


اعالن بيع رابع باملزاد العلني ملدة خم�صة ع�صر يومًا �صادر عن دائرة تنفيذ
)2016/4530( رق��م  التنفيذي��ة  بالق�ص��ية  ارب��د  بداي��ة  حمكم��ة 

واملتكونة بني الدائن: البنك الأهلي الأردين - وكياله املحاميان اأجمد العبدالالت وحممد من�صور احلديدي
واملدين/الكفيل بالعقار: م�صطفى طالل م�صطفى تايه

يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني ال�صقة رقم )-102( املقامة على قطعة الأر�ض رقم )283( حو�ض رقم )14( ال�صيخ خليل 
قرية اربد اأرا�صي اربد، والبالغة م�صاحتها ح�صب �صند الت�صجيل )126م2( والعائدة ملكيتها للكفيل بالعقار اأعاله واملو�صوعة تاأميناً 
للدين ل�صالح الدائن البنك الأهلي الأردين مبوجب �صند التاأمني رقم )385( تاريخ 2008/8/19 من الدرجة الأوىل بقيمة )34776 

دينار( اأربعة وثالثون األف و�صبعمائة و�صتة و�صبعون دينارا اأردين، واملنظم لدى مديرية ت�صجيل اأرا�صي اربد.
موقع العقار:

ان قطعة الأر�ض من نوع امللك داخل التنظيم تقع يف جممع ال�صيخ خليل مقابل م�صت�صفى القوا�صمي من اأرا�صي اربد مقام عليها بناء 
�صكني موؤلف من طوابق و�صقق وت�صله اخلدمات العامة وحتيطه الأبنية ال�صكنية وواقع على �صارعني تنظيميني مفتوحني ومعبدين 

والقطعة اأحكام تنظيمها جتاري + �صكن )ب( وهي ذات موقع مميز ومهم.
و�صف العقار:

ان ال�صقة هي طابق ت�صوية �صقة �صمالية �صرقية �صقة جنوبية وتبلغ م�صاحتها 126م2 وتتكون من ثالث غرف نوم + �صيوف + �صالة + 
ثالث حمامات + مطبخ وخزائن املطبخ هي �صفلية وهي من الملنيوم، ويوجد لها حماية لل�صبابيك و�صبابيكها من الملنيوم واأبوابها 

من اخل�صب وبالطها من ال�صرياميك وجميع الغرف ديكورها من اجلب�صن بورد وت�صطيبها جيد جدا.
التقديرات:

- نقدر قيمة املرت املربع الواحد من م�صاحة ال�صقة مببلغ 250 دينار وبذلك تكون قيمة ال�صقة ت�صاوي )126 مرت مربع × 250 دينار( 
= 31500 دينار اأردين.

هذا وقد متت املزاودة على العقار اعاله من قبل الدائن البنك الهلي الردين ببدل وقدره )18900( دينار، ثمانية ع�صر الفا وت�صعمائة  
دينار اردين.

فعلى من يرغب باملزاودة احل�صور اىل دائرة تنفيذ حمكمة بداية اربد خالل خم�صة ع�صر يوما من اليوم التايل لن�صر هذا العالن يف 
�صحيفتني يوميتني حمليتني، م�صطحبا معه تاأمينا 10% من القيمة املقدرة اعاله، على ان ل تقل ن�صبة ال�صم عن 2% من بدل املزاودة 

الخري، علما بان الطوابع والدللة تعود على املزاود الخري.
ماأمور التنفيذ

اعالن بيع رابع باملزاد العلني ملدة خم�صة ع�صر يوما �صادر عن دائرة تنفيذ
2016/4770 رق��م  التنفيذي��ة  الق�ص��ية  يف  ارب��د  بداي��ة  حمكم��ة 

واملتكونة بني الدائن: البنك الهلي الردين - وكياله املحاميان اجمد العبدالالت وحممد من�صور احلديدي
واملدين/الكفيل بالعقار: حممد رزق نهار �صخاترة

يعلن للعموم بانه مطروح للبيع باملزاد العلني ال�صقة رقم )111( املقامة على قطعة الر�ض رقم )29( حو�ض رقم )20( 
قروق اجلنوبي - قرية اربد - ارا�صي اربد، والبالغة م�صاحتها ح�صب �صند الت�صجيل )200م2( والعائدة ملكيتها للكفيل 
بالعقار اعاله واملو�صوعة تاأمينا للدين ل�صالح الدائن البنك الهلي الردين مبوجب �صند التاأمني رقم )1977( تاريخ 
2015/11/29 من الدرجة الوىل بقيمة )76000( دينار، �صتة و�صبعون الف دينار اردين، واملنظم لدى مديرية ت�صجيل 

ارا�صي اربد.
* موقع العقار: ان قطعة الر�ض من نوع امللك من ارا�صي بلدة اربد تقع اىل ال�صرق من م�صجد �صامراء ويقع على طول 
مفتوح  )12م(  عر�ض  �صارع  الغربية  اجلهة  من  ومعبد  مفتوح  )20م(  عر�ض  �صارع  ال�صمالية  اجلهة  من  القطعة  واجهة 

ومعبد وهي باحكام تنظيم �صكني ت�صل القطعة كافة اخلدمات تربتها حمراء �صاحلة للزراعة.
* و�صف العقار: مقام على هذه القطعة عمارة �صكنية مكونة من طابق ت�صوية وطابق ار�صي واول وثاين وثالث، والبناء 
مفرز ح�صب �صندات الت�صجيل املربزة، جميع واجهات البناء ديلوك�ض، وتقع ال�صقة يف الطابق الول �صقة جنوبية وتبلغ 
م�صاحة )29/111( ح�صب �صند الت�صجيل املربز )200م2( وتقدر عمر ال�صقة بـ)10( وابواب ال�صقة الداخلية من اخل�صب 
وال�صبابيك من الملنيوم، حمامات عدد )3( ومطبخ راكب، ار�صيات غرفة ال�صيوف وال�صالة من الرخام وبقية الغرف من 

البور�صالن، ديكورات جب�صني، اباجورات على ال�صبابيك.
* التقديرات: نقدر قيمة املرت املربع الواحد من م�صاحة ال�صقة مببلغ )300( دينار �صامال فرتة ال�صتهالك، وبذلك تكون 

قيمة ال�صقة= 200م2×300 دينار= 60000 دينار، فقط �صتون الف دينار.
هذا وقد متت املزاودة على العقار اعاله من قبل الدائن البنك الهلي الردين ببدل وقدره )39000( دينار، ت�صعة وثالثون 

الف دينار اردين.
فعلى من يرغب باملزاودة احل�صور اىل دائرة تنفيذ حمكمة بداية اربد خالل خم�صة ع�صر يوما من اليوم التايل لن�صر هذا 
العالن يف �صحيفتني يوميتني حمليتني، م�صطحبا معه تاأمينا 10% من القيمة املقدرة اعاله، على ان ل تقل ن�صبة ال�صم 

عن 2% من بدل املزاودة الخري، علما بان الطوابع والدللة تعود على املزاود الخري.
ماأمور التنفيذ

اإع���������الن ب���ي���ع خ���ام�������س ������ص�����ادر ع�����ن دائ���������رة ت���ن���ف���ي���ذ حم��ك��م��ة
)2007/27ع( رق��م  التنفيذية  الق�صية  يف  عمان  �صرق  حقوق  بداية 

املتكونة فيما بني الدائن: البنك الإ�صالمي الأردين وكيله املحامي عادل جابر.
املدين: �صركة اأحمد عربي عا�صور واأولده، الكفيل بالعقار: خالد احمد عربي عا�صور

الإ�صالمي  البنك  الدائن  املتكونة بني  اأعــاله،  التنفيذية رقم  الق�صية  العلني يف  باملزاد  باأنه مطروح للبيع  يعلن للعموم 
الأردين وكيله املحامي عادل جابر وبني املدين �صركة اأحمد عربي عا�صور واأولده قطعة الر�ض رقم )1137( حو�ض )4 

التليل( لوحة رقم )13( من ارا�صي ماركا والبالغ م�صاحتها )953م2(.
و�صف العقار:

- قطعة الر�ض رقم )1137( حو�ض )4 التليل( لوحة رقم )13( من ارا�صي ماركا والبالغ م�صاحتها )953م2( ومملوكة 
بالكامل لل�صيد/ خالد احمد عربي عا�صور وتقع يف ماركا حي املطار واإىل اجلهة ال�صمالية من �صركة ال�صديق وال�صاحب 
واأن  العقيل(  قا�صم  عقيل  )�ــصــارع  اجلنوبية  جهته  مــن  معبد  �ــصــارع  وعلى  الأردن  �صوفك�ض  مــن  اجلنوبية  اجلهة  واإىل 
القطعة �صناعات خفيفة والقطعة مقام عليها عماره مكونه من طابقني وت�صوية مب�صاحة )450م2( لكل طابق   تنظيم 
)450م2 × 3 = 1350م2( الواجهات الأربعة اخلارجية من احلجر واجلدران الداخلية من الطوب والإ�صمنت وم�صورة من 

الداخل و�صنة الن�صاء حوايل )1995(.
التقدير: قدر قيمة قطعة الأر�ض بقيمة )125( دينار للمرت املربع الواحد. 

)125 دينارا× 953م2= 119125 دينارا، مائة وت�صعة ع�صر األفاً ومائة وخم�صة وع�صرون دينارا.
وقدر قيمة البناء )200( دينار للمرت املربع الواحد.

