
إعـــــــانـــــــات 2022-9-8 العدد: 459

   إعالنــــات                            إعالنــــات                               إعالنــــات    

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد: 

 املستأجر : فراس حممود مسعود     تولد 1980
املؤجر:  لني نبيل حسن     تولد 2001 

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ :  2022/8/1  وينتهي  2024/7/31   
رقم العقار و عنوان املتجر :   القرداحة- شهاب الدين عقار 2/5630 

القرداحة
أمني السجل التجاري بالاذقية

39014  

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

تولد 1959 املستأجر  : أنيسة خليل نصور  
املؤجر :  عماد مصطفى احلاج حسني تولد  1964

يبدأ من تاريخ :   2022/8/21 وينتهي : 2024/8/21
رقم العقار وعنوانه  :الالذقية –  شيخضاهر 34/1970 شيخضاهر

أمني السجل التجاري بالاذقية 
39017

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد :

 املستأجر :  ماهر عيسى عاقل                   تولد 1977
تولد 1964               تيسري علي حسون   

املؤجر: عمرو حممد تامر األخرس                تولد 1983 
مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ :  2022/8/21             2024/8/21   
رقم العقار و عنوان املتجر : الالذقية- شيخضاهر 1/858 شيخضاهر
أمني السجل التجاري بالاذقية

39025  

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد :

تولد 1985  املستأجر :  حممد حممود محوي   
تولد 1986               هشام عدنان محودي حيالني 
املؤجر:  سامر سلمان سراوجلي                تولد 1968 

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ :  2022/3/9             2024/3/8   
رقم العقار و عنوان املتجر : الالذقية- عني البيضا عقار 3/2275 عني البيضا
أمني السجل التجاري بالاذقية

39021  

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

تولد 1972 املستأجر  :  فادي حممد محود 
تولد  1964 املؤجر :  نضال حممد محود 
يبدأ من تاريخ :   2022/9/1 وينتهي : 2027/9/1

رقم العقار وعنوانه  :الالذقية –  كفر زبيل على العقار 2 كفر 
زبيل 

أمني السجل التجاري بالاذقية 
39030

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  : منهل حممد إبراهيم      تولد 1981
املؤجر : حسن هاني صويف     تولد  1964

يبدأ من تاريخ :2022/7/1        ولغاية : 2023/7/1
رقم العقار وعنوانه  :الالذقية – م0 ياسني عقار 1/5000 ط0ب

أمني السجل التجاري بالاذقية 
39034

إعــــالن
تعلن مؤسسة اإلسكان العسكرية عن فتح باب اإلكتتاب العام على شقق سكنية بكل من الضواحي 

التالية :
1- ضاحية مصياف حبماه

2- ضاحية الزهراء اجلديدة حبمص
3- مشروع / 240 / شقة حبمص

4- ضاحية بوقا بالالذقية
5- مشروع / 140 / شقة حبلب

وفق دفاتر الشروط الفنية والشروط املالية واحلقوقية اخلاصة باإلكتتاب 
يبدأ اإلكتتاب إعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً من يوم األحد الواقع يف 2022/9/11  ولغاية هناية 
الدوام الرمسي من يوم اخلميس الواقع يف 9/29/ 2022  فعلى الراغبني اإلشرتاك باإلكتتاب مراجعة 
فرع اإلسكان / 30 / عدرا طريق حرستا – دمشق  أو دوائر السكن باملناطق لإلطالع على دفاتر الشروط 

الفنية واملالية واحلقوقية لإلكتتاب والوثائق املطلوبة. 
لالستفسار : ميكن اإلتصال على أرقام اهلواتف التالية :

1- فرع اإلسكان /30/       : هـ )0115774050 ( .
2- دائرة السكن باملنطقة اجلنوبية : هـــ )0115774086(   .

3- دائرة السكن باملنطقة الساحلية : هـ ) 0412401020 - 0412401030 ( .
4- دائرة السكن باملنطقة الشمالية : هـ ) 0215729470 ( .

5- دائرة السكن باملنطقة الوسطى : هـ ) 0312767989 - 0312767973 (.
: هـ ) 0337710748 ( . 6- مكتب السكن مبصياف  

املدير العام ملؤسسة اإلسكان العسكرية
10220

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد :

 املستأجر :  فارس أمحد  خازم        تولد 1980
تولد 1992                 دميا ماهر خوندي 
املؤجر: بالوكالة حيدر توفيق فوزي    تولد 1973 

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ :  2022/3/25 وينتهي  2023/3/25   
رقم العقار و عنوان املتجر : الالذقية- شريتح خمزن من العقار 535 ط.ب
أمني السجل التجاري بالاذقية

39015  

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

تولد 1980 املستأجر  :  ناجي حممود شيحان  
تولد 1980                 منى إبراهيم زييت  
املؤجر :  عمرو حممد تامر األخرس تولد  1983

يبدأ من تاريخ :   2022/8/21 وينتهي : 2024/8/21
رقم العقار وعنوانه  :الالذقية –  كاملية عقار 8/10 كاملية 

أمني السجل التجاري بالاذقية 
39018

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  : مؤيد مسري سفر       تولد 1989
                  حسن علي هارون      تولد 1952

املؤجر :  عمرو حممد تامر األخرس          تولد  1983
يبدأ من تاريخ :   2022/8/21     ولغاية : 2024/8/21

رقم العقار وعنوانه: الالذقية – شيخضاهر عقار 8/858 شيخضاهر
أمني السجل التجاري بالاذقية 

39026

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد :

تولد 1979  املستأجر :  مجيل مروان الشيخ  
              أمحد مصطفى قرطيش تولد 1977

املؤجر: عمرو حممد تامر األخرس تولد 1983 
مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ :  2022/8/21             2024/8/21   
رقم العقار و عنوان املتجر :   الالذقية- شيخضاهر 1585 شيخضاهر
أمني السجل التجاري بالاذقية

39022  

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  : عصام رجب محدان       تولد 1986
املؤجر : سوسن عبود قصري       تولد  1962

يبدأ من تاريخ :    2022/7/7    ولغاية : 2023/7/7
رقم العقار وعنوانه  :الالذقية – م0 السابع عقار 3/5624 ط0ب

أمني السجل التجاري بالاذقية 
39031

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  :  هبه علي نبيعه        تولد 1991
املؤجر : إبراهيم حسن حسيكه        تولد  1974

يبدأ من تاريخ :   2021/4/1     ولغاية : 2026/4/1
رقم العقار وعنوانه  :الالذقية – الرمل الشمايل 0 عقار 13/1354 

ط0ب
أمني السجل التجاري بالاذقية 

39035

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  : عماد لؤي كنا        تولد 1994
املؤجر : إبراهيم حازم قاسم        تولد  1963

يبدأ من تاريخ : 2022/8/18       ولغاية : 2024/8/17
رقم العقار وعنوانه  : الالذقية – عني البيضا عقار 13/1007 

عني البيضا
أمني السجل التجاري بالاذقية 

39016

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  : هال جانو إمسندر          تولد 1994
               سومر عادل خليل         تولد 1986

املؤجر :   سامر سلمان سراوجلي        تولد  1968
يبدأ من تاريخ :      2022/3/9  ولغاية : 2024/3/8

رقم العقار وعنوانه  :الالذقية – عني البيضا عقار 5/2275 عني البيضا
أمني السجل التجاري بالاذقية 

39019

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

تولد 1991 املستأجر  :  بالل حممد نداف       
تولد 1966                 حسني أمحد ضاهر 

تولد 1951  املؤجر : غزوة إبراهيم فوزي  
يبدأ من تاريخ : 2022/8/21 وينتهي : 2024/8/21

رقم العقار وعنوانه  :الالذقية –  شيخضاهر عقار 10/858 شيخضاهر 
أمني السجل التجاري بالاذقية 

39027

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد :

 املستأجر : أمحد  يوسف حممد                 تولد 1977
تولد 1977               حممد علي العرت      

تولد 1951  املؤجر:   غزوة إبراهيم  فوزي               
مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ :  2022/8/22             2024/8/22   
رقم العقار و عنوان املتجر :   الالذقية- شيخضاهر 12/858 شيخضاهر
أمني السجل التجاري بالاذقية

39023  

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

تولد 2002 املستأجر  : نبيل حمسن قدار 
تولد  1966 املؤجر :  حمسن صاحل قدار 

يبدأ من تاريخ :    2022/8/24 وينتهي : 2027/8/23
رقم العقار وعنوانه  :الالذقية –  يرتي عقار 966 يرتي

أمني السجل التجاري بالاذقية
39032  

فقدان مصدقة تخرج
فقد الطالب عبادة عماد عبيد مصدقة خترج

صادرة عن جامعة تشرين كلية احلقوق.
يرجى ممن يعثر عليها تسليمها اىل أقرب 

خمفر شرطة.
39036

إعالن دعوة
هيئة عامة استثنائية

حتية عربية :
مقاويل  نقابة  فــرع  جملس  ــرار  ق على  بناء 
اإلنشاءات بالالذقية يف جلسته االستثنائية رقم 

/ 12 / تاريخ 2022/9/7 .
يعلن جملس الفرع دعوة الزمالء أعضاء اهليئة 
العامة حلضور اجتماع اهليئة العامة االستثنائية 
يوم  صباح  مــن  الــعــاشــرة  الساعة  عقده  املــقــرر 
احتاد  صالة  يف   2022/9/24 يف  الواقع  السبت 
العمال بالالذقية و يف حال عدم اكتمال النصاب 
احلادية  الساعة  إىل  اإلجتماع  يؤجل  القانوني 
عشرة من نفس اليوم و التاريخ و يف نفس املكان 
و ذلك ملناقشة و إقرار املوازنة اإلضافية التقديرية 

للجزء املتبقي من عام 2022 .
آملني حضوركم

رئيس فرع نقابة مقاويل اإلنشاءات بالاذقية 
39028

إعــالن 
إالسكان  فرع  العسكرية  اإلسكان  تعلن  مؤسسة   

عليها  املكتتب  بالشقق  األعمال  إنتهاء  عن    /  30/

2021/6/12 يف  بــتــاريــخ  ــة  اجلــاري الــقــرعــة  مبــوجــب 

ضاحية   + الالذقية  يف  بوقا   (  : التالية  الضواحي 

مصياف + الزهراء اجلديدة حبمص ( على  من يرغب 

من األخوة املكتتبني  مراجعة دوائر السكن باملناطق 

وتسوية  شققهم   2022/12/15إلســتــالم  من  إعتبارا 

أوضاعهم املالية وفق التكاليف و األسعار اجلديدة .
 املدير العام ملؤسسة اإلسكان العسكرية

10050

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

تولد 1981 املستأجر  : سامر أمحد علي 
تولد 1967             رضوان عبد القادر الكناني 

تولد   1988 املؤجر :  هباء عدنان محودي 
وينتهي : 2024/4/11 يبدأ من تاريخ :  2022/4/12 

رقم العقار وعنوانه  :الالذقية –  عني البيضا عقار 4/1580 عني البيضا 
أمني السجل التجاري بالاذقية 

39020

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

تولد 1989 املستأجر  :  كنان مسري صرن 
تولد1985   املؤجر :  أكرم وصفي عطاف  
يبدأ من تاريخ :  2022/9/1 وينتهي : 2023/9/1

رقم العقار وعنوانه  :الالذقية –  كرسانا عقار 188 فطريو
أمني السجل التجاري بالاذقية 

39029

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

تولد 1961 املستأجر  : ليلى عبد الرمحن ياسني 
تولد 1989            نور حممد األسود   

تولد  1970 املؤجر : زهري نصر فاضل  
يبدأ من تاريخ :     2022/7/25 وينتهي : 2024/7/25

رقم العقار وعنوانه  :الالذقية –  القلوف البهلولية على العقار 11/391
أمني السجل التجاري بالاذقية 

39024

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

تولد 1966 املستأجر  : فريال صاحل حممد 
تولد 1990  املؤجر :  هبة أمين كنعان  

وينتهي : 2023/9/1 يبدأ من تاريخ :      2022/9/1 
رقم العقار وعنوانه  :الالذقية – حبمرة عقار 1/519 القرداحة 

أمني السجل التجاري بالاذقية 
39033

إعان
عن  الالذقية  تعلن حمافظة 
 : السيد  قبل  من  املقدم  الطلب 

)أبي إبراهيم باشا (
ملنشأة  الرتخيص  املتضمن 
معدة لصناعة :) اخلبز السياحي 
و املعجنات العربية و اإلفرجنية(

على  ــصــه  ــرخــي ت املـــطـــلـــوب 
العقار رقم )2886( منطقة طوق 
جبلة العقارية – منطقة جبلة .

ــود االعــــرتاض  ــ عــلــى مـــن ي
العامة  الشؤون  مراجعة مديرية 
العامة  األمــانــة  يف  والقانونية 
توجد  الــيت  الــالذقــيــة  حملافظة 
خالل  الرتخيص  إضبارة  لديها 
مدة مخسة عشر يوماً من تاريخ 

اإلعالن وخالل الدوام الرمسي.
حمافظ الالذقية  

133342


