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   إعالنــــات                        إعالنــــات                       إعالنــــات    

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر: راما يوسف زرعه           تولد 2003
املؤجر: أمحد حممد جنله                 تولد 1954  
يبدأ من تاريخ: 2022/5/30        ولغاية: 2023/5/30 

رقم العقار وعنوانه: م0 الالذقية  كرسانا العقار 1/987 كرسانا 
أمني السجل التجاري بالالذقية 

38917

عقد إيجار عقد إجيار للسيد:
املستأجر : عثمان فارس رمضان           تولد 1999

املؤجر: زيدان يونس زيدان                  تولد1960  
يبدأ من تاريخ: 2022/7/26        ولغاية: 2024/7/22

رقم العقار وعنوانه: م0 الالذقية – عني البيضا خمزن من العقار 
1013 عني البيضا 

أمني السجل التجاري بالالذقية 
38925

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد 

 املستأجر: عثمان حممد أرناؤط          تولد 1990
            يامسني حسن رجب            تولد 1987
املؤجر:  سنان صالح فاضل                تولد  1981

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ : 2022/6/21 لغاية  2024/6/20 
رقم العقار و عنوان املتجر: الالذقية- عني البيضا عقار 121

أمني السجل التجاري بالالذقية
38921

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد 

 املستأجر :    خالدية حممد مصطفى                   تولد 1967
تولد 1986                 سامل إبراهيم سقسق   

املؤجر:          ربا فيصل زيدان                تولد  1986
مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ :   2022/7/28 لغاية  2024/7/27 
رقم العقار و عنوان املتجر :  م. الالذقية- عني البيضا على خمزن من العقار 1922
أمني السجل التجاري بالالذقية

38929  

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر: طاهر عبد الكريم كيايل           تولد1960 
املؤجر: حممود مصطفى شريتح             تولد1981  

يبدأ من تاريخ: 2022/4/1        ولغاية: 2023/4/1 
رقم العقار وعنوانه: الالذقية – الكاملية عقار 51/115 الكاملية 

أمني السجل التجاري بالالذقية 
38933

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد 

 املستأجر : مصطفى صبحي عجوز            تولد     1967
             حسناء أمحد خرفان                   تولد    1973
املؤجر:  كنان يونس جوني                         تولد  1976        
مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ : 2022/8/9  لغاية  2024/8/8
رقم العقد و عنوان املتجر : الالذقية -عني البيضا خمزن من العقار 1282
أمني السجل التجاري بالالذقية

38919

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد 

 املستأجر : علي حسن دوغاجني            تولد     1998
               حممد أمحد حريشية            تولد    1998

املؤجر:      كفاح يوسف زيدان               تولد  1956        
مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ : 2022/7/26  لغاية  2024/7/25

رقم العقد و عنوان املتجر : م. الالذقية عني البيضا خمزن من العقار  
أمني السجل التجاري بالالذقية2252 عني البيضا   

38927

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر: مجيل حبيب بدوع           تولد1980 
املؤجر: زهري نصر فاضل             تولد1970  

يبدأ من تاريخ: 2022/7/26        ولغاية: 2024/7/25 
رقم العقار وعنوانه: م0 الالذقية – القلوف 12/391 القلوف البهلولية 
أمني السجل التجاري بالالذقية 

38923

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد 

 املستأجر :    وفاء أمحد الشعار                تولد 1964
               فاطمة مصطفى عجور           تولد 1996

املؤجر :       آصف أيوب  حممود        تولد  1968
مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ :   2022/7/25 لغاية  2024/7/25 

رقم العقار و عنوان املتجر :  م. الالذقية - عني البيضا على خمزن من العقار 5/1343 
أمني السجل التجاري بالالذقية

38931

إلغاء عقد إيجار
إلغاء عقد اإلجيار من جملس بلدية كرسانا برقم 282/ وتاريخ 2022/4/7

املستأجر: حيدره وفيق خري بك          
املؤجر: شعبان سليمان داؤود              

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ: 2021/11/20 لغاية: 2022/11/20
رقم العقار وعنوان املتجر: م. الالذقية – كرسانا عقار 1/1433 كرسانا 
أمني السجل التجاري بالالذقية 

38916

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد 

 املستأجر: إبراهيم  مصطفى مؤيد                 تولد 1967
املؤجر : سامر أيوب حممود              تولد  1973

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ: 2022/7/26 وينتهي  2024/7/25 
رقم العقار و عنوان املتجر : الالذقية  4/1343 عني البيضا

أمني السجل التجاري بالالذقية
38924

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد 

 املستأجر : عبد الرمحن عبداهلل فتاحي            تولد     1999
               عدنان منال حممود                  تولد    1969
املؤجر:  أسد حممد محيشه                         تولد  1966        
مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ: 2022/6/21  لغاية  2024/6/20
رقم العقد و عنوان املتجر: عني البيضا عقار 2007 عني البيضا

أمني السجل التجاري بالالذقية   
38920

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد 

 املستأجر : عمار حممد أبو موسى            تولد     1967
               خالد وفيق ليلى                  تولد    1981

املؤجر:      كفاح يوسف زيدان               تولد  1956        
مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ : 2022/7/26  لغاية  2024/7/25
رقم العقد و عنوان املتجر: م. الالذقية عني البيضا خمزن من العقار  2252 عني البيضا
أمني السجل التجاري بالالذقية   

38928

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد 

 املستأجر :    إميان عالء سباغ                 تولد 1985
املؤجر : حممود حسن سعيد           تولد  1949

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ :   2022/7/28 وينتهي  2024/7/27 
رقم العقار و عنوان املتجر : الالذقية  1668 عني البيضا

أمني السجل التجاري بالالذقية
38932  

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد 

 املستأجر: عبد اللطيف عبدالقادر وهوب            تولد     1961
               أماني أمحد عبد الكريم                  تولد    1999

املؤجر: نزار يونس جوني                              تولد  1971        
مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ: 2022/8/9  لغاية:  2024/8/8
رقم العقد و عنوان املتجر : عني البيضا خمزن من العقار1282

أمني السجل التجاري بالالذقية
38918  

عقد إجيار للسيد:  عقد إيجار
املستأجر: سهام علي سعيد           تولد1973 
املؤجر: حممود حسن سعيد          تولد1949  

يبدأ من تاريخ: 2022/7/28        ولغاية: 2024/7/27 
رقم العقار وعنوانه: م0 الالذقية – عني البيضا خمزن من العقار 

1668 عني البيضا 
أمني السجل التجاري بالالذقية 

38926

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر: مهى حممود برو           تولد1969 
املؤجر: زهري نصر فاضل           تولد1970  

يبدأ من تاريخ: 2022/7/26        ولغاية: 2024/7/25 
رقم العقار وعنوانه: م0 الالذقية القلوف 10/391 القلوف البهلولية 
أمني السجل التجاري بالالذقية 

38922

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد 

 املستأجر : خالدية خالد طباشة       تولد 1968
                فاطمة مصطفى علي   تولد 2000

املؤجر:         سامر أيوب  حممود     تولد  1973
مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ: 2022/7/26 لغاية  2024/7/25 

رقم العقار و عنوان املتجر :  م. الالذقية- عني البيضا على خمزن من العقار 7/1343
أمني السجل التجاري بالالذقية

38930

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر: حمسن علي جورية            تولد2002 
املؤجر: علي كامل جورية                 تولد1968  
يبدأ من تاريخ: 2022/8/8        ولغاية: 2027/8/8
رقم العقار وعنوانه: م0 الالذقية اخلاللة عقار 104 

أمني السجل التجاري بالالذقية 
38936


