












اعالن بيع عقار للمرة الثالثة يف الق�ضية التنفيذية رقم 
)2016/2069( �ضادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية عجلون

التنفيذية رقم )2016/2069(  الق�ضية  دائرة تنفيذ حمكمة عجلون يف  العلني وعن طريق  باملزاد  للبيع  باأنه مطروح  يعلن للعموم 
ح�ضني  احمد  1.عمر  عليهما:  واملحكوم  حممد،  �ضمري  اأ�ضرف  املحامي  وكيله  الأردين  الإ�ضالمي  البنك  له  املحكوم  بني  واملتكونة 

الر�ضايدة، 2.خليل حممد حمد بني �ضلمان.
و�ضف العقار:- قطعة الأر�ض رقم )43( حو�ض البلد رقم )4( لوحة رقم )98( حي رقم )8( من اأرا�ضي بلدة كفرجنة - حمافظة 
عجلون - وهي من نوع امللك وم�ضاحتها )158.29م2( تقع �ضمن حدود بلدية كفرجنة اجلديدة )منطقة كفرجنة( وتقع يف و�ضط 
اأر�ضي قدمي  بناء طابق  عليها  ومقام  والبناء  للزراعة  تربتها حمراء �ضاحلة  تنظيمها جتاري طويل  واأحكام  تقريباً  بلدة كفرجنة 
�ضعبي وجزء من طابق اأول ويقع على طول واجهتها ال�ضمالية والغربية طرق مفتوحة ومعبدة وحتيط بها الأبنية ال�ضكنية وتتوفر 

لها كافة اخلدمات.
اآلف وثالثمائة واحدى  دينار( )�ضتة  دينارا= 6331.600  دينار وعليه )158.29م2× 40  الواحد )40(  املربع  املرت  وعليه قدر قيمة 

وثالثون دينارا وفل�ضـ 600 ـــاأً(.
و�ضف الطابق الأر�ضي وجزء من الطابق الأول:- مقام على قطعة الأر�ــض بناًء مكون من طابق اأر�ضي وجزء من طابق 
اأول م�ضاحته )138م2( مبني من دكة الأ�ضمنت والدب�ض واخلر�ضانة امل�ضلحة قدمي عمره يزيد عن )45( عاماً موؤلف من ثالث غرف 
اأي�ضاً مبلط بالط بلدي وهو مق�ضور  و�ضالون ومطبخ �ضعبي بدون خزائن ال�ضبابيك من احلديد واأبوابه اخلارجية من احلديد 

ومطرو�ض وبع�ض الق�ضارة من الداخل منهارة وحديد ال�ضقف مك�ضوف يف بع�ض الغرف.
ديـــــــنـــــــارا(   8970 ـــــــــارا=  ـــــــــن دي  62 )138م2×  وعـــــلـــــيـــــه  ديـــــــنـــــــار   )65( الــــــــواحــــــــد  املـــــــربـــــــع  ـــــــــرت  امل قــــيــــمــــة  قـــــــــدر   وعـــــلـــــيـــــه 

)ثمانية اآلف وت�ضعمائة و�ضبعون دينارا(. 
و�ضف الطابق الأول املقام فوق الطابق الأر�ضي:- من اجلهة ال�ضرقية م�ضاحته )32م2( مبنى من دكة ال�ضمنت والدب�ض 

واخلر�ضانة امل�ضلحة قدمي ال�ضبابيك من احلديد واأبوابه اخلارجية من احلديد اأي�ضاً مبلط بالط بلدي وهو مق�ضور ومطرو�ض.
ديـــــــنـــــــارا(   2080 ديــــــــــنــــــــــارا=   65 )32م2×  وعـــــلـــــيـــــه  ديـــــــنـــــــار   )65( الـــــــــواحـــــــــد  املـــــــربـــــــع  املــــــــــرت  ــــمــــة  قــــي قــــــــــدر   وعـــــلـــــيـــــه 

)األفان وثمانون دينارا(. 
الأول(=  الــــــــطــــــــابــــــــق  الأر�ــــــــــــــضــــــــــــــي+  )الـــــــــطـــــــــابـــــــــق  بــــــــنــــــــاء  مــــــــــن  عـــــلـــــيـــــهـــــا  ومـــــــــــــا  الأر�ــــــــــــــــــــــض  قــــــيــــــمــــــة  فــــــــــــــــاإن   وعـــــــلـــــــيـــــــه 

)6331.600 دينار+ 8970 دينارا+ 2080 دينارا= 17381.600 دينار( )�ضبعة ع�ضر األفاً وثالثمائة واحدى وثمانون دينارا وفل�ضـ 600 ــاً(
فعلى من يرغب باملزاودة التوجه اإىل دائرة تنفيذ حمكمة بداية عجلون خالل خم�ضة ع�ضر يوماً تلي تاريخ هذا الإعالن م�ضطحباً 
معه تاأمني )10%( من القيمة املقدرة عند و�ضع اليد، وعلى اأن ل يقل بدل املزاودة عن 50% من القيمة املقدرة، علماً باأن اأجور الن�ضر 

والدللة والطوابع على املزاود الأخري. 
ماأمور تنفيذ دائرة تنفيذ حمكمة بداية عجلون

اعالن بيع عقار للمرة الثالثة يف الق�ضية التنفيذية رقم )2017/1526ع( �ضادر 
عن دائرة تنفيذ حمكمة جنوب عمان

يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني وعن طريق دائرة تنفيذ حمكمة جنوب عمان يف الق�ضية التنفيذية رقم )2017/1526ع( 
واأم  امل�ضتندات  الأر�ــض رقم )837( حو�ض رقم )4(  واملقامة على قطعة  الثاين عدا �ضطحها  الطابق  ال�ضرقية من  ال�ضقة اجلنوبية 
زعرورة لوحة رقم )25( قرية اجلويدة من اأرا�ضي مديرية ت�ضجيل جنوب عمان واملتكونة بني املحكوم له البنك الإ�ضالمي الأردين 

وكيله املحامي اأ�ضرف �ضمري حممد، واملحكوم عليه عبد العزيز عزت عبد العزيز عطا وبكفالة عقاره.
و�ضف العقار:-

ال�ضقة اجلنوبية ال�ضرقية من الطابق الثاين عدا �ضطحها رقم )123( �ضمن عمارة �ضكنية حتمل الرقم )8( وا�ضمها �ضركة التغطية 
لالإ�ضكان مكونة من )4( طوابق كل طابق �ضقتني وكراجات والبالغ م�ضاحتها )106م2( حتمل الرقم )10( واملقامة على قطعة الأر�ض 
اأرا�ضي مديرية ت�ضجيل جنوب عمان �ضمن  رقم )837( حو�ض رقم )4( امل�ضتندات واأم زعرورة لوحة رقم )25( قرية اجلويدة من 
منطقة خريبة ال�ضوق وجاول واليادودة وعمارة رقم )8( ح�ضب ترقيم اأمانة عمان الكربى وله مدخل من الواجهة ال�ضرقية ويقع 

البناء على �ضارع معبد من اجلهة ال�ضرقية كما هو مو�ضح باملخطط ال�ضادر من موقع م�ضتك�ضف عمان.
ال�ضقة من غرفة نوم ما�ضرت وغرفتني نوم احدهما حمام ما�ضرت وحمام عائلي ومطبخ مع معي�ضة مفتوحني على بع�ض  وتتكون 

و�ضالة �ضيوف يتبع له برندا والعقار ماأجر باأجرة �ضهرية )200( دينار للمدعو �ضمري البو�ضه وقطعة الأر�ض من نوع امللك.
الت�ضطيبات:- 

املعي�ضة  اأر�ضيات  بورد  جم�ضن  ديكور  حبات  والأ�ضقف  ال�ضالون  واأ�ضقف  �ضرياميك  ال�ضالون  واأر�ضيات  حجر  البناء  واجهات  جميع 
�ضرياميك وبها ديكورات واأر�ضيات غرف النوم بالط بلدي بزرة ناعمة واجلدران دهان عادي األوان وجدران واأر�ضيات احلمام واملطبخ 
�ضرياميك واحلمامات �ضاور بوك�ض وجدران ال�ضالون واملعي�ضة دهان اأمل�ضن وخزائن املطبخ علوية و�ضفلية من النوع اجليد والأبواب 
عادية  واأبــاجــورات  حماية  مع  اأملنيوم  وال�ضبابيك  مب�ضعد  مــزود  والبناء  بالتدفئة  مــزود  غري  والبناء  اجليد  اخل�ضب  من  الداخلية 

والت�ضطيبات ب�ضكل عام جيدة اجلودة.
اأردين  دينار  امل�ضرتكة جملة واحدة )43000(  العقار واخلدمات  اأر�ض  الدين مع ن�ضيبها من  ال�ضقة مو�ضوع  التقدير:- قدر قيمة 

)ثالثة واأربعون األف دينار(.
الإعــالن  هــذا  تاريخ  تلي  يوماً  بداية جنوب عمان خــالل خم�ضة ع�ضر  تنفيذ حمكمة  دائــرة  اإىل  التوجه  بــاملــزاودة  فعلى من يرغب 
م�ضطحباً معه تاأمني )10%( من القيمة املقدرة عند و�ضع اليد، وعلى اأن ل يقل بدل املزاودة عن 50% من القيمة املقدرة، علماً باأن 

اأجور الدللة والطوابع على املزاود الأخري. 
ماأمور تنفيذ حمكمة جنوب عمان

وزارة العدل
دائرة تنفيذ الرمثا

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ
رقم الدعوى التنفيذية: 11-24/

)1543-2019( – �صجل عام
امل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/امل��دي��ن: مو�صى  ا���ص��م 

حممد عو�ض الزعبي
بناية  الريا�صية  عمان/املدينة  عنوانه: 
رقم خم�صون الطابق الرابع مقابل بوابة 

رقم )1( للمدينة الريا�صية
رقم االعالم/ال�صند التنفيذي: 4917

حمل �صدوره: تنفيذ الرمثا
دي��ن��ار   10000 ب��ه/ال��دي��ن:  امل��ح��ك��وم 
والر�صوم وامل�صاريف والفائدة والعمولة 

اإن وجدت والفائدة اإن وجدت.
يجب عليك اأن توؤدي خالل خم�صة ع�صر 
اإىل  االخطار  هذا  ن�صر  تاريخ  تلي  يومًا 
�صامل  حممد  مراد  له/الدائن  املحكوم 

الدردور، املبلغ املبني اأعاله.
الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�صت  واذا 
القانونية،  الت�صوية  تعر�ض  اأو  املذكور 
���ص��ت��ق��وم دائ�����رة ال��ت��ن��ف��ي��ذ مب��ب��ا���ص��رة 
قانونا  ال��الزم��ة  التنفيذية  املعامالت 

