








�إعالن بيع ثاين

�صادر عن د�ئرة تنفيذ حمكمة بد�ية عمان �ملوقرة

يف �لق�صية �لتنفيذية رقم )2013/9655ع(

�ملتكونة فيما بني :

�لد�ئن : �لبنك �لإ�صالمي �لأردين وكيله �ملحامي عادل جابر.

�ملدينني : �صركة ماهر وحممد �ملنا�صري

يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني يف الق�سية التنفيذية رقم اأعاله، املتكونة بني الدائن البنك الإ�سالمي الأردين وكيله 

املحامي عادل جابر وبني املدينني/ �سركة ماهر وحممد املنا�سري قطعة الأر�ض رقم )2394( حو�ض رقم )33( املدينة من اأرا�سي قرية 

عمان والعائدة ملكيتها للكفيلة بالعقار/  م�سطفى عبا�ض �سالمة املر�سد املنا�سري.

اأوًل : و�سف قطعة الأر�ض:-

قطعة الأر�ض رقم )2394( هي من نوع امللك من قرية عمان من حو�ض رقم )33( املدنية من اأرا�سي ت�سجيل عمان وبحي الأخ�سر يف 

منطقة جبل التاج غرب البنك الإ�سالمي الأردين/ فرع التاج ومقابل مدر�سة الرا�سدية للبنات على �سارع التاج الرئي�سي/ عبد اهلل 

خمل�ض ودرج خر�ساين النابغة اجلعدي ــــ مبنى رقم )72( وم�ساحتها )714م2( وتنظيم القطعة جتاري حملي �سمن �سكن )ج( باأحكام 

خا�سة.

ثانيًا : تفا�سيل العقار :

ثانية  وت�سوية  ثالثة  ت�سوية  طابق  من  واملكونة  ا�سمنتية  ر�سة  من  ق�سارة  اخلارجية  الواجهات  �سكنية  عمارة  عليها  مقام  الأر�ض   

وت�سوية اأوىل وكل طابق عبارة عن :

1(طابق الت�سوية الثالثة : عبارة عن �سقة �سكنية مع درج خر�ساين جانبي وال�سقة مكونة من غرفة �سالة وحمام ومطبخ.

2(طابق الت�سوية الثانية : عبارة عن �سقتان وبني درج وكل �سقة مكونة من �سالون وحمام ومطبخ وثالثة غرف نوم.

3(طابق الت�سوية الأوىل : عبارة عن �سقتان وكل �سقة مكونة من �سالون �سيوف وحمام ومطبخ ،اربع غرف نوم.

4(الت�ضطيبات : ال�ضبابيك اأملنيوم مع حمايات حديد والأر�ضيات بالط حملي لكامل الطوابق دهان اأمل�ضن للجدران واأر�ضيات وجدران 

احلمامات واملطابخ بالط �ضيني وحول املبنى �ضاحات مبلطة وحديقة واأدراج جانبية تخدم العمارة كما يوجد رمبه خر�ضانية من 

ال�سارع حتى �سطح الطابق الأر�سي كما يوجد اأ�سجار زيتون عددها )3( اأ�سجار و)3( �سجرات ليمون و�سجرة زينة واخلدمات متوفرة 

يف املوقع من كهرباء وماء وهاتف وجماري.

ثالثًا : التقديرات :

مالحظاتالقيمة الإجماليةقيمة د/م2امل�ساحة/ م2الو�سف

لوجود 714230164220الأر�ض نظراً  الأر�ض  قيمة 

عليها بناء

قيمة طابق الت�سوية الثالثة.851008500طابق الت�سوية الثالثة

قيمة طابق الت�سوية الثانية20310020300طابق الت�سوية الثانية 

قيمة طابق الت�سوية الأوىل30712036840طابق الت�سوية الأوىل

قيمة الأعمال20000مقطوعةاأعمال الأ�سوار وال�ساحات والأ�سجار واملوقع العام

املجموع249860قيمة الأر�ض وما عيها من اأبنية واإن�ساءات

القيمة الإجمالية )مائتان وت�سعة واأربعون األفًا وثمامنائة و�ستون دينار(

فعلى من يرغب باملزاودة مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية عمان املوقرة خالل خم�سة ع�سر يومًا تلي تاريخ هذا الإعالن م�سطحبًا 

معه تاأمني )10%( من القيمة املقدرة امل�سار اإليها اأعاله علمًا باأن اأجور الدللة والطوابع على املزاود الأخري، على اأن ل تقل املزاودة 

عن )50%( من القيمة املقدرة.    

ماأمور تنفيذ

حمكمة بد�ية عمان

�إعالن بيع ثاين

�صادر عن د�ئرة تنفيذ حمكمة بد�ية عمان �ملوقرة 

يف �لق�صية �لتنفيذية رقم )2015/18576ع( 

�ملتكونة فيما بني :

�لد�ئن : �لبنك �لإ�صالمي �لأردين وكيله �ملحامي عادل جابر

�ملدينني :

1- �صركة وهبي و قاوقجي )و�لتي ��صبحت حتت ��صم: �صركة قاوقجي �خو�ن ومن ثم ��صحبت حتت ��صم: �صركة قاوقجي وفرح(

2-"حممد يا�صر" عبد �ل�صالم عبد �لرحيم قاوقجي
يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني يف الق�سية التنفيذية رقم اأعاله، املتكونة بني الدائن البنك الإ�سالمي الأردين وكيله 

قطعة  على  واملقامة  �سطحها  عدا  الأر�سي  الطابق  من   )101( رقم  ال�سقة  اخوان  قاوقجي  �سركة  املدينني/  وبني  جابر  عادل  املحامي 

الأر�ض رقم )404( حو�ض رقم )16( اللويبدة الغربي من اأرا�سي عمان والعائدة ملكيتها لل�سيد/ حممد يا�سر عبد ال�سالم عبد الرحيم 

قاوقجي.

اأوًل : و�سف ال�سقة:-

تقع ال�سقة رقم)101( من الطابق الأر�سي عدا �سطحها واملقامة على قطعة الأر�ض رقم )404( حو�ض رقم )16( اللويبدة الغربي من 

اأرا�سي عمان وبالبالغ م�ساحتها )331م2( وتنظيمها �سكن )ب( وخمدومة بكافة اخلدمات وتقع على �سارع عبد اهلل بن عمر وهو قرب 

البنك الأهلي اإىل الغرب منه وحيث اأن العقار م�سغول من املحكوم عليهم وهي �سقة طابقية وتتكون من جناحني :-

1.اجلناح ال�سمايل : مكون هذا اجلناح من �سالون كبري وغرفة نوم ومطبخ وحمام وبلكون ومدخل. 

م�سعد  ويوجد  وم�ستودع  حمام  مع  خادمة  وغرفة  وبلكون   )3( عدد  حمام  ومن  مطبخ  ومن  نوم   )3( من  مكون   : اجلنوبي  2.اجلناح 

وتدفئة ودرج مع الدربزين ويتبع ال�سقة بئر ماء.

ثانيًا : الت�ضطيبات لل�ضقة للجناحني : البالط رخام والدهان �ضوبر ديلوك�س واملطبخ خ�ضب فاخر وبالط احلمامات واملطابخ �ضرياميك 

فاخر والطقم نوع اأجنبي والدرج رخام مع دربزين ويوجد م�سعد كهرباء للعمارة والبئر يتبع لل�سقة ويوجد اأ�سجار يتبع ال�سقة مع 

تر�س اأمامي لل�ضقة من اجلهة ال�ضمالية ويوجد ديكورات بال�ضقة واإنارة حديثة والزجاج راكب على �ضبابيك اأملنيوم واحلمايات راكبة 

واأبواب خ�ضب فاخرة وتدفئة راكبة والبناء من احلجر وعمره متو�ضط ولل�ضقة مدخل على الدرج ال�ضرقي بحالة ممتازة.

ثانيًا : التقديرات :

-قدر �سعر املرت املربع الواحد من ال�سقة مببلغ )500( دينار �سامل الأر�ض واخلدمات والبئر واأ�سجار واأ�سوار 

وعليه ت�سبح قيمة ال�سقة )331م2× 500 دينار = 165500 دينار( )مائة وخم�سة و�ستون وخم�سمائة دينار(.

فعلى من يرغب باملزاودة مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة عمان املوقرة خالل خم�سة ع�سر يومًا تلي تاريخ هذا الإعالن م�سطحبًا معه 

تاأمني )10%( من القيمة املقدرة امل�سار اإليها اأعاله علمًا باأن اأجور الن�سر والدللة والطوابع على املزاود الأخري، على اأن ل تقل املزاودة 

عن )50%( من القيمة املقدرة.    

ماأمور تنفيذ حمكمة بد�ية عمان

�إعـــــــالن بيــــــع عقار باملز�د �لعلني للمرة  �خلام�صة 

يف �لق�صية �لتنفيذية رقم )2013/2292( 

�صادر عن د�ئرة تنفيذ حمكمة بد�ية جر�ش
يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني وعن طريق دائرة تنفيذ حمكمة بداية جر�ض يف الق�سية التنفيذية 

البندقجي  حممد  حممود  و�سيم  عليهم  واملحكوم  الأردين  الإ�سالمي  البنك  له  املحكوم  بني  املتكونة   2013/2292 رقم 

وحممد با�سل عبد الرحمن حممد البندقجي بيع قطعة الأر�ض رقم )83( حو�ض رقم )5( احلميدي من اأرا�ضي قرية 

عنيبه/ حمافظة جر�ض 

والعائدة ملكيتها لل�سيد/ و�سيم حممود حممد البندقجي.

اأوًل : و�سف قطعة الأر�ض :-

النوع  من  وهي  )4005،14م2(  م�ضاحتها  والبالغ  عنيبه  قرية  اأرا�ضي  من  احلميدي   )5( رقم  حو�ض   )83( رقم  قطعة 

امللك وتقع اإىل ال�سرق من جتمع �سكاين الريا�سي واإىل ال�سمال الغربي من قرية عنيبه وهي �سبه منتظمة ال�سكل ي�سل 

لبدايتها من اجلهة ال�سمالية ال�سرقية طريق افرازي غري معبد على الواقع، والقطعة خالية من اأي اأبنية اأو اإن�ساءات 

يتخللها  حمراء  تربتها  جبلية  طبيعة  ذات  وهي  اجلهات  كافة  من  احلجرية  ال�ضال�ضل  بها  وحتيط  )�ضليخ(  اأ�ضجار  اأو 

�سخور ثابتة ومتحركة وميولها ترتاوح ما بني اخلفيفة واملتو�سطة واجتاه امليل فيها من ال�سرق اإىل الغرب وبالإجمال 

فاإن القطعة �ضاحلة للزراعة والبناء معًا وتفتقر لأي من اخلدمات ال�ضرورية كاملاء والكهرباء والطرق املعبدة.

ثانيًا : التقدير :-

بالنظر اإىل موقع القطعة وطبيعتها وا�ستعمالتها وقربها وبعدها عن اخلدمات  وبح�سب الأ�سعار الدارجة تقدر قيمة 

املرت املربع الواحد من قطعة الأر�ض بـ )8( دنانري وعليه فاإن قيمتها )4005،14م2× 8 دنانري( = )32041،120( دينار.