)200 دينار× 1352م2= 270000 دينار، مائتان و�صبعون األف دينار.
وعليه تكون القيمة الإجمالية لالأر�ض وما عليها من اإن�صاءات ت�صاوي )119125 + 270000 = 389125 دينار( )ثالثمائة 

وت�صعة وثمانون األفاً ومائة وخم�صة وع�صرون دينار(.
علماً باأن املزاود الأخري املحكوم له )البنك الإ�صالمي الأردين( قد قام بالدخول باملزاد بالبدل الأعلى البالغ )100000( 

دينار.
فعلى من يرغب باملزاودة التوجه اإىل دائرة تنفيذ حمكمة بداية �صرق عمان املوقرة خالل خم�صة واأربعون يوماً تلي تاريخ 
هذا الإعالن م�صطحباً معه تاأمني )10%( من القيمة املقدرة امل�صار اإليها اأعاله علماً باأن اأجور الن�صر والدللة والطوابع 
على املزاود الأخري، وعلى اأن ل تقل ن�صبة ال�صم عن )3%( من بدل املزايدة الأحرية، على اأن ل تقل املزاودة عن )%50( 

من القيمة املقدرة. 
ماأمور التنفيذ حمكمة بداية �صرق عمان

اجليزة �صلح  حمكمة  تنفيذ  دائ���رة  ع��ن  ���ص��ادر  نهائي  ان���ذار  اإع���الن 
)2018/51ع(  رق��������م  ال����ت����ن����ف����ي����ذي����ة  ال����ق���������ص����ي����ة  ف���������ي 

املتكونة فيما بني الدائن: البنك الإ�صالمي الأردين وكيله املحامي اأحمد عبد املنعم اأبوزنط
املدين: �صركة الوحدة لتجارة القم�صة وحممد عبد اهلل الدويلة اجلدوع

اىل املحكوم عليهما �صركة الوحدة لتجارة القم�صة وحممد عبد اهلل الدويله اجلدوع اإن الدائن البنك ال�صالمي الردين 
ينذركم انذارا نهائيا بلزوم تاأدية الدين والبالغ 45500 دينار وتوابعه من م�صاريف ونفقات وذلك خالل خم�صة ع�صر يوما 

تلي تاريخ ن�صر هذا العالن.
كما يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني يف الق�صية التنفيذية رقم اأعاله، املتكونة بني الدائن البنك الإ�صالمي 
الأردين وكيله املحامي اأحمد ابوزنط وبني املدين �صركة الوحدة لتجارة القم�صة وكفيلها بالعقار حممد عبد اهلل الدويلة 

اجلدوع، مبوجب رهن قطعة الأر�ض رقم )158( من حو�ض رقم )5( القدره الغربي من اأرا�صي قرية الذره.
* و�صف القطعة:

ان قطعة الأر�ض حتمل رقم 158 حو�ض 5 القدره الغربي لوحة رقم 5 من ارا�صي قرية الذره تبلغ م�صاحتها )10( دومن 
- رقم  املنقوله  المــوال غري  ت�صجيل  - كامال ح�صب قيد  الدويله اجلــدوع  با�صم حممد عبداهلل  و540.850 م2 م�صجله 
البلدية  ال�صوؤون  ووزارة  ت�صجيليا  عمان  جنوب  اأرا�صي  ت�صجيل  مديرية  تتبع   ،2018/05/31 تاريخ   2018-AS-35409
)دائرة التنظيم( تنظيمياً، والأر�ض خمدومة ب�صوارع حتدها باجلهة املالية وال�صرقية واجلنوبية،وهي �صوارع غري معبد 
وغري مفتوح،والأر�ض ذات �صكل �صبه منتظمة، وتقع اإىل الغرب من الطريق ال�صحراوي)عمان-العقبة( وتبعد عنه حوايل 
870 مرت هوائي، وغربي خط الغاز، وقطعة الأر�ض �صليخ خالية من الأبنية والن�صاءات والأ�صجار، والر�ض يوجد فيها 
ميل ب�صيط اىل ال�صمال، وهي ذات تربة �صحراوية �صفراء و ت�صلح للزراعة وللبناء ح�صب احكام التنظيم فيها، تنظيم 

القطعة -خارج التنظيم- وهي بعيدة عن كافة اخلدمات.
* التقدير: وبناًء على ما تقدم من و�صف للقطعة فقد مت تقدير مبلغ )2( دينارين قيمه للمرت املربع الواحد من م�صاحة 

الأر�ض وعليه تكون قيمتها كالتايل: 
10540.85مرت مربع ×2 د =21081.70 دينار، )واحد وع�صرون الف وواحد وثمانون دينارا و70 فل�ض(

علما باأن املزاود الخري البنك ال�صالمي الردين قد زاود مببلغ )21081.70( فعلى من يرغب باملزاودة التوجه اإىل دائرة 
تلي تاريخ هذا الإعــالن م�صطحباً معه تاأمني )10%( من  تنفيذ حمكمة �صلح اجليزة املوقرة خالل خم�صة ع�صر يوماً 
القيمة املقدرة امل�صار اإليها اأعاله على اأن ل تقل املزاودة عن )50%( من القيمة املقدرة علماً باأن ن�صبة ال�صم 5% من قيمة 

اخر مزاودة، علماً باأن اأجور الن�صر والدللة والطوابع على املزاود الأخري. 
مامور تنفيذ حمكمة �صلح اجليزة

اإعالن انذار نهائي �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة �صلح اجليزة
يف الق�صية التنفيذية رقم )2018/52ع( 

املتكونة فيما بني الدائن: البنك الإ�صالمي الأردين وكيله املحامي اأحمد عبد املنعم اأبوزنط
املدين: �صركة الوحدة لتجارة القم�صة وحممد عبد اهلل الدويلة اجلدوع

عنوانه: �صويلح - احلي ال�صرقي - �صارع عبداهلل الرواحنة - عمارة 6 قرب مطعم ال�صيماء
اىل املحكوم عليهما �صركة الوحدة لتجارة القم�صة وحممد عبد اهلل الدويله اجلدوع اإن الدائن البنك ال�صالمي الردين 
ينذركم انذارا نهائيا بلزوم تاأدية الدين والبالغ 25000 دينار وتوابعه من م�صاريف ونفقات وذلك خالل خم�صة ع�صر يوما 

تلي تاريخ ن�صر هذا العالن.
كما يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني يف الق�صية التنفيذية رقم اأعاله، املتكونة بني الدائن البنك الإ�صالمي 
الأردين وكيله املحامي اأحمد ابوزنط وبني املدين �صركة الوحدة لتجارة القم�صة وكفيلها بالعقار حممد عبد اهلل الدويلة 

اجلدوع، مبوجب رهن قطعة الأر�ض رقم )63( من حو�ض رقم )5( القدره الغربي من اأرا�صي قرية الذره
* و�صف القطعة:

ان قطعة الأر�ض حتمل رقم 63 حو�ض 5 القدره الغربي لوحة رقم 5 من ارا�صي قرية الذره تبلغ م�صاحتها )9( دومن 951 
-AS-35408 م2 م�صجله با�صم / حممد عبداهلل الدويله اجلدوع / كامال ح�صب قيد ت�صجيل الموال غري املنقوله رقم

2018 تاريخ 2018/05/31، تتبع مديرية ت�صجيل اأرا�صي جنوب عمان ت�صجيليا ووزارة ال�صوؤون البلدية /)دائرة التنظيم( 
تنظيمياً، والأر�ض خمدومة ب�صارع يحدها باجلهه ال�صمالية،وهو �صارع غري معبد وغري مفتوح،والأر�ض ذات �صكل �صبه 
خط  وغربي  هوائي،  مرت   1500 حوايل  عنه  وتبعد  ال�صحراوي)عمان-العقبة(  الطريق  من  الغرب  اإىل  وتقع  منتظمة، 
الغاز، وقطعة الأر�ض �صليخ خالية من الأبنية والن�صاءات والأ�صجار، والر�ض يوجد فيها ميل ب�صيط اىل ال�صمال، وهي 
ذات تربة �صحراوية �صفراء و ت�صلح للزراعة وللبناء ح�صب احكام التنظيم فيها، تنظيم القطعة -خارج التنظيم-، وهي 

بعيدة عن كافة اخلدمات.
* التقدير: وبناًء على ما تقدم من و�صف للقطعة فقد مت تقدير مبلغ )1.5( دينار قيمه للمرت املربع الواحد من م�صاحة 

الأر�ض وعليه تكون قيمتها كالتايل: 
9951 مرت مربع ×1.5 د =14926.50 دينار )اأربعة ع�صرة الف وت�صعمائة و�صتة وع�صرون دينارا و50 فل�ض(

علما باأن املزاود الخري البنك ال�صالمي الردين قد زاود مببلغ )14926.50( فعلى من يرغب باملزاودة التوجه اإىل دائرة 
تلي تاريخ هذا الإعــالن م�صطحباً معه تاأمني )10%( من  تنفيذ حمكمة �صلح اجليزة املوقرة خالل خم�صة ع�صر يوماً 
القيمة املقدرة امل�صار اإليها اأعاله على اأن ل تقل املزاودة عن )50%( من القيمة املقدرة علماً باأن ن�صبة ال�صم 5% من قيمة 

اخر مزاودة، علماً باأن اأجور الن�صر والدللة والطوابع على املزاود الأخري. 
مامور تنفيذ حمكمة �صلح اجليزة

اخطار �صادر عن دائرة 
تنفيذ حمكمة بداية �صرق عمان

رقم الدعوى التنفيذية: 2019/1953 ع 
ا�صم املحكوم عليه/املدين: حممد زهري حممد عي�صى 

ارميدان  �صارع   - املنارة  - حي  الن�صر  - منطقة  لــه: عمان  اآخــر عنوان 
و�صمال اجل�صور الع�صره و�صمال حمطة اجل�صور الع�صره للمحروقات - 

بناء رقم 23.
حمل   2016/03/02 تــاريــخ   22 رقــم  معاملة   )314( الــرهــن:  �صند  رقــم 

�صدوره ت�صجيل اأرا�صي جنوب عمان 
ان  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دينار   )60000( الدين:  قيمة 

وجدت والفائدة ان وجدت 
تــاريــخ تبليغك هــذه  تــلــي  تــــوؤدي خـــالل ثــالثــني يــومــا  يــجــب عليك ان 
املحامي  وكيله  والتمويل  للتجارة  ال�صكان  بنك  الــدائــن  اىل  الخــطــار 

�صدام الرحامنة، املبلغ املبني اأعاله.
الت�صوية  تعر�ض  اأو  املــذكــور  الــديــن  تـــوؤد  ومل  املـــده  هــذه  انق�صت  واذا 
القانونية �صتقوم دائرة التنفيذ مببا�صرة املعامالت التنفيذية الالزمة 

قانونا بحقك.
ماأمور التنفيذ حمكمة بداية �صرق عمان

حمـــكـــمـــة �ـــصـــلـــح جــــــــزاء عـــمـــان
ــــيــــغ مـــ�ـــصـــتـــكـــى  ــــل ــــب مــــــــذكــــــــرة ت
ـــيـــه بـــاحلـــق  ـــيـــه مـــــدعـــــي عـــل عـــل
ـــــر ـــــ�ـــــص ـــــالـــــن ـــــي/ب ـــــخـــــ�ـــــص الـــــ�ـــــص
/3-5 الـــــــــــــدعـــــــــــــوى:  رقـــــــــــــم 

عــام  �ــصــجــل   -  )2019-4706(
الهيئة/القا�صي: اجمد قا�صم كرمي الزعبي 

ا�صم امل�صتكى عليه:
ـــــركـــــاه و�ـــــص يـــــو�ـــــصـــــف  اكــــــــــــرم  ـــــركـــــة  �ـــــص  .1
يـــــو�ـــــصـــــف ـــــــي  عـــــــل حمـــــــمـــــــد  اأكـــــــــــــــــــــرم   .2

العمر: 15 �صنة
العنوان: عمان/جبل احل�صني

التهمة: �صيك ل يقابله ر�صيد )421(
يــقــتــ�ــصــي حـــ�ـــصـــورك يــــوم الـــثـــالثـــاء املـــوافـــق 
يف  لــلــنــظــر   09:00 الـــ�ـــصـــاعـــة   2019/4/30
الدعوى رقم اعاله والتي اقامها عليك احلق 
لل�صمان  الــعــامــة  املــوؤ�ــصــ�ــصــة  وم�صتكى  الــعــام 
الجتماعي/وكيلها املحامي �صادي الزيادين.

