
19 الثالثاء 15 ربيع األول 1441 هـ - 12 تشرين الثاني 2019 م

بناء رقم 656 م157322-

BO7 مكون من 
فلل دوبلك�ض 

عدد )2( كل 

فيال مكونة 

من طابقني، 

الفيال الوىل 

مب�ساحة 238 

م2 والفيال 

الثانية 

مب�ساحة 

225 م2

العقار عبارة عن قطعة ار�ص مقام عليها بناء من اخلر�صانة امل�صلحة والطوب والواجهة االمامية ملب�صة حجر والواجهات االخرى مق�صورة ومدهونة دهان خا�ص مقاوم للظروف اجلوية  والبناء مكون من وحدتني وكل وحدة 

عبارة عن فيال دوبلك�ص مكونة من طابقني، وكل طابق له مدخل م�صتقل ودرج داخلي من االر�صي اىل االول ودرج من االول اىل ال�صطح .

- الطابق االر�صي لكل فيال مكون من غرفة �صيوف و�صالة وغرفة خدمه وحمام لها ومطبخ وحمام .

- الطابق االول لكل فيال مكون من غرفتني نوم واحده ما�صرت وحمام اخر و�صالة وترا�صات مك�صوفة لها اطاللة على البحر .

- ال�صبابيك ذات مقاطع خا�صة واالبواب خ�صب ق�صرة والدهان نوعية جيده، واال�صقف امل�صتعارة مركب ج�صور فقط وموؤ�ص�ص متديدات كهرباء وتكييف ووحدات التكييف مركبة على اال�صقف .

- الر�سفة حول البناء مبلطة .

- البناء يف مراحل الت�صطيبات  االخرية .

- املطبخ مركب له خزائن خ�صبية �صفلية بدون رخام .

- مركب على الرتا�صات م�صالت من الربجوال .

- الت�صطيبات الداخلية مب�صتوى عايل من حيث البالط واملطابخ واالبواب وال�صبابيك واحلمامات والتاأ�صي�صات امليكانيكية والكهربائية

قطعة الأر�ض : 656 م2 × 

165 دينار = 108،240 دينار

البناء : 463 م2 × 400 دينار 

= 185،200 دينار

جمموع قيمة الأر�ض وما 

عليها =  293،440 دينار

146،720 دينار

بناء رقم 698 م167332-

BO8 مكون من 
فلل دوبلك�ض 

عدد )2( كل 

فيال مكونة 

من طابقني، 

الفيال الوىل 

مب�ساحة 238 

م2 والفيال 

الثانية 

مب�ساحة 

225 م2

العقار عبارة عن قطعة ار�ص مقام عليها بناء من اخلر�صانة امل�صلحة والطوب والواجهة االمامية ملب�صة حجر والواجهات االخرى مق�صورة ومدهونة دهان خا�ص مقاوم للظروف اجلوية والبناء مكون من وحدتني وكل وحدة 

عبارة عن فيال دوبلك�ص مكونة من طابقني، وكل طابق له مدخل م�صتقل ودرج داخلي من االر�صي اىل االول ودرج من االول اىل ال�صطح .

- الطابق االر�صي لكل فيال مكون من غرفة �صيوف و�صالة وغرفة خدمه وحمام لها ومطبخ وحمام .

- الطابق االول لكل فيال مكون من غرفتني نوم واحده ما�صرت وحمام اخر و�صالة وترا�صات مك�صوفة لها اطاللة على البحر .

- ال�صبابيك ذات مقاطع خا�صة واالبواب خ�صب ق�صرة والدهان نوعية جيده، واال�صقف امل�صتعارة مركب ج�صور فقط وموؤ�ص�ص متديدات كهرباء وتكييف ووحدات التكييف مركبة على اال�صقف .

- الر�سفة حول البناء مبلطة .

- البناء يف مراحل الت�صطيبات االخرية .

- املطبخ مركب له خزائن خ�صبية �صفلية بدون رخام .

- مركب على الرتا�صات م�صالت من الربجوال .

