
نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٥٢/

االحد ٢١ / ٨  / ٢٠٢٢
الصفحة

االوىل

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

إعالن
فقد الطالب عبد الرحمن أحمد الجاسم مصدقة 

تخرج صادرة عن جامعة حلب كلية العلوم قسم 

الرياضيات يرجى ممن يجدها ردها اىل ديوان 

الكلية مشكوراً

24435

إعالن
إعالن مناقصة للمرة الثانية لتوريد يومي ملواد غذائية 

إشارة إىل أحكام قرار وزارة الشؤون االجتامعية والعمل رقم خ 2435/2 تاريخ 1977/8/6  املتضمن نظام العقود للجمعيات واملؤسسات الخاصة . 

تعلن جمعية مناء الخريية املشهرة بالقرار / 1305 / تاريخ 2008/8/25 يف مدينة حلب عن رغبتها بالتعاقد لتوريد يومي املواد الغذائية اآلتية : جبنة دهن ، حمص ، زيت زيتون . 

- ويجري فض العروض يف مقر الجمعية الكائن يف منطقة املارتيني يف حلب امام مشفى املارتيني مبنى جمعية النور طابق ثاين بتاريخ 2022/8/31 الساعة : 12:00 ظهرا ضمن جلسة 

علنية . 

- تقدم العروض ضمن ثالثة مغلفات وفق دفرت الرشوط. 

- التأمينات املؤقتة لكل مادة مببلغ/10,000,000.00 / عرشة مليون لرية سورية فقط ال غري . 

تودع يف الحساب املرصي للجمعية بنك سورية الدويل االسالمي : اسم الحساب : جمعية مناء التنموية الخريية والرقم : 292929-0

- التأمينات النهائية بنسبة ) 10 ٪ فقط عرشة باملائة ( من قيمة العقد . 

- يطبق عىل هذا التعاقد احكام نظام العقود للجمعيات واملؤسسات الخاصة الصادر عن وزارة الشؤون االجتامعية والعمل رقم ) خ /2435/2( بتاريخ 1977/11/1 ودفرت الرشوط 

العامة الصادر باملرسوم رقم ) 450 ( بعام 2004 ودفرت الرشوط الحقوقية واملالية والفنية الخاصة بهذه املناقصة . 

- ميكن الحصول عىل اضبارة هذا التعاقد من مقر الجمعية الكائن يف منطقة املارتيني يف حلب امام مشفى املارتيني مبنى جمعية النور طابق ثاين كام ميكن االجابة حول تساؤالت 

العارضني بذات املكان . 

- مدة تنفيذ العقد : من بداية العام الدرايس خالل الشهر التاسع 2022 حتی 2022/12/31 

- يبدأ التقديم من تاريخ االعالن وينتهي بنهاية ساعات عمل يوم 2022/8/30 الساعة 3:00 ظهرا ويكون يف مقر الجمعية الرئييس املارتيني .

 - يبقى العارض ملتزم بعرضه ملدة 50 يوما من تاريخ تقديم العرض .

جمعية مناء الخريية

24436

إعالن

فقد الطالب عبد الله بليجان السمعو مصدقة 

تخرج صادرة عن جامعة حلب كلية الهندسة 

الزراعية يرجى ممن يجدها ردها اىل ديوان 

الكلية مشكوراً

24434

إعالن
 دعوة الهيئة العامة العادية السنوي لرشكة بلنسية للصناعة والتجارة املساهمة املغفلة بحلب 

يدعو إدارة الرشكة السادة املساهمني لحضور اجتامع الهيئة العامة العادية يف الساعة الحادية عرش من يوم السبت 10/ 9/ 2022 مقر الرشكة بالجميلية 

امام مدرسة املأمون ويف حال عدم اكتامل النصاب القانوين لالجتامع يؤجل اليوم الذي يليه االحد 11/ 9/ 2022 يف الزمان واملكان املحددين ملناقشة 

جدول األعامل التايل:

1- عرض ومناقشة تقرير مجلس اإلدارة لعام 2021 واملصادقة عليها  

2_ عرض ومناقشة تقرير مفتش الحسابات لعام 2021 واملصادقة عليه 

3- عرض ومناقشة امليزانية الختامية لعام 2021 واملصادقة عليها وابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 

4- اختيار مدقق الحسابات لعام 2022 وتحديد تعويضاته 

5- انتخاب مجلس إدارة جديد 

6- دراسة وإقرار مقرتحات وتوصيات املجلس واملساهمني 

عىل السادة املساهمني الراغبني  يف الحضور مراجعة إدارة الرشكة امام ثانوية املأمون خالل أوقات الدوام الرسمي من الساعة التاسعة وحتى الساعة 

الخامسة عرش اعتباراً من يوم السبت  3/ 9/ 2022 مصطحبني معهم سندات األسهم التي ميلكونها مع بطاقتهم الشخصية لتسجيل األسهم التي ميلكونها 

أصالة أو وكالة عىل أن يربز الوكيل الذي يشرتط أن يكون مساهامً يف الرشكة صورة عن هوية املوكل ورشيطة أن ال يحمل الوكيل عدداً من األسهم يزيد 

عن 10٪ من رأسامل الرشكة وذلك للحصول عىل بطاقة حضور االجتامع والتصويت فيه وميكن للمساهمة أن توكل زوجها غري املساهم بحضور االجتامع                                             

 رئيس مجلس اإلدارة 

24430

إعالن
قرر مجلس إدارة جمعية فرع جامعة حلب التعاونية السكنية بحلب بقراره رقم  /  28   / محرض الجلسة رقم  /  8  / تاريخ  17  

