
انذار نهائي بالبيع باملزاد العني �صادر عن 
دائرة تنفيذ حمكمة بداية �صرق عمان يف 

الدعوى التنفيذية رقم 2018/5836ع 
واملتكونة فيما بني املحكوم له: بنك االردن 

وكياله املحاميان ا�صامة �صكري و�صادي ايبف.
واملحكوم عليه/املدين: 

حممد وفيق حممد الفحماوي.
يعلن للعموم بانه مطروح للبيع يف املزاد العلني كامل ح�ش�ص املدين اأعاله يف ال�شقه 
رقم 247/133 حو�ص 4 ام العقارب قرية طرببور اأرا�شي �شرق عمان واملو�شوعة تامينا 
رق��م 1101  دي��ن  تامني  �شند  ال��درج��ه االوىل مبوجب  م��ن  االردن  بنك  ال��دائ��ن  لدين 
والر�شوم  والفائده  دينار  الف  وخم�شون  �شتة  بقيمة   2016/7/27 تاريخ   141 معاملة 

والعموالت.
اأوال: موقع قطعة االأر�ص: 

اأرا�شي  ت�شجيل  مديرية   129 طرببور  قرية  العقارب  ام   4 حو�ص   247 رق��م  القطعة 
مربع  مرت   125 ال�شقة  م�شاحة   133 ال�شقة  رق��م  ج  �شكن  القطعة  تنظيم  عمان  �شرق 
نوع االأر�ص طوابق و�شقق حي الغابة منطقة طارق التابعة المانة عمان الكربى وتقع 
اىل ال�شمال من �شارع االأمري في�شل بن احل�شني الرئي�شي وعلى حده مبا�شرة وغربي 
والعقار  وبالقرب منها  الدبابة  دوار  االأردنية و�شرقي  امل�شجلة  للقوات  العامة  القيادة 
يقع على �شارع وطريق االأول �شارع االأمري في�شل بن احل�شني ويقع على احلد اجلنوبي 
االر���ص  لقطعة  الغربي  احل��د  ويقع على  والثاين طريق عري م�شمى  االأر���ص  لقطعة 
�شارع   133 البناء  رقم  معبد  وغري  مفتوح  والطريق  �شعته  كامل  على  معبد  وال�شارع 

االأمري في�شل بن احل�شني ويوجد ارمة العملة لال�شكان. 
مالحظة املنطقة تخ�شع للموافقة االأمنية.

ثانيا: و�شف ال�شقة: 
هي ال�شقة ال�شمالية الغربية من الطابق الثالث عدا �شطحها املعترب منافع م�شرتكة 
وثالث  وث��اين  واأول  وار���ش��ي  ت�شوية  طابق  طوابق  خم�شة  من  مكون  بناء  يف  وال�شقة 
البني  باحلجر  تطعيم  م��ع  النظيف  االأب��ي�����ص  احلجر  م��ن  جميعها  البناء  وواج��ه��ات 
�شقة   16 البناية  يف  ال�شقق  وع��دد  طابق  ك��ل  يف  �شقق  اأرب��ع��ة  وي��وج��د  جتميلية  لغايات 
حار�ص  وغرفة  لل�شيارات  مواقف  فيه  ويوجد  الت�شوية  طابق  يف  امل�شرتكة  واخلدمات 

وغرف اخلزين.
االملنيوم  م��ن  بنوافذ  حم��اط��ة  ف��رن��دة  ل��ه  تتبلع  �شيوف  �شالون  م��ن  مكونة  ال�شقة: 
افرجني طقم  رئي�شية يوجد فيها حمام  الغرف  اح��دى  ن��وم  غ��رف  وث��الث  وال��زج��اج 
ال�شقة  عنا�شر  باقي  خلدمة  �شاور  كامل+  طقم  ثتاين  افرجني  وحمام  �شاور  كامل+ 
ومطبخ راكب امريكي مفتوح على �شالة معي�شة داخلية تتو�شط ال�شقة وغرفة خزين 
�شغرية الت�شطيبات جيدة يف ال�شقة حيث الدهان تطبيع وات�شنتو يف املعي�شة وامل�شن 
ال�شالون  �شقف  يف  اجلب�شني  م��ن  ج��ي��دة  دي��ك��ورات  وي��وج��د  ال�شقة  عنا�شر  ب��اق��ي  يف 
واملعي�شة وبالط االر�شيات لكافة عنا�شر ال�شقة من ال�شرياميك واملطبخ راكب ومكون 
من واجهتني �شفليتني وعلويتني من اخل�شب تتو�شطه طاولة من اجلرانيت للخدمة 
راكبه  احل��م��ام��ات  واط��ق��م  ال�شرياميك  م��ن  واحل��م��ام��ات  املطبخ  وار���ش��ي��ات  وج����دران 
لل�شقة  اخلارجي  والباب  املحلي التيه  الكب�ص  الداخلية من خ�شب  واالب��واب  بالكامل 
وال  النوافذ  بع�ص  على  حماية  حديد  ويوجد  يدويا  تتعمل  واالب��اج��ورات  ام��ان  ب��اب 
يوجد تدفئة ال�شقة م�شغولة من قبل امل�شتاجر ال�شيد اياد ناجي عبدال�شالم وا�شرته 
وبايجار مقداره 220 دينار �شهري يوجد موقف ل�شيارة م�شرتك لل�شقة ويوحد غرفة 
بالطاته  درج  مبكرر  خم��دوم  البناء  الت�شوية  طابق  يف  بال�شقة  خا�ص  �شغرية  خزين 
من اجلرانيت ويوجد م�شعد �شغال وقت الك�شف يقدر عمرالبناء حوايل ثالث اأعوام 
وهو  املوقع  يف  متوفرة  معبدة  و���ش��وارع  وات�شاالت  وكهرباء  م��اء  من  اخلدمات  جميع 

حماط بعمارات ال�شقق ال�شكنية واالبنية ال�شكنية واملوقع جيد.
ذلك  يف  مبا  دينار  مببلغ425  لل�شقة  الواحد  املربع  امل��رت  �شعر  تقدير  مت  التقديرات: 
وت�شتمل  واالأر����ص  اخل��دم��ات  من  حقها  و  اخلزين  وغرفة  ال�شيارة  موقف   - توابعها 

املواقف ومكرر الدرج وال�شطح الذي هو عبارة عنخدمات م�شرتكة.
قيمة ال�شقة= امل�شاحة االجمالية لل�شقة× �شعر املرت املربع 

وم��ائ��ة وخم�شة  ال��ف  دي��ن��ارا، ثالثة وخم�شون  دي��ن��ار= 53125  م��رت مربع× 425   125
وع�شرون دينار.

علما بانه متت املزاودة على العقار من قبل املزاود االأخري بنك االأردن وقد بلغت اخر 
مزاودة مبلغ وقدره 27000 الف دينار.

فعلى من يرغب بال�شراء مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية �شرق عمان خالل خم�شة 
ع�شر يوما من اليوم التايل لتاريخ ن�شر هذا االإعالن م�شطحبا معه 10% من القيمه 
املقدره عند و�شع اليد تامينا للدخول باملزاد وال يجوز خالل هذه املدة �شم اقل من 
5% من قيمة امل��زاودة االأخرية والبالغىة 27000 الف دينار وعلى من يرغب باملزاودة 

الكرتونيا املزاودة عرب موقع وزارة العدل
 https://auctions.moj.gov.jo 

علما ان اجور الن�شر والدالله والطوابع تعود على املزاود االخري. 
مامور تنفيذ حمكمة بداية �شرق عمان

اعالن بيع باملزاد العني �صادر عن دائرة تنفيذ 
حمكمة بداية الزرقاء يف الق�صية التنفيذية 

رقم 2016/7287ع 
يعلن للعموم بانه مطروح للبيع باملزاد العلني يف الق�ضية التنفيذية رقم 2016/7287ع 
واملتكونة بني الدائنة �ضركة الت�ضهيالت التجارية االردنية واملدينني 1-عبدالكرمي يو�ضف 
عبدالهادي تفال و2-عبداهلل حممد حماد ابو �ضعيفان، ال�ضقة رقم )111( الواقعة على 
– قرية عطل الزرقاء والر�ضيفة  قطعة االر�ض رقم )1441( حو�ض رقم )9( االبي�ض 
الزرقاء واململوكة للكفيل عبداهلل حممد حماد ابو �ضعيفان كامال، لقاء  ارا�ضي  – دائرة 
دين املدين عبدالكرمي يو�ضف عبدالهادي تفال، البالغ )12960( دينارا، واملوؤمن ب�ضند 
تاأمني الدين رقم )596( رقم املعاملة )86( تاريخ ال�ضند 2015/4/13 �ضادر عن دائرة 
ت�ضجيل ارا�ضي الزرقاء بقيمة )12960( دينارا باال�ضافة الفائدة املدرجة يف �ضند الرهن 

بواقع 10.5% ي�ضتحق غب الطلب.
– قرية  االبي�ض   )9( رقم  الرقم )1441/111( حو�ض  ال�ضقة حتمل  ال�ضقة:  و�ضف   *
عطل الزرقاء والر�ضيفة – هي ال�ضقة الغربية من الطابق االول مع �ضطحها )111م2(، 
مائة واحدى ع�ضر مرتا ح�ضب �ضند الت�ضجيل املربز ال�ضادر عن دائرة ارا�ضي الزرقاء، 
لل�ضقة مدخل خا�ض ودرج معلق من احلديد وتر�ض امامي وحمددة بارتفاع 60�ضم تتكون 
ال�ضقة من �ضالون و�ضالة معي�ضة وغرفتي نوم، االر�ضيات بالط مزايكو واجلدران دهان 
عنا�ضر  باقي  خلدمة  افرجني،  وحمام  القدمي/  اخل�ضب  من  خزائن  ومطبخ  امل�ضن، 
ال�ضقة، االبواب من اخل�ضب، ال�ضبابيك من االملنيوم ويوجد حماية، االبواب من اخل�ضب 
الت�ضطيبات �ضعبية العقار بتاريخ الك�ضف موؤجر من قبل حممد علي ح�ضن الهندي باجرة 

�ضهرية )120( دينارا، �ضطح الطابق االول بناء حتت االن�ضاء بدون ق�ضارة ومطقع.
* تقدير قيمة ال�ضقة: امل�ضاحة االجمالية لل�ضقة )111م2(، تقدر قيمة املرت املربع الواحد 

لل�ضقة مببلغ )120( دينارا مع حقها باخلدمات
- قيمة ال�ضقة= 111م2× 120 دينارا= 13320 دينارا

- مت تقدير قيمة املرت الواحد لل�ضطح والبناء املقام عليه مببلغ )100( دينار مع حقها 
باخلدمات

- قيمة ال�ضطح= 111م2×100 دينار= 11100 دينار.
القيمة االجمالية للطابق االول وال�ضطح )24420( دينارا، اربعة وع�ضرون الفا واربعمائة 

وع�ضرون دينارا.
فعلى من يرغب باملزاودة احل�ضور اىل دائرة تنفيذ حمكمة بداية الزرقاء خالل خم�ضة 
القيمه  من   %10 معه  م�ضطحبا  االإعللالن  هذا  ن�ضر  لتاريخ  التايل  اليوم  من  يوما  ع�ضر 
القيمة  تقل عن 50% من  ال  بن�ضبة  باملزاد  الدخول  يجوز  انه ال  كتامينات، علما  املقدره 

املقدرة، علما ان طوابع الر�ضوم والداللة على املزاود االخري. 
مامور تنفيذ حمكمة بداية الزرقاء

�صادر  يوم   )15( ملدة  العلني  باملزاد  ثان  بيع  اعالن 
يف  عمان  �صمال  ب��داي��ة  حمكمة  تنفيذ  دائ���رة  ع��ن 
واملتكونة  2018/2478ع  رقم  التنفيذية  الق�صية 
املحاميان  وكياله  االردين  االهلي  البنك  الدائن  بني 
وب��ني  �صليم اجل��الم��دة  وم��ه��ن��د  ال��ع��ب��دال��الت  اجم���د 
عبدالباقي امني  ر�صيد  عمر  بالعقار  الكفيل  املدين/ 
يعلن للعموم بانه مطروح للبيع باملزاد العلني كامل ال�شقة رقم )101( املقامة على قطعة االر�ص ورقم )976( 
من حو�ص رقم )2( التالع ال�شمايل لوحة رقم )3( من قرية تالع العلي ارا�شي �شمال عمان والبالغة م�شاحتها 
ح�شب �شند الت�شجيل )266م2( والعائدة ملكيتها للكفيل بالعقار اعاله واملو�شوعة تاأمينا للدين ل�شالح الدائن 
البنك االهلي االردين مبوجب �شند التاأمني رقم )2089( معاملة رقم )190( تاريخ 2015/8/19 من الدرجة 
الثانية مببلغ )320000 دينار( ثالثمائة وع�شرون الف دينار اردين واملنظم لدى مديرية ت�شجيل ارا�شي �شمال 

عمان
ال�شقة مو�شوع الدعوى

ال�شقة رقم )101( هي الطابق االرا�شي )266م2( ويتبع له الطابق االول )286( ويتبع له ترا�ص مك�شوف )16م2( 
من  ال�شادر  الت�شجيل  �شند  وح�شب  �شطحه  عدا  مك�شوف  )20(م2  ترا�ص  له  ويتبع  )266(م2  الثاين  والطابق 
ارا�شي �شمال عمان فان ال�شقة م�شجلة با�شم عمر ر�شيد امني عبدالباقي ال�شقة مقامة على قطعة االر�ص رقم 
)976( من حو�ص )2( التالع ال�شمايل قرية تالع العلي من ارا�شي حمافظة �شمال عمان نوع االر�ص طوابق 

و�شقق رقم اللوحة )3( من ارا�شي �شمال عمان 
وح�شب املخطط التنظيمي ال�شادر من منطقة تالع العلي وخلدا وام ال�شماق/ امانة عمان الكربى فان تنظيم 

قطعة االر�ص )�شكن ب(
و�شف موقع العقار مو�شوع الدعوى:

االر�ص املقامة عليها ال�شقة مو�شوع الدعوى تقع على �شارعني معبدين �شارع )مفلح �شعد الع�شاف( من اجلهة 
ال�شرقية و�شارع يرقا من اجلهة اجلنوبية حي التالع ال�شمايل وحتمل رقم 35 ح�شب ترقيم امانة عمان الكربى 
اىل ال�شمال الغربي من ال�شمان االجتماعي �شمال �شارع و�شفي التل �شمال غرب م�شجد مفلح الع�شاف/ �شمن 