- الت�صطيبات الداخلية مب�صتوى عايل من حيث البالط واملطابخ واالبواب وال�صبابيك واحلمامات والتاأ�صي�صات امليكانيكية والكهربائية

قطعة الأر�ض : 698 م2 × 

165 دينار = 115،170 دينار

البناء : 463 م2 × 400 دينار 

= 185،200 دينار

جمموع قيمة الأر�ض وما 

عليها =  300،370 دينار

150،185 دينار

بناء رقم 867 م177342-

BO5 مكون من 
فلل دوبلك�ض 

عدد )2( كل 

فيال مكونة 

من طابقني، 

الفيال الوىل 

مب�ساحة 238 

م2 والفيال 

الثانية 

مب�ساحة 

225 م2

العقار عبارة عن قطعة ار�ص مقام عليها بناء من اخلر�صانة امل�صلحة والطوب والواجهة االمامية ملب�صة حجر والواجهات االخرى مق�صورة ومدهونة دهان خا�ص مقاوم للظروف اجلوية والبناء مكون من وحدتني وكل وحدة 

عبارة عن فيال دوبلك�ص مكونة من طابقني، وكل طابق له مدخل م�صتقل ودرج داخلي من االر�صي اىل االول ودرج من االول اىل ال�صطح . - الطابق االر�صي لكل فيال مكون من غرفة �صيوف و�صالة وغرفة خدمه وحمام لها 

ومطبخ وحمام .

- الطابق االول لكل فيال مكون من غرفتني نوم واحده ما�صرت وحمام اخر و�صالة وترا�صات مك�صوفة لها اطاللة على البحر .

- ال�صبابيك ذات مقاطع خا�صة واالبواب خ�صب ق�صرة والدهان نوعية جيده واال�صقف امل�صتعارة مركب ج�صور فقط وموؤ�ص�ص متديدات كهرباء وتكييف ووحدات التكييف مركبة على اال�صقف .

- الر�سفة حول البناء مبلطة .

- البناء يف مراحل الت�صطيبات  االخرية .

- املطبخ مركب له خزائن خ�صبية �صفلية بدون رخام .

- مركب على الرتا�صات م�صالت من الربجوال .

- الت�صطيبات الداخلية مب�صتوى عايل من حيث البالط واملطابخ واالبواب وال�صبابيك واحلمامات والتاأ�صي�صات امليكانيكية والكهربائية

قطعة الأر�ض : 867 م2 × 

165 دينار = 143،055 دينار

البناء : 463 م2 × 400 دينار 

= 185،200 دينار

جمموع قيمة الأر�ض وما 

عليها =  328،255 دينار

164،128 دينار

8،200 دينار82 م2 × 200 = 16،400 دينار قطعة ار�ص خالية من املباين واالن�صاءات مبلطة بالط انرت لوك ومركب لها بالط ار�صف وجبه وا�صتخدامها مواقف ومدخل البناء رقم  B05ل يوجد82 م187352-

بناء رقم 537 م197362-

BO3 مكون من 
فلل دوبلك�ض 

عدد )2( كل 

فيال مكونة 

من طابقني، 

الفيال الوىل 

مب�ساحة 238 

م2 والفيال 

الثانية 

مب�ساحة 

225 م2

العقار عبارة عن قطعة ار�ص مقام عليها بناء من اخلر�صانة امل�صلحة والطوب والواجهة االمامية ملب�صة حجر و الواجهات االخرى مق�صورة ومدهونة دهان خا�ص مقاوم للظروف اجلوية  والبناء مكون من وحدتني وكل 

وحدة  عبارة عن فيال دوبلك�ص مكونة من طابقني وكل طابق له مدخل م�صتقل ودرج داخلي من االر�صي اىل االول ودرج من االول اىل ال�صطح .

- الطابق االر�صي لكل فيال مكون من غرفة �صيوف و�صالة وغرفة خدمه وحمام لها ومطبخ وحمام .

- الطابق االول لكل فيال مكون من غرفتني نوم واحده ما�صرت وحمام اخر و�صالة وترا�صات مك�صوفة لها اطاللة على البحر .

- ال�صبابيك ذات مقاطع خا�صة واالبواب خ�صب ق�صرة والدهان نوعية جيده، واال�صقف امل�صتعارة مركب ج�صور فقط وموؤ�ص�ص متديدات كهرباء وتكييف ووحدات التكييف مركبة على اال�صقف .

- الر�سفة حول البناء مبلطة .

- البناء يف مراحل الت�صطيبات  االخرية .

- املطبخ مركب له خزائن خ�صبية �صفلية بدون رخام .

- مركب على الرتا�صات م�صالت من الربجوال .

- الت�صطيبات الداخلية مب�صتوى عايل من حيث البالط واملطابخ واالبواب وال�صبابيك واحلمامات والتاأ�صي�صات امليكانيكية والكهربائية

قطعة الأر�ض : 537 م2 × 

165 دينار = 88،605 دينار

البناء : 463 م2 × 400 دينار 

= 185،200 دينار

جمموع قيمة الأر�ض وما 

عليها =  273،805 دينار

136،903 دينار

10004 م2 × 210 = 2،100،840 قطعة ار�ص م�صتخدمة حديقة وا�صعة ويوجد بها ا�صجار وبركة مياه رئي�صية مبلطة وحول الربكة مبلط والربكة منفذة بن�صبة 90% ويوجد بداخلها ماء .ل يوجد10004 م207382-

دينار 

1،050،420 دينار

بناء مكون من 577 م217392-

طابق ار�سي 

)�صقتني( كل 

�سقة مب�ساحة 

133 م2 وطابق 

اول)�صقتني( 

كل �سقة 

مب�ساحة    99 

م2 �سمن 

الأبنية رقم 

G08 +G07

العقار عبارة عن قطعة ار�ص مقام عليها بناء من اخلر�صانة امل�صلحة والطوب والواجهة االمامية ملب�صة حجر والواجهات االخرى مق�صورة ومدهونة دهان خا�ص مقاوم للظروف اجلوية والبناء مكون طابقني )اأر�صي ،اأول(  

وكل طابق �صقتني م�صاحة كل �صقة يف الطابق االر�صي )133( م2 وم�ساحة كل �سقة يف الطابق الول ) 99 ( م2 ويتبع لل�سقق يف الطابق الول ترا�ض لكل �سقة مب�ساحة )34( م2  .

- الرتا�صات لل�صقق يف الطابق االول مركب عليها معر�صات من خ�صب الرباجوال .

. )G( كل �صقة من ال�صقق مكونة من غرفتني نوم واحده ما�صرت وحمام وموزع ومطبخ وغرفة �صيوف و�صالة وهي �صقق �صمن املوقع -

- ال�صبابيك ذات مقاطع خا�صة واالبواب خ�صب ق�صرة والدهان نوعية جيده، واال�صقف امل�صتعارة مركب ج�صور فقط وموؤ�ص�ص متديدات كهرباء وتكييف ووحدات التكييف مركبة على اال�صقف .

- الر�سفة حول البناء مبلطة .

- البناء يف مراحل الت�صطيبات االخرية .

- املطبخ مركب له خزائن خ�صبية �صفلية وعلوية.

- الت�صطيبات الداخلية مب�صتوى عايل من حيث البالط واملطابخ واالبواب وال�صبابيك واحلمامات والتاأ�صي�صات امليكانيكية والكهربائية وهي يف مراحل الت�صطيبات النهائية  .

قطعة الأر�ض : 577 م2 × 

165 دينار = 95،205 دينار

البناء :

الطابق الأر�سي : 266 م2 × 

400 دينار = 106،400 دينار

الطابق الأول : 198 م2 × 

350 دينار = 69،300 دينار

جمموع قيمة الأر�ض وما 

عليها =  270،905 دينار

135،453 دينار

بناء مكون من 562 م227402-

طابق ار�سي 

)�صقتني( كل 

�سقة مب�ساحة 

133 م2 وطابق 

اول)�صقتني( 

كل �سقة 

مب�ساحة    99 

م2 �سمن 

الأبنية رقم 

G06+ G05

العقار عبارة عن قطعة ار�ص مقام عليها بناء من اخلر�صانة امل�صلحة والطوب والواجهة االمامية ملب�صة حجر و الواجهات االخرى مق�صورة ومدهونة دهان خا�ص مقاوم للظروف اجلوية والبناء مكون طابقني )اأر�صي ،اأول(  

وكل طابق �صقتني م�صاحة كل �صقة يف الطابق االر�صي )133( م2 وم�ساحة كل �سقة يف الطابق الول ) 99 م2 ويتبع لل�سقق يف الطابق الول ترا�ض لك �سقة مب�ساحة )34( م2  .

- الرتا�صات لل�صقق يف الطابق االول مركب عليها معر�صات من خ�صب الرباجوال .

. )G( كل �صقة من ال�صقق مكونة من غرفتني نوم واحده ما�صرت وحمام وموزع ومطبخ وغرفة �صيوف و�صالة وهي �صقق �صمن املوقع -

- ال�صبابيك ذات مقاطع خا�صة واالبواب خ�صب ق�صرة والدهان نوعية جيده واال�صقف امل�صتعارة مركب ج�صور فقط وموؤ�ص�ص متديدات كهرباء وتكييف ووحدات التكييف مركبة على اال�صقف .

- الر�سفة حول البناء مبلطة .

- البناء يف مراحل الت�صطيبات االخرية .

- املطبخ مركب له خزائن خ�صبية �صفلية  وعلوية.

- الت�صطيبات الداخلية مب�صتوى عايل من حيث البالط واملطابخ واالبواب وال�صبابيك واحلمامات والتاأ�صي�صات امليكانيكية والكهربائية وهي يف مراحل الت�صطيبات النهائية .

قطعة الأر�ض : 562 م2 × 

165 دينار = 92،730 دينار

البناء :

الطابق الأر�سي : 266 م2 × 

400 دينار = 106،400 دينار

الطابق الأول : 198 م2 × 

350 دينار = 69،300 دينار

جمموع قيمة الأر�ض وما 

عليها 268،430 دينار

134،215 دينار

بناء مكون من 585 م237412-

طابق ار�سي 

)�صقتني( كل 

�سقة مب�ساحة 

133 م2 وطابق 

اول)�صقتني( 

كل �سقة 

مب�ساحة    99 

م2 �سمن 

الأبنية رقم 

G04+ G03

العقار عبارة عن قطعة ار�ص مقام عليها بناء من اخلر�صانة امل�صلحة والطوب والواجهة االمامية ملب�صة حجر والواجهات االخرى مق�صورة ومدهونة دهان خا�ص مقاوم للظروف اجلوية والبناء مكون طابقني )اأر�صي ،اأول(  

وكل طابق �صقتني  م�صاحة كل �صقة يف الطابق االر�صي )133( م2 وم�ساحة كل �سقة يف الطابق الول ) 99 م2 ويتبع لل�سقق يف الطابق الول ترا�ض لك �سقة مب�ساحة )34( م2  .

- الرتا�صات لل�صقق يف الطابق االول مركب عليها معر�صات من خ�صب الرباجوال .

. )G( كل �صقة من ال�صقق مكونة من غرفتني نوم واحده ما�صرت وحمام وموزع ومطبخ وغرفة �صيوف و�صالة وهي �صقق �صمن املوقع -

- ال�صبابيك ذات مقاطع خا�صة واالبواب خ�صب ق�صرة والدهان نوعية جيده، واال�صقف امل�صتعارة مركب ج�صور فقط وموؤ�ص�ص متديدات كهرباء وتكييف ووحدات التكييف مركبة على اال�صقف .

- الر�سفة حول البناء مبلطة .

- البناء يف مراحل الت�صطيبات  االخرية .

- املطبخ مركب له خزائن خ�صبية �صفلية  وعلوية.

- الت�صطيبات الداخلية مب�صتوى عايل من حيث البالط واملطابخ واالبواب وال�صبابيك واحلمامات والتاأ�صي�صات امليكانيكية والكهربائية وهي يف مراحل الت�صطيبات النهائية  .

قطعة الأر�ض : 585 م2 × 

165 دينار = 96،525 دينار

البناء :

الطابق الأر�سي : 266 م2 × 

400 دينار = 106،400 دينار

الطابق الأول : 198 م2 × 

350 دينار = 69،300 دينار

جمموع قيمة الأر�ض وما 

عليها =  272،225 دينار

136،113 دينار

بناء مكون من 547 م247422-

طابق ار�سي 

)�صقتني( كل 

�سقة مب�ساحة 

133 م2 وطابق 

اول)�صقتني( 

كل �سقة 

مب�ساحة    99 

م2 �سمن 

الأبنية رقم 

G02+ G01

العقار عبارة عن قطعة ار�ص مقام عليها بناء من اخلر�صانة امل�صلحة والطوب والواجهة االمامية ملب�صة حجر والواجهات االخرى مق�صورة ومدهونة دهان خا�ص مقاوم للظروف اجلوية  والبناء مكون طابقني )اأر�صي ،اأول(  

وكل طابق �صقتني   م�صاحة كل �صقة يف الطابق االر�صي )133( م2 وم�ساحة كل �سقة يف الطابق الول ) 99 م2 ويتبع لل�سقق يف الطابق الول ترا�ض لك �سقة مب�ساحة )34( م2  .

- الرتا�صات لل�صقق يف الطابق االول مركب عليها معر�صات من خ�صب الرباجوال .

. )G( كل �صقة من ال�صقق مكونة من غرفتني نوم واحده ما�صرت وحمام وموزع ومطبخ وغرفة �صيوف و�صالة وهي �صقق �صمن املوقع -

- ال�صبابيك ذات مقاطع خا�صة واالبواب خ�صب ق�صرة والدهان نوعية جيده، واال�صقف امل�صتعارة مركب ج�صور فقط وموؤ�ص�ص متديدات كهرباء وتكييف ووحدات التكييف مركبة على اال�صقف .

- الر�سفة حول البناء مبلطة .

- البناء يف مراحل الت�صطيبات  االخرية .

- املطبخ مركب له خزائن خ�صبية �صفلية  وعلوية.

- الت�صطيبات الداخلية مب�صتوى عايل من حيث البالط واملطابخ واالبواب وال�صبابيك واحلمامات والتاأ�صي�صات امليكانيكية والكهربائية وهي يف مراحل الت�صطيبات النهائية .

قطعة الأر�ض : 547 م2 × 

165 دينار = 90،255 دينار

البناء :

الطابق الأر�سي : 266 م2 × 

400 دينار = 106،400 دينار

الطابق الأول : 198 م2 × 

350 دينار = 69،300 دينار

جمموع قيمة الأر�ض وما 

عليها =  265،955 دينار

132،978 دينار

بناء مكون من 561 م257432-

طابق ار�سي 

)�صقتني( كل 

�سقة مب�ساحة 

133 م2 وطابق 

اول)�صقتني( 

كل �سقة 

مب�ساحة    99 

م2 �سمن 

الأبنية رقم 

G010+ G09

العقار عبارة عن قطعة ار�ص مقام عليها بناء من اخلر�صانة امل�صلحة والطوب والواجهة االمامية ملب�صة حجر والواجهات االخرى مق�صورة ومدهونة دهان خا�ص مقاوم للظروف اجلوية  والبناء مكون طابقني )اأر�صي ،اأول(  

وكل طابق �صقتني  م�صاحة كل �صقة يف الطابق االر�صي )133( م2 وم�ساحة كل �سقة يف الطابق الول ) 99 م2 ويتبع لل�سقق يف الطابق الول ترا�ض لك �سقة مب�ساحة )34( م2  .

- الرتا�صات لل�صقق يف الطابق االول مركب عليها معر�صات من خ�صب الرباجوال .

. )G( كل �صقة من ال�صقق مكونة من غرفتني نوم واحده ما�صرت وحمام وموزع ومطبخ وغرفة �صيوف و�صالة وهي �صقق �صمن املوقع -

- ال�صبابيك ذات مقاطع خا�صة واالبواب خ�صب ق�صرة والدهان نوعية جيده واال�صقف امل�صتعارة مركب ج�صور فقط وموؤ�ص�ص متديدات كهرباء وتكييف ووحدات التكييف مركبة على اال�صقف .

- الر�سفة حول البناء مبلطة .

- البناء يف مراحل الت�صطيبات  االخرية .

- املطبخ مركب له خزائن خ�صبية �صفلية  وعلوية.

- الت�صطيبات الداخلية مب�صتوى عايل من حيث البالط واملطابخ واالبواب وال�صبابيك واحلمامات والتاