














19�إعالنات ق�ضائية
�عالن �حاله قطعيه ملدة 10 �أيام �ضادر عن د�ئرة تنفيذ حمكمة �ضلح ناعور

 يف �لق�ضية �لتنفيذية رقم )2019/381(
و�ملتكونة بني �لد�ئن: بنك �لإحتاد - وكيله �ملحامي �يهم حمارنه

و�ملدين: �ضركة ميار لال�ضتثمار�ت �ل�ضياحيه ذ.م.م، بكفالة عقار: ماجد رم�ضان �ني�س �ل�ضعيدي
يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني عن طريق دائرة تنفيذ حمكمة �ضلح ناعور كامل قطعة االر�س رقم 91 حو�س 31 مرج احلكر قرية ناعور والعائدة ملكتيها للكفيل بعقاره ماجد رم�ضان اني�س ال�ضعيدي واملو�ضوعة 
تاأميناً من الدرجة االوىل لدين الدائن املرتهن بنك االإحتاد مبوجب �ضند الدين رقم )67( تاريخ 2018/1/18 لقاء دين وقدره 600000 دينار )�ضتمائه الف دينار اردين( والر�ضوم وامل�ضاريف والعمولة والفائدة حتى ال�ضداد التام.

* تفا�ضيل املوقع: 
تقع االأر�س يف قرية ناعور حو�س 31 مرج احلكر على �ضارع البحر امليت وبالقرب من ا�ضرتاحه وم�ضبح طلة زبود ومقابل م�ضروع م�ضت�ضفى امللك ح�ضني البحاث ال�ضرطان من اأرا�ضي ت�ضجيل ناعور

* تفا�ضيل البناء:
االأر�س مقام عليها م�ضروع �ضياحي منتجع )عظم( عباره عن مباين خر�ضانيه متعددة الطوابق ويتو�ضطها م�ضبح ب�ضكل بي�ضاوي ويتم الو�ضول اىل املنتجع عن طريق �ضوارع بيز كور�س متعرجه مع �ضال�ضل حجريه متفرع من 

�ضارع البحر امليت، واالبنيه كما يلي:
* البناء رقم 1: ويقع يف اجلهة ال�ضماليه ال�ضرقيه وهو مكون من 4 طوابق عظم وكل طابق مب�ضاحه 682 مرت مربع لكل طابق والطوابق عباره عن اعمده وج�ضور �ضاقطه مع بحور طويله ويقدر ارتفاع الطوابق حوايل 4.5 مرت 
مربع مع جدران خر�ضانيه م�ضلحة يف اجلهه اخللفيه للطوابق الثالثة االأوىل واعمده للطابق االأخري مع وجود بيت درج وغرف م�ضاعد عدد 2 ومناور للتمديدات ويطل باجتاه اجلنوب الغربي وعلى امل�ضبح والربكه والرت�ضات.
* البناء رقم 2: ويقع يف اجلهة ال�ضماليه الغربيه وهو مكون من طابقني وكل طابق مب�ضاحه 385 مرت مربع وهو عباره عن اعمده وجزء مع عقدة وبيت درج وهو يف مرحلة العظم ويقدر ارتفاع االعمده ب 4.5 مرت تقريبا لكل 

طابق مع وجود جزء من العقده غري مكتمل مع بركه ماء يف اأر�ضية الطابق االأر�ضي )م�ضبح �ضتوي(.
* البناء رقم 3: وهذا البناء يقع يف اجلهة اجلنوبيه )االماميه( ومكون من طابق ت�ضويه جزء ابار ماء واجلزء اخللفي �ضاله وا�ضعه مع درج جانبي يو�ضل للطابق االأر�ضي والطابق االأر�ضي عباره عن اأعمدة وج�ضور �ضاقطه 
مع بحور وا�ضعه وهو غري مقطع من الداخل وجزء من الواجهة االماميه من حجر 50 �ضم مع ديكورات حجريه ن�ضف دائريه تقع على الواجهة االماميه من االأعلى، ويوجد غرفة مب�ضاحة 75 مرت يف الطابق الثاين مكونه 

من طابقني واعمده على العقده.
- ويوجد بناء مال�ضق مقابل امل�ضبح من اجلهة ال�ضرقيه عباره عن جمموعه من الغرف وبوابه حجريه والواجهات االماميه حجر 50�ضم مع ديكورات حجريه 

- ويوجد م�ضبح ب�ضكل بي�ضاوي يتو�ضط االبنيه مب�ضاحة 340 مرت مربع ويوجد ا�ضفل امل�ضبح ابار مياه وغرف م�ضخات 
- ويوجد بركة ماء مب�ضاحه 240 مرت مربع يف اجلهة الغربيه مع وجود بع�س الرت�ضات واملطالت وبع�س االعمال اخلر�ضانيه الغري مكتمله حتيط بامل�ضبح ووجود اأعمدة على بع�س اال�ضطح.

* ويخدم القطعة �ضوارع متعرجه ب�ضكل حلزوين بيز كور�س مع �ضال�ضل حجريه بطول 140 مرت وبارتفاعات متفاوته من 2-4 وتوجد اأ�ضجار نخيل مزروعه على املدخل وحميطه باملنتجع بارتفاعات خمتلفة ويقدر عددها ب 
120 �ضجره تقريبا وجزء منها مهمل نتيجه عدم الرعايه. 

وحيث مت ر�ضد املوقع فنيا بوا�ضطة اجهزه الر�ضد امل�ضاحيه وجهاز Total station وجهاز gps وتبني وجود املالحظات التاليه على االبنيه فنيا: 
1- وجود اعتداء من االبنيه يف اجلهة ال�ضرقيه على قطعة االأر�س رقم 92 

2- وجود اعتداء من االبنيه رقم 1و2 على القطعة رقم 203 اكرث من ن�ضف م�ضاحة االبنيه
3- وجود اعتداء �ضال�ضل حجريه على �ضارع البحر امليت. 

* تقدير القيمة: بناء على الك�ضف احل�ضي وما تقدم من و�ضف للعقار اأعاله وبعد البحث والتحري وح�ضب معرفة اخلرباء وخربتهم وبعد اطالعهم على اأ�ضعار االأ�ضا�س املعتمده من قبل دائرة االأرا�ضي وامل�ضاحه واطالعهم 
على البيوعات يف املنطقه وبالنظر اىل امل�ضاحه الكليه لالأر�س والبناء املقام عليها وح�ضب تنظيم القطعة وموقعها فقد قدر اخلرباء �ضعر املرت املربع الواحد كما يلي: 

مالحظات�لقيمة �لجماليةقيمة د/م2�مل�ضاحة/م2�لو�ضف

 428100 دينار50 دينار8562�لأر�س

مكون من 4 طو�بق 436480 دينار 160 دينار 2728�لبناء �لأول

طابقني 107800 دينار 140 دينار 770�لبناء �لثاين

طابقني مع غرف على �ل�ضطح طابقني مب�ضاحة 150م 324800 دينار 160 دينار 2030�لبناء �لثالث

�لعمال �خلارجية وت�ضمل �لرت��ضات و�مل�ضبح و�لربك و�آبار �ملاء و�ل�ضال�ضل 
12000 دينار�حلجرية و�ضجر �لنخيل و�ملوقع �لعام 

1309180 دينار )مليون وثالثمائة وت�ضعة �لف ومائة وثمانون دينار( �ملجموع 

 القيمة املقدرة لقطعة االأر�س وما عليها عند و�ضع اليد= 1309180 دينار )مليون وثالثمائة وت�ضعة االف ومائة وثمانون دينار( 
* علما بانه مت اإحالة العقار اأعاله احاله قطعيه على عهدة املزاودين منذر نعمان اأبو �ضنب وخالد مو�ضى عبداهلل عبيد بقيمة املزاوده البالغ 310000 دينار، علما بانه يوجد على 

العقار الرهونات واحلجوزات التاليه:
1- رهن من الدرجه االأوىل للدائن بنك االحتاد مبوجب ال�ضند املنفذ يف هذه الدعوى رقم 67 تاريخ 2018/1/18 بقيمة 600000 دينار 

2- حجز حتفظي ل�ضالح حمكمة بداية عمان مبوجب امل�ضتند رقم 210  تاريخ 2018/10/15 
3- حجز تنفيذي ل�ضالح دائرة تنفيذ حمكمة بداية عمان مبوجب امل�ضتند رقم 59 تاريخ 2019/4/9

4- حجز حتفظي ل�ضالح حمكمة بداية عمان مبوجب امل�ضتند رقم 134 تاريخ 2019/7/14
5- حجز تنفيذي ل�ضالح دائرة تنفيذ حمكمة بداية �ضمال عمان مبوجب امل�ضتند رقم 210 تاريخ 2019/10/30

6- كامل احل�ض�س حجز حماكم مبوجب امل�ضتند 232 تاريخ 2019/11/26
7- كامل ح�ض�س ماجد رم�ضان اني�س ال�ضعيدي حمجوز �ضريبة الدخل واملبيعات 

8- كامل ح�ض�س ماجد رم�ضان اني�س ال�ضعيدي حمجوز موؤ�ض�ضة ال�ضمان االجتماعي 
* علما بانه يوجد على العقار �ضريبة م�ضقفات بقيمة 20.971 دينار 

* يرتتب عليها عوائد تنظيم خا�ضه بقيمة 6600 دينار
فعلى من يرغب بال�ضراء مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة �ضلح ناعور خالل 10 ايام من اليوم التايل لتاريخ ن�ضر هذا االإعالن م�ضطحباً معه 10% من القيمة االجماليه املقدرة لقطعة 

االأر�س وما عليها اعاله عند و�ضع اليد على ان ال يقل بدل ال�ضم عن 10% من الثمن اجلديد علماً باأن ر�ضوم الطوابع تعود على املزاود االأخري.
ماأمور تنفيذ حمكمة �ضلح ناعور

�عالن �إحالة قطعية بالبيع باملز�د �لعلني
 ملدة ع�ضرة �أيام 

�ضادر عن د�ئرة تنفيذ �ضمال عمان
 يف �لدعوى �لتنفيذية رقم 2020/116ع

و�ملتكونة فيما بني �لد�ئن: بنك �لردن - وكياله 
�ملحاميان ��ضامة �ضكري و�ضادي �يبف.

�ملدين/�لكفيل: حازم علي عبد �ل�ضايف �لكيايل.
يعلن للعموم بانه مطروح للبيع باملزاد العلني كامل ح�ض�س املدين/الكفيل حازم علي 
اأرا�ضي  عبد ال�ضايف الكيايل يف ال�ضقة رقم 468/132 حو�س 3 الق�ضبات قرية ياجوز 
�ضمال عمان واملو�ضوعة تامينا لدين الدائن بنك االأردن من الدرجة االأوىل مبوجب 
�ضند تامني دين رقم 78 معاملة 78 تاريخ 2018/1/10 بقيمة ثمانية وخم�ضون الف 

دينار والفوائد والعموالت.
اأوال: ان قطعة االأر�س حتمل الرقم 468 وان ال�ضقة حتمل الرقم 468/132 حو�س 3 
الق�ضبات من اأرا�ضي ياجوز �ضمال عمان ومقام عليها بناء اربع واجهات حجر مكون 
عمان  امانة  ترقيم   9 الرقم  ويحمل  طوابق  وثللالث  ثانية  وت�ضوية  اأوىل  ت�ضوية  من 
حازم  عليه  للمحكوم  ملكيتها  وتعود  مربع  مرت   142 ال�ضقة  م�ضاحة  وتبلغ  الكربى 
ت�ضجيليا  وتابعة  �ضمريات  اطعمية مو�ضى  �ضارع  على  وتقع  الكيايل  ال�ضايف  عبد  علي 
ملديرية ت�ضجيل اأرا�ضي �ضمال عمان وتنظيميا ملنطقة �ضفا بدران امانة عمان الكربى 
وخدمات الكهرباء واملاء متوفرة وال�ضارع املوؤدي لها مفتوح وغري معبد وهي من نوع 

طوابق و�ضقق ومنظمة �ضكن ب.
الطابق  ال�ضقة اجلنوبية من  الرقم 132 وهي  الق�ضية حتمل  ال�ضقة مو�ضوع  ثانيا: 
الثالث عدا �ضطحها املعترب منافع م�ضرتكة ال�ضقة مكونة من ثالث غرف نوم واحدة 

خمدومة مبا�ضرت و�ضالون �ضيوف وحمامني ومطبخ و�ضالة معي�ضة.
ثالثا: ار�ضيات غرف النوم من البالط املحلي والدهان جيد ويوجد يف ال�ضقف ديكور 
جب�ضني غرفة ال�ضيوف االأر�ضية بور�ضالن واجلدران دهان جيد وال�ضقف ديكور فور 
�ضيلنغ �ضالة املعي�ضة االأر�ضية بور�ضالن مع ديكور جب�ضني يف ال�ضقف واجلدران دهان 

جيد.
وحمام  �ضرياميك  واجللللدران  االأر�ضية  مغ�ضلة  مع  افرجني  حمام  احلمامني  رابعا: 
خزائن  خ�ضب  واملطبخ  �ضرياميك  واجللللدران  االأر�للضلليللة  و�للضللور  �ضطافة  مللع  افللرجنللي 
�ضفلية وعلوية واالر�ضية واجلدران �ضرياميك وال�ضبابيك لل�ضقة املنيوم بدون حماية 
وبدون اباجورات واالبواب خ�ضب وت�ضطيبات ال�ضقة جيدة وخمدومة مب�ضعد املوجود 

يف البناء وهي م�ضغولة وم�ضتاجرة من قبل ال�ضيد رامي �ضبحي.
* التقديرات: مت تقدير �ضعر املرت املربع لل�ضقة 450 دينار وعليه يكون قيمة ال�ضقة:

142 مرت×450 دينار= 63900 دينار، ثالثة و�ضتون الفا وت�ضعمائة دينار.
علما بانه متت املزاودة على العقار من قبل املزاود االأخري بنك االأردن وقد بلغت اخر 

مزاودة مبلغ وقدره 31950 دينار.

فعلى من يرغب باملزاودة مراجعة دائرة تنفيذ �ضمال عمان خالل مدة ع�ضرة 
اأيام من اليوم التايل لتاريخ ن�ضر هذا االإعالن م�ضطحبا معه 10% من الثمن 
10% من  الزيادة عن  ن�ضبة  تقل  ان ال  وعلى  باملزاد  للدخول  تامينا  اجلديد 
الثمن )اخر مزاودة( وعلى من يرغب باملزاودة الكرتونيا املزاودة عرب موقع 
اجللور  ان  علما   https://auctions.moj.gov.jo الللعللدل  وزارة 

الن�ضر والطوابع تعود على املزاود االخري. 
مامور تنفيذ �ضمال عمان

�عالن �إحالة قطعية بالبيع باملز�د �لعلني
 ملدة ع�ضرة �أيام 

�ضادر عن د�ئرة تنفيذ �ضمال عمان 
يف �لدعوى �لتنفيذية رقم 2020/89ع

و�ملتكونة فيما بني �لد�ئن: بنك �لردن - وكياله 
�ملحاميان ��ضامة �ضكري و�ضادي �يبف.

