
 

 52 رقم القطعة:   ا 3056رمز المنطقة:  النهضة/الشارقة  لمنطقة:     

 رقم العين  رقم حساب الكهرباء  المالك  المستأجر  رقم العقد  نوع العقد  وصف العين  القيمة اإليجارية  تاريخ انتهاء العقد 

 3 009502050033 محمد عمر على بن حيدر حارثى ذ.م.م الغذائيه المواد لتجاره بافاريا شركه 1577939 تجاري شبرة 115000 15-09-2012

 1/22 009500690012 محمد عمر على بن حيدر الحارثى 1مستودع  -ش.ذ.م.م -اى شنج للتجاره  2649374 تجاري شبرة 236250 14-10-2016

 3 009500690038 محمد عمر على بن حيدر حارثى التجاريهشركه نعمت هللا  2493223 تجاري شبرة 205000 14-02-2016

 9+8 009502050280 محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م م م ح -العالم الدوليه للسيارات  2947303 تجاري مستودع 250000 31-01-2018

المدخنين  شركه احمد االسعد لتجاره لوازم  3008126 تجاري شبرة 100000 24-04-2018

 ذم م
 13 009502050041 محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م

       

 7 009500690079 محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م ورشه جبل طارق لصيانه السيارات 3991019 تجاري شبرة 85000 19-01-2021

 مستودع  - جوسانى للتجاره عامه ش.ذ.م.م 4157679 تجاري مستودع 85715 09-04-2022
1 

 13 008428727332 محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م

       

 7 009500690079 محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م ورشه جبل طارق لصيانه السيارات 4157577 تجاري شبرة 80000 19-01-2022

لوازم المدخنين  شركه احمد االسعد لتجاره  2460992 تجاري شبرة 100000 24-04-2016

 ذم م
 13 009502050041 محمد عمر على بن حيدر حارثى

       

 3 007980754945 محمد عمر على بن حيدر حارثى ذ.م.م الغذائيه المواد لتجاره بافاريا شركه 2569001 تجاري شبرة 140000 15-09-2016

 0 009502050280 محمد عمر على بن حيدر حارثى م م ح -للسيارات العالم الدوليه  1790557 تجاري مستودع 215000 31-01-2013

 3 009502050033 محمد عمر على بن حيدر حارثى ذ.م.م الغذائيه المواد لتجاره بافاريا شركه 1807928 تجاري شبرة 115000 15-09-2013

 7 009500690079 عمر على بن حيدرمحمد  ورشه جبل طارق لصيانه السيارات 1968765 تجاري شبرة 85000 19-01-2014
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 9+8 009502050280 محمد عمر على بن حيدر حارثى م م ح -العالم الدوليه للسيارات  2143156 تجاري مستودع 230000 31-01-2015

 3 009502050033 حارثىمحمد عمر على بن حيدر  ذ.م.م الغذائيه المواد لتجاره بافاريا شركه 2317229 تجاري شبرة 140000 15-09-2015

 9+8 009502050280 محمد عمر على بن حيدر حارثى م م ح -العالم الدوليه للسيارات  2390395 تجاري مستودع 230000 31-01-2016

 9+8 009502050280 محمد عمر على بن حيدر حارثى م م ح -العالم الدوليه للسيارات  2648687 تجاري مستودع 250000 31-01-2017

شركه احمد االسعد لتجاره لوازم المدخنين   2723679 تجاري شبرة 100000 24-04-2017

 ذم م
 13 009502050041 محمد عمر على بن حيدر حارثى

       

 3 007980754945 حارثىمحمد عمر على بن حيدر  شركه بافاريا لتجاره المواد الغذائيه ذ.م.م 2837864 تجاري شبرة 140000 15-09-2017

 6 009500690061 محمد عمر على بن حيدر حارثى عبر البحار لتجاره المعادن 2514020 تجاري شبرة 127088 31-12-2015

شركه القدس لتجاره قطع غيار السيارات  1548189 تجاري شبرة 110000 19-08-2012

 ذ.م.م. -المستعمله 
 11 000000000000 محمد عمر على بن حيدر حارثى

       

 

 رقم القطعة:  52 3056رمز المنطقة:  النهضة/الشارقة  المنطقة:      

 رقم العين   رقم حساب الكهرباء  المالك   المستأجر  رقم العقد  نوع العقد  وصف العين  القيمة اإليجارية  تاريخ انتهاء العقد 

البخت لتجاره قطع غيار السيارات  1639260 تجاري محل 30000 31-12-2012

 المستعمله
 9  009500071387 شركه الخليج العربى للتجاره 

         

الزاجل لتجاره قطع غيار السيارات  1637020 تجاري ارض 90000 14-04-2012

 المستعمله
 0  999999999999 محمد عمر على بن حيدر حارثى 

         

 14/2  009502050025 محمد عمر على بن حيدر حارثى  1695392 تجاري شبرة 102600 09-04-2013
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 4 / 2 رقم الصفحة:



 -ورشه زهره الطائف لصيانه السيارات      

 1فرع رقم 
    

 -ورشه زهره الطائف لصيانه السيارات  2481986 تجاري شبرة 120000 09-04-2016

 1فرع رقم 
 2  009502050025 محمد عمر على بن حيدر حارثى 

         

 -ورشه زهره الطائف لصيانه السيارات  2202908 تجاري شبرة 110000 09-04-2015

 1فرع رقم 
 2  009502050025 محمد عمر على بن حيدر حارثى 

         

 -لصيانه السيارات ورشه زهره الطائف  3070808 تجاري شبرة 110000 09-04-2018

 1فرع رقم 
 2  009502050025 محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م 

         

شركه احمد االسعد لتجاره المواد  1698019 تجاري شبرة 85000 24-04-2013

 الغذائيه ذ.م.م
 13  009502050041 محمد عمر على بن حيدر حارثى 

         

الشجان لتجاره االدوات الموسيقيه  3140419 تجاري شبرة 105000 14-03-2018

 وانظمه الصوت والضوء
 1  000368445322 محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م ا

         

 6  000403410724 محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م  الحداد لتجاره االقمشه ش.م. 3250933 تجاري مستودع 100000 19-03-2019

 2  009502050025 محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م  ورشه زهره الطائف لصيانه السيارات 3320622 تجاري شبرة 95000 09-04-2019

 2  009502050025 محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م  ورشه زهره الطائف لصيانه السيارات 3646485 تجاري شبرة 90000 09-04-2020

 2  009502050025 محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م  ورشه زهره الطائف لصيانه السيارات 3843915 تجاري شبرة 70000 09-04-2021

 14  009577870945 محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م  1فرع  -ذ م م  -شركه المنور للتجاره 4051973 تجاري شبرة 85000 31-08-2021

 10  009500690103 محمد عمر على بن حيدر حارثى  الضوء االول للصناعات الكهربائيه ذ.م.م 2563054 تجاري شبرة 160000 16-08-2016

 10  009500690103 محمد عمر على بن حيدر حارثى  الضوء االول للصناعات الكهربائيه ذ.م.م 1791789 تجاري شبرة 140000 16-08-2013

 10  009500690103 محمد عمر على بن حيدر حارثى  الضوء االول للصناعات الكهربائيه ذ.م.م 2292033 تجاري شبرة 160000 16-08-2015

 1  006415226335 محمد عمر على بن حيدر الحارثى  ذ.م.م -شركه كاريبيان للتجاره  2684556 تجاري مستودع 42000 30-11-2016

 1  005400370093 محمد عمر على بن حيدر حارثى  ذ.م.م -شركه كاريبيان للتجاره  1776733 تجاري مستودع 38000 30-11-2012

شركه الوصول لتجاره السيارات  1768414 تجاري شقة غرفة وصالة 112500 30-04-2013

 المستعمله وقطع غيارها
 1  009502050017 محمد عمر على بن حيدر حارثى 

         



 

 52 رقم القطعة:   ا 3056رمز المنطقة:  النهضة/الشارقة  لمنطقة:     

 رقم العين  رقم حساب الكهرباء  المالك  المستأجر  رقم العقد  نوع العقد  وصف العين  القيمة اإليجارية  تاريخ انتهاء العقد 

 1/22 009500690012 على بن حيدرمحمد عمر  اى شنج للتجاره 2122790 تجاري شبرة 217350 14-10-2014

شركه الوصول لتجاره قطع غيار  2256762 تجاري شبرة 120000 30-04-2015

 السيارات المستعمله ذ م م
 1 009502050017 محمد عمر على بن حيدر حارثى

       

