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إعـــانـــــــــــــــات

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  :حمسن علي سليمان           تولد1988 
املؤجر :أمحد سليمان سعيد               تولد1979  

يبدأ من تاريخ :2020/1/1        ولغاية : 2023/12/30
رقم العقار وعنوانه  :جبلة – عقار 3/3027 ط0 جبلة 

أمني السجل التجاري بالالذقية 
37195

فقدان مصدقة تخرج
فقدت الطالبة : راما عصام ديبه 

قسم  العلوم  كلية  تشرين  جامعة  عن  صــادرة  مصدقة خترج 

الكيمياء 

يرجى ممن يعثر عليها تسليمها ألقرب خمفر شرطة.

37199

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  :صبا حممد عمر النمر           تولد2001 
املؤجر :مهيب منري محود                   تولد1963  
يبدأ من تاريخ :2022/9/15        ولغاية :2023/9/15 

رقم العقار وعنوانه  :جبلة – على العقار 1462 ط0جبلة 
أمني السجل التجاري بالالذقية 

37204

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  :مصطفى حممود مز                  تولد1971 
املؤجر :حسناء عبد الرمحن زوزو              تولد1973  

يبدأ من تاريخ :2022/11/1        ولغاية :2023/11/1 
رقم العقار وعنوانه  :الالذقية – الشيخضاهر على العقار 14/68 الشيخضاهر 
أمني السجل التجاري بالالذقية 

37194

فقدان مصدقة تخرج
فقد الطالب : أشرف حممود ملحم 

قسم  العلوم  كلية  تشرين  جامعة  عن  صــادرة  مصدقة خترج 

ر.ف.ك 

يرجى ممن يعثر عليها تسليمها ألقرب خمفر شرطة. 

37198

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  :عبد اهلل حمفوض حممد                 تولد1975 
املؤجر :أزدشري عبد اللطيف عبد اهلل              تولد1994  

يبدأ من تاريخ :2022/1/2        ولغاية :2024/1/2 
رقم العقار وعنوانه  :جبلة – ساحل الغاب عقار 1/456 درغامو 
أمني السجل التجاري بالالذقية 

37203

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  :سومر سهيل حممد           تولد1986 
املؤجر :زينب علي أمحد                 تولد1999  

يبدأ من تاريخ :2023/1/1        ولغاية :2024/1/1 
رقم العقار وعنوانه  :جبلة – على العقار 8/2918 ط0جبلة 

أمني السجل التجاري بالالذقية 
37196

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  :ملى حممد عثمان           تولد1982 
املؤجر :هيثم حممد إبراهيم            تولد1972  

يبدأ من تاريخ :2021/6/9        ولغاية :2026/6/9 
رقم العقار وعنوانه  :الالذقية- قبو العوامية عقار 5 العوامية 
أمني السجل التجاري بالالذقية 

37200

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  :مي قيس بنيات                تولد1987 
املؤجر :سامر ياسني عيسى              تولد1974  

يبدأ من تاريخ :2023/1/2        ولغاية :2038/1/2 
رقم العقار وعنوانه  :جبلة الصليبة عقار 21/527 الصليبة 

أمني السجل التجاري بالالذقية 
37205

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر : جمد أمحد األطرش           تولد1994 
املؤجر : إميان عبد اهلل دبوس             تولد1981  

يبدأ من تاريخ :2023/1/12        ولغاية :2024/1/12 
رقم العقار وعنوانه  :الالذقية – صناعة جديدة عقار I/127 صناعة جديدة 
أمني السجل التجاري بالالذقية 

37197

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  :منري مهيب محود           تولد1993 
املؤجر :حسن غسان حممد             تولد1985  

يبدأ من تاريخ :2023/1/1        ولغاية : 2025/1/1
رقم العقار وعنوانه  :جبلة اجلبيبات الغربية عقار 3/685 الصليب 

أمني السجل التجاري بالالذقية 
37202

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  :  أمحد حممود رجب         تولد 1957
املؤجر :    علي حممد غضبان        تولد  1953

 مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ :   2023/2/1 وينتهي : 2024/2/1
رقم العقار وعنوان املتجر  : الالذقية – الزراعة عقار 3595 /13 ط .ب 
أمني السجل التجاري بالالذقية 

37209

قرار املكتب التنفيذي ملجلس مدينة جبلة
رقم /53/ تاريخ 18/ 2023/1

إن املكتب التنفيذي جمللس مدينة جبلة :
وعلى أحكام قانون اإلدارة احمللية الصادرة باملرسوم /107/ تاريخ 2011/8/23 السيما املادة /29/منه

