






اإعالن بيع اأول باملزاد العلني �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية 
حقوق �صمال عمان يف الق�صية التنفيذية رقم )2008/2842ع(

يعلن للعموم اأنه مطروح للبيع باملزاد العلني يف الق�ضية التنفيذية رقم )2008/2842ع( واملتكونة بني املحكوم له 
البنك الإ�ضالمي الأردين وكيله املحامي فرا�س ا�ضتيوي واملحكوم عليهم �ضركة عبد ال�ضالم فريحات و�ضريكته 
- هديل لل�ضياحة - بيع قطعة الأر�س رقم )3422( حو�س رقم )8( مرج الأجرب قرية بدران من اأرا�ضي �ضمال 

عمان والعائد ملكيتها للمحكوم عليه عبد ال�ضالم عبد الرحمن حممد الفريحات كاماًل.
1( و�ضف قطعة الأر�س:-

تقع قطعة الأر�س رقم )3422( حو�س رقم )8( مرج الأجرب من اأرا�ضي قرية بدران التابعة ملديرية ت�ضجيل 
اأبو ال�ضعر ويقع على  اأر�ضي �ضمال عمان والبالغ م�ضاحتها )500م2( حي املروج والأر���س خمدومة ب�ضارع نادر 
احلد ال�ضمايل ال�ضرقي لقطعة الأر���س وهو �ضارع ترابي )غري معبد( والأر���س ذات �ضكل منتظم وتقع �ضمال 
�ضارع رفعت �ضموط )الرئي�ضي( و�ضمال �ضرق �ضوبر ماركت الباب و�ضمال �ضرق م�ضجد �ضيوف الرحمن وبالقرب 
الأبنية والإن�ضاءات والأ�ضجار وهي ذات �ضكل منتظم وذات طبوغرافية مائلة ميل  منه وهي �ضليخ خالية من 
فيها  التنظيم  اأحكام  والبناء ح�ضب  للزراعة  ت�ضلح  تربة حمراء  ذات  باجتاه اجلنوب وهي  ال�ضمال  ب�ضيط من 
وال�ضتعمال التنظيمي للقطعة )�ضكن )ج(( وهي ذات موقع جيد وحماطة باأبنية �ضكنية وفلل وهي قريبة من 

كافة اخلدمات الأ�ضا�ضية.
الأر���س )175( دينار، وعليه= )500م2× 175 دينارا=  الواحد من قطعة  املربع  التقديرات: قدر �ضعر املرت   )2

87500 دينار، �ضبعة وثمانون األفاً وخم�ضمائة دينار.
فعلى من يرغب بالدخول باملزاودة مراجعة دائرة تنفيذ �ضمال عمان وذلك خالل )15( يوماً من اليوم التايل 
لتاريخ ن�ضر هذا الإعالن م�ضطحباً معه )10%( من قيمة التقدير كتاأمينات على اأن ل يقل بدل امل��زاودة عن 

)50%( من القيمة املقدرة، علماً باأن ر�ضوم الدللة والن�ضر والطوابع على املزاود الأخري. 
ماأمور التنفيذ

اعالن بيع باملزاد العلني للمرة الثانية �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 
بداية عمان يف الق�صية التنفيذية رقم 2017/20244ب

يعلن للعموم بانه مطروح للبيع يف املزاد العلني يف الق�ضية التنفيذية رقم 2017/20244ب واملتكونة بني املحكوم لها ن�ضمة عبداجلليل ح�ضني 
بحر وبني املحكوم عليهم ورثة املرحوم طاهر ابراهيم خليل عناية بال�ضافة اىل الرتكة كل من: 1-فاطمة حممد عبدالفتاح عناية، 2-را�ضم 
طاهر خليل عناية، 3-في�ضل طاهر خليل عناية، 4-با�ضم طاهر خليل عناية، 5-خليل طاهر خليل عناية، 6-حممد يا�ضر طاهر خليل عناية، 
7-تودد طاهر خليل عناية، 8-طاهرة طاهر خليل عناية، 9-عناية طاهر خليل عناية، 10اريج طاهر خليل عناية، واملتعلقة بالعقار املو�ضوف 

تاليا:
اأول: و�ضف قطعة الر�س وما عليها من بناء: تقع الر�س يف مدينة عمان – منطقة ب�ضمان – رقم القطعة 961 حو�س جرينني الغربي رقم 
)5( مب�ضاحة )550م2( بحي جبل النزهة على �ضارع حلج – وبالقرب من م�ضجد �ضفيان اللوزي – وخلف �ضارع الردن – من ارا�ضي ت�ضجيل 
عمان، والر�س مقام عليها بناء �ضكني مكون من اربعة طوابق والواجهة المامية من احلجر وباقي الوادهات من الطوب والدكة والق�ضارة 

وكل طابق مكون من:
* طابق الت�ضوية: عبارة عن �ضقة مكون من غرفتني ومطبخ وحمام ومدخل م�ضتقل وار�ضيات هذه ال�ضقة بالط حملي موزايكو، اجلدران دهان 

امل�ضن، احلمام عربي، املطبخ قواطع رخام، وباقي الت�ضطيبات �ضعبي.
* الطابق الر�ضي: عبارة عن ثالث �ضقق وكل �ضقة عبارة عن �ضالة وغرفتني ومطبخ وحمام وار�ضيات ال�ضقق بالط حملي موزايكو، ال�ضبابيك 

املنيوم مع اباجور يدوي و�ضبك حماية، اجلدران دهان امل�ضن، املطبخ خ�ضب فورمايكا، وخزائن املنيوم، احلمامات بانيو.
* الطابق الول: عبارة عن �ضقتني �ضكنيتني وكل �ضقة مكونة من:

- ال�ضقة ال�ضرقية: عبارة عن غرفتي نوم ومطبخ وحمام وار�ضيات هذه ال�ضقة بالط حملي موزايكو، اجلدران دهان امل�ضن، وال�ضبابيك املنيوم 
مع اباجورات يدوي، و�ضبك حماية وباقي الت�ضطيبات �ضعبي.

- ال�ضقة الغربية: عبارة عن �ضالون ومطبخ وحمام عدد )2( و)3( غرف نوم وار�ضيات هذه ال�ضقة بالط �ضحف، دهان امل�ضن وديكورات جب�ضني، 
وال�ضبابيك املنيوم مع اباجورات يدوي و�ضبك حماية وباقي الت�ضطيبات �ضعبي.

* الطابق الثاين: عبارة عن ثالث �ضقق �ضكنية وكل �ضقة مكونة من: �ضالة وغرفتي نوم ومطبخ وحمام وار�ضيات ال�ضقق بالط حملي موزايكو 
واجلدران دهان امل�ضن وال�ضبابيك املنيوم مع اباجورات يدوي و�ضبك حماية وباقي الت�ضطيبات �ضعبي.

- البناء مهجور وهو بحاجة اىل ال�ضيانة من حيث معاجلة الرطوبة واع��ادة الدهان وترميم ال�ضقف وازال��ة الج��زاء املتهالكة من الق�ضارة 
ويحيط بها ا�ضوار من جميع اجلهات

ثانياً: تقدير القيمة: التقدير:

القيمة الجماليةقيمة م2/دامل�ضاحة/م2الو�ضف
55017093500الر�س رقم 961

16612019920طابق الت�ضوية
29114040740الطابق الر�ضي

29114040740الطابق الول
29114040740الطابق الثاين

235640املجموع
القيمة الجمالية: مائتان وخم�ضة وثالثون الفا و�ضتمائة واربعون دينارا اردنيا

وعلى من يرغب يف الدخول باملزاد العلني عليه مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية عمان خالل ثالثني يوماً من اليوم التايل من ن�ضر هذا 
العالن، م�ضطحبا معه عربونا بواقع 10% من القيمة املقدرة للعقار اعاله والبالغة )235640( دينارا اردنيا، والر�ضوم والطوابع واجور الن�ضر 

والدللة �ضتعود على املزاود.
.)https://auctions.moj.gov،jo/index.aspa( :وملن يرغب باملزاودة الكرتونيا ان يزاود على موقع وزارة العدل

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية عمان

حمكمة الزرقاء االبتدائية -دائرة التنفيذ  الرقم: 2019/1740  التاريخ: 2019/9/15
اعالن بيع عقار �صندا الحكام قانون التنفيذ -الق�صية التنفيذية 2019/1740

تعلن دائرة تنفيذ حمكمة بداية الزرقاء بانه �ضوف يباع يف املزاد العلني ح�ضة املحكوم عليه بذل عطل و�ضرر يف العقار املو�ضوف يف تقرير اخلربه 
املرفق �ضورة منه والعائدة ملكيته  للمدين: ر�ضيد عبد الرازق العتوم 

لقاء دين الدائن: عناد احمد حممد طه  البالغ 23200 دينار اردين 
معلومات القطعة 

مديرية الت�ضجيل  القرية  رق���������������م 
اللوحة 

رقم احلو�س  رقم القطعة

الزرقاء  عطل الزرقاء والر�ضيفة  214 11 الزواهره 2014
املحكوم عليه/وكيله 

امل�ضاحة/مرت مربع  اجمايل احل�ض�س احل�ض�س  رقم القطعة 

765.25 م2  2 1 2014
املوقع العام: 

تقع القطعه يف الزرقاء الزواهره اىل اجلنوب من ال�ضارع الوا�ضل من دوار الدله اىل دوار خمي�س بحدود 60 مرت على �ضارع متفرع باجتاه املركز 
ال�ضحي حيث تبعد اىل ال�ضمال الغربي من املركز ال�ضحي بحدود 250 مرت وجميع اخلدمات متوفره وتنظيم القطعه �ضكن جيم وذلك ح�ضب 

املخطط التنظيمي ال�ضادر من بلدية الزرقاء بالو�ضل رقم 861738 تاريخ 2019/8/8
و�ضف القطعة: 

على القطعه بناءان الول وهو يخ�س املدعي عليه وهو عباره عن بناء مكون من ار�ضي واول وجزء من ثاين والبناء من احلجر ت�ضطيب جيد 
الطابق الول عبارة عن 5 غرف نوم و�ضالة وحمامات من بينها ما�ضرت ومطبخ ت�ضطيب جيد ار�ضيات �ضرياميك ومطبخ وحمامات �ضرياميك 

لل�ضقف وديكورات يف اجلدران وال�ضقف وجب�ضني 
مطبخ راكب من اخل�ضب والت�ضطيب العام ممتاز ومب�ضاحة 200 مرت مربع 

الطابق الول عباره عن 4 غرف نوم و�ضالة ومطبخ وثالث حمامات من �ضمنها ما�ضرت عدد 2 بنف�س ت�ضطيب الطابق الول ومب�ضاحة 200 
مرت مربع

