
اعالن بيع خام�س �ضادر عن دائرة تنفيذ حمكمة غرب عمان بالق�ضية التنفيذية رقم 2018/1457ع
واملتكونة بني:-

املحــكوم له:- بنك اال�ضكان للتجارة والتمويل وكيله املحامي ب�ضار العجارمة 
واملحكوم عليه:- املدينني/�ضركة الريا�س لال�ضكان ذ.م.م والكفيل "حممد �ضامي" عبدالرزاق احمد املحت�ضب

تعلن دائرة التنفيذ للعموم باأنه �ضيباع باملزاد العلني قطعة االر�ض رقم 1175 حو�ض الكر�ضي رقم )2( من ارا�ضي غرب عمان والبناء املقام عليها والعائدة ملكيتها 
للكفيل "حممد �ضامي" عبدالرزاق احمد املحت�ضب واملرهونة من الدرجة االوىل ل�ضالح بنك اال�ضكان للتجارة والتمويل مبوجب �ضند تامني الدين رقم 715 معاملة 
الثالثة  الدرجة  تاريخ 2013/12/08 ومن  الدين رقم 2013/1466 معاملة رقم 2013/38  �ضند تامني  الثانية مبوجب  الدرجة  تاريخ 2005/05/19 و من  رقم 105 

مبوجب �ضند تامني الدين رقم 2014/932 معاملة رقم 2014/15 تاريخ 2014/07/06 لدى دائرة ت�ضجيل اأرا�ضي غرب عمان لقاء مديونية ال�ضركة اعاله.
اأوال:- و�ضف العقار:-

العقار مو�ضوع الدعوى هو عبارة عن بناء �ضكني )فيال �ضكنية( مقامة على قطعة االر�ض )1175( حو�ض )2/الكر�ضي( لوحة رقم )0( من قرية وادي ال�ضري والتابع 
اإىل مديرية ارا�ضي ت�ضجيل غرب عمان وم�ضاحة االر�ض املقام عليها العقار مو�ضوع الدعوى 983.340 مرت مربع.

اأ( وذلك ح�ضب املخطط التنظيمي امل�ضدق وال�ضادر عن امانة عمان/منطقة وادي ال�ضري ويقع البناء مو�ضوع الدعوى على  تنظيم القطعة هو بناء �ضكني )�ضكن 
تقاطع �ضارع مقبول الزبن والذي يحده من اجلهة ال�ضمالية و�ضارع حارث بن ابي هالة والذي يحده من اجلهة ال�ضرقية ويحمل البناء رقم )17( ح�ضب ترقيم امانة 

عمان الكربى.
البناء ذو واجهات حجرية من احلجر النظيف حيث يحيط بالبناء من اجلهات االربعة وح�ضب واقع احلال يوجد بروزات حجرية وا�ضرعه حجرية وكما يوجد اي�ضا 
بروزات واقوا�ض حجرية والبناء مو�ضوع الدعوى مت على مراحل حيث مت ان�ضاء الطابق الت�ضوية وهي مرخ�ضة خدمات و�ضقة مب�ضاحة 323 مرت مربع عام 2004 كما 
مت ان�ضاء الطابق االر�ضي وهو مرخ�ض �ضقة واحدة مب�ضاحة 360 مرت مربع وطابق اول وهو مرخ�ض �ضقة واحدة مب�ضاحة 360 مرت مربع وقد مت ان�ضاوؤه عام 2005 
وذلك ح�ضب اذن اال�ضغال كما مت ان�ضاء الطابق الثاين وهي عبارة عن �ضقة واحدة حتت الت�ضطيب وهو عبارة عن �ضقة �ضكنية م�ضاحتها 277 مرت مربع ويتبع لها 
روف طابق ثالث م�ضاحته 90 مرت مربع وهو اي�ضا حتت الت�ضطيب كما يوجد بروزات ومدخل مب�ضاحة 17 مرت مربع وذلك ح�ضب رخ�ضة االن�ضاءات وجمموع جميع 

امل�ضاحات بالعقار مو�ضوع الدعوى حتت الت�ضطيب 384 مرت مربع.
الطابق االر�ضي:-

وهو عبارة عن �ضقة تتالف من مدخل رئي�ضي له واجهات واعمدة من حجر على �ضكل براويز حجرية كما يوجد رواق ا�ضتقبال �ضقفه اخلارجي من القرميد اما ال�ضقف 
الداخلي من اخل�ضب املعالج وبالطه من البور�ضالن االجنبي الفاخر وال�ضقف به وحدات انارة من )�ضبوت اليت( لها واجهات وباب من زجاج ال�ضكوريت كما يوجد 
باب رئي�ضي يتكون من اخل�ضب املعالج )�ضلد( وهو من النوعية اجليدة باال�ضافة ان هذا الباب من نوعية ابواب االمان ومن ثم يوجد �ضالة ا�ضتقبال و�ضالة �ضيوف 
و�ضالة طعام بالطها من البور�ضالن االجنبي الفاخر اما الدهان فهو اوتو�ضنتو و�ضتوكو ملون ترخيم اما ال�ضقف اجلب�ض امبورد )فول �ضيلينج( يوجد به بحرات 
من اجلب�ض به وحدات انارة خمفية ووحدات انارة من )�ضبوت اليت( كما يوجد ديكورات وقواطع من اجلب�ض بها ديكورات واعمدة من اجلب�ض كما يوجد موقدة 
)فري بلي�ض( وح�ضب واقع احلال يوجد منا�ضيب خمتلفة مب�ضتوى بالط ال�ضاالت كما يوجد حمام لل�ضيوف بالطه وجدرانة من البور�ضالن باال�ضافة اإىل املغ�ضلة 
لها خزانه يعلوها الرخام وعليها برواز به مراآة من الزجاج علما ان اطقم بطاريات املياه من النوعية االجنبية كما و�ضالة اجللو�ض بالطها من البور�ضالن االجنبي 
الفاخر اما الدهان فهو اتو�ضنتو و�ضتوكو ملون ترخيم اما ال�ضقف من اجلب�ض امبورد )فول �ضيلنج( يوجد به بحرات من اجلب�ض به وحدات انارة خمفية ووحدات 

انارة من )�ضبوت اليت( كما يوجد ديكورات وقواطع من اجلب�ض بها ديكورات واعمدة من اجلب�ض كما يوجد موقدة )فري بلي�ض(.
وح�ضب واقع احلال يوجد مطبخ من خ�ضب ال�ضلد نوع خ�ضب �ضلد مدرن حيث يتكون من رفوف خ�ضبية علوية و�ضفلية اما اخلزائن ال�ضفلية فيعلوها الرخام علما 
ان جميع هذه اخلزائن بها وحدات انارة من �ضبوت اليت واملطبخ بالطه من ال�ضرياميك اما جدرانه اي�ضا من ال�ضرياميك اما �ضقف املطبخ فهو من اجلب�ض ي�ضتمل 
على كرني�ض وبحرات كما يوجد املطبخ ال�ضغري )ديرتي كيت�ضن( من االملنيوم املعالج حيث يتكون من رفوف �ضفلية اما اخلزائن ال�ضفلية فيعلوها الرخام علما ان 
جميع هذه اخلزائن بها وحدات انارة من �ضبوت اليت واملطبخ بالطه من ال�ضرياميك اما جدرانه اي�ضا من ال�ضرياميك اما �ضقف املطبخ فهو من اجلب�ض ي�ضتمل 
على كرني�ض وبحرات كما يوجد بواقع احلال اربع غرف نوم منها 2 ما�ضرت اما غرفة النوم الرئي�ضية ار�ضيتها بور�ضالن ودهانها امل�ضن ملون كما يوجد ديكورات 
من اجلب�ض وخزائن حائط كما يوجد واجهة كاملة من الزجاج واالملنيوم على �ضكل �ضرفة زجاجية من الزجاج والالملنيوم اما �ضقفها فهو من اجلب�ض ي�ضتمل على 
كرن�ض وبحرات وبها وحدات انارة من )�ضبوت اليت( اما احلمام ار�ضيته من ال�ضرياميك االجنبي وجدرانه من ال�ضرياميك االجنبي ويتكون من اطقم حمامات وبانيو 
و�ضوربوك�ض ومغ�ضلة �ضمن خزائن رخام علما بان اطقم بطاريات املياه من النوعية االجنبية كما يوجد ديكورات من البور�ضالن به مراة من الزجاج اما غرفة النوم 
املا�ضرت االخرى ار�ضيتها من البور�ضالن ودهانها عادي ملون مع ديكورات من اجلب�ض وخزائن حائط اما �ضقفها فهو من اجلب�ض ي�ضتمل على كرن�ض وبحرات وبها 
وحدات اناره من ا)�ضبوت اليت( وبها حمام ار�ضيته من ال�ضرياميك االجنبي وجدرانه من ال�ضرياميك االجنبي ويتكون من اطقم حمامات وبانيو اما غرفتني النوم 
اخلرى ار�ضيتها من البور�ضالن ودهانها عادي ملون مع ديكورات من اجلب�ض وخزائن حائط اما �ضقفها فهو من اجلب�ض على �ضكل كرني�ض وبحرات من اجلب�ض 
ويخدمها حمام ار�ضيته من ال�ضرياميك االجنبي وجدرانه من ال�ضرياميك االجنبي ويتكون من اطقم حمامات وبانيو كما يوجد وح�ضب واقع احلال �ضرفة كبرية 
)تر�ض خارجي( بالطه من ال�ضرياميك االجنبي له �ضور من احلجر وعليه م�ضربيات من احلجر كما يوجد بواقع احلال مكرر درج منف�ضل بالطه من الرخام وعليه 

درابزين من احلديد يعلوه برواز من اخل�ضب ال�ضلد يوؤدي اإىل طابق الت�ضوية والطابق االول.
ثالثا:- طابق الت�ضوية:-

يتاألف من مدخل رئي�ضي له واجهات من احلجر على �ضكل براويز حجرية كما يوجد باب رئي�ضي يتكون من احلديد والزجاج ومن ثم يوجد �ضالة ا�ضتقبال و�ضالة 
�ضيوف و�ضالة طعام بالطها من البور�ضالن االجنبي الفاخر اما الدهان فهو عادي ملون اما ال�ضقف من اجلب�ض يوجد به بحرات وكرني�ض من اجلب�ض به وحدات 
انارة من )�ضبوت اليت( اما دهان ال�ضقف فهو عادي كما يوجد حمام بالطه وجدرانه من البور�ضالن باال�ضافة اإىل مغ�ضلة لها خزانة يعلوها الرخام وعليها برواز به 

مراة من الزجاج علما بان اطقم بطاريات املياه من النوعية االجنبية.
ح�ضب واقع احلال يوجد باخللفية بركة �ضباحة )م�ضبح عدد 2( بحيث يوجد م�ضبح كبري وم�ضبح �ضغري لالطفال كما يوجد بركة جاكوزي وامل�ضبح والربكة مبلط 
بال�ضرياميك املعالج كما يوجد �ضالل مائي كما يوجد حمام �ضور بالطه وجدرانة من البور�ضالن كما يوجد بواقع احلال مطبخ م�ضتقل �ضغري يخدم هذا الطابق 
�ضبوت اليت  ان��ارة من  وح��دات  بها  اخلزائن  ان جميع هذه  علما  الرخام  فيعلوها  ال�ضفلية  اخلزائن  اما  و�ضفلية  علوية  رف��وف خ�ضبية  يتكون من  من خ�ضب حيث 
واملطبخ بالطه من ال�ضرياميك اما جدرانه اي�ضا من ال�ضرياميك اما �ضقف املطبخ فهم من اجلب�ض على �ضكل بحرات وكرني�ض كما يوجد بواقع احلال غرفتني نوم 
واحدة منها ما�ضرت اما غرف النوم ار�ضياتها من البور�ضالن االجنبي ودهانها عادي اما �ضقفها فهو من اجلب�ض وبها بحرات وكرني�ض اما احلمامات ار�ضياتها من 
ال�ضرياميك االجنبي وجدرانها من ال�ضرياميك االجنبي ويتكون من طقم بانيو علما ان اطقم بطاريات املياه من النوعية االجنبية وح�ضب واقع احلال يوجد غرفة 
خادمة بالطها من ال�ضرياميك وبها حمام بالطه وجدرانه من ال�ضرياميك وكما يوجد غرفة بويلر بالطها من ال�ضرياميك وباب من احلديد وكما يوجد غرفة 

خزين بالطها من ال�ضرياميك.
الطابق االول:-

هو عبارة عن �ضقة تتاألف من مدخل رئي�ضي له باب رئي�ضي يتكون من اخل�ضب املعالج ال�ضلد وهو عبارة عن نوعية جيدة باال�ضافة اإىل ان هذا الباب من نوعية ابواب 
االمان ومن ثم يوجد �ضالة ا�ضتقبال و�ضالة �ضيوف و�ضالة طعام بالطها من البور�ضالن االجنبي الفاخر اما الدهان فهو عادي اما ال�ضقف يوجد به بحرات وكرني�ض 
من اجلب�ض به وحدات انارة من �ضبوت اليت كما يوجد ديكورات وقواطع من اجلب�ض بها ديكورات واعمدة من اجلب�ض كما يوجد موقدة فري بلي�ض مع ديكور حجري 
كما يوجد حمام لل�ضيوف بالطه وجدرانه من البور�ضالن باال�ضافة على مغ�ضلة لها خزانة يعلوها الرخام وعليها برواز به مراة من الزجاج علما بان اطقم بطاريات 

املياه من النوعية االجنبية وكما يوجد �ضالة جلو�ض بالطها من البور�ضالن االجنبي الفاخر اما الدهان فهو عادي اما ال�ضقف يوجد به بحرات وكرني�ض وجب�ض.
وح�ضب واقع احلال يوجد املطبخ من اخل�ضب ال�ضلد نوع خ�ضب �ضلد حيت يتكون من رفوف خ�ضبية علوية و�ضفلية اما اخلزائن ال�ضفلية فيعلوها الرخام علما ان 
جميع هذه اخلزائن بها وحدات انارة من �ضبوت اليت واملطبخ بالطه من ال�ضرياميك اما جدرانه اي�ضا من ال�ضرياميك اما �ضقف املطبخ فهو من اجلب�ض على �ضكل 
كرني�ض وبحرات كما يوجد بواقع احلال اربع غرف نوم منهما 2 ما�ضرت اما غرفة النوم الرئي�ضية ار�ضياتها من البور�ضالن ودهانها امل�ضن ملون كما يوجد ديكورات 
من اجلب�ض وخزائن حائط كما يوجد واجهه كاملة من الزجاج واالملنيوم على �ضكل �ضرفة زجاجية من الزجاج واالملنيوم ام �ضقفها فهو من اجلب�ض ي�ضتمل على 
كرن�ض وبحرات اما احلمام وار�ضيته من ال�ضرياميك االجنبي وجدرانه من ال�ضرياميك ويتكون من اطقم حمامات وبانيو و�ضوربوك�ض ومغ�ضلة �ضمن خزائن رخام 
علما ان اطقم بطاريات املياه من النوعية االجنبية كما يوجد ديكورات من البور�ضالن به مراة من الزجاج اما غرفة النوم املا�ضرت االخرى ار�ضيتها من البور�ضالن 
ودهانها عادي ملون مع ديكورات من اجلب�ض وخزائن حائط اما �ضقفها فهو من اجلب�ض ي�ضتمل على كرني�ض وبحرات وبها حمام ار�ضياته من ال�ضرياميك االجنبي 
وجدرانه من ال�ضرياميك االجنبي ويتكون من اطقم حمامات وبانيو اما غرفتني النوم االخرى ار�ضيتها من البور�ضالن ودهانها عادي مع ديكورات من اجلب�ض 
ال�ضرياميك  ال�ضرياميك االجنبي وجدرانه من  ار�ضيته من  اما �ضقفها فهو من اجلب�ض على �ضكل كرني�ض وبحرات من اجلب�ض ويخدمها حمام  وخزائن حائط 

االجنبي ويتكون من اطقم حمامات وبانيو.
كما يوجد وح�ضب واقع احلال �ضرفة )بلكون( عدد 2 بالطه من ال�ضرياميك االجنبي له �ضور من احلجر وعليه م�ضربيات من احلجر اما ال�ضقف فهو من اخل�ضب وبه 

وحدات انارة )�ضبوت اليت( كما يوجد بواقع احلال مكرر درج بالطه من الرخام وعليه درابزين من احلديد يعلوه برواز من اخل�ضب ال�ضلد.
خام�ضا:- الطابق الثاين )قيد االن�ضاء(:-

وهو ح�ضب واقع احلال عبارة عن �ضقة �ضكنية ومكونة من �ضالة �ضيوف و�ضالة جلو�ض ومطبخ وحمام �ضيوف واربعة غرف نوم اثنتان منها ما�ضرت وغرفة خادمة اأو 
خزين مع تا�ضي�ض حمام كما يوجد وح�ضب واقع احلال �ضرفة )بلكون( وح�ضب واقع احلال ان هذا الطابق مق�ضور )طبقة ق�ضارة خ�ضنة وطبقة ق�ضارة ناعمة( ومت 

تا�ضي�ض االعمال الكهربائية والتي ت�ضمل على )برابي�ض وموا�ضري نقاط االنارة وتا�ضي�ض وتركيب علب نقاط االباريز والربابي�ض و املوا�ضري فقط(
كما وح�ضب واقع احلال مت تركيب احللق اخل�ضبي اخلا�ض باالبواب )تا�ضي�ض( وكما مت تركيب وتا�ضي�ض االعمال )املكانكية( والتي ت�ضمل اعمال ال�ضرف ال�ضحي 
وتا�ضي�ض �ضبكة املياه والتدفئة والتي ت�ضمل على تركيب خزائن املياه وخزائن التدفئة ومتديد املوا�ضري )الثريموبك�ض( االر�ضية وتركيب موا�ضري ال�ضرف ال�ضحي 

باحلمامات واملطبخ.
خام�ضا:- الطابق الثالث )قيد االنئاء(:-

ح�ضب واقع احلال ان هذا الطابق عبارة عن روف يتبع للطابق الثاين ويتالف من �ضالة جلو�ض ومطبخ �ضغري وحمام وغرفتني نوم ما�ضرت مع حمام كما ان جزء من 
هذا الطابق عبارة عن �ضقف للطابق الثاين اي ان الطابق الثاين �ضقفه يعلو طابقني وح�ضب واقع احلال ان اجلزء املتبقي يتكون من خدمات وي�ضتمل على خزانات 
املياه وح�ضب واقع احلال يتكون هذا الطابق من ا�ضقف قرميد بحيث يتكون من قرميد اجنبي على �ضكل جملون هرمي اما ال�ضقف الداخلي من اخل�ضب وال�ضطح 

معزول ويعلوه طبقة من العزل احلراري ثم مبلط.
�ضاد�ضا:- ال�ضاحات اخلارجية:-

وح�ضب واقع احلال ان ال�ضاحات اخلارجية بالطها من احلجر اال�ضمنتي والبالط العادي اجليد وكما يوجد مواقف �ضيارات مك�ضوف )كراج( بالطه من ال�ضرياميك 
يت�ضع الربع �ضيارات يقع باجلهة الغربية وكما يوجد مواقف �ضيارات مك�ضوف )كراج( بالطه من ال�ضرياميك يت�ضع الربع �ضيارات يقع باجلهة ال�ضرقية كما يوجد 

وحدات انارة خارجية )مطرية( وح�ضب الواقع يوجد درج خارجي يوؤدي على ال�ضاحات اخللفية وبالطه من احلجر.
اما اجلدران اخلارجي )ال�ضور اخلارجي( املحيط بالعقار مو�ضوع الدعوى وح�ضب واقع احلال فهو حجري من الواجهتني )دبل في�ض( عليها ديكورات من احلجر 
باب للكراج اخلارجي من  البناء كما يوجد  املعالج ويحيط كامل  الديكوري  املعالج ويعلو هذه اال�ضوار �ضبك من احلديد واخل�ضب  املعينية(  الديكوري )امل�ضربيات 
من  بالطها  واالمامية  اخللفية  باحلدائق  املمرات  ف��اإن  احل��ال  واق��ع  وح�ضب   2 عدد  بعد  به  التحكم  ويتم  الكهرباء  على  يعمل  املعالج  الديكوري  واخل�ضب  احلديد 
ال�ضرياميك احلجري الديكوري وكما يوجد البالط عادي باجلهة اخلارجية اخللفية وكما يوجد احوا�ض للزراعة مزروعة ب�ضتالت ونباتات الزينة املختلفة كما 
ان��ارة خارجية  وح��دات  احل��ال  واق��ع  يوجد وح�ضب  كما  الدعوى  العقار مو�ضوع  بكامل  والتي حتيط  والديكوري  �ضاحات جانبية مبلطة بالبالط احلجري  يوجد 
)مطرية( من النوعية االجنبية وح�ضب واقع احلال يوجد �ضالل مائي يعمل على م�ضخة كهربائية كما يوجد نافورة و�ضالل مياه تعمل على م�ضخة مائية والنافورة 

بالطها الداخلي من ال�ضرياميك اما من اخلارج فبالطها من احلجر الديكوري كما يوجد معر�ضات من احلديد على �ضكل جملون
* مالحظات:

- جميع احلمامات ار�ضيتها وجدرانها من ال�ضرياميك واطقم احلمامات تتكون من مغا�ضل لها خزائن ومراحي�ض افرجنية وبيديه ويوجد بانيو بكل حمام غرف 
النوم كما يوجد جاكوزي بكل حمام نوم رئي�ضي عدد 2.

- اطقم احلمامات التي تتكون من خالطات مغا�ضل وبيديه بانيو بكل حمام غرف النوم الرئي�ضية وحمام ال�ضيوف جميعهم من النوعية الفاخرة.
- ح�ضب واقع احلال يوجد بالعقار مو�ضوع الدعوى حديقة مزروعة با�ضجار الزينة املختلفة مع ورود.

- ح�ضب واقع احلال جميع اال�ضوار الداخلية بها ديكورات حجرية كما ان املمرات اخلارجية كلها حجر كما يوجد وحدات انارة خارجية.
- ح�ضب واقع احلال يوجد بالعقار مو�ضوع الدعوى يوجد مكرر درج عليه زجاج )دبل جال�ض( معماري من النوعية اجليدة بالطه من الرخام عليه درابزين حماية 

يعلوه طبقة من اخل�ضب املعالج.
- جميع ال�ضبابيك وابواب �ضرفات )بلكونات( بالعقار مو�ضوع الدعوى من النوعية اجليدة بحيث الزجاج )دبل جال�ض( واالملنيوم مقطع خا�ض وعلى هذه ال�ضبابيك 

اباجورات.
- الباب الرئي�ضي واالبواب الداخلية جميعها خ�ضبية ق�ضرة بلوط �ضلد من النوعية اجليدة.

- يوجد تدفئة مركزية للعقار مو�ضوع الدعوى كما يوجد بويلر عدد 4 من النوعية اجليدة وخزانات ديزل.
- ال�ضرفات بالعقار مو�ضوع الدعوى جدرانها من الداخل واخلارج حجريه.

- ح�ضب واقع احلال يوجد بالعقار مو�ضوع الدعوى حديد حماية خارجي للطابق االر�ضي وطابق الت�ضوية وهو من النوعية اجليدة.
- ح�ضب واقع احلال يوجد بالعقار مو�ضوع الدعوى بئر �ضعته 45 مرت مكعب.

- ح�ضب واقع احلال يوجد بالعقار مو�ضوع الدعوى يوجد براويز حجرية بجميع اجلهات.
- ح�ضب واقع احلال العقار مو�ضوع الدعوى يوجد به نظام حماية �ض ال�ضرقة وي�ضمل على كوا�ضف حركة بكل الطوابق كما يوجد نظام انرتكوم متطور.

- ح�ضب واقع احلال العقار مو�ضوع الدعوى ي�ضغل الطابق االر�ضي من قبل املالك اما الطابق االول في�ضغل من قبل امل�ضتاأجر ال�ضيد خليل عزمي اما الطابق الثاين 
والثالث فهما حتت الت�ضطيب.

- ح�ضب واقح احلال العقار مو�ضوع الدعوى بحاجة اإىل موافقة امنية.
- ح�ضب واقع احلال العقار مو�ضوع الدعوى �ضقفه عايل االرتفاع بحوايل 4 مرت وهذا من موا�ضفات الفلل والق�ضور.

