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اعالن بيع في المزاد العلني 
اعالن إحالة مؤقته صادر عن دائرة تنفيذ بني 
عبيد بالقضية التنفيذية رقم 2015/1348

يعلن للعموم بانه مطروح للبيع بالمزاد العلني قطع األراضي 
الجاموس  قرن  ماصيه  حوض  من   )235-214( األرقــام  ذات 
رقم 23 لوحة رقم 15 من اراضي قرية ايدون قطع األراضي 
تربتها حمراء صالحة للزراعة والبناء وهي سليخ خالية من اية 
ابنية او انشاءات او أشجار يشملها كافة الخدمات ووصفها على 

النحو التالي:
الجاموس  1- قطع األرض رقم 214 من حوض ماصيه قرن 
لبلدية  التابعة  ملك  نوع  ايدون وهي من  ارضي  رقم 23 من 
)ج(  تنظيم سكن  ايدون وهي من ضمن  الكبرى منطقة  اربد 
مستطيلة  والقطعة  مربع  متر   )696.090( مساحتها  وتبلغ 
الشمال تربتها حمراء صالحة  الى  الجنوب  الشكل تتطاول من 
او  انشاءات  او  ابنية  اية  والبناء وهي سليخ خالية من  للزراعة 
شوارع  والشرقية  الشمالية  واجهتها  طول  على  يقع  أشجار 
تنظيمية الشارع الشمالي بعرض 12 م مفتوح ومعبد جزء منه 
والشارع الشرقي بعرض 14 م غير مفتوح وتحيط بها األبنية 
المتر  الخدمات وتم تقدير سعر  التي تتوفر لها كافة  السكنية 
المربع الواحد بمبلغ )50( دينار ضرب المساحة وبالتالي تصبح 

قيمتها )34804.500( دينار .
الجاموس  2- قطع األرض رقم 235 من حوض ماصيه قرن 
لبلدية  التابعة  ملك  نوع  ايدون وهي من  ارضي  رقم 23 من 
)أ(  سكن  تنظيم  ضمن  من  وهي  ايدون  منطقة  الكبرى  اربد 
وتبلغ مساحتها )989.470( متر مربع والقطعة مربعة تربتها 
حمراء صالحة للزراعة والبناء وهي سليخ خالية من اية ابنية او 
الجنوبي والشرقية  او أشجار يقع على طول واجهتها  انشاءات 
شوارع تنظيمية الشارع الجنوبي بعرض 12 م مفتوح ومعبد 
مفتوح  غير  م   8 بعرض  هو  الذ  الشرقي  والشارع  منه  جزء 
وتحيط بها األبنية السكنية التي تتوفر لها كافة الخدمات وتم 
تقدير سعر المتر المربع الواحد بمبلغ )70( دينار وتكون قيمة 
القطعة )69262.900( دينار وعليه يكون مجموع قيم القطع 
)104067.4( دينار اردني فعلى من يرغب بالمزاودة الحضور 
التالي  اليوم  من  يوما   )15( خالل  عبيد  بني  تنفيذ  دائرة  الى 
لنشر هذا اإلعالن مصطحبا معه تأمين بواقع 10% من القيمة 

المقدرة علما بان أجور النشر والطوابع على المزاود االخير
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اعالن بيع بالمزاد العلني/ احالة قطعية
 صادر عن دائرة تنفيذ محكمة صلح عين الباشا 

بالقضية التنفيذية رقم 2019/191 ع
يعلن للعموم بانه مطروح للبيع بالمزاد العلني في القضية التنفيذية المتكونة بين : 

المحكـوم لـه الدائن: البنك العربي ش.م.ع 
والمحكوم عليه المدين  :- شركة الكونكورد لإلنشاءات

 بكفالة عقار المحكوم عليها مريم نايف احمد كعوش              
 )20( رقم  االرض  قطعة   في   كعوش  احمد  نايف  مريم  العقارية  الكفيلة  حصص  كامل    
حوض رقم )6( أم مرهف الجنوبي لوحة رقم )6( قرية صافوط من اراضي شمال عمان والبالغ 
مساحتها )14356 م2( والمرهونة لصالح الدائن المحكوم له البنك العربي  بموجب سند تامين 
الدين الصادر عن مديرية تسجيل اراضي شمال عمان رقم )2067( معاملة رقم )243( تاريخ 
2014/8/25 بقيمة (300000)دينار  ثالثمئة الف  دينارا باإلضافة للرسوم والمصاريف والفوائد 

والعمولة وحتى السداد التام.
وصف القطعة  :- 

قطعة االرض رقم )20( حوض رقم )6( أم مرهف الجنوبي من اراضي صافوط تبلغ مساحتها 
) 14356م2( تعود ملكيتها للكفيلة العقارية مريم نايف أحمد كعوش وهي ملك ضمن أحكام 
االبنية  من  خالية  وهي  الواقع  على  مفتوحة  غير  شــوارع  عدة  ويخترقها  ويحدها  )ب(  سكن 
تضاريس  وذات  الشكل  منتظمة  وغير  االساسية  الخدمات  عن  وبعيدة  واالشجار  واالنشاءات 

مختلفة وتربتها تصلح للزراعة والبناء . 
القيمة  تكون  وعليه  دينار   )45( بمبلغ  االرض  قطعة  من  الواحد  المربع  المتر  قيمة  تقدير  تم 

االجمالية لقطعة االرض كما يلي :-  
14356م2 × 45 دينار = 646020 دينار ستمائة وستة واربعون الف وعشرون دينار .  

علما بانه قد تم احالة العقار على عهدة المزاود  البنك العربي بمبلغ )450000( دينار اربعمائة 
وخمسون الف دينار .

فمن له رغبة بالشراء عليه مراجعة دائرة تنفيذ  محكمة صلح عين الباشا  او الدخول الى موقع 
المزادات االلكتروني والخاص بوازرة العدل https:// auctions.moj.gov.jo   خالل عشرة  ايام 
من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا االعالن على ان ال تقل الدخول بالمزاد عن 10% من بدل اخر 
مزاد والبالغ بمبلغ )450000( دينار اربعمائة وخمسون الف دينار. مصطحبا معه 10% من الثمن 
عهدة  على  والنشر  والطوابع  الداللة  أجور  بأن  علما  مزاد  دخول  كتأمينات   االحالة  بعد  الجديد 

المزاود االخير.
مأمور تنفيذ محكمة صلح عين الباشا 

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن محكمة 
صلح  حقوق عمان

رقم الدعوى : 5 –  1 / )  16764 – 
2019 ( -  سجل عام 

تاريخ الحكم : 20 / 8 /2019  
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

طالل  و  سكري  اسامة  المحاميان  وكياله    / عمان 
بكري 

المطلوب تبليغه و عنوانه : محمد عامر محمد الحجه 
مول  سامح  قرب  الرئيسي  الشارع  صويلح   / عمان 

