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تبليغ �إنذ�ر عديل بالن�ضر �ضادر عن كاتب عدل حمكمة عمان �ملوقرة
رقم )2019/23581( تاريخ 2019/11/6

ال�������������ش������دي������ف������ات. ج������ع������ف������ر  امل��������ح��������ام��������ي  وك�������ي�������ل�������ه  الأردين  الإ���������ش�����������������ام��������ي  ال�������ب�������ن�������ك  امل�����������ن�����������ذر: 
ع����ن����وان: ع���م���ان ج��ب��ل احل�����ش��ن ����ش���ارع خ���ال���د ب���ن ال���ول���ي���د ال��ب��ن��ك الإ����ش���ام���ي الردين ال���ط���اب���ق اخل��ام�����س
.)9742023878( وط�������ن�������ي  رق�����������م  ج���������ر  ر�������ش������ي������د  ي������و�������ش������ف  اي�������ن�������ا��������س   01 اإل��������ي��������ه��������م:  امل���������ن���������ذر 

02 فايز خالد فايز ن�شر اهلل رقم وطني )9711023518(.
 عنوانهما: عمان - الذراع الغربي - حي طال - قرب �شتي مول �شتار وحديقة ال�شباب - 

�شارع حممد رفعت بناء رقم )21( - الطابق الثالث.
اأوًل: تعلم املنذر اإليها الأوىل باأنك م�شت�اأجرة يف ملك املنذر ال�شقة رقم )131( الطابق الثالث عدا �شطحها املقامة على قطعة الأر�س 
اأم��وال غري منقولة  التمويلي  التاأجري  الغربي رقم )38( قرية عمان وم�شاحتها )271م2( مبوجب عقد  ال��ذراع  رقم )792( حو�س 
بتاريخ 2015/8/17 ملدة �شبعة �شنوات مببلغ )131575( دينار مبا فيها اأق�شاط التامن التباديل على اأق�شاط �شهرية عددها )84( ق�شط 
مقدار كل ق�شط )1566( دينار عدا الق�شط الأخري )1597( دينار ي�شتحق الق�شط الأول بتاريخ 2015/9/25 وي�شتحق باقي الأق�شاط 

يف نف�س اليوم من ال�شهر الاحق وهكذا.
ثانياً: تعلم املنذر اإليها الأوىل باأنه قد ا�شتحق بذمتك اأجور غري مدفوعة مبلغ ومقداره )45400.516( دينار وذلك من تاريخ الق�شط 

امل�شتحق 2017/1/25 وحتى تاريخ توجيه وت�شجيل هذا الإنذار.
ثالثاً: تعلم املنذر اإليها الأوىل باأنه ومبوجب البند الرابع من عقد التاأجري التمويلي ويف حال التاأخري الفريق الثاين امل�شتاأجر عن 

�شداد اأي ق�شط عن موعد ال�شتحقاق فاإنه تعتر باقي الأق�شاط حالة وت�شبح جميعها واجبة الأداء.
رابعاً: يعلم املنذر اإليه الثاين باأنه ومبوجب البند الرابع ع�شر من عقد ال�تاأجري التمويلي اأموال غري منقولة قد كفل املنذر اإليها 
الأوىل امل�شتاأجر وباأنه كفالة ت�شامنية م�شتمرة بال�شتحقاق وبعده ودون اأي حتفظ ل�شداد جميع اللتزامات والأق�شاط وامل�شاريف 

املرتتبة عليه ح�شب ال�شروط الواردة يف هذا العقد.
الإن��ذار خال مدة  تاريخ هذا  امل�شتحقة حتى  والأق�شاط  الأج��ور  كافة  �شداد  ب�شرورة  ينذركم  املنذر  ف��اإن  �شبق  ما  ولكل  لذا  رابعاً: 
)10( اأيام تلي تبليغكم هذا الإنذار واإل فاإنه �شوف ن�شطر اآ�شفاً لرفع الدعوى الق�شائية احلقوقية �شدكم للمطالبة بكافة الأجور 
امل�شتحقة عليكم وباقي الأجور واملبالغ املذكورة يف العقد بالغاً ما بلغت حتى تاريخ نهاية العقد و/اأو ف�شخ العقد واإخاء املاأجور و/اأو 
الطلب امل�شتعجل ل�شرتداد العقار واإخائه من ال�شواغل واملطالبة باأجر املثل والأجور التي مل ت�شتحق وت�شمينكم الر�شوم وامل�شاريف 

واأتعاب املحاماة وم�شاريف اأخرى اأنتم يف غنى عنها حال ال�شداد.
وكيل املنذر/املحامي جعفر ال�شديفات

�إعالن بيع باملز�د �لعلني �ضادر عن د�ئرة تنفيذ حمكمة بد�ية حقوق 
عجلون يف �لق�ضية �لتنفيذية رقم )2019/8 �نابات( �ملتفرعة عن 

�لق�ضية �لتنفيذية رقم )2012/5049( تنفيذ �ربد
واملتكونة بن الدائن: البنك الإ�شامي الأردين.

امل���دي���ن���ن: 01 ا����ش���ام���ة ن���اي���ف ق���وي���در اب����و ا����ش���م���اع���ي���ل.  02 اح���م���د حم��م��د خ��ل��ف م��ل��ك��اوي.
يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني عن طريق دائرة تنفيذ حمكمة عجلون قطعة الأر�س رقم )202( حو�س رقم )2( الرا�س 

الأقرع من اأرا�شي مزرعة ال�شكاره.
اأوًل: و�شف قطعة الأر�س:-

للزراعة  تربتها حمراء �شاحلة  امللك  النوع  ال�شكاره وهي من  الدعوى يف اجلهة اجلنوبية من مزرعة  الأر���س مو�شوع  تقع قطعة 
والبناء مغرو�شة باأ�شجار الزيتون مقام عليها عدة مباين �شكنية م�شغولة ي�شلكها جميع اخلدمات وا�شلة اإليها مير على حدودها من 

اجلهة ال�شمالية �شارع مفتوح ومعبد ق�شم منه القطعة غري منتظمة ال�شكل تنحدر من اجلنوب اإىل ال�شمال انحدار خفيف.
ثانياً: التقديرات: -

1- قدر قيمة املرت املربع الواحد من الأر�س وما عليها من اأ�شجار مببلغ )15( دينار وعليه تكون قيمتها= )2714م2× 15 دينار= 40710 
دينار( )اأربعون األفاً و�شبعمائة وع�شرة دنانري(.

ويوجد على القطعة بناء �شكني وهو مب�شاحة )117م2( من اخلر�شانة والطوب والبناء قدمي وم�شطب ت�شطيب بلدي قدمي وملب�س 
بال�شحف احلجرية.

2- قدر قيمة املرت املربع الواحد من البناء مببلغ )120( دينار وعليه= )117م2× 120 دينار= 14040 دينار( )اأربعة ع�شر األفاً واربعون دينار(.

ويوجد على القطعة بناء ثاين وهو مب�شاحة )120م2( من اخلر�شانة والطوب والبناء م�شطب ت�شطيب بلدي وملب�س بال�شحف احلجرية.

3- قدر قيمة املرت املربع الواحد من البناء مببلغ )120( دينار وعليه )120م2× 120 دينار= 14400 دينار( )اأربعة ع�شر األفاُ واأربعمائة دينار(.
ويوجد على القطعة بناء �شكني ثالث قدمي جداً وهو مب�شاحة )60م2( من اخلر�شانة والطوب والبناء غري �شالح لل�شكن.

4- قدر قيمة املرت املربع الواحد من البناء مببلغ )40( دينار وعليه )60م2× 40 دينار= 2400 دينار( )األفان واأربعمائة دينار(.
وعليه وعلى �شوء ما ذكر تكون قيمة الأر�س وما عليما من مبباين واأ�شجار )40710+ 14040 دينار+ 14400 دينار+ 2400 دينار= 71550 

دينار( )واحد و�شبعون األفاً وخم�شمائة وخم�شون دينار(.
فعلى من يرغب بال�شراء احل�شور اإىل دائرة تنفيذ حمكمة بداية عجلون وذلك خال ثاثون يوماً من اليوم التايل لتاريخ ن�شر هذا 
الإعان يف ال�شحف املحلية اليومية م�شطحباً معه التاأمينات القانونية بواقع )10%( من القيمة املقدرة عند و�شع اليد، علماً باأن 

اأجور الدللة والطوابع تعود على املزاود الأخري.
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية عجلون

�إنذ�ر نهائي �ضادر عن د�ئرة تنفيذ حمكمة بد�ية حقوق �لرمثا يف �لق�ضية 
�لتنفيذية رقم )2017/1958(

واملتكونة بن الدائن: البنك الإ�شامي الأردين، واملدين: نائل حممود اإبراهيم اأبو العوف.
الأر���س رقم )63( حو�س رقم )72(  الرمثا قطعة  تنفيذ حمكمة  دائ��رة  العلني عن طريق  باملزاد  للبيع  باأنه مطروح  للعموم  يعلن 

الريموك الأو�شط الغربي من اأرا�شي الرمثا والبالغ م�شاحتها )6419م2(.
01 و�شف قطعة الأر�س:-

اأحكام تنظيم زراعي تقع باجلهة اجلنوبية من مدينة الرمثا غرب جامعة العلوم والتكنولوجيا  قطعة الأر���س هي من نوع مريي 
طبيعة الر�س م�شتوية وبعيدة عن اخلدمات وم�شاحتها )6419م2(.

التقدير: قدر �شعر املرت املربع الواحد من الأر�س )35( دينار.
وعليه )6419م2× 35 دينار= 224665 دينار( )مائتان واأربعة وع�شرون األفاً و�شتمائة وخم�شة و�شتون دينار(.

02 و�شف البناء املقام على قطعة الأر�س وخزان املياه والأ�شجار:-
- مقام على قطعة الأر�س بناء من الطوب والأعمدة الأ�شمنتية امل�شلحة بدون �شقف م�شاحة البناء )50م2(.

- قدر �شعر املرت املربع الواحد من البناء )50( دينار.
وعليه )50م2× 50 دينار= 2500 دينار( )األفان وخم�شمائة دينار(.

- مقام عليها خزان ماء اأر�شي من اخلر�شانة امل�شلحة �شعته )4م× 3م× 3م عمق(.
قدر قيمته مببلغ )2000( دينار.

- ويوجد عليها اأ�شجار زيتون عدد )154( �شجرة بعمر حوايل )6( �شنوات.
قدر قيمتها مببلغ )154× 30 دينار= 4620 دينار( )اأربعة اآلف و�شتمائة وع�شرون دينار(.

وعليه يكون اإجمايل قيمة الأر�س وما عليها )233785( دينار، )مائتان وثاثة وثاثون األفاً و�شبعمائة وخم�شة وثمانون دينار(
علماً باأن الدائن البنك الإ�شامي الأردين قد دخل باملزاد مببلغ )200000( دينار.

فعلى من يرغب بال�شراء احل�شور اإىل دائرة تنفيذ حمكمة بداية الرمثا وذلك خال خم�شة ع�شر يوماً من اليوم التايل لتاريخ ن�شر 
هذا الإعان يف ال�شحف املحلية اليومية م�شطحباً معه التاأمينات القانونية بواقع )10%( من القيمة املقدرة عند و�شع اليد على 
اأن ل تقل ن�شبة دخول املزاد عن )50%( من القيمة املقدرة، وعلى اأن ل تقل ن�شبة ال�شم عن )5%( من بدل املزايدة الأخرية، علماً باأن 

اأجور الدللة والطوابع تعود على املزاود الأخري.
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية الرمثا

وز�رة �لعدل
د�ئرة تنفيذ حمكمة بد�ية �لر�ضيفة

�إنذ�ر نهائي �ضادر عن د�ئرة تنفيذ حمكمة �لر�ضيفة بالق�ضية 
�لتنفيذية 2016/2973.

امل���ح���ام���ي ج���ع���ف���ر ع���ط���ا ال�������ش���دي���ف���ات. ال���ب���ن���ك ال�����ش����ام����ي الردين وك���ي���ل���ه  ل�����ه:  امل���ح���ك���وم 

املحكوم عليه: املدين جمال م�شطفى حامد الهيجاوي الكفيل بالعقار متام يون�س يعقوب هيجاوي.
البنك  املرتهن  للدائن  امل�شتحق عليكم  املبلغ  الدائرة لدفع  بوا�شطة هذه  التنفيذي  الإخطار  تبلغتم  كنتم قد 
وامل�شاريف  والر�شوم  دينار(  الف  مائتا   200000( والبالغ  ال�شديفات  املحامي جعفر  وكيله  الأردين  الإ�شامي 
اأموال غري منقولة من الدرجة الأوىل رقم 108 معاملة 13 ومن الدرجة  مبوجب �شندات تاأمن دين مقابل 
الثانية رقم 134 معاملة 27 ل�شالح البنك الإ�شامي الأردين قطعة الأر�س قطعة الر�س رقم 30 حو�س رقم 6 

البلد حي 5 حطن لوحة 12 من اأرا�شي الر�شيفة.
- قطعة الأر�س تقع على �شارع الر�شيفة الرئي�شي بجانب البنك الإ�شامي الأردين من اجلهة الغربية ويف�شل 
بينهم قطعة ار�س واح��دة الواجهة المامية �شغرية و �شفة العقار جتاري مقام علية بناء قطعة مكون من 

طابقن الواجهة المامية حجر و البناء منذ حوايل اأربعون عام.
- الطابق الأر�شي م�شاحة 240 مرت مربع يتبع له �شدة ا�شمنتية على كامل امل�شاحة والأر�شية من ال�شراميك 

وهو موؤجر اىل �شركة الفئة الأوىل لاأجهزة الكهربائية )�شب لنب(.
�شقة مكونه من غرفتن  ب�شيطة، كل  �شعبية  ت�شطيبات  �شقتن  الأول م�شاحة 240 مرت مكون من  الطابق   -

ومطبخ و حمام و لهما مدخل من اجلهة اخللفية اجلنوبية على طريق بعر�س مرتين.
** وبناء علية مت تقدير العقار كما يلي.

* املرت املربع من الأر�س 500 دينار مببلغ 152325 دينار.
* املرت املربع من الطابق الأر�شي 100 دينار 24000 دينار.

* املرت املربع من ال�شدة 70 دينار 16800 دينار.
* املرت املربع من الطابق الأول 100 دينار 24000دينار.

* القيمة التجارية للطابق الأول مع ال�شدة 20000 دينار.
ال����ف����اً  وث������اث������ن  و����ش���ب���ع���ة  )م�����ائ�����ت�����ان  دي������ن������ارا   )237125( ع���ل���ي���ه���ا  وم�������ا  الأر�������������س  ق���ي���م���ة  جم�����م�����وع   * 

ومائة وخم�شة وع�شرون دينار(.
علما بان املزاود )حممد مفلح �شلمان النجار( وكيله املحامي ال�شتاذ عمر التاوي قد دخل املزاد بالبدل الأعلى 

البالغ )240000 دينار(.
الر�شيفة بدفع  دائرة تنفيذ حمكمة بداية  بوا�شطة  النهائي لتقوموا  الإن��ذار  اإنذاركم بهذا  وعليه فقد تقرر 
املبالغ املطلوبة منكم خال خم�شة ع�شر يوماً من تاريخ اليوم التايل لن�شر هذا الإنذار واإن مل تقوموا بذلك 

�شيجري ت�شجيل العقارات املو�شوفة اأعاه با�شم املزاود الأخري البنك الإ�شامي الأردين.
 ف���ع���ل���ى م�����ن ي����رغ����ب ال������دخ������ول يف امل���������زاد م����راج����ع����ة دائ���������رة ت���ن���ف���ي���ذ حم���ك���م���ة ب�����داي�����ة ال���ر����ش���ي���ف���ة خ���ال 
خم�شة ع�شر يوما تلي تاريخ ن�شر هذا العان يف اجلريدة املحلية م�شطحبا معه 10% من القيمة املقدرة بها 
ال�شقة املو�شوفة اعاه حيث �شيتم افتتاح املزاد خال املدة اأعاه ولغاية نهايتها مع مرعاه ان ل تقل عن %50 
من القيمة املقدرة، وعلى اأن ل تقل ن�شبة ال�شم عن )5%( من بدل املزايدة الأخ��رية، علما بان اجور الدللة 

ور�شوم الطوابع تعود على املزاود الخري.
ماأمور التنفيذ

�عالن بيع �لثالث �ضادر عن د�ئرة تنفيذ حمكمة بد�ية �ضرق عمان 
بالق�ضية �لتنفيذية رقم 2011/74 ع

واملتكونة بن: املحكوم له: بنك ال�شكان للتجارة والتمويل ووكيله املحامي �شدام الرحامنة 
واملحكوم عليه: املدين/ا�شراء �شوكت حممد الآخر�س

قرية   )12( رق��م  لوحة   )3( رق��م  خنيف�شة  حو�س   )3466/121( رق��م  ال�شقة  العلني  باملزاد  �شيباع  باأنه  للعموم  التنفيذ  دائ��رة  تعلن 
النويجي�س من ارا�شي �شرق عمان واملرهونة ل�شالح بنك ال�شكان للتجارة والتمويل مبوجب �شند تامن دين رقم 1680معامله رقم 

15تاريخ 2008/11/05 لدى دائرة ت�شجيل اأرا�شي �شرق عمان لقاء مديونية املدين ا�شراء �شوكت حممد الآخر�س.
- املوقع العام والتنظيم:-

- الر�س منظمة �شمن �شكن )ج( اخت�شا�س امانة عمان منطقة ب�شمان والر�س تقع على مقربة من هذه المانة على �شارع معبد 
اطلق عليه ا�شم �شارع اخلمائل، واخذ البناء الرتقيم 95 من قبل المانة وجميع اخلدمات متوفرة، والبناء ككل يقع �شمن منطقة 

ماأهولة بال�شكان.
- ال�شغال:-

- ي�شغل ال�شقة مو�شوع هذه الدعوى املحكوم عليه ا�شراء �شوكت الآخر�س.
- و�شف ال�شقة:-

الواجهة المامية فقط زملة مبنية من من احلجر  اربع طوابق  بناء قدمي مكون من  الدعوى تقع �شمن  ال�شقة مو�شوع هذه   -
النظيف نوع مقبول، وباقي الواجهات على ر�شة ال�شريز، وتتكون ال�شقة من موزع و�شالون مع معي�شة 3*3+4*7م2 �شمن بلكونه 
م�شقوفة وحمام �شيوف �شغري ار�شيه وجدران �شرياميك، ومطبخ 3*4م2 مع �شدة وبلكونة م�شقوفة الر�شية واجلدران �شرياميك 
ديكورات  ال�شقة  وت�شتمل  افرجني  بداخله طقم  وراك��ب  �شرياميك  وج��دران  ار�شية  �شدة  مع  عائلي  نوم �شمن حمام  وث��اث غرف 

وال�شبابيك من الملنيوم وعليها حديد حماية وباب ال�شقة مو�شوع هذه الدعوى حديد طبقتن فا�شون.
- القيم والتقدير:- 

القيمة  تكون  وعليه  دينار   265 ال�شقة  هذه  من  الواحد  املربع  املرت  قيمة  نقدر  133م2  الت�شجيل  �شند  بح�شب  ال�شقة  م�شاحة  بلغت 
التقديرية لل�شقة مو�شوع هذه الدعوى 

133م2 × 265 = 35245 دينار )خم�شة وثاثون الف ومائتان وخم�شة واربعون دينار(
تاريخ ن�شر هذا العان  الذي يلي  اليوم  الدائرة خال مدة خم�شة ع�شر يوما من  العقار مراجعة هذه  بال�شراء  فعلى من يرغب 
auctions.moj.gov.( بال�شحف املحلية م�شطحبا معه 10% من القيمة املقدرة اأو مراجعة موقع الوزارة للمزواده الكرتونيا

اجور الن�شر والدللة والطوابع تعود على املزاود الخري على ان ل تقل املزاودة عن 50% من القيمة املقدرة. باأن  علما   )jo
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �شرق عمان

�إع������الن ب��ي��ع خ��ام�����س ب����امل����ز�د �ل��ع��ل��ن��ي ����ض���ادر ع���ن د�ئ������رة ت��ن��ف��ي��ذ حمكمة 
)2017/466( رق����م  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  �ل��ق�����ض��ي��ة  يف  �ل���رم���ث���ا  ح���ق���وق  ب���د�ي���ة 
و�ملتكونة بني �لد�ئن: �لبنك �لإ�ضالمي �لأردين، و�ملدين: �إبر�هيم يو�ضف خالد �ل�ضناق.
باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني عن طريق دائرة تنفيذ حمكمة الرمثا قطعة الأر���س رقم )262( حو�س رقم )15(  يعلن للعموم 

املقاثي الغربية من اأرا�شي ال�شجرة والبالغ م�شاحتها )921م2(.
اأوًل: و�شف قطعة الأر�س:-

قطعة الأر�س هي من نوع امللك تنظيم �شكن )ب( تقع باجلهة اجلنوبية ال�شرقية من بلدة ال�شجرة طبيعة الأر�س م�شتوية وت�شلها 
كافة اخلدمات وم�شاحتها ح�شب �شند الت�شجيل )921م2(.

التقدير: قدر �شعر املرت املربع الواحد من الأر�س )35( دينار.
وعليه )921م2× 35 دينار= 32235 دينار( )اثنان وثاثون األفاً ومائتان وخم�شة وثاثون دينار(.

ثانياً: و�شف الطابق الأر�شي:-
مقام على قطعة الأر�س بناء طابق اأر�شي من الطوب واخلر�شانة امل�شلحة والت�شطيبات جيدة م�شاحة البناء )218م2(.

التقدير: قدر �شعر املرت املربع الواحد من طابق الت�شوية )130( دينار.
وعليه )218م2× 130 دينار= 28340 دينار( )ثمانية وع�شرون األفاً وثاثمائة واأربعون دينار(.

ثالثاً: و�شف الطابق الأول:-
مقام على قطعة الأر�س بناء طابق اأول عظم من الطوب واخلر�شانة امل�شلحة م�شاحة البناء )218م2(.

التقدير: قدر �شعر املرت املربع الواحد من الطابق الأول )80( دينار.
وعليه )218م2× 80 دينار= 17440 دينار( )�شبعة ع�شر األفاً واأربعمائة واأربعون دينار(.

رابعاً: و�شف الطابق الأول:-
مقام على قطعة الأر�س بناء م�شتودع من الطوب واخلر�شانة امل�شلحة ال�شقف قرميد م�شاحة البناء )22م2(.

التقدير: قدر �شعر املرت املربع الواحد من امل�شتودع )80( دينار.
وعليه )22م2× 80 دينار= 1760 دينار( )األف و�شبعمائة و�شتون دينار(.

ينمو على قطعة الأر�س اأ�شجار متنوعة مثمرة زيتون وعنب وحلويات عدد )35( �شجرة بعمر حوايل )7( �شنوات
قدر قيمتها مببلغ )35 �شجرة× 35 دينار= 1225 دينار( )األف ومائتان وخم�شة وع�شرون دينار(.

وعليه تكون اإجمايل قيمة الأر�س وما عليها )81000( دينار )احدى وثمانون األف دينار(.
علماً باأن الدائن املرتهن البنك الإ�شامي الأردين قد دخل باملزاد مببلغ )40500( دينار.

فعلى من يرغب بال�شراء احل�شور اإىل دائرة تنفيذ حمكمة بداية الرمثا وذلك خال خم�شة واربعون يوماً من اليوم التايل لتاريخ 
ن�شر هذا الإعان يف ال�شحف املحلية اليومية م�شطحباً معه التاأمينات القانونية بواقع )10%( من القيمة املقدرة عند و�شع اليد 
على اأن ل تقل ن�شبة دخول املزاد عن )50%( من القيمة املقدرة، وعلى اأن ل تقل ن�شبة ال�شم عن )3%( من بدل املزايدة الأخرية علماً 

باأن اأجور الدللة والطوابع تعود على املزاود الأخري.
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية الرمثا

�إعالن بيع ر�بع باملز�د �لعلني �ضادر عن د�ئرة تنفيذ حمكمة بد�ية 
حقوق �ضمال عمان يف �لق�ضية �لتنفيذية رقم )2017/661ع(.

الدائن )املحكوم له(: البنك الإ�شامي الأردين وكيله املحامي اأ�شامة عبد احلميد م�شاعدة.
املدين )املحكوم عليه(: نائل وفا خليل اأبو كويك.

يعلن للعموم اأنه مطروح للبيع باملزاد العلني يف الق�شية التنفيذية رقم )2017/661ع( واملتكونة بن املحكوم له 
البنك الإ�شامي الأردين وكيله املحامي اأ�شامة عبد احلميد م�شاعده واملحكوم عليه/ نائل وفا خليل اأبو كويك 
بيع ال�شقة رقم )133( املقامة على قطعة الأر�س رقم )1057( حو�س رقم )2( قرية اأم زويتنيه من اأرا�شي �شرق 

عمان والبالغ م�شاحتها )131م2( والعائد ملكيتها لل�شيد/ نائل وفا خليل اأبو كويك. 
و�شف قطعة الأر�س:-

الأر�س املقام عليها العمارة تقع على �شارع جبل الحمر واملتفرع من �شارع �شهناز ا�شتيتيه ال�شقاف وهي تقع يف 
حي الكلية ال�شامية والقطعة خمدومة بجميع اخلدمات وتقع يف و�شط �شكني ماأهول بال�شكان وهي قريبة 
من �شارع ياجوز وغري منتظمة ال�شكل )فيما من�شوب باجتاه ال�شمال( وهي داخل التنظيم ونوع الأر�س ملك 

وهي منظمة ا�شتعمال �شكن )ب(.
و�شف ال�شقة:-

هي �شقة �شكنية مكونة من �شالون ظيوف ومطبخ خزائن علوية واأر�شية م�شنوع من الأملنيوم اخل�شابي واجهة 
واحدة فقط جدران واأر�شيات املطبخ من ال�شرياميك وت�شتمل على ثاث غرف نوم اإحداهما ما�شرت مع حمام 
)خا�س( اأر�شيات وجدران احلمام امللحق بغرفة النوم اخلا�شة من ال�شرياميك وهو جمهز بالكامل اأما غرفتا 
كما  اي�شاً  ال�شالون  ويخدم  ال�شرياميك  من  واأر�شياته  جدرانه  عائلي  بحمام  خمدومتان  الخرينان  النوم 
بال�شقة  ويوجد  بال�شرياميك  مبلطة  النوم  غرف  اأر�شيات  وجميع  �شرياميك  مبلطة  وال�شالونات  ممرات  اأن 
الأملنيوم  ال�شقة م�شنعة من  و�شبابيك  ال�شقة  واإ�شافة تغطي جميع حمتويات  �شادة عادي  ديكورات وكراني�س 
م�شنوع  ال�شقة  ملدخل  الرئي�شي  والباب  اجليد  النوع  من  ال�شقة  يف  امل�شتخدم  والطاء  اليدوية  والأب��اج��ورات 
من اخل�شب وهو من نوع جيد جداً كمان اأن �شبابيك ال�شقة م�شنعة من الأملنيوم ومغطاة بالأباجورات وال�شقة 
والعمارة  امل�شتاأجر  قبل  من  م�شغول  وهو  لل�شقة(  )خم�ش�شة  خا�شة  ع��دادات  ولها  والكهرباء  باملاء  خمدومة 
خمدومة مب�شعد يخدم جميع الطوابق وال�شقق بالإ�شافة لدرج اي�شاً يخدم جميع الطوابق وال�شقق والعمارة 
لها مدخل بوابة حديدية والواجهة للمدخل من احلجر النظيف والعمارة تقع �شمن املناطق اجليدة يف مدينة 
عمان ال�شمالية حي الكلية الإ�شامية واحلجر امل�شتخدم يف بناء العمارة من النوع اجليد وال�شقة من �شمن 
عمارة مكونة من عدة طوابق و�شقق وجميع الواجهات الأربعة من احلجر وحتمل الرقم )4( ح�شب ت�شنيف 

وترقيم اأمانة عمان الكرى.
التقدير: قدر �شعر املرت املربع الواحد لل�شقة )475( دينار.

- وعليه )131م2 × 475 دينار = 62225 دينار( )اأثنان و�شتون األفاً ومائتان وخم�شة وع�شرون دينار(.
- علماً باأن الدائن البنك الإ�شامي الأردين قد دخل املزاد مببلغ )50000( دينار. 

ف��ع��ل��ى م���ن ي��رغ��ب ب��ال��دخ��ول ب����امل����زاودة م��راج��ع��ة دائ�����رة ت��ن��ف��ي��ذ ���ش��م��ال ع��م��ان وذل����ك خ���ال )15( ي���وم���اً من 
اأن   ال��ي��وم ال��ت��ايل ل��ت��اري��خ ن�����ش��ر ه���ذا الإع�����ان م�شطحباً م��ع��ه )10%( م��ن ق��ي��م��ة ال��ت��ق��دي��ر ك��ت��اأم��ي��ن��ات ع��ل��ى 
املزايدة  ال�شم عن )2%( من بدل  اأن ل تقل ن�شبة  املقدرة، وعلى  القيمة  امل��زاودة عن )50%( من  ل يقل بدل 

الأخرية، علماً باأن ر�شوم الدللة والطوابع تعود على املزاود الأخري. 
 ماأمور تنفيذ

اخطار �شادر عن دائرة تنفيذ حمكمة غرب 
رقم الدعوى التنفيذية:- 2019/3694 ع 

ا�شم املحكوم عليه/املدين:- حممد �شعيد احلاج وح�س املغاربة 
اآخر عنوان له: عمان – بيادر وادي ال�شري – حي الروابي – �شارع 

التبا�شري- منزل رقم 39 قرب ال�شي تاون ال�شابع. 
رقم �شند الرهن: )1067( معاملة رقم 81 تاريخ 2017/04/18 حمل 

�شدوره ت�شجيل اأرا�شي غرب عمان 
ان  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دينار   )84000( الدين:  قيمة 

وجدت والفائدة ان وجدت 
يجب عليك ان توؤدي خال خم�شة ع�شر يوما تلي تاريخ تبليغك هذه 
املحامي  وكيله  والتمويل  للتجارة  ال�شكان  بنك  الدائن  اىل  الخطار 

ب�شار العجارمة، املبلغ املبن اأعاه.
الت�شوية  تعر�س  اأو  امل��ذك��ور  ال��دي��ن  ت���وؤد  ومل  امل���ده  ه��ذه  انق�شت  واذا 
القانونية �شتقوم دائرة التنفيذ مببا�شرة املعامات التنفيذية الازمة 

قانونا بحقك. 
ماأمور التنفيذ حمكمة غرب عمان

اخطار �شادر عن دائرة 
تنفيذ حمكمة �شلح ناعور 

رقم الدعوى التنفيذية:- 2019/345 ع 
ا�شم املحكوم عليه/املدين:- طارق حيدر حممود برجاوي 

اآخر عنوان له: عمان – اجلامعة اجلبيهه الكلية الإ�شامية �شارع 
ح�شن النمريات قرب مدر�شة املنهل. 

حمل   2016/08/28 تاريخ   101 رقم  معاملة   )786( الرهن:  �شند  رقم 
�شدوره ت�شجيل اأرا�شي ناعور 

قيمة الدين: )150000( دينار والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة ان 
وجدت والفائدة ان وجدت 

تبليغك هذه  ت��اري��خ  تلي  ي��وم��ا  ث��اث��ون  خ��ال  ت���وؤدي  ان  عليك  يجب 
املحامي  وكيله  والتمويل  للتجارة  ال�شكان  بنك  الدائن  اىل  الخطار 

ب�شار العجارمة، املبلغ املبن اأعاه.
الت�شوية  تعر�س  اأو  امل��ذك��ور  ال��دي��ن  ت���وؤد  ومل  امل���ده  ه��ذه  انق�شت  واذا 
القانونية �شتقوم دائرة التنفيذ مببا�شرة املعامات التنفيذية الازمة 

قانونا بحقك. 
ماأمور التنفيذ حمكمة غرب عمان

اخطار �شادر عن دائرة 
تنفيذ حمكمة غرب عمان 

رقم الدعوى التنفيذية:- 2019/3692 ع 
ا�شم املحكوم عليهم/املدين:- خالد ا�شماعيل علي عمرية 
اآخر عنوان له:- عمان/مرج احلمام/قرب ا�شكان ال�شطلة

حمل   2010/05/06 تاريخ   15 رق��م  معاملة   )220( ال��ره��ن:  �شند  رق��م 
�شدوره ت�شجيل اأرا�شي ناعور

ان  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دينار   )50000( الدين:  قيمة 
وجدت والفائدة ان وجدت 

يجب عليك ان توؤدي خال خم�شة ع�شر يوما تلي تاريخ تبليغكم هذه 
املحامي  وكيله  والتمويل  للتجارة  ال�شكان  بنك  الدائن  اىل  الخطار 

ب�شار العجارمة، املبلغ املبن اأعاه.
الت�شوية  تعر�س  اأو  امل��ذك��ور  الدين  ت��وؤدي  امل��ده ومل  ه��ذه  انق�شت  واذا 
القانونية �شتقوم دائرة التنفيذ مببا�شرة املعامات التنفيذية الازمة 

قانونا بحقكم. 
ماأمور التنفيذ حمكمة غرب عمان

اخطار �شادر عن دائرة 
تنفيذ حمكمة غرب عمان 

رقم الدعوى التنفيذية:- 2019/3691 ع 
ا�شم املحكوم عليهم/املدينن:- 1- خالد ا�شماعيل علي عمرية 

2- �شركة احمد وخالد عمرية
اآخ���ر ع��ن��وان ل��ه��م:- خ��ال��د ع��م��رية: ع��م��ان/م��رج احل��م��ام/ق��رب ا�شكان 

ال�شطلة
�شركة احمد وخالد عمرية: ناعور.

حمل   2017/10/23 تاريخ   76 رق��م  معاملة   )939( ال��ره��ن:  �شند  رق��م 
�شدوره ت�شجيل اأرا�شي ناعور

ان  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دينار   )84000( الدين:  قيمة 
وجدت والفائدة ان وجدت 

يجب عليكم ان توؤدوا خال خم�شة ع�شر يوما تلي تاريخ تبليغكم هذه 
املحامي  وكيله  والتمويل  للتجارة  ال�شكان  بنك  الدائن  اىل  الخطار 

ب�شار العجارمة، املبلغ املبن اأعاه.
الت�شوية  تعر�شوا  اأو  املذكور  الدين  ت��وؤدوا  امل��ده ومل  انق�شت هذه  واذا 
القانونية �شتقوم دائرة التنفيذ مببا�شرة املعامات التنفيذية الازمة 

قانونا بحقكم. 
ماأمور التنفيذ حمكمة غرب عمان

�نذ�ر نهائي �ضادر عن د�ئرة تنفيذ حمكمة بد�ية �ل�ضلط يف �لق�ضية �لتنفيذية رقم )2013/251(ع
�لد�ئن: �لبنك �لإ�ضالمي �لأردين وكيله �ملحامي �حمد عبد �ملنعم �أبو زنط.

املدينن: �شركة �شمري الدباب�شه و�شركاه./ اىل املحكوم عليهما �شركة �شمري الدباب�شه و�شركاه
تاأدية الدين والبالغ 200000 دينار وتوابعه من م�شاريف ونفقات  انذارا نهائيا بلزوم  اإن الدائن البنك ال�شامي الردين ينذركم 

وذلك خال خم�شة ع�شر يوما تلي تاريخ ن�شر هذا العان.
 )2013/251( رقم  التنفيذية  الق�شية  يف  ال�شلط  حمكمة  تنفيذ  دائ��رة  طريق  وعن  العلني  باملزاد  للبيع  مطروح  باأنه  للعموم  يعلن 

واملتكونة بن املحكوم له الدائن البنك الإ�شامي الأردين واملحكوم عليه: املدين �شركة �شمري الدباب�شه و�شركاه.
اأوًل: و�شف قطعة الأر�س:

قطعة الأر�س رقم )332( حو�س رقم )88( املقاتل من اأرا�شي ال�شلط والبالغ م�شاحتها )497م2( وتقع اإىل اجلهة ال�شمالية الغربية 
من بوابة جامعة البلقاء التطبيقية وتبعد )100م( عن البوابة الرئي�شية وهي تقع على �شارعن تنظيمين مقام �شمن القطعة بناء 

حديث مكون من واجهتن من احلجر النظيف وواجهتن من الدك ال�شمنتي.
ثانياً: و�شف البناء: 

- طابق الت�شوية الثانية: م�شاحته )229م2( موؤلف من ثاث �شقق. 
- طابق الت�شوية الأوىل: م�شاحته )229م2( موؤلف من اأربعة �شقق مكونة من غرفة نوم عدد )2(+ �شالة �شغرية+ مطبخ �شغري+ حمام.
ع�����دد  ن����������وم  غ�������رف�������ة  م��������ن  م�����ك�����ون�����ة  ������ش�����ق�����ق  اأرب���������ع���������ة  م��������ن  م��������وؤل��������ف  )229م2(  م���������ش����اح����ت����ه  الأر������������ش�����������ي:  ال������ط������اب������ق   - 

)2(+ �شالة �شغرية+ مطبخ �شغري+ حمام.
- الطابق الأول: م�شاحته )229م2( موؤلف من اأربعة �شقق مكونة من غرفة نوم عدد )2(+ �شالة �شغرية+ مطبخ �شغري+ حمام.

- الطابق الثاين: م�شاحته )229م2( موؤلف من اأربعة �شقق مكونة من غرفة نوم عدد )2(+ �شالة �شغرية+ مطبخ �شغري+ حمام.
- الطابق الثالث: م�شاحته )229م2( موؤلف من اأربعة �شقق مكونة من غرفة نوم عدد )2(+ �شالة �شغرية+ مطبخ �شغري+ حمام.

- روف عبارة عن �شقة �شغرية م�شاحتها )57م2( مكونة من غرفة نوم عدد )2(+ �شالة �شغرية+ مطبخ �شغري+ حمام.
- م�شعد م�شاحته )84م2(.

- مكرر درج م�شاحته )15م2(.
اجلدران جميعها دهان اأمل�شن وال�شقف حبيبات والأر�شية من ال�شرياميك جلميع ال�شقق يف العمارة.

ثالثاً: التقديرات: قدر قيمة الأر�س مببلغ )34790( دينار وقيمة البناء مببلغ )290880( دينار وعليه تكون قيمة الأر�س وما عليها 
من بناء )325670( دينار

علما باأن املزاود الأخري قد زاود مببلغ )185400( دينارا
الإعان  تاريخ هذا  تلي  املوقرة خال خم�شة ع�شر يوماً  ال�شلط  بداية  تنفيذ حمكمة  دائ��رة  اإىل  التوجه  باملزاودة  فعلى من يرغب 
م�شطحباً معه تاأمن )10%( من القيمة املقدرة امل�شار اإليها اأعاه علماً باأن ن�شبة ال�شم 5% من قيمة اخر مزاودة، علماً باأن اأجور 

الن�شر والدللة والطوابع على املزاود الأخري، على اأن ل تقل املزاودة عن )50%( من القيمة املقدرة. 
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية ال�شلط
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اعالن
تبليغ بالن�صر ح�صور جل�صة �صادر عن 

حمكمة عمان ال�صرعية الق�صايا
القا�صي د. وليد خالد بكليزي

العز  اىل املدعى عليه : حممود في�صل 
مكان  جمهول  اجلن�صية  �صوري  الدين 
حمافظتي  بيين  ال�صعودية  يف  االقيياميية 
اقامة  حمل  اآخيير  وان  وعرعر  ا�صكاكا 
حي  ال�صمالية  ميياركييا   / عييمييان  هييو  لييه 
الونانات �صارع اال�صفهاين مقابل بقالة 

ابو �صالح م�صتاأجر من حازم ابو دله
عمان  حمكمة  اىل  ح�صورك  يقت�صى 
مقابل  العبديل   / الق�صايا  ال�صرعية 
جمييليي�ييس االميييية ييييوم االحييييد اليييواقيييع يف 
الييتييا�ييصييعيية  اليي�ييصيياعيية   2019/11/24
�صباحا وذلك للنظر يف الدعوى ا�صا�س 
التفريق  ومييو�ييصييوعييهييا   2019/8293
من  عليك  واملييقيياميية  واليينييزاع  لل�صقاق 
فيياذا  عيييودي  نيييوره ح�صن  املييدعييييية  قبل 
تر�صل  ومل  املحدد  الوقت  مل حت�صر يف 
وكيال عنك ومل تعتذر ومل تبد للمحكمة 
احل�صور  عن  لتخلفك  م�صروعة  معذرة 
وعليه  القانوين  املقت�صى  بحقك  يجري 
اال�ييصييول  حيي�ييصييب  ذليييك  تبليغك  جيييرى 

حتريرا يف 2019/11/10
قا�صي عمان ال�صرعي / الق�صايا
د. وليد خالد بكليزي

اعالن بيع ثان �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة �صلح اجليزة 
يف الق�صية التنفيذية رقم 2019/84

واملتكونة بني املحكوم لها �صركة البنك االردين الكويتي - وكيلها املحامي حرب نا�صر
واملحكوم عليهما رايف بن حممد بن حممود حلبي و�صادن ن�صرت عادل ال�صائح

يعلن للعموم بانه مطروح للبيع باملزاد العلني وعن طريق دائرة تنفيذ حمكمة �صلح 
اجليزة قطعة االر�ض رقم )551( حو�ض رقم )4( الغدير االبي�ض من ارا�صي قرية 
الزيتونة من ارا�صي جنوب عمان والعائد ملكيتها للمحكوم عليهما رايف بن حممد 
بن حممود حلبي و�صادن ن�صرت عادل ال�صائح واملرهونة ل�صالح �صركة البنك االردين 
عن  وال�����ص��ادر   2015/11/8 بتاريخ   )2084( رق��م  دي��ن  ت��اأم��ني  �صند  مبوجب  الكويتي 
مدير ت�صجيل ارا�صي جنوب عمان والذي قيمته �صتمائة و�صتة ع�صر الف واربعمائة 

وع�صرون دينار والر�صوم وامل�صاريف والفائدة والعمولة.
االندل�صية  قرية  م�صروع  داخ��ل  الدعوى  مو�صوع  االر���ض  قطعة  تقع  املوقع:  و�صف 
ال�صكنية الواقعة على طريق مادبا ال�صرقي وهي �صمن منطقة مغلقة حماطة با�صوار 
ال يتم الدخول اليها اال من خالل بوابة حرا�صة خا�صة بكامل امل�صروع املذكور وتبلغ 
م�صاحتها )988.00( م2 م�صجلة با�صم املحكوم عليهما وهي عبارة عن قطعة ار�ض �صبه 
مربعة ال�صكل ومنتظمة ال�صكل �صهلة الت�صاري�ض والقطعة �صمن احكام تنظيم زراعي 
خارج التنظيم ح�صب خمطط املوقع املربز وتقع داخل حدود بلدية اجليزة وهي �صمن 

حدود م�صروع ا�صتثماري ينظمه نظام داخلي خا�ض.
و�صف البناء: تقع قطعة االر�ض مو�صوع الدعوى �صمن م�صروع ا�صكان قرية االندل�صية 
ويحدها �صارع طليطلة من اجلهة ال�صمالية، حيث يقع امل�صروع اىل اجلهة ال�صرقية 
وواجهته  واال�صمنت  الطوب  من  ب�صور  حماطة  والقطعة  ال�صرقي  مادبا  طريق  من 
القطعة  وتقع  اجلهات،  جميع  من  القطعة  يحيط  واال�صمنت  احلجر  من  االمامية 
مو�صوع الدعوى اىل اجلهة اجلنوبية ال�صرقية من املدخل الرئي�صي لال�صكان وتبعد 
افقية  ال�صرق من طريق مادبا مب�صافة  افقية مقدارها 600 مرت واىل  عنه مب�صافة 
مقدرها 700 مرتاً حيث تقع قطعة االر���ض �صمن منطقة �صكنية حديثة بني الفلل 
اخلا�صة بامل�صروع املذكور اعاله والقطعة خمدومة بكافة اخلدمات العامة واخلدمات 
املقدمة من م�صروع اال�صكان من �صوارع معبدة وانارة الطرق و�صبكة ال�صرف ال�صحي 
يحمل  االر���ض  قطعة  على  املقام  البناء  واحلرا�صة  واملياه  والكهرباء  الغاز  وخطوط 
الرقم 511 ح�صب ت�صمية اال�صكان موؤلف من طابقني طابق ار�صي وطابق اول بنظام 
ر�صيف  بالبناء  ويحيط  املفجر  ال�صحراوي  احلجر  من  االرب��ع��ة  واجهاته  دوبلك�ض 
مبلط  �صيارة  ك��راج  الغربية  اجلهة  م��ن  البناء  بجانب  وي��وج��د  بال�صرياميك  مبلط 
بال�صرياميك يتم الدخول منه على غرفة امل�صخات اخل�صة بالتدفئة التي تعمل على 
الغاز ويوجد تاأ�صي�ض النابيب الغاز التي تغذي الفيال بالغاز لغايات اال�صتعمال املنزيل 
الكراج  م��ن  واالأخ���ر  حديدية  ب��واب��ة  خ��الل  م��ن  احدهما  مدخلني  ولل�صور  والتدفئة 
اخلارجي  املحيط  على  القرميد  من  ا�صقف  ال�صطح  على  ويوجد  بال�صيارة  اخلا�ض 
التايل: النحو  على  تف�صيله  والبناء  للفيال  الرئي�صي  امل��دخ��ل  مظلة  وعلى  للفيال 
الرئي�صي لها وهنالك  املدخل  الفيال من خالل  الدخول اىل  الطابق االر�صي يتم   -
مدخل اخر من اجلهة اخللفية للفيال ويحتوي الطابق االر�صي على غرفة �صيوف 
كبرية و�صالة معي�صة كبرية ار�صيتها مبلطة بالرخام امل�صتورد و�صقفها يحتوي على 
ديكورات من اجلب�ض ومطبخ وا�صع ار�صيتها وواجهاته من ال�صرياميك وخزائنه من 
اخل�صب وحمام �صيوف ار�صيته وواجهاته من ال�صرياميك وال�صبابيك من البال�صتيك 
)الفايرب( والزجاج )دبل في�ض( واالباجورات تعمل على الكهرباء والتدفئة املركزية 
ار�صيتها  اربع غرف نوم ثالثة منها ما�صرت  البالط الطابق االول يتكون من  حتت 
مبلطة بال�صرياميك وجدرانها مدهونة باالمل�صن و�صالة معي�صة م�صتخدمة كغرفة 
العاب وترا�ض مك�صوف وحمام ويتم الو�صول لهذا الطابق من خالل درج داخلي ي�صل 
واالب��واب  خ�صب  ملب�ض  حديد  دراي��زي��ن  مع  امل�صتورد  بالرخام  مبلط  الطابقني  بني 
مع  البالط  حتت  املركزية  والتدفئة  بلوط  ق�صرة  مع  اخل�صب  من  للفيال  الداخلية 
 ،1.2 بارتفاع  ابي�ض  االمامي موؤلف من حجر  ال�صور  ديكورات  اال�صقف حتتوي على 
باب رئي�صي حديد، باب كراج حديد �صحاب ويحاط بالفيال حديقة حتتوي على ا�صجار 
عنب عدد 4 وا�صكدنينا عدد 3 وحم�صيات عدد 7 ودراق عدد 6 واجا�ض عدد 5 وتفاح 
عدد 6 وم�صم�ض عدد 5 وكرز عدد 5 و�صياج من �صجر ال�صرو عدد 50 �صجرة وم�صاحتي 
نخيل على مدخل الفيال على اليمني وعلى الي�صار وم�صاحات البناء مو�صوع الدعوى 

وهو ح�صب التف�صيل التايل:
م�صاحة الطابق االر�صي 316.24م2

م�صاحة الطابق االول 265.50م2
م�صاحة البناء الفرعي 42.60م2
م�صاحة مظلة املدخل 13.78م2

جمموع امل�صاحات 644.42م2
** التقدير: وقدر اخلرباء قيمة االر�ض وما عليها على النحو التايل:

قيمة املرت املربع من االر�ض مببلغ 225 دينار
امل�صاحة االر�ض 988 × 225 دينار = )222300 دينار(

قيمة املرت املربع للبناء 475 دينار
امل�صاحة البناء 644.42 × 475 دينار = )306099.5 دينار(

قيمة االعمال اخلارجية من �صور وا�صجار و�صاحات مبلطة وم�صطحات النجيل وابواب 
ال�صرو مببلغ 7500 دينار

خم�صمئة   )535899.50( مببلغ  عليها  وم��ا  لالر�ض  االجمالية  القيمة  تكون  وعليه 
وخم�صة وثالثون الفا وثمامنئة وت�صعة وت�صعون دينار ون�صف دينار

تنفيذ حمكمة �صلح اجليزة خالل  دائ��رة  باملزاد مراجعة  بالدخول  فعلى من يرغب 
خم�صة ع�صر يوما من اليوم التايل من ن�صر اعالن البيع بال�صحف املحلية م�صطحبا 
الكرتونيا  للمزاودة  ال���وزارة  موقع  مراجعة  او  للعقار  املقدرة  القيمة  من   %10 معه 
)auctions.moj.gov.jo( على ان ال يقل الدخول باملزاد عن 50% من القيمة 

املقدرة للعطاء، علماً بان اجور الداللة والطوابع على املزاود االخري.
ماأمور تنفيذ حمكمة �صلح اجليزة

�عالن بيع نهائي �ضادرعن د�ئرة تنفيذ حمكمة بد�ية حقوق عمان
بالق�ضية �لتنفيذية رقم 2017/10048ع 

و�ملتكونة بني: - �ملحكوم له: بنك �ال�ضكان للتجارة و�لتمويل وكيله �ملحامي/مرو�ن �خلطيب 
و�ملحكوم عليه: �ملدين/جمال يو�ضف �إ�ضماعيل نعالوي 

حو�ض   1960/131 رق��م  ال�صقة  العلني  باملزاد  �صيباع  باأنه  للعموم  التنفيذ  دائ��رة  تعلن 
عمان  اأرا�صي  ت�صجيل  ملديرية  والتابعة  عمان  اأرا�صي  من   )51( رقم  اجلنوبي  جحرة 
اإ�صماعيل نعالوي واملرهونة ل�صالح بنك  وم�صاحتها 186م2 ملك املدين جمال يو�صف 
 119 رق��م  معامله   1958 رق��م  الدين  تامني  �صند  مبوجب  والتمويل  للتجارة  اال�صكان 
تاريخ 2013/10/27 من الدرجة االوىل لدى دائرة ت�صجيل اأرا�صي عمان لقاء مديونية 

املدين.
جحرة  ح��و���ض   1960/131 رق��م  ال�صقة  و���ص��ع  ج��رى  فقد  ب��ال�����ص��داد  تقومو  مل  وح��ي��ث 
نعالوي(  اإ�صماعيل  يو�صف  جمال  املدين  ملك  عمان  اأرا���ص��ي  من   )51( رق��م  اجلنوبي 
واملقدرة قيمتها عند و�صع اليد بواقع 97650 دينار واملو�صوعة تامينا لهذا الدين للبيع 

باملزاد العلني والتي ر�صت على املزاود االأخري بنك االإ�صكان للتجارة والتمويل.
** موقع ال�صقة:- 

- رقم القطعة: 1960 - تنظيم القطعة: �صكن )ج( 
- ا�صم ورقم احلو�ض: جحرة اجلنوبي 51 - م�صاحة ال�صقة: 186 م2

- نوع االأر�ض: طوابق و�صقق - مديرية الت�صجيل: اأرا�صي عمان
- رقم ال�صقة: 131 - ا�صم ورقم القرية: عمان -1-

ب��در- �صمن ح��دود امانة عمان الكربى-  – مديرية منطقة  اليا�صمني  املوقع: حي   -
وتقع اىل ال�صمال ال�صرقي من حاووز اليا�صمني، وجنوب �صارع عرفات )الرئي�صي(، واىل 

ال�صمال من �صارع القد�ض )الرئي�صي(
القطعة  ويقع على حد  ثعلبة  بن  ايا�ض  �صارع  �صارع وطريق،  على  تقع  ال�صارع:  ا�صم   -
اجلنوبي، وال�صارع معبد على كامل �صعته، والطريق غري م�صمى ويقع على حد القطعة 

ال�صرقي وهو معبد على كامل �صعته.
- رقم البناء: 26 على �ض. ايا�ض بن ثعلبه، يوجد ارمه )�صركة فوزي ب�صبو�ض لال�صكان(

** و�صف ال�صقة: - 
تقع ال�صقة يف اجلهة اجلنوبية ال�صرقية من الطابق الثالث عدا �صطحها املعترب منافع 
م�صرتكة، وال�صقة يف بناء مكون من �صتة طوابق )ت�صوية ثانية، وت�صوية، اأوىل، ار�صي،و 
ويوجد  النظيف،  االأبي�ض  احلجر  من  جميعها  البناء  وواج��ه��ات  وث��ال��ث(،  وث��اين  اول 
ثالث �صقق يف كل طابق، وعدد ال�صقق يف البناية 16 �صقة، واخلدمات امل�صرتكة يف طابق 
 + البويلرات  وغرفة  احلار�ض  وغرفة  لل�صيارات  مواقف  فيه  ويوجد  الثانية  الت�صوية 

�صقة. 
- ال�صقة مكونه من ثالث غرف نوم احدى الغرف رئي�صية ويوجد فيها حمام افرجني 
بوك�ض(  �صاور  مع  كامل  )طقم  ث��اين  افرجني  وحمام  بوك�ض(،  �صاور  مع  كامل  )طقم 
خلدمة غرفتي النوم و�صالة معي�صة تت�صل من خالل باب من االملنيوم والزجاج املزدوج 
الوا�صعة  الداخلية  املعي�صة  �صالة  على  ومفتوح  راك��ب  ومطبخ  )جنوبية(،  فرندة  مع 

)مطبخ امريكي(، وغرفة �صيوف و�صفره وا�صعان وحمام �صيوف )افرجني(.
- الت�صطيبات جيدة جدا يف ال�صقة حيث الدهان تطبيع وات�صنتو يف ال�صالون واملعي�صة 
ال�صقة،  ان���اره يف جميع عنا�صر  م��ع عنا�صر  م��ن اجلب�صني  ف��اآخ��رة ج��دا  دي��ك��ورات  م��ع 
ويوجد ديكورات من اخل�صب على الواجهات الرئي�صية يف املعي�صة وار�صيات غرف النوم 

واملطبخ  البور�صالن،  من  ال�صقة  لباقي  االر�صيات  وبالط  ال�صرياميك  من  بالط  من 
راكب ومكون من ثالث واجهات �صفلية وعلوية من اخل�صب وجدران وار�صيات املطبخ 
واحلمامات من ال�صرياميك، واطقم احلمامات راكبة بالكامل، واالأبواب الداخلية من 
النوافذ من  خ�صب ق�صرة بلوط والباب اخلارجي لل�صقة من اخل�صب )احل�صو( وكافة 
االملنيوم والزجاج املزدوج ويوجد اباجورات على كافة النوافذ تعمل كهربائيا، وال يوجد 

حديد حماية على النوافذ، ويعلو ت�صوينه الفرندة زجاج �صكوريت والتدفئة راكبة. 
- يوجد موقف خا�ض لل�صقة يف طابق الت�صوية الثانية.

- ال�صقة م�صغولة من قبل ابن مالك العقار ال�صيد/جمال نعالوي.
- ال�صقة خمدومة مبكرر للدرج له درابزين من احلديد ومقب�ض من اخل�صب – يوجد 

م�صعد �صغال وقت الك�صف – 
- يقدر عمر البناء بخم�صة اأعوام.

املوقع، وهو  - جميع اخلدمات من ماء وكهرباء وات�صاالت و�صوارع معبدة متوفرة يف 
موقع جيد جدا وحماط باالأبنية ال�صكنية وعمارات ال�صقق ال�صكنية.

** تقدير القيمة االجمالية لل�صقة: -
حيث ان امل�صاحة االجمالية لل�صقة 186 مرت مربع.

نقدر �صعر املرت املربع لل�صقة 525 د/مرت مربع مبا يف ذلك توابعها )حقها من اخلدمات 
واالأر�ض وال�صطح الذي هو عبارة عن خدمات م�صرتكة( 

قيمة ال�صقة = )م�صاحة ال�صقة االجمالية × �صعر املرت املربع( 
186م2 × 525 د = 97650 دينار )�صبعة وت�صعون الفا و�صتمائة وخم�صون دينار اأردين( 

القيمة احل�صةاجلن�صية ا�صم املالكالرقم الوطني
االجمالية/
دينار اردين 

جمال يو�صف 9591022093
اإ�صماعيل نعالوي

97650 دينار كامال االردنية
اأردين 

------------املجموع 
-----

97650 دينار كامال --------
اأردين 
وقد احيل العقار احاله اوليه على عهدة الدائن بنك اال�صكان بقيمة 70900 دينار.

وعليه ان�صر االإنذار النهائي لتقومو بوا�صطة دائرة تنفيذ حمكمة بداية حقوق عمان 
خالل  والعموالت  والفوائد  وامل�صاريف  للر�صوم  باالإ�صافة  منكم  املطلوب  املبلغ  بدفع 
خم�صة ع�صر يوما من اليوم التايل للن�صر وان مل تقوموا بذلك �صيجري الت�صجيل ال�صم 

امل�صرتي و�صيعطي �صند الت�صرف باالموال.
فعلى من يرغب بال�صراء مراجعة هذه الدائرة خالل مدة 15 يوما من اليوم الذي يلي 
تاريخ ن�صر هذا االعالن بال�صحف املحلية م�صطحبا معه 10% من القيمة املقدرة علما 
باأن اجور الن�صر والداللة والطوابع تعود على املزاود االخري على ان ال تقل ال�صم عن 

5% من بدل املزاد االخري.
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية حقوق عمان

اخطار �صادر عن دائرة 
تنفيذ حمكمة بداية حقوق عمان 

رقم الدعوى التنفيذية:- 2019/27598 ع 
ا�صم املحكوم عليه/املدين: امين عاطف احمد جرب 

– �صاحية االأم���ري ح�صن ح��ي اجل��رن بجانب  اآخ��ر ع��ن��وان ل��ه:- عمان 
ال�صقة  ابن �صعد اخلري  حمالت �صر�صور قرب م�صجد ال�صخرة �صارع 

ال�صمالية من الطابق الت�صوية – وحاليا جمهول مكان االقامة
رقم �صند الرهن: )2414( معاملة رقم 220 تاريخ 2003/10/26 حمل 

�صدوره ت�صجيل اأرا�صي عمان 
ان  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دينار   )7000( الدين:  قيمة 

وجدت والفائدة ان وجدت 
يجب عليك ان توؤدي خالل خم�صة ع�صر يوما تلي تاريخ تبليغك هذه 
املحامي  وكيله  والتمويل  للتجارة  اال�صكان  بنك  الدائن  اىل  االخطار 

مروان اخلطيب، املبلغ املبني اأعاله.
الت�صوية  تعر�ض  اأو  امل��ذك��ور  ال��دي��ن  ت���وؤد  ومل  امل���ده  ه��ذه  انق�صت  واذا 
القانونية �صتقوم دائرة التنفيذ مببا�صرة املعامالت التنفيذية الالزمة 

قانونا بحقك.
ماأمور التنفيذ حمكمة بداية حقوق عمان

اخطار �صادر عن دائرة 
تنفيذ حمكمة غرب عمان 

رقم الدعوى التنفيذية:- 2019/3690 ع 
ا�صم املحكوم عليهم/املدين:- خالد ا�صماعيل علي عمرية 
اآخر عنوان له:- عمان/مرج احلمام/قرب ا�صكان ال�صطلة

رقم �صند الرهن: )198( معاملة رقم 32 تاريخ 2009/05/27 حمل 
�صدوره ت�صجيل اأرا�صي ناعور

ان  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دينار   )90000( الدين:  قيمة 
وجدت والفائدة ان وجدت 

يجب عليك ان توؤدي خالل خم�صة ع�صر يوما تلي تاريخ تبليغكم هذه 
املحامي  وكيله  والتمويل  للتجارة  اال�صكان  بنك  الدائن  اىل  االخطار 

ب�صار العجارمة، املبلغ املبني اأعاله.
الت�صوية  تعر�ض  اأو  امل��ذك��ور  الدين  ت��وؤدي  امل��ده ومل  ه��ذه  انق�صت  واذا 
القانونية �صتقوم دائرة التنفيذ مببا�صرة املعامالت التنفيذية الالزمة 

قانونا بحقكم. 
ماأمور التنفيذ حمكمة غرب عمان

اخطار �صادر عن دائرة 
تنفيذ حمكمة غرب عمان 

رقم الدعوى التنفيذية:- 2019/3685 ع 
ا�صم املحكوم عليهم/املدين:- خالد ا�صماعيل علي عمرية 

اآخر عنوان له:- عمان/مرج احلمام/قرب ا�صكان ال�صطلة
حمل   2008/07/10 تاريخ   25 رق��م  معاملة   )384( ال��ره��ن:  �صند  رق��م 

�صدوره ت�صجيل اأرا�صي ناعور
ان  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دينار   )67000( الدين:  قيمة 

وجدت والفائدة ان وجدت 
يجب عليك ان توؤدي خالل خم�صة ع�صر يوما تلي تاريخ تبليغكم هذه 
املحامي  وكيله  والتمويل  للتجارة  اال�صكان  بنك  الدائن  اىل  االخطار 

ب�صار العجارمة، املبلغ املبني اأعاله.
الت�صوية  تعر�ض  اأو  امل��ذك��ور  الدين  ت��وؤدي  امل��ده ومل  ه��ذه  انق�صت  واذا 
القانونية �صتقوم دائرة التنفيذ مببا�صرة املعامالت التنفيذية الالزمة 

قانونا بحقكم. 
ماأمور التنفيذ حمكمة غرب عمان

اخطار �صادر عن دائرة 
تنفيذ حمكمة �صلح ناعور 

رقم الدعوى التنفيذية:- 2019/404 ع 
ا�صم املحكوم عليه/املدين: وائل احمد حممد الدويري الكفيله 

العقاريه ايه �صالح يو�صف الوريكات
العام/طرببور  االم��ن  �صباط  اإ�صكان  ع��م��ان/اخل��زن��ه  ل��ه:  ع��ن��وان  اآخ��ر 

بجانب مطعم طربو�ض
رقم �صند الرهن: )492( معاملة رقم 8 تاريخ 2016/06/1 حمل �صدوره 

ت�صجيل اأرا�صي ناعور 
قيمة الدين: )80 الف( دينار والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة ان 

وجدت والفائدة ان وجدت 
ي��ج��ب عليك ان ت����وؤدي خ���الل ث��الث��ني ي��وم��ا ت��ل��ي ت��اري��خ تبليغك ه��ذه 
املحامي  وكيله  والتمويل  للتجارة  اال�صكان  بنك  الدائن  اىل  االخطار 

ب�صار العجارمه، املبلغ املبني اأعاله.
الت�صوية  تعر�ض  اأو  امل��ذك��ور  ال��دي��ن  ت���وؤد  ومل  امل���ده  ه��ذه  انق�صت  واذا 
القانونية �صتقوم دائرة التنفيذ مببا�صرة املعامالت التنفيذية الالزمة 

قانونا بحقك.
ماأمور التنفيذ حمكمة �صلح ناعور

اإنذار نهائي باملزاد العلني �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية حقوق 
الرمثا يف الق�صية التنفيذية رقم )2017/467(

واملتكونة بني الدائن: البنك االإ�صالمي االأردين، واملدين: احمد 
حممد ح�صني م�صرقي.

يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني عن طريق دائرة تنفيذ حمكمة الرمثا 
قطعة االأر�ض رقم )28( حو�ض رقم )73( اجللد ال�صرقي من اأرا�صي الرمثا.

اأواًل: و�صف قطعة االأر�ض:-
ال�صرقية من  زراع��ي تقع باجلهة اجلنوبية  امللك تنظيم  االأر���ض هي من نوع  قطعة 
من  �صليخ  وه��ي  اخل��دم��ات  ع��ن  وبعيدة  م�صتوية  �صبه  االأر����ض  طبيعة  الرمثا  مدينة 

االأبنية واالإن�صاءات وم�صاحتها )4400م2(.
التقدير: قدر �صعر املرت املربع الواحد من االأر�ض )2.5( دينار.

وعليه )4400م2× 2.5 دينار= 11000 دينار( )احدى ع�صر األف دينار(.
علماً باأن قيمة املزايدة االأخرية قد بلغت )11000( دينار.

فعلى من يرغب بال�صراء احل�صور اإىل دائرة تنفيذ حمكمة بداية الرمثا وذلك خالل 
املحلية  ال�صحف  االإع���الن يف  ه��ذا  ن�صر  لتاريخ  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  م��ن  ي��وم��اً  خم�صة ع�صر 
عند  املقدرة  القيمة  من   )%10( بواقع  القانونية  التاأمينات  معه  م�صطحباً  اليومية 
و�صع اليد، وعلى اأن ال تقل ن�صبة دخول املزاد عن )50%( من القيمة املقدرة، واأن ال 
تقل ن�صبة ال�صم عن )5%( من بدل املزايدة االأخرية، علماً باأن اأجور الداللة والطوابع 

تعود على املزاود االأخري.
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية الرمثا

اخطار �صادر عن دائرة تنفيذ
 بداية اربد/بالن�صر 

رقم الدعوى التنفيذية 2019/14465 ك
ا�صم املحكوم عليه/املدين: �صحر خالد 

علي بطاينه
املحكوم عليه/الكفيل: فار�س خالد فواز 

الدغمي
وعنوانه: جمهولوا مكان االقامة.

دينار   1249 به/الدين  املحكوم  املبلغ 
املحاماه  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم 

والفائده ان وجدت
خم�صة  خييالل  تييييوؤدوا  ان  عليكم  يجب 
هييذا  تبليغكم  تيياريييخ  تييلييي  يييومييا  ع�صر 
اليي�ييصييركيية  ليييه  املييحييكييوم  اإىل  االخيييطيييار 
 - املتنقلة  الهواتف  خلدمات  االردنييييية 
املبلغ  العبادي،  حممود  املحامي  وكيلها 

املبن اعاله.
الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�صت  واذا 
القانونية  الت�صوية  تعر�س  اأو  املييذكييور 
�ييصييتييقييوم دائيييييرة الييتيينييفيييييذ مبييبييا�ييصييرة 
قانونا  الييالزميية  القانونية  املييعييامييالت 

بحقكم.
ماأمور التنفيذ

اخطار �صادر عن دائرة تنفيذ بداية 
اربد/بالن�صر 

رقم الدعوى التنفيذية 2019/14466 ك
ا�صم املحكوم عليه/املدين: علي عمر 

حممد حمي�صي
املييييييحييييييكييييييوم عييييليييييييييه/الييييكييييفيييييييييل: 
مييييييهييييييا نيييييي�ييييييصييييييال فيييييتيييييحيييييي فييييييرح

وعنوانه: جمهولوا مكان االقامة.
دينار   1249 به/الدين  املحكوم  املبلغ 
املحاماه  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم 

والفائده ان وجدت
خم�صة  خييالل  تييييوؤدوا  ان  عليكم  يجب 
هييذا  تبليغكم  تيياريييخ  تييلييي  يييومييا  ع�صر 
اليي�ييصييركيية  ليييه  املييحييكييوم  اإىل  االخيييطيييار 
 - املتنقلة  الهواتف  خلدمات  االردنييييية 
املبلغ  العبادي،  حممود  املحامي  وكيلها 

املبن اعاله.
الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�صت  واذا 
القانونية  الت�صوية  تعر�س  اأو  املييذكييور 
�ييصييتييقييوم دائيييييرة الييتيينييفيييييذ مبييبييا�ييصييرة 
قانونا  الييالزميية  القانونية  املييعييامييالت 

بحقكم.
ماأمور التنفيذ

وزارة العدل
حمكمة اجلمارك االبتدائية

مذكرة علم وخرب تبليغ اعالم حكم جزائي �صادر 
جمارك – جنح  البدائية  اجلمارك  حمكمة  عن 

رقم الدعوى اجلزائية : 2018/906
تاريخ �صدور القرار : 2018/12/26
ا�صم امل�صتكي : مدعي عام اجلمارك

ا�صم املحكوم عليهم : 
1-عبدالغني احمد عبدالغني م�صعل

لالغذية  اليييدويل  م�صعل  عبدالغني  مييركييز   -2
الريا�صية

خال�صة احلكم ومدرجاته : وعليه وتاأ�صي�صا على 
ما تقدم تقرر املحكمة ما يلي:

1-غرامة 200 دينار والر�صوم عن جرم التهريب 
اجلمركي

والت�صامن  بالتكافل   32591،850 غييراميية   -2
دينار ل�صالح اجلمارك

والت�صامن  بالتكافل   5578،512 غييراميية   -3
ل�صالح دائرة �صريبة املبيعات

4- م�صادرة الب�صاعة امل�صبوطة
لالعرتا�س  قييابييال  االظيينيياء  بحق  غيابيا  حكما 

واال�صتئناف �صدر بتاريخ 2018/12/26

وزارة العدل
حمكمة بداية جزاء - جنح اجلمارك

مذكرة تبليغ ظنن - بالن�صر
رقم الدعوى: 

48-17/)1387-2019( - �صجل عام
الييهيييييئيية/الييقييا�ييصييي: �ييصيياميير اأحييمييد 

عبدالكرمي الطراونة
اأبو  �صليمان  �صامي  ثامر  الظنن:  ا�صم 

حلوه
العمر: 42 �صنة

الييييعيييينييييوان: عيييين اليييبيييا�يييصيييا/ا�يييصيييكيييان 
الهاتف:  رقييم   – احليي�ييصييري  التطوير 

0795375665
التهمة: تهريب

املوافق  االثنن  يييوم  ح�صورك  يقت�صي 
�صباحا   09:00 ال�صاعة   2019/11/18
التي  اعييياله  رقيييم  الييدعييوى  يف  للنظر 
وامل�صتكي  الييعييام  احلييق  عليك  اقييامييهييا 

دائرة اجلمارك العامة.
تنفذ  املحدد  املوعد  فاإذا مل حت�صر يف 
عليها  امليينيي�ييصييو�ييس  االأحيييكيييام  بييحييقييك 
يف قييانييون اجليييميييارك وقيييانيييون اأ�ييصييول 

املحاكمات اجلزائية.



26�إعالنات ق�ضائية
�عالن بيع باملز�د �لعلني خام�س ملدة خم�ضة و�ربعون يوما �ضادر 

عن د�ئرة تنفيذ حمكمة بد�ية عمان يف �لق�ضية �لتنفيذية رقم 
)2018/27686ع( 

واملتكونة بني/الدائن بنك الإحتاد وكيله املحامي ايهم حمارنه واملدين �شركة مثنى املطلك و�شريكه
عمال باملادة 13 من قانون و�شع الأموال غري املنقولة تاأميناً للدين 

رقم  واملكتب   2781/102 رق��م  املكتب  عمان  بداية  حمكمة  تنفيذ  دائ��رة  طريق  عن  العلني  باملزاد  للبيع  مطروح  باأنه  للعموم  يعلن 
2781/103حو�ض 13 ال�شمي�شاين قرية عمان من ارا�شي عمان وامل�شجلة با�شم املدين/�شركة مثنى املطلك و�شريكه

واملو�شوعة تاأميناً من الدرجة الوىل لدين الدائن املرتهن بنك الإحتاد مبوجب �شند الدين رقم )1778( تاريخ 2016/10/23 لقاء 
دين وقدره مائتان وخم�شة وع�شرون الف دينار اردين والر�شوم وامل�شاريف والعمولة والفائدة حتى ال�شداد التام.

* الو�شف: 
اأوًل:- املكتب رقم 2781/102 وهو املكتب اجلنوبي ال�شرقي من الطابق الر�شي عدا �شطحه والبالغ م�شاحته ح�شب �شند الت�شجيل 

71 مرت مربع. 
ثانياً:- املكتب رقم 2781/103 وهو املكتب ال�شمايل ال�شرقي من الطابق الر�شي عدا �شطحه والبالغ م�شاحته ح�شب �شند الت�شجيل 

98 مرت مربع. 
اأرا�شي عمان  قرية عمان من  اأرا�شي  ال�شمي�شاين من   13 رقم 2781 حو�ض  الأر���ض  املقام على قطعة  البناء  واقعة �شمن  واملكاتب 
والتابعة تنظيمياً لأمانة عمان الكربى منطقة )العبديل( وتنظيمها )مكاتب �شمن �شكن ب باأحكام خا�شة( ونوع الأر�ض )طوابق 

و�شقق( وت�شجيلياً تابعه لدائرة ت�شجيل اأرا�شي عمان.
وح�شب �شندات الت�شجيل ال�شادرة بتاريخ 2018/10/24 فان املكاتب م�شجله با�شم )�شركة مثنى املطلك و�شريكه( كاماًل. 

* و�شف البناية التي �شمنها املكاتب:- البناية واجهات جزء حجر وجزء زجاج وعمرها حوايل 10 �شنوات وتقع على �شارع رئي�شي 
يحدها باجلهة ال�شمالية معروف ب�شارع الأمري �شاكر بن زيد وطريق يحدها باجلهة اجلنوبية والغربية وكافة اخلدمات متوفرة 
والبناء  )ال�شمي�شاين(  با�شم  معروف  حي  �شمن  وتقع  املحالت  فوق  ومكاتب  جتاريه  حمالت  �شمن  جت��اري  بناء  عليها  ومقام  لها 
معروف با�شم )جممع ه�شام �شالمه �شنرت( الكربى وتقع بالقرب من اإ�شارة حدائق امللك عبد اهلل باجتاه ال�شمي�شاين ومقابل حمطة 
حمروقات ال�شمي�شاين والبناية مزوده مبواقف �شيارات وم�شاعد وتدفئة مركزيه وتكييف مركزي وبيت درج موزع ومزوده بنظام 
الرقم 67 ح�شب  والبناء يحمل  ت�شتغل مكاتب  بنايه  للبناية جيد وهي  العام  والت�شطيب  اإطفاء وكامريات مراقبه وخمرج ط��وارئ 

ترقيم امانة عمان الكربى.
* و�شف املكتبني:- املكتب رقم 2781/102 وهو املكتب اجلنوبي ال�شرقي من الطابق الر�شي عدا �شطحه والبالغ م�شاحته ح�شب 
�شند الت�شجيل 71 مرت مربع + املكتب رقم 2781/103 وهو املكتب ال�شمايل ال�شرقي من الطابق الر�شي عدا �شطحه والبالغ م�شاحته 
ح�شب �شند الت�شجيل 98 مرت مربع وح�شب الواقع املكتبني مفتوحني على بع�شهم البع�ض وموؤلفني من عدة غرف وقاعة اجتماعات 
وحمامات ومطبخ مع ديكورات و�شبابيك زجاج وا�شقف جب�شن بورد والر�شية جزء رخام وجزء خ�شب باركيه واملدخل زجاج �شيكوريت 
والواجهة الواقعة على ال�شارع زجاج �شيكوريت ومزودين بالتدفئة املركزية والتكييف املركزي وح�شب الواقع فان املكتبني م�شتغلني 

من قبل )ليان لتاأجري ال�شيارات ال�شياحية( والت�شطيب العام للمكاتب جيد والبناية تقع على �شارع رئي�شي مرغوب. 
التقدير:- بناء على خربة اخلرباء كمقدرين عقارين وم�شاحني مرخ�شني ومهند�شني وعلى اطالع تام باأ�شعار التقديرات للمكاتب 
بنف�ض املنطقة واأجرائهم ك�شوفات بنف�ض املنطقة وا�شتف�شارهم بطريقه غري مبا�شره ومراعاتهم موقع املكاتب وم�شاحتهم ونوعية 
الت�شطيبات ح�شب الو�شف بتقرير اخلربة والتنظيم جتاري وبالعتماد على موقع العقار وتنظيمه وم�شاحته و�شكله وطبيعته وبعده 
درايتهم  على  بالعتماد  اليها  تو�شلو  التي  ال�شتنتاجات  يف  الت�شطيبات  ونوعية  والتجارية  ال�شكنية  واملناطق  اخلدمات  من  وقربه 
وعلمهم بالأ�شعار يف املنطقة وبالعتماد على امل�شاحة واملوقع والتنظيم واخلدمات والت�شطيبات وح�شب عمر البناء وو�شف املكاتب 

ونوعية الت�شطيبات قدر اخلرباء عند و�شع اليد �شعر املرت املربع الواحد للمكاتب مببلغ 2000 دينار كون التنظيم جتاري 
اأوًل:- املكتب رقم 2781/102 وهو املكتب اجلنوبي ال�شرقي من الطابق الر�شي عدا �شطحه والبالغ م�شاحته ح�شب �شند الت�شجيل 71 

مرت مربع × 2000 دينار املرت = 142000 دينار. 
ثانياً:- املكتب رقم 2781/103 وهو املكتب ال�شمايل ال�شرقي من الطابق الر�شي عدا �شطحه والبالغ م�شاحته ح�شب �شند الت�شجيل 

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

امل��زاود حممد هيثم عبد احلميد راغب عبد العزيز وامل��زاوده على املكتب رقم 2781/102 مببلغ  امل��زاد من قبل  علما بانه مت دخول 
وقدره 90000 دينار 

علما بانه مت دخول املزاد من قبل املزاودان را�شي اكرم را�شي �شلعو�ض وجمدي احمد كامل املغربي واملزاوده على املكتب رقم 2781/103 
مببلغ وقدره 153100 دينار 

اليوم التايل لتاريخ ن�شر هذا  فعلى من يرغب بال�شراء مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية عمان خالل خم�شة واربعون يوماً من 
الإعالن يف جريدتني يوميتني حمليتني م�شطحباً معه 10% من القيمة املقدرة للعقارات اعاله عند و�شع اليد على ان ل يقل ال�شم 
عن 3% من قيمة اخر مزاوده لكل عقار من العقارات اعاله وملن يرغب باملزاوده الدخول اإىل املوقع اللكرتوين لوزارة العدل واخلا�ض 
باأن اأجور الدللة  باخلدمات اللكرتونيه )https://auctions.moj.gov( ودفع مبلغ تامني دخول املزاد الكرتونيا علماً 

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

�عالن بيع ر�بع �ضادر عن د�ئرة تنفيذ حمكمة بد�ية غرب عمان 
بالق�ضية �لتنفيذية رقم 2011/2061 ع

العجارمة ب�شار  املحامي  ووكيله  والتمويل  للتجارة  ال�شكان  بنك  له:  املحكوم  بني:  واملتكونة 
واملحكوم عليه: املدين/حموده �شليمان حمد الفراهيد

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

2003/6261 تاريخ 2003/4/2 لدى دائرة ت�شجيل اأرا�شي غرب عمان لقاء مديونية املدين.
اأول: و�شف العقار:

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

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

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

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

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

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

نقدر قيمة املرت املربع الواحد لل�شقة مببلغ 500دينار/م2 وبذلك تكون قيمة ال�شقة كامال )500د/م2 × 128م2 = 64000 دينار فقط( 
�شامال لل�شقة وما يتبعها من خدمات وار�ض العقار 

وقد احيل العقار احاله اوليه على عهدة الدائن بنك ال�شكان بقيمة 32 الف دينار.
فعلى من يرغب بال�شراء مراجعة هذه الدائرة خالل مدة 15 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 بان اجور 

الن�شر والدللة والطوابع تعود على املزاود الخري على ان ل تقل ن�شبة ال�شم عن 2% من بدل اآخر مزاد.
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غرب عمان



27�إعالنات ق�ضائية
�لرقم 2019/3818ع

�إعالن بيع للمرة �لثانية ملدة خم�ضة ع�ضر يوما �ضادر 
عن د�ئرة تنفيذ حمكمة بد�ية �ضمال عمان يف �لق�ضية 

�لتنفيذية رقم )2019/3818ع(
بني  واملتكونة  )2019/3818ع(  رقم  التنفيذية  الق�ضية  يف  العلني  باملزاد  للبيع  مطروح  باأنه  للعموم  يعلن 
الدائن �ضركة الت�ضهيالت التجارية االردنية واملدينة 1-�ضركة مطاحن وخمابز اآية �ضوفيا و2-ح�ضام كامل 
عبدالرحمن االخر�ض، ال�ضقة رقم )122-1163( حو�ض رقم )7( ام حليليفة – قرية ياجوز –رقم اللوحة 
)17( – والعائدة ملكيتها للمحكوم عليه ح�ضام كامل عبدالرحمن االخر�ض – كفيل املدينة �ضركة مطاحن 
وحمام�ض اآية �ضوفيا، واملو�ضوع تاأمينا للدين مبوجب �ضند الرهن رقم ال�ضند )1666( رقم املعاملة )216( 
تاريخ ال�ضند 2018/7/23 لقاء الدين البالغ )70( الف دينار باال�ضافة اىل الفائدة املدرجة يف ال�ضند واملنظم 

ل�ضالح الدائن املرتهن �ضركة الت�ضهيالت التجارية االردنية م.ع.م
من  ال�ضمالية  ال�ضقة   )122( ال�ضقة  رق��م  حليليفة(  )7/ام  حو�ض   )1163( القطعة  رق��م  العقار:  و�ضف   *

الطابق الثاين، ا�ضم ورقم القرية ياجوز )126( م�ضاحة ال�ضقة )165م2( ح�ضب �ضند الت�ضجيل.
* املوقع: حي ال�ضديق – منطقة اجلبيهة – التابعة المانة عمان الكربى وتقع اىل اجلنوب من مدار�ض 

الكلية العلمية اال�ضالمية.
- ا�ضم ال�ضارع: تقع القطعة على الواجهة ال�ضرقية ل�ضارع العال املعبد عر�ض 12م

- رقم البناء 32 ح�ضب ترقيم االمانة على ار�ض الواقع والرقم 40 ح�ضب املخطط التنظيمي
* و�ضف البناء: البناء يتكون من طابق ت�ضوية اوىل عبارة عن كراجات و�ضقق �ضكنية وطوابق ار�ضي واول 

وثاين وثالث عبارة عن �ضقق �ضكنية كل طابق يتكون من �ضقتني وجمموع ال�ضقق )9( �ضقق.
- العقار مو�ضوع الدعوى هو ال�ضقة ال�ضمالية من الطابق الثاين عدا �ضطحها رقم )122(.

- واجهات البناء اخلارجية من احلجر البلدي النظيف، للبناية باب املنيوم ويوجد م�ضعد كهربائي للبناية 
وانرتكم للبناية، االدراج من الرخام حماطة بدربزين حديد، طابق اخلدمات عبارة عن مواقف لل�ضيارات 

وغرف خدمات، يقدر عمر البناء بحوايل �ضنتني.
- موا�ضفات ال�ضقة: ال�ضقة حتمل الرقم 122 وتعود ملكيتها اىل املحكوم عليه ح�ضام كامل عبدالرحمن االخر�ض.

- تتكون من مدخل وحمام �ضيوف و�ضالون و�ضالة ومطبخ وبرندات وموزع وغرف نوم عدد )3( احداهم 
ما�ضرت وحمام عائلي وغرفة غ�ضيل.

- الواجهات مدهونة بدهان امل�ضن وتطبيع ووادهات املطبخ واحلمامات مبلطة ببالط ال�ضرياميك ويف 
اال�ضقف يوجد جب�ضن بورد وجب�ض.

- الباب الرئي�ضي: باب امان واالبواب الداخلية من اخل�ضب ق�ضرة بلوط – ال�ضبابيك من االملنيوم املزدوج 
وخلفها اباجورات كهرباء

ال�ضيوف يوجد مقعد ومغ�ضلة  – يف حمام  �ضفلية وعلوية  البلوط  املطبخ من خ�ضب  - يوجد خزائن يف 
ويف احلمامني العائلي – واملا�ضرت اطقم كاملة مكونة مقعدة وبيديه ومغ�ضلة و�ضور بوك�ض، ال�ضقة مزودة 

بتدفئة املركزية تعمل على الغاز
- ا�ضافة اىل ما تقدم ال�ضقة: 1-ذات ت�ضطيبات جيدة جدا ويف حالة جيدة، 2-تقع يف منطقة هادئة وجيدة 
البلدي، 3-جميع اخلدمات من كهرباء وماء وتلفون  بالبناء من احلجر  املحاطة  االبنية  لل�ضكن وجميع 

و�ضوارع متوفرة، تبلغ م�ضاحة ال�ضقة 165م2.
* القيمة املقدرة لل�ضقة: قدرت قيمة ال�ضقة بقيمة )82500( دينار، اثنان وثمانون الفا وخم�ضمائة دينار.

فعلى من يرغب بال�ضراء مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية �ضمال عمان خالل خم�ضة ع�ضر يوما تلي تاريخ 
ن�ضر هذا االعالن وعلى الراغبني يف امل�ضاركة يف الدخول يف املزايدة ان يراجعوا الدائرة بعد دفع عربون 
الت�ضهيالت  �ضركة  االخ��ري  امل��زاود  على  العقار  احيل  وقد  اليد،  و�ضع  عند  املقدرة  القيمة  10% من  بواقع 
التجارية االردنية احالة موؤقتة مببلغ )66000( دينار، وبانق�ضاء املدة يحال العقار احالة قطعية للم�ضرتي 

بالبدل االعلى ويتحمل املزاود االخري ر�ضوم الداللة والطوابع.
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �ضمال عمان

�لرقم 2019/3819ع
�إعالن بيع للمرة �لثانية ملدة خم�ضة ع�ضر يوما �ضادر 

عن د�ئرة تنفيذ حمكمة بد�ية �ضمال عمان يف �لق�ضية 
�لتنفيذية رقم )2019/3819ع(

بني  واملتكونة  )2019/3819ع(  رقم  التنفيذية  الق�ضية  يف  العلني  باملزاد  للبيع  مطروح  باأنه  للعموم  يعلن 
كامل  وح�ضام  �ضوفيا  اآي��ة  وخمابز  مطاحن  �ضركة  واملدينة  االردنية  التجارية  الت�ضهيالت  �ضركة  الدائن 
عبدالرحمن االخر�ض، ال�ضقة رقم )131-1163( حو�ض رقم )7( ام حليليفة – قرية ياجوز – رقم اللوحة 
)17( – والعائدة ملكيتها للمحكوم عليه ح�ضام كامل عبدالرحمن االخر�ض – كفيل املدينة �ضركة مطاحن 
املعاملة  رقم   )1668( ال�ضند  رقم  الرهن  �ضند  مبوجب  للدين  تاأمينا  واملو�ضوعة  �ضوفيا،  اآي��ة  وحمام�ض 
)218( تاريخ ال�ضند 2018/7/23 لقاء الدين البالغ )70( الف دينار باال�ضافة اىل الفائدة املدرجة يف ال�ضند 

واملنظم ل�ضالح الدائن املرتهن �ضركة الت�ضهيالت التجارية االردنية م.ع.م
من  اجلنوبية  ال�ضقة   )131( ال�ضقة  رق��م  حليليفة(  )7/ام  حو�ض   )1163( القطعة  رق��م  العقار:  و�ضف   *
الطابق الثالث عدا �ضطحها، ا�ضم ورقم القرية ياجوز )126( م�ضاحة ال�ضقة )165م2( ح�ضب �ضند الت�ضجيل.
* املوقع: حي ال�ضديق – منطقة اجلبيهة – التابعة المانة عمان الكربى وتقع اىل اجلنوب من مدار�ض 

الكلية العلمية اال�ضالمية.
- ا�ضم ال�ضارع: تقع القطعة على الواجهة ال�ضرقية ل�ضارع العال املعبد عر�ض 12م

- رقم البناء 32 ح�ضب ترقيم االمانة على ار�ض الواقع والرقم 40 ح�ضب املخطط التنظيمي
* و�ضف البناء: البناء يتكون من طابق ت�ضوية اوىل عبارة عن كراجات و�ضقق �ضكنية وطوابق ار�ضي واول 

وثاين وثالث عبارة عن �ضقق �ضكنية كل طابق يتكون من �ضقتني وجمموع ال�ضقق )9( �ضقق.
ال�ضقة حتتوي على  وان  الثالث عدا �ضطحها  الطابق  ال�ضقة اجلنوبية من  الدعوى هو  العقار مو�ضوع   -
ثالث غرف نوم احداها ما�ضرت وحمام كما يوجد حمامني اخرين وانها حتتوي على �ضالون كبري بحرف 
برندة  للمطبخ  ويوجد  الالتيه  اخل�ضب  من  و�ضفلية  علوية  رف��وف  له  حيث  املطبخ  �ضمن  و�ضالون   )L(
ال�ضقة  اباجورات وديكورات لكامل  النوافذ فهي من االملنيوم مع  اما  )بلكون �ضغري( مفتوح على املطبخ، 
كما حتتوي ال�ضقة بالكامل من ال�ضريميك وان الدهان تطبيع لكامل ال�ضقة كما حتتوي ال�ضقة على تدفئة 
مركزية وان البناية موؤلفة من اربعة طوابق كل طابق �ضقتني وال�ضقة مكان بالكراج �ضمن الت�ضوية، كما 
يوجد �ضمن ال�ضقة غرفة غ�ضيل �ضغرية وان واجهات البناية من احلجر االبي�ض واال�ضود واال�ضفر وان 

جميع اخلدمات متوفرة وان عمر البناء يرتاوح بني )4-5( �ضنوات.
* القيمة املقدرة لل�ضقة: قدرت قيمة ال�ضقة بقيمة )66000( دينار، �ضتة و�ضتون الف دينار.

فعلى من يرغب بال�ضراء مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية �ضمال عمان خالل خم�ضة ع�ضر يوما تلي تاريخ 
ن�ضر هذا االعالن وعلى الراغبني يف امل�ضاركة يف الدخول يف املزايدة ان يراجعوا الدائرة بعد دفع عربون 
الت�ضهيالت  �ضركة  االخ��ري  امل��زاود  على  العقار  احيل  وقد  اليد،  و�ضع  عند  املقدرة  القيمة  10% من  بواقع 
التجارية االردنية احالة موؤقتة مببلغ )53000( دينار، وبانق�ضاء املدة يحال العقار احالة قطعية للم�ضرتي 

بالبدل االعلى ويتحمل املزاود االخري ر�ضوم الداللة والطوابع.
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �ضمال عمان

اإخطار �ضادر عن دائرة تنفيذ 
الر�ضيفة يف الق�ضية التنفيذية رقم 

)2018/1355(

االإ�ضالمي االأردين  البنك  الدائن:  املحكوم له/ 
وكيله املحامي ماأمون عبد اهلل عوي�ض.

املدعى عليهم: 01 �ضدام ابراهيم ح�ضن عا�ضي.
02 احمد عبد القادر عبد الفتاح ح�ضني.

03 ر�ضيله حممود حممد اأبو عي�ضى.
وعنوانهم: جمهويل مكان االإقامة.

حمل �ضدوره: تنفيذ الر�ضيفة.
املحكوم به/الدين: )5179.250( دينار والر�ضوم 

وامل�ضاريف واأتعاب املحاماة.
ت��وؤدوا خالل خم�ضة ع�ضر يوماً  يجب عليكم ان 
املحكوم  اىل  االخ��ط��ار  ه��ذا  تبليغكم  ت��اري��خ  تلي 
وكيله  االردين  اال���ض��الم��ي  البنك  ال��دائ��ن  ل��ه/ 
املبني  املبلغ  عوي�ض،  اهلل  عبد  م��اأم��ون  املحامي 
اع��اله واذا انق�ضت هذه امل��دة ومل ت��وؤدوا الدين 
�ضتقوم  القانونية،  الت�ضوية  تعر�ضوا  او  املذكور 
التنفيذية  امل��ع��ام��الت  مببا�ضرة  التنفيذ  دائ���رة 

الالزمة قانونا بحقكم.
ماأمور التنفيذ

وزارة العدل 
حمكمة بداية حقوق عمان/بالن�ضر
مذكرة تبليغ الئحة دعوى خا�ضة 
بالدعاوى التابعة لتبادل اللوائح

رقم الدعوى: 2-5/)2019-3594( 
- �ضجل عام

ط����ال����ب ال���ت���ب���ل���ي���غ وع����ن����وان����ه: ن��ق��اب��ة 
عمان/وكيله   – االأردن���ي���ني  الفنانني 
مقابل  بدر/العبديل  ر�ضمي  املحامي 
م���ف���رو����ض���ات ع���م���اد ف�����وق م��ف��رو���ض��ات 

االبانو�ض ط1
حممد  ك��ام��ل  ر�ضمي  االأ���ض��ت��اذ:  وكيله 

بدر
كاظم جبار  وعنوانه:  تبليغه  املطلوب 
عمان/الدوار   – ال�ضامرائي  ابراهيم 
اخل��ام�����ض ف��ن��دق ال��ف��ور ���ض��ي��زن مقابل 

فندق ال�ضرياتون
مو�ضوع الدعوى: مطالبة مالية

الئ��ح��ة  ت��ب��ل��ي��غ��ه��ا:  امل���ط���ل���وب  االأوراق 
دعوى ومرفقاتها.

مذكرة تبليغ حكم / بالن�ضر
�ضادرة عن حمكمة �ضلح حقوق الزرقاء 
رقم الدعوى )2019/4811( �ضجل عام

تاريخ احلكم: 2019/11/5. 
طالب التبليغ: البنك االإ�ضالمي االأردين وكيله 

املحامي ماأمون عبد اهلل عوي�ض.
���ض��ارع خالد   - ع��م��ان - جبل احل�ضني  ع��ن��وان��ه: 
ف��را���ض - عمارة  دوار  ا���ض��ارة  بعد  ال��ول��ي��د -  ب��ن 

رقم )216(. 
امل��������������ط��������������ل��������������وب ت���������ب���������ل���������ي���������غ���������ه: حم������م������د 
ج���������م���������ال ال�����������دي�����������ن خ������ل������ي������ل ال�����������ع�����������وري.

خال�ضة احلكم: 
جملة  م���ن   )1818( امل������ادة  ب���اأح���ك���ام  ع���م���اًل   01
االأحكام العدلية واملواد )87( و)199/2( و)202( 
و)213( و)636( و)637/1( و)644( من القانون 
التجارة  قانون  من  و112(   106( وامل���واد  امل��دين 
وامل��ادة  البينات  ق��ان��ون  م��ن  وامل���واد )10( و)11( 
)92/ب( من قانون البنوك احلكم باإلزام املدعى 
باأن  العوري(  الدين خليل  عليه )حممد جمال 
ل��ل��م��دع��ي )ال��ب��ن��ك االإ���ض��الم��ي االأردين(  ي��دف��ع 

املبلغ املدعى به والبالغ )742.542( دينار.
02 عماًل باأحكام املزاد )161( و)166( من قانون 
اأ���ض��ول امل��ح��اك��م��ات امل��دن��ي��ة وامل����ادة )46/4( من 
امل��دع��ى عليه  امل��ح��ام��ني ت�ضمني  ن��ق��اب��ة  ق��ان��ون 
اأت��ع��اب  ال��ر���ض��وم وامل�����ض��اري��ف ومبلغ )37( دي��ن��ار 

حماماة.
لال�ضتئناف  ق��اب��اًل  امل��دع��ي  بحق  وجاهياً  حكماً 
ومب��ث��اب��ة ال��وج��اه��ي ب��ح��ق امل���دع���ى ع��ل��ي��ه ق��اب��اًل 
ل��الع��رتا���ض ���ض��در واف��ه��م ع��ل��ن��اً ب��ا���ض��م ح�ضرة 
ال���ث���اين  امل����ل����ك ع���ب���د اهلل  ����ض���اح���ب اجل�����الل�����ة 
اأب�����ن احل�����ض��ني امل��ع��ظ��م »ح��ف��ظ��ه اهلل« ب��ت��اري��خ 

2019/10/24م.

مذكرة تبليغ موعد جل�سة 
للمدعي عليه 

�سادرة عن حمكمة �سلح حقوق 
عمان عمان/بالن�سر 
رقم الدعوى: 1-5 

)2019/22401( - �سجل عام 
الهيئة القا�سي: راية يا�سني مرتوك 

اهلل  عبد  وعنوانه:  عليهم  املدعي  ا�سم 
عبده �سليمان حتامله - جمهول الإقامة 
ي��ق��ت�����س��ي ح�������س���ورك ي����وم اخل��م��ي�����س 
والتي   9 ال�ساعة  املوافق2019/11/21 
اأقامها عليها ال�سركة الأردنية خلدمات 
الهواتف املتنقلة )زين( وكيلها املحامي 

و�سام القباعي.
املحدد تطبق  املوعد  فان مل حت�سر يف 
املن�سو�س  والح��ك��ام  ال�سروط  عليك 
امل��ح��اك��م��ات  اأ����س���ول  ق��ان��ون  يف  عليها 

املدنية.

وزارة العدل
حمكمة بداية جزاء – جنح ال�سريبة

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�سر
رقم الدعوى: 47–17/)49–2019( 

- �سجل عام
عو�س  اأح��م��د  لبنى  الهيئة/القا�سي: 

مرعي كري�سان
 -2 ري��ح��اين،  �سام   -1 الظنني:  ا�سم 

�سركة امباك الأردن
الدين  ع��اء  وعنوانه:  الأ�ستاذ  وكيله 
عمان/  – ال��ي��رودي  ابراهيم  عدنان 
املكرمة  – مكة  – مقابل مديكا  عمان 
ال��ه��ات��ف:  رق���م   – ط3   5 ب��ن��اي��ة   –

0795948465
العنوان: عمان/غري معروف

التهمة تهرب �سريبي
املوافق  الأح���د  ي��وم  ح�سورك  يقت�سي 
للنظر   09:00 ال�ساعة   2019/11/17
اأقامها  ال��ت��ي  اأع���اه  رق��م  ال��دع��وى  يف 

عليك احلق العام وم�ستكي
تنفذ  املحدد  املوعد  فاإذا مل حت�سر يف 
عليها  امل��ن�����س��و���س  الأح���ك���ام  ب��ح��ق��ك 
يف ق��ان��ون اجل���م���ارك وق���ان���ون اأ���س��ول 

املحاكمات اجلزائية.

اعالن بيع اول باملزاد العلني �ضادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية 
معان يف الق�ضية التنفيذية رقم )2019/7( انابات

واملتكونة بني املحكوم له : عادل هارون مو�ضى الطرابل�ضي وكيله 
املحامي اياد حمودي وبني املحكوم عليه علي حممد �ضلمان النوافلة

اعلن للجميع وللمرة االوىل بيع ح�ض�ض املحكوم عليه يف قطع 
االرا�ضي ذوات املوا�ضفات التالية:

)قطعة رقم 701 حو�س رقم )13( �ساح الدين اليوبي لوحة رقم )13( حي )13( قرية موقع تل ابو الرعا 
من ارا�سي معان

تقع قطعة الر�س اىل اجلهة اجلنوبية من قرية اذرح تبعد عن الطريق الرئي�سي 1 كم تقريبا والر�س من نوع 
مريي خارج حدود التنظيم وتتوفر لها اخلدمات مثل الطريق والكهرباء واملاء �سمنها بئر ارتوازي عمق 163 
بناء م�ساحة م�سطحه 35م2 عبارة عن غرفة  يوجد  بالكهرباء  ومو�سول  البئر مت حفره منذ عام 1970  مرت 

حار�س ومطبخ واملنافع وتقدر الر�س وما عليها من ان�ساءات كما يلي:
والبئر  دينار   2500  = قيمتها  تقدر  بالبا�ستيك  مغلفة  ترابية  وبركة  دينار   8000  = ومنافعها  الغرفة  قيمة 
 =  0،6  × )4570،750م2(   = لار�س  الجمالية  القيمة  وتقدر  دينار   100000  = قيمته  يقدر  الرت��وازي 
2742،450 دينار فت�سبح القيمة الجمالية = )8000 + 2500 + 100000 + 2742.450  = 113242.450 

دينار فقط مائة وثاثة ع�سر الفا ومائتني واثنان واربعون دينار و 450 فل�س لغري
وان قيمة ح�س�س املحكوم عليه = 899،44 دينار

)قطعة رقم 707 حو�س رقم )13( �ساح الدين اليوبي لوحة رقم )13( حي )13( قرية موقع تل ابو الرعا 
من ارا�سي معان(

تقع قطعة الر�س اىل اجلهة اجلنوبية من قرية اذرح تبعد عن الطريق الرئي�سي 1كم تقريبا والر�س من نوع 
مريي خارج حدود التنظيم وتتوفر لها اخلدمات مثل الطريق والكهرباء واملاء متنوعة الت�ساري�س اغلبها م�ستوي 

�ساحلة للزراعة والبناء والر�س خالية من البنية والن�ساءات وان قيمة املرت الواحد يبلغ )0،500( دينار.
عليه )4545،94(  املحكوم  قيمة ح�س�س  وان  دينار(   9597 الر�س )19194م2× 0،500 =  قيمة  فت�سبح 

دينار وعليه فان جمموع ح�س�س املحكوم عليه يف كا القطعتني )899،45 + 4545،94 = 5445،380 دينار.
فعلى من يرغب باملزاودة على هذه القطعة احل�سور اىل دائرة تنفيذ معان وذلك خال ثاثون يوما تلي تاريخ 
ن�سر هذا العان يف ال�سحف املحلية ومعه ع�سرة باملائة من القيمة املقدرة عند عملية و�سع اليد علما باأن قيمة 

الطوابع واية م�ساريف اخرى على امل�سرتي حتريرا يف 2019/11/10.
ماأمور التنفيذ/ حممود اخو عمرية



16�إعالنات ق�ضائية