فاإذا مل حت�صر يف املوعد املحدد تطبق عليك 
حماكم  قــانــون  يف  عليها  املن�صو�ض  الحــكــام 

ال�صلح وقانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية.

حمـــكـــمـــة �ـــصـــلـــح حــــقــــوق عــمــان
مــــذكــــرة تــبــلــيــغ مـــوعـــد جــلــ�ــصــة 
لــــلــــمــــدعــــى عـــلـــيـــه/بـــالـــنـــ�ـــصـــر
/1-5 الـــــــــــــدعـــــــــــــوى:  رقـــــــــــــم 
عــام �ــصــجــل   -  )2019-7907(
وا�صف  احمد  روان  الهيئة/القا�صي: 

حليمه 
ا�صم املدعى عليه وعنوانه:

لـــلـــ�ـــصـــيـــانـــة املـــــنـــــ�ـــــصـــــور  مــــــركــــــز   .1
حـــمـــيـــد احــــــمــــــد  ــــن  ــــص حــــ� اأمــــــــــــل   .2
3. حامت حممد احلاج حممد من�صور

عمان/جبل احل�صني
يقت�صي ح�صورك يوم الثالثاء املوافق 
للنظر   09:00 الــ�ــصــاعــة   2019/4/30
يف الــدعــوى رقــم اعــاله والــتــي اقامها 
عليك املدعي املوؤ�ص�صة العامة لل�صمان 
الجــتــمــاعــي/وكــيــلــهــا املــحــامــي �ــصــادي 

الزيادين.
فاإذا مل حت�صر يف املوعد املحدد تطبق 
املــنــ�ــصــو�ــض عليها يف  عــلــيــك الحـــكـــام 
اأ�صول  وقانون  ال�صلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية.

حمـــكـــمـــة �ـــصـــلـــح حــــقــــوق عــمــان
مــــذكــــرة تــبــلــيــغ مـــوعـــد جــلــ�ــصــة 
لــــلــــمــــدعــــى عـــلـــيـــه/بـــالـــنـــ�ـــصـــر
/1-5 الـــــــــــــدعـــــــــــــوى:  رقـــــــــــــم 
عــام �ــصــجــل   -  )2019-7903(
ذياب  �صامن  ذيــاب  الهيئة/القا�صي: 

ا�صتيات 
ا�صم املدعى عليه وعنوانه:

1. �صركة املتخ�ص�صة للعماره والفنون
احلـــجـــه مـــنـــيـــب  نـــــ�ـــــصـــــاأت  اأنــــــ�ــــــض   .2
اجلــابــر �صافـي اأحــمــد عبد  رمـــزي   .3

عمان/جبل احل�صني
يقت�صي ح�صورك يوم الثالثاء املوافق 
للنظر   09:00 الــ�ــصــاعــة   2019/4/30
يف الــدعــوى رقــم اعــاله والــتــي اقامها 
عليك املدعي املوؤ�ص�صة العامة لل�صمان 
الجــتــمــاعــي/وكــيــلــهــا املــحــامــي �ــصــادي 

الزيادين.
فاإذا مل حت�صر يف املوعد املحدد تطبق 
املــنــ�ــصــو�ــض عليها يف  عــلــيــك الحـــكـــام 
اأ�صول  وقانون  ال�صلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية.

اعالن بيع رابع باملزاد العلني ملدة خم�صة ع�صر يوما
اربد  بداية  حمكمة  تنفيذ  دائ��رة  عن  �صادر 
2016/1108 رق��م  التنفيذية  الق�صية  يف 
العبدالالت  املحاميان اجمد  وكياله   - الردين  الهلي  البنك  الدائن:  واملتكونة بني 

وحممد من�صور احلديدي
واملدين: مراد �صمري �صاير حداد، والكفيل بالعقار: �صركة �صمري حداد واولده

ال�صقة رقم )121( املقامة على قطعة  يعلن للعموم بانه مطروح للبيع باملزاد العلني 
الر�ـــض رقــم )866( حــو�ــض رقــم )13( قـــروق الــغــربــي - قــريــة اربـــد - ارا�ــصــي اربــد، 
بالعقار  للكفيل  ملكيتها  والعائدة  )170م2(  الت�صجيل  �صند  م�صاحتها ح�صب  والبالغة 
�صند  الردين مبوجب  الهلي  البنك  الدائن  ل�صالح  للدين  تاأمينا  واملو�صوعة  اعاله 
التاأمني رقم )509( تاريخ 2008/5/7 من الدرجة الوىل بقيمة )55000( دينار، خم�صة 

وخم�صون الف دينار اردين، واملنظم لدى مديرية ت�صجيل ارا�صي اربد.
* موقع العقار: ان ال�صقة ال�صكنية من نوع طوابق و�صقق تقع داخل حدود بلدية اربد 
الكربى - منطقة الرو�صة - وهي �صمن احكام تنظيم �صكن )ب( - وتقع اىل اجلهة 
ال�صمالية ال�صرقية من مدينة اربد واىل ال�صمال من ا�صارات الدراو�صة بحوايل )300م( 
وعلى �صارع امللكة نور احل�صني من جهته الغربية، والعقار مو�صوع الدعوى عبارة عن 
من  مكون  بناء  �صمن  فني  الثاين  الطابق  يف  تقع  �صطحها  عدا  �صمالية  �صكنية  �صقة 
اربعة طوابق، يقع على طول واجهة قطعة الر�ض ال�صرقية املقام عليها العقار مو�صوع 
الدعوى �صارع تنظيمي بعر�ض )30م( مفتوح ومعبد جزء منه، العقار مو�صوع الدعوى 
ماء  من  العامة  اخلدمات  كافة  وت�صله  اجلهات  جميع  من  ال�صكنية  بالبنية  حماط 
وكهرباء وهاتف، وهي مفرزة برقم )121( مبوجب بيان التغيري رقم )2006/1238( 

وتبلغ م�صاحتها ح�صب �صند الت�صجيل لدينا )170م2( عدا �صطحها.
* و�صف العقار: ان ال�صقة مبنية من اخلر�صانة امل�صلحة والطوب والواجهات اخلارجية 
حمامات  وثالثة  و�صالون  �صيوف  وغرفة  نــوم  غــرف  ثــالث  من  وتتاألف  احلجر  من 
بها  ويوجد  الداخل  وهي مق�صورة ومدهونة من  ومــوزع   )2( وبرندات عدد  ومطبخ 
ديكورات جب�صني لل�صقف، والبواب الداخلية واخلارجية من اخل�صب وال�صبابيك من 
وهي  لل�صيارات  ومواقف  مب�صعد  وخمدومة  حماية  و�صبك  اباجورات  عليها  الملنيوم 

م�صغولة عند اجراء الك�صف عليها.
)ال�صقة  الدعوى  مو�صوع  العقار  من  الواحد  املربع  املــرت  قيمة  نقدر  التقديرات:   *
 55250 دينارا=  170م2×325  الكلية=  قيمتها  فتكون  دينارا،   )325( مببلغ  ال�صكنية( 

دينارا، خم�صة وخم�صون الفا ومائتان وخم�صون دينارا فقط ل غري.
املــزاودة ربى حممود مفلح العدي  املــزاودة على العقار اعــاله من قبل  هذا وقد متت 
الدائن البنك الهلي الردين ببدل وقدره )33200( دينار، ثالثة وثالثون الفا ومائتا 

دينار اردين.
فعلى من يرغب باملزاودة احل�صور اىل دائرة تنفيذ حمكمة بداية اربد خالل خم�صة 
يوميتني حمليتني،  العـــالن يف �صحيفتني  هــذا  لن�صر  الــتــايل  الــيــوم  مــن  يوما  ع�صر 
م�صطحبا معه تاأمينا 10% من القيمة املقدرة اعاله، على ان ل تقل ن�صبة ال�صم عن 

2% من بدل املزاودة الخري، علما بان الطوابع والدللة تعود على املزاود الخري.
ماأمور التنفيذ

اخطار �صادر عن دائرة 
تنفيذ حمكمة بداية �صمال عمان

رقم الدعوى التنفيذية:- 2019/1939 ع 
ا�صم املحكوم عليه/املدين: عمر اح�صان �صعدون ال�صاوي 

اآخر عنوان له: عمان - ام ال�صماق- �صارع زين بنت احل�صني - قرب امانة 
عمان - ا�صكان ابو ركبه. 

