
 

 رقم القطعة:  53 3056رمز المنطقة:  النهضة/الشارقة  المنطقة:      

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

 1  006415226335 محمد عمر على بن حيدر حارثى  ذ.م.م -شركه كاريبيان للتجاره  2447520 تجاري مستودع 42000 30-11-2015

 7  009500690079 محمد عمر على بن حيدر  ورشه جبل طارق لصيانه السيارات 2448755 تجاري شبرة 100000 19-01-2016

 7  009500690079 محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م  ورشه جبل طارق لصيانه السيارات 3277871 تجاري شبرة 100000 19-01-2019

 13  009500690137 محمد عمر على بن حيدر حارثى  شركه االهلى للتكييف المركزى ذ.م.م 2507607 تجاري شبرة 126888 14-01-2016

 7  009500690079 محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م  طارق لصيانه السياراتورشه جبل  3722379 تجاري شبرة 85000 19-01-2020

 7  009500690079 محمد عمر على بن حيدر  ورشه جبل طارق لصيانه السيارات 2189517 تجاري شبرة 95000 19-01-2015

 7  009500690079 عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.ممحمد   ورشه جبل طارق لصيانه السيارات 2820021 تجاري شبرة 100000 19-01-2017

 7  009500690079 محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م  ورشه جبل طارق لصيانه السيارات 3119457 تجاري شبرة 100000 19-01-2018

 1  006415226335 للعقارات ش.ذ.م.ممحمد عمر بن حيدر   ذ.م.م -شركه كاريبيان للتجاره  3115150 تجاري مستودع 42000 30-11-2017

 1  009500690152 محمد عمر على بن حيدر حارثى  ذ.م.م -شركه كاريبيان للتجاره  2169041 تجاري مستودع 42000 30-11-2014

 10/22  009500690103 ممحمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.  الضوء االول للصناعات الكهربائيه ذ.م.م 3098183 تجاري شبرة 160000 16-08-2018

 10/22  009500690103 محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م  الضوء االول للصناعات الكهربائيه ذ.م.م 3422227 تجاري شبرة 145000 16-08-2019

 10/22  009500690103 للعقارات ش.ذ.م.ممحمد عمر بن حيدر   الضوء االول للصناعات الكهربائيه ذ.م.م 3674988 تجاري شبرة 135000 16-08-2020
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 10/22  009500690103 محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م  الضوء االول للصناعات الكهربائيه ذ.م.م 3922267 تجاري شبرة 120000 16-08-2021

 10  009500690103 على بن حيدر حارثىمحمد عمر   الضوء االول للصناعات الكهربائيه ذ.م.م 2843405 تجاري شبرة 160000 16-08-2017

 10  009500690103 محمد عمر على بن حيدر حارثى  الضوء االول للصناعات الكهربائيه ذ.م.م 2056704 تجاري شبرة 150000 16-08-2014

 5+12  003835305115 للعقارات ش.ذ.م.ممحمد عمر بن حيدر   الصناعات المطبعيه والمكتبيه ذ م م 3204572 تجاري شبرة 220000 28-02-2018

 9+8  009502050280 محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م ا 3  مستودع  -  ح  م  م  للسيارات  الدوليه  لعالم 3213179 تجاري مستودع 250000 31-01-2019

 9+8  009502050280 محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م ا 3  مستودع  -  ح  م  م  للسيارات  الدوليه  لعالم 3495486 تجاري مستودع 180000 31-01-2020

 1  009500690012 محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م  االنطالق التقنيه لتجاره معدات الورش 3302265 تجاري مستودع 155000 04-05-2019

 1  009500690012 محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م  الورشاالنطالق التقنيه لتجاره معدات  3651371 تجاري مستودع 155000 04-05-2020

 1  009500690012 محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م  االنطالق التقنيه لتجاره معدات الورش 3651746 تجاري مستودع 155000 04-05-2020

 

 رقم القطعة:  53 3056رمز المنطقة:  الشارقة النهضة/ المنطقة:      

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

 1  009500690012 محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م  االنطالق التقنيه لتجاره معدات الورش 3842312 تجاري مستودع 155000 04-05-2021

 1  009500690012 محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م  االنطالق التقنيه لتجاره معدات الورش 4118448 تجاري مستودع 197916 04-07-2022

 13  009500690137 محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م  اكثر من مستاجر 3324513 تجاري شبرة 126888 14-01-2019

 5  009814659603 محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م  ذ.م.م -شركه خيبر لقطع غيار السيارات  3339600 تجاري شبرة 100000 30-04-2019
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 9  009500690095 محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م  مجموعه ا ى م 3386515 تجاري شبرة 121400 28-02-2019

 9  009500690095 محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م  مجموعه ا ى م 3621774 تجاري شبرة 115330 28-02-2020

 9  009500690095 محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م  مجموعه ا ى م 3816373 تجاري شبرة 109260 28-02-2021

 9  009500690095 محمد عمر على بن حيدر  مجموعه ا ى م 1973115 تجاري شبرة 121400 28-02-2014

 9  009500690095 محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م  مجموعه ا ى م 3044347 تجاري شبرة 139610 28-02-2018

 23  009313769100 محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م  فيصل امير 3375160 سكن عائلي فيال 65000 31-07-2019

 23  009313769100 محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م  فيصل امير 3778784 سكن عائلي فيال 65000 31-07-2020

 4  002479384402 محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م  الخليج الكنديه لالنشاءات ذ م مشركه  3470669 تجاري شبرة 65000 14-07-2019

 6  003766167598 محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م  فراح ديبا محمد 3515427 سكن عائلي فيال 59000 04-04-2020

الموسيقيه الشجان لتجاره االدوات  3503175 تجاري شبرة 84000 14-06-2019

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

         

الشجان لتجاره االدوات الموسيقيه  3750354 تجاري شبرة 100000 14-06-2020

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

         

 19  009500690194 محمد عمر على بن حيدر حارثى  ذ.م.م الغذائيه المواد لتجاره اهوجا شركه 2135403 تجاري مستودع 32000 14-04-2014

 20  009500690202 محمد عمر على بن حيدر حارثى  ذ.م.م الغذائيه المواد لتجاره اهوجا شركه 2135403 تجاري مستودع 32000 14-04-2014

 19  009500690194 محمد عمر على بن حيدر  ذ.م.م الغذائيه المواد لتجاره اهوجا شركه 2135423 تجاري محل 37000 26-08-2014

 17  009500690178 محمد عمر على بن حيدر حارثى  ذ.م.م الغذائيه المواد لتجاره اهوجا شركه 2135377 تجاري مستودع 37000 04-09-2014

 16  009500690160 محمد عمر على بن حيدر حارثى  ذ.م.م الغذائيه المواد لتجاره اهوجا شركه 2135282 تجاري مستودع 33000 09-10-2014

 19  009500690194 محمد عمر على بن حيدر  ذ.م.م الغذائيه المواد لتجاره اهوجا شركه 1865893 تجاري محل 35000 26-08-2013

 19  009500690194 محمد عمر على بن حيدر  ذ.م.م الغذائيه المواد لتجاره اهوجا شركه 2245682 تجاري محل 37000 26-08-2015



 

 53 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 

 -ورشه زهره الطائف لصيانه السيارات  2744489 تجاري شبرة 120000 09-04-2017

 1فرع رقم 
 2 009502050025 حارثىمحمد عمر على بن حيدر 

       

 13 009500690137 محمد عمر على بن حيدر حارثى شركه االهلى للتكييف المركزى ذ.م.م 2088846 تجاري شبرة 53768 14-01-2014

شركه احمد االسعد لتجاره لوازم المدخنين   3565773 تجاري شبرة 90000 24-04-2020

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

       

شركه احمد االسعد لتجاره لوازم المدخنين   3282821 تجاري شبرة 100000 24-04-2019

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

       

المدخنين  شركه احمد االسعد لتجاره لوازم  3822222 تجاري شبرة 80000 24-04-2021

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

       

 2 009539668326 محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م ان اى اى للمفروشات ذ.م.م 2929349 تجاري شبرة 217350 14-10-2017

وحدات التقنيه الذكيه لمقاوالت تركيب  3506436 تجاري شبرة 15000 19-02-2020

 التكييف
 15 001141908764 محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م

       

التقنيه الذكيه لمقاوالت تركيب وحدات  3862516 تجاري شبرة 15000 19-02-2021

 التكييف
 15 001141908764 محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م

       

 15 001141908764 محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م 4125461 تجاري شبرة 15000 19-02-2022
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التقنيه الذكيه لمقاوالت تركيب وحدات      

 التكييف
  

 1/22 009500690012 محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م 1مستودع  -ش.ذ.م.م -اى شنج للتجاره  2928761 تجاري شبرة 236250 14-10-2017

 14 009577870945 محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م شركه المنور للتجاره ذ م م 3417788 تجاري شبرة 100000 31-08-2019

 14 009577870945 محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م شركه المنور للتجاره ذ م م 3846391 تجاري شبرة 90000 31-08-2020

 13 008428727332 محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م للتجاره عامه ش ذ م مجوسانى  3601430 تجاري مستودع 85715 09-03-2020

 13 008428727332 محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م جوسانى للتجاره عامه ش ذ م م 3823147 تجاري مستودع 85715 09-04-2021

 12/5 009502050066 محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م وانتاج الهدايا االعالنيه نجم المدينه لتجهيز  3651743 تجاري شبرة 140000 24-08-2020

 6 003386569092 محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م كيه جى ام الدوليه للتجاره العامه ش.ذ.م.م. 3641016 تجاري شبرة 60000 30-06-2020

الحمراء لتجاره اطارات وزينه القلعه  3643864 تجاري شبرة 85000 09-07-2020

 السيارات ذ م م
 5 002906495446 محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م

       

 12 001365203064 محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م بحر االفق للتحف ذ م م 3828051 تجاري شبرة 70000 09-06-2021

 11/8 008952608620 محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م االمل لتجاره االطارات وزينه السيارات 3853857 تجاري شبرة 110000 30-06-2021

 151 005085720843 محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م ستار كولومبيا للتجاره العامه ش ذ م م 3870706 تجاري ارض 100000 30-06-2021

 

 53 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 

 5 002419865637 حيدر للعقارات ش.ذ.م.ممحمد عمر بن  االمل لتجاره اطارات وزينه السيارات 3897388 تجاري شبرة 75000 09-09-2021

الرايه البيضاء لخدمات الشحن ش ذ م م  3990752 تجاري شبرة 65000 15-12-2021

 1مستودع  -
 4 008309819240 محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م
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 4 008984377827 بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.ممحمد عمر  الرؤيه البيضاء للشحن ش ذ م م 4104881 تجاري شبرة 65000 31-05-2022

 6 009500690061 محمد عمر على بن حيدر حارثى عبر البحار لتجاره المعادن 1773568 تجاري شبرة 117312 31-12-2012

 6 009500690061 محمد عمر على بن حيدر حارثى عبر البحار لتجاره المعادن 2252555 تجاري شبرة 127088 31-12-2014

 6 009500690061 محمد عمر على بن حيدر حارثى عبر البحار لتجاره المعادن 1887243 تجاري شبرة 117312 31-12-2013

 14 009500690145 محمد عمر على بن حيدر حارثى رويال التجاريه ذ.م.م. 1760077 تجاري شبرة 100000 31-07-2013

 14 009500690145 محمد عمر على بن حيدر حارثى رويال التجاريه ذ.م.م. 2054496 تجاري شبرة 110000 31-07-2014

 13 009500690137 محمد عمر على بن حيدر حارثى شركه االهلى للتكييف المركزى ذ.م.م 1806150 تجاري شبرة 98437 14-07-2013

 2 009500690020 محمد عمر على بن حيدر التجاريهمؤسسه ليز الفنيه  1818573 تجاري شبرة 189000 14-10-2013

 2 009500690020 محمد عمر على بن حيدر مؤسسه ليز الفنيه التجاريه 2621576 تجاري شبرة 217350 14-10-2016

 3 009500690038 محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م شركه نعمت هللا التجاريه 2916652 تجاري شبرة 204996 14-05-2017

 13 009500690137 محمد عمر على بن حيدر حارثى شركه االهلى للتكييف المركزى ذ.م.م 2305557 تجاري شبرة 117312 14-01-2015

 1/22 009500690012 محمد عمر على بن حيدر اى شنج للتجاره 2371657 تجاري شبرة 236250 14-10-2015

 1/22 009500690012 محمد عمر على بن حيدر اى شنج للتجاره 1864371 تجاري شبرة 200000 14-10-2013

 79مجموع العيون:        

 


