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إعالنــــات                          إعالنــــات                              إعالنــــات

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر: عمار حسن ديوب        تولد 1981
املؤجر: هيثم حسن ديوب            تولد 1983  

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ: 2022/5/1 وينتهي: 2025/5/1
رقم العقار وعنوانه: الالذقية  سقوبني العقار  625

أمني السجل التجاري بالاذقية
39119

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد

املستأجر: ثائر بديع جبور         تولد 1967
املؤجر: محيدة درغام املرقيب      تولد 1951

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ: 2022/9/1 و ينتهي 2023/8/30
رقم العقار وعنوان املتجر: الالذقية – القنجرة عقار 1140 /2 القنجرة 
أمني السجل التجاري بالاذقية

39123

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر: عمار حسن حيدر    تولد 1983
املؤجر: وليد حممد مغربل         تولد 1971

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ:  2022/4/8  وينتهي: 2023/4/8
رقم العقار وعنوانه: جبلة الصناعة عقار 127 الصناعة

أمني السجل التجاري بالاذقية 
39117

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد

املستأجر: علي حممد محدان       تولد 1984
املؤجر: جناح يونس دوبا           تولد 1960

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ: 2022/9/1     و ينتهي 2023/9/1
رقم العقار و عنوان املتجر : الالذقية اهلجرة و اجلوازات عقار 4733 

/81 + 82 ط.ب 
أمني السجل التجاري بالاذقية

39121

إعالن مزايدة بالظرف املختوم للمرة األوىل 
رقم / 8206/ 10208/

تعلن رئاسة جملس مدينة الالذقية عن إجراء مزايدة بالظرف املختوم إنشاء واستثمار مالعب رياضية 
مع خدماهتا و متمماهتا ضمن املكان احملدد للموقع يف املخطط و مبساحة تقريبية / 6800 / م2 ووفق 
دفرت الشروط املصدق بالقرار رقم / 509 /تاريخ 2022/9/5 بطريقة BOT  على جزء من العقار رقم / 
2050 / صليبة عن طريق استدراج عروض أسعار . وذلك مبكتب مدير الشؤون املالية يف الساعة الثانية 
عشرة من يوم/األثنني/ الواقع يف10 / 10/ 2022. تقدم العروض إىل ديوان الشؤون املالية حتى هناية 

الدوام الرمسي من يوم/ األحد / الواقع يف  9/ 10/ 2022
و يف حال صادف يوم عطلة يعترب أول يوم عمل بعدها هو موعد انتهاء التقديم .

مدة اإلنشاء / 18 شهر/ - مدة ارتباط العارض بعرضه ستون يوماً من تاريخ تبلغ العارض رسو املزايدة 
عليه – مدة االستثمار مخسة و عشرون عاماً ميالدياً فقط . 

النهائية حتدد بنسبة 10% من قيمة بدل  التأمينات  أما  املؤقتة وقدرها / 7000000/ ل.س  التأمينات 
االستثمار و ملدة عشر سنوات .

تقدم العروض مرفقة جبميع األوراق الثبوتية الالزمة وميكن مراجعة شعبة العقود خالل  
أوقات الدوام الرمسي لشراء دفرت الشروط البالغة قيمته / 15000/ ل.س وسنقوم برفض كل عرض مل 

يرفق به إيصال بقيمة دفرت الشروط .
رئيس جملس مدينة الالذقية

39115

عقد بيع
عقد بيع للسيد:

الشاري: محزة طه حاج حسني    
البائع:  رئيس جملس مدينة الالذقية     

تاريخ البيع: 2002/12/28
B /312 رقم العقار وعنوانه: الالذقية –  املنطقة الصناعية اجلديدة مقسم

أمني السجل التجاري بالاذقية 
39120

فقدان مصدقة تخرج
فقدت الطالبة أنيسة غسان صاحل مصدقة خترج 
والعلوم  اآلداب  كلية  تشرين  جامعة  عن  صــادرة 

اإلنسانية قسم التاريخ .
يرجى ممن يعثر عليها تسليمها إىل خمفر شرطة

39124

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد

املستأجر: حسن متام منصور               تولد 1986
املؤجر: بالوكالة أرينر حممد حبيب           تولد 1971

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ: 2022/4/6     وينتهي: 2023/4/6
رقم العقار و عنوان املتجر: الالذقية – م . األوقاف عقار 1/2765-

11-12-13 ط.ب 
أمني السجل التجاري بالاذقية

39118

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر:  نسيم  معن عدره               تولد 1986
املؤجر: مازن أمحد مجل            تولد 1974 

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ:  2022/9/5 وينتهي: 2023/9/5
رقم العقار وعنوانه: الالذقية –  العوينة عقار 37/208 العوينة

أمني السجل التجاري بالاذقية 
39122

إعان
عهد  املواطنة  إلينا  تقدم   
ــو خــشــبــة بطلب  ــاض أبـ ــ ري
على  ــة  ــن ــصــوي ت تــرخــيــص 
على  الــســهــمــيــة  حــصــتــهــا 
منطقة   /1003/ ــعــقــار  ال
من  فعلى  العقارية  كرسانا 
يــود االعــرتاض التقدم إىل 
جملس بلدية كرسانا خالل 

مدة شهر من تارخيه.
رئيس جملس بلدية كرسانا

133537

إعان
ــة الــعــيــســويــة  ــدي ــل تــعــلــن ب
للمواطنني  البناء  رخــصــة 
إبراهيم،  شيخ  برهان  هيثم 
املــصــري، معن شيخ  أمحــد 
إبراهيم، حسني حسن على 

 ،/161/،/162  / الــعــقــارات 
ــة  عــقــاري  /548/،/806/
العيسوية على التوايل فعلى 
من يود االعرتاض مراجعة 
البلدية  خالل /30/ ثالثني 

يوماً .
رئيس بلدية العيسوية

133547

إعان
عن  إســالم  بــرج  بلدة  تعلن 
رخصة بناء للمواطن عشري 
شــهــريل عــلــى الــعــقــار رقــم 
إســالم.  بــرج  عقارية   /603/
غرفة  مع  تصوينة  ورخصة 
ــمــواطــن مــاهــر  ــل ــرك ل حمــ
جوحلة على العقار /720/  
ورخصة  إسالم  برج  عقارية 
حمرك  غرفة  مــع  تصوينة 

صهيوني  بــاســم  لــلــمــواطــن 
على العقار /1782/ عقارية 

برج إسالم.
البلدة  مراجعة  لالعرتاض 

خالل ثالثون يوماً .
نائب رئيس بلدة برج إسالم 

133549
إعان

 تعلن بلدية قمني ترخيص 
وبيع  صناعة  ملهنة  إداري 

األلبان واألجبان
نداف  سليمان  إيــاد  للسيد 
منطقة  الــعــقــار/311/  على 
من  فعلى  العقارية  قمني 
ــود االعــــــرتاض مــراجــعــة  ــ ي
يوماً   /15/ خــالل  البلدية 

من تاريخ اإلعالن.
رئيس بلدية قمني 

133554


