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عقد إيجار
عقد إجيار للسيد :

املستأجر : حسني حممود النجم                 تولد 1984
املؤجر : بالوكالة فريد أمحد زربا                تولد 1962

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ: 2022/1/10    وينتهي  2024/1/10 
رقم العقد وعنوان املتجر : الالذقية – م.القلعة عقار 3702/ 3 ط .ب

أمني السجل التجاري بالاذقية 
38989

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر: إهلام حممد صاحل                 تولد 1981 
املؤجر : منى أمحد محود                      تولد 1955  

يبدأ من تاريخ :2021/11/1 و ينتهي  :2022/11/1 
رقم العقار وعنوانه  :الالذقية –  املشروع السابع عقار 5/4078 ط.ب

أمني السجل التجاري بالاذقية 
38988

إعالن 
الكلية  وبالسرعة  الثانية  للمرة  علنية  مزايدة  إجــراء  عن  الالذقية  يف حمافظة  الرتبية  مديرية  تعلن 

الستثمار الندوات املدرسية للعام الدراسي 2023/2022م 
تقبل طلبات االشرتاك يف املزايدة يف مديرية الرتبية يف الالذقية – ديوان املديرية اعتباراً من تاريخ نشر 
اإلعالن وحتى هناية الدوام الرمسي من يوم األحد  الواقع يف 2022/9/11 م  مرفقة باألوراق الثبوتية 

التالية: 
8- طلب اشرتاك يف املزايدة يلصق عليه طابع بقيمة /1500/ ل0س 

9- شهادة صحية من دائرة الصحة املدرسية 
10- وثيقة غري عامل 

11- وثيقة غري حمكوم 
12- صورة عن اهلوية الشخصية 

13- إيصال دفرت الشروط يسدد يف مديرية املالية بقيمة /5000/ ل0س 
14- إيصال التأمينات األولية بقيمة /200000/ ل0س تسدد يف مديرية مالية الالذقية 

يتم إجراء املزايدة العلنية يوم اإلثنني بتاريخ 2022/9/12م يف مبنى مديرية الرتبية الساعة 9 التاسعة 
صباحاً 

شروط  دفرت  على  لالطالع  الالذقية  يف  الرتبية  مديرية  يف  والنشاط  التعاون  مراجعة حماسب  ميكن 
استثمار الندوات خالل الدوام الرمسي. 

مدير الرتبية يف الاذقية 
38987

إعان
تعلن بلدية فديو عن طلب منح رخصة بناء على 
العقار /626/ من منطقة فديو العقارية للمواطن 
االعرتاض  يود  فعلى من  بالل،  حمرز حممد علي 
من  يــومــاً  ثالثني  خــالل  فديو  بلدية  إىل  التقدم 

تارخيه .
رئيس جملس بلدية فديو 

133270
إعان 

/حممود  السيد  طلب  عن  شقاق  عني  بلدة  تعلن 
كامل حوى/ ترخيص مقهى شعيب على العقار رقم 

/277/ عقارية عني شقاق. 

ملن يود االعرتاض التقدم إىل ديوان بلدة عني شقاق 
خالل / 15/ يوماً .

رئيس بلدة عني شقاق 
133279
إعان 

حممد   / السيد  طلب  عن  شقاق  عني  بلدة  تعلن 
كامل حوى / ترخيص مقهى شعيب على العقار رقم 

/277/ عقارية عني شقاق. 
ملن يود االعرتاض التقدم إىل ديوان بلدة عني شقاق 

خالل / 15/ يوماً .
رئيس بلدة عني شقاق 

133280