* التقديرات:-
نقدر �ضعر ار�ض العقار مو�ضوع الدعوى ب 670 دينارا للمرت املربع الواحد 

بواقع 670 للمرت املربع × 983.340 مرت مربع = 658837.8 دينار 
يقدر �ضعر البناء باملرت املربع كما يلي:

يقدر �ضعر املرت املربع لطابق الت�ضوية واالر�ضي واالول ب 500 دينار 
500 دينار للمرت املربع × 1043 مرت مربع = 521500 دينار
يقدر �ضعر املرت املربع للطابق الثاين والثالث ب 280 دينار

280 دينار �ضعر املرت املربع × 384 مرت مربع = 107520 دينار 
كما تقدر تكلفة اقامة اال�ضوار اال�ضتنادية واالعمال اخلارجية والنباتات واال�ضجار واملمرات مببلغ مقطوع بواقع 50000 دينار

كما تقدر تكلفة اقامة بئر ماء 18000 دينار 
كما تقدر قيمة اقامة امل�ضبح الداخلي وم�ضبح االطفال واجلاكوزي مببلغ مقطوع 50000 دينار 

وبالتايل يكون �ضعر ار�ض العقار 658837.8 دينار + جمموع قيم طابق الت�ضوية واالر�ضي واالول 
521500 دينار + جمموع قيم الطابق الثاين والثالث 107520 دينار + قيمة االعمال اخلارجية ونباتات وا�ضجار 50000 دينار + تكلفة بئر املاء 18000 دينار + تكلفة اقامة 

امل�ضابح واجلاكوزي 50000 دينار 
وي�ضاوي 1405857.8 دينار )مليون واربعمائة وخم�ضة اآالف وثمامنائة و�ضبعة وخم�ضون دينار وفل��800��ض(
وقد احيلت قطعة االر�ض احالة موؤقتة على عهدة بنك اال�ضكان للتجارة والتمويل مببلغ 702.929 دينار 

فعلى من يرغب بال�ضراء مراجعة هذه الدائرة اأو مراجعة موقع الوزارة للمزاودة الكرتونياً )auctions.moj.gov.jo( خالل مدة خم�ضة واربعون يوما من 
اليوم الذي يلي تاريخ ن�ضر هذا االعالن بال�ضحف املحلية م�ضطحبا معه 10% من القيمة املقدرة علما باأن اجور الن�ضر والداللة والطوابع تعود على املزاود االخري 

على ان ال تقل املزاودة عن 50% من القيمة املقدرة وعلى ان تكون ن�ضبة ال�ضم 3% من قيمة اخر مزاد.
ماأمور تنفيذ حمكمة غرب عمان

حم��ك��م��ة ���ض��ل��ح ح���ق���وق ال��ك��رك
م����ذك����رة ت��ب��ل��ي��غ ح���ك���م ب��ال��ن�����ض��ر
/1-34  : ال���������دع���������وى  رق����������م 
ع����ام �����ض����ج����ل   )2018/617(

تاريخ احلكم : 2018/6/28
طالب التبليغ وعنوانه : مداهلل �ضلمان �ضليمان 
العديني – الكرك – وكيله املحامي فايد عواد 

�ضلمان العمرييني – تلفون 0795982724
امل��ط��ل��وب ت��ب��ل��ي��غ��ه وع���ن���وان���ه: ���ض��رك��ة امل��ق��اول��ون 
مقابل   – ال��ع��ب��ديل   – ع��م��ان   – املتخ�ض�ضون 
– تلفون 0776500000  والتعليم  الرتبية  وزارة 

وميثلها ظافر دروي�ض الدجاين
خال�ضة احل��ك��م: ل��ه��ذا و���ض��ن��دا مل��ا ت��ق��دم وحيث 
اثبت املدعي دعواه بالبينة اخلطية التي مل يرد 

عك�ضها او ما يناق�ضها تقرر املحكمة:
ق��ان��ون  م���ن  10و11  امل�����واد  ب��اح��ك��ام  ع��م��ال  اوال: 
ال��ع��دل��ي��ة  ال��ب��ي��ن��ات و1818 م���ن جم��ل��ة االح���ك���ام 
احلكم بالزام املدعى عليها باداء مبلغ 180 دينارا 

للمدعي
من  161و166و167  امل���واد  باحكام  عمال  ثانيا: 
املدعى  ت�ضمني  املدنية  املحاكمات  ا�ضول  قانون 
 15 ومبلغ  وج��دت  ان  وامل�ضاريف  الر�ضوم  عليها 
القانونية  والفائدة  حماماة  اتعاب  ب��دل  دي��ن��ارا 
من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�ضداد التام

الوجاهي  ومبثابة  امل��دع��ي  بحق  وجاهيا  ق���رارا 
بحق املدعى عليه قابال لالعرتا�ض �ضدر وافهم 
علنا با�ضم ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك عبداهلل 

الثاين بن احل�ضني املعظم يف 2018/6/28



الثالثة  للمرة  العلني  باملزاد  بيع  اعللان 
�صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية عمان 
2014/446ع رقم  التنفيذية  الدعوى  يف 

املحاميان  وكيالها   - الأردن  بنك  �شركة  ال��دائ��ن:  بني  فيما  واملتكونة 
ا�شامه �شكري وحممد املومني.

واملدين: معتز احمد من�شور عواد.
رقم  ال�شقة  كامل  العلني  امل���زاد  يف  للبيع  معرو�ض  ب��اأن��ه  للعموم  يعلن 
773/132 حو�ض رقم 39 الذراع الو�شطاين من اأرا�شي عمان واملو�شوعة 
تاأميناً لدين الدائن �شركة بنك الأردن من الدرجة الأوىل مبوجب �شند 
تاأمني دين معاملة رقم 267 تاريخ 2006/9/1 بقيمة 30000 األف دينار 

والفائدة التفاقية.
اأوًل: تفا�شيل املوقع: -

وار�شي  ت�شوية  طوابق  خم�شة  من  تتكون  �شكنية  عمارة  يف  ال�شقة  تقع 
واأول وثاين وثالث والعمارة تقع على �شارع ا�شحق بن حنني وهو متفرع 
م��ن ���ش��ارع ال�����ش��ورى وخ��ل��ف مبنى ال��ك��ارف��ور وحت��م��ل ال��رق��م 13 وح�شب 
الأر����ض  ال��ع��م��ارة على قطعة  وت��ق��ع  ع��م��ان  وال��رق��ي��م لأم��ان��ة  الت�شمية 
الأر���ض م�شتطيل  الو�شطاين و�شكل قطعة  ال��ذراع  رقم 733 حو�ض 39 
والتنظيم �شكن ب وح�شب خمطط املوقع التنظيمي وتقع يف منطقة بدر 

امانة عمان الكربى. 
ثانياً: تفا�شيل ال�شقة: -

اح��داه��ا ما�شر وغرفة �شيوف  ن��وم  غ��رف  ث��الث  ال�شقة من  تتكون  اأ- 
الخريات  النوم  غرفتي  خلدمة  وحمام  �شيوف  وحمام  جلو�ض  و�شالة 

ومطبخ وثالثة بالكني.
ب- غرفة ال�شيوف خمدومة بحمام مع مغ�شلة والطرا�شة فيها تطبيع 

وبالط الر�شيات �شرياميك والبواب خ�شبية وال�شبابيك املنيوم.
ت- غ��رف��ة اجل��ل��و���ض ار���ش��ي��ت��ه��ا ب���الط ���ش��ريام��ي��ك وال��ط��را���ش��ة تطبيع 

والبواب خ�شب وال�شبابيك املنيوم وتتبع لها بلكونة.
ث- املطبخ يتكون من ار�شيات وجدران �شرياميك واخلزائن من اخل�شب 

نوعية جيدة ومغطاة بالرخام واملطبخ مت�شل مع بلكونة.
طرا�شة  واجل��دران  موزايكو  بالط  ار�شيتها  الرئي�شية  النوم  غرفة  ج- 
ال�شرياميك  من  وار�شيته  وج��دران��ه  جتاكوزي  حمام  لها  ويتبع  عادية 

ومت�شلة مع بلكونة.
ح- غرف النوم الأخرى فيها بالط موزايكو والطرا�شة للجدران عادية 
والب��واب خ�شب وال�شبابيك املنيوم ول يوجد تدفئة مركزية يف ال�شقة 
ويوجد اباجورات على ال�شبابيك ومت تقدير ال�شقة ب�شعر 77330 دينارا.
فمن له الرغبة باملزايدة عليه مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية عمان 
خالل خم�شة ع�شر يوماً من اليوم التايل من تاريخ ن�شر هذا العالن 
تاأميناً  اليد  املقدرة عند و�شع  القيمة  ان ي�شطحب معه 10% من  على 
للدخول باملزاد العلني على ان ل تقل قيمة املزايدة عن 50% من القيمة 
امل��زاود  الن�شر وال��دلل��ة وال��ط��واب��ع تعود على  ب��اأن اج��ور  امل��ق��درة، علماً 

الخري.
 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية عمان

وزارة العدل - حمكمة �صلح حقوق ال�صلط
مذكرة تبليغ حكم/بالن�صر

رقم الدعوى: 11-1/)816-2019( - �صجل عام
تاريخ احلكم: 2019/7/23

املرج  ا�شكان عالية - نف�ض حمطة  اأبو زهره - عمان/مرج احلمام -  التبليغ وعنوانه: جمال م�شطفى عبدالعزيز  طالب 
للمحروقات

وكيله الأ�شتاذ/ طاهر اأمني حممد ن�شار
اأحمد  �شهام  الن�شور، 3-  الريالت، 2- نهى عبداملجيد عبدالرحمن  العبداهلل  الكايد  املطلوب تبليغه وعنوانه: 1- فاطمة 
�شليمان الق�شاه، 4- يحيى زكريا عبداملجيد ابورمان، 5- عدنان ر�شوان عبدالقادر الن�شور، 6- اعتدال عبدالكرمي ر�شوان 
الن�شور، 7- منى عبدالكرمي ر�شوان الن�شور، 8- فاطمة عبدالكرمي ر�شوان الن�شور، 9- زين عبدالكرمي ر�شوان الن�شور، 
10- فري�ال عبدالكرمي ر�شوان الن�شور، 11- حممد ابراهيم ر�شوان الن�شور، 12- اأحمد ابراهيم ر�شوان الن�شور، 13- علي 
ابراهيم  جن��اح   -16 الن�شور،  ر�شوان  ابراهيم  رغ��دا   -15 الن�شور،  ر�شوان  ابراهيم  �شاهيه   -14 الن�شور،  ر�شوان  ابراهيم 
ر�شوان الن�شور، 17- اميان ابراهيم ر�شوان الن�شور، 18- اأجمد ها�شم عبداهلل الن�شور، 19- ح�شن ها�شم عبداهلل الن�شور، 
20- عبداهلل ها�شم عبداهلل الن�شور، 21- حممد ها�شم عبداهلل الن�شور، 22- بثينة ها�شم عبداهلل الن�شور، 23- دال ها�شم 
عبداهلل الن�شور، 24- غادة ها�شم عبداهلل الن�شور، 25- زينات ها�شم عبداهلل الن�شور، 26- عثمان ر�شوان عبدالقادر الن�شور، 
27- هاين ر�شوان حممود الن�شور، 28- �شمري عبدالكرمي ر�شوان الن�شور، 29- حممود عبدالكرمي ر�شوان الن�شور، 30- 
حممد عبدالكرمي ر�شوان الن�شور، 31- اأحمد عبدالكرمي ر�شوان الن�شور، 32- زياد عبدالكرمي ر�شوان الن�شور، 33- زيد 
عبدالكرمي ر�شوان الن�شور، 34- هيام ح�شني حممد جابريه، 35- ختام ح�شني حممد جابريه، 36- جناح ح�شني حممد 
جابريه، 37- �شباح ح�شني حممد جابريه، 38- خولة ح�شني حممد كلوب، 39- حامد ح�شني حممد جابريه، 40- حممود 
�شلوه علي عبداملجيد  اأحمد ح�شني حممد جابريه، 42- حممد ح�شني حممد جابريه، 43-  ح�شني حممد جابريه، 41- 
جابريه، 44- مرمي علي عبداملجيد جابريه، 45- زكية ح�شني حممد ال�شتيوي، 46- مها حكمت ر�شوان الن�شور، 47- منرية 
ر�شوان  حكمت  حممد   -50 الن�شور،  ر�شوان  حكمت  هاين   -49 الن�شور،  ر�شوان  حكمت  رمي   -48 الن�شور،  ر�شوان  حكمت 
الن�شور، 51- فرا�ض حكمت ر�شوان الن�شور، 52- فار�ض حكمت ر�شوان الن�شور، 53- نوال عبدالرزاق حممد الن�شور، 54- 
ها�شم ر�شوان عبدالقادر الن�شور، 55- عبري عبداملجيد ح�شني الظاهر، 56- عالية عبداحلميد ح�شني الظاهر، 57- وفاء 
عبداحلميد الظاهر العاملة، 58- كرمية عبداحلميد ح�شني الظاهر، 59- منرية عبداحلميد ح�شني العواملة، 60- �شمرية 
عبداحلميد الظاهر العواملة، 61- حممد عبداحلميد ح�شني العواملة، 62- مها بهجت ر�شوان الن�شور، 63- �شاهر بهجت 
ر�شوان الن�شور، 64- �شهى بهجت ر�شوان الن�شور، 65- �شمرية بهجت ر�شوان الن�شور، 66- منرية بهجت ر�شوان الن�شور، 
67- حممد بهجت ر�شوان الن�شور، 68- هاين بهجت ر�شوان الن�شور، 69- عبداهلل بهجت ر�شوان الن�شور، 70- وليد بهجت 
ر�شوان الن�شور، 71- فتحية عبدالفتاح ر�شوان الن�شور، 72- ر�شوان عبدالفتاح ر�شوان الن�شور، 73- عالء الدين عبدالفتاح 
ر�شوان الن�شور، 74- حممود عبدالفتاح ر�شوان الن�شور، 75- حممد عبدالفتاح ر�شوان الن�شور، 76- منيا حممد عبدالقادر 
الن�شور، 77- �شالم علي �شامل ابو رمان، 78- هيام علي �شامل ابو رمان، 79- ح�شن علي �شامل ابو رمان، 80- ح�شني علي �شامل 
ابو رمان، 81- رم�شان علي �شامل ابو رمان، 82- ه�شام علي �شامل ابو رمان، 83- هيثم علي �شامل ابو رمان، 84- علي �شامل 
�شليمان ابو رمان، 85- هدى عبدالروؤوف ر�شوان الن�شور، 86- اأمين عبدالروؤوف ر�شوان الن�شور، 87- عمر عبدالروؤوف 
ر�شوان الن�شور، 88- حممد عبدالروؤوف ر�شوان الن�شور، 89- �شامل عبدالروؤوف ر�شوان الن�شور، 90- �شليمان عبدالروؤوف 

ر�شوان الن�شور.
البلقاء/ال�شلط ا�شكان اخلندق

خال�شة احلكم: ووفقاً ملا �شبق تقرر املحكمة اإزالة ال�شيوع يف قطعة الأر�ض مو�شوع الدعوى رقم )75( حو�ض رقم )12( اأم 
الوعال ال�شمال - قرية ال�شلط من اأرا�شي ال�شلط وذلك على النحو التايل:

اأوًل: اعتبار تقرير اخلربة اخلتامي ومعاملة الفراز النهائية جزء ل يتجزاأ من هذا القرار.
ثانياً: تخ�شي�ض القطع الفرازية لل�شركاء كما يف اجلدول التايل:

اأرقام القطع املوؤقتة اخلا�ض بهمقدار ح�ش�شها�شم ال�شريك 

)15+10( موؤقت54912 ح�شةعادل اأحمد �شليمان الق�شاه

)8+9( موؤقت42120 ح�شةلنا ابراهيم عمر

)1+2+3+4+5+6+7+11+12+13+14+16+17( موؤقت302325 ح�شةجمال م�شطفى عبدالعزيز اأبوزهره

17 قطعة موؤقت399357 ح�شةاملجموع

ثالثاً: عماًل باأحكام املادة 2/5 من قانون تق�شيم الأموال غري املنقولة، ونظراً لتفاوت القيم بني القطع الناجتة عن الفرق 
بني القيمة امل�شتحقة والقيمة بعد الفراز واآلية ت�شويتها بني ال�شركاء، تقرر املحكمة الزام ال�شركاء بالفروقات النقدية 

ح�شب اجلدول التايل:

القيمة النقدية بالدينارا�شم ال�شريك

)عليه()له(

839.5-ع���������ادل اأح������م������د ����ش���ل���ي���م���ان ال���ق�������ش���اه

1191.5-لن�������������������������ا اب�����������������راه�����������������ي�����������������م ع�������م�������ر

اأب��وزه��ره عبدالعزيز  م�شطفى  -2031جمال 

23012301املجم��������������وع

رابعاً: عماًل باأحكام املادة 12 من قانون تق�شيم الأموال غري املنقولة ت�شمني املدعي واملدعى عليهم الر�شوم وامل�شاريف كل 
اإلزام املدعى عليهم بدفع مبلغ )األف( دينار  ح�شب ح�شته يف �شند الت�شجيل، وعماًل باملادة 46 من قانون نقابة املحامني 

اأتعاب حماماة للمدعي.

اعان بيع خام�س باملزاد العلني ملدة خم�صة واربعني يوما
عمان �صمال  بللدايللة  حمكمة  تنفيذ  دائلللرة  عللن  �للصللادر 
2017/3045ع رقلللللم  الللتللنللفلليللذيللة  الللقلل�للصلليللة  يف 
االردين االهلللللللللللللللللي  الللللللبللللللنللللللك  اللللللللللللدائلللللللللللن:  بللللللللني  واملللللللتللللللكللللللونللللللة 
وكلللليللللاه امللللحلللامللليلللان اجمللللللد الللللعللللبللللدالللللات وملللهلللنلللد �للصللللليللم اجلللللامللللدة

واملديلللللللللللن/الكفلللللللللللاء:
1-�للللللللللللصللللللللللللاملللللللللللليللللللللللللة حملللللللللللملللللللللللد احلللللللللللللملللللللللللللد الللللللللعلللللللل�للللللللصللللللللاف
2-لللللللللللليلللللللللللث �للللللللصللللللللامللللللللة علللللللبلللللللداللللللللللللللللطللللللليلللللللف ابلللللللللوعلللللللللرابلللللللللي
3-اهلللللللللللللللللللللللللللداء �لللللللصلللللللامللللللله عللللللبللللللداللللللللللللللطلللللليللللللف ابللللللللوعللللللللرابللللللللي
4-غللللللللللليلللللللللللث �للللللللصللللللللامللللللللة عللللللبللللللداللللللللللللللطلللللليللللللف ابلللللللللوعلللللللللرابلللللللللي
5-هللللللللللللديللللللللللللل �لللللللصلللللللامللللللله عللللللبللللللداللللللللللللللطلللللليللللللف ابللللللللوعللللللللرابللللللللي
6-رعللللللللللللللللللللللد �للللللللصللللللللامللللللللة علللللللبلللللللداللللللللللللللللطللللللليلللللللف ابلللللللللوعلللللللللرابلللللللللي

- بكفالللللللللللللللللللة عقارهللللللللللللللللللللم
يعلن للعموم بانه مطروح للبيع باملزاد العلني كامل قطعة الر�ض ذات الرقم )601( حو�ض رقم 
الت�شجيل  ارا�شي �شمال عمان والبالغ م�شاحتها ح�شب �شند  ب��دران -  )10( طاب كراع - قرية 
)909.940م2( والعائدة ملكيتها للكفالء اعاله واملو�شوعة تاأمينا للدين ل�شالح الدائن البنك 
الهلي الردين مبوجب �شند الدين رقم )1875( تاريخ 2015/8/2 من الدرجة الوىل مببلغ 

)60000( دينار، �شتون الف دينار، واملنظم لدى مديرية ت�شجيل ارا�شي �شمال عمان.
* و�شف قطعة الر���ض: ان قطعة الر�ض رقم )601( حو�ض رقم )10( طاب كراع من ارا�شي 
قرية بدران من ارا�شي �شمال عمان والبالغ م�شاحتها ح�شب �شند الت�شجيل )909.94م2( ونوع 
الر�ض )ملك( وتابعة تنظيميا لمانة عمان الكربى - منطقة �شفابدران - وتنظيمها �شكن )ب( 
وت�شجيليا تابعة لدائرة ت�شجيل ارا�شي �شمال عمان، والر�ض خالية من البنية و�شمنها بع�ض 
ال�شجار وعدد )18( �شجرة حرجية والر�ض غري منتظمة ال�شكل تقع على طريق ترابي يحدها 
باجلهة الغربية متفرع من �شارع يو�شف املارج العدوان وتقع �شمن حي معروف با�شم حي طاب 

كراع و�شاحلة للبناء وحماطة بالبنية.
* التقدير: ح�شب موقع الر�ض وح�شب التقديرات نقدر �شعر املر املربع الواحد مببلغ )220( 

دينارا
و�شتة  وم��ائ��ة  ال��ف  مائتا  دي��ن��ار،    200186.80 امل��ر=  دي��ن��ارا  909.94م2× 220  الر����ض  م�شاحة 

وثمانون دينارا وثمامنائة فل�ض، وهي جلميع ال�شركاء.
* اجلدول التايل يبني ا�شماء ال�شركاء واحل�ش�ض وقيمة ح�شة ال�شريك بالدينار:

مقدار احل�ش�ض بالديناراحل�ش�ضا�شم ال�شريك

25023.35 دينار24������ش�����ام�����ي�����ة حم������م������د اح�������م�������د ال����ع���������ش����اف

43790.86 دينار42ل���ي���ث ����ش���الم���ة ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف اب���وع���راب���ي

21895.43 دينار21اه������داء ���ش��الم��ه ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف اب���وع���راب���ي

43790.86 دينار42غ���ي���ث ����ش���الم���ة ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف اب���وع���راب���ي

21895.43 دينار21ه���دي���ل ���ش��الم��ه ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف اب���وع���راب���ي

43790.86 دينار42رع�����د ����ش���الم���ة ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف اب���وع���راب���ي

200186.80 دينار192املجموع

مع  بالتقديرات  اط��الع  على  خ��رباء  ب�شفتهم  بالتقدير  عليها  اخل��رباء  اعتمد  التي  وال�ش�ض 
مراعاة موقع قطعة الر�ض و�شكلها وتنظيمها واخلدمات كما ا�شتف�شروا بطريقة غري مبا�شرة 

عن ال�شعار باملنطقة ومراعاة نوعية التنظيم واخلدمات وبا�شتخدام طريقة املقارنة.
هذا وقد متت املزاودة من قبل الدائن البنك الهلي الردين ببدل وقدره )100100( دينار، مائة 

الف ومائة دينار اردين.
خ��الل خم�شة  �شمال عمان  ب��داي��ة  تنفيذ حمكمة  ل��دائ��رة  ب��امل��زاودة احل�شور  يرغب  م��ن  فعلى 
ي��وم��ي��ت��ني حمليتني،  ه���ذا الع�����الن يف �شحيفتني  ل��ن�����ش��ر  ال���ت���ايل  ال���ي���وم  م���ن  ي��وم��ا  وارب���ع���ني 
م�����ش��ط��ح��ب��ا م��ع��ه 10% م���ن ال��ق��ي��م��ة امل����ق����درة، ع��ل��ى ان ل ي��ق��ل ال�����ش��م ع���ن 3% م���ن ب����دل اخ��ر 
م����زاد، او ال��دخ��ول ع��ل��ى امل��وق��ع الل���ك���روين ل����وزارة ال��ع��دل اخل��ا���ض ب��اخل��دم��ات الل��ك��رون��ي��ة
)HTTPS://AUCTIONS.MOJ.GOV.JO(، ودفع مبلغ تاأمني املزاد الكرونيا، علما 

بان اجور الن�شر والطوابع تعود على املزاود الخري.