بحقك.
ماأمور التنفيذ الرمثا

حمكمة عمان اجلنوبية 
ال�ضرعية

الرقم 2/3/
التاريخ 2019/9/8م

اعالن تبليغ �ضادر عن حمكمة 
عمان ال�ضرعية للمنطقة 

اجلنوبية
ل��ق��د ت��ق��دم��ت امل��دع��وة ���ص��ري��ة ح�صن 
يطلب  البريوتي )9302007032(  علي 
�صقيقتها  ب��ا���ص��م  ارث  ح��ج��ة  ت�صجيل 
البريوتي  علي  ح�صن  عزيزة  املرحومة 
عمان  يف  امل��ت��وف��اة   )9302000836(
2019/4/2م  بتاريخ   – العا�صمة   –
�صقيقتها  يف  ال�صرعي  ارثها  وانح�صر 
فقط،  ال��ب��ريوت��ي  ع��ل��ي  ح�صن  ���ص��ري��ة 
وت��دع��ي ان��ه��ا ه��ي ال��وري��ث��ة ال��وح��ي��دة 
البريوتي  علي  ح�صن  عزيزة  للمرحومة 
اية  او  اعرتا�ض  اي  له  فمن  امل��ذك��ورة، 
للمرحومة  ورث���ة  وج���ود  او  م��ع��ل��وم��ات 
عزيزة املذكورة اعاله مراجعة حمكمة 
اجلنوبية  للمنطقة  ال�صرعية  ع��م��ان 
الكائنة على دوار ال�صرق االو�صط خالل 

خم�صة ع�صر يوما من تاريخه.
للمنطقة  ال�����ص��رع��ي  ع���م���ان  ق��ا���ص��ي 

اجلنوبية

وزارة العدل
دائرة تنفيذ فقوع

اخطار �ضادر عن دائرة 
التنفيذ/بالن�ضر

رقم الدعوى التنفيذية: 
 - )2019-450(/11-52

�ضجل عام - ك
امل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/امل��دي��ن: عامر  ا���ص��م 

عبداهلل ح�صن اأبو قديري
عنوانه: الكرك/فقوع

رقم االعالم/ال�صند التنفيذي: – 
حمل �صدوره: تنفيذ فقوع

املحكوم به/الدين: 230 دينار والر�صوم 
وامل�صاريف

خم�صة  خ���الل  ت����وؤدي  اأن  عليك  ي��ج��ب 
ه��ذا  تبليغك  ت��اري��خ  ت��ل��ي  ي��وم��ًا  ع�صر 
االخطار اإىل املحكوم له/ الدائن �صهم 
املبلغ  ال��ب��دي��رات،  حممد  عبدال�صالم 

املبني اأعاله.
الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�صت  واإذا 
القانونية  الت�صوية  تعر�ض  اأو  امل��ذك��ور 
���ص��ت��ق��وم دائ�����رة ال��ت��ن��ف��ي��ذ مب��ب��ا���ص��رة 
قانونا  ال��الزم��ة  التنفيذية  املعامالت 

بحقك.
ماأمور التنفيذ فقوع

وزارة العدل
حمكمة �ضلح حقوق الق�ضر
مذكرة تبليغ موعد جل�ضة 

للمدعى عليه/بالن�ضر
رقم الدعوى: 1-40/)151-

2019( - �ضجل عام
دغمان  �صلمى  ماهر  الهيئة/القا�صي: 

النيف
حممد  وع��ن��وان��ه:  عليه  امل��دع��ى  ا���ص��م 
ال��ك��رك/  – ال�����ص��راي��ره  خلف  تي�صري 
القروم/مقابل  في�صل  الق�صر/ملك 
م��رك��ز ال��ت��ن��م��ي��ة وم��رت��ب دف����اع م��دين 

الكرك.
املوافق  االأربعاء  يوم  ح�صورك  يقت�صي 
2019/9/18 ال�صاعة 09:00 للنظر يف 
اأقامها عليك  الدعوى رقم اأعاله والتي 

املدعي غازي عاي�ض حامد ال�صرابعه.
فاإذا مل حت�صر يف املوعد املحدد تطبق 
يف  عليها  املن�صو�ض  االأح��ك��ام  عليك 
اأ�صول  وق��ان��ون  ال�صلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية.

وزارة العدل
دائرة تنفيذ الكرك

اإخطار �ضادر عن دائرة 
التنفيذ/بالن�ضر

رقم الدعوة التنفيذية: 
- )2013-1966(/11-34

 �ضجل عام – ك
�صميح  ع��ل��ي��ه/امل��دي��ن:  امل��ح��ك��وم  ا���ص��م 

عبداملهدي مداهلل احلبا�صنة
عنوانه: الكرك/راكني

حمل �صدوره: تنفيذ الكرك
املحكوم به/الدين: 24360

يجب عليك ان توؤدي خالل خم�صة ع�صر 
االخطار  ه��ذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما 
موؤ�ص�صة  ل���ه/ال���دائ���ن  امل��ح��ك��وم  اإىل 

االقرا�ض الزراعي، املبلغ املبني اأعاله.
الدين  توؤد  ومل  املدة  هاذه  نق�صت  واذا 
القانونية  الت�صوية  تعر�ض  اأو  امل��ذك��ور 
مببا�صرة  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  دائ����رة  ���ص��ت��ق��وم   ،
قانونيا  الالزمة  التنفيذية  املعامالت 

بحقك.
ماأمور التنفيذ الكرك

وزارة العدل
دائرة تنفيذ الطفيلة

اخطار �ضادر عن دائرة التنفيذ/
بالن�ضر

رقم الدعوى التنفيذية: 11-33/
)972-2019( - �ضجل عام - �ض

ا���ص��م امل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/امل��دي��ن: عاطف 
اأحمد �صالمة القطي�صات

زيد/بالقرب  الطفيلة/وادي  عنوانه: 
من مطعم اأبو مازن

رق���م االع��الم/ال�����ص��ن��د ال��ت��ن��ف��ي��ذي: - 
تاريخه: 2019/8/27

حمل �صدوره: تنفيذ الطفيلة
دي��ن��ار   2600 ب���ه/ال���دي���ن:  امل��ح��ك��وم 

والر�صوم وامل�صاريف
يجب عليك اأن توؤدي خالل خم�صة ع�صر 
االخطار  ه��ذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يومًا 
اإىل املحكوم له الدائن/ حممد حممود 

حممد النعانعه، املبلغ املبني اأعاله.
الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�صت  واإذا 
القانونية  الت�صوية  تعر�ض  اأو  امل��ذك��ور 
���ص��ت��ق��وم دائ�����رة ال��ت��ن��ف��ي��ذ مب��ب��ا���ص��رة 
قانونا  ال��الزم��ة  التنفيذية  املعامالت 

بحقك.
ماأمور التنفيذ الطفيلة

وزارة العدل
دائرة تنفيذ الكرك

اإخطار �صادر عن دائرة 
التنفيذ/بالن�صر

رقم الدعوة التنفيذية: 11-34/
- )2013-2149(
 �صجل عام – ك

اهلل  عطا  عليه/املدين:  املحكوم  ا�صم 
حممد عبدالقادر القراله

ع���ن���وان���ه: ال����ك����رك/امل����رج/ ال�����ص��ارع 
الرئي�صي مكتبة فار�ض

حمل �صدوره: تنفيذ الكرك
املحكوم به/الدين: 10489

يجب عليك ان توؤدي خالل خم�صة ع�صر 
االخطار  ه��ذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما 
موؤ�ص�صة  ل���ه/ال���دائ���ن  امل��ح��ك��وم  اإىل 

االقرا�ض الزراعي، املبلغ املبني اأعاله.
الدين  توؤد  ومل  املدة  هاذه  نق�صت  واذا 
القانونية  الت�صوية  تعر�ض  اأو  امل��ذك��ور 
مببا�صرة  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  دائ����رة  ���ص��ت��ق��وم   ،
قانونيا  الالزمة  التنفيذية  املعامالت 

بحقك.
ماأمور التنفيذ الكرك

حمكمة �صلح حقوق اربد
مذكرة تبليغ �صيغة ميني حا�صمة 

للمدعى عليه
رقم الدعوى 2019/3959/1-15/

�صجل عام
الهيئة/القا�صي عمر احمد عبداهلل الرواجيح

حممد  �صوكت  راغ��ب  وعنوانه:  تبليغه  املطلوب 
اقطي�ض – اربد – �صارع الر�صيد – قرب حلويات 

فوزي ال�صلطي
ي��ق��ت�����ص��ي ح�������ص���ورك ي����وم االرب����ع����اء امل���واف���ق 
�صباحا  التا�صعة   )9( ال�صاعة   2019/9/18
احلا�صمية:  اليمني  �صيغة  وتفهم  لتبليغ  وذل��ك 
راغب  عليه  املدعى  ان��ا  العظيم  ب��اهلل  ))اق�صم 
اكرم  للمدعي  مدينا  ل�صت  �صوكت حممد قطي�ض 
مببلغ  له  ذمتي  تن�صغل  وال  جرين  جنيب  جميل 
الف و�صتمائة وخم�صون دينارا وذلك باقي ب�صاعة 
م�صغل  للمدعي  العائد  املحل  من  ا�صتجرارها  مت 
باكرث  وال  انواعها  وخمتلف  بلدية  والبان  اجبان 

من ذلك وال باقل واهلل على ما اقول �صهيد((.
عليك  تطبق  امل��ح��دد  امل��وع��د  يف  حت�صر  مل  ف��اذا 

االحكام املن�صو�ض عليها يف قانون البينات.