�ملدين/�لكفيل: حازم علي عبد �ل�ضايف �لكيايل.
يعلن للعموم بانه مطروح للبيع باملزاد العلني كامل ح�ض�س املدين/الكفيل حازم علي 
الق�ضبات قرية ياجوز   3 ال�ضقة رقم 468/131 حو�س  الكيايل يف قطعة  ال�ضايف  عبد 
اأرا�ضي �ضمال عمان واملو�ضوعة تامينا لدين الدائن بنك االأردن من الدرجة االأوىل 
مبوجب �ضند تامني دين رقم 77 معاملة 77 تاريخ 2018/1/10 بقيمة �ضتة و�ضتون الف 

دينار والفوائد والعموالت.
1- ال�ضقة عبارة عن ال�ضقة ال�ضمالية من الطابق الثالث عدا �ضطحها مملوكة لل�ضيد 
حازم علي عبد ال�ضايف الكيايل م�ضاحتها 170 مرت مربع م�ضغولة من قبل مالكها تقع 

�ضمن بناء مقام على قطعة رقم 468 حو�س 3 الق�ضبات اأرا�ضي �ضمال عمان.
2- تنظم القطعة املقام عليها البناء ولذي من �ضمنه ال�ضقة هو �ضكن ب 

3- تقع القطعة املقام عليها البناء والذي من �ضمنه ال�ضقة على �ضارع اطعيمه مو�ضى 
ال�ضمريات ب�ضعة 14 مرت 

اخلللدمللات  وجميع  عللمللان  المللانللة  التابعة  بلللدران  �ضفا  منطقة  �ضمن  يقع  املللوقللع   -4
متوفرة.

5- رقم البناء ح�ضب الت�ضمية والرتقيم المانة عمان 9.
* و�ضف ال�ضقة: 

ال�ضقة هي ال�ضقة ال�ضمالية من الطابق الثالث عدا �ضطحها رقم ال�ضقة 131 ال�ضقة 
ي�ضكنها مالكها وقت الك�ضف وهي قائمة منذ عام 2016 ال�ضقة تقع �ضمن بناء مكون 
من اثنان طوابق ت�ضوية باال�ضافة اىل الطوابق العلوية )ار�ضي واأول وثاين وثالث 
الطوابق  وباقي  با�ضتعمال مواقف وخدمات  الثانية  الت�ضوية   6 الطوابق  اأي جمموع 
اأي مبجموع ال�ضقق بكل البناء 10 �ضقق واجهات البناء  با�ضتعمال 2 �ضقق لكل طابق 
من احلجر وكذلك اال�ضوار اخلارجية املحيطة بالبناء على حدود القطعة هي حجر 
م�ضعد  يوجد  كما  حديد  درابللزيللن  وعليه  وال�ضرياميك  الللرخللام  مللن  اللللدرج  ومللكللرر 
كهربائي خلدمة البناء مداخل ال�ضقة من خالل امل�ضعد ومكرر الدرج ال�ضقة مكونة 

من: 
1- �ضالون بجدران من الدهان امللون وار�ضيته من الرخام وديكورات جب�ضني على 
فللرنللدة �ضغرية  االملللنلليللوم يفتح على  مللن  بللاب  يللوجللد  اللل�للضللالللون  ال�ضقف ومللن �ضمن 
وت�ضوينه حجر بارتفاع 1 مرت مفتوحة الواجهات غرفة جلو�س بار�ضية رخام ودهان 
والللذي هو عبارة عن  املطبخ  لل�ضقف مفتوحة على  عللادي للجدران وديكور جب�ضني 
معقد  �ضرياميك  لل�ضيوف  حمام  و�ضفلي  علوي  خ�ضب  وخللزائللن  �ضرياميك  جللدران 
بجدران  والغرف  ومغ�ضلة  مقعدة  بحمام  ما�ضرت  احدهما  نوم  غرف  ثالث  ومغ�ضلة 
دهان عادي وا�ضقف جب�ضني حمام ثالث لغرف النوم معقدة ومغ�ضلة موزع بني الغرف 
حديد  يوجد  وال  بال�ضقة  تدفئة  روديلللرتات  يوجد  ال  ال�ضرياميك  من  غ�ضيل  غرفة 

حماية ال�ضبابيك املنيوم ويوجد عليها اباجورات يدوية. 
* التقديرات: مت تقدير �ضعر املرت املربع لل�ضقة 450 دينار وعليه يكون قيمة ال�ضقة:

170 مرت×450 دينار= 76500 دينار، �ضتة و�ضبعون الفا وخم�ضمائة دينار.
علما بانه متت املزاودة على العقار من قبل املزاود االأخري بنك االأردن وقد بلغت اخر 

مزاودة مبلغ وقدره 38250 دينار.

فعلى من يرغب باملزاودة مراجعة دائرة تنفيذ �ضمال عمان خالل مدة ع�ضرة 
اأيام من اليوم التايل لتاريخ ن�ضر هذا االإعالن م�ضطحبا معه 10% من الثمن 
اجلديد تامينا للدخول باملزاد وعلى ان ال تقل الزيادة عن 10% من الثمن 
)اخر مزاودة( وعلى من يرغب باملزاودة الكرتونيا املزاودة عرب موقع وزارة 
الن�ضر  اجللور  ان  علما   https://auctions.moj.gov.jo العدل 

والطوابع تعود على املزاود االخري. 
مامور تنفيذ �ضمال عمان

مذكرة تبليغ اعالم حكم حقوقي 

�ضادر عن حمكمة 
�ضلح حقوق عمان

رقم الدعوى: 2020/9837

ف�ضل: 2020/9/14
املللدعلليللة: �للضللركللة املللجللمللوعللة الللعللربلليللة 

االوروبية للتاأمني
الللفللاعللوري  املللحللامللون �ضعد  وكلللالوؤهلللا 

وحممد العقلة وحنني حداد
امللللدعلللى عللللليلله: حملللملللود عللبللد احللمللد 

النواي�ضه
العنوان جمهول مكان االقامة

خلللال�لللضلللة احللللكلللم ومللللدرجللللاتلللله اللللللزام 
املللللدعللللى عللللليلله بلللللان تلللدفلللع للللللمللدعلليللة 
وت�ضمينه  دينار   )4000( وقللدره  مبلغ 
املحاماة  واتللعللاب  وامل�ضاريف  الللر�للضللوم 
والفائدة القانونية من تاريخ املطالبة 

وحتى ال�ضداد التام

وزارة العدل
حمكمة �ضلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�ضة

 للمدعى عليه/ بالن�ضر

رقم الدعوى 5-1/)18023-2020( �ضجل عام
الهيئة/ القا�ضي ريا�س حممود احمد عليان

ا�للضللم املللدعللى عللللليلله: 1- حللامللد حمللمللود حممد 
حبيبه 2- حبيبه للمجوهرات

علللنلللوانللله: علللملللان/ جللبللل احللل�للضللني دوار فللرا�للس 
جممع الب�ضمة

يللقللتلل�للضللي حلللل�للللضللللورك يللللللوم االثلللللنلللللني املللللوافللللق 
الدعوى  يف  للنظر   8.00 ال�ضاعة   2020/11/9
املوؤ�ض�ضة  رقم اعاله والتي اقامها عليك املدعي 
العامة لل�ضمان االجتماعي وكيلها املحامي بكر 

ال�ضويلميني
املللحللدد تطبق عليك  املللوعللد  فلللاذا مل حت�ضر يف 
االحلللكلللام املللنلل�للضللو�للس عللللليللهللا يف قلللانلللون حمللاكللم 

ال�ضلح وقانون ا�ضول املحاكمات املدنية

وزارة العدل

حمكمة �ضلح حقوق 
املزار اجلنوبي

مذكرة تبليغ موعد جل�ضة 
للمدعى عليه/ بالن�ضر

رقم الدعوى 42-1/)631-2020( �ضجل عام 
الهيئة/ القا�ضي اياد احمد خ�ضر ح�ضان

ا�ضم املدعى عليه عبيده حممد عطيه 
القرالة

عنوانه الكرك/ موؤته اجنا�ضه
يقت�ضي ح�ضورك يوم االثنني املوافق 
يف  للنظر   9.00 ال�ضاعة   2020/11/9
اللللدعلللوى رقللللم اعللللاله واللللتلللي اقللامللهللا 

عليك املدعي �ضركة اأملا لال�ضتثمار
فاذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تطبق 
املللنلل�للضللو�للس عليها يف  عللللليللك االحلللكلللام 
ا�ضول  وقانون  ال�ضلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية

وزارة العدل
دائرة تنفيذ الق�ضر

اخطار �ضادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�ضر
رقم الدعوى التنفيذية 11-40/)2020-305( 

عام - ك
ا�ضم املحكوم عليه/ املدين 1- هيثم حممد عزام 

امل�ضلم 2- اكرم حممد عزام امل�ضلم
ال�ضونة  البلقاء/  اجلنوبية/  ال�ضونة  عنوانه: 
اجلللللنللللوبلللليللللة/ خلللللللف املللل�لللضلللجلللد رقللللللم اللللهلللاتلللف 

0799925502
تاريخه: 2020/11/2

حمل �ضدوره تنفيذ الق�ضر
اللللديلللن 4000 ديلللنلللار واللللر�لللضلللوم  بلللله/  امللللحلللكلللوم 

وامل�ضاريف واالتعاب والفائدة
تللوؤدي خالل خم�ضة ع�ضر يوما  ان  يجب عليك 
املحكوم  اىل  االخللطللار  هللذا  تبليغك  تللاريللخ  تلي 
املبلغ  امل�ضاروة  �ضامل  الدائن عوده حممود  له/ 

املبني اعاله
املذكور  الدين  تللوؤد  املللدة ومل  هللذه  انق�ضت  واذا 
او تللعللر�للس الللتلل�للضللويللة الللقللانللونلليللة �للضللتللقللوم دائلللرة 
التنفيذية الالزمة  املعامالت  التنفيذ مببا�ضرة 

قانونا بحقك
ماأمور التنفيذ الق�ضر

وزارة العدل
حمكمة �ضلح جزاء اربد

مذكرة تبليغ م�ضتكى عليه/ بالن�ضر

رقم الدعوى 15-3/)5084-2020( �ضجل عام

الهيئة/ القا�ضي منري علي عبدالقادر اللواما

ا�ضم امل�ضتكى عليه حممد فتحي عاي�س ابو حليه

العمر 38 �ضنة

 – – دوار اخلريطة  العنوان: اربللد/ اليا�ضمني 

معر�س ربوع اليا�ضمني

التهمة �ضيك ال يقابله ر�ضيد )421(

يللقللتلل�للضللي حلللل�للللضللللورك يللللللوم االثلللللنلللللني املللللوافللللق 

الدعوى  يف  للنظر   9.00 ال�ضاعة   2020/11/9

رقلللم اعللللاله والللتللي اقللامللهللا عللللليللك احللللق الللعللام 

وم�ضتكي حممود عبدالكرمي حممود املريدي

املللحللدد تطبق عليك  املللوعللد  فلللاذا مل حت�ضر يف 

االحلللكلللام املللنلل�للضللو�للس عللللليللهللا يف قلللانلللون حمللاكللم 

ال�ضلح وقانون ا�ضول املحاكمات اجلزائية

وزارة العدل
حمكمة �ضلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�ضة
 للمدعى عليه/ بالن�ضر

رقم الدعوى 5-1/)17140-2020( �ضجل عام
الهيئة/ القا�ضي ريا�س حممود احمد عليان

ا�للضللم املللدعللى عللللليلله: كللفللتللرييللا امتنان 
عكنان

علللنلللوانللله: علللملللان/ اللللعلللبلللديل – رقللم 
الهاتف 46747203

يقت�ضي ح�ضورك يوم االثنني املوافق 
يف  للنظر   8.00 ال�ضاعة   2020/11/9
اللللدعلللوى رقللللم اعللللاله واللللتلللي اقللامللهللا 
عليك املدعي املوؤ�ض�ضة العامة لل�ضمان 
االجلللتلللملللاعلللي وكلليلللللهللا اللللدكلللتلللور بللكللر 

ال�ضويلميني
فاذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تطبق 
املللنلل�للضللو�للس عليها يف  عللللليللك االحلللكلللام 
ا�ضول  وقانون  ال�ضلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية

مذكرة تبليغ اعالم حكم حقوقي 

�ضادر عن حمكمة
 �ضلح حقوق عمان

رقم الدعوى: 2020/7998
ف�ضل: 2020/6/30

املللدعلليللة: �للضللركللة املللجللمللوعللة الللعللربلليللة 
االوروبية للتاأمني

الللفللاعللوري  املللحللامللون �ضعد  وكلللالوؤهلللا 
وحممد العقلة وحنني حداد

املدعى عليه: مريا ع�ضام عراجي
العنوان جمهول مكان االقامة

خلللال�لللضلللة احللللكلللم ومللللدرجللللاتلللله اللللللزام 
امللللدعلللى عللللليللهللا بللللان تلللدفلللع للللللمللدعلليللة 
وت�ضمينه  دينار   )1575( وقللدره  مبلغ 
املحاماة  واتللعللاب  وامل�ضاريف  الللر�للضللوم 
والفائدة القانونية من تاريخ املطالبة 

وحتى ال�ضداد التام

وزارة العدل
حمكمة �ضلح جزاء بني عبيد

مذكرة تبليغ خال�ضة حكم جزائي
رقم الدعوى 28-3/)2078-2019( �ضجل عام

ا�ضم امل�ضتكى عليه: حممد حجازي حممد البوريني
الرقم الوطني 9641007562

ال�ضمادي بجانب م�ضجد  ديللوان  النعيمة قرب  اربللد/  العنوان: 
عمر بن اخلطاب

ن�ضر ما ينطوي على  اعللادة  او  بن�ضر  القيام ق�ضدا  نوع اجلللرم: 
او ال�ضبكة  املللوقللع االللللكلللرتوين  ذم وقلللدح وحتللقللري مللن خلللالل 

املعلوماتية
ا�ضم امل�ضتكي قدوه بهجت جميل اخل�ضاونه واخرون

خال�ضة احلكم: وعليه وتاأ�ضي�ضا ملا تقدم تقرر املحكمة:
1- عمال باحكام املادة 177 من قانون ا�ضول املحاكمات اجلزائية 
الحكام  خالفا  اهانة  ر�ضائل  توجيه  بجرم  عليه  امل�ضتكى  ادانللة 
باحكام  عمال  عليها  االلكرتونية  اجلرائم  قانون  من   11 املللادة 
 )100( وبللالللغللرامللة  والللر�للضللوم  ا�ضهر  ثللالث  باحلب�س  امللللادة  ذات 

دينار والر�ضوم
2- وعمال واملادتني )256 و 267( من القانون املدين واملواد )161 
و 166 و 167( من قانون ا�ضول املحاكمات املدنية الزام امل�ضتكى 
عليه )املدعى عليه باحلق ال�ضخ�ضي( بان يدفع للمدعية باحلق 
ال�ضخ�ضي قيمة االدعاء باحلق ال�ضخ�ضي والبالغ )3000( دينار 
وت�ضمينه الر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ )150( دينار اتعاب حماماة
قراراً غيابياً بحق امل�ضتكى عليه قابال لالعرتا�س �ضدر وافهم 
ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة  با�ضم  علنا 

احل�ضني املعظم حفظه اهلل ورعاه بتاريخ 2020/9/20

وزارة العدل
حمكمة �ضلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ الئحة ا�ضتئناف

رقم الدعوى 5-1/)9844-2020( �ضجل عام

الهيئة/ القا�ضي عطية �ضالح عطية ال�ضعود

طلللللاللللللب الللللتللللبللللللللليللللغ وعللللنللللوانلللله 
�لللللضلللللركلللللة املللللللللنللللللللارة للللللللللتللللاأمللللني
عللللمللللان/ اللل�للضللملليلل�للضللاين ا�لللضلللارة 
مللن  – بلللللاللللللقلللللرب  احللللللللدائلللللللق 
حلللدائلللق امللللللك علللبلللداهلل الللثللاين 
065658482 الللللهللللاتللللف  رقلللللللم 
وكلللللليللللللللللللله اال�للللللللضللللللللتللللللللاذ حللل�لللضلللن 
الللقلليلل�للضللي اهلل  �لللضللليلللف  �للللضللللامل 
عالء  وعنوانه  تبليغه  املطلوب 
العمد عبدالرحمن  عللزالللديللن 
وادي   – علللللللملللللللان  عللللللللمللللللللان/ 
�لللضلللقلللرة بلللجلللانلللب خملللابلللز غلليللث

وزارة العدل
حمكمة بداية حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�ضة
 للمدعى عليه/ بالن�ضر