وعلى القرار /251/ تاريخ 2018/10/2 الصادر عن وزير اإلدارة احمللية
وعلى القرار رقم /317/ن تاريخ 2018/10/25 الصادر عن السيد وزير اإلدارة احمللية والبيئة 

وعلى قرار السيد حمافظ الالذقية رقم /9046/ تاريخ 2018/10/29
وبناء على القانون رقم /37/ لعام 2021 مبا خيص رسم مقابل التحسني

كتاب الدائرة الفنية حول إخضاع /38/عقاراً لرسم مقابل التحسني يف مناطق ) طوق جبلة – اجلامع – الصليب ( العقارية
وعلى حمضر جلسة املكتب التنفيذي جمللس مدينة جبلة رقم /3/ تاريخ  18/ 2023/1

وعلى موافقة مجيع أعضائه احلاضرين .
يقرر مايلي

مادة 1 – املوافقة أصواًل وفق األنظمة على إخضاع / مثاني وثالثني / عقاراً لرسم مقابل التحسني وهي :

ط.ج1/308ط.ججزء من 1744ط.ج2886ط.ج3166
ط.ج3310ط.ج3746ط.ج1/1158+2ط.ج

ط.ج3358+308ط.ج2816ط.ج145ط.ج1/1576
ط.ج1/2522ط.ج19/2ط.ج4359ط.ج4086

ط.ج4404ط.ج1993ط.ج583ط.ج1/2690
ط.ج4/1509ط.ج585ط.ج1/1721ط.ج1/1384
ط.ج2360+4398جامع7 وخالفهجامع8 وخالفهط.ج2/1848

صليب19/535صليب9/752+1جامع7جامع1233
جامع1091جامع5/895صليب17/ن/2صليب2+1/733

----------------------صليب585+990+995صليب1330
مادة 2- تكلف الدائرة الفنية -احملاسبة متابعة تنفيذ هذا القرار

مادة 3- يبلغ هذا القرار من يلزم تنفيذه .
مادة 4- ينشر هذا القرار يف اجلريدة الرمسية .

 رئيس املكتب التنفيذي جمللس مدينة جبلة
37206

إعالن
رقم / 615 / تاريخ 2023/1/29

املوضوع : إعالن قيم بدائية 

تعلن املؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي بالالذقية أنه قد متت أعمال التقدير البدائي 

جلزء من العقار رقم ) 61 ( املنطقة العقارية العمرونية – الالذقية، واملستملكة مبوجب القرار 

رقم / 2123/ تاريخ 2022/12/1 الصادر عن السيد رئيس جملس الوزراء لتنفيذ مشروع خزان 

مياه العمرونية  يف حمافظة الالذقية، وأهنا تدعو مجيع املالكني وأصحاب احلقوق إىل : 

االطالع على اإلضبارة واملخططات وضبط التقدير خالل مخسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك يف دائرة االستمالك الكائنة يف مقر املؤسسة.

أن يقوموا خالل ثالثني يوماً تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغهم إشعاراً خطياً وإال فمن 

اليوم الذي يلي تاريخ نشر هذا اإلعالن بالنسبة ملن تعذر تبليغه، مبمارسة ما يلي : 

أ – حق االعرتاض على التقدير البدائي .

ب – حق االدعاء بامللكية أو أية حقوق أخرى بطلب مستقل يقدم إىل جلنة حل اخلالفات.

وعلى املعرتض أو املدعي إن عني موطناً خمتاراً له يف منطقته، ويعترب اعرتاض أحد الشركاء يف 

العقار على القيمة مبثابة اعرتاض بقية الشركاء.

وتعترب القيمة املقدرة غري املعرتض عليها خالل املهلة القانونية هنائية. 

املدير العام
37201

إعالن
تعلن بلدة سيانو عن ترخيص 
بناء سكين على العقار /481/ 
العقارية  دبــيــل  كفر  منطقة 
للسيد أمحد صاحل سلوم فمن 
يود االعرتاض مراجعة البلدية 

خالل /30/ يوماً من النشر. 
رئيس بلدة سيانو

135296
إعالن

الباشا عن  بستان  بلدية  تعلن 
ترخيص منشأة سياحية  طلب 
رقم  سعيد  إياد حممد  للسيد 
على   2023/1/26 تاريخ   /30/
حصته السهمية يف العقار رقم 
العقارية  بطرة  منطقة   /34/
على من يــود االعــرتاض على 
ــص املـــذكـــور الــتــقــدم  ــرتخــي ال
البلدية  ــوان  دي إىل  باعرتاضه 
مرفق بالوثائق املطلوبة خالل  
مدة شهر كامل ) ثالثون يوماً 
( من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

يف اجلريدة الرمسية. 
رئيس بلدية بستان الباشا

135301