منطقة حيوية واخلدمات العامة متوفرة باملوقع
و�شف ال�شقة ح�شب الواقع

ورابع  وثالث  وث��اين  واول  )ار�شي  بناء مكون من خم�شة طوابق  عليها  الدعوى مقام  االر���ص مو�شوع  قطعة 
يتبعه رووف( اربع واجهات من احلجر االبي�ص اجليد، وجزء من الطابق االر�شي عبارة عن خدمات، وخمدومة 
مبكرر درج من الرخام وله دربزين من احلديد/ ويوجد م�شعد من اجلهة الغربية ومغطى بالقرميد خلدمة 

الطوابق )االول والثاين والثالث والرابع ورووف(
عمر البناء 15 عاماً تقريباً

الطابق االر�شي عبارة عن �شقة طابقية
لل�شقة مدخلني مدخل من احلديقة ومدخل من خالل درج رخامي يو�شل اىل الطابق االول ومنه اىل الطابق 

االر�شي
من  ديكورات  وال�شقف  �شحف  رخ��ام  بالط  االر�شيات  معي�شة  و�شالة  وا�شعة  �شيوف  �شالة  من  مكونة  ال�شقة 
اجلب�شني واجلدران دهان امل�شن، ثالثة غرف نوم احداهما ما�شرت االر�شيات بالط مزايكو واجلدران دهان 
امل�شن، وحمام خلدمة باقي عنا�شر ال�شقة )طقم افرجني كامل(، ومطبخ خزائن علوية و�شفلية من اخل�شب 
�شرياميك،  ب��الط  واحلمامات  املطبخ  وج���دران  ار�شيات  ب��رن��دة،  على  ومطلة  اجلرانيت  من  طاولة  تتو�شطه 
االبواب الداخلية من اخل�شب الكب�ص املحلي، واالبواب اخلارجية من احلديد، ال�شبابيك من االملنيوم ويوجد 

اباجورات وحماية عليها، التدفئة راكبة.
ال�شقة بتاريخ الك�شف غري م�شغولة

م�شاحة الطابق = 266م2 تقريباً
نقدر قيمة املرت املربع الواحد لل�شقة ب� 560 دينار

قيمة ال�شقة = 266 × 560/ د = 148960 دينار
الطابق االول عبارة عن �شقة طابقية

لل�شقة مدخل من خالل درج رخامي يو�شل اىل الطابق االول ال�شقة مكونة من �شالة �شيوف وا�شعة مع غرفة 
ديكورات  وال�شقف  �شحف  رخام  االر�شيات بالط  والزجاج  االملنيوم  �شحاب من  باب  تت�شالن من خالل  �شفرة 
برندة(  املا�شرت مطلة على  احداهما ما�شرت )غرفة  نوم  اربعة غرف  امل�شن،  ده��ان  واجل��دران  من اجلب�شني 
ال�شقة )طقم افرجني كامل(  باقي عنا�شر  امل�شن، وحمام خلدمة  االر�شيات بالط مزايكو واجل��دران دهان 
ومطبخ خزائن علويةو�شفلية من اخل�شب تتو�شطة طاولة من اجلرانيت ومطلة على برندة، ار�شيات وجدران 
املطبخ واحلمامات بالط �شرياميك، االبواب الداخلية من اخل�شب الكب�ص املحلي، والباب اخلارجي من اخل�شب 

ق�شرة بلوط، ال�شبابيك من االملنيوم ويوجد اباجورات وحماية عليها، التدفئة راكبة.
ال�شقة بتاريخ الك�شف م�شغولة من قبل م�شتاأجر باأجرة �شنوية )5000( دينار

م�شاحة الطابق = 286 + 16 = 302/م2 تقريبا
نقدر قيمة املرت املربع الواحد للبناء ب� 520 دينار

قيمة ال�شقة = 302 × 520/د = 157040 دينار
الطابق الثاين �شقة طابقية

لل�شقة مدخل من خالل درج رخامي يو�شل اىل الطابق االول
من  ديكورات  وال�شقف  �شحف  رخ��ام  بالط  االر�شيات  معي�شة  و�شالة  وا�شعة  �شيوف  �شالة  من  مكونة  ال�شقة 
اجلب�شني واجلدران دهان امل�شن ثالثة غرف نوم احداهما ما�شرت االر�شيات بالط مزايكو واجلدران دهان 
امل�شن، وحمام خلدمة باقي عنا�شر ال�شقة )طقم افرجني كامل(، ومطبخ خزائن علوية و�شفلية من اخل�شب 
�شرياميك،  ب��الط  واحلمامات  املطبخ  وج���دران  ار�شيات  ب��رن��دة،  على  ومطلة  اجلرانيت  من  طاولة  تتو�شطة 
االبواب الداخلية من اخل�شب الكب�ص املحلي، واالبواب اخلارجية من احلديد، ال�شبابيك من االملنيوم ويوجد 

اباجورات وحماية عليها، التدفئة راكبة.
ال�شقة بتاريخ الك�شف غري م�شغولة

م�شاحة الطابق = 266مم2 + 20م2 = 286م2
نقدر قيمة املرت املربع الواحد للبناء ب� 500 دينار

قيمة ال�شقة = 286 × 500/د = 143000 دينار
القيمة االجمالية لل�شقة + 148960/د + 157040/د + 143000/د = 449000 دينار

)اربعمائة وت�شعة واربعون الف دينار اردين(
التقدير واأ�ش�ص التقدير

وبناء على ما تقدم من و�شف ال�شقة وح�شب موقع ال�شقة وتنظيمه وم�شاحته وطبوغرافية االر�ص وا�شتخدامه 
ال�شقة مو�شوع  فيها  الواقع  املنطقة  نف�ص  الدارجة يف  اال�شعار  �شوء  وعلى  البناء  وعمر  وقربه من اخلدمات 
ال�شقق يف  دائم ومتابعة ال�شعار  املجال وعلى اطالع  الدعوى ومثيالتها ومن خالل معرفتنا كخرباء يف هذا 
املناطق عامة وا�شعار ال�شقق يف املنطقة الواقع فيها ال�شقة مو�شوع الدعوى واخر البيوع فيها وبعد اعتمادنا 
ا�شلوب املقارنة بالتقدير اي مقارنة ال�شقة مو�شوع الدعوى مع مثيالتها من ال�شقق باملنطقة مع مراعاة الفرق 

بني ال�شقة مو�شوع املقارنة وال�شقة مو�شوع الدعوى.
فعلى من يرغب باملزاودة احل�شور لدى دائرة تنفيذ حمكمة بداية �شمال عمان خالل 15 يوما من اليوم التايل 
او الدخول على  لن�شر هذا االعالن يف �شحيفتني يوميتني حمليتني م�شطحباً معه 10% من القيمة املقدرة 
املزاد  الدخول ب  ن�شبة  ان ال يقل  https://auctions.moj.gov.jo على  لوزارة  املوقع االلكرتوين 

عن )50%( من القيمة التقديرية للعقار علما بان اجور الن�شر والطوابع والداللة تعود على املزاود االخري.

ماأمور التنفيذ

اإعالن بيع ثالث باملزاد العلني وملدة خم�صة ع�صر يومًا �صادر عن 
دائرة تنفيذ حمكمة بداية �صمال عمان يف الق�صية التنفيذية رقم 

)2018/5883ع(
واملتكونة بني املحكوم له: بنك �صفوة االإ�صالمي - وكياله املحاميان 

م�صعود �صقف احليط واأ�صرف امل�صاقي
وبني املحكوم عليهما: 1-املدينة �صركة البارون لالإ�صتثمارات العقارية، 

2-الكفيل لوؤي حممد يو�صف عارف رابية
يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني وعن طريق هذه الدائرة ال�ضقة ال�ضمالية من الطابق الثالث عدا �ضطحها رقم )132( الواقعة 
�ضمن البناء املقام على قطعة االأر�ض رقم )1324( حو�ض ام ال�ضباع رقم )7( من قرية تالع العلي من اأرا�ضي �ضمال عمان، واملطروحة 
للتنفيذ مبوجب �ضند تاأمني دين مقابل اأموال غري منقولة رقم ال�ضند)24( رقم املعاملة )24( تاريخ 2017/1/5 من الدرجة االأوىل لقاء 

مبلغ )200000( دينار، مائتي األف دينار.
1- و�ضف العقار:

مديرية   ،132 ال�ضقة:  رقم  293م2،  ال�ضقة:  م�ضاحة   ،7 ال�ضباع  اأم  احلو�ض:  ورقم  اإ�ضم  اأ،  �ضكن  القطعة:  تنظيم   ،1324 القطعة:  رقم 
اإ�ضم  اأوراجن،  – خلف �ضركة  اإ�ضم ورقم القرية: تالع العلي، نوع االأر�ض: طوابق و�ضقق، املوقع: الرابية  اأرا�ضي �ضمال عمان،  الت�ضجيل: 
an-57264-2018، هذا ما تبني بعد الك�ضف واملعاينة حول  ال�ضارع: اأحمد �ضليمان النجداوي، رقم البناية: 31، �ضند الت�ضجيل: 

قطعة االأر�ض وال�ضقة على املوقع.
2- و�ضف ال�ضقة )مو�ضوع و�ضع اليد(:

بعد الك�ضف احل�ضي والتجوال قمنا نحن اخلرباء مبعاينة ال�ضقة مبكوناتها وتبني باأن ال�ضقة من حيث الو�ضف العام والت�ضطيبات كما يلي:
اأن العقار )مو�ضوع و�ضع اليد( هو عبارة عن ال�ضقة ال�ضمالية من الطابق الثالث وهي �ضقة �ضكنية من�ضاأة من عام 2007 وال�ضقة �ضاعة 
الك�ضف غري م�ضغولة )فارغة( والبناء مكون من 4 واجهات حجر من حجر )طبزة( �ضمن بناء واحد مقام يوجد فيه خم�ض طوابق كل 
طابق �ضقتني، ال�ضقة مكونة من اأربع غرف نوم اإثنتان ما�ضرت كل حمام يحتوي على مغ�ضلة ومقعدة و�ضطافة واأحد احلمامني يحتوي على 
على  يحتوي  االأخريني  الغرفتني  يخدم  حمام  يوجد  ممتازة  نوعية  ال�ضرياميك  من  احلمامات  وجدران  اأر�ضيات  بانيو  واالآخر  جاوكزي 
مقعدة و�ضطافة ومغ�ضلة وبانيو واأر�ضية وجدران احلمام من ال�ضرياميك يوجد يف اأحد غرف النوم بلكونة من الناحية اجلانبية يوجد ممر 
بني غرف النوم االأربع ويوجد غرفة خادمة مع حمام + �ضاور + مغ�ضلة، وحتتوي ال�ضقة اأي�ضًا على غرفة معي�ضة و�ضالون مع �ضفرة جميع 
ال�ضرياميك،  واجلدران من  واالأر�ضيات  و�ضطافة  ومغ�ضلة  يحتوي مقعدة  ويوجد حمام �ضيوف  فاخر  ب�ضرياميك  مبلطة  ال�ضقة  اأر�ضيات 
يوجد مطبخ خ�ضب راكب مع غرانيت من نوع جاالك�ضي الفاخر واأر�ضية جدران املطبخ من ال�ضرياميك، جميع �ضبابيك ال�ضقة من االأملنيوم 
ويوجد اأباجورات على جميع ال�ضبابيك، جميع اأبواب ال�ضقة الداخلية والرئي�ضي من اخل�ضب نوعية ممتازة، ال�ضقة خمدومة مب�ضعد ودرج 
ويوجد عليه درابزين من احلديد واخل�ضب اأر�ضيات الدرج من اجلرانيت ال�ضيني ويوجد تدفئة وكراج خا�ض لل�ضقة، جميع جدران و�ضقف 
ال�ضقة مدهون باللون االأبي�ض ويوجد ديكور جب�ضني عبارة عن كورني�ض وبحرات �ضغرية مبنت�ضف الغرف ويوجد رطوبة يف �ضقف املمر 

وجدار ال�ضالون.
نتيجة الك�ضف والتقدير:

وبناًء على ما تقدم من و�ضف قطعة االأر�ض لل�ضقة )مو�ضوع و�ضع اليد( من قبل اخلرباء نقدر قيمة ومن خالل معرفتنا بالبيوع التي تتم 
باملنطقة ومبوجب خربتي مبجال التقدير اأخذا باالإعتبارات التي يوؤخذ بها يف هذا املجال )موقع ال�ضقة وعمرها وت�ضطيبها( وتوفر كافة 
اخلدمات لها وعلى �ضوء اأ�ضعار ال�ضقق باملنطقة فاإنني اأقدر �ضعر املرت املربع الواحد من م�ضاحة ال�ضقة )800( دينار �ضاماًل ما يتبعها من 

ار�ض واخلدمات امل�ضرتكة: م�ضاحة ال�ضقة 293 مرت مربع × )800( دينار قيمة املرت املربع الواحد = )234400( دينار.
فعلى من يرغب الدخول باملزاد احل�ضور اإىل دائرة تنفيذ حمكمة بداية �ضمال عمان من اليوم التايل لن�ضر االإعالن وملدة خم�ضة ع�ضر يومًا 
م�ضطحبًا معه 10% من القيمة املقدرة عند و�ضع اليد، على اأن ال تقل املزاودة عن 50% من القيمة املقدرة، علما باأن اأجور الن�ضر والداللة 

والطوابع تعود على املزاود االأخري.
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �صمال عمان

اعالن بيع ثالث باملزاد العلني ملدة خم�صة ع�صر يوما 
�صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية عمان يف الق�صية 

التنفيذية رقم )2017/13064ع(
واملتكونة بني الدائن: البنك االأهلي االأردين - وكياله 

املحاميان اأجمد العبدالالت ومهند �صليم اجلالمدة
املدين/الكفيل: عائ�صة ثروت حممود عي�صى

بكفالة عقارها
قطعة  على  املقامة   )101-( رقم  ال�شقة  كامل  العلني  باملزاد  للبيع  مطروح  باأنه  للعموم  يعلن 
اأرا�شي  االأر���ص رقم )638( حو�ص رقم )25( عبدون ال�شمايل ال�شرقي - لوحة رقم )26( من 
تاأمينا للدين  عمان والبالغة م�شاحتها )174م2( والعائدة ملكيتها للكفيلة اعاله، واملو�شوعة 
ل�شالح الدائن البنك االأهلي االأردين مبوجب �شند التاأمني رقم )1286( تاريخ 2015/8/10 من 
الدرجة االأوىل مببلغ )181800( دينار، مائة وواحد وثمانون الفا وثمامنائة دينار اأردين واملنظم 

لدى مديرية ت�شجيل اأرا�شي عمان.
ال�شقة  لها  ويتبع  )54م2(  الت�شوية  الطابق  من  اجلنوبية  ال�شقة  هي  امل��وق��ع:  تفا�شيل  اوال: 
اجلنوبية الغربية من الطابق االر�شي )120م2( عدا �شطحها )دبلوك�ص( من قرية عمان ملديرية 
رق��م )25( عبدون  – حو�ص  – عمان  زه��ران  وه��ي تقع �شمن منطقة  ارا�شي عمان،  ت�شجيل 
ارا�شي  من  ال�شالم  دار  م�شجد  من  وبالقرب   – ال�شمايل  عبدون  بحي   – ال�شرقي  ال�شمايل 

ت�شجيل عمان.
* و�شف العقار: مقام على قطعة االر�ص عمارة �شقق �شكنية والواجهات اخلارجية من احلجر 

مكونة من ثالثة طوابق ورووف )ت�شوية، ار�شي، اول، رووف( وكل طابق مكون من:
- طابق الت�شوية عبارة عن جزئني: جزء مواقف �شيارات وخدمات م�شرتكة واجلزء االخر عبارة 

عن �شقتني، �شقة منف�شلة و�شقة دوبلك�ص مع االر�شي.
- والطابق االر�شي مكون من ثالث �شقق احداهما دوبلك�ص مع طابق الت�شوية.