ماأمور التنفيذ

اعان بيع ثالث باملزاد العلني ملدة خم�صة ع�صر يوما
عمان غرب  بداية  حمكمة  تنفيذ  دائللرة  عن  �صادر 
2018/3546ع رقللللم  الللتللنللفلليللذيللة  الللقلل�للصلليللة  يف 
االردين االهلللللللللي  اللللبلللنلللك  الللللللدائللللللن:  بللللني  وامللللتلللكلللونلللة 
وكللليلللاه املللحللاملليللان اجمللللد اللللعلللبلللداللللات وعللللللادل دبللابللنللة
واللللكلللفللليلللل بلللاللللعلللقلللار: نلل�للصللريللن علللللللي ملل�للصللطللفللى ملل�للصللطللفللى
يعلن للعموم بانه مطروح للبيع باملزاد العلني كامل ال�شقة وتوابعها بار�ض العقار رقم )-102( 
ال�شري - من  واملقامة على قطعة الر���ض رقم )1230( حو�ض رقم )3( حنوطيا - قرية وادي 
ارا�شي غرب عمان والبالغة م�شاحتها ح�شب �شند الت�شجيل )261م2( والعائدة ملكيتها للكفيل 
اعاله واملو�شوعة تاأمينا للدين ل�شالح الدائن البنك الهلي الردين مبوجب �شند التاأمني رقم 
)933( معاملة رقم )48( تاريخ 2008/7/10 من الدرجة الوىل بقيمة )130000( دينار، مائة 

وثالثون الف دينار، واملنظم لدى مديرية ت�شجيل ارا�شي غرب عمان.
* العقار مو�شوع الدعوى: هو عبارة عن ال�شقة اجلنوبية من طابق الت�شوية الوىل عدا �شطحها 
وم�شاحتها )261م2( ومملوكة بالكامل لل�شيدة ن�شرين علي م�شطفى م�شطفى ورقمها )-102( 
وهي �شمن بناء مقام على قطعة الر�ض رقم )1230( حو�ض رقم )3( حنوطيا - لوحة رقم )5( 
الت�شجيل  ارا�شي مديرية ت�شجيل غرب عمان وذلك ح�شب �شند  ال�شري - من  من قرية وادي 
)اأ(  �شكن  تنظيمه  �شكني  بناء  العقار هو  تنظيم  وال�شقق،  الطوابق  نوع  الحكام  والعقار �شمن 
وام  العلي  تالع  منطقة   - عمان  امانة  عن  وال�شادر  امل�شدق  التنظيمي  املخطط  ح�شب  وذل��ك 
ال�شماق وخلدا، ويقع البناء على �شارع دخلة غري م�شمى وهو معبد ومتفرعة من �شارع الزوية 

ويحمل البناء رقم )9ب( ح�شب ترقيم امانة عمان الكربى �شمن حي خلدا.
بناء  �شمن  اجلنوبية  اجلهة  من  الوىل  الت�شوية  الطابق  يف  تقع  ال��دع��وى  مو�شوع  ال�شقة   -
مكون من خم�شة ادوار بحيث ي�شمل ار�ض العقار بيت الدرج وم�شعد ومنور ومواقف ال�شيارات 
وغرف اخلدمات وغرفة احلار�ض وبناء فرعي بالكراجات ومناور ويتكون كل البناء من طابق 
ت�شوية ثانية عبارة عن مواقف �شيارات وخدمات وغرفة خزين وغرفة حار�ض وغرفة بويلرات 
وخزانات الوقود وعلى طابق ت�شوية اوىل وطابق ار�شي والطابق الول وطابق ثاين وطابق ثالث 
وجميعهم �شقق �شكنية بواقع �شقتني بكل طابق وجمموع عدد ال�شقق بكل بناء )10( �شقق �شكنية، 
والبناء ذو واجهات حجرية من احلجر النظيف من اجلهات الربع وميتاز ب��ربوزات معمارية 
جميلة ومدخل البناء والدرج مبلط بالرخام عليه دربزين من احلديد كما يوجد م�شعد كما ان 

واجهات اجلدران بيت الدرج من ال�شرياميك.
- العقار مو�شوع الدعوى يتكون من غرفة ا�شتقبال م�شتقلة و�شالة �شيوف وطعام ب�شكل حرف 
)L( وجلو�ض م�شتقلة وحمام لل�شيوف ومطبخ وثالث غرف نوم واحدة منها رئي�شة )ما�شر( 
كما  امامية وجانبية وخلفية  تر�شات  يوجد  وكما  بالعقار ثالثة حمامات  وجمموع احلمامات 
ال�شتقبال م�شتقلة و�شالة �شيوف و�شالة طعام م�شتقلة وجميعها  يوجد غرفة غ�شيل �شالة 
اجلب�ض  دي��ك��ورات  به  ال�شقف  ام��ا  تطبيع  ملون  )امل�شن(  ع��ادي  ودهانها  ال��رخ��ام  من  بالطها 
امبورد وبحرات من اجلب�ض اما دهانها عادي، كما يوجد حمام لل�شيوف بالطه وجدرانه من 
البور�شالن ودهانها عادي )امل�شن(  ال�شرياميك، ويوجد �شالة جلو�ض م�شتغلة وبالطها من 
ملون تطبيع اما ال�شقف به ديكورات اجلب�ض امبورد وبحرات من اجلب�ض اما دهانها عادي وكما 
يوجد بواقع احلال املطبخ من اخل�شب املعالج حيث يتكون من خزائن رفوف بها وحدات انارة 
من ال�شبوت ليت وخزائن �شفلية يعلوها الرخام واملطبخ بالطه وجدرانه من ال�شرياميك، اما 
ال�شقف به ديكورات من اجلب�ض ت�شتمل على بحرات وكرن�ض ودهانها عادي، يوجد بواقع احلال 
ثالث غرف نوم واحدة منها رئي�شية )ما�شر( وبالطها من ال�شرياميك ودهانها عادي )امل�شن( 
ملون، اما ال�شقف به ديكورات من اجلب�ض ت�شتمل على بحرات وكرن�ض ودهانها عادي، كما يوجد 
حمام بالطه وجدرانه من ال�شرياميك اما حمام املا�شر بالطه وجدرانه من ال�شرياميك كما 
ال�شرياميك كما يوجد غرفة غ�شيل، جميع احلمامات  اخر بالطه وجدرانه من  يوجد حمام 
ار�شياتها وجدرانها من ال�شرياميك واطقم احلمامات تتكون من مغا�شل ومراحي�ض افرجنية 
وبيديه بانيو بحمامات النوم وجميع ال�شبابيك بالعقار مو�شوع الدعوى من النوعية اجليدة 
الرئي�شي والبواب  الباب  اباجورات  الزجاج دبل جال�ض والملنيوم مقطع خا�ض وعليها  بحيث 
الداخلية جميعها خ�شبية من النوعية اجليدة، ويوجد تدفئة مركزية لل�شقة مو�شوع الدعوى 

وت�شتمل على بويلر م�شتقل وخزان ديزل م�شتقل وروديرات كما يوجد غرفة خزين.
- العقار مو�شوع الدعوى يوجد امامه تر�شات خارجية وتر�شات جانبية مبلطة كما ان العقار له 
ثالثة مداخل من املطبخ و�شالة اجللو�ض ومكرر الدرج والعقار مو�شوع الدعوى وح�شب واقع 

احلال غري م�شغول من قبل احد وقت الك�شف.
الدائم  والط���الع  عقاريني  كمقدرين  للخرباء  واملعرفة  اخل��ربة  على  بناء  التقدير:  ا�ش�ض   *
لال�شعار والبيوعات يف املنطقة وال�شتئنا�ض بال�شعار من اهل املنطقة واملكاتب العقاري القريبة 
وا�شعار البيوعات لدائرة الرا�شي يف نف�ض املوقع وح�شب موقع و�شكل وتنظيم وامل�شاحة وقرب 
وبعد العقار عن اخلدمات وقربه وبعده عن املناطق العمرانية واحليوية والت�شطيبات مع الخذ 
بعني العتبار الو�شع القت�شادي العام، مت تقدير قيمة العقار امل�شار اليه اعاله بقيمة )700( 
دينار للمر املربع الواحد مبا يف ذلك تقدير ح�ش�ض العقار من ار�ض العقار واملنافع امل�شركة 

اي= 700 دينار للمر× 261م2 م�شاحة ال�شقة= 182700 دينار.
قيمة التقدير مائة واثنان وثمانون الفا و�شبعمائة دينار.

وعلى من يرغب باملزاودة احل�شور لدائرة تنفيذ حمكمة بداية غرب عمان خالل خم�شة ع�شر 
يوما من اليوم التايل لن�شر هذا العالن يف �شحيفتني يوميتني حمليتني، م�شطحبا معه %10 
من القيمة املقدرة للعقار والبالغة )182700( دينار، وان ل تقل ن�شبة الدخول املزاودة عن %50 

من القيمة املقدرة، علما بان اجور الدللة والطوابع تعود على املزاود الخري.

ماأمور التنفيذ

عمان �صمال  بداية  حمكمة  تنفيذ  دائرة  عن  �صادر  رابع  بيع  اعان 
بالق�صيللللللللللللللللللللة التنفيذيلللللللللللللللللللللللة رقلللللللللللللللللللم 2018/6980 ع

واملتكونة بني: -
العبادي حمدان  املحامي  وكيله  والتمويل  للتجارة  اال�صكان  بنك  للله:-  املحللكوم 
واملللللحللللكللللوم عللللللليللله:- املللللديللللن/وللللليللللد تلليلل�للصللر تلللوفللليلللق زيللللللد اللللكللليلللاين
تعلن دائرة التنفيذ للعموم باأنه �شيباع باملزاد العلني ال�شقة رقم 133 وهي ال�شقة الثالثة من الطابق الثالث عدا �شطحها والواقعه 
�شمن البناء املقام على قطعه الأر�ض رقم 1308 من حو�ض املربه رقم )8( من ارا�شي �شمال عمان والعائدة ملكيتها للمدين وليد 
تي�شري توفيق زيد الكيالين واملرهونة من الدرجة الأوىل ل�شالح بنك ال�شكان للتجارة والتمويل مبوجب �شند تامني الدين رقم 4391 

معاملة رقم 330 تاريخ 2006/12/28 لدى دائرة ت�شجيل اأرا�شي �شمال عمان لقاء مديونية املدين اعاله.
اأول:- و�شف العقار:-

ال�شقة مدار الدعوى هي عبارة عن ال�شقة الثالثة من الطابق الثالث عدا �شطحها مملوكة لل�شيد وليد تي�شري توفيق زيد الكيالين 
تقع �شمن بناء مقام على قطعة الر�ض رقم 1308 حو�ض 8 املربة من ارا�شي �شمال عمان.

تنظيم القطعة املقام عليها البناء والذي من �شمنه ال�شقة مدار الدعوى هو )�شكن ب( وتقع على �شارعني �شارع نواف الروا�شدة و�شارع 
عبدالعلي الرا�شي الدلهمة خلف �شامح مول دوار �شويلح.

و�شف ال�شقة مدار الدعوى:
ال�شقة مدار الدعوى هي ال�شقة الثالثة من الطابق الثالث عدا �شطحها وال�شقة وقت الك�شف عليها مل يكن فيها احد وخالية متاما 

وقد مت فتحها مبرافقة قوى جربية وتبني انها خالية كذلك من الثاث.
ال�شقة تقع �شمن بناء مكون من جزئني كل جزء منهما مبدخل وم�شعد و كل جزء مكون من �شتة طوابق منهم طابق خدمات وباقي 

الطوابق �شقق �شكنية بواقع ثالث �شقق لكل طابق يف كل جزء.
واجهات البناء من احلجر وال�شوار اخلارجية املحيطة بالبناء على حدود القطعة هي جزء حجر قدمي وجزء من الق�شارة.

ال�شقة مدار الدعوى مكونة من:
�شالون بار�شية �شرياميك وجدران من الدهان العادي وال�شقف والدهان مبزر وزنار من اجلب�شني 

مطبخ بار�شية وجدران من ال�شرياميك وخزائن علوي و�شفلي على واجهتني منه من الملنيوم.
الغرف بالط بلدي واجل��دران دهان عادي  ار�شيات  حمام �شرياميك و�شاور بوك�ض وثالث غرف نوم احداهما ما�شر بحمام كامل 

وموزع بني الغرف ار�شيته �شرياميك.
ليوجد تدفئة بال�شقة 

جميع اخلدمات متوفرة 
ليوجد حديد حماية عال�شبابيك

ال�شبابيك من الملنيوم ويوجد اباجورات 
ال�شقة من الداخل قدمية وبحاجة اإىل �شيانة 

* التقديرات:-
وبناء على ما تقدم وال�ش�ض التي مت اعتمادها بالتقدير هي:

املوقع 
خربة اخلرباء

اخلدمات املتوفرة 
ال�شعار الدارجة 

فان تقديرنا يكون ثالثمائة دينار �شعر املر املربع الواحد من م�شاحة ال�شقة وعليه فان ال�شعر التقريبي لل�شقة 118 × 300 = 35400 
دينار )خم�ض وثالثون الفا واربعمائة دينار( تقريبا.

وقد احيلت ال�شقة احالة موؤقتة على عهدة بنك ال�شكان للتجارة و التمويل مببلغ 17700 دينار.
فعلى من يرغب بال�شراء مراجعة هذه الدائرة اأو مراجعة موقع الوزارة للمزاودة الكرونياً )auctions.moj.gov.jo( 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 علما باأن 

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

اعللللان بلليللع ثللالللث �لللصلللادر علللن دائلللللرة تللنللفلليللذ حمكمة
بداية �صمال عمان بالق�صية التنفيذية رقم 2017/4875 ع

واملتكونة بني: -
العبادي حمدان  املحامي  وكيله  والتمويل  للتجارة  اال�صكان  بنك  للله:-  املحللكوم 
واملحكوم عليه:- املدينني/علي عبداهلل �صليمان القماز ومها �صالح حممد العبدالات
تعلن دائرة التنفيذ للعموم باأنه �شيباع باملزاد العلني ال�شقة رقم 122 وهي ال�شقة ال�شرقية من الطابق الثاين عدا �شطحها والواقعه 
�شمن البناء املقام على قطعه الأر�ض رقم 128 من حو�ض احللوق رقم )2( قرية اجلبيهة من ارا�شي �شمال عمان والعائدة ملكيتها 
الدرجة الأوىل ل�شالح بنك ال�شكان للتجارة  العبدالالت واملرهونة من  القماز ومها �شالح حممد  للمدينني علي عبداهلل �شليمان 
لقاء  �شمال عمان  اأرا�شي  ت�شجيل  دائ��رة  تاريخ 2015/03/17 لدى  الدين رقم 539 معاملة رقم 155  تامني  �شند  والتمويل مبوجب 

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

يقع العقار مو�شوع و�شع اليد القائم يف البناء رقم 10 والذي يحمل ا�شم العامر لال�شكان على قطعة الر�ض رقم 128 من حو�ض 
احللوق من ارا�شي اجلبيهة والتابعة ت�شجيليا اإىل ارا�شي �شمال عمان �شمن حدود منطقة اجلبيهة ويحدها امتداد �شارع النفري من 

اجلهة ال�شمالية الغربية.
و�شف العقار و�شفا دقيقا و�شامال:

* نوع قطعة الر�ض املقام عليها العقار مو�شوع الدعوى ملك.
* تبلغ م�شاحة العقار مو�شوع و�شع اليد 188 مر مربع.

* عمر البناء 6 �شنوات تقريبا.
* العقار مو�شوع و�شع اليد قريب من العمران واخلدمات متوفرة.

طبوغرافية  ذات  وال�شكن  للزراعة  �شاحلة  تربة  ذات  ال�شكل  منتظمة  غري  اليد  و�شع  مو�شوع  العقار  عليها  املقام  الر���ض  قطعة   *
م�شتوية.

* العقار مو�شوع و�شع اليد عبارة عن ال�شقة رقم 122 وتتكون من:
* ثالث غرف نوم غرفتني ما�شر وواحدة اطفال

* �شالون وغرفة �شفرة 
* ثالث حمامات اثنني ما�شر �شاور بوك�ض وواحد لل�شيوف مقعد افرجني

* مطبخ امريكي ومعي�شة مفتوحني على بع�ض
* غرفة غ�شيل

* موزع ويتبع لل�شقة كراج وم�شتودع وبئر ماء
الت�شطيبات:-

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

* ار�شيات ال�شقة بالط ا�شباين باركيه وال�شقف ديكورات جم�شن بورد وبحرات و�شبوتات ا�شاءه
* اجلدران دهان امل�شن عادي وملون

* جدران وار�شيات احلمام واملطبخ �شرياميك واحلمامات اطقم كاملة �شاور بوك�ض 
* خزائن املطبخ علوية و�شفلية وديكور حجري للغاز
* البواب الداخلية من اخل�شب اجليد ق�شرة البلوط

* البناء مزود مب�شعد ومزود بتدفئة
* ال�شبابيك الومنيوم مع حماية واباجورات على الكهرباء

* الت�شطيبات ب�شكل عام ممتازة اجلودة
* التقديرات:-

يقدر قيمة املر املربع الواحد لل�شقة ب 475 دينار وعليه تكون قيمة ال�شقة مع ن�شيبها من ار�ض العقار والعمال اخلارجية واخلدمات 
امل�شركة كما يلي:

188م × 475 = 89300 دينار )ت�شعة وثمانون الفا وثالثمائة دينار(
فعلى من يرغب بال�شراء مراجعة هذه الدائرة اأو مراجعة موقع الوزارة للمزاودة الكرونياً )auctions.moj.gov.jo( 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 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









36�إعالنات ق�ضائية
�ع������الن ب���ي���ع ب����امل����ز�د �ل��ع��ل��ن��ي ر�ب������ع مل�����دة خ��م�����ض��ة ع�����ض��ر ي���وم���ا �����ض����ادر ع��ن
)2017/11745ع( رقم  �لتنفيذية  �لق�ضية  يف  عمان  بد�ية  حمكمة  تنفيذ  د�ئ��رة 

و�ملتكونة بني �لد�ئن: بنك �الإحتاد - وكيله �ملحامي �يهم حمارنه و�ملدينة: �ضركة عمر �بو�ضعد و�والده 
عمال باملادة 13 من قانون و�ضع �الأمو�ل غري �ملنقولة تاأمينًا للدين 

يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني عن طريق دائرة تنفيذ حمكمة بداية عمان قطعة االر�ض رقم 2056 حو�ض 13 ال�سمي�ساين من اأرا�سي عمان والعائدة ملكتيها للمدين �سركة عمر ابو �سعد واوالده 
واملو�سوعة تاأميناً من الدرجة االوىل لدين الدائن املرتهن بنك االإحتاد مبوجب �سند الدين رقم )1932( تاريخ 2014/11/18 لقاء دين وقدره 2000000 دينار )مليوين دينار( اردين والر�سوم وامل�ساريف والعمولة 

والفائدة حتى ال�سداد التام.
*-و�سف قطعة االأر�ض: 

* رقم القطعة: 2056 تنظيم القطعة: �سكن اأ
* ا�سم ورقم احلو�ض: ال�سمي�ساين -13 م�ساحة االر�ض: 1033 م2

* مديرية الت�سجيل: اأرا�سي عمان ا�سم القرية: عمان 
* املوقع: حي ال�سمي�ساين - منطقة العبديل - والتابعة المانة عمان الكربى تنظيميا, ويقع العقار اىل الغرب من فندق الورده الزرقاء, و�سمال �سرق م�سجد بالل بن رباح وبالقرب منه.

* ا�سم ال�سارع: تقع على �سارع �سليمان القانوين وعلى احلد اجلنوبي للقطعة وهو �سارع معبد على كامل �سعته.
* رقم البناء: 18

* قطعة االر�ض: �سبه منتظمة ال�سكل, وحماطة باالأ�سوار من ثالث جهات وجميع اال�سوار عباره عن جدران ا�ستنادية وجدران دكه وطوب مق�سور, واجلزء االمامي منها مبطنه باحلجر, اال�سوار من اجلهة 
الرابعة االمامية من اجلرانيت وال�سرياميك بلون ا�سود وبارتفاع 75�سم وال يوجد بوابات ويوجد مواقف لل�سيارات يف املنطقة االمامية للعقار, وجميع واجهات البناء من احلجر االبي�ض النظيف )القدمي( 
مطعمة مقاطع خا�سه من الواح االلكبوند املزدوج ومطعمه مبقاطع خا�سة من الواح االلكبوند باللون الذهبي مع زجاج مزدوج, واملدخل الرئي�سي مميز جدا وتعلوه مظلة من الواح االلكبوند باللون الذهبي.

والباب الرئي�سي من زجاج ال�سيكوريت يتبعه باب من اخل�سب الفاخر.
* و�سف البناء: -البناء مكون من �ستة طوابق ورووف )ت�سوية ثانية وت�سوية اوىل وطابق ار�سي, واول, وثاين, وثالث ورووف(, وح�سب رخ�سة البناء رقم 2013/281/9 تاريخ 2013/12/1 -وقت الك�سف-: 

امل�ساحة/م2اال�ستعمالا�سم الطابق
ت�سوية ثانية )مواقف+حار�ض(

البناية كاملة م�سغولة مكاتب من قبل )�سركة عمر ابو�سعد واوالده(

395 م2
395 م2ت�سوية اوىل

395 م2ار�سي
395 م2اول
395 م2ثاين
395م2ثالث

90 م2ال�سطح)رووف+مكرر الدرج(
* طابق الت�سوية الثانية: )مواقف �سيارات+ غرفة حار�ض+اخلدمات(: 

 مكونه من غرفة خزين وموقف �سياره مبطنه جدرانه باحلجر, و�سقه �سغريه للحار�ض مكونه من غرفتني و�سالة وحمام ومطبخ راكب �سغري, والو�سول لطابق الت�سوية الثانية من الرامب الوا�سله ل�سارع 
�سليمان القانوين, ومن االرتداد ال�سرقي يتم الو�سول للت�سوية بهبوط ادراج حجرية, ومن خالل امل�سعد اخلا�ض )مبكتب املدير( املوؤدي ملوقف ال�سياره اخلا�ض باملدير.

* طابق الت�سوية االوىل: )مكاتب(
* يتم الدخول اليه من خالل امل�سعد وكذلك من مكرر الدرج: 

* مكاتب ميني مكرر الدرج: الباب الرئي�سي من اخل�سب �سالة وا�سعة, وعدد من املكاتب تتو�سطهم قاعه, ويوجد حمامات افرجنية مع مغا�سل عدد 2, والدهان امل�سن, وبالط االر�سيات من ال�سرياميك, وجميع 
اال�سقف م�ستعارة وفيها عنا�سر اناره و�سمنها تكييف مركزي, واالبواب الداخلية للطابق من اخل�سب.

* مكاتب ي�سار مكرر الدرج: مكاتب ميني مكرر الدرج: الباب الرئي�سي من اخل�سب �سالة وا�سعة, وعدد من املكاتب تتو�سطهم قاعه, ويوجد حمامات افرجنية مع مغا�سل عدد 2, والدهان امل�سن, وبالط االر�سيات 
من ال�سرياميك, وجميع اال�سقف م�ستعارة وفيها عنا�سر اناره و�سمنها تكييف مركزي, واالبواب الداخلية للطابق من اخل�سب.

* الطابق االر�سي: )ا�ستقبال ومكاتب(
* يتم الدخول اليه من خالل �سعود ثالث درجات جرانيتية توؤدي اىل �سالة ا�ستقبال وا�سعة ار�سيتها من ال�سرياميك واجلرانيت واجلدران عليها ديكورات فاخرة ومتنوعة من احلجر واجليب�سون بورد املرايا 
وكذلك اجلدران مدهونه تطبيع و�سمنها �سالل من اجلرانيت والرخام ويوجد كاونرت كبري من اجلرانيت, ويوجد نظام حماية لدخول العقار, ويتم الدخول من خالل باب من زجاج ال�سيكوريت يتبعه باب من 
اخل�سب الفاخر)القدمي(, والطابق �سمنه قاعة وا�سعة متعددة اال�ستخدام ار�سيتها من الرخام, وعدد من املكاتب, وحمامات افرجنية عدد 2 للرجال وعدد 2 للن�ساء, وهي فاخرة جدا و�سمنها مغا�سل فاخره 

جدا, واالر�سيات من الرخام, واال�سقف م�ستعاره وفيها عنا�سر اناره و�سمنها تكييف مركزي, واالبواب الداخلية للطابق من اخل�سب, ودهان اجلدران تطبيع وامل�سن.
)HRالطابق االأول: )طابق مكاتب املهند�سني و *

* يتم الدخول اليه من خالل امل�سعد وكذلك من مكرر الدرج: -
* مكاتب ميني مكرر الدرج: الباب الرئي�سي من اخل�سب �سالة ا�ستقبال ومكتب له واجهه من زجاج ال�سيكوريت, وعدد من املكاتب تتو�سطهم قاعه, والواح من الزجاج املغ�سى تف�سل بني القاعه واملكاتب, ويوجد 

حمامات افرجنية مع مغا�سل عدد 2, والدهان امل�سن, وبالط االر�سيات من ال�سرياميك, وجميع اال�سقف م�ستعارة وفيها عنا�سر اناره و�سمنها تكييف مركزي, وبع�ض االبواب الداخلية للطابق من اخل�سب.
* مكاتب ي�سار مكرر الدرج: الباب الرئي�سي من اخل�سب �سالة ا�ستقبال ومكتب له واجهه من زجاج ال�سيكوريت, وعدد من املكاتب تتو�سطهم قاعه, والواح من الزجاج املغ�سى تف�سل بني القاعه واملكاتب, ويوجد 

حمامات افرجنية مع مغا�سل عدد 2, والدهان امل�سن, وبالط االر�سيات من ال�سرياميك, وجميع اال�سقف م�ستعارة وفيها عنا�سر اناره و�سمنها تكييف مركزي, وبع�ض االبواب الداخلية للطابق من اخل�سب.
* الطابق الثاين: )طابق مكاتب-املحا�سبه-(

* يتم الدخول اليه من خالل امل�سعد وكذلك من مكرر الدرج: -
* مكاتب ميني مكرر الدرج: الباب الرئي�سي من اخل�سب �سالة ا�ستقبال ومكتب له واجهه من زجاج ال�سيكوريت, وعدد من املكاتب تتو�سطهم قاعه, والواح من الزجاج املغ�سى تف�سل بني القاعه واملكاتب, ويوجد 

حمامات افرجنية مع مغا�سل عدد 2, والدهان امل�سن, وبالط االر�سيات من ال�سرياميك, وجميع اال�سقف م�ستعارة وفيها عنا�سر اناره و�سمنها تكييف مركزي, وبع�ض االبواب الداخلية للطابق من اخل�سب.
* مكاتب ي�سار مكرر الدرج: الباب الرئي�سي من اخل�سب �سالة ا�ستقبال ومكتب له واجهه من زجاج ال�سيكوريت, وعدد من املكاتب تتو�سطهم قاعه, والواح من الزجاج املغ�سى تف�سل بني القاعه واملكاتب, ويوجد 

حمامات افرجنية مع مغا�سل عدد 2, والدهان امل�سن, وبالط االر�سيات من ال�سرياميك, وجميع اال�سقف م�ستعارة وفيها عنا�سر اناره و�سمنها تكييف مركزي, وبع�ض االبواب الداخلية للطابق من اخل�سب.
* الطابق الثالث: )طابق مكاتب االداره(

* يتم الدخول اليه من خالل امل�سعد وكذلك من مكرر الدرج والطابق مكون من 
* 1- مكاتب ميني مكرر الدرج مكونه من �سالة ا�ستقبال و�سكرتاريا )كاونرت( ومكاتب وا�سعة وفخمة عدد2 وقاعة اجتماعات وا�سعة �سمنها حمامات افرجنية فاخرة الت�سطيب.