رقم الدعوى 5-2/)7744-2020( �ضجل عام
الهيئة/ القا�ضي ا�ضراء حممود عواد اخلراب�ضه

ا�ضم املدعى عليه: 1- �ضركة االبي�س لال�ضمدة 
�لللضلللركلللة جللافللكللو  واللللكللليلللملللاويلللات االردنللللليلللللة 2- 
فين�ضر  �ضركة   -3 امل�ضوؤولية  حمللدودة  البحرين 

كابيتال بنك
الرقم الوطني 200089734 اجلن�ضية اردين

عنوانه عمان/ �ضارع عبداهلل غو�ضه عمارة زهرة 
املدائن

يلللقلللتللل�لللضلللي حلللل�للللضللللورك يلللللللوم االحلللللللللد امللللللوافلللللق 
الدعوى  يف  للنظر   9.00 ال�ضاعة   2020/11/15
رقم اعاله والتي اقامها عليك املوؤ�ض�ضة العامة 
لللللل�للضللمللان االجلللتلللملللاعلللي وكلليلللللهللا امللللحلللاملللي بكر 

احلديد
املللحللدد تطبق عليك  املللوعللد  فلللاذا مل حت�ضر يف 
االحلللكلللام املللنلل�للضللو�للس عللللليللهللا يف قلللانلللون ا�للضللول 

املحاكمات املدنية

وزارة العدل
حمكمة �ضلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ الئحة ا�ضتئناف

رقم الدعوى 5-1/)25320-2019( �ضجل عام

الهيئة/ القا�ضي دعاء �ضبحي حممد العمري

طلللللاللللللب الللللتللللبللللللللليللللغ وعللللنللللوانلللله 
�لللللضلللللركلللللة املللللللللنللللللللارة للللللللللتللللاأمللللني
علللملللان/ اللل�للضللملليلل�للضللاين بللجللانللب 
حلللللللللدائلللللللللق امللللللللللللللللللك عللللللبللللللداهلل
وكلللللليللللللللللللله اال�للللللللضللللللللتللللللللاذ حللل�لللضلللن 
الللقلليلل�للضللي اهلل  �لللضللليلللف  �للللضللللامل 
املطلوب تبليغه وعنوانه 1- يزن 
عللللزام حمللمللود اللللدرد�لللضلللاوي 2- 
�ضالح فتحي �ضالح الدرد�ضاوي
�لللللضلللللقلللللره  وادي  عللللللللللمللللللللللان/ 
بللللللللجللللللللانللللللللب خمللللللللللابللللللللللز غلللليللللث

وزارة العدل
دائرة تنفيذ املزار ال�ضمايل

اخطار �ضادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�ضر
رقم الدعوى التنفيذية 16-
11)699-2020( �ضجل عام

حمد  �ضالح  حمزة  املللديللن  عليه/  املحكوم  ا�ضم 
الدبي�س

عنوانه: اربد/ االغوار الب�ضيلة و�ضط البلد
تاريخه  التنفيذي 53950  ال�ضند  رقم االعللالم/ 

2020/10/15
حمل �ضدوره تنفيذ املزار ال�ضمايل

املحكوم به/ الدين 800 دينار والر�ضوم
تللوؤدي خالل خم�ضة ع�ضر يوما  ان  يجب عليك 
املحكوم  اىل  االخللطللار  هللذا  تبليغك  تللاريللخ  تلي 
املبلغ  ال�ضرع  فللالح  خليل  ابراهيم  الللدائللن  للله/ 

املبني اعاله
املذكور  الدين  تللوؤد  املللدة ومل  هللذه  انق�ضت  واذا 
او تللعللر�للس الللتلل�للضللويللة الللقللانللونلليللة �للضللتللقللوم دائلللرة 
التنفيذية الالزمة  املعامالت  التنفيذ مببا�ضرة 

قانونا بحقك
ماأمور التنفيذ املزار ال�ضمايل

دائرة قا�ضي الق�ضاة
املحكمة ال�ضرعية يف عمان الق�ضايا

الرقم 20201445
التاريخ 2020/11/4

اعالن تبليغ م�ضمون ت�ضديق احلكم
املحكمة: عمان ال�ضرعية الق�ضايا

هيئة القا�ضي: فهمي عواد ابو حماد
اىل املدعى عليه: حيدر عبداهلل ديوان 

اجلن�ضية – عراقي 
رقلللللم  حلللللكلللللم  اعللللللللللللالم  ان  اعلللللللللللملللللك 
حمكمة  علللن  الللل�لللضلللادر   77/77/753
علللملللان اللل�للضللرعلليللة الللقلل�للضللايللا بللتللاريللخ 
طلللللب  وملللو�لللضلللوعلللهلللا  2020/6/28م 
الللتللفللريللق للللللغلليللبللة واللل�للضللرر واملللقللامللة 
عللللليللك مللن قللبللل املللدعلليللة نللللوال طللارق 
مهدي قد �ضدق احلكم مبوجب قرار 
حمكمة اال�ضتئناف رقم 2020/1814-

119914 بتاريخ 2020/9/2م.

قا�ضي عمان ال�ضرعي الق�ضايا

وزارة العدل

حمكمة �ضلح حقوق 
غرب عمان
مذكرة تبليغ موعد جل�ضة

 للمدعى عليه/ بالن�ضر
رقم الدعوى 4-1/)2925-2020( �ضجل عام
الهيئة/ القا�ضي غدير فوزي احمد عقيالن

ا�ضم املدعى عليه: 1- �ضركة �ضمري ابو عري�ضه 
و�ضريكته 2- �ضمري �ضعيد عوده اهلل ابو عري�ضة 

3- �ضميحة هديوي �ضليم ثابت
عللنللوانلله غلللرب عللمللان/ اللللللدوار اللل�للضللابللع/ �للضللارع 

عبداهلل غو�ضه
يللقللتلل�للضللي حللل�لللضلللورك يلللللوم الللللثللللالثللللاء املللللوافللللق 
الدعوى  يف  للنظر   9.00 ال�ضاعة   2020/11/24
املوؤ�ض�ضة  رقم اعاله والتي اقامها عليك املدعي 
املحامي  وكيلها  االجتماعي/  لل�ضمان  العامة 

بكر احلديد
املللحللدد تطبق عليك  املللوعللد  فلللاذا مل حت�ضر يف 
االحلللكلللام املللنلل�للضللو�للس عللللليللهللا يف قلللانلللون حمللاكللم 

ال�ضلح وقانون ا�ضول املحاكمات املدنية

دائرة قا�ضي الق�ضاة

املحكمة عمان ال�ضرعية الق�ضايا
الرقم 2020100802909و2020100802908

التاريخ 2020/11/1
مذكرة ح�ضور جل�ضة بالن�ضر �ضادرة عن 

حمكمة عمان ال�ضرعية الق�ضايا
القا�ضي: احمد حممد اخلراب�ضة

اىل املدعى عليه: ريا�س كاظم �ضمال – جمهول 
مكان االقامة واخر مكان اقامة له يف االردن هو 
يف عمان – الدوار الثامن – حي ال�ضهل – �ضارع 
امني �ضبحي عمر – بناية رقللم/23 – بالقرب 

من وزارة اال�ضغال – منزل م�ضتاأجر
 2020100802909 ا�ضا�س  الدعوى  يف  تقرر  لقد 
ا�ضا�س  رقللم  والللدعللوى  �ضغار  نفقة  ومو�ضوعها 
ح�ضانة  اجلللرة  ومو�ضوعها   2020100802908
وملل�للضللكللن املللقللامللة ملللن قللبللل مللطلللللقللتللك املللدعلليللة 
لغايات  تبليغك  العي�س  ابللو  �للضللادق  ر�ضيد  دنلليللا 
الللدعللاوى  يف  للنظر  املحكمة  هللذه  يف  ح�ضورك 
املذكورة اعاله، فاذا مل حت�ضر او تر�ضل وكيال 
او تللبللد مللعللذرة �للضللوف جتلللري اللللدعلللوى بحقك 
يللوم  الللقللادم  مللوعللد اجلل�ضة  بلللان  غلليللابلليللا، علما 
ال�ضاعة  2020/11/12م  يف  اللللواقلللع  اخلللملليلل�للس 
الللتللا�للضللعللة �للضللبللاحللا وعللللليلله جلللرى تبليغك ذلللك 

ح�ضب اال�ضول.
القا�ضي احمد حممد اخلراب�ضة

وزارة العدل
حمكمة بداية حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�ضة
 للمدعى عليه/ بالن�ضر

رقم الدعوى 5-2/)4780-2019( �ضجل عام
الهيئة/ القا�ضي علي �ضالح حممد ال�ضروقي

احمد  ه�ضام  ليث  عليه/  املللدعللى  ا�ضم 
كنعان

الرقم الوطني 9941073821 اجلن�ضية 
اردين

املللهللاجللريللن بجانب  عللنللوانلله: عللمللان/ 
كازية جوبرتول

يقت�ضي ح�ضورك يوم االربعاء املوافق 
للنظر   9.00 اللل�للضللاعللة   2020/11/11
يف الللدعللوى رقللم اعللاله والللتللي اقامها 

عليك جامعة اال�ضراء
فاذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تطبق 
املللنلل�للضللو�للس عليها يف  عللللليللك االحلللكلللام 

قانون ا�ضول املحاكمات املدنية

وزارة العدل

حمكمة بد�ية جز�ء 
�ل�ضريبة – جنح 

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�ضر
رقم الدعوى: 17-47/)2020-945( – 

�ضجل عام
الهيئة/القا�ضي: 

طالل عبداحلميد عبدربه �ضباح
للوكاالت  ال�ضند  ابللنللاء  1-�ضركة  الظنني:  ا�ضم 

التجارية، 2-ب�ضار احمد حممد اخلزاعلة
املهنة: -

– رقللم الهاتف  – تللالع العلي  الللعللنللوان: عمان 
079566500

التهمة: تهرب �ضريبي 
يللقللتلل�للضللي حلللل�للللضللللورك يللللللوم االثلللللنلللللني املللللوافللللق 
للنظر  �ضباحا   )09:00( ال�ضاعة   2020/11/09
يف اللللدعلللوى رقللللم اأعلللللاله الللتللي اأقلللاملللهلللا عليك 
فللاإذا مل حت�ضر يف املوعد  احلق العام وم�ضتكي، 
عليها  املن�ضو�س  االأحللكللام  بحقك  تنفذ  املللحللدد 

يف القانون وقانون اأ�ضول املحاكمات اجلزائية.

وزارة العدل

دائرة تنفيذ عمان/ 
ق�ضم �ضمال عمان

اخطار �ضادر عن دائرة التنفيذ
رقم الدعوى 11-1/)2020-4513( 

�ضجل عام – ع
ا�ضم املحكوم عليه/ املدين احمد حممود حممد 

من�ضور
– �ضارع  البا�ضا  – عني  عمان  عمان/  عنوانه: 
اللل�للضلللللط خلللللللف جللمللعلليللة قلللللللزازة رقلللللم الللهللاتللف 

0790605932
رقم االعالم/ ال�ضند التنفيذي 43802

حمل �ضدوره تنفيذ عمان/ ق�ضم �ضمال عمان
للللللمللحللكللوم بللله/ اللللديلللن 6720 ديلللنلللار والللر�للضللوم 
وامل�ضاريف واتعاب املحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت
تللوؤدي خالل خم�ضة ع�ضر يوما  ان  يجب عليك 
املحكوم  اىل  االخللطللار  هللذا  تبليغك  تللاريللخ  تلي 
له/ الدائن �ضركة املتكاملة لبيع املركبات املبلغ 

املبني اعاله
املذكور  الدين  تللوؤد  املللدة ومل  هللذه  انق�ضت  واذا 
او تللعللر�للس الللتلل�للضللويللة الللقللانللونلليللة �للضللتللقللوم دائلللرة 
التنفيذية الالزمة  املعامالت  التنفيذ مببا�ضرة 

قانونا بحقك
ماأمور التنفيذ �ضمال عمان

�لرقم 2020-25899-23-5
�نذ�ر عديل موجه بو��ضطة 

كاتب عدل عمان �ملحرتم
العامة  امل�ضاهمة  التمويلي  للتاأجري  املتكاملة  ال�ضركة  املنذرة: 
اال�ضتاذ  املحامي  وكيلها   200003348 للمن�ضاأة  الوطني  الرقم 

ليث خليل حداد
امللللنلللذر الللليللله: حمللمللد زيلللللدان �للضللللليللم اللل�للضللوامللله اللللرقلللم الللوطللنللي 
– �ضارع  ال�ضابع  – اللللدوار  عللمللان  وعللنللوانللهللا:   )9841051358(
– بناية رقم 11 موبايل  – بالقرب من كارفور  عبداهلل غو�ضه 

0799969652
وقائع وا�ضباب االنذار

1- تعلمون بانكم قد تعاقدمت مع املنذرة على تاأجريكم املركبة 
ا�ضود  لللون   )C200CGI )مر�ضيد�س  نللوع   )20-92751( رقللم 
التاأجري  عقد  مبللوجللب  وذللللك  متويليا،  تللاأجللريا   2011 مللوديللل 
)ال�ضروط   2018/4/15 تاريخ   )1139/18/69( رقللم  التمويلي 

العامة وال�ضروط اخلا�ضة( واملوقع بينكم وبني املنذرة
التاأجري  اق�ضاط  ت�ضديد  عن  تخلفتم  قد  انكم  تعلمون  كما   -2
اليه  امل�ضار  التمويلي  التاأجري  عقد  مبوجب  عليكم  امل�ضتحقة 
املللحللدد للت�ضديد وذللللك اعللتللبللاراً مللن تاريخ  املللواعلليللد  اعلللاله يف 
�ضتة  عن  يزيد  ما  بذمتكم  تر�ضد  قد  كللان  حيث   2019/12/20
املبالغ  ر�ضيد  اجللمللايل  بللان  علما  ديللنللار   )2525( بللواقللع  اق�ضاط 

املطلوبة هي بواقع )8671( دينار
3- كما تعلمون ان تخلفكم عن ت�ضديد املبالغ املرتتبة يف ذمتكم 
كامل  قللد جعل  اللليلله  امللل�للضللار  التمويلي  الللتللاأجللري  عقد  مبللوجللب 
االق�ضاط يف العقد م�ضتحقة االداء فوراً عمال باحكام املادة )7( 
وباقي  املذكور  التمويلي  التاأجري  لعقد  اخلا�ضة  ال�ضروط  من 

ن�ضو�س العقد.
جميع  ت�ضديد  ب�ضرورة  نهائية  ب�ضورة  تنذركم  املنذرة  فان  لذا 
التمويلي  الللتللاأجللري  عقد  مبللوجللب  امل�ضتحقة  الللتللاأجللري  اق�ضاط 
اعللاله  اليها  وامللل�للضللار  االنللللذار  تللاريللخ توجيه هللذا  املللذكللور حتى 
خالل  وذلللك  االق�ضاط  ت�ضديد  يف  التاأخري  عمولة  اىل  ا�ضافة 
تاريخ تبلغكم هذا االنللذار وبخالف ذلك  ايللام من  فرتة ع�ضرة 
اآ�ضفة اىل ممار�ضة كافة حقوقها العقدية  فان املنذرة �ضت�ضطر 
ت�ضديد  عللن  وامتناعكم  اخللاللللكللم  نتيجة  املللدنلليللة  والللقللانللونلليللة 
اق�ضاط التاأجري املتحققة عليكم مبا يف ذلك مطالبتكم باعادة 
احلقوقية  الق�ضائية  االجللللراءات  كافة  واتللخللاذ  املللاأجللور  ت�ضليم 
واجلزائية ال�ضرتداده، مع ت�ضمينكم ر�ضوما وم�ضاريف واتعاب 

حماماة انتم يف غنى عن دفعها.
وكيل املنذرة
املحامي ليث خليل حداد )10175(

وزارة العدل
حمكمة اال�ضتئناف ال�ضريبية

مذكرة تبليغ قرار حكم
رقم الدعوى 81-18/)648-2020( - �ضجل عام

الهيئة/القا�ضي: الهيئة الثالثة
تاريخ احلكم: 2020/10/28

طالب التبليغ وعنوانه: احلق العام – عمان – 
وكيله املدعي العام

املللروة  جمانة  �ضركة  وعنوانه:  تبليغه  املطلوب 
للتجارة العامة – عمان – وادي ال�ضري – حي 
اللللروابلللي – �للضللارع ابللراهلليللم ابلللو الللنللور – رقللم 

الهاتف 0795535061
تقدم  ما  على  وتاأ�ضي�ضا  وعليه  احلكم:  خال�ضة 
تللقللرر املللحللكللمللة ودون احللللاجلللة لللبللحللث ا�للضللبللاب 
ف�ضخ  املحكمة  تقرر  املرحلة  هذه  يف  اال�ضتئناف 
القرار امل�ضتانف واعادة االوراق ملحكمة الدرجة 
االوىل لل�ضري يف الدعوى وفقا ملا مت بيانه اعاله 
ومن ثم ا�ضدار القرار املنا�ضب وفيما يتفق مع 

اال�ضول والقانون
ال�ضريبية  النيابة  م�ضاعد  بحق  وجاهيا  قللرارا 
وغيابيا بحق االظناء )امل�ضتانف �ضدهما( �ضدر 
وافهم علنا با�ضم ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك 
الللثللاين بللن احل�ضني حفظه اهلل ورعللاه  عللبللداهلل 

بتاريخ 2020/10/28

وزارة العدل

حمكمة بداية جزاء – 
جنح ال�ضريبة

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�ضر
رقم الدعوى: 47-17/)985-2020( – �ضجل 

عام
الهيئة/القا�ضي: 

طالل عبداحلميد عبدربه �ضباح
ا�لللضلللم الللظللنللني: �للضللركللة االيلللرللللنلللديلللة االردنللليلللة 

ل�ضناعة الربجميات
املهنة: -

 – – حي اجلامعة  – اجلبيهة  العنوان: عمان 
رقم الهاتف 5663122

التهمة: التهرب ال�ضريبي للمرة االوىل )31(
يللقللتلل�للضللي حلللل�للللضللللورك يللللللوم االثلللللنلللللني املللللوافللللق 
للنظر  �ضباحا   )09:00( ال�ضاعة   2020/11/09
يف اللللدعلللوى رقللللم اأعلللللاله الللتللي اأقلللاملللهلللا عليك 
فللاإذا مل حت�ضر يف املوعد  احلق العام وم�ضتكي، 
عليها  املن�ضو�س  االأحللكللام  بحقك  تنفذ  املللحللدد 

يف القانون وقانون اأ�ضول املحاكمات اجلزائية.

وزارة العدل

حمكمة بداية جزاء – 
جنح ال�ضريبة
مذكرة تبليغ ظنني/بالن�ضر

رقم الدعوى: 17-47/)2020-557( – 
�ضجل عام

الهيئة/القا�ضي: جمانة �ضامل احمد القماز

ا�ضم الظنني: �ضركة �ضمري وجهاد �ضنك
املهنة: -

ال�ضويفية   – ال�ضري  وادي   – عمان  الللعللنللوان: 
– مقابل فندق الليوان – �ضارع يو�ضف الفرا – 

رقم الهاتف 079957000
التهمة: تهرب �ضريبي 

يللقللتلل�للضللي حللل�لللضلللورك يلللللوم الللللثللللالثللللاء املللللوافللللق 
للنظر  �ضباحا   )09:00( ال�ضاعة   2020/11/24
يف اللللدعلللوى رقللللم اأعلللللاله الللتللي اأقلللاملللهلللا عليك 
فللاإذا مل حت�ضر يف املوعد  احلق العام وم�ضتكي، 
عليها  املن�ضو�س  االأحللكللام  بحقك  تنفذ  املللحللدد 

يف القانون وقانون اأ�ضول املحاكمات اجلزائية.

وزارة العدل
حمكمة اال�ضتئناف ال�ضريبية

مذكرة تبليغ قرار حكم
رقم الدعوى 81-18/)655-2020( - �ضجل عام

الهيئة/القا�ضي: الهيئة الثالثة
تاريخ احلكم: 2020/10/28

طالب التبليغ وعنوانه: احلق العام – عمان – 
وكيله املدعي العام

ا�ضماعيل عطية  تبليغه وعنوانه: علي  املطلوب 
– خلف  – علللوجلللان  – الللر�للضلليللفللة  اللللزبلللديلللة 
 – الللفللرابللي  – �للضللارع  االملللري في�ضل  م�ضت�ضفى 
قلللرب �للضللوبللر ملللاركلللت الللهللايللرب – رقلللم الللهللاتللف 

0795609542
تقدم  ما  على  وتاأ�ضي�ضا  وعليه  احلكم:  خال�ضة 
تللقللرر املللحللكللمللة وعللمللال بللاحللكللام املللللادة 267 من 
وتعديالته  اجلزائية  املحاكمات  ا�ضول  قانون 
واعللادة  الللقللرار  وتاأييد  مو�ضوعا  اال�ضتئناف  رد 

االوراق اىل م�ضدرها
قللللللرارا وجلللاهللليلللا بللحللق ملل�للضللاعللد اللللنلللائلللب الللعللام 
اللل�للضللريللبللي وغلليللابلليللا بللحللق الللظللنللني )امللل�للضللتللانللف 
�ضاحب  ح�ضرة  با�ضم  علنا  وافهم  �ضدر  �ضده( 
اجللللالللللة امللللللللك علللبلللداهلل اللللثلللاين بلللن احللل�للضللني 

حفظه اهلل ورعاه بتاريخ 2020/10/28

وزارة العدل

حمكمة اال�ضتئناف ال�ضريبية
مذكرة تبليغ قرار حكم

رقم الدعوى 81-18/)645-2020( - �ضجل عام
الهيئة/القا�ضي: الهيئة الثالثة

تاريخ احلكم: 2020/10/28

طالب التبليغ وعنوانه: احلق العام – عمان – 
وكيله املدعي العام

املللطلللللوب تللبللللليللغلله وعلللنلللوانللله: �للضللركللة اللليللاقللوت 
 – ال�ضرو  ظهر   – جللر�للس   – االقم�ضة  لتجارة 
– هاتف  البنني  – قللرب مدر�ضة  �ضارع حطني 

0777151466
تقدم  مللا  على  وتاأ�ضي�ضا  لهذا  احلللكللم:  خال�ضة 
وعللمللال بللاحللكللام امللللللادة 267 ملللن قلللانلللون ا�للضللول 
املحكمة  تقرر  وتعديالته  اجلزائية  املحاكمات 
اىل  االوراق  واعلللللادة  مللو�للضللوعللا  اال�للضللتللئللنللاف  رد 

م�ضدرها
وغيابيا  ال�ضريبية  النيابة  بحق  وجاهيا  قللرارا 
وافهم  �ضدر  �ضدهما(  )امل�ضتانف  االظناء  بحق 
علللللنللا بللا�للضللم حلل�للضللرة �للضللاحللب اجللللالللللة امللللللك 
الللثللاين بللن احل�ضني حفظه اهلل ورعللاه  عللبللداهلل 

بتاريخ 2020/10/28

وزارة العدل

حمكمة اال�ضتئناف ال�ضريبية
مذكرة تبليغ قرار حكم

رقم الدعوى 81-18/)650-2020( - �ضجل عام
الهيئة/القا�ضي: الهيئة االوىل

تاريخ احلكم: 2020/10/27
طالب التبليغ وعنوانه: احلق العام – عمان – 

وكيله املدعي العام
عبداهلل  حممد  عمر  وعنوانه:  تبليغه  املطلوب 
ذياب – غري مقبو�س عليه – عمان – اجلبيهة 
الريف �ضوبر ماركت  – بجانب  املنهل  – ا�ضارة 

تقدم  ما  على  وتاأ�ضي�ضا  لذلك  احلكم:  خال�ضة 
تللقللرر املللحللكللمللة وعللمللال بللاحللكللام املللللادة 267 من 
قانون ا�ضول املحاكمات اجلزائية رد اال�ضتئناف 
امللل�للضللتللانللف واعللللادة االوراق اىل  الللقللرار  وتللاأيلليللد 

م�ضدرها
قلللللرارا وجللاهلليللا بللحللق امللل�للضللتللانللف وغلليللابلليللا بحق 
ح�ضرة  با�ضم  علنا  وافهم  �ضدر  �ضده  امل�ضتانف 
�للضللاحللب اجللللالللللة امللللللللك علللبلللداهلل اللللثلللاين بن 
احللل�للضللني املللعللظللم حللفللظلله اهلل ورعللللللاه بللتللاريللخ 

2020/10/27

وزارة العدل

حمكمة اال�ضتئناف ال�ضريبية
مذكرة تبليغ قرار حكم

رقم الدعوى 81-18/)715-2020( - �ضجل عام
الهيئة/القا�ضي: الهيئة الثالثة

تاريخ احلكم: 2020/10/28
طالب التبليغ وعنوانه: احلق العام – عمان – 

وكيله املدعي العام
�ضعيد  احمد  �ضعيد  وعللنللوانلله:  تبليغه  املطلوب 
– قللرب م�ضجد  نللزال  – حللي  – عمان  ال�ضعيد 

نزال – رقم الهاتف 0799661314
تقدم  مللا  على  وتاأ�ضي�ضا  لهذا  احلللكللم:  خال�ضة 
وعللمللال بللاحللكللام امللللللادة 267 ملللن قلللانلللون ا�للضللول 
املحكمة  تقرر  وتعديالته  اجلزائية  املحاكمات 
اىل  االوراق  واعلللللادة  مللو�للضللوعللا  اال�للضللتللئللنللاف  رد 

م�ضدرها
قللللللرارا وجلللاهللليلللا بللحللق ملل�للضللاعللد اللللنلللائلللب الللعللام 
اللل�للضللريللبللي وغلليللابلليللا بللحللق الللظللنللني )امللل�للضللتللانللف 
�ضاحب  ح�ضرة  با�ضم  علنا  وافهم  �ضدر  �ضده( 
اجللللالللللة امللللللللك علللبلللداهلل اللللثلللاين بلللن احللل�للضللني 

حفظه اهلل ورعاه بتاريخ 2020/10/28

وزارة العدل

حمكمة اال�ضتئناف ال�ضريبية
مذكرة تبليغ قرار حكم

رقم الدعوى 81-18/)652-2020( - �ضجل عام
الهيئة/القا�ضي: الهيئة االوىل

تاريخ احلكم: 2020/10/27
طالب التبليغ وعنوانه: احلق العام – عمان – 

وكيله املدعي العام
احمد  ا�ضامة  حممد  وعنوانه:  تبليغه  املطلوب 
– غللرب عمان  – غللري مقبو�س عليه  احللللاوي 
– �ضارع مكة – �ضاحية االمري را�ضد – مقابل 
ملل�للضللتللودع ادويللللة احلللكللمللة – بللنللايللة رقلللللم/34 – 

طابق ثاين – رقم الهاتف 0796060202
تقدم  ما  على  وتاأ�ضي�ضا  لذلك  احلكم:  خال�ضة 
تللقللرر املللحللكللمللة وعللمللال بللاحللكللام املللللادة 267 من 
قانون ا�ضول املحاكمات اجلزائية رد اال�ضتئناف 

واعادة االوراق اىل م�ضدرها
قلللللرارا وجللاهلليللا بللحللق امللل�للضللتللانللف وغلليللابلليللا بحق 
ح�ضرة  با�ضم  علنا  وافهم  �ضدر  �ضده  امل�ضتانف 
�للضللاحللب اجللللالللللة امللللللللك علللبلللداهلل اللللثلللاين بن 
احللل�للضللني املللعللظللم حللفللظلله اهلل ورعللللللاه بللتللاريللخ 

2020/10/27

وزارة العدل

حمكمة اال�ضتئناف ال�ضريبية
مذكرة تبليغ قرار حكم

رقم الدعوى 81-18/)649-2020( - �ضجل عام
الهيئة/القا�ضي: الهيئة الثالثة

تاريخ احلكم: 2020/10/28
طالب التبليغ وعنوانه: احلق العام – عمان – 

وكيله املدعي العام
املطلوب تبليغه وعنوانه: ان�ضاف حممد �ضالح 
قلللبلللالوي – اربلللللد – حتللمللل اللللرقلللم الللوطللنللي 

9662006441
تقدم  ما  على  وتاأ�ضي�ضا  وعليه  احلكم:  خال�ضة 
تللقللرر املللحللكللمللة وعللمللال بللاحللكللام املللللادة 267 من 
وتعديالته  اجلزائية  املحاكمات  ا�ضول  قانون 
رد اال�ضتئناف مو�ضوعا وتاأييد القرار امل�ضتانف 

واعادة االوراق اىل م�ضدرها
قللللللرارا وجلللاهللليلللا بللحللق ملل�للضللاعللد اللللنلللائلللب الللعللام 
)امل�ضتانف  الظنينة  بللحللق  وغلليللابلليللا  ال�ضريبي 
�ضدها( �ضدر وافهم علنا با�ضم ح�ضرة �ضاحب 
اجللللالللللة امللللللللك علللبلللداهلل اللللثلللاين بلللن احللل�للضللني 

حفظه اهلل ورعاه بتاريخ 2020/10/28

وزارة العدل
حمكمة اال�ضتئناف ال�ضريبية

مذكرة تبليغ قرار حكم
رقم الدعوى 81-18/)627-2020( - �ضجل عام

الهيئة/القا�ضي: الهيئة الثالثة
تاريخ احلكم: 2020/10/28

طالب التبليغ وعنوانه: احلق العام – عمان – 
وكيله املدعي العام

املحرتفون  1-�ضركة  وعنوانه:  تبليغه  املطلوب 
االربعة لتنظيم احلفالت ذ.م – رقمها الوطني 
عبدالرحيم  وليد  حممد  2-عماد   ،200025055
العتيبي – يحمل الرقم الوطني 9781027970، 
3-ه�ضام من�ضور حممد اال�ضد – يحمل الرقم 
الوطني 9781010430 – عمان – الدوار الرابع 
– غري مقبو�س عليه – رقم الهاتف 56535005
تقدم  مللا  على  وتاأ�ضي�ضا  لهذا  احلللكللم:  خال�ضة 
وعللمللال بللاحللكللام امللللللادة 267 ملللن قلللانلللون ا�للضللول 
املحكمة  تقرر  وتعديالته  اجلزائية  املحاكمات 
اىل  االوراق  واعلللللادة  مللو�للضللوعللا  اال�للضللتللئللنللاف  رد 

م�ضدرها
قللللللرارا وجلللاهللليلللا بللحللق ملل�للضللاعللد اللللنلللائلللب الللعللام 
وغيابيا  ايللاد  �ضده  امل�ضتانف  وبحق  ال�ضريبي 
�ضدر  �ضدهم(  )امل�ضتانف  االظللنللاء  بللاقللي  بحق 
وافهم علنا با�ضم ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك 
الللثللاين بللن احل�ضني حفظه اهلل ورعللاه  عللبللداهلل 

بتاريخ 2020/10/28

وزارة العدل
حمكمة اال�ضتئناف ال�ضريبية

مذكرة تبليغ قرار حكم
رقم الدعوى 81-18/)658-2020( - �ضجل عام

الهيئة/القا�ضي: الهيئة االوىل
تاريخ احلكم: 2020/10/27

طالب التبليغ وعنوانه: احلق العام – عمان – 
وكيله املدعي العام

تبليغه وعنوانه: فرا�س يو�ضف حممد  املطلوب 
من�ضي – غري مقبو�س عليه – عمان – منطقة 
 – – اجلويدة  خريبة ال�ضوق وجللاوا واللليللادودة 

�ضارع زبدة – رقم الهاتف 078078269
تقدم  ما  على  وتاأ�ضي�ضا  وعليه  احلكم:  خال�ضة 
تللقللرر املللحللكللمللة وعللمللال بللاحللكللام املللللادة 267 من 
قانون ا�ضول املحاكمات اجلزائية رد اال�ضتئناف 
امللل�للضللتللانللف واعللللادة االوراق اىل  الللقللرار  وتللاأيلليللد 

م�ضدرها
قلللللرارا وجللاهلليللا بللحللق امللل�للضللتللانللف وغلليللابلليللا بحق 
ح�ضرة  با�ضم  علنا  وافهم  �ضدر  �ضده  امل�ضتانف 
�للضللاحللب اجللللالللللة امللللللللك علللبلللداهلل اللللثلللاين بن 
احللل�للضللني املللعللظللم حللفللظلله اهلل ورعللللللاه بللتللاريللخ 

2020/10/27



اعالن بيع باملزاد العلني ملدة ثالثني يوما �سندا الحكام املادة 86 ن 
قانون التنفيذ للفرق ال�سا�سع 

�سادر عن دائرة تنفيذ حمكمة �سلح املوقر
 يف الدعوى التنفيذية رقم 2020/70ع

واملتكونة فيما بني الدائن: بنك االردن - وكياله املحاميان ا�سامة �سكري و�سادي ايبف.
املدين/الكفيل: 1- �سركة حممد اإبراهيم عبد القادر و�سريكته. 2-حممد اإبراهيم �سامن عبد القادر.

