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إعالنــــات                               إعالنــــات                          إعالنــــات

إعـــانـــــــــــــــات

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر: انتصار حممد مصطفى              تولد1985 
املؤجر: هبة اهلل أمين جابر                      تولد2002  
يبدأ من تاريخ: 2022/11/1            ولغاية :2025/11/1 

رقم العقار وعنوانه: الالذقية – أسرتاد الالذقية عقار 1529/90/86 
فديو 

أمني السجل التجاري بالاذقية 
37242

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر:  دانيال يوسف يوسف                           تولد 1980
املؤجر:   رشا جهاد يوسف                                تولد   1985
مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ :2023/1/1   وينتهي : 2028/1/1
رقم العقار وعنوان املتجر:  جبلة – على العقار 183 ط0 جبلة

أمني السجل التجاري بالاذقية 
37246

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر:  لقمان حممود اجلمل                    تولد 1998
املؤجر:  حسني نبيل إمساعيل                       تولد 1992

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ :2023/2/1   وينتهي : 2024/2/1
 10/975 عقار  الصليبة   – جبلة   املتجر:   وعنوان  العقار  رقم 

الصليبة
أمني السجل التجاري بالاذقية 

37253

عقد إيجار
عقد اإجيار للسيد:

املستأجر: حممد وحيد أمحد كمال شيخ القهواتية   تولد 1987
املؤجر: جابر سليم جليكو                                        تولد1975  
يبدأ من تاريخ: 2023/1/10                 ولغاية: 2024/1/10 
رقم العقار وعنوانه: الالذقية – صناعية جديدة عقار 120/سي 

صناعية جديدة 
أمني السجل التجاري بالاذقية 

37239

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر:  شادي أمحد سليمان                          تولد 1980
املؤجر:  أمحد حممد الرياحي                            تولد 1969
مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ :2022/1/3   وينتهي : 2025/12/28
رقم العقار وعنوان املتجر:  الالذقية – غنريي عقار 4 رويسة احلجل

أمني السجل التجاري بالاذقية 
37243

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر:  إيهاب مؤيد مهاد                                 تولد 1987
املؤجر:   ملك سعيد نعنوع                              تولد   1957

وينتهي          2023/1/1 تــاريــخ:  مــن  يــبــدأ  ــار  اإلجيــ عــقــد  مـــدة 
2025/1/1

رقم العقار وعنوان املتجر: جبلة – الصليب عقار 5/79 الصليب
أمني السجل التجاري بالاذقية 

37254

فقدان مصدقة تخرج
فقدت الطالبة:  زهرة حسني حسن 

مصدقة خترج صادرة عن جامعة تشرين كلية اآلداب 
والعلوم اإلنسانية قسم لغة إنكليزية 

يرجى ممن يعثر عليها تسليمها ألقرب خمفر شرطة 
37250

إعالن
تعلن مؤسسة اإلسكان العسكرية لإلخوة املكتتبني على شقق سكنية 
املستلمني وغري املستلمني يف ضاحية بوقا السكنية بالالذقية بني عامي 
/2007-2010 / واملكتتبني بعام /2021 /مراجعة دائرة السكن باملنطقة 
الساحلية أو إدارة فرع اإلسكان /30/ بدمشق اعتباراً من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن وحتى هناية دوام األربعاء 2023/5/31 وفق احلالتني 
- املستلمني مساكنهم )لتسوية وضعهم املايل(.

- غري املستلمني )الستالم مساكنهم وتسوية وضعهم املايل( 
وذلك وفق األسعار والتكاليف الفعلية احلالية للمشروع.

ويف حال عدم املراجعة خالل املدة احملددة هبذا اإلعالن سيتم اختاذ 
اإلجراءات القانونية الالزمة اصواًل

املدير العام للمؤسسة اإلسكان العسكرية 
587

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر: رائد يوسف عفيف                تولد1981 
املؤجر :مرياث مجيل عفيف                  تولد1957  
يبدأ من تاريخ: 2023/1/1        ولغاية :2023/12/31 

رقم العقار وعنوانه: جبلة – استاد البعث عقار 17 استاد البعث 
أمني السجل التجاري بالاذقية 

37238

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  :أجمد حسني عيسى              تولد1975 
املؤجر :سحر يوسف جانودي                تولد1957  
يبدأ من تاريخ: 2022/4/1           لغاية :2023/4/1 

