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عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر: زين إبراهيم فاضل      تولد 1985  
املؤجر: زين نضال عباس           تولد 1997 
يبدأ من تاريخ:  2022/8/1  لغاية: 2023/8/1

رقم العقار وعنوانه: جبلة – الصناعة عقار 169/ 4+3+2+1  
أمني السجل التجاري بالاذقية 

39050

فقدان مصدقة تخرج
فقدت الطالبة وفاء حممد خليل مصدقة خترج صادرة 

عن جامعة تشرين كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية.
خمفر  أقــرب  إىل  تسليمها  عليها  يعثر  ممن  يرجى 

شرطة.
39054

إعالن
النهضة  مجعية  إدارة  جملس  يسر 
الاذقية  يف  السكنية  التعاونية 
اإلعان عن فتح باب االكتتاب على 
العقار 1909/صليبه وعلى من يرغب 
مراجعة  االكــتــتــاب  األعــضــاء  مــن 
عشر  مخسة  مــدة  خــال  اجلمعية 
اعتبار  و  ــان  اإلع تاريخ  من  يومًا 
لكافة  تبليغ  مبثابة  اإلعــان  هــذا 

األعضاء .
رئيس جملس اإلدارة 

39055

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر:  زين العابدين ميعاد جرعا                 تولد 1993
املؤجر: خدجية حممد سعيد زيات                    تولد 1969 

يبدأ من تاريخ: 2020/10/28  لغاية: 2025/11/14
رقم العقار وعنوانه: جبلة اجلبيبات عقار 1/974 الصليب 

أمني السجل التجاري بالاذقية 
39051

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر: إياد جرجس جبور             تولد 1976
املؤجر: فراس جرجس جبور             تولد 1973

يبدأ من تاريخ:  2022/9/11    وينتهي: 2025/9/11
رقم العقار وعنوانه: الالذقية –  العوينة عقار 3/578 العوينة 

أمني السجل التجاري بالاذقية 
39056

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر:  حممد رفيق داالتي            تولد 1993
املؤجر: ياسر يوسف عبد اهلادي          تولد 1971 

يبدأ من تاريخ: 2022/7/4 لغاية: 7/4 /2024
رقم العقار وعنوانه: الالذقية – الصليبة عقار 4/1278 الصليبة

أمني السجل التجاري بالاذقية 
39052

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر: علي مسري زينه          تولد 1986
املؤجر: ميالد معروف صبوح        تولد  1986

يبدأ من تاريخ: 2021/7/14       لغاية: 2023/1/14
رقم العقار وعنوانه: القرداحة  –  مقدمني – 5/5091 القرداحة

أمني السجل التجاري بالاذقية 
39053

إعالن بيع باملزاد العلين

وفقاً للقانون 19 لعام 2014م
جلهة العقارين 3/1122 طوق جبلة

7/1985 طوق جبلة
لعام  إنابة   /58/ التنفيذي:  امللف  رقــم 

2022 م 
الــســعــودي  بيمو  بــنــك  التنفيذ:  طــالــب 
الفرنسي وكيله احملامي جورج باصوص 

املنفذ عليهم : ورثة املرحوم عيسى نديم 
حمال وهم: 

أحد  بصفتها  عيسى  عيسى  سحر   – أ 
ورثة املرحوم عيسى نديم حمال بوصايتها 
)نديم عيسى حمال – ماري عيسى حمال( 
مقابل  الرئيسي  الشارع  العمارة   – جبلة 

بن احلموي ط/3/ 
العمارة   - جبلة  عيسى حمال  نغم   – ب 
ــشــارع الــرئــيــســي مــقــابــل بــن احلــمــوي  ال

ط/3/
ج - نائلة علي حمرز – جبلة –العمارة 
ــشــارع الــرئــيــســي مــقــابــل بــن احلــمــوي  ال

ط/3/ 
واستناداً  املدني جببلة  التنفيذ  مدير  أن 
جببلة  املدني  التنفيذ  رئيس  قــرار  على 

بتاريخ 2022/8/18 يعلن ما يلي:
وفقا  العلين  بــاملــزاد  للبيع  يــطــرح   –  1
للقانون 19 لعام 2014م العقارين 3/1122 