يعلن للعموم بانه مطروح للبيع باملزاد العلني كامل ح�ض�ص املدين/الكفيل حممد اإبراهيم �ضامن عبد القادر يف قطع الأر�ضي ذوات 
اأرا�ضي املوقر  ال�ضامي  الأرق��ام التايل:  )267+ 268+ 269+ 270+ 271+ 272+ 273+ 274+ 275+ 276( حو�ص 4 احليارات قرية رجم 
)وجميعها ناجتة عن افراز قطعة الأر�ص رقم 75 حو�ص 4 احليارات( اإحالة موؤقتة على املزاود الأخري بنك الأردن بالبدل املعرو�ص 

على النحو التايل: 
1- قطعة الأر�ص رقم 267 حو�ص 4 احليارات قرية رجم ال�ضامي اأرا�ضي املوقر مببلغ 11453 دينار.
2- قطعة الأر�ص رقم 268 حو�ص 4 احليارات قرية رجم ال�ضامي اأرا�ضي املوقر مببلغ 11038 دينار.
3- قطعة الأر�ص رقم 269 حو�ص 4 احليارات قرية رجم ال�ضامي اأرا�ضي املوقر مببلغ 11401 دينار.
4- قطعة الأر�ص رقم 270 حو�ص 4 احليارات قرية رجم ال�ضامي اأرا�ضي املوقر مببلغ 10092 دينار.

5- قطعة الأر�ص رقم 271 حو�ص 4 احليارات قرية رجم ال�ضامي اأرا�ضي املوقر مببلغ 9327 دينار.
6- قطعة الأر�ص رقم 272 حو�ص 4 احليارات قرية رجم ال�ضامي اأرا�ضي املوقر مببلغ 10404 دينار.

7- قطعة الأر�ص رقم 273 حو�ص 4 احليارات قرية رجم ال�ضامي اأرا�ضي املوقر مببلغ 8393 دينار.

8- قطعة الأر�ص رقم 274 حو�ص 4 احليارات قرية رجم ال�ضامي اأرا�ضي املوقر مببلغ 8415 دينار.

9- قطعة الأر�ص رقم 275 حو�ص 4 احليارات قرية رجم ال�ضامي اأرا�ضي املوقر مببلغ 8514 دينار.
10- قطعة الأر�ص رقم 276 حو�ص 4 احليارات قرية رجم ال�ضامي اأرا�ضي املوقر مببلغ 8547 دينار.

واملو�ضوعة تامينا لدين الدائن بنك الأردن من الدرجة الأوىل مبوجب �ضند تامني دين رقم 143 معاملة 7 تاريخ 2009/12/21 بقيمة 
اجمالية مائة وخم�ضة وع�ضرون الف دينا والفوائد والعمولت.

اأول: جميع القطع من نوع امللك وهي تقع �ضمن اأرا�ضي قرية رجم ال�ضامي وجميعها تقع �ضمن تنظيم �ضكن ب.
الغرب وت�ضلها كافة  ال�ضرق على  بها ميل من  ال�ضكل تربتها �ضفراء ت�ضلح للزراعة والبناء ويوجد  �ضبه منتظمة  القطعة 267   -1

اخلدمات وتقع على �ضارعني معبدين.
الغرب وت�ضلها كافة  ال�ضرق على  بها ميل من  ال�ضكل تربتها �ضفراء ت�ضلح للزراعة والبناء ويوجد  �ضبه منتظمة  القطعة 268   -2

اخلدمات وتقع على �ضارع معبد.
الغرب وت�ضلها كافة  ال�ضرق على  بها ميل من  ال�ضكل تربتها �ضفراء ت�ضلح للزراعة والبناء ويوجد  �ضبه منتظمة  القطعة 269   -3

اخلدمات وتقع على �ضارعني معبدين.
4- القطعة 270 �ضبه منتظمة ال�ضكل تربتها �ضفراء ت�ضلح للزراعة والبناء و هي م�ضتوية وت�ضلها كافة اخلدمات وتقع على �ضارعني.

5- القطعة 271 �ضبه منتظمة ال�ضكل تربتها �ضفراء ت�ضلح للزراعة والبناء وهي م�ضتوية وت�ضلها كافة اخلدمات وتقع على �ضارع.
6- القطعة 272 �ضبه منتظمة ال�ضكل تربتها �ضفراء ت�ضلح للزراعة والبناء وت�ضلها كافة اخلدمات وتقع على �ضارعني.
7- القطعة 273 �ضبه منتظمة ال�ضكل تربتها �ضفراء ت�ضلح للزراعة والبناء وت�ضلها كافة اخلدمات وتقع على �ضارعني.
8- القطعة 274 �ضبه منتظمة ال�ضكل تربتها �ضفراء ت�ضلح للزراعة والبناء وت�ضلها كافة اخلدمات وتقع على �ضارعني.
9- القطعة 275 �ضبه منتظمة ال�ضكل تربتها �ضفراء ت�ضلح للزراعة والبناء وت�ضلها كافة اخلدمات وتقع على �ضارعني.

10- القطعة 276 �ضبه منتظمة ال�ضكل تربتها �ضفراء ت�ضلح للزراعة والبناء وت�ضلها كافة اخلدمات وتقع على �ضارعني.
ثانيا: التقديرات: 

الرقم 
املجموع �سعر املرت بالدينار امل�ساحة مرت مربع رقم القطعة املت�سل�سل 

22906دينار 26 دينار 881 مرت مربع 1267
22075 دينار 25 دينار 883مرت مربع 2268
22802 دينار 26 دينار 877 مرت مربع 3269
20184 دينار 24 دينار 841 مرت مربع 4270
18653 دينار 23 دينار 811 مرت مربع 5271
20808 دينار 24 دينار 867 مرت مربع 6272
16786 دينار 22 دينار 763 مرت مربع 7273
16830 دينار 22 دينار 765 مرتمربع 8274
17028 دينار 22 دينار 774مرت مربع 9275

17094 دينار 22 دينار 777 مرت مربع 10276
املجموع الكلي 195166 دينارا، مائة وخم�سة وت�سعون الفا مائة و�ستة و�ستون دينارا

وعليه تكون قيمة كامل القطع 195166 دينار، مائة وخم�ضة وت�ضعون الفا ومائة و�ضتة و�ضتون دينار.
علما بانه �ضبق وان متت املزاودة على العقار من قبل املزاود الأخري بنك الأردن ومت احالة القطع اإحالة موؤقتة على عهد املزاود الأخري 

بنك الأردن بالبدل املعرو�ص وذلك على النحو التايل:
1- قطعة الأر�ص رقم 267 حو�ص 4 احليارات قرية رجم ال�ضامي اأرا�ضي املوقر مببلغ 11453 دينار.
2- قطعة الأر�ص رقم 268 حو�ص 4 احليارات قرية رجم ال�ضامي اأرا�ضي املوقر مببلغ 11038 دينار.
3- قطعة الأر�ص رقم 269 حو�ص 4 احليارات قرية رجم ال�ضامي اأرا�ضي املوقر مببلغ 11401 دينار.
4- قطعة الأر�ص رقم 270 حو�ص 4 احليارات قرية رجم ال�ضامي اأرا�ضي املوقر مببلغ 10092 دينار.

5- قطعة الأر�ص رقم 271 حو�ص 4 احليارات قرية رجم ال�ضامي اأرا�ضي املوقر مببلغ 9327 دينار.
6- قطعة الأر�ص رقم 272 حو�ص 4 احليارات قرية رجم ال�ضامي اأرا�ضي املوقر مببلغ 10404 دينار.

7- قطعة الأر�ص رقم 273 حو�ص 4 احليارات قرية رجم ال�ضامي اأرا�ضي املوقر مببلغ 8393 دينار.

8- قطعة الأر�ص رقم 274 حو�ص 4 احليارات قرية رجم ال�ضامي اأرا�ضي املوقر مببلغ 8415 دينار.

9- قطعة الأر�ص رقم 275 حو�ص 4 احليارات قرية رجم ال�ضامي اأرا�ضي املوقر مببلغ 8514 دينار.
10- قطعة الأر�ص رقم 276 حو�ص 4 احليارات قرية رجم ال�ضامي اأرا�ضي املوقر مببلغ 8547 دينار.

و�ضندا لحكام املادة 86 من قانون التنفيذ مت ن�ضر هذا الإعالن للفرق ال�ضا�ضع.
فعلى من يرغب باملزاودة مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة �ضلح املوقر خالل مدة ثالثني يوما من اليوم التايل لتاريخ ن�ضر هذا الإعالن 
م�ضطحبا معه 10% من القيمة املقدرة عند و�ضع اليد تامينا للدخول باملزاد وعلى من يرغب باملزاودة الكرتونيا املزاودة عرب موقع 

وزارة العدل https://auctions.moj.gov.jo علما ان اجور الن�ضر والدلله والطوابع تعود على املزاود الخري. 

مامور تنفيذ حمكمة �ضلح املوقر

اعالن احاله قطعيه ملدة 10 اأيام 
�سادر عن دائرة تنفيذ حمكمة �سلح ناعور

 يف الق�سية التنفيذية رقم )2019/380(
واملتكونة بني الدائن: بنك االإحتاد - وكيله املحامي ايهم حمارنه

واملدين: �سركة ميار لال�ستثمارات ال�سياحيه ذ.م.م، بكفالة عقار: ماجد 
رم�سان اني�س ال�سعيدي

يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني عن طريق دائرة تنفيذ حمكمة �ضلح ناعور كامل قطعة الر�ص رقم 251 حو�ص 31 
مرج احلكر قرية ناعور والعائدة ملكتيها للكفيل بعقاره ماجد رم�ضان اني�ص ال�ضعيدي واملو�ضوعة تاأميناً من الدرجة الوىل لدين 
الدائن املرتهن بنك الإحتاد مبوجب �ضند الدين رقم )65( تاريخ 2018/1/18 لقاء دين وقدره 250000 دينار )مائتان وخم�ضون الف 

دينار اردين( والر�ضوم وامل�ضاريف والعمولة والفائدة حتى ال�ضداد التام.
* الو�ضف: 

1- تقع قطعة الأر�ص على طريق مفتوح عباره عن بي�ص كور�ص بعر�ص 6 مرت وهذه القطعة خاليه من الن�ضاءات بتاريخ الك�ضف 
2- تقع قطعة الأر���ص رقم 251 حو�ص رقم 31 مرج احلكر من اأرا�ضي ناعور والتابعه ملديرية ت�ضجيل اأرا�ضي ناعور وهي تقع من 
الناحيه ال�ضرقيه من �ضارع ناعور – البحر امليت الرئي�ضي وتبعد عنه حوايل 40 مرت تقريبا وهي مرتفعه ومطله على طريق البحر 

امليت 
على  بال�ضمنت  �ضل�ضال من احلجر ملطخ  بها  يوجد  كما  بها حفريات  ويوجد  ال�ضكل  م�ضتطيله  وهي  ومرتفعه  القطعة مطلة   -3
الواجهه الماميه وهي اجلنوبيه بارتفاع 1.40 مرت تقريبا كما ويوجد بها اأ�ضجار من الزيتون عدد ع�ضره اأ�ضجار بعمر 10–15 �ضنه 

وتقع حتت تنظيم زراعي و�ضمن اخلدمات 
* م�ضاحة قطعة الأر�ص 3954 مرت ح�ضب �ضند الت�ضجيل 

* تقدير القيمة: بناء على الك�ضف احل�ضي وما تقدم من و�ضف للعقار اأعاله واعتمادا على خربة اخلبري يف املنطقه واطالعه على 
تقديرات واأ�ضعار الأ�ضا�ص املعتمده من قبل دائرة الأرا�ضي وامل�ضاحه واطالعه على البيوعات يف املنطقه و�ضوؤال اهل اخلربه يف املنطقه 
وبالنظر لطبيعة املوقع اجلغرايف ونوعية البنيه املحيطه بالقطعه فقد قدر اخلبري �ضعر املرت املربع الواحد من قطعة الأر�ص مببلغ 

50 دينار، وقدر اخلبري قيمة ال�ضجره الواحده من اأ�ضجار الزيتون مببلغ 40 دينار 
- 197700 دينار قيمة القطعه 

- 400 دينار قيمة الأ�ضجار 
- القيمة املقدرة لقطعة الأر�ص وما عليها من اأ�ضجار عند و�ضع اليد= 198100 دينار )مائة وثمانيه وت�ضعون الفا ومائة دينار( 

- علما بانه مت اإحالة العقار اأعاله احاله قطعيه على عهدة املزاود الأخري منذر نعمان اأبو �ضنب بقيمة املزاوده والبالغ 60000 دينار 
* علما بانه يوجد على العقار الرهونات واحلجوزات التاليه:

1- رهن من الدرجه الأوىل للدائن بنك الحتاد مبوجب ال�ضند املنفذ يف هذه الدعوى رقم 65 تاريخ 2018/1/18 بقيمة 250000 دينار 
2- حجز حتفظي ل�ضالح حمكمة بداية عمان مبوجب امل�ضتند رقم 210 تاريخ 2018/10/15 

3- حجز تنفيذي ل�ضالح دائرة تنفيذ حمكمة بداية عمان مبوجب امل�ضتند رقم 59 تاريخ 2019/4/9
4- حجز حتفظي ل�ضالح حمكمة بداية عمان مبوجب امل�ضتند رقم 134 تاريخ 2019/7/14

5- حجز تنفيذي ل�ضالح دائرة تنفيذ حمكمة بداية �ضمال عمان مبوجب امل�ضتند رقم 210 تاريخ 2019/10/30
6- كامل احل�ض�ص حجز حماكم مبوجب امل�ضتند 233 تاريخ 2019/11/26

7- كامل ح�ض�ص ماجد رم�ضان اني�ص ال�ضعيدي حمجوز/�ضريبة الدخل واملبيعات 
8- كامل ح�ض�ص ماجد رم�ضان اني�ص ال�ضعيدي حمجوز/موؤ�ض�ضة ال�ضمان الجتماعي 

* علما بانه يوجد على العقار �ضريبة م�ضقفات بقيمة 32.273 دينار 
* يرتتب عليها عوائد تعبيد خا�ضه بقيمة 352.5 دينار

* يرتتب عليها عوائد حت�ضني بقيمة 47 دينار 
فعلى من يرغب بال�ضراء مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة �ضلح ناعور خالل 10 اأيام من اليوم التايل لتاريخ ن�ضر هذا الإعالن م�ضطحباً 
معه 10% من القيمة الجماليه املقدرة لقطعة الأر�ص وما عليها اعاله عند و�ضع اليد على ان ل يقل بدل ال�ضم عن 10% من الثمن 

اجلديد علماً باأن ر�ضوم الطوابع تعود على املزاود الأخري.