وزارة العدل
دائرة تنفيذ الكرك

اإخطار �صادر عن دائرة 
التنفيذ/بالن�صر

رقم الدعوة التنفيذية: 11-34/
)1955-2013( - �صجل 

عام – ك
م�صطفى  عليه/املدين:  املحكوم  ا�صم 

اأحمد �صوردي العبي�صات
عنوانه: الكرك/�صمرا

حمل �صدوره: تنفيذ الكرك
املحكوم به/الدين: 6403

يجب عليك ان توؤدي خالل خم�صة ع�صر 
االخطار  ه��ذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما 
موؤ�ص�صة  ل���ه/ال���دائ���ن  امل��ح��ك��وم  اإىل 

االقرا�ض الزراعي، املبلغ املبني اأعاله.
الدين  توؤد  ومل  املدة  هاذه  نق�صت  واذا 
القانونية  الت�صوية  تعر�ض  اأو  امل��ذك��ور 
مببا�صرة  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  دائ����رة  ���ص��ت��ق��وم   ،
قانونيا  الالزمة  التنفيذية  املعامالت 

بحقك.
ماأمور التنفيذ الكرك

وزارة العدل
حمكمة بداية جزاء - جنح 

اجلمارك
مذكرة تبليغ ظنني/بالن�صر

رقم الدعوى 17-48/
)1038-2019( - �صجل عام

ال��ه��ي��ئ��ة/ال��ق��ا���ص��ي: اأح���م���د اب��راه��ي��م 
عبداهلل ال�صمادي

ا�����ص����م ال����ظ����ن����ني: ع�����ب�����داهلل ح��م��د 
عبدالرحمن البواريد

العمر: 51 �صنة
العنوان: مادبا/ا�صكان املهند�صني

التهمة: تهريب �صيارة )203(
املوافق  يوم اخلمي�ض  يقت�صي ح�صورك 
�صباحا   09:00 ال�صاعة   2019/9/12
التي  اأع����اله  رق���م  ال��دع��وى  يف  للنظر 
وامل�صتكي  ال��ع��ام  احل��ق  عليك  اأق��ام��ه��ا 

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

املحاكمات اجلزائية.

وزارة العدل
دائرة تنفيذ الكرك

اإخطار �صادر عن دائرة 
التنفيذ/بالن�صر

رقم الدعوة التنفيذية: 11-34/
 - )2018-2118(

�صجل عام – ك
ا�صم املحكوم عليه/املدين: عبدالكرمي 

م�صلم دخل اهلل ال�صواوره
عنوانه: الكرك/موؤتة 062372517

حمل �صدوره: تنفيذ الكرك
املحكوم به/الدين: 12000

يجب عليك ان توؤدي خالل خم�صة ع�صر 
االخطار  ه��ذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما 
موؤ�ص�صة  ل���ه/ال���دائ���ن  امل��ح��ك��وم  اإىل 

االقرا�ض الزراعي، املبلغ املبني اأعاله.
الدين  توؤد  ومل  املدة  هاذه  نق�صت  واذا 
القانونية  الت�صوية  تعر�ض  اأو  امل��ذك��ور 
مببا�صرة  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  دائ����رة  ���ص��ت��ق��وم   ،
قانونيا  الالزمة  التنفيذية  املعامالت 

بحقك.
ماأمور التنفيذ الكرك

وزارة العدل
حمكمة بداية جزاء - جنح اجلمارك

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�صر
رقم الدعوى 17-48/)2019-1150( 

- �صجل عام
ال��ه��ي��ئ��ة/ال��ق��ا���ص��ي: اأح��م��د اب��راه��ي��م ع��ب��داهلل 

ال�صمادي
يو�صف  ���ص��الح  م��وؤ���ص�����ص��ة   -1 ال��ظ��ن��ني:  ا���ص��م 
خ�صر  يو�صف  �صالح   -2 عبدالرحمن،  خ�صر 

عبدالرحمن
املهنة: جتاري

ال��ع��ن��وان: ع��م��ان/م��ارك��ا – ط��ري��ق احل����زام – 
املغريات – مقابل م�صنع كوكا كوال

بتعهد جمركي/ مدخلة  الت�صرف مبواد  التهمة: 
و  )204/جمارك  واملقايي�ض  املوا�صفات  موؤ�ص�صة 

18/قانون املوا�صفات(
ي��ق��ت�����ص��ي ح�������ص���ورك ي����وم اخل��م��ي�����ض امل���واف���ق 
يف  للنظر  �صباحا   09:00 ال�صاعة   2019/9/12
الدعوى رقم اأعاله التي اأقامها عليك احلق العام 

وامل�صتكي دائرة اجلمارك العامة.
بحقك  تنفذ  املحدد  املوعد  يف  حت�صر  مل  ف��اإذا 
اجلمارك  قانون  يف  عليها  املن�صو�ض  االأح��ك��ام 

وقانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية.



دائرة تنفيذ حمكمة بداية �شمال عمان
الرقم 2017/3129 ع

اعالن بيع باملزاد العلني للمرة اخلام�شة ملدة 
خم�شة واربعني يومًا �شادر عن

دائرة تنفيذ حمكمة بداية �شمال عمان يف 
الق�شيةالتنفيذية رقم 2017/3129ع 

واملتكونة بني:
املحكوم له/بنك االردن/�شركة م�شاهمة عامة 
وكيله املحاميان ا�شامه �شكري وهيثم ال�شخانبه.
ال��ف��زاع حممد  مو�شى  عليه/ليث  وامل��ح��ك��وم 
يعلن للعموم انه مطروح للبيع باملزاد العلني ال�شقة رقم 112 الواقعة 
على قطعة الأر�ض رقم 529 حو�ض رقم 1 تالع ق�شر خلدا قرية خلدا 
من اأرا�شي �شمال عمان، واملو�شوعة تاأميناً للدين ل�شالح الدائن بنك 
تاريخ   83 رق��م  معاملة   543 رق��م  ال��دي��ن  ت��اأم��ن  �شند  مب��وج��ب  الردن 
مو�شى  عليهليث  للمحكوم  واململوكة  الوىل  الدرجة  من   2013/3/10

حممد الفزاع واملو�شوفة ح�شب تقرير اخلربة على النحو التايل: -
اأوًل: و�شف البناية التي �شمنها ال�شقة: -

تقع البناية والتي تقع �شمنها ال�شقة يف منطقة خلدا والبناية مقامة 
على قطعة الأر�ض رقم 529 حو�ض 1 تالع ق�شر خلدا من اأرا�شي قرية 
لدائرة  تابعة  وت�شجيلياً  و�شقق(  )طوابق  الأر���ض  ون��وع   1 لوحة  خلدا 
الكربى  عمان  لأم��ان��ة  تابعه  وتنظيمياً  عمان  �شمال  اأرا���ش��ي  ت�شجيل 
وتقع  اأ(  )�شكن  وتنظيمها  وخ��ل��دا(  ال�شماق  واأم  العلي  )ت��الع  منطقة 
ام  ب�شارع  معروف  ال�شرقية  باجلهة  يحدها  معبد  �شارع  على  البناية 
الرمال ودخله باجلهة ال�شمالية وتقع �شمن حي �شكني معروف با�شم 
ام��ان��ة عمان  ال��رق��م 3 ح�شب ترقيم  )ح��ي اخل��ال��دي��ن( وال��ب��ن��اء يحمل 
متوفرة  الأ�شا�شية  اخلدمات  وكافة  ممتاز  ت�شطيب  والبناية  الكربى 
نظيف  حجر  واجهات  والبناية  الطوابق  قانون  على  مفروزة  والعمارة 
وال�شقق خمدومة من بيت الدرج مع درابزين حديد وم�شعد كهربائي 

وعمر البناء حوايل 8 �شنوات وكافة اخلدمات الأ�شا�شية متوفرة لها.
ثانياً: و�شف ال�شقة: -

ال�شقة حتمل الرقم 112/ 529 وهي ال�شقة اجلنوبية من الطابق الأول 
مربع  مرت   184 الت�شجيل  �شند  ح�شب  م�شاحتها  والبالغ  �شطحها  عدا 
ال��درج وهي موؤلفة من غرفة �شيوف مع  وال�شقة لها مدخل من بيت 
طعام ملحق بها بلكونة اأر�شية رخام مع ديكورات جب�شن واملوزع رخام 
رخام  اأر�شية  معي�شة  وغرفة  فقط  �شور  مع  وم�شتودع  �شيوف  وحمام 
خزائن  ال��واج��ه��ات  جميع  خ�شي  راك���ب  واملطبخ  املطبخ  على  مفتوحة 
بلكونة غرفة  ع��ل��ى  ب���اب  ول���ه  ط��ع��ام �شغري  ج��ن��اح  م��ع  و�شفلية  ع��ل��وي��ة 
ال�شيوف وثالثة غرف نوم منهم واح��دة ما�شرت وحمام م�شرتك بن 
وجوانب  وار�شية  �شرياميك  النوم  وار�شية  رخ��ام  وامل��وزع  النوم  غ��رف 
املعية  غرف  يف�شل  كورديون  باب  وي��وج  �شرياميك  واحلمامات  املطبخ 
وال�شبابيك  خ�شب  الداخلية  والب��واب  ال�شيوف  غرفة  وعن  النوم  عن 
كهرباء  واملعي�شة  ال�شيوف  لغرفة  والب��اج��ورات  اب��اج��ورات  مع  املنيوم 
وجناح النوم عادي يدوي وال�شقة مزودة بالتدفئة املركزية امل�شتقلة مع 

ديكورات حتجري بغرفة املعي�شة والت�شطيب ب�شل عام ديلوك�ض.
ثالثاً: التقدير: - 

لها وموقعها  ال�شابق  وال�شف  الت�شطيبات  ال�شقة وح�شب  ح�شب موقع 
قدر �شعر املرت املربع الواحد مببلغ 700 دينار.

م�شاحة ال�شقة 184 م2 × 700 دينار املرت =128800 دينار )مائة وثمانية 
وع�شرون الفاً وثمامنائة دينار(

وقد متت امل��زاودة على العقار من قبل امل��زاود الأخ��ري املحكوم له بنك 
الأردن مببلغ )64400( اأربعة و�شتون األفاً واربعمائة دينار.