/   8 / 2022 م . إنذار األعضاء املقرصين املخصصيني مبرشوع كسب برضورة تسديد كافة املبالغ املالية املستحقة عليهم وفقا لخطة 

متويل هيئة املستفيدين لعام  باإلضافة إىل غرامات التأخري املستحقة وفقا لقرار الوزير رقم / 142 / لعام 2017 وذلك خالل مدة 

خمسة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن عىل الرغم من إنذارهم مبوجب البطاقة الربيدية  املكشوفة تنفيذا ألحكام املادة / 11 

/ الفقرة / ج / من املرسوم الترشيعي رقم / 99 / لعام 2011 تحت طائلة إلغاء تخصصكم وعودتكم إىل جدول األعضاء املنتظرين 

وفقاً ألفضليتكم وذلك تنفيذاً ألحكام املادة / 35 / الفقرة ه /من املرسوم رقم / 99 / لعام 2011 وعترب هذا اإلعالن مبثابة التبليغ 

الشخيص لألعضاء مجهويل اإلقامة وهم :1 – محمد فهد أسود / 1486 / 2– زياد حسكري/ 1487/  3-  جامل نجار/ 1490 /4– محمد 

ضياء باع  /1493/ 5– قاسم قاسم /1518 / 6– عدنان قطاع  /1520 / 7– جود ابراهيم باشا / 1524 / 8– هيام سليامن /1534 /9 

- سهري الجاسم  /10/1537– زينب العبود / 1545 / 11– جهاد حميدي / 1547  / 12– فاتح غوزي / 1549 /13– جامل غوزي / 

1549 / 14– عبد السالم طعمة / 1551/ – 15- فليزال عمو/ 1553 /16– زياد اسود /1556 / 17 – بتول صفو / 1565 / 

  شاكرين تعاونكم

أمني رس الجمعية                                                                   رئيس مجلس اإلدارة

 حاتم شاكر                                                                محمد كامل بيظو

24440

مزايدة  إعالن   
يعلن فرع نقابة الصيادلة بحلب عن إجراء مزايدة علنية إلستثامر املنشآت التالية :

1(  املشادة يف مجمع نقابة الصيادلة و الكائن يف حلب الجديدة – جانب قسم رشطة حلب الجديدة وفق الجدول التايل :

        املكان                              مدة اإلستثامر         وضع اإلستثامر                           التأمينات                               يبدأ املزاد مببلغ  للسنة الواحدة       

                                                                                                      األولية                       النهائية               

 1-كافرتيا  أو صالة متعددة            10سنوات        بحاجة اىل إكساء          2 مليون ل.س         8 مليون ل.س                     /25/ مليون ل.س

    األغراض طابق أريض

2 - صالة متعددة األغراض مع        10سنوات        بحاجة اىل إكساء          2 مليون ل.س          8 مليون ل.س                      /25/ مليون ل.س

 تراس صيفي طابق ثاين

  فعىل من يرغب باإلشرتاك باملزاد التقدم بطلب اشرتاك باملزايدة مرفقاً مبا ييل :                                                                                 

 • ال حكم عليه + وثيقة غري موظف + بيانات الخربة

 • إيصال من املرصف بالتأمينات األولية 

 • أيصال مايل بقيمة دفرت الرشوط الفنية 

علامً أن قيمة دفرت الرشوط لكل مكان \25،000\ ل.س فقط خمس وعرشون ألف لرية سورية مبوجب إيصال مايل من فرع نقابة الصيادلة بحلب و تسدد التأمينات إىل حساب نقابة الصيادلة فرع 

حلب لدى املرصف الدويل السوري اإلسالمي والتأمينات النهائية تضاف إىل التأمينات األولية ، يتم تقديم الطلبات إىل ديوان فرع النقابة بحلب إعتباراً من تاريخ 2022/8/18 ولغاية الساعة الحادية 

عرشة من صباح يوم املزايدة    وتجري املزايدة يوم االثنني الواقع يف 2022/9/5 الساعة /12/ ظهراً

يف مقر نقابة الصيادلة فرع حلب الكائن يف شارع بارون  و ميكن للراغبني باإلشرتاك معاينة املوقع واالستفسار عن أية معلومات يف مقر فرع النقابة. 

   رئيس فرع نقابة الصيادلة بحلب  د.الصيدالين محمد مجنو

24439 

العلني وتقرر تعيني جلسة

 البيع يوم  الثالثاء  املوافق 

2022/9/20 الساعة 11,30 زوالية 

وحتى الساعة /12,30/ زوالية وإذا 

مل يتم البيع يف اليوم األول يؤجل 

إىل اليوم التايل وإجراءاته املتعلقة 

يف جلسة البيع يف اليوم األول ويقرر 

رئيس التنفيذ اإلحالة القطعية إىل 

صاحب العرض األعىل مهام بلغ الثمن 

فعىل من يرغب االشرتاك باملزاودة 

الحضور إىل دائرة التنفيذ بحلب يف 

اليوم املذكور وان يودع مبلغا يعادل 

نصف القيمة املقدرة ومن يرغب 

زيادة يف اإليضاح واالطالع عىل قامئة 

رشوط البيع واملزاودة فعليه مراجعة 

ديوان دائرة التنفيذ ويقع عىل عاتق 

املشرتي رسم الداللة ورسم الطابع .

