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عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  :حممد أمحد حاج علي            تولد1987 
املؤجر :مالك خالد زيبق                      تولد1962  

يبدأ من تاريخ :2023/1/22        ولغاية :2024/1/22 
E/1/162 رقم العقار وعنوانه  :الالذقية – صناعة جديدة عقار

أمني السجل التجاري بالاذقية 
37229

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  :وائل عبد الرمحن حممد           تولد1987 
املؤجر :فؤاد شفيق البودي                     تولد1965  

يبدأ من تاريخ :2023/1/1        ولغاية :2024/1/1 
رقم العقار وعنوانه  :الالذقية – دعتور عقار 55 ط0ب 

أمني السجل التجاري بالاذقية 
37233

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  : أديبة ديوب سلطانة                           تولد 1981
املؤجر :  هيثم أمحد شليب                                 تولد   1969
مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ :2023/1/20   وينتهي : 2023/12/31

رقم العقار وعنوان املتجر : جبلة – سيانو عقار 454 سيانو
أمني السجل التجاري بالاذقية 

37222

عقد إيجار 
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  : رائد يونس حسيكة                        تولد 1980
املؤجر :  فؤاد موسى بديع                             تولد   1966
مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ :2023/1/8   وينتهي : 2024/1/8
رقم العقار وعنوان املتجر : الالذقية – سقوبني على العقار 1/1586 سقوبني

أمني السجل التجاري بالاذقية 
37228

عقد إيجار 
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  :أمحد بدر صيادي           تولد1978 
املؤجر :علي حممود عابدين           تولد1954  

يبدأ من تاريخ :2022/12/12        ولغاية :2025/12/12 
رقم العقار وعنوانه  :الالذقية – دمسرخو عقار 1712 دمسرخو 

أمني السجل التجاري بالاذقية 
37232

إعالن مزاد علني للمرة الثانية 
تعلن الرابطة الفالحية بالقرداحة عن رغبتها يف تأجري خمزن جتاري وشقتني سكنيتني ضمن مقرها 

على العقار رقم )1/1325(.
على من يرغب باالشرتاك يف املزاد  مراجعة رابطة فالحي القرداحة مصطحباً معه اهلوية الشخصية 
ومبلغاً وقدره /50000/ل0س مخسون ألف لرية سورية تأمينات أولية تستكمل اىل 10% من قيمة العقد 

كتأمينات هنائية. 
شراء دفرت الشروط احلقوقي واملايل مببلغ /10000/ ل0س عشرة آالف  لرية سورية من الرابطة 

جيري املزاد يف الساعة احلادية عشر صباحاً من يوم اخلميس الواقع يف 2023/2/16 يف مقر الرابطة 
كافة الطوابع والرسوم مبا يف ذلك أجور اإلعالن تقع على عاتق من يرسو املزاد عليه 

تقبل طلبات االشرتاك باملزاد حتى موعد بدء املزاد 
مدة ارتباط العارض بعرضه /30/ ثالثون يوماً من تاريخ رسو املزاد عليه وتصديق العقد من احتاد 

الفالحني بالالذقية. 
رئيس الرابطة الفاحية بالقرداحة 

37225

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  : ميثاء كامل أسعد                              تولد 1968
املؤجر :  هيثم أمحد شليب                                 تولد   1969
مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ :2023/1/20   وينتهي : 2023/12/31

رقم العقار وعنوان املتجر : جبلة – سيانو عقار 454 سيانو
أمني السجل التجاري بالاذقية 

37223

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  : سهام سهيل شيبون                      تولد 1967
املؤجر :  حسن حممد علوش                       تولد   1967

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ :2023/1/20   وينتهي : 2023/12/31
رقم العقار وعنوان املتجر : جبلة – سيانو عقار 22 سيانو

أمني السجل التجاري بالاذقية 
37224

عقد إيجار 
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  :حممود بدر صيادي           تولد1981 
املؤجر :علي حممود عابدين              تولد1954  

يبدأ من تاريخ :2022/12/12        ولغاية :2025/12/12 
رقم العقار وعنوانه  :الالذقية دمسرخو عقار 1712 دمسرخو 

أمني السجل التجاري بالاذقية 
37230

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  :علي حسن سليمان           تولد1998 
املؤجر :هنلت حامد سليمان              تولد1969  

يبدأ من تاريخ :2023/1/1        ولغاية : 2025/12/31
رقم العقار وعنوانه  :جبلة –عني شقاق 2/1403 عني شقاق

أمني السجل التجاري بالاذقية 
37234

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  : ظافر طه عجاج                          تولد 1976
املؤجر :   طارق عبد اهلل برجس                     تولد   1983

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ :2023/1/11   وينتهي : 2025/1/11
رقم العقار وعنوان املتجر : الالذقية – اليعربية عقار 2717 ط0ب

أمني السجل التجاري بالاذقية 
37226

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  :حممد مخيس بدر صيادي           تولد1976 
املؤجر :علي حممود عابدين                     تولد1954  

يبدأ من تاريخ :2022/12/12        ولغاية :2025/12/12 
رقم العقار وعنوانه  :الالذقية – دمسرخو عقار 1712 دمسرخو

أمني السجل التجاري بالاذقية 
37231

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  : عبادة بسام القصريي                    تولد 2001
املؤجر :  علي كامل القصريي                        تولد   1938
مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ :2022/10/23   وينتهي : 2024/10/22
رقم العقار وعنوان املتجر : الالذقية – طريق حلب عقار 126 اجلرميقية

أمني السجل التجاري بالاذقية 
37235


