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عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  :  ذو الفقار إبراهيم عزيز     تولد 1996
املؤجر :  كامل خليل يونس              تولد  1942

 : وينتهي       2022/9/15   : تاريخ  من  يبدأ  اإلجيــار  عقد  مــدة 
2023/9/15

رقم العقار وعنوانه  :الاذقية –  األزهري عقار 4/5809 ط.ب
أمني السجل التجاري بالاذقية 

39125

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  : عزيز شفيق خضور      تولد 1972
املؤجر :  عصام شفيق خضور         تولد  1983

 : وينتهي      2022/9/12  : تــاريــخ  مــن  يبدأ  اإلجيـــار  عقد  مــدة 
2023/9/11

رقم العقار وعنوانه  :الاذقية –  الصنوبر عقار 52 الصنوبر
أمني السجل التجاري بالاذقية 

39127

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  :  ذو الفقار إبراهيم عزيز     تولد 1996
املؤجر :  كامل خليل يونس              تولد  1942

 : وينتهي       2022/9/15   : تاريخ  من  يبدأ  اإلجيــار  عقد  مــدة 
2023/9/15

رقم العقار وعنوانه  :الاذقية –  األزهري عقار 3/5809 ط.ب
أمني السجل التجاري بالاذقية 

39126

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  : ناصر الدين علي البوش       تولد 1974
املؤجر :  عيد يوسف الفروي               تولد  1966

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ : 2022/9/1     وينتهي : 2023/8/31
رقم العقار وعنوانه  :الاذقية –  بستان الباشا عقار 193 سللورين

أمني السجل التجاري بالاذقية 
39128

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  : يوسف عمر طريفي                         تولد 1984
املؤجر : بالوكالة عبد الكريم عبد اللطيف شيخ         تولد  1946

 : وينتهي      2022/10/1   : تاريخ  من  يبدأ  اإلجيــار  عقد  مــدة 
2024/6/1

رقم العقار وعنوانه  :الاذقية –  الشيخضاهر عقار 6/1549 الشيخضاهر
أمني السجل التجاري بالاذقية 

39129

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  : خالد حممود صقور       تولد 1992
املؤجر : تيهان حممود عمار          تولد  1971

 : وينتهي       2022/9/20  : تاريخ  من  يبدأ  اإلجيــار  عقد  مــدة 
2023/9/19

رقم العقار وعنوانه  :الاذقية –  بيت ياشوط عقار 4/434 بيت ياشوط
أمني السجل التجاري بالاذقية 

39131

قرار املكتب التنفيذي ملجلس مدينة جبلةرقم /  584  / تاريخ 
2022/8/31

إن املكتب التنفيذي جمللس مدينة جبلة :
وعلى أحكام قانون اإلدارة احمللية الصادرة باملرسوم /107/ تاريخ 2011/8/23 ال سيما املادة /29/منه

وعلى القرار /251/ تاريخ 2018/10/2 الصادر عن وزير اإلدارة احمللية
وعلى القرار رقم /317/ن تاريخ 2018/10/25 الصادر عن السيد وزير اإلدارة احمللية والبيئة 

وعلى قرار السيد حمافظ الاذقية رقم /9046/ تاريخ 2018/10/29
وبناء على القانون رقم /37/ لعام 2021 مبا خيص رسم مقابل التحسني

كتاب الدائرة الفنية حول إخضاع /55/عقارًا لرسم مقابل التحسني يف مناطق ) طوق جبلة – اجلامع – الصليب ( العقارية
وعلى حمضر جلسة املكتب التنفيذي جمللس مدينة جبلة رقم /8/ تاريخ 2022/3/2

وعلى موافقة مجيع أعضائه احلاضرين .
يقرر مايلي

مادة 1 – املوافقة أصواًل وفق األنظمة على إخضاع / مخس ومخسني / عقارًا لرسم مقابل التحسني وهي :

جامع997دوير اخلطيب4ط.ج6+11/5ط.ج583

صليب829ط.ج2559/6ط.ج923ط.ج585

صليب1154/17ط.ج1252ط.ج3069ط.ج1133/)33+34(

صليب963/8ط.ج4337ط.ج2+3419/1ط.ج3366/25

صليب2+772/1ط.ج3214ط.ج22ط.ج3556/1

صليب12+1086/6ط.ج20+19+2709/1ط.ج2911ط.ج1920/3

ط.ج2009 وخالفهط.ج1502/4ط.ج1970/8ط.ج160

ط.ج3109 وخالفهط.ج3998ط.ج260/6ط.ج2935

ط.ج1919 وخالفهبسيسني346/1ط.ج1916ط.ج3232

بسيسني183 وخالفهط.ج2932/12ط.ج4317ط.ج1970/50/3

ط.ج1534 وخالفهجامع497/15ط.ج1205ط.ج2546

ط.ج1630 وخالفهجامع901ط.ج191ط.ج1706

ط.ج3109 وخالفهجامع21+950/20ط.ج3035/1ط.ج1998/2

------------------جامع848/2ط.ج1305/15ط.ج39/1
مادة 2- تكلف الدائرة الفنية -احملاسبة متابعة تنفيذ هذا القرار

مادة 3- يبلغ هذا القرار من يلزم تنفيذه .
مادة 4- ينشر هذا القرار يف اجلريدة الرمسية .

رئيس املكتب التنفيذي جمللس مدينة جبلة

39130