* 2- مكاتب ي�سار مكرر الدرج مكونه من اربعة مكاتب, ومكتب خام�ض وا�سع وفخم �سمنه حمام افرجني فاخر الت�سطيب, ومطبخ �سغريراكب )kitchenette( من اخل�سب جدرانه وار�سيته من ال�سرياميك 
وحمام افرجني, 

* والت�سطيبات فاخرة جدا حيث اغلب اجلدران مدهونة تطبيع, واالر�سيات بالط �سرياميك, واال�سقف فيها ديكورات من اجليب�سون بورد وفيها عنا�سر اناره و�سمنها تكييف مركزي, واالبواب الداخلية للطابق 
من خ�سب البلوط, و�سمن املكاتب خزائن خ�سبية حائطية.

* طابق ال�سطح: )الرووف+�سطح فارغ(
* يتم الدخول اليه من خالل امل�سعد وكذلك من مكرر الدرج, والباب املو�سل لل�سطح من االملنيوم, والرووف مدخله باب خ�سب وهو مكون من �سالة وا�سعه, �سقفها قبه مزينه بر�سومات فاخره, واحد اجلدران 
لوحه فنية جداريه وباقي دهان اجلدران امل�سن, واالر�سيات بالط �سرياميك, ويوجد حمام طقم افرجني مع �ساوربوك�ض, وللغرفة باب من االملنيوم والزجاج املزودج يفتح على ترا �ض وا�سع عليه ت�سوينه 
بارتفاع 1 مرت, وار�سية الرووف والرتا�ض من ال�سرياميك والبور�سالن, و�سمن الرووف مظالت من احلديد عدد2, ويحيط بالرتا�ض احوا�ض نباتات ملب�سة باحلجر, و�سمنها عدد من اال�سجار احلرجية 

ونباتات الزينه.
* الت�سطيبات: �سوبر ديلوك�ض يف جميع الطوابق, حيث الدهان تطبيع يف االر�سي والثالث والرووف واالر�سيات مبلطة بالرخام االيطايل وبال�سرياميك, واال�سقف يف الطابق االر�سي والثالث ديكورات من 
اجلب�سني مع عنا�سر فاخرة جدا, ويف الطوابق االول والثاين اال�سقف مغطاة با�سقف م�ستعارة وفيها وحدات انارة والتكييف املركزي, االبواب على مكرر الدرج من خ�سب البلوط, واحلمامات االفرجنية جميعا 
اطقم فاخره, وجميع جدران وار�سيات احلمامات من ال�سرياميك, , والنوافذ من االملنيوم والزجاج املزدوج واليوجد حديد حماية اال على بع�ض النوافذ يف طابق الت�سوية وجزء من االر�سي, وال يوجد اباجورات 

على النوافذ.
* البناية كاملة م�سغولة مكاتب من قبل �سركة )عمر ابو �سعد واوالده(.

* ويوجد حول العقار االرتدادات القانونية, ويوجد �سمنها ممرات مبلطة بالكامل, , ومدخل مواقف ال�سيارات من حجر االنرتلوك اال�سود, وادراج حجرية, وبع�ض احوا�ض النباتات احلجرية وثالث ا�سجار 
حرجية, ونباتات الزينه اغلبها يف امام املدخل الرئي�سي للعقار.

* يوجد نظام مراقبة )كامريات خارجية, وكامريات داخلية يف كل طابق(, ويوجد نظام اطفاء حريق ونظام انذار, ونظام تكييف مركزي(
* ويوجد درج حديدي للهروب خلفي )متطلبات الدفاع املدين(.

* يقدر عمر البناء مبا يزيد عن ثالثون عاما )والبناء حمدث بالكامل(.
* يوجد م�سعد كهربائي عدد 2, ومكرر درج )درجاته من اجلرانيت خلدمة العقار وله دربزين من احلديد يعلوه مقب�ض من اخل�سب( ويوجد مقاب�ض من ال�ستيل على اجلوانب.

* جميع اخلدمات من ماء وكهرباء وات�ساالت وموا�سالت وخدمات عامة متوفرة واملوقع حماط باالبنية التجارية واملكتبية )عمارات مكاتب(, واملوقع مرغوب ومميز جدا.
* قدر اخلرباء القيمه االجمالية لالر�ض والبناء عند و�سع اليد: 

القيمة/دينار اردين�سعر املرتامل�ساحة م2ا�سم الطابق

878050 دينار850 دينار1033 م2ار�ض العقار

79000 دينار200 دينار395 م2ت�سوية ثانية 
118500 دينار300 دينار395 م2ت�سوية اوىل

138250 دينار350 دينار395 م2ار�سي
118500 دينار300 دينار395 م2اول

118500 دينار300 دينار395 م2ثاين

158000 دينار 400 دينار395م2ثالث

36000 دينار400 دينار90 م2ال�سطح)رووف+مكرر الدرج(
1644800 ديناراملجموع 

قدر اخلرباء القيمة االجمالية للجدران واال�سوار عند و�سع اليد= 7500 دينار
قدر اخلرباء القيمة االجمالية للممرات واالحوا�ض والنباتات واالدراج وال�ساحات املبلطة واملعبدة عند و�سع اليد=4000 دينار

قدر اخلرباء القيمة االجمالية للمظلة االمامية التجميلية عند و�سع اليد=300 دينار
قدر اخلرباء القيمة االجمالية للمظالت واحو�ض النباتات )يف ترا�ض طابق الرووف( عند و�سع اليد=5000 دينار

وبذلك تكون القيمة االجمالية عند و�سع اليد= قيمة االر�ض والبناء+قيمة اجلدران واال�سوار+قيمة املمرات واالحوا�ض واالدراج+قيمة املظلة التجميلية+ املظالت واحوا�ض النباتات )يف ترا�ض طابق الرووف(= 
1644800 دينار+ 7500 دينار+ 4000 دينار+ 300 دينار+ 5000 دينار= 1661600 دينار اردين )مليون و�ستمائة وواحد و�ستون الفا و�ستمائة دينار اردين(. 

** علما بانه مت دخول املزاد من قبل املزاود بنك االحتاد ببدل مزاوده وقدره 831000 دينار 
فعلى من يرغب بال�سراء مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية عمان خالل خم�سة ع�سر يوماً من اليوم التايل لتاريخ ن�سر هذا االإعالن يف جريدتني يوميتني حمليتني م�سطحباً معه 10% من القيمة االجماليه 
املقدرة لقطعة االر�ض وما عليها اعاله عند و�سع اليد على ان ال يقل ال�سم عن 2% من قيمة اخر مزاوده وملن يرغب باملزاوده الدخول اىل املوقع االلكرتوين لوزارة العدل واخلا�ض باخلدمات االلكرتونيه 

)https: //auctions.moj.gov( ودفع مبلغ تامني دخول املزاد الكرتونيا علماً باأن اأجور الداللة والطوابع والن�سر تعود على املزاود االأخري.
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية عمان

�ع��الن بي����ع �أول �ض���ادر ع�����ن د�ئ���رة تنفي����ذ حمكم����ة بد�ي��ة عمان
بالق�ضي���������������������������ة �لتنفيذي�������������������ة رق����������������������م 2018/27893 ع

و�ملتكونة بني: �ملح��كوم له:- بنك �ال�ضكان للتجارة و�لتمويل وكيله �ملحامي مرو�ن �خلطيب 
و�ملحكوم عليه:- �ملدينني/خليل عبد �لوهاب حممود �لبنية وملى عبد �للطيف حممود �لبنية

تعلن دائرة التنفيذ للعموم باأنه �سيباع باملزاد العلني قطعة االر�ض وما عليها من ابنية وا�سجار رقم )473( من حو�ض رقم )29- عبدون الو�سطاين( لوحة رقم )31( من ارا�سي 
عمان والعائدة ملكيتها للمدينه ملى عبد اللطيف حممود البنية واملرهونة من الدرجة االأوىل ل�سالح بنك اال�سكان للتجارة والتمويل مبوجب �سند تامني الدين رقم 315 معاملة 
رقم 39 تاريخ 2010/03/07 و من الدرجة الثانيه ل�سالح بنك اال�سكان للتجارة والتمويل مبوجب �سند تامني الدين رقم 316 معاملة رقم 40 تاريخ 2010/03/07 لدى دائرة 

ت�سجيل اأرا�سي عمان لقاء مديونية املدينني اعاله.
تفا�سيل املوقع: - 

- تقع االر�ض يف منطقة زهران/عمان حو�ض )29- عبدون الو�سطاين( بحي عبدون اجلنوبي على �سارعني )�سارع ايليا الريحاين( و )�سارع زياد ابن انعم( وترقيم البناء )32 على 
�سارع �سرحان ايليا الريحاين( وترقيم البناء )2 على �سارع زياد ابن انعم( وبالقرب من م�سجد ال�سحابي ابو ايوب االن�ساري من ارا�سي ت�سجيل عمان. 

الت�سطيب الداخلي:
طابق الت�سوية:

االر�سيات �سرياميك, املطبخ واحلمامات جدران واأر�سية �سرياميك, اال�سقف جب�سوم بورد مع ا�ساءة خمفية وا�سبوتات, اجلدران دهان امل�سن وديكوري. االبواب ق�سرة بلوط.
الطابق االر�سي:

اباجورات كهرباء, اجل��دران دهان ديكوري وجب�سوم بورد وا�سبوتات وا�ساءة خمفية, فري بلي�ض يف فرندا خارجية  ال�سبابيك دبل مقطع خا�ض مع  اورنتيال,  - االر�سيات رخام 
مب�ساحة 50م2, االبواب الداخلية ق�سرة جوز, االبواب اخلارجية �سيكوريت, اطقم احلمامات معلقة, املطبخ ق�سرة جوز.

- الطابق االول:
- االر�سيات رخام, فري بلي�ض يف املعي�سة, ار�سيات غرف النوم �سرياميك, اطقم احلمامات جاكوزي و�سور بوك�ض و�ساونا, اجلدران دهان ديكوري وجب�سوم بورد وا�سبوتات وا�ساءة 

خمفية, باقي الت�سطيبات �سوبر ديلوك�ض.
و�سف العقار:-

- االر�ض مقام عليها فيال �سكنية مكونة من 3 طوابق )ت�سوية, ار�سي, اأول( والواجهات اخلارجية من حجر طبزه وي�ساف اليها اعمال خارجية متعلقة ب م�سبح وا�سع مع غرفة 
خدم خارجية وا�سوار حول القطعة من جميع الواجهات من الداخل واخلارج حجر وكل طابق مكون من:- 

- طابق الت�سوية:- مكونه من غرفة م�ستودع على مدخل الدرج الداخلي وغرفة نوم �سويت وترا�ض خارجي وغرفة نوم مع حمامها وحمامات عدد 2 وخمزن وا�سع. 
- الطابق االر�سي: - على املدخل الرئي�سي مواقف �سيارات م�سقوفة ويوجد مداخل عدد 3 للفيال من ال�سارع الرئي�سي واملدخل الرئي�سي باب �سيكوريت وا�سع يتم الدخول من 
خالل غرفة موزع اإىل جناح ال�سالون والذي يوجد به حمامات عدد 2 وغرفة طعام جانبية وغرفة مالب�ض وفرندا خارجية م�ساحتها حوايل 50م2 و�سمنها فري بلي�ض ومطبخ 

وا�سع مب�ساحة 80م2 وبجانبه مطبخ اخر )مطبخ �ساخن( وتوجدغرفة غ�سيل وغرفة خادمة مع حمامها. 
- ويوجد لها مدخل من بيت الدرج ومدخل خا�ض مبا�سرة من موقف ال�سيارات. 

- الطابق االول: - مكون من معي�سة وا�سعة, جناح نوم رئي�سي مع بلكونة وغرفة مالب�ض وحمام كامل جاكوزي و�ساونا ومغا�سل عدد 2 وبجابنهم بلكونة, 4 غرف نوم ما�سرت مع 
ترا�ض خارجي ومطبخ خدمات.

االعمال اخلارجية: 
1- ا�سوار من جميع اجلهات من الداخل واخلارج حجر.

2- مداخل متعددة لطابق الت�سوية. 
3- مواقف �سيارات خر�ساين م�سقوف.

4- املدخل باب �سيكوريت.
5- البناء خمدوم بالتدفئة املركزية حتت البالط والتكييف.

6- م�سعد وبيت درج داخلي. 
7- بئر ماء. 

8- حديقة حول البناء مزروعة با�سجار الزينة, جوز هند عدد 3, �سجر �سرو.
9- البناء خمدوم بنظام مراقبة.

10- فري بلي�ض يف املعي�سة.
11- االبواب اخلارجية �سيكوريت.

12- ترا�سات خارجية وم�سبح و�ساحات مك�سوفة مبلطة.
* التقديرات: - 

- نقدر �سعر املرت املربع الواحد كما يلي: - 
القيمة االجماليةقيمة د/م2امل�ساحة/م2 الو�سف 
150410001504000االر�ض 

310350108500طابق الت�سوية
563600337800الطابق االر�سي
371600222600الطابق االول 

75000االعمال اخلارجية 
2247900املجموع 

اثنان مليون ومئتان و�سبعة واربعون الفا وت�سعمائة دينار القيمة االجمالية 
فعلى من يرغب بال�سراء مراجعة هذه الدائرة اأو مراجعة موقع الوزارة للمزاودة الكرتونياً )auctions.moj.gov.jo( خالل مدة خم�سة ع�سر يوما من اليوم الذي يلي 
تاريخ ن�سر هذا االعالن بال�سحف املحلية م�سطحبا معه 10% من القيمة املقدرة علما باأن اجور الن�سر والداللة والطوابع تعود على املزاود االخري على ان ال تقل املزاودة عن %50 

من القيمة املقدرة.
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية عمان

�ع���������الن ب����ي����ع ر�ب���������ع �������ض������ادر ع������ن د�ئ�����������رة ت���ن���ف���ي���ذ حم���ك���م���ة ب����د�ي����ة 
ع  2016/5646 رق�������م  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي���ة  ب���ال���ق�������ض���ي���ة  ع�����م�����ان  �����ض����م����ال 

و�ملتكونة بني: �ملح��كوم له:- بنك �ال�ضكان للتجارة و�لتمويل وكيله �ملحامي حمد�ن �لعبادي
و�ملحكوم عليه:- �ملدين/غ�ضان حممد عدو�ن �بو�ضنوبر 

تعلن دائرة التنفيذ للعموم باأنه �سيباع باملزاد العلني ال�سقق ارقام )-103,-102,-122,-123,101,102,103,111,112,113,121,122,123,131,132,133( املقامة على قطعه االأر�ض رقم 1000 من حو�ض البا�ض رقم 
)5( قرية �سويلح من ارا�سي �سمال عمان والبناء املقام عليها والعائدة ملكيتها للمدين غ�سان حممد عدوان ابو �سنوبر واملرهونة من الدرجة االأوىل ل�سالح بنك اال�سكان للتجارة والتمويل مبوجب �سند تامني 

الدين رقم 798 معاملة رقم 39 تاريخ 2009/05/06 لدى دائرة ت�سجيل اأرا�سي �سمال عمان لقاء مديونية املدين اعاله.
و�سف قطعة االر�ض:-

* تقع قطعة االر�ض رقم )1000( حو�ض رقم )5( البيا�ض من ارا�سي قرية �سويلح اإىل الغرب من م�ست�سفى اال�سراء مقابل م�سجد اجلامعة االردنية حي الف�سيلة بالقرب من فندق باملريا �سارع حممد احمد 
الق�ساة من اجلهة اجلنوبية و�سارع عبداهلل اخل�سري من اجلهة ال�سمالية و�سارع غري م�سمى من اجلهة الغربية عبارة عن درج مبنى رقم )22+2+4+5( ح�سب ترقيم امانة عمان الكربى والبناء يعرف با�سم 

)برج ال�سنوبر(.
* القطعة م�ستطيلة ال�سكل تقريبا وخمدومة بثالثة �سوارع والقطعة تقع �سمن حدود امانة عمان الكربى/منطقة �سويلح وتنظيم القطعة �سكن )د( وكافة اخلدمات اال�سا�سية متوفرة.

* يوجد على قطعة االر�ض بناء قائم عبارة عن �سقق �سكنية عدد 16 مفرزة ح�سب نظام الطوابق وال�سقق �سمن بناء مكون من عدة طوابق خمدومة مب�سعد وبيت درج خلدمة الق�سم اجلنوبي من البناء وم�سعد 
وبيت درج اخر خلدمة الق�سم ال�سمايل من البناء كافة الواجهات من احلجر النظيف مع وجود بروزات معمارية مميزة وطابق قبو عبارة عن مواقف �سيارات كخدمات م�سرتكة والق�سم اجلنوبي من الطابق 

الت�سوية االوىل عبارة عن خدمات م�سرتكة اي�سا.
* يوجد روف قائم على �سطح الطابق الثالث )املعترب خدمات م�سرتكة( �سقف قرميد م�ستغل حاليا من قبل �ساحب العقار غري مفرز وغري حا�سل على �سند ت�سجيل ونقدر قيمته مببلغ اجمايل وقدرة )45000( 

دينار.
* ال�سقق مو�سوع الدعوى والبالغ عددها )16( �سقة مفرزة وحا�سلة على �سندات ت�سجيل وحتميل عدة ارقام وجميعها مملوكة بالكامل وم�سجلة با�سم )غ�سان حممد عدوان ابو �سنوبر( كامال ح�سب �سندات 

الت�سجيل املربزة.
* ال�سقق متقاربة من حيث الت�سطيب وخمتلفة من حيث امل�ساحة بع�سها �سقق )دوبلك�ض( وبع�سها مكون من �سالة ومطبخ وحمام �سيوف و)3( غرف نوم احدها ما�سرت والبع�ض االخر من غرفتي نوم, البالط 

من ال�سرياميك واملطبخ راكب خزائن علوية و�سفلية وال�سبابيك من االملنيوم مع وجود �سبك حماية وبدون تدفئة وال�سقق بع�سها خالية عند اجراء الك�سف وبع�سها م�سغول.
موا�سفات البناء/ال�سقة:

الواجهات اخلارجية حجر وتاريخ ان�ساء البناء 2011 تقريبا
بالط الغرف وال�سالونات رخام و�سرياميك وبالط اجلدران واملطبخ واحلمامات �سرياميك مع وجود اطقم يف احلمامات وخزائن يف املطبخ 

االبواب من اخل�سب نوعية جيدة واال�ستعمال �سقق �سكنية 
ال يوجد اباجورات وال�سبابيك املنيوم مقطع خا�ض

الدهان امل�سن/الوان ويوجد �سبك حماية
ال يوجد تدفئة مركزية ويوجد ديكورات مع ا�سقف م�ستعارة 

يوجد بئر ماء وخزان واليوجد حديقة 
اال�سوار االمامي من احلجر واالطاللة جيدة

يوجد م�سعد 
ال�سقق بع�سها م�سغول وبع�سها غري م�سغول عند الك�سف 

* التقديرات:-
االأ�س�ض التي مت اتباعها يف تقدير قيمة العقار/ال�سقق مو�سوع هذه الدعوى هي بطريقة )املقارنة( للعقارات املماثلة لها يف املنطقة مع ت�سوية الفرق يف التقدير بني العقارات املماثلة من حيث املوقع وامل�ساحة 

وال�سكل وطبوغرافية االر�ض والتنظيم والبناء وعمره ودرجة ت�سطيبه والبيوعات يف تلك املنطقة وبناء على الك�سف احل�سي الذي مت اجراوؤه.
بناء على ما تقدم من و�سف لل�سقق وكذلك موا�سفات البناء/ال�سقق وم�ساحتها وم�ستوى تنفيذها ونوع ودرجة الت�سطيبات وموقعها ومن خالل خربتنا يف هذا املجال فاننا نقدر 

قيمة ال�سقق وما يتبعها من خدمات من ار�ض العقار وفق اجلدول التايل:-

القيمة االجمالية/دينارالقيمة التقديرية د/م2امل�ساحة/م2الو�سفرقم ال�سقة 

ال�سقة ال�سمالية الغربية من طابق الت�سوية الثالثة ويتبع لها ال�سقة ال�سمالية الغربية من -103
202680137360طابق الت�سوية الثانية/دوبلك�ض 

ال�سقة ال�سمالية ال�سرقية من طابق الت�سوية الثالثة ويتبع لها ال�سقة ال�سمالية ال�سرقية -102
202680137360من طابق الت�سوية الثانية/دوبلك�ض

10175075750ال�سقة ال�سمالية ال�سرقية من طابق الت�سوية االوىل -122
10175075750ال�سقة ال�سمالية الغربية من طابق الت�سوية االوىل -123
160800128000ال�سقة اجلنوبية من الطابق االر�سي101
10175075750ال�سقة ال�سمالية ال�سرقية من الطابق االر�سي102
10175075750ال�سقة ال�سمالية الغربية من الطابق االر�سي103
160700112000ال�سقة اجلنوبية من الطابق االول111
10170070700ال�سقة ال�سمالية ال�سرقية من الطابق االول112
10170070700ال�سقة ال�سمالية الغربية من الطابق االول113
160700112000ال�سقة اجلنوبية من الطابق الثاين121
10170070700ال�سقة ال�سمالية ال�سرقية من الطابق الثاين 122
10170070700ال�سقة ال�سمالية الغربية من الطابق الثاين 123
160700112000ال�سقة اجلنوبية من الطابق الثالث عدا �سطحها املعترب منافع م�سرتكة 131
10170070700ال�سقة ال�سمالية ال�سرقية من الطابق الثالث عدا �سطحها املعترب منافع م�سرتكة 132
10170070700ال�سقة ال�سمالية الغربية من الطابق الثالث عدا �سطحها املعترب منافع م�سرتكة 133

1.465.920االجمايل
مليون واربعمائة وخم�سة و�ستون الفا وت�سعمائة وع�سرون دينار

وقد احيلت ال�سقق احالة موؤقتة على عهدة بنك اال�سكان للتجارة والتمويل مببلغ 732.960 دينار وفق ما يلي:

املبلغرقم ال�سقة
68.680 دينار-103
68.680 دينار-102
37.875 دينار-122
37.875 دينار-123
64.000 دينار101
37.875 دينار102
37.875 دينار103
56.000 دينار111
35.350 دينار112
35.350 دينار113
56.000 دينار121
35.350 دينار122
35.350 دينار123
56.000 دينار131
35.350 دينار132
35.350 دينار133

732.960 ديناراملجموع
فعلى من يرغب بال�سراء مراجعة هذه الدائرة اأو مراجعة موقع الوزارة للمزاودة الكرتونياً )auctions.moj.gov.jo( خالل مدة خم�سة ع�سر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ ن�سر هذا االعالن بال�سحف 

املحلية م�سطحبا معه 10% من القيمة املقدرة علما باأن اجور الن�سر والداللة والطوابع تعود على املزاود االخري على ان ال تقل ن�سبة ال�سم عن 2% من بدل اخر مزاد.
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �سمال عمان



اعالن بيع نهائي �شادر عن دائرة تنفيذ حمكمة �شمال عمان
ع  2007/2451 رق������م  ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة  ب��ال��ق�����ش��ي��ة 

واملتكونة بني:-
املح��كوم له:- بنك اال�شكان للتجارة والتمويل وكيله املحامي حمدان العبادي

واملحكوم عليهم:- �شركة موفق ار�شيدات و�شريكته 
* ورثة املرحوم موفق حممد خ�شر ار�شيدات التالية ا�شماوؤهم:

- ب�شمة مهدي ح�شن ال�شباغ.
- غيث موفق حممد خ�شر ار�شيدات.
- �شند موفق حممد خ�شر ار�شيدات.

- �شلطان موفق حممد خ�شر ار�شيدات.
تعلن دائرة التنفيذ للعموم باأنه �سيباع باملزاد العلني ال�سقة رقم 101 وهي ال�سقة الغربية من الطابق االر�سي عدا �سطحها والواقعه 
�سمن البناء املقام على قطعه االأر�ض رقم 26 من حو�ض رقم )13( عراق زحف من ارا�سي �سمال عمان والعائدة ملكيتها للكفيل موفق 
حممد خ�سر ار�سيدات واملرهونة من الدرجة اخلام�سة ل�سالح بنك اال�سكان للتجارة والتمويل مبوجب �سند تامني الدين رقم 788 

معاملة رقم 30 تاريخ 2003/05/07 لدى دائرة ت�سجيل اأرا�سي �سمال عمان لقاء مديونية ال�سركة اعاله.
اأوال:- و�سف العقار:-

ال�سقة رقم )101( والواقعة �سمن البناية ال�سكنية املقامة على قطعة االر�ض رقم )26( حو�ض رقم )13( عراق زحف من ارا�سي قرية 
اجلبيهة التابعة ملديرية ت�سجيل ارا�سي �سمال عمان 

القطعة من نوع امللك )طوابق و�سقق( رباعية اال�سالع على �سكل �سبه منحرف تبلغ م�ساحته )1269( مرت مربع والقطعة داخل حدود 
امانة عمان الكربى/منطقة اجلبيهة/حي بركة وهي بفئة تنظيم �سكن )اأ( يحدها من اجلهة ال�سمالية ال�سرقية �سارع )معبد( يبلغ 
عر�سة )12( مرت )�سارع وادي اليتم ح�سب م�سميات امانة عمان الكربى لل�سوارع( وتبعد القطعة م�سافة افقية تبلغ )76( مرت تقريبا 
اإىل الغرب من مدر�سة امليار الدولية كما تبعد م�سافة افقية تبلغ 187 مرت تقريبا اإىل اجلنوب الغربي من مطاعم الب�ستان وتبعد 

م�سافة افقية تبلغ )564( مرت تقريبا اإىل اجلنوب ال�سرقي من مباين جريدة الد�ستور وتتوفر اخلدمات العامة بالقطعة.
البناية والتي ب�سمنها ال�سقة مو�سوع الق�سية التنفيذية حتمل الرقم )7( ح�سب ت�سل�سل ترقيم امانة عمان الكربى لالبنية ل�سارع 
وادي التيم وهي تتكون من طابق ت�سوية )غرفة بويلر وخدمات( طابق ار�سي وطابق اول وطابق ثاين كل منها مكون من �سقتني 
احداهما �سرقية واالخرى غربية ا�سافة اإىل طابق روف على �سطح الطابق الثاين والواجهات اخلارجية للبناية من احلجر ويتوفر 

بالبناية م�سعد كهربائي ويحيد بالبناية ممرات مبلطة وال يتوفر يف البناية مواقف �سيارات والبناية مقامة من عام )1991(.
ال�سقة مو�سوع الق�سية هي ال�سقة الغربية من الطابق االر�سي عدا �سطحها وحتمل الرقم )101( ح�سب ت�سل�سل ترقيم دائرة االرا�سي 
وامل�ساحة لالق�سام املفرزة من القطعة وما عليها تبلغ م�ساحتها )219( مرت مربع وهي تتكون من غرفة �سيوف و�سفرة، غرفة معي�سة، 
برندة مزججة،  فوق احلمامات،   )2( �سدد عدد  عائلي حمام �سيوف، غرفة خزين،  رئي�سية حمام  نوم  منها غرفة  نوم  ثالث غرف 
اعمال جب�سون بورد على حميط الغرف، فاير بلي�ض من الرخام يف غرفة ال�سيوف، ار�سية غرفة ال�سيوف وال�سفرة واملوزع والربندة 
الداخلية خ�سب مدهون جدران  االب��واب  ق�سرة  الرئي�سي خ�سب  الباب  الباركيه  النوم من  املعي�سة وغرف  ار�سية غرفة  الرخام  من 
وار�سية املطبخ واحلمامات من ال�سرياميك خزائن مطبخ ار�سية ومعلقة فورمايكا �سطح اخلزائن االر�سية من اجلرانيت، اباجورات، 

ال�سبابيك املنيوم لون برونز، راديرتات تدفئة.
ال�سقة م�سغولة من قبل زوجة املحكوم له.

* التقديرات:-
نقدر �سعر املرت املربع الواحد من ال�سقة مو�سوع الق�سية التنفيذية �سامال ح�س�ض ال�سقة من ار�ض العقار واخلدمات امل�سرتكة مببلغ 
)600( دينار وبالتايل فان قيمة كامل ال�سقة = )قيمة املرت املربع الواحد × م�ساحة ال�سقة( = )131400( مائة وواحد وثالثون الفا 

واربعمائة دينار.
وقد احيلت ال�سقة احالة موؤقتة على عهدة املزاود معتز مهدي ح�سن ال�سباغ مببلغ 67000 دينار.

فعلى من يرغب بال�سراء مراجعة هذه الدائرة خالل مدة خم�سة ع�سر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ ن�سر هذا االعالن بال�سحف 
املحلية م�سطحبا معه 10% من القيمة املقدرة اأو مراجعة موقع الوزارة للمزاودة الكرتونياً )auctions.moj.gov.jo( للعقار 

علما باأن اجور الن�سر والداللة والطوابع تعود على املزاود االخري على ان ال تقل ن�سبة ال�سم عن 5% من بدل اخر مزاد.
ماأمور تنفيذ حمكمة �سمال عمان

عمان �شرق  ب��داي��ة  حمكمة  تنفيذ  دائ���رة  ع��ن  ���ش��ادر  ث��اين  بيع  اع��الن 
ع  2019/2096 رق���������م  ال����ت����ن����ف����ي����ذي����ة  ب����ال����ق���������ش����ي����ة 

واملتكونة بني:
املح��كوم له:- بنك اال�شكان للتجارة والتمويل وكيله املحامي حمدان العبادي 

واملحكوم عليه:- املدين عمر اكرم خليفة حوراين
باأنه �سيطرح للبيع باملزاد العلني ال�سقة رقم 132وهي ال�سقة  تعلن دائرة تنفيذ �سرق عمان وبناءا على قرار رئي�ض التنفيذ للعموم 
ال�سرقية من الطابق الثالث عدا �سطحها املعترب منافع م�سرتكة والواقعه �سمن البناء املقام على قطعه االأر�ض رقم 444 من حو�ض 
حويجر رقم )6( لوحة رقم 13 قرية طرببور من ارا�سي �سرق عمان والعائدة ملكيتها للمدين عمر اكرم خليفة حوراين واملرهونة 
من الدرجة االأوىل ل�سالح بنك اال�سكان للتجارة والتمويل مبوجب �سند تامني الدين رقم 1465 معاملة رقم 115 تاريخ 2016/09/25 

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

تقع هذه القطعة يف حو�ض رقم 6 حويجر طرببور من ارا�سي �سرق عمان م�ساحة ال�سقة 119م2 وهي ال�سقة ال�سرقية من الطابق 
الثالث عدا �سطحها املعترب منافع م�سرتكة مملوكه با�سم عمر اكرم خليفة حوراين عماره رقم 36 ج ح�سب ترقيم امانة عمان الكربى 
�سارع ا�ستانبول/املمر الثالث منطقة طارق امانة عمان الكربى عمر البناء بحدود 5 �سنوات بالط الدرج رخام دربزين حديد م�سعد 

راكب م�سوره بالكامل م�ستوى احلي �سكن جيد، ال�سقة موؤجرة للم�ستاأجر حممود امين عيد وبدل اال�سجار 230 دينار �سهري.
مكونة من 2 نوم )احداها ما�سرت مع حمام داخلي( �سالون و�سالة ال�سيوف حمام عدد 2 مطبخ بدون خزائن ار�سيات �سرياميك 

�سبابيك املنيوم اباجورات بلكون عدد 2 ديكورات جب�سون بورد.
* التقديرات:-

وعليه فاإنه يتم تقدير �سعر املرت املربع الواحد لل�سقة وما ي�سيبها من ار�ض العقار واخلدمات بواقع 420 دينار للمرت:
وعليه تكون القيمة االجمالية لل�سقة كما يلي:

420 دينار/م2 × 119 م2 = 49980 دينار )ت�سعة واربعون الف وت�سعمائة وثمانون دينارا(
فعلى من يرغب بال�سراء مراجعة هذه الدائرة اأو مراجعة موقع الوزارة للمزاودة الكرتونياً )auctions.moj.gov.jo( خالل 
مدة خم�سة ع�سر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ ن�سر هذا االعالن بال�سحف املحلية م�سطحبا معه 10% من القيمة املقدرة علما باأن 

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

اعالن بيع رابع �شادر عن دائرة تنفيذ حمكمة �شمال عمان
ع  2018/7419 رق������م  ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة  ب��ال��ق�����ش��ي��ة 

واملتكونة بني:-
املح��كوم له:- بنك اال�شكان للتجارة والتمويل وكيله املحامي حمدان العبادي 

واملحكوم عليه:- املدين/�شركة القرنة و�شالمة و�شركاهم
الكفيل العقاري/داود ح�شني خليل �شالمة

باأنه �سيباع باملزاد العلني ال�سقة رقم 101 الواقعه �سمن البناء املقام على قطعه االأر���ض رقم 1799 من  تعلن دائرة التنفيذ للعموم 
حو�ض ال�سم�ساين رقم )8( قرية تالع العلي من ارا�سي �سمال عمان والعائدة ملكيتها للكفيل داود ح�سني خليل �سالمة واملرهونة من 
الدرجة الثانية ل�سالح بنك اال�سكان للتجارة والتمويل مبوجب �سند تامني الدين رقم 1114 معاملة رقم 105 تاريخ 2015/05/13 

لدى دائرة ت�سجيل اأرا�سي �سمال عمان لقاء مديونية ال�سركة اعاله.
اأواًل:- و�سف العقار:-

والبالغ  ارا�سي �سمال عمان  العلي من  ال�سمي�ساين قرية تالع   8 املقامة على قطعة االر���ض رقم 1799 حو�ض رقم  ال�سقة رقم 101 
م�ساحتها االجمالية 224م2.

* و�سف البناء
- تقع القطعة املذكورة اعاله �سمن مناطق امانة عمان الكربى/منطقة تالع العلي وخلدا وام ال�سماق وهي على �سارعني حممد ابو 
عزام حي ال�سالم و�سارع جاكرتا حي ال�سالم والقطعة تقع مقابل ال�سفارة ال�سينية/منطقة الرابية رقم البناء )18( ح�سب ترميز 

امانة عمان وجميع اخلدمات متوفرة.
- القطعة داخل حدود التنظيم وهي ملك ونوع التنظيم �سكن )اأ( ورقم البناء 18 �سمن ترميز امانة عمان الكربى.

- جميع اخلدمات متوفرة وكذلك اال�سواق التجارية و�سهولة الو�سول اليها من خالل �سبكة املوا�سالت املحلية.
- ال�سقة عبارة عن فيال دوبلك�ض ويوجد مظلة مدخل قرميد واملدخل باب حديد ويوجد ا�سوار قائمة على حدود القطعة من احلجر 
ويوجد دربزين حديد على ال�سور والق�سم اجلنوبي ال�سرقي من البناء موؤلف من طابق ار�سي م�ساحته )114( مرت مربع ويتبع له 

دوبلك�ض م�ساحته )110( مرت مربع.
الطابق االر�سي:-

- موؤلف من �سالون �سيوف مع حمام �سيوف وحمام �سيوف �سغري وخمزن ومطبخ خ�سب راكب ودرج داخلي.
الطابق االول:-

موؤلف من غرفة نوم وغرفتني نوم ما�سرت احداها مع فرندة.
الت�سطيبات:-

- ال�سبابيك املنيوم مع حماية مع ا�سقف قرميد وتدفئة راكبة البالط للحمامات واملطبخ �سرياميك لالر�سيات واجلدران والدهان 
امل�سن وبالط غرف النوم بلدي والبناء بحاجة اإىل �سيانة.

يوجد �ساحات وحديقة منزلية حول ال�سقة �سمنها ا�سجار منزلية.
البناء قدمي وعمره حوايل 15 �سنة تقريبا ومت الدخول لل�سقة بوا�سطة القوة اجلربية وال يوجد اأي قاطن لل�سقة اثناء اجراء الك�سف.

- التقديرات:-
لدى الرجوع اإىل �سعر اال�سا�ض لدى دائرة االرا�سي وامل�ساحة ومبعرفتنا باملنطقة نقدر �سعر املرت املربع لل�سقة وما ي�سيبها من ار�ض 

العقار واخلدمات مببلغ )700( �سبعمائة دينار للمرت املربع الواحد �سامال ح�سة ال�سقة من االر�ض واخلدمات.
حيث مت اعتماد طريقة املقارنة يف التقدير مع االخذ بعني االعتبار موقع القطعة واملنطقة املحيطة بها والرجوع اإىل ا�سعار اال�سا�ض 

يف دائرة االرا�سي وامل�ساحة و�سعر ال�سوق.
وعليه تكون القيمة التقديرية لكامل ال�سقة ت�ساوي:-

)224 × 700 = 156800( دينار 
فقط 156800 مائة و�ستة وخم�سون الفا وثمامنائة دينار 

وقد احيلت ال�سقة احالة موؤقتة على عهدة بنك اال�سكان للتجارة و التمويل مببلغ 78400 دينار.
فعلى من يرغب بال�سراء مراجعة هذه الدائرة اأو مراجعة موقع الوزارة للمزاودة الكرتونياً )auctions.moj.gov.jo( خالل 
مدة خم�سة ع�سر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ ن�سر هذا االعالن بال�سحف املحلية م�سطحبا معه 10% من القيمة املقدرة علما باأن 

اجور الن�سر والداللة والطوابع تعود على املزاود االخري على ان ال تقل ن�سبة ال�سم عن 2% من بدل اخر مزاد.
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �سمال عمان





���ص��ادر عن  العلني  ب��امل��زاد  بيع  اإع���ان 
دائ��رة تنفيذ حمكمة بداية ال�صلط يف 
2019/1176 رق��م  التنفيذية  الق�صية 
وامل���ت���ك���ون���ة م���ا ب���ن امل���ح���ك���وم ل���ه ع��ب��داحل��م��ي��د 
وامل��ح��ك��وم عليهم  ع��ب��دال��ك��رمي ح�صن اخل��رارب��ة 
وباج�س  اخل���رارب���ة  ح�صن  ع��ب��دال��ك��رمي  ح��اب�����س 
ع���ب���دال���ك���رمي ح�����ص��ن اخل�����رارب�����ة وع���ب���دال���ق���ادر 
ع���ب���دال���ك���رمي ح�����ص��ن اخل����رارب����ة وع��ب��داجل��اب��ر 
عبدالكرمي ح�صن اخلراربة وجناح عبدالكرمي 
ح�����ص��ن اخل����رارب����ة و���ص��ب��اح ع��ب��دال��ك��رمي ح�صن 
اخلراربة  ح�صن  عبدالكرمي  ومفيدة  اخلراربة 
وف���اي���زة ع��ب��دال��ك��رمي ح�����ص��ن اخل���رارب���ة واآم��ن��ة 

حممد االحمد ابوخروب
لبيع  العلني  ب��امل��زاد  �صيعلن  ان��ه  للعموم  يعلن 
ق��ط��ع��ة االر������س رق���م 111 ح��و���س رق���م 11 من 
وال��واق��ع��ة  6199م2  وم�صاحتها  ط��ن��ورة  ارا���ص��ي 
���ص��م��ن ح�����دود ق���ري���ة ع����را م���ن ال���ن���وع امل���ري 
ال�صكل  التنظيم( وغر منتظمة  )زراع��ي خ��ارج 
باجداه اجلنوب وتقع على  مع ميان متو�صط 
�صارعن زراعين ومتو�صطة االطالة وال�صرفة 
غر  واخلدمات  الريفية  املنازل  بع�س  وبقربها 
البناء  من  خالية  وهي  الكهرباء  �صوى  متوفرة 
 24796 االجمالية  االر����س  وقيمة  وامل���زروع���ات 

دينارا اردنيا ال غر.
امل���زاود االخ��ر  وق��د احيلت اح��ال��ة قطعية على 
اح��م��د حم��م��د ف��ري��ز ال��ن��وب��اين مب��ب��ل��غ 22000 

دينار.
دائ��رة  اىل  احل�صور  بال�صراء  يرغب  م��ن  فعلى 
تلي  اي���ام  ع�صرة  خ��ال  ال�صلط  حمكمة  تنفيذ 
ن�����ص��ر ه���ذا االع����ان ب��اح��دى ال�����ص��ح��ف املحلية 
خم�ص�س معه عربونا مقداره 10% من القيمة 
املقدرة، علما بان اجور الداللة وطوابع االحالة 

تكون على املزاود االخر.
ماأمور التنفيذ







حم����ك����م����ة �����ص����ل����ح ح������ق������وق ع����م����ان
م�����ذك�����رة ت���ب���ل���ي���غ ح����ك����م ب��ال��ن�����ص��ر

رق������������������������������م ال�������������������دع�������������������وى 
5-2019/8810/1/���������ص��������ج��������ل ع���ام
2019/5/9 احل������ك������م:  ت������اري������خ 

ط������ال������ب ال����ت����ب����ل����ي����غ وع�����ن�����وان�����ه: 
����ص���رك���ة ب���ن���ك ����ص���ف���وة اال����ص���ام���ي
عمان – �شارع احلزام – قرب حمطة العابد – 
ا���ش��رف ح�شني  اال�شتاذ  – وكيله  ق3769ح9ب��ق��ة 

احمد امل�شاقي
امل���ط���ل���وب ت��ب��ل��ي��غ��ه وع����ن����وان����ه: �����ش����ادي ل��ب��ي��ب 
– ����ش���ارع  – ع����م����ان  ال�������ش���ع���ود  ع���ب���دال���رح���ي���م 
اال���ش��ت��ق��ال – ام��ان��ة ع��م��ان ال��ك��رى – دائ���رة 

الرقابة ال�شحية – قرب ق�شر رغدان
تقدم  م��ا  على  وتاأ�شي�شا  لهذا  احل��ك��م:  خا�شة 
االحكام  جملة  م��ن   1818 امل���ادة  الح��ك��ام  و�شندا 
فان  دع��واه  اثبت  قد  املدعي  ان  وحيث  العدلية 

املحكمة تقرر ما يلي:
التجارة  ق��ان��ون  م��ن   59 امل���ادة  باحكام  عما   -1
واملواد 199 و202 و636 و637 و644 من القانون 
باداء مبلغ 5749.988  املدعى عليه  الزام  املدين 

دينار للمدعي
2- عما باحكام املواد 161و166و167 من قانون 
ا�شول املحاكمات املدنية واملادة 46/4 من قانون 
الر�شوم  عليه  امل��دع��ى  ت�شمني  املحامني  نقابة 
وامل�شاريف ومبلغ 287 دينارا بدل اتعاب حماماة

الوجاهي  ومبثابة  امل��دع��ي  بحق  وجاهيا  ق���رارا 
ب��ح��ق امل���دع���ى ع��ل��ي��ه ق��اب��ا ل���اع���را����ض ���ش��در 
وافهم بتاريخ 2019/5/9 با�شم �شاحب اجلالة 

امللك عبداهلل الثاين املعظم

م�������ذك�������رة ت����ب����ي����ل����غ م����وع����د 
ج���ل�������ص���ة ل����ل����م����دع����ي ع��ل��ي��ه
������ص�����ادرة ع����ن حم���ك���م���ة ���ص��ل��ح 
ح����ق����وق ع����م����ان /ب���ال���ت�������ص���ر
/1-5 ال���������دع���������وى  رق����������م 
عام �صجل   –  )2019/17457(
االقرع    �صفاء  القا�صي:   الهيئة 
ا��������ص�������م امل���������دع���������ى ع���ل���ي���ه 
رام����ي ح��ي��در مدلل  وع��ن��وان��ه: 

 جمهول مكان االإقامة
ي��ق��ت�����ش��ي ح�������ش���ورك ي�����وم اخل��م��ي�����ض 
للنظر   9 ال�شاعة   2019/9/15 املوافق 
اأقامها  اأع��اه  والتي  يف الدعوى رقم 
ع��ل��ي��ك ال�����ش��رك��ة االأردن�����ي�����ة خل��دم��ات 

الهواتف املتنقلة )زين(
فاذا مل حت�شر يف املوعد املحدد تطبق 
املن�شو�ض  واالح��ك��ام  ال�شروط  عليك 
ع��ل��ي��ه��ا يف ق���ان���ون اأ����ش���ول امل��ح��اك��م��ات 

املدنية.

حم����ك����م����ة ب�������داي�������ة ج�������زاء 
اجل���������م���������ارك ج��������ن��������ح   -
بالن�صر  - ظنني  تبليغ  م��ذك��رة 
/17-48 ال������دع������وى:  رق������م 
ع��ام �صجل   -  )2019-1172(
ال���ه���ي���ئ���ة/ال���ق���ا����ص���ي: اح��م��د 
اب��راه��ي��م ع���ب���داهلل ال�����ص��م��ادي
ل���ا����ش���ت���راد  امل���������ش����ارف   -1 ال����ظ����ن����ني:  ا�����ش����م 
�شلوم،  ا�شماعيل  م�شطفى  والت�شدير/احمد 

2- احمد م�شطفى ا�شماعيل �شلوم
العمر: 7 �شنوات

العنوان: جبل احل�شني/منطقة العبديل/�شارع 
النا�شرة

ال���ت���ه���م���ة: ال���ت�������ش���رف مب������واد م���دخ���ل���ة ب��ت��ع��ه��د 
/204( واملقايي�ض  املوا�شفات  جمركي/موؤ�ش�شة 

جمارك و 18/قانون املوا�شفات(
ي��ق��ت�����ش��ي ح�������ش���ورك ي������وم االرب������ع������اء امل����واف����ق 
يف  للنظر  �شباحا  التا�شعة  ال�شاعة   2019/9/18
اقامها عليك احلق  ال��ت��ي  اع���اه  ال��دع��وى رق��م 

العام وامل�شتكية دائرة اجلمارك العامة.
امل��ح��دد تنفذ بحقكم  امل��وع��د  ف��اذا مل حت�شر يف 
اجل��م��ارك  ق��ان��ون  يف  عليها  املن�شو�ض  االح��ك��ام 

وقانون ا�شول املحاكمات اجلزائية.

م�������ذك�������رة ت����ب����ي����ل����غ م����وع����د 
ج���ل�������ص���ة ل����ل����م����دع����ي ع��ل��ي��ه
������ص�����ادرة ع����ن حم���ك���م���ة ���ص��ل��ح 
ح�����ق�����وق ع���م���ان/ب���ال���ت�������ص���ر
/1-5 ال���������دع���������وى  رق����������م 
عام �صجل   –  )2019/17435(
ال���ه���ي���ئ���ة ال����ق����ا�����ص����ي: ه��ب��ة 
غ������������ازي حم�����م�����د امل����وم����ن����ي 
ع��ن��وان��ه:  و  عليه  امل��دع��ى  ا���ص��م 
اي�����اد ع���ب���داهلل ذي����ب امل��وم��ن��ي 

 جمهول مكان االإقامة
ي��ق��ت�����ش��ي ح�������ش���ورك ي�����وم اخل��م��ي�����ض 
للنظر   9 ال�شاعة   2019/9/15 املوافق 
اأقامها  اأع��اه والتي  ال��دع��وى رق��م  يف 
ع��ل��ي��ك ال�����ش��رك��ة االأردن�����ي�����ة خل��دم��ات 

الهواتف املتنقلة )زين(
فاذا مل حت�شر يف املوعد املحدد تطبق 
املن�شو�ض  االحكام  و  ال�شروط  عليك 
ع��ل��ي��ه��ا يف ق���ان���ون اأ����ش���ول امل��ح��اك��م��ات 

املدنية.

وزارة العدل
حم����ك����م����ة ب�������داي�������ة ج�������زاء 
اجل���������م���������ارك ج��������ن��������ح   -
بالن�صر  - ظنني  تبليغ  م��ذك��رة 
/17-48 ال������دع������وى:  رق������م 
ع��ام �صجل   -  )2019-1217(
ال��ه��ي��ئ��ة/ال��ق��ا���ص��ي: م��اج��دة 
املخاتره عبداملهدي  عبداملجيد 
 III �صيبكو  �صركة  الظنني:  ا�صم 
الكهربائية الطاقة  الن�صاءات 

العمر: 10 �شنوات
العنوان: عمان/الق�شطل

التهمة: تهريب
ي��ق��ت�����ش��ي ح�������ش���ورك ي�����وم اخل���م���ي�������ض امل���واف���ق 
يف  للنظر  �شباحا  التا�شعة  ال�شاعة   2019/9/19
اقامها عليك احلق  ال��ت��ي  اع���اه  ال��دع��وى رق��م 

العام وامل�شتكية دائرة اجلمارك العامة.
امل��ح��دد تنفذ بحقكم  امل��وع��د  ف��اذا مل حت�شر يف 
اجل��م��ارك  ق��ان��ون  يف  عليها  املن�شو�ض  االح��ك��ام 

وقانون ا�شول املحاكمات اجلزائية.

م�������ذك�������رة ت����ب����ي����ل����غ م����وع����د 
ج���ل�������ص���ة ل����ل����م����دع����ي ع��ل��ي��ه
������ص�����ادرة ع����ن حم���ك���م���ة ���ص��ل��ح 
ح����ق����وق ع����م����ان /ب���ال���ت�������ص���ر
/1-5 ال���������دع���������وى  رق����������م 
عام �صجل   –  )2019/17351(
عربيات     اكثم  القا�صي:  الهيئة 
وع��ن��وان��ه:  عليه  امل��دع��ى  ا���ص��م 
ل���ي���ث ع��ي�����ص��ى ع���ل���ي امل���ح���ارم���ة

 جمهول مكان االإقامة
ي��ق��ت�����ش��ي ح�������ش���ورك ي�����وم اخل��م��ي�����ض 
للنظر   9 ال�شاعة   2019/9/15 املوافق 
اأقامها  اأع��اه  والتي  يف الدعوى رقم 
ع��ل��ي��ك ال�����ش��رك��ة االأردن�����ي�����ة خل��دم��ات 

الهواتف املتنقلة )زين(
فاذا مل حت�شر يف املوعد املحدد تطبق 
املن�شو�ض  واالح��ك��ام  ال�شروط  عليك 
ع��ل��ي��ه��ا يف ق���ان���ون اأ����ش���ول امل��ح��اك��م��ات 

املدنية.

حمكمة �صلح جزاء املزار اجلنوبي
مذكرة تبليغ م�صتكى عليه مدعى 
ال�صخ�صي/بالن�صر باحلق  عليه 
/3–42 ال�������دع�������وى:  رق�������م 
ع��ام �صجل   -  )2019  –446(
ال���ه���ي���ئ���ة/ال���ق���ا����ص���ي: اي�����اد 
اح������م������د خ���������ص����ر ح���������ص����ان
ا���ص��م امل�����ص��ت��ك��ى ع��ل��ي��ه: اح��م��د 
ع��������واد حم����م����ود امل�����واج�����دة

العمر: 39 �شنة
العنوان: الكرك – املزار اجلنوبي – العراق – 

احلي ال�شمايل – قرب املدر�شة اال�شا�شية
التهمة: �شيك ال يقابله ر�شيد )421(

ي��ق��ت�����ش��ي ح�������ش���ورك ي�����وم اخل���م���ي�������ض امل���واف���ق 
يف  للنظر  �شباحا   09:00 ال�شاعة   2019/9/19
احلق  عليك  اأقامها  والتي  اأع��اه  رقم  الدعوى 
العام وم�شتكي موؤ�ش�شة االقرا�ض الزراعي، فاإذا 
مل حت�شر يف املوعد املحدد تطبق عليك االأحكام 
امل��ن�����ش��و���ض ع��ل��ي��ه��ا يف ق���ان���ون حم���اك���م ال�����ش��ل��ح 

وقانون اأ�شول املحاكمات اجلزائية.

م�������ذك�������رة ت����ب����ي����ل����غ م����وع����د 
ج���ل�������ص���ة ل����ل����م����دع����ي ع��ل��ي��ه
������ص�����ادرة ع����ن حم���ك���م���ة ���ص��ل��ح 
ح����ق����وق ع����م����ان /ب���ال���ت�������ص���ر
/1-5 ال���������دع���������وى  رق����������م 
عام �صجل   –  )2019/17350(
الزعبي      اجمد  القا�صي:  الهيئة 
وع��ن��وان��ه:  عليه  امل��دع��ى  ا���ص��م 
ال�صريف  ع��ق��اب  م��ث��ق��ال  ه��ا���ص��م 

- جمهول مكان االإقامة
ي��ق��ت�����ش��ي ح�������ش���ورك ي�����وم اخل��م��ي�����ض 
للنظر   9 ال�شاعة   2019/9/17 املوافق 
اأقامها  اأع��اه  والتي  يف الدعوى رقم 
ع��ل��ي��ك ال�����ش��رك��ة االأردن�����ي�����ة خل��دم��ات 

الهواتف املتنقلة )زين(
فاذا مل حت�شر يف املوعد املحدد تطبق 
املن�شو�ض  واالح��ك��ام  ال�شروط  عليك 
ع��ل��ي��ه��ا يف ق���ان���ون اأ����ش���ول امل��ح��اك��م��ات 

املدنية.

حم���ك���م���ة ����ص���ل���ح ح�����ق�����وق ال����ك����رك
م�����ذك�����رة ت���ب���ل���ي���غ ح����ك����م ب��ال��ن�����ص��ر
/1-34  : ال����������دع����������وى  رق�����������م 
ع�����ام �����ص����ج����ل   )2018/614(
2018/6/28  : احل����ك����م  ت�����اري�����خ 

�صلمان  ماهر  وع��ن��وان��ه:  التبليغ  طالب 
– وك��ي��ل��ه  – ال���ك���رك  ال���ع���زازم���ة  ع��ب��د 
العمرييني  �صلمان  ع���واد  ف��اي��د  امل��ح��ام��ي 
املطلوب تبليغه وعنوانه: �شركة املقاولون املتخ�ش�شون 
– عمان – العبديل – مقابل وزارة الربية والتعليم - 
وميثلها ظافر دروي�ض الدجاين– تلفون 0776500000
خ��ا���ش��ة احل��ك��م: ل��ه��ذا و���ش��ن��دا مل��ا ت��ق��دم وح��ي��ث اثبت 
التي  امل��رزة م/1 وم/2  املدعي دع��واه بالبينة اخلطية 

مل يرد عك�شها او ما يناق�شها تقرر املحكمة:
البينات  ق��ان��ون  م��ن  10و11  امل���واد  باحكام  عما  اوال: 
و1818 من جملة االحكام العديل احلكم بالزام املدعى 

عليها باداء مبلغ 381 دينارا للمدعي
قانون  م��ن  161و166و167  امل���واد  باحكام  عما  ثانيا: 
ا����ش���ول امل��ح��اك��م��ات امل���دن���ي���ة ت�����ش��م��ني امل���دع���ى عليها 
بدل  دي��ن��ارا   60 ومبلغ  وج��دت  ان  وامل�شاريف  الر�شوم 
املطالبة  تاريخ  القانونية من  والفائدة  اتعاب حماماة 

الق�شائية وحتى ال�شداد التام
ق���رارا وج��اه��ي��ا بحق امل��دع��ي ومب��ث��اب��ة ال��وج��اه��ي بحق 
امل���دع���ى ع��ل��ي��ه ق��اب��ا ل��اع��را���ض ���ش��در واف���ه���م علنا 
با�شم ح�شرة �شاحب اجلالة امللك عبداهلل الثاين بن 

احل�شني املعظم يف 2018/6/28

حم��ك��م��ة ب����داي����ة ج������زاء ح��ن��اي��ات 
)ج������ن������اي������ات ������ص�����غ�����رى( م����ادب����ا
م����ذك����رة ت��ب��ل��ي��غ م���ت���ه���م ب��ال��ن�����ص��ر
-12 ال��������������دع��������������وى:  رق��������������م 
2019/82/5/�����������ص����������ج����������ل ع����ام
الهيئة/القا�صي هيئة اجلنايات الثانية
ا��������ص�������م امل������ت������ه������م: م�������ص���ط���ف���ى 
ف������������اح ق��������ب��������ان ال������ون������دي������ني

املهنة: جوكي – نادي اجلواد امللكي
العمر 32 �شنة

العنوان: مادبا – ماعني – مدرب خيول
العنف  او  بال�شاح  بالتهديد  ال�شرقة  التهمة: 
ذك��ر  خ��ط��ف   ،)1/401( ف��اك��ر  ���ش��خ�����ش��ني  م���ن 
قانون  خمالفة   ،)1/302( واالك����راه  بالتحيل 
بدون  ن��اري  �شاح  )ح��ي��ازة  والذخائر  اال�شلحة 

ترخي�ض( )11/د(
ي��ق��ت�����ش��ي ح�������ش���ورك ي������وم االرب������ع������اء امل����واف����ق 
2019/9/18 ال�شاعة التا�شعة للنظر يف الدعوى 
رق����م اع�����اه ال���ت���ي اق��ام��ه��ا ع��ل��ي��ك احل����ق ال��ع��ام 
فاإذا  وامل�شتكي اح�شان عبدالرحيم قا�شم قا�شم، 
مل حت�شر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك االأحكام 
امل��ن�����ش��و���ض ع��ل��ي��ه��ا يف ق���ان���ون حم���اك���م ال�����ش��ل��ح 

وقانون ا�شول املحاكمات اجلزائية.

اإخطار �صادر عن دائرة تنفيذ
حمكمة �صلح ناعور 

رقم الدعوى التنفيذية: 2019/296
1- املحكوم عليه/املدين:

 �صركة احمد حبيب ونور الدين ابو زناد 
2- املحكوم عليه/الكفيل: احمد حت�صني حممد علي حبيب 

العنوان: جمهويل مكان االقامه حاليا 
رق��م��ه: 814  غ��ر منقولة  اأم���وال  دي��ن مقابل  ت��اأم��ني  �شند  ال�شند:  ن��وع 

تاريخه: )2016/9/5( حمل �شدوره: تنفيذ �شلح ناعور. 
امل��ح��ك��وم ب��ه/ال��دي��ن: م��ائ��ة ال��ف دي��ن��ار وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف وال��ف��ائ��دة 

والعمولة حتى ال�شداد التام.
يجب عليكم اأن توؤدوا خال ثاثني يوما تلي تاريخ ن�شر هذا االخطار 
اأعاه واإذا انق�شت هذه املدة ومل  اإىل الدائن بنك االحتاد، املبلغ املبني 
املعامات  مببا�شرة  التنفيذ  دائ��رة  �شتقوم  اأع��اه  امل��ذك��ور  الدين  ت��وؤدي 

التنفيذية الازمة قانونا بحقكم.
ماأمور تنفيذ حمكمة �شلح ناعور

اخ����طار �صادر عن دائرة 
تنفيذ حمكمة بداية عمان

رقم الدعوى التنفيذية:- 2019/22517 ع
ا�ص��م املحكوم عليه/املدين: �صعادة نعيم �صبري ايبف. 

اآخر عنوان له: عمان – عمان/العبديل خلف امل�شت�شفى اال�شامي – عمارة رقم 9اأ – 
الطابق الثاين "ال�شقة ال�شمالية" 

- وحاليا جمهول مكان االقامة.
رقم �شند تامني الدين: رقم )2120( معاملة رقم )37( بتارخ 2015/12/07 من الدرجة 

االوىل
رقم �شند تامني الدين: رقم )2121( معاملة رقم )38( بتارخ 2015/12/07 من الدرجة 

الثانية
حمل �شدوره: ت�شجيل اأرا�شي عمان 

قيمة الدين: )21400( دينار والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة ان وجدت والفائدة 
ان وجدت 

يجب عليك ان توؤدي خال ثاثني يوما تلي تاريخ تبليغك هذه االخطار اإىل الدائن 
بنك اال�شكان للتجارة والتمويل وكيله املحامي مروان اخلطيب، املبلغ املبني اأعاه.

واذا انق�شت هذه املده ومل توؤد الدين املذكور اأو تعر�ض الت�شوية القانونية �شتقوم دائرة 
التنفيذ مببا�شرة املعامات التنفيذية الازمة قانونا بحقك.

ماأمور التنفيذ حمكمة بداية عمان

ا�ص�����عار تبل������يغ
تق����رير و�ص�����ع يد وتقدير قيمه 

�صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية �صمال عمان
يف الق�صية التنفيذية رقم 2018/1773 ع

اإىل املحكوم عليهم/املدينني/موفق �صعيد دروي�ش 
الكلحة، عبري فائق عو�ش عو�ش 

العنوان: خلدا – حي اخلالدي – �شارع عي�شى ال�شبيعي - عمارة رقم 4 
اعلمكم بانه قد مت و�شع اليد وتقدير قيمة )ال�شقه( رقم -333/101 من 
حو�ض تاع ق�شر خلدا رقم )1( لوحه رقم )1( قرية خلدا من ارا�شي 
االإ�شكان  بنك  ال��دائ��ن:  ل�شالح  للدين  تامينا  املو�شوعة  عمان  �شمال 
للتجارة والتمويل مبوجب �شند الدين رقم 289 معامله رقم 29 تاريخ 
2005/02/03 و�شند الدين رقم 769 معامله رقم 51 تاريخ 2013/04/04 

واملقدرة بقيمة 79200 دينار من الدرجة االوىل والثانية.
وانه ميكنكم مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية �شمال عمان لاطاع 
على تقدير و�شع اليد علما بانه يحق لكم االعرا�ض عليه لدى حمكمة 

اال�شتئناف خال ع�شرة ايام من تاريخ تبليغ هذا اال�شعار.
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �شمال عمان

حم���ك���م���ة ����ص���ل���ح ح�����ق�����وق ال����ك����رك
م�����ذك�����رة ت���ب���ل���ي���غ ح����ك����م ب��ال��ن�����ص��ر
/1-34  : ال����������دع����������وى  رق�����������م 
ع�����ام �����ص����ج����ل   )2018/616(
2018/6/28  : احل����ك����م  ت�����اري�����خ 

ط��ال��ب ال��ت��ب��ل��ي��غ وع���ن���وان���ه: اب��راه��ي��م 
���ص��ال��ح ع����واد ال��ع��ت��اي��ق��ة – ال���ك���رك – 
وك��ي��ل��ه امل��ح��ام��ي ف���اي���د ع�����واد ���ص��ل��م��ان 
0795982724 ت��ل��ف��ون   – ال��ع��م��ريي��ني 
املطلوب تبليغه وعنوانه: �شركة املقاولون املتخ�ش�شون 
– عمان – العبديل – مقابل وزارة الربية والتعليم 
– تلفون 0776500000 وميثلها ظافر دروي�ض الدجاين
خ��ا���ش��ة احل��ك��م: ل��ه��ذا و���ش��ن��دا مل��ا ت��ق��دم وح��ي��ث اثبت 
او  التي مل يرد عك�شها  بالبينة اخلطية  املدعي دع��واه 

ما يناق�شها تقرر املحكمة:
البينات  ق��ان��ون  م��ن  10و11  امل���واد  باحكام  عما  اوال: 
و1818 من جملة االحكام العديل احلكم بالزام املدعى 

عليها باداء مبلغ 496 دينارا للمدعي
قانون  م��ن  161و166و167  امل���واد  باحكام  عما  ثانيا: 
ا����ش���ول امل��ح��اك��م��ات امل��دن��ي��ة ت�����ش��م��ني امل���دع���ى عليهم 
بدل  دي��ن��ارا   45 ومبلغ  وج��دت  ان  وامل�شاريف  الر�شوم 
املطالبة  تاريخ  القانونية من  والفائدة  اتعاب حماماة 

الق�شائية وحتى ال�شداد التام
ق���رارا وج��اه��ي��ا بحق امل��دع��ي ومب��ث��اب��ة ال��وج��اه��ي بحق 
امل���دع���ى ع��ل��ي��ه ق��اب��ا ل��اع��را���ض ���ش��در واف���ه���م علنا 
با�شم ح�شرة �شاحب اجلالة امللك عبداهلل الثاين بن 

احل�شني املعظم يف 2018/6/28

عمان غ��رب  ج��زاء  �صلح  حمكمة 
مذكرة تبليغ م�صتكى عليه بالن�صر
رق����������������������م ال��������������دع��������������وى 
4-2019/5455/3/���ص��ج��ل عام
ال��ه��ي��ئ��ة/ال��ق��ا���ص��ي: ���ص��ان��درا 
ج���ري�������ش ع����و�����ش ال�����ص��ل��م��ان
وع��ن��وان��ه:  عليه  امل�صتكى  ا���ص��م 
حممد جربيل يو�صف �صاكر نوفل

العمر 47 �شنة
العنوان: عمان – ام ال�شماق – �شارع البادية – 

�شركة �شيدرا للتكييف والتريد
التهمة: �شبك ال يقابله ر�شيد )421(

ي��ق��ت�����ش��ي ح�������ش���ورك ي������وم االرب������ع������اء امل����واف����ق 
يف  للنظر  �شباحا   )9.00( ال�شاعة   2019/9/18
اقامها عليكم احلق  والتي  اع��اه  رقم  الدعوى 
اال�شامي،  �شفوة  بنك  �شركة  وامل�شتكية  العام 
امل��ح��دد تطبق عليك  امل��وع��د  ف���اذا مل حت�شر يف 
االح���ك���ام امل��ن�����ش��و���ض ع��ل��ي��ه��ا يف ق���ان���ون حم��اك��م 

ال�شلح وقانون ا�شول املحاكمات اجلزائية.

اإخطار �صادر عن دائرة تنفيذ
حمكمة بداية �صمال عمان 

رقم الدعوى التنفيذية: 2019/5063 ع 
املحكوم عليها/املدين: رميا خ�صر عطيه عبده 

العنوان: جمهولة مكان االإقامة حاليا 
رق��م��ه: 644  اأم���وال غ��ر منقولة  دي��ن مقابل  ت��اأم��ني  �شند  ال�شند:  ن��وع 
�شمال  ارا�شي  ت�شجيل  مديرية  �شدوره:  حمل   2015/3/29 تاريخه:- 

عمان. 
املحكوم به/الدين: )150000( مائة و خم�شون األف دينار اردين والر�شوم 

وامل�شاريف والفائدة والعمولة حتى ال�شداد التام.
يجب عليكي اأن توؤدي خال ثاثني يوما تلي تاريخ ن�شر هذا االخطار 
اإىل الدائن بنك االحتاد وكاءه املحامون ايهم احلمارنه و عمار البقور، 
املبلغ املبني اأعاه واإذا انق�شت هذه املدة ومل توؤدي الدين املذكور اأعاه 
قانونا  ال��ازم��ة  التنفيذية  املعامات  مببا�شرة  التنفيذ  دائ���رة  �شتقوم 

بحقك.
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �شمال عمان

ا�ص�����عار تبل������يغ
تق����رير و�ص�����ع يد وتقدير قيمه 

�صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية �صمال عمان
يف الق�صية التنفيذية رقم 2019/543 ع

اإىل املحكوم عليه/املدين/هاين زكي حممد الغاييني 
العنوان: اجلبيهة – دوار املغنطي�ض – �شارع �شليمان النابل�شي – ثالث 

بناء على اليمني.
اعلمكم بانه قد مت و�شع اليد وتقدير قيمة ال�شقه رقم -715/111 من 
حو�ض خربة م�شلم رقم )6( لوحة رقم )33( قرية اجلبيهة من ارا�شي 
االإ�شكان  بنك  ال��دائ��ن:  ل�شالح  للدين  تامينا  املو�شوعة  عمان  �شمال 
للتجارة والتمويل مبوجب �شند الدين رقم 2145 معامله رقم 55 تاريخ 

2016/08/04 واملقدرة بقيمة 48500 دينار.
وانه ميكنكم مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية �شمال عمان لاطاع 
على تقدير و�شع اليد علما بانه يحق لكم االعرا�ض عليه لدى حمكمة 

اال�شتئناف خال ع�شرة ايام من تاريخ تبليغ هذا اال�شعار.
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �شمال عمان

ا�ص�����عار تبل������يغ
تق����رير و�ص�����ع يد وتقدير قيمه 

�صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية �صمال عمان
يف الق�صية التنفيذية رقم 2019/1585 ع

اإىل املحكوم عليه/املدين/وليد عبداهلل �صعيد حماد 
العنوان: عمان – �شارع عاكف الفايز – مقابل م�شجد خليل ال�شلوادي.

 796/111- رق��م  ال�شقه  قيمة  وتقدير  اليد  و�شع  مت  ق��د  بانه  اعلمكم 
من حو�ض بركة رقم )11( لوحة رقم )15( قرية اجلبيهة من ارا�شي 
االإ�شكان  بنك  ال��دائ��ن:  ل�شالح  للدين  تامينا  املو�شوعة  عمان  �شمال 
للتجارة والتمويل مبوجب �شند الدين رقم 4408 معامله رقم 247 تاريخ 

2006/12/28 واملقدرة بقيمة 65500 دينار.
وانه ميكنكم مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية �شمال عمان لاطاع 
على تقدير و�شع اليد علما بانه يحق لكم االعرا�ض عليه لدى حمكمة 

اال�شتئناف خال ع�شرة ايام من تاريخ تبليغ هذا اال�شعار.
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �شمال عمان

مذكرة تبليغ قرار حكم بالن�صر
�صادرة من حمكمة �صلح حقوق الق�صر

رقم الدعوى: 2015/45
تاريخ احلكم 2018/1/25

طالب التبليغ: عقاب حممد �صعود املجايل – 
وكيله املحامية االء حامد ح�صني النواي�صة

عليهم:  امل���دع���ى  وع��ن��وان��ه��م  ت��ب��ل��ي��غ��ه��م  امل��ط��ل��وب 
1-امل عاكف حممود النواي�صة،  2-اكمل عاكف حممود النواي�صة، 
املجايل،  �صعود  حممد  4-ري��ا���ش  امل��ج��ايل،  �صعود  حممد  3-راك���ان 
امل��ج��ايل،  �صعود  امل��ج��ايل، 6-ن����ورة حممد  ع��اك��ف حم��م��ود  5-ه��ي��ا 
�صعود  عبداحلميد  8-اب��ت�����ص��ام  امل��ج��ايل،  حم��م��ود  ع��اك��ف  7-ه���ا 
امل���ج���ايل، 9-غ�����ازي حم��م��د ���ص��ام��ة ال��زي��دي��ني، 10-ع���ب���د عقلة 
امل��ج��ايل ب�صفته  ���ص��ع��ود  م�����ص��ي��وي��ر احل��ج��اي��ا، 11-ح������ازم ح��م��د 
�صعود  ح��م��د  امل��رح��وم  وال����ده  ورث���ة  اح���د  وب�صفته  ال�صخ�صية 
ع��ب��دال��ق��ادر امل���ج���ايل ب��اال���ص��اف��ة ل��ب��اق��ي ال���ورث���ة وال���رك���ة،
 12-اح����م����د م��ف��ل��ح ح���م���ود امل��ع��اي��ط��ة ب�����ص��ف��ت��ه ال�����ص��خ�����ص��ي��ة 
وب�����ص��ف��ت��ه اح�����د ورث������ة وال����دت����ه امل���رح���وم���ة ان����ع����ام ك���رمي 
ا���ص��م��اع��ي��ل امل��ج��ايل ب��اال���ص��اف��ة ل��ب��اق��ي ال���ورث���ة وال���رك���ة، 13
وب�صفته  ال�صخ�صية  ب�صفته  املجايل  حممود  عاكف  افق  -حممد 
احد ورثة عاكف حممود املجايل باال�صافة لباقي الورثة والركة

العنوان: جمهويل مكان االقامة
خا�شة احلكم: تقرر يف الق�شية اعاه ازالة ال�شيوع يف قطعة االر�ض 
رقم 32 حو�ض رقم 2 جمدولني نوع مري على �شوء ما جاء بتقرير 
اخلرة النهائي واملعاملة االفرازية وحم�شر القرعة، واحلكم بت�شمني 
املدعني واملدعى عليهم الر�شوم وامل�شاريف الن�شبية كل ح�شب ح�شته يف 
�شند الت�شجيل وت�شمني املدعى عليهم مبلغ )1000( دينار بدل اتعاب 

حماماة
الوجاهي بحق  املدعني قابا لا�شتئناف ومبثابة  ق��رارا وجاهيا بحق 
املدعى عليهم قابا لاعرا�ض �شدر وافهم علنا با�شم ح�شرة �شاحب 

اجلالة امللك عبداهلل الثاين بن احل�شني املعظم 

اعان بيع اول باملزاد العلني ملدة خم�صة 
ع�صر يوما �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 

�صلح ناعور يف الق�صية التنفيذية رقم 
2018/333ع

واملتكونة بني الدائن: البنك االهلي االردين 
واملحامي  العبدالات  اجمد  املحامي  – وكياه 

حازم ع�صمت اخل�صاونة
بكفالة عقار: ماجد رم�صان اني�ش ال�صعيدي

يعلن للعموم بانه مطروح للبيع باملزاد العلني كامل ال�شقة رقم )112( 
املقامة على قطعة االر�ض رقم )284( حو�ض رقم )1( خربة �شكا – من 
قرية ناعور – ارا�شي ناعور - والبالغة م�شاحتها ح�شب �شند الت�شجيل 
تاأمينا  واملو�شوعة  اع��اه  بالعقار  للكفيل  ملكيتها  والعائدة  )199م2( 
للدين ل�شالح الدائن البنك االهلي االردين مبوجب �شند التاأمني رقم 
دينار،   )90000( بقيمة  االوىل  الدرجة  من   2014/2/25 تاريخ   )128(

ت�شعون الف دينار، واملنظم لدى مديرية ت�شجيل ارا�شي ناعور.
تبني بان املرزات تنطبق متام االنطباق وواقع القطعة وقد تبني من 

الك�شف ما يلي:
1- م�شاحة ال�شقة ح�شب �شند الت�شجيل )199م2(

2- تقع القطعة �شمايل املجمع التجاري بجوار مدر�شة فاطمة الزهراء 
الثانوية التابعة ملنطقة مرج احلمام.

)خدمات(  كراجات  ت�شوية  من  موؤلفة  بناية  �شمن  مقامة  ال�شقة   -3
كل طابق  ثالث  وطابق  ثاين  وطابق  اول  وطابق  �شقتني  اوىل  وت�شوية 

�شقتني والبناء اربع واجهات حجر ذات ديكورات خارجية مميزة.
و�شالة  ما�شر  ن��وم  غرفة  منها  ن��وم  غ��رف   )3( من  موؤلفة  ال�شقة   -4
و�شالون وجلو�ض ومطبخ بلوط باط ال�شالون رخام اورينتال وباقي 
الغرف �شراميك وبور�شان ديكورات جب�شني تدفئة مركزية �شبابيك 
وك��اف��ة اخل��دم��ات متوفرة  ده��ان تطبيع  اب��اج��ورات  دب��ل غا�ض  املنيوم 

ويتوفر كراجات وم�شعد خلدمة ال�شقق يف البناية
5- وبناء عليه وبعد اال�شتئنا�ض باال�شعار الدارجة يف املوقع والبيوعات 
اجلارية يف املوقع وخرتنا العقارية والرجوع اىل لوحة اال�شا�ض املعمول 
املتوفرة بها  ال�شقة واخلدمات  بها يف دائرة االرا�شي وامل�شاحة وو�شف 
فاننا نقدر �شعر املر املربع الواحد من ال�شقة بواقع 600 دينار، وعليه 
تكون القيمة كما يلي: 199م2× 600 دينار= 119400 دينار، قيمة ال�شقة 

فقط مائة وت�شعة ع�شر الفا واربعمائة دينار ال غر.
ناعور  تنفيذ حمكمة �شلح  باملزاودة احل�شور لدائرة  فعلى من يرغب 
خ���ال خم�شة ع�����ش��ر ي��وم��ا م��ن ال��ي��وم ال��ت��ايل لن�شر ه���ذا االع����ان يف 
�شحيفتني يوميتني حمليتني، م�شطحبا معه 10% من القيمة املقدرة 
على ان ال تقل املزاودة عن ن�شبة 50% من القيمة التقديرية، علما بان 

اجور الداللة والطوابع تعود على املزاود االخر.
ماأمور التنفيذ

اعان بيع ثان باملزاد العلني ملدة )15( يوما �صادر 
عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية غرب عمان يف 

الق�صية التنفيذية رقم )2012/582(ع
واملتكونة بني الدائن: البنك االأهلي االأردين – 

وكياه املحاميان اأجمد العبدالات وعادل دبابنه 
واملدين: ح�صام زهري اأحمد �صرعب 

بكفالة عقاره وعقار ن�صرين زهري اأحمد �صرعب
رقم  عليها  وما  االأر���ض  كامل قطعة  العلني  باملزاد  للبيع  باأنه مطروح  للعموم  يعلن 
)1225( حو�ض رقم )13( ال�شهل - قرية وادي ال�شر من اأرا�شي غرب عمان والبالغة 
م�شاحتها ح�شب �شند الت�شجيل )647م2( والعائدة ملكيتها للكفاء اأعاه واملو�شوعة 
تاأمينا للدين ل�شالح الدائن البنك االأهلي االأردين مبوجب �شند التاأمني رقم )2131( 
دينار(   225000( بقيمة  االأوىل  الدرجة  من   2007/8/29 تاريخ   )145( رقم  معاملة 
مائتان وخم�شة وع�شرون األف دينار واملنظم لدى مديرية ت�شجيل اأرا�شي غرب عمان.
و�شفة قطعة االأر���ض: تقع قطعة االأر���ض وما عليها من بناء رقم 1225 حو�ض رقم 
13 ال�شهل من اأرا�شي قرية وادي ال�شر والبالغ م�شاحتها 647م2 ونوع االأر�ض ملك 
الكرى منطقة  اأرا�شي غرب عمان وتنظيميا الأمانة عمان  لدائرة  تابعة  وت�شجيليا 
خا�شة  ب��اح��ك��ام  خفيفة  �شناعات  ال��ب��ن��اء  عليها  امل��ق��ام  االأر�����ض  وتنظيم  ال�شر  وادي 
واجلهة  الغربية  ال�شمالية  �شارعني معبدين يحدانها من اجلهة  على  تقع  واالر���ض 
ال�شمالية ال�شرقية معروفني ب�شارع االبداع مع �شارع م�شطفى اغا وتقع �شمن حي 
�شمن  وت��ق��ع  لها  متوفرة  اال�شا�شية  اخل��دم��ات  وك��اف��ة  ال�شناعة  ح��ي  با�شم  م��ع��روف 
من  موؤلف  بناء  االر���ض  قطعة  على  ومقام  ال�شر  وادي  مبنطقة  ال�شناعية  املنطقة 
طابق ت�شوية م�شاحته 405 مر مربع وطابق ار�شي حمات م�شاحته 324 مر مربع 
و�شدد م�شاحة 237 مر مربع والبناء جزء من الواجهات حجر وباقي الواجهات طوب 

ودكة البناء يحمل الرقم 5 + 9 ح�شب ترقيم اأمانة عمان الكرى.
واأث��ن��اء  ال��واق��ع  ح�شب  البناء  و�شف  وتاليا  االأر����ض:  قطعة  على  امل��ق��ام  البناء  و�شف 

الك�شف.
اجلانبية  الرمبة  من  خم��دوم  وه��و  مربع  مر   405 م�شاحته  وتبلغ  الت�شوية:  طابق 
�شمن التهوية اخللفية واأر�شيته باط بلدي ويوجد �شمنه مدخل لبيت الدرج وله 
اأبواب خارجية حديدية عدد 2 واأثناء الك�شف كان موؤجر اإىل �شركة مفرو�شات لبنان/ 

ال�شيد عي�شى �شابا مببلغ 8000 دينار �شنوي.
مر   237 م�شاحته  ال�شدد  وطابق  مربع  مر   324 م�شاحته  وتبلغ  االأر���ش��ي:  الطابق 
ال�شارعني  ع��ن حم��ات �شناعية تقع على  ع��ب��ارة  امل��ح��ات وه��ي  وت��ق��ع �شمن  م��رب��ع 

مبا�شرة وهي كما بالو�شف التايل:
املتقدمون  مركز  اإىل  م��وؤج��رة  بع�شها  على  مفتوحة  �شحاب  حديد  اأب���واب   4 ع��دد   -1
دينار  االعرج مببلغ 9000  �شكري  ال�شيد غ�شان  وامل�شتاأجر  �شيارات  ميانيكي وكهرباء 
درج حديد  ويوجد  �شدة  ج��زء من  �شمنه  ويوجد  بلدي  ب��اط  املحل  واأر�شية  �شنوي 
الطابق  �شمن  واالآخ���ر  ال�شدة  �شمن  واح��د  منهم  اف��رجن��ي  وحمامني  لل�شدة  ي�شل 

االر�شي وار�شية ال�شدة �شراميك ويوجد مطبخ �شغر �شمن ال�شدة.
2- باب واحد موؤجر اىل حمل ميكانيكي اىل ال�شيد في�شل مببلغ 4000 دينار �شنوي 
ويوجد �شمنه جزء من �شدة خلفية ا�شمنتية االأر�شية باط بلدي ودرج حديد ي�شل 
اخل��ارج��ي حديد  وال��ب��اب  بلدي  ب��اط  االر�شية  م��ع مغ�شلة  اف��رجن��ي  لل�شدة وح��م��ام 

�شحاب.
3- بابني مفتوحني على بع�شهم موؤجرين اىل بير�ض لتجلي�ض ودهان ال�شيارات ومل 
يخرنا باالجرة ال�شنوية وار�شية املحلني باط بلدي ويوجد �شمنه �شدة خمدومة 

بدرج حديد �شمنها حمام.
4- باب واحد موؤجر اىل ا�شرار التميز لتجلي�ض ودهان �شيارات/ ال�شيد مراد ابراهيم 
و�شمنها  �شدة  �شمنه  بلدي  باط  االر�شية  واملحل  �شنوي  دينار   4000 مببلغ  عي�شى 

حمام عربي االر�شية باط بلدي والباب اخلارجي حديد �شحاب.
اأحمد قرطاوي مببلغ  ينال  ال�شيد  اىل  موؤجرين  بع�شهم  على  بابني مفتوحني   -5
�شدة  �شيارات �شمنه  بودي  دراي كلني وغ�شيل   PARIT با�شم  دينار معروفني   7000
على باب واحد + حمام �شمن الطابق االر�شي ودرج حديد وواجهته �شيكوريت ويوجد 

�شدة حديد.
التقدير: ح�شب موقع قطعة االر�ض وح�شب تنظيمها والو�شف ال�شابق لها وموقعها 
والبناء املقام عليها وم�شاحته ونوعية الت�شطيبات مت تقدير �شعر املر املربع الواحد 

مببلغ 500 دينار.
م�شاحة االر�ض 647 مر مربع× 500 دينار املر = 323500 دينار.

م�شاحة طابق الت�شوية 405 مر مربع× 100 دينار املر = 40500 دينار.
م�شاحة الطابق االأر�شي 324 مر مربع× 120 دينار املر = 38880 دينار.

م�شاحة ال�شدد 237 مر مربع× 50 دينار املر = 11850 دينارا.
املجموع = 414730 دينارا )اربعمائة واربعة ع�شر األفا و�شبعمائة وثاثون دينارا(.

مقدار احل�ش�ض بالديناراحل�ش�ضا�شم ال�شريك
360728.70 دينار167ح�شام زهر اأحمد �شرعب

54001.300 دينار25ن�شرين زهر اأحمد �شرعب
414730 دينار192املجموع

بداية غرب عمان خال  تنفيذ حمكمة  لدائرة  ب��امل��زاودة احل�شور  يرغب  وعلى من 
يوميتني حمليتني  االع���ان يف �شحيفتني  ه��ذا  لن�شر  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  م��ن  يوما   )15(
م�شطحبا معه تاأمينا )10%( من القيمة املقدرة للعقار والبالغة )414730( دينار، واأن 
ال تقل ن�شبة الدخول يف املزاودة عن )50%( من القيمة املقدرة للعقار علما باأن اأجول 

الداللة والطوابع تعود على املزاود االأخر.
ماأمور التنفيذ



اإعالن بيع باملزاد العلني �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية 
2002/1409ب ال��رق��م  ذات  التنفيذية  الق�صية  يف  عمان 
البحار  ل�شركة  القانوين  اخللف   - للتاأمني  امل��ن��ارة  �شركة  لها  املحكوم  بني  واملتكونة 

العربية للتاأمني
واملحكوم عليه في�شل عزات احمد الزبيدية

يعلن للعموم بانه مطروح للبيع باملزاد العلني وعن طريق دائرة تنفيذ حمكمة بداية 
اع��اه بيع قطعة االر���ض رق��م 344 حو�ض رق��م 4 بركة  عمان يف الق�شية ذات الرقم 
ال�شلمي - م�شاحتها 1031م2 - من ارا�شي تاع العلي، وبيع الطوابق  - �شارع موالج 
املقامة عليها وهي الطابق االر�شي واالول والثالث مع ال�شطح وجميعها قابلة لافراز 
)ب(  �شكن  منظمة  االر���ض  قطعة  ب��ان  علما  التنظيم،  احكام  ح�شب  جتزئتها  وميكن 
والعقار م�شتوي والت�شطيبات به ممتازة واالر�ض فهي عادية والبناء مزود باخلدمات 
يف  ون��اف��ورة  جل�شات  مع  ومنظمة  من�شقة  حديقة  بالبناء  ويحيط  تدفئة  به  ويوجد 
م�شقوف  احدهما  �شيارات  مواقف  يوجد  كما  مائلة  االر���ض  طبيعة  ان  حيث  الو�شط 
قرميد وال�شور االمامي من احلجر وعليه بابني من احلديد لل�شماح بدخول ال�شيارات 
الواجهات  جميع  من  النظيف  احلجر  من  طوابق  ثاثة  من  مكون  املقام  البناء  وان 
ويقع البناء بالقرب من مطعم جربي املركزي ويتكون الطابق االر�شي من غرفتني 
و�شالة ومطبخ وغرفة بويلر �شغرية ومدخل م�شتقل عن البناء وتبلغ م�شاحته 97م2.
- اما الطابق االول فم�شاحته 320م2 ويتكون من ثاث غرف و�شالة و�شالون و�شفرة 
و�شالة خارجية م�شتقلة عن الطابق مب�شاحة 79م2 وغرفة بويلر خلفية وله مداخل 

م�شتقلة.
- اما الطابق الثالث فهو غرفة خدمات ومطبخ وغ�شيل مب�شاحة 20م2 وهي م�شقوفة 

بالقرميد مع الرتا�ض مب�شاحة 120م2 للقرميد.
علما بان القيمة املقدرة لار�ض وما عليها من ان�شاءات با�شتثناء الطابق الثاين وهي 

)262390( دينارا، مائتان واثنان و�شتون الفا وثاثمائة وت�شعون دينارا.
فعلى من يرغب بال�شراء احل�شور اىل دائرة تنفيذ حمكمة بداية عمان خال ثاثني 
املقدر،  الثمن  التايل من ن�شر هذا االع��ان م�شطحبا معه 10% من  اليوم  يوما من 

علما بان الر�شوم والطوابع تقع على املزاود االخري.
ال�شلمي - عمارة رق��م )40( -  �شارع م��والج  العقار هو حي بركة -  ب��ان موقع  - علما 
بالقرب من مطعم جربي املركزي، وملن يرغب املزاودة الكرتونياً ان يزاود على موقع 

.)auction.moj.jo( :وزارة العدل على العنوان
ماأمور التنفيذ

عمان بداية  حمكمة  تنفي���ذ  دائرة  ع����ن  �صادر  اأول  بيع  اعالن 
بالق�صي�������������ة التنفيذي������������������ة رق�����������������������م 2019/8631 ع

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

واملحكوم عليه:- املدين/ح�صني ح�صن ح�صني الظاهر 
تعلن دائرة التنفيذ للعموم باأنه �شيباع باملزاد العلني ال�شقة رقم )895/112( من حو�ض )مرج احلمام الو�شطاين( رقم )54( لوحة 
رقم )52( قرية عمان من ارا�شي عمان والعائدة ملكيتها للمدين ح�شني ح�شن ح�شني الظاهر واملرهونة من الدرجة االأوىل ل�شالح 
بنك اال�شكان للتجارة والتمويل مبوجب �شند تامني الدين رقم 327 معاملة رقم 20 تاريخ 2017/03/05 لدى دائرة ت�شجيل اأرا�شي 

عمان لقاء مديونية املدين اعاه.
تفا�شيل املوقع:

- تقع قطعة االر�ض رقم 895 يف منطقة بدر/عمان حو�ض )54- مرج احلمام الو�شطاين( بحي اليا�شمني على ممر حممد جلوقة 
وخلف م�شجد الهادي بالقرب من مدر�شة الفريد من ارا�شي ت�شجيل عمان. 

و�شف العقار:-
- االر�ض مقام عليها عمارة �شكنية والواجهات اخلارجية من احلجر مكونة من 5 طوابق وكل طابق مكون من:- 

- طابق ت�شوية:- عبارة من جزئني جزء مواقف �شيارات وخدمات م�شرتكة واجلزء االخر �شقة �شكنية وباقي الطوابق كل طابق عبارة 
عن �شقتني �شكنيتني وبيت درج وم�شعد كهربائي وال�شقة مو�شوع الدعوى هي ال�شقة ال�شمالية من الطابق االول عدا �شطحها والتي 
حتمل الرقم 112، واملكونة من �شالون وحمام �شيوف ومعي�شة ومطبخ مع فرندة وثاث غرف نوم احداهما ما�شرت وغرفة غ�شيل، 

حمام اوالد. 
الت�شطيب الداخلي: - 

- االر�شيات لل�شالون واملعي�شة واملمرات رخام اورينتال، وار�شيات غرف النوم �شرياميك باركيه، املطبخ واحلمامات جدران وار�شية 
�شرياميك، اجلدران دهان امل�شن مع ديكورات جب�شم بورد و�شبوتات، ال�شبابيك دبل مع اباجور كهرباء و�شبك حماية املطبخ راكب 

خزائن املنيوم، تاأ�شي�ض تدفئة ووحدات تكييف. 
- ال�شقة م�شغولة من قبل املالك ويقدر عمر البناء 3 �شنوات. 

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

القيمة االجماليةقيمة د/م2امل�شاحة/م2 الو�شف 
14155077550ال�شقة ال�شمالية من الطابق االول عدا �شطحها 

77550املجموع 
�شبعة و�شبعون الفا وخم�شمائة وخم�شون دينار القيمة االجمالية 

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

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

اعالن بيع خام�س باملزاد العلني ملدة )45( يوما �صادر عن
دائ������رة ت��ن��ف��ي��ذ حم��ك��م��ة ب���داي���ة ���ص��م��ال ع��م��ان
يف الق�صي��������������ة التنفيذي������������ة رق�����������م 2018/4853ع
االأردين االأه�����ل�����ي  ال���ب���ن���ك  ال�����دائ�����ن:  ب����ني  وامل���ت���ك���ون���ة 
اجلالمدة  �صليم  ومهند  العبدالالت  اأجم��د  املحاميان  وك��ي��اله 
اأحمد عبدالرحمن من�صور بكفالة عقاره املدين/الكفيل: رغدة 
يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني كامل قطعة االأر�ض وما عليها من ان�شاءات ذات 
الرقم )846( حو�ض رقم )7( اأم ال�شباع من اأرا�شي �شمال عمان والبالغة م�شاحتها ح�شب �شند 
الدائن  ل�شالح  للدين  تاأمينا  واملو�شوعة  اأعاه  للكفيلة  ملكيتها  والعائدة  )788م2(  الت�شجيل 
البنك االأهلي االأردين مبوجب �شند التاأمني رقم )751( تاريخ 2017/3/22 من الدرجة االأوىل 
اأردين واملنظم لدى مديرية ت�شجيل  األف دينار  مببلغ )262000 دينار( مائتان واثنان و�شتون 

اأرا�شي �شمال عمان.
اأرا�شي قرية تاع  اأم ال�شباع، من  * موقع ال�شقة: تقع قطعة االأر���ض رقم 846 حو�ض رقم 7 
 13 الفيا  ورق��م  معبد  �شارع  على  مف�شل،  عمان  �شمال  اأرا�شي  ت�شجيل  ملديرية  التابعة  العلي 

ترقيم اأمانة عمان الكربى.
- مملوك العقار لل�شيدة رغدة اأحمد عبدالرحمن من�شور وح�شب �شند ت�شجيل رقم 573438/ 

د تاريخ 2019/1/29
من  بناء  وعليها  معبد  �شارع  على  تقع  وم�شتوية  منتظمة  قطعة  العقار  اأر���ض  العقار:  و�شف 
احلجر ومكون البناء )اأي الفيا( من ت�شوية �شقة �شكنية مب�شاحة = 184م2 و�شقة طابق اأر�شي 
مب�شاحة 326م2 و�شقة طابق اأول 327م2 واخلدمات )غرفة بويلر( يف الت�شوية مع وجود غرفة 

حار�ض مع حمام خارج الفيا يف االرتداد اخللفي مب�شاحة 12م2 تقريبا وبئر ماء.
كبري  �شالون  م��ن  وم��ك��ون  احلجر  م��ن  184م2  الطابق=  م�شاحة  مف�شل:  الت�شوية  الطابق   *
وغرفتني نوم وحمام ومطبخ وموزع م�شطب مع تدفئة ومناور وحمايات واأبواب خ�شب والباط 
عادي ويوجد �شرياميك للمطبخ واحلمام واالنارة وا�شلة مع خدمات ال�شرف ال�شحي لل�شقة 

وان ال�شقة يوجد بها خزين كم�شتودع.
* الطابق االأر�شي مف�شل: م�شاحة الطابق= 326م2 مكون من 4 نوم اثنتان منهم ما�شرت مع 
3 حمام ا�شايف ومطبخ جوايكو لون ابي�ض وحمامات اأطقم وال�شالونات عدد اثنان مع جلو�ض 
والباط م�شكل ورخام كراره وباركيه ويوجد التدفئة املركزية واالباجورات واحلمايات واأبواب 
عمره  واحلديد  واخلر�شانة  احلجر  من  والبناء  مزجج  املنيوم  وال�شبابيك  لل�شقة  �شلد  خ�شب 

يقدر 30 �شنة واأ�شوار من حجر ومن طوب وخر�شانة وم�شطبه بارتفاعات متفاوتة.
- وتوجد اأ�شجار واأر�شفة وتري�شات م�شكلة وزينة ومن غرفة حار�ض خلفية وحمام عادي جانب 
م�شطب  ال��درج  وبيت  رخ��ام  ادراج  وتوجد  وق��رل  التري�ض  مع  ومدخل  مبلطة  وتري�شات  البناء 

ورخام ودربزينات.
* الطابق االأول مف�شل: م�شاحة 327م2 مكون من 4 نوم اثنتان منهم ما�شرت مع 3 حمام ا�شايف 
م�شكل  والباط  جلو�ض  مع  اثنان  وال�شالونات  اأطقم  وحمامات  اأبي�ض  لون  جوايكو  ومطبخ 
�شلد  واأب���واب خ�شب  واحلمايات  واالب��اج��ورات  املركزية  التدفئة  ويوجد  وباركيه  ك��راره  ورخ��ام 
ال�شيد  من  م�شتاأجر  والطابق  قرميد  ب�شيطة  ديكورات  مع  مزجج،  املنيوم  وال�شبابيك  لل�شقة 

عبدالرحمن االغا.
- توجد مواقف �شيارات ووا�شل كافة اخلدمات للفيا مع بئر ماء باجلانب اجلنوبي للفيا.

باأن  اأع��اه،  االأر���ض  الواقعة على قطعة  ال�شكنية  الفيا  اأع��اه على  ال�شروحات  - ومن خال 
الفيا تقع يف منطقة �شكنية وخمدومة بكافة اخلدمات وان البناء ت�شطيبه ممتاز وموقعه على 
�شوارع معبده وهو بعمر متو�شط، وح�شب االأ�شعار الدارجة لاأبنية من حيث م�شاحتها وموقعها 
وعمرها ونوع البناء وعمره واأ�شعار ال�شوق مبثل هذا الوقت الأبنية مماثلة نقدر �شعر املرت املربع 

من م�شاحة الطابق االأر�شي واالأبنية واخلدمات كما يلي:
* التقدير:

- نقدر �شعر املرت املربع من الطابق الت�شوية 180 دينار/م2 وعليه يكون قيمة الطابق الت�شوية= 
184م2× 180 دينار/م2= 33120 دينار.

الطابق  قيمة  يكون  وعليه  دينار/م2   250 ب�شعر  االأر�شي  الطابق  من  املربع  املرت  �شعر  نقدر   -
االأر�شي= 326م2× 250 دينار/م2= 81500 دينار اأردين.

- نقدر �شعر املرت املربع من الطابق االأول بقيمة 250 دينار وعليه يكون قيمة الطابق االأول= 
327م2× 250 د/م2= 81750 دينار اأردين.

- نقدر قيمة قطعة االأر�ض كما يلي: نقدر �شعر املرت املربع بقيمة 750 دينار وتاأ�شي�شا عليه:
م�شاحة القطعة= 788م2

القيمة لاأر�ض= 750 دينار/م2× 788م2= 591000 دينار اأردين.
- نقدر �شعر كل من االأ�شوار والبوابات والتري�شات واالأ�شجار والكراجات واخلدمات مع غرفة 

احلار�ض واحلمام وبئر املاء وكافة اخلدمات مببلغ مقطوع= 35000 دينار.
واخلدمات  والتري�شات  واجل��دران  واالأ���ش��وار  واالأبنية  القطعة  �شامل  للعقار  القيمة  جمموع   -

واالأ�شجار كاما مع الكراج والبئر والقرل وكافة اخلدمات بقيمة= 822370 دينار اأردين.
االأ�ش�ض لتقدير العقار: مت االأخذ بعني االعتبار نوع االأر�ض طوابق و�شقق والفيا من اال�شمنت 
اأو الطوب واحلجر واالأبنية يف املنطقة وامل�شاحة للعقار، وعمر البناء وهو متو�شط العمر ومكون 
من اأر�شي وت�شوية، ومت اأخذ بعني االعتبار �شفة اال�شتعمال �شكن وقربها من ال�شارع الرئي�شي 
واملراكز التجارية والقطعة تقع على �شارع معبد. ومت اأخذ بعني االعتبار طبيعة املنطقة ونوع 

التنظيم واخلدمات يف املنطقة وا�شلة للعقار، مت االأخذ باأ�شعار ال�شقق والعقارات باملنطقة.
دينار،  وق��دره )411200(  ببدل  االردين  االهلي  البنك  الدائن  قبل  امل��زاودة من  هذا وقد متت 

اربعمائة واأحد ع�شر الفا ومائتا دينار اردين.
فعلى م��ن ي��رغ��ب ب���امل���زاودة احل�����ش��ور ل���دى دائ����رة تنفيذ حمكمة ب��داي��ة ���ش��م��ال ع��م��ان خ��ال 
ي��وم��ي��ت��ني حمليتني  ه����ذا االع������ان يف ���ش��ح��ي��ف��ت��ني  ل��ن�����ش��ر  ال���ت���ايل  ال���ي���وم  م���ن  ي���وم���اً   )45(
م�����ش��ط��ح��ب��اً م��ع��ه 10% م���ن ال��ق��ي��م��ة امل���ق���درة، ع��ل��ى اأن ال ي��ق��ل ال�����ش��م ع���ن 3% م���ن ب���دل اخ��ر 
م����زاد، اأو ال��دخ��ول ع��ل��ى امل��وق��ع االل���ك���رتوين ل����وزارة ال��ع��دل اخل��ا���ض ب��اخل��دم��ات االل��ك��رتون��ي��ة
باأن  علماً  الكرتونيا،  امل��زاد  تاأمني  مبلغ  ودف��ع   )https://auctions.moj.gov.jo(

اأجور الن�شر والطوابع والداللة تعود على املزاود االأخري.

ماأمور التنفيذ

اعالن بيع اول باملزاد العلني ملدة خم�صة ع�صر يوما
ناعور  �صادر ع�ن دائ�رة تنفي��ذ حمكم��ة �صل��ح 
يف الق�صي���ة التنفيذي����ة رق������م 2018/295ع
ال��ب��ن��ك االه��ل��ي االردين ال���دائ���ن:  وامل��ت��ك��ون��ة ب��ني 

وك������ي������اله امل�����ح�����ام�����ي اجم��������د ال����ع����ب����دال����الت 
وامل�����ح�����ام�����ي ح���������ازم ع�������ص���م���ت اخل���������ص����اون����ة
ب��ك��ف��ال��ة ع����ق����ار: جن������وان ي���و����ص���ف حم���م���د ع��ك��ة

يعلن للعموم بانه مطروح للبيع باملزاد العلني كامل ال�شقة رقم )131( املقامة 
على قطعة االر�ض رقم )368( حو�ض رقم )15( وادي الكربا - من قرية ناعور 
- ارا�شي ناعور - والبالغة م�شاحتها ح�شب �شند الت�شجيل )150م2( والعائدة 
ملكيتها للكفيل بالعقار اعاه واملو�شوعة تاأمينا للدين ل�شالح الدائن البنك 
من   2014/7/17 ت��اري��خ   )962( رق��م  ال��ت��اأم��ني  �شند  مب��وج��ب  االردين  االه��ل��ي 
الدرجة االوىل بقيمة )70000( دينار، �شبعون الف دينار، واملنظم لدى مديرية 

ت�شجيل ارا�شي ناعور.
مت ت�شليم اخلرباء �شور املربزات وبعد مطابقة املربزات مع بع�شها البع�ض من 
جهة ومع واقع القطعة من جهة وجدت منطبقة متام االنطباق وبعد مقارنة 

املربزات مع واقع ال�شقة تبني لنا ما يلي:
1- ال�شقة رقم 131 املقامة على قطعة االر�ض رقم 368 من احلو�ض رقم 15 
ال�شقة  وه��ي  وال�شقق  الطوابق  ن��وع  من  ناعور  قرية  ارا�شي  من  الكربا  وادي 
ال�شمالية من الطابق الثالث عدا �شطحها املعترب منافع م�شرتكة، وتقع ال�شقة 
يف الطابق الثالث من العمارة وتقع القطعة التي تقع عليها ال�شقة داخل حدود 
بلدية لواء ناعور و�شمن احكام تنظيم �شكن ب وتقع القطعة اىل الغرب من 
امل��وؤدي اىل دوار  امليت مب�شافة 200م واىل اجلنوب من الطريق  البحر  طريق 
بلدية ناعور مب�شافة 140م ويحدها من اجلهة ال�شرقية �شارع مر�شم ومعبد 
الطابق  يف  ال��دع��وى  مو�شوع  ال�شقة  وتقع  العامة  اخل��دم��ات  بكافة  وخم��دوم 

الثالث من العمارة.
الت�شجيل  �شند  ح�شب  وذل��ك  )150م2(   )131( رق��م  ال�شقة  م�شاحة  تبلغ   -2
عليها  للمحكوم  مملوكة  وال�شقة  ناعور  ارا�شي  ت�شجيل  مديرية  من  ال�شادر 

كاما.
3- �شكل القطعة التي تقع فيها ال�شقة �شبه منتظم وال�شقة تقع �شمن عمارة 
�شكنية مكونة من اربعة طوابق كل طابق يحتوي على �شقتني وطابق ت�شوية 

ال�شطفاف ال�شيارات وعمر البناء اقل من خم�ض �شنوات.
منها  ال�شمالية  اجل��ه��ة  ويف  ال��ع��م��ارة  م��ن  ال��ث��ال��ث  ال��ط��اب��ق  يف  ال�شقة  تقع   -4
ال�شقة  اىل  الدخول  ال�شقة من احلجر ومت  فيها  تقع  التي  العمارة  وواجهات 
املالكة  قبل  م�شغولة من  الك�شف  عند  ال�شقة  ان  تبني  تفا�شيلها حيث  ملعرفة 
م��ن اجلب�ض  دي��ك��ورات  على  �شقفها  وي��ح��ت��وي  ال��داخ��ل  م��ن  م��ده��ون��ة  وال�شقة 
وتتاألف ال�شقة من �شالة ا�شتقبال وحمام �شيوف يتكون من مقعدة افرجني 
ار�شيته  ومطبخ  جلو�ض  وغرفة  ال�شرياميك  من  وجدرانه  ار�شيته  ةومغ�شلة 
وجدرانه مبلطة بال�شرياميك وخزائنه من خ�شب البلوط وهي خزائن �شفلية 
وعلوية وللمطبخ باب خارجي يفتح على برندة خارجية و�شقف املمرات يحتوي 
على ديكورات من اجلب�ض وحتتوي ال�شقة كذلك على ثاث غرف نوم ار�شيتها 
مبلطة بال�شرياميك احدها غرفة نوم ما�شرت يتبع لها حمام افرجني و�شور 
اخل�شب  من  م�شنوعة  ال�شقة  اب��واب  وجميع  �شغرية،  م�شتودع  وغرفة  بوك�ض 
وال�����ش��ب��اب��ي��ك م��ن االمل��ن��ي��وم ول��ه��ا اب���اج���ورات ت��ع��م��ل ي��دوي��ا ع���دا ���ش��ب��اك غرفة 
وال�شقة  حديدية  حمايات  ولل�شبابيك  الكهرباء  على  تعمل  التي  اال�شتقبال 
مزودة بالتدفئة املركزية وجميع اجلدران واال�شقف مدهونة امل�شن واال�شقف 

حتتوي على ديكورات من اجلب�ض.
ثانيا: التقدير: نقدر قيمة املرت املربع الواحد بهذه ال�شقة مببلغ 550 دينارا، 
فتكون قيمة ال�شقة= 150م2× 550 دينارا= 82500 دينار، اثنان وثمانون الفا 

وخم�شمائة دينار.
ثالثا: ا�ش�ض التقدير: قمنا بالتقدير بطريقة املقارنة والتكلفة مبثيات هذه 
ال�شقة والرجوع ال�شعار ال�شقق يف هذه الفرتة يف املنطقة التي تقع فيها ال�شقة 
مقارنة مع عمر البناء وت�شطيباته وموقعه وقربه وبعده عن اخلدمات ونوع 
ا�شحاب  و�شوؤال  ال�شقة  عليها  تقع  التي  العمارة  عليها  الواقع  االر���ض  تنظيم 
وامل�شاحة  االرا�شي  دائرة  يف  اال�شا�ض  با�شعار  وباال�شتئنا�ض  املجاورة،  العقارات 
خربتنا يف جمال التقدير كهند�شني وم�شاحني ومقدرين عقاريني مرخ�شني.
ناعور خال  تنفيذ حمكمة �شلح  لدائرة  باملزاودة احل�شور  فعلى من يرغب 
خم�شة ع�شر يوما من اليوم التايل لن�شر هذا االعان يف �شحيفتني يوميتني 
حمليتني، م�شطحبا معه 10% من القيمة املقدرة على ان ال تقل املزاودة عن 
ن�شبة 50% من القيمة التقديرية، علما بان اجور الداللة والطوابع تعود على 

املزاود االخري.
ماأمور التنفيذ

اعالن بيع ثالث �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية 
غرب عمان يف الق�صية التنفيذية رقم 2018/2078

واملتكونة بني املحكوم لها: �صركة البنك االردين الكويتي
وكيلها املحامي حرب نا�صر

واملحكوم عليهما: م�صطفى يا�صر م�صطفى ملحم
ورندة �صليم عبداملهدي ملحم

يعلن للعموم بانه مطروح للبيع باملزاد العلني وعن طريق دائرة تنفيذ حمكمة 
بداية غرب عمان ال�شقة ال�شكنية ذات الرقم )135( الواقعة على قطعة االر�ض 
رقم )1302( حو�ض رقم )16( دير غبار - قرية وادي ال�شري - من ارا�شي غرب 
ملحم  م�شطفى  يا�شر  م�شطفى  عليهما  للمحكوم  ملكيتها  والعائدة  عمان، 
ورندة �شليم عبداملهدي ملحم واملرهونة ل�شالح �شركة البنك االردين الكويتي 
مبوجب �شند تاأمني دين رقم )951( واملنظم بتاريخ 2011/11/7 وال�شادر عن 
والر�شوم  دينار   )125000( قيمته  وال��ذي  عمان  غ��رب  ارا���ش��ي  ت�شجيل  مدير 

وامل�شاريف والفائدة والعمولة.
ال�شقة اخلام�شة من  الدعوى هو عبارة عن  العقار مو�شوع  العقار:  * و�شف 
الطابق الثالث عدا �شطحها املعترب منافع م�شرتكة ويتبع لها ترا�ض مك�شوف 
م�شاحته )8م( واملقامة �شمن البناء املقام على قطعة رقم )1302( حو�ض رقم 
)16( دير غبار - من ارا�شي قرية وادي ال�شري - ونوع االر�ض طوابق و�شقق 
لدائرة  تابعة  وت�شجيليا  )191م2(  الت�شجيل  �شند  ح�شب  م�شاحتها  والبالغ 
منطقة   - الكربى  عمان  المانة  تابعة  وتنظيميا  عمان  غرب  ارا�شي  ت�شجيل 
اربع واجهات  ال�شري - وتنظيم االر�ض �شكن )ب( احكام خا�شة والبناء  وادي 
ال�شقق  خلدمة  كهربائي  وم�شعد  حديد  دراب��زي��ن  مع  رخ��ام  درج  وبيت  حجر 
وطابق ت�شوية خدمات لل�شقق وعمر البناء حوايل )9( �شنوات وتقع على ثاثة 
�شوارع معبدة يحدانها باجلهة ال�شمالية وال�شرقية والغربية معروفني با�شم 
واالر�ض  من�شور  عبدالكرمي  و�شارع  الها�شميني  و�شارع  ا�شتيتية  نايف  زكريا 
غري ال�شكل وكافة اخلدمات متوفرة لها ومقام على قطعة االر�ض عدة ابنية 
و�شمنها )50( �شقة وال�شقة تقع �شمن البناء الواقع على ال�شارع الها�شميني 
)�شجرة  فندق  مقابل  وتقع  ال��ع��ايل  ال�شغط  خطوط  مب��رور  تتاأثر  واالر����ض 

الزيتون( وجميع اخلدمات متوفرة لها.
* و�شف ال�شقة: ال�شقة لها مدخل من بيت الدرج وحتمل الرقم )135( ح�شب 
االر�شية  طعام  مع  �شيوف  غرفة  من  موؤلفة  وه��ي  للبناء  الداخلي  الرتقيم 
رخام مع نظام تكييف حامي بارد مركزي بال�شقف مع ديكورات جب�شني وحمام 
املطبخ  بلكونة م�شرتكة مع  بها  �شيوف وغرفة معي�شة االر�شية رخام ملحق 
واملطبخ راكب )3( واجهات خزائن علوية و�شفلية وغرفة خادمة وثاث غرف 
نوم منهم واح��دة ما�شرت مع حمام وحمام م�شرتك بني الغرف ار�شية غرف 
النوم خ�شب باركيه واالبواب الداخلية خ�شب وال�شبابيك املنيوم مع اباجورات 
جب�شني  ديكورات  �شوبر  لل�شقة  العام  والت�شطيب  جب�شني  وديكورات  كهرباء 

والت�شطيب العام لل�شقة �شوبر ديلوك�ض.
* التقدير: وقدر اخلرباء وح�شب موقع ال�شقة وم�شاحتها وت�شطيبها وح�شب 
الو�شف ال�شابق لها وموقعها معدل قيمة �شعر املرت املربع الواحد لها مببلغ 
)900( دينار، وعليه يكون قيمة ال�شقة مو�شوع الدعوى وما يتبعها من ار�ض 

وخدمات مببلغ يقدر كما يلي:
× 900 دينار/م2 = 171900 دينار )مائة وواحد و�شبعون الفا  امل�شاحة 191م2 

وت�شعمائة دينار(.
غرب  بداية  حمكمة  تنفيذ  دائ��رة  مراجهة  باملزاد  بالدخول  يرغب  من  فعلى 
عمان خال خم�شة ع�شر يوما من اليوم التايل من ن�شر اعان البيع بال�شحف 
املحلية، م�شطحبا معه 10% من القيمة املقدرة لل�شقة على ان ال يقل الدخول 
الداللة  اأج��ور  ب��اأن  علما  ال�شكنية،  لل�شقة  املقدرة  القيمة  من   %50 عن  باملزاد 

والطوابع على املزاود االخري.

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غرب عمان

لدى حمكمة بداية حقوق عمان 
مذكرة تبليغ

موعد جل�صة للمدعى عليه
رقم الدعوى: 2019/3008

ال�قا�ش��ي: يا�شر القيهوي
ا�شم املدعى عليه: هيثم �شالح �شامل الرواحنة

عنوانهما: عمان/ام اذينة/�شارع الظهران/بناء رقم 36. 
 2019/9/17 امل���واف���ق  ال��ث��اث��اء  ي���وم  ح�����ش��ورك��م  يقت�شي 
البدائية  ال��دع��وى  يف  للنظر  ���ش��ب��اح��اً  ال��ت��ا���ش��ع��ة  ال�����ش��اع��ة 
االإ�شكان  بنك  عليكم  اأقامها  والتي  اأع��اه  رقم  احلقوقية 
مل  ف��اإذا  ق��زاز  نيفني  املحامية  وكيلته  والتمويل  للتجارة 
املن�شو�ض  االأحكام  عليك  تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�شر 

عليها يف قانون اأ�شول املحاكمات املدنية.

لدى حمكمة بداية حقوق عمان 
مذكرة تبليغ

موعد جل�صة للمدعى عليه
رقم الدعوى: 2019/3024

ال�قا�ش��ي: يا�شر القيهوي
ا�شم املدعى عليه: جمال حممد تركي العطاونة

ع��ن��وان��ه��م��ا: ع��م��ان/م��ارك��ا/���ش��ارع ن���ادي ال�����ش��ي��ارات/ق��اب��ل 
حديقة احل�شانة 

 2019/9/17 امل���واف���ق  ال��ث��اث��اء  ي���وم  ح�����ش��ورك��م  يقت�شي 
البدائية  ال��دع��وى  يف  للنظر  ���ش��ب��اح��اً  ال��ت��ا���ش��ع��ة  ال�����ش��اع��ة 
االإ�شكان  بنك  عليكم  اأقامها  والتي  اأع��اه  رقم  احلقوقية 
مل  ف��اإذا  ق��زاز  نيفني  املحامية  وكيلته  والتمويل  للتجارة 
املن�شو�ض  االأحكام  عليك  تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�شر 

عليها يف قانون اأ�شول املحاكمات املدنية.

مذكرة تبليغ
موعد جل�صة للمدعى عليه

�صادرة عن
حمكمة بداية حقوق جنوب عمان 

رقم الدعوى: 2019/413
ا�شم القا�شي: حممد ابوالغنم 

ا�شم طالب التبليغ ومن ميثله: بنك االإ�شكان للتجارة والتمويل 
وكيلته املحامية مرمي املهر.

ا�شم املطلوب تبليغه: موؤ�ش�شة علي احلوامده التجارية 
وعنوانه/: عمان - ام نوارة - جنوب الدفاع املدين �شرق م�شجد 

عوده من�شور.
ال�شاعة   2019/9/17 املوافق  الثاثاء  يوم  ح�شوركم  يقت�شي 
التا�شعة للنظر يف الدعوى رقم اعاه والتي اقامها عليكم بنك 
املوعد  حت�شريف  مل  ف��اذا  ����ض.م.ع  والتمويل  للتجارة  اال�شكان 
املحدد تطبق عليك االحكام املن�شو�ض عليها يف قانون ا�شول 

املحاكمات املدنية.

اخ��ط��ار ���ش��ادر ع��ن دائ���رة تنفيذ
ع����م����ان/ب����ال����ن���������ش����ر  ب��������داي��������ة   
رق�������م ال������دع������وى ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة 

2019/23686 ك
ا�شم املحكوم عليه/املدين: علي �شلمان 

علي جوهر 
ا�شامه  امل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/ال��ك��ف��ي��ل:  ا���ش��م 

ا�شعد مبارك الرويلي 
وعنوانهم: جمهولوا مكان االقامة.

دينار   1249 ب��ه/ال��دي��ن  املحكوم  املبلغ 
املحاماه  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 

والفائده ان وجدت
خم�شة  خ��ال  ت����وؤدوا  ان  عليكم  يجب 
ه��ذا  تبليغكم  ت��اري��خ  ت��ل��ي  ي��وم��ا  ع�شر 
ال�����ش��رك��ة  ل���ه  امل���ح���ك���وم  اإىل  االخ����ط����ار 
 - املتنقلة  الهواتف  خلدمات  االردنية 
وكيلها املحامي حممود العبادي، املبلغ 

املبني اعاه.
واذا انق�شت هذه املدة ومل توؤد الدين 
القانونية  الت�شوية  تعر�ض  اأو  املذكور 
���ش��ت��ق��وم دائ�������رة ال��ت��ن��ف��ي��ذ مب��ب��ا���ش��رة 
قانونا  ال��ازم��ة  القانونية  املعامات 

بحقكم.
ماأمور التنفيذ

حم��ك��م��ة ���ش��ل��ح ح���ق���وق ال��ك��رك
م����ذك����رة ت��ب��ل��ي��غ ح���ك���م ب��ال��ن�����ش��ر
/1-34 ال�����������دع�����������وى:  رق�����������م 
ع����ام �����ش����ج����ل   )2018/622(

تاريخ احلكم : 2018/6/28
طالب التبليغ وعنوانه: دخل اهلل �شامة �شامل 
العاوين - الكرك - وكيله املحامي فايد عواد 

�شلمان العمرييني - تلفون 0795982724
امل��ق��اول��ون  ���ش��رك��ة  وع���ن���وان���ه:  تبليغه  امل��ط��ل��وب 
ال��ع��ب��ديل - م��ق��اب��ل  امل��ت��خ�����ش�����ش��ون - ع���م���ان - 
 0776500000 تلفون   - والتعليم  الرتبية  وزارة 

وميثلها ظافر دروي�ض الدجاين
خا�شة احل��ك��م: ل��ه��ذا و���ش��ن��دا مل��ا ت��ق��دم وحيث 
اثبت املدعي دعواه بالبينة اخلطية املربزة م/1 
يناق�شها تقرر  او ما  وم/2ال��ت��ي مل يرد عك�شها 

املحكمة:
ق��ان��ون  م��ن  10و11  امل����واد  ب��اح��ك��ام  ع��م��ا  اوال: 
ال��ع��ديل  ال��ب��ي��ن��ات و1818 م���ن جم��ل��ة االح���ك���ام 
ب����اداء م��ب��ل��غ 622  امل��دع��ى عليها  ب���ال���زام  احل��ك��م 

دينارا للمدعي
من  161و166و167  امل���واد  باحكام  عما  ثانيا: 
املدعى  املدنية ت�شمني  املحاكمات  قانون ا�شول 
 60 ومبلغ  وج��دت  ان  وامل�شاريف  الر�شوم  عليها 
القانونية  والفائدة  حماماة  اتعاب  ب��دل  دينارا 
ال�شداد  وح��ت��ى  الق�شائية  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن 

التام
الوجاهي  ومبثابة  امل��دع��ي  بحق  وجاهيا  ق���رارا 
ب��ح��ق امل���دع���ى ع��ل��ي��ه ق��اب��ا ل���اع���رتا����ض ���ش��در 
واف���ه���م ع��ل��ن��ا ب��ا���ش��م ح�����ش��رة ���ش��اح��ب اجل��ال��ة 
امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين ب��ن احل�����ش��ني امل��ع��ظ��م يف 

2018/6/28

وزارة العدل
دائ����������رة ت���ن���ف���ي���ذ ������ش�����رق ع���م���ان
اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ

رق������م ال�����دع�����وى ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة: 
)2 0 1 9 -5 4 0 4 ( /1 1 -3
ك  - ع�������������������������ام  ������������ش�����������ج�����������ل 
املدين : عبدالبا�شط  ا�شم املحكوم عليه / 

�شفاح �شامة حوامدة
�شارع  ال�شمالية  م��ارك��ا   / ع��م��ان   : عنوانه 
زم���زم م��ق��اب��ل خم��اب��ز خ��ال��د - حم��ل غنى 

وزينة ل�شناعة وجتارة االحذية 
رقم االعام / ال�شند التنفيذي : 6

حمل �شدوره : تنفيذ �شرق عمان
املحكوم به / الدين : 2600 دينار والر�شوم 
وامل�����ش��اري��ف وات���ع���اب امل��ح��ام��اة ان وج���دت 

والفائدة ان وجدت
ت��وؤدي خ��ال خم�شة ع�شر  ان  يجب عليك 
يوما تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار اىل 
ال��دائ��ن �شمري ح��ن��ا عي�شى   / ل��ه  امل��ح��ك��وم 

نازي املبلغ املبني اعاه
ال��دي��ن  ت����وؤد  امل����دة ومل  ان��ق�����ش��ت ه���ذه  واذا 
امل���ذك���ور او ت��ع��ر���ض ال��ت�����ش��وي��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة 
املعامات  مببا�شرة  التنفيذ  دائ��رة  �شتقوم 
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املدين : وائ��ل توفيق  ا�شم املحكوم عليه / 

ح�شن ال�شربجي
بجانب  �شامل  ���ش��ارع   / ال��زرق��اء   : عنوانه 
م�����ش��ج��د ع��ب��دال��رح��م��ن ب���ن ع���وف �شاحب 

حمل برادي و�شتائر 
رق������م االع��������ام / ال�������ش���ن���د ال���ت���ن���ف���ي���ذي : 

 2019/2081
حمل �شدوره : تنفيذ الزرقاء 

املحكوم به / الدين : 1350 دينار والر�شوم 
واالتعاب والفائدة

ت��وؤدي خ��ال خم�شة ع�شر  ان  يجب عليك 
يوما تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار اىل 
الدائن مهيب حامد حممد   / له  املحكوم 
املبلغ  ب��ن��وره  ن��اف��ع  املحامي  وكيله  حبايب 

املبني اعاه
ال��دي��ن  ت����وؤد  امل����دة ومل  ان��ق�����ش��ت ه���ذه  واذا 
امل���ذك���ور او ت��ع��ر���ض ال��ت�����ش��وي��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة 
املعامات  مببا�شرة  التنفيذ  دائ��رة  �شتقوم 

التنفيذية الازمة قانونا بحقك
ماأمور التنفيذ / الزرقاء

حمكمة الزرقاء االبتدائية - دائرة تنفيذ الزرقاء 
اعان بيع مزاد للمره الثانية 

الرقم : 2013/23 انابات �شرق عمان 
التاريخ 2019/9/9

تعلن دائرة تنفيذ الزرقاء للعموم بانه �شيباع باملزاد العلني ح�ش�ض املحكوم عليها مي�شون علي �شليمان علي يف  قطعة االر�ض رقم 253 
حو�ض رقم 9 حو�ض عوجان اجلنوبي لوحه رقم 9من ارا�شي قرية الزرقاء ارا�شي حمافظة الزرقاء لقاء دين املحكوم له ابراهيم 
حماد حممد حماد وكيله املحامي حممد ال�شمادي وقطعة االر�ض املو�شوفه اعاه من نوع امللك م�شاحتها دومن واحد وثمامنائة 
واثنان وثمانون مرت مربع متلك املحكوم عليها  2496ح�شة من ا�شل 7488ح�شه تقع داخل حدود بلدية الزرقاء وهي داخل التنظيم 
تنظيمها �شكن ج والقطعه مير من خالها جمرى نهر الزرقاء مما يوؤدي اىل تق�شيمها اىل جزءان اجلزء الغربي وم�شاحته 1074 
مرت مربع وهو غري خمدوم بطريق ويقع على �شيل الزرقاء مبا�شرة ويوجد جزء من القطعه منطقة حمظور امل�شار فيها وهي خالية 
من االبنية واال�شجار يوجد بها كماليات من الرمل الطمم واجلزء ال�شرقي مير من خاله خط ال�شرف ال�شحي الرئي�شي مما 
يوؤدي اىل تق�شيمها اىل قطعتان جزء يقع على جمرى ال�شيل مبا�شرة وم�شاحته 233 مرت مربع وهو منطقة حمظور البناء عليه 
كاما وال ي�شلح للبناء وال يوجد له طريق خلدمة هذا اجلزء وجزء يف املنطقة ال�شرقية للقطعه يقع على طريق فرعي غري معبد 
عر�ض ثاث مرت وم�شاحة 575 والقطعه خالية من االبنية  او اي مزروعات واملوقع قريب من اخلدمات والقطعه قريبه من �شارع 
الفيا�ض قرب مثلث جبل االمرية رحمه بجانب جمرى ال�شيل مبا�شرة وقد قد اخلبري املنتخب يف هذه الدعوى قيمة املرت املربع 

الواحد لار�ض بع�شرون دينار وبذلك تكون قيمة االر�ض 1882×20 = 37640 دينار 
�شبعه وثاثون الف و�شتمائة واربعون دينار علما بان القطعه اململوكه  كما يلي : 

وعليه فان قيمة ح�شة ال�شريكة/ املحكوم عليها مي�شون علي �شليمان علي هي اثنى ع�شر الف وخم�شمائة و�شته واربعون الف دينارا 
و 660 فل�شا 

وعليه فمن يرغب بال�شراء مراجعة دائرة تنفيذ الزرقاء خال 
تلي تاريخ ن�شر هذا االعان يف اجلريده املحلية م�شطحبا معه 10% من القيمة املقدره بها ح�شة  املحكوم عليها مي�شون يف قطعة 
االر�ض املو�شوفه اعاه علما بان اجور الدالله و ر�شوم والطوابع تعود على املزاود االخري وينتهي املزاد يف متام ال�شاعه الثالثه من 

بعد ظهر اليوم الذي �شيفتتح فيه املزاد خال املده املذكورة اعاه 
مامور التنفيذ

قيمة احل�شة دينار  مقدار احل�شه من االر�ض م2  مقدار احل�شة ح�شب �شند الت�شجيل  ا�شم ال�شريك الرقم 

25093.34 1254.66 4992 زه�������������ري حم�������م�������د ال��������ي��������ا���������ض ح����������داد  1

12546.66 627.34 2496 م�����ي�����������ش�����ون ع������ل������ي ������ش�����ل�����ي�����م�����ان ع���ل���ي  2

37640 1882 7488 املجموع 