درج  وبيت  طابقية  �شقة  عن  عبارة  ال���روؤووف  وطابق  �شقق  ث��الث  عن  عبارة  االول  والطابق   -
الت�شوية  طابق  من  الغربية  اجلنوبية  ال�شقة  هي  الق�شية  مو�شوع  وال�شقة  كهربائي  وم�شعد 
مب�شاحة )54م2( ويتبع لها ال�شقة اجلنوبية الغربية من الطابق االر�شي مب�شاحة )120م2( عدا 

�شطحها )دوبلك�ص( وذات الرقم )-101( واملكونة من:
- ال�شقة اجلنوبية الغربية من طابق الت�شوية: عبارة عن معي�شة وغرفة نوم ما�شرت

امامي مبلط+  ترا�ص  االر�شي: عبارة عن �شالون مع  الطابق  الغربية من  ال�شقة اجلنوبية   -
حمام �شيوف ومطبخ ومعي�شة وغرفتي نوم احداهما ما�شرت.

- ويتبع لل�شقة ترا�ص امامي وحديقة �شغرية ولها مداخل عدد )2( وموقف �شيارة.
واحلمامات  واملطبخ  بور�شالن  واملعي�شة  واملطبخ  لل�شالون  االر�شيات  الداخلي:  الت�شطيب   *
جدران وار�شية �شرياميك، ار�شيات غرف النوم بور�شالن اجلدران دهان امل�شن وزنار جب�شني، 
اباجورات و�شبك حماية اطقم احلمامات �شور بوك�ص، املطبخ راكب خزائن  ال�شبابيك دبل مع 
بدرج  البع�ص  بع�شها  مع  مربوطة  وال�شقة  املركزية،  بالتدفئة  خمدومة  وال�شقة  بلوط  ق�شرة 

داخلي وال�شقة فارغة.
ا�شعار  على  االط��الع  وبعد  وخربتنا  معرفتنا  وح�شب  والتحري  البحث  بعد  القيمة:  تقدير   *
اال�شا�ص املعتمدة من قبل دائرة االرا�شي وامل�شاحة واطالعنا على البيوعات يف املنطقة وبالنظر 
اىل امل�شاحة الكلية لالر�ص وح�شب تنظيم القطعة وموقعها وعدد ال�شقق يف العمارة وت�شطيب 

ال�شقة الداخلي، فانني اقدر �شعر املرت املربع الواحد كما يلي:
* التقدير:

ال�����ق�����ي�����م�����ة قيمة د/م2امل�شاحة/م2الو�شف
االجمالية

مالحظات

من  الغربية  اجلنوبية  ال�شقة 
ال���ط���اب���ق ال��ت�����ش��وي��ة مب�����ش��اح��ة 
ال�����ش��ق��ة  ل��ه��ا  وي��ت��ب��ع  )54م2( 
اجلنوبية الغربية من الطابق 
ع����دا  )120م2(  االر��������ش�������ي 

�شطحها

174800139200

/139200املجموع
مائة وت�شعة وثالثون الفا ومائتا دينارالقيمة االجمالية

فعلى من يرغب باملزاودة احل�شور لدى دائرة تنفيذ حمكمة بداية عمان 
خالل خم�شة ع�شر يوماً من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن يف �شحيفتني 
يوميتني حمليتني م�شطحباً معه 10% من القيمة املقدرة، على ان ال تقل 
الدخول  اأو  للعقار،  التقديرية  القيمة  باملزاد عن 50% من  الدخول  ن�شبة 
ال��ع��دل اخل��ا���ص باخلدمات االلكرتونية  ل���وزارة  االل��ك��رتوين  امل��وق��ع  على 
امل��زاد  تاأمني  مبلغ  ودف��ع   )https://auctions.moj.gov.jo(
امل��زاود  على  تعود  وال��دالل��ة  والطوابع  الن�شر  اأج��ور  ب��اأن  علماً  الكرتونيا، 

االأخري.
ماأمور التنفيذ

اإعالن بيع ثالث باملزاد العلني وملدة خم�صة ع�صر يومًا �صادر عن 
دائرة تنفيذ حمكمة بداية �صمال عمان يف الق�صية التنفيذية رقم 

)2018/5882ع(
واملتكونة بني املحكوم له: بنك �صفوة االإ�صالمي - وكياله املحاميان 

م�صعود �صقف احليط واأ�صرف امل�صاقي
وبني املحكوم عليهما: 1-املدينة �صركة البارون لالإ�صتثمارات العقارية، 

2-الكفيل لوؤي حممد يو�صف عارف رابية
يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني وعن طريق هذه الدائرة ال�ضقة ال�ضمالية من الطابق الثاين عدا �ضطحها رقم )122( الواقعة 
�ضمن البناء املقام على قطعة االأر�ض رقم )1324( حو�ض ام ال�ضباع رقم )7( من قرية تالع العلي من اأرا�ضي �ضمال عمان، واملطروحة 
للتنفيذ مبوجب �ضند تاأمني دين مقابل اأموال غري منقولة رقم ال�ضند)1445( رقم املعاملة )283( تاريخ 2016/5/26 من الدرجة االأوىل 

لقاء مبلغ )250000( دينار، مائتان وخم�ضون األف دينار.
* و�ضف قطعة االأر�ض:

بعد الك�ضف احل�ضي والتجوال يف ال�ضقة مو�ضوع الدعوى قمنا مبطابقة املربزات مع بع�ضها وواقع احلال من جهة اأخرى تبني اأنها مطابقة 
ال�ضمالية من من  ال�ضقة  لنا هي  تبني  االأر�ض رقم )1324(  املقامة على قطعة  الدعوى )122(  ال�ضقة مو�ضوع  االنطباق، مبعاينة  متام 
الطابق الثاين عدا �ضطحها املعترب منافع م�ضرتكة رقمها )122( والبالغة م�ضاحتها )293(م2 مائتان وثالثة وت�ضعون مرتا مربعا، وح�ضب 

�ضند الت�ضجيل املربز وال�ضادر عن دائرة اأرا�ضي �ضمال عمان رقم AE-57266-2018 تاريخ 2018/11/5 فاإن ال�ضقة م�ضجلة با�ضم 
كاملةلوؤي حممد يو�شف عارف رابية

ال�ضقة مو�ضوع الدعوى مقامة على قطعة االأر�ض رقم )1324( حو�ض )7( اأم ال�ضباع من قرية تالع العلي/مديرية اأرا�ضي �ضمال عمان، 
لوحة )11( نوع االأر�ض طوابق و�ضقق و حتمل رقم)31( ح�ضب ترقيم اأمانة عمان/اأربع واجهات من احلجر وحماطة باأ�ضوار وتتكون من 
خم�ض طوابق، وطابق ت�ضوية، درج العمارة من الرخام وحماية من الدرابزين، وواجهات ال�ضكريت، تنظيمها �ضكن )اأ( �ضكلها غري منتظم 
وجميع  مكة  �ضارع  �ضرق  ال�ضالم،  وخلدا/حي  ال�ضماق  واأم  العلي  تالع  النجداوي( منطقة  �ضليمان  )اأحمد  �ضارع  على  االأر�ض  تقع قطعة 

اخلدمات من ماء وكهرباء وطرق معبدة متوفرة باملوقع.
* و�ضف ال�ضقة مو�ضوع الدعوى ح�ضب الواقع

جب�ضني،  ديكورات  مع  الرخام  من  االأر�ضيات  معي�ضة  غرفة  طعام،  غرفة  مع  �ضيوف  غرفة  من  ال�ضقة  تتكون  اخل�ضب،  من  ال�ضقة  باب 
ال�ضبابيك من االأملنيوم واأباجورات كهربائية وحمام �ضيوف االأر�ضيات واجلدران بالط �ضرياميك، غرفة اخلادمة مع حمام االأر�ضيات 
بالط �ضرياميك موزع االأر�ضيات من الرخام، اأربعة غرف االأر�ضيات بالط �ضرياميك اإحداهما لها مطلة على برندة الباب من االأملنيوم، 
اإثنني منهما ما�ضرت اإحداهما احلمام جاكوزي االأر�ضيات واجلدران بالط �ضرياميك، وحمام عائلة االأر�ضيات واجلدران بالط �ضرياميك 
اأر�ضيات وجدران املطبخ بالط �ضرياميك ال�ضبابيك من اأملنيوم واأباجورات يدوية،  ال�ضبابيك ومطبخ خزائن علوية و�ضفلية من اخل�ضب 

واالأبواب من اخل�ضب، ومزودة بالتدفئة حتت البالط العقار بتاريخ الك�ضف غري م�ضغول.
التقدير واأ�ض�ض التقدير:

وبناًء على ما تقدم من و�ضف العقار وح�ضب موقع العقار وتنظيمه وم�ضاحته وطبوغرافية االأر�ض واإ�ضتخدامه وقربه من اخلدمات وعلى 
�ضوء االأ�ضعار الدارجة يف نف�ض املنطقة الواقع فيها العقار مو�ضوع الدعوى ومثيالتها ومن خالل معرفتنا كخرباء يف هذا املجال وعلى 
اإطالع دائم ومتابعة اأ�ضعار العقارات يف املناطق عامة واأ�ضعار العقارات يف املنطقة الواقع فيها العقار مو�ضوع الدعوى واآخر البيوع وبعد 
العقار  الفرق بني  باملنطقة مع مراعاة  العقارات  الدعوى مع مثيالتها من  العقار مو�ضوع  اأي مقارنة  بالتقدير  املقارنة  اأ�ضلوب  اإعتمادنا 

مو�ضوع املقارنة والعقار مو�ضوع الدعوى حيث امل�ضاحة االإجمالية للعقار )293( م2.
نقدر قيمة املرت املربع الواحد من لل�ضقة )950( دينار مبا فيها ال�ضطح الذي يعترب منافع م�ضرتكة

قيمة ال�ضقة= 293/م2 × 950/د = )273350( دينار.
فعلى من يرغب الدخول باملزاد احل�ضور اإىل دائرة تنفيذ حمكمة بداية �ضمال عمان من اليوم التايل لن�ضر االإعالن وملدة خم�ضة ع�ضر يومًا 
م�ضطحبًا معه 10% من القيمة املقدرة عند و�ضع اليد، على اأن ال تقل املزاودة عن 50% من القيمة املقدرة، علما باأن اأجور الن�ضر والداللة 

والطوابع تعود على املزاود االأخري.
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �شمال عمان



وزارة العدل
حمكمة بداية جزاء - جنح اجلمارك

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر
 )2019-1147(/17-48 الدعوى  رقم 

- �سجل عام
ال��ه��ي��ئ��ة/ال��ق��ا���س��ي: ���س��ام��ر اأح��م��د 

عبدالكرمي الطراونة
ا�سم الظنني: 1- �سركة غ�سن الرمان 
ولوازمها،  والآليات  ال�سيارات  لتجارة 

2- ا�سماعيل حممود مهنة
املهنة: مناطق حرة

 –  0796625063 ه��ات��ف  ال��ع��ن��وان: 
 – ال��زرق��اء  احل��رة  الزرقاء/املنطقة 

T 2372 مقطع
التهمة: تهريب

املوافق  الأح���د  ي��وم  ح�سورك  يقت�سي 
�سباحا   09:00 ال�ساعة   2019/9/8
التي  اأع����اه  رق���م  ال��دع��وى  يف  للنظر 
وامل�ستكي  ال��ع��ام  احل��ق  عليك  اأق��ام��ه��ا 

دائرة اجلمارك العامة.
تنفذ  املحدد  املوعد  فاإذا مل حت�سر يف 
عليها  امل��ن�����س��و���ص  الأح���ك���ام  ب��ح��ق��ك 
يف ق��ان��ون اجل���م���ارك وق���ان���ون اأ���س��ول 

املحاكمات اجلزائية.

وزارة العدل
دائرة تنفيذ �شرق عمان 

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ
 )2019-5768(/11-3 التنفيذية:  الدعوى  رقم 

�سجل عام - ك
عبدالروؤوف  �سمري  عليه/املدين:  املحكوم  ا�سم 

حممد �سعبان
من  بالقرب   – ال�سمالية  عمان/ماركا  عنوانه: 
�سركة هوندا �سابقا – �سارع حممد ال�سيباين – 
عمارة رقم )24( – خلف م�سنع الرخام الدولية 

مبا�سرة – هاتف رقم )0776374902(
رقم العام/ال�سند التنفيذي: 
حمل �سدوره: تنفيذ �سرق عمان

وال��ر���س��وم  دي��ن��ار  ب��ه/ال��دي��ن: 1400  امل��ح��ك��وم 
والفائدة  اإن وجدت  واتعاب املحاماة  وامل�ساريف 

اإن وجدت.
يوما  ع�سر  خم�سة  خ��ال  ت���وؤدي  ان  عليك  يجب 
تلي تاريخ تبليغك هذا الخطار اىل املحكوم له/
املبني  املبلغ  الدعجة،  علي  حممد  عمر  ال��دائ��ن 

اأعاه.
واذا انق�ست هذه املدة ومل توؤد الدين املذكور اأو 
التنفيذ  دائرة  �ستقوم  القانونية  الت�سوية  تعر�ص 
قانونا  ال��ازم��ة  التنفيذية  املعامات  مببا�سرة 

بحقك.
ماأمور التنفيذ �شرق عمان

وزارة العدل
حمكمة �شلح حقوق ناعور

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه/بالن�سر
رقم الدعوى: 6-1/)241-2019( - �سجل عام
الهيئة/القا�سي: جمانة جمال ابراهيم امل�سري

عبدالنا�سر   -1 وع��ن��وان��ه:  عليه  امل��دع��ى  ا���س��م 
حممود بدري ال�سبول – الزرقاء/ج�سر البيب�سي 
– رقم الهاتف:  ا�سكان النقب �ص الدفاع املدين 

0780354051
2- خلود عبدالكرمي اأحمد ال�سراب – الزرقاء/
اوت�سرتاد الزرقاء – بجانب �سركة البيب�سي/ربة 

بيت – رقم الهاتف: 0799701078
يقت�سى ح�سورك يوم الأحد املوافق 2019/9/15 
ال�ساعة 09:00 للنظر يف الدعوى رقم اأعاه والتي 
عبدالهادي  ح�سني  جمال  املدعي  عليك  اأقامها 

ح�سني.
عليك  تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  ف��اإذا 
حماكم  ق��ان��ون  يف  عليها  املن�سو�ص  الأح��ك��ام 

ال�سلح وقانون اأ�سول املحاكمات املدنية.

وزارة العدل
دائرة تنفيذ املوقر

اخطار �شادر عن دائرة 
التنفيذ/بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية: 11-8/)347-
2019( – �سجل عام - ك

ا�سم املحكوم عليه/املدين: فداء حامد 
حممود عد�سان وحممد حممود �سلمان 

القي�سي
ع���ن���وان���ه: ع�����م�����ان/وادي ال�����س��ري اب��و 
ال�سو�ص/مقابل �سيدلية الربيع/�سحاب

حمل �سدوره: تنفيذ املوقر
املحكوم به/الدين: 374 دينارا

يجب عليك اأن توؤدي خال خم�سة ع�سر 
الخطار  ه��ذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يومًا 
خ�سر  ح�سني  له/الدائن  املحكوم  اإىل 

ابراهيم اخلري�سا املبلغ املبني اأعاه.
الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واإذا 
القانونية،  الت�سوية  تعر�ص  اأو  املذكور 
���س��ت��ق��وم دائ�����رة ال��ت��ن��ف��ي��ذ مب��ب��ا���س��رة 
قانونا  ال��ازم��ة  التنفيذية  املعامات 

بحقك.
ماأمور التنفيذ املوقر

اإعالن بيع ثان �شادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية عمان يف الق�شية التنفيذية رقم 2019/3708ع
املتكونة فيما بني الدائن: البنك الإ�شالمي الأردين وكيله املحامي اأحمد عبد املنعم اأبوزنط

املدينني: �شركة �شليمان عبد املوجود عبده ح�شن و�شريكه وبا�شمة احمد حممد �شعفوط
يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني يف الق�سية التنفيذية رقم اأعاه واملتكونة بني الدائن البنك الإ�سامي الأردين وكيله املحامي 
اأحمد عبد املنعم اأبوزنط وبني املدينني �سركة �سليمان عبد املوجود عبده ح�سن و�سريكه وبا�سمه احمد حممد �سعفوط قطعة الر�ص رقم 

270 حو�ص رقم 45 احلمرانية قرية عمان من ارا�سي عمان والعائدة ملكيتها للفا�سلة با�سمه احمد حممد �سعفوط.
اأول: و�سف العقار: تقع قطعة الر�ص يف عمان منطقة بدر حو�ص احلمرانية 45 على �سارع الرقم وبالقرب من ال�سركة القرب�سية ل�سناعة 
الباط من ارا�سي ت�سجيل عمان، والر�ص مقام عليها بناء مكون من اربع طوابق )طابق ار�سي واول وثاين وثالث( والواجهات اخلارجة 

من احلجر وبيت درج.
الطابق الرا�سي: مكون من 7 خمازن ويوجد خمازن عدد 2 مع حمام وابواب املخازن واحد املنيوم وواحد �سكوريت وباقي املخازن بدون 

ابواب واملخازن فارغة.
الغربية ومكونة من �سالون وحمام �سيوف  لل�سركة واجلزء الخر �سقة تقع يف اجلهة اجلنوبية  الطابق الول: عبارة عن جزء مكتب   *

وغرفتني نوم اأحدهما ما�سرت ومطبخ، وت�سطيب هذا الطابق كما يلي:
- ت�سطيب املكتب الر�سيات من ال�سرياميك و�سبابيك دبل واجلدران دهان امل�سن ديكورات جب�سم بورد و�سبوتات واملطبخ راكب.

احلمامات  اأطقم  دبل،  ال�سبابيك  �سرياميك،  وار�سيات  جدران  واحلمام  واملطبخ  بور�سان  ال�سقة  لكامل  الر�سيات  ال�سقة:  ت�سطيب   -
�سوربوك�ص واملطبخ راكب وال�سقة م�سغولة.

* الطابق الثاين: عبارة عن �سقتني؛ ال�سقة ال�سمالية مكونة من �سالون وغرفتي نوم ومعي�سة ومطبخ وحمام وال�سقة اجلنوبية �سالون وعي�سة 
ومطبخ وغرفتني نوم احداهما ما�سرت وحمام اولد

مع  املنيوم  ال�سبابيك  �سرياميك  وار�سية  جدران  واحلمامات  واملطبخ  بور�سان  لل�سقق  الر�سيات  الطابق:  لهذا  الداخلي  الت�سطيب   -
ابجورات يدوي وال�سقق خمدومة بالتدفئة املركزية وال�سقق م�سغولة من قبل املالكني.

* الطابق الثالث: عبارة عن �سقتني؛ ال�سقة ال�سمالية مكونة من �سالون وغرفتني نوم ومطبخ وحمام وال�سقة الخرى �سالون ومطبخ وثاث 
غرف نوم وحمام.

احلمامات  اطقم  دبل  ال�سبابيك  �سرياميك  وار�سية  جدران  واحلمام  واملطبخ  بور�سان  ال�سقة  لكامل  الر�سيات  الداخلي:  الت�سطيب   -
�سوربوك�ص واملطبخ راكب وال�سقة م�سغولة.

* ال�سطح: عبارة عن اأعمدة وت�سوينة والواجهة الغربية ارتفاع 2.5م 
* يوجد مظات معدنية على كامل الرتداد للطابق الر�سي ويوجد بئر وم�سعد وبيت درج

* ح�سب املخطط ال�سادر عن منطقة بدر فان تنظيم قطعة الر�ص �سناعات خفيفة باأحكام خا�سة.
* م�ساحة القطعة )610م2( ح�سب �سند الت�سجيل.

ثانيًا: التقديرات:
القيمة الجماليةقيمة د/م2امل�ساحة م2الو�سف
610250152500الر�ص

23014032200الطابق الر�سي
23020046000الطابق الول

23020046000الطابق الثاين
23020046000الطابق الثالث

10000العمال اخلارجية وت�سمل ال�سوار والبوابة وال�ساحات وم�سات الزينكو
332700املجموع

وعليه تكون قيمةالر�ص وما عليها من ان�ساءات مبلغ وقدره 332700 دينار
فعلى من يرغب باملزاودة مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة عمان خال خم�سة ع�سر يومًا تلي تاريخ هذا الإعان م�سطحبًا معه تاأمني )%10( 
من القيمة املقدرة امل�سار اإليها اأعاه علمًا باأن اأجور الن�سر والدللة والطوابع على املزاود الأخري، على اأن ل تقل املزاودة عن )50%( من 

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية عمانالقيمة املقدرة. 

اإعالن بيع ثان �ضادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية عمان يف الق�ضية التنفيذية رقم )2015/18576ع(
املتكونة فيما بني الدائن: البنك الإ�ضالمي الأردين وكيله املحامي عادل جابر

املدينني: 1- �ضركة وهبي وقاوقجي )والتي ا�ضبحت حتت ا�ضم: �ضركة قاوقجي اخوان ومن ثم ا�ضحبت حتت ا�ضم: 
�ضركة قاوقجي وفرح( 2- “حممد يا�ضر” عبد ال�ضالم عبد الرحيم قاوقجي

يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني يف الق�سية التنفيذية رقم اأعاه، املتكونة بني الدائن البنك الإ�سامي الأردين وكيله املحامي 
عادل جابر وبني املدينني �سركة قاوقجي اخوانال�سقة رقم )101( من الطابق الأر�سي عدا �سطحها واملقامة على قطعة الأر�ص رقم )404( 

حو�ص رقم )16( اللويبدة الغربي من اأرا�سي عمان والعائدة ملكيتها لل�سيد حممد يا�سر عبد ال�سام عبد الرحيم قاوقجي.
اأوًل: و�سف ال�سقة:-

تقع ال�سقة رقم)101( من الطابق الأر�سي عدا �سطحها واملقامة على قطعة الأر�ص رقم )404( حو�ص رقم )16( اللويبدة الغربي من 
اأرا�سي عمان وبالبالغ م�ساحتها )331م2( وتنظيمها �سكن )ب( وخمدومة بكافة اخلدمات وتقع على �سارع عبد اهلل بن عمر وهو قرب 

البنك الأهلي اإىل الغرب منه وحيث اأن العقار م�سغول من املحكوم عليهم وهي �سقة طابقية وتتكون من جناحني:-
1- اجلناح ال�سمايل: مكون هذا اجلناح من �سالون كبري وغرفة نوم ومطبخ وحمام وبلكون ومدخل.

2- اجلناح اجلنوبي: مكون من )3( نوم ومن مطبخ ومن حمام عدد )3( وبلكون وغرفة خادمة مع حمام وم�ستودع ويوجد م�سعد وتدفئة 
ودرج مع الدربزين ويتبع ال�سقة بئر ماء.

ثانيًا: الت�سطيبات لل�سقة للجناحني: الباط رخام والدهان �سوبر ديلوك�ص واملطبخ خ�سب فاخر وباط احلمامات واملطابخ �سرياميك فاخر 
والطقم نوع اأجنبي والدرج رخام مع دربزين ويوجد م�سعد كهرباء للعمارة والبئر يتبع لل�سقة ويوجد اأ�سجار يتبع ال�سقة مع تر�ص اأمامي 
واأبواب خ�سب  اأملنيوم واحلمايات راكبة  واإنارة حديثة والزجاج راكب على �سبابيك  بال�سقة  ال�سمالية ويوجد ديكورات  لل�سقة من اجلهة 

فاخرة وتدفئة راكبة والبناء من احلجر وعمره متو�سط ولل�سقة مدخل على الدرج ال�سرقي بحالة ممتازة.
واأ�سوار، وعليه  واأ�سجار  والبئر  الأر�ص واخلدمات  ال�سقة مببلغ )500( دينار �سامل  الواحد من  التقديرات: قدر �سعر املرت املربع  ثانيًا: 

ت�سبح قيمة ال�سقة= )331م2× 500 دينار= 165500 دينار( )مائة وخم�سة و�ستون الفا وخم�سمائة دينار(.
فعلى من يرغب باملزاودة مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة عمان خال خم�سة ع�سر يومًا تلي تاريخ هذا الإعان م�سطحبًا معه تاأمني )%10( 
من القيمة املقدرة امل�سار اإليها اأعاه علمًا باأن اأجور الن�سر والدللة والطوابع على املزاود الأخري، على اأن ل تقل املزاودة عن )50%( من 

القيمة املقدرة.  
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية عمان

مذكرة تبليغ حكم/بالن�شر 
�شادرة عن حمكمة �شلح حقوق 

غرب عمان
رقم الدعوى: ٤ - 1/)2318 - 2019( 

�شجل عام
تاريخ احلكم 2019/7/8

وال�سحن  النقل  خلدمات  املتقدمة  �سركة  وعنوانه:  التبليغ  طالب 
الربي وكيلها املحامي اندريه مراد حواري وتامر الغنميني الدوار 
عبد  ر�سا  جهاد  ال�ستاذ  وكيلها   - ال��وزراء  رئا�سة  مقابل  الرابع 

الكرمي الرهايفه احلبا�سنه.
عمان/  - البخيت  احمد  حممود  عاهد  وعنوانه:  تبليغه  املطلوب 
الرباحية  ال�سري  وادي  م��در���س��ة  ال�سمالية/بجانب  الرباحية 

ال�سمالية.
خا�سة احلكم:

لذلك، وهديًا مبا تقدم تقرر املحكمة احلكم مبا يلي:
العدلية  الأحكام  جملة  من   )1818( امل��ادة  باأحكام  عمًا  اأوًل: 
املدعى  اإل��زام  املدين  القانون  من  و1/202(   2/199( واملادتني 

عليه باأن يدفع للمدعية مبلغًا 1760 دينار.
ثانيًا: عمًا باأحكام املادة 167 من قانون اأ�سول املحاكمات املدنية 
اإلزام املدعى عليه بالفائدة القانونية من تاريخ املطالبة الق�سائية 

وحتى ال�سداد التام.
املحاكمات  اأ�سول  قانون  من   )161( امل��ادة  باأحكام  عمًا  ثالثًا: 

املدنية ت�سمني املدعى عليه الر�سوم وامل�ساريف.
رابعًا: عمًا باأحكام املادتني )166( من قانون اأ�سول املحاكمات 
املدنية و)4/46( من قانون نقابة املحامني ت�سمني عليه مبلغ 88 

دينار بدل اأتعاب حماماة.
الوجاهي  ومبثابة  لا�ستئناف  قابًا  املدعية  بحق  وجاهيًا  حكمًا 
با�سم  علنًا  واأف��ه��م  �سدر  لاعرتا�ص  قابا  عليه  امل��دع��ى  بحق 
ح�سرة �ساحب اجلالة امللك عبد اهلل الثاين ين احل�سني بتاريخ 

 2019/7/8

وزارة العدل
حم���ك���م���ة ����ش���ل���ح ح����ق����وق ع��م��ان
م����ذك����رة ت��ب��ل��ي��غ ح���ك���م ب��ال��ن�����ش��ر
/1-5  : ال����������دع����������وى  رق�����������م 
ع���ام ���ش��ج��ل   )2019-1٤06٤(

تاريخ احلكم : 2019/7/30
ط��ال��ب ال��ت��ب��ل��ي��غ وع��ن��وان��ه : زي����اد ع��ب��د بطر�س 

حدادين
عمان / عمان ال�شويفية - علي ن�شوح الطاهر 

- ٤5 رقم الهاتف : 05825500 -  07955٤7٤77
ال��دي��ن خالد  ب���در   : وع��ن��وان��ه  تبليغه  امل��ط��ل��وب 

فروخ
ع��م��ان / ا���ش��ارات امل�����ش��دار يعمل يف حم��الت يا 
كرمي لالثاث امل�شتعمل ثاين حمل على ال�شمال 

بجانب حمل ابو مو�شى للكر�س والرو�س
خال�شة احلكم : وعليه وتاأ�شي�شا ملا تقدم وعمال 
العدلية  الحكام  1818 من جملة  امل��ادة  باأحكام 
واملادتني  البينات  قانون  و 11 من   10 وامل��ادت��ني 
123 و 222 من قانون التجارة واملواد 161 و 166 
و 167 من قانون ا�شول املحاكمات املدنية واملادة 
٤6 من قانون نقابة املحامني واملادة 7 من قانون 

التنفيذ تقرر املحكمة ما يلي:
1- احلكم بالزام املدعى عليه باأن يدفع للمدعي 

مبلغ )930( دينار
2- احل���ك���م ب��ت�����ش��م��ني امل���دع���ى ع��ل��ي��ه ال��ر���ش��وم 
من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  وامل�شاريف 
ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن  ب��ه  املحكوم  املبلغ  قيمة 

وحتى ال�شداد التام
املبلغ  بخم�س  عليه  امل��دع��ى  ب���ال���زام  احل��ك��م   -3

املحكوم به تدفع للخزينة
ق��������رارا وج����اه����ي����ا ب���ح���ق امل����دع����ى ع���ل���ي���ه ق��اب��ال 
ل��ال���ش��ت��ئ��ن��اف ومب��ث��اب��ة ال��وج��اه��ي ب��ح��ق امل��دع��ى 
عليه قابال لالعرتا�س �شدر وافهم علنا با�شم 
الثاين  عبداهلل  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 
بتاريخ  ورع���اه  اهلل  حفظه  املعظم  احل�شني  ب��ن 

2019/7/30











اإعالن بيع ثان �ضادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية عمان يف الق�ضية 
التنفيذية رقم )2018/1053ع(

املتكونة فيما بني الدائن: البنك الإ�ضالمي الأردين وكيله املحامي احمد 
عبد املنعم اأبو زنط.

املدينني: �ضركة عمر الطو�س واإخوانه. 
يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني يف الق�سية التنفيذية رقم اأعاله، املتكونة بني الدائن البنك الإ�سالمي الأردين وكيله املحامي 
احمد اأبو زنط وبني املدينني �سركة عمر الطو�ض واأخوانه ال�سقة رقم )111( من الطابق الأر�سي عدا �سطحها واملقامة على قطعة الأر�ض 

رقم )405( حو�ض رقم )20( اأم اأذينه اجلنوبي من اأرا�سي قرية عمان والعائدة ملكيتها لل�سيد ح�سن حممد علي الطو�ض.
اأوًل: و�سف املوقع:-

تقع الأر�ض يف قرية عمان التابعة ملنطقة زهران حو�ض رقم )20( اأم اأذينه اجلنوبي من اأرا�سي قرية عمان على  �سارع جيبوتي ومقابل 
الأكادميية الإ�سالمية من اأرا�سي ت�سجيل عمان والأر�ض مقام عليها عمارة �سقق �سكنية الواجهات اخلارجية من احلجر ومونة من )5( 

طوابق  وكل طابق مكون من:
طابق الت�سوية: عبارة عن جزء �سمايل مواقف وخدمات م�سرتكة واجلزء اجلنوبي عبارة عن �سقة دوبلك�ض مع الطابق الأر�سي.

الطابق الأر�سي: �سقة دوبلك�ض مع اجلزء اجلنوبي من طابق الت�سوية.
وباقي الطوابق كل طابق عبارة عن �سقة طابقية وبيت درج وم�سعد كهربائي وال�سقة املعنية بالتقدير هي الطابق الأول عدا �سطحها رقم 

)111( واملكونة من )�سالون وحمام �سيوف ومع غرف نوم ومعي�سه ومطبخ وا�سع وغرفة نوم مع حمامها.
وديكورات  اأمل�سن  دهان  واجل��دران  �سرياميك  النوم  غرف  اأر�سيات  رخام  واملمرات  واملعي�سة  لل�سالون  الأر�سيات  الداخلي:  الت�سطيب 
جب�سني ال�سبابيك دبل مع اأباجورات كهرباء ويوجد فاير بلي�ض يف املعي�سة وال�سقة خمدومة بالتدفئة )رديرتات( اأطقم احلمام املا�سرت 

جاكوزي واملطبخ راكب خزائن اأملنيوم. 
ال�سقة  قيمة  ت�سبح  وعليه  واخلدمات،  الأر���ض  �سامل  دينار   )800( مببلغ  ال�سقة  من  الواحد  املربع  املرت  �سعر  قدر  التقديرات:  ثانيًا: 

)217م2× 800 دينار= 173600 دينار( )مائة وثالثة و�سبعون األفًا و�ستمائة دينار(.
فعلى من يرغب باملزاودة مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة عمان خالل خم�سة ع�سر يومًا تلي تاريخ هذا الإعالن م�سطحبًا معه تاأمني )%10( 
من القيمة املقدرة امل�سار اإليها اأعاله علمًا باأن اأجور الن�سر والدللة والطوابع على املزاود الأخري، على اأن ل تقل املزاودة عن )50%( من 

القيمة املقدرة.    
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية عمان

اإعالن بيع ثان �ضادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية عمان يف الق�ضية التنفيذية رقم 2017/21983ع
املتكونة فيما بني الدائن: البنك الإ�ضالمي الأردين وكيله املحامي اأحمد عبد املنعم اأبوزنط

املدين: ح�ضام  حممد علي احلاج علي
يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني يف الق�سية التنفيذية رقم اأعاله، املتكونة بني الدائن البنك الإ�سالمي الأردين وكيله املحامي 
اأحمد عبد املنعم اأبوزنط وبني املدين ح�سام  حممد علي احلاج علي، املخزن ال�سرقي الرابع والثالثون بالطابق الر�سي عدا �سطحه رقم 
4034 والقائم على قطعة الر�ض رقم 1178 حو�ض 34 قرية عمان من ارا�سي عمان والعائدة ملكيتها للمحكوم عليه ح�سام  حممد علي 

احلاج علي.
اأول:  و�سف املخزن

تينة  اأم  رقم 1178 حو�ض   الر�ض  والقائم على قطعة  رقم 4034  �سطحه  الر�سي عدا  بالطابق  والثالثون  الرابع  ال�سرقي  املخزن  يقع 
ال�سمايل 34 قرية عمان من ارا�سي عمان، وتتبع الرا�ض الواقع عليه املخزن طوابق و�سقق وتنظيم قطعة الر�ض �سناعات خفيفة، وم�ساحة 

املخزن 42 مرت مربع ح�سب �سند الت�سجيل.
العقار عبارة عن خمزن واحد مفروز وبدون حق اعتالء ويوجد للمخزن �سند ملكية منف�سل، واملخزن له باب حديد جرار والر�سية باطون 
والدهان امل�سن وله �سدة من احلديد وال�ساج ومن الواح خ�سبية وبنف�ض م�ساحة املخزن، والو�سول لل�سدة يتم من خالل �سدة املخزن 
املجاور، واملخزن عبارة عن م�ستودع لقطع ال�سيارات امل�ستعملة ويطل على �سارع معبد وهو م�سغول من قبل املالك ويوجد على واجهة املخزن 

واملخزن املجاور اآرمة مكتوب عليها )ح�سام ون�سال قطع ني�سان �سني(
ثانيا: و�سف القطعة:

�سارع  وتقع غرب  الكربى  اأمانة عمان  تنظيميا �سمن حدود  الريموك  التابع ملنطقة  التاج  تقع يف حي جبل  املخزن  املقام عليها  القطعة 
الريموك - وادي الرمم - مقابل ا�سارات اجل�سور الع�سرة والقطعة غري منتظمة ال�سكل ويوجد على القطعة عمارات وخمازن وحمالت 
�سناعية و�ساحات مواقف )م�سروع متكامل معرف با�سم م�سروع بيتنا( والعمارة الوا�سع �سمنها املخزن مو�سوع الدعوى تقع مقابل م�سجد 

معاوية ظبيان.
ثالثا: و�سف العمارة:

العمارة التي يقع فيها املخزن مكونة من طابق ار�سي وله ت�سوينة والواجهة المامية من احلجر، يقدر عمر البناء باأكرث من 25 عاما 
وجميع اخلدمات من كهرباء ومياه وجماري وهاتف متوفرة، وال�سوارع امام العمارة معبدة.

رابعا: التقديرات:
تقدر قيمة املخزن مقطوع مببلغ 43000 دينار �سامال ما يتبع املخزن من ار�ض وخدمات م�سرتكة

فعلى من يرغب باملزاودة مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة عمان خالل خم�سة ع�سر يومًا تلي تاريخ هذا الإعالن م�سطحبًا معه تاأمني )%10( 
من القيمة املقدرة امل�سار اإليها اأعاله علمًا باأن اأجور الن�سر والدللة والطوابع على املزاود الأخري، على اأن ل تقل املزاودة عن )50%( من 

القيمة املقدرة.
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية عمان

اإعالن بيع ثان باملزاد العلني �ضادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية عمان يف الدعوى التنفيذية رقم )2015/16790ع(
واملتكونة بني املحكوم له : البنك الإ�ضالمي الأردين وكيله املحامي �ضامل ابو غالية

واملحكوم عليه : ورثة حممد �ضوقي حممد �ضاكر احلرباوي. 
يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني عن طريق دائرة تنفيذ حمكمة عمان قطعة الأر�ض رقم )1945( حو�ض رقم )33( املدينة لوحة رقم )352( حي رقم )12( 

جبل النظيف من اأرا�سي عمان والبالغ م�ساحتها )353م2( والعائد ملكيتها للمحكوم عليه حممد �سوقي حممد �ساكر احلرباوي.
اأوًل : و�سف قطعة الأر�ض: 

تقع الأر�ض على ممر من اجلهة الغربية )املريخ الدخلة الأوىل( املتفرع من �سارع )املريخ( منطقة راأ�ض العني - حي النظيف - وبحمل البناء الرقم )4( بجانب مركز �سحي 
النظيف وكافة اخلدمات متوفرة وهي من نوع امللك.

ثانيًا : و�سف البناء املقام على قطعة الأر�ض :-
بناء مكون من ثالثة طوابق طابق اأر�سي وطابق اأول وطابق ثاين ودرج العمارة من الرخام املحلي وعليه دربزين من احلديد واجهة من احلجر وثالثة واجهات من الطوب 

وال�سمنت وحماط بالأ�سوار وله مدخلني وجميع اخلدمات متوفرة باملوقع ذات منطقة حيوية عمر البناء )40( عام تقريبًا.
ثالثًا : و�سف العقار ح�سب املوقع :-

01 الطابق الأر�سي عبارة عن �سقتني :-
1( ال�سقة الغربية : لل�سقة مدخل م�ستقل تتكون من فرندة ال�سقف من القرميد والأر�سيات بالط �سرياميك و�سالون وغرفة نوم واحدة والأر�سيات بالط مزايكو واجلدران 

دهان اأمل�سن ومطبخ خزائن ال�سبابيك من احلديد ويوجد عليها حماية والأبواب من اخل�سب العقار بتاريخ الك�سف م�سغول من قبل اأحد الورثة.
2( ال�سقة ال�سرقية : مدخل ال�سقة من بيت الدرج تتكون من �سالون وغرفتني نوم والأر�سيات بالط مزايكو واجلدران دهان اأمل�سن ومطبخ خزائن ال�سبابيك من احلديد 

ويوجد عليها حماية والأبواب من اخل�سب والعقار بتاريخ الك�سف م�سغول من قبل اأحد الورثة.
02 الطابق الأول : عبارة عن �سقة طابقية باب املدخل من احلديد تتكون من �سالونات عدد )2( و�سالة مطلة على فرندة ال�سقف من القرميد وحماية من احلديد وممر 
اجلدران ودهان تطبيع واأربعة غرف نوم الأر�سيات بالط مزايكو واجلدران دهان اأمل�سن ومطبخ خزائن علوية واجهة واحدة من اخل�سب اأر�سيات وجدران املطبخ بالط 

�سرياميك وحمامني فرجني اأطقم اأر�سيات وجدران احلمامات بالط �سرياميك والأبواب من اخل�سب وال�سبابيك من الملنيوم العقار بتاريخ الك�سف م�سغول من الورثة.
03 الطابق الثاين : عبارة عن �سقة تتكون من �سالون ال�سقف ديكور من اجلب�سني ويوجد باب مطل على تر�ض خارجي وغرفتني نوم ومطبخ خزائن علوية و�سفلية واجهة 
واحدة من الأملنيوم وحمام واحد اأر�سيات وجدران احلمام بالط �سرياميك الرت�ض مبلط بالط مزايكو ويوجد حماية حديد بارتفاع )60�سم( فوق الت�سوينة الأبواب من 

اخل�سب وال�سبابيك من الأملنيوم العقار بتاريخ الك�سف م�سغول من قبل اأحد الورثة.
رابعًا : التقديرات :-

- قدر �سعر املرت املربع الواحد من الأر�ض مببلغ )120( دينار، وعليه )353م2× 120 دينارا= 42360 دينارا(.
- قدر قيمة املرت املربع الواحد من البناء مببلغ )160( دينارا، م�ساحة الطابق )190م2( تقريبًا وعليه )190م2× 3× 160 دينارا= 91200 دينار(. 

- وعليه فاإن قيمة الأر�ض وما عليها )42360 دينارا+ 91200 دينار=133560 دينار(.
)مائة وثالثة وثالثون األفًا وخم�سمائة و�ستون دينارا(.

فعلى من يرغب بال�سراء مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة عمان خالل خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ اليوم التايل لن�سر هذا الإعالن يف ال�سحف املحلية اليومية م�سطحبًا معه 
)10%( من قيمة التقدير كتاأمينات، علمًا بان اأقل ن�سبة لدخول املزاد هي )50%( من القيمة املقدرة على اأن تكون اأجور الدللة والطوابع تعود على املزاود الأخري. 

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية عمان

اإعالن بيع ثان �ضادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية عمان يف الق�ضية التنفيذية رقم )2015/18578ع(
املتكونة فيما بني الدائن: البنك الإ�ضالمي الأردين وكيله املحامي عادل جابر

املدينني:
1- �ضركة وهبي وقاوقجي )والتي ا�ضبحت حتت ا�ضم: �ضركة قاوقجي اخوان ومن ثم ا�ضحبت 

حتت ا�ضم: �ضركة قاوقجي وفرح(
2- �ضذى عبد ال�ضالم عبد الرحيم ناجي قاوقجي

يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني يف الق�سية التنفيذية رقم اأعاله املتكونة بني الدائن البنك الإ�سالمي الأردين وكيله املحامي 
اللويبدة  ال�سقة رقم )111( املقامة على قطعة الأر�ض رقم )404( حو�ض رقم )16(  اأخوان  عادل جابر وبني املدينني �سركة قاوقجي 

الغربي من اأرا�سي عمان والبالغ م�ساحتها )165م2( والعائدة ملكيتها للفا�سلة �سذى عبد ال�سالم عبد الرحيم ناجي قاوقجي.
اأوًل: و�سف قطعة الأر�ض:-

تقع القطعة على �سارع عبد اهلل بن عمر حي ال�سمي�ساين تابعة ملنطقة العبديل - اأمانة عمان الكربى، وكافة اخلدمات متوفرة والقطعة 
مقام عليها بناء من احلجر مكون من ت�سوية اأوىل وت�سوية ثانية خدمات و)3( طوابق وروف والذي يحمل الرقم )46( ترقيم اأمانة عمان 

الكربى.
و�سف ال�سقة:

مع  �سيوف  غرفة  من  ومكونة  و�سقق  طوابق  نوع  من  هي  الأر���ض  قطعة  واأن  الأول  الطابق  من  ال�سمالية  ال�سقة  هي   )111( رقم  ال�سقة 
تر�ض اأر�سيات �سرياميك ودهان اوتو�ستو وغرفة معي�سة مع بلكونة وغرفتي نوم وحمام غرف النوم �سوريوك�ض ومغ�سلة اأفرجني الأر�سية 
واجلدران �سرياميك ومطبخ خزائن خ�سب فرومايكا، الأر�سية رخام واجلدران �سرياميك وبلكونة مع املطبخ وحمام �سيوف اأفرجني مع 

مغ�سلة وال�سقة خمدومة بتدفئة وال�سبابيك اأملنيوم مع اأباجورات وحماية حديد والدهان عادي للغرف.
ثانيًا: التقدير: قدر �سعر املرت املربع الواحد ال�سقة وما يتبعها من ار�ض العقار واخلدمات بقيمة )650( دينار، وعليه= )165م2× 650 

دينارا= 107250 دينارا( )مائة و�سبعة اآلف ومائتان وخم�سون دينارا(.
فعلى من يرغب باملزاودة مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية عمان خالل خم�سة ع�سر يومًا تلي تاريخ هذا الإعالن م�سطحبًا معه تاأمني 
)10%( من القيمة املقدرة امل�سار اإليها اأعاله علمًا باأن اأجور الدللة والطوابع على املزاود الأخري، على اأن ل تقل املزاودة عن )50%( من 

القيمة املقدرة.  
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية عمان

اإعـــــــالن بيــــــع عقار باملزاد العلني للمرة  اخلام�ضة يف الق�ضية 
التنفيذية رقم )2013/2292(

�ضادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية جر�س
يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني وعن طريق دائرة تنفيذ حمكمة بداية جر�ض يف الق�سية التنفيذية رقم 2013/2292 املتكونة 
بني املحكوم له البنك الإ�سالمي الأردين واملحكوم عليهم و�سيم حممود حممد البندقجي وحممد با�سل عبد الرحمن حممد البندقجي 
بيع قطعة الأر�ض رقم )83( حو�ض رقم )5( احلميدمين اأرا�سي قرية عنيبه - حمافظة جر�ض - والعائدة ملكيتها لل�سيد و�سيم حممود 

حممد البندقجي.
اأوًل : و�سف قطعة الأر�ض :-

قطعة رقم )83( حو�ض رقم )5( احلميدي من اأرا�سي قرية عنيبه والبالغ م�ساحتها )4005،14م2( وهي من النوع امللك وتقع اإىل ال�سرق 
من جتمع �سكاين الريا�سي واإىل ال�سمال الغربي من قرية عنيبه وهي �سبه منتظمة ال�سكل ي�سل لبدايتها من اجلهة ال�سمالية ال�سرقية 
طريق افرازي غري معبد على الواقع، والقطعة خالية من اأي اأبنية اأو اإن�ساءات اأو اأ�سجار )�سليخ( وحتيط بها ال�سال�سل احلجرية من كافة 
اجلهات وهي ذات طبيعة جبلية تربتها حمراء يتخللها �سخور ثابتة ومتحركة وميولها ترتاوح ما بني اخلفيفة واملتو�سطة واجتاه امليل فيها 
من ال�سرق اإىل الغرب وبالإجمال فاإن القطعة �ساحلة للزراعة والبناء معًا وتفتقر لأي من اخلدمات ال�سرورية كاملاء والكهرباء والطرق 

املعبدة.
ثانيًا: التقدير: بالنظر اإىل موقع القطعة وطبيعتها وا�ستعمالتها وقربها وبعدها عن اخلدمات  وبح�سب الأ�سعار الدارجة تقدر قيمة املرت 

املربع الواحد من قطعة الأر�ض ب�)8( دنانري وعليه فاإن قيمتها )4005،14م2× 8 دنانري(= )32041،120( دينار.
علمًا باأن الدائن )البنك الإ�سالمي الأردين( قد دخل املزاد بالبدل الأعلى البالغ )16500( دينار.

فعلى من يرغب باملزاودة التوجه اإىل دائرة تنفيذ حمكمة بداية جر�ض خالل خم�سة واأربعني يومًا التي تلي تاريخ الن�سر م�سطحبًا معه %10 
من القيمة املقدرة كتاأمينات، وعلى اأن ل تقل ن�سبة دخول املزاد عن )50%( من القيمة املقدرة والبالغة )32041.120( دينار، وعلى اأن ل 

تقل ن�سبة ال�سم عن )3%( من بدل املزايدة الأخرية، علمًا باأن اأجور الدللة والطوابع تعود على املزاود الأخري.
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية جر�ش

اإعالن بيع ثان �ضادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية عمان يف الق�ضية التنفيذية 
رقم )2013/9655ع(

املتكونة فيما بني الدائن: البنك الإ�ضالمي الأردين وكيله املحامي عادل جابر
املدينني: �ضركة ماهر وحممد املنا�ضري

يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني يف الق�سية التنفيذية رقم اأعاله، املتكونة بني الدائن البنك الإ�سالمي الأردين وكيله املحامي 
اأرا�سي قرية عمان  املدينة من  الأر�ض رقم )2394( حو�ض رقم )33(  املنا�سري قطعة  �سركة ماهر وحممد  املدينني  عادل جابر وبني 

والعائدة ملكيتها للكفيلة بالعقار م�سطفى عبا�ض �سالمة املر�سد املنا�سري.
اأوًل: و�سف قطعة الأر�ض:-

قطعة الأر�ض رقم )2394( هي من نوع امللك من قرية عمان من حو�ض رقم )33( املدنية من اأرا�سي ت�سجيل عمان وبحي الأخ�سر يف 
منطقة جبل التاج غرب البنك الإ�سالمي الأردين - فرع التاج - ومقابل مدر�سة الرا�سدية للبنات - على �سارع التاج الرئي�سي - عبداهلل 
)ج(  �سكن  �سمن  حملي  جتاري  القطعة  وتنظيم  )714م2(  وم�ساحتها   )72( رقم  مبنى   ���� اجلعدي  النابغة  خر�ساين  ودرج   - خمل�ض 

باأحكام خا�سة.
ثانيًا: تفا�سيل العقار:

الأر�ض مقام عليها عمارة �سكنية الواجهات اخلارجية ق�سارة من ر�سة ا�سمنتية واملكونة من طابق ت�سوية ثالثة وت�سوية ثانية وت�سوية اأوىل 
وكل طابق عبارة عن:

1- طابق الت�سوية الثالثة: عبارة عن �سقة �سكنية مع درج خر�ساين جانبي وال�سقة مكونة من غرفة �سالة وحمام ومطبخ.
2- طابق الت�سوية الثانية: عبارة عن �سقتان وبني درج وكل �سقة مكونة من �سالون وحمام ومطبخ وثالثة غرف نوم.

3- طابق الت�سوية الأوىل: عبارة عن �سقتان وكل �سقة مكونة من �سالون �سيوف وحمام ومطبخ واربع غرف نوم.
4- الت�سطيبات: ال�سبابيك اأملنيوم مع حمايات حديد والأر�سيات بالط حملي لكامل الطوابق دهان اأمل�سن للجدران واأر�سيات وجدران 
احلمامات واملطابخ بالط �سيني وحول املبنى �ساحات مبلطة وحديقة واأدراج جانبية تخدم العمارة كما يوجد رمبه خر�سانية من ال�سارع 
حتى �سطح الطابق الأر�سي كما يوجد اأ�سجار زيتون عددها )3( اأ�سجار و)3( �سجرات ليمون و�سجرة زينة واخلدمات متوفرة يف املوقع 

من كهرباء وماء وهاتف وجماري.
ثالثًا: التقديرات:

مالحظاتالقيمة الإجماليةقيمة د/م2امل�ساحة/ م2الو�سف
قيمة الأر�ض نظرًا لوجود عليها بناء714230164220الأر�ض

قيمة طابق الت�سوية الثالثة.851008500طابق الت�سوية الثالثة
قيمة طابق الت�سوية الثانية20310020300طابق الت�سوية الثانية 
قيمة طابق الت�سوية الأوىل30712036840طابق الت�سوية الأوىل

قيمة الأعمال20000مقطوعةاأعمال الأ�سوار وال�ساحات والأ�سجار واملوقع العام
املجموع249860قيمة الأر�ض وما عيها من اأبنية واإن�ساءات

القيمة الإجمالية )مائتان وت�سعة واأربعون األفًا وثمامنائة و�ستون دينار(

فعلى من يرغب باملزاودة مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية عمان خالل خم�سة ع�سر يومًا تلي تاريخ هذا الإعالن م�سطحبًا معه تاأمني 
)10%( من القيمة املقدرة امل�سار اإليها اأعاله علمًا باأن اأجور الدللة والطوابع على املزاود الأخري، على اأن ل تقل املزاودة عن )50%( من 

القيمة املقدرة. 
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية عمان

اإعالن بيع ثالث باملزاد العلني وملدة خم�ضة ع�ضر يوماً �ضادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية �ضمال عمان يف الق�ضية التنفيذية رقم 
)2018/5884ع(

واملتكونة بني املحكوم له: بنك �ضفوة الإ�ضالمي - وكياله املحاميان م�ضعود �ضقف احليط واأ�ضرف امل�ضاقي
وبني املحكوم عليهما: 1-املدينة: �ضركة البارون لالإ�ضتثمارات العقارية، 2-الكفيل: لوؤي حممد يو�ضف عارف رابية

الأر�سي عدا �سطحها رقم )102(  الطابق  ال�سمالية من  ال�سقة  الدائرة  العلني وعن طريق هذه  باملزاد  للبيع  باأنه مطروح  للعموم  يعلن 
الواقعة �سمن البناء املقام على قطعة الأر�ض رقم )1324( حو�ض ام ال�سباع رقم )7( من قرية تالع العلي من اأرا�سي �سمال عمان، 
واملطروحة للتنفيذ مبوجب �سند تاأمني دين مقابل اأموال غري منقولة رقم ال�سند )1446( رقم املعاملة )283( تاريخ 2016/5/26 من 

الدرجة الأوىل لقاء مبلغ )250000( دينار، مائتان وخم�سون األف دينار.
1- موقع قطعة الأر�ض )مو�سوع و�سع اليد(:

رقم القطعة: 1324، تنظيم القطعة: �سكن )اأ(، اإ�سم ورقم احلو�ض: اأم ال�سباع -7-، م�ساحة ال�سقة: 293م2، مديرية الت�سجيل: اأرا�سي 
�سمال عمان، رقم ال�سقة: 102، اإ�سم ورقم القرية: تالع العلي -119-، نوع الأر�ض: طوابق و�سقق.

املوقع: حي ال�سالم-مديرية تالع العلي واأم ال�سماق وخلدا-�سمن حدود امانة عمان الكربى – وتقع اإىل الغرب من م�سجد الكالوتي وتبعد 
عنه ثالثمائة مرت تقريبا.

اإ�سم ال�سارع: يقع البناء على �سارعني، الأول �سارع اأحمد �سليمان النجداوي ويقع على احلد ال�سمايل لقطعة الأر�ض، والثاين �سارع منجا 
ويقع على احلد اجلنوبي من قطعة الأر�ض وهو �سارع مغلق النهاية وال�سارعني معبدين على كامل �سعتهما.

رقم البناء: 31 على �سارع اأحمد �سليمان النجداوي 
2- و�سف البناء: ال�سقة ال�سمالية من الطابق الأر�سي عدا �سطحها وهي يف بناء مكون من �ستة طوابق )ت�سوية ثانية وت�سوية اأوىل، واأر�سي 
واأول وثاين وثالث( وواجهات البناء جميعها من احلجر النظيف مع تطعيم باحلجر الغ�سيم وذلك لغايات جتميلية، وعدد ال�سقق يف البناء 
)10( �سقق وبواقع �سقتني يف كل طابق، واخلدمات امل�سرتكة يف طابق الت�سوية الثانية ويوجد فيه-مواقف لل�سيارات وغرفة بويلر وغرفتني 

خزين وغرفة حار�ض.
ال�سقة: مكونة من �سالون و�سفرة وا�سعان و�سالة معي�سة وا�سعه تت�سل من خالل باب �سحاب من الأملنيوم والزجاج املزدوج بفرندة �سرقية 
ثالث )طقم  ويوجد حمام  كامل،  اإفرجني طقم  رئي�سية - يف كل منهما حمام  نوم  نوم-اإثنتان منهما غرف  واأربع غرف  راكب  ومطبخ 
اإفرجني كامل( خلدمة غرفتي النوم، وتت�سل اإحدى غرف النوم بفرندة من خالل باب �سحاب من الأملنيوم والزجاج املزدوج – بفرندة 

�سمالية �سغرية-، وحمام رابع اإفرجني خلدمة ال�سيوف، وغرفة خادمة �سمنها )حمام اإفرجني+ �ساور(.
ال�سالون  واأر�سيات  ال�سقة،  عنا�سر  كامل  يف  الب�سيطة  اجلب�سني  الديكورات  بع�ض  مع  اأمل�سن  الدهان  حيث  جدا  جيدة  الت�سطيبات   *
�سفلية  واجهات  ويكون من ثالث  راكب  واملطبخ  ال�سرياميك،  النوم من  وبالط غرف  الأورينتال،  رخام  واملمرات من  واملعي�سة  وال�سفرة 
وواحدة علوية من اخل�سب، وجدران واأر�سيات املطبخ واحلمامات من ال�سرياميك، واأطقم احلمامات راكبة، والأبواب الداخلية من خ�سب 
الكب�ض املحلي، والباب اخلارجي من خ�سب احل�سو، وكافة النوافذ من الأملنيوم والزجاج املزدوج ويوجد عليه اأباجورات تعمل كهربائيًا يف 

ال�سالون وال�سفرة وتعمل يدويًا يف باقي عنا�سر ال�سقة، ول يوجد حديد حماية على النوافذ والتدفئة راكبة اأ�سفل البالط.
* ال�سقة غري م�سغولة وفارغة – وقت الك�سف-.

* ال�سقة خمدومة مبكرر للدرج بابه الرئي�سي من زجاج ال�سيكوريت يتبعه باب ثاين من احلديد والزجاج، وملكرر الدرج دربزين من احلديد 
مقب�سه من اخل�سب – ويوجد م�سعد خلدمة البناء –�سغال وقت الك�سف-.

* يقدر عمر البناء مبا ل يقل عن ع�سرة اأعوام.
* جميع اخلدمات من ماء وكهرباء وات�سالت و�سوارع معبدة متوفرة يف املوقع واملوقع حماط بعمارات ال�سقق ال�سكنية وهي منطقة مرغوبة 

لل�سكن.
3- تقدير القيمة الإجمالية الإجمالية: حيث اأن امل�ساحة الإجمالية لل�سقة 293م2، نقدر �سعر املرت املربع لل�سقة مببلغ 950د/م2 مبا يف 
–موقف ال�سيارة وغرفة اخلزين )وحقها من اخلدمات والأر�ض وت�ستمل املواقف ومكرر الدرج، وال�سطح الذي هو عبارة  ذلك توابعها 

خدمات م�سرتكة(
قيمة ال�سقة= )م�ساحة ال�سقة الإجمالية× �سعر املرت املربع(

قيمة ال�سقة الكلية= )293م2× 950 دينارا(= 278350 دينارا، )مائتان وثمانية و�سبعون األفا وثالثمائة وخم�سون دينارا(
–AN-57265  تاريخ 2018/11/5: * نقدر القيمة الإجمالية لل�سقة وح�سب �سند الت�سجيل املرفق رقم 2018 

القيمة الإجمالية/دينار اأرديناحل�سةاجلن�سيةالإ�سمالرقم الوطني
278350 دينارا اأردنياكاماًلالأردنيةلوؤي حممد يو�سف عارف رابية9731003209

278350 دينارا اأردنياكاماًل-----------------------املجموع
بالإعتماد على خربتنا كمهند�سني ومقدرين عقاريني ومرخ�سني وعلى اإطالع ومتابعة دائمتني لالأ�سعار واأ�سعار املنطقة، وكذلك الأ�س�ض 
والطرق املتبعة يف عملية التقدير من حيث )�سكل القطعة وم�ساحتها وتنظيمها وموقعها وتوفر اخلدمات وطبيعة البناء وعمر البناء ونوعية 

الت�سطيبات لل�سقة.
فعلى من يرغب الدخول باملزاد احل�سور اإىل دائرة تنفيذ حمكمة بداية �سمال عمان من اليوم التايل لن�سر الإعالن وملدة خم�سة ع�سر يومًا 
م�سطحبًا معه 10% من القيمة املقدرة عند و�سع اليد، على اأن ل تقل املزاودة عن 50% من القيمة املقدرة، علما باأن اأجور الن�سر والدللة 

والطوابع تعود على املزاود الأخري.
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �ضمال عمان

وزارة العدل
حمكمة �سلح جزاء غرب عمان 

مذكرة تبليغ م�ستكى عليه/بالن�سر
 )2019-2861(/3-4 ال��دع��وى:  رق��م 

عام – �سجل 
اأحمد  �سهيل  ر���س��ا  الهيئة/القا�سي: 

النا�سر
ابراهيم  حممد  عليه:  امل�ستكى  ا�سم 

�سعيد اأحمد دربا�ض
العمر: 61 �سنة

– �سارع  ال��ع��ن��وان: ع��م��ان/دي��ر غ��ب��ار 
 – – بناية رقم 64  عبداحلميد �سرف 

ط2 – رقم الهاتف: 0796366644
التهمة: الحتيال )417(

املوافق  يوم اخلمي�ض  يقت�سي ح�سورك 
�سباحًا   09:00 ال�ساعة   2019/9/12
والتي  اأع���اله  رق��م  ال��دع��وى  يف  للنظر 
اأقامها عليك احلق العام وم�ستكي علي 

زكريا �سليم اأبو لنب.
فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 
يف  عليها  املن�سو�ض  الأح��ك��ام  عليك 
اأ�سول  وق��ان��ون  ال�سلح  حماكم  قانون 

املحاكمات اجلزائية.

اإعالن بيع ثان �ضادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية عمان يف الق�ضية التنفيذية رقم )2018/23125ع(
املتكونة فيما بني الدائن: البنك الإ�ضالمي الأردين وكيله املحامي احمد اأبو زنط.

املدين: حممد جواد جودت ا�ضتيتيه. 
يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني يف الق�سية التنفيذية رقم اأعاله، املتكونة بني 
جواد  حممد  املدين  وبني  زنط  اأبو  احمد  املحامي  وكيله  الأردين  الإ�سالمي  البنك  الدائن 
اأرا�سي عمان  من  العماوي  رقم )24(  رقم )368( حو�ض  الأر���ض  قطعة  ا�ستيتيه  جودت 

والعائدة ملكيتها كاماًل لل�سيد حممد جواد جودت ا�ستيتيه.
اأوًل: و�سف قطعة الأر�ض:-

قطعة الأر�ض رقم )368( حو�ض رقم )24( العماوي من اأرا�سي عمان التابعة ت�سجيليا اإىل 
مديرية ت�سجيل اأرا�سي عمان والقطعة تبلغ م�ساحتها )525م2( وتنظيمها �سكن )د( وتقع 
يف حي الأخ�سر منطقة بدر التابعة لأمانة عمان الكربى وتقع اإىل ال�سرق من �سارع الأمري 
ح�سني بن عبد اهلل الثاين وجنوبي م�سجد زيد بن حارثة وبالقرب منه �سمن العقار بقالة 
اجلواد العربي والعقار يقع على �سارع حممد ر�سا ال�سبيبي ويقع على احلد ال�سمايل الغربي 

لقطعة الأر�ض وال�سارع معبد على كامل �سعته ورقم البناء )11(.
ثانيًا: و�سف قطعة الأر�ض: 

الأر�ض �سبه منتظمة ال�سكل م�ستطيل وهي حماطة بالأ�سوار من ثالث جهاتها ويوجد �سور 
وباقي  حديدي  �سبك  ال�سور  ويعلو  الغربية(  )الزاوية  المامية  الواجهة  من  جلزء  امامي 
وبارتفاعات  املق�سور  والطوب  والدكة  ال�ستنادية  اجلدران  من  جهات  ثالث  من  الأ�سوار 
من  باب  وللعقار  منه  مهدوم جزء  ال�سرقي  واجل��دار  3.5م(   ��� )2م  من  ت��رتاوح  متفاوتة 
احلديد يف الزاوية اجلنوبية الغربية من احلديد وهو الباب الرئي�سي ويوؤدي ملكرر الدرج 
البناء  وواجهات  ال�سرقي  الرت��داد  يف  ال�سيارات  ملوقف  مدخل  عن  عباره  الثاين  واملدخل 

جميعها من احلجر الأبي�ض النظيف.
ثالثًا: و�سف البناء: 

البناء عبارة عن اأربعة طوابق )اأر�سي وطابق اأول وطابق ثاين وطابق ثالث وطابق رووف 
وذلك ح�سب الك�سف وتفا�سيل العقار كالآتي:

امل�ساحة تقريبًا/ م2ال�ستعمالاأ�سم الطابق
292م2اأربعة مغا�سل+ �سقة م�سغولة+ غرفة بويلرالطابق الأر�سي

292م2�سقتني م�سغولتنيالطابق الأول
292م2�سقتني م�سغولتنيالطابق الثاين
292م2�سقتني فارغتني وغري م�سغولتنيالطابق الثالث
55م2�سقة+ مكرر الدرجطابق الرووف

اأوًل: الطابق الأر�سي: )اأربعة مغا�سل+ �سقة م�سغولة+ غرفة بويلر(
على  مفتوحة  خمازن  وهي  والثالث(:  والثاين  )الأول   )3( وعددها  الغربية  املخازن   )1
بع�سها البع�ض ومدخلها الرئي�سي من �سارع حممد ر�سا ال�سبيبي مبا�سرة بعد �سعود اأربع 
اأمل�سن والأر�سيات بالط  درجات ويوجد �سمنها حمام والت�سطيبات �سعبية حيث الدهان 
موزا يكو بلدي والبواب اخلارجية للمخازن من احلديد واجلرار واملخازن الثالث ت�ستخدم 
كم�ستودع وموؤجرة لل�سيد/ معتز حممود احمد خ�سر باإيجار مقداره )150( دينار/ �سهري 

وقت الك�سف
2( املخزن الرابع من اليمني بقالة اجلواد العربي: وهو خمزن باب واحد ومدخله الرئي�سي 
من �سارع حممد ر�سا ال�سيبي مبا�سرة بعد �سعود اأربع درجات ويوجد �سمنه حمام عربي 
والت�سطيبات �سعبية حيث الدهان اأمل�سن والأر�سيات بالط موزا يكو بلدي والباب الداخلي 
باب �سحاب من الأملنيوم والزجاج والباب اخلارجي للمخزن من احلديد اجلرار واملخزن 

موؤجر لل�سيد/ عادل اأ�سعد باإيجار مقداره )120( دينار �سهري وقت الك�سف.
�سكن  الأر�ض  قطعة  تنظيم  اأن  علمًا  لأربعة خمازن  بناء  يوجد  الأر�سي  الطابق  مالحظة: 

)د(.
3( غرفة بويلر: يتم الدخول اإليها من الرتداد ال�سرقي ومن مكرر الدرج وهي عبارة عن 

غرفة مهملة مبلطة ببالط موزا يكو البلدي وهي غري مدهونة ولها اأبواب من احلديد.
4( ال�سقة اخللفية ميني مكرر الدرج: مكونة من �سالة �سيوف و�سالة معي�سة وا�سعة تتو�سط 
وحمام  النوم  غرف  خلدمة  اأفرجني(  )طقم  وحمام  نوم  وغرفتي  راك��ب  ومطبخ  ال�سقة 
افرجني ثاين خلدمة ال�سيوف وال�سقة م�سغولة من قبل �سقيق مالك العقار ال�سيد مهدي 

جواد جودت ا�ستيتيه وا�سرته وقت الك�سف.
ال�سقة  باقي  يف  واأمل�سن  واملعي�سة  ال�سالونات  يف  تطبيع  الدهان  حيث  جيدة  الت�سطيبات 
ويوجد ديكورات من اجلب�سني يف ال�سالون وال�سفرة وبالط الأر�سيات لل�سالون وال�سفرة 
والعي�سة من ال�سرياميك ولباقي عنا�سر ال�سقة من املوزايكو البلدي واملطبخ راكب ومكون 
من  واحلمامات  املطبخ  وار�سيات  وج��دران  اخل�سب  من  وعلويتني  �سفليتني  واجهتني  من 
ال�سرياميك واأطقم احلمامات راكبة والأبواب الداخلية خ�سب لتيه كب�ض والباب اخلارجي 
من احلديد كافة النوافذ من الأملنيوم والزجاج ويوجد اأباجورات تعمل يدويًا ويوجد حديد 

حماية على كافة النوافذ والتدفئة راكبة.
ثانيًا: الطابق الأول )�سقتني م�سغولتني(: 

تتو�سط  وا�سعة  معي�سة  و�سالة  �سالة �سيوف  الدرج: مكونة من  ال�سقة اخللفية مين مكرر 
ويعلوه  النوم  غرف  خلدمة  اأفرجني(  )طقم  وحمام  نوم  وغرفتني  راك��ب  ومطبخ  ال�سقة 
�سدة وحمام اأفرجني ثاين )خلدمة ال�سيوف( وال�سقة م�سغولة من قبل مالك العقار وقت 

الك�سف.
الت�سطيبات جيدة حيث الدهان اأمل�سن يف جميع عنا�سره ال�سقة ويوجدج ديكورات ب�سيطة 
من اجلب�سني وبالط الأر�سيات جلميع عنا�سر ال�سقة من املوزايكو البلدي واملطبخ راكب 
ومكون من واجهتني �سفليتني وعلويتني من اخل�سب مطبخ قدمي بحاجة لل�سيانة وجدران 
واأر�سيات املطبخ واحلمامات من ال�سرياميك واأطقم احلمامات راكبة والأبواب الداخلية 
خ�سب لتيه كب�ض والأبواب اخلارجية من خ�سب احل�سو كافة النوافذ من الأملنيوم والزجاج 

ويوجد اأباجورات تعمل يدويًا ول يوجد حديد حماية على النوافذ والتدفئة راكبة.
ال�سقة الأمامية ي�سار مكرر الدرج: مكونة من �سالة �سيوف و�سالة معي�سة وا�سعة تتو�سط 
افرجني  رئي�سية �سمنها حمام  نوم  نوم احدهن غرفة  راكب وثالثة غرف  ال�سقة ومطبخ 
النوم ويعلوه �سدة وحمام افرجني  )�ساور( وحمام ثاين )طقم افرجني( خلدمة غرفتي 