ماأمور تنفيذ حمكمة �ضلح ناعور

اإعالن بيع اأول باملزاد العلني 
�سادر عن دائرة تنفيذ حمكمة �سلح حقوق عني البا�سا 

يف الق�سية التنفيذية رقم )2012/450ك(
الدائن )املحكوم له(: البنك االإ�سالمي االأردين.

املدين )املحكوم عليهما(: اإبراهيم احمد رباح ال�سطرات ونادر عبد الفتاح ح�سن ح�سنني.
ُيعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني قطعة الر�ص رقم )995( حو�ص رقم )5( ربوع العد�ص من ارا�ضي عني البا�ضا والعائدة ملكيتها للمدينني نادر عبد الفتاح 

ح�ضن ح�ضنني ونبيل عبد الفتاح ح�ضن ح�ضنني وهالة خلف حممد اأبو �ضردانه وما عليها من بناء.
اأوًل: و�ضف قطعة رقم )995( حو�ص رقم )5( ربوع العد�ص والبالغ م�ضاحتها )918م2( .

اإن قطعة الأر�ص من نوع امللك وتقع داخل حدود وتنظيم بلدية عني البا�ضا اجلديدة - منطقة عني البا�ضا - واأحكام تنظيمها �ضكن )ج( وم�ضاحتها ح�ضب �ضند الت�ضجيل 
املربز )918م2( وهي مطلة وم�ضرفة وم�ضتطيلة ال�ضكل وتقع اإىل اجلهة ال�ضمالية من �ضارع القد�ص � حي الأمري علي الرئي�ضي وتبعد عنه )200م تقريباً( وتقع اي�ضاً اإىل 
اجلهة ال�ضمالية ال�ضرقية من م�ضجد �ضرحبيل بن ح�ضنه وتبعد عنه )130م تقريباً( ويخدم القطعة �ضارع تنظيمي �ضعة )12م( مفتوح ومعبد وي�ضل لزاويتها اجلنوبية 
ال�ضرقية ويحدها من اجلهة ال�ضرقية ويخدمها اي�ضاً �ضارع تنظيمي �ضعة )14م( مفتوح ومعبد ويحدها من اجلهة الغربية ويحدها من اجلهة ال�ضمالية طريق غري 
مفتوحة وغري معبدة ويحدها من اجلهة اجلنوبية القطع ذوات الأرقام )996 و997( وجميعها من نف�ص احلو�ص وجزء من واجهة القطعة اجلنوبية حماط ب�ضور 

ويوجد على القطعة اأ�ضجار زيتون عدد )19( وبعمر )30( �ضنة وتربتها حمراء ت�ضلح للبناء والزراعة وتلها جميع اخلدمات العامة.
* التقدير: بناء على ما تقدم قدر قيمة املرت املربع الواحد من قطعة الأر�ص وما عليها من �ضور واأ�ضجار )70( دينار وعليه فاإن قيمتها ت�ضاوي )918م2× 70= 64260 

دينار( .
ومبا اأن القطعة مملوكة على ال�ضيوع فاإن قيمة ح�ض�ص كل �ضريك من قطعة الأر�ص وما عليها ح�ضب اجلدول التايل:

القيمة بالدينارامل�ساحة امل�ستحقة/م2احل�س�سا�سم ال�سريك
16065 دينار229،50م12هالة خلف حممد اأبو �سردانه
32130 دينار459م22نادر عبد الفتاح ح�سن ح�سنني
16065 دينار229،50م12نبيل عبد الفتاح ح�سن ح�سنني

64260 دينار918م42املجموع

القيمة الإجمالية لالأر�ص رقم )995( وما عليها من اأ�ضجار و�ضور )64260 دينار( 
فع�لى من يرغب يف ال�ضراء احل�ضور اإىل دائرة تنفيذ حمكمة �ضلح حقوق عني البا�ضا خالل مدة ثالثني يوماً من اليوم التايل لتاريخ ن�ضر هذا العالن يف ال�ضحف 
اليومية م�ضطحباً معة 10 % من القيمة املقدرة عند و�ضع اليد على اأن ل يقل بدل املزاودة عن 50% من القيمة املقدرة والبالغة )64260( دينار )اأربعة و�ضتون األفاً 

ومائتان و�ضتون دينار(.

ماأمور تنفيذ حمكمة �ضلح حقوق عني البا�ضا

اإعـالن بيع باملزاد العلني 
�سادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية �سمال عّمان 

يف الدعوى التنفيذية ذات الرقم 2019/2780 عدل 
وفقا لن�س املادة )89( من قانون التنفيذ 

يعلن للعموم بانه مطروح للبيع باملزاد العلني يف الق�سية التنفيذية رقم 
اعاله واملتكونة فيما بني:

 املحكـوم لـه/الدائن: البنك العربي �س.م.ع.
واملحكوم عليه/املدين:- حممد خالد ا�سماعيل داود بكفالة عقاره

 كامل ح�ض�ص املدين حممد خالد ا�ضماعيل داوود يف الفيال رقم )-201( الواقعة على قطعة ار�ص رقم 315 
حو�ص رقم )2( حزام غره قرية دابوق من ارا�ضي �ضمال عمان واملو�ضوعة تامينا لدينه مبوجب �ضند تامني 
ارا�ضي �ضمال عمان بقيمة  دائرة ت�ضجيل  ال�ضادر عن  بتاريخ 2017/9/14  الدين رقم 3458 معاملة رقم 113 

)1700000( دينار مليون و�ضبعمائة الف دينار والر�ضوم وامل�ضاريف والفوائد والعمولت حتى ال�ضداد التام.
* و�ضف قطعة الأر�ص التي �ضمنها الفيال:

الفيال مفروزة ب�ضند ت�ضجيل م�ضتقل وحتمل الرقم -315/201 وهي الفيال الغربية عبارة عن طابق الت�ضوية 
538 مرت مربع خدمات والطابق الأر�ص 548 مرت مربع والطابق الأول 544 ويتبع له ترا�ص مك�ضوف 5 مرت 
مربع مع �ضطحه 544 مرت مربع والفيال مقامة على جزء من قطعة الأر�ص رقم 315 حو�ص 2 حزام غره من 
اأرا�ضي �ضمال عمان وتقع على �ضارعني معبدين يحدانها باجلهة اجلنوبية والغربية  اأر�ضي قرية دابوق من 
معرفني با�ضم �ضارع ا�ضحق امل�ضيني و�ضارع وليد جمال بلقز املتفرع من �ضارع احلجاز الرئي�ضي وتقع �ضمن حي 
معروف با�ضم )حي الرحمانية( وكافة اخلدمات الأ�ضا�ضية متوفرة لها ومو�ضوع الطلب يتعلق بالفيال الغربية 

الواقعة على �ضارعني ونتيجة الك�ضف تبني لنا ما يلي:
* طابق الت�ضوية: م�ضاحته ح�ضب �ضند الت�ضجيل 538 مرت مربع وح�ضب الواقع موؤلف من �ضالة كبرية وت�ضمل 
املطبخ و�ضالة ال�ضينما وال�ضالة الريا�ضية واجلل�ضة اخلارجية اجلدران ق�ضارة خ�ضنة متديدات الكهرباء من 
موا�ضري واأ�ضالك بالأ�ضقف واحلجران وموا�ضري بالأر�ص بالطابق وعلب الكهرباء باجلدران موا�ضري واأ�ضالك 
بالأ�ضقف وموا�ضري فقط باجلدران والأر�ضية غري مكتملة، جدران واأعمدة حجرية من حجر الرتافتني بارتفاع 
75 �ضم للمدماك الواحد تدعيم وو�ضع ح�ضور واعمدة حديدية يوجد اجهزة تكييف مع دكتات وموا�ضري نحا�ص 
وموا�ضري ت�ضريف مياه التكييف جميع الدكتات جاهزة مع موا�ضري لل�ضطح بدون تركيب الوحدات اخلارجية 
الكمربي�ضورات التربيد واحلمامات ق�ضارة خ�ضنة للجدران متديدات ميكانيك من �ضرف �ضحي وموا�ضري مياه 
باردة و�ضاخنه وخزائن مياه وخزانات مياه خمفية للمراحي�ص داخل احلمامات وهي خمفية داخل اجلدران، 
متديدات كهرباء يف ال�ضقف مع اأ�ضالك وعلب كهرباء يف اجلدران وبركة ال�ضباحة باأبعاد تقريبية 4*12 مرت 
بنظام الأوفر فلو مع ممر مائي حميط بامل�ضعد مق�ضورة ق�ضارة ناعمة لالأر�ضية واجلدران يوجد متديدات 
كهرباء وميكانيك داخل الربكة مع �ضناديق بال�ضتيكية لوحدات النارة يوجد مقاعد مق�ضورة داخل الربكة مع 
متديدات كهرباء وميكانيك داخل املقاعد اجلاكوزي جاهز بناء وق�ضارة وتاأ�ضي�ضات الكهرباء وامليكانيك غرفة 
الفالتر وخدمات الربكة وبئر التوازن ملياه الربكة، بئر ملياه الربكة بقيا�ص تقريبي 2.5× 2.5 مرت مق�ضور 

اجلدران غرفة م�ضخات مع حفرة غاط�ضة مق�ضورة اجلدران.
* الطابق الأر�ضي: تبلغ م�ضاحة الطابق الأر�ضي 548 مرت مربع ويحتوي على واجهة مدخل مفتوحة بالكامل 
بعر�ص تقريبي 6.5 مرت ج�ضور حديدية لتدعيم ال�ضقف ومدهونة اأ�ضا�ص لون �ضكني جدران حجرية و�ضقف 
مق�ضور اأر�ضيات من الرخام مبلط يوجد متديدات كهرباء يف �ضقف املدخل ال�ضالون ال�ضرقي اأر�ضيات رخامية 
�ضقف من اجلب�ضوم بورد مع معجومة متديدات كهربائية مع اأ�ضالك يف ال�ضقف علب كهربائية مع اأ�ضالك يف 
اجلدران، الأ�ضالك مو�ضولة والعلب موجودة واجهات خ�ضبية من خ�ضب HDF اأعمال دكت للتكييف ال�ضالون 
الغربي، ار�ضيات رخامية �ضقف من اجلب�ضوم بورد مع �ضرا�ضف مع معجومة متديدات كهربائية مع اأ�ضالك يف 
ال�ضقف واجهات خ�ضبية من خ�ضب الالتيه و HDF، اعمال دكت للتكييف احلمامات يوجد حمامني خلدمة 
و�ضاخنه  ب��اردة  مياه  وموا�ضري  ت�ضريف  موا�ضري  من  ميكانيك  متديدات  خ�ضنة  مق�ضورة  ج��دران  ال�ضالونات 
نحا�ص  موا�ضري  مع  تكييف  وح��دات  وعلب  موا�ضري  من  الأ�ضقف  يف  كهرباء  اعمال  للمرحا�ص،  مياه  وخزانه 
واأ�ضقف  ج��دران  بها  اخلا�ص  احلمام  مع  ال�ضيوف  نوم  غرفة  مبلطة  غري  اأر�ضيات  التكييف،  مياه  وت�ضريف 
اأر�ضيات مبلطة وجدران مبلطة متديدات كهربائية  اأر�ضيات غري مبلطة مطبخ  الناعمه  الق�ضارة  مق�ضورة 
فريبال�ص  حجرية  رخامية  ار�ضيات  اجللو�ص  �ضالة  اجل���دران  يف  واب��اري��ز  وا���ض��الك  موا�ضري  م��ع  ال�ضقف  يف 
واأ�ضالك مندلية من ال�ضقف  املمرامتق�ضورة اجل��دران والأ�ضقف ق�ضارة ناعمة لوحات كهربائية مع قواطع 

ار�ضيات رخامية.
5 مرت مربع  تر�ص مك�ضوف م�ضاحته  له  ويتبع  الأول 544 مرت مربع  الطابق  تبلغ م�ضاحة  الأول:  الطابق   *
ار�ضيات  بورد  مع �ضطحه 455 مرت مربع و�ضمنه �ضالة جلو�ص واجهة حجرية مع فريبال�ص �ضقف جب�ضوم 
رخامية غرفة النوم ال�ضرقية اجلنوبية )غرفة النوم الرئي�ضية( مع احلمام اخلا�ص بها اأر�ضيات غري مبلطة 
ا�ضقف جيم�ضوم بورد جدران مق�ضورة ناعمة، غرفة النوم ال�ضرقية ال�ضمالية مع احلمام اخلا�ص بها ار�ضيات 
الغربية  النوم  وده��ان، غرفة  اإىل معجون  وبحاجة  ناعمة  ج��دران مق�ضورة  ب��ورد  ا�ضقف جب�ضوم  غري مبلطة 
النوم  غرفة  ناعمة،  مق�ضورة  ج��دران  جب�ضوم  ا�ضقف  مبلطة  غري  ار�ضيات  بها  اخلا�ص  احلمام  مع  اجلنوبية 
ناعمة  بورد ج��دران مق�ضورة  ا�ضقف جب�ضوم  ار�ضيات غري مبلطة  بها  املتو�ضطة مع احلمام اخلا�ص  الغربية 
غرفة النوم الغربية ال�ضمالية مع احلمام اخلا�ص بها ار�ضيات غري مبلطة ا�ضقف جب�ضوم بورد جدران مق�ضورة 
ناعمة ار�ضيات غري مبلطة جدران مق�ضورة ناعمة املمرات بني الغرف ار�ضيات رخامية جدران مق�ضورة ناعمة 

كاونرت.
وه��و موؤلف  وه��و غري مرخ�ص وم�ضاف حديثاً  ال��روف 156 مرت مربع  تبلغ م�ضاحة طابق  ال��روف:  * طابق 
من �ضالة كبرية جدران خارجية من احلجر جدران داخلية مق�ضورة ناعمة ا�ضقف جب�ضم بورد ار�ضيات غري 
مبلطة وحتتوي على التمديدات �ضناديق اباجورات من اخل�ضب غرفة النوم جدران خارجية من احلجر جدران 
داخلية مق�ضورة ق�ضارة ناعمة ا�ضقف جب�ضوم بورد ار�ضيات غري مبلطة �ضناديق اباجورات من اخل�ضب منور 
مع متديدات ميكانيكية وكهربائية داخلة ت�ضل اىل الت�ضوية حمام جدران خارجية من احلجر جدران داخلية 
ناعمة  داخلية مق�ضورة  الغرف ج��دران  امل��وزع بني  ار�ضيات غري مبلطة  بورد  ا�ضقف جب�ضوم  ناعمة  مق�ضورة 
ار�ضيات غري مبلطة وحتتوي على التمديدات مدخل الروف وبيت الدرج وامل�ضعد �ضقف ا�ضمنتي على من�ضوب 
باقي الطابق ا�ضقف جب�ضوم بورد جدران من اخلر�ضانة امل�ضلحة لبئر امل�ضعد ويرتفع �ضقفه 1 مرت عن �ضقف 

الروف ار�ضيات غري مبلطة جدران داخلية مق�ضورة ناعمة.
* غرفة البويلر: جدران خارجية حجرية جدران داخلية مبلطة مع الروبة �ضقف ا�ضمنتي مق�ضور مع فتحه 

ملدخنة البلويلر بويلرات عدد 2 مع م�ضخات �ضخان مياه عدد 1 مع موا�ضري.
- ال�ضاحات اخلارجية على م�ضتوى الروف: اعمال كهربائية واجلدران من موا�ضري وعلب وا�ضالك.

