
اخــــطار �صادر عن دائرة 
تنفيذ حمكمة �صرق عمان

رقم الدعوى التنفيذية:- 2019/5515 ع 
ا�صــم املحكوم عليه/املدين: حممد ناجي م�صطفى اأبو حيط

اآخر عنوان له: عمان/طرببور منطقة ب�شمان �شارع كعب بن مالك مع تقاطع �شارع 
�شليمان اخلزاعله ومقابل رو�شة اكادميية العربية احلديثه منزل حممد اأبو حيط

رقم �شند الرهن: )1( معاملة رقم 1 تاريخ 2019/06/24 حمل �شدوره ت�شجيل اأرا�شي 
�شرق عمان 

قيمة الدين: )15 الف( دينار والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة ان وجدت والفائدة 
ان وجدت 

يجب عليك ان توؤدي خالل ثالثني يوما تلي تاريخ تبليغك هذه االخطار اىل الدائن 
بنك اال�شكان للتجارة والتمويل وكيله املحامي �شدام الرحامنه، املبلغ املبني اأعاله.

�شتقوم  القانونية  الت�شوية  تعر�ض  او  املذكور  الدين  ت��وؤد  امل��ده ومل  انق�شت هذه  واذا 
دائرة التنفيذ مببا�شرة املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك.

ماأمور التنفيذ حمكمة �شرق عمان

اخــــطار �صادر عن دائرة 
تنفيذ حمكمة �صمال عمان 

رقم الدعوى التنفيذية:- 2019/5593 ع 
ا�صــم املحكوم عليهم/املدين: �صركة عبداهلل وماهر وجمد الدين الزبون 

/الكفالء: جمد الدين حممد كرمي الزبون 
عبداهلل حممد كرمي الزبون 

ماهر حممد كرمي الزبون 
– ق��رب م�شت�شفى  – �شارع �شفيان بن وه��ب  – ت��الع العلي  اآخ��ر عنوان لهم:- عمان 

تالع العلي. 
رقم �شند الرهن: )1419( معاملة رقم 146 تاريخ 2011/06/16 حمل �شدوره ت�شجيل 

اأرا�شي �شمال عمان 
قيمة الدين: )400000( دينار والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت 
يجب عليك ان توؤدي خالل ثالثني يوما تلي تاريخ تبليغك هذه االخطار اىل الدائن 

بنك اال�شكان للتجارة والتمويل وكيله املحامي حمدان العبادي، املبلغ املبني اأعاله.
�شتقوم  القانونية  الت�شوية  تعر�ض  او  املذكور  الدين  ت��وؤد  امل��ده ومل  انق�شت هذه  واذا 

دائرة التنفيذ مببا�شرة املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك.
ماأمور التنفيذ حمكمة �شمال عمان

اخــــطار �صادر عن دائرة 
تنفيذ حمكمة �صرق عمان 

رقم الدعوى التنفيذية:- 2019/5479 ع 
ا�صــم املحكوم عليهم/املدين: ان�س عوين علي ال�صعداوي 

الكفيل عوين علي ابراهيم ال�صعداوي

اآخر عنوان لهم:- عمان – ماركا - �شمال �شارع امللك عبد اهلل االول – قرب م�شجد 
الف�شيلة – �شاعر حمزة فالح حممد العطاعطة – بناء رقم 43. 

الرهن: )693( معاملة رقم 65 تاريخ 2016/05/15 حمل �شدوره ت�شجيل  رقم �شند 
اأرا�شي �شرق عمان 

قيمة الدين: )10000( دينار والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة ان وجدت والفائدة 
ان وجدت 

يجب عليك ان توؤدي خالل ثالثني يوما تلي تاريخ تبليغك هذه االخطار اىل الدائن 
بنك اال�شكان للتجارة والتمويل وكيله املحامي �شدام الرحامنة، املبلغ املبني اأعاله.

�شتقوم  القانونية  الت�شوية  تعر�ض  او  املذكور  الدين  ت��وؤد  امل��ده ومل  انق�شت هذه  واذا 
دائرة التنفيذ مببا�شرة املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك.

ماأمور التنفيذ حمكمة �شرق عمان

اخــــطار �صادر عن دائرة 
تنفيذ حمكمة �صرق عمان

رقم الدعوى التنفيذية:- 2019/5476 ع 
ا�صــم املحكوم عليه/املدين: زيد ا�صامه مو�صى عبيد 

بكفالة عقار نوال ح�صن حممود جازيه 
�شارع  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  وخلف  الك�شار  حنو  حو�ض  – ماركا  عمان  له:  عنوان  اآخ��ر 

وقا�ض حي الزهراء بناء 34
الرهن: )397( معاملة رقم 10 تاريخ 2015/04/02 حمل �شدوره ت�شجيل  رقم �شند 

اأرا�شي �شرق عمان 
قيمة الدين: )18 الف( دينار والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت 
يجب عليك ان توؤدي خالل ثالثني يوما تلي تاريخ تبليغك هذه االخطار اىل الدائن 

بنك اال�شكان للتجارة والتمويل وكيله املحامي �شدام الرحامنه، املبلغ املبني اأعاله.
�شتقوم  القانونية  الت�شوية  تعر�ض  او  املذكور  الدين  ت��وؤد  امل��ده ومل  انق�شت هذه  واذا 

دائرة التنفيذ مببا�شرة املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك.

ماأمور التنفيذ حمكمة �شرق عمان

اإخطار �صادر عن دائرة 
تنفيذ عمان/بالن�صر

رقم الدعوى التنفيذية:11-5/
)14307-2014(- �صجل عام- �س

ا�شم املحكوم عليه/املدين: ح�شام يو�شف حممد 
حرب 

فندق  خلف  ال�شمي�شاين  عمان/عمان  عنوانه: 
اوركيدا منزل 30

-1046(/1-5 التنفيذي:  االعالم/ال�شند  رق��م 
2011(- �شجل عام

تاريخه: 2011/2/27
حمل �شدوره: تنفيذ عمان

وال���ر����ش���وم  دي����ن����ار  ب����ه/ال����دي����ن: 327  امل���ح���ك���وم 
والفائدة  ان وجدت  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 

ان وجدت
يجب عليك اأن توؤدي خالل �شبعة ايام تلي تاريخ 

تبليغك هذا االإخطار اإىل املحكوم له/الدائن
جامعة فيالدلفيا املبلغ املبني اعاله.

املذكور  الدين  ت��وؤد  امل��دة ومل  ه��ذه  انق�شت  واإذا 
دائ��رة  �شتقوم   ، القانونية  الت�شوية  تعر�ض  اأو 
الالزمة  التنفيذية  املعامالت  التنفيذ مببا�شرة 

قانونا بحقك.
ماأمور التنفيذ عمان

اخــــطار �صادر عن دائرة 
تنفيذ حمكمة �صمال عمان 

رقم الدعوى التنفيذية: 2019/5592 ع 
ا�صــم املحكوم عليهم/املدين: �صركة عبداهلل وماهر وجمد الدين الزبون 

/الكفالء: جمد الدين حممد كرمي الزبون 
عبداهلل حممد كرمي الزبون 

ماهر حممد كرمي الزبون 
– ق��رب م�شت�شفى  – �شارع �شفيان بن وه��ب  – ت��الع العلي  اآخ��ر عنوان لهم:- عمان 

تالع العلي.
ت�شجيل  ���ش��دوره  حمل   2012/4/4 تاريخ   44 رق��م  معاملة   )711( ال��ره��ن:  �شند  رق��م 

اأرا�شي �شمال عمان 
قيمة الدين: )805000( دينار والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت 
يجب عليك ان توؤدي خالل ثالثني يوما تلي تاريخ تبليغك هذه االخطار اىل الدائن 

بنك اال�شكان للتجارة والتمويل وكيله املحامي حمدان العبادين، املبلغ املبني اأعاله.
�شتقوم  القانونية  الت�شوية  تعر�ض  او  املذكور  الدين  ت��وؤد  امل��ده ومل  انق�شت هذه  واذا 

دائرة التنفيذ مببا�شرة املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك.
ماأمور التنفيذ حمكمة �شمال عمان

وزارة العدل

حمكمة بداية جزاء - 
جنح اجلمارك

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�صر
رقم الدعوى 17-48/)2019-1082( 

- �صجل عام
الهيئة/القا�صي: اياد اأنور ح�صن اجلريودي

ا�صم الظنني: قا�صم كمال حممود الرو�صان
العمر: 37 �شنة

ال���ع���ن���وان: ارب����د/احل����ي ال�����ش��رق��ي ال�����ش��خ��ن��ة – 
بالقرب من اجلمعية التعاونية

التهمة: تهريب
ي��ق��ت�����ش��ي ح�������ش���ورك ي�����وم اخل���م���ي�������ض امل����واف����ق 
يف  للنظر  �شباحا   09:00 ال�����ش��اع��ة   2019/9/5
ال��دع��وى رق��م اأع���اله ال��ت��ي اأق��ام��ه��ا عليك احلق 

العام وامل�شتكي مدعي عام اجلمارك.
تنفذ بحقك  امل��ح��دد  امل��وع��د  ف���اإذا مل حت�شر يف 
اجل��م��ارك  ق��ان��ون  يف  عليها  املن�شو�ض  االأح��ك��ام 

وقانون اأ�شول املحاكمات اجلزائية.

اعالن بيع اول �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية عمان
بالق�صية التنفيذية رقم 2019/12044 ع

واملتكونة بني: -
املحــكوم له:- بنك اال�صكان للتجارة والتمويل وكيله املحامي مروان اخلطيب 

واملحكوم عليه:- املدين/م�صطفى عبدالفتاح علي كوك�س
والكفيلة اماين حممد طه ابراهيم ابو �صعده 

تعلن دائرة التنفيذ للعموم باأنه �شيباع باملزاد العلني ال�شقة رقم )-1483/101( من حو�ض الذراع ال�شمايل رقم )37( لوحة رقم )38( 
من ارا�شي عمان والعائدة ملكيتها للمدين م�شطفى عبدالفتاح علي كوك�ض والكفيلة اماين حممد طه ابراهيم ابو �شعده واملرهونة 
من الدرجة االأوىل ل�شالح بنك اال�شكان للتجارة والتمويل مبوجب �شند تامني الدين رقم 337 معاملة رقم 65 تاريخ 2016/03/10 

لدى دائرة ت�شجيل اأرا�شي عمان لقاء مديونية املدين اعاله.
تفا�شيل املوقع:-

تقع قطعة االر�ض يف منطقة بدر/عمان حو�ض )37 – الذراع ال�شمايل( على �شارع الفواره بحي الهالل وبالقرب من مدر�شة الدر 
للبنات من ارا�شي ت�شجيل عمان. 

و�شف العقار: - 
والواجهات  طوابق   6 من  مكونة  عمارة  وك��ل  – �شمايل(  )جنوبي   2 ع��دد  �شكنية  �شقق  عمارة  عليها  مقام  ال�شكل  م�شتطيلة  االر���ض 
اخلارجية من احلجر ويخدم كل عمارة بيت درج وم�شعد كهربائي والبناء اجلنوبي رقم 1 مكون من 6 طوابق وكل طابق مكون من: - 
- طابق الت�شوية الثانية: عبارة عن جزء مواقف وخدمات م�شرتكة واجلزء االخر �شقة �شكنية وباقي الطوابق كل طابق عبارة عن 
ثالث �شقق وبيت درج وم�شعد كهربائي وال�شقة مو�شوع الدعوى هي ال�شقة الغربية من طابق الت�شوية الثاين عدا �شطحها رقم -101 

وهي مكونة من �شالون وحمام �شيوف ومعي�شة و3 غرف نوم احداهما ما�شرت وحمام اوالد. 
* الت�شطيب الداخلي:-

- االر�شيات لكامل ال�شقة �شرياميك ، املطبخ جدران وار�شيه �شرياميك اجلدران دهان امل�شن مع ديكورات جب�شني وزنار جب�شني 
ال�شبابيك املنيوم ، الباب اخلارجي امامي ويوجد مظلة قرميد م�شاحتها حوايل 20 م2 �شمن االرتداد.

- البناء م�شغول من قبل املالك.
- يقدر عمر البناء 3 �شنوات تقريباً.

* التقديرات:
- نقدر �شعر املرت املربع الواحد كما يلي:

القيمة التقديرية امل�شاحة/م2الو�شف

د/م2

القيمة االجمالية/دينار

ال�شقة الغربية من طابق الت�شوية الثانية عدا 

�شطحها من البناء اجلنوبي رقمها -101

12635044100

44100املجموع
اربعة واربعون الف ومائة دينار القيمة االجمالية 

فعلى من يرغب بال�شراء مراجعة هذه الدائرة او مراجعة موقع الوزارة للمزاودة الكرتونياً )auctions.moj.gov.jo( خالل 
مدة خم�شة ع�شر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ ن�شر هذا االعالن بال�شحف املحلية م�شطحبا معه 10% من القيمة املقدرة علما باأن 

اجور الن�شر والداللة والطوابع تعود على املزاود االخري على ان ال تقل املزاودة عن 50% من القيمة املقدرة.
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية عمان

اعالن بيع اأول �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية غرب عمان 
بالق�صية التنفيذية رقم 2011/2061 ع

واملتكونة بني: -
املحــكوم له: بنك اال�صكان للتجارة والتمويل ووكيله املحامي ب�صار العجارمة

واملحكوم عليه: املدين/حموده �صليمان حمد الفراهيد
تعلن دائرة التنفيذ للعموم باأنه �شيباع باملزاد العلني ال�شقة رقم )717/123( وهي ال�شقة ال�شرقية من الطابق الثاين عدا �شطحها والواقعة 
اأرا�شي قرية وادي ال�شري والعائدة ملكيتها للمدين حموده  على قطعة االأر���ض رقم 717 حو�ض دير غبار رقم )16( لوحة رقم 25 من 
�شليمان حمد الفراهيد واملرهونة ل�شالح بنك اال�شكان للتجارة والتمويل من الدرجة االوىل مبوجب �شند تامني دين رقم 2003/6261 

تاري����خ 2003/4/2 لدى دائرة ت�شجيل اأرا�شي غرب عمان لقاء مديونية املدين
اأوال: و�شف العقار:

ان ال�شقة )717/123( تقع يف البناء رقم 48 �شارع رفاعه بن او�ض ويحيط بالعقار العمران وتتوفر اخلدمات وهي عبارة عن طابق اول يف 
العمارة ال�شكنية/والعمارة ال�شكنية �شقق �شكنية والبالغ م�شاحتها 128 م2 لل�شقة 

وتتكون ال�شقة من املكونات التالية:
- غرف نوم عدد 3 وحمامات جمموعها 2 حمام ومطبخ وموزعات و�شالون كبري مع ديكورات اجلب�شني

- ان اأر�شية ال�شقة لل�شالونات واملوزع والغرف من بالط عادي )مزايكو( وان الدرج رخام للعمارة مع م�شعد كهربائي للعمارة وال�شقة 
حديثة ن�شبيا 

- ان احلمامات واملطبخ مبلط من ال�شرياميك جدران وار�شيه ومركب يف ال�شقة ديكورات جب�شني مع تدفئة مركزية داخليه من خالل 
رديرتات معدنية وديكورات اجلب�شني لل�شقة من نوع جيد وان احلمامات راكب بها اطقم وان املطبخ معدين لون خ�شابي 

- وتطل ال�شقة على ال�شارع من اجلهة ال�شمالية ال�شرقية 
- ت�شطيب ال�شقة ممتاز من حيث ان دهانها م�شكل وابوابها من اخل�شب ذو جوده عالية وان الت�شطيبات جيده م �شبابيك املنيوم والزجاج 

وراكب مناخل وراكب حمايات لل�شبابيك كما توجد اباجورات لل�شقة عدى ال�شالون الكبري 
- اخلدمات متوفرة لل�شقة كامال وغري م�شغولة 

ثانيا: التقدير:
× 128م2 = 64000 دينار فقط(  ال�شقة كامال )500د/م2  نقدر قيمة املرت املربع الواحد لل�شقة مببلغ 500دينار/م2 وبذلك تكون قيمة 

�شامال لل�شقة وما يتبعها من خدمات وار�ض العقار 
فعلى من يرغب بال�شراء العقار مراجعة هذه الدائرة خالل مدة خم�شة ع�شر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ ن�شر هذا االعالن بال�شحف 
املحلية م�شطحبا معه 10% من القيمة املقدرة اأو مراجعة موقع الوزارة للمزواده الكرتونيا )auctions.moj.gov.jo( علما باأن 

اجور الن�شر والداللة والطوابع تعود على املزاود االخري على ان ال تقل املزاودة عن 50% من القيمة املقدرة.
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غرب عمان

اعالن بيع خام�س �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة �صرق عمان 
بالق�صية التنفيذية رقم 2018/6260 

واملتكونة بني املحــكوم له )الدائن املرتهن(: بنك اال�صكان للتجارة والتمويل - وكيله املحامي �صدام الرحامنة 
واملحكوم عليه/املدين )الراهن(: كمال حممد علي علي 

تعلن دائرة التنفيذ للعموم باأنه �شيباع باملزاد العلني وبناًء على قرار رئي�ض التنفيذ ال�شقة رقم )-3631/102( حو�ض املرقب رقم )8( لوحة رقم )22( قرية ماركا من 
ارا�شي �شرق عمان والعائدة ملكيتها للمدين كمال حممد علي علي واملرهونة ل�شالح بنك اال�شكان للتجارة والتمويل مبوجب �شند تامني دين رقم )1678( معامله رقم 

)165( تاري����خ2015/11/29ومن الدرجة االوىل واملنظمة لدى دائرة ت�شجيل اأرا�شي �شرق عمان لقاء مديونية املدين اعاله .
** تفا�شيل املوقع :-

- تقع االر�ض �شمن حدود امانة عمان الكربى - منطقة وادي الن�شر - قرية ماركا - حو�ض املرقب رقم  )8( مقابل ميني ماركت باب احلارة بناء رقم )19( ح�شب 
ترقيم االمانة يحدها �شارع معبد من اجلهة اجلنوبية �شمنها عمارتني �شرقية وغربية �شقق �شكنية )2013( وكل عمارة مكونة من اربعة ت�شويات واربعة طوابق وكل 
طابق �شقتني ما جمموعة )32( �شقة ويخدم كل عمارة درج رخام مع درابزين حديد وم�شعد كهربائي وكراجات وجميع واجهات البناء حجر وم�شاحة االر�ض )1133.8( 

م2 وح�شة ال�شقة هي 32/1 ح�شة .
- ال�شقة )102-/3631( الغربية من طابق الت�شوية الرابع من البناء ال�شرقي 1 عدا �شطحها مكونه من �شالون وموزع االر�شيات �شرياميك واال�شقف جب�ض وثالث 
املالك م�شاحة  اباجورات وحمايات حديد واالب��واب خ�شب عادي وال�شقة م�شغولة من قبل  املنيوم مع  ال�شبابيك  الغرف �شرياميك وحمام عدد )2(  غرف نوم بالط 

ال�شقة 125 م2.
* التقديرات

القيمة االجمالية  قيمة/م2 بالدينار امل�شاحة/م2الو�شف 

12520025000 م2ال�شقة الغربية طابق ت�شوية رابع عدا �شطحها رقم 102-
25000املجموع 

خم�شة وع�شرون الفا القيمة االجمالية 
وقد متت املزاودة على العقار من قبل الدائن املرتهن بنك االإ�شكان مببلغ 12500 دينار

فعلى من يرغب بال�شراء مراجعة هذه الدائرة خالل مدة خم�شة واربعون يوما من اليوم الذي يلي تاريخ ن�شر هذا االعالن بال�شحف 
املحلية م�شطحبا معه 10% من القيمة املقدرة اأو مراجعة موقع الوزارة للمزواده الكرتونيا )auctions.moj.gov.jo( علما 

باأن اجور الن�شر والداللة والطوابع تعود على املزاود االخري على ان ال تقل ن�شبة ال�شم عن 3% من بدل اخر مزاد. 
ماأمور تنفيذ حمكمة �شرق عمان

اعالن بيع نهائي �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية �صمال عمان 
بالق�صية التنفيذية رقم 2018/2659 ع 

واملتكونة بني:
املحــكوم له: بنك اال�صكان للتجارة والتمويل وكيله املحامي حمدان زيدان 

واملحكوم عليه: املدين/جمدي عبد القادر احمد احللبي 
يعلن للعموم بانه مطروح للبيع باملزاد العلني وعن طريق هذه الدائرة ال�شقة رقم )112( املقامة على قطعة االر�ض رقم 149 حو�ض 
التالع ال�شرقي رقم 5 قرية تالع العلي من ارا�شي �شمال عمان واملرهونة ل�شالح بنك االإ�شكان للتجارة والتمويل مبوجب �شند الدين 

رقم 2415 معاملة رقم 382 تاريخ 2005/07/28 من الدرجه االأوىل لقاء مديونية املدين.
** و�شف موقع العقار:-

- هي ال�شقة ال�شمالية من طابق االول عدا �شطحها املعترب منافع م�شرتكة رقمها )112( والبالغة م�شاحتها )211م2( مئتني واحدى 
ع�شرة مرت مربع وح�شب �شند ت�شجيل املربز وال�شادر من ارا�شي �شمال عمان رقم AN-12379- 2018 فاأن ال�شقة م�شجلة با�شم 

جمدي عبد القادر احمد احللبي كاملة.
- ال�شقة مو�شوع الدعوى مقامة على قطعة االأر�ض رقم )149( من حو�ض )5( التالع ال�شرقي من قرية تالع العلي مديرية اأرا�شي 
�شمال عمان لوحه رقم 8 نوع االأر�ض طوابق و�شقق وحتمل رقم 16 ح�شب ترقيم امانة عمان/اربع واجهات من احلجر وحماطه با�شوار 

وتتكون من اأربعة طوابق يوجد م�شعد بالعماره درج العماره من الرخام وحماية من الدربزين.
- تقع قطعة االأر�ض على �شارع )جميل ع�شفور( من اجلهة الغربية حي تالع ال�شرقي �شرق �شارع املدينة املنورة وبيتزا هوت وجميع 

اخلدمات من ماء وكهرباء وطرق معبدة متوفرة.
- تتكون ال�شقة من �شالون مع �شفرة ويتبع له حمام �شيوف االر�شيات من ال�شرياميك وال�شقف ديكور من اجلب�ض وبحرات والدهان 
تطبيع وغرفة معي�شه االر�شيات بالط �شرياميك وال�شقف ديكور من اجلب�ض ويوجد فري بلي�ض واجهة من احلجر ال�شناعي واأربعة 
غرف نوم اثنني ما�شرت ار�شيات الغرف بالط �شرياميك واجلدرانن دهان امل�شن وحمام افرجني خلدمة باقي عنا�شر ال�شقة ومطبخ 
ار�شيات وجدران املطبخ بالط �شرياميك خزائن علوية و�شفليه من اخل�شب مطله على فرندة الباب من االملنيوم االأبواب من اخل�شب 
ال�شبابيك من االملنيوم ويوجد عليها حماية واباجورات يدوية وتر�ض خارجي وباربكيو ونافوره يعلوها قرميد العقار  ق�شرة بلوط 

بتاريخ الك�شف م�شغول من قبل �شاحب العقار.
** التقدير:- 

حيث امل�شاحة االجمالية للعقار )211(م2
نقدر قيمة املرت املربع الواحد لل�شقة ب)450( دينار مبا فيها ال�شطح الذي يعترب منافع م�شرتكة

- قيمة ال�شقة + 211/م2 × 450/د = 94950 دينار )اأربعة وت�شعون الف وت�شعمائة وخم�شون دينارا( 
وقد احيل العقار احاله اوليه على عهدة الدائن بنك اال�شكان بقيمة 47475 دينار.

فعلى من يرغب بال�شراء مراجعة هذه الدائرة خالل مدة 15 يوما من اليوم الذي يلي تاريخ ن�شر هذا االعالن بال�شحف املحلية 
م�شطحبا معه 10 % من القيمة املقدرة اأو مراجعة موقع الوزارة للمزواده الكرتونيا )auctions.moj.gov.jo( علما بان اجور 

الن�شر والداللة والطوابع تعود على املزاود االخري على ان ال تقل ن�شبة ال�شم عن5% من بدل اخر مزاد.

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �شمال عمان

اعالن بيع انذار نهائي �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة �صلح ناعور
بالق�صية التنفيذية رقم 2015/32 ع

واملتكونة بني:
املحــكوم له:- بنك اال�صكان للتجارة والتمويل وكيله املحامي ب�صار العجارمة

واملحكوم عليه:- املدينني/�صائد وليد مروح احمد وحليمة حممد حممد اأحمد
تعلن دائرة التنفيذ للعموم باأنه �شيباع باملزاد العلني ال�شقة رقم 121 وهي ال�شقة ال�شرقية من الطابق الثاين عدا �شطحها والواقعه 
�شمن البناء املقام على قطعه االأر�ض رقم 82 من حو�ض وادي الكربا رقم )15( من ارا�شي ناعور والعائدة ملكيتها للمدينني �شائد 

وليد مروح احمد وحليمة حممد حممد اأحمد 
تاريخ   63 رقم  معاملة   422 رقم  الدين  تامني  �شند  والتمويل مبوجب  للتجارة  اال�شكان  بنك  ل�شالح  االأوىل  الدرجة  واملرهونة من 

2008/7/28 لدى دائرة ت�شجيل اأرا�شي ناعور لقاء مديونية املدينني اعاله.
اأواًل:- الو�شف:-

1- ال�شقة رقم )121( تقع على قطعة االر�ض رقم )82( من احلو�ض رقم )15( وادي الكربا من ارا�شي قرية ناعور من نوع امللك وهي 
ال�شقة ال�شرقية من الطابق الثاين عدا �شطحها وتقع ال�شقة يف الطابق الثاين من العمارة وتقع القطعة التي تقع فيها العمارة داخل 
حدود بلدية لواء ناعور و�شمن احكام تنظيم �شكن )اأ( وتقع القطعة اىل الغرب من طريق مطار البحر امليت مب�شافة 325 م واىل 
ال�شمال من الطريق املوؤدي اىل دوار ناعور مب�شافة 100 مرت ويحدها من اجلهة ال�شرقية �شارع مر�شم ومعبد وخمدوم بكافة اخلدمات 

العامة وتقع ال�شقة مو�شوع الدعوى يف الطابق االول من العمارة.
2- تبلغ م�شاحة ال�شقة رقم )121( 186 مرتا مربعا وذلك ح�شب �شند الت�شجيل وال�شقة مملوكة للمحكوم عليهما على ال�شيوع.

3- �شكل القطعة التي تقع فيها ال�شقة غري منتظم وال�شقة تقع �شمن عمارة مكونة اربعة طوابق وطابقي ت�شوية احدهما ال�شطفاف 
ال�شيارات وعمر البناء بحدود الع�شر �شنوات.

4- تقع ال�شقة يف الطابق الثاين من العمارة ويف اجلهة ال�شمالية ال�شرقية منها وواجهات العمارة التي تقع فيها ال�شقة من احلجر، 
ومت دخول لل�شقة ملعرفة تفا�شيلها حيث تبني انها موؤجرة لل�شيد حممد العدوان وال�شقة مدهونة بدهان امل�شن ويحتوي �شقفها 
على ديكورات من اجلب�ض وتتالف ال�شقة من �شالة ا�شتقبال حرف L وحمام �شيوف يتكون من مقعدة ومغ�شلة ار�شيته وجدرانة من 
ال�شرياميك وغرفة جلو�ض ومطبخ ار�شيته وجدرانه مبلطه بال�شرياميك وخزائنه من اخل�شب وهي خزائن �شفلية وعلويه وللمطبخ 
باب خارجي يفتح على برنده خارجية و�شقف املمرات يحتوي على ديكورات من اجلب�ض وحتتوي ال�شقة كذلك على ثالث غرف نوم 
بلكونة خارجية وجميع  املا�شرت على  وتفتح غرفة  افرجني  لها حمام  يتبع  نوم ما�شرت  احدها غرفة  بال�شرياميك  ار�شيتها مبلطة 
ابواب ال�شقة م�شنوعة من اخل�شب وال�شبابيك من االملنيوم ولها اباجورات وحمايات حديدية وال�شقة مزودة بالتدفئة املركزية وجميع 

اجلدران واال�شقف مدهونة امل�شن وال�شقف لغرفة ال�شيوف يحتوي على ديكورات من اجلب�ض.
ثانياً:- التقديرات:- 

يقدر قيمة املرت املربع الواحد بهذه ال�شقة 550 دينار 
فتكون قيمة ال�شقة = 186م2 × 550 د = 102300 )مائة واثنان الف وثالثمائة دينار(

وقد بلغت ن�شبة املزاودة على عهدة الدائن/املحكوم له بنك اال�شكان بقيمة 51150 دينار )واحد وخم�شون الف ومائة وخم�شون دينار 
ال غري(

فعلى من يرغب بال�شراء مراجعة هذه الدائرة خالل مدة خم�شة ع�شر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ ن�شر هذا االعالن بال�شحف 
املحلية م�شطحبا معه 10% من القيمة املقدرة اأو مراجعة موقع الوزارة للمزواده الكرتونيا )auctions.moj.gov.jo( علما 

باأن اجور الن�شر والداللة والطوابع تعود على املزاود االخري على ان ال تقل املزاودة عن 5% من بدل املزاد االأخري.

ماأمور تنفيذ حمكمة �شلح ناعور

مذكرة تبليغ حكم
�صادرة عن حمكمة بداية حقوق عمان ملوقرة

رقم الدعوى: 2019/473 تاريخ احلكم: 2019/4/24 
طالب التبليغ: بنك االإ�صكان للتجارة والتمويل/وكيلته املحامية نيفني قزاز. 

املطلوب تبليغهم: 
ــة.  ــرك ال ـــى  ال ــة  ــاف ــص ــاال� ب ــات  ــوي ــص ــ� ال عــبــداهلل  مــو�ــصــى  حــ�ــصــني  املـــرحـــوم  ورثــــة  ـــد  اح ب�صفتها  ــات  ــوي ــص ــ� ال عــلــي  طــعــمــة  منتهى   -1
ــة. ــرك ال ـــى  ال ــة  ــاف ــص ــاال� ب ــات  ــوي ــص ــ� ال عــبــداهلل  مــو�ــصــى  حــ�ــصــني  املـــرحـــوم  ورثــــة  ـــد  اح ب�صفته  ــات  ــوي ــص ــ� ال مــو�ــصــى  حــ�ــصــني  مــعــن   -2
ــة. ــرك ال الـــى  ــافــة  بــاال�ــص ــويــات  الــ�ــص ــداهلل  ــب ع مــو�ــصــى  ح�صني  املـــرحـــوم  ورثـــة  احـــد  ب�صفته  الــ�ــصــويــات  مــو�ــصــى  ح�صني  مــعــاويــة   -3
ــة.  ــرك ال ـــى  ال ــافــة  ــاال�ــص ب ــويــات  ــص ــ� ال عــبــداهلل  مــو�ــصــى  حــ�ــصــني  املـــرحـــوم  ورثــــة  ـــد  اح ب�صفته  ــويــات  ــص ــ� ال مــو�ــصــى  حــ�ــصــني  4- حمــمــد 
ــة.  ــرك ال ـــى  ال ــافــة  ــاال�ــص ب ــويــات  ــص ــ� ال عــبــداهلل  مــو�ــصــى  حــ�ــصــني  املـــرحـــوم  ورثــــة  ـــد  اح ب�صفته  ــويــات  ــص ــ� ال مــو�ــصــى  حــ�ــصــني  مــعــتــز   -5
ــة. ــرك ال ـــى  ال ــافــة  بــاال�ــص ــويــات  ــ�ــص ال ــداهلل  ــب ع مــو�ــصــى  حــ�ــصــني  املـــرحـــوم  ورثــــة  ـــد  اح ب�صفتها  ــويــات  ــ�ــص ال مــو�ــصــى  حــ�ــصــني  ـــالك  م  -6
ــة. ــرك ال ـــى  ال ــافــة  ــاال�ــص ب ــويــات  ــص ــ� ال عــبــداهلل  مــو�ــصــى  حــ�ــصــني  املـــرحـــوم  ورثــــة  ـــد  اح ب�صفتها  ــويــات  ــص ــ� ال مــو�ــصــى  حــ�ــصــني  ـــرح  م  -7
ــة.  ــرك ال الـــى  ــافــة  بــاال�ــص ــويــات  الــ�ــص ــداهلل  ــب ع مــو�ــصــى  ح�صني  املـــرحـــوم  ورثـــة  احـــد  ب�صفتها  ــويــات  الــ�ــص مــو�ــصــى  ح�صني  ــني  ــادل م  -8

عنوانهما: عمان/�شفا بدران/حي املروج/بجانب امانة عمان/جنوب �شرق م�شجد ابو الري�ض.
خال�شة احلكم: اإلزام املدعي عليهم بالتكافل والت�شامن وباال�شافة اىل الرتكة وبحدود ما ال اليهم من تركة مورثهم بان يدفعوا 
بنك  املدعي  فل�ض( الأمر  و 652  دينار  الفا وخم�شمائة وخم�شة ع�شر  دينار )ثالثة وخم�شون  والبالغ )53515.652(  به  املدعى  املبلغ 
االإ�شكان للتجارة والتمويل وت�شمينه الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ )1000( دينار اأتعاب حماماة والفائدة القانونية من تاريخ املطالبة 

وحتى ال�شداد التام.

اعالن بيع انذار نهائي �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية غرب عمان 
بالق�صية التنفيذية رقم 2018/4423 ع

واملتكونة بني: -
املحــكوم له:- بنك اال�صكان للتجارة والتمويل وكيله املحامي ب�صار العجارمة

واملحكوم عليهم/املدينني:- عدنان غالب ح�صيب الكردي - خوال عبد احلميد عابد ال�صمور 
تعلن دائرة التنفيذ للعموم باأنه �شيباع باملزاد العلني كامل ال�شقة رقم )363/111( من حو�ض احلوية رقم )5( لوحة رقم )1( البنيات 
والتمويل  للتجارة  اال�شكان  بنك  ل�شالح  واملرهونة  ال�شمور  عابد  احلميد  عبد  خوال  للمدينة  ملكيتها  والعائدة  ناعور  ارا�شي  من 
مبوجب �شند تامني الدين رقم 759 معامله رقم 79 تاري����خ 2013/10/30 من الدرجة االوىل لدى دائرة ت�شجيل اأرا�شي ناعور لقاء 

مديونية املدينني اعاله.
** و�شف العقار:-

1- العقار مو�شوع الدعوى هي عبارة عن ال�شقة ال�شمالية من طابق االول عدا �شطحها وم�شاحتها 159 مرت مربع ومملوكة بالكامل 
لل�شيدة خوال عبداحلميد عابد ال�شمور ورقمها 111 وهي �شمن بناء مقام على قطعة االر�ض رقم 363 حو�ض 5 احلوية لوحة رقم 1 

من قرية البنيات من ارا�شي مديرية ت�شجيل ناعور.
- تنظيم العقار هو بناء �شكني تنظيمه )�شكن اأ( وذلك ح�شب املخطط التنظيمي امل�شدق وال�شادر عن امانة عمان/منطقة مرج احلمام 
يقع البناء على تقاطع عبد الكرمي فيا�ض النابل�شي وهو معبد و�شارع حممود عليان الفاعوري وهو معبد ويحمل البناء رقم 36 ح�شب 

ترقيم امانة عمان الكربى.
- ال�شقة مو�شوع الدعوى تقع يف الطابق االول من اجلهة ال�شمالية �شمن بناء حديث مكون من �شتة ادوار بحيث ي�شمل ار�ض العقار 
بيت الدرج وم�شعد ومنور ومواقف ال�شيارات وغرف اخلدمات ويتكون كل البناء من طابق ت�شوية ثانية عبارة عن مواقف �شيارات 
ت�شوية اوىل والطابق االر�شي والطابق االول  الوقود وعلى طابق  بويلرات وخزانات  وخدمات وغرفة خزين وغرفة حار�ض وغرفة 
وطابق ثاين وطابق ثالث وجميعهم �شقق �شكنية بواقع �شقتني بكل طابق وجمموع عدد ال�شقق بكل بناء 10 �شقق �شكنية، والبناء ذو 
واجهات حجرية من احلجر النظيف من اجلهات االربعة وميتاز بروازت معمارية جميلة ومدخل البناء والدرج مبلط بالرخام عليه 
دربزين من احلديد كما يوجد باب من الزجاج واحلديد وانرتكم والكراج مبلط وح�شب واقع احلال يوجد م�شعد كما ان واجهات 

اجلدران بيت الدرج من ال�شرياميك.
2- العقار مو�شوع الدعوى يتكون من غرفة ا�شتقبال م�شتقلة و�شالة �شيوف وطعام ب�شكل حرف L وجلو�ض م�شتقلة وحمام لل�شيوف 

ومطبخ وثالث غرف نوم واحدة منها رئي�شية )ما�شرت( وجمموع احلمامات بالعقار ثالث حمامات وكما يوجد �شرفة بلكون. 
اأ- �شالة اال�شتقبال م�شتقلة و�شالة �شيوف و�شالة طعام م�شتقلة وجميعها بالطها من الرخام ودهانها عادي )امل�شن( ملون اما 
ال�شقف به ديكورات اجلب�ض امبورد وبحرات من اجلب�ض اما دهانها عادي، كما يوجد حمام لل�شيوف بالطه وجدرانه من ال�شرياميك، 
ويوجد �شالة جلو�ض م�شتقلة وبالطها من الرخام ودهانها عادي )امل�شن(ملون اما ال�شقف به ديكورات اجلب�ض امبورد وبحرات من 
ان��ارة من  اجلب�ض اما دهانها عادي وكما يوجد بواقع احلال املطبخ من اخل�شب املعالج حيث يتكون من خزائن رفوف بها وح��دات 
ال�شبوت اليت وخزائن �شفلية يعلوها الرخام واملطبخ بالطه وجدرانه من ال�شرياميك اما ال�شقف به ديكورات من اجلب�ض ت�شتمل 

على بحرات وكرن�ض ودهانها عادي. 
ب- يوجد بواقع احلال ثالث غرف نوم واحدة منها رئي�شية )ما�شرت( وبالطها من ال�شرياميك دهانها عادي امل�شن ملون اما ال�شقف 
به ديكورات من اجلب�ض ت�شتمل على بحرات وكرن�ض ودهانها عادي كما يوجد حمام بالطه وجدرانه من ال�شرياميك اما حمام املا�شرت 

بالطه وجدرانه من ال�شرياميك كما يوجد حمام اخر بالطه وجدرانه من ال�شرياميك.
بانيو  وبيديه  افرجنية  ومراحي�ض  مغا�شل  من  تتكون  احلمامات  واطقم  ال�شرياميك  من  وجدرانها  ار�شياتها  احلمامات  جميع   -

بحمامات النوم.
- جميع ال�شبابيك بالعقار مو�شوع الدعوى من النوعية اجليدة بحيث الزجاج عادي واالملنيوم عادي وعليها ابجورات.

- الباب الرئي�شي واالبواب الداخلية جميعها خ�شبية من النوعية اجليدة. 
- يوجد تاأ�شي�ض تدفئة مركزية لل�شقة مو�شوع الدعوى. 

- العقار مو�شوع الدعوى وح�شب واقع احلال م�شغولة من قبل امل�شتاأجرة لينة ماجد فهيم مكحل وقت الك�شف بقيمة 3600 دينار 
�شنويا. 

** التقديرات:-
* قدر قيمة العقار بقيمة 560 دينار للمرت املربع الواحد مبا يف ذلك تقدير ح�ش�ض العقار من ار�ض العقار واملنافع امل�شرتكة اأي:

)560 دينار للمرت × 159 م�شاحة ال�شقة = 89040 دينار( )ت�شعة وثمانون الفاً واربعون دينار( 
وقد متت املزاودة على العقار من قبل الدائن املرتهن بنك االإ�شكان مببلغ 44.520 دينار

وعلى من يرغب بال�شراء مراجعة هذه الدائرة خالل مدة خم�شة ع�شر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ ن�شر هذا االنذار بال�شحف 
املحلية م�شطحبا معه 10% من القيمة املقدرة اأو مراجعة موقع الوزارة للمزواده الكرتونيا )auctions.moj.gov.jo( علما 

باأن اجور الن�شر والداللة والطوابع تعود على املزاود االخري على ان ال تقل ن�شبة ال�شم عن 5% من بدل املزاد االخري.
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غرب عمان

اعالن بيع ثان باملزاد العلني 
�صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية جنوب عمان 

 يف الق�صية التنفيذية 2011/85�س
يعلن للعموم انه تقرر يف الق�شية التنفيذية رقم اعاله واملتكونة بني املحكوم لها ال�شركة العربية ل�شناعة االملنيوم امل�شاهمة 
العامة املحدودة – اآرال – واملحكوم عليه اكرم حممد عي�شى ابو دية بيع كامل ح�ش�ض املحكوم عليه )8431( ح�شة من 
ا�شل جمموع احل�ش�ض البالغة )13095( ح�شة يف قطعة االر�ض رقم )38( حو�ض رقم )4( الطوال – قرية ام رمانة – من 

ارا�شي جنوب عمان – م�شاحتها )13095.080م2( وهي من نوع ملك.
- تقع القطعة مو�شوع الدعوى يف منطقة ام رمانة – اىل الغرب من ا�شكان االندل�شية بحدود )1200م( - واىل الغرب من 

�شارع عمان مادبا بحدود )750م(.
- القطعة من النوع امللك منظمة تنظيم زراعي وهي تابعة اىل بلديات واحلد االدنى لالفراز �شمن موقع القطعة ح�شب 
خمطط املوقع التنظيمي هو )10000م2( ح�شب النظام والتنظيم واملعمول به لدى اجلهات التنظيمية ذات االخت�شا�ض 

وهي غري منتظمة ال�شكل وم�شتطيلة تقريبا.
- القطعة م�شاحتها ح�شب �شند الت�شجيل اخلا�ض بالقطعة )13095.8م2( وهي ذات تربة حمراء وم�شتوية وهي �شاحلة 

للبناء والزراعة وتقع �شمن منطقة زراعية.
- القطعة �شمنها اخلدمات وجميع اخلدمات متوفرة ال�شارع معبد خلطة �شلي كوت.

- القطعة مقام عليها ابنية كما يلي:
1- غرف عمال م�شاحتها )50م2( �شقف زينكو تقع يف اجلهة ال�شمالية ال�شرقية من القطعة.

2- القطعة مقام عليها من االعمدة والبلوك م�شاحتها )300م2(، ال�شبابيك من االملنيوم واالر�شية بالط حملي والبناء 
ي�شتخدم )فقا�شة �شي�شان(.

3- برك�شات دواجن عدد )2( بعر�ض )12م( وطول )100م( وال�شقف زينكو على �شكل هرم واالر�شية مدة ا�شمنتية.
4- بناء ي�شتخدم جارو�شة من البلوك م�شاحته حوايل )150م2( �شقف زينكو.

5- ابنية جانبية عدد )3( جمموع م�شاحتها )200م2( جميعها من البلوك ت�شتخدم كغرف خلدمة املزرعة )حمول كهرباء 
وغرف خزين(.

6- ويوجد �شمن القطعة ا�شجار زيتون حوايل )100( �شجرة منها ا�شجار موات وبحاجة اىل اعادة تاأهيل.
7- يحّد القطعة من اجلهة ال�شمالية �شور قائم على طول حد للقطعة ويعترب حد القطعة املجاورة اما باقي حدود القطعة 

عليها �شلك �شائك ويوجد به بع�ض االهرتاءات.
** وعليه مت تقدير:

 × ال��واح��د من االر���ض مببلغ )25( دي��ن��ارا نظرا لكون القطعة تقع يف منطقة زراع��ي��ة = 25 دي��ن��ارا  امل��رت املربع  1- قيمة 
13095.8م2 = 327395 دينارا.

2- قيمة اجمالية لال�شجار مببلغ )1500( دينار.
3- قيمة املرت املربع من غرف العمال مببلغ )30( دينارا = 30 دينارا × 50م2 = 1500 دينار.

4- قيمة املرت املربع الواحد من برك�شات الدواجن مببلغ )50( دينارا = 50 دينارا × 1200م2 × 2 = 120000 دينار.
5- قيمة املرت املربع الواحد من اجلارو�شة مببلغ )30( دينارا = 30 دينارا × 150م2 = 4500 دينار.

6- قيمة املرت املربع الواحد من االبنية اجلانبية مببلغ )30( دينارا = 30 دينارا × 200م2 = 6000 دينار.
7- قيمة اجمايل لل�شيك مببلغ )1000( دينار.

لت�شبح قيمة القطعة وما عليها من عقار مببلغ = 327395 + 1500 + 1500 + 120000 + 4500 + 6000 + 1000 = 461895 دينارا 
)اربعمائة وواحد و�شتون األفا و)895( دينارا(.

وعليه ت�شبح قيمة ح�ش�ض املحكوم عليه املطروحة للبيع يف املزاد العلني وما عليها مببلغ )297383.490( دينار، مائتان 
و�شبعة وت�شعون الفا وثالثمائة وثالثة وثمانون دينارا و)490( فل�شا.

فمن له رغبة يف ال�شراء عليه مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية جنوب عمان خالل مدة خم�شة ع�شر يوما من اليوم التايل 
لتاريخ االعالن، م�شطحبا معه عربونا بواقع ع�شرة باملئة من القيمة املقدرة، علما باأنه مت احالة العقار املطروح للمزاد 

اإحالة موؤقتة على ال�شركة العربية ل�شناعة االملنيوم امل�شاهمة العامة املحدودة )اآرال( مببلغ مائة وخم�شون األف دينار.

ماأمور تنفيذ جنوب عمان



اخــــطار �صادر عن دائرة 
تنفيذ حمكمة �صرق عمان 

رقم الدعوى التنفيذية:- 2019/5478 ع 
ا�صــم املحكوم عليهم/املدين: ان�س عوين علي ال�صعداوي 

الكفيل عوين علي ابراهيم ال�صعداوي
اآخر عنوان لهم:- عمان – ماركا - �سمال �سارع امللك عبد اهلل االول – قرب م�سجد 

الف�سيلة – �ساعر حمزة فالح حممد العطاعطة – بناء رقم 43. 
ت�سجيل  �سدوره  حمل   2017/07/03 تاريخ   8 رقم  معاملة   )835( الرهن:  �سند  رقم 

اأرا�سي �سرق عمان 
قيمة الدين: )15000( دينار والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت 
يجب عليك ان توؤدي خالل ثالثني يوما تلي تاريخ تبليغك هذه االخطار اىل الدائن 

بنك اال�سكان للتجارة والتمويل وكيله املحامي �سدام الرحامنة، املبلغ املبني اأعاله.
�ستقوم  القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور  الدين  ت��وؤد  امل��ده ومل  انق�ست هذه  واذا 

دائرة التنفيذ مببا�سرة املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك.

ماأمور التنفيذ حمكمة �شرق عمان

اعالن بيع رابع �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة �صرق عمان
 بالق�صية التنفيذية رقم 2018/7186ع

واملتكونة بني املحــكوم له:- بنك اال�صكان للتجارة والتمويل - وكيله املحامي �صدام الرحامنة
واملحكوم عليها/املدينة: �صركة عمر ابراهيم ابو فار�س و�صريكه

الكفيل: عمر ابراهيم عبدالقادر ابو فار�س
تعلن دائرة التنفيذ للعموم باأنه �سيباع باملزاد العلني ال�سقق ارق��ام-101+101 واملقامة على قطعة االر�ض رقم 1565 حو�ض املدورة رقم )5(  لوحة رقم )21( من ارا�سي �سرق عمان 
والعائدة ملكيتها للكفيل عمر ابراهيم عبدالقادر ابو فار�ض واملرهونة ل�سالح بنك اال�سكان للتجارة والتمويل مبوجب �سند تامني الدين رقم 277 معامله رقم 56 تاري����خ 2015/03/09 

من الدرجة االوىل لدى دائرة ت�سجيل اأرا�سي �سرق عمان لقاء مديونية املدين اعاله.
** ال�سقة رقم 1565/101:-

- وهي الطابق االر�سي 165 مرت مربع ويتبع له الطابق االول 156م2 مع �سطحه املقام على ق�سم منه غرفة مب�ساحة 29 مرت مربع من البناء ال�سرقي اأ وجمموع م�ساحة ال�سقق 350 
مرت مربع وال�سقق تقع �سمن البناء املقام على قطعة االر�ض رقم 1565 حو�ض 5 املدورة من ارا�سي قرية طرببور ونوع االر�ض )طوابق و�سقق( لوحة 21 طرببور وت�سجيليا تابعة 

لدائرة ت�سجيل ارا�سي �سرق عمان وتنظيما تابعة المانة عمان الكربى منطقة )طارق( وتنظيم االر�ض املقام عليها  البناية )�سكن ج( . 
** ال�سقة رقم -1565/101:-

- وهي ال�سقة ال�سمالية من طابق الت�سوية والبالغ م�ساحتها ح�سب �سند الت�سجيل 105 مرت مربع وال�سقق تقع �سمن البناء املقام على قطعة االر�ض رقم 1565 حو�ض 5/ املدورة 
من ارا�سي قرية طرببور ونوع االر�ض ) طوابق و�سقق( لوحة 21 طرببور وت�سجيليا تابعة لدائرة ت�سجيل ارا�سي �سرق عمان وتنظيما تابعة المانة عمان الكربى منطقة )طارق( 

وتنظيم االر�ض املقام عليها  البناية )�سكن ج( . 
** و�سف قطعة االر�ض والبناء الذي �سمنه ال�سقق :-

- تقع البناية والتي تقع �سمنها ال�سقة يف منطقة طرببور والبناية مقامة على قطعة االر�ض رقم 1565 حو�ض 5 املدورة من ارا�سي قرية طرببور ونوع االر�ض )طوابق و�سقق( لوحة 
21 طرببور وت�سجيليا تابعة لدائرة ت�سجيل ارا�سي �سرق عمان وتنظيما تابعة المانة عمان الكربى منطقة )طارق( وتنظيم االر�ض املقام عليها  البناية )�سكن ج( حي )ال�سهيد 
ال�سكل  ب�سارع ثويبه واالر���ض غري منتظمة  �سارع معبد يحدها باجلهة اجلنوبية معروف  الكربى وتقع على  امانة عمان  الرقم )115 ب( ح�سب ترقيم  والبناء يحمل  اجلنوبي( 
واخلدمات متوفرة بها وح�سب الواقع مقام على قطعة االر�ض بناء �سرقي وبناء غربي والق�سية تتعلق بالبناء ال�سرقي ويوجد بئر ماء �سمن التهوية اجلانبية للبناء خا�ض بالبناء 

والبناء واجهات حجر مع ديكورات حجرية والبناء �سمنه بيت درج م�ستقل ي�سل بني الطوابق ار�سية رخام مع درابزين رخام وم�سكات رخام مع بوابات حديد . 
** ال�سقة رقم 1565/101:-

- وهي الطابق االر�سي مب�ساحة 165 مرت مربع ويتبع له الطابق االول مب�ساحة 156 مرت مربع مع �سطحه املقام على جزء منه غرفة مب�ساحة 29 مرت مربع من البناء ال�سرقي اأ 
وجمموع م�ساحة ال�سقق 350 مرت مربع وال�سقق تقع �سمن البناء املقام على قطعة االر�ض رقم 1565 حو�ض 5/ املدورة من ارا�سي قرية طرببور ونوع االر�ض )طوابق و�سقق( لوحة 
21 طرببور وت�سجيليا تابعة لدائرة ت�سجيل ارا�سي �سرق عمان وتنظيميا تابعهه المانة عمان الكربى منطقة )طارق( وتنظيم االر�ض املقام عليها  البناية )�سكن ج( ولها موقف 
جانبي �سقف قرميد و�ساحات مبلطه مع مدخل �سيكوريت مع ديكورات حجرية والطابق االر�سي موؤلف من غرفة �سيوف مع طعام ار�سية رخام وغرفة معي�سة مع باب لبيت الدرج 
وحمام �سيوف ومطبخ راكب خ�سب اربع واجهات خزائن علويه و�سفلية ويوجد درج داخلي رخام مع م�سكات خ�سب ي�سل للطابق االول والطابق االول موؤلف من ثالثة غرف نوم 
منهم واحدة ما�سرت وحمام بني الغرف وغرفة معي�سة رخام ومطبخ �سغري مع بلكونه ار�سية النوم بور�سالن واالب��واب الداخلية خ�سب وال�سبابيك املنيوم مع اباجورات وار�سية 
وجوانب املطبخ واحلمامات �سرياميك مع ديكورات  جب�سني وال�سطح �سمنه غرفة خدمات مع حمام ومطبخ �سغري وحماط برت�ض مبلط مع ت�سوينه والت�سطيب العام ديلوك�ض 

والبناء مزود بالتدفئة املركزية.
** التقدير : ح�سب موقع ال�سقة وح�سب الت�سطيبات والو�سف ال�سابق لها وموقعها نقدر �سعر املرت املربع الواحد مببلغ 650 دينار 

امل�ساحة االجمالية 350 مرت مربع * 650 دينار املرت = 227500 دينار، مائتان و�سبعة وع�سرون الفا وخم�سمائة دينار، وهذا ال�سعر ي�سمل احل�س�ض بار�ض العقار
** ال�سقة رقم -1565/101 :-

- وهي ال�سقة ال�سمالية من طابق الت�سوية والبالغ م�ساحتها ح�سب �سند الت�سجيل 105 مرت مربع وال�سقق تقع �سمن البناء املقام على قطعة االر�ض رقم 1565 حو�ض املدورة من 
ارا�سي قرية طرببور ونوع االر�ض ) طوابق و�سقق( لوحة 21 طرببور وت�سجيليا تابعة لدائرة ت�سجيل ارا�سي �سرق عمان وتنظيما تابعة المانة عمان الكربى منطقة )طارق( وتنظيم 
االر�ض املقام عليها  البناية )�سكن ج( والت�سوية لها مدخل م�ستقل من بيت الدرج وال�سقة موؤلفة من غرفتني نوم وحمام ومطبخ و�سالة وا�سعة ار�سية �سحف رخام وهذا الطابق 
بدون تدفئة مع ديكورات جب�سني واالبواب الداخلية خ�سب وال�سبابيك املنيوم وحماط بحديقة �سمنه ا�سجار و�ساحات وهي تني 1 ا�سكدنيا 1 دوايل 1 ونافورة �سناعية ويوجد غرفة 

بويلر للبناء . 
** التقدير  : ح�سب موقع ال�سقة وح�سب الت�سطيبات والو�سف ال�سابق لها وموقعها نقدر �سعر املرت املربع الواحد مببلغ 400 دينار 

امل�ساحة االجمالية 105 مرت مربع * 400 دينار املرت = 42000 دينار، اثنان واربعون الف دينار، هذا ال�سعر ي�سمل احل�س�ض بار�ض العقار 
* وعليه يكون القيمة االجمالية لل�سقق ح�سب الو�سف ال�سابق= 227500 دينار+ 42000 دينار= 269500 دينار، مائتان وت�سعة و�ستون الفا وخم�سمائة دينار. 

وقد احيلت ال�سقق على املزاود االخري بنك اال�سكان للتجارة والتمويل مببلغ 134750 ديناروفق ما يلي:
* ال�سقة رقم -1565/101 مببلغ 21 األف دينار.
* ال�سقة رقم 1565/101 مببلغ 113،750 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 او 
مراجعة موقع الوزارة للمزاودة الكرتونياً )auctions.moj.gov.jo( للعقار علما باأن اجور الن�سر والداللة والطوابع تعود على املزاود االخري على ان ال تقل ن�سبه الدخول 

باملزاد عن 50% من القيمه املقدره.

ماأمور تنفيذ حمكمة �شرق عمان

اعالن بيع ثالث �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة �صلح اجليزه
 بالق�صية التنفيذية رقم 2009/107ع

واملتكونة بني املحــكوم له:- بنك اال�صكان للتجارة والتمويل - وكيله املحامي ب�صار العجارمة 
واملحكوم عليه: �صركة البرتاء للغزل ذ.م.م

تعلن دائرة التنفيذ للعموم باأنه �سيباع باملزاد العلني قطعة االر�ض رقم 138 من حو�ض حنو �سفوق رقم )3( لوحه رقم 1 القرية الق�سطل من ارا�سي جنوب عمان والعائدة ملكيتها 
ل�سركة البرتاء للغزل واملرهونة من الدرجة االأوىل ل�سالح بنك اال�سكان للتجارة والتمويل مبوجب �سند تامني الدين رقم 619 معاملة رقم 19 تاريخ 2001/06/11لدى دائرة ت�سجيل 

اأرا�سي جنوب لقاء مديونية ال�سركة اعاله.
الو�سف العام:-

قطعة االر�ض رقم )138( حو�ض )3( حنو �سفوق من ارا�سي قرية الق�سطل - حمافظة العا�سمة   - من نوع امللك ح�سب �سند الت�سجيل ال�سادر عن مديرية ت�سجيل اأرا�سي جنوب 
عمان بتاريخ 2010/10/11 ي�سري اىل ان م�ساحة قطعة االأر�ض )30164(م2 مملوكه كامال ل�سركة البرتاء للغزل.

وح�سب املخطط التنظيمي ال�سادر بتاريخ 2010/11/03 عن منطقة اجليزه ي�سري اىل ان القطعة تقع داخل حدود منطقة اجليزه و�سمن تنظيم �سناعات خفيفه باحكام خا�سه.
املوقع:-

- تقع القطعة مو�سوع الدعوى يف قرية الق�سطل واىل ال�سرق من طريق مطار امللكة علياء مب�سافة 1700 مرت وعلى ال�سارع املوؤدي لل�سحن اجلوي التابع ملطار امللكة علياء الدويل 
والذي يحدها من اجلهة اجلنوبية ويحدها من اجلهة الغربية �سركة املجموعة املتحدة للن�سيج ومن اجلهة ال�سمالية طريق مفتوح ومعبد.

- و�سف القطعة واملن�سات املقامة على قطعة مو�سوع الدعوى 
- �سكل القطعة م�ستطيل ال�سكل خمدومة بال�سوارع والكهرباء واملاء ومقام عليها االن�ساءات التالية:-

1- �سور من الطوب واال�سمنت املحيط بالقطعة من جميع اجلهات عدا اجلهة الغربية ومتو�سط ارتفاعه من اجلهة ال�سرقية 2 مرت ومن اجلهة ال�سمالية 3 مرت ومن اجلهة اجلنوبية 
2 مرت.

2- هنجر يقع يف اجلهة ال�سمالية الغربية من القطعة مب�ساحة )2400(م2 وهو جمالوين بارتفاع 12 مرت من و�سطه و8م2 من جوانبه وهيكله من اجل�سور احلديدية بقيا�سات كبرية 
واالر�سيات من اال�سمنت امل�سلح من النوع القوي لتتحمل اوزان كبرية واجلدران اخلارجية من الطوب واال�سمنت بارتفاع 3م يعلوها الواح من ال�ساج امل�سلع وكذلك ال�سقف يعلوه 

ال�ساج امل�سلع وللهنجر عدة بوابات كبرية تتحرك على �سكك وهذا الهنجر موؤجر ل�سركة ارامك�ض كم�ستودع.
3- عدة هناجر متال�سقة متتد من حدود االر�ض من اجلهة اجلنوبية لغاية اجلهة ال�سمالية ومن اجلهة الغربية لغاية اجلهة ال�سرقية وهي على النحو التايل:-

اأ- اجلزء الغربي من الهنجر هو عبارة عن طابقني كل طابق تبلغ م�ساحته 750م2 والطابق االر�سي عبارة عن م�ستودعات موؤجرة ل�سركة ال�سختيان الدوات التجميل ار�سيته ا�سمنت 
م�سلح وجدرانه من الطوب واال�سمنت و�سقفه من ال�ساج املقلفن يرتكز على ج�سور واعمدة حديدية وله بوابتني حديتني والطابق الذي يعلوه �سقفه من ال�ساج املقلفن يرتكز على 
ج�سور حديدية و�سقفه �سبه م�ستوي وجوانبه وهيكله من اجل�سور احلديدية بقيا�سات كبرية واالر�سيات من اال�سمنت امل�سلح وميكن الو�سول للطابق االول من خالل درج حديدي 

وتبلغ امل�ساحة االجمالية للطابقني 1500م2.
ب- باقي الهناجر املتال�سقة هي عبارة عن طابق واحد ار�سيتها من اال�سمنت امل�سلح وجدرانها من الطوب واال�سمنت بارتفاع 3 مرت وباقي اجلدران بارتفاع 4.40 مرت �ساج مقلفن 
مع ج�سور حديدية و�سقفه من ال�ساج املقلفن يرتكز على ج�سور واعمدة حديدية و�سقفه �سبه م�ستوي وجوانبه وهيكله من اجل�سور احلديدية بقيا�سات كبرية ويبلغ جمموع االرتفاع 

من الو�سط 7.35 مرت ومن اجلوانب 5.40 مرت.
- اجلزء ال�سرقي االو�سط من الهناجر موؤجر اىل �سركة ن�سيم الدادا لالثاث املنزيل.

- اجلزء اجلنوبي ال�سرقي موؤجر اىل �سركة ال�سكعة للمفرو�سات 
- اجلزء ال�سمايل االو�سط موؤجر اىل �سركة �سفاف النهرين للع�سري كم�ستودع

- باقي الهناجر فارغة 
- بلغت امل�ساحة االجمالية للهناجر املتال�سقة يف البند ب 11745م2.

- خزان ماء م�ساحته 60م2 يعلوه غرفة حرا�سة من الطوب واال�سمنت م�ساحتها 25م2.
- غرفة حار�ض م�ساحتها 25م2.

- ثالث غرف للخدمات من الطوب واال�سمنت تقع على احلدود اجلنوبية للقطعة جمموع م�ساحتها 244م2.
- جميع ال�ساحات غري املبنية املتبقية من قطعة االر�ض معبدة وحميط قطعة االر�ض الداخلية والواقعة على حافة ال�سورمزروعة باال�سجار احلرجية والبالغ عددها 230 �سجرة.

