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عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  :   وائل لؤي قبالن       تولد  3991   
                  يونس كامل أشقر         تولد  1691
               خلدون حسن حمفوض     تولد 3791 

املؤجر :عامر حممد سعيد أشقر      تولد 2891  
مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ :   1 /2202/9   و ينتهي :   1 /7202/9 

رقم العقار وعنوانه  : الالذقية – البياضة عقار 5241 برج إسالم  
أمني السجل التجاري بالاذقية 

39057

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  :   زياد برهان امهان  تولد 1979
املؤجر :   علي عبد الرزاق جديد   تولد1974  

يبدأ من تاريخ :    2022/5/9             وينتهي : 2023/5/9
رقم العقار وعنوانه  :الالذقية – جانب مشفى سويد – عقار 5808/ط.ب 1

أمني السجل التجاري بالاذقية 
39061

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  :   طارق زكريا سعديه    تولد 1987
املؤجر :    معن يعقوب قصري      تولد 1970 

يبدأ من تاريخ : 2022/8/20   وينتهي : 2023/8/20
رقم العقار وعنوانه  :الالذقية – دمسرخو عقار 2632 دمسرخو

أمني السجل التجاري بالاذقية 
39065

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  : رميا علي حمرز                       تولد 1982
املؤجر :  والء عبد العظيم الرفاعي               تولد 1987 

يبدأ من تاريخ :  2019/9/15       وينتهي : 2023/9/15
رقم العقار وعنوانه  :الالذقية  املروش عقار 7/239 املروش

أمني السجل التجاري بالاذقية    
39058

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  :   نسرين منري علي      تولد 1985
املؤجر :  حممود منري جديد       تولد  1974

يبدأ من تاريخ :  2022/9/12    وينتهي : 2023/9/12
رقم العقار وعنوانه  :القرداحة  –  مقدمني عقار 31/4032 القرداحة

أمني السجل التجاري بالاذقية 
39062

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  :   شريف حسني اليتيم                   تولد 1960
املؤجر :    جمتبى صاحل ناصر                    تولد  1971
يبدأ من تاريخ :  2022/6/10            وينتهي : 2023/6/10

رقم العقار وعنوانه  :الالذقية سقوبني عقار625 سقوبني 
أمني السجل التجاري بالاذقية 

39059

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  :    أمحد حممد سعيد إمساعيل     تولد 1975
املؤجر :     حممد صفوان مجيل ياسني       تولد 1961 

يبدأ من تاريخ :   2022/7/20     وينتهي : 2024/7/20
رقم العقار وعنوانه  :الالذقية – الصليبة عقار 21/680 صليبة

أمني السجل التجاري بالالذقية 
39063

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  :  حممد علي اخلطيب   تولد 1989
املؤجر :  عبد اهلل مدحت الكنج       تولد1974  
يبدأ من تاريخ :  2022/7/24  وينتهي 2024/7/24

رقم العقار وعنوانه  :الالذقية – صناعة عقار 34 صناعة
أمني السجل التجاري بالاذقية 

39060

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  :   حسني شفيق داود    تولد 1983
املؤجر :     حممود منري جديد      تولد  1974

يبدأ من تاريخ :  2022/9/12       وينتهي : 2023/9/12
رقم العقار وعنوانه  :القرداحة  – مقدمني عقار 2/1226 مقدمني

أمني السجل التجاري بالاذقية 
39064