طوق جبلة - و 7/1985 طوق جبلة 
2 – مت تعيني الساعة الواحدة ظهراً من 
يوم األربعاء الواقع 2022/9/28 م موعدا 
للبيع يف دائرة التنفيذ املدني جببلة ويبدا 

املزاد بالقيمة املقدرة
ــع اإلحـــالـــة  ــابـ الـــداللـــة وطـ ــم  3 – رســ
ومصاريف البيع تعود على الشاري أصوال 
4 – يف حال مل يتم البيع يف املوعد احملدد 
البيع يف اليوم التايل  أعاله فيكون حتماً 
اخلميس الواقع يف  2022/9/29 م و يكون 
بنفس التوقيت واملكان ويكون البيع هنائي 

بالنتيجة وبالبدل املعروض 
احلضور  الــشــراء  يف  الــراغــب  على   –  5
معه  مصطحباً  أعــاله  احملــدد  املوعد  يف 

50%من القيمة املقدرة كتأمينات أولية 
6 – أوصاف العقارين :

العقار 3/1122 طوق جبلة
حمل جتاري يقع  يف الطابق األرضي من 
طوق   /1122/ العقار  على  املشاد  البناء 
حبوايل  العالء  أبــي  مدرسة  غــرب  جبلة 
الثالث يف اجلهة  وهو احملل  م2   /  50  /

الغربية و هو مليس و مفروش و أرضيته 
أملنيوم  واجــهــة  ولـــه  ســريامــيــك  مبلطة 
خلفها باب غلق معدني جرار مطل على 
الشرقي  جبلة  ملدخل  الرئيسي  الــشــارع 
الفسحة  و  م2   /  25  / حــوايل  مساحته 
املساحة  تصبح  حيث  م2   )15( األمامية 
مببلغ  ويقدر  /40/م2  حــوايل  اإلمجالية 
ثالثون  فقط  ل0س   /30000000/ وقدره 
مليون لرية سورية ال غري والعقار مشغول 
من قبل املدعو نعيم حمال مبوجب عقد 
 /2400/ السهمية  احلصة  شفوي  إجيــار 

سهم 
يتبع .. . ...

العقار 7/1985 طوق جبلة :
 شقة سكنية يف الطابق الثالث من البناء 
املشاد على العقار 1985 طوق جبلة مقابل 
الشمالية  اجلهة  من  العالء  أبي  مدرسة 
الغربية احملاذية لشارع عام مدخل جبلة 
حتمل  الشقة  و  الشمالية  مــن  الشرقي 
ثالث  طابق  جبلة  طــوق   7/1985 الرقم 
من  مؤلفة  هي  و  شرقية  غربية  جنوبية 
و  و محــام  مطبخ  و  صــالــون  و  غرفتني 
مرحاض و موزع و شرفة شرقية و شرفة 
جنوبية و هي ملبسة و مدهونة و مبلطة 
مزودة  و  منجور  من  نوافذها  سرياميك 
باملاء و الكهرباء و مساحتها حوايل / 85 
 7500000  / قدره  و  تقدّر مببلغ  و  م2   /
/ ل .س فقط سبعة ماليني و مخسمئة 
ألف لرية سورية ال غري و هو مشغول من 
السهمية  احلصة  عليه  املنفذ  ورثــة  قبل 

2400 سهم . 
دائرة  مراجعة  املعلومات  من  ملزيد   –  7
أســوقــات  خــالل  جببلة  املــدنــي  التنفيذ 

الدوام الرمسي أصواًل .
مدير تنفيذ جبلة

133377

إعالن
البناء  ترخيص  عن  الشري  بلدية  تعلن 
السكين للمواطن شفيق علي جعفر على 
اخلاللة  منطقة   /55/ رقــم  الــعــقــاريــن 
العقارية والعقار رقم /73/ منطقة الشري 

العقارية.
فعلى من يود االعرتاض التقدم باعرتاضه 
إىل ديوان بلدية الشري خالل فرتة شهر 

من تارخيه
رئيس جملس بلدية الشري

133381