فمن له الرغبة باملزايدة عليه مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية �شمال 
عمان خالل خم�شة واربعون يوماً من اليوم التايل من تاريخ ن�شر هذا 
العالن يف �شحيفتن يوميتن حمليتن على ان ي�شطحب معه %10 
من القيمة املقدرة كتاأمينات للدخول باملزاد العلني على ان ل تقل ن�شبة 
ال�شم عن 3% من بدل املزاودة الخري،علماً باأن اجور الدللة والطوابع 

تعود على املزاود الخري.
ماأمور تنفيذحمكمة بداية �شمال عمان

حمكمة �شلح بني كنانة/دائرة التنفيذ 
الرقم 2017/560

اعالن انذار نهائي ملدة خم�شة ع�شر يوما �شادر 
عن دائرة تنفيذ حمكمة �شلح بني كنانة يف 

الق�شية التنفيذية رقم 2017/560

وامل��ت��ك��ون��ة ب���ني ال����دائ����ن: ال��ب��ن��ك االه��ل��ي 
االردين-وك���������ي���������اله امل����ح����ام����ي����ان اجم���د 
ال���ع���ب���دال���الت وحم���م���د م��ن�����ش��ور احل���دي���دي
وامل������دي������ن/ال������ك������ف������ي������ل ب�����ال�����ع�����ق�����ار: 
حم����م����د اب�����راه�����ي�����م حم����م����د م�����ق�����دادي
عليكم  امل�شتحقة  املبالغ  لدفع  التنفيذية  الخ��ط��ارات  تبلغتم  قد  كنتم 
ع�شر  خم�شة  دينار،   )15000( والبالغة  الردين  الهلي  البنك  للدائن 
وحتى  وامل�شاريف  والر�شوم  والعمولت  الفوائد  عدا  اردين  دينار  الف 
ال�����ش��داد ال��ت��ام، وح��ي��ث مل ت��ق��وم��وا ب��ذل��ك ف��ق��د مت ط���رح الم����وال غري 
املنقولة التالية للبيع باملزاد العلني والتي هي كامل ال�شقة رقم )111( 
املقامة على قطعة الر�ض وما )8( حو�ض رقم )5( البلد – قرية حامت 
– ارا�شي بني كنانة، والبالغة م�شاحتها ح�شب �شند الت�شجيل )143م2( 
للدين  تاأمينا  وامل��و���ش��وع��ة  اع���اله  بالعقار  للكفيل  ملكيتها  وال��ع��ائ��دة 
ل�شالح الدائن البنك الهلي الردين مبوجب �شند التاأمن رقم )67( 
خم�شة  دينار،   )15000( بقيمة  الوىل  الدرجة  من   2014/5/27 تاريخ 

ع�شر الف دينار، واملنظم لدى مديرية ت�شجيل ارا�شي بني كنانة.
 – ال�شرو  بلدية  ح���دود  داخ���ل  تقع  اع���اله  ال�شقة  ان  ال��ع��ق��ار:  م��وق��ع   *
منطقة ح���امت – وت��ق��ع ال�����ش��ق��ة يف اجل��ه��ة اجل��ن��وب��ي��ة م��ن ب��ل��دة ح��امت 
طريق  على  ال�شقة  وتقع  )60م(  ح��وايل  الرئي�شي  ال�����ش��ارع  ع��ن  وتبعد 
مفتوح ومعبد، وهي طابق اول عدا �شطحه مبنية من ال�شمنت امل�شلح 
والطوب واجلدران اخلارجية ق�شارة وابواب و�شبابيك املنيوم ومناخل 
)143م2(  م�شاحتها  عادية  ال�شقة  وت�شطيبات  عادي  بالط  والر�شيات 
ابراهيم  حممد  عليه  امل��ح��ك��وم  ن�شيب  وان  اخل��دم��ات،  ك��اف��ة  وت�شلها 
ارب��ع ح�ش�ض وت�شاوي=  ا�شل  واح��دة من  الر���ض ح�شة  م��ق��دادي من 

522.07م2÷4×1= 130.51م2، وعليه فان التقدير يكون كالتايل:
* التقديرات: 

املدين من الر���ض مببلغ وقدره  املربع من ح�شة  1- نقدر قيمة املرت 
)20( دينارا، وعليه فان اجمايل قيمة الر�ض= 130.51م2×20 دينارا= 

2610.35 دينار.
2- نقدر قيمة املرت املربع من ال�شقة مببلغ وقدره )160( دينارا، وعليه 

فان اجمايل قيمة ال�شقة= 143م2×160 دينارا= 22880 دينارا.
- وعليه فان اجمايل قيمة ح�شة املدين من الر�ض وال�شقة= 2610.35+ 

22880= 25490.35 دينار.
هذا وقد متت املزاودة على العقار من قبل الدائن البنك الهلي الردين 
ببدل وقدره )16568( دينارا، �شتة ع�شر الفا وخم�شمائة وثمانية و�شتون 

دينارا اردنيا.
وعليه ان�شر النذار النهائي لتقوموا بدفع املبلغ املطلوب منكم والبالغ 
)15000( دينار، خم�شة ع�شر الف دينار اردين، عدا الفوائد والعمولت 
والر�شوم وامل�شاريف وحتى ال�شداد التام وذلك خالل خم�شة ع�شر يوما 
�شيجري  وان مل تقوموا بذلك  الن���ذار،  ه��ذا  لن�شر  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  م��ن 
ت�شرف  �شند  و�شيعطى  الخ���ري  امل����زاود  ب��ا���ش��م  اع���اله  ال��ع��ق��ار  ت�شجيل 

بالموال غري املنقولة اعاله.
بني  �شلح  حمكمة  تنفيذ  ل��دائ��رة  احل�شور  ب��امل��زاودة  يرغب  من  فعلى 
الن��ذار يف  لن�شر هذا  التايل  اليوم  كنانة خالل خم�شة ع�شر يوما من 
�شحيفتن يوميتن حمليتن، م�شطحبا معه تاأمينا 10% من القيمة 
امل���زاودة  ب��دل  اع���اله، على ان ل تقل ن�شبة ال�شم ع��ن 5% م��ن  امل��ق��درة 

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

وزارة العدل
حمكمة �شلح بني كنانة

دائرة التنفيذ الرقم : 2018/2016
تنفيذ  دائ��رة  مل��دة )15( يوما �شادر عن  العلني  ب��امل��زاد  اول  بيع  اع��الن 
 )2018/2016( رق��م  التنفيذية  الق�شية  يف  كنانه  بني  �شلح  حمكمة 
اجمد  املحاميان  وكياله  الردين  الهلي  البنك  الدائن  بن  واملتكونة 
ا�شعد  وائ��ل  بالعقار  والكفيل  اخل�شاونة  ع�شمت  وح���ازم  العبدالالت 

حممد ال�شالل
يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني كامل قطعة الر�ض رقم 
والبالغة  كنانه،  بني  ارا�شي  ملكا  قرية  الهدم   )68( رقم  حو�ض   )11(
للكفيل  ملكيتها  والعائدة  )58877م2(  الت�شجيل  �شند  ح�شب  م�شاحتها 
الهلى  البنك  الدائن  ل�شالح  للدين  تاأمينا  واملو�شوعة  اعاله  بالعقار 
الردين مبوجب �شند الدين رقم )10( تاريخ 2012/1/22 من الدرجة 
الوىل بقيمة )267500( دينار مائتان و�شبعة و�شتون الف وخم�شمائة 

دينار اردين واملنظم لدى مديرية ت�شجيل ارا�شي بني كنانه.
اىل  الرجوع  وبعد  الواقع  على  احل�شي  الك�شف  وبعد   : الفني  التقرير 
املربزات والتجول يف قطعة الر�ض مو�شوع الدعوى وعمل احل�شابات 

الفنية الالزمة تبن ما يلي:
ان �شند الت�شجيل وخمطط الرا�شي تنطبق على بع�شها البع�ض من 
جهة وعلى الواقع الر�ض من جهة اخرى وان قطعة الر�ض من النوع 
)امللك( تقع داخ��ل ح��دود بلدية خالد بن الوليد / منطقة ملكا وتقع 
ذات  ال�شلك  بلدة ملكا والقطعة غري منتظمة  يف اجلهة اجلنوبية من 
طبيعة حرجية يوجد فيها ال�شخور الثابتة واملتحركة ويقع على جزء 
مفتوح  غري  اف���رازي  طريق  اجلنوبية  اجلهة  من  القطعة  واجهة  من 
وغري معبد والقطعة خمدومة بطريق من اجلهة ال�شمالية ال�شرقية 
غري مفتوح وغري معبد ول ي�شل قطعة الر�ض مو�شوع الدعوى �شوى 

ما ذكر من خدمات.
التقديرات : تقدر قيم العقار ح�شب ال�شعار الدارجة حاليا وبناء على 
ما تقدم وبعد مراعاة جميع ال�ش�ض التي افهمتنا اياه املحكمة املوقرة 
العامة ونوع  العقار عن اخلدمات  وق��رب  العقار وبعد  من حيث موقع 
املربع  امل��رت  قيمة  نقدر  فاننا  حاليا  ال��دارج��ة  ال�شعار  ح�شب  التنظيم 
الواحد من قطعة الر�ض مببلغ وقدره )1،8( دينار وبالرجوع اىل �شند 
الت�شجيل املربز يف الق�شية حيث ان م�شاحة القطعة ت�شاوي 58877م2 

وي�شاوي 1،8 دينار × 58877م2 = 105978،6 دينار
ادن��اه  اجل��دول  املبينة يف  ال�شجار  الدعوى  القطعة مو�شوع  على  وق��ع 

وكما يلي:
العمر / العددالنوع

�شنة
قيمة 

ال�شجرة 
الواحدة/ د

القيمة 
الجمالية 

/ د
38601204560حرجي
1640801280حرجي

5840املجموع
ا�شجار  من  عليها  وم��ا  ال��دع��وى  مو�شوع  القطعة  قيمة  ت�شبح  وعليه 

ت�شاوي:
ال��ف  ع�شر  واح����دى  م��ائ��ة  دي��ن��ار   111818،6  = د   5840  + د   105978،6

وثمامنائة وثمانية ع�شر دينارا و �شتون قر�ض
فعلى من يرغب باملزاودة احل�شور لدائرة تنفيذ حمكمة �شلح بني كنانة 
الع��الن يف �شحيفتن  ه��ذا  لن�شر  التايل  اليوم  يوما من  خ��الل )15( 
يوميتن حمليتن م�شطحبا معه تاأمينا 10% من القيمة املقدرة اعاله، 
باأن  املقدرة علما  القيمة  امل��زاودة عن )50%( من  ن�شبة  ان ل تقل  على 

الطوابع والدللة تعود على املزاود الخري
ماأمور التنفيذ

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

يف الدعوى التنفيذية ذات الرقم 
2018/5636ع

واملتكونة فيما بن:
الدائن: �شركه بنك الردن وكيالهما املحاميان ا�شامه 

�شكري و�شادي ايبف.
واملدين: اأجمد ح�شني خلف الداودية.

