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إعالنــــات                          إعالنــــات                              إعالنــــات

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد: 

 املستأجر : حممد وفا عبد احلميد جوخه دار   تولد 1985
املؤجر:  هالة حممد برجس                      تولد  1965

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ : 2022/9/14 وينتهي 2023/9/14   
رقم العقار و عنوان املتجر :   الالذقية- اليعربية عقار 2717 ط.ب
أمني السجل التجاري بالاذقية

39095

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

 املستأجر :   حممد حممود قالب            تولد 1979
املؤجر:    مفيد حممود سعيد               تولد  1961

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ : 2022/9/13 وينتهي 2023/9/13   
رقم العقار و عنوان املتجر : الالذقية- بستان الرحيان عقار 550 ط .ب 
أمني السجل التجاري بالاذقية

39101

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد: 

 املستأجر :    سامر وفيق شاهني          تولد 1981
املؤجر:    علي حسن داوود                تولد  1963

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ :   2022/3/1 وينتهي 2024/1/1   
رقم العقار و عنوان املتجر : جبلة – العمارة عقار 1/1263 ط. جبلة
أمني السجل التجاري بالاذقية

39097

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد: 

 املستأجر :    عال حسان عيسى            تولد 1996
املؤجر:      فادي فائز بيطار              تولد  1969

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ :   2022/4/1 وينتهي 2023/3/31   
رقم العقار و عنوان املتجر : الالذقية-  شارع القدس عقار 2/210 كاملية
أمني السجل التجاري بالاذقية

39103

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد: 

 املستأجر :   وسيم حييى ديب               تولد 1991
املؤجر:    بشار حممود يوسف              تولد  1978

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ : 2022/9/18 وينتهي 2023/9/18   
رقم العقار و عنوان املتجر : الالذقية- القرداحة عقار 20/5846 القرداحة
أمني السجل التجاري بالاذقية

39096

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

 املستأجر :  حسان حممود يوسف             تولد 1990
املؤجر:     فايز حممد درويش                تولد  1961

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ :   2022/7/2 وينتهي 2023/7/2   
رقم العقار و عنوان املتجر : جبلة – املنطقة الصناعية عقار 60 صناعة 
أمني السجل التجاري بالاذقية

39102 

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد: 

 املستأجر :   زين العابدين حممد محودي         تولد 1993
املؤجر:   توفيق أمحد السكيف                     تولد  1943

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ :   2022/9/12 وينتهي 2024/9/12   
رقم العقار و عنوان املتجر : جبلة – الكراج اجلديد عقار 3166 ط .جبلة
أمني السجل التجاري بالاذقية

39105

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد: 

 املستأجر :   مينا حبيب أمحد                 تولد 1982
املؤجر:       ريتا حبيب أمحد                 تولد  1981

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ :   2022/9/4 وينتهي 2027/9/3   
رقم العقار و عنوان املتجر :   الالذقية – حرف املسيرتة عقار 3/1242  حرف املسيرتة
أمني السجل التجاري بالاذقية

39106

إعالن إلغاء اجتماع
اهليئة  اجــتــمــاع  إلــغــاء  مت  ــأنــه  ب نعلمكم 

العامة لنقابة مقاويل اإلنشاءات فرع الالذقية 

ــذي كـــان مــقــرراً يـــوم الــســبــت الــواقــع يف  ــ وال

صالة  يف  صباحاً  العاشرة  2022/9/24الساعة 

احتاد العمال يف الالذقية 

رئيس فرع نقابة مقاويل اإلنشاءات بالاذقية 

39107

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد: 

 املستأجر :    أمحد  حسن كدرو               تولد 1975
املؤجر: يوسف مصطفى أبو سيف              تولد  1952

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ :   2022/9/1 وينتهي 2023/9/1   
رقم العقار و عنوان املتجر : الالذقية- الشيخضاهر عقار 17/1576 الشيخضاهر
أمني السجل التجاري بالاذقية

39104

إعان
على  بناء  لرتخيص  جناد  جوليت  املواطنة  إلينا  تقدمت 

االعرتاض على  يود  البهلولية فمن  /503/ عقارية  رقم  العقار 

الرتخيص التقدم للبلدة خالل /30/ يوماً من تاريخ النشر. 

رئيس بلدة البهلولية 

133509