- ال�ضاحات اخلارجية وال�ضوار: ا�ضوار حجرية من الداخل واخلارج من اربع جهات على كامل قطعة الر�ص 
ار�ضفة  �ضقف خر�ضاين غرفة حار�ص من ج��دران خارجية حجرية  ممرات خارجية موقف كراجات م�ضقوفة 
بوبات  مع  مدخلني  اخلارجية  املمرات  كامل  على  �ضحي  �ضرف  مناهل  بال�ضجار  ومزروعة  مبلطة  خارجية 
حديدية عدد 2+ مدخل لل�ضيارات مع باب حديدي �ضحاب بئر حلفظ املياه بئر ل�ضقاية املزروعات بركة مائية 

على م�ضتوى الدور الأر�ضي بعمق 60 �ضم خلف املطبخ من الباطون امل�ضلح.
* مالحظة: ح�ضب �ضند الت�ضجيل ل يوجد طابق روف وح�ضب الواقع مت ا�ضافة الروف وهو عظم غري م�ضطب 

وم�ضاحته حوايل 156 مرت مربع.
* تقدير قيمة ال�ضقة: مت تقدير قيمة الفيال كما يلي:

- م�ضاحة طابق الت�ضوية 538 مرت مربع× 900 دينار املرت= 484200 دينار
- م�ضاحة الطابق الأر�ضي 548 مرت مربع× 1000 دينار املرت= 548000 دينار.

- م�ضاحة الطابق الأول 544 مرت مربع× 1000 دينار املرت= 544000 دينار.
- م�ضاحة البناء الروف 156 مرت مربع× 750 دينار املرت= 117000 دينار.

 56800 اجمايل  والأ�ضجار مببلغ  واملواقف  احلار�ص  وغرفة  واملمرات  وال�ضاحات  لالأ�ضوار  الجمالية  القيمة   -
دينار.املجموع 1750000 دينار )مليون و�ضبعمائة وخم�ضون األف دينار(.

فتكون القيمة الجمالية للفيال مو�ضوع الدعوى وهذا ال�ضعر ي�ضمل ال�ضوار وال�ضاحات واملواقف وال�ضافات 
وكل ما مت ذكره بتقرير اخلربة 1750000 )مليون و�ضبعمائة وخم�ضون األف دينار(.

علما بانه قد مت احالة العقار على عهدة املزاود حممود �ضعيد حممد هيجاوي مببلغ )1300050( دينار مليون 
وثالثمائة الف وخم�ضون دينار.

الثنني  ي��وم  عمان  �ضمال  ب��داي��ة  حمكمة  تنفيذ  دائ���رة  مراجعة  عليه  بال�ضراء  رغبة  ل��ه  فمن 
2020/11/9 خالل �ضاعات العمل الر�ضمي و/اأو الدخول اىل موقع املزادات اللكرتوين اخلا�ص 
م�ضطحبا  العقار  بيانات  مل�ضاهدة   https://auctions.moj.gov.jo العدل  ب��وزارة 
اأجور الدللة والطوابع والن�ضر  باأن  املزاد علما  الثمن اجلديد كتاأمينات دخول  معه 10% من 

على عهدة املزاود الخري
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �ضمال عّمان

اعالن اإحالة قطعية بالبيع باملزاد العلني
 ملدة ع�سرة اأيام 

�سادر عن دائرة تنفيذ �سمال عمان 
يف الدعوى التنفيذية رقم 2020/88ع
واملتكونة فيما بني الدائن: بنك االردن - وكياله 

املحاميان ا�سامة �سكري و�سادي ايبف.
املدين/الكفيل: حازم علي عبد ال�سايف الكيايل.

يعلن للعموم بانه مطروح للبيع باملزاد العلني كامل ح�ض�ص املدين/الكفيل حازم علي 
الق�ضبات قرية ياجوز   3 ال�ضقة رقم 428/132 حو�ص  الكيايل يف قطعة  ال�ضايف  عبد 
اأرا�ضي �ضمال عمان واملو�ضوعة تامينا لدين الدائن بنك الأردن من الدرجة الأوىل 
بقيمة خم�ضة  تاريخ 2017/11/23   267 4232 معاملة  رقم  دين  تامني  �ضند  مبوجب 

وثمانون الف دينار والفوائد والعمولت.
املعترب  �ضطحها  الثالث عدا  الطابق  الغربية من  ال�ضقة  الدعوى  العقار مو�ضوع   -1
الق�ضبات   3 حو�ص   428 رق��م  الأر����ص  قطعة  على  القائم  العقار  يف  م�ضرتكة  منافع 
اأرا�ضي ياجوز مديرية ت�ضجيل اأرا�ضي �ضمال عمان وتقع يف منطقة �ضفا بدران امانة 

عمان الكربى.
�ضارع  على  القائم   1 رق��م  البناء  132 يف  رق��م  ال�ضقة  الدعوى هي  العقار مو�ضوع   -2
نواف ح�ضن ال�ضايب املتفرع عن �ضارع حليمة اللوزي اىل اجلنوب الغربي من جامعة 
العلوم التطبيقية واىل ال�ضمال من مدار�ص ليفانت وهي ال�ضقة ال�ضمالية الغربية من 
يتكون من عدة طوابق  بناء  منافع م�ضرتكة يف  املعترب  �ضطحها  الثالث عدا  الطابق 

والبناء من اخلر�ضانة وحجرية البناء وتقع �ضمن منطقة �ضكنية جيدة.
3- تبلغ م�ضاحة ال�ضقة 187 مرت مربع والعقار يقع على �ضوارع معبدة وي�ضله كافة 

اخلدمات.
4- ال�ضقة تعود ملكيتها لل�ضيد حازم علي عبد ال�ضايف الكيايل والدعوى مقامة بني 

املحكوم له بنك الأردن واملحكوم عليه حازم علي عبد ال�ضايف الكيايل.
اإيطايل  رخ��ام  بالط  الأر�ضية  ومعي�ضة  و�ضفرة  �ضيوف  �ضالون  من  ال�ضقة  تتكون   *
واجلدران ديكورات جب�ضم بورد ودهان ديكوري او تو�ضنتو وديكورات جب�ضم بورد ويف 
ال�ضقف مع ا�ضاءة خمفية و�ضبوتات وحمام �ضيوف ار�ضيته وجدرانه من ال�ضرياميك 
وف��ي��ه ق��اع��دة ح��م��ام ومغ�ضلة م��ع خ��زان��ة ودي��ك��ورات جب�ضم ب���ورد م��ع ا���ض��اءة خمفية 
ار�ضيتها من  املا�ضرت  الأوىل هي غرفة  نوم  ال�ضقة ثالث غرف  ويوجد يف  و�ضبوتات 
بالط ال�ضرياميك واجلدران دهان اتو�ضنتو وديكورات جب�ضم بورد مع ا�ضاءة خمفية 
امل�ضن  ده��ان  واجل��دران  ال�ضرياميك  بالط  من  ار�ضيتها  مالب�ص  وغرفة  و�ضبوتات 
وحمام املا�ضرت ار�ضيته واجلدران من بالط ال�ضرياميك وفيه قاعدة حمام و�ضطاف 
خمفية  ا�ضاءة  مع  ب��ورد  جب�ضم  ديكورات  وال�ضقف  وبانيو  خزانة  مع  ومغ�ضلة  ي��دوي 
و�ضبوتات وغرفة النوم الثانية هي نوع الأولد ار�ضيتها من بالط باركيه �ضرياميك 
واجلدران دهان امل�ضن وورق جدران وال�ضقف ديكورات جب�ضم بورد مع ا�ضاءة خمفية 
و�ضبوتات وغرفة النوم الثالثة هي نوم البنات ار�ضيتها من بالط باركيه �ضرياميك 
واجلدران دهان امل�ضن وورق جدران ال�ضقف ديكورات جب�ضم بورد مع ا�ضاءة خمفية 
ال�ضرياميك واجلدران  ار�ضيته من بالط  النوم  الغرف  و�ضبوتات ويوجد موزع بني 
ورق جدران وال�ضقف ديكورات جب�ضم بورد مع ا�ضاءة خمفية و�ضبوتات ويوجد حمام 
حمام  قاعدة  وفيه  ال�ضرياميك  بالط  من  وجدرانه  ار�ضيته  النوم  غرف  بني  عائلي 
ا�ضاءة  مع  ب��ورد  جب�ضم  ديكورات  وال�ضقف  بوك�ص  و�ضاور  ومغ�ضلة  ي��دوي  �ضطاف  مع 
خمفية و�ضبوتات ومطبخ ار�ضيته واجلدران من ال�ضرياميك وفيه خزائن مطبخ من 
باب  ويوجد  واجهات  ثالث  على  ال�ضفلية  اخلزائن  على  جرانيت  مع  املمتاز  اخل�ضب 
املنيوم اىل بلكونة امامية ار�ضيتها من بالط ال�ضرياميك مع درابزين وزجاج �ضكوريت 
فوق الت�ضوينة والبواب الداخلية من اخل�ضب املدهون والرئي�ضي من اخل�ضب اجليد 
ال�ضقة  ت�ضطيبات  وتعترب  واب��اج��ورات  الملنيوم  من  وال�ضبابيك  حماية  وب��اب  املدهون 

�ضوبر ديلوك�ص ويتبع ال�ضقة موقف �ضيارة وم�ضتودع يف طابق اخلدمات.
من  يتبعها  ما  �ضامال  دينار   500 لل�ضقة  املربع  امل��رت  �ضعر  تقدير  مت  التقديرات:   *
خدمات فعليه تكون فيمة ال�ضقة: 500 دينار×187م2= 93500 دينار، ثالثة وت�ضعون 

الفا وخم�ضمائة دينار 
علما بانه متت املزاودة على العقار من قبل املزاود الخري بنك الأردن وقد بلغت اخر 

مزاودة مبلغ وقدره 46750 دينارا.

فعلى من يرغب باملزاودة مراجعة دائرة تنفيذ �ضمال عمان خالل مدة ع�ضرة 
اأيام من اليوم التايل لتاريخ ن�ضر هذا الإعالن م�ضطحبا معه 10% من الثمن 
من   %10 عن  ال��زي��ادة  ن�ضبة  تقل  ل  ان  وعلى  باملزاد  للدخول  تامينا  اجلديد 
الثمن )اخر مزاودة( وعلى من يرغب باملزاودة الكرتونيا املزاودة عرب موقع 
اج��ور  ان  علما   https://auctions.moj.gov.jo ال��ع��دل  وزارة 

الن�ضر والطوابع تعود على املزاود الخري. 
مامور تنفيذ �ضمال عمان

اعالن بيع باملزاد العلني - احالة موؤقته 
�سادر عن دائرة تنفيذ

 حمكمة �سلح عني البا�سا
 بالق�سية التنفيذية رقم 2020/523ع

التنفيذية  الق�ضية  يف  العلني  باملزاد  للبيع  مطروح  بانه  للعموم  يعلن 
رقم اعاله واملتكونة فيما بني:

 املحك�وم ل�ه/)الدائن(: البنك العربي �ص.م.ع 
واملحكوم عليه/)املدين(: هيثم حممد م�ضطفى ال�ضالحات - بكفالة 

عقاره. 
كامل ح�ض�ص املدين يف ال�ضقة رقم )634( واملقامة على قطعة ار�ص رقم 
)777( حو�ص رقم )1( ابو زعرورة قرية ام الدنانري من ارا�ضي �ضمال 
عمان واملو�ضوعة تامينا لدين املدين هيثم حممد م�ضطفى ال�ضالحات 
مبوجب �ضند تامني الدين رقم 3513 معاملة 169 تاريخ 2017/9/24 
ال���ف دي���ن���ار وال���ر����ض���وم وامل�����ض��اري��ف  ب��ق��ي��م��ة )30000( دي���ن���ار ث���الث���ون 

والعمولت والفوائد وحتى ال�ضداد التام.
رق��م 777 من حو�ص  الأر���ص  ال�ضقة على قطعة  تقع  العقار:  * و�ضف 
املقام عليها �ضمن  اأم الدنانري والبناء  اأرا�ضي قرية  اأبو زع��رورة من   1

حدود بلدية عني البا�ضا اجلديدة.
- نوع قطعة الأر�ص املقام عليها ال�ضقة طوابق و�ضقق.

- تبلغ م�ضاحة ال�ضقة 104 مرت مربع.
- ال�ضقة قريب من العمران واخلدمات متوافرة.

- البناء القائم مكون من واجهات حجر.
- يوجد م�ضعد.

- يوجد دربزين حديد على الدرج.
- دهان جدران الدرج دهان حبيبات.

والعقار هو ال�ضقة ال�ضمالية ال�ضرقية من الطابق الثالث عدا �ضطحها 
تتكون من غرفتي نوم وغرفة ال�ضيوف وحمام عدد 2 ومطبخ يتبع له 

بلكونة وموزع.
* الت�ضطيبات:

- دهان جدران الغرف من دهان امل�ضن.
- ار�ضية ال�ضقة من ال�ضرياميك.

- ال�ضبابيك املنيوم ويوجد اباجورات يدوية.
- ابواب ال�ضقة من اخل�ضب.

- جدران املطبخ واحلمامات من ال�ضرياميك.
- يوجد بحرات وديكورات جب�ضني بالأ�ضقف.
- خزائن املطبخ من الأملنيوم علوية و�ضفلية.

* ال��ت��ق��دي��ر: ق����در اخل�����رباء ق��ي��م��ة امل����رت امل���رب���ع ل��ل�����ض��ق��ة مب��ب��ل��غ: 300 
دينار×104م2= 31200 دينار )واحد وثالثون األفاُ ومائتا دينار(.