رقم العقار وعنوانه: جبلة – العمارة عقار 2/6 ط0جبلة 
أمني السجل التجاري بالاذقية 

37237

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر: وفاء سليمان مرهج             تولد1975 
املؤجر: مسري ياسني قابقلي               تولد1967  
يبدأ من تاريخ :2023/1/1        ولغاية :2024/1/1 

رقم العقار وعنوانه: جبلة – درغامو على العقار 241 درغامو
أمني السجل التجاري بالاذقية 

37241

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر:  رواد خضر سلمان                           تولد 1981
املؤجر:   غسان علي وهيب                                تولد   1966
مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ :2023/4/1   وينتهي : 2025/4/1

رقم العقار وعنوان املتجر:  الالذقية – ساحة النواصرة – عقار 
23/1226 القرداحة

أمني السجل التجاري بالاذقية 
37245

عقد تنازل
عقد تنازل للسيد:

املتنازل له:  عالء نديم نابلسي
املتنازل:   غسان حممود مقصود
 يبدأ من تاريخ :2024/10/21  

على  الصناعية  املنطقة   – جبلة  املتجر:   وعنوان  العقار  رقم 
املقسم 26 املنطقة الصناعية

أمني السجل التجاري بالاذقية 
37252

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر: علي أمحد بطة                  تولد1991 
املؤجر: عمار أمحد بطة                    تولد2003  
يبدأ من تاريخ: 2023/2/1        ولغاية :2028/1/31 

رقم العقار وعنوانه: الالذقية –القطيلبية عقار 792 القطيلبية
أمني السجل التجاري بالاذقية 

37236

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر: يوسف سلمان حممد              تولد1959 
املؤجر: رامز سلمان حممد                   تولد1956  
يبدأ من تاريخ :2023/1/16        ولغاية :2024/1/16 

املسيرتة عقار 18/1599  الالذقية – حرف  العقار وعنوانه:  رقم 
حرف املسيرتة

أمني السجل التجاري بالاذقية 
37240

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر:  سارة حكمت عبود                            تولد 1981
املؤجر:   عامر علي ميا                                  تولد 1978
مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ :2022/5/13 وينتهي : 2023/5/13

 1904/11 عقار  القرداحة   – الالذقية  املتجر:   وعــنــوان  العقار  رقــم 
القرداحة

أمني السجل التجاري بالاذقية 
37244

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر: ريم علي محدان               تولد1982 
املؤجر: حممد علي غنيجة               تولد1938  
يبدأ من تاريخ: 2023/2/1        ولغاية :2024/2/1 

رقم العقار وعنوانه: الالذقية – املشاحري عقار 224 ط0ب 
أمني السجل التجاري بالاذقية 

37248

إعالن
الــســنــابــل  مجــعــيــة  إدارة  جمــلــس  يــســر 
بالالذقية  واالصــطــيــاف  للسكن  التعاونية 
اجتماع  حلضور  التعاونيني  أعضائها  دعوة 
اهليئة العامة السنوي العادي وذلك يف يوم 
اخلميس الواقع يف 2023/2/23 م يف الساعة 
الثانية عشر ويف حال عدم اكتمال النصاب 
يكون االجتماع الساعة الثالثة عشر يف مقر 
مكتب   – الــنــفــوس   – )الــالذقــيــة  اجلمعية 

احلسن ( 
يرجى احلضور

رئيس جملس اإلدارة 

37247

إعالن دعوة الهيئة العامة السنوي
جلمعية اهلالل بالالذقية لعام 2023

يدعو جملس اإلدارة أعضاء اهليئة العامة 

لالجتماع يف صالة مديرية التعاون السكين 

بالالذقية يوم اخلميس الواقع يف 2023/2/23 

م الساعة /10 صباحاً /ويف حال عدم اكتمال 

االجتماع  يؤجل  للجلسة  القانوني  النصاب 

إىل الساعة /11/ صباحاً بنفس اليوم واملكان 

احملدد أعاله وذلك لبحث جدول األعمال 
رئيس جملس اإلدارة 

37249

إعالن دعوة هيئة عامة
يسر جملس إدارة مجعية الغصن األخضر 
أعضائها  دعوة  بالالذقية  للسكن  التعاونية 
حلضور اجتماع اهليئة العامة السنوية املقرر 
عقده  يوم األربعاء الواقع يف  3/1/ 2023 
مالية  مديرية  مبنى  االجتماعات  صالة  يف 
الالذقية الثاني ط 3 الساعة الرابعة عشر و 
يف حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل 
االجتماع  إىل الساعة اخلامسة عشر بنفس 

املكان والتاريخ
رئيس جملس اإلدارة

37251


