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عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  : روميو حممود نزيهه           تولد 1979
املؤجر : ديانا يونس هربه                   تولد1988  

يبدأ من تاريخ :2022/8/5        ولغاية : 2025/8/5
رقم العقار وعنوانه  :الالذقية – كرسانا عقار 10/332 كرسانا 

أمني السجل التجاري بالاذقية 
38894

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  : علي نصر رجب           تولد1977 
املؤجر : علي فارس الغريب           تولد1996  

يبدأ من تاريخ :2019/10/15        ولغاية :2022/10/1 
رقم العقار وعنوانه  :الالذقية – شارع اجلمهورية عقار 24/2116 ط0ب 
أمني السجل التجاري بالاذقية 

38895

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  :زاهر أمحد غازي صبيح           تولد1983 
املؤجر :جنيب غازي صبيح                     تولد1986  

يبدأ من تاريخ :2022/8/1        ولغاية :2023/8/1 
رقم العقار وعنوانه  :الالذقية – شيخضاهر عقار 2/741 شيخضاهر 
أمني السجل التجاري بالاذقية 

38897

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  : فراس حممد إمساعيل           تولد 1974
املؤجر :عبد اللطيف علي عثمان           تولد1959  
يبدأ من تاريخ :2022/7/20        ولغاية :2024/7/20 

رقم العقار وعنوانه  :جبلة – الصناعة عقار 46 جبلة الصناعة 
أمني السجل التجاري بالاذقية 

38898

عقد تنازل
عقد تنازل للسيد:

املتنازل له  : رامي أيوب ليال           
املتنازل :هيفاء حممد حكمت فتاحي             

يبدأ من تاريخ :2018/9/17        
رقم العقار وعنوانه  :الالذقية – املشروع العاشر على العقار 3315 دمسرخو

أمني السجل التجاري بالاذقية 
38899

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  :أمحد علي يوسف           تولد1973 
املؤجر : رضوان حسني راضي      تولد1973  

يبدأ من تاريخ :2022/8/10        ولغاية :2023/8/9 
رقم العقار وعنوانه  :الالذقية – قرفيص عقار 9/1866 قرفيص 

أمني السجل التجاري بالاذقية 
38900

إعان
تقدم إلينا املواطن سليمان طريبوش بطلب ترخيص بناء 

سكين على العقار رقم
على  االعـــراض  يــود  فمن  البهلولية  عقارية   /855  /  
الرخيص التقدم للبلدة خالل/30/ يوماً من تاريخ النشر.

رئيس بلدة البهلولية 
133023
إعان

أسامة حسن حبيب  املواطن  الربجان طلب  بلدية  تعلن 
لرخيص بناء يف العقار /145/ عرب امللك العقارية 

للمعرض مراجعة البلدية خالل ثالثني يوماً 
رئيس بلدية الربجان

133031
إعان

ترخيص  أمون  املواطن منري  الربجان طلب  بلدية  تعلن 
بناء يف العقار /33/ تل جالل و الربجان العقارية

للمعرض مراجعة البلدية خالل ثالثني يوماً.
رئيس بلدية الربجان

133032