حمل   2012/10/04 تاريخ   27 رقــم  معاملة   )1088( الرهن:  �صند  رقــم 
�صدوره ت�صجيل اأرا�صي غرب عمان 

قيمة الدين: )135000( دينار والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة ان 
وجدت والفائدة ان وجدت 

تــاريــخ تبليغك هــذه  تــلــي  تــــوؤدي خـــالل ثــالثــني يــومــا  يــجــب عليك ان 
املحامي  وكيله  والتمويل  للتجارة  ال�صكان  بنك  الــدائــن  اىل  الخــطــار 

حمدان العبادي، املبلغ املبني اأعاله.
الت�صوية  تعر�ض  اأو  املــذكــور  الــديــن  تـــوؤد  ومل  املـــده  هــذه  انق�صت  واذا 
القانونية �صتقوم دائرة التنفيذ مببا�صرة املعامالت التنفيذية الالزمة 

قانونا بحقك.
ماأمور التنفيذ حمكمة بداية �صمال عمان

اعالن بيع مركبة �صادر عن
دائ����رة تنفي����ذ عم��������ان

الرقم: 2017/13032 ع
التاريخ: 2019/4/10

املحكوم له : بنك �صفوة ال�صالمي
املحكوم عليه : خالد جربي عبداهلل �صمحان

الق�صية  يف  العلني  بــاملــزاد  للبيع  مطروح  باأنه  للعموم  يعلن 
التنفيذية رقم اعاله وعن طريق دائرة تنفيذ حمكمة بداية 
�صلفر  لون    H-1 هونداي  نوع   18-12305 رقم  املركبة  عمان 
موديل 2009 واملحجوزة لدى كراج بي�صالن والعائدة ملكيتها 

للمحكوم عليه اعاله
وقد مت تقدير قيمة املركبة مببلغ وقدره )4000( اربعة الف 
دينار فعلى من يرغب باملزاودة التواجد يف �صاحة ق�صر العدل 
يف متام ال�صاعة 12 يوم الثنني املوافق 2019/4/29 م�صطحبا 
مــعــه 10% مــن القيمة املــقــدرة مــع الــعــلــم بـــاأن ر�ــصــم الــدللــة 

والطوابع تعود على املزاود الخري
ماأمور تنفيذ عمان



اعالن بيع خام�س �شادر عن دائرة تنفيذ حمكمة حقوق �شمال عمان
بالق�شية التنفيذية رقم 2017/3219 ع

واملتكونة بني:
املحــكوم له:- بنك اال�سكان للتجارة والتمويل وكيله املحامي حمدان العبادي

واملحكوم عليه:- املدين/حممد ر�سا يو�سف الق�سا�ش 
تعلن دائرة التنفيذ للعموم باأنه �سيباع باملزاد العلني ال�سقة رقم 506/112 وهي ال�سقة اجلنوبية من الطابق االول عدا 
�سطحها والواقعه �سمن البناء املقام على قطعه االأر�ش رقم 506 من حو�ش قطنة ال�سمايل رقم )2( من ارا�سي عمان 
للتجارة  اال�سكان  بنك  ل�سالح  االأوىل  الــدرجــة  من  واملرهونة  الق�سا�ش  يو�سف  ر�سا  حممد  للمدين  ملكيتها  والعائدة 
اأرا�سي عمان  والتمويل مبوجب �سند تامني الدين رقم 1839 معاملة رقم 200 تاريخ 2015/10/28 لدى دائرة ت�سجيل 

لقاء مديونية املدين اعاله.
اأواًل:- و�سف العقار:-

- رقم القطعة 506 - تنظيم القطعة: �سكن اأ
- ا�سم ورقم احلو�ش قطنة ال�سمايل- 2- - م�ساحة ال�سقة 131 م2

- رقم ال�سقة 112 - مديرية الت�سجيل: ارا�سي عمان
- ا�سم ورقم القرية عمان -1- - نوع االر�ش: طوابق و�سقق

- املوقع حي الر�سيد - مديرية منطقة اجلبيهة - �سمن حدود اأمانة عمان الكربى - وتقع اىل ال�سرق من �سارع امللكة رانيا 
العبداهلل - �سارع اجلامعة االردنية - و�سمال �سرق املختار مول وبالقرب منه. 

ابو  ال�سمايل الغربي لقطعة االر�ــش، ثانيا �سارع  ال�سارع: تقع على �سارعني، اوال �سارع االنباري ويقع على احلد  ا�سم   -
العتاهية ويقع على احلد اجلنوبي الغربي لقطعة االر�ش وهما �سارعني معبدين على كامل �سعتهما.

- رقم البناء 2 ب على �سارع االنباري
* و�سف ال�سقة:-

- العقار مو�سوع و�سع اليد هو عبارة عن ال�سقة اجلنوبية االوىل من الطابق االول على ميني بيت الدرج االو�سط عدا 
امل�سلحة يوجد على قطعة االر�ش بناء مكون من  �سطحها وهي �سكنية من�ساة من دكة اال�سمنت واال�سمنت واخلر�سانة 
ثالثة اجزاء متال�سقة كل جزء يحتوي مكرر درج خا�ش وكل جزء مكون من �سبعة طوابق )ت�سوية ثالثة، ت�سوية ثانية، 
ت�سوية اوىل، ار�سي واول وثاين وثالث( وواجهات البناء جميعها من احلجر االبي�ش النظيف ويوجد �سقتني يف كل طابق 
يف كل بناية عدد ال�سقق يف البناية )الو�سطى مو�سوع الدعوى( 12 �سقة واخلدمات امل�سرتكة يف طابق الت�سوية الثالثة 

حيث يوجد فيه مواقف لل�سيارات وغرفة احلار�ش.
بفرندة  النوم  غــرف  اثنتان من  تت�سل  نــوم  غــرف  وثــالث  �سيوف  وغرفة  )انــرتيــه(  �سالح مدخل  مكونة من  ال�سقة   -
)جنوبية( من خالل ابواب من االملنيوم والزجاج وحمام افرجني )طقم كامل + �ساور بوك�ش( خلدمة غرف النوم وتعلوه 

�سده ومطبخ راكب تعلوه �سده وحمام �سيوف افرجني )مقعدة ومغ�سلة( ويعلوه �سدة.
- الت�سطيبات جيده حيث الدهان امل�سن مع ديكورات ب�سيطة من اجلب�سني وار�سيات كامل عنا�سر ال�سقة من بالط 
املوزايكو البلدي واملطبخ راكب ومكون من واجهتني �سفليتني وعلويتني من خ�سب الالتيه وجدران وار�سيات املطبخ من 
احلمامات من ال�سرياميك واطقم احلمامات راكبة بالكامل واالبواب الداخلية من خ�سب الكب�ش املحلي التيه واالبواب 
اخلارجية لل�سقة من خ�سب احل�سو يتبعه باب من احلديد احلماية على مكرر الدرج واالباجورات تعمل يدويا ويوجد 

حديد حماية على جميع النوافذ وال يوجد تدفئة.
- يوجد موقف لل�سيارة خا�ش بال�سقة من طابق الت�سوية الثالثة.

- ال�سقة م�سغولة وموؤجرة لل�سيد م�سطفى حممد ح�سني الوقفي وا�سرته بايجار �سهري مقداره 270 دينار - وقت الك�سف 
 -

- ال�سقة خمدومة مبكرر للدرج بالطاته من الرخام وله دربزين من احلديد واليوجد م�سعد يف البناء - وقت الك�سف - 
- عمر ال�سقة حوايل خم�سة ع�سر عاما.

- جميع اخلدمات من ماء وكهرباء وات�ساالت و�سوارع معبدة متوفرة يف املوقع وهو موقع جيد.

* التقديرات:-
نقدر �سعر املرت املربع الواحد من م�ساحة ال�سقة مببلغ 350 دينار �ساماًل ما يتبعها من ار�ش العقار واخلدمات امل�سرتكة 

وعليه تكون قيمة ال�سقة �ساماًل ما يتبعها من ار�ش العقار واخلمات امل�سرتكة كما يلي:- 
م�ساحة ال�سقة 131 مرت مربع × 350 دينار للمرت = 45850 دينار )خم�سة واربعون الف وثمامنائة وخم�سون دينار(

وقد احيل العقار احالة اأولية على عهدة الدائن بنك اال�سكان بقيمة 22925 دينار )اثنان وع�سرون الف وت�سعمائة وخم�سة 
وع�سرون دينار(

فعلى من يرغب بال�سراء مراجعة هذه الدائرة خالل مدة 45 يوما من اليوم الذي يلي تاريخ ن�سر هذا االعالن بال�سحف 
املحلية م�سطحبا معه 10% من القيمة املقدرة علما باأن اجور الن�سر والداللة والطوابع تعود على املزاود االخري على ان 

ال تقل ن�سبة ال�سم عن 3% من بدل اخر مزاد.
ماأمور تنفيذ حمكمة حقوق �سمال عمان

اعالن بيع ثاين �شادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية �شمال عمان
بالق�شية التنفيذية رقم 2018/5170

واملتكونة بني:
املحــكوم له:- بنك اال�سكان للتجارة والتمويل وكيله املحامي 

واملحكوم عليه:- املدين/حممد عبدالفتاح عبدالكرمي الكايد 
تعلن دائرة التنفيذ للعموم باأنه �سيباع باملزاد العلني قطعة االر�ش رقم 1719 حو�ش رقم 6/ ذهيبة قرية بدران من ارا�سي 
الدرجة االأوىل ل�سالح بنك  الكايد واملرهونة من  �سمال عمان والعائدة ملكيتها للمدين حممد عبدالفتاح عبدالكرمي 
اال�سكان للتجارة والتمويل مبوجب �سند تامني الدين رقم 1734 معاملة رقم 34 تاريخ 2013/07/08 لدى دائرة ت�سجيل 

اأرا�سي �سمال عمان لقاء مديونية املدين اعاله.
اأوال:- و�سف قطعة االر�ش:-

بــدران ونوع  بــدران لوحة رقــم 11  ارا�ــســي قرية  تقع قطعة االر�ــش ومــا عليها من بناء رقــم 1719 حو�ش 6 ذهيبة من 
االر�ش )ملك( والبالغ م�ساحتها 1232 مرت مربع وتنظيمها )�سكن ب( وتنظيميا تابعة المانة عمان الكربى )�سفا بدران( 
وت�سجيليا تابعة لدائرة ت�سجيل ارا�سي �سمال عمان وتقع �سمن حي معروف بحي )ذهبية( والبناء يحمل الرقم )32( 
ح�سب ترقيم امانة عمان الكربى وتقع على �سارع معبد يحدها باجلهة ال�سمالية ال�سرقية معروف ب�سارع حممود الكايد 
وكافة اخلدمات متوفرة وح�سب الواقع البناء موؤلف من طابق ار�سي م�ساحته 223 مرت مربع وطابق اول م�ساحته 223 
مرت مربع وطابق ثاين م�ساحته 223 مرت مربع والبناء حماط با�سوار و�ساحات جزء منها مبلطة وجزء مزفته وملعب 
ويوجد خمرج طوارئ  والبناء مبني على مراحل جزء 1997+2007 واخلدمات متوفرة  باملدر�سة  كرة قدم خلفي خا�ش 

حديد ويوجد بيت درج رخام مع درابزين حديد ي�سل بني الطوابق.
*و�سف البناء*

و�سف الطابق االر�سي:-
تبلغ م�ساحته 223 مرت مربع وهو موؤلف من غرفة ا�ستقبال وغرفة مديرة االر�سية باركيه خ�سب ومطبخ ار�سية بالط 
بلدي راكب واجهه واحدة فقط �سرياميك وفورمايكا وموزع حمام افرجني وغرفة وحمام معمول كت�سن والق�سم االخر 
موؤلف من غرفة وا�سعة ار�سية بالط بدي وموزع باركيه ومطبخ حمول اىل 3 حمامات وغرفة �سفية وحمام حمول اىل 

خمرج طوارئ واالبواب الداخلية خ�سب وال�سبابيك املنيوم مع حديد حماية.
و�سف الطابق االأول:-

تبلغ م�ساحته 223 مرت مربع وهو خمدوم من بيت الدرج الق�سم االول موؤلف من غرفتني مع بلكونه وحمامني وغرفتني 
ومــوزع والق�سم االخر موؤلف من غرفة وا�سعة ومــوزع وغرفة خمترب وغرفة �سيوف وحمام حمول اىل خمرج طوارئ 

واالبواب الداخلية خ�سب وال�سبابيك املنيوم مع حديد حماية.
و�سف الطابق الثاين:-

م�ساحته 223 مرت مربع وهو خمدوم من بيت الدرج الق�سم االول موؤلف من اربع �سفوف وحمامني وموزع والق�سم االخر 
موؤلف من ثالثة �سفوف ار�سية �سرياميك واالبواب الداخلية خ�سب وال�سبابيك املنيوم مع حديد حماية.