ثالث )خلدمة ال�سيوف( وال�سقة م�سغولة من قبل والدة مالك العقار وقت الك�سف.
الت�سطيبات جيدة حيث الدهان تطبيع يف ال�سالونات واملعي�سة وامل�سن يف باقي ال�سقة يوجد 
ديكورات من اجلب�سني يف ال�سالون وال�سفرة وبالط الأر�سيات جلميع عنا�سر ال�سقة من 
املوزايكو البلدي واملطبخ راكب ومكون من واجهتني �سفليتني وعلويتني من اخل�سب وتو�سطه 
واأطقم  ال�سرياميك  من  واحلمامات  املطبخ  واأر���س��ي��ات  وج���دران  اجلرانيت  من  طاولة 
احلمامات راكبة والأبواب الداخلية خ�سب لتيه كب�ض والأبواب اخلارجية من خ�سب احل�سو 
كافة النوافذ من الأملنيوم والزجاج ويوجد اأباجورات تعمل يدويًا ل يوجد حديد حماية على 

النوافذ والتدفئة راكبة.
ثالثًا: الطابق الثاين: )�سقتني م�سغولتني(:

تتو�سط  الدرج: مكونة من �سالة �سيوف و�سالة معي�سة وا�سعة  ال�سقة اخللفية ميني مكرر 

وحمام  النوم  غرف  خلدمة  اأفرجني(  )اأطقم  وحمام  نوم  وغرفتني  راكب  ومطبخ  ال�سقة 
افرجني ثاين )خلدمة ال�سيوف( وال�سقة م�سغولة من قبل �سقيق مالك العقار وقت الك�سف.
الت�سطيبات جيدة حيث الدهان تطبيع يف ال�سالونات واملعي�سة واأمل�سن يف باقي ال�سقة يوجد 
الأر�سيات  اإنارة يف ال�سالون وال�سفرة وبالط  ديكورات من اجلب�سني فاخرة مع عنا�سر 
من  �سفليتني  واجهتني  من  ومكون  راك��ب  واملطبخ  ال�سرياميك  من  ال�سقة  عنا�سر  جلميع 
الأملنيوم اخل�سابي وجدران واأر�سيات املطبخ واحلمامات من ال�سرياميك واأطقم احلمامات 
كافة  احل�سو  خ�سب  من  اخلارجية  والأب��واب  كب�ض  لتيه  خ�سب  الداخلية  والأب��واب  راكبة 
على  حماية  حديد  يوجد  ول  يدويًا  تعمل  اأباجورات  ويوجد  والزجاج  الأملنيوم  من  النوافذ 

النوافذ والتدفئة راكبة.
وا�سعة  معي�سة  و�سالة  �سيوف  �سالة  من  مكونة  ال��درج:  مكرر  ي�سار  الأمامية  ال�سقة   *
تتو�سط ال�سقة ومطبخ راكب وثالثة غرف نوم احداهن غرفة نوم ورئي�سية �سمنها حمام 
افرجني)�ساور( وحمام ثاين )طقم افرجني( خلدمة غرفتي النوم وحمام افرجني ثالث 
)خلدمة ال�سيوف( وال�سقة م�سغولة من قبل �سقيق مالك العقار جودت جواد جودت ا�ستيتيه 

��� وقت الك�سف.
الت�سطيبات جيدة حيث الدهان تطبيع يف ال�سالونات واملعي�سة وامل�سن يف باقي ال�سقة يوجد 
الأر�سيات  اإنارة يف ال�سالون وال�سفرة وبالط  ديكورات من اجلب�سني فاخرة مع عنا�سر 
جلميع عنا�سر ال�سقة من ال�سرياميك واملطبخ راكب ومكون من واجهتني �سفليتني وعلويتني 
من الأملنيوم اخل�سابي وتتو�سطه طاولة من اجلرانيت وجدران واأر�سيات املطبخ واحلمامات 
والأب��واب  كب�ض  لتيه  خ�سب  الداخلية  والأب��واب  راكبة  احلمامات  واأطقم  ال�سرياميك  من 
تعمل  اأباجورات  ويوجد  والزجاج  الأملنيوم  من  النوافذ  كافة  احل�سو  خ�سب  من  اخلارجية 

يدويًا ل يوجد حديد حماية على النوافذ والتدفئة راكبة.
رابعًا: الطابق الثالث )�سقتني فارغتني(:

تتو�سط  الدرج: مكونة من �سالة �سيوف و�سالة معي�سة وا�سعة  ال�سقة اخللفية ميني مكرر 
ال�سقة ومطبخ غري راكب وغرفتني نوم وحمام )اأطقم اأفرنحي( خلدمة غرف النوم وحمام 
افرجني ثاين خلدمة ال�سيوف وال�سقة فارغة وغري م�سغولة وغري مكتملة الت�سطيب وقت 

الك�سف.
الت�سطيبات غري مكتملة الدهان وراكب ديكورات من اجلب�سني لالأ�سقف وبالط الأر�سيات 
املطبخ  وار�سيات  وج���دران  راك��ب  غري  واملطبخ  ال�سرياميك  من  ال�سقة  عنا�سر  لكامل 
الداخلية  والأب��واب  الرتكيب  مكتملة  غري  احلمامات  واأطقم  ال�سريامك  من  واحلمامات 
خ�سبالتيه كب�ض والبواب اخلارجية من خ�سب احل�سو كافة النوافذ من الأملنيوم والزجاج 

ويوجد اأباجورات تعمل يدويًا ول يوجد حديد حماية على النوافذ ويوجد تاأ�سي�ض تدفئة.
ال�سقة الأمامية ي�سار مكرر الدرج: مكونة من �سالة �سيوف و�سالة معي�سة وا�سعة تتو�سط 
ال�سقة ومطبخ غري راكب وثالثة غرف نوم احدهن غرفة نوم رئي�سية �سمنها حمام افرجني 
)�ساور( وحمام ثاين )طقم افرجني( خلدمة غرفتي النوم وحمام افرجني ثالث )خلدمة 

ال�سيوف( وال�سقة فارغة وغري م�سغولة وغري مكتملة الت�سطيب وقت الك�سف.
الت�سطيبات غري مكتملة الدهان وراكب ديكورات من اجلب�سني لالأ�سقف وبالط الأر�سيات 
املطبخ  وار�سيات  وج���دران  راك��ب  غري  واملطبخ  ال�سرياميك  من  ال�سقة  عنا�سر  لكامل 
الداخلية  والأب��واب  الرتكيب  مكتملة  غري  احلمامات  واأطقم  ال�سرياميك  من  واحلمامات 
خ�سب كب�ض لتيه والباب اخلارجي من خ�سب احل�سو كافة النوافذ من الأملنيوم والزجاج 

ويوجد اأباجورات تعمل يدويًا ول يوجد حديد حماية على النوافذ ويوجد تاأ�سي�ض تدفئة.
ال�سقتني مفتوح بينهما فتحة باب ) لتخري من يطلبها لالإيجار �سقة او �سقتني(.

خام�سًا: طابق الرووف+ )ال�سطح(:
يوجد رووف �سالة وا�سعة �سمنها مطبخ راكب واجهة واحدة �سفلية من الأملنيوم وعلوية من 
اخل�سب بدون اأبواب وحمام افرجني راكب البانيو فقط وبالط الغرفة جزء من اجلدران 
املوزايكو  ببالط  مبلط  وال�سطح  اخل�سب  من  والأب��واب  ال�سرياميك  من  كاملة  والأر�سيات 
اجلزء  من  باحلجر  ومبطنة  احلجر  من  )1م(  حوايل  بارتفاع  ت�سوينة  ولل�سطح  البلدي 

الأمامي.
يوجد حول الطابق الأر�سي الرتدادات القانونية و�سمنها ممرات حول البناء مبلطة ببالط 
املوزايكو البلدي ويوجد احوا�ض ترابية حتيط البناء من ثالث جهات ويوجد معر�ض موا�سري 

ويوجد بئر ماء بحجم تقريبي )8م3(.
* قدر عمر البناء بحوايل اأربعون عامًا للطابق الأر�سي والأول وبناء حديث للطوابق الثاين 

والثالث والرووف.
* يوجد موقف ل�سيارة يف الرتداد اجلانبي ال�سرقي.

* ويوجد مكرر درج خلدمة للعقار بالطاته من املوزايكو البلدي وبدل الدربزين جدار من 
الطوب املق�سور ول يوجد م�سعد خلدمة البناء.

* جميع اخلدمات من ماء وكهرباء وات�سالت وموا�سالت و�سوارع معبدة وخدمات عامة 
متوفرة واملوقع جيد وهو حماط بالأبنية ال�سكنية.

�ساد�سًا: التقديرات:

القيمة الإجمالية/ دينار�سعر املرت/دينارامل�ساحة/م2اأ�سم الطابق
115500 دينار220 دينار525م2اأر�ض العقار
52560 دينار180 دينار292م2طابق اأر�سي

40880 دينار140 دينار292م2طابق اأول
46720 دينار160 دينار292م2طابق ثاين
35040 دينار120 دينار292م2طابق ثالث

4950 دينار90 دينار55م2طابق رووف
295650 ديناراملجموع

* قدر القيمة الإجمالية لالأ�سوار ولالأبوابات احلديدية وما يعلو ال�سور اجلنوبي الغربي من 
�سبك حديدي واملمرات املبلطة ببالط املوزايكو البلدي ومعر�ض املوا�سري )2500( دينار.

* قدر القيمة الإجمالية لبئر املاء )250( دينار.
وقيمة  والبناء  الأر�ض  قيمة  خدمات=  من  يحطيه  وما  الغربي  للبناء  الإجمالية  القيمة   *
 2500 دينار+   295650( امل��اء=  بئر  وقيمة  املبلطة  واملمرات  احلديدي  والباب  الأ�سوار 

دينار+ 250 دينار= 298400 دينار( )مائتان وثمانية وت�سعون األفًا واأربعمائة دينار( 
فعلى من يرغب باملزاودة مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية عمان املوقرة خالل خم�سة 
ع�سر يومًا تلي تاريخ هذا الإعالن م�سطحبًا معه تاأمني )10%( من القيمة املقدرة امل�سار 
اإليها اأعاله علمًا باأن اأجور الدللة والطوابع على املزاود الأخري، على اأن ل تقل املزاودة عن 

)50%( من القيمة املقدرة. 
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية عمان

اعالن بيع اول باملزاد العلني ملدة )15( يوما 
�ضادر عن دائرة تنفيذ حمكمة �ضلح اجليزة يف 
الق�ضية التنفيذية رقم 2019/25ع واملتكونة 

بني الدائن البنك الهلي الردين وكياله 
املحاميان اجمد العبدالالت وعادل دبابنه

والكفيل بالعقار/ حممود زهدي ح�ضني حممود
يعلن للعموم بانه مطروح للبيع باملزاد العلني كامل قطع الرا�ضي ذوات 
الرقام )109/107/106( حو�ش رقم )6( تلعة الهي�ضات/ قرية الزميلة/ 
الت�ضجيل  �ضند  ح�ضب  م�ضاحتها  وال��ب��ال��غ��ة  ع��م��ان  ج��ن��وب  ارا���ض��ي  م��ن 
)10014.98م2/ 10688م2/ 9962.34م2( على التوايل والعائدة ملكيتها 
الهلي  البنك  الدائن  ل�ضالح  للدين  تاأمينا  واملو�ضوعة  اعاله  للكفيل 
تاريخ   )104( رق��م  معاملة   )609( رق��م  التاأمني  �ضند  مبوجب  الردين 
الف  خم�ضون  دي��ن��ار(   50000( مببلغ  الوىل  ال��درج��ة  من   2010/5/27

دينار واملنظم لدى مديرية ت�ضجيل ارا�ضي جنوب عمان.
غرب  الزميلة  ق��ري��ة  يف  اع���اله  املو�ضوفة  القطع  تقع  ال��ع��ام:  الو�ضف 
ال�ضارع املعبد املتجة من قرية زينب اىل قرية رجم عقاب بحدود )350م( 
واىل الغرب من ك�ضارة الذره بحدود )2كم( وتعود ملكيتها وبح�ضب �ضند 
الت�ضجيل للكفيل بالعقار )حممود زهدي ح�ضني حممود( وهي من نوع 
املريي خارج التنظيم وذات ت�ضاري�ش متنوعة وجزء كبري منها مرتفع 
ومت��ي��ل ب��اجت��اه اجل��ن��وب وي��ح��ده��ا م��ن اجل��ن��وب وادي وه���ذا بخ�ضو�ش 
القطعة )107/ 109( اما القطعة رقم )106( فهي ذات �ضكل م�ضتطيل 
وميل خفيف باجتاه الغرب والطريق الذي يحد  القطع الثالث املذكورة 
من اجلهة ال�ضمالية هو طريق ترابي مر�ضم على لوحات دائرة الرا�ضي 
ت��رب��ه �ضحراوية  ذات  وه��ي  ال��واق��ع  ار����ش  وامل�����ض��اح��ة وغ��ري منفذ على 
�ضفراء ت�ضلح للبناء والزراعة حال وجود املاء وهي خالية من البنية 

والن�ضاءات وهي بعبده عن اخلدمات.
التقديرات: بناء على خربة اخلرباء كمقدرين عقاريني مرخ�ضني وبعد 
البيوع يف دائ��رة الرا�ضي  العقار يف املنطقة واخ��ر  ا�ضعار  الط��الع على 
وامل�ضاحة وح�ضب موقع و�ضكل وتنظيم القطع وت�ضاري�ضها وقرب القطع 
من اخلدمات مت تقدير قيمة املرت املربع الواحد ب )دينار و200 فل�ش( 

وعليه تكون قيمة قطع الرا�ضي ت�ضاوي:
القطعة رقم )106(: 10014.98م2 × 1.2 دينار = 12017.95 دينار
القطعة رقم )107(: 10688م2 × )1.2 دينار( = 12008.256 دينار

القطعة رقم )109(: 9962.340م2 × 1.2 دينار = 11954.808 دينار
وعليه تكون القيمة الجمالية لقطع الرا�ضي = )35981 دينار( خم�ضة 

وثالثون الف وت�ضعمائة وواحد وثمانون دينار
فعلى من يرغب باملزاودة احل�ضور لدائرة تنفيذ حمكمة �ضلح اجليزة 
خ��الل 15 ي��وم��ا م��ن  ال��ي��وم ال��ت��ايل لن�ضر ه��ذا الع���الن يف �ضحيفتني 
يوميتني حمليتني م�ضطحبا معه تاأمينا 10% من القيمة املقدرة لقطع 
الرا�ضي املذكورة اعاله على ان ل تقل ن�ضبة الدخول يف املزاودة عن %50 
املزاود  الدللة تعود على  بان الطوابع واج��ور  املقدرة علما  القيمة  من 

الخري.
ماأمور التنفيذ
فواز الفايز


