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إعالنــــات                          إعالنــــات                              إعالنــــات

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  : رودي حنا جبور    تولد 1978 
املؤجر : هيثم أمحد سليم    تولد 1966  

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ :2022/9/1 وينتهي  :2023/9/1 
رقم العقار وعنوان املتجر  :الالذقية – سقوبني عقار 634 سقوبني  
أمني السجل التجاري بالاذقية 

39089

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  : عالء مصطفى ماوردي    تولد 1988 
املؤجر : معن علي حبيب              تولد 1968  

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ :2022/8/16وينتهي  :16 /2023/8 
رقم العقار وعنوان املتجر  :الالذقية – صناعة عقار 149 صناعة  
أمني السجل التجاري بالاذقية

39088

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  : حسن حممد طلبه   تولد 1984 
املؤجر : ابتسام نصر محيشه      تولد 1975  

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ :2022/9/6  و ينتهي  :6 /2023/9 
رقم العقار وعنوان املتجر  :الالذقية – مشروع ب  عقار 2/5092  ط.ب  
أمني السجل التجاري بالاذقية 

39090

إعالن
تعلن حمافظة الالذقية عن الطلب املقدم من قبل السيد )يسار طالل 

األسد(.
املتضمن الرتخيص ملنشأة معدة لصناعة : )املنتجات البالستيكية من 

الفايرب غالس( .
منطقة   – العقارية  العوامية  قبو  منطقة   )277  ( رقم  العقار  على 

القرداحة.
على من يود االعرتاض مراجعة مديرية الشؤون العامة والقانونية يف 

األمانة العامة
الرتخيص خالل مخسة  إضبارة  لديها  توجد  اليت  الالذقية  حملافظة 

عشر يوماً من
                        تاريخ اإلعالن وخالل الدوام الرمسي .

حمافظ الاذقية
133472

إعالن
رقم  االستمالك  قــرار  إىل  استناداً  الساموك  مشريفة  بلدية  تعلن 
 ،2022/8/18 تاريخ   /1343/ رقم  والقرار  2022/8/28م  تاريخ   /1389/
الصادر عن رئاسة جملس الوزراء أنه قد عدّ ذا نفع عام استمالك جزء 

من العقارات التايل مع جداول تقدير األضرار : 
مشريفة الساموك : ) 117 – 118 – 119 – 121 – 123 – 126 – 127 
– 128 – 130 (  منطقة مشريفة الساموك العقارية و / 1332 – 1333 
– 1334 – 1336 – 1337 – 1338 -1339 / عقارية مشريفة الساموك 
لتنفيذ  الالزمة   /26/ رقم  الساموك   مشريفة  العقارية  املنطقة  من 

شوارع تنظيمية  
ميكن للمالكني وأصحاب العالقة االطالع على اإلضبارة وجداول تقدير 
الــدوام الرمسي  أوقــات  األضــرار لدى بلدية مشريفة الساموك ضمن 

خالل ثالثون يوماً من تاريخ اإلعالن. 
رئيس جملس بلدية مشريفة الساموك

133485