البنك  امل��زاود  عهدة  على  موؤقته  احالة  العقار  احالة  مت  قد  بانه  علما 
العربي مببلغ )10،000( دينار ع�ضرة الف دينار

تنفيذ حمكمة �ضلح عني  دائ��رة  عليه مراجعة  بال�ضراء  رغبة  له  فمن 
البا�ضا او الدخول اىل موقع املزادات اللكرتوين واخلا�ص بوازرة العدل 
https://auctions.moj،gov.jo خالل 15 يوما تلي تاريخ 
كتاأمينات  امل��ق��درة  القيمة  10% من  معه  الع��الن م�ضطحبا  ه��ذا  ن�ضر 
دخ���ول م���زاد علما ب���اأن اأج����ور ال��دلل��ة وال��ط��واب��ع وال��ن�����ض��ر ع��ل��ى عهدة 

املزاود الخري.
ماأمور تنفيذ حمكمة �ضلح عني البا�ضا



اعالن بيع باملزاد العلني - فرق �سا�سع - 
�سادر عن دائرة تنفيذ حمكمة �سلح عني البا�سا

 بالق�سية التنفيذية رقم 2020/106ع 
يعلن للعموم بانه مطروح للبيع باملزاد العلني يف الق�سية التنفيذية رقم 

اعاله واملتكونة فيما بني:
املحكـوم لـه/)الدائن(: البنك العربي �ش.م.ع 

واملحكوم عليه/)املدين(:- ا�سرف ر�سيد حممد خ�سر - بكفالة عقاره. 
كامل ح�س�ض املدين فيال�سقة رقم )102( واملقامة على قطعة ار�ض رقم )455( حو�ض رقم )5( ام عو�سجة قرية 
�سافوط واملو�سوعة تامينا لدين املدين ا�سرف ر�سيد حممد خ�سر مبوجب �سند تامني الدين رقم 753 معاملة 
327 تاريخ 2016/3/24 بقيمة )70200( دينار �سبعون الف ومئتان دينار بفائدة 6,5% والر�سوم وامل�ساريف حتى 

ال�سداد التام.
* و�سف العقار:

م�ساحتها  )ج(  �سكن  اأحكام  �سمن  �سافوط  اأرا���س��ي  من  عو�سجة  ام   )5( رق��م  حو�ض   )455( رق��م  القطعة  تقع 
)503.82م2( يحدها �سارع معبد من اجلهة ال�سمالية ال�سرقية مربعة ال�سكل تقريباً ويوجد على القطعة بناء 
�سطحها  الأر�سي عدا  الطابق  ال�سقة اجلنوبية من  و�سقق مفروزة ومن �سمنها  يتكون من عدة طوابق  قائم 
حتمل الرقم )102( م�ساحتها )124م2( تعود ملكيتها ح�سب �سند الت�سجيل ا�سرف ر�سيد حممد خ�سر وم�سغولة 
اأب��و �سنب ت�سلها جميع اخلدمات واجهاتها من احلجر وهي  اأمي��ن ح�سن  من قبل م�ستاأجر عرف على نف�سه 
ال�سقة جيدة  وت�سطيبات  عائلي  وحمام  ومعي�سة ومطبخ  ما�سرت  احداها  نوم  �سالون وثالث غرف  عبارة عن 
ار�سيتها بالط �سرياميك والدهان امل�سن للجدران وحبيبات لالأ�سطح وجميع ال�سبابيك من الأملنيوم عليها 
حمايات واأباجورات والأبواب خ�سب واملطبخ اأر�سيته وجدرانه من ال�سرياميك واحلمامان اأر�سيتهما واجلدران 

من ال�سرياميك ويوجد ديكورات جب�ض على حميط الغرف.
اأق�سام م�سرتكة مببلغ=  ال�سقة وما يتبع لها من  ال�سقة الجمالية, قدر اخلرباء  التقدير: مت تقدير قيمة   *

124م2× 400 دينار= 49600 دينار, ت�سعة واربعون الفا و�ستمائة دينار.
علما بانه قد مت احالة العقار احالة موؤقته على عهدة املزاود البنك العربي مببلغ )30,000( دينار, ثالثون الف 

دينار
امل��زادات  موقع  اىل  ال��دخ��ول  او  البا�سا  عني  �سلح  حمكمة  تنفيذ  دائ��رة  مراجعة  عليه  بال�سراء  رغبة  له  فمن 
تاريخ  تلي  يوما   30 خ��الل   https://auctions.moj,gov.jo العدل  ب��وازرة  واخلا�ض  الل��ك��رتوين 
ال��دلل��ة  اأج���ور  ب���اأن  علما  م���زاد  دخ���ول  كتاأمينات  امل��ق��درة  القيمة  م��ن   %10 الع���الن م�سطحبا معه  ه��ذا  ن�سر 

والطوابع والن�سر على عهدة املزاود الخري.

ماأمور تنفيذ حمكمة عني البا�سا

اعالن بيع باملزاد العلني ملدة 30 يوما �سادر عن دائرة تنفيذ 
حمكمة البادية ال�سمالية بالق�سية التنفيذية رقم 2020/30

يعلن للعموم انه مطروح للبيع باملزاد العلني يف الق�سية التنفيذية رقم اأعاله واملتكونة بني املحكوم له البنك 
الإ�سالمي الأردين واملحكوم عليهم حاب�ض ركاد خليف ال�سبيب وعبدالرحمن ركاد خليف ال�سبيب واإبراهيم ركاد 
خليف ال�سبيب قطعة الر�ض رقم 812 حو�ض رقم 11 البلد ال�سمايل لوحة رقم 11 حي رقم 11 نظام لوحات 

قرية رحبة راكاد وما عليها من ان�ساءات والعائد ملكيتها للمحكوم عليه عبد الرحمن ركاد خليف ال�سبيب 
* و�سف العقار:

تقع قطعة ال�ض يف الطرف ال�سمايل ال�سرقي من قرية راك��اد وتبعد مب�سافة 100 م جنوبا عن طريق بغداد 
الدويل ويحدها �سرقا �سارع وهي قريبة من مزرعة ال�سبيب وقطعة الأر�ض مربعة ال�سكل تربتها حمراء مائلة 
بناء من احلجر اجليد ومكون من  القطعة  وبداخل  م   1.6 ارتفاع  ب�سور من احلجر مبعدل  لل�سفار حماطة 
دورين م�ساحة كل دور 299 مرت مربع ومبجموع 598 مرت مربع وعمر البناء 15 �سنة كما يوجد �سمن القطعة 

اأ�سجار زينة متنوعة وا�سجار حرجية وت�سل قطعة الأر�ض كافة اخلدمات املتوفرة بالقرية 
* التقديرات: بناء على الك�سف احل�سي نقدر �سعر املرت املربع الواحد من الأر�ض وما عليها من اأ�سجار مببلغ 14 

دينا ويقدر �سعر املرت املربع الواحد من البناء 300 دينار وعليه:
1389م2× 14 دينارا= 19446 دينار قيمة قطعة الأر�ض وما عيها من ان�ساءات.

598م2× 300 دينار= 179400 دينار قيمة البناء العائد للمحكوم عليه 
وعليه تكون القيمة الجمالية لقطعة الأر�ض وما عليها من ان�ساءات= 19446+ 179400=  198846 دينار )مائة 

وثمانية وت�سعون الفا وثمامنائة و�ستة واربعون دينار( 
فعلى من يرغب بالدخول باملزاد العلني مراجعة دائرة تنفيذ البادية ال�سمالية خالل ثالثني يوما من اليوم 
التايل لن�سر هذا الإعالن م�سطحبا معه 10% من القيمة املقدرة علما بان ر�سوم الطوابع والدللة تعود على 

املزاود الأخري.
ماأمور تنفيذ حمكمة البادية ال�سمالية

اإعالن بيع باملزاد العلني
 �سادر عن دائرة تنفيذ 

حمكمة �سلح �سحاب 
يف الق�سية التنفيذية رقم 2020/129ع

وفقا لن�ش املادة )85( من قانون التنفيذ 

بالق�سية  للبيع  مــطــروح  بــاأنــه  للعموم  يعلن 
بني: فيما  واملتكونة  اأعـــاله  رقــم  التنفيذية 
ـــك الــــعــــربــــي �ــــــــش.م.ع. ـــن ـــب الــــــدائــــــن: ال
اهلل  ــــــا  ــــــط ع جمــــــــــــدي  ــــــــــــن:  ــــــــــــدي وامل
فـــــائـــــق الــــطــــيــــطــــي بــــكــــفــــالــــة عـــــقـــــاره.

رق��م )378( حو�ض رقم  الر���ض  املقامة على قطعة  رق��م )133(  ال�سقة 
)14( �سهاة بن عزيز قرية ابو علندا من اأرا�سي جنوب عمان والبالغة 
اهلل  عطا  جم��دي  املدين  لدين  تاأمينا  واملو�سوعة  )111(م2  م�ساحتها 
تاأمني  �سندي  مبوجب  العربي  البنك  ال��دائ��ن  ل�سالح  الطيطي  فائق 
الدين رقم )43( معاملة )43( تاريخ )2012/1/16( من الدرجة الوىل 
بقيمة ثالثون الف و�سبعمائة دينار وال�سند ا�سافة للر�سوم وامل�ساريف 

والفوائد والعمولة وحتى ال�سداد التام 
* موقع قطعة الر�ض:

القطعة رقم )378( منتظمة ال�سكل م�ساحتها 1160 مرت مربع وهي من 
 20 �سوارع معبدة عر�ض  و�سقق وهي خمدومة على ثالثة  نوع طوابق 
مرت ومن اجلهة ال�سمالية عر�ض 12 مرت ومن اجلهة اجلنوبية عر�ض 
8 مرت وتقع �سمن ا�سكان امل�ستندة املوؤ�س�سة العامة والتطوير احل�سري 
الوا�سل اىل  ال�سارع الرئي�سي  ال�سمال م�سافة 260 مرت من  وتبعد اىل 
وكهرباء,  م��اء  م��ن  العامة  ب��اخل��دم��ات  وه��ي خم��دوم��ة  العبدلية  ق��ري��ة 

ويوجد �سمن القطعة بناية مكونة من اربعة طوابق.
* و�سف ال�سقة مو�سوع و�سع اليد:-

ال�سقة تقع �سمن بناية مكونة من اربع طوابق طابق ار�سي واول وثاين 
وثالث وحماط باأ�سوار من جميع اجلهات ويخدمهم بيت درج م�سرتك 
وك��ل طابق  ك��رمي(  لعي�ض  ك��رمي  �سكن  )ع��م��ارات  امل�ستندة  ا�سكان  �سمن 
وال�سقة  الطوب  من  البناء  واجهات  جميع  حيث  �سقق  ارب��ع  من  مكون 
�سطحها  عدا  الثالث  الطابق  من  ال�سرقية  ال�سمالية  ال�سقة  عن  عبارة 
وم��ك��ون��ة م��ن ث���الث غ���رف و���س��ال��ة وم��ط��ب��خ وح��م��ام��ني وب��ل��ك��ون��ة ومم��ر 
باب  اخل�سب  من  الداخلية  والب���واب  الرئي�سي  الباب  ال��غ��رف,  خلدمة 
احلمامات  وبالط  �سرياميك  والبالط  البي�ض  الملنيوم  من  البلكونة 
بحاجة  واملطبخ  احلمامات  اطقم  ال�سرياميك,  من  واجل��دران  واملطبخ 
اىل �سيانة, واملطبخ راكب عبارة عن خزائن من امليالمني �سفلي وعلوي 
وبحاجة اىل �سيانة, التمديدات الكهربائية الداخلية واملفاتيح والباريز 
ع��ادي��ة,  مل��ب��ات  ع��ن  ع��ب��ارة  والن����ارة  اىل �سيانة  بحاجة  العلب  واغ��ط��ي��ة 
الطرا�سة والدهان جلميع مكونات ال�سقة من ابواب وجدران بحاجة اىل 

�سيانة وطرا�سة ودهان ومعاجلة من الرطوبة 
* التقدير: مت تقدير �سعر املرت املربع الواحد من م�ساحة ال�سقة �ساماًل 

ن�سيبها من الر�ض واخلدمات مببلغ )190( دينار.
وعليه تكون قيمة ال�سقة= 111 مرت مربع×190 دينار= 21090 دينارا, 

)واحد وع�سرون الفا وت�سعون دينارا فقط ل غري(. 
فمن لديه رغبة ال�سراء عليه مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة �سلح �سحاب 
خ��الل ثالثني يوما م��ن ال��ي��وم ال��ت��ايل لن�سر ه��ذا الع���الن يف �سحيفة 
حملية واحدة م�سطحبا معه 10% من القيمة املقدرة كتاأمينات دخول 

املزاد علما باأن اجور الدللة والطوابع والن�سر على املزاود الخري 

ماأمور تنفيذ حمكمة �سلح �سحاب

اعالن بيع باملزاد العلني - احالة موؤقته  

�سادر عن دائرة تنفيذ 
حمكمة �سلح عني البا�سا
 بالق�سية التنفيذية رقم 2020/413ع

يعلن للعموم بانه مطروح للبيع باملزاد العلني يف 
الق�سية التنفيذية رقم اعاله واملتكونة فيما بني:

املحكـوم لـه/)الدائن(: البنك العربي �ش.م.ع 
داوود  عــــلــــيــــه/)املــــديــــن(:-  واملـــحـــكـــوم 
ــاره.  ــق ــاح - بــكــفــالــة ع ــط �ــســلــيــمــان يــو�ــســف ب
كامل ح�س�ض املدين فيال�سقة رقم )114( واملقامة على قطعة ار�ض رقم 
عمان  �سمال  ارا�سي  البا�سا  عني  قرية  الزاوية   )8( رقم  حو�ض   )690(
واملو�سوعة تامينا لدين املدين داود �سليمان يو�سف بطاح مبوجب �سند 
 )45400( بقيمة   2015/2/2 تاريخ   17 معاملة   182 رق��م  الدين  تامني 
دي��ن��ار خم�سة وارب���ع���ون ال��ف��ا وارب��ع��م��ائ��ة دي��ن��ار وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف 

والعمولت والفوائد حتى ال�سداد التام.
* و�سف العقار: يقع العقار مو�سوع و�سع اليد واملقام على قطعة الأر�ض 
رقم 690 من حو�ض 8 الزاوية من اأرا�سي قرية عني البا�سا والبناء املقام 

عليها �سمن حدود بلدية عني البا�سا اجلديدة.
- نوع قطعة الأر�ض املقام عليها العقار مو�سوع و�سع اليد طوابق و�سقق.
- تبلغ م�ساحة العقار مو�سوع و�سع اليد وهي ال�سقة ال�سمالية ال�سرقية 

من الطابق الول عدا �سطحها 120 مرت مربع.
- العقار مو�سوع و�سع اليد قريب من العمران واخلدمات متوفرة.

- البناء القائم مكون من واجهات حجر.
- يوجد م�سعد.

- يوجد دربزين حديد على الدرج.
- ار�سيات املدخل من الرخام ودهان جدران املدخل من الدهان امللون 

والتطبيع وديكورات.
* و�سف ال�سقة: ثالث غرف نوم واحدة منهم ما�سرت, وغرفة اجللو�ض 
ومفتوح عليها مطبخ, وحمام عدد 2,وغرفة ال�سيوف يتبع لها بلكونة, 

وموزع.
واملوزع  واجللو�ض  وال�سيوف  النوم  غرف  ج��دران  دهان  الت�سطيبات:   *
املنيوم  ال�سرياميك,وال�سبابيك  من  ال�سقة  وار�سية  التطبيع  دهان  من 
الداخلية  ال�سقة من  وابواب  اباجورات يدوية وحمايات حديد,  ويوجد 
من اخل�سب والباب اخلارجي احدهما من اخل�سب والخر من احلديد, 
وجدران املطبخ واحلمامات من ال�سرياميك, ويوجد بحرات وديكورات 

جب�سني بالأ�سقف, وخزائن املطبخ من الأملنيوم �سفلية فقط.
* التقدير: قدر اخلرباء قيمة املرت املربع لل�سقة عدا �سطحها �ساماًل ما 
يتبع لها من اأق�سام م�سرتكة وجميع اخلدمات مببلغ= 350 دينار= 350 

دينار× 120م2= 42000 دينار, )اثنان واربعون األف دينار(.
البنك  امل���زاود  عهدة  على  موؤقته  احالة  العقار  احالة  مت  قد  بانه  علما 

العربي مببلغ )27,000( دينار, �سبعة وع�سرون الف دينار
عني  �سلح  حمكمة  تنفيذ  دائ��رة  مراجعة  عليه  بال�سراء  رغبة  له  فمن 
البا�سا او الدخول اىل موقع املزادات اللكرتوين واخلا�ض بوازرة العدل 
تاريخ  https://auctions.moj,gov.jo خالل 15 يوما تلي 
كتاأمينات  امل��ق��درة  القيمة  من   %10 معه  م�سطحبا  الع��الن  ه��ذا  ن�سر 
دخ���ول م���زاد علما ب���اأن اأج����ور ال��دلل��ة وال��ط��واب��ع وال��ن�����س��ر ع��ل��ى عهدة 

املزاود الخري.

ماأمور تنفيذ حمكمة �سلح عني البا�سا

وزارة العدل

حمكمة �سلح حقوق 
املزار اجلنوبي
مذكرة تبليغ موعد جل�سة

 للمدعى عليه/ بالن�سر
رقم الدعوى 42-1/)630-2020( �سجل عام

الهيئة/ القا�سي معاذ فالح مو�سى ال�سالعني

منيف   عبداهلل   -1 عليه:  املدعى  ا�سم 
اح���م���د ال���روا����س���ده 2- م���ال���ك ف����اروق 

عبداحلميد القرالة
عنوانه: الكرك/ موؤته/ اجنا�سه

يقت�سي ح�سورك يوم الربعاء املوافق 
للنظر   9.00 ال�����س��اع��ة   2020/11/18
يف ال��دع��وى رق��م اع��اله وال��ت��ي اقامها 

عليك املدعي �سركة اأملا لال�ستثمار
فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 
امل��ن�����س��و���ض عليها يف  ع��ل��ي��ك الح���ك���ام 
ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية


