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   إعالنــــات                                إعالنــــات                                   إعالنــــات    

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد 

 املستأجر:  وسيم علي اجلنيدي                 تولد 1979
املؤجر: أسامة علي اجلنيدي                   تولد  1983

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ:  2022/8/1 وينتهي 2023/8/1  
رقم العقار و عنوان املتجر: جبلة – العقيبة عقار 433 العقيبة 

أمني السجل التجاري بالاذقية
  38990                           

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر : جهاد يعقوب طنوس            تولد  1973
املؤجر: علي كريم علي                تولد  1948

يبدأ من تاريخ: 2022/4/1       وينتهي: 2023/4/1
رقم العقار وعنوانه: الالذقية –  بوقا عقار54 بوقا العقارية

أمني السجل التجاري بالاذقية 
38994                            

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر: عمار حبيب إمساعيل          تولد 1981 
املؤجر: ثائر حسن جبور                تولد 1968 

يبدأ من تاريخ: 2022/8/25          وينتهي: 2023/8/25
رقم العقار وعنوانه: القرداحة  –  مقدمني عقار 3/5346 القرداحة 
أمني السجل التجاري بالاذقية 

38998

إعالن مزاد علني
تاريخ   /21/ رقم  احلفة  فاحي  لرابطة  التنفيذي  املكتب  قــرار  على  بناء 
تاريخ   /8/ رقم  الفاحية  السامية  إدارة مجعية  قرار جملس  و   2022/8/15

2022/8/11
جرار  لتأجري  علين  مزاد  إجراء  يف  رغبتها  عن  احلفة  فاحي  رابطة  تعلن 

اجلمعية السامية نوع فرات /60/ حصان 
احلفة  يف  الفاحية  الرابطة  مراجعة  املزاد  يف  باالشرتاك  يرغب  من  على 
تأمينات  لقاء  سورية  لرية  ألف  مئيت  ل.س   /200000/ مبلغ  معه  مصطحبًا 

أولية.
العقد  قيمة  من   /%10/ هنائية  تأمينات  تقديم  املــزاد  عليه  يرسو  من  على 

اإلمجايل.
بقيمة  بالرابطة  املايل  املكتب  من  املالية  و  احلقوقية  الشروط  دفرت  شراء 

/5000/ل.س مخسة آالف لرية سورية
تقبل طلبات االشرتاك باملزاد العلين من تاريخ اليوم التايل لإلعان عن املزاد 
املزاد الساعة احلادية عشر من يوم  باجلريدة الرمسية وحتى تاريخ إجراء 

األربعاء الواقع 2022/9/21
تسجل الطلبات يف ديوان الرابطة الفاحية باحلفة أصواًل

مدة ارتباط العارض بعرضه ثاثون يومًا من تاريخ التصديق على العقد.
رئيس الرابطة الفاحية باحلفة 

39002

إعالن توظيف
تعلن اللجنة اإلدارية ملنتجع رأس مشرا 
السياحي )الدراسات سابقًا( – الاذقية 
– طريق القصر اجلمهوري عن رغبتها يف 
تعيني عمال بوظيفة مكتب االستعامات 
على الباب الرئيسي وفق قانون العاملني 
املوحد مع وجود حوافز ومكافآت مالية .

الدوام يوم عمل كامل 24 ساعة ويومني 
اسرتاحة 48 ساعة 

لــاســتــعــام االتـــصـــال عــلــى الــرقــم / 
./0940487252

رئيس اللجنة اإلدارية 
39003

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد 

 املستأجر:  بشار نصر حممد                 تولد 1983
املؤجر: شريف أمحد درويش                تولد  1954

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ:  2022/8/15 و ينتهي 2023/8/15  
رقم العقار و عنوان املتجر: القرداحة – املقدمني عقار 5/1476 القرداحة 
أمني السجل التجاري بالاذقية

38991

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر:  بسام بسام عباس               تولد 1983
املؤجر: منهل بسام عباس               تولد  1982

يبدأ من تاريخ: 2022/8/11      وينتهي:  2024/8/11
رقم العقار وعنوانه: جبلة –  محيميم عقار 534 محيميم

أمني السجل التجاري بالاذقية 
38995

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد 

 املستأجر :  مؤمن خالد ملك      تولد 1992
املؤجر: مصطفى عبد القادر سعد                    تولد  1975

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ:  2022/5/18 و ينتهي: 2025/5/18  
رقم العقار وعنوان املتجر: الالذقية – شيخضاهر- عقار 4/156 شيخضاهر 
أمني السجل التجاري بالاذقية

38999

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد 

 املستأجر:  حممد سارية حامده                 تولد 1981
املؤجر:  عبد احلسني حمسن صاحل           تولد  1995

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ:  2022/9/1 وينتهي 2023/9/1  
رقم العقار و عنوان املتجر: جبلة – الصناعة عقار 149 صناعة 

أمني السجل التجاري بالاذقية
38992

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر: حنان خالد شحود         تولد 1985 
املؤجر: حممد عبد اهلل عبد اهلل        تولد 1978 

يبدأ من تاريخ: 2022/9/1        وينتهي: 2023/9/1 
رقم العقار وعنوانه: الالذقية –  19/792 الصليبة

أمني السجل التجاري بالاذقية 
38996 

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر: جنوى صديق مهنا                تولد 2000
املؤجر : عهد أمحد مهنا                         تولد  1975

يبدأ من تاريخ: 2022/8/22               وينتهي: 2023/8/22
رقم العقار وعنوانه: الالذقية –  محيميم – عقار 163 محيميم

أمني السجل التجاري بالاذقية 
39000                               

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر: ساندي أمحد العلي                    تولد 1990
املؤجر: بالوكالة حسان حممد علي                تولد  1974
يبدأ من تاريخ : 2022/9/1                وينتهي : 2023/9/1

رقم العقار وعنوانه: الالذقية –  املشروع العاشر على العقار 129 م. العاشر
أمني السجل التجاري بالاذقية 

38993

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر:  حممد صهيب أمحد اجلوك   تولد  1993
املؤجر: أيوب أمحد قاسم                  تولد  1965
يبدأ من تاريخ: 2022/8/31     وينتهي: 2023/8/30

رقم العقار وعنوانه: م. الالذقية – عني البيضا خمزن من العقار 985 مشقيتا
أمني السجل التجاري بالاذقية 

38997

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر :  إبراهيم يعقوب يعقوب              تولد 1970
املؤجر: منذر جندت كيخيا                     تولد  1975

يبدأ من تاريخ:  2022/8/1 وينتهي : 2023/8/1
رقم العقار وعنوانه: الالذقية – الشيخضاهر عقار 17/1/942 شيخضاهر

أمني السجل التجاري بالاذقية 
39001

إعان
عن  التينة  عــني  بــلــدة  تعلن 
رجاء   / للسيدة  بناء  رخصة 
نـــورس عــلــي / يف الــعــقــار / 
2418 /  عني التينة العقارية  
عــلــى مـــن يــــود االعـــــراض 
مراجعة البلدة خالل 30 يوماً 

من تارخيه
رئيس جملس بلدة عني التينة 

133286

إعان
عن  الالذقية  حمافظة  تعلن 
الطلب املقدم من قبل السيد: 

) إبراهيم كامل حسن(.
ملنشأة  الــرخــيــص  املتضمن 
معدة لـــ : )ملعب كرة قدم مع 

ملحقاته (.
املطلوب ترخيصه على العقار 
رقم )171( منطقة الشبطلية 
العقارية – منطقة الالذقية .

عــلــى مـــن يــــود االعـــــراض 

ــشــؤون  ــة ال ــري مــراجــعــة مــدي
األمانة  يف  والقانونية  العامة 
العامة حملافظة الالذقية اليت 
توجد لديها إضبارة الرخيص 
خالل مدة مخسة عشر يوماً 
من تاريخ نشر اإلعالن وخالل 

الدوام الرمسي .
حمافظ الالذقية 

133289

إعالن
ــلــديــة قــرفــيــص عن  تــعــلــن ب
احلصة  على  بــنــاء  ترخيص 

السهمية العائدة للسيد 
عــبــود / على  عــلــي  ــارد  ــ م  /
قرفيص  منطقة   /4/ العقار 

الساحل العقارية فعلى من 
يـــــود االعـــــــــراض الـــتـــقـــدم 
باعراضه خالل ثالثني يوماً 

من تارخيه .
رئيس جملس بلدية قرفيص

133300