لذا اقتىض اإلعالن

 مدير التنفيذ املدين بحلب

102936

  =============

إعالن بيع باملزاد العلني

 رقم امللف : 2449 مصارف عامه 

2022

املنفذ:  املدير العام للمرصف الصناعي 

بصفته ميثله املحامية :باسمة النجار  

املنفذ عليه  : محمود جربوع بن عبد 

الله

  العقار املطلوب بيعه:

/163/ منطقة عقارية الزربة والتابعة 

إداريا سمعان حصة سهمية والبالغة 

16,850 سهم من 2400سهم

 القيمة املقدرة للعقار:

4744000 ل س اربعة ماليني 

وسبعامئة واربعة واربعون الف  لرية 

سورية

  أوصاف العقار 

عبارة عن ارض زراعية ضمنها عدة 

ابنية  مهجورة وهي عىل شكل مثلث 

مطل عىل طريق حلب دمشق الدويل 

ومساحة متام العقار حسب البيان 

املربز هي 27033م2

يباع العقار خاليا من الشواغل 

والشاغلني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع 

العقار املذكور أوصافه أعاله باملزاد 

العلني وتقرر تعيني جلسة

 البيع يوم  الثالثاء  املوافق 

2022/9/20 الساعة 11,30 زوالية 

وحتى الساعة /12,30/ زوالية وإذا 

مل يتم البيع يف اليوم األول يؤجل 

إىل اليوم التايل وإجراءاته املتعلقة 

يف جلسة البيع يف اليوم األول ويقرر 

رئيس التنفيذ اإلحالة القطعية إىل 

صاحب العرض األعىل مهام بلغ الثمن 

فعىل من يرغب االشرتاك باملزاودة 

الحضور إىل دائرة التنفيذ بحلب يف 

اليوم املذكور وان يودع مبلغا يعادل 

نصف القيمة املقدرة ومن يرغب 

زيادة يف اإليضاح واالطالع عىل قامئة 

رشوط البيع واملزاودة فعليه مراجعة 

ديوان دائرة التنفيذ ويقع عىل عاتق 

املشرتي رسم الداللة ورسم الطابع .

لذا اقتىض اإلعالن

مدير التنفيذ املدين بحلب

102939

======== 

 إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف : 2449 مصارف عامه 2022

املنفذ:  املدير العام للمرصف الصناعي 

بصفته      ميثله املحامية :باسمة 

النجار  

املنفذ عليه  : محمود جربوع بن عبد 

الله

العقار املطلوب بيعه

/321/ منطقة عقارية الزربة والتابعة 

إداريا سمعان حصة سهمية والبالغة 

24,722 سهم من 2400سهم

 القيمة املقدرة للعقار

27000000 ل س سبعة وعرشون 

مليون لرية سورية

 أوصاف العقار 

عبارة عن ارض زراعية رشق املحرض 

320 ومساحة متام العقار حسب البيان 

املربز هي 174972م2

يباع العقار خاليا من الشواغل 

والشاغلني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع 

العقار املذكور أوصافه أعاله باملزاد 

العلني وتقرر تعيني جلسة

 البيع يوم  الثالثاء  املوافق 

2022/9/20 الساعة 11,30 زوالية 

وحتى الساعة /12,30/ زوالية وإذا 

مل يتم البيع يف اليوم األول يؤجل 

إىل اليوم التايل وإجراءاته املتعلقة 

يف جلسة البيع يف اليوم األول ويقرر 

رئيس التنفيذ اإلحالة القطعية إىل 

صاحب العرض األعىل مهام بلغ الثمن 

فعىل من يرغب االشرتاك باملزاودة 

الحضور إىل دائرة التنفيذ بحلب يف 

اليوم املذكور وان يودع مبلغا يعادل 

نصف القيمة املقدرة ومن يرغب 

زيادة يف اإليضاح واالطالع عىل قامئة 

رشوط البيع واملزاودة فعليه مراجعة 

ديوان دائرة التنفيذ ويقع عىل عاتق 

املشرتي رسم الداللة ورسم الطابع .

لذا اقتىض اإلعالن

مدير التنفيذ املدين بحلب

 102938

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  إعالن مبثابة مذكرة اخطار   

   صادر عن محكمة البداية املدنية 

2 سمعان     

القايض  السيد : نويران تركامن 

املساعد السيد : عباس حنبالس

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية 

املركزي – بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم محمد أحمد حسانو بن أحمد  

رقم األساس  919 لعام 2022

موضوع الدعوى: طلب مبلغ

عمالً بأحكام املادة 27/أ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية قررت 

املحكمة اخطاركم نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم حضورك 

اىل املحكمة يوم الثالثاء 2022/9/20 

الساعة /10/ زواليه . وإذا مل تحرض أو 

ترسل وكيالً قانونياً يف املوعد املحدد 

جرت بحقك املعاملة القانونية . 

   وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

102946

إعالن

فقد الطالب اسامة بشري محمد مصدقة 

تخرج صادرة عن جامعة التقاين للعلوم املالية 

واملرصفية يرجى ممن يجدها ردها اىل ديوان 

الكلية مشكوراً

24429
إعالن

قرر مجلس إدارة جمعية فرع جامعة حلب التعاونية السكنية بحلب بقراره رقم  /    27   / محرض الجلسة رقم  /   8  / تاريخ   

17  /  8   / 2022 م . إنذار األعضاء املقرصين املخصصيني مبرشوع الريادة األول برضورة تسديد كافة املبالغ املالية املستحقة عليهم 

وفقا لخطة متويل هيئة املستفيدين لعام 2018 باإلضافة إىل غرامات التأخري املستحقة وفقا لقرار الوزير رقم / 142 / لعام 2017 

وذلك خالل مدة خمسة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن عىل الرغم من إنذارهم مبوجب البطاقة الربيدية  املكشوفة تنفيذا 

ألحكام املادة / 11 / الفقرة / ج / من املرسوم الترشيعي رقم / 99 / لعام 2011 تحت طائلة إلغاء تخصصكم وعودتكم إىل جدول 

األعضاء املنتظرين وفقاً ألفضليتكم وذلك تنفيذاً ألحكام املادة / 35 / الفقرة ه /من املرسوم رقم / 99 / لعام 2011 واعترب هذا 

اإلعالن مبثابة التبليغ الشخيص لألعضاء مجهويل اإلقامة وهم :

1 – أحمد غوزي /898/ 2– اسامعيل حاج حسن/ 95/  3-  انور بالش/ 978 /4– محمد عبود غوزي  /987/ 5– مفيدة بظت /996 / 

6– رماح اسامعيل /1037 / 7– محمد نور طرشة/ 1079 / 8– نضال عثامن /1083 / 9-  وسام الراهب /1345/ 10– كندة الراهب/ 

1345 / 11– شريين بايب/ 11 / 12– ابراهيم النائف/ 71 / 13– محمد قيطاز/ 701 / 14– ناهد اكتع/ 754/ – 15عبد الحميد عبد 

الرزاق/ 777 /16– عبد الرحمن عقاد /814 / 17– محمد حازم الزعيرت /839 / .   شاكرين تعاونكم

أمني رس الجمعية                                                                        رئيس مجلس اإلدارة

 حاتم شاكر                                                                              محمد كامل بيظو

24441

  إعالن مبثابة مذكرة اخطار   

   صادر عن محكمة البداية املدنية 1 سمعان     

القايض  السيد : جمعة الحسني 

املساعد السيد : بتول قدحنون 

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية املركزي – بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم                                                              رقم األساس 

عبدالكريم بن احمد حيدر                               91 لعام 2022

فاضل ضاشوايل بن محمد حكمت                     888 لعام 2022

مصطفى اوسو بن محمد                                889 لعام 2022

محمد حسانو بن احمد                                   921 لعام 2022

موضوع الدعوى : طلب مبلغ 

عمالً بأحكام املادة 27/أ من قانون أصول املحاكامت املدنية قررت املحكمة 

اخطاركم نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم حضورك اىل 

املحكمة يوم االثنني 2022/9/19 الساعة /10/ زواليه . وإذا مل تحرض أو ترسل 

وكيالً قانونياً يف املوعد املحدد جرت بحقك املعاملة القانونية . 

 وعليه اقتىض اإلعالن

 القايض

102943

 إعالن بيع باملزاد العلني

 رقم امللف :        2449    مصارف 

عامه 2022

املنفذ:  املدير العام للمرصف الصناعي 

بصفته      ميثله املحامية :باسمة 

النجار  

املنفذ عليه  : محمود جربوع بن عبد 

الله

 العقار املطلوب بيعه

/320/ منطقة عقارية الزربة والتابعة 

إداريا سمعان حصة سهمية والبالغة 

27,222 سهم من 2400سهم

القيمة املقدرة للعقار

68180000 ل س مثانية وستون مليون 

ومائة ومثانون الف لرية سورية

  أوصاف العقار 

عبارة عن ارض زراعية ضمنها بناء 

مهجور ومساحة متام العقار حسب 

البيان املربز هي 400727م2

يباع العقار خاليا من الشواغل 

والشاغلني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع 

العقار املذكور أوصافه أعاله باملزاد 

العلني وتقرر تعيني جلسة

 البيع يوم  الثالثاء  املوافق 

2022/9/20 الساعة 11,30 زوالية 

وحتى الساعة /12,30/ زوالية وإذا 

مل يتم البيع يف اليوم األول يؤجل 

إىل اليوم التايل وإجراءاته املتعلقة 

يف جلسة البيع يف اليوم األول ويقرر 

رئيس التنفيذ اإلحالة القطعية إىل 

صاحب العرض األعىل مهام بلغ الثمن 

فعىل من يرغب االشرتاك باملزاودة 

الحضور إىل دائرة التنفيذ بحلب يف 

اليوم املذكور وان يودع مبلغا يعادل 

نصف القيمة املقدرة ومن يرغب 

زيادة يف اإليضاح واالطالع عىل قامئة 

رشوط البيع واملزاودة فعليه مراجعة 

ديوان دائرة التنفيذ ويقع عىل عاتق 

املشرتي رسم الداللة ورسم الطابع .

لذا اقتىض اإلعالن

  مدير التنفيذ املدين بحلب                                                             

102937

  ==============

إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف : 2449 مصارف عامه 2022

املنفذ:  املدير العام للمرصف الصناعي 

بصفته      ميثله املحامية :باسمة 

النجار  

املنفذ عليه  : محمود جربوع بن عبد 

الله

العقار املطلوب بيعه:

/162/ منطقة عقارية الزربة والتابعة 

إداريا سمعان حصة سهمية والبالغة 

16,850 سهم من 2400سهم

 القيمة املقدرة للعقار:

43505000 ل س ثالثة وأربعون 

مليون وخمسامئة وخمسة أالف  لرية 

سورية

 أوصاف العقار :

عبارة عن ارض زراعية ضمنها أبنية 

متهدمة ومساحة متام العقار حسب 

البيان املربز هي 413110م2 

يباع العقار خاليا من الشواغل 

والشاغلني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع 

العقار املذكور أوصافه أعاله باملزاد 

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة   

 صادر عن محكمة البداية املدنية 2 سمعان     

القايض  السيد : نويران تركامن 

املساعد السيد : عباس حنبالس

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية املركزي – بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم                                                      رقم األساس 

احمد صهريج ابن محمد                        839 لعام 2022

محمد طارق سابلحجي                          532 لعام 2022

موضوع الدعوى : طلب مبلغ 

عمالً بأحكام املادة 27/أ من قانون أصول املحاكامت املدنية قررت املحكمة 

تبليغكم نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم حضورك اىل 

املحكمة يوم الثالثاء 2022/9/20 الساعة /10/ زواليه . وإذا مل تحرض أو ترسل 

وكيالً قانونياً يف املوعد املحدد جرت بحقك املعاملة القانونية . 

  وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

102945



نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٥٢/

االحد ٢١ / ٨  / ٢٠٢٢
الصفحة

نيــة لثا ا

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

إعالن  إعالن مبثابة مذكرة دعوة   

  صادر عن محكمة البداية املدنية 

الباب      

القايض  السيد : عامر بوادقجي

املساعد السيد : مازن كوزال

الجهة املدعية : حاكم مرصف 

سورية املركزي – بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم عيل محمد األحمد   رقم 

األساس  333 لعام 2022

موضوع الدعوى : طلب مبلغ 

عمالً بأحكام املادة 34/أ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية قررت 

املحكمة تبليغكم نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم حضورك اىل املحكمة يوم 

الثالثاء 2022/9/20 الساعة /10/ 

زواليه . وإذا مل تحرض أو ترسل 

وكيالً قانونياً يف املوعد املحدد 

جرت بحقك املعاملة القانونية . 

  وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

102944

ــــــــــــــــــ

  إعالن مبثابة مذكرة اخطار   

 صادر عن محكمة الصلح املدنية 

يف حريتان     

القايض  السيد : إبراهيم الكادري

املساعد السيد : خلود منال

الجهة املدعية : حاكم مرصف 

سورية املركزي – بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم: عدنان حلبية ابن محمد  

رقم األساس 1 لعام 2022 

موضوع الدعوى : طلب مبلغ 

عمالً بأحكام املادة 34/أ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية قررت 

املحكمة اخطاركم نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم حضورك اىل املحكمة يوم 

الخميس 2022/9/29 الساعة /10/ 

زواليه . وإذا مل تحرض أو ترسل 

وكيالً قانونياً يف املوعد املحدد 

جرت بحقك املعاملة القانونية . 

  وعليه اقتىض اإلعالن

 القايض

102947

ــــــــــــــــــــ

 إعالن مبثابة مذكرة اخطار   

 صادر عن محكمة البداية املدنية 

الرابعة  

القايض  السيد : فيصل عرنوس

املساعد السيد : راما السيد عيل

الجهة املدعية : حاكم مرصف 

سورية املركزي – بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم : عاكف حيدر سيدو – 

محمد ابن منان اوتورك – رمضان 

عزالدين حاج رشيد – خليل رضا 

يالجني  رقم األساس 11634 لعام 

2022

موضوع الدعوى : طلب مبلغ 

عمالً بأحكام املادة 34/أ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية قررت 

املحكمة اخطاركم نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم حضورك اىل املحكمة يوم 

الخميس 2022/9/22 الساعة /10/ 

زواليه . ويف حال عدم حضورك 

سيصدر القرار يف حقك مبثابة 

الوجاهي . 

 وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

102948

ــــــــــــــ

 إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة البداية املدنية 19 بحلب

القايض : محمد شادي بدلة

املساعد : زياد املحمد

املدعي :  محمد صبحي قرقناوي 

بن محمد 

املدعى عليه :   مروان قرقناوي 

بن محمد

الدعوى : تثبيت رشاء

الدعوى أساس 2022/20563

عمالً باملادة )27/أ( أصول 

محاكامت تقرر إخطارك نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم األحد 

2022/9/18 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً 

قانونياً جرت بحقك املعاملة 

القانونية وسيصدر الحكم مبثابة 

الوجاهي.

القايض

102940

=============

 إعالن بيع باملزاد العلني

 رقم امللف :        2449    

مصارف عامه 2022

املنفذ:  املدير العام للمرصف 

الصناعي بصفته      ميثله املحامية 

:باسمة النجار  

املنفذ عليه  : محمود جربوع بن 

عبد الله

العقار املطلوب بيعه:/244/ 

منطقة عقارية الزربة والتابعة 

إداريا سمعان حصة سهمية 

والبالغة 16,850 سهم من 

2400سهم

القيمة املقدرة للعقار:

1440000 ل س مليون واربعامئة 

واربعون الف  لرية سورية

 أوصاف العقار :عبارة عن 

ارض زراعية وهي عىل شكل 

مثلث مطل عىل طريق حلب 

دمشق الدويل من الجهة الغربية  

ومساحة متام العقار حسب البيان 

املربز هي 6746 م2

يباع العقار خاليا من الشواغل 

والشاغلني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بيع العقار املذكور أوصافه أعاله 

باملزاد العلني وتقرر تعيني جلسة

 البيع يوم  الثالثاء  املوافق 

2022/9/20 الساعة 11,30 زوالية 

وحتى الساعة /12,30/ زوالية 

وإذا مل يتم البيع يف اليوم األول 

يؤجل إىل اليوم التايل وإجراءاته 

املتعلقة يف جلسة البيع يف اليوم 

األول ويقرر رئيس التنفيذ اإلحالة 

القطعية إىل صاحب العرض 

األعىل مهام بلغ الثمن فعىل من 

يرغب االشرتاك باملزاودة الحضور 

إىل دائرة التنفيذ بحلب يف اليوم 

املذكور وان يودع مبلغا يعادل 

نصف القيمة املقدرة ومن يرغب 

زيادة يف اإليضاح واالطالع عىل 

قامئة رشوط البيع واملزاودة فعليه 

مراجعة ديوان دائرة التنفيذ ويقع 

عىل عاتق املشرتي رسم الداللة 

ورسم الطابع .

لذا اقتىض اإلعالن

مدير التنفيذ املدين بحلب

102935

                                                                 ==========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة االستئناف املدنية السابعة 

بحلب

الرئيس : أحمد عيل عيل

املساعد :  مجدولني شنو

املستأنف : معن مقيد بن وحيد 

الدين

املستأنف عليهم : 

 • سمر ونور أوالد زكوان غازي 

 • مروان ورضوان وريم أوالد 

حسن غازي

 • سناء الخليل بنت حنان 

الجميع إضافة لرتكة مورثهم

الدعوى أساس 2022/2478

عمالً باملادة )27/أ( أصول 

محاكامت تقرر تبليغك مذكرة 

الدعوة نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

يوم االثنني 2022/9/26 الساعة 

/11/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً 

قانونياً جرت بحقك املعاملة 

القانونية .

القايض

102934 

============

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي

طالبة التبليغ:    محمود درويش 

بن نعسان 

املطلوب تبليغها:    اميان خالد 

بنت خالد 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 2022/8/16 يف امللف 

التنفيذي /8578/ب/2022 

 إخطارك نرشا  بالصحف ، وعىل 

لوحة إعالنات دائرة التنفيذ 

املدين بحلب  بأنه قد وضع 

موضع التنفيذ الحكم    البدايئ 

املدين برقم اساس /3234/

قرار/2022/606

فعليك مراجعة دائرة التنفيذ املدين 

بحلب  أو إرسال وكيل قانوين 

خالل املدة القانونية 

تحت طائلة متابعة اإلجراءات 

التنفيذية بامللف.

مدير التنفيذ املدين بحلب 

102933

===========

 إعالن مبثابة مذكرة إخطار

املحكمة الرشعية الخامسة بحلب  

القايض السيد : عيل سلطان 

املساعد السيد :  موىس شيخو

املدعية : حسناء حاج إسامعيل 

بنت عمر  

متثلها املحامية قمر الخرض املحمد

املدعى عليه : عبد اللطيف 

إسامعيل بن عبد العزيز

الدعوى : تفريق لعلة الغياب

الدعوى أساس 2022/10004

عمالً باملادة )27/أ( أصول 

محاكامت تقرر إخطارك نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم األحد 

2022/9/18 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً 

قانونياً جرت بحقك املعاملة 

القانونية وسيصدر الحكم مبثابة 

الوجاهي .

عليه اقتىض اإلعالن

القايض

102932

================

 إعالن قضايئ مبثابة إخبار  تنفيذي 

امللف رقم 216/نزع / 2022

طالب التبليغ : ميساء شنينة بنت 

وليد 

املطلوب تبليغه :  رانيه قصري بنت 

محمد

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 2022/8/16 تبليغ الجهة 

املنفذ عليها نرشاً بإحدى الصحف 

الرسمية ولصقاً عىل لوحة إعالنات 

الدائرة ومتهيداً لبيع العقار 

املوصوف باملحرض رقم /7624/ 

مقسم /1-2-3-4-5-6/ م.ع رابعة 

بحلب ـ التامم العائدة ملكيتها 

للجهة املنفذ عليها واملحجوز 

ملصلحة ميساء شنينة بنت وليد .

املقسم /1/  واملقدرة قيمتهم :  

القيمة املقدرة /650.000.000/ 

ل.س 

املقسم /2/ القيمة املقدرة 

/800.000.000/ ل.س

املقسم /3/ القيمة املقدرة 

/550.000.000/ ل.س

املقسم /4/ القيمة املقدرة 

/500.000.000/ ل.س

املقسم /5/ القيمة املقدرة 

/900.000.000/ ل.س

املقسم /6/ القيمة املقدرة 

/25.000.000/ ل.س

جرباً فقد نظمت قامئة رشوط 

البيع وأودعت بامللف بتاريخ 

2022/5/25 وعينت رئاسة التنفيذ 

الساعة 13.00 الواقع يف الثالثاء 

2022/9/20 موعد الجلسة تعقد 

للنظر فيام يحتمل لتقدميه من 

االعرتاضات عىل القامئة لذلك 

وتوفيقاً ألحكام املادتني /390-

391/ من قانون أصول املحاكامت 

فإننا ننبهكم إىل لزوم االطالع عىل 

القامئة وإبداء ما قد يكون لديكم 

من أوجه البطالن أو املالحظات 

بطريق االعرتاض عليها قبل موعد 

جلسة االعرتاضات خالل فرتة 

اإلعالن أو إرسال وكيل قانوين وإال 

سقط حقكم يف ذلك .

وعليه اقتىض اإلعالن

مدير التنفيذ املدين بحلب

102929

============

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادرة عن محكمة االستئناف 

املدنية الخامسة بحلب

الرئيس : عبد الكريم مقرش

املساعد : نصار العساف

املستأنف : محمد عدنان تومة بن 

جميل.

املستأنف عليه : ثناء نحاس بنت 

محمد كامل

 أساس /617/ص/2022

قررت املحكمة وعمالً باملادة 27/أ 

أصول محاكامت إخطار املستأنف 

عليه نرشاً بالصحف وبلوحة 

إعالنات املحكمة لحضور جلسة 

االثنني 2022/9/19 الساعة 10 

زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً 

قانونياً باملوعد املذكور جرت 

بحقك املعاملة القانونية، وسيصدر 

الحكم بحقك مبثابة الوجاهي.

 القايض

102928

================

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

طالب التبليغ :   محمد محمد 

العيىس بن محمود . 

املطلوب تبليغه :  توفيق محمد 

نجيب . 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ   2022/8/16 يف امللف 

التنفيذي رقم / 8575/ب/2022 

اخطارك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات دائرة التنفيذ املدين 

بحلب بأنه تم وضع موضع التنفيذ 

الحكم البدايئ رقم اساس /13835/ 

قرار/2017/11/28/865 

فعليك مراجعة دائرة التنفيذ املدين 

بحلب أو إرسال وكيل قانوين خالل 

املدة القانونية تحت طائلة متابعة 

اإلجراءات التنفيذية بامللف .

وعليه اقتىض االعالن

مدير التنفيذ املدين بحلب

102927

=============

اعالن قضايئ مبثابة  اخطار تنفيذي 

 املنفذة    : ابتسام خال فردويس 

بنت عبد الكريم  

املنفذ عليهم  : 

 • فيصل محمد الكدرو بن 

إبراهيم 

 • عيل الصالل بن صالل 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب  

بتاريخ  /2021/6/14   يف امللف 

التنفيذي رقم /3763/ص لعام 

2022  اخطاركم  نرشا بالصحف 

و عىل لوحة إعالنات املحكمة 

بأنه وضع موضع التنفيذ الحكم 

الصلحي املدين أساس 2185 

لعام 1993 الصادر عن محكمة 

الصلح املدنية بحلب موضوع 

ترميم امللف التنفيذي رقم 

/1979/ص/1993/ 

 فعليكم مراجعة دائرة التنفيذ 

املدين او ارسال الوكيل  القانوين  

تحت طائلة متابعة اإلجراءات 

التنفيذية بحقكم  .

 وعليه اقتىض اإلعالن 

  مدير التنفيذ املدين بحلب

102916 

==========

اعالن  قضايئ  مبثابة اخطار 

تنفيذي

املنفـذ :محمود العزو بن  ابراهيم  

24438

املنفذ عليه :حسني  موىس  بن 

احمد

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ  17/ 8/ 2022 امللف 

التنفيذي رقم   ) 3806 / ص  / 

2022 (   إخطار املنفذ عليه 

نرشا« إحدى الصحف الرسمية 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة  بانه  

قد وضع موضع التنفيذ الحكم   

األستئنايف  برقم أساس ) 377  ( 

ورقم قرار )72(   لعام  /2022/  

الصادر عن  محكمة األستئناف 

املدنية  الغرفة  الخامسة   بحلب 

لذا يقتيض عليك مراجعة دائرة 

التنفيذ املدين بحلب أو إرسال 

وكيلك  القانوين   تحت طائلة  

متابعة االجراءات التنفيذية  

بحقـــك  0 

وعليه إقتىض االعالن  

مــــــدير التنفيــــذ املدنــــي  

بحلب

102915

============

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

 طالب التبليغ :   حسني بصل بن 

أحمد .

املطلوب تبليغه :  زياد كرزون بن 

حسني

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ  2022/8/16 يف امللف 

التنفيذي رقم / 8625/ب/2022 

اخطارك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات دائرة التنفيذ 

املدين بحلب بأنه تم وضع 

موضع التنفيذ الحكم البدايئ رقم 

اساس                         /5159/ 

قرار/646/حسم 2022/6/29 . 

فعليك مراجعة دائرة التنفيذ املدين 

بحلب أو إرسال وكيل قانوين خالل 

املدة القانونية تحت طائلة متابعة 

اإلجراءات التنفيذية بامللف .

وعليه اقتىض االعالن

مدير التنفيذ املدين بحلب

102914

=============

مذكرة اخطار بواسطة الصحف 

الرسمية

عن دائرة التنفيذ املدين بالرقة

امللف التنفيذي /391/ أساس 

 2022

طالب التنفيذ: عمر عايص بن عبد 

املجيد    وكيله املحامي: محمد 

جاسم املحمد

املنفذ عليه: أحمد دليل بن نائل .  

مجهول اإلقامة . 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بالرقة 

بتاريخ 2022/8/10 ابالغ املنفذ 

عليه بالصحف واملتضمن رفع 

إشارة الرهن من الدرجة الثانية 

املوضوعة عىل صحيفة السيارة 

ذات الرقم /152122/ حلب 

واملوضوعة مبوجب الكتاب 

رقم /بال / تاريخ الكتاب بال 

مصدر الكتاب / ال يوجد مصدر 

/ بالعقد رقم /بال / تاريخ 

العقد 2009/11/5 قيمة الرهن 

/543400/خمسامئة وثالثة 

واربعون الف واربعامئة لرية 

سورية، وذلك يتوجب عليك 

الحضور اىل دائرة التنفيذ املدين 

بالرقة او ارسال وكيل قانوين وذلك 

خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ 

النرش يف الجريدة الرسمية سنداً 

ألحكام املادتني /35/ والفقرة 

/ب/ من املادة /288/ أصول 

محاكامت مدنية، فإذا مل تحرض او 

ترسل وكيالً قانونياً ستجري بحقك 

اإلجراءات التنفيذية أصوالً. 

رئيس التنفيذ املدين             

بالرقة

102913

=============

اعالن مبثابة سند تبليغ  الئحة 

طعن 

  الطاعن:  ممدوح العثامن بن 

محمد                

املطعون ضده : محمد خري معاز 

بن محمد شحادة    

املوضوع تبليغ الئحة الطعن رقم/ 

410/لعام 2022

قررت املحكمة عمال  باملادة 

27/أ اصول  تبليغ املطعون ضده 

بالنرش بالصحف  ولصقا عىل 

لوحة اعالنات املحكمة الئحة 

الطعن  بالقرار رقم /410/ الصادر 

عن محكمة االستئناف املدنية 

األوىل  بحلب بالدعوى أساس /71/ 

تجاري/ وقرار /48/لعام 2022  

املتضمن:

 قبول االستئناف شكال وموضوعاً 

وفسخ الحكم والحكم مبا ييل:

 • قبول اعرتاض الغري شكال ودره 

موضوعاً لعدم الثبوت 

 • تغريم املعرتض مببلغ الف لرية 

سورية 

 • رفع إشارة هذه الدعوى 

املوضوعة بالعقد /633/ تاريخ 

2017/7/12 عن صحيفة العقار 

موضوع الدعوى بعد انربام الحكم 

اصوال  

الرئيس

102912

===========

 إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة البداية املدنية الثامنة 

بحلب

القايض : حسن زلط

املساعد : فؤاد نجار

املدعي : مصطفى عتيق بن جميل 

املدعى عليهم : 

 • ملياء عتيق بنت جميل 

 • انعام قوجه بنت طه 

 • محمد جميل وطه ويحيى 

ويوسف ومحمود ودانيا وميس 

أوالد عمر عتيق ـ إضافة لرتكة 

فاطمه هاشم شاوي وعمر عتيق

الدعوى : تثبيت رشاء

الدعوى أساس 2022/13275

عمالً باملادة )27/أ( أصول 

محاكامت تقرر إخطارك نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم 

األربعاء 2022/9/21 الساعة /10/ 

زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً 

قانونياً جرت بحقك املعاملة 

القانونية وسيصدر الحكم مبثابة 

الوجاهي .

القايض

102910

============

اعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادر عن املحكمة الرشعية 

السادسة بحلب  

 القايض السيد : عباس شيخو

املساعد السيد : عبد الرزاق هاشم 

املدعي: هيثم األحمد بن عبد الله       

 املدعى عليه  : راضيه جاسم بنت 

محمود      

موضوع الدعوى : تفريق لعلة 

الغياب 

 يف الدعوى رقم أساس /10262/

لعام 2022 

قررت املحكمة وعمال باملادة /27/أ 

اخطارك بواسطة اإلعالن بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة   

بلزوم الحضور اىل املحكمة يوم 

األربعاء الواقع يف    2022/9/20 

الساعة /10 / زواليه .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً 

قانونياً يف املوعد املذكور  جرت يف 

حقك املعاملة القانونية ويصدر 

الحكم مبثابة الوجاهي  . 

  وعليه اقتىض اإلعالن                                         

القايض 

102905 

=============

 إعالن مبثابة مذكرة تبليغ طلب 

عاض

صادر عن محكمة البداية املدنية 

الخامسة بحلب 

القايض: مالك بدلة.

املساعد:  مصطفى بكرو.

طالب التبليغ : محمود العساف 

بن شعبان.

املطلوب تبليغه :  احمد رجب 

السعيد بن محمد خري.

املوضوع :  طلب عارض.

أساس /2022/1603

قررت املحكمة عمالً باملادة /27/ أ 

تبليغك الطلب العارض عىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

إىل املحكمة يوم االثنني الواقع 

2022/9/19 الساعة /10/ زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً 

قانونياً باملوعد املحدد جرت 

بحقك املعاملة القانونية.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

102900

==============

 إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

املـنـفــــــذ :  كيفورك اوديسيان 

بن اواديس

املنفذ عليه :  جانينا عجمي بنت 

ميشيل

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ  16 / 8 / 2022 بامللف 

التنفيذي رقم 8524/ ب /2022 

إخطاركم نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات الدائرة بأنه قد 

وضع موضع التنفيذ قرار محكمة 

االستئناف املدنية الثالثة بحلب 

أساس /77/ قرار /145/ حسم 

.2022/6/2

فعليك مراجعة دائرة التنفيذ 

املدين بحلب أو إرسال وكيل 

قانوين خالل املدة القانونية تحت 

طائلة متابعة اإلجراءات التنفيذية 

بامللف .

وعليه اقتىض اإلعالن

مدير التنفيذ املدين بحلب

102899 

=============

 اعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة الرشعية 

الرابعة بحلب

القايض : محمد ماهر شيحة 

املساعد : احمد عوض

املدعية : شهد بنيش بنت احمد 

اياد

املدعى عليه : محمد جرسي بن 

عبد النافع 

الدعوى : تفريق ونفقة ومهرين 

رقم أساس /2022/9097 

عمال بأحكام املادة 27/أ قررت 

املحكمة دعوة املدعى عليه 

بواسطة  النرش بالصحف املحلية 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور للمحكمة يوم 

األربعاء 2022/9/21 الساعة 10 

زوالية  واذا مل تحرض  او ترسل 

وكيال قانونيا باملوعد املحدد جرت 

بحقك املعاملة القانونية مبثابة 

الوجاهي 

القايض 

102909

============

اعالن مبثابة مذكرة دعوة صحف 

صادر عن محكمة الرشعية يف 

منبج 

القايض : إبراهيم البدوي

املساعد : عبري الدنديش 

املدعية :  عال عبده بنت عدنان 

املدعى عليه : لؤي شالش بن 

محمد الشالش    حلب- منبج 

معروف من املختار 

املوضوع : تفريق لعلة الغياب 

يف الدعوى أساس /1224/ لعام 

 2022

قررت املحكمة عمال باملادة 

27/أ فقرة أ من قانون  أصول 

املحاكامت دعوتك نرشا بالصحف 

املحلية ولصقا عىل لوحة إعالنات 

املحكمة لحضور جلسة يوم 

األربعاء 2022/9/21 الساعة 10 

زوالية 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال 

قانونيا يف املوعد املذكور جرت 

بحقك املعاملة القانونية وسيصدر 

الحكم مبثابة الوجاهي 

القايض 

102907

============