التقديرات: نقدر االر�ض واملن�ساأت التي تقع عليها على النحو التايل:-
- نقدر قيمة املربع الواحد من االر�ض مببلغ خم�سني دينار فتكون قيمة االر�ض 30164× 50= 1508200 دينار

- نقدر قيمة املرت املربع الواحد من املبنى ) الهنجر ( الطابقني املذكور يف الفقرة اأ من البند 1 مببلغ 100 دينار فيكون جمموع قيمة املبنى 100× 1500= 150000 دينار.
- نقدر قيمة املرت املربع الواحد من الهنجر مببلغ 90 دينار فيكون جمموع قيمة الهناجر هو 90×11745= 1057050 دينار

- نقدر قيمة املرت املربع الواحد من خزان املياه مببلغ 150 دينار فيكون جمموع قيمته 150× 60= 9000 دينار وغرفة احلرا�سة التي تعلوها مببلغ 3000 دينار فيكون جمموع قيمة 
اخلزان والغرفة 9000+3000= 12000 دينار

- نقدر قيمة املرت املربع الواحد من غرفة احلار�ض مببلغ 120 دينار فيكون جمموع قيمته 120× 25= 3000 دينار
- نقدر غرف اخلدمات املبنية من الطوب واال�سمنت مببلغ 120 دينار للمرت املربع الواحد فتكون قيمتها 244 م2× 120د= 29280 دينار

- نقدر قيمة ال�سور الذي يحيط بالقطعة مببلغ 12200 دينار
- نقدر قيمة اال�سجار املحيطة بقطعة االر�ض مببلغ 6900 دينار

- نقدر قيمة ال�ساحات اخلارجية املعبدة مببلغ 112000 دينار
- نقدر قيمة املرت املربع الواحد للهنجر الوارد يف الفقره )2( واملوؤجر ل�سركة ارامك�ض مببلغ 90 دينارا فيكون جمموع قيمته 90×2400= 216000 دينار.

1،508،200+ 150،000+ 1،057،050+ 12،000+ 3000+ 29،280+ 12،200+ 6900+ 112،000+ 216،000= 3،106،630 دينار، ثالثة ماليني ومائة و�ستة االف و�ستمائة وثالثون دينارا
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 اأو 
مراجعة موقع الوزارة للمزواده الكرتونيا )auctions.moj.gov.jo( علما باأن اجور الن�سر والداللة والطوابع تعود على املزاود االخري على ان ال تقل املزاودة عن 50% من 

القيمة املقدرة.
ماأمور تنفيذ حمكمة �شلح اجليزه

اعالن بيع انذار نهائي عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية غرب عمان 
بالق�صية التنفيذية رقم 2017/4057 ع

واملتكونة بني:
املحــكوم له:- بنك اال�صكان للتجارة والتمويل وكيله املحامي ب�صار العجارمة

واملحكوم عليه/املدين:- داود حممد احمد عريقات.
تعلن دائرة التنفيذ للعموم باأنه �سيباع باملزاد العلني كامل ال�سقق رقم )111+845/112( حو�ض الكر�سي رقم )2( من ارا�سي غرب عمان والعائدة ملكيتها للمدين داود حممد احمد 
عريقات واملرهونة ل�سالح بنك اال�سكان للتجارة والتمويل مبوجب �سند تامني الدين رقم 1283 معامله رقم 2016/45 تاري����خ 2016/10/13 من الدرجة االوىل لدى دائرة ت�سجيل 

اأرا�سي غرب عمان لقاء مديونية املدين اعاله.
** و�سف البناء:-

- رقم القطعة: 845 - تنظيم القطعة: �سكن ج 
- ا�سم ورقم احلو�ض: الكر�سي -2- - م�ساحة ال�سقة 111: 152 م2 

- م�ساحة ال�سقة 112: 157 م2
- رقم ال�سقق: 111 +112 - مديرية الت�سجيل: ارا�سي غرب عمان 

- ا�سم ورقم القرية: وادي ال�سري -62- - نوع االر�ض: طوابق و�سقق 
- املوقع: حي الكر�سي – مديرية منطقة وادي ال�سري – �سمن حدود امانة عمان الكربى – وتقع جنوبي �سارع ال �سعب )الرئي�سي( غربي را�سي عناب )الرئي�سي( وجنوب ا�سواق 

ال�سالم التجارية وبالقرب منها.
- ا�سم ال�سارع: تقع قطعة االر�ض على �سارع ال�سقور، ويقع احلد ال�سمايل لقطعة االر�ض وهو �سارع معبد على كامل �سعته. 

رقم البناء: 3
** و�سف ال�سقة:-

- ال�سقة رقم )111(:- 
- العقار مو�سوع و�سع اليد هو عبارة عن ال�سقة ال�سمالية الغربية من الطابق الت�سوية االول عدا �سطحها، وهي �سقة �سكنية من�ساأة من دكه اال�سمنت واخلر�سانة امل�سلحة، �سمن بناية 
مكونة من �سبعة طوابق )ت�سوية ثالثة، ت�سوية ثانية، ت�سوية اوىل، ار�سي واول وثاين وثالث( وواجهات البناء جميعها من احلجر االبي�ض النظيف، ويوجد اربعة �سقق يف كل طابق 

وعدد ال�سقق يف البناية 24 �سقة، واخلدمات امل�سرتكة يف طابق الت�سوية الثالثة حيث يوجد مواقف لل�سيارات وغرفة احلار�ض وباقي اخلدمات.
- ال�سقة مكونة من �سالون �سيوف يت�سل من خالل باب املنيوم والزجاج مع فرندة �سمالية و�سالة معي�سة وا�سعة تتو�سط ال�سقة، ثالث غرف نوم احدى الغرف رئي�سية يوجد فيها 

حمام افرجني )طقم كامل( وحمام افرجني ثاين )طقم كامل(خلدمة غرفتي النوم ومطبخ راكب وحمام �سيوف افرجني )مقعدة ومغل�سة(.
وبالط  ال�سيوف  �سالون  ويف  اجلب�سني  ب�سيطة من  ديكورات  ويوجد  ال�سقة،  عنا�سر  وامل�سن يف جميع  ال�سيوف  �سالون  تطبيع يف  الدهان  ال�سقة حيث  يف  الت�سطيبات جيدة   -
�سفليتني وواح��دة علوية من  راكب ومكون من واجهتني  البلدي واملطبخ  املوزايكو  النوم من بالط  ال�سرياميك،وبالط غرف  واملمرات من  واملعي�سة  ال�سيوف  االر�سيات ل�سالون 
اخل�سب )وهو بحاجة لل�سيانة( وجدران وار�سيات املطبخ واحلمامات من ال�سرياميك واطقم احلمامات راكبة بالكامل واالبواب الداخلية من خ�سب الكب�ض املحلي -التيه-،والباب 

اخلارجي – على مكرر الدرج لل�سقة خ�سب احل�سو يتبعه باب حديد حماية واالباجورات تعمل يدويا، ويوجد حماية على جميع النوافذ وال يوجد تدفئة.
- ال�سقة م�سغولة من قبل م�ستاأجر العقار ال�سيد/خالد احمد جملي النعيمات وا�سرته بايجار مقداره 3750 دينار/�سنويا –وقت الك�سف – 

- ال�سقة خمدومة مبكرر للدرج بالطاته من الرخام وله درابزين من احلديد– يوجد م�سعد خلدمة البناء – �سغال 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 جداُ وحماط باالبنية ال�سكنية وعمارات ال�سقق ال�سكنية.
** و�سف ال�سقة:-

- ال�سقة رقم )112(:- 
- العقار مو�سوع و�سع اليد هو عبارة عن ال�سقة اجلنوبية من الطابق االول عدا �سطحها وم�ساحتها 157 مرت مربع،وتتكون ال�سقة من غرفة ا�ستقبال و�سالة �سيوف وطعام وجلو�ض 

ب�سل L وحمام لل�سيوف ومطبخ وثالث غرف نوم واحدة منها رئي�سية )ما�سرت( وجمموع احلمامات بالعقار ثالث حمامات وكما يوجد �سرفة بلكون. 
- �سالة اال�ستقبال و�سالة �سيوف و�سالة طعام بالطها من ال�سرياميك ودهانها عادي امل�سن ملون اما ال�سقف به ديكورات من اجلب�ض ت�ستمل على بحرات وكرن�ض ودهانها عادي، 
كما يوجد حمام لل�سيوف بالطه وجدرانه من ال�سرياميك، كما يوجد بواقع احلال املطبخ من االملنيوم املعالج حيث يتكون من رفوف وخزائن �سفلية يعلوها الرخام واملطبخ بالطه 

وجدرانه من ال�سرياميك اما ال�سقف به ديكورات من اجلب�ض ت�ستمل على بحرات وكرن�ض وجهانها عادي.
- يوجد بواقع احلال ثالث غرف نوم منها رئي�سية )ما�سرت( وبالطها من ال�سرياميك دهانها عادي امل�سن ملون اما ال�سقف به ديكورات من اجلب�ض ت�ستمل على بحرات وكرن�ض 

ودهانها عادي كما يوجد حمام بالطه وجدرانه من ال�سرياميك. 
- جميع احلمامات وار�سياتها من ال�سرياميك واطقم احلمامات تتكون من مغا�سل ومراحي�ض افرجنية وبيديه بانيو بحمامات النوم. 

- جميع ال�سبابيك بالعقار مو�سوع الدعوى من النوعية اجليدة بحيث الزجاج عادي واالملنيوم عادي وعليها ابجورات.
- الباب الرئي�سي واالبواب الداخليه جميعها خ�سبية من النوعية اجليدة. 

- يوجد تاأ�سي�ض تدفئة مركزية لل�سقة مو�سوع الدعوى.
- العقار مو�سوع الدعوى وح�سب واقع احلال غري م�سغولة من قبل احد )فارغة( وقت الك�سف. 

- ال�سقة خمدومة مبكرر للدرج بالطاته من الرخام وله درابزين من احلديد– يوجد م�سعد خلدمة البناء – �سغال 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 جداُ وحماط باالبنية ال�سكنية وعمارات ال�سقق ال�سكنية.
** التقديرات:-

- قدر �سعر املرت املربع الواحد من م�ساحة ال�سقة 111 مببلغ 600 دينار �سامال مايتبعها من ار�ض واخلدمات امل�سرتكة مايتبعها من ار�ض واخلدمات امل�سرتكة وكذلك مبا يتبعها من 
�ساحة �سرقية وجنوبية و�سمنها احوا�ض نباتات وا�سجارحرجية ونباتات زينة ومظلة قرميد، واال�سافة على املطبخ ومظلة القرميد والنوافذ واخلدمات امل�سرتكة 

فان م�ساحة ال�سقة 152م2 × 600 د/م2 = 91200 دينار )واحد وت�سعون الفا ومئتان دينار( 
قدر �سعر املرت املربع الواحد من م�ساحة ال�سقة 112 مببلغ 600 دينار 

فان م�ساحة ال�سقة 157م2 × 600 د/م2 = 94200 دينار )اأربعة وت�سعون األفا ومئتان دينار(
* وقد متت املزاودة على العقار من قبل الدائن املرتهن بنك االإ�سكان على ال�سقة رقم 845/111 مببلغ 45600 دينار )خم�سة واربعون األفاً و�ستمائة دينار ال غري(

* وقد متت املزاودة على العقار من قبل الدائن املرتهن بنك االإ�سكان على ال�سقة رقم 845/112 مببلغ 47100 دينار )�سبعة واربعون الفاً ومائة دينار ال غري( 
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 
اأو مراجعة موقع الوزارة للمزواده الكرتونيا )auctions.moj.gov.jo( علما باأن اجور الن�سر والداللة والطوابع تعود على املزاود االخري على ان ال تقل املزاودة عن 5% من 

بدل املزاد االأخري.
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غرب عمان



اخطار �صادر عن دائرة تنفيذ
حمكمة �صلح اجليزه

رقم الدعوى التنفيذية: 2019/270 
ا�صم املحكوم عليه/املدين: 

�صركة اأحمد حبيب ونور الدين ابو زناد 
��سم �ملحكوم عليه/�ملدين: �أحمد حت�سني حممد علي حبيب 

�لعنـــو�ن: جمهول مكان �القامة حاليا
�أر��ــســي  �ــســدوره:  2015/2/24 حمــل  تاريخه:   224 �لــرهــن:  �سند  رقــم 

جنوب عمان
و�لفائدة  و�لعمولة  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دينار  �لف  مائة  �لدين:  قيمة 

حتى �ل�سد�د �لتام.
يجب عليكم �ن توؤدي خالل ثالثني يوماً تلي تاريخ ن�سر هذ� �الإخطار 
�ىل �لد�ئن بنك �الحتاد وكيله �ملحامي �يهم حمارنه �ملبلغ �ملبني �أعاله 
د�ئــرة  �أعــاله �ستقوم  �ملــذكــور  �لدين  تــوؤدي  �ملــدة ومل  �نق�ست هــذه  و�إذ� 
�سند  مبوجب  قانونياً  �لالزمة  �لتنفيذية  �ملعامالت  مببا�سرة  �لتنفيذ 

�لدين رقم �عاله.
ماأمور تنفيذ حمكمة �سلح �جليزة

مذكرة تبليغ حكم
�صادرة عن حمكمة الغرفة االقت�صادية عمان املوقرة

رقم الدعوى: 2019/201 تاريخ احلكم:2019/5/19 
املحامية  والتمويل/وكيلته  للتجارة  االإ�صكان  بنك  التبليغ:  طالب 

نيفني قزاز. 
املطلوب تبليغه: م�صطفى عبدالقادر خلو�صي الرتك.

�لعنو�ن:عمان/طرببور/�سارع �بن ماجه/عمارة رقم 39.
خال�سة �حلكم: �إلز�م �ملدعي عليه بان يدفع �ملبلغ �ملدعى به 
و�لبالغ )190622( دينار )مائة وت�سعون �لفا و�ستمائة و�ثنان 
وع�سرون دينار( الأمر �ملدعي بنك �الإ�سكان للتجارة و�لتمويل 
�أتعاب  ديــنــار   )1000( ومبلغ  و�مل�ساريف  �لر�سوم  وت�سمينه 
حماماة و�لفائدة �لقانونية من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د 

�لتام وتثبيت �حلجز �لتحفظي.





انذار نهائي �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة �صلح املوقر 
يف الق�صية التنفيذية رقم )2014/130ع(

الدائن )املحكوم له(: البنك الإ�صالمي الأردين.
املدين )املحكوم عليه(: جمال حممود حممد العذره

الكفيل بالعقار: حممود حممد ح�صن العذره
اىل املحكوم عليهما جمال حممود حممد العذره وحممود حممد ح�سن العذره اإن الدائن البنك اال�سالمي االردين ينذركم انذارا نهائيا بلزوم تاأدية الدين والبالغ 

48268 دينارا وتوابعه من م�ساريف ونفقات وذلك خالل خم�سة ع�سر يوما تلي تاريخ ن�سر هذا االعالن.
ُيعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني قطعة االأر�ض رقم )405( حو�ض رقم )5( الفحي�سية لوحة رقم )1( قرية رجم ال�سامي والبالغ م�ساحتها )849.56م2( 

من ارا�سي املوقر.
و�سف قطعة االأر�ض:

قطعة االأر�ض رقم )405( حو�ض رقم )5( الفحي�سية لوحة رقم )1( قرية رجم ال�سامي والبالغ م�ساحتها )849.56م2( من ارا�سي املوقر وهي من نوع امللك ومنتظمة 
ال�سكل ومتيل مياًل خفيفاً واخلدمات متوفرة وعمر البناء من�ساأ عام )2004( وهي تقع يف قرية رجم ال�سامي اإىل اجلنوب الغربي من داور الرجم ال�سامي بحدود )450م( 
واإىل الغرب من مدر�سة رجم ال�سامي للبنات بحدود )280م( وتتبع مديرية ت�سجيل اأرا�سي املوقر - حمافظة العا�سمة. والقطعة مملوكة لل�سيد حممود حممد ح�سن 
العذرة كاماًل ومنظمة باأحكام �سكن )ب( و�سكلها منتظم وتقع على �سارع معبد �سعة )8م( و�سمن التجمعات ال�سكنية وتتوفر لها كافة اخلدمات ومتيل من الغرب اإىل 
ال�سرق مياًل خفيفاً وعليها بناء موؤلف من طابق ت�سوية مب�ساحة )105م2( عبارة عن �سالون وغرفة نوم وممر ومطبخ وحمام عدد )2( عربي وافرجني وطابق اأرا�سي 
مب�ساحة )164م2( عبارة عن �سالون ومعي�سة وغرف نوم عدد )2( ومطبخ وممر وحمام عدد )2( وترا�ض وبيت درج والبناء من ال�سمع وجدران الدكة واللنب وال�سقف 
ا�سمنت م�سلح مق�سور ومدهون من الداخل واخلارج واالأر�سيات من بالط املوزايكو وال�سبابيك من االأملنيوم بدون حمايات بدون حمايات وت�سوينة لل�سطح واالأبواب 
من اخل�سب العادي واملطابخ راكبة خزائن خ�سب التيه واأر�سية وجدران احلمامات واملطابخ من ال�سرياميك ويف التهوية بئر ماء �سعة )16م3( واأ�سجار مثمرة )تني عدد 
)2(( ا�سكندينا عدد )3(( و)زيتون عدد )20(( ودوايل عدد )2(( واأ�سجار زينة ويحيط باملنزل �سور من اللنب وال�سمع وهو غري مق�سور بارتفاع )1.6م( تقريباً والواجهة 

االأمامية )3( بوابات مدخلني كراج بوابة حديد ومدخل للمنزل والبناء بحاجة لبع�ض ال�سيانة.
التقديرات:-

قيمة الأر�ض= )849.56م2× 35 دينار= 29734.600 دينار(.
قيمة طابق الت�صوية= )105م2× 140 دينار= 14700 دينار(.
قيمة الطابق الأول= )164م2× 180 دينار= 29520 دينار(.