* التقديرات:-
ح�سب موقع االر�ش وح�سب الو�سف ال�سابق لها وموقعها اقدر �سعر املرت املربع الواحد مببلغ 250 دينار لالر�ش.

م�ساحة قطعة االر�ش ح�سب �سند الت�سجيل 1232 × 250 دينار/م2 = 308000 دينار
م�ساحة الطابق االر�سي 223م2 × 220 = 49060 دينار

م�ساحة الطابق االول 223 م2×220 = 49060 دينار
م�ساحة الطابق الثاين 223م2 × 220 = 49060 دينار.

القيمة االجمالية لال�سوار وال�ساحات واملمرات املبلطة واملزفتة مببلغ اجمايل مقدارة 9820 دينار.
املجموع: 465000 دينار )اأربعمائة وخم�سة و�ستون األف دينار(

فعلى من يرغب بال�سراء مراجعة هذه الدائرة خالل مدة خم�سة ع�سر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ ن�سر هذا االعالن 
بال�سحف املحلية م�سطحبا معه 10% من القيمة املقدرة علما باأن اجور الن�سر والداللة والطوابع تعود على املزاود االخري 

على ان ال تقل املزاودة عن 50% من القيمة املقدرة.
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �سمال عمان

اعالن بيع رابع �شادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية �شمال عمان
بالق�شية التنفيذية رقم 2017/5787 ع 

واملتكونة بني:
املحــكوم له: بنك اال�سكان للتجارة والتمويل وكيله املحامي حمدان العبادي 

واملحكوم عليه: املدين/رامي حممد حممود عيا�ش 
يعلن للعموم بانه مطروح للبيع باملزاد العلني وعن طريق هذه الدائرة على ال�سقة رقم )-733/101( املقامة على قطعة 
االر�ش رقم 733 حو�ش خربة م�سلم رقم 6 لوحه رقم 30 من ارا�سي قرية اجلبيهة واملرهونة ل�سالح بنك االإ�سكان للتجارة 

والتمويل مبوجب �سند الدين رقم 147 معاملة رقم 147 تاريخ 2014/01/21 من الدرجه االأوىل لقاء مديونية املدين.
** و�سف العقار:-

- ال�سقة حتمل الرقم -101 مقامة على قطعة االر�ش رقم 733 من احلو�ش رقم 6 خربة م�سلم لوحة رقم 30 من ارا�سي 
اأرا�سي  ال�سادر من مديرية ت�سجيل  الت�سجيل  �سند  ارا�سي �سمال عمان وح�سب  التابعة ملديرية ت�سجيل  قرية اجلبيهة 
�سمال عمان فان م�ساحتها تبلغ 161 م2 ونوع االر�ش طوابق و�سقق والقطعة املقام عليها البناء منظمة �سكن ب وهي ال�سقة 

ال�سمالية من طابق الت�سوية عدا �سطحها والبناء يحمل الرقم 15 ح�سب ترقيم امانة عمان الكربى. 
- القطعة يحدها �سارع عبد احلليم قطي�سات من اجلهة ال�سرقية وتقع يف حي ال�سديق وهي اىل اجلهة ال�سمالية الغربية 

من دوار مدار�ش الكلية العلمية اال�سالمية بحوايل 220 م واىل اجلنوب من دوار املغنطي�ش بحوايل 400 م.
** و�سف ال�سقة:-

- ان ال�سقة مو�سوع و�سع اليد عبارة عن ال�سقة ال�سمالية من طابق الت�سوية عدا �سطحها والبالغة م�ساحتها 161 م2 ، 
وهي �سقة �سكنية من�ساأة من دكه اال�سمنت واحلجر واال�سمنت امل�سلح �سمن بناية مكونه من طابق ت�سوية جزء منه خدمات 
ومواقف �سيارات واجلزء االخر �سقة �سكنية مو�سوع و�سع اليد وطابق ار�سي واول وثاين وثالث �سقق �سكنية مفرزه وكل 

طابق عبارة عن �سقتني وتكون عدد ال�سقق ال�سكنية يف البناء 9 �سقق وواجهات البناء من احلجر.
�سفره وغرفة معي�سة ومطبخ وثالث غرف نوم احداها ما�سرت وحمام م�سرتك  ال�سقة مكونه من �سالة �سيوف مع   -
الرئي�سي  ال�سارع  والثاين من  الــدرج  االول من خالل مكرر  ولل�سقة ثالث مداخل  وحمام �سيوف وغرفة غ�سيل وممر 
يــوؤدي اىل باب من خالل �سالون ال�سيوف والثالث خلفي من خالل  بوا�سطة درج ي�سل اىل تر�ش خارجي يتبع ال�سقة 
 )L( الكراج يوؤدي اىل احلديقة ومن ثم اىل باب غرفة املعي�سة وال�سقة تنتفع بحديقة و�ساحات خارجية على �سكل حرف

وتر�ش امامي وم�ستودع خارجي من خالل احلديقة.
- الت�سطيبات جيدة يف ال�سقة من حيث الدهان وديكورات جب�سني بورد لل�سالون واملطبخ وغرفة املعي�سة وباقي الغرف 
كورني�ش جب�سني وار�سيات الغرف �سرياميك وال�سالون واملعي�سة واملمر رخام واملطبخ واحلمامات االر�سيات واجلدران 
�سرياميك واطقم احلمامات راكبه واملطبخ موؤثث وال�سبابيك املنيوم دبل قال�ش وباب �سحاب املنيوم والزجاج دبل قال�ش 

يوؤدي للرت�ش االمامي مع ابجورات �سحاب و�سبك حماية.
- يوجد حديقة خارجية جزء منها مبلط واجلزء االخر مزروعه با�سجار الزينة ويحيط باحلديقة �سور ولها مدخل من 

خالل موقف ال�سيارة ويتبع لها م�ستودع من اال�سمنت امل�سلح.
- ال�سقة م�سغولة من قبل مالك العقار رامي حممد حممود عيا�ش وقت اجراء الك�سف.

- عمر ال�سقة حوايل 8 �سنوات.
- جميع اخلدمات من ماء وكهرباء وات�ساالت و�سوارع معبدة متوفرة يف املوقع وهو موقع مميز حماط باالبنية ال�سكنية 

وعمارات �سقق اال�سكان.
** التقدير:- 

- قدر �سعر املرت املربع الواحد من م�ساحة ال�سقة مببلغ 650 دينار �سامال ما يتبعها من ار�ش العقار واخلدمات امل�سرتكة.
واالنتفاع من احلديقة وموقف  والرت�ش  امل�سرتكة  العقار واخلدمات  ار�ــش  يتبعها من  وما  كامال  ال�سقة  قيمة  نقدر   -

ال�سيارة مببلغ 
- 161م2 × 650 دينار = 104650دينار )مائة واربعة اآالف و�ستمائة وخم�سون دينار(

وقد متت املزاودة على العقار من قبل الدائن املرتهن بنك االإ�سكان مببلغ 52.325 دينار
فعلى من يرغب بال�سراء مراجعة هذه الدائرة خالل مدة خم�سة ع�سر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ ن�سر هذا االعالن 
بال�سحف املحلية م�سطحبا معه 10% من القيمة املقدرة علما باأن اجور الن�سر والداللة والطوابع تعود على املزاود االخري 

على ان ال تقل ن�سبة ال�سم عن 2% من بدل اخر مزاد.
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �سمال عمان

الأم��وال  و�شع  قانون  من  )3/13/د(  امل��ادة  لن�س  �شندًا  نهائي  اإن���ذار 
حمكمة  تنفيذ  دائ��رة  عن  �شادر  وتعديالته  للدين  تاأمينًا  املنقولة  غري 
)2017/1688( رق���م  التنفيذية  الق�شية  يف  ع��م��ان  ���ش��رق  ب��داي��ة 
كنتم قد تبلغتم االإخطار التنفيذي بوا�سطة هذه الدائرة لدفع املبلغ امل�ستحق عليكم للدائن املرتهن البنك االإ�سالمي االأردين وكيله 
املحامي احمد عبد املنعم اأبو زنط والبالغ )35000( دينار والر�سوم وامل�ساريف مبوجب �سندات تاأمني دين مقابل اأموال غري منقولة 
رقم )788( معاملة رقم )9( ل�سالح البنك االإ�سالمي االأردين العقار رقم )-101( واملقام على قطعة االأر�ش رقم )4134( حو�ش رقم 
)9( برقع لوحة رقم )19( قرية ماركا من اأرا�سي �سرق عمان والعائدة ملكيتها للمحكوم عليه/ عبد الرحمن احمد فرحات ال�سرباتي 

وحيث مل تقوموا بال�سداد فقد مت طرح االأموال غري املنقولة للبيع باملزاد العلني يف الق�سية التنفيذية رقم )2017/1688ع(.
* موقع العقار وو�سف العقار

يقع العقار مو�سوع الدين على قطعة االأر�ش رقم )4134( من حو�ش رقم )9( برقع لوحة رقم )19( قرية ماركا من اأرا�سي �سرق 
عمان يف منطقة الن�سر ويقع املجمع على �سارع رام اهلل من اجلهة ال�سرقية ال�سمالية للقطعة وعلى �سارع ثلجي حممد الدعجة من 
اجلهة ال�سمالية الغربية بالقرب من معمل طوب �سالح و�سوق نريوخ مقابل مدر�سة ورو�سة االأجيال الواعدة كما هو مو�سح باملخطط 

ال�سادر من موقع م�ستك�سف عمان.
* و�سف العقار و�سفاً دقيقاً و�ساماًل 

العقار مو�سوع الدين عبارة عن امل�ستودع ال�سمايل من طابق الت�سوية عدا �سطحها ويحمل الرقم )-101( �سمن جممع جتاري مكون 
من عدة خمازن وحمالت جتارية وله مدخل من اجلهة ال�سمالية ويتم الو�سول اإليه من خالل درج نزواًل اإىل مدخل باب حديد يوؤدي 

اإىل امل�ستودع مو�سوع الدين.
* طبيعة العقار وغايات ا�ستعماله

العقار مو�سوع الدين عبارة عن م�ستودع فارغ به بع�ش ال�سمع واالأعمدة اخلر�سانة وهو غري م�سغول بتاريخ الك�سف.
* نوع العقار مو�سوع الدعوى ت�سوية وتنظيمه جتاري حملي �سمن �سكن )د( تبلغ م�ساحة العقار مو�سوع الدين )191م2( العقار 

مو�سوع الدين قريب من العمران ومن كافة اخلدمات.
* الت�سطيبات

- واجهات املجمع من احلجر والدكة اخلر�سانية.
- االأر�سيات مدة خر�سانية.

- اجلدران واالأ�سقف ق�سارة.
- يوجد �سباك علوي حديد مزجج مع حماية.

- الت�سطيبات ب�سكل عام �سعيفة اجلودة.
* تقدير قيمة العقار مو�سوع الدين بناًء على ما مت ذكره يف اأعاله وبالرجوع اإىل اأ�س�ش التقدير، بناًء على االأ�س�ش واملعايري التالية:

- خربتنا كمهند�سني ومقدرين عقاريني معتمدين وجمازين دائرة االأرا�سي وامل�ساحة يف تقدير العقارات يف املحاكم النظامية.
- االطالع ومتابعة قيم العقارات يف هذه املنطقة وغريها من املناطق.

- اال�ستف�سار وال�سوؤال عن العقود املجاورة.
- ا�ستناداً اإىل اال�سعار الدارجة للعقارات امل�سابهة.

- ا�ستخدام طريقة املقارنة والتي تعني ا�ستنتاج القيمة من حتليل اأ�سعار ال�سوق للعقارات املماثلة بتاريخ الك�سف.
- االأخذ بعني االعتبار املوقع وامل�ساحة واملوا�سفات.

- االأخذ بعني االعتبار ارتفاع االأ�سعار وهبوطها وكافة اجلوانب.
فاإننا نقدر �سعر املرت املربع الواحد للعقار مو�سوع الدين مع ن�سيبه من اأر�ش العقار جملة واحدة )200( دينار اأردين.

حيث اأن م�ساحة امل�ستودع عدا �سطحه مو�سوع الدين = )191م2(، فاإن القيمة املقدرة للم�ستودع مو�سوع الدين مع ن�سيبه من االأر�ش 
واخلدمات امل�سرتكة= 191م2× 200 دينار= 38200 دينار، ثمانية وثالثون األفاً ومائتا دينار اأردين.

علمٌا باأن الدائن البنك االإ�سالمي االأردين قد دخل املزاد العلني بالبدل االأعلى البالغ )35000( دينار.
فاإنني اأنذركم مبوجب هذا االإنذار النهائي باأن تقوموا بوا�سطة دائرة تنفيذ حمكمة �سرق عمان بدفع املبلغ املطلوب منكم والبالغ 
)35000( دينار والر�سوم وامل�ساريف خالل مدة خم�سة ع�سر يواماً من اليوم التايل لن�سر هذا االإنذار بوا�سطة ال�سحف املحلية واأن مل 

تقوموا بذلك �سيجري ت�سجيل العقار با�سم املزاود االأخري.
فعلى من يرغب بالدخول باملزاد العلني عليه مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية �سرق عمان خالل خم�سة ع�سر يوماً من اليوم التايل 
لتاريخ ن�سر هذا االإنذار م�سطحباً معه )10%( من القيمة املقدرة عند و�سع اليد كتاأمينات، وعلى اأن ال تقل ن�سبة ال�سم عن )5%( من 

بدل املزايدة االأخرية، وعلماً باأن ر�سوم الداللة والطوابع تعود على املزاود االأخري.
ماأمور التنفيذ

الأم�����وال  و���ش��ع  ق���ان���ون  م���ن  )3/13/د(  امل�����ادة  ل��ن�����س  ���ش��ن��دًا  ن��ه��ائ��ي  اإن������ذار 
دائ����رة تنفيذ حمكمة  ���ش��ادر ع��ن  وت��ع��دي��الت��ه  ل��ل��دي��ن  ت��اأم��ي��ن��ًا  امل��ن��ق��ول��ة  غ��ري 
)2014/1728ع( رق����م  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��ق�����ش��ي��ة  يف  ع���م���ان  ����ش���رق  ب���داي���ة 

كنتم قد تبلغتم االإخطار التنفيذي بوا�سطة هذه الدائرة لدفع املبلغ امل�ستحق عليكم للدائن املرتهن البنك االإ�سالمي االأردين وكيله املحامي احمد 
عبد املنعم اأبو زنط والبالغ )200000( دينار والر�سوم وامل�ساريف مبوجب �سندات تاأمني دين مقابل اأموال غري منقولة رقم )110( معاملة رقم )5( 
ل�سالح البنك االإ�سالمي االأردين قطعة االأر�ش رقم )1105( حو�ش رقم )5( املدورة لوحة رقم )21( قرية طرببور من اأرا�سي �سرق عمان والعائدة 
ملكيتها للمحكوم عليه/ خلف عبد اهلل قبالن ال�سواربه وحيث مل تقوموا بال�سداد فقد مت طرح االأموال غري املنقولة للبيع باملزاد العلني يف الق�سية 

التنفيذية رقم )2014/1728ع(.
و�سف العقار:

اأرا�سي قرية طرببور التابعة ملديرية  العقار مو�سوع الدعوى عبارة عن قطعة االأر�ــش رقم )1105( حو�ش رقم )5( املــدورة لوحة رقم )21( من 
ت�سجيل اأرا�سي �سرق عمان/ حمافظة العا�سمة م�ساحة قطعة االأر�ش ت�ساوي )562م2( وتنظيم القطعة �سكن )ج( وهي غري منتظمة ال�سكل وتقع 
�سمن حي ال�سهيد اجلنوبي التابع ملديرية منطقة طارق/ اأمانة عمان الكربى واإىل اجلنوب من �سارع ال�سهيد ويحدها من ال�سمال �سارع ثويبة ومن 
الغرب �سارع كعب بن �سور ويحدها �سرقاً م�سجد عبد اهلل القبالن ومن اجلهة اجلنوبية للقطعة رقم )1106( من نف�ش احلو�ش والقرية وتقع اإىل 

اجلنوب الغربي من رو�سة ومدار�ش اكادميية امليقات اال�سالمية تنظيم القطعة �سكن )ج( واخلدمات العامة متوفرة باملوقع.
و�سف البناء املقام على قطعة االأر�ش 

باأ�سوار والبناء مكون من  النظيف والبناء حماط  الكربى واجهات احلجر  اأمانة عمان  الرقم )158( ح�سب ترقيم  بناء يحمل  القطعة  مقام على 
ثالثة طوابق يف كل طابق �سقتان �سكنية وم�ساحة الطابق الواحد )260م2( وتبليغ اإجمايل م�ساحة البناء )780م2( الدرج من الرخام البلدي مع 
درابزين من احلديد وبدون م�سعد وت�سطيبات ال�سقق يف البناء مت�سابهة ويوجد حول البناء �سمن االرتداد ممرات مبلطة ومواقف �سيارات وبئر 

ماء واأ�سجار متنوعة وزينة.
�سفلية  ال�سرياميك مع خزائن  واالأر�سيات من بالط  الت�سوية مكونة من �سالون وفرندة وممر ومطبخ اجلــدران  ال�سرقية من طابق  ال�سقة   01
وعلوية جهة واحدة و�سالة عائلية وغرفتني نوم وحمام وال�سبابيك اأملنيوم مع حماية االأبواب خ�سب واالأر�سيات بالط موزايكو بلدي ال�سقق موؤجرة.
02 ال�سقة الغربية من طابق الت�سوية مكونة من �سالون وفرندة وممر ومطبخ راكب واجلدران واالأر�سيات من بالط ال�سرياميك مع خزائن �سفلية 
وعلوية جهة واحدة و�سالة عائلية وغرفتني نوم وحمام وغرفة غ�سيل وغرفة خزين وال�سبابيك اأملنيوم مع حماية واالأبواب خ�سب واالأر�سيات بالط 

موزايكو بلدي وال�سقة عند اإجراء اخلربة موؤجرة. 
03 ال�سقة ال�سرقية من الطابق االأر�سي مكونة من �سالون وفرندة وممر ومطبخ اجلدران واالأر�سيات من بالط ال�سرياميك مع خزائن �سفلية 

وعلوية جهة واحدة و�سالة وغرفتني نوم وحمام ال�سبابيك اأملنيوم مع حماية واالأبواب خ�سب واالأر�سيات بالط موزايكو بلدي وال�سقة موؤجرة.
�سفلية  ال�سرياميك مع خزائن  االأر�سي مكونة من �سالون وفرندة وممر ومطبخ اجلــدران واالأر�سيات من بالط  الطابق  الغربية من  ال�سقة   04

وعلوية جهة واحدة و�سالة وغرفتني نوم وحمام ال�سبابيك اأملنيوم مع حماية واالأبواب خ�سب واالأر�سيات بالط موزايكو بلدي وال�سقة موؤجرة.
05 ال�سقة ال�سرقية من الطابق االأول مكونة من �سالون وفرندة وممر ومطبخ اجلدران واالأر�سيات من بالط ال�سرياميك مع خزائن �سفلية وعلوية 

جهة واحدة و�سالة وغرفتني نوم وحمام ال�سبابيك اأملنيوم مع حماية واالأبواب خ�سب واالأر�سيات بالط موزايكو بلدي وال�سقة موؤجرة.
06 ال�سقة الغربية من الطابق االأول مكونة من �سالون وفرندة وممر ومطبخ اجلدران واالأر�سيات من بالط ال�سرياميك مع خزائن �سفلية وعلوية 

جهة واحدة و�سالة وغرفتني نوم وحمام ال�سبابيك اأملنيوم مع حماية واالأبواب خ�سب واالأر�سيات بالط موزايكو بلدي وال�سقة موؤجرة.
- �سطح البناء حماط بت�سوينة ارتفاع )1م( وتنظيمها ي�سمح ببناء طابق ثاين وطابق ثالث.