وم�ضاحة   2017 القرميد  عمل  مت  قرميد  يعلوه  تر�س  اىل  بال�ضافة  جيد  ت�ضطيب  ومطبخ  وحمام  غرفتني  رووف  عن  عبارة  الثاين  الطابق 
الروف 120 مرت مربع 

يوجد درج داخلي للطوابق العليا رخام بدون دربزين 
البواب خ�ضب و�ضبابيك زجاج املنيوم عليها �ضبك حماية يوجد ثالث مداخل للبناء ابواب حديد 

الت�ضطيب اخلارجي عادي وهو عباره عن  اليه  الدخول  نتمكن من  الها�ضمية مل  الردنية  بناء ثاين يف اجلهه اخللفية يعود للخزينة  يوجد 
طابقني من الطوب وال�ضمنت ومب�ضاحة اجمالية 260 مرت مربع 

احت�ضاب القيمة املقدرة 
وعليه قدر القيم التاليه 

تقدر قيمة املرت الواحد لالر�س مببلغ 50 دينار  50 × 765.25 = 38262.5 دينار 
اقدر قيمة املرت الواحد للطابق الر�ضي للبناء المامي مببلغ 220 دينار  220 × 200 = 44000 دينار 

اقدر قيمة املرت الواحد للطابق الثاين للبناء المامي مببلغ 200 دينار  دينار  200 × 200 = 40000
اقدر قيمة املرت الواحد للروف للبناء المامي مببلغ 100 دينار  100 × 120 = 12000 دينار

اقدر قيمة املرت الواحد لل�ضطح مببلغ 30 دينار  30 × 200 = 6000 دينار 
اقدر قيمة اجمالية جلميع ال�ضافات اخلارجية والقرميد وغريها مبلبغ 6000 دينار 

اقدر قيمة املرت الواحد للبناء اخللفي اخلزينة مببلغ 100 دينار  100 × 206 = 26000 دينار  وعليه تكون القيمة الجمالية لالر�س وما عليها 
مببلغ 172262.5 دينار 

وعليه تكون قيمة ح�ض�س ال�ضريك مببلغ 86131.25 دينار )�ضته وثمانون الفا وماية وواحد وثالثون دينارا ومايتان وخم�ضون فل�ضا(
فعلى من يرغب بالدخول يف املزاد مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية الزرقاء خالل ثالثني يوما تلي تاريخ ن�ضر هذا العالن يف اجلريده 
املحليه م�ضطحبا معه 10% من القيمة املقدره للعقار اعاله علما ان اجور الدلله ور�ضوم الطوابع تعود على املزاود الخري حيث �ضيتم افتتاح 

ماأمور التنفيذاملزاد خالل املدة اعاله ولغاية نهايتها.

وزارة العدل
حم��ك��م��ة ���ص��ل��ح ح���ق���وق ارب����د
بال�صهود خا�صة  ح�صور  مذكرة 
/1-15 ال�������دع�������وى  رق��������م 
ع��ام ���ص��ج��ل   )2017-9263(
ال����ه����ي����ئ����ة/ ال����ق����ا�����ص����ي ع��م��ر 
اح���م���د ع����ب����داهلل ال���رواج���ي���ح
ا���ص��م ال�����ص��اه��د وع��ن��وان��ه: عبري 
���ص��م��ري حم���م���ود ال�����ص��ي��خ ذي���ب

عمان/ ماركا و�ضكانها
ي��ق��ت�����ض��ي ح�������ض���ورك ي�����وم اخل��م��ي�����س 
 9.00 ال�����ض��اع��ة   2019/9/26 امل���واف���ق 
اعاله  رق��م  الدعوى  يف  ال�ضهادة  لداء 
احمد  ب��راء  بني مدعي  ما  املتكونة يف 

حممود ابو الهيجاء 
ابو  عبداهلل  اويف حممود  عليه  مدعى 

حجه واخرون
فاذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تطبق 
امل��ن�����ض��و���س عليها يف  ع��ل��ي��ك الح���ك���ام 

قانون ا�ضول حماكم ال�ضلح

وزارة العدل
دائ�����������رة ت���ن���ف���ي���ذ ال�������ص���ل���ط
اخ����ط����ار �����ص����ادر ع����ن دائ������رة 
ال�����ت�����ن�����ف�����ي�����ذ/ ب����ال����ن���������ص����ر
-11 التنفيذية  ال��دع��وى  رق��م 
عام �صجل   )2019-1134(/11
ا�صم املحكوم عليه/ املدين احمد 
ع���ب���دال���رزاق حم��م��د ال��دب��ا���س

عنوانه: ال�ضلط / �ضاحية الزهور – قرب ق�ضر العدل
 )2018-1273(1-11 التنفيذي  ال�ضند  الع����الم/  رق���م 

�ضجل عام
تاريخه 2018/9/30

حمل �ضدوره تنفيذ ال�ضلط
وامل�ضاريف  والر�ضوم  دينار   637.117 الدين  به/  املحكوم 

واتعاب املحاماة ان وجدت والفائدة ان وجدت
يجب عليك ان توؤدي خالل خم�ضة ع�ضر يوما تلي تاريخ 
ال��دائ��ن �ضركة  ل��ه/  امل��ح��ك��وم  تبليغك ه��ذا الخ��ط��ار اىل 

املوؤ�ض�ضة ال�ضحفية الردنية )الراأي( املبلغ املبني اعاله
واذا انق�ضت هذه املدة ومل توؤد الدين املذكور او تعر�س 
مببا�ضرة  التنفيذ  دائ����رة  �ضتقوم  ال��ق��ان��ون��ي��ة،  الت�ضوية 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك.
ماأمور تنفيذ ال�ضلط



اخ����ط����ار �����ص����ادر ع����ن دائ������رة 
ت��ن��ف��ي��ذ حم��ك��م��ة ج����زاء ع��م��ان
رق�����م ال�����دع�����وى ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
����ص  2019/23111  :

هيثم   : عليهما  امل��ح��ك��وم  ا���ص��م 
ه���ا����ص���م ع����ب����داهلل ال��غ��راب��ل��ي

العنوان : جمهول مكان االقامة
رقم االعالم : 2019/5081

حمل �صدوره : تنفيذ عمان
املحكوم به : الزامه مببلغ )800( دينار والر�صوم 
وامل�����ص��اري��ف وب����دل ات���ع���اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 
البنك  ال�صيك على  تاريخ عر�ض  القانونية من 

وحتى تاريخ ال�صداد التام.
ت��وؤدي خالل خم�صة ع�صر يوما  ان  يجب عليك 
تلي تاريخ تبلغكم هذا االخطار اىل املحكوم لها 
للتاأمني  االوروب��ي��ة  العربية  املجموعة  �صركة   /
وك���الوؤه���ا امل��ح��ام��ون ���ص��ع��د ال��ف��اع��وري وحممد 
العقلة وحنني حداد ولبنى البهلول املبلغ املبني 
اع��اله واذا انق�صت هذه امل��دة ومل ت��وؤدي الدين 
�صتقوم  القانونية  الت�صوية  تعر�ض  او  امل��ذك��ور 
التنفيذية  امل��ع��ام��الت  مببا�صرة  التنفيذ  دائ���رة 

الالزمة قانونا بحقك

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 ���ص��ج��ل   -  )2019-800(
ال���ه���ي���ئ���ة/ال���ق���ا����ص���ي: ���ص��ام��ر 
اأح��م��د ع��ب��دال��ك��رمي ال��ط��راون��ة
ا�������ص������م ال�����ظ�����ن�����ني: ����ص���اك���ر 
ي���ح���ي���ى ������ص�����امل اخل���ت���ات���ن���ه

العمر: 36 �صنة
 – عي  م��دين  دف��اع  مركز  عي/مرتب  العنوان: 

رقم ع�صكري 101141
التهمة: تهريب دراجة )203(

ي���ق���ت�������ص���ي ح���������ص����ورك ي�������وم االأح����������د امل�����واف�����ق 
يف  للنظر  �صباحا   09:00 ال�صاعة   2019/9/22
اقامها عليك احلق  ال��ت��ي  اع���اله  ال��دع��وى رق��م 

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

وقانون ا�صول املحاكمات اجلزائية.





وزارة العدل
دائ���������رة ت���ن���ف���ي���ذ ال��ط��ف��ي��ل��ة
اخ����ط����ار �����ص����ادر ع����ن دائ������رة 
ال����ت����ن����ف����ي����ذ/ب����ال����ن���������ص����ر
رق����م ال����دع����وى ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة: 
 )2 0 1 9 -6 4 8 ( /1 1 -3 3
����ص  - ع�����������ام  ������ص�����ج�����ل   -
ا���ص��م امل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/امل��دي��ن: 
خ��ال��د ط����ارق حم��م��د ال��ب��داري��ن

عنوانه: الطفيلة/حي احلديقة
رق���م االع��ام/ال�����س��ن��د ال��ت��ن��ف��ي��ذي: - ت��اري��خ��ه: 

2019/9/15
حمل �سدوره: تنفيذ الطفيلة

وال���ر����س���وم  دي����ن����ار  ب����ه/ال����دي����ن: 150  امل���ح���ك���وم 
وامل�ساريف

ت��وؤدي خال خم�سة ع�سر يوماً  اأن  يجب عليك 
تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار اإىل املحكوم له 
املبلغ  امل��راي��ات،  ال��دائ��ن/ عبداهلل خلف عبداهلل 

املبني اأعاه.
واإذا انق�ست هذه املدة ومل توؤد الدين املذكور اأو 
تعر�ض الت�سوية القانونية �ستقوم دائرة التنفيذ 
قانونا  الازمة  التنفيذية  املعامات  مببا�سرة 

بحقك.
ماأمور التنفيذ الطفيلة

اخ����ط����ار �����ص����ادر ع����ن دائ������رة 
ت��ن��ف��ي��ذ حم��ك��م��ة ح��ق��وق ع��م��ان
رق�����م ال�����دع�����وى ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
����ص  2019/22245  :
ا�صم املحكوم عليهما : 1- مديحة 
كوجامان  ع��رف��ات  ال��دي��ن  �صالح 
2- ابراهيم احمد حممود احمد

العنوان : جمهويل مكان االقامة
رقم االعام : 2019/6033

حمل �سدوره : تنفيذ عمان
دي��ن��ار  ال��زام��ه��م��ا مب��ب��ل��غ )220(   : ب���ه  امل��ح��ك��وم 
وال���ر����س���وم وامل�����س��اري��ف وب����دل ات���ع���اب امل��ح��ام��اة 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من  القانونية  والفائدة 

تاريخ التام 
ت��وؤدي خال خم�سة ع�سر يوما  ان  يجب عليك 
تلي تاريخ تبلغكم هذا االخطار اىل املحكوم لها 
للتاأمني  االوروب��ي��ة  العربية  املجموعة  �سركة   /
وك���اوؤه���ا امل��ح��ام��ون ���س��ع��د ال��ف��اع��وري وحممد 
العقلة وحنني حداد ولبنى البهلول املبلغ املبني 
اع��اه واذا انق�ست هذه امل��دة ومل ت��وؤدي الدين 
�ستقوم  القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او  امل��ذك��ور 
التنفيذية  امل��ع��ام��ات  مببا�سرة  التنفيذ  دائ���رة 

الازمة قانونا بحقك

اإخ����������ط����������ار ����������ص���������ادر ع���ن 
دائ����������رة ت���ن���ف���ي���ذ ال�����زرق�����اء
ال��ق�����ص��ي��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة رق���م 
عام  �صجل  )2018/11563ك( 
ا����ص���م امل���ح���ك���وم ع��ل��ي��ه��م: 01 
ه��ي��ث��م ح�����ص��ن��ي اح���م���د ظ��اف��ر.
ال����ك����رمي  ع����ب����د  اأن�������������ص   02
ع������������������واد ال���������غ���������وي���������ري.

عنوانهم: جمهويل مكان االإقامة. 
رقم االإعام/ ال�سند التنفيذي: 10

حمل �سدروه: تنفيذ الزرقاء. 
الدين املحكوم به: )1656.480( دينار والر�سوم 

وامل�ساريف واأتعاب املحاماة اإن وجدت. 
ت��وؤدوا خال خم�سة ع�سر يوماً  اأن  يجب عليكم 
الدائن  اإىل  االإخ��ط��ار  ه��ذا  تبليغكم  ت��اري��خ  تلي 
البنك االإ�سامي االأردين وكيله املحامي جعفر 
ال�سديفات املبلغ املبني اأعاه. واإذا انق�ست هذه 
امل���دة ومل ت����وؤدوا ال��دي��ن امل��ذك��ور اأع���اه �ستقوم 
التنفيذية  امل��ع��ام��ات  مببا�سرة  التنفيذ  دائ���رة 

الازمة قانوناً بحقكم.

وزارة العدل
حم��ك��م��ة ���ص��ل��ح ح���ق���وق غ�����رب ع��م��ان
م������ذك������رة ت���ب���ل���ي���غ م�����وع�����د ج��ل�����ص��ة 
ل�����ل�����م�����دع�����ى ع�����ل�����ي�����ه ب����ال����ن���������ص����ر
/1-4  : ال�����������دع�����������وى  رق������������م 
ع����ام  �����ص����ج����ل   )2019-3279(
الهيئة القا�صي : كمال حنا وهدان �صمرديل
ا�صم املدعى عليه وعنوانه : 1- رمي حممود 
جدعان الروا�صدة 2- حممود عدنان عادل 

احمود جمهول مكان االقامة
ي��ق��ت�����س��ى ح�������س���ورك ي�����وم اخل��م��ي�����ض 
 )9( ال�����س��اع��ة   2019/9/26 امل����واف����ق 
املحكمة  قلم  مراجعة  وعليك  �سباحا 
ال���س��ت��ام ن�سخة م��ن الئ��ح��ة ال��دع��وى 
الدعوى  يف  للنظر  البيانات  وحافظة 
رقم اعاه والتي اقامها عليك املدعي 
ف��اذا  حممد ع��ط��ااهلل حممد اجل��م��رة 
امل���ح���دد تطبق  امل���وع���د  مل حت�����س��ر يف 
امل��ن�����س��و���ض عليها يف  ع��ل��ي��ك االح���ك���ام 
ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية

وزارة العدل
دائ������رة ت��ن��ف��ي��ذ ع���ن ال��ب��ا���ص��ا
التنفيذ دائ��رة  عن  �صادر  اخطار 
رق�����م ال�����دع�����وى ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
-1082(/11-19  :
ك  – ع������ام  ����ص���ج���ل   )2019
 : امل��دي��ن   / عليه  امل��ح��ك��وم  ا���ص��م 
ب�صناق م�صطفى  ج��م��ال  ري��ا���ص 
عنوانه : عني البا�سا / ا�سكان التطوير – خلف 

طولكرم
رقم االعام / ال�سند التنفيذي : 1

حمل �سدوره : تنفيذ عني البا�سا
امل��ح��ك��وم ب��ه / ال��دي��ن : 540 دي���ن���ارا وال��ر���س��وم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت
ت��وؤدي خال خم�سة ع�سر يوما  ان  يجب عليك 
تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار اىل املحكوم له 
املبلغ  ال�سافعي  ح�سن  عطية  ابراهيم  الدائن   /

املبني اعاه.
املذكور  الدين  ت��وؤد  امل��دة ومل  ه��ذه  انق�ست  واذا 
او ت��ع��ر���ض ال��ت�����س��وي��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة ���س��ت��ق��وم دائ���رة 
التنفيذية الازمة  املعامات  التنفيذ مببا�سرة 

قانونا بحقك
ماأمور التنفيذ عني البا�سا





اع�����ان ب��ي��ع خ��ام�����س ب���امل���زاد ال��ع��ل��ن��ي مل��دة 
خ��م�����ص��ة وارب���ع���ن ي��وم��ا ����ص���ادر ع���ن دائ����رة 
ت��ن��ف��ي��ذ حم��ك��م��ة ب���داي���ة ����ص���رق ع���م���ان يف 
)2018/5403(ع رق��م  التنفيذية  الق�صية 
وامل��ت��ك��ون��ة ب���ن ال����دائ����ن: ال��ب��ن��ك االه��ل��ي 
ح�����ازم  امل����ح����ام����ي  وك����ي����ل����ه   - االردين 
اخل�����ص��اون��ة وامل��ح��ام��ي اجم���د ال��ع��ب��دال��ات
يا�صن ع��ل��ي  داود  عليا  ب��ال��ع��ق��ار:  وال��ك��ف��ي��ل 
على  املقامة  رقم )132(  ال�شقة  كامل  العلني  باملزاد  للبيع  بانه مطروح  للعموم  يعلن 
قطعة االر�س رقم )2050( حو�س رقم )2( الرواق من قرية النويجي�س ارا�شي �شرق 
للكفيل  ملكيتها  والعائدة  )105م2(  الت�شجيل  �شند  ح�شب  م�شاحتها  والبالغة  عمان 
بالعقار اعاله واملو�شوعة تاأمينا للدين ل�شالح الدائن البنك االهلي االردين مبوجب 
�شند التاأمني رقم )971( تاريخ 2014/7/7 من الدرجة االوىل بقيمة )42000( دينار 

اثنان واربعون الف دينار واملنظم لدى مديرية ت�شجيل ارا�شي �شرق عمان
موقع وموا�شفات العقار:

عدا  الثالث  الطابق  من  الغربية  ال�شقة  هي  التنفيذية  الق�شية  مو�شوع  العقار  ان 
�شطحه والبالغ م�شاحتها ح�شب �شند الت�شجيل 105م2 وال�شقة تقع �شمن البناء املقام 
على قطعة االر�س رقم 2050 حو�س 2 الرواق لوحة 13 من ارا�شي قرية النويجي�س 
�شرق عمان  ارا���ش��ي  ت�شجيل  ل��دائ��رة  تابعة  وت�شجيليا  و�شقق(  االر���س )ط��واب��ق  ون��وع 
املقام عليها  وتنظيمها تابعة المانة عمان الكربى منطقة )ب�شمان( وتنظيم االر�س 

البناية )�شكن ج(
ال�شقة م�شجلة با�شم ال�شيدة عليا داود علي يا�شني كامال واثناء الك�شف كانت ال�شقة 

موؤجرة اىل نور عبدالرحيم ابو هديه مببلغ 100 دينار �شهري
على  والبناية مقامة  النويجي�س  ال�شقة يف منطقة  �شمنها  تقع  والتي  البناية  تقع   *
على  البناء  وتقع  النويجي�س  ارا�شي  ال��رواق من   2 2050 حو�س  رق��م  االر���س  قطعة 
الرباي�شة  را�شد  ع��ودة  �شارع  من  متفرع  وه��و  اجلنوبية  باجلهة  يحدها  معبد  طريق 
واالر�س منتظمة ال�شكل وتقع �شمن حي معروف با�شم اجلرن والعمارة حتمل الرقم 
3 ح�شب ترقيم امانة عمان الكربى والبناية واقعة �شمن حي �شكني والبناء ت�شطيب 
جيد وكافة اخلدمات اال�شا�شية متوفرة والعمارة مفروزة على قانون الطوابق والبناية 
واجهات حجر نظيف وعمر البناية حوايل 10 �شنوات وال�شقق خمدومة ببيت درج رخام 

مع درابزين حديد ومدخل مع انرتكم وكافة اخلدمات متوفرة للبناء
و�شف ال�شقة:

الثالث عدا �شطحه  الغربية من الطابق  ال�شقة  الرقم 2050/132 وهي  ال�شقة حتمل 
ال��درج  بيت  من  مدخل  لها  وال�شقة  105م2  الت�شجيل  �شند  ح�شب  م�شاحتها  والبالغ 
و�شالة  �شيوف  وحمام  الغرف  بني  م�شرتك  وحمام  ن��وم  غرفتي  من  موؤلفة  وال�شقة 
مع موزع ومطبخ راكب املنيوم وغرفة �شيوف وغرفة معي�شة مع بلكونة ويوجد باب 
وامل��وزع  ال�شيوف  ار�شية  ال�شيوف  لغرفة  ودي��ك��ورات  ال�شيوف  اوك��وردي��ون مع غرفة 
ب��ل��دي وار���ش��ي��ة وج��وان��ب املطبخ واحل��م��ام��ات �شرياميك  �شحف رخ���ام وال��ن��وم ب��الط 
اباجورات وحديد وحماية واالبواب  املنيوم مع  وال�شبابيك  الداخلية خ�شب  واالب��واب 

الداخلية خ�شب واخلارجية حديد
التقديرات :

ح�شب موقع ال�شقة وح�شب الت�شطيبات والو�شف ال�شابق لها وموقعها نقدر �شعر املرت 
املربع الواحد مببلغ 325 دينار.