قيمة التح�صينات )اأ�صوار وبئر ماء واأ�صجار(= 5500 دينار(.
وعليه تكون القيمة الإجمالية للقطعة وما عليها من اإن�صاءات وحت�صينات= 29734.600+ 14700+ 29520+ 5500 دينار= 79454.600 دينار، ت�صعة 

و�صبعون األفًا واأربعمائة واأربعة وخم�صون دينار وفل�صـ 600 ــ�ض.
علما بان املزاود الخري )البنك ال�صالمي الردين( قد قام بالدخول باملزاد بالبدل العلى والبالغ 45000 دينار

فعـلى من يرغب يف املزاودة احل�سور اإىل دائرة تنفيذ حمكمة �سلح حقوق املوقر خالل مدة خم�سة ع�سر يوماً من اليوم التايل لتاريخ ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف 
اليومية م�سطحباً معه 10 % من القيمة املقدرة عند و�سع اليد على اأن ال يقل بدل املزاودة عن 50% من القيمة املقدرة على ان ال تقل ن�سبة ال�سم عن 5% من قيمة 

املزاودة االخرية،علما بان ر�سوم الداللة والطوابع على املزاود االأخري.

م�أمور التنفيذ

اعالن بيع نهائي �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة �صمال عمان 
بالق�صية التنفيذية رقم 2017/6272ع

واملتكونة بني: -
املحــكوم له:- بنك ال�صكان للتجارة والتمويل وكيله املحامي حمدان زيدان 

واملحكوم عليه:- املدين/عماد الدين احمد خالد ابو�صل 
تعلن دائرة التنفيذ للعموم باأنه �سيباع باملزاد العلني ال�سقة رقم )852/101( من حو�ض البيا�ض رقم )5( لوحه رقم 8 من ارا�سي 
�سمال عمان والعائدة ملكيتها للمقرت�ض عماد الدين احمد خالد ابو�سل واملرهونة من الدرجة االأوىل ل�سالح بنك اال�سكان للتجارة 
والتمويل مبوجب �سند تامني الدين رقم 533 تاريخ 2015/3/16 لدى دائرة ت�سجيل اأرا�سي �سمال عمان لقاء مديونية املدين اعاله.

اأوال:- و�سف العقار:-
ال�سقة رقم 101 املقامة على قطعة االر�ض رقم 852 حو�ض 5 البيا�ض لوحة 8 من ارا�سي �سويلح مو�سوع الدعوى والبالغ م�ساحته207 
مرتا مربعا وتقع يف �سويلح/حي الف�سيلة واىل اجلهة الغربية من م�سجد االوابني وعلى �سارع معبد من اجلهة ال�سرقية )�سارع اياد 
ابــزاخ( وان تنظيم القطعة �سكن جيم ح�سب موقع امانة عمان  ا�سعد �سليم  عالونة( وعلى �سارع معبد من اجلهة اجلنوبية )�سارع 
الكربى الر�سمي والقطعة املقام عليها عمارة مكونه من اربع طوابق وال�سقة تقع يف الطابق االر�سي والواجهات االربعة اخلارجية 
من احلجر واجلدران الداخلية من الطوب واال�سمنت ومق�سورة من الداخل و�سنة االن�ساء حوايل 1988 اما ال�سقة مو�سوع التقدير 
رقمها 101 املقامة على قطعة االر�ض رقم 852 حو�ض 5 البيا�ض لوحة رقم 8 من ارا�سي �سويلح وهي الطابق االر�سي عدا �سطحه 
وهي مكونة من اربع غرف نوم واحدة ما�سرت االر�سيات بالط عادي وحمام �سرياميك بني غرف النوم ومطبخ �سرياميك خزائن 
خ�سب علوية و�سفلية راكبة وغرفة معي�سة االر�سية بالط عادي وغرفة �سيوف كبرية االر�سية بالط عادي وحمام �سيوف �سرياميك 

وال�سبابيك املنيوم مع حمايات حديد واالبواب الداخلية خ�سب وال�سقة موؤجرة والت�سطيبات عادية.
* التقديرات:-

بالرجوع اىل اال�سعار الدارجة يف املنطقة وبناء على خربتنا كمقدرين عقاريني وعلى متابعة واطالع دائم لال�سعاروا�سعار املنطقة 
واال�ستئنا�ض با�سعار دائرة االرا�سي وامل�ساحة واأ�سعار القطع امل�سابهة من حيث املوقع وامل�ساحة حيث مت التقدير بطريقة املقارنة وهي 
حتليل ا�سعار ال�سوق للعقارات املماثلة للعقار مو�سوع التقدير وذلك مع ت�سوية الفروقات بيت تقدير العقارات مو�سوع املقارنة وهي 
حتليل ا�سعار ال�سوق للعقارات املماثلة للعقار مو�سوع التقدير وذلك مع ت�سوية الفروقات بيت تقدير العقارات مو�سوع املقارنة مع 

العقار مو�سوع التقدير وح�سب املوقع وامل�ساحة وعمر البناء ودرجة الت�سطيبات وتنظيم القطعة و�سكلها.
كافة  ال�سقة مع  يكون ثمن  دينار وبذلك  الدعوى مببلغ 325  لل�سقة مو�سوع  الواحد  املربع  املرت  �سعر  نقدر  فاننا  ذلك  وعلى �سوء 

حقوقها يف االر�ض ي�ساوي 207 × 325 = 67275 دينار )�سبعة و�ستون الفا ومائتان وخم�سة و�سبعون دينار(.
فعلى من يرغب بال�سراء مراجعة هذه الدائرة خالل مدة 15 يوما من اليوم الذي يلي تاريخ ن�سر هذا االعالن بال�سحف املحلية 
م�سطحبا معه 10% من القيمة املقدرة اأو مراجعة موقع الوزارة للمزواده الكرتونيا )auctions.moj.gov.jo( علما بان اجور 

الن�سر والداللة والطوابع تعود على املزاود االخري على ان ال تقل ن�سبة ال�سم عن5% من بدل اخر مزاد.

م�أمور تنفيذ حمكمة �شم�ل عم�ن

اخــــطار �صادر عن دائرة 
تنفيذ حمكمة �صرق عمان

رقم الدعوى التنفيذية:- 2019/5517 ع 
ا�صــم املحكوم عليه/املدين: عي�صى حممد ح�صونه ال�صريف

اآخر عنوان له: عمان/حو�ض الرواق 2 �ساحية االأمري ح�سن �سارع فخر الدين الرازي 
بناء رقم 46

رقم �سند الرهن: )1362( معاملة رقم 138 تاريخ 2010/10/28 حمل �سدوره ت�سجيل 
اأرا�سي �سرق عمان 

قيمة الدين: )10 االف( دينار والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة ان وجدت والفائدة 
ان وجدت 

يجب عليك ان توؤدي خالل ثالثني يوما تلي تاريخ تبليغك هذه االخطار اىل الدائن 
بنك اال�سكان للتجارة والتمويل وكيله املحامي �سدام الرحامنه، املبلغ املبني اأعاله.

�ستقوم  القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور  الدين  تــوؤد  املــده ومل  انق�ست هذه  واذا 
دائرة التنفيذ مببا�سرة املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك.

م�أمور التنفيذ حمكمة �شرق عم�ن

اعالن بيع ثان �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية �صمال عمان 
بالق�صية التنفيذية رقم 2017/4875ع

واملتكونة بني املحــكوم له:- بنك ال�صكان للتجارة والتمويل - وكيله املحامي حمدان العبادي
واملحكوم عليه/املدينني: علي عبداهلل �صليمان القماز ومها �صالح حممد العبدالالت

تعلن دائرة التنفيذ للعموم باأنه �سيباع باملزاد العلني ال�سقة رقم 122 وهي ال�سقة ال�سرقية من الطابق الثاين عدا �سطحها والواقعه 
�سمن البناء املقام على قطعه االأر�ض رقم 128 من حو�ض احللوق رقم )2( قرية اجلبيهة من ارا�سي �سمال عمان والعائدة ملكيتها 
للمدينني علي عبداهلل �سليمان القماز ومها �سالح حممد العبدالالت واملرهونة من الدرجة االأوىل ل�سالح بنك اال�سكان للتجارة 
اأرا�سي �سمال عمان لقاء  دائــرة ت�سجيل  الدين رقم 539 معاملة رقم 155 تاريخ 2015/03/17 لدى  والتمويل مبوجب �سند تامني 

مديونية املدينني اعاله.
موقع العقار و�سف العقار: يقع العقار مو�سوع و�سع اليد القائم يف البناء رقم 10 والذي يحمل ا�سم العامر لال�سكان على قطعة 
ارا�سي �سمال عمان �سمن حدود منطقة اجلبيهة  ارا�سي اجلبيهة والتابعة ت�سجيليا اىل  االر�ض رقم 128 من حو�ض احللوق من 

ويحدها امتداد �سارع النفري من اجلهة ال�سمالية الغربية.
و�سف العقار و�سفا دقيقا و�سامال:

* نوع قطعة االر�ض املقام عليها العقار مو�سوع الدعوى ملك.
* تبلغ م�ساحة العقار مو�سوع و�سع اليد 188 مرت مربع.

* عمر البناء 6 �سنوات تقريبا.
* العقار مو�سوع و�سع اليد قريب من العمران واخلدمات متوفرة.

طبوغرافية  ذات  وال�سكن  للزراعة  �ساحلة  تربة  ذات  ال�سكل  منتظمة  غري  اليد  و�سع  مو�سوع  العقار  عليها  املقام  االر�ــض  قطعة   *
م�ستوية.

* العقار مو�سوع و�سع اليد عبارة عن ال�سقة رقم 122 وتتكون من:
* ثالث غرف نوم غرفتني ما�سرت وواحدة اطفال

* �سالون وغرفة �سفرة 
* ثالثة حمامات اثنني ما�سرت �ساور بوك�ض وواحد لل�سيوف مقعد افرجني

* مطبخ امريكي ومعي�سة مفتوحني على بع�ض
* غرفة غ�سيل

* موزع ويتبع لل�سقة كراج وم�ستودع وبئر ماء
الت�سطيبات:-

* واجهات البناء حجر روي�سد
* البناء خمدوم مبدخل امامي باب حديد ومكرر درج عليه دربزين حماية 

* ار�سيات ال�سقة بالط ا�سباين باركيه واال�سقف ديكورات جم�سن بورد وبحرات و�سبوتات ا�ساءه
* اجلدران دهان امل�سن عادي وملون

* جدران وار�سيات احلمام واملطبخ �سرياميك واحلمامات اطقم كاملة �ساور بوك�ض 
* خزائن املطبخ علوية و�سفلية وديكور حجري للغاز
* االبواب الداخلية من اخل�سب اجليد ق�سرة البلوط

* البناء مزود مب�سعد ومزود بتدفئة
* ال�سبابيك الومنيوم مع حماية واباجورات على الكهرباء

* الت�سطيبات ب�سكل عام ممتازة اجلودة
** التقديرات: يقدر قيمة املرت املربع الواحد لل�سقة ب 475 دينار وعليه تكون قيمة ال�سقة مع ن�سيبها من ار�ض العقار واالعمال 

اخلارجية واخلدمات امل�سرتكة كما يلي: 188م×475= 89300 دينار، ت�سعة وثمانون الفا وثالثمائة دينار.
فعلى من يرغب بال�سراء مراجعة هذه الدائرة او مراجعة موقع الوزارة للمزاودة الكرتونياً )auctions.moj.gov.jo( 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.

م�أمور تنفيذ حمكمة بداية �شم�ل عم�ن

اعالن بيع خام�ض �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية �صرق عمان 
بالق�صية التنفيذية رقم 2018/975ع 

واملتكونة بني املحــكوم له:- بنك ال�صكان للتجارة والتمويل - وكيله املحامي �صدام الرحامنة
واملحكوم عليه/املدين: �صالح الدين حممد عوده الربيحات.

تعلن دائرة التنفيذ للعموم باأنه �سيباع باملزاد العلني قطعة االر�ض رقم 178 حو�ض احلميدين رقم )3( لوحة رقم )1( قرية البي�ساء 
للتجارة  اال�سكان  بنك  ل�سالح  واملرهونة  الربيحات  عــوده  حممد  الدين  �سالح  للمدين  ملكيتها  والعائدة  عمان  �سرق  اأرا�سي  من 
والتمويل مبوجب �سند تامني الدين رقم 1639 معامله رقم 130 تاريــــخ 2016/10/20 من الدرجة االوىل لدى دائرة ت�سجيل اأرا�سي 

�سرق عمان لقاء مديونية املدين اأعاله.
** و�سف العقار وموقعه مو�سوع الدعوى:-

- مقام على قطعة االر�ض بناء، مكون من طابق ار�سي �سقة طابقية، اربع واجهات من الطوب واال�سمنت واجهة البناء يقع على �سارع 
�سكلها  امل�ساعيد  �سرق م�سجد �سبيح  �سمال  املثمرة  باال�سجار  الطوب واال�سمنت ومــزروع  باال�سوار من  معبد عر�ض 22 م2 وحماط 

منتظم - منطقة احد - �سمال �سرق دوار البي�ساء، وكافة اخلدمات متوفرة باملوقع.
** و�سف العقار ح�سب الواقع بتاريخ الك�سف 

- الطابق االر�سي 
- للعقار مدخل رئي�سي من احلديد وكراج �سيارة عدد 2 البوابة من احلديد، ويوجد ثالثة مداخل داخلية لل�سقة 

- تتكون من �سالون ا�ستقبال ولها مدخل خا�ض، و�سالة معي�سة وثالثة غرف نوم االر�سيات بالط مزايكو، واجلدران دهان امل�سن، 
وحمامني االر�سيات واجلــدران بالط، و�سبابيك املنيوم ومطبخ جملى االر�سيات واجلــدران بالط �سرياميك االبــواب من اخل�سب 

و�سبابيك املنيوم من احلديد. 
- م�ساحة ال�سقة 129 م2 

- العقار م�سغول من قبل �ساحب العقار.
** التقديرات:- 

- نقدر قيمة املرت املربع الواحد من قطعة االر�ض مببلغ 65 دينار 
م�ساحة االر�ض ) 753.320م2* 65 دينار= 48965.8 دينار ( 

- نقدر �سعر املرتاملربع الواحد مببلغ 140 دينار للطابق االر�سي، م�ساحة الطابق 129م2 
129/م2 * 140 دينار = 18060 دينار

- القيمة االجمالية لالر�ض والبناء = 
48965.8/ دينار* 18060/د= 67025.8 دينار 

�سبعة و�ستون الف وخم�سة وع�سرون دينار و 800 فل�سا فقط
وقد احيل العقار احاله اوليه على عهدة الدائن بنك اال�سكان بقيمة 33513 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 اأو مراجعة موقع الوزارة للمزواده الكرتونيا )auctions.moj.gov.jo( علما بان اجور 

الن�سر والداللة والطوابع تعود على املزاود االخري على ان ال تقل ن�سبة ال�سمعن3% من بدل اخر مزاد.

م�أمور تنفيذ حمكمة بداية �شرق عم�ن

اعالن بيع اول �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية حقوق �صرق عمان 
بالق�صية التنفيذية رقم 2015/754ع

واملتكونة بني املحــكوم له: بنك ال�صكان للتجارة والتمويل - وكيله املحامي �صدام الرحامنة
واملحكوم عليه/املدين: ح�صن حممد �صيد حردان

تعلن دائرة التنفيذ للعموم باأنه �سيباع باملزاد العلني ال�سقة رقم121 الواقعه �سمن البناء املقام على قطعه االأر�ض رقم 1908 حو�ض 
خنيف�سه رقم )3( قرية النويجي�ض من ارا�سي �سرق عمان والعائدة ملكيتها للمدين ح�سن حممد �سيد حردان واملرهونة من الدرجة 
االأوىل ل�سالح بنك اال�سكان للتجارة والتمويل مبوجب �سند تامني الدين رقم 612 معاملة رقم 156 تاريخ 2006/04/19 لدى دائرة 

ت�سجيل اأرا�سي �سرق عمان لقاء مديونية املدين اعاله.
** و�سف العقار: - 

ال�سقه تقع يف الطابق الثاين مع �سطحها 1908/121 يف العقار املقام على قطعة االر�ض رقم 1908 حو�ض 3 خنيف�سة لوحة 15 من 
ارا�سي قرية النويجي�ض ح�سب ترقيم دئرة االرا�سي وامل�ساحة والتي حتمل الرقم 3 ح�سب ترقيم امانة عمان الكربى مدار الق�سية 
اعاله تقع �سمن منطقة تنظيم )�سكن دال( وهي داخل حدود امانة عمان الكربى وخمدومة ب�سوارع تنظيمية وتقع قطعة االر�ض 
يف الها�سمي ال�سمايل واىل اجلهة ال�سرقية من م�سجد حمدي �سكيك ورقم البيت 3 وعلى دخلة متفرعة من �سارع حممد بن م�سلمة 
وخمدومة باملياه والكهرباء والهاتف الواجهات من الطوب واال�سمنت مق�سورة من الداخل والقطعة تقع �سمن منطقة اخلدمات 

وعمر البناء حوايل 40 �سنه.
لل�سقة  اعــاله وهــذا و�سف  املبينة  االر�ــض  املقامة على قطعة  العمارة  الثاين �سمن  الطابق  الواقعة يف  الدعوى  ال�سقه مو�سوع  اما 
لل�سيد راتب عارف حم�سن  ال�سرقية موؤجرة  ال�سقة  الواقع )�سرقية وغربية(  ال�سقة مق�سومة اىل جزئني ح�سب  الدعوى  مو�سوع 
وال�سقة الغربية موؤجرة لل�سيد �سالح حممد عطية وكل جزء موؤجر مببلغ 155 دينار �سهري �سامل فواتري املاء والكهرباء واجلزئني 
مت�سابهات يف امل�ساحة والت�سميم وكل �سقة مكونه من غرفتي نوم ومطبخ وحمام وغرفة معي�سة االر�سيات بالط موزايكو والواجهات 

من الطوب واال�سمنت مق�سورة خ�سنة وناعمة ومع ر�سة �سربيز والت�سطيبات �سعبية و�سنة ان�ساء العمارة 1977 تقريبا.
التقديرات: كون ال�سقة تقع �سمن تنظيم �سكن دال و�سمن منطقة خدمات وخمدومة باملياه والكهرباء وبهذا قدر قيمة ال�سقة مع 

�سطحها ت�ساوي:
قيمة ال�سقة مو�سوع الدعوى كما يلي:-

* الطابق الثاين ي�ساوي 114* 135 دينار= 15390 دينار 
* �سطح الطابق الثاين ي�ساوي 114* 75 دينار= 8550 دينار

 ** اخلال�سة: وبهذا يكون جمموع ثمن ال�سقة مع �سطحها ي�ساوي= 15390+ 8550= 23940 دينارا، ثالثة وع�سرون الفا وت�سعمائة 
واربعون دينارا الغري.

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 اأو مراجعة موقع الوزارة للمزواده الكرتونيا )auctions.moj.gov.jo( علما 

باأن اجور الن�سر والداللة والطوابع تعود على املزاود االخري على ان ال تقل املزاودة عن 50% من القيمة املقدرة.

م�أمور تنفيذ حمكمة بداية �شرق عم�ن





انذار نهائي بالبيع باملزاد العني 
�شادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية �شمال عمان

 يف الدعوى التنفيذية رقم 2015/5507ع 
املحاميان  وكياله   - االردن  بنك  له:  املحكوم  بني  فيما  واملتكونة 

ا�شامة �شكري و�شادي ايبف
و�شريكه،  عطوه  العزيز  عبد  �شركة  عليه/املدين:  واملحكوم 

والكفيل: عبد العزيز عبداهلل ح�شن عطوه
يعلن للعموم بانه مطروح للبيع يف �ملز�د �لعلني كامل ح�ص�ص �ملدين/�لكفيل �أعاله يف 
�ل�صقه رقم 47/131 حو�ص 3 جذر �لبلد قرية �جلبيهة �أر��صي �صمال عمان و�ملو�صوعة 
رقم  دي��ن  تامني  �صند  مبوجب  �الوىل  �لدرجه  من  �الردن  بنك  �لد�ئن  لدين  تامينا 
18 معاملة 18 تاريخ 2010/1/5 بقيمة �ثنان وخم�صون �لف دينار و�لفائده و�لر�صوم 

و�لعموالت.
�أوال: و�صف �ر�ص �لعقار: 

كامل �ل�صقة ملك �ل�صيد عبد �لعزيز عبد�هلل ح�صن عطوة وم�صاحتها 120 مرت مربع 
و�لقطعة رقم 47 حو�ص 3 حي رقم 3 و�ملقام عليها �لعمارة رقم 29 ح�صب ترقيم �مانة 
عمان �لكربى تقع على �صارع عاتكة بنت زيد و�ملتفرع من �صارع عز �لدين �خلطيب حي 
�لبلدية �صمن حدود منطقة �جلبيهة �مانة عمان �لكربى ود�خل حدود �لتنظيم �صمن 
��صتعمال �صكن ب ونوع �الأر���ص طو�بق و�صقق و�لقطعة �صكلها �لهند�صي غري منتظم 
منطقة  �صمن  وتقع  متوفرة  �خلدمات  وجميع  �ل�صمال  باجتاه  �ن�صيابيا  ميال  متيل 
ماهولة بالعمار�ت �ل�صكنية و�لعمارة رقم 29 �ملقامة على �لقطعة و�لتي �صمنها �ل�صقة 
جميع و�جهات �لبناء من �حلجر ومدخل �لعمارة بو�بة حديدية مكونة من عدة �صقق 
دربزين  مع  رخام حملي  �ر�صيته  ودرج  وم�صعد  �ملركزية  بالتدفئة  �صكنية وخمدومة 

حديد خلدمة جميع �ل�صقق و�لطو�بق.
ثانيا: و�صف �ل�صقة:

�ل�صقة مكونة من غرفة نوم ما�صرت مع حمام وغرفتني نوم مع حمام عائلي و�صالون 
مع  �ملنيوم  و�ل�صبابيك  �خل�صب  من  �الأب���و�ب  جميع  ومم��ر�ت  ومطبخ  جلو�ص  وغرفة 
و�حلمامات  �ملطبخ  وج���در�ن  و�ر�صية  �صري�ميك  �لغرف  �ر�صيات  وجميع  �ب��اج��ور�ت 
��صقف  لل�صيانة ويوجد يف  و�ملطبخ خز�ئن خ�صب فريمايكا قدمي بحاجة  �صري�ميك 
بالتدفئة  خمدومة  و�ل�صقة  ع��ادي  ده��ان  و�جل���در�ن  جب�ص  زن��ار  ديكور  �ل�صقة  غ��رف 

�ملركزية و�ملاء و�لكهرباء و�ل�صقة موؤجرة.
�لتقدير�ت: مت تقدير �صعر �ملرت �ملربع �لو�حد لل�صقة مببلغ 500 دينار فتكون قيمة 

�ل�صقة:
�ملربع= 120 مرت مربع× 500  �ملرت  لل�صقة× �صعر  �مل�صاحة �الجمالية  �ل�صقة=  قيمة 

دينار= 60000 دينار، �صتون �لف دينار.
علما بانه متت �ملز�ودة على �لعقار من قبل �ملز�ود �الأخري بنك �الأردن وقد بلغت �خر 

مز�ودة مبلغ وقدره ثالثون �لف دينار.
فعلى من يرغب بال�صر�ء مر�جعة د�ئرة تنفيذ حمكمة بد�ية �صمال عمان خالل خم�صة 
ع�صر يوما من �ليوم �لتايل لتاريخ ن�صر هذ� �الإعالن م�صطحبا معه 10% من �لقيمه 
�ملقدره عند و�صع �ليد تامينا للدخول باملز�د وال يجوز خالل هذه �ملدة �صم �قل من 
5% من قيمة �مل��ز�ودة �الأخ��رية و�لبالغة ثالثون �لف دينار وعلى من يرغب باملز�ودة 

�لكرتونيا �ملز�ودة عرب موقع وز�رة �لعدل 
 https://auctions.moj.gov.jo

علما بان �جور �لن�صر و�لدالله و�لطو�بع تعود على �ملز�ود �الخري. 

 مامور تنفيذ حمكمة بداية �شمال عمان

انذار عديل 
موجه بوا�شطة ال�شيد كاتب عدل عمان املحرتم

رقم االنذار 2019/24327 
التاريخ: 2019/6/18 

للمن�شاأة  وطني  رقم   - التمويلي  للتاأجري  االأردن  �شركة  املنذرة: 
عبد  ال�شريف  �شارع   - ال�شمي�شاين   - عمان   ،)200121925(
احلميد �شرف - وكيالها املحاميان ا�شامة �شكري وحممد اجلريري.

املنذر اليهما:
وتطوير  لالإ�شكان  )االن�شراح  وحمدان  االأ���ش��دي  �شركة   -1
 - عمان  عنوانها:   -  )200121260( وطني  رقم   - العقارات( 

تالع العلي - حي بركة - �شارع اجلاردنز - بناية رقم 43
وطني  رق���م   - ح��م��دان  ح��م��دان  اهلل  ع��ب��د  ح��م��دان   -2

 .)9731049994(
3- نور �شوكت حممد االأ�شدي - رقم وطني )9812000642(

عنوانهما: عمان - ال�شمي�شاين - �شارع عبد الوهاب املجايل - قرب 
امل�شت�شفى التخ�ش�شي - بناية رقم 51

�ل��������وق��������ائ������ع:
�أوال: يعلم �ملنذر �ليه �الأول باأنه قد ��صتاأجر متويليا من �ملنذرة وبكفالة 
�ملنذر �ليهما �لثاين و�لثالثة قطعة �الأر���ص رقم 303 حو�ص رقم 16 - 
�ر��صي عمان وم�صاحتها 801 مرت  - قرية عمان من  �لغربي  �للويبدة 
مربع وما �صين�صاأ عليها من بناء مكون من �صبعة طو�بق - �ثنا ع�صر �صقة 
- م�صاحة 2275 مرت مربع ببدل �يجارة مقد�ره )964790 دينار�( يتم 
�لتمويلي  �لتاأجري  2016/7/28 مبوجب عقد  �أق�صاه  ت�صديدها مبوعد 

رقم 2014/6/10 تاريخ 2014/8/13م.
�الي��ج��ارة  م��دة  تعديل  على  �الت��ف��اق  مت  ب��اأن��ه  �ليهم  �مل��ن��ذر  يعلم  ثانيا: 
و�أق�صاط �اليجارة �مل�صتحقة و/�و �ملتبقية وتو�ريخ ��صتحقاقها وقيمتها 
�أكرث من مرة مبوجب مالحق عقد �لتاأجري �لتمويلي �مل�صار �ليه �أعاله 
و�ملوقعة من جميع �الأطر�ف حيث مت �التفاق ح�صب �مللحق �الأخري �ملوقع 
بتاريخ 2017/9/28 باأن يتم ت�صديد كامل بدل �اليجارة �ملتبقي و�لبالغ 

)876115( دينار� كما بتاريخ 2017/9/28 مبوعد �أق�صاه 2018/3/28م.
�اليجارة  ب��دل  باقي  بذمتهم  تر�صد  قد  باأنه  �ليهم  �ملنذر  يعلم  ثالثا: 
باالإ�صافة �ىل ما يرتتب عليها من عو�ئد وفو�ئد وم�صاريف وعموالت 

حتى �ل�صد�د �لتام. 
�مل�صتحقة  �ملبالغ  كامل  ت�صديد  عليكم  يتوجب  فاإنه  عليه  وبناًء  ر�بعا: 
بذمتكم للمنذرة مبوجب عقد �لتاأجري �لتمويلي وملحقاته �مل�صار �ليه 
�عاله و�لبالغة حتى تاريخ 2019/5/30 مبلغ )956184( دينار�، ت�صعمائة 
�أق�صاها  و�أربعة وثمانون دينار� خالل مدة  �ألفا ومائة  و�صتة وخم�صون 
ع�صرة �ي��ام تلي ت��اري��خ تبلغكم ه��ذ� �الن���ذ�ر وب��خ��الف ذل��ك ف��ان �ملنذرة 
وحفاظا على حقوقها �صتقوم باتخاذ كافة �الجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة 
�لعني  و��صتعادة  �لتمويلي  �لتاأجري  عقد  ف�صخ  طلب  فيها  مبا  بحقكم 
�مل�صتحقة  �لذي حلق بها و�ملبالغ  بالعطل و�ل�صرر  �ملوؤجرة ومطالبتكم 
بذمتكم وت�صمينكم كافة �لر�صوم و�مل�صاريف �لق�صائية و�تعاب �ملحاماة.
وكيال املنذرة/املحاميان
ا�شامة �شكري وحممد اجلريري

دائرة تنفيذ حمكمة �شلح بني كنانة
الرقم 2017/1711ع/ التاريخ 2019/8/18

اع����الن ب��ي��ع ث��ال��ث ����ش���ادر ع���ن دائ�����رة ت��ن��ف��ي��ذ حم��ك��م��ة ���ش��ل��ح بني 

2017/1711ع ال���رق���م  ذات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��ق�����ش��ي��ة  يف  ك��ن��ان��ة 

واملتكونة بني املحكوم لها: �شركة بندار للتجارة واال�شتثمار
واملحكوم عليه: �شامر �شليمان حممد ملكاوي

يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملز�د �لعلني وعن طريق د�ئرة تنفيذ حمكمة �صلح بني كنانة يف �لق�صية 
�لتنفيذية رقم 2017/1711 و�ملتكونة بني �ملحكوم لها �صركة بند�ر للتجارة و�ال�صتثمار و�ملحكوم عليه �صامر 
�صليمان حممد ملكاوي، قطعة �الأر�ص رقم )181( حو�ص )8( �لعالء - قرية �أم قي�ص - من �أر��صي بني كنانة، 
م�صاحتها )6( دومنات و)742م2( و�ملرهونة ل�صركة بند�ر للتجارة و�ال�صتثمار مبوجب �صند تاأمني �لدين رقم 

)97( تاريخ 2016/6/5 و�لذي قيمته مائة و�أربعة وخم�صون �ألفا ومائة و�أربعون دينار�.
* و�صف �لعقار: 

- �إن �لعقار مو�صوع �لدعوى هو قطعة �الأر�ص رقم )181( حو�ص )8( �لعالء - قرية �أم قي�ص - من �أر��صي 
بني كنانة، و�إن قطعة �الأر�ص من �لنوع �ملريي، تقع يف �جلهة �لغربية من بلدة �أم قي�ص وتقع على �ل�صارع 
�إىل �صد و�دي �لعرب - حمة �ل�صونة، وتقع �لقطعة �صمن �ال�صرت�حات  �أم قي�ص  �مل��وؤدي من بلدة  �لرئي�صي 
�ملوجودة يف �ملنطقة، م�صتطيلة �ل�صكل تتطاول من �جلنوب �إىل �ل�صمال، تنحدر �نحد�ر� خفيفا باجتاه �لغرب 

و�لقطعة ذ�ت تربة حمر�ء �صاحلة للزر�عة و�لبناء.
بارتفاع )2م(  �الأمامية  �لو�جهة  و�صور على   )3( �صباحة عدد  وب��رك  �أبنية عدد ثالثة  �لقطعة  يقع على   -
�صياحي  منتجع  عبارة عن  و�ملوقع  �مل�صلح  �ال�صمنت  ويوجد عرقات من  �لقطعة  باقي  بقالوة حول  و�صيك 

وت�صل �لقطعة جميع �خلدمات.
** �لتقدير�ت:

* �الر�ص: مت تقدير قيمة �ملرت �ملربع �لو�حد من قطعة �الر�ص مببلغ )15( دينار� وحيث �ن م�صاحة �لقطعة 
ت�صاوي )6742م2( وعليه ت�صبح قيمة �الر�ص ت�صاوي= 6742م2×15 دينار�= 101130 دينار�.

* �الأبنية:
1- بناء رقم )1( �لبناء مبني من �ال�صمنت �مل�صلح و�لبلوك يف مرحلة �لت�صطيبات، �جلدر�ن �خلارجة من 
م�صاحته  �ل�صري�ميك  من  و�الأر�صيات  خ�صبية  ديكور�ت  ��صفله  قرميدي  زينكو  و�ل�صقف  �ل�صناعي  �حلجر 
�لبناء: 80م2× 150  ت�صبح قيمة  دينار� وعليه  �لو�حد مببلغ )150(  �ملربع  �ملرت  تقدير قيمة  )80م2(، مت 

دينار�= 12000 دينار.
2- بناء رقم )2( �لبناء مبني من �ال�صمنت �مل�صلح و�لبلوك يف مرحلة �لت�صطيبات يتاألف من �أربعة طو�بق 
�جلدر�ن �خلارجة من �حلجر �ل�صناعي و�صقف �لطابق �لثالث من �لقرميد م�صاحته )503م2(، ومت تقدير 
قيمة �ملرت �ملربع �لو�حد مببلغ )150( دينار�، وعليه ت�صبح قيمة �لبناء: 503م2× 150 دينار�= 75450 دينار�.

3- بناء رقم )3( �لبناء مبني من �ال�صمنت �مل�صلح و�لبلوك يف مرحلة �لت�صطيبات �جلدر�ن �خلارجية من 
�حلجر �ل�صناعي و�ل�صقف زينكو قرميدي و�الر�صيات من �ل�صري�ميك م�صاحته )65م2(، ومت تقدير قيمة 
�ملرت �ملربع �لو�حد مببلغ )150( دينار�، وعليه ت�صبح قيمة �لبناء ت�صاوي: 65م2× 150 دينار�= 9750 دينار�.

4- برك �صباحة عدد )3( يف مرحلة �الن�صاء �الأر�صيات و�جلدر�ن، �لقيا�صات )6×14م( و)6×12م( و)6×9م( 
قدرت قيمتهم مببلغ وقدره )21000( دينار.

5- غرف يف مرحلة �لعرقات �مل�صلحة مب�صاحات خمتلفة مت تقدير قيمتها مببلغ وقدره )16000( دينار.
6- غرفة جدر�ن و�أعمدة بدون �صقف م�صاحتها )25م2( عدد )2( مت تقدير قيمة �ملرت �ملربع �لو�حد مببلغ 

وقدره )60( دينار�، وعليه ت�صبح قيمة �لبنائني ت�صاوي: )25م2×2(× 60 دينار�= 3000 دينار.
�لو�حد مببلغ  �لطويل  �ملرت  قيمة  تقدير  )30م(، مت  بطول  )2م(  بارتفاع  �الأمامية  �لو�جهة  على  �صور   -7

وقدره )55( دينار�، وعليه ت�صبح قيمته ت�صاوي= 30م.ط× 55 دينار�= 1650 دينار�.
8- �صيك بقالوة بطول )359م.ط(، مت تقدير قيمة �ملرت �لطويل �لو�حد مببلغ وقدره )15( دينار�، وعليه 

ت�صبح قيمته ت�صاوي: 359م.ط× 15 دينار�= 5385 دينار�.
وعليه ت�صبح قيمة كامل قطعة �الأر�ص وما عليها ت�صاوي: 101130+ 12000+ 75450+ 9750+ 21000+ 16000+ 

3000+ 1650+ 5385= 245365 دينار�، مائتان وخم�صة و�أربعون �ألفاً وثالثمائة وخم�صة و�صتون دينار�ً.
فعلى من يرغب �لدخول باملز�د مر�جعة د�ئرة تنفيذ حمكمة �صلح بني كنانة خالل خم�صة ع�صر يوما من 
�ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العالن، م�صطحبا معه 10% من �لقيمة �ملقدرة على �ن ال يقل �لدخول باملز�د عن 

50% من �لقيمة �ملقدرة للعقار، علماً باأن �أجور �لداللة و�لطو�بع على �ملز�ود �الأخري.

مامور تنفيذ حمكمة �شلح بني كنانة

انذار نهائي بالبيع خام�س باملزاد العلني 

�شادر عن دائره تنفيذ 
حمكمه بدايه �شمال عمان 

يف الدعوى التنفيذيه ذات الرقم 2018/2842ع 

 - االردن  بنك  �شركه   : الدائن  بني  فيما  واملتكونه 
وكيالهما املحاميان ا�شامه �شكري و�شادي ايبف.

واملدين : �شامر حممد ذيب املجدالوي البزمليط.
يعلن للعموم بانه مطروح للبيع يف �ملز�د �لعلني كامل  ح�ص�ص �ملدين 
�أب���و ن�صري  ق��ري��ة  �مل��ق��رن  �ل�����ص��ق��ه رق���م -267/111 ح��و���ص 7  �أع����اله يف 
�ل��د�ئ��ن  بنك �الردن  �أر����ص��ي �صمال ع��م��ان  و�مل��و���ص��وع��ة تامينا  ل��دي��ن 
 239 معاملة   3237 رق��م  دي��ن  تامني  �صند  �الوىل مبوجب  �ل��درج��ه  من 
تاريخ 2015/11/19 بقيمة �صتة وخم�صون �لف دينار و�لفائده و�لر�صوم 

و�لعموالت .
�لثانية  �لت�صوية  طابق  من  �ل�صمالية  �ل�صقة  هي   267/111- �ل�صقة   -1
عد� �صطحها و�لبالغ م�صاحتها 140 مرت مربع و�ل�صقة تقع �صمن �لبناء 
�مل��ق��ام على قطعة �الأر����ص رق��م 267 حو�ص 7 �مل��ق��رن م��ن �أر����ص��ي قرية 
�أب��و ن�صري وت�صجيليا  �الأر���ص طو�بق و�صقق لوحة 13  ون��وع  �أب��و ن�صري 
تابعة لد�ئرة ت�صجيل �أر��صي �صمال عمان وتنظيميا تابعة المانة عمان 

�لكربى منقطة �أبو ن�صري وتنظيميها �صكن )ج(.
2- �ل�صقة م�صجلة با�صم �صامر حممد ذيب �ملجدالوي �لبزمليط .

3- و�صف �لبناية �لتي �صمنها �ل�صقة : تقع �لبناية و�لتي تقع �صمنها 
�ل�صقة يف منطقة �أبو ن�صري و�لبناية مقامة على قطعة �الأر�ص رقم 267 
�أبو ن�صري وتقع  �أبو ن�صري لوحة 13  �أر��صي قرية  �ملقرن من  حو�ص 7 
معروف  �ل�صرقية  �جلنوبية  باجلهة  يحدها  معبد  �صارع  على  �لبناية 
ب�صارع �ميل �إبر�هيم حد�د وتقع �صمن حي �صكني معروف با�صم �الأمانة 
و�لبناية  �ل��ك��ربى  عمان  �م��ان��ة  ترقيم  ح�صب   41 �ل��رق��م  يحمل  و�لبناء 
ت�صطيب جيد وكافة �خلدمات �الأ�صا�صية متوفرة و�لعمارة مفروزة على 
من  خمدومة  و�ل�صقق  نظيف  حجر  و�جهات  و�لبناية  �لطو�بق  قانون 
بيت �لدرح مع در�بزين حديد وم�صعد كهربائي وعمر �لبناء حو�يل 4 

�صنو�ت وكافة �خلدمات �الأ�صا�صية متوفرة لها .
�ل�صمالية  �ل�صقة  وهي   267/111- �لرقم  حتمل  �ل�صقة   : �ل�صقة  و�صف 
مرت   140 م�صاحتها  و�لبالغ  �صطحها  ع��د�  �لثانية  �لت�صوية   طابق  من 
�ل�صارع  من  م�صتقل  ومدخل  �ل��درج  بيت  من  مدخل  لها  و�ل�صقة  مربع 
وهي  مبلط  تر�ص �صغري  مع  وتيوبات حديد  در�بزين حديد  مع  ب��درج 
موؤلفة من غرفة �صيوف �الأر�صية بور�صالن وحمام �صيوف ومطبخ غري 
ر�كب وغرفة معي�صة وحمام بني �لغرف وثالثة غرف نوم منهم و�حدة 
ما�صرت وموزع بني �لغرف و�البو�ب �لد�خلية خ�صب و�خلارجية حديد 
�باجور�ت كهرباء وحديد حماية وال يوجد  دبل مع  �ملنيوم  و�ل�صبابيك 
تدفئة بال�صقة ويوجد ديكور�ت جب�صني وجب�صن بورد بال�صقف و�ر�صية 
غرف �لنوم �صري�ميك و�ر�صية وجو�نب �ملطبخ و�حلمامات �صري�ميك .

�لتقدير�ت : مت تقدير �صعر �ملرت �ملربع �لو�حد لل�صقة مببلغ 380 دينار 
فتكون قيمة �ل�صقة :

ثالثة  دي��ن��ار،   53200 دي��ن��ار�=   380 مربع×  م��رت   140 �ل�صقة  م�صاحة 
وخم�صون �لفا ومائتا دينار.

علما بانه متت �مل��ز�ودة على �لعقار من قبل �مل��ز�ود �الأخري بنك �الأردن 
وقد بلغت �خر مز�ودة مبلغ وقدره 26600 دينار 

�صمال  بد�يه  حمكمه  تنفيذ  د�ئ��ره  مر�جعه  ب��امل��ز�وده  يرغب  من  فعلى 
ع��م��ان خ���الل م���ده خم�صة ع�صر ي��وم��ا م��ن �ل��ي��وم �ل��ت��ايل ل��ت��اري��خ ن�صر 
�ليد  و�صع  عند  �ملقدره  �لقيمه  من   %10 معه  م�صطحبا  �الع��الن  ه��ذ� 
تامينا للدخول باملز�د  وال يجوز خالل هذه �ملدة �صم �قل من 5% من 
باملز�ودة  دينار وعلى من يرغب  و�لبالغة 26600  �الأخ��ري  �مل��ز�ودة  قيمة 

�لكرتونيا �ملز�ودة عرب موقع وز�رة �لعدل 
 https://auctions.moj.gov.jo

علما �ن �جور �لن�صر و�لدالله و�لطو�بع تعود على �ملز�ود �الخري.

مامور تنفيذ حمكمه بداية �شمال عمان

وزارة العدل

حمكمة �شلح جزاء 
�شمال عمان

مذكرة تبليغ م�شتكى عليه/بالن�شر

رقم الدعوى: 1-3/)3928-2019( - �شجل عام 

الهيئة/القا�شي: 

�شيماء عبدالفتاح حممد �شنجق
يو�صف  عبد�للطيف  د�ري��ن  عليه:  �مل�صتكى  ��صم 

�للوي�صي
�لعمر: 38 �صنة

�لعنو�ن: عمان/تالع �لعلي
 –  )354( حم��ق  غ��ري  ب�صرر  �لتهديد  �لتهمة: 
�أو نقل  �أو منافية ل��الآد�ب  توجيه ر�صائل تهديد 

خرب خمتلق باحدى و�صائل �الت�صاالت )75/�أ(
ي��ق��ت�����ص��ي ح�������ص���ورك ي�����وم �ل����ث����الث����اء �مل����و�ف����ق 
�لدعوى  يف  للنظر   09:00 �ل�صاعة   2019/9/3
رق���م �أع����اله و�ل��ت��ي �أق��ام��ه��ا ع��ل��ي��ك �حل���ق �ل��ع��ام 

و�مل�صتكي عالء حممود خلف خلف.
�مل��ح��دد تطبق عليك  �مل��وع��د  ف���اإذ� مل حت�صر يف 
�الأح���ك���ام �مل��ن�����ص��و���ص ع��ل��ي��ه��ا يف ق���ان���ون حم��اك��م 

�ل�صلح وقانون �أ�صول �ملحاكمات �جلز�ئية.

دائرة تنفيذ غرب عمان
اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية: 11-4/
)4930-2018( �شجل عام - �س

حممد  �ل��دي��ن  ن��ور  عليه/�ملدين:  �ملحكوم  ��صم 
جميل رمان

كلية  �ل�صري/خلف  ع��م��ان/و�دي  غ��رب  عنو�نه: 
���ص��ارع حممد  ن��ه��اي��ة  ب��رب��ره  �ل�����ص��ري/ح��ي  و�دي 
�دم  ُع��زل ومعر�ص  �صوبر ماركت  ��صلم قرب  بن 

للمنظفات
-838(/1-4 �لتنفيذي:  �الع��الم/�ل�����ص��ن��د  رق��م 

2017( – �صجل عام – تاريخه: 2017/4/19
حمل �صدوره: تنفيذ غرب عمان

و�ل���ر����ص���وم  دي���ن���ار  ب���ه/�ل���دي���ن: 2230  �مل���ح���ك���وم 
و�لفائدة  �إن وجدت  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف 

�إن وجدت
ت��وؤدي خ��الل خم�صة ع�صر يوما  �أن  يجب عليك 
تلي تاريخ تبليغك هذ� �الخطار �إىل �ملحكوم له/
�لد�ئن عبد�ملنعم عبد�لقادر خليل يا�صني، �ملبلغ 

�ملبني �عاله.
�ملذكور  �لدين  ت��وؤد  �مل��دة ومل  ه��ذه  �نق�صت  و�ذ� 
د�ئ���رة  �صتقوم  �ل��ق��ان��ون��ي��ة،  �لت�صوية  ت��ع��ر���ص  �أو 
�لالزمة  �لتنفيذية  �ملعامالت  �لتنفيذ مببا�صرة 

قانونا بحقك.
ماأمور �لتنفيذ غرب عمان