- يوجد حول البناء �سمن االرتــدادات ممرات مبلطة ومواقف �سيارات مدة اإ�سمنتية وحتت املوقف غرفة �سغرية م�ستودع ويوجد اأ�سجار متنوعة 
ويوجد بئر ماء �سعته حوايل )15م3(.

التقديرات:-
- قدر قيمة املرت املربع من االأر�ش مببلغ )200( دينار فتكون قيمة االأر�ش ت�ساوي  )562م2 × 200 دينار = 112400 دينار( )مائة واثنا ع�سر األفاً 

واربعمائة دينار(.
- قدر قيمة املرت املربع من البناء مببلغ )170( دينار فتكون قيمة البناء على قطعة االأر�ش ت�ساوي )780م2 × 170 دينار = 132600 دينار( )مائة 

واثنان وثالثون األفاً و�ستمائة دينار(.
- قدر االأ�سوار والعمال اخلارجية مببلغ مقطوع )2500( دينار.

- وعليه يكون اإجمايل قيمة االأر�ش وما عليها ي�ساوي )112400 + 132600 + 2500 = 247500 دينار( )مائتان و�سبعة واربعون األفاً وخم�سمائة دينار(.
علمٌا باأن الدائن البنك االإ�سالمي االأردين قد دخل املزاد مببلغ )200000( دينار.

فاإنني اأنذركم مبوجب هذا االإنذار النهائي باأن تقوموا بوا�سطة دائرة تنفيذ حمكمة �سرق عمان بدفع املبلغ املطلوب منكم والبالغ )200000( دينار 
والر�سوم وامل�ساريف خالل مدة خم�سة ع�سر يوماً من اليوم التايل لن�سر هذا االإنذار بوا�سطة ال�سحف املحلية واأن مل تقوموا بذلك �سيجري ت�سجيل 

العقار با�سم املزاود االأخري.
فعلى من يرغب بالدخول باملزاد العلني عليه مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية �سرق عمان خالل خم�سة ع�سر يوماً من اليوم التايل لتاريخ ن�سر 
هذا االإعالن م�سطحباً معه )10%( من القيمة املقدرة عند و�سع اليد كتاأمينات، وعلى اأن ال تقل ن�سبة ال�سم عن )3%( من بدل املزايدة االأخرية، 

علماً اأن دخول املزايدة ال تقل عن )50%( من القيمة املقدرة.
ماأمور التنفيذ

تنفيذ  دائ��رة  عن  �شادر  يوما  واربعون  خم�ش��ة  ملدة  خام�س  بيع  اإع��الن 
ع(   2017/20204( رقم  التنفيذية  الق�شية  يف  عمان  بداية  حمكمة 

واملتكونة بني الدائن بنك االحتاد وكيله املحامي اأيهم حمارنة واملدين: مروان جنيب فايز احلجلي
اأرا�سي عمان  الغربي من  الــذراع  ال�سقة رقم -232/101 حو�ش 38  الدائرة كامل  العلني وعن طريق هذه  باملزاد  للبيع  باأنه مطروح  يعلن للعموم 
والعائدة ملكيتها للمدين: مروان جنيب فايز احلجلي واملو�سوعة تامينا من الدرجه االوىل لقاء دين الدائن بنك االحتاد وذلك مبوجب �سند تاأمني 
دين مقابل اأموال غري منقولة رقم )184( تاريخ )2013/10/1( بقيمة 37000 دينار )�سبعة وثالثون األف دينار اردين( والر�سوم وامل�ساريف والفائدة 

والعمولة حتى ال�سداد التام.
*- موقع ال�سقة: 

تقع ال�سقة رقم -101 الغربيه من طابق الت�سويه عدا �سطحها على قطعة االر�ش 232 حو�ش 38 الذراع الغربي وتتبع القطعه ملديرية ت�سجيل ارا�سي 
عمان ونوع االر�ش الواقعه عليه ال�سقة طوابق و�سقق وتنظيم قطعة االر�ش �سكن د 

م�ساحة ال�سقة 86 مرت مربع ح�سب �سند الت�سجيل تاريخ 2018/1/9 
القطعة املقام عليها ال�سقة تقع يف حي الهالل التابع ملنطقة بدر تنظيميا �سمن حدود امانة عمان الكربى وتقع �سمال غرب مدر�سة مي�سلون الثانويه 
للبنات واىل ال�سمال ال�سرقي من دوار علي �سقر )ميدان ال�سورى( على �سارع بني كنده حيث يوجد على القطعه عماره مكونة من 9 �سقق ورقم 

العماره 74 ح�سب نظام الت�سميه والرتقيم المانه عمان الكربى.

*- و�سف العماره التي تقع من �سمنها ال�سقة:
* العمارة مكونة من 5 طوابق 9 �سقق )طابق ت�سوية )�سكن ومواقف - �سقة واحدة( وطابق ار�سي �سقتان وطابق اول �سقتان وطابق ثاين �سقتان 

وطابق ثالث �سقتان 
- الواجهات للعمارة من احلجر وحماطة باال�سوار وال�سور االمامي من احلجر وعليه جبه من احلجر ويوجد يف ال�سور االمامي بوابه من احلديد 
للطابق االر�سي ويوجد ممر مبلط ي�سل من ال�سارع ملدخل العمارة حيث يوجد ملدخل العماره باب حديد ويوجد رامب من الباطون ي�سل للت�سويه 
والكراجات وميكن الو�سول اىل ال�سقة من خالل مدخل العماره درج من الرخام مع درابزين حديد ومن خالل رامب الكراجات حيث يوجد مدخل 
له باب حديد ومظله كرميد ي�سل لالرتداد اخللفي واىل باب املطبخ ومن خالل درج جانبي من الرخام وله درابزين حديد ي�سل لالرتداد اخللفي 

واىل باب املطبخ.
* يقدر عمر البناء حوايل 6 �سنوات 

* جميع اخلدمات من كهرباء ومياه وجماري وهاتف وا�سله.
* يوجد م�سعد للعمارة.

* ال�سارع امام العماره معبد والر�سيف قائم.
* يوجد يف االرتداد اجلانبي اخللفي ميني العماره مظله كرميد.

* يوجد مدخل له باب حديد ومظله كرميد ي�سل لالرتداد اخللفي مبلطه رخام وبه حو�ش زريعه يف اجلهة الغربية.
* االرتدادات حول ال�سقة مبلطه رخام.

و�سف ال�سقة:
ال�سقة تتكون من مدخل وغرفتان نوم واحدة منهم ما�سرت وغرفة �سيوف ومطبخ مفتوح على �سالة معي�سه وحمام �سيوف وحمام ما�سرت 

باب خلفي من احلديد  اباجورات وحمايات حديد ويوجد  ولها  املنيوم  وال�سبابيك  الداخليه من اخل�سب  واالبــواب  ال�سقة من اخل�سب اجليد  باب 
للمطبخ 

ار�سية غرف النوم و�سالة املعي�سه وغرفة ال�سيوف واملمر من ال�سرياميك 
�سالة املعي�سه اجلدران وال�سقف حبيبات مع زنار جب�سني 

�سالة ال�سيوف اجلدران دهان امل�سن وال�سقف دهان حبيبات مع زنار جب�سني 
املطبخ ار�سية وجدران �سرياميك واملطبخ راكب خزائن علوية و�سفلية من اخل�سب وال�سقف دهان امل�سن مع زنار جب�سني 

غرف النوم االر�سيات �سرياميك والدهان امل�سن وال�سقف حبيبات مع زنار جب�سني 
حمام ال�سيوف ار�سيه وجدران �سرياميك وال�سقف دهان امل�سن وبه مقعده ومغ�سلة

حمام املا�سرت ار�سيه وجدران �سرياميك وال�سقف دهان امل�سن وبه مقعده ومغ�سلة وبانيو 
يوجد قو�ش ديكور من اجلب�سني يف مدخل ال�سقة 

تقدير القيمة االجماليه لل�سقة:- 
باالعتماد على خربة اخلرباء كمهند�سني ومقدرين عقاريني مرخ�سني وعلى اطالعهم ومتابعتهم امل�ستمرة لال�سعار وا�سعار املنطقه وكذلك اال�س�ش 
والطرق املتبعه يف عملية التقدير من حيث )�سكل القطعة وتنظيمها وموقعها وطبيعتها وتوفر اخلدمات وطبيعة البناء ونوعية الت�سطيبات لل�سقه 
وعلى �سوء ا�سعار املنطقه فقد قدر اخلرباء قيمة املرت املربع لل�سقه �سامال ما يتبع ال�سقة من ار�ش وخدمات والقرميد واال�سغال اخلارجيه عند 

و�سع اليد مببلغ 485 دينار
اأردين )واحد واربعون الف وو�سبعمائه وع�سره  × 485 دينار �سعر املرت املربع الواحد = 41710 دينار  قيمة ال�سقة = 86 مرت مربع م�ساحة ال�سقة 

دينار اردين( 
علما بانه مت دخول املزاد من قبل املزاود بنك االحتاد ببدل مزاودة وقدره 20860 دينار.

وعليه فمن له الرغبة بال�سراء عليه مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية عمان خالل مدة خم�سة واربعون يوما من اليوم التايل لتاريخ ن�سر هذا 
االعالن يف �سحيفتني يوميتني حمليتني م�سطحبا معه تاأمني بقيمة 10% من القيمة املقدرة لل�سقه اعاله عند و�سع اليد تاأمينا للدخول باملزاد على 

اأن ال يقل ال�سم عن 3% من قيمة اآخر مزاودة اأعاله علما باأن اأجور الداللة والطوابع والن�سر تعود على املزاود االأخري.
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية عمان

اعالن بيع رابع باملزاد العلني ملدة خم�شة ع�شر 
يوما �شادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية اربد 
)2013/4776( رقم  التنفيذية  الق�شية  يف 
واملتكونة بني الدائن: البنك االهلي االردين - وكياله املحاميان اجمد 

العبدالالت وحممد من�سور احلديدي
واملدينة: �سركة بوابة ال�سمال لال�ستثمار ذ.م.م، والكفيل بالعقار: مرام 

�سعيد احمد النا�سر
ارقــام  العقارات  كامل  العلني  بــاملــزاد  للبيع  مطروح  باأنه  للعموم  يعلن 
)344( حو�ش  رقــم  االر�ــش  على قطعة  املقامة   )104  ،103  ،102  ،101(
اربد والبالغة م�ساحتها  ارا�سي  اربد  الغربية قرية  رقم )23( احلمريا 
للعقار  )40م2(  و   )344/101( للعقار  )40م2(  الت�سجيل  �سند  ح�سب 
)344/102( و )39م2( للعقار )344/103( و )39م2( للعقار )344/104( 
والعائدة ملكيتها للكفيل بالعقار اعاله واملو�سوعة تاأمينا للدين ل�سالح 
الدائن البنك االهلي االردين مبوجب �سند التاأمني رقم )1386( تاريخ 
و�ستون  اثنان  دينار   )62500( بقيمة  الثانية  الدرحة  2008/10/20 من 

الف وخم�سمائة دينار اردين واملنظم لدى مديرية ت�سجيل ارا�سي اربد
وتقع  امللك  نوع  الدعوى من  االر�ــش مو�سوع  ان قطعة  العقار:  موقع 
داخــل حــدود بلدية اربــد وتنظيمها جتــاري وتقع على �سارع ايــدون من 
عن  عبارة  وهــي  اال�سكان  ا�ــســارة  من  ال�سمال  واىل  له  اجلنوبية  اجلهة 
خمازن جتارية ذوات االرقام )101، 102، 103، 344/104( وهي على �سارع 

رئي�سي مفتوح ومعبد وت�سلها اخلدمات.
�سغرية  و�سقق  جتارية  حمــالت  عــدة  القطعة  يف  يوجد  العقار:  و�سف 

)ا�ستوديوهات( وعليه فان املخازن كالتايل:
1- خمزن جتــاري رقم 101 وهي خمزن و�سط �سمايل وحمــاذي للدرج 
له  الو�سول  يتم  داخلي  خمــزن  وهــو  )م�ستودع(  ال�سطح  عــدا  ال�سمايل 
الت�سجيلية  وم�ساحته  مبا�سرة  ال�سارع  على  يقع  وال  داخلي  �سمن ممر 
)40م( وهو موؤجر ونقدر قيمة املرت الواحد منه وما ي�سيبه من االر�ش 
مببلغ 400 دينار وعليه فان قيمته املخزن ت�ساوي )40 × 400 =16000 

دينار(
ال�سطح  عــدا  �سرقي  �سمايل  وهــو خمــزن   102 رقــم  2- خمــزن جتـــاري 
)م�ستودع( وال يقع على ال�سارع التجاري مبا�سرة وهو خمزن داخلي يتم 
الو�سول له �سمن ممر داخلي وم�ساحته الت�سجيلية )40م( وهو موؤجر 
الــواحــد منه ومــا ي�سيبه مــن االر�ـــش مببلغ )400(  ونــقــدر قيمة املــرت 
دينار للمرت الواحد وعليه فان قيمة املخزن ت�ساوي )40م× 400 دينار 

= 16000 دينار(
3- خمزن جتاري رقم 103 وهو خمزن �سمايل غربي عدا ال�سطح ويقع 
على ال�سارع التجاري وم�ساحته الت�سجيلية )39م( وهو موؤجر وم�ستغل 
من قبل ال�سيد عطا ك�ساب وفيه �سده من الباطون امل�سلح ويوجد فيه 
الواحد منه وما ي�سيبه من االر�ــش مببلغ  ديكورات وتقدر قيمة املرت 
800 دينار للمرت الواحد وعليه فان قيمة املخزن ت�ساوي )39م × 800( 

دينار = 31200 دينار.
بالن�سبة  الثالث  رقــم 104 وهــو خمــزن و�سط غربي  4- خمــزن جتــاري 
التجاري  ال�سارع  على  ويقع  ال�سطح  عــدا  ال�سمال  من  امل�سقوف  للممر 
قبل  من  وم�ستغل  موؤجر  وهــو  )39م(  الت�سجيلية  وم�ساحته  مبا�سرة  
امل�ستاأجر ح�سن يو�سف هنيدي ويوجد به �سدة من الباطون امل�سلح وفيه 
الواحد منه وما ي�سيبه من االر�ــش مببلغ  ديكورات ونقدر قيمة املرت 
800 دينار للمرت الواحد وعليه فان قيمة املخزن ت�ساوي )39م × 800 

دينار = 31200 دينار(
التقديرات : وعليه فان اجمايل قيمة العقارات )املخازن 101، 102، 103، 

104( ي�ساوي )16000 + 16000 + 31200 + 31200( = 94400 دينار.
هذا وقد متت املزاودة على العقار اعاله من قبل الدائن البنك االهلي 
االردين ببدل وقدره )56700( دينار، �ستة وخم�سون الفا و�سبعمائة دينار 

اردين.
اربد  بداية  حمكمة  تنفيذ  لدائرة  احل�سور  بــاملــزاودة  يرغب  من  فعلى 
�سحيفتني  يف  االعــالن  هــذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  يوما   )15( خــالل 
يوميتني حمليتني م�سطحبا معه تاأمينا 10% من القيمة املقدرة اعاله 
على ان ال تقل ن�سبة ال�سم عن )2%( من بدل املزاودة االخري، علما باأن 

الطوابع والداللة تعود على املزاود االخري.
ماأمور التنفيذ

يوما  ع�شر  خم�شة  ملدة  العلني  باملزاد  ثاٍن  بيع  اعالن 
الطفيلة  ب��داي��ة  حمكمة  تنفيذ  دائ���رة  ع��ن  ���ش��ادر 
)2018/897ع( رق���م  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��ق�����ش��ي��ة  يف 
واملــتــكــونــة بــني الـــدائـــن: الــبــنــك االهــلــي االردين - وكــيــاله املــحــامــيــان اجمــد 

العبدالالت وعادل دبابنة
واملدين: هاين �سبحي عبدالغني العبيدين بكفالة عقاره

يعلن للعموم بانه مطروح للبيع باملزاد العلني كامل قطعة االر�ش رقم )126( 
حو�ش رقم )73( تلعة �سعيد - من  ارا�سي الطفيلة، والبالغة م�ساحتها ح�سب 
تاأمينا  واملو�سوعة  اعاله  للمدين  ملكيتها  والعائدة  )861م2(  الت�سجيل  �سند 
التاأمني رقم )1(  �سند  االردين مبوجب  االهلي  البنك  الدائن  للدين ل�سالح 
بقيمة  االوىل  الــدرجــة  مــن   2009/12/27 تــاريــخ   )2009/18( رقــم  معاملة 
)12500( دينار، اثنا ع�سر الفا وخم�سمائة دينار، واملنظم لدى مديرية ت�سجيل 

ارا�سي الطفيلة.
ارا�سي  �سعيد - من  تلعة  * تقع قطعة االر�ــش رقم )126( حو�ش رقم )73( 
لبلدية  التابعة  العي�ش  ملنطقة  )ب(  �سكن  التنظيم  حــدود  داخــل   - الطفيلة 
الطفيلة الكربى وتقع القطعة اىل اجلهة اجلنوبية من دوار العي�ش والقطعة 
بناء مكون من طابق  القطعة  على  ويوجد  ال�سرق  باجتاه  ب�سيطة  ميول  ذات 
بــنــاء عــظــم وحمـــاط بطوب  الــــدرج وهـــو  بــيــت  ار�ــســي مب�ساحة )185م2( مــع 
وب�سطة  للواجهات اخلارجية  �سبعة مداميك  بارتفاع  �سماكة )10�سم(  مزدوج 
امامية بابعاد )2م×11.30م( و�ساحط درج باجتاه ال�سارع بارتفاع ت�سع درجات 
والقطعة خالية من اال�سجار واخلدمات اال�سا�سية متوفرة يف القطعة، وتبلغ 

م�ساحتها ح�سب �سند الت�سجيل )861م2(
* مت تقدير قيمة املرت املربع الواحد من قطعة االر�ش وما عليها من ا�سجار 
مببلغ )17( دينارا/م2 وبذلك ت�سبح قيمة قطعة االر�ش كاملة مببلغ = 861م2 

دينارا.  14637  = دينارا   17 ×
 )60( مببلغ  )185م2(  م�ساحته  والبالغة  االر�سي  الطابق  قيمة  تقدير  مت   *
× 60 دينارا = 11100  دينارا/م2 وبذلك ت�سبح قيمة الطابق مببلغ = 185م2 

دينار.
 14637 هــي:  عليها  ومــا  االر�ـــش  لقطعة  االجمالية  القيمة  ت�سبح  وبــذلــك   *
دينارا + 11100 دينار = 25737 دينارا، خم�سة وع�سرون الفا و�سبعمائة و�سبعة 

وثالثون دينارا.
الطفيلة  بداية  تنفيذ حمكمة  دائــرة  اىل  باملزاودة احل�سور  يرغب  وعلى من 
خالل )15( يوما من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن يف �سحيفتني يوميتني 
والبالغة  للعقار  املقدرة  القيمة  من   )%10( تاأمينا  معه  م�سطحبا  حمليتني، 
)25737( دينارا، وان ال تقل ن�سبة الدخول يف املــزاودة عن )50%( من القيمة 

املقدرة، علما باأن اأجور الداللة والطوابع تعود على املزاود االأخري.
ماأمور التنفيذ

اعالن بيع مركبة �شادر عن
دائ����رة تنفي����ذ عم��������ان

الرقم: 2017/7406 ع
التاريخ: 2019/4/10

املحكوم له : بنك �سفوة اال�سالمي
املحكوم عليه : ح�سن جرب حممد حداد

الق�سية  يف  العلني  بــاملــزاد  للبيع  مطروح  باأنه  للعموم  يعلن 
الــتــنــفــيــذيــة رقـــم اعــــاله وعـــن طــريــق دائـــــرة تــنــفــيــذ حمكمة 
 CT250H لكز�ش  نــوع   22-18582 رقــم  املركبة  عمان  بداية 
االردن  نور  كــراج  واملحجوزة لدى  فــرياين موديل 2010  لون 

والعائدة ملكيتها للمحكوم عليه اعاله
ع�سرة   )10700( وقـــدره  مببلغ  املركبة  قيمة  تقدير  مت  وقــد 
يف  التواجد  باملزاودة  يرغب  من  فعلى  دينار  و�سبعمائة  االف 
املوافق  االثنني  يــوم   12 ال�ساعة  متــام  يف  العدل  ق�سر  �ساحة 
2019/4/29 م�سطحبا معه 10% من القيمة املقدرة مع العلم 

باأن ر�سم الداللة والطوابع تعود على املزاود االخري
ماأمور تنفيذ عمان