× 325 دينار املرت = 34125 دينار )اربعة وثالثون الف ومائة  م�شاحة ال�شقة 105م2 
وخم�شة وع�شرون دينارا(

وم��واق��ف  واخل��دم��ات  ال���درج  وب��ي��ت  واخل��دم��ات  العقار  ب��ار���س  لل�شقة ح�ش�س  ويتبع 
ال�شيارات وجميعها يوجد لل�شقة ح�ش�س بها وان اال�ش�س التي اعتمدنا بها بتقدير �شعر 
باأ�شعار  تام  ب�شفتها خرباء ونحن على اطالع  االجمالية  لل�شقة وقيمتها  املربع  املرت 
ا�شتف�شرنا  كما  املنطقة  بنف�س  ك�شوفات  واجرينا  املنطقة  بنف�س  لل�شقق  التقديرات 
بطريقة غري مبا�شرة وقد راعينا موقع ال�شقة وم�شاحتها ونوعية الت�شطيبات ح�شب 

الو�شف بتقرير اخلربة.
هذا وقد متت املزاودة من قبل الدائن البنك االهلي االردين مببلغ )22180( دينارا.

فعلى من يرغب باملزاودة احل�شور لدائرة تنفيذ حمكمة بداية �شرق عمان خالل 45 
يوما من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن يف �شحيفتني يوميتني حمليتني م�شطحبا 
معه تاأمينا 10% من القيمة املقدرة على ان ال تقل املزاودة عن ن�شبة ال�شم عن 3% من 

بدل اخر مزاد او الدخول على املوقع االلكرتوين لوزارة العدل
الن�شر والطوابع والداللة تعود  باأن اجور  : )auctions.moj.gov.jo(، علما 

على املزاود االخري.
ماأمور التنفيذ

يوما   )15( مل���دة  العلني  ب��امل��زاد  راب���ع  ب��ي��ع  اع���ان 
عمان  �صرق  بداية  حمكمة  تنفيذ  دائ��رة  عن  �صادر 
)2019/1691(ع رق���م  التنفيذية  الق�صية  يف 
واملتكونة بن الدائن: البنك االأهلي االأردين – وكياه 
املحاميان حازم اخل�صاونة واملحامي اأجمد العبدالات
هدبه اأب��و  حممد  تي�صري  حممد  بالعقار:  والكفيل 
يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني كامل ال�شقة رقم )132( املقامة 
على قطعة االأر�س رقم )6688( حو�س رقم )3( خنيف�شة من قرية النويجي�س 
الت�شجيل  �شند  ح�شب  م�شاحتها  وال��ب��ال��غ��ة  ع��م��ان،  ���ش��رق  اأرا���ش��ي   )9( ل��وح��ة 
للدين  تاأميناً  واملو�شوعة  اأع��اله،  بالعقار  للكفيل  ملكيتها  والعائدة  )150م2( 
ل�شالح الدائن البنك االأهلي االأردين مبوجب �شند التاأمني رقم )791( تاريخ 
األف  2015/6/18 من الدرجة االأوىل بقيمة )58500 دينار( ثمانية وخم�شون 

وخم�شمائة دينار، واملنظم لدى مديرية ت�شجيل اأرا�شي �شرق عمان.
* موا�شفات العقار:

ال�شقة ال�شرقية من الطابق الثالث عدا �شطحها املعترب منافع م�شرتكة  هي 
�شمن  تقع  وال�شقة  مربع  مرت   150 الت�شجيل  �شند  ح�شب  م�شاحتها  والبالغ 
البناء املقام على قطعة االأر�س رقم 6688 حو�س 3 خنيف�شة لوحة 9 النويجي�س 
تابعة  وت�شجيلياً  و�شقق(  )طوابق  االأر���س  ون��وع  النويجي�س  قرية  اأرا�شي  من 
الكربى  عمان  الم��ان��ة  تابعة  وتنظيمياً  عمان  �شرق  اأرا���ش��ي  ت�شجيل  ل��دائ��رة 

منطقة )ب�شمان( وتنظيم االر�س املقام عليها البناية )�شكن ج(.
حممد  تي�شري  )حممد  ال�شيد  با�شم  م�شجلة  الت�شجيل  �شند  ح�شب  ال�شقة   -
اأبو هدبه( كامال واثناء الك�شف كانت ال�شقة م�شتغلة من قبل ال�شيد )حممود 
بيع  ال�شقة مبوجب عقد  ب�شراء  باأنه قام  واأف��اد  عبداهلل حممد خليل( ك�شكن 

خارجي من ال�شيد )حممد تي�شري اأبو هدبه(.
* موقع العقار:

والبناية مقامة  النويجي�س  ال�شقة يف منطقة  والتي تقع �شمنها  البناية  تقع 
على قطعة االأر�س رقم )6688( حو�س 3 خنيف�شة من اأرا�شي النويجي�س وتقع 
البناية على �شارع معبد يحدها باجلهة ال�شمالية معروفة با�شم )�شارع حممد 
�شياء احلق( وهو متفرع من �شارع ال�شهيد الرئي�شي واالأر�س منتظمة ال�شكل 
�شكني  ح��ي  �شمن  واق��ع��ة  والبناية  )رغ���دان(  با�شم  م��ع��روف  ح��ي  �شمن  وتقع 
مفروزة  والعمارة  متوفرة  االأ�شا�شية  اخلدمات  وكافة  جيد  ت�شطيب  والبناية 
ح��وايل  البناية  وع��م��ر  نظيف  حجر  واج��ه��ات  والبناية  ال��ط��واب��ق  ق��ان��ون  على 
دراب��زي��ن حديد ومدخل مع  رخ��ام مع  درج  ببيت  وال�شقق خمدومة  �شنوات   4

انرتكم وكافة اخلدمات متوفرة للبناء.
* و�شف ال�شقة:

الثالث  الطابق  م��ن  ال�شرقية  ال�شقة  وه��ي   6688/132 ال��رق��م  حتمل  ال�شقة 
الت�شجيل  �شند  والبالغ م�شاحتها ح�شب  املعترب منافع م�شرتكة  عدا �شطحها 
ال��درج وال�شقة موؤلفة من غرفة  150 مرت مربع وال�شقة لها مدخل من بيت 
وغرفة  �شيوف  وحمام  ب��ورد  جب�شن  ديكورات  مع  بور�شالن  االأر�شية  �شيوف 
بها  املطبخ واملطبخ راكب خزائن علوية و�شفلية ملحق  معي�شة مفتوحة على 
بكلونة وموزع بني الغرف وغرفة نوم ما�شرت وغرفتني نوم وحمام بني الغرف 
النوم  واأر���ش��ي��ة  اأب��اج��ورات  م��ع  املنيوم  وال�شبابيك  خ�شب  الداخلية  واالأب����واب 

�شرياميك والت�شطيب ب�شكل عامد جيد.
* التقدير:

ال�شابق لها وموقعها نقدر  الت�شطيبات والو�شف  ال�شقة وح�شب  ح�شب موقع 
�شعر املرت املربع الواحد مببلغ 400 دينار.

× 400 دينار للمرت = 60000 دينار )�شتون  - م�شاحة ال�شقة 150 مرت مربع 
األف دينار(.

ويتبع لل�شقة ح�ش�س باأر�س العقار واخلدمات وبيت الدرج واخلدمات ومواقف 
ال�شيارات وجميعها يوجد لل�شقة ح�ش�س بها.

وقيمتها  لل�شقة  امل��رب��ع  امل���رت  �شعر  بتقدير  ب��ه��ا  اع��ت��م��دن��ا  ال��ت��ي  االأ���ش�����س  وان 
لل�شقق  التقديرات  باأ�شعار  ت��ام  اط��الع  على  ونحن  خ��رباء  ب�شفتنا  االجمالية 
ا�شتف�شرنا بطريقة غري  كما  املنطقة  بنف�س  ك�شوفات  واجرينا  املنطقة  بنف�س 
ح�شب  الت�شطيبات  ون��وع��ي��ة  وم�شاحتها  ال�شقة  م��وق��ع  راع��ي��ن��ا  وق��د  مبا�شرة 

الو�شف بتقرير اخلربة.
هذا وقد متت املزاودة من قبل الدائن البنك االهلي االردين مببلغ )39000( 

دينار.
عمان  �شرق  بناية  حمكمة  تنفيذ  لدائرة  احل�شور  ب��امل��زاودة  يرغب  من  فعلى 
خالل )15( يوما من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن يف �شحيفتني يوميتني 
حمليتني م�شطحبا معه تاأميناً )10%( من القيمة املقدرة، على ان ال تقل ن�شبة 
ال�شم عن )2%( من بدل اخر مزاد، علماً باأن اأجور الن�شر والطوابع والداللة 

تعود على املزاود االأخري.
ماأور التنفيذ

�صادر  ي��وم��ا  ع�صر  خم�صة  مل��دة  نهائي  ان���ذار  اع���ان 
ع���ن دائ�����رة ت��ن��ف��ي��ذ حم��ك��م��ة ب���داي���ة ���ص��رق ع��م��ان 
2017/2173ع رق����م  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��ق�����ص��ي��ة  يف 
واملتكونة بن الدائن: البنك االهلي االردين - وكيله 
العبدالات اجمد  واملحامي  اجلامدة  مهند  املحامي 
وامل������������دي������������ن: م�����������ص�����ع�����ود خ�����ل�����ي�����ل ح������اج 
ع����ق����اره ب����ك����ف����ال����ة   - ج�����ام�����و������س  م���������ص����ع����ود 

االهلي  البنك  للدائن  عليكم  امل�شتحقة  املبالغ  لدفع  التنفيذية  االخ��ط��ارات  تبلغتم  قد  كنتم 
حتى  وامل�شاريف  والر�شوم  والعموالت  للفوائد  باال�شافة  دي��ن��ارا   )17820( والبالغة  االردين 
باملزاد  للبيع  التالية  املنقولة  التام، حيث مل تقوموا بذلك فقد مت طرح االم��وال غري  ال�شداد 
العلني كامل ال�شقة رقم )111( املقامة على قطعة االر�س رقم )436( حو�س رقم )4( التليل – 
من قرية ماركا - ارا�شي �شرق عمان، والبالغة م�شاحتها ح�شب �شند الت�شجيل )129م2( والعائدة 
ملكيتها للمدين اعاله واملو�شوعة تاأمينا للدين ل�شالح الدائن البنك االهلي االردين مبوجب 
�شند التاأمني رقم )903( تاريخ 2002/10/28 من الدرجة االوىل بقيمة )17820( دينارا اردنيا، 

�شبعة ع�شر الفا وثمامنائة وع�شرون دينارا، واملنظم لدى مديرية ت�شجيل ارا�شي �شرق عمان.
و�شف قطع االر�س وال�شقة

وقطعة  معبد  وه��و  ال�شرقي  اجلنوب  اجلهة  من  ر�شد  اب��ن  �شارع  على  تقع  االر����س:  قطعة   **
االر�س غري منتظمة ال�شكل وهي م�شتوية والن�شبة املئوية امل�شموح للبناء فيها هي 51% وعدد 
وخمدومة  وجميلة  وهادئة  ماأهولة  منطقة  وهي  16م  بارتفاع  اربعة  هي  فيها  امل�شموح  االدوار 
�شحي  �شرف  �شبكة  ومتديد  كهرباء  و�شبكة  ات�شاالت  و�شبكة  مياه  �شبكة  من  اخلدمات  بكافة 
وطرق ويوجد مبحيط املنطقة مدار�س حكومية وخا�شة وهي مقابل جدار مطار ماركا ب�شكل 
مبا�شر ويوجد مالحظات على قطعة االر�س الواردة مبخطط املوقع التنظيمي كتاب مديرية 
موؤ�ش�شة اال�شكان واال�شغال الع�شكرية رقم )م.اأ.�س/اأ.�س/5383/8( تاريخ 2017/9/25 احل�شول 
غري  اجلن�شية  يحمل  ممن  االردنية  امل�شلحة  للقوات  العامة  القيادة  من  االمنية  املوافقة  على 

االردنية وذلك ملعامالت البيع وال�شراء والرهن والبناء واالفراز وغريهما.
* جدول تو�شيحي

436رقم القطعة�شرق عماناملديرية
القطعة/ماركاالقرية م�شاحة 

تنظيمها
595م2 �شكن )ج(

ا��������ش�������م ورق��������م 
احلو�س

رق�������������م وم�������وق�������ع 4 التليل
ال�شقة

ال�������ش���ق���ة   –  )111(
الطابق  م��ن  ال�شرقية 

االول عدا ال�شطح
129م2م�شاحة ال�شقة8رقم اللوحة
م�������ش���ع���ود خ���ل���ي���ل ح���اج مالك ال�شقةطوابق و�شققنوع االر�س

م�شعود جامو�س
* البناية: تقع ال�شقة يف بناية مكونة من خم�شة طوابق، الطابق الت�شوية وهو عبارة عن مواقف 
كل  الثالث حيث  والطابق  الثاين  والطابق  االول  والطابق  االر�شي  والطابق  �شيارات وخدمات 
لل�شبابيك(  وب��راوي��ز  25���ش��م  وم�شم�شم  )مفجر  احلجر  م��ن  والبناء  �شقتني  م��ن  مكون  طابق 
للواجهة االمامية ون�شفي الواجهات اجلانبية اما باقي الواجهات من الق�شارة والبناية حماطة 
با�شوار خارجية ومن احلجر للواجهات االمامية ومزودة بحماية تعلية معدنية ومدخل البناية 
املعدين وعمرها )16(  بالدرابزين  الرخام حممي  والبناية مزودة بدرج من  له مظلة حجرية 

�شنة وهي حتمل ق�شيمة رقم )15(.
* ال�شقة: هي مكونة من �شالون و�شالة معي�شة مفتوحني على بع�شهما البع�س واملطبخ وثالث 
غرف نوم وحمامني وموزع وبلكونة واملطبخ جمهز بكافة م�شتلزماته ومن خزائن ار�شية وعلوية 
من خ�شب على اجزاء منه وقواطع من الغرانيت واحلمامني خلدمة ال�شقة وجمهزين بكامل 
م�شتلزماتهما واملوزع خلدمة غرف النوم وجميع ت�شطيبات ال�شقة متو�شطة من حيث البالط 
االر�شي هو من الرب�شالن لل�شالون وال�شالة واملوزع ومن املزايكو املحلي لغرف النوم واملطبخ 
االملنيوم  البلكونة من  وب��اب  اخل�شب  واالب��واب من  ال�شقف،  ال�شرياميك حتى  واحلمامات من 
اليدوية  الزجاج واالباجورات  ابي�س ذو طبقة واحدة من  االملنيوم اجليد لون  وال�شبابيك من 
ومزود بحماية معدنية لبع�س ال�شبابيك، ودهان من املاركوبولو والتطبيع لل�شالون وال�شالة 
لل�شالون  والبحرات  الكرني�س  من  ودي��ك��ورات  امللون  واالمل�شن  التطبيع  من  النوم  غ��رف  ام��ا 

وال�شالة ويوجد قو�س بني ال�شالة وال�شالون ومن الكرني�س اخلفيف للمطبخ واحلمامات.
- ال�شقة م�شغولة من قبل املالك والقوة ال�شرائية باملنطقة متو�شطة.

- ح�شب النظام العديل من حق مالك ال�شقة ا�شتخدام الدرج وال�شطح ومواقف ال�شيارات
* التقدير لل�شقة: بناء على ما تقدم وملعرفتنا كخرباء وعلى اطالعنا الدائم ومتابعة ال�شعار 
القطعة مو�شوع  ال��واق��ع فيها  وامل��ب��اين  االرا���ش��ي  وا���ش��ع��ار  املناطق عامة  وامل��ب��اين يف  االرا���ش��ي 
الدعوى )و�شع اليد( واخر البيوع فيها وامل�شجلة لدى دائرة االرا�شي وامل�شاحة وبعد اال�شتئنا�س 
باال�شعار من املكاتب العقارية املجاورة وح�شب موقع و�شكل وطبوغرافية قطعة االر�س والبناية 
وتنظيمها وقربها من اخلدمات وا�شتنتاج قيمة من حتليل اال�شعار لل�شوق لالرا�شي املماثلة وما 
دينارا  بواقع )275(  دينارا  نقدر قيمتها مببلغ )35475(  فاننا  ال�شقة وموقعها،  جاء يف و�شف 

للمرت املربع الواحد= 129م2×275 دينارا= 35475 دينارا.
نقدر قيمة ال�شقة مببلغ اجمايل �شامال ال�شقة كاملة ومع ما يتبع لها من اخلدمات امل�شرتكة 
مثل الدرج وال�شطح واالرت��داد التابع لها وح�شب النظام العديل املتبع مببلغ خم�شة وثالثون 

الفا واربعمائة وخم�شة و�شبعون دينارا.
هذا وقد متت املزاودة من قبل الدائن البنك االهلي االردين مببلغ )21300( دينار.

دينارا، عدا  والبالغ )17820(  املطلوب منكم  املبلغ  بدفع  لتقوموا  النهائي  االن��ذار  ان�شر  وعليه 
يوما  ع�شر  خم�شة  خالل  وذل��ك  التام  ال�شداد  وحتى  وامل�شاريف  والر�شوم  والعموالت  الفوائد 
من اليوم التايل لن�شر هذا االنذار، وان مل تقوموا بذلك �شيجري ت�شجيل العقار ال�شم املزاود 

االخري و�شيعطى له �شند ت�شرف باالموال غري املنقولة اعاله.
فعلى من يرغب باملزاودة احل�شور لدائرة تنفيذ حمكمة بداية �شرق عمان خالل خم�شة ع�شر 
يوما من اليوم التايل لن�شر هذا االنذار يف �شحيفتني يوميتني حمليتني، م�شطحبا معه تاأمينا 
10% من القيمة املقدرة، على ان ال تقل ن�شبة ال�شم عن 5% من بدل اخر مزاد، علما بان اجور 

الن�شر والطوابع والداللة تعود على املزاود االخري.
ماأمور التنفيذ

ع�صر  خم�صة  مل��دة  العلني  ب��امل��زاد  ثالث  بيع  اع��ان 
عمان  بداية  حمكمة  تنفيذ  دائ��رة  عن  �صادر  يوما 
)2016/17143ع( رق��م  التنفيذية  الق�صية  يف 
واملتكونة بن الدائن: البنك االأهلي االأردين - وكياه 
اجلامدة �صليم  ومهند  العبدالات  اأجم��د  املحاميان 
ارام  ي��رف��ان��ت  ارام   -1 ب��ال��ع��ق��ار:  ال��ك��ف��اء  وب���ن 
م���رادي���ان ارام  ي��رف��ان��ت  2-ه����اك����وب  م����رادي����ان، 

من   )58( رق��م  االأر����س  قطعة  كامل  العلني  ب��امل��زاد  للبيع  مطروح  باأنه  للعموم  يعلن 
اأرا�شي عمان  قرية عمان  )25( من  رقم  لوحة   - ال�شرقي  امللفوف   )22( رقم  حو�س 
واملو�شوعة  اع��اله،  بالعقار  للكفالء  ملكيتها  والعائدة  )441م2(  م�شاحتها  والبالغة 
تاأمينا للدين ل�شالح الدائن البنك االأهلي االأردين مبوجب �شند التاأمني رقم )1808( 
معاملة رقم )18( تاريخ 2009/12/3 من الدرجة االأوىل مببلغ )220500 دينار( مائتان 

وع�شرون الفا وخم�شمائة دينار اأردين واملنظم لدى مديرية ت�شجيل اأرا�شي عمان.
* و�شف البناء: مقام على القطعة بناء مكون من طابق ار�شي وطابق ت�شوية وجميع 

واجهاته من احلجر الطبزة النظيف ملحقا به ابنية جانبية مو�شحا كما هو ادناه:
و���ش��ال��ة معي�شة  م��ن �شالة �شيوف  واح���دة مكونة  �شقة  ع��ن  ع��ب��ارة  ار���ش��ي  ط��اب��ق   -1
بيت  درج وح��م��ام خلف  وبيت  اف��رجن��ي  وف��رن��دة ومطبخ خ�شب، وح��م��ام  ن��وم  وغرفتي 
�شبك حماية  مع  زج��اج  وال�شبابيك خ�شب مع  بلدي  موزايكو  االر�شية بالط  ال��درج، 
ومناخل، االبواب خ�شبية م�شتنفذة وبابني حديدين والبناء بحالة �شيئة جدا ويوجد 

تدعات يف ال�شقف وانهيارات لق�شارة ال�شقف يف بع�س مواقع ال�شقف.
2- طابق ت�شوية عبارة عن غرفتي نوم ومطبخ غري راكب+ حمام افرجني+ معي�شة وهو 

بنف�س موا�شفات الطابق االر�شي مب�شاحة )100م2(.
3- م�شتودع خلفي من الطوب واالعمدة اال�شمنتية مب�شاحة )27م2( ا�شافة اىل خزان 

ا�شمنتي بابعاد )2م2×1م2×3م2( بحالة �شيئة جدا.
ال�شارع واجهة حجر �شقف زينكو مبطن باخل�شب مفتوحة  4- خمزن عدد )2( على 

على بع�شها ويتبعها غرفة خلفية.
�شمن  البلدي  باملوازيكو  مبلط  االم��ام��ي��ة  ال�شاحة  م��ن  وج��زء  اجلانبية  امل��م��رات   -5

االرتدادات القانونية ويوجد بع�س نباتات الزينة واال�شجار احلرجية.
بارتفاعات متفاوتة  القطعة م�شورة من اجلهات االربع والواجهة االمامية حجر   -6

من )1م-5.2م( اي مبعدل )مرت و75�شم(.
7- تنطبق املخططات و�شند الت�شجيل متام االنطباق على بع�شهما البع�س ومن جهة 

اخرى على واقع احلال.
8- القطعة منظمة �شكن )ج( وهي من نوع امللك تبلغ م�شاحتها )44م2( وهي م�شتوية 

ومنتظمة ال�شكل.
من  الغربي  اجلنوب  اىل  الفايز  مثقال  �شارع  على  الر�شوان  حي  يف  القطعة  تقع   -9

الدوار الثالث مب�شافة )350م( واىل جنوب غرب فندق الرويال.
10- القطعة مو�شولة بكافة اخلدمات.