 14 9577870945 حيدر حارثىمحمد عمر على بن  شركه المنور للتجاره ذ م م 2291774 تجاري شبرة 120000 31-08-2015

 2 009500690020 محمد عمر على بن حيدر مؤسسه ليز الفنيه التجاريه 2293287 تجاري شبرة 198450 14-10-2014

 4 009502050058 محمد عمر على بن حيدر حارثى ش ذ م م -شركه الطرف التجاريه  2301165 تجاري شبرة 120000 24-06-2015

 4 000664835434 محمد عمر على بن حيدر حارثى اتش تى اى دى للتجاره العامه ش ذ م م 2333032 تجاري شبرة 280000 31-07-2015

 9 009500690095 محمد عمر على بن حيدر مجموعه ا ى م 2524294 تجاري شبرة 139610 29-02-2016

لتجاره قطع غيار شركه الوصول  1993537 تجاري شقة غرفة وصالة 135616 30-04-2014

 السيارات المستعمله ذ م م
 1 009502050017 محمد عمر على بن حيدر حارثى

       

 3 009502050033 محمد عمر على بن حيدر حارثى ذ.م.م الغذائيه المواد لتجاره بافاريا شركه 2056258 تجاري شبرة 125000 15-09-2014

 0 009502050280 محمد عمر على بن حيدر حارثى م م ح -العالم الدوليه للسيارات  1882989 تجاري مستودع 215000 31-01-2014

 3 009500690038 محمد عمر على بن حيدر حارثى شركه نعمت هللا التجاريه 2222064 تجاري شبرة 205000 14-12-2014

 -السيارات ورشه زهره الطائف لصيانه  1949813 تجاري شبرة 102600 09-04-2014

 1فرع رقم 
 14/2 009502050025 محمد عمر على بن حيدر حارثى

       

 11 000000000000 محمد عمر على بن حيدر حارثى 1928275 تجاري شبرة 110000 19-08-2013
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 تقرير العقود المصدقة برقم القطعة والمنطقة

دولة اإلمارات العربية     

المتحدةبلديــة الشارقـــةإدارة 

حماية المستهلكقسم عقود 

 اإليجار

 4 / 3 الصفحة:رقم 



شركه القدس لتجاره قطع غيار السيارات      

 ذ.م.م. -المستعمله 
  

شركه احمد االسعد لتجاره المواد الغذائيه  1937327 تجاري شبرة 85000 24-04-2014

 ذ.م.م
 13 009502050041 محمد عمر على بن حيدر حارثى

       

 1 005400370093 محمد عمر على بن حيدر حارثى ذ.م.م -شركه كاريبيان للتجاره  1924242 تجاري مستودع 38000 30-11-2013

العفيف لتجاره زينه السيارات و الهواتف  2092758 تجاري شبرة 205000 15-12-2014

 المتحركه
 8 009500690111 محمد عمر على بن حيدر حارثى

       

 14 000000000000 محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م جريت هورس لتجاره مواد البناء 2890884 تجاري ارض 175000 01-11-2017

 14 000000000000 محمد عمر على بن حيدر حارثى جريت هورس لتجاره مواد البناء 2616157 تجاري ارض 175000 01-11-2016

 1 000354079189 محمد عمر على بن حيدر حارثى الدار الملكى للمفروشات 2471718 تجاري شبرة 135000 14-03-2016

 1 000354079189 محمد عمر على بن حيدر حارثى الدار الملكى للمفروشات ذ.م.م 2657286 تجاري شبرة 135000 14-03-2017

 

 52 رقم القطعة:   ا 3056رمز المنطقة:  النهضة/الشارقة  لمنطقة:      

 رقم العين  رقم حساب الكهرباء  المالك  المستأجر  رقم العقد  نوع العقد  وصف العين  القيمة اإليجارية  تاريخ انتهاء العقد 

 12 009500690129 محمد عمر على بن حيدر ورشه قلعه حلوان لصيانه السيارات 2437371 تجاري محل 95000 19-01-2016

 61مجموع العيون:         
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 تقرير العقود المصدقة برقم القطعة والمنطقة

دولة اإلمارات العربية     

الشارقـــةإدارة المتحدةبلديــة 

حماية المستهلكقسم عقود 

 اإليجار

 4 / 4 رقم الصفحة:


