حمصي - رهف 
حمصي - دانيا حمصي - محمد سقعان - ريم شرابه - مازن منون - رحين منون - مخلص منون - ضحى منون - أيمن رفاعي - فادي فرفراوي - آية شريفة - محمد مجاهد 
مصري - أمون رشيد - سهيل عبد الحق - فادي كعك - خالد علي - نهلة شبلي - عبد الغني صوفي - مصطفى زين الدين - علي مقرش - محمود حجو - محمد العلي - عبد 
الرحمن عبد السالم - عبد الرزاق والي - صباح قربي - أحمد حبش غطاس - مصطفى سلخو - جميل أبو بكر - طه جسري - حسان كشتعاري - عمار كشتعاري - محمد 
كشتعاري - عدنان كشتعاري - عبد الرزاق أسود - نضال حاجولة - ياسر حداد - محمد نضال حداد - محمد حداد - صبحية مردرد - فضيلة سكماني - نور فشيكو - بشرى 
زين الدين - أحمد عوفي - منير درعوزي - محمد علي ديري - هوشين كردي - زياد حوري - راميا حافي - مسلم حسن - بشير حسن - محمد كردي - محمود قليش - ميديا 
مسلم - ياسمين شيخو - معد خليل - عائشة مشو - فردون خليل - صبري خليل - عائشة الطقش - سامي مسلم - وعد جبارة - علي حاج صالح - إبراهيم حويوي - آالء حداد 
- محمد طباخ - عبدالفتاح كبه وار - محمد كبه وار - محمود معاز - ليلى عصفور - باسم أبوقوس - نادرة الكوسة - علياء أبو قوس - عمار إيدك - نسرين إيدك - ليالس 
إيدك - آية جوبي - يوسف سلخو - أحمد يامن مسعود - صفوان مسعود - عليا حك - كنده مسلماني - محمد قناعة - محمد وضاح الجابري - رشا عبدالفتاح - مها أبو سعدة 
- محمد جهاد حبيب - أميرة قلعه جي - سمر قلعه جي - منتصر الله قلعه جي - إبراهيم كبه وار - معتصم بالله قلعه جي - زكريا حميد - أمينة العبدو - محمد حمد - محمد 

كمال الزين - ناظم زين - ناظم صوفان - سميرة كال - حميد حسني - محمود قليش
رئيس مجلس اإلدارة

إعالن

جمعية الجزيرة الخضراء التعاونية السكنية بحلب

 بناءً على قرار مجلس اإلدارة رقم /4/ تاريخ 2020/5/28 قرر مجلس 
إدارة جمعية الجزيرة الخضراء التعاونية السكنية بحلب دعوة أعضائها 
 2020/6/30 المصادف  الثالثاء  يوم  السنوي  العامة  الهيئة  الجتماع 
التعاوني  االتحاد  صالة  في  الظهر  بعد  الثانية  الساعة  تمام  في  وذلك 
إلى  االجتماع  يؤجل  النصاب  يكتمل  لم  وإذا  الزهراء  غرب   - السكني 
دورة   2020 دورة  بأن  علماً  والتاريخ  اليوم  نفس  من  الثالثة  الساعة 
إحضار  التالية  الثبوتية  األوراق  تقديم  الترشح  يود  من  فعلى  انتخابية 
صورة مصدقة عن شهادة التعليم األساسي أو ما يعادلها وسجل عدلي 
وبراءة ذمة للعضو من محاسب الجمعية حتى موعد اقصاه 2020/6/20 
االجتماع  تاريخ  من  أيام  خمسة  قبل  المديرية  ديوان  في  إيداعها  ليتم 
المجهولي  لألعضاء  الشخصي  التبليغ  بمثابة  اإلعالن  هذا  ويعتبر 
العناوين التالية أسماؤهم: رغد الناشف - منال سلهب - روضة غريب 
- منال سكاف - سناء صائب - امل المصطفى - سلوى الحلو - زهراب 
النهير - ملكة حالوجي - محمد  ماردنيان - لوريس قابزيان - احمد 
جاك   - شالر  حسن   - الحمش  فراس   - شقرة  محمد   - غريب  ثابت 
قابزيان - هاروت وارطانيان - روضة الصطوف - عدنان عبد العزيز 

- فرج خباز - حسين شالر.
آملين عدم التخلف

رئيس مجلس اإلدارة
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7
إعالن

جمعية الطرق التعاونية للسكن واالصطياف
دعوة  بحلب  واالصطياف  للسكن  التعاونية  الطرق  جمعية  إدارة  مجلس  قرر   2020/5/18 تاريخ   /3/ رقم  اإلدارة  مجلس  قرار  على  بناءً 
أعضائها الجتماع الهيئة العامة السنوي يوم الخميس المصادف 2020/6/25 وذلك في تمام الساعة الثانية بعد الظهر في مقر الجمعية 
اليوم  نفس  من  الثالثة  الساعة  إلى  االجتماع  يؤجل  النصاب  يكتمل  لم  وإذا  مبيض  بناية   _ التبغ  مستودعات  خلف   _ الفيض  في  الكائن 
والتاريخ علماً بأن دورة 2020 دورة انتخابية فعلى من يود الترشح تقديم األوراق الثبوتية التالية إحضار صورة مصدقة عن المؤهل العلمي 
وسجل عدلي وبراءة ذمة للعضو من محاسب الجمعية حتى موعد اقصاه 2020/6/18 ليتم إيداعها في ديوان المديرية قبل خمسة أيام من 
تاريخ االجتماع ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة التبليغ الشخصي لألعضاء المجهولي العناوين التالية أسماؤهم: أحمد سنجقدارـ محمد شوكت 
مخلص - أحمد طالل قنطار  - عبدالحميدالعبدالله - حسن اشقودر - محمد حبيب مالحفجي - جورية الحاج حمود - مفيدة حواء أحمد 
عرابي - محمد سعيد شوكت مخلص  - منال فرنجي  - عبد الله قطماوي - منيرحاج حميدي - مصطفى أكتع - سمر معتوقي - هبة الكاتب 
- سوزان برمدا  - أحمد جوخدار - علي عيسى - عيسى العلي - أحمد األحمد - محمدعبد الرزاق - سوزان كردي - نرسيس ميناسيان 
- عصام حامدي - ميساء دباس - عاصم السكر - عبد الله عبد الرزاق - محمد ياسين عدس - حمزة عبيد الحاج علي  - أحمد المالزم 
األول - محمود قشاش - محمد دهمان - ايمن زرنجي - محرم الجمعة - جدعان اشقودر - رانيا عقاد - عطا عابد جالل - عصام التقلي 
- هيثم جوالق - ليلى محجوب - عمراشقودر - تامار مرجانة - فاطمة البيطار - جهاد قبة - محمد  صرما - عبد الوهاب الحمادة - جمعة 
عثمان - عبد المجيد بيلوني - محمد رضا بيطار - هيام الشهابي - نزهت هورو - جمال شيخو - وئام كيالي - أحمد الكرمو - محمد 
مقداد - اسماعيل الحمد - نجوى الحاج علي - سيروب دير بوغوصيان - جالل البال  - محمد يونس التقلي - هيرمين قازانجيان - غفران 
صقال - محمد تاج الدين الشهابي - عمرشوا - جمانة خانجي - جهاد العبد الله - مازن بيلوني - حسين خبازة - حميدة حاج ابراهيم 
الخليل - محمد لؤي صابوني - محمد عثمان - عبد الرزاق عبيد - مصطفى الزالق - حمود المرعي - شذى غوري - فؤاد حاج يوسف - 
حسام زرنجي - سوسن غوري - مها أنيس - سميرالجاسر السهو - عبيدة وراق - أحمد دانيال - حسنة المسعود - سماح بيازيد - محمود 
بيلوني - محمد نعسان جروة - سكينة عكام  - محمد منصور سرح - نائلة النجاري - باسم جوالق - مازن ارمنازي - محمد دانيال - عبد 
الله خوجة - محمد خوجة - محمد بيلوني - أحمد أدلبي شعار - مجد صقال - منى داديخي - بسيم جوالق - منى حوارة - ابراهيم جوالق 
- حسن محمد - مصطفى صقال - ياسرخياط - نازلية خوجة - شيرين سيدو ميمي - ديانا محمد رفعت  - عبيد عبيد - شيرين عمر 
- فيكتور وزير - ذكرى عكوش - رامي جرجو  - غياث عمر - نشتمان مصطفى - روزانا عمر - عوش حسون - زهير عمر - حاتم الحمود - 
حسن المحمد - عبد الحميد المحمد - حسن طه - جالل بطرس - غسان مرعي - ميادة مرعي  - صفوان عزيزي - زعفت عباس - زكية 
حميد - حسان عزيزي - انس عزيزي - محمد عزيزي - رفيف الخضر - ضحى عزيزي - موسى الحجي ابراهيم - عبد الله الفهد - هالة 
عزيزي - طالل محمود - وفاء قلعة جي - حسام قطايفجي - علي الدرويش - رفعات مصطفى - بولص خوري - صفوان خليفة - ملهم 
خليفة  - رنه ضياء الدين - عبد الله رشواني - علي الغليج - باسم محمود - حسن الخالد الحسن - عبد القادر بيرة جكلي - اوهانس دنو 
- هالة الحاج يونس - عبد الرحيم الجاسم - أحمد أمين نحاس - شمسة مصطفى  - عبد العزيز زعيرباني  - أحمد قصاب - عبد الحميد 
قاسم - صبحي جبسة حجار - نسرين حميد - عال بيطار - نهى وليو - محمد سعد شايب - ملك قدحنون - رامي عساني - حنان احمد 
قاسم - زيد كيالي - خالد كيالي - مأمون أحمد ابراهيم شومان - محمد ادريس - راوية شاهين - محمد علي امونة - جمانة امونة - معالم 

عبد الحي مشهداني - ندى حمادة - ميسون الصباغ. 
رئيس مجلس اإلدارة

اعالن
يدعو مجلس إدارة جمعية اإلسكان التعاونية للسكن واالصطياف بحلب

السادة أعضاء الهيئة العامة لحضور االجتماع العادي السنوي المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر من يوم الخميس 2020/6/25 في 

مقر االتحاد التعاوني السكني بالزهراء كدعوة أولى. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل االجتماع إلى نفس اليوم 2020/6/25 

الساعة الواحدة وبنفس المكان. وذلك لبحث جدول األعمال المبلغ لألعضاء أصوالً علماً بأن األعضاء مجهولي االقامة التالية اسماؤهم 

يعتبر هذا االعالن بمثابة تبليغ شخصي لهم وهم: عبدالباسط نعمة عبدالعزيز حوري ميري زريق حسين القاسم صالح بدوي عيد الناصيف 

ايمان تاتاري محمد شريف سليمان مصطفى دهان زوزان كنجوـ ديمة السعيد ابراهيم حسن حمو شيخ ابراهيم حازم الشيخ أمين حسن 

شيخو ريما االطرش محمد معاز االبرش حسام البرو عبدالله الرينه وضاح ابو بكر عماد نظيرـ محمد دهان جليلة داالتي عبدالعزيز عرجة 

محمد قطيع وسيم الطباخ أحمد هنداوي يامن شنن محمد ابراهيم نسرين زلخة أنيسة هورو محمد الحاج محمود سماقية نوجين المسلم 

محمود الملقب فريق عبدالرحمن عبدالحميد الحسن ديما السم محمد محمد محمد ربيع بيطارـ صفاء بادنجكي شكري الغباري حسن 

خطاب محمد تلرفادي بسام عكش أسعد درمش نور ناصيف سلوى الحاج عبدالغني محمد حمادي ايمان صافي فادي جلود ايالف البيك 

نشوى الصالح محمد معتز الحاج عباس احمد صادق عصفورـ يعقوب نعسان مها لولوـ جنان الخالدي حنان زعزوع امينه محمد العزوـ امينه 

المامو حسام الدين التنجي عامر غصيبة ياسر غصيبة محمد عماد الدين جليالتي حسناء كربوج غيث العسلي ايمن فارس سيباي جودت 

رزان برمده جمال الدين بدورـ عمر حرات محمد عبدالغفورـ رجاء العبيد عبدالعزيز نسرين عزوز خالد خير الله محمد خليل أحمد صالح 

فجر باغوث رفائيل نقاشيان امينه حرات دعاء صادق عصفورـ معتصم بالله نعسان الياسين حصيف الشهابي محمد نابغ درويش محمد 

معموـ سليمان العلي رويده بوظ عبد الحترـ آالء عاصي محمد كيتوع ضرار الشهابي نزار سنسول جانكين عبدو احمد ابراهيم ميسره الخلف 

ياسمين مشعل والء غجرـ محمود الحمود البيطارـ محمد رياض الهاشمي مرفت حبال محمد صابر الخللو محمد نقشبندي محمد الحسن 

فريال شيخ مصطفى غالية اسماعيل خالد بالتيني الحسن يوسف ناجي عائدة بركات ندى رشيد محمد بدوي محمد غجرـ عبداالله كرمان 

أحمد اسجيع سوزان طحان تغريد قاطرجي جميل مكانسي جورية الراشد ياسر نجارـ عمار الصالح رضوان بللو محمد ماهر تنبكجي أميرة 

دشق احمد فراس كوكه بتول كوكه ـفاطمة جراد سامي شاهين محمد العيسى هيثم رشو إهاب حافظ مصطفى رشو رودين علو فتحي علي 

محمد االبراهيم محمود جم 

رئيس مجلس اإلدارة

إعالن جمعية الوحدة
العربية للسكن واالصطياف

للسكن  العربية  الوحدة  جمعية  من  دعوة 
واالصطياف لحضور اجتماع هيئة المستفيدين

 /7/ رقم  اإلدارة  مجلس  جلسة  محضر  على  بناءً 
لعام 2020 

دعوة  العربية  الوحدة  جمعية  إدارة  مجلس  يسر 
بتوسع  الجمعية  مشروع  من  المستفيدين  السادة 
لالجتماع   /24/ الجزيرة   /4/ المقسم  دمر 
من  عصراً   /4/ الساعة  تمام  في  عقده  المقرر 
بهو  في  وذلك   2020/6/20 الموافق:  السبت  يوم 
دمر  توسع  منطقة   /24/ الجزيرة   /4/ المقسم 

وذلك لمناقشة ما يلي:
المنجزة  األعمال  عن  اإلدارة  مجلس  تقرير   -

بالمشروع والمقترحات.

- انتخاب لجنة مشروع.
وشكراً لتعاونكم 

مجلس اإلدارة

إعالن
المركزي عن طرح  يعلن مصرف سورية 
اإلصدار رقم 2 لعام 2020 لالكتتاب على 
وفق  السورية،  بالليرة  اإليداع  شهادات 
للمصارف  الموحد  السعر  مزاد  طريقة 
العربية  الجمهورية  في  العاملة  التقليدية 
يرجى  المعلومات  من  وللمزيد  السورية، 
لمصرف  اإللكتروني  الموقع  مراجعة 
اإلدارة  لجنة  قرار   - المركزي  سورية 
رقم 782 /ل إ تاريخ 2020/06/03 على 

.www.cb.gov.sy   :العنوان التالي
حاكم مصرف سورية المركزي

إعالن
كمال  عالم  للسيد:  العائد  اإليجار  عقد  خالصة 

حيدر 
العنوان: طرطوس بيت عليان عقار 158 

لغاية   2018/7/29 تاريخ  من  اإليجار:  مدة 
2023/7/29

المؤجر: باسل عزت شحود
المستأجر: عالم كمال حيدر

أمين السجل التجاري بطرطوس

إعالن
كمال  عالم  للسيد:  العائد  اإليجار  عقد  خالصة 

حيدر 
العنوان: طرطوس شارع الثورة بناء الدكتور محمد 

حاج صالح عقار 1/1976 
لغاية   2020/2/6 تاريخ  من  اإليجار:  مدة 

2021/2/6
المؤجر: علي سليمان سليمان
المستأجر: عالم كمال حيدر

أمين السجل التجاري بطرطوس

إعالن
خالصة عقد اإليجار العائد للسيد: نوار مصطفى وسوف - العنوان: م دحباش عقار 3/1589 

مدة اإليجار: 2020/5/17 لغاية 2021/5/17
المؤجر: علي شعبان وسوف - المستأجر: نوار مصطفى وسوف

أمين السجل التجاري بطرطوس

إعالن
خالصة عقد اإليجار العائد للسيد: حسين محمد 

رحال 
عقار  رياض  المنعم  عبد  شارع  دريكيش  العنوان: 

10/385
مدة اإليجار: 2020/6/1 لغاية 2021/6/1

المؤجر: إلهام حامد محمد
المستأجر: حسين محمد رحال

أمين السجل التجاري بطرطوس

إعالن
أحمد  للسيد:  العائد  إيجار  عقد  انتهاء  خالصة 

عيسى الشاعر 
عقار  دانيال  فندق  مقابل  طرطوس  العنوان: 

 2+1/1125
تاريخ االنتهاء: 2010/7/1

المؤجر: حسن محمد الشاعر
المستأجر: أحمد عيسى الشاعر

أمين السجل التجاري بطرطوس

7 2020 ددعلا -  4 ناريزح   سيمخلا


