الجمهورية العربية السورية
وزارة النقل
المؤسسة العامة لممواصالت الطرقية
الرقم :
التاريخ:

اعـــــــــــــــــــــــــــــالن

تعمن المؤسسة العامة لممواصالت الطرقية أنو تمت أعمال التقدير البدائي لمعقارات المستممكة بالقرار رقم

 =98تاريخ < 710</8/7لصالح مشروع تحسين طريق طرطوس – الدريكيش وىي تدعو أصحاب
االستحقاق ومالكي العقارات المبينة أرقاميا ومناطقيا العقارية في القائمة المرفقة  .إلـ ـ ـ ـ ـ ـى :
 -0االطالع عمى إضبارة االستمالك بكامل محتوياتيا وضبط التقدير البدائي خالل خمسة عشر يوما
تبدأ من تاريخ نشر ىذا اإلعالن وذلك في المؤسسة العامة لممواصالت الطرقية أو فرعيا في

محافظة طرطوس .

 -7أن يقوموا  ،خالل مدة ثالثين يوما تبدأ من اليوم الذي يمي تاريخ تبميغيم مذكرة خطية أو من اليوم
الذي يمي تاريخ نشر ىذا اإلعالن بالنسبة لمن تعذر تبميغيم مذكرة خطية  ،بممارسة حقيم في :

أ -االعتراض عمى التقدير البدائي .

ب -االدعاء بالممكية أو بأية حقوق أخرى بطمب مستقل يقدم إلى لجنة حل الخالفات .
وتقدم ىذه الطمبات إلى فرع المؤسسة العامة لممواصالت الطرقية بطرطوس  ،وعمى المعترض أو المدعي في

كمتا الحالتين أن يعين في اعتراضو أو ادعائو بالممكية  ،موطناً مختا اًر لو في منطقة االستمالك  .ويعتبر

اعتراض أحد الشركاء في العقار بمثابة اعتراض بقية الشركاء .

وتعتبر القيمة المقدرة البدائية غير المعترض عمييا خالل المدة القانونية المشار إلييا أعاله قطعية ومبرمة .
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قائمة بأرقام العقارات المستممكة لصالح طريق طرطوس – دريكيش والتي تم تقدير قيمتيا البدائية
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