علمًا باأن الدائن )البنك الإ�سالمي الأردين( قد دخل املزاد بالبدل الأعلى البالغ )16500( دينار.

فعلى من يرغب باملزاودة التوجه اإىل دائرة تنفيذ حمكمة بداية جر�ض خالل خم�سة واأربعون يومًا التي تلي تاريخ 

الن�سر م�سطحبًا معه 10% من القيمة املقدرة كتاأمينات، وعلى اأن 

ل تقل ن�سبة دخول املزاد عن )50%( من القيمة املقدرة والبالغة )32041.120( دينار، وعلى اأن ل تقل ن�سبة ال�سم عن 

)3%( من بدل املزايدة الأخرية، علمًا باأن اأجور الدللة والطوابع تعود على املزاود الأخري.

ماأمور تنفيذ حمكمة بد�ية جر�ش 

�إعالن بيع ثاين

�صادر عن د�ئرة تنفيذ حمكمة بد�ية عمان �ملوقرة 

يف �لق�صية �لتنفيذية رقم 2017/21983ع

�ملتكونة فيما بني :

�لد�ئن : �لبنك �لإ�صالمي �لأردين وكيله �ملحامي �أحمد عبد �ملنعم �أبوزنط

�ملدين : ح�صام  حممد علي �حلاج علي
يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني يف الق�سية التنفيذية رقم اأعاله، املتكونة بني الدائن البنك الإ�سالمي الأردين وكيله املحامي اأحمد عبد املنعم 

اأبوزنط وبني املدين/ ح�ضام  حممد علي احلاج علي 

املخزن ال�سرقي الرابع والثالثون بالطابق الر�سي عدا �سطحه رقم 4034 والقائم على قطعة الر�ض رقم 1178 حو�ض 34 قرية عمان من ارا�سي عمان. 

والعائدة ملكيتها للمحكوم عليه ح�ضام  حممد علي احلاج علي

اأول:  و�سف املخزن

يقع املخزن ال�سرقي الرابع والثالثون بالطابق الر�سي عدا �سطحه رقم 4034 والقائم على قطعة الر�ض رقم 1178 حو�ض  اأم تينة ال�سمايل 34 قرية عمان 

�سند  ح�سب  مربع  مرت   42 املخزن  وم�ساحة  خفيفة،  �سناعات  الر�ض  قطعة  وتنظيم  و�سقق  طوابق  املخزن  عليه  الواقع  الرا�ض  وتتبع  عمان،  ارا�سي  من 

الت�سجيل.

العقار عبارة عن خمزن واحد مفروز وبدون حق اعتالء ويوجد للمخزن �سند ملكية منف�سل، واملخزن له باب حديد جرار والر�سية باطون والدهان امل�سن 

وله �ضدة من احلديد وال�ضاج ومن الواح خ�ضبية وبنف�س م�ضاحة املخزن، والو�ضول لل�ضدة يتم من خالل �ضدة املخزن املجاور، واملخزن عبارة عن م�ضتودع 

لقطع ال�سيارات امل�ستعملة ويطل على �سارع معبد وهو م�سغول من قبل املالك ويوجد على واجهة املخزن واملخزن املجاور اآرمة مكتوب عليها )ح�سام ون�سال 

قطع ني�سان �سني(

ثانيا: و�سف القطعة:

/وادي  الريموك  �سارع  غرب  وتقع  الكربى  عمان  اأمانة  حدود  �سمن  تنظيميا  الريموك  ملنطقة  التابع  التاج  جبل  حي  يف  تقع  املخزن  عليها  املقام  القطعة 

ال�سكل ويوجد على القطعة عمارات وخمازن وحمالت �سناعية و�ساحات مواقف )م�سروع  الع�سرة والقطعة غري منتظمة  ا�سارات اجل�سور  الرمم/ مقابل 

متكامل معرف با�سم م�سروع بيتنا( والعمارة الوا�سع �سمنها املخزن مو�سوع الدعوى تقع مقابل م�سجد معاوية ظبيان.

ثالثا: و�سف العمارة:

العمارة التي يقع فيها املخزن مكونة من طابق ار�ضي وله ت�ضوينة والواجهة المامية من احلجر، يقدر عمر البناء باأكرث من 25 عاما وجميع اخلدمات من 

كهرباء ومياه وجماري وهاتف متوفرة، وال�سوارع امام العمارة معبدة.

رابعا : التقديرات :

تقدر قيمة املخزن مقطوع مببلغ 43000 دينار �سامال ما يتبع املخزن من ار�ض وخدمات م�سرتكة

فعلى من يرغب باملزاودة مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة عمان املوقرة خالل خم�سة ع�سر يومًا تلي تاريخ هذا الإعالن م�سطحبًا معه تاأمني )10%( من القيمة 

املقدرة امل�سار اإليها اأعاله علمًا باأن اأجور الن�سر والدللة والطوابع على املزاود الأخري، على اأن ل تقل املزاودة عن )50%( من القيمة املقدرة.    

ماأمور تنفيذ حمكمة بد�ية عمان

�إعالن بيع ثاين

�صادر عن د�ئرة تنفيذ حمكمة بد�ية عمان �ملوقرة

يف �لق�صية �لتنفيذية رقم )2018/1053ع(

�ملتكونة فيما بني :

�لد�ئن : �لبنك �لإ�صالمي �لأردين وكيله �ملحامي �حمد عبد �ملنعم �أبو زنط.

�ملدينني : �صركة عمر �لطو�ش و�إخو�نه. 

يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني يف الق�سية التنفيذية رقم اأعاله، املتكونة بني الدائن البنك الإ�سالمي الأردين وكيله 

املحامي احمد اأبو زنط وبني املدينني/ �سركة عمر الطو�ض واأخوانه ال�سقة رقم )111( من الطابق الأر�سي عدا �سطحها واملقامة على 

قطعة الأر�ض رقم )405( حو�ض رقم )20( اأم اأذينه اجلنوبي من اأرا�سي قرية عمان والعائدة ملكيتها لل�سيد/ ح�سن حممد علي الطو�ض

اأوًل : و�سف املوقع:-

جيبوتي  �سارع  على   عمان  قرية  اأرا�سي  من  اجلنوبي  اأذينه  اأم   )20( رقم  حو�ض  زهران  ملنطقة  التابعة  عمان  قرية  يف  الأر�ض  تقع 

ومقابل الأكادميية الإ�ضالمية من اأرا�ضي ت�ضجيل عمان والأر�س مقام عليها عمارة �ضقق �ضكنية الواجهات اخلارجية من احلجر ومونة 

من )5( طوابق  وكل طابق مكون من :

طابق الت�سوية : عبارة عن جزء �سمايل مواقف وخدمات م�سرتكة واجلزء اجلنوبي عبارة عن �سقة دوبلك�ض مع الطابق الأر�سي.

الطابق الأر�سي : �سقة دوبلك�ض مع اجلزء اجلنوبي من طابق الت�سوية.

 وباقي الطوابق كل طابق عبارة عن �سقة طابقية وبيت درج وم�سعد كهربائي وال�سقة املعنية بالتقدير هي الطابق الأول عدا �سطحها 

رقم )111( واملكونة من )�سالون وحمام �سيوف ومع غرف نوم ومعي�سه ومطبخ وا�سع وغرفة نوم مع حمامها.

وديكورات  اأمل�سن  دهان  واجلدران  �سرياميك  النوم  غرف  اأر�سيات  رخام  واملمرات  واملعي�سة  لل�سالون  الأر�سيات   : الداخلي  الت�سطيب 

احلمام  اأطقم  )رديرتات(  بالتدفئة  خمدومة  وال�ضقة  املعي�ضة  يف  بلي�س  فاير  ويوجد  كهرباء  اأباجورات  مع  دبل  ال�ضبابيك  جب�ضني 

املا�سرت جاكوزي واملطبخ راكب خزائن اأملنيوم. 

ثانيًا : التقديرات :

-قدر �سعر املرت املربع الواحد من ال�سقة مببلغ )800( دينار �سامل الأر�ض واخلدمات.

وعليه ت�سبح قيمة ال�سقة )217م2× 800 دينار = 173600 دينار( )مائة وثالثة و�سبعون األفًا و�ستمائة دينار(.   

فعلى من يرغب باملزاودة مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة عمان املوقرة خالل خم�سة ع�سر يومًا تلي تاريخ هذا الإعالن م�سطحبًا معه 

تاأمني )10%( من القيمة املقدرة امل�سار اإليها اأعاله علمًا باأن اأجور الن�سر والدللة والطوابع على املزاود الأخري، على اأن ل تقل املزاودة 

عن )50%( من القيمة املقدرة.    

ماأمور تنفيذ حمكمة بد�ية عمان

�إعالن بيع ثاين

�صادر عن د�ئرة تنفيذ حمكمة بد�ية عمان �ملوقرة

يف �لق�صية �لتنفيذية رقم )2015/18578ع(

�ملتكونة فيما بني :

�لد�ئن : �لبنك �لإ�صالمي �لأردين وكيله �ملحامي عادل جابر

�ملدينني : 

1.�صركة وهبي و قاوقجي )و�لتي ��صبحت حتت ��صم: �صركة قاوقجي �خو�ن ومن ثم ��صحبت حتت ��صم: �صركة قاوقجي وفرح(

2.�صذى عبد �ل�صالم عبد �لرحيم ناجي قاوقجي

يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني يف الق�سية التنفيذية رقم اأعاله، املتكونة بني الدائن البنك الإ�سالمي الأردين وكيله 

املحامي عادل جابر وبني املدينني/ �سركة قاوقجي اأخوان ال�سقة رقم )111( املقامة على قطعة الأر�ض رقم )404( حو�ض رقم )16( 

اللويبدة الغربي من اأرا�سي عمان والبالغ م�ساحتها )165م2( والعائدة ملكيتها للفا�سلة/ �سذى عبد ال�سالم عبد الرحيم ناجي قاوقجي

اأوًل : و�سف قطعة الأر�ض:-

متوفرة  اخلدمات  وكافة  الكربى  عمان  اأمانة  العبديل/  ملنطقة  تابعة  ال�سمي�ساين  حي  عمر  بن  اهلل  عبد  �سارع  على  القطعة  تقع 

والقطعة مقام عليها بناء من احلجر مكون من ت�ضوية اأوىل وت�ضوية ثانية خدمات و)3( طوابق وروف والذي يحمل الرقم )46( ترقيم 

اأمانة عمان الكربى.

و�سف ال�سقة:

ال�سقة رقم )111( هي ال�سقة ال�سمالية من الطابق الأول واأن قطعة الأر�ض هي من نوع طوابق و�سقق ومكونة من غرفة �سيوف مع 

اأفرجني  ومغ�سلة  �سوريوك�ض  النوم  غرف  وحمام  نوم  وغرفتني  بلكونة  مع  معي�سة  وغرفة  اوتو�ستو  ودهان  �سرياميك  اأر�سيات  تر�ض 

الأر�سية واجلدران �سرياميك ومطبخ خزائن خ�سب فرومايكا، الأر�سية رخام واجلدران �سرياميك وبلكونة مع املطبخ وحمام �سيوف 

اأفرجني مع مغ�سلة وال�سقة خمدومة بتدفئة وال�سبابيك اأملنيوم مع اأباجورات وحماية حديد والدهان عادي للغرف.