املدين  العلني كامل ح�ش�ض  املزاد  بانه مطروح للبيع يف  يعلن للعموم 
اجلبيهة  قرية  �شجرات  ام   8 حو�ض   1109/131 رق��م  ال�شقة  يف  اأع��اله 
من  الردن  بنك  الدائن  لدين  تاأمينا  واملو�شوعة  عمان  �شمال  اأرا�شي 
الدرجة الوىل مبوجب �شند تامن دين رق��م4279 معاملة 313 تاريخ 
دينار  وع�شرون  وخم�شة  و�شبعمائة  ال��ف  �شتون  بقيمة   2017/11/27

والفائدة والر�شوم والعمولت.
الو�شف:

يقع العقار يف حدود امانة عمان الكربى منطقة اجلبيهة حي اجلامعة 
�شارع احمد اإ�شماعيل علي ح�شن مقابل م�شجد اخل�شر عمارة رقم 9 ب 
ح�شب ترقيم امانة عمان الكربى والعقار مقام على القطعة رقم 1109 
قرية اجلبيهة �شمن  اأرا���ش��ي  �شجرات من  ام   8 131 حو�ض  رق��م  �شقة 
اأرا�شي مديرية اأرا�شي �شمال عمان وهي ال�شقة ال�شمالية من الطابق 
الثالث عدا �شطحها املعترب منافع م�شرتكة وتبلغ م�شاحتها 209 مرت 
وال�شقة مكونة من  الداودية  للمالك اجمد ح�شني خلف  وتعود  مربع 
ثالث غرف نوم احدها ما�شرت وثالث حمامات ومطبخ راكب و�شالة 
حرف ال وبرنده ومعي�شة والبالط الأر�شي �شرياميك وجدران املطبخ 
واحل��م��ام��ات ب��ور���ش��الن وي��وج��د دي��ك��ورات م��ن اجلب�ض وده���ان تطبيع 
الدرج جرانيت ويوجد دربزين حديد على  والباجورات راكبه وبالط 

الدرج وامل�شعد �شغال وال�شبابيك املنيوم والبواب من اخل�شب. 
التقديرات:

ل����ل���������ش����ق����ة  ال������������واح������������د  امل�����������رب�����������ع  امل��������������رت  �������ش������ع������ر  ت�������ق�������دي�������ر  مت 
ال���������������ش�������ق�������ة: ق�������ي�������م�������ة  ف���������ت���������ك���������ون  دي�������������ن�������������ار   485 مب�������ب�������ل�������غ 

م�شاحة ال�شقة 209 مرت مربع × 485 دينار = 101365 دينار مائة وواحد 
الف وثالثمائة وخم�شة و�شتون دينار.

علما بانه متت املزاودة على العقار من قبل املزاود الأخري بنك الأردن 
وقد بلغت اآخر مزاودة مبلغ وقدره 50683 دينار 

�شمال  بداية  تنفيذ حمكمة  دائ��رة  ب��امل��زاودة مراجعة  يرغب  فعلى من 
ع��م��ان خ���الل م���دة خم�شة ع�شر ي��وم��ا م��ن ال��ي��وم ال��ت��ايل ل��ت��اري��خ ن�شر 
اليد  و�شع  عند  املقدرة  القيمة  10% من  معه  الع��الن م�شطحبا  هذا 
اأقل من 5% من  تامينا للدخول باملزاد ول يجوز خالل هذه املدة �شم 
باملزاودة  امل��زاودة الأخري والبالغة 50683 دينار وعلى من يرغب  قيمة 

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

علما ان اأجور الن�شر والدللة والطوابع تعود على املزاود الخري علما 
ان اأجور الن�شر والدللة والطوابع تعود على املزاود الخري.

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �شمال عمان

اعالن بيع ثالث �شادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية حقوق �شرق عمان
 بالق�شية التنفيذية رقم 2018/7625 ع

واملتكونة بن: - املح��كوم له:- بنك ال�شكان للتجارة والتمويل وكيله املحامي �شدام الرحامنة 
واملحكوم عليه:- املدين/حممود احمد حممد اليو�شف  / الكفيلة/�شمرين خالد �شعيد �شعاده 

تعلن دائرة تنفيذ �شرق عمان وبناًء على قرار رئي�ض التنفيذ للعموم باأنه �شيطرح للبيع باملزاد العلني ال�شقة رقم -102 وهي ال�شقة ال�شرقية من الطابق الت�شوية وتوابعها عدا �شطحها 
والواقعه �شمن البناء املقام على قطعه الأر�ض رقم 5813 من حو�ض خنيف�شة رقم )3( من ارا�شي �شرق عمان والعائدة ملكيتها للمدين حممود احمد حممد اليو�شف والكفيلة 
�شمرين خالد �شعيد �شعاده واملرهونة من الدرجة الأوىل ل�شالح بنك ال�شكان للتجارة والتمويل مبوجب �شند تامن الدين رقم 1532 معاملة رقم 24 تاريخ 2016/10/05 لدى دائرة 

ت�شجيل اأرا�شي �شرق عمان لقاء مديونية املدينن اعاله.
اأوًل:- و�شف العقار:- ال�شقة رقم -102 الواقعة على قطعة الر�ض رقم 5813 من حو�ض رقم 3 )خنيف�شة( من ارا�شي قرية النويجي�ض من ارا�شي �شرق عمان وتقع �شرقي �شارع 
المري حمزة بن احل�شن، واىل اجلنوب ال�شرقي من م�شجد عبداهلل مفلح املخيمري الدعجة )معروف با�شم م�شجد التراك( وبالقرب منه وهي ال�شقة ال�شرقية من الطابق الت�شوية 
عدا �شطحها وال�شقة يف بناء مكون من خم�شة طوابق )ت�شوية، ار�شي، واول وثاين وثالث( ويوجد �شقتن يف كل طابق وعدد ال�شقق يف البناء 9 �شقق وواجهات البناء جميعها من احلجر 

البي�ض النظيف واخلدمات امل�شرتكة يف طابق الت�شوية حيث يوجد مواقف لل�شيارات وغرفة احلار�ض وغرفة اخلزين وباقي اخلدمات + ال�شقة )مو�شوع الدعوى(
الت�شطيب الداخلي:- مكونة من �شالة مدخل )انرتيه( توؤدي اىل �شالون لل�شيوف و�شفرة يت�شالن من خالل باب �شحاب من الملنيوم والزجاج املزدوج يتبعه باب حديد حماية 
ب�شاحة خارجية �شرقية تو�شل اىل �شارع حمزة ال�شلمي ويوجد مطبخ راكب يت�شل من خالل باب من احلديد والزجاج يت�شل بال�شاحة اخلارجية ال�شرقية و�شالة معي�شة �شغرية 
تتو�شط ال�شقة، وثالث غرف نوم احدهن غرفة نوم رئي�شية يوجد فيها حمام افرجني )طقم كامل( خلدمة غرفتي النوم وغرفة كامل + �شاور بوك�ض( وحمام ثاين افرجي )طقم 

كامل( خلدمة غرفتي النوم، وغرفة غ�شيل �شغرية وحمام افرجني ثالث خا�ض بخدمة ال�شيوف.
الت�شطيبات جيدة حيث الدهان مل�شن يف جميع عنا�شر ال�شقة ويوجد ديكورات جب�شن جيدة مع بحرات مع عنا�شر انارة يف اغلب عنا�شر ال�شقة وبالط الر�شيات لل�شقة كاملة من 
ال�شرياميك واملطبخ راكب ومكون من واجهتن �شفليتن وعلويتن من اخل�شب تتو�شطه طاولة من اجلرانيت للخدمة وجدران وار�شيات املطبخ واحلمامات من ال�شرياميك واطقم 
احلمامات راكبة بالكامل والبواب الداخلية من خ�شب الكب�ض املحلي لتيه والباب اخلارجي لل�شقة من خ�شب احل�شو ملكرر الدرج والبواب اخلارجية من احلديد والزجاج وكافة 

النوافذ من الملنيوم والزجاج املزدوج والباجورات تعمل كهربائيا ويوجد حديد حماية على كافة النوافذ وليوجد تدفئة.
يوجد مدخلن لل�شقة الول مكرر درج باب خ�شب ح�شو واملدخل الثاين خا�ض بها من ال�شور ال�شمايل عبارة عن بوابة حديدية كبرية توؤدي ملوقف �شيارة مبلط ببالط من �شحف 

الرخام ومن املوقف تهبط 10 درجات رخامية اىل �شاحة �شرقية مبلطة ببالط ال�شرياميك 
�شمن ال�شاحة حو�ض ترابي فيه ا�شجار �شمنها دالية ونباتات زينة �شغرية.

ال�شقة خمدومة مبكرر درج له دربزين من احلديد ويوجد م�شعد خلدمة البناء �شغال وقت الك�شف 
يقدر عمر البناء بحوايل خم�ض اعوام 

جميع اخلدمات من ماء وكهرباء وات�شالت و�شوارع معبدة متوفرة يف املوقع وهو موقع جيد وحماط بالبنية ال�شكنية وعمارات ال�شقق ال�شكنية.
* التقديرات:-

حيث ان امل�شاحة الجمالية لل�شقة 166م2 نقدر �شعر املرت املربع لل�شقة 500 د/م2 مبا يف ذلك توابعها ال�شاحة ال�شرقية وموقف ال�شيارة ونباتات الزينة )حقها من اخلدمات والر�ض 
وال�شطح الذي هو عبارة عن خدمات م�شرتكة(

)166م2 × 500 د( = 83000 )ثالثة وثمانون الف دينار اردنيا(
قيمة احل�شة الواحدة =83000 دينار/2 ح�ش�ض = 41500 دينار/احل�شة الواحدة

القيمة/دينار ارديناحل�شةا�شم املالك
41500 دينار اردين1�شمرين خالد �شعيد �شعادة

41500 دينار اردين1حممود احمد حممد اليو�شف
83000 دينار اردينكاماًل املجموع

فعلى من يرغب بال�شراء مراجعة هذه الدائرة خالل مدة خم�شة ع�شر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ ن�شر هذا العالن 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 والدللة والطوابع تعود على املزاود الخري على ان ل تقل املزاودة عن 50% من القيمة املقدرة.
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية حقوق �شرق عمان

اعالن بيع ثاين �شادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية �شمال عمان  بالق�شية التنفيذية رقم 2014/3670 ع
وامل���ت���ك���ون���ة ب�����ن: امل��ح��������ك��وم ل������ه:- ب���ن���ك ال����ش���ك���ان ل���ل���ت���ج���ارة وال���ت���م���وي���ل وك���ي���ل���ه امل���ح���ام���ي ح����م����دان ال���ع���ب���ادي
وامل�������ح�������ك�������وم ع�������ل�������ي�������ه:- ورث�������������ة امل����������دي����������ن/ �������ش������ال������ح ع������ب������دال������رح������ي������م ��������ش�������امل اخل�������الي�������ل�������ة ك��������ل م������ن:

* خليل �شالح عبدالرحيم اخلاليلة.

* عبادة �شالح عبدالرحيم اخلاليلة.
* ربيعة عايد مطلق اخلوالده.

* رائدة خليل منيزل عبداهلل ب�شفتها وريثة وب�شفتها الو�شية على ابنتها القا�شر جود �شالح عبدالرحيم اخلاليلة.
* عبدالرحيم �شالح عبدالرحيم اخلاليلة.

* روعه �شالح عبدالرحيم اخلاليلة.
تعلن دائرة التنفيذ للعموم باأنه �شيباع باملزاد العلني قطعة الر�ض رقم 1457 حو�ض 8/ ال�شم�شاين قرية تالع العلي من ارا�شي �شمال عمان والعائدة 
ملكيتها للمدين املرحوم �شالح عبدالرحيم �شامل اخلاليلة واملرهونة من الدرجة الأوىل ل�شالح بنك ال�شكان للتجارة والتمويل مبوجب �شند تامن 

الدين رقم 4401 معاملة رقم 340 تاريخ 2006/12/28 لدى دائرة ت�شجيل اأرا�شي �شمال عمان لقاء مديونية املدين اعاله.
و�شف العقار:- تقع قطعة الر�ض رقم 1457 حو�ض 8 ال�شم�شاين من ارا�شي قرية تالع العلي والبالغ م�شاحتها 981م2 �شمن مناطق امانة عمان 
ال�شوئية  ال�شارة  بالقرب من  تقع  والقطعة  بن عبدالعزيز  �شارع عمر  ال�شماق وهي على دخلة متفرعة من  وام  العلي وخلدا  الكربى/منطقة تالع 
)مدخل لل�شفارة ال�شينية وفندق الديز ان( منطقة الرابية ورقم البناء )52 ب( ح�شب ترميز امانة عمان وجميع اخلدمات متوفرة وكذلك ال�شواق 

التجارية و�شهولة الو�شول اليها من خالل �شبكة املوا�شالت املحلية.
و�شف البناء:- البناء عبارة عن بناء �شكني )�شقق مفرو�شة لاليجار( ويتكون البناء من خم�شة طوابق مف�شلة كالتي:-

طابق ت�شوية م�شاحته 405 مرت مربع ح�شب ما ورد باذن ال�شغال وطابق الت�شوية موؤلف من ثالث ا�شتوديوهات وغرفة حار�ض وغرفة كهرباء ومواقف 
�شيارات وال�شتوديوهات موؤلفة من �شالون مع مطبخ وغرفة نوم وحمام وتبلغ م�شاحتها الجمالية 80 مرت مربع وهي موؤجرة.

الطابق الر�شي م�شاحته 403 مرت مربع ح�شب ماورد باذن ال�شغال والطابق موؤلف من اربعة �شقق مفرو�شة م�شاحة ال�شقق الجمالية لالربعة �شقق 
)380( مرت مربع وبناء على ما تقدم تبن لنا بانه يوجد بع�ض من ال�شقق بحاجة اىل �شيانة وبع�ض ال�شقق متو�شطة وبع�ض ال�شقق جيدة وكذلك تبن 
لنا ان ال�شقق ذوات الرقام )1+5+9+13( املقامة يف الطابق الر�شي نف�ض املوا�شفات حيث ان كل �شقة تتاألف من )�شالون �شيوف + مطبخ + غرفة نوم + 
حمام( وال�شقق ذوات الرقام )2+6+10+14( املقامة يف الطابق الول نف�ض املوا�شفات حيث ان كل �شقة تتالف من )�شالون �شيوف مع فرندة + حمامن 
+ مطبخ + غرفتن نوم( وال�شقق ذوات الرقام )3+7+11+15( املقامة يف الطابق الثاين نف�ض املوا�شفات حيث ان كل �شقة تتالف من )�شالون �شيوف 
مع فرندة + حمام + مطبخ + غرفتن نوم( وال�شقق ذوات الرقام )4+8+12+16( املقامة يف الطابق الثالث نف�ض املوا�شفات حيث ان كل �شقة تتاألف من 

)�شالون �شيوف مع فرندة + حمام + مطبخ + غرفتن نوم(
الت�شطيبات:- بالط الر�شيات لل�شقق واملطابخ واحلمامات �شرياميك وبالط اجلدران للمطابخ واحلمامات �شرياميك 

ا�شقف ال�شالونات ديكورات جب�شن 
الدهان بع�ض ال�شقق دهان امل�شن + دهان تو�شنتو + دهان تطبيع وا�شقف ال�شقق دهان امل�شن 

خزائن املطابخ معلقة وار�شية خ�شب وهي قدمية بع�شها بحاجة اىل �شيانة 
ال�شبابيك املنيوم مع اباجورات وال�شبابيك علي ال�شقق الر�شية من اجلهة اجلنوبية عليها حماية حديد

اطقم احلمامات افرجني
الدرج الداخلي للعمارة ثالثة �شواحط الطابق الر�شي فقط عليه درابزين حماية وبالط الدرج رخام 

يوجد �شمن البناء م�شعد راكب
�شطح البناء ليوجد عليه اأية غرف خدمات �شوى تنكات املياه 

بع�ض ال�شقق موؤجرة والبع�ض منها خالية 
التقديرات:-

يقدر قيمة املرت املربع لالر�ض 500 دينار 
يقدر قيمة املرت املربع للبناء 200 دينار 

علما ان م�شاحة البناء �شامال لبيت الدرج وامل�شعد واخلدمات تبلغ ح�شب اذن ال�شغال )2017( مرت مربع وعليه نكون القيمة الجمالية لقطعة الر�ض 
والبناء املقام عليها ت�شاوي:

981 × 500 = 490500 قيمة ار�ض العقار 
2017 × 200 = 403400 قيمة البناء 

وعليه تكون القيمة الجمالية لر�ض العقار والبناء القائم عليها 
490500 + 403400 = 893900 دينار )ثمامنائة وثالثة وت�شعون الفا وت�شعماية دينار 

فعلى من يرغب بال�شراء مراجعة هذه الدائرة خالل مدة خم�شة ع�شر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ ن�شر هذا العالن 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 والدللة والطوابع 

تعود على املزاود الخري على ان ل تقل املزاودة عن 50% من القيمة املقدرة.
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �شمال عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�ضة للم�ضتانف �ضدهم
اجل��م��ارك ا�ضتئناف  حمكمة  ع��ن  ���ض��ادرة 
ج��زاء ا�ضتئناف   2019/311 ال��دع��وى  رق��م 

هيئة القا�شي الرئي�ض ع�شام ابو غنيم
 امل���ط���ل���وب ت��ب��ل��ي��غ��ه��م/امل�����ض��ت��ان��ف ���ض��ده��م:
1-STALCO FREIGHT
INTERNATIONAL CO (SFICO) I.I.C
2-������ض�����ري�����ف حم����م����د م����و�����ض����ى ����ض���ن���ان
3-زي�����������������اد ط��������ه م�����و������ض�����ى ح�������ض���ن
4-ا�����ض����ام����ة ن�����ض��ر حم���م���د ال����درد�����ض����اوي
5-������ض�����رك�����ة ن���������ض����ر ال������درد�������ض������اوي
6-حم�����م�����د ف����ه����د اح����م����د ال���ت���ع���ام���رة
7-ا��������ض�������رف حم����م����د ع���ي�������ض���ى ال���ع���ك���ل
8-رم�������ض���ان ن�����ض��ر حم��م��د ال���درد����ض���اوي
9-ج���ه���اد اب��راه��ي��م ���ض��ام��ة ال���درد����ض���اوي

10-حم���م���د ن��اج��ي اب��راه��ي��م ع��ب��دال��دامي 

 جمهويل مكان القامة
ي��ق��ت�����ض��ي ح�����ض��ورك��م ي����وم االرب����ع����اء امل���واف���ق 
للنظر  �ضباحا  )التا�ضعة(  ال�ضاعة   2019/9/11
م�ضاعد  امل�ضتانف  م��ن  امل��ق��دم  اال�ضتئناف  يف 
ويف  لوظيفته،  باال�ضافة  اجلمركي  العام  النائب 
حال تخلفكم عن احل�ضور ت�ضري عليكم االحكام 
املحاكمات  ا���ض��ول  ق��ان��ون  يف  عليها  املن�ضو�ص 

اجلزائية.

دائرة تنفيذ �ضمال عمان
اخطار �ضادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية: 11-1/)2019/6111( 
�ضجل عام - �ص

�ضليمان  جمال   -1 عليه/املدين:  املحكوم  ا�ضم 
عبدالرحمن ارتيمه

ع��ن��وان��ه: ع��م��ان/ع��م��ان – ط���ارق ���ض��ارع حماد 
جامو�ص – فيال رقم )32(

2- نادر حممد �ضيف اهلل املقابله
– جممع  احل�ضن  – �ضارع  اربد/اربد  عنوانه: 

دروا�ضة التجاري
التنفيذي: 3-5/)10180- رقم االعالم/ال�ضند 

2018( – �ضجل عام – تاريخه: 2019/4/29
حمل �ضدوره: تنفيذ �ضمال عمان

وال��ر���ض��وم  دي��ن��ار  ب��ه/ال��دي��ن: 8000  امل��ح��ك��وم 
والفائدة  اإن وجدت  واتعاب املحاماة  وامل�ضاريف 

اإن وجدت 
يومًا  ع�ضر  خم�ضة  خ��الل  ت��وؤدي  اأن  عليك  يجب 
تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار اإىل املحكوم له/

املبلغ  ال�ضرايرة،  غدير  حممود  ريا�ص  الدائن 
املبني اأعاله.

واإذا انق�ضت هذه املدة ومل توؤد الدين املذكور اأو 
التنفيذ  دائرة  �ضتقوم  القانونية  الت�ضوية  تعر�ص 
قانونا  ال��الزم��ة  التنفيذية  املعامالت  مببا�ضرة 

بحقك.
ماأمور التنفيذ �ضمال عمان

حمكمة االقت�شادية /بداية حقوق عمان املوقرة 
مذكرة تبليغ موعد جل�شة للمدعى عليهم

رقم الدعوى: 2019/327.
ال�قا�ش��ي: اأجمد ال�شريدة

ب�شفتها  ال��دروب��ي  مفلح  اللطيف  عبد  �شمية   -1 عليه:  امل��دع��ى  ا���ش��م 
اح��د ورث��ة امل��رح��وم ح�شام ن��زال ه��الل ال��دروب��ي وو���ش��ي لكل م��ن غنى 
للرتكة  بال�شافة  ال��دروب��ي  ن��زال  ون��دى ح�شام  ال��دروب��ي  ن��زال  ح�شام 
ل����ل����رتك����ة  ب������ال�������ش������اف������ة  ال����������دروب����������ي  ن�������������زال  ح�����������ش�����ام  اي�������ه�������م   -2
ل����ل����رتك����ة ب������ال�������ش������اف������ة  ال����������دروب����������ي  ن������������زال  ح�����������ش�����ام  اح������م������د   -3
ل����ل����رتك����ة ب������ال�������ش������اف������ة  ال����������دروب����������ي  ن�������������زال  ح�����������ش�����ام  روان   -4
ل���ل���رتك���ة ب�����ال������ش�����اف�����ة  ال���������دروب���������ي  ن������������زال  ح�����������ش�����ام  ا��������ش�������الم   -5
ل����ل����رتك����ة ب������ال�������ش������اف������ة  ال����������دروب����������ي  ن������������زال  ح�����������ش�����ام  ان���������������وار   -6
7- ���ش��ي��م��ة ����ش���ل���ي���م���ان ع���ب���د ال�����ق�����ادر ال����ع����ب����ادي ب���ال����ش���اف���ة ل��ل��رتك��ة 
العنوان: الردن – ناعور - مرج احلمام - قرب ا�شكان عالية - ال�شارع املتفرع من �شارع 
احمد املرزوق- جنوب غرب حمطة ابو زهرة ودوار اجلندي بحوايل 300م بناء رقم 10
يقت�شي ح�شوركم يوم الحد املوافق 2019/9/15 ال�شاعة التا�شعة �شباحاً للنظر يف 
للتجارة  الإ�شكان  بنك  عليكم  اأقامها  والتي  اأع��اله  رقم  احلقوقية  البدائية  الدعوى 
والتمويل وكيلته املحامية ماريان ف�شايل فاإذا مل حت�شر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

الأحكام املن�شو�ض عليها يف قانون اأ�شول املحاكمات املدنية.

اخطار خا�ض �شادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية جنوب عمان 
يف الق�شية التنفيذية رقم 5533/ 2018 ع 

اىل املحكوم عليه/املدين:- �شركة القرنة و�شالمة و�شركاهم 
بكفالة عقار: 1- يو�شف احمد ح�شن القرنة 

2- داود ح�شن خليل �شالمة 
اآخر عنوان له: عمان - ابو علندا – املنطقة ال�شناعية – املغبة الغربية واىل اجلهة 
ال�شمالية الغربية من دوار املنطقة ال�شناعية – الرقيم بحوايل 900 م – بناء هناجر 
�شناعية – �شركة القد�ض لل�شناعة والن�شاءات وتقع على �شارع متفرع من �شارع ابن 

هاين الندل�شي – وحاليا جمهويل مكان القامة. 
 1( حو�ض   )32( رق��م  الر����ض  قطعة  قيمة  وتقدير  اليد  و�شع  مت  ق��د  بانه  اعلمكم 
عليها  املقام  والبنية  عمان  جنوب  ارا�شي  من  علندا  اب��و  قرية   )21( لوحة  امل���دورة( 
املو�شوعة تامينا للدين ل�شالح الدائن بنك ال�شكان للتجارة والتمويل مبوجب �شند 
الدين رقم 1732 معاملة رقم 41 تاريخه 2005/12/07 �شند الدين رقم 534 معاملة 
رقم 295 تاريخه 2015/03/30 علما انه يحق لكم العرتا�ض على التقرير والقيمة 
املقدرة 834040 دينار )ثمامنائة واربعة وثالثون الفا واربعون دينار( متهيدا لبيعه 

باملزاد العلني.
وانه ميكنكم مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية جنوب عمان لالطالع على تقدير 
و�شع اليد علما بانه يحق لكم العرتا�ض عليه لدى حمكمة ال�شتئناف خالل ع�شرة 

ايام من تاريخ تبليغ هذا ال�شعار.
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية جنوب عمان



اعالن بيع اأول باملزاد العلني ملدة )15( يوما 
�صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة �صلح بني كنانة 

يف الق�صية التنفيذية رقم )2018/2015( 
االردين  االأه�������ل�������ي  ال�����دائ�����ن/ال�����ب�����ن�����ك  ب������ن  وامل�����ت�����ك�����ون�����ة 
وكياله املحاميان اأجمد العبدالالت وحازم ع�صمت اخل�صاونة
وال����ك����ف����ي����ل ب�����ال�����ع�����ق�����ار/وائ�����ل اأ������ص�����ع�����د حم����م����د ال���������ص����الل
يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد كامل قطعة االأر�ض رقم )77( 
حو�ض رقم )13( جدار الفالحن قرية ملكا اأرا�صي بني كنانة، والبالغة 
ملكيتها  وال��ع��ائ��دة  )5330.570م2(  الت�صجيل  �صند  ح�صب  م�صاحتها 
البنك  الدائن  للدين ل�صالح  تاأميناً  واملو�صوعة  اأعاله  بالعقار  للكفيل 
االأهلي االأردين مبوجب �صند التاأمن رقم )9( تاريخ 2012/1/22 من 
األفاً وخم�صمائة  دينار( واحد وثالثون  االأوىل بقيمة )31500  الدرجة 

دينار اأردين، واملنظم لدى مديرية ت�صجيل اأرا�صي بني كنانة.
اإىل  ال��رج��وع  وبعد  ال��واق��ع  على  احل�صي  الك�صف  بعد  الفني:  التقرير 
املربزات والتجول يف قطعة االأر�ض مو�صوع الدعوى وعمل احل�صابات 

الفنية الالزمة تبن ما يلي:
البع�ض  بع�صها  على  تنطبق  االرا���ص��ي  وخم��ط��ط  الت�صجيل  �صند  ان 
من جهة وعلى الواقع االر���ض من جهة اأخ��رى وان قطعة االأر���ض من 
بلدة  الغربية من  وتقع يف اجلهة  زراع��ي  التنظيم  خ��ارج  النوع )ملك( 
غري  القطعة  و�صكل  800م2  بحوايل  ملكا  بلدة  مركز  عن  وتبعد  ملكا 
منتظم ال�صكل ذات تربة حمراء خفيفة �صاحلة للزراعة والبناء ويوجد 
يف القطعة ال�صخور الثابتة واملتحركة والقطعة منحدرة وينمو عليها 
اأ�صجار خمتلفة االأنواع واالعمار ومعظمها اأ�صجار حرجية وغري معتنى 

بالقطعة ويخرتف القطعة طريق افرازي مفتوح ومعبد.
افهمتنا  التي  واالعتبارات  االأ�ص�ض  جلميع  مراعاتنا  وبعد  التقديرات: 
العقار عن  وبعد قرب  العقار  وبعد مراعاة موقع  املوقرة  املحكمة  اأيها 
اخل��دم��ات ال��ع��ام��ة وا���ص��ت��خ��دام��ات��ه وع��م��ر ال��ب��ن��اء واأو���ص��اف��ه وم�صاحته 
م��ن قطعة  ال��واح��د  امل��رب��ع  امل��رت  قيمة  ن��ق��در  ف��اإن��ن��ا  ا�صتعماله  وطبيعة 
اأ�صجار مببلغ وق��دره 1.70 دينار وبالرجوع اإىل  االأر���ض وما عليها من 
ت�صاوي  القطعة  م�صاحة  ان  حيث  الق�صية  يف  امل���ربز  الت�صجيل  �صند 

5330.570م2
وعليه ت�صبح قيمة القطعة وما عليها من اأ�صجار ت�صاوي: 5330.57م2 
دينار  و�صتون  وواحد  اآالف  )ت�صعة  دينار   9061.969  = دينار   1.70 ×

وت�صعمائة وت�صعة و�صتون فل�صا(.
فعلى من يرغب باملزاودة احل�صور لدائرة تنفيذ حمكمة �صلح بني كنانة 
االع��الن يف �صحيفتن  ه��ذا  لن�صر  التايل  اليوم  من  يوماً  خ��الل )15( 
يوميتن حمليتن م�صطحباً معه تاأمينا 10% من القيمة املقدرة اأعاله، 
باأن  اأن ال تقل ن�صبة امل��زاودة عن )50%( من القيمة املقدرة، علماً  على 

الطوابع والداللة تعود على املزاود االأخري.
ماأمور التنفيذ

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

)2018/27686ع( 
واملتكونة بني/الدائن بنك الإحتاد وكيله املحامي ايهم حمارنه 

واملدين �صركة مثنى املطلك و�صريكه
عمال باملادة 13 من قانون و�صع الأموال غري املنقولة تاأمينًا للدين 

يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني عن طريق دائرة تنفيذ حمكمة بداية عمان املكتب رقم 2781/102 واملكتب رقم 103 
/2781حو�ض 13 ال�صمي�صاين قرية عمان من ارا�صي عمان وامل�صجلة با�صم املدين/�صركة مثنى املطلك و�صريكه

واملو�صوعة تاأميناً من الدرجة االوىل لدين الدائن املرتهن بنك االإحتاد مبوجب �صند الدين رقم )1778( تاريخ 2016/10/23 لقاء دين 
وقدره مائتان وخم�صة وع�صرون الف دينار اردين والر�صوم وامل�صاريف والعمولة والفائدة حتى ال�صداد التام.

الو�صف: 
* اأواًل:- املكتب رقم 2781/102 وهو املكتب اجلنوبي ال�صرقي من الطابق االر�صي عدا �صطحه والبالغ م�صاحته ح�صب �صند الت�صجيل 

71 مرت مربع. 
* ثانياً:- املكتب رقم 2781/103 وهو املكتب ال�صمايل ال�صرقي من الطابق االر�صي عدا �صطحه والبالغ م�صاحته ح�صب �صند الت�صجيل 

98 مرت مربع. 
واملكاتب واقعة �صمن البناء املقام على قطعة االأر�ض رقم 2781 حو�ض 13 ال�صمي�صاين من اأرا�صي قرية عمان من اأرا�صي عمان والتابعة 
االأر���ض )طوابق و�صقق(  باأحكام خا�صة( ونوع  �صكن ب  الكربى منطقة )العبديل( وتنظيمها )مكاتب �صمن  الأمانة عمان  تنظيمياً 

وت�صجيلياً تابعه لدائرة ت�صجيل اأرا�صي عمان.
وح�صب �صندات الت�صجيل ال�صادرة بتاريخ 2018/10/24 فان املكاتب م�صجله با�صم )�صركة مثنى املطلك و�صريكه( كاماًل. 

�صارع  �صنوات وتقع على  البناية واجهات جزء حجر وجزء زجاج وعمرها حوايل 10  املكاتب:-  التي �صمنها  البناية  * و�صف 
وكافة اخلدمات  والغربية  باجلهة اجلنوبية  زيد وطريق يحدها  بن  �صاكر  االأم��ري  ب�صارع  ال�صمالية معروف  باجلهة  رئي�صي يحدها 
متوفرة لها ومقام عليها بناء جتاري �صمن حمالت جتاريه ومكاتب فوق املحالت وتقع �صمن حي معروف با�صم )ال�صمي�صاين( والبناء 
معروف با�صم )جممع ه�صام �صالمه �صنرت( الكربى وتقع بالقرب من اإ�صارة حدائق امللك عبد اهلل باجتاه ال�صمي�صاين ومقابل حمطة 
ال�صمي�صاين والبناية مزوده مبواقف �صيارات وم�صاعد وتدفئة مركزيه وتكييف مركزي وبيت درج موزع وم��زوده بنظام  حمروقات 
اإطفاء وكامريات مراقبه وخمرج طوارئ والت�صطيب العام للبناية جيد وهي بنايه ت�صتغل مكاتب والبناء يحمل الرقم 67 ح�صب ترقيم 

امانة عمان الكربى.
* و�صف املكتبن:- املكتب رقم 2781/102 وهو املكتب اجلنوبي ال�صرقي من الطابق االر�صي عدا �صطحه والبالغ م�صاحته ح�صب 
�صند الت�صجيل 71 مرت مربع + املكتب رقم 2781/103 وهو املكتب ال�صمايل ال�صرقي من الطابق االر�صي عدا �صطحه والبالغ م�صاحته 
ح�صب �صند الت�صجيل 98 مرت مربع وح�صب الواقع املكتبن مفتوحن على بع�صهم البع�ض وموؤلفن من عدة غرف وقاعة اجتماعات 
وحمامات ومطبخ مع ديكورات و�صبابيك زجاج وا�صقف جب�صن بورد واالر�صية جزء رخام وجزء خ�صب باركيه واملدخل زجاج �صيكوريت 
والواجهة الواقعة على ال�صارع زجاج �صيكوريت ومزودين بالتدفئة املركزية والتكييف املركزي وح�صب الواقع فان املكتبن م�صتغلن من 

قبل )ليان لتاأجري ال�صيارات ال�صياحية( والت�صطيب العام للمكاتب جيد والبناية تقع على �صارع رئي�صي مرغوب. 
التقدير:- بناء على خربة اخلرباء كمقدرين عقارين وم�صاحن مرخ�صن ومهند�صن وعلى اطالع تام باأ�صعار التقديرات للمكاتب 
بنف�ض املنطقة واأجرائهم ك�صوفات بنف�ض املنطقة وا�صتف�صارهم بطريقه غري مبا�صره ومراعاتهم موقع املكاتب وم�صاحتهم ونوعية 
الت�صطيبات ح�صب الو�صف بتقرير اخلربة والتنظيم جتاري وباالعتماد على موقع العقار وتنظيمه وم�صاحته و�صكله وطبيعته وبعده 
درايتهم  على  باالعتماد  اليها  تو�صلو  التي  اال�صتنتاجات  يف  الت�صطيبات  ونوعية  والتجارية  ال�صكنية  واملناطق  اخلدمات  من  وقربه 
وعلمهم باالأ�صعار يف املنطقة وباالعتماد على امل�صاحة واملوقع والتنظيم واخلدمات والت�صطيبات وح�صب عمر البناء وو�صف املكاتب 

ونوعية الت�صطيبات قدر اخلرباء عند و�صع اليد �صعر املرت املربع الواحد للمكاتب مببلغ 2000 دينار كون التنظيم جتاري 
* اأواًل:- املكتب رقم 2781/102 وهو املكتب اجلنوبي ال�صرقي من الطابق االر�صي عدا �صطحه والبالغ م�صاحته ح�صب �صند الت�صجيل 

71 مرت مربع × 2000 دينار املرت = 142000 دينار. 
* ثانياً:- املكتب رقم 2781/103 وهو املكتب ال�صمايل ال�صرقي من الطابق االر�صي عدا �صطحه والبالغ م�صاحته ح�صب �صند الت�صجيل 

98 مرت مربع × 2000 دينار املرت = 196000 دينار. 
ويتبع للمكاتب ح�ص�ض باأر�ض العقار واخلدمات وبيت الدرج وامل�صعد وطابق اخلدمات جميعها يوجد للمكاتب ح�ص�ض بها.

فعلى من يرغب بال�صراء مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية عمان خالل خم�صة ع�صر يوماً من اليوم التايل لتاريخ ن�صر هذا االإعالن 
يف جريدتن يوميتن حمليتن م�صطحباً معه 10% من القيمة املقدرة للعقارات اعاله عند و�صع اليد على ان ال تقل املزاوده عن %50 
من القيمة املقدره لكل عقار من العقارات اعاله عند و�صع اليد وملن يرغب باملزاوده الدخول اىل املوقع االلكرتوين لوزارة العدل 
واخلا�ض باخلدمات االلكرتونيه )https://auctions.moj.gov( ودفع مبلغ تامن دخول املزاد الكرتونيا علماً باأن اأجور 

الداللة والطوابع والن�صر تعود على املزاود االأخري.
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية عمان

اعالن بيع نهائي �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة �صمال عمان
بالق�صية التنفيذية رقم 2007/2451 ع

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

واملحكوم عليهم:- �صركة موفق ار�صيدات و�صريكته 
ــة ا�ــصــمــاوؤهــم: ــي ــال ــت ـــيـــدات ال ــد خــ�ــصــر ار�ـــص ــم * ورثـــــة املـــرحـــوم مـــوفـــق حم
ار�ــصــيــدات. خ�صر  حممد  مــوفــق  غيث   - الــ�ــصــبــاغ.          ح�صن  مــهــدي  ب�صمة   -
ار�صيدات. خ�صر  حممد  موفق  �صلطان   - ار�صيدات.     خ�صر  حممد  موفق  �صند   -
تعلن دائرة التنفيذ للعموم باأنه �صيباع باملزاد العلني ال�صقة رقم 101 وهي ال�صقة الغربية من الطابق االر�صي عدا �صطحها والواقعه 
�صمن البناء املقام على قطعه االأر�ض رقم 26 من حو�ض رقم )13( عراق زحف من ارا�صي �صمال عمان والعائدة ملكيتها للكفيل موفق 
حممد خ�صر ار�صيدات واملرهونة من الدرجة اخلام�صة ل�صالح بنك اال�صكان للتجارة والتمويل مبوجب �صند تامن الدين رقم 788 

معاملة رقم 30 تاريخ 2003/05/07 لدى دائرة ت�صجيل اأرا�صي �صمال عمان لقاء مديونية ال�صركة اعاله.
اأوال:- و�صف العقار:- ال�صقة رقم )101( والواقعة �صمن البناية ال�صكنية املقامة على قطعة االر�ض رقم )26( حو�ض رقم 

)13( عراق زحف من ارا�صي قرية اجلبيهة التابعة ملديرية ت�صجيل ارا�صي �صمال عمان 
القطعة من نوع امللك )طوابق و�صقق( رباعية اال�صالع على �صكل �صبه منحرف تبلغ م�صاحته )1269( مرت مربع والقطعة داخل حدود 
امانة عمان الكربى/منطقة اجلبيهة/حي بركة وهي بفئة تنظيم �صكن )اأ( يحدها من اجلهة ال�صمالية ال�صرقية �صارع )معبد( يبلغ 
عر�صة )12( مرت )�صارع وادي اليتم ح�صب م�صميات امانة عمان الكربى لل�صوارع( وتبعد القطعة م�صافة افقية تبلغ )76( مرت تقريبا 
اىل الغرب من مدر�صة امليار الدولية كما تبعد م�صافة افقية تبلغ 187 مرت تقريبا اىل اجلنوب الغربي من مطاعم الب�صتان وتبعد 

م�صافة افقية تبلغ )564( مرت تقريبا اىل اجلنوب ال�صرقي من مباين جريدة الد�صتور وتتوفر اخلدمات العامة بالقطعة.
البناية والتي ب�صمنها ال�صقة مو�صوع الق�صية التنفيذية حتمل الرقم )7( ح�صب ت�صل�صل ترقيم امانة عمان الكربى لالبنية ل�صارع 
وادي التيم وهي تتكون من طابق ت�صوية )غرفة بويلر وخدمات( طابق ار�صي وطابق اول وطابق ثاين كل منها مكون من �صقتن 
احداهما �صرقية واالخرى غربية ا�صافة اىل طابق روف على �صطح الطابق الثاين والواجهات اخلارجية للبناية من احلجر ويتوفر 

بالبناية م�صعد كهربائي ويحيد بالبناية ممرات مبلطة وال يتوفر يف البناية مواقف �صيارات والبناية مقامة من عام )1991(.
دائرة  ترقيم  ت�صل�صل  ح�صب   )101( الرقم  وحتمل  �صطحها  عدا  االر�صي  الطابق  من  الغربية  ال�صقة  هي  الق�صية  مو�صوع  ال�صقة 
االرا�صي وامل�صاحة لالق�صام املفرزة من القطعة وما عليها تبلغ م�صاحتها )219( مرت مربع وهي تتكون من غرفة �صيوف و�صفرة، 
غرفة معي�صة، ثالث غرف نوم منها غرفة نوم رئي�صية حمام عائلي حمام �صيوف، غرفة خزين، �صدد عدد )2( فوق احلمامات، برندة 
مزججة، اعمال جب�صون بورد على حميط الغرف، فاير بلي�ض من الرخام يف غرفة ال�صيوف، ار�صية غرفة ال�صيوف وال�صفرة واملوزع 
والربندة من الرخام ار�صية غرفة املعي�صة وغرف النوم من الباركيه الباب الرئي�صي خ�صب ق�صرة االبواب الداخلية خ�صب مدهون 
جدران وار�صية املطبخ واحلمامات من ال�صرياميك خزائن مطبخ ار�صية ومعلقة فورمايكا �صطح اخلزائن االر�صية من اجلرانيت، 

اباجورات، ال�صبابيك املنيوم لون برونز، راديرتات تدفئة.
ال�صقة م�صغولة من قبل زوجة املحكوم له.

* التقديرات:-
امل�صرتكة  العقار واخلدمات  ار�ض  ال�صقة من  التنفيذية �صامال ح�ص�ض  الق�صية  ال�صقة مو�صوع  الواحد من  املربع  نقدر �صعر املرت 
مببلغ )600( دينار وبالتايل فان قيمة كامل ال�صقة = )قيمة املرت املربع الواحد × م�صاحة ال�صقة( = )131400( مائة وواحد وثالثون 

الفا واربعمائة دينار.
وقد احيلت ال�صقة احالة موؤقتة على عهدة املزاود معتز مهدي ح�صن ال�صباغ مببلغ 67000 دينار.

فعلى من يرغب بال�صراء مراجعة هذه الدائرة خالل مدة خم�صة واربعون يوما من اليوم الذي يلي تاريخ ن�صر هذا االعالن بال�صحف 
املحلية م�صطحبا معه 10% من القيمة املقدرة او مراجعة موقع الوزارة للمزاودة الكرتونياً )auctions.moj.gov.jo( للعقار 

علما باأن اجور الن�صر والداللة والطوابع تعود على املزاود االخري على ان ال تقل ن�صبة ال�صم عن 5% من بدل اخر مزاد.

ماأمور تنفيذ حمكمة �صمال عمان