مكاتب  اال�شتعمال  ناحية  من  زه��ران  )1ع-2012-370(  باملخطط  القطعة  تتاأثر   -11
باحكام خا�شة وبدل تعوي�س ملن يرغب.

* التقديرات: اأخذا بعني االعتبار عند تقدير البناء ان عمر البناء اكرث من )40( عاما 
وان البناء بحالة �شيئة جدا وت�شطيباته �شيئة جدا وان البناء مهجور ال ي�شلح لل�شكن 
ويوجد ت�شققات يف جدران البناء وانهيارات يف ق�شارة ال�شقف واجلدران وعليه فاننا 

نقدر قيمة قطعة االر�س وما عليها من ان�شاءات على النحو التايل:
1- ار�س العقار بدون البناء= 441م2× 800 دينار للمرت املرب= 352800 دينار

2- قيمة طابق الت�شوية والطابق االر�شي= 3000 دينار
3- قيمة اال�شوار واملمرات املبلطة= 800 دينار

4- قيمة االبنية اجلانبية= 300 دينار
5- قيمة بئر املاء اال�شمنتي= 150 دينارا

6- قيمة نباتات الزينة= 100 دينار
وعليه فان جمموع القيمة املقدرة لكامل قطعة االر�س= 352800+ 3000+ 800+ 300+ 

150+ 100= 357150 دينارا.
وبهذا يكون جمموع القيمة املقدرة لل�شركاء على النحو التايل:

القيمةاالجماليةاحل�ش�سا�شم املالك
178575 دينارا5ارام يرفانت ارام مراديان

178575 دينارا5هاكوب يرفانت ارام ماراديان
357150 دينارا10 ح�ش�سجمموع احل�ش�س

فعلى من يرغب باملزاودة احل�شور لدى دائرة تنفيذ حمكمة بداية عمان خالل خم�شة 
يوميتني حمليتني  االع���الن يف �شحيفتني  ه��ذا  لن�شر  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  م��ن  ي��وم��اً  ع�شر 
ل��وزارة  االل��ك��رتوين  املوقع  الدخول على  اأو  امل��ق��درة،  القيمة  معه 10% من  م�شطحباً 

العدل اخلا�س باخلدمات االلكرتونية 
)https://auctions.moj.gov.jo( وعلى ان ال يقل ن�شبة الدخول باملزاد 
عن 50% من القيمة التقديرية للعقار، علماً باأن اأجور الن�شر والطوابع والداللة تعود 

على املزاود االأخري.
ماأمور التنفيذ

حمكمة  تنفيذ  دائرة  عن  �صادر  العلني  باملزاد  اول  بيع  اعان 
2019/2467ع  رق��م  التنفيذية  الق�صية  يف  ارب���د  ب��داي��ة 
م�صاهمة  ���ص��رك��ة   - االردن  ب��ن��ك  ال���دائ���ن:  ب��ن  وامل��ت��ك��ون��ة 
ع��ام��ة - وك��ي��اه امل��ح��ام��ي��ان ا���ص��ام��ة ���ص��ك��ري و���ص��ادي ايبف
امل���������دي���������ن: ف����������رج حم�����م�����د حم�����������ص�����ن ق����وا�����ص����م����ه

 
يعلن للعموم انه مطروح للبيع باملزاد العلني كامل ح�ش�س املدين اأعاله يف ال�شقة -101 حو�س 
اأرا�شي اربد والبالغ م�شاحتها 102 مرت مربع واملو�شوعة تاأمينا لدين  10 ال�شبيح قرية اربد 
الدائن بنك االأردن من الدرجة االأوىل مبوجب �شند تاأمني دين رقم 529 معاملة رقم 64 تاريخ 

2014/4/10 مببلغ ثالثة وع�شرون الف والفوائد والعموالت. 
1- ال�شقة رقم –101 واقعة على قطعة االأر�س رقم 1558 حو�س 10 ال�شبيح من اأرا�شي مدينة 
اربد وهي عبارة عن �شقة ت�شوية �شمالية غربية عدا �شطحها والبالغ م�شاحتها 102 مرت مربع 
وقطعة االأر�س من نوع امللك وال�شقة من نوع ت�شوية وهي من اأرا�شي مدينة اربد �شمن حدود 
بلدية اربد الكربى منطقة الرو�شة وتقع على الطريق الرئي�شي الوا�شل بني ميدان ال�شهداء 
ال�شكل تتطاول  ال�شهداء 50 مرت تقريبا والقطعة م�شتطيلة  الدره وتبعد عن ميدان  وميدان 
من ال�شرق اىل الغرب وهي م�شتوية ال�شكل ويقع على طول واجهة القطعة من اجلهة ال�شرقية 
والقطعة  احل�شني  ن��ور  امللكة  ب�شارع  امل��ع��روف  و  ومعبد  مفتوح  مرت   30 بعر�س  تنظيمي  �شارع 
اأربعة طوابق وطابق ت�شوية وكراج خلدمة البناية ويوجد  مقام عليها بناية �شكنية تتالف من 
م�شعد كهربائي ومطلع درج خلدمة ال�شقق ويحيط بالقطعة االأبنية ال�شكينة التي ت�شلها كافة 

اخلدمات وت�شل القطعة وال�شقة كافة اخلدمات.
2- و�شف ال�شقة رقم -101 مو�شوع الدعوى واملقامة على القطعة 1558: - 

�شمالية غربية عدا �شطحها وتبلغ م�شاحتها 102 مرت مربع وتتكون  ت�شوية  ال�شقة -101 هي 
من غرفة �شيوف مع حمام خا�س بها وغرفتان نوم وحمام ثاين خا�س بغرف النوم االأخرى 
و�شالة معي�شة مفتوحة على املطبخ ومطبخ راكب له خزائن علوي و�شفلي من االملنيوم وموزع 
بني الغرف واالبواب الداخلية من اخل�شب والباب اخلارجي من حديد الفا�شون وال�شبابيك من 
االملنيوم مع �شبك حماية واباجورات من االملنيوم وال�شقة مدهونة امل�شن مع وجود اجلب�س يف 
غرق ال�شقة وار�شية كامل ال�شقة من البور�شالن وجوانب املطبخ واحلمامات من ال�شرياميك 

وت�شل ال�شقة كافة اخلدمات.
التقدير: مت تقدير �شعر املرت املربع الواحد من ال�شقة وما ي�شيبها من ار�س العقار واخلدمات 
ال�شقة=  قيمة  فتكون  دينار   310 مببلغ   2013 �شنة  وه��و  البناء  عمر  االعتبار  بعني  االخ��ذ  مع 

102م2× 310 دينارا= 31620 دينارا، واحد وثالثون الفا و�شتمائة وع�شرون دينار.
فعلى من يرغب باملزاودة مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية اربد خالل خم�شة ع�شر يوم من 
اليوم التايل من تاريخ ن�شر هذا االإعالن م�شطحبا معه 10% من القيمة املقدرة عند و�شع اليد 
تامينا للدخول باملزاد وعلى ان ال تقل ن�شبة املزاودة عن 50% من القيمة املقدرة علما ان اجور 

الن�شر والدالله والطوابع تعود على املزاود االخري. 
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية اربد

عن  ���ص��ادر  العلني  ب��امل��زاد  راب���ع  ب��ي��ع  اع���ان 
يف  الر�صيفة  ب��داي��ة  حمكمة  تنفيذ  دائ���رة 
2018/4100ع  رق���م  التنفيذية  الق�صية 
وكياه   - االردن  بنك  الدائن:  بن  واملتكونة 
امل��ح��ام��ي��ان ا���ص��ام��ه ���ص��ك��ري و����ص���ادي اي��ب��ف.
الرمياوي احمد  الكرمي  عبد  روحي  واملدين: 
املدين  العلني كامل ح�ش�س  امل��زاد  للبيع يف  بانه مطروح  للعموم  يعلن 
اأعاله يف قطعة االأر�س رقم 430 حو�س 2 املعمر قرية ام رمانة اأرا�شي 
الزرقاء واملو�شوعه تامينا لدين الدائن بنك االردن من الدرجه الثالثة 
مبوجب �شند تامني دين رقم 69 معاملة 69 تاريخ 2017/1/16 بقيمة 

مائة وخم�شون الف دينار والفائده والر�شوم والعموالت . 
اأواًل: و�شف العقار: -

قطعة االأر�س رقم 430 ح�شو 2 املعمر من اأرا�شي ام رمانة وهي من نوع 
�شارع جنوبي معبد  ام رمانة وتقع على  امللك وتقع قرب غرب مدر�شة 
و�شارع �شرقي معبد و�شارع �شمايل غري معبد وهي �شمن منطقة تنظيم 
�شكن ج وجتاري طويل وم�شاحتها 7584.090 وهي مملوكة لل�شيد روحي 

عبد الكرمي احمد الرمياوي .
والعقار عبارة عن قطعة ار�س مب�شاحة 7584.090 مرت مربع والقطعة 
تنظيم جتاري طويل يليه �شكن ج القطعة خمدومة باملاء والكهرباء تقع 
القطعة على �شارع جنوبي و�شارع �شرقي معبد و�شارع �شمايل غري معبد 
والقطعة مزروعة با�شجار.يتون عدد 125 �شجرة مثمرة وبعمر 15 يوجد 
ميل متو�شط بالقطعة م�شاحة اجلزء التجاري 2100 مرت مربع تقريبا 

وباقي امل�شاحة �شكن جم�شاجة اجلزء �شكن ج 5484.090 تقريبا 
ثامناً: التقدير: - 

1- مت تقدير �شعر املرت للجزء التجاري مببلغ 40 دينارا وبذلك تكون 
القيمة= 2100م2×40 دينارا= 84000 دينار .

وبذلك  دينارا   30 �شكن ج مببلغ  للجزء  املربع  امل��رت  �شعر  تقدير  2- مت 
تكون القيمة= 5484.09م2 ×30 دينارا= 164522.70 دينار.

املثمر مببلغ وقدره خم�شون دينار  الزيتون  3- تتم تقدير �شعر �شجرة 
لكل �شحرة وبذلك تكون قيمته: 120×50 دينار = 6250 دينار 

 =6250  +164522.70  +84000 للتقدير:  االإجمايل  القيمة  تكون  وعليه 
واث��ن��ان  و�شبعمائة  ال��ف��ا  وخ��م�����ش��ون  وارب��ع��ة  م��ائ��ت��ان  دي��ن��ار،   254772.7

و�شبعون دينارا و�شبعمائة فل�س .
علما بانه متت امل��زاودة على العقار من قبل امل��زاود االأخري بنك االأردن 

وقد بلغت اخر مزاودة مبلغ وقدره 127500 دينار .
فعلى من يرغب باملزاودة مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية الر�شيفة 
خالل خم�شة ع�شر يوماً من اليوم التايل من تاريخ ن�شر هذا االعالن 
م�شطحبا معه 10% من القيمة املقدرة عند و�شع اليد تاأمينا للدخول 
باملزاد على ان ال تقل ن�شبة ال�شم عن 2% من قيمة املزاودة االأخرية، علماً 

باأن اأجور الن�شر والداللة والطوابع تعود على املزاود االخري.
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية الر�شيفة

اعان بيع اول باملزاد العلني �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 
�صلح بني عبيد يف الق�صية التنفيذية رقم 2018/1669ع 

واملتكونة بن الدائن: بنك االردن - �صركة م�صاهمة عامة - 
وكياه املحاميان ا�صامة �صكري و�صادي ايبف 

املدين: �صاهر فريد حممود �صماوي
ال�شقة  اأع��اله يف  املدين  كامل ح�ش�س  العلني  باملزاد  للبيع  انه مطروح  للعموم  يعلن 
-120/102 حو�س 6 �شلمى واحلوله قرية احل�شن اأرا�شي اربد والبالغ م�شاحتها 186 
االأوىل مبوجب  الدرجة  االأردن من  بنك  الدائن  تاأمينا لدين  واملو�شوعة  مرت مربع 
اثنان وخم�شون  تاريخ 2015/10/1 مببلغ   1 رقم  رقم 1527 معاملة  دين  تاأمني  �شند 

الف دينار والفوائد والعموالت. 
1- ال�شقة رقم -102 املقامة على قطعة االأر�س رقم 120 حو�س �شلمى واحلولة رقم 
ال�شقة 186 مرت  وتبلغ م�شاحة  ت�شوية  نوع  واالأر���س من  بلدة احل�شن  اأرا�شي  6 من 
الغربية  ال�شمالية  ال�شقة  وه��ي  �شطحه  ع��دا  الت�شوية  طابق  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  مربع 
�شارع  واجهاتها اجلنوبية  يقع على طول  بلدة احل�شن  ال�شرقية من  وتقع يف اجلهة 
كافة  وت�شلها  النظيف  االأبي�س  احلجر  من  مبنية  منه  جزء  ومعبد  مفتوح  تنظيمي 
اخلدمات وحتيط بها االأبنية ال�شكنية من جميع اجلهات وهي موؤلفة من ثالثة غرف 
نوم وثالثة حمامات واحد حمام عربي وحمامني افرجني االأر�شية من ال�شرياميك 
رخام  من  ال�شفلية  اخلزائن  و�شطح  و�شفلية  علوية  خزائن  مع  االملنيوم  من  ومطبخ 
من  ديكورات  ويوجد  حماية  و�شبك  اباجورات  مع  االملنيوم  من  ال�شبابيك  اجلرانيت 
اجلب�شني باال�شقف ومدهونة دهان امل�شن مع تطبيع وت�شلها كافة اخلدمات وحتيط 

بها ال�شقق ال�شكنية من جميع اجلهات.
التقدير: مت تقدير �شعر املرت املربع الواحد من ال�شقة مببلغ 325 دينارا، وعليه تكون 
وخم�شون  واربعمائة  الفا  �شتون  دينارا،   60450 دينارا=   325 186م2×  ال�شقة=  قيمة 

دينارا.
فعلى من يرغب باملزاودة مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة �شلح بني عبيد خالل خم�شة 
ع�شر يوم من اليوم التايل من تاريخ ن�شر هذا االإعالن م�شطحبا معه 10% من القيمة 
املقدرة عند و�شع اليد تامينا للدخول باملزاد وعلى ان ال تقل ن�شبة امل��زاودة عن %50 

من القيمة املقدرة علما ان اجور الن�شر والدالله والطوابع تعود على املزاود االخري. 
ماأمور تنفيذ حمكمة �شلح بني عبيد

ي������وم������ًا  15 مل������������دة  االأوىل  ل������ل������م������رة  ب������ي������ع  اع��������������ان 
������ص�����ادر ع�����ن دائ���������رة ت���ن���ف���ي���ذ حم���ك���م���ة ب�����داي�����ة ����ص���م���ال ع���م���ان
2019/561-ع رق����������م  ال����ت����ن����ف����ي����ذي����ة  ال����ق���������ص����ي����ة  يف 
ل���ل���ب���ي���ع يف امل����������زاد ال��ع��ل��ن��ي  ل���ل���ع���م���وم ب�����اأن�����ه م�����ط�����روح  ي���ع���ل���ن 
2019/561-ع رق����������م  ال����ت����ن����ف����ي����ذي����ة  ال����ق���������ص����ي����ة  يف 
االأردن��ي��ة ال��ت��ج��اري��ة  الت�صهيات  ���ص��رك��ة   -1 ال���دائ���ن:  ب��ن  وامل��ت��ك��ون��ة 
����ص���وف���ي���ا اآي���������ة  وخم������اب������ز  م����ط����اح����ن  �����ص����رك����ة   -1 وامل�������دي�������ن: 
االأخ���������ر����������س ع������ب������دال������رح������م������ن  ك��������ام��������ل  ح�������������ص������ام   -2
والعائدة  عمان،  �شمال  اأرا�شي  دائ��رة  ياجوز،  قرية  اأرا�شي  من  حليليفة،  اأم   ،7 رقم  حو�س   1163/111 رقم  ال�شقة 
ملكيتها للكفيل/ح�شام كامل عبدالرحمن االأخر�س، املدين/ �شركة مطاحن وخمابز اآية �شوفيا، لقاء الدين البالغ 
املدرجة  الفائدة  اإىل  تاريخ 2018/7/23 باال�شافة  املعاملة رقم 217  الرهن رقم 1667  �شند  70000 دينار، مبوجب 

يف ال�شند.
موقع ال�شقة: تقع ال�شقة يف العمارة الواقعة يف حي ال�شديق، منطقة اجلبيهة، والتابعة الأمانة عمان الكربى وتقع 
اإىل ال�شرق من مدار�س املنهل، وحديقة املنهل وجنوب مدار�س الكلية العلمية اال�شالمية وبالقرب منها، �شارع العلى 

ويقع على حد القطعة الغربي وهو �شارع معبد على كامل �شعته رقم البناء 32، �شكن ب.
بناء مكون من خم�شة طوابق )ت�شوية  ال�شقة اجلنوبية من الطابق االول عدا �شطحها وال�شقة يف  ال�شقة:  و�شف 
واأر�شي واأول وثاين وثالث( وواجهات البناء جميعها من احلجر االأبي�س النظيف واملطعم باحلجر االأ�شود الربكاين 
�شقتني يف كل  �شقق حيث يوجد   9 البناء  ال�شقق يف  لغايات جتميلية، وعدد  اللون وذلك  البني  الرتافتني  وبحجر 

طابق، وتوجد مواقف لل�شيارات + كافة اخلدمات م�شرتكة، غرفة حار�س + غرفة بويلر يف طابق الت�شوية.
ال�شقة مكونة من �شالة مدخل )انرتيه( و�شالة �شيوف و�شفرة وا�شعان حرف L، ومطبخ راكب يت�شل من خالل 
باب من االملنيوم والزجاج مع فرندة غربية مطلة على �شارع العلى وهو مطبخ امريكي مفتوح على �شالة معي�شة 
وا�شعة تتو�شط ال�شقة وثالث غرف نوم احدى الغرف رئي�شية يوجد فيها حمام افرجني )طقم كامل + �شاور بوك�س( 

خلدمة غرفتي النوم وحمام افرجني ثالث خا�س خلدمة ال�شيوف ويوجد غرفة خزين �شغرية.
ويوجد  واملعي�شة  واملمرات  وال�شفرة  ال�شالون  يف  للجدران  تطبيع  الدهان  حيث  ال�شقة  يف  ج��داً  جيدة  الت�شطيبات 
ديكورات جب�شني فاخرة مع بحرات مع عنا�شر انارة يف ال�شالون وال�شفرة واملمرات واملعي�شة وديكورات ب�شيطة من 
اجلب�شني يف باقي عنا�شر ال�شقة وبالط االأر�شيات من ال�شرياميك جلميع عنا�شر ال�شقة واملطبخ راكب ومكون 
ال�شرياميك واأطقم  من جهتني �شفليتني وواح��دة علوية من االمينيت وج��دران واأر�شيات املطبخ واحلمامات من 
على  لل�شقة  اخلارجي  – والباب  – التيه  املحلي  الكب�س  خ�شب  من  الداخلية  واالأب���واب  بالكامل  راكبة  احلمامات 
مكرر الدرج باب امان وكافة النوافذ من االملنيوم والزجاج املزدوج واالأباجورات تعمل كهربائيا يف ال�شقة كاملة وال 
يوجد حماية على النوافذ والتدفئة راكبة على الغاز، ويعلو ت�شوينة الفرندة دربزين من ال�شتانل�س �شتيل بارتفاع 
50�شم و�شقف الفرندة مبطنة باألواح االملنيوم ال�شقة خمدومة مبكرر للدرج بالطاته من ال�شرياميك ودربزينه من 

ال�شتانل�س �شتيل – ويوجد م�شعد �شغال.
ال�شقة م�شغولة من قبل امل�شتاأجر/حكمت حممود جبارة واأ�شرته بايجار �شهري 350 دينار.

عمر ال�شقة مبا يزيد عن ثالثة اأعوام
جميع اخلدمات من ماء وكهرباء وات�شاالت وموا�شالت و�شوارع معبدة وخدمات عامة متوفرة واملوقع جيد 

وهو حماط باالأبنية ال�شكنية وعمارات ال�شقق 
تقدير القيمة االجمالية لل�شقة: قدر �شعر املرت ب� 500 دينار × 165م2 = 82500 دينار )اثنان وثمانون األفاً 

وخم�شمائة دينار(.
فعلى من يرغب بال�شراء مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية �شمال عمان خالل خم�شة ع�شر يوما تلي تاريخ 
ن�شر هذا االعالن م�شطحباً معه 10% من قيمة املزاد كعربون، على اأن ال تقل قيمة املزاد عن 50% من القيمة 

املقدرة علما اأن الطوابع ور�شوم الداللة تقع على املزاود االأخري.
ماأمور تنفيذ �شمال عمان

اعان احالة قطعية �صادرة عن دائرة تنفيذ حمكمة �صمال عمان يف 
الق�صية التنفيذية ذات الرقم 2018/4076�س

حممود  له  املحكوم  بني  املتكونة  اع��اله  الرقم  ذات  التنفيذية  الق�شية  يف  العلني  باملزاد  للبيع  مطروح  بانه  للعموم  يعلن 
واملتكونة  ال�شاعد واخرون  ابراهيم  واملحكوم عليهم علي �شبحي  ال�شاعد  ابراهيم  ال�شاعد وعبداللطيف  ابراهيم  �شبحي 

ح�ش�شهم يف قطع االرا�شي ذوات االرقام:
اأ- رقم القطعة )34و33( وتقع القطع يف حو�س )10( طاب كراع من ارا�شي قرية بدران تابعة تنظيميا ملنطقة �شفا بدران – 
امانة عمان الكربى، وجميع اخلدمات متوفرة ويف ارا�شي �شليخة خالية من االرا�شي واال�شجار ارا�شي �شهلية منب�شطة يف 
منطقة �شكنية تقع جميعها بجانب عمارة �شكنية رقم )18( اىل الغرب من مدار�س الفردو�س النموذجية والو�شول اليها من 
�شارع مهند نواف العمرميي املتفرع من �شارع ابو عرابي العدوان، والقطع ت�شلح لبناء البيوت والعمارات وال�شقق ال�شكنية.

ب- جميع القطع من نوع �شكن )ج( �شعبي
 – ال�شاعد  ابراهيم  �شبحي  2-علي  ح�شتان،   – ال�شاعد  ابراهيم  �شبحي  1-حممد  ا�شماوؤهم:  للتالية  القطع  تعود  ج- 
ح�شتان، 3-ابراهيم �شبحي ابراهيم ال�شاعد – ح�شتان، 4-قدر �شبحي ابراهيم ال�شاعد – ح�شتان، 5-حممود �شبحي 
ابراهيم ال�شاعد – ح�شتان، 6-�شاكرة �شبحي ابراهيم ال�شاعد – ح�شتان، 7-ا�شالم �شبحي ابراهيم امل�شاعد – ح�شتان، 

8-عبداللطيف �شبحي ابراهيم امل�شاعد – ح�شتان.
* التقدير:

1- القطعة مو�شوع الدعوى رقم )33( حو�س رقم )10( طاب كراع من ارا�شي قرية بدران وم�شاحتها 358م2 �شكن )د( 
واال�شجار  واالن�شاءات  االبنية  من  خالية  �شهلة  منب�شطة  ار���س  وهي  متوفرة  اخلدمات  وجميع  منظمة  غري  وا�شالعها 
و�شمن منطقة ماأهولة بعمارات �شكنية التي يخدمها طريق )4م( معبد غري نافذ، وعليه مت تقدير قيمة املرت املربع من 

اخلبري مببلغ )190( دينارا اردنيا فتكون القيمة االجمالية للقطعة= 358م2×190 دينارا= 68020 دينارا اردنيا.
2- القطعة مو�شوع الدعوى رقم )34( حو�س رقم )10( طاب كراع من ارا�شي قرية بدران وم�شاحتها 358م2 �شكن )د( 
واال�شجار  واالن�شاءات  االبنية  من  خالية  �شهلة  منب�شطة  ار�س  وهي  متوفرة  اخلدمات  وجميع  منتظمة  غري  وا�شالعها 
و�شمن منطقة ماأهولة بعمارات �شكنية التي يخدمها طريق )4م( معبد غري نافذ وطريق )8م( معبد، وعليه مت تقدير 
 66800 دينار=  358م2×200  للقطعة=  االجمالية  القيمة  فتكون  اردين  دينار   )200( مببلغ  اخلبري  من  املربع  املرت  قيمة 

دينار اردين.
وعليه فمن له الرغبة يف الدخول باملزاد مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية �شمال عمان خالل ع�شرة ايام من تاريخ ن�شر 
هذا االعالن، م�شطحبا معه تاأمينا 10% من قيمة التقدير، علما بان الر�شوم والطوابع واجور الن�شر والداللة تعود على 
امل�شرتي وانه مت احالة القطعة رقم )33( احالة موؤقتة على املزاود حممد �شبحي ابراهيم ال�شاعد بالبدل االعلى والبالغ 
)27400( دينار اردين، والقطعة رقم )34( احالة موؤقتة على املزاود حممد �شبحي ابراهيم ال�شاعد بالبدل االعلى والبالغ 

)26300( دينار اردين.
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �شمال عمان

اخ����ط����ار �����ص����ادر ع����ن دائ������رة 
ت��ن��ف��ي��ذ حم��ك��م��ة ج����زاء ع��م��ان
رق�����م ال�����دع�����وى ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
����س  2019/22824  :

ا�����ص����م امل����ح����ك����وم ع���ل���ي���ه���م���ا : 
للخدمات  اي��ادك��و  موؤ�ص�صة   -1
ال����ت����ج����اري����ة واال������ص�����ت�����رياد 
الزيود ر�صيد  عبداهلل  �صامل   -2

العنوان : جمهويل مكان االقامة
رقم االعالم : 2019/5090

حمل �شدوره : تنفيذ عمان
دي��ن��ار   )1075( مببلغ  ال��زام��ه��م��ا   : ب��ه  امل��ح��ك��وم 
وال���ر����ش���وم وامل�����ش��اري��ف وب����دل ات���ع���اب امل��ح��ام��اة 
ال�شيك  عر�س  ت��اري��خ  م��ن  القانونية  وال��ف��ائ��دة 

على البنك وحتى تاريخ ال�شداد التام. 
ت��وؤدي خالل خم�شة ع�شر يوما  ان  يجب عليك 
تلي تاريخ تبلغكم هذا االخطار اىل املحكوم لها 
للتاأمني  االوروب��ي��ة  العربية  املجموعة  �شركة   /
وك���الوؤه���ا امل��ح��ام��ون ���ش��ع��د ال��ف��اع��وري وحممد 
العقلة وحنني حداد ولبنى البهلول املبلغ املبني 
اع��اله واذا انق�شت هذه امل��دة ومل ت��وؤدي الدين 
�شتقوم  القانونية  الت�شوية  تعر�س  او  امل��ذك��ور 
التنفيذية  امل��ع��ام��الت  مببا�شرة  التنفيذ  دائ���رة 

الالزمة قانونا بحقك

م�������ذك�������رة ت����ب����ل����ي����غ م����وع����د 
ج��ل�����ص��ة ل��ل��م�����ص��ت��اأن��ف ���ص��ده
�����������ص����������ادرة ع��������ن حم���ك���م���ة 
ا������ص�����ت�����ئ�����ن�����اف اجل�������م�������ارك
 2019/452 ال����دع����وى  رق����م 
ا��������ص�������ت�������ئ�������ن�������اف ج�����������زاء
ه���ي���ئ���ة ال���ق���ا����ص���ي ال���رئ���ي�������س 
������ص�����ل�����ي�����م احل�����ب�����ا������ص�����ن�����ه
�صده:  تبليغه/امل�صتاأنف  املطلوب 
القدمان  عطية  حممد  �صليمان 

- جمهول مكان االقامة.
املوافق  االأح��د  ي��وم  ح�شورك  يقت�شي 
ال���ت���ا����ش���ع���ة  ال���������ش����اع����ة   2019/9/22
امل��ق��دم  اال���ش��ت��ئ��ن��اف  يف  للنظر  �شباحا 
ال��ع��ام  ال��ن��ائ��ب  امل�����ش��ت��اأن��ف م�شاعد  م��ن 
اجل��م��رك��ي ب��اال���ش��اف��ة ل��وظ��ي��ف��ت��ه، ويف 
ح����ال ت��خ��ل��ف��ك ع���ن احل�����ش��ور ت�����ش��ري 
امل��ن�����ش��و���س عليها يف  االأح���ك���ام  ع��ل��ي��ك 

قانون اأ�شول املحاكمات اجلزائية.

وزارة العدل
دائ��������������رة ت����ن����ف����ي����ذ ف����ق����وع
اخ����ط����ار �����ص����ادر ع����ن دائ������رة 
ب���ال���ن�������ص���ر  / ال����ت����ن����ف����ي����ذ 

رقم الدعوى التنفيذية : 
11052/)536-2019( �صجل 

عام
املحكوم عليه / املدين : راأفت 

ح�صن علي الرفايعة
عنوانه : الكرك / الطيبة بجانب امل�شجد الكبري

قيمة الدين : 1150 دينار والر�شوم وامل�شاريف
ت��وؤدي خالل خم�شة ع�شر يوما  ان  يجب عليك 
تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار اىل املحكوم له 
املبلغ  الليمون  حممد  �شالمة  جمال  ال��دائ��ن   /
ت��وؤد  امل���دة ومل  ه���ذه  انق�شت  واذا  اع���اله  امل��ب��ني 
القانونية  الت�شوية  تعر�س  او  امل��ذك��ور  ال��دي��ن 
���ش��ت��ق��وم دائ�����رة ال��ت��ن��ف��ي��ذ مب��ب��ا���ش��رة امل��ع��ام��الت 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك
ماأمور تنفيذ فقوع

م����ذك����رة ت��ب��ل��ي��غ م��وع��د 
�صده للم�صتاأنف  جل�صة 

�������ص������ادرة ع�����ن حم��ك��م��ة 
ا����ص���ت���ئ���ن���اف اجل����م����ارك

 2019/420 الدعوى  رق��م 
ا������ص�����ت�����ئ�����ن�����اف ج��������زاء

الرئي�س  ال��ق��ا���ص��ي  ه��ي��ئ��ة 
�����ص����ل����ي����م احل����ب����ا�����ص����ن����ه
رائد  تبليغه/امل�شتاأنف �شده:  املطلوب 
عبدالعزيز اأحمد اأبو فرحة - جمهول 

مكان االقامة.
املوافق  االأح��د  ي��وم  ح�شورك  يقت�شي 
ال���ت���ا����ش���ع���ة  ال���������ش����اع����ة   2019/9/22
امل��ق��دم  اال���ش��ت��ئ��ن��اف  يف  للنظر  �شباحا 
ال��ع��ام  ال��ن��ائ��ب  امل�����ش��ت��اأن��ف م�شاعد  م��ن 
اجل��م��رك��ي ب��اال���ش��اف��ة ل��وظ��ي��ف��ت��ه، ويف 
ح����ال ت��خ��ل��ف��ك ع���ن احل�����ش��ور ت�����ش��ري 
امل��ن�����ش��و���س عليها يف  االأح���ك���ام  ع��ل��ي��ك 

قانون اأ�شول املحاكمات اجلزائية.