ثانيًا : التقدير:

-قدر �سعر املرت املربع الواحد ال�سقة وما يتبعها من ار�ض العقار واخلدمات بقيمة )650( دينار.

-وعليه )165م2 × 650 دينار = 107250 دينار( )مائة و�سبعة اآلف ومائتان وخم�سون دينار(.

فعلى من يرغب باملزاودة مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية عمان املوقرة خالل خم�سة ع�سر يومًا تلي تاريخ هذا الإعالن م�سطحبًا 

معه تاأمني )10%( من القيمة املقدرة امل�سار اإليها اأعاله علمًا باأن اأجور الدللة والطوابع على املزاود الأخري، على اأن ل تقل املزاودة عن 

)50%( من القيمة املقدرة.    

ماأمور تنفيذ  حمكمة بد�ية عمان

�إعالن بيع ثاين باملز�د �لعلني

�صادر عن د�ئرة تنفيذ حمكمة بد�ية عمان �ملوقرة

يف �لدعوى �لتنفيذية رقم )2015/16790ع(

و�ملتكونة بني �ملحكوم له : �لبنك �لإ�صالمي �لأردين وكيله �ملحامي/ �صامل �بو غالية

و�ملحكوم عليه : ورثة حممد �صوقي حممد �صاكر �حلرباوي. 
يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني عن طريق دائرة تنفيذ حمكمة عمان قطعة الأر�ض رقم )1945( حو�ض رقم )33( املدينة لوحة رقم )352( حي رقم )12( جبل النظيف من 

اأرا�سي عمان والبالغ م�ساحتها )353م2( والعائد ملكيتها للمحكوم عليه/ حممد �ضوقي حممد �ضاكر احلرباوي.

اأوًل : و�سف قطعة الأر�ض:-

تقع الأر�ض على ممر من اجلهة الغربية )املريخ الدخلة الأوىل( املتفرع من �سارع )املريخ( منطقة راأ�ض العني/ حي النظيف وبحمل البناء الرقم )4( بجانب مركز �سحي النظيف وكافة 

اخلدمات متوفرة وهي من نوع امللك.

ثانيًا : و�سف البناء املقام على قطعة الأر�ض :-

اأول وطابق ثاين ودرج العمارة من الرخام املحلي وعليه دربزين من احلديد واجهة من احلجر وثالثة واجهات من الطوب وال�ضمنت  اأر�ضي وطابق  بناء مكون من ثالثة طوابق طابق 

وحماط بالأ�ضوار وله مدخلني وجميع اخلدمات متوفرة باملوقع ذات منطقة حيوية عمر البناء )40( عام تقريبًا.

ثالثًا : و�سف العقار ح�سب املوقع :-

01 الطابق الأر�سي عبارة عن �سقتني :-

1(ال�سقة الغربية :- 

اأمل�ضن ومطبخ خزائن  القرميد والأر�ضيات بالط �ضرياميك و�ضالون وغرفة نوم واحدة والأر�ضيات بالط مزايكو واجلدران دهان  ال�ضقف من  لل�ضقة مدخل م�ضتقل تتكون من فرندة 

ال�ضبابيك من احلديد ويوجد عليها حماية والأبواب من اخل�ضب العقار بتاريخ الك�ضف م�ضغول من قبل اأحد الورثة.

2(ال�سقة ال�سرقية :-

اأمل�ضن ومطبخ خزائن ال�ضبابيك من احلديد ويوجد عليها حماية والأبواب من  مدخل ال�ضقة من بيت الدرج تتكون من �ضالون وغرفتني نوم والأر�ضيات بالط مزايكو واجلدران دهان 

اخل�سب والعقار بتاريخ الك�سف م�سغول من قبل اأحد الورثة.

02 الطابق الأول :-

عبارة عن �ضقة طابقية باب املدخل من احلديد تتكون من �ضالونات عدد )2( و�ضالة مطلة على فرندة ال�ضقف من القرميد وحماية من احلديد وممر اجلدران ودهان تطبيع واأربعة غرف 

نوم الأر�ضيات بالط مزايكو واجلدران دهان اأمل�ضن ومطبخ خزائن علوية واجهة واحدة من اخل�ضب اأر�ضيات وجدران املطبخ بالط �ضرياميك وحمامني فرجني اأطقم اأر�ضيات وجدران 

احلمامات بالط �ضرياميك والأبواب من اخل�ضب وال�ضبابيك من الملنيوم العقار بتاريخ الك�ضف م�ضغول من الورثة.

03 الطابق الثاين :-

عبارة عن �سقة تتكون من �سالون ال�سقف ديكور من اجلب�سني ويوجد باب مطل على تر�ض خارجي وغرفتني نوم ومطبخ خزائن علوية و�سفلية واجهة واحدة من الأملنيوم وحمام واحد 

اأر�ضيات وجدران احلمام بالط �ضرياميك الرت�س مبلط بالط مزايكو ويوجد حماية حديد بارتفاع )60�سم( فوق الت�سوينة الأبواب من اخل�سب وال�سبابيك من الأملنيوم العقار بتاريخ 

الك�سف م�سغول من قبل اأحد الورثة.

رابعًا : التقديرات :-

-قدر �سعر املرت املربع الواحد من الأر�ض مببلغ )120( دينار.

-وعليه )353م2 × 120 دينار = 42360 دينار(.

-قدر قيمة املرت املربع الواحد من البناء مببلغ )160( دينار.

-م�ساحة الطابق )190م2( تقريبًا وعليه )190م2 × 3 × 160 دينار = 91200 دينار(. 

-وعليه فاإن قيمة الأر�ض وما عليها )42360 دينار + 91200 دينار =133560 دينار(.

)مائة وثالثة وثالثون األفًا وخم�سمائة و�ستون دينار(.

فعلى من يرغب بال�سراء مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة عمان خالل خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ اليوم التايل لن�سر هذا الإعالن يف ال�سحف املحلية اليومية م�سطحبًا معه )10%( من قيمة 

التقدير كتاأمينات علمًا بان اأقل ن�سبة لدخول املزاد هي )50%( من القيمة املقدرة على اأن تكون اأجور الدللة والطوابع تعود على املزاود الأخري. 

ماأمور تنفيذ حمكمة بد�ية عمان 

�إعالن بيع ثاين

�صادر عن د�ئرة تنفيذ حمكمة بد�ية عمان �ملوقرة 

يف �لق�صية �لتنفيذية رقم 2019/3708 ع

�ملتكونة فيما بني :

�لد�ئن : �لبنك �لإ�صالمي �لأردين وكيله �ملحامي �أحمد عبد �ملنعم �أبوزنط

املدينني : �شركة �شليمان عبد املوجود عبده ح�شن و�شريكه وبا�شمه احمد حممد �شعفوط
يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني يف الق�سية التنفيذية رقم اأعاله، املتكونة بني الدائن البنك الإ�سالمي الأردين وكيله املحامي اأحمد عبد املنعم اأبوزنط وبني املدينني/ �سركة 

�ضليمان عبد املوجود عبده ح�ضن و�ضريكه وبا�ضمه احمد حممد �ضعفوط قطعة الر�س رقم 270 حو�ض رقم 45 احلمرانية قرية عمان من ارا�ضي عمان والعائدة ملكيتها للفا�ضلة با�ضمه 

احمد حممد �ضعفوط

اأول:  و�سف العقار:

تقع قطعة الر�س يف عمان منطقة بدر حو�س احلمرانية 45 على �ضارع الرقم وبالقرب من ال�ضركة القرب�ضية ل�ضناعة البالط من ارا�ضي ت�ضجيل عمان

والر�س مقام عليها بناء مكون من اربع طوابق )طابق ار�ضي واول وثاين وثالث( والواجهات اخلارجة من احلجر وبيت درج.

الطابق الرا�سي:

مكون من 7 خمازن ويوجد خمازن عدد 2 مع حمام وابواب املخازن واحد املنيوم وواحد �سكوريت وباقي املخازن بدون ابواب واملخازن فارغة.

الطابق الول:

عبارة عن جزء مكتب لل�سركة واجلزء الخر �سقة تقع يف اجلهة اجلنوبية الغربية ومكونة من �سالون وحمام �سيوف وغرفتني نوم اأحدهما ما�سرت ومطبخ، وت�سطيب هذا الطابق كما يلي:

ت�سطيب املكتب الر�سيات من ال�سرياميك و�سبابيك دبل واجلدران دهان امل�سن ديكورات جب�سم بورد و�سبوتات واملطبخ راكب.

ت�ضطيب ال�ضقة: الر�ضيات لكامل ال�ضقة بور�ضالن واملطبخ واحلمام جدران وار�ضيات �ضرياميك، ال�ضبابيك دبل، اأطقم احلمامات �ضوربوك�س واملطبخ راكب وال�ضقة م�ضغولة.

الطابق الثاين:

عبارة عن �سقتني؛ ال�سقة ال�سمالية مكونة من �سالون وغرفتني نوم ومعي�سة ومطبخ وحمام وال�سقة اجلنوبية �سالون وعي�سة ومطبخ وغرفتني نوم احداهما ما�سرت وحمام اولد

املركزية  بالتدفئة  خمدومة  وال�ضقق  يدوي  ابجورات  مع  املنيوم  ال�ضبابيك  �ضرياميك  وار�ضية  جدران  واحلمامات  واملطبخ  بور�ضالن  لل�ضقق  الر�ضيات  الطابق:  لهذا  الداخلي  الت�ضطيب 

وال�سقق م�سغولة من قبل املالكني.

الطابق الثالث:

عبارة عن �سقتني؛ ال�سقة ال�سمالية مكونة من �سالون وغرفتني نوم ومطبخ وحمام وال�سقة الخرى �سالون ومطبخ وثالث غرف نوم وحمام.

الت�ضطيب الداخلي: الر�ضيات لكامل ال�ضقة بور�ضالن واملطبخ واحلمام جدران وار�ضية �ضرياميك ال�ضبابيك دبل اطقم احلمامات �ضوربوك�س واملطبخ راكب وال�ضقة م�ضغولة.

ال�سطح:عبارة عن اأعمدة وت�سوينة والواجهة الغربية ارتفاع 2.5 م، 

درج وبيت  وم�سعد  بئر  ويوجد  الر�سي  للطابق  الرتداد  كامل  على  معدنية  مظالت  •يوجد 
خا�سة. باأحكام  خفيفة  �سناعات  الر�ض  قطعة  تنظيم  فان  بدر  منطقة  عن  ال�سادر   املخطط  •ح�سب 

الت�سجيل �سند  ح�سب  )610(م2  القطعة  •م�ساحة 
ثانيًا : التقديرات :

القيمة الجماليةقيمة د/م2امل�ساحة م2الو�سف

610250152500الر�ض

23014032200الطابق الر�سي

23020046000الطابق الول

23020046000الطابق الثاين

23020046000الطابق الثالث

10000العمال اخلارجية وت�سمل ال�سوار والبوابة وال�ساحات وم�سالت الزينكو

332700املجموع

وعليه تكون قيمة الر�ض وما عليها من ان�ساءات مبلغ وقدره 332700 دينار

فعلى من يرغب باملزاودة مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة عمان املوقرة خالل خم�سة ع�سر يومًا تلي تاريخ هذا الإعالن م�سطحبًا معه تاأمني )10%( من القيمة املقدرة امل�سار اإليها اأعاله علمًا 

باأن اأجور الن�سر والدللة والطوابع على املزاود الأخري، على اأن ل تقل املزاودة عن )50%( من القيمة املقدرة.    

ماأمور تنفيذ حمكمة بد�ية عمان

�خطار �صادر عن د�ئرة

تنفيذ  عني �لبا�صا 

  رقم �لدعوى  11-19/

)1224  - 2019 ( – �صجل عام – �ش 
ا�سم املحكوم عليه /املدين : 

يو�صف حممد عبد �لقادر عبد 

�لهادي 
ال�سارع   – �ضافوط   / البا�ضا  عني    : عنوانه 

– جممع الربيجي  – طلعة الإ�سارة  الرئي�سي 

مياه  حمل  �ساحب  ال�سيني  املعر�ض  بجانب 

ملك ال�سحية 

رقم العالم /ال�سند التنفيذي  1-19 /)405-

2019(-�سجل عام 

حمل �سدوره تنفيذ عني البا�سا 

املحكومية / الدين.     3500

وامل�ساريف  والر�سوم  املاأجور  واخالء  دينار   

واتعاب املحاماة والفائدة ان وجدت

يجب عليك ان توؤدي خالل خم�سة ع�سر يوما 

تلي تاريخ تبليغك هذا الخطار اىل املحكوم 

له / الدائن

 �سميح حممود يا�سني عوده 

املدة  هذه  انق�ست  واذا  اعاله  املبني  املبلغ   

الت�سويه  او تعر�ض  املذكور  الدين  ومل توؤدي 

مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم  القانونية 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك

ماأمور تنفيذ  عني �لبا�صا

�خطار �صادر عن د�ئرة

تنفيذ  جنوب عمان 

  رقم �لدعوى  11-2/

)2760  - 2019 ( – �صجل عام – ك 

ا�سم املحكوم عليه /املدين : 

بالل �بر�هيم مزعل �لقريوتي
املركز  �سارع  خلف   – القوي�سمه    : عنوانه 

دير  ورد  كان   – القهيوي  �سارع   – الأمني 

طريف – مقابل عمارة رقم 22 ط4

رقم العالم /ال�سند التنفيذي 1

حمل �سدوره تنفيذ جنوب عمان 

املحكومية / الدين.     1160

وامل�ساريف  والر�سوم  املاأجور  واخالء  دينار   

واتعاب املحاماة والفائدة ان وجدت

يجب عليك ان توؤدي خالل خم�سة ع�سر يوما 

تلي تاريخ تبليغك هذا الخطار اىل املحكوم 

له / الدائن

زياد ممدوح ذيب اجلوري�سي

املدة  هذه  انق�ست  واذا  اعاله  املبني  املبلغ 

الت�سويه  او تعر�ض  املذكور  الدين  ومل توؤدي 

مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم  القانونية 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك

ماأمور تنفيذ  جنوب عمان

�خطار �صادر عن د�ئرة

تنفيذ  عني �لبا�صا 

  رقم �لدعوى  11-19/

)1273  - 2019 ( – �صجل عام – ك 

ا�سم املحكوم عليه /املدين : 

فهد عياده �شامل �شمري
عنوانه :  عني البا�سا / قرية ابو ن�سري – حي 

العزام

رقم العالم /ال�سند التنفيذي  1 

حمل �سدوره تنفيذ عني البا�سا 

املحكومية / الدين.     670

املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دينار   

والفائدة ان وجدت

يجب عليك ان توؤدي خالل خم�سة ع�سر يوما 

تلي تاريخ تبليغك هذا الخطار اىل املحكوم 

له / الدائن

عنيزان عبد ر�سيد عنيزان 

املدة  هذه  انق�ست  واذا  اعاله  املبني  املبلغ   

الت�سويه  او تعر�ض  املذكور  الدين  ومل توؤدي 

مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم  القانونية 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك

ماأمور تنفيذ عني �لبا�صا 

مذكرة تبليغ حكم �صادرة عن حمكمة �صلح حقوق عمان 

رقم �لدعوى 5-1 /)20387- 2018 ( – �صجل عام

تاريخ �حلكم :  24 /12 /2018 
طالب التبليغ وعنوانه :  عمرو ح�سني حممد �سحاده

�ساحية   – البيــاري  احمد  بنان  املحامي  املحامي  وكيله   / عمان   

اليا�سمني – �سارع جبل عرفات – جممع ال�سيالوي – الطابق الثالث 

302 – مكتب 
وكيله الأ�ستاذ بنان احمد �سبحي البياري

املطلوب تبليغه 

�صريف  �بو  �صالح  حلمي  •عبد�هلل 
�صليمان  ح�صني  حممود  •زيد 

مدر�سة  بجانب   – �ضيكاغو  عمارة  /خلف  احل�ضني  جبل   / عمان 

احلكمه 

خال�ضة احلكم :  لذا وتاأ�ضي�ضًا على ما تقدم ، تقرر املحكمة احلكم 

مبا يلي :

واملواد  العدلية  الأحكام  جملة  من   1818 املادة  باأحكام  عماًل   )1

واملواد  التجارة  قانون  من   )1/186 و  و181  و224  و222  )123/ب 

)10و11( من قانون البينات اإلزام املدعى عليهماباأن يوؤديا بالتكافل 

والت�سامن للمدعي مبلغا وقدره )975(دينار. 

املدنية  املحاكمات  اأ�سول  قانون  من   161 املادة  باأحكام  عماًل   )2

ت�سمني املدعى عليهما بالت�سامن والتكافاللر�سوم وامل�ساريف .

3( عماًل باأحكام املادة 166 من قانون اأ�سول املحاكمات املدنية واملادة 

بالت�سامن  عليهما  املدعى  ت�سمني  املحامني  نقابة  قانون  من   4/46

والتكافل)49( دينارا بدل اأتعاب حماماة .

عليهما  املدعى  اإلزام  التجارة  قانون  من   186 املادة  باأحكام  عمال   )4

الكمبيالة  عن  مرتتبة  القانونية  بالفائدة  والتكافل  بالت�سامن 

ال�سداد  حتى   2017/1/17 يف  ا�ستحقاقها  تاريخ  من  الدعوى  مو�سوع 

التام.

5( عمال باأحكام املادة )7/و( من قانون التنفيذ اإلزام املدعى عليهما 

مبلبغ  الطلب  عند  للدين  اإنكارهما  نتيجة  والتكافل  بالت�سامن 

غرامًة  تدفع  النزاع  حمل  الدين  قيمة  ُخم�ض  متثل  دينارا   )195(

خلزينة الدولة.

عليهما  املدعى  بحق  الوجاهي  ومبثابة  املدعي  بحق  وجاهيا  حكما 

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  با�سم  علنا  واأفهم  �سدر  لالعرتا�ض  قابال 

امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�ضني املعظم يف 2018/12/24

مذكرة تبليغ حكم �صادرة عن حمكمة �صلح حقوق عمان 

رقم �لدعوى 5-1 /)7600- 2019 ( – �صجل عام

تاريخ �حلكم :  21 /04 /2019 
طالب التبليغ وعنوانه :  عمرو ح�سني حممد �سحاده

جممع  قرب   – احلديد  جبل   – القوي�سمه   / عمان   

الأق�سى 

وكيله الأ�ستاذ بنان احمد �سبحي البياري

املطلوب تبليغه 

�صريف  �بو  �لقادر  عبد  ه�صام   •حممد 
�ل�صوملي �لرحمن  عبد  مو�صى  •روؤوف 

عمان / جبل احل�ضني /خلف عمارة �ضيكاغو – بجانب 

مدر�ضة احلكمه 

وعماًل  تقدم  ما  لكل  وا�ضتنادا  لذا    : احلكم  خال�ضة 

العدلية،  الأحكام  جملة  من   )1818( املادة  باأحكام 

تقرر املحكمة: 

و)222(  و)123(  و)59(   )53( املواد  باأحكام  عماًل   .1

 )950( واملواد  التجارة  قانون  من  و)227(  و)224( 

من  و)11(   )10( واملادتني  املدين  القانون  من  و)967( 

بالت�سامن  عليهما   املدعى  اإلزام  البينات،  قانون 

والتكافل باأداء مبلغ )1150( دينار للمدعي  .

من   167 و  و)164(   )161( املادتني  باأحكام  عماًل   .2

قانون اأ�سول املحاكمات املدنية ت�سمني املدعى عليهما 

والفائدة  وامل�ساريف  الر�سوم  والت�سامن  بالتكافل 

القانونية من تاريخ ا�ستحقاق الكمبيالة حتى ال�سداد 

التام .

ا�سول  قانون  من   )166( املادة  باأحكام  عماًل   .3

نقابة  قانون  من   )4/46( واملادة  املدنية  املحاكمات 

والت�سامن  بالتكافل  عليهما  املدعى  اإلزام  املحامني 

بدفع مبلغ 58 دينار اأتعاب حماماة.

بحق  الوجاهي  ومبثابة  املدعي  بحق  وجاهيًا  قراراً 

علنًا  واأفهم  �سدر  لالإعرتا�ض  قاباًل  عليهما  املدعى 

الثاين  اهلل  عبد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  با�سم 

ابن احل�ضني املعظم  بتاريخ 201/4/21

مذكرة تبليغ حكم �صادرة عن حمكمة �صلح حقوق عمان 

رقم �لدعوى 5-1 /)7932- 2019 ( – �صجل عام

تاريخ �حلكم :  24 /04 /2019 
طالب التبليغ وعنوانه :  عمرو ح�سني حممد �سحاده

 عمان / اليا�سمني –  دوار اخلريطة –  

blue sky حمالت

وكيله الأ�ستاذ بنان احمد �سبحي البياري

املطلوب تبليغه 

�لعانود �بر�هيم  غازي  •يو�صف 
�لعانود �بر�هيم  غازي  •�إبر�هيم 

عمان / جبل احل�ضني /خلف عمارة �ضيكاغو – بجانب 

مدر�ضة احلكمه 

تقرر  عليه  وتاأ�ضي�ضا  تقدم  ملا    : احلكم  خال�ضة 

املحكمة: 

 )78 و  )1/202و2/199و1/967  املواد  باأحكام  عماًل   -

قانـون  من   ) و1/11   10( واملادتني  املدين  القانون  من 

والتكافل  بالت�سامن  عليهما  املدعى  اإلزام  البينـات 

بدفع مبلغ )1120( دينارا للمدعية 

اأ�سول  قانون  من   )166 و   161( املواد  باأحكام  عماًل   -

نقابة  قانون  من   )4/46( واملادة  املدنية  املحاكمات 

والتكافل  بالت�سامن  عليهما  املدعى  ت�سمني  املحامني 

املحكوم  املبلغ  من   %5  ( ومبلغ  وامل�ساريف  الر�سوم 

تاريخ  من  القانونية  والفائدة  حماماة  اأتعاب  به( 

ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام

قراراً وجاهيًا بحق املدعية قابال لال�ستئناف ومبثابة 

الوجاهي بحق املدعى عليهما قاباًل لالعرتا�ض �سدر 

الها�سمية  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  با�سم  علنًا  واأفهم 

)حفظه  املعظم  احل�ضني  ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك 

اهلل( بتاريخ 2019/4/24

مذكرة تبليغ حكم �صادرة 

عن حمكمة �صلح حقوق عمان 

مذكرة تبليغ حكم �صادرة عن حمكمة �صلح جز�ء 

�صمال عمان 

رقم �لدعوى 1-3 /)1595 - 2019( – �صجل عام

تاريخ �حلكم :  12 /04 /2011 
طالب التبليغ وعنوانه :  عالء ا�سماعيل عبد العال احمد علي 

 عمان / �سويلح – جممع جري�ضات التجاري / ط الرابع – مكتب 404

املطلوب تبليغه وعنوانه 

�جلعربي  �صامح  •�صركة 
�صالمه �حمد  عزمي  •حممد 
�صالمه �حمد  عزمي  •موفق 

عمان / اجلبيهة – �سارع البلدية 

�جلعربي  �صامل  زكي  حممد  •�صامح 
عمان / ال�سويفية – جممع احلداد التجاري

خال�ضة احلكم :  وعليه و�ضنداً ملا تقدم تقرر املحكمة :

ال�سق اجلزائي:

من   177 املادة  باحكام  وعمال  ال�سركة  عليها  للم�ستكى  1.بالن�سبة   

ل  �سيك  ا�سدار  بجرم  ادانتها  اجلزائية   املحاكمات  ا�سول  قانون 

يقابله ر�سيد خالفا باحكام  املادة 421 من قانون العقوبات واحلكم 

العقوبات  قانون  من   74 املادة  وبدللة  املادة  بذات  وعمال  عليها 

بالغرامة مائتي دينار والر�سوم.

باحكام  وعمال  وموفق  و�سامح  حممد  عليهم  للم�ستكى  2.بالن�سبة 

املادة 177 من قانون ا�سول املحاكمات اجلزائية  ادانتهم بجرم ا�سدار 

�سيك ل يقابله ر�سيد خالفا باحكام  املادة 421 من قانون العقوبات 

والر�ضوم  واحدة  �ضنة  باحلب�س  املادة   بذات  وعمال  عليهم  واحلكم 

والغرامة مائة دينار والر�سوم لكل منهم .                          

ال�ضق احلقوقي : 

اجلزائي  ال�ضق  مع  وعدما  وجودا  يدور  احلقوقي  ال�ضق  ان  وحيث 

تقرر  لذا  اليهم  امل�سند  للجرم  عليهم  امل�ستكى  ارتكاب  ثبت  وحيث 

الدعاء  بقيمة  والت�سامن  بالتكافل  عليهم  امل�ستكى  الزام  املحكمة 

الر�سوم  وت�سمينهم  دينار(   3833( والبالغة  ال�ضخ�ضي  باحلق 

وامل�ساريف والفائدة القانونية من تاريخ عر�ض ال�سيك على البنك 

وحتى ال�سداد التام. 

ال�سق  عن  الوجاهي  ومبثابة  اجلزائي  ال�سق  عن  غيابيا  قراراً 

اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة  با�ضم  �ضدر  لالعرتا�س  قابال  احلقوقي  

امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�ضني املعظم حفظه اهلل ورعاه  بتاريخ 

2011/4/12

مذكرة تبليغ حكم �صادرة عن حمكمة �صلح جز�ء 

�صمال عمان 

رقم �لدعوى 1-3 /)2226 - 2019( – �صجل عام

تاريخ �حلكم :  12 /04 /2011 
طالب التبليغ وعنوانه :  عالء ا�سماعيل عبد العال احمد علي 

 عمان / �سويلح – جممع جري�ضات التجاري / ط الرابع – مكتب 404

املطلوب تبليغه وعنوانه 

�جلعربي  �صامح  •�صركة 
�صالمه �حمد  عزمي  •حممد 
�صالمه �حمد  عزمي  •موفق 

عمان / اجلبيهة – �سارع البلدية 

�جلعربي  �صامل  زكي  حممد  •�صامح 
عمان / ال�سويفية – جممع احلداد التجاري

خال�ضة احلكم :  وعليه و�ضنداً ملا تقدم تقرر املحكمة :

ال�سق اجلزائي:

من   177 املادة  باحكام  وعمال  ال�سركة  عليها  للم�ستكى  1.بالن�سبة   

ل  �سيك  ا�سدار  بجرم  ادانتها  اجلزائية   املحاكمات  ا�سول  قانون 

يقابله ر�سيد خالفا باحكام  املادة 421 من قانون العقوبات واحلكم 

العقوبات  قانون  من   74 املادة  وبدللة  املادة  بذات  وعمال  عليها 

بالغرامة مائتي دينار والر�سوم.

باحكام  وعمال  وموفق  و�سامح  حممد  عليهم  للم�ستكى  2.بالن�سبة 

املادة 177 من قانون ا�سول املحاكمات اجلزائية  ادانتهم بجرم ا�سدار 

�سيك ل يقابله ر�سيد خالفا باحكام  املادة 421 من قانون العقوبات 

والر�ضوم  واحدة  �ضنة  باحلب�س  املادة   بذات  وعمال  عليهم  واحلكم 

والغرامة مائة دينار والر�سوم لكل منهم .                          

ال�ضق احلقوقي : 

اجلزائي  ال�ضق  مع  وعدما  وجودا  يدور  احلقوقي  ال�ضق  ان  وحيث 

تقرر  لذا  اليهم  امل�سند  للجرم  عليهم  امل�ستكى  ارتكاب  ثبت  وحيث 

الدعاء  بقيمة  والت�سامن  بالتكافل  عليهم  امل�ستكى  الزام  املحكمة 

الر�سوم  وت�سمينهم  دينار(   3833( والبالغة  ال�ضخ�ضي  باحلق 

وامل�ساريف والفائدة القانونية من تاريخ عر�ض ال�سيك على البنك 

وحتى ال�سداد التام. 

ال�سق  عن  الوجاهي  ومبثابة  اجلزائي  ال�سق  عن  غيابيا  قراراً 

اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة  با�ضم  �ضدر  لالعرتا�س  قابال  احلقوقي  

امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�ضني املعظم حفظه اهلل ورعاه  بتاريخ 

2011/4/12

مذكرة تبليغ حكم �صادرة عن حمكمة �صلح جز�ء 

�صمال عمان 

رقم �لدعوى 1-3 /)2224 - 2019( – �صجل عام

تاريخ �حلكم :  31 /03 /2011 
طالب التبليغ وعنوانه :  عالء ا�سماعيل عبد العال احمد علي 

 عمان / �سويلح – جممع جري�ضات التجاري / ط الرابع – مكتب 404

املطلوب تبليغه وعنوانه 

�جلعربي  �صامح  •�صركة 
�صالمه �حمد  عزمي  •حممد 
�صالمه �حمد  عزمي  •موفق 

عمان / اجلبيهة – �سارع البلدية 

�جلعربي  �صامل  زكي  حممد  •�صامح 
عمان / ال�سويفية – جممع احلداد التجاري

خال�ضة احلكم :  وعليه وتاأ�ضي�ضا على ما تقدم تقـرر املحكمة،،، 

 بالن�سبة لل�سق اجلزائي: - تقـرر املحكمة ما يلي :

اإدانة  اجلزائية  املحاكمات  اأ�سول  قانون  من   )177( املادة  باأحكام  عماًل   -1

امل�ضتكى عليهما املدعى عليهما باحلق ال�ضخ�ضي الأوىل والثاين )�ضركة �ضامح 

اجلعربي و�سركاه وحممد عزمي اأحمد �سالمة( بجرم اإعطاء �سيك ل يقابله 

الأوىل  على  واحلكم  العقوبات  قانون  من   )421( املادة  لأحكام  خالفًا  ر�سيد 

عماًل بذات املادة وبدللة املادة )74( عقوبات بالغرامة مائة دينار والر�سوم ، 

واحلكم على الثالث عماًل باأحكام املادة )421( عقوبات باحلب�س �ضنة واحدة 

والر�سوم والغرامة مائة دينار والر�سوم. 

2- وعماًل باأحكام املادة )278( من قانون التجارة اإلزام امل�ستكى عليهما املدعى 

و�ضركاه  اجلعربي  �ضامح  )�ضركة  والثاين  الأوىل  ال�ضخ�ضي  باحلق  عليهما 

باحلق  الدعاء  بقيمة  والت�ضامن  بالتكافل  �ضالمة(  اأحمد  عزمي  وحممد 

باحلق  املدعي  للم�ضتكي  يدفعها  اأردين  دينار   )3833( والبالغة  ال�سخ�سي 

تاريخ  من  القانونية  والفائدة  وامل�ساريف  الر�سوم  ت�سمينه  مع  ال�سخ�سي 

عر�س ال�ضيك على البنك امل�ضحوب عليه وحتى ال�ضداد التام ، وعدم احلكم 

باأتعاب حماماة .

اإعالن  اجلزائية  املحاكمات  اأ�سول  قانون  من   )178( املادة  باأحكام  وعماًل   -3  

براءة امل�ضتكى عليهما املدعى عليهما باحلق ال�ضخ�ضي الثالث والرابع )موفق 

عزمي اأحمد �سالمة و�سامح حممد زكي �سامل اجلعربي( من اجلرم امل�سند لهما 

لعدم ثبوت ورود توقيع لها على ال�ضيك مو�ضوع ال�ضكوى ورد الدعاء باحلق 

ال�سخ�سي عنهما لعدم الخت�سا�ض.

قراراً وجاهيًا بحق امل�ضتكي املدعي باحلق ال�ضخ�ضي قاباًل لال�ضتئناف غيابيًا 

بحق امل�ضتكى عليهم املدعى عليهم باحلق ال�ضخ�ضي قاباًل لالعرتا�س �ضدر 

احل�ضني  ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  الها�ضمية  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة  با�ضم 

بتاريخ  �سدر  الها�سمية  الردنية  اململكة  ملك   ) اهلل  حفظه   ( املعظم  

 2011/3/31

قراراً وجاهيًا بحق امل�ضتكي املدعي باحلق ال�ضخ�ضي قاباًل لال�ضتئناف غيابيًا 

بحق امل�ضتكى عليهم املدعى عليهم باحلق ال�ضخ�ضي قاباًل لالعرتا�س �ضدر 

احل�ضني  ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  الها�ضمية  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة  با�ضم 

بتاريخ  �سدر  الها�سمية  الردنية  اململكة  ملك   ) اهلل  حفظه   ( املعظم  

2011/3/31

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه �صادرة عن 

حمكمة �صلح جز�ء �صرق عمان 

رقم �لدعوى 3 -3 /)2019-5012( 

عام  – �صجل 

�لهيئة /�لقا�صي :  �صاميه علي م�صطفى 

�ملغربي

ا�سم امل�ستكى عليه  : 

عاطف عبد �لغني علي عبد�هلل 
العمر 49 �سنه 

 : الهاتف  رقم   – البي�سه   – �سحاب  العنوان 

0785119184

التهمة اإ�ساءة الأمانة امل�سدده )423( 

 18 املوافق  الأربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

/09 /2019 ال�ساعة 00 :09 

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك احلق العام وم�ضتكى 

هزاع عبد الكرمي فيا�ض ابو ري�سه 

فاإذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  الحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية 

مذكرة تبليغ موعد جل�صه للمدعى عليه 

�صادرة عن حمكمة �صلح حقوق �صمال عمان 

رقم �لدعوى 1 -1 /)2019-2533( 

عام  – �صجل 
�لهيئة /�لقا�صي :  �صامي �ر�صيد خليل 

�لرحامنه

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

 حممد ح�صني علي �لناطور 
جامعة  قبل   – بدران  �سفا   / عمان 

�سوبر  بجانب   – التطبيقية  العلوم 

ماركت العرب

يقت�سي ح�سورك يوم الثالثاء املوافق 

17 /09 /2019 ال�ساعة 00 :08 

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

اقامها عليك املدعي

خلف عبداهلل خلف اللوزي 

فاإذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ض  الحكام  عليك 

ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنيه  

حمكمة بد�ية جز�ء - جنح �جلمارك 

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�صر

رقم �لدعوى: 17-48/)2019-1147( 

- �صجل عام  �لهيئة/�لقا�صي: �صامر �حمد 

عبد �لكرمي �لطر�ونه

ا�سم الظنني:

 1- �صركة غ�صن �لرمان لتجارة 

�ل�صيار�ت و�لآليات ولو�زمها.

 2- ��صماعيل حممود مهنة.
املهنة: مناطق حرة

العنوان: هاتف: 0796625063 - الزرقاء 

مقطع   - الزرقاء  احلرة  /املنطقة 

T2372

التهمة: تهريب.

املوافق  الحد  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2019/9/8

عليك  اقامها  التي  اأعاله  رقم  الدعوى 

احلق العام وم�ضتكي: دائرة  اجلمارك 

العامة.

تنفذ  املحدد  املوعد  يف  حت�ضر  مل  فاإذا 

عليها  املن�سو�ض  الحكام  بحقك 

ا�سول  وقانون  اجلمارك  قانون  يف 

املحاكمات اجلزائية.

فقد�ن دفرت مرجتعات ب�صائع

تعلن �شركة �شامي كراد�شة و�شركاه،
تبداأ  داخلية  �سندات  وارقام   ،)27( خارجي  رقم  يحمل  ب�سائع  مرجتعات  دفرت  فقدان  عن   

من �سفحة )15051( اىل )15100(، والغري م�ستخدمة تبداأ من الرتقيم )15055( اىل )15100(، 

الرجاء التكرم يف حال العثور عليه الت�سال على الرقم )4638502-06( اأو ت�سليمه اإىل اأقرب 

مركز اأمني.



اإعالن بيع ثالث باملزاد العلني وملدة 15 يومًا �ضادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية �ضمال عمان يف الق�ضية التنفيذية رقم )2018/5884 ع( 

واملتكونة بني

 املحكوم له

بنك �ضفوة الإ�ضالمي

وكياله املحاميان م�ضعود �ضقف احليط واأ�ضرف امل�ضاقي

وبني املحكوم عليهما

1-املدين �ضركة البارون لالإ�ضتثمارات العقارية.

2-الكفيل لوؤي حممد يو�ضف عارف رابية.
يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني وعن طريق هذه الدائرة ال�ضقة ال�ضمالية من الطابق الأر�ضي عدا �ضطحها رقم )102( الواقعة �ضمن البناء 

املقام على قطعة الأر�ض رقم )1324( حو�ض ام ال�ضباع رقم )7( من قرية تالع العلي من اأرا�ضي �ضمال عمان، واملطروحة للتنفيذ مبوجب �ضند تاأمني دين 

األف  املعاملة )283( تاريخ 2016/5/26 من الدرجة الأوىل لقاء مبلغ )250000( دينار، مائتان وخم�ضون  ال�ضند)1446( رقم  اأموال غري منقولة رقم  مقابل 

دينار.

1-موقع قطعة الأر�ض )مو�ضوع و�ضع اليد(:

رقم القطعة: 1324، تنظيم القطعة: �ضكن اأ، اإ�ضم ورقم احلو�ض: اأم ال�ضباع -7-، م�ضاحة ال�ضقة: 293م2، مديرية الت�ضجيل: اأرا�ضي �ضمال عمان، رقم ال�ضقة: 

102، اإ�ضم ورقم القرية: تالع العلي -119-، نوع الأر�ض: طوابق و�ضقق.

املوقع: حي ال�ضالم-مديرية تالع العلي واأم ال�ضماق وخلدا-�ضمن حدود امانة عمان الكربى – وتقع اإىل الغرب من م�ضجد الكالوتي وتبعد عنه ثالثمائة 

مرت تقريبا.

اإ�ضم ال�ضارع: يقع البناء على �ضارعني، الأول �ضارع اأحمد �ضليمان النجداوي ويقع على احلد ال�ضمايل لقطعة الأر�ض، والثاين �ضارع منجا ويقع على احلد 

اجلنوبي من قطعة الأر�ض وهو �ضارع مغلق النهاية وال�ضارعني معبدين على كامل �ضعتهما.

رقم البناء: 31 على �ضارع اأحمد �ضليمان النجداوي 

2-و�ضف البناء

ال�ضقة ال�ضمالية من الطابق الأر�ضي عدا �ضطحها وهي يف بناء مكون من �ضتة طوابق )ت�ضوية ثانية وت�ضوية اأوىل، واأر�ضي واأول وثاين وثالث( وواجهات 

طابق،  كل  يف  �ضقتني  وبواقع  �ضقق   )10( البناء  يف  ال�ضقق  وعدد  جتميلية،  لغايات  وذلك  الغ�ضيم  باحلجر  تطعيم  مع  النظيف  احلجر  من  جميعها  البناء 

واخلدمات امل�ضرتكة يف طابق الت�ضوية الثانية ويوجد فيه-مواقف لل�ضيارات وغرفة بويلر وغرفتني خزين وغرفة حار�ض.

ال�ضقة: مكونة من �ضالون و�ضفرة وا�ضعان و�ضالة معي�ضة وا�ضعه تت�ضل من خالل باب �ضحاب من الأملنيوم والزجاج املزدوج بفرندة �ضرقية ومطبخ راكب 

واأربع غرف نوم-اإثنتان منهما غرف نوم رئي�ضية-يف كل منهما حمام اإفرجني طقم كامل، ويوجد حمام ثالث )طقم اإفرجني كامل( خلدمة غرفتي النوم، 

وتت�ضل اإحدى غرف النوم بفرندة من خالل باب �ضحاب من الأملنيوم والزجاج املزدوج – بفرندة �ضمالية �ضغرية-، وحمام رابع اإفرجني خلدمة ال�ضيوف، 

وغرفة خادمة �ضمنها )حمام اإفرجني + �ضاور(.

الت�ضطيبات جيدة جدا حيث الدهان اأمل�ضن مع بع�ض الديكورات اجلب�ضني الب�ضيطة يف كامل عنا�ضر ال�ضقة، واأر�ضيات ال�ضالون وال�ضفرة واملعي�ضة واملمرات 

من رخام �لأورينتال، وبالط غرف �لنوم من �ل�ضري�ميك، و�ملطبخ ر�كب ويكون من ثالث و�جهات �ضفلية وو�حدة علوية من �خل�ضب، وجدر�ن و�أر�ضيات 

املطبخ واحلمامات من ال�ضرياميك، واأطقم احلمامات راكبة، والأبواب الداخلية من خ�ضب الكب�ض املحلي، والباب اخلارجي من خ�ضب احل�ضو، وكافة النوافذ 

من الأملنيوم والزجاج املزدوج ويوجد عليه اأباجورات تعمل كهربائيًا يف ال�ضالون وال�ضفرة وتعمل يدويًا يف باقي عنا�ضر ال�ضقة، ول يوجد حديد حماية 

على �لنو�فذ و�لتدفئة ر�كبة �أ�ضفل �لبالط.

ال�ضقة غري م�ضغولة وفارغة – وقت الك�ضف-.

ال�ضقة خمدومة مبكرر للدرج بابه الرئي�ضي من زجاج ال�ضيكوريت يتبعه باب ثاين من احلديد والزجاج، وملكرر الدرج دربزين من احلديد مقب�ضه من 

اخل�ضب – ويوجد م�ضعد خلدمة البناء –�ضغال وقت الك�ضف-.

يقدر عمر البناء مبا ل يقل عن ع�ضرة اأعوام.

جميع �خلدمات من ماء وكهرباء و�ت�ضالت و�ضو�رع معبدة متوفرة يف �ملوقع و�ملوقع حماط بعمار�ت �ل�ضقق �ل�ضكنية وهي منطقة مرغوبة لل�ضكن.

3-تقدير القيمة الإجمالية الإجمالية:

حيث اأن امل�ضاحة الإجمالية لل�ضقة 293م2

نقدر �ضعر املرت املربع لل�ضقة مببلغ 950د/م2 مبا يف ذلك توابعها –موقف ال�ضيارة وغرفة اخلزين )وحقها من اخلدمات والأر�ض وت�ضتمل املواقف ومكرر 

الدرج، وال�ضطح الذي هو عبارة خدمات م�ضرتكة(

قيمة ال�ضقة= )م�ضاحة ال�ضقة الإجمالية × �ضعر املرت املربع(

قيمة ال�ضقة الكلية = )293 م2 × 950 د( = 278350 دينار، )مائتان وثمانية و�ضبعون األف وثالثمائة وخم�ضون دينار(

نقدر القيمة الإجمالية لل�ضقة وح�ضب �ضند الت�ضجيل املرفق رقمAN-57265– 2018  تاريخ 2018/11/5.

الإجمالية/دينار احل�ضةاجلن�ضيةالإ�ضمالرقم الوطني القيمة 

اأردين

عارف 9731003209 يو�ضف  حممد  لوؤي 

رابية

278350 دينار اأردينكاماًلالأردنية

278350 دينار اأردينكاماًل-----------------------املجموع

بالإعتماد على خربتنا كمهند�ضني ومقدرين عقاريني ومرخ�ضني وعلى اإطالع ومتابعة دائمتني لالأ�ضعار واأ�ضعار املنطقة، وكذلك الأ�ض�ض والطرق املتبعة 

يف عملية التقدير من حيث )�ضكل القطعة وم�ضاحتها وتنظيمها وموقعها وتوفر اخلدمات وطبيعة البناء وعمر البناء ونوعية الت�ضطيبات لل�ضقة.

فعلى من يرغب �لدخول باملز�د �حل�ضور �إىل د�ئرة تنفيذ حمكمة بد�ية �ضمال عمان من �ليوم �لتايل لن�ضر �لإعالن وملدة خم�ضة ع�ضر يومًا م�ضطحبًا معه 

املزاود  الن�ضر والدللة والطوابع تعود على  اأجور  باأن  املقدرة، علما  القيمة  املزاودة عن 50% من  اأن ل تقل  اليد، على  املقدرة عند و�ضع  القيمة  10% من 

الأخري.

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �ضمال عمان

اإعالن بيع ثالث باملزاد العلني وملدة 15 يومًا �ضادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية �ضمال عمان يف الق�ضية التنفيذية رقم )2018/5882 ع( 

واملتكونة بني املحكوم له

بنك �ضفوة الإ�ضالمي

وكياله املحاميان م�ضعود �ضقف احليط واأ�ضرف امل�ضاقي

وبني املحكوم عليهما

1-املدين �ضركة البارون لالإ�ضتثمارات العقارية.

2-الكفيل لوؤي حممد يو�ضف عارف رابية.

يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني وعن طريق هذه الدائرة ال�ضقة ال�ضمالية من الطابق الثاين عدا �ضطحها رقم )122( 

الواقعة �ضمن البناء املقام على قطعة الأر�ض رقم )1324( حو�ض ام ال�ضباع رقم )7( من قرية تالع العلي من اأرا�ضي �ضمال عمان، 

واملطروحة للتنفيذ مبوجب �ضند تاأمني دين مقابل اأموال غري منقولة رقم ال�ضند)1445( رقم املعاملة )283( تاريخ 2016/5/26 من 

الدرجة الأوىل لقاء مبلغ )250000( دينار، مائتان وخم�ضون األف دينار.

و�ضف قطعة الأر�ض:

اأنها  اأخرى تبني  بعد الك�ضف احل�ضي والتجوال يف ال�ضقة مو�ضوع الدعوى قمنا مبطابقة املربزات مع بع�ضها وواقع احلال من جهة 

مطابقة متام النطباق، مبعاينة ال�ضقة مو�ضوع الدعوى )122( املقامة على قطعة الأر�ض رقم )1324( تبني لنا هي ال�ضقة ال�ضمالية 

من من الطابق الثاين عدا �ضطحها املعترب منافع م�ضرتكة رقمها )122( والبالغة م�ضاحتها )293( م2 مئتني وثالثة وت�ضعون مرت مربع، 

ال�ضقة م�ضجلة  تاريخ 2018/11/5 فاإن   2018-AE-57266 اأرا�ضي �ضمال عمان رقم  الت�ضجيل املربز وال�ضادر عن دائرة  وح�ضب �ضند 

با�ضم 

كاملةلوؤي حممد يو�ضف عارف ر�بية

�ضمال  اأرا�ضي  العلي/مديرية  تالع  قرية  من  ال�ضباع  اأم   )7( حو�ض   )1324( رقم  الأر�ض  قطعة  على  مقامة  الدعوى  مو�ضوع  ال�ضقة 

عمان، لوحة )11( نوع الأر�ض طوابق و�ضقق و حتمل رقم)31( ح�ضب ترقيم �أمانة عمان/�أربع و�جهات من �حلجر وحماطة باأ�ضو�ر 

وتتكون من خم�ض طوابق، وطابق ت�ضوية، درج العمارة من الرخام وحماية من الدرابزين، وواجهات ال�ضكريت، تنظيمها �ضكن )اأ( 

�ضكلها غري منتظم تقع قطعة الأر�ض على �ضارع )اأحمد �ضليمان النجداوي( منطقة تالع العلي واأم ال�ضماق وخلدا/حي ال�ضالم، �ضرق 

�ضارع مكة وجميع اخلدمات من ماء وكهرباء وطرق معبدة متوفرة باملوقع.

و�ضف ال�ضقة مو�ضوع الدعوى ح�ضب الواقع

باب ال�ضقة من اخل�ضب، تتكون ال�ضقة من غرفة �ضيوف مع غرفة طعام، غرفة معي�ضة الأر�ضيات من الرخام مع ديكورات جب�ضني، 

حمام  مع  �خلادمة  غرفة  �ضري�ميك،  بالط  و�جلدر�ن  �لأر�ضيات  �ضيوف  وحمام  كهربائية  و�أباجور�ت  �لأملنيوم  من  �ل�ضبابيك 

�لأر�ضيات بالط �ضري�ميك موزع �لأر�ضيات من �لرخام، �أربعة غرف �لأر�ضيات بالط �ضري�ميك �إحد�هما لها مطلة على برندة �لباب 

من �لأملنيوم، �إثنني منهما ما�ضرت �إحد�هما �حلمام جاكوزي �لأر�ضيات و�جلدر�ن بالط �ضري�ميك، وحمام عائلة �لأر�ضيات و�جلدر�ن 

بالط �ضري�ميك �ل�ضبابيك ومطبخ خز�ئن علوية و�ضفلية من �خل�ضب �أر�ضيات وجدر�ن �ملطبخ بالط �ضري�ميك �ل�ضبابيك من �أملنيوم 

و�أباجور�ت يدوية، و�لأبو�ب من �خل�ضب، ومزودة بالتدفئة حتت �لبالط �لعقار بتاريخ �لك�ضف غري م�ضغول.

التقدير واأ�ض�ض التقدير:

وبناًء على ما تقدم من و�ضف العقار وح�ضب موقع العقار وتنظيمه وم�ضاحته وطبوغرافية الأر�ض واإ�ضتخدامه وقربه من اخلدمات 

وعلى �ضوء الأ�ضعار الدارجة يف نف�ض املنطقة الواقع فيها العقار مو�ضوع الدعوى ومثيالتها ومن خالل معرفتنا كخرباء يف هذا املجال 

واآخر  الدعوى  مو�ضوع  العقار  فيها  الواقع  املنطقة  يف  العقارات  واأ�ضعار  عامة  املناطق  يف  العقارات  اأ�ضعار  ومتابعة  دائم  اإطالع  وعلى 

البيوع وبعد اإعتمادنا اأ�ضلوب املقارنة بالتقدير اأي مقارنة العقار مو�ضوع الدعوى مع مثيالتها من العقارات باملنطقة مع مراعاة الفرق 

بني العقار مو�ضوع املقارنة والعقار مو�ضوع الدعوى حيث امل�ضاحة الإجمالية للعقار )293( م2.

نقدر قيمة املرت املربع الواحد من لل�ضقة )950( دينار مبا فيها ال�ضطح الذي يعترب منافع م�ضرتكة

قيمة ال�ضقة= 293/م2 × 950/د = )273350( دينار.

�لتايل لن�ضر �لإعالن وملدة خم�ضة  �ليوم  �إىل د�ئرة تنفيذ حمكمة بد�ية �ضمال عمان من  فعلى من يرغب �لدخول باملز�د �حل�ضور 

ع�ضر يومًا م�ضطحبًا معه 10% من القيمة املقدرة عند و�ضع اليد، على اأن ل تقل املزاودة عن 50% من القيمة املقدرة، علما باأن اأجور 

الن�ضر والدللة والطوابع تعود على املزاود الأخري.

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �ضمال عمان

اإعالن بيع ثالث باملزاد العلني وملدة 15 يومًا �ضادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية �ضمال عمان يف الق�ضية التنفيذية 

رقم )2018/5883 ع( واملتكونة بني

 املحكوم له

بنك �ضفوة الإ�ضالمي

وكياله املحاميان م�ضعود �ضقف احليط واأ�ضرف امل�ضاقي

وبني املحكوم عليهما

1-املدين �ضركة البارون لالإ�ضتثمارات العقارية.

2-الكفيل لوؤي حممد يو�ضف عارف رابية.
يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني وعن طريق هذه الدائرة ال�ضقة ال�ضمالية من الطابق الثالث عدا �ضطحها رقم )132( 

الواقعة �ضمن البناء املقام على قطعة الأر�ض رقم )1324( حو�ض ام ال�ضباع رقم )7( من قرية تالع العلي من اأرا�ضي �ضمال عمان، 

من   2017/1/5 تاريخ   )24( املعاملة  رقم  ال�ضند)24(  رقم  منقولة  غري  اأموال  مقابل  دين  تاأمني  �ضند  مبوجب  للتنفيذ  واملطروحة 

الدرجة الأوىل لقاء مبلغ )200000( دينار، مائتي األف دينار.

1-و�ضف العقار:

مديرية   ،132 ال�ضقة:  رقم  293م2،  ال�ضقة:  م�ضاحة   ،7 ال�ضباع  اأم  احلو�ض:  ورقم  اإ�ضم  اأ،  �ضكن  القطعة:  تنظيم   ،1324 القطعة:  رقم 

الت�ضجيل: اأرا�ضي �ضمال عمان، اإ�ضم ورقم القرية: تالع العلي، نوع الأر�ض: طوابق و�ضقق، املوقع: الرابية – خلف �ضركة اأوراجن، اإ�ضم 

ال�ضارع: اأحمد �ضليمان النجداوي، رقم البناية: 31، �ضند الت�ضجيل: an-57264-2018، هذا ما تبني بعد الك�ضف واملعاينة حول قطعة 

الأر�ض وال�ضقة على املوقع.

2-و�ضف ال�ضقة )مو�ضوع و�ضع اليد(:

بعد الك�ضف احل�ضي والتجوال قمنا نحن اخلرباء مبعاينة ال�ضقة مبكوناتها وتبني باأن ال�ضقة من حيث الو�ضف العام والت�ضطيبات 

كما يلي:

اأن العقار )مو�ضوع و�ضع اليد( هو عبارة عن ال�ضقة ال�ضمالية من الطابق الثالث وهي �ضقة �ضكنية من�ضاأة من عام 2007 وال�ضقة �ضاعة 

الك�ضف غري م�ضغولة )فارغة( والبناء مكون من 4 واجهات حجر من حجر )طبزة( �ضمن بناء واحد مقام يوجد فيه خم�ض طوابق 

اإثنتان ما�ضرت كل حمام يحتوي على مغ�ضلة ومقعدة و�ضطافة واأحد احلمامني  اأربع غرف نوم  ال�ضقة مكونة من  كل طابق �ضقتني، 

يحتوي على جاوكزي والآخر بانيو اأر�ضيات وجدران احلمامات من ال�ضرياميك نوعية ممتازة يوجد حمام يخدم الغرفتني الأخريني 

يحتوي على مقعدة و�ضطافة ومغ�ضلة وبانيو واأر�ضية وجدران احلمام من ال�ضرياميك يوجد يف اأحد غرف النوم بلكونة من الناحية 

اجلانبية يوجد ممر بني غرف النوم الأربع ويوجد غرفة خادمة مع حمام + �ضاور + مغ�ضلة، وحتتوي ال�ضقة اأي�ضًا على غرفة معي�ضة 

و�ضالون مع �ضفرة جميع اأر�ضيات ال�ضقة مبلطة ب�ضرياميك فاخر ويوجد حمام �ضيوف يحتوي مقعدة ومغ�ضلة و�ضطافة والأر�ضيات 

واجلدران من ال�ضرياميك، يوجد مطبخ خ�ضب راكب مع غرانيت من نوع جالك�ضي الفاخر واأر�ضية جدران املطبخ من ال�ضرياميك، 

اخل�ضب  من  والرئي�ضي  الداخلية  ال�ضقة  اأبواب  جميع  ال�ضبابيك،  جميع  على  اأباجورات  ويوجد  الأملنيوم  من  ال�ضقة  �ضبابيك  جميع 

ال�ضيني  اجلرانيت  من  الدرج  اأر�ضيات  واخل�ضب  احلديد  من  درابزين  عليه  ويوجد  ودرج  مب�ضعد  خمدومة  ال�ضقة  ممتازة،  نوعية 

ويوجد تدفئة وكر�ج خا�ش لل�ضقة، جميع جدر�ن و�ضقف �ل�ضقة مدهون باللون �لأبي�ش ويوجد ديكور جب�ضني عبارة عن كورني�ش 

وبحرات �ضغرية مبنت�ضف الغرف ويوجد رطوبة يف �ضقف املمر وجدار ال�ضالون.

نتيجة الك�ضف والتقدير:

وبناًء على ما تقدم من و�ضف قطعة الأر�ض لل�ضقة )مو�ضوع و�ضع اليد( من قبل اخلرباء نقدر قيمة ومن خالل معرفتنا بالبيوع التي 

تتم باملنطقة ومبوجب خربتي مبجال �لتقدير �أخذ� بالإعتبار�ت �لتي يوؤخذ بها يف هذ� �ملجال )موقع �ل�ضقة وعمرها وت�ضطيبها( 

وتوفر كافة اخلدمات لها وعلى �ضوء اأ�ضعار ال�ضقق باملنطقة فاإنني اأقدر �ضعر املرت املربع الواحد من م�ضاحة ال�ضقة )800( دينار �ضاماًل 

ما يتبعها من ار�ض واخلدمات امل�ضرتكة: م�ضاحة ال�ضقة 293 مرت مربع × )800( دينار قيمة املرت املربع الواحد = )234400( دينار.

�لتايل لن�ضر �لإعالن وملدة خم�ضة  �ليوم  �إىل د�ئرة تنفيذ حمكمة بد�ية �ضمال عمان من  فعلى من يرغب �لدخول باملز�د �حل�ضور 

ع�ضر يومًا م�ضطحبًا معه 10% من القيمة املقدرة عند و�ضع اليد، على اأن ل تقل املزاودة عن 50% من القيمة املقدرة، علما باأن اأجور 

الن�ضر والدللة والطوابع تعود على املزاود الأخري.

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �ضمال عمان

مذكرة تبليغ م�ضتكى عليه / بالن�ضر 

�ضادرة عن حمكمة �ضلح جزاء غرب عمان

رقم الدعوى  2019/5769  

 الهيئة /القا�ضي اميان عبداملجيد على 

العزام

ا�ضم امل�ضتكى عليه

1- مهند على يو�ضف برهم

2- مريفت مو�ضى م�ضطفى العداربه

الريا�ضية  املدينة  املقابلني  عمان  العنوان  

بجانب قيادة امن اقليم العا�ضمة

قدر  من  ينال  امر  بف�ضح  التهديد  التهمة   

التوقيع  اغت�ضاب   –  )415( �ضرفه  و  ال�ضخ�ض 

)1/414(

املوافق   الربعاء    يوم   ح�ضورك  يقت�ضي 

2019/09/18   ال�ضاعة 9:00

اأقامها  والتي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك احلق العام وم�ضتكي

مو�ضى �ضريف جميل �ضحاده

فاإذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  �ملن�ضو�ش  �لأحكام 

ال�ضلح وقانون  اأ�ضول املحاكمات اجلزائية .  

دائرة تنفيذ عمان  

اخطار �ضادر عن دائرة التنفيذ 

رقم الدعوى التنفيذية 11-5/)22750-

2019( - �ضجل عام - �ص  

ا�ضم املحكوم عليه / املدين:

 �ضركة املتخ�ض�ضة للخدمات 

اللوج�ضتية 
اخلريطة  دوار   - اليا�ضمني   / عمان   : عنوانه 

بجانب م�ضجد �ضبحي احلاج ح�ضن

 13897(/1-5 التنفيذي  ال�ضند   / العالم  رقم 

- 2019( - �ضجل عام 

تاريخه 2019/7/23

حمل �ضدوره تنفيذ عمان 

والر�ضوم  دينار   2204 الدين   / به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف 

والفائدة ان وجدت  

يجب عليك �ن توؤدي خالل خم�ضة ع�ضر يوما 

تلي تاريخ تبليغك هذا الخطار اىل املحكوم 

قويدر  اهلل  عبد  جمال  خالد  الدائن   / له 

املبلغ املبني اعاله 

دائرة تنفيذ �ضحاب

اخطار �ضادر عن دائرة التنفيذ/بالن�ضر

رقم الدعوى التنفيذية 11-7/)1199-

2019(-�ضجل عام-ع

ا�ضم املحكوم عليه/املدين:

 �ضعد عقله ح�ضن طالب
بجوار  �ضلبود   - �ضحاب  عنوانه: 

م�ضت�ضفى التوتنجي

حمل �ضدوره: تنفيذ �ضحاب

املحكوم به/الدين: 5000 د والر�ضوم

خم�ضة  خالل  توؤدي  �أن  عليك  يجب 

هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يومًا  ع�ضر 

عماد  له/الدائن  املحكوم  اإىل  الخطار 

عليان  �لرحمن  عبد  حممود  �لدين 

املبلغ املبني اأعاله

�لدين  توؤد  ومل  �ملدة  هذه  �نق�ضت  و�إذ� 

القانونية  الت�ضوية  تعر�ض  اأو  املذكور 

مببا�ضرة  التنفيذ  دائرة  �ضتقوم 

قانونًا  الالزمة  التنفيذية  املعامالت 

بحقك.

ماأمور التنفيذ �ضحاب
انذار عديل موجه بوا�ضطة ح�ضرة كاتب عدل غرب عمان الكرم

بالرقم 2019/10291

املنذرة : ال�ضركة املتكاملة للتاأجري التمويلي امل�ضاهمة العامة

 وكيلها املحامي �ضليمان اأبو عتمة
وعنوانها :عمان- الدوار ال�ضاد�ض –  �ضارع زهران - بناية ) 207 (

املنذر اليه : 

عبداهلل حممد علي العلوي  
   / رقمه وطني )9841053031( 

وعنوانه:عمان – طرببور – �ضارع  الزهر – بالقرب من دوار الدبابة –بناية رقم) 

6( – الطابق الثالث  

الإنذار

املنذرة  من    )24356-24  ( �لرقم  ذ�ت  �ل�ضيارة  باإ�ضتئجار  قام  باأنه  �ليه  �ملنذر  •يعلم  
عقد  مبوجب  �لعامة  �مل�ضاهمة  �لتمويلي  للتاأجري  �ملتكاملة  �ل�ضركة   ) )�ملوؤجرة 

التاأجري التمويلي رقم )  2878/18/69(

التاأجري  عقد  من   )  6  ( رقم  بالبند  بالأخالل  قام   باأنه  اليه  املنذر  •يعلم 
بتاريخ   �مل�ضتحقة  �لأق�ضاط   دفع  عن  تخلفت  حيث   )2878/18/69   ( رقم  التمويلي 

 ( و   )  2019/6/28 و)   )  2019/5/28  ( و   )  2019/4/28( و   ) و)2019/3/28   )  2019/2/28(

2019/7/28 ( والبالغة قيمتهم ) 1644(  الف  و�ضتمائة واأربعة واأربعون دينار  

 )2878/18/69   ( رقم  التمويلي  التاأجري  عقد  من   )6( رقم  للبند  وا�ضتنادا  •وعليه 
جميع  تعترب  موعده  يف  يدفع  ومل  ق�ضط  اي  ا�ضتحق   اذا  انه  على  ين�ض  والذي 

من  �يام  ع�ضرة  وخالل  ننذرك  فاإننا   )... حال  �لأد�ء  م�ضتحقة  �لأخرى  �لأق�ضاط 

تاريخ تبلغك هذا الإنذار ب�ضرورة  ت�ضديد مبلغ )      12056(  اثنا ع�ضر الف و�ضتة 

وخم�ضون  دينار  بال�ضافة اىل فوائد التاأخري للمنذرة وبعك�ض ذلك �ضوف ن�ضطر 

لإتخاذ الجراءات القانونية �ضدكم ومنها تقدمي طلب م�ضتعجل ل�ضرتداد  املاأجور 

وتكبيدكم الر�ضوم  وامل�ضاريف واأتعاب املحاماة

واقبلوا الحرتام

وكيل املنذرة

املحامي �ضليمان اأبوعتمة 

مذكرة تبليغ حكم

�ضادر عن حمكمة �ضلح حقوق اربد

رقم الدعوى 15-1 )2019/5605  (- �ضجل عام

تاريخ احلكم 2019/6/23

طالب التبليغ وعنوانه :

ال�ضركة املتكاملة للتاأجري التمويلي 
عمان – الدوار ال�ضاد�ض – �ضارع زهران – بناية ) 207 (

وكيلها املحامي �ضليمان اأبو عتمة

املطلوب تبليغه وعنوانه :

العمري  حممد  ح�ضني  •حممد 
العمري  حممد  ح�ضني  •ح�ضام 

جمهول مكان الإقامة

خال�ضة احلكم : 

تقرر املحكمة احلكم : 

اول : عمال باأحكام املواد ) 133 و 123 و 222 و 224و 225 و 

226 ( من قانون التجارة واملواد ) 10 و 11/1 ( من قانون 

البينات واملادة 1818 من جملة الأحكام العدلية الزام 

املدعى عليهما بالتكافل والت�ضامن باأداء مبلغ ) 2170( 

دينار للمدعية 

من   )  167 و   166 و   161  ( املواد  باأحكام  عمال   : ثانيا 

 )  186/1  ( واملادة  املدنية  املحاكمات  اأ�ضول  قانون 

نقابة  قانون  من   )  46/4  ( واملادة  التجارة  قانون  من 

وامل�ضاريف  الر�ضوم  عليه  املدعى  ت�ضمني  املحامني 

حماماة  �أتعاب  بدل   ) فل�ش   500 و  دينار    108  ( ومبلغ 

تاريخ  من  ت�ضري    %  9 بواقع  القانونية  والفائدة 

  2017/6/13 يف  الواقع  الوىل  الكمبيالة  ا�ضتحقاق 

وحتى ال�ضداد التام 

لال�ضتئناف  قابال   ( �ملدعية  بحق  وجاهيا  حكما 

قابال   ( عليهما  املدعى  بحق  الوجاهي  ومبثابة   )

لالعرتا�ض ( �ضدر واأفهم علنا با�ضم  ح�ضرة �ضاحب 

احل�ضني  ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  الها�ضمية  اجلاللة 

املعظم ) حفظه اهلل ( بتاريخ 2019/6/23 