صيدلية الحناوي 
خالصة الحكم : وعليه و تأسيسا على ما تقدم تقرر 

المحكمة مايلي 
االحكام  مجلة  من   1818 المادة  باحكام  عمال   .  1
المادة  و  التجارة  قانون  من   59 المادة  و  العدلية 
92 من قانون البنوك و المواد 199 و 202 و 213 
من   13 و  و11   10 المواد  و  المدني  القانون  من 
قانون البينات الحكم بالزام المدعى عليه بأن يدفع 

للمدعية مبلغ 409 دينار و 453 فلس 
من   167 و   166 و   161 المواد  باحكام  عمال   .  2
 46/4 المادة  و  المدنية  المحاكمات  اصول  قانون 
عليه  المدعى  تضمين  المحامين  نقابة  قانون  من 
بدل  دينار   20.472 مبلغ  و  والمصاريف  الرسوم 
من   %9 بواقع  القانونية  الفائدة  و  محاماة  اتعاب 

تاريخ المطالبة و حتى السداد التام 
قرارا وجاهيا بحق المدعية و بمثابة الوجاهي بحق 
علنا  وافهم  صدر  لالعتراض  قابال  عليه  المدعى 
باسم حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني 

بن الحسين المعظم في 2019/8/20

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة بداية  حقوق عمان

رقم الدعوى : 5 –  2 / )  4897   - 
2019    ( – سجل عام 

تاريخ الحكم : 24 / 12  /2019
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

و  سكري  اسامة  المحاميان  وكياله    / عمان 
طالل بكري 

خميس  عمر   : عنوانه  و  تبليغه  المطلوب 
سليمان ابو الحيات 

عمرو  بن  سليط  شــارع  الزهور  جبل   / عمان 
بناية رقم /804 

 خالصة الحكم : تقرر المحكمة 
مجلة  مــن   1818 الــمــادة  باحكام  عمال   .  1
المدعى  الزام  المحكمة  تقرر  العدلية  االحكام 
دينار    12116.059 قدره  و  مبلغ  باداء  عليه 

للمدعية 
2. عمال باحكام المواد 161 و 166 و 167 من 
قانون اصول المحاكمات المدنية الزام المدعى 
دينار   607 مبلغ  و  والمصاريف  بالرسوم  عليه 
تاريخ  من  القانونية  الفائدة  و  محاماة  اتعاب 

المطالبة و حتى السداد التام  
حكما بمثابة الوجاهي بحق المدعى عليه قابال 
 /  12  /  24 في  علنا  افهم  و  صدر  لالستئناف 

 2019

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة صلح حقوق  شمال حقوق  

عمان
رقم الدعوى : 1 –  1 / )  6985 – 

2019 ( -  سجل عام 
تاريخ الحكم : 23 / 6 / 2020 

طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   
عمان /  وكياله المحاميان اسامة سكري و احمد 

القضاه  
سيد  مروان  هبه   : عنوانه  و  تبليغه  المطلوب 

حجاج 
عمان / خلدا – شارع ابراهيم دقه – منزل 5 

خالصة الحكم : و تأسيسا على ما تقدم تقرر 
المحكمة :

1 . الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ 
3392.8 دينار 

من   166 و   161 الــمــواد  باحكام  وعمال   .  2
المحامين  نقابة  من   46 و  المدنية  االصــول 
تضمين المدعى عليها الرسوم و المصاريف و 

مبلغ 169 دينار اتعاب محاماة للمدعية  
الوجاهي  بمثابة  و  المدعية  قرارا وجاهيا بحق 
بحق المدعى عليها قابال لالعتراض صدر باسم 
حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني بن 
الحسين المعظم حفظه اهلل و رعاه وافهم علنا 

في 2020/6/23   

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة بداية  حقوق عمان

رقم الدعوى : 5 –  2 / )  2589   - 
2019    ( – سجل عام 

تاريخ الحكم : 18 / 7  /2019
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

و  سكري  اسامة  المحاميان  وكياله    / عمان 
طالل بكري 

فــواز  محمد   : عنوانه  و  تبليغه  المطلوب 
مصطفى ابراهيم 

بجانب   – باريس  دوار   – اللويبدة  جبل   / عمان 
ضراغمه للشقق الفندقية 

 خالصة الحكم : تقرر المحكمة 
مجلة  مــن   1818 الــمــادة  باحكام  عمال   .  1
المدعى  الزام  المحكمة  تقرر  العدلية  االحكام 
دينار    21828.076 قدره  و  مبلغ  باداء  عليه 

للمدعية 
2. عمال باحكام المواد 161 و 166 و 167 من 
قانون اصول المحاكمات المدنية الزام المدعى 
دينار  الف  مبلغ  و  والمصاريف  بالرسوم  عليه 
تاريخ  من  القانونية  الفائدة  و  محاماة  اتعاب 

المطالبة و حتى السداد التام  
عليه  المدعى  بحق  الوجاهي  بمثابة  حكما 
 7 افهم علنا في 18/  و  قابال لالستئناف صدر 

 2019 /
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مذكرة تبليغ مشتكى عليه  صادرة 
عن محكمة صلح جزاء  شمال عمان  
رقم الدعوى 3-1/)4486 -2020( 

– سجل عام
عبداهلل  محمود  فاتن   : /القاضي  الهيئة 

ابو الجمال
   اسم المشتكى عليه : احمد فالح ارشيد 

الزبون  
العمر : 47سنة 

سامح  خلف   / صويلح   / عمان   : العنوان 
مول / اسكان خلف واشتي

هاتف : 0779919286
التهمة شيك ال يقابله رصيد )421(

يقتضي حضورك يوم الثالثاء    الموافق 
2020/08/25 الساعة 00 :09 

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك الحق العام ومشتكي 

رائد محمد علي الزبون
فإذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات الجزائية 

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 
)15260- 2020( سجل عام ص

اسم المحكوم عليه / المدين :
ابراهيم فهد عيسى وهاب 

فراس  دوار  الحسين  جبل   / عمان  العنوان: 
مقابل ابو شيخة  

رقم االعالم السند التنفيذي : 1-5 / )22946-
2019( – سجل عام 

تاريخه : 2020/2/11
محل صدوره : تنفيذ عمان

والرسوم  دينار   10760  : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

اديب محمد اديب غزال 
المبلغ المبين اعاله

واذا انقضت هذه المدة ولم تؤد الدين المذكور 
دائرة  ستقوم  القانونية  التسوية  تعرض  او 
التنفيذ بمباشرة المعامالت القانونية التنفيذية 

الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ عمان

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء جنوب عمان 

مذكرة تبليغ مشتكى عليه مدعي 
بالحق الشخصي / بالنشر

رقم الدعوى :3-2  )4121- 2020 
( سجل عام

امين  اهلل  ضيف  جــهــاد   : الــقــاضــي  الهيئة/ 
الجعافره    

اسم المشتكى عليهم : 
 • شركة المرفا الحديث للخدمات اللوجستيه 

 • ماجده جميل عبد المسيح ازرق
 • عماد سهيل جورج ابو غزاله 

حسن  شــارع   – الصويفية   / عمان   : العنوان 
العزازي – بناية رقم 13

التهمه : شيك ال يقابله رصيد )421(
الموافق  االثنين   : ــوم  ي حــضــورك  يقتضى 

 2020/8/24
الساعة  00: 9

اقامها  والتي  اعــاله  رقم  الدعوى  في  للنظر 
عليك الحق العام ومشتكي : 
وائل عبد الجليل عبد الكركي

فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق عليك 
محاكم  قانون  في  عليها  المنصوص  االحكام 

الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائيه.

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 1-5 )2020-3410( 

سجل عام
تاريخ الحكم : 2020/2/26

طالب التبليغ وعنوانه : احمد محمود اسماعيل القرنه 
ط   7 عمارة   – المرساه  شارع   – الغربي  الــذراع  عمان/ 

ارضي 
المطلوب تبليغه وعنوانه : 

محمد احمد محمد العزه
بن  رفاعة  شارع   – غبار  دير   – عبدون   – عمان   / عمان 
ابو  اسكان  – بجانب  ديانا  بقالة  اوس )صحابي(- بجانب 

هنطش – االسكان المالصق السكان ابو هنطش
خالصة الحكم :

لكل ما تقدم تقرر المحكمة الحكم بما يلي : 
 ) و 1/202  و 1/199  المادتين) 87  باحكام  : عماًل  اواًل 
من القانون المدني والمادة )63( من قانون البينات الزام 
المدعى عليه بان يدفع للمدعي المبلغ المدعى به والبالغ 

)500( دينار.
و167مــن   166 و   161 المواد  باحكام  عمال    : ثانيا« 
من   )4/46( والمادة  المدنية  المحاكمات  اصول  قانون 
الرسوم  عليه  المدعى  تضمين  المحامين  نقابة  قانون 
من  القانونيه  والفائدة  دينار    )25( ومبلغ  والمصاريف 

تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
بحق  الوجاهي   وبمثابة  المدعي  بحق  وجاهيًا  ــرارًا  ق

المدعى عليه قاباًل لالعتراض صدر وافهم علنًا
بن  الثاني  اهلل  عبد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  باسم 

الحسين المعظم
حفظه اهلل ورعاه بتاريخ 2020/02/26

وزارة العدل
دائرة تنفيذ شرق عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-3 
)3337- 2020( سجل عام - ع

اسم المحكوم عليه / المدين :
نادر شفيق محمد ابو طبر 

دار  البقعة  مخيم  البقعة   / البقعة  العنوان:  
الشؤون بجانب بقالة المازة منزل نادر ابو طبر 

رقم االعالم السند التنفيذي : 1
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ شرق عمان
والرسوم  دينار   3850  : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت 
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

        توفيق نبيل توفيق سعاده
المبلغ المبين اعاله 

واذا انقضت هذه المدة ولم تؤد الدين المذكور 
دائرة  ستقوم  القانونية  التسوية  تعرض  او 
التنفيذ بمباشرة المعامالت القانونية التنفيذية 

الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ شرق عمان

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 1-5 )2019-15320( 

سجل عام
تاريخ الحكم : 2019/12/9

طالب التبليغ وعنوانه : احمد محمود اسماعيل القرنه 
عمان/ عمان – شارع وادي صقرة – مجمع الحسن التجاري 

133- طابق 2 – مكتب )10(  
المطلوب تبليغه وعنوانه : 

محمد فخري اديب الجيزاوي 
عمان / عمان – عبدون – دير غبار – شارع رفاعة بن اوس 
)صحابي( – بجانب بقالة ديانا – بجانب اسكان هنطش – 

االسكان المالصق السكان ابو هنطش
خالصة الحكم :

وعليه وتأسيسًا على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي : 
من  )10و11و53و54و63(  المواد  بأحكام   عماًل    -1
يؤدي  بأن  عليه  المدعى  بإلزام  الحكم  البينات  قانون 

للمدعي مبلغ )) 1890(( دينار .
قانون   من  ــواد)161و166و167(  ــم ال بأحكام  عماًل   -2
اصول المحاكمات المدنية والمادة 46 /4 من قانون نقابة 
والمصاريف  الرسوم  عليه  المدعى  تضمين  المحاميين  
القانونية  والفائدة  محاماة  اتعاب  دينار   94.500 ومبلغ 

من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام  .
وبمثابة  لالستئناف  قابال  المدعي  بحق  وجاهيًا  قــرارًا  
صدر  لالعتراض  قابال  عليه  المدعى  بحق  الوجاهي 
وافهم علنًا باسم حضرة صاحب الجاللة الهاشمية الملك 
عبد اهلل الثاني ابن الحسين المعظم  حفظه اهلل ورعاه 

بتاريخ 2019/12/9

وزارة العدل
دائرة تنفيذ سحاب

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-7 
)826- 2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
عبد اهلل عبد الرحمن موسى ابو عنزه 

جمعية  بجانب  سلبود  سحاب   / عمان  العنوان: 
الفالوجة  

رقم االعالم السند التنفيذي : 
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ سحاب
المحكوم به الدين :  دينار والرسوم والمصاريف 

واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

شركة نورسين لالستثمار التعليمي  
المبلغ المبين اعاله 

واذا انقضت هذه المدة ولم تؤد الدين المذكور 
دائرة  ستقوم  القانونية  التسوية  تعرض  او 
التنفيذ بمباشرة المعامالت القانونية التنفيذية 

الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ سحاب

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء غرب عمان

مذكرة تبليغ حكم بالنشر
رقم الدعوى : 4-3 )1508 – 2020 ( سجل عام 

تاريخ الحكم : 2020/6/24
طالب التبليغ وعنوانه   : 
شركة االسراء للتموين 

عمان 
المطلوب تبليغه وعنوانه : 

زيد رياض كامل الشويخ 
عمان / عبدون – دوار تاج مول – بعد الدوار ب 20 متر – تحت 

الجسر – اسواق مارشيه      
خالصة الحكم :

)زيد  الشخصي  بالحق  عليه  المدعى  عليه  المشتكى  إلزام 
بالحق  المدعية  للمشتكية  يدفع  بان  الشويخ(  كامل  رياض 
االغذية  سوق  شركة  مع  والتضامن  )بالتكافل  الشخصي 

الفاخرة( ما يلي:
الزامهم  التجارة  قانون  من   278 المادة  بأحكام  عماًل   )1
بقيمة االدعاء بالحق الشخصي والبالغة )6000 دينار( )ستة 

آالف دينار(.
قانون  من  و167(  و166   164( المواد  بأحكام  وعماًل    )2  

أصول المحاكمات المدنية تضمينهما الرسوم والمصاريف.
3( وعماًل بأحكام المادة )4/46( من قانون نقابة المحامين 
تضمينهم مبلغ )350 دينار( )ثالثمئة وخمسون دينار( أتعاب 

محاماة.
وحتى  الشيكات  عــرض  تاريخ  من  القانونية  الفائدة   )4

السداد التام. 
أحمد  عليهما  المشتكى  الشخصي عن  بالحق  االدعاء  رد   )5
ورياض وتضمين الجهة المدعية أتعاب المحاماة مبلغ 350 

دينار.
عليه  المدعى  عليه  المشتكى  بحق  الوجاهي  بمثابة  حكمًا 
علنا  وافهم  صدر  لالستئناف،  قاباًل  زيد،  الشخصي  بالحق 
بن  الثاني  اهلل  عبد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  باسم 
الحسين المعظم )حفظه اهلل ورعاه( بتاريخ 2020/06/24.

وزارة العدل
دائرة تنفيذ شرق عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-3 
)3198- 2020( سجل عام - ع

اسم المحكوم عليه / المدين :
احمد محمود فضل كنعان

ميني  من  بالقرب  نــوارة  ام   / عمان  العنوان:  
ماركت ابو خضر عمارة 9  

رقم االعالم السند التنفيذي : 22248
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ شرق عمان
والرسوم  دينار   4050  : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت 
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

        حمزه احمد سعيد الحوامده  
المبلغ المبين اعاله 

واذا انقضت هذه المدة ولم تؤد الدين المذكور 
دائرة  ستقوم  القانونية  التسوية  تعرض  او 
التنفيذ بمباشرة المعامالت القانونية التنفيذية 

الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ شرق عمان

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق شرق عمان

مذكرة تبليغ موعد جلسه للمدعى 
عليه / بالنشر

رقم الدعوى :1-3 )2020-2633 
( سجل عام

الهيئة القاضي : سوزان اسماعيل محمد 
حيمور 

اسم المدعى عليه وعنوانه:
ابراهيم عثمان عبد الفتاح ابو خياره

العنوان : عمان / المرقب مقابل مدرسة 
المرقب الثانويه

يقتضى حضورك يوم : االثنين الموافق 
 2020/9/7

الساعة 9:00
والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 

اقامها عليك المدعي :
       ماهر حنا ابراهيم حداد 

فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات المدنية.

اخطار صادر عن دائرة
تنفيذ عمان  

  رقم الدعوى11-5  )11904 - 
2020 ( – سجل عام -  ص

محمد  سليم  المدين   / عليه  المحكوم  اســم 
فارس نمر  

عمان / جبل المريخ / اخر سرفيس جبل المريخ 
/ اخر الدرج البيت على اليمين رقم 26/ دخلة 

ماركة العباسية / قبل مسجد منولر الحديد 
رقم االعالم / السند التنفيذي 1-5/)27780-

2019( – سجل عام
محل صدوره تنفيذ عمان 

والرسوم  دينار   1960  : الدين   / به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة إن وجدت والفائدة 

إن وجدت 
يوما  عشر  خمسة  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 
المحكوم  الى  االخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي 

له / الدائن 
وفاء محمد احمد الطوباسي

المدة  هذه  انقضت  واذا  اعــاله  المبين  المبلغ 
التسوية  تعرض  او  المذكور  الدين  تؤد  ولم 
بمباشرة  التنفيذ  ــرة  دائ ستقوم   . القانونية 

المعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 
مأمور التنفيذ عمان

وزارة العدل
دائرة تنفيذ شمال عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 
1-11)3321- 2020(سجل عام ع

اسم المحكوم عليه / المدين :
رعد محمد خليل ابو شكر 

العنوان: عمان / ماركا الشمالية – حي الونانات 
– قرب مياه السالم  

رقم االعالم السند التنفيذي : 24392
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ شمال عمان
والرسوم  دينار   10000  : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

محمود فضاله محمود امريزيق 
المبلغ المبين اعاله 

واذا انقضت هذه المدة ولم تؤد الدين المذكور 
دائرة  ستقوم  القانونية  التسوية  تعرض  او 
التنفيذ بمباشرة المعامالت القانونية التنفيذية 

الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ شمال عمان 

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء جنوب عمان 

مذكرة تبليغ مشتكى عليه / بالنشر
رقم الدعوى :3-2  )2020/4168 

( سجل عام
يونس  شوكت  مهند   : القاضي  الهيئة/ 

البشتاوي
اسم المشتكى عليه : 

ضياء منصور حسين المهيرات 
العنوان : عمان / المقابلين حي المهيرات 
اعادة  او  بنشر  قصدا  القيام   : التهمه 
نشر ما ينطوي على ذم و قدح و تحقير 
الشبكة  او  االلكتروني  الموقع  من خالل 

المعلوماتية )11(
يقتضى حضورك يوم : االثنين الموافق 

 2020/9/7
الساعة 9:00

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك الحق العام ومشتكي : 

عمر علي مفلح الخصيالت
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات الجزائيه.

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان / قسم شرق عمان 

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-3 
)3199- 2020( سجل عام ع

اسم المحكوم عليه / المدين :
ابراهيم خليل خميس ذياب 

الكرم  ابو  شارع  القويسمه   / عمان  العنوان: 
قرب الملعب  

رقم االعالم السند التنفيذي : 52795
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ عمان / قسم شرق عمان 
والرسوم  دينار   3800  : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

ابراهيم محمد سعيد الحوامده 
المبلغ المبين اعاله

واذا انقضت هذه المدة ولم تؤد الدين المذكور 
دائرة  ستقوم  القانونية  التسوية  تعرض  او 
التنفيذ بمباشرة المعامالت القانونية التنفيذية 

الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ شرق عمان

وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 
)1128- 2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
  محمد منصور سالمه الدبايبه  

      العنوان: عمان / ابو علندا – المستندة محل 
محمد منصور 

رقم االعالم السند التنفيذي : 1 
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان
والرسوم  دينار   1740  : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 
عبد الوهاب محمد حماد الفشيكات 

المبلغ المبين اعاله 
واذا انقضت هذه المدة ولم تؤد الدين المذكور 
دائرة  ستقوم  القانونية  التسوية  تعرض  او 
التنفيذ بمباشرة المعامالت القانونية التنفيذية 

الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 1-5 )2019-28431( 

سجل عام
تاريخ الحكم : 2020/1/29

طالب التبليغ وعنوانه : احمد محمود اسماعيل القرنه 
ط   7 عماره   – المرساه  شارع   – الغربي  الــذراع  عمان/ 

ارضي 
المطلوب تبليغه وعنوانه : 

تيسير توفيق راضي مساعد 
االمل  مستشفى  من  بالقرب   – الداخليه  دوار   / عمان 

للتوليد والجراحه النسائيه – منزل محمد مساعد
خالصة الحكم :

وعليه وتأسيسًا لما تقدم تقرر المحكمة ما يلي:-
1- عماًل بأحكام المادة 1818 من مجلة األحكام العدلية 
بإلزام  الحكم  البينات  قانون  من  و61  و60   53 والمواد 
المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره 5000 ريال 
بالدينار  يعادلها  ما  او  اماراتي  درهم  و3000  سعودي 

االردني بتاريخ الوفاء.
قانون  من  161و166و167  المواد  بأحكام  عماًل   -2
أصول المحاكمات المدنية والمادة 4/46 من قانون نقابة 
والمصاريف  الرسوم  عليه  المدعى  تضمين  المحامين 
القانونية  والفائدة  محاماة  أتعاب  بدل  دينار   75 ومبلغ 

بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
بحق  الوجاهي  وبمثابة  المدعي  بحق  وجاهيًا  ــرارًا  ق
باسم  علنًا  وأفهم  صدر  لالعتراض  قاباًل  عليه  المدعى 
حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين 

المعظم 
 » حفظه اهلل ورعاه » بتاريخ 2020/01/29

وزارة العدل
دائرة تنفيذ شرق عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-3 
)3137- 2020( سجل عام - ص

اسم المحكوم عليه / المدين :
رافع عبد المنعم صبري القزعه 

شارع  النصر  جبل  عمان   / عمان  الــعــنــوان:  
الفورسية بحانب مسجد اسيد بن خضير سوبر 

ماركت رافع القزعة  
رقم االعالم السند التنفيذي : 1-3  / )5893-

2019( – سجل عام
تاريخه : 2019/12/17

محل صدوره : تنفيذ شرق عمان
والرسوم  دينار   9653.9  : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت 
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

        شركة عماد بوجه واخوانه 
المبلغ المبين اعاله 

واذا انقضت هذه المدة ولم تؤد الدين المذكور 
دائرة  ستقوم  القانونية  التسوية  تعرض  او 
التنفيذ بمباشرة المعامالت القانونية التنفيذية 

الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ شرق عمان

وزارة العدل
محكمه بداية حقوق العقبة

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه / بالنشر

رقم الدعوى :2-35 )2020-77( 
سجل عام

سليمان  علي  سليمان   : القاضي  الهيئة 
عمايره  

اسم المدعى عليه وعنوانه :
عمر محمود خليل حجاب 

العنوان : عمان / ضاحية الرشيد مقابل 
العلي  العلمية االسالمية – شارع  الكلية 
– بناية 39 – ط2 – الشقة على اليمين 

الخميس   : يـــوم  ــورك  ــض ح يقتضى 
الموافق 2020/8/27 

الساعة 9:00
والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 

اقامها عليك :
عماد عدنان محمد الرشق 

فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات المدنية.

وزارة العدل
دائرة تنفيذ سحاب

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-7 
)797- 2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليهم / المدين :
 • محمد انور راغب النقيب 
 • امجد انور راغب النقيب 

العنوان: عمان / عمان – جبل الحسين – شارع 
خالد بن الوليد منزل رقم 6 

رقم االعالم السند التنفيذي : 1 ، 2
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ سحاب
والرسوم  دينار   540   : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

عالء احمد فارس عبد الجواد 
المبلغ المبين اعاله 

واذا انقضت هذه المدة ولم تؤد الدين المذكور 
دائرة  ستقوم  القانونية  التسوية  تعرض  او 
التنفيذ بمباشرة المعامالت القانونية التنفيذية 

الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ سحاب

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق شرق عمان
مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 

رقم الدعوى : 1-3 )2020-1387( 
سجل عام

تاريخ الحكم : 2020/7/8
طالب التبليغ وعنوانه : ماهر حنا ابراهيم حداد    

عمان 
المطلوب تبليغه وعنوانه : 

محمد فواز عواد الجبور
 عمان / المرقب – مقابل مدرسة المرقب الثانويه 

خالصة الحكم :
وعليه وسندا لما تقدم تقرر المحكمة ما يلي: 

1-عماًل بأحكام المادة ) 1818 ( من مجلة األحكام 
العدلية والمواد ) 87 ، 199 /2 ، 1/202  ، 700/ 
1 ، 708(  من القانون المدني  والمادة )1/41( من 
قانون البينات إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي 

مبلغ  )1120(  دينار.
2-عماًل بأحكام المواد ) 161 ،163 ،  و166 و 167 
( من قانون أصول  المحاكمات  المدنية  والمادة  46 
المدعى عليه  المحامين تضمين  نقابة  قانون  من  
اتعاب  دينار   )56.10( ومبلغ  والرسوم  المصاريف 
المطالبة  تاريخ  من  القانونية  والفائدة  محاماة 

وحتى السداد التام.
حكمًا وجاهيًا بحق المدعي وبمثابة الوجاهي بحق 
حضرة  باسم  صدر  لالعتراض  قاباًل  عليه  المدعى 
الحسين  بن  الثاني  عبداهلل  الملك  الجاللة  صاحب 

»حفظه اهلل ورعاه« بتاريخ 2020/7/8
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اعالن بيع بالمزاد العلني صادر عن دائرة تنفيذ  غرب عمان  في الدعوى التنفيذية رقم 2020/231 ع   
والمتكونة فيما بين :  الدائن  : بنك االردن وكياله المحاميان اسامة سكري وشادي ايبف .

 المدين / الكفيل  :   محمد إبراهيم ضامن عبد القادر .
يعلن للعموم بانه  مطروح للبيع بالمزاد العلني كامل حصص  المدين / الكفيل  محمد إبراهيم ضامن عبد القادر 
في  قطعة االرض رقم 1382 حوض 2 الكرسي قرية وادي السير أراضي غرب عمان والموضوعة تامينا لدين 
الدائن بنك األردن من الدرجة األولى بموجب سند تامين دين رقم 220 معاملة رقم 88 تاريخ 2019/3/27  من 

الدرجة الثانية بقيمة  ثالثمائة وخمسون الف دينار  والفوائد والعموالت .
أوال : العقار موضوع الدعوى عبارة عن بناء سكني فيال سكنية مقامة على قطعة األرض رقم 1382 حوض 2 
المقام  أراضي غرب عمان ومساحة األرض  والتابعة لمديرية تسجيل  السير  الكرسي لوحة رقم 13 قرية وادي 
عليها العقار موضوع الدعوى 785 متر مربع والعقار موضوع الدعوى مملوك بالكامل للسيد محمد إبراهيم ضامن 
عبد القادر والعقار نوعه ملك تنظيم العقار هو بناء سكني سكن ب باحكام خاصة يقع البناء موضوع الدعوى على 

شارع أبو قحافة وهو شارع معبد ونافذ يحمل البناء رقم 95 حسب ترقيم امانة عمان الكبرى  .
ثانيا : البناء ذو واجهات حجرية من الحجر النظيف حيث يحيط بالبناء من الجهات األربعة وحسب واقع الحال ويوحد 
بروزات حجرية واشرعة حجرية كما يوجد بروزات واقواس حجرية والبناء موضوع الدعوى تم على مراحل حيث 
تم انشاء الطابق التسوية وهي مرخصة خدمات وشقة بمساحة 339 متر مربع عام 2008 كما تم انشاء الطابق 
األرضي وهو مرخص سكن فيال دوبلكس بمساحة 312 متر مربع وقد تم انشاء بين عام 2006 وعام 2008 تم 
انشاء الطابق األول وهي عبارة عن شقة واحدة تحت التشطيب وهو عبارة عن شقة سكنية مساحتها 318 متر 
مربع وكما تم انشاء روف مساحته 142 متر وهو تحت التشطيب كما يوجد إضافة بروزات ومظلة مدخل بمساحة 
30 متر مربع كما تم إضافة على الطابق األرضي مظلة بمساحة 15 متر مربع ومجموع جميع المساحات بالعقار 
موضوع الدعوى الجاهزة 1156 متر مربع ومجموع جميعا المساحات بالعقار موضوع الدعوى تحت التشطيب 696 

مترم مربع . 
الطابق األرضي : هو عبارة عن فيال دوبلكس يتالف من مدخل رئيسي له واجهات أعمدة من الحجر على شكل 
خشب  عليه  الحجر  من  الداخلي  السقف  اما  الحجر  من  الخارجي  سقفه  استقبال  رواق  يوكد  كما  حجرية  براويز 
المعالج وبالطه من الحجر الفاخر والسقف به وحدات انارة من سبوت اليت كما يوجد باب رئيسي يتكون من الخشب 
المعالج صلد وهو ضد الكسروالسرقة ومن النوعية الجنبية الفاخرة كما يوجد بروزات من الحجر حيث يوجد شرفات 
بانوراما من الزجاج تحيط الباب الرئيسي تتالف من الزجاج المعماري دبل جالس ذو سماكة عالية ضد الكسر ومن 
ثم يوجد صالة استقبال بالطها من الرخام اإليطالي الملون كما يوجد سجادة من الزجاج الفسيفسائي اما الدهان 
فهو اوتوشنتو وستوكو ملون ترخيم اما السقف من الجبص امبورد ) فول سيليج( يوجد به بحرات من الجبص 
فنية  ولوحات  ديكورات  اعمال  يوجد  انارة من سبوت اليت كما  انارة مخفية ووحدات  وبه وحدات  قبة  على شكل 
على االسقف من الفوم والجبص والخشب الصلد كما يوجد بواقع الحال صالة ضيوف بالطها من الرخام اإليطالي 
الملون كما يوجد سجادة من الرخام الفسيفسائي اما الدهان فهو اوتشنتو وستوكو ملون ترخيم اما السقف من 
الجبصن بورد فول سيلنج يوجد به بحرات من الجبص على شكل قبة وبه وحدات انارة مخفية ووحدات انارة من 
الجدران  بعض  على  الفاخرة  االجنبية  النوعية  من  جدان  ورق  يوجد  كما  ديكورات  اعمال  يوجد  كما  اليت  سبوت 
للضيوف بالطه  المعالج كما يوجد حمام  الصلد  الماهجوني  البلوط  الخشب  الحال يوجد خزائن من  واقع  وحسب 
وجدرانه من البورسالن األجنبي باالضالة الى المغسلة لها خزانة يعلوها الرخام وعليها برواز به مراة من الزجاج 
علما بان اطقم البطاريات المياه من النوعية األجنبية باالضافة يوجد مغسلتين لهما خزانة يعلوها الرخام وعليها 
برواز به مراة من الزجاج علما ان اطقم بطاريات المياه من النوعية األجنبية وصالة جلوس بالطها من البورسالن 
األجنبي الفاخر اما الدهان فهو اوتشنتو وستوكو ملون ترخيم اما السقف من الجبصن بورد فول سيلنج يوجد به 
بحرات من الجبص به وحدات انارة مخفية ووحدات انارة من سبوت اليت كما يوجد ديكورات وقواطع من الحجر بها 
ديكورات  وحسب واقع الحال يوجد مطبخ صغير يخدم الطابق من خشب الصلد نوع خشب صلد مدرن حيث يتكون 
من رفوف خشبية علوية وسفلية اما الخزائن السفلية فيعلوها الرخام االجنبي علما ان جميع الخزائن بها وحدات 
انارة من سبوت اليت والمطبخ بالطه من البورسالن اما جدرانه من البورسالن اما سقف المطبخ من الجبصن بورد 
فول سيلنج يوحد به بحرات من الجبصن بورد  به وحدات انارة مخفية ووحدات انارة من سبوت اليت كما يوجد 
بواقع الحال اربع غرف نوم ماستر واحدة منهم رئيسية اما غرفة النوم الرئيسية ارضياتها من البورسالن ودهانها 
املشن ملون كما يوجد ديكورات من الجبص وخزائن حائط كما يوجد واجهة كاملة الزجاج وااللمنيوم على شكل 
شرفة زجاجية من الزجاج وااللمنيوم اما سقفها فهو من الجبصن بورد فول سيلنج يوجد به بحرات من الجبصن 
بورد به وحدات انارة مخفية ووحدات انارة من سبوت اليت ويوجد غرفة مالبس اما الحمام ارضياته من البورسالن 
األجنبي وجدرانه من البورسالن االجنبي ويتكون من اطقم حمامات وبانيو وشوربوكس ومغسلة ضمن الخزائن 
من رخام علما ان اطقم بطاريات المياه من النوعية األجنبية كما يوجد ديكورات من البورسالن به مراه من الزجاج 
اما غرفة النوم الماستر األخرى ارضياتها من البورسالن ودهانها عادي ملون كما يوجد خزائن حائط اما سقفها 
فهو من الجبصن بورد به وحدات انارة مخفية ووحدات انارة من سبوت اليت وبها حمام ارضياته من البورسالن 
األجنبي وجدرانه من البورسالن االجنبي ويتكون من اطقم حمامات وبانيو  كما يوجد وحسب واقع الحال شرفة 
ترس بالطه من البورسالن األجنبي له سور من الحجر وعليه درابزين من الكروم كما يوجد بواقع الحال مكرر درج 

داخلي بالطه من الرخام ملبس بخشب الباركيه األجنبي وعليه درابزين من الكروم والزجاج والسيكوريت  دبل 
يؤدي الى طابق التسوية .  

طابق التسوية : حسب واقع الحال صالة جلوس بالطها من الرخام  اإليطالي والبورسالن اما الدهان فهو ابيض 
واسقف  بحراتي  الجبص على شكل  بحرات من  به  يوجد  فول سيلنج  بورد  الجبصن  السقف من  اما  اجنبي  مط 
الفاخرة على  األجنبية  النوعية  انارة من سبوت اليت كما يوجد ورق جدران من  انارة مخفية ووحدات  به وحدات 
بعض الجدران وحسب واقع الحال يوجد براويز من الخشب البلوط الماهجوني الصلد المعالج كما يوج بواقع الحال 
المطبخ من خشب الصلد من الموديالت الجديدة مدرن حيث يتكون من رفوف خشبية علوية وسفلية بحيث يشتمل 
داخل هذه الخزائن على فرن كهربائي ومايكرويف كهربائي وجميعهم من النوعية األجنبية الفاخرة اما الخزائن 
الرخام األجنبي الصناعي والمطبخ بالطه من السيراميك اما جدرانه أيضا من السيراميك اما  السفلية فيعلوها 
سقف المطبخ فهو من الجبصن بورد فول سيلينج بها وحدات انارة سبوت اليت كما ان المطبخ مفتوح على صالة 
الجلوس داخل المطبخ لها أبواب من االلمنيوم والزجاج باب سحاب يودي الى الحديقة كما يوجد حسب واقع الحال 
مطبخ ثانوي ديرتي كتشن من خشب الصلد من الموديالت الجديدة مدرن حيث يتكون من رفوف خشبية علوية 
وسفلية اما الخزائن السفلية فيعلوها الرخام اإليطالي بالطه من السيراميك اما جدرانه أيضا من السيراميك اما 
اسقف المطبخ فهو من الجبصن بورد فول سيلنج بها وحدات انارة سبوت اليت وحسب واقع الحال يوجد جناح يتكون 
من غرفة مكتب ارضياته من بالط الرخام األجنبي ودهانها اوتوشنتو وستوكو ترخيم ملون اما سقفه فهو من 
الجبصن بورد فول سيلينج وبه وحدات انارة من سبوت اليت كما يوجد بحرات وكرنيش من الجبص يوجد حسب 
السيراميك حسب  الحال ديكروات من الخشب الصلد على شكل خزائن ويخدمها حمام بالطه وجدرانه من  واقع 
غرفة  ويوجد  السيراميك  من  وجدرانه  بالطه  حمام  وبها  السيراميك  من  بالطها  خادمة  غرفة  يوجد  الحال  واقع 
الطابق  لها  السيراميك كما يوجد  الحديد ويوجد غرفة خزين بالطها من  السيراميك وباب من  بويلر بالطها من 
مدخل رئيسي له واجهات من الحجر على شكل براويز حجرية كما يوجد رواق استقبال بالطه البورسالن األجنبي 
الفاخر اما جدرانه من الحجر اما السقف من الحجر يوجد به وحدات انارة من سبوت اليت كما يوجد واجهة باب على 
مدخل الرواق من الزجاج وااللمنيوم يؤدي الى صالة استقابل وصالة جلوس كما يوجد بهذا الطابق مدخل مستقل 
يؤدي الى الساحات الخارجية والشارع العام مباشر و حسب واقع الحال يوحد غرفة خادمة بالطها من السيراميك 
وبها حمام بالطه وجدرانه من السيراميك و يوجد غرفة بويلر وغرفة خزين بالطها من السيراميك ولها باب من 
الحديد و يوجد غرفة حارس بالطها من السيراميك وحسب واقع الحال يوجد بهذا الطابق مدخل مستقل يؤدي الى 
الساحات الخارجية والشارع العام مباشرا والغرفة لها حمام بالطه وجدرانه من السيراميك ولها باب حديد كما يوجد 

كراج يتسع لسيارتين بالطه من الحجر االسمنتي .  
ومكونة من صالة ضيوف وصالة جلوس  عبارة عن شقة سكنية  الحال  واقع  : حسب  االنشاء  قيد  األول  الطابق 
يوجد  كما  تأسيس حمام  مع  وخزين  خادمة  وغرفة  ماستر  منها  اثنتان  نوم  وأربعة غرف  وحمام ضيوف  ومطبخ 
حسب واقع الحال شرفة بلكونة وحسب واقع الحال ان هذا الطابق مقصور طبقة قصاره خشنة وطبقة قصارة 
ناعمة وتم تأسيس االعمال الكهربائية والتي تشمل على برابيش ومواسير نقاط االنارة وتاسيس وتركيب علب 
نقاط االباريز والبرابيش والمواسير فقط وحسب واقع الحال تم تركيب حلق  الخشبي الخاص باالبواب تأسيس 
وكما تم تركيب وتاسيس االعمال المكانيكية والتي تشمل اعمال صرف الصحي وتاسيس شبكة المياه والتدفئة 
والتي تشمل على تكريب الخزائن المياه وخزائن التدفئة وتمديد المواسير الثيرموبكس االرضية وتركيب مواسير 

الصرف الصحي وبالحمامات ومطبخ .
الطابق الروف ) قيد االنشاء ( : حسب واقع الحال ان هذا الطابق عبارة عن روف يتبع لطابق الثاني ويتالف من صالة 
جلوس ومطبخ صغير وحمام وغرفتين نوم اثنتان ماستر مع حمام والسطح معزول ويعلوه طبقة من العزل الحراري 
الفوم وحسب واقع الحال ان هذا الطابق مقصور طبقة قصارة خشنة وطبقة قصاره ناعمة وتم تأسيس االعمال 
والبرابيش  االباريز  نقاط  علب  وتركيب  وتاسيس  االنارة  نقاط  ومواسير  برابيش  على  والتي تشمل  الكهربائية 
والمواسير كما تم تركيب حلق الخشبي الخاص باالواب تأسيس وتم تركيب وتاسيس االعمال المكانيكة والتي 
تشمل اعمال الصرف الصحي وتاسيس شبكة  المياه والتدفئة والتي تشمل على تركيب الخزائن المياه وخزائن 

التدفئة وتمديد المواسير الثيرموبكس األرضية وتركيب مواسير الصرف الصحي بالحمامات ومطبخ .
الساحات الخارجية : 

يوجد  الواقع  األجنبي وحسب  الديكوري  الحجري  السيراميك  من  بالطها  الخارجية  الساحات  ان  الحال  واقع  حسب 
درج خارجي يصل بين الساحات بالطابق األرضي بالطه من الحجر اما الجدران الخارجي السور الخارجي المحيط 
بالعقار موضوع الدعوى وحسب واقع الحال فهو حجري من الواجهتين دبل فيس ببعض األماكن وخصوصا بالجهة 
بالحدائق  بالممرات  فان  الحال  واقع  البركة وحسب  بجانب  السيكوريت  الزجاج  من  واجهات  االسوار  على  الخلفية 
بالطها والسيراميك الحجري الديكوري األجنبي الفاخر كما يوجد احواض للزراعة مزروعة بشتالت ونباتات الزينة 
المختلفة كما يوجد ساحات جانبية مبلطة بالبالط الحجري الديكوري والتي تحيط بكامل العقار موضوع الدعوى 

كما يوجد بها وحدات انارة من سبوت اليت المطرية األرضية ووحدات انارة حدائق جانبية سبوت اليت المطرية .

اما الجدران الخارجي السور الخارجي المحيط بالعقار موضوع الدعوى وحسب واقع الحال فهو حجري من الواجهتين 
الخارجي من  للكراج  المعالج كما يوجد باب  المعينية  المشربيات  الديكوري  الحجر  دبل فيس عليها ديكورات من 
الحديد والمعالج يعمل على الكهرباء ويتم التحكم به عن بعد وحسب واقع الحال فان الممرات بالحدائق الخلفية 
وكما  الخلفية  الخارجي  بالجهة  عادي  البالط  يوجد  وكما  والديكوري  الحجري  السيراميك  من  بالطها  واالمامية 
يوجد احواض للزراعة مروعة بشتالت ونباتات الزينة المختلفة كما يوجد ساحات جانبية مبلطة بالبالط الحجري 
الديكوري والتي تحيط بكامل العقار موضوع الدعوى كما يوجد وحسب واقع الحال وحدات انارة خارجية مطرية 

من النوعية األجنبية .
مالحظات : 

ومراحيض  خزائن  لها  مغاسل  من  تتكون  الحمامات  واطقم  السيراميك  من  وجدرانها  ارضياتها  الحمامات  جميع 
افرنجية وبيديه ويوجد بانيو بكل حمام غرف النوم كما يوجد جاكوزي بكل حمام  نوم .

الضيوف  وحمام  رئيسية  النوم  بكل حمام غرف  بانيو  وبيديه  مغاسل  تتكون من خالطات  التي  الحمامات  اطقم 
حميعهم من النوعية األجنبية الفاخرة . 

حسب واقع الحال يوجد بالعقار موضوع الدعوى حديقة مزروعة باشجار الزينة المختلفة مع ورود .
حسب واقع الحال جميع االسوار الداخلية بها ديكورات حجرية كما ان الممرات الخارجية كلها حجر كما يوجد وحدات 

انارة خارجية .
الجيدة  النوعية  درج عليه زجاج دبل جالس معماري من  الدعوى مكرر  بالعقار موضوع  يوجد  الحال  واقع  حسب 

بالطه من الرخام عليه درابزين حماية يعلوه طبقة من الخشب المعالج .
جميع الشبابيك واالبواب شرفات البلكونات بالعقار موضوع الدعوى من النوعية الجيدة بحيث الزجاج دبل جالس 

وااللمنيوم مقطع خاص وعلى هذه الشبابيك ابجورات .
الباب الرئيسي واالبواب الداخلية جميعها خشبية صلد من النوعية الجيدة .

يوجد تدفئة مركزية للعقار موضوع الدعوى كما يوجد بويلر عدد 2 من النوعية الجيدة وخزانات .
الشرفات بالعقار موضوع الدعوى جدرانها من الداخل والخارج حجرية .

حسب واقع الحال يوجد بالعقار موضوع الدعوى بئر ماء .
حسب واقع الحال العقار موضوع الدعوى يوجد به نظام حماية ضد السرقة ويشمل على كواشف حركة موجودة 

بكل الطوابق كما يوجد نظام انتركم متطور كما يوجد كميرات مراقبة وخارجية بكامل الساحات الخارجية .
حسب واقع الحال العقار موضوع الدعوى يشغل من قبل المالك وقت الكشف .

حسب واقع الحال العقار موضوع الدعوى سقفه عالي 3.8 متر وهذا من مواصفات الفلل والقصور المميزة .
يوجد بالعقار موضوع الدعوى تأسيس مصعد يخدم جميع الطوابق كما يوجد نظام صوت يخدم جميع الطوابق 

سماعات .
يوجد بالعقار بئر ماء يتسع 70 متر مكعب كما يوجد نظام ري بالتنقيط بكافةارجاء  احواض الزراعة ويتم التحكم 

بها .
ثانيا : التقديرات : 

تم تقدير سعر ارض العقار موضوع الدعوى ب 650 دينار للمتر المربع الواحد :
 650دينار للمتر المربع ×785 متر مساحة ارض العقار = 510250 دينار .

تم تقدير سعر البناء بالمتر المربع كما يلي : 
تم تقدير سعر المتر المربع بطابق التسوية واالرضي بمبلغ 600 دينار : 

600 دينار سعر المتر المربع ×1156 متر مربع مجموع مساحة بطابق التسوية واالرضي = 693600 دينار .
تم تقدير سعر المتر المربع بالطابق األول والرووف بمبلغ 350 دينار : 

350 دينار سعر المتر المربع ×696 متر مربع مجموع مساحة بطابق األول والرووف =243600 .
تم تقدير تكلفة اقامة االسوار االستنادية واالعمال الخارجية ونباتات واألشجار والممرات بمبلغ مقطوع 30000 

دينار .
تم تقدير تكلفة إقامة بئر ماء 12000 دينار .

سعر ارض العقار 510250+ مجموع قيم طابق التسوية واألرضي 693600+مجموع قيم الطابق األول والرووف 
 1489450  = ماء 12000  بئر  تكلفة  واألشجار 30000+  ونباتات  الخارجية  االعمال  قيمة  دينار +   243600

مليون واربعمائة وتسعة وثمانون الف واربعمائة وخمسون دينار 
فعلى من يرغب بالمزاودة مراجعة دائرة تنفيذ غرب عمان  خالل مدة ثالثون يوما من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا 
اإلعالن مصطحبا معه 10% من القيمة المقدرة عند وضع اليد تامينا للدخول بالمزاد  وعلى  من يرغب بالمزاودة 
والدالله والطوابع  النشر  اجور  ان  العدل https://auctions.moj.gov.jo علما  المزاودة عبر موقع وزارة  الكترونيا 

تعود على المزاود االخير  .  
مامور تنفيذ غرب عمان   


