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عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  : حممد عبد اهلل العسلي      تولد 1986
املؤجر : مازن هناد الدكنجي             تولد  1969

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ : 2022/9/1 وينتهي : 2027/9/1
رقم العقار وعنوان املتجر  :الالذقية –  محيميم عقار 3/485 محيميم

أمني السجل التجاري بالاذقية 
39139

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  : عالم حسن عبد اللطيف      تولد 1968
املؤجر :   حممود شعبان مهنا            تولد  1998

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ : 2022/6/1 وينتهي : 2025/6/1
رقم العقار وعنوان املتجر  :الالذقية –  املشروع األول عقار 2766 ط.ب

أمني السجل التجاري بالاذقية 
39142

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  :  حسني يعرب سعود      تولد 2001
املؤجر :   نزيه علي سعود            تولد  1975

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ :  2022/9/1 وينتهي : 2023/9/1
رقم العقار وعنوان املتجر  :الالذقية –  املشاحري عقار 550 ط.ب

أمني السجل التجاري بالاذقية 
39140

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  :أنس عبد الرمحن عبد احلي       تولد 1980
املؤجر : بالوكالة خليل عبد القادر طريفي    تولد  1983

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ :  2022/9/5 وينتهي : 2025/9/5
رقم العقار وعنوان املتجر  :الالذقية –  الصليبة عقار 13/764 الصليبة

أمني السجل التجاري بالاذقية 
39143

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  :  بسام صاحل متلج          تولد 1969
املؤجر :  جميدة إبراهيم عمران        تولد  1968

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ :  2022/8/14 وينتهي : 2023/8/13 
رقم العقار وعنوان املتجر  :جبلة –  اجلبيبات – عقار 1/1623 ط. جبلة

أمني السجل التجاري بالاذقية 
39141

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  :  أسامة عبد الكريم شيخ درويش       تولد 1984
املؤجر :   وفاء إبراهيم قاسم                      تولد  1961

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ : 2022/9/1 وينتهي : 2023/9/1
رقم العقار وعنوان املتجر  :الالذقية – شيخضاهر عقار 4/244 شيخضاهر

أمني السجل التجاري بالاذقية 
39144

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  :  فادي صالح الدين وطفه       تولد 1974
املؤجر :    شادي مجيل ميا                 تولد  1973

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ :  2022/8/1 وينتهي : 2023/8/1
رقم العقار وعنوان املتجر  :الالذقية – دمسرخو عقار 1504 دمسرخو

أمني السجل التجاري بالاذقية 
39145

إعان
عمالً بالتعليمات لإلعالن عن طلبات الرتاخيص على الشيوع:

المنطقة العقاريةالحصة السهميةالعقارطالب الترخيص
طوق جبلة20/197076معين منير علوني و شركاه

على من يود االعرتاض التقدم خالل /30/ يوماً من تاريخ اإلعالن
رئيس جملس مدينة جبلة

133612


