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إعـــانـــــــــــــــات

عقدإيجار
عقد إجيار للسيد: 

 املستأجر :   حممد حممود أمون                      تولد 1975
املؤجـــــــــــــــــــر:   منري حممد خاتون             تولد  1963

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ : 2022/6/1 و ينتهي : 2024/6/1   
رقم العقار و عنوان املتجر :   الاذقية – صناعية جديدة 

B/1/265 عقار
أمني السجل التجاري بالاذقية

39183

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد: 

 املستأجر :   فارس صفوان مراد                             تولد 1998
املؤجـــــــــــــــــــر:   حممد نورس سهيل برهان     تولد  1979

 : ينتهي  و   2022/9/26  : تاريخ  من  يبدأ  اإلجيار  مدة عقد 
   2025/9/26

رقم العقار و عنوان املتجر :   الاذقية – م . الزراعة عقار 3/4592 ط .ب
أمني السجل التجاري بالاذقية

39189

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد: 

 املستأجر :   حبيب حسن شحود                   تولد 1983
املؤجـــــــــــــــــــر:   حممد عدنان خريبك         تولد  1994

 : ينتهي  و   2022/6/1  : تاريخ  من  يبدأ  اإلجيــار  عقد  مدة 
   2023/6/1

رقم العقار و عنوان املتجر :   الاذقية – م. السابع عقار 6/5650 ط .ب
أمني السجل التجاري بالاذقية

39194

فقدان مصدقة تخرج
فقدت الطالبة : نور نعمان قنجراوي 

مصدقة خترج صادرة عن جامعة تشرين كلية اآلداب والعلوم 
اإلنسانية قسم اإلنكليزي

يرجى ممن يعثر عليها تسليمها إىل أقرب خمفر .
39184

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر : بشار سليمان عباس                           تولد 1983
املؤجر : سلمان مرشد نزهه                              تولد 1947

ينتهي  و   2020/6/7  : تاريخ  من  يبدأ  االجيــار  عقد  مــدة 
2024/6/7

رقم العقار و عنوان املتجر : الاذقية – بسيسني عقار 151 بسيسني
أمني السجل التجاري بالاذقية

39190

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد: 

 املستأجر :   طارق مسري شباني                              تولد 1988
املؤجـــــــــــــــــــر:   غسان سليمان عبد الغين      تولد  1964

 : ينتهي  و   2022/9/21  : تاريخ  من  يبدأ  اإلجيار  مدة عقد 
   2023/9/21

رقم العقار و عنوان املتجر :   جبلة – على العقار 1372 ط . جبلة 
أمني السجل التجاري بالاذقية

39195

إعالن مزاد علني
لبيع موجودات مشروع البيوت الباستيكية يف جناتا

بناء على كتاب االحتاد العام للفاحني رقم /129/ص ه ف  تاريخ 2022/8/23 
بناء على قرار املكتب التنفيذي الحتاد فاحي الاذقية رقم 197/ ق تاريخ 2022/9/28

موجودات  لبيع  الثانية  للمرة  مزاد علين  إجراء  رغبته يف  الاذقية عن  احتاد فاحي  يعلن 
مشروع البيوت الباستيكية يف جناتا باستثناء األقواس املعدنية اخلاصة بالبيوت الباستيكية  .

على من يرغب االشرتاك يف املزاد مراجعة احتاد فاحي الاذقية مصطحبًا معه صورة عن 
اهلوية الشخصية و طلب يقدم يف ديوان االحتاد ملصق عليه الطوابع القانونية.

املواد املعروضة للبيع يف موقع املشروع يف قرية جناتا  على من يود االشرتاك باملزاد معاينة 
جانب الوحدة اإلرشادية.

دفع التأمينات االولية يف صندوق االحتاد مبلغ /500000/ ل.س مخسمائة ألف لرية سورية 
فقط ال غري.

شراء دفرت الشروط احلقوقية و املالية من املكتب املايل بقيمة /5000/ ل.س .
االجتماعات  قاعة  يف   2022/10/25 الثاثاء  يوم  من  صباحًا   /11/ الساعة  يف  املزاد  جيري 

باالحتاد.
تقبل طلبات االشرتاك باملزاد حتى موعد بدء املزاد .

كافة الطوابع والرسوم وأجور اإلعان تقع على عاتق من يرسو عليه املزاد.
مدة ارتباط العارض بعرضه /30/ ثاثون يومًا من تاريخ رسو املزاد عليه و /15/ مخسة عشر 

يومًا بعد تصديق العقد من االحتاد العام للفاحني.
رئيس احتاد  فاحي الاذقية

39193

عقد استثمار
عقد استثمار للسيد 

 املستثمر : غسان حممد ديب حليب 
             تامر غسان حليب 

املستثمر منه :   رئيس جملس مدينة الاذقية 
يبدأ من تاريخ : 2022/8/4

رقم العقار و عنوان املتجر :   الاذقية – الصليبة جزء من العقار 2444 الصليبة
أمني السجل التجاري بالاذقية

39188

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر : عيسى مجيل سليطني                           تولد 1973
املؤجر : حممود علي الشيخ                               تولد 1971

ينتهي        و   2022/9/26  : تاريخ  من  يبدأ  االجيــار  عقد  مدة 
2023/9/26

رقم العقار و عنوان املتجر : الاذقية – برج القصب عقار1331 برج القصب
أمني السجل التجاري بالاذقية

39192

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد: 

 املستأجر :   عاء ثابت كنعان                    تولد 1991
املؤجـــــــــــــــــــر:   رايف صديق حنونيك       تولد  1965

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ : 2022/5/22 و ينتهي : 2023/5/22   
رقم العقار و عنوان املتجر :   الاذقية – صناعة اجلديدة 

مقسم 503/ بي
أمني السجل التجاري بالاذقية

39187

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر : خليل نبهان رسان                           تولد 1983
املؤجر : زياد عبد اهلل وليو                               تولد 1975

ينتهي  و   2022/3/20  : تاريخ  من  يبدأ  اإلجيــار  عقد  مدة 
2023/3/20

رقم العقار و عنوان املتجر : الاذقية – شيخضاهر عقار 47/716 شيخضاهر
أمني السجل التجاري بالاذقية

39191

إعالن

تعلن بلدة برج إسام عن رخص بناء و تصوينة 
 – علي  سيد  علي  للمواطن  حمــرك  وغــرفــة 
محزة مرعي – صبيحة مرسل – مريم امهان – 
للعقارات /2067 – 2549 -557-334-333-332/ 
عقارية برج إسام و صليب الرتكمان لاعرتاض 

مراجعة البلدة خال ثاثون يومًا.
رئيس البلدة

133721
إعـالن

إداري  ترخيص  عــن  الشبطلية  بلدية  تعلن 
عائد  يدوي  بشكل  واألجبان  األلبان  لصناعة 
للمواطن جمد الدين ميهوب درويش على العقار 

يود  من  على  الشبطلية  عقارية   4/2112 رقم 
الشبطلية  بلدية  مبنى  مراجعة  االعـــرتاض 

خال 15 يومًا من تاريخ النشر.
رئيس جملس بلدية الشبطلية

133722
إعالن

إداري  ترخيص  عــن  الشبطلية  بلدية  تعلن 
)مكتب عقاري  واستشاري( عائد للمواطن زهر 
الدين سلمان زريق على العقار رقم 1936 عقارية 
الشبطلية على من يود االعرتاض مراجعة مبنى 
بلدية الشبطلية خال 15 يومًا من تاريخ النشر.
رئيس جملس بلدية الشبطلية

133723


