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   إعالنــــات                        إعالنــــات                       إعالنــــات    

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  : هشام حممود إراهيم           تولد1967 
املؤجر : حمسن علي اجلهين               تولد1966  
يبدأ من تاريخ :2022/7/1        ولغاية :2024/7/1 

رقم العقار وعنوانه: الالذقية – قبو العوامية خمزن من العقار 150 قبو العوامية 
أمني السجل التجاري بالاذقية 

38845

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  : هيثم أمحد شامي           تولد1981 
املؤجر : حممد حممد جنار            تولد1964  

يبدأ من تاريخ : 2020/1/1       ولغاية :2022/12/30 
رقم العقار وعنوانه  :جبلة – جانب الربيد عقار 11/630 الصليب 
أمني السجل التجاري بالاذقية 

38848

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  : رامي حسن رضوان                      تولد1971 
املؤجر : رامز صالح الدين أبو الشمالت           تولد1959  

يبدأ من تاريخ :2022/6/24        ولغاية :2025/6/24 
رقم العقار وعنوانه: الالذقية – الرمل الشمايل –عقار 3/5947 ط0ب 
أمني السجل التجاري بالاذقية 

38852

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  : أمني عادل عابد           تولد1977 
املؤجر : بسام إبراهيم جعفر          تولد1966  

يبدأ من تاريخ :2022/6/19        ولغاية :2023/6/18 
رقم العقار وعنوانه: الالذقية – القنجرة عقار 4/1545 برج القصب

أمني السجل التجاري بالاذقية 
38846

إلغاء عقد إيجار
 إلغاء عقد إجيار من جملس مدينة جبلة برقم 4410/ص تاريخ 2022/8/3 

املستأجر  : فراس عبد الكريم ميا           
املؤجر : نبال نبيل عباس                

يبدأ من تاريخ :2018/10/15        ولغاية :2022/10/15 
رقم العقار وعنوانه  :جبلة اجلبيبات عقار 8/1323 ط0جبلة 

أمني السجل التجاري بالاذقية 
38849

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  : ميادة حممد عجيب           تولد1977 
املؤجر : نبال نبيل عباس                 تولد1982  

يبدأ من تاريخ :2022/1/1        ولغاية :2022/12/30 
رقم العقار وعنوانه  :جبلة – اجلبيبات – عقار 8/1323 ط0جبلة 
أمني السجل التجاري بالاذقية 

38847

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  : أمحد حسام الدين اخلري           تولد1993 
املؤجر : عبد الرحيم اسرب القاضي           تولد1975  

يبدأ من تاريخ :2022/7/5        ولغاية :2023/7/5 
رقم العقار وعنوانه: م0 القرداحة – املنت الشمايل املران عقار 1/508 املنت

أمني السجل التجاري بالاذقية 
38850

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  : أمحد نديم علي           تولد1980 
املؤجر : ميالد فيصل زيدان         تولد1992  

يبدأ من تاريخ :2022/8/1        ولغاية : 2023/7/31
رقم العقار وعنوانه: م0 الالذقية – عني البيضا عقار 7/1846 عني البيضا 
أمني السجل التجاري بالاذقية 

38851

إعان
السيد:  من  املقدم  الطلب  عن  القرداحة  ديروتان  بلدية  تعلن 
األبقار على  لبناء منشأة لرتبية  ملنحه رخصة  بركات  حسن محزة 

العقار رقم /97/ ديروتان العقارية.
فعلى من يود االعرتاض التقدم بالثبوتيات الالزمة خالل /15/ 

يوماً من تارخيه.
رئيس بلدية ديروتان القرداحة

132931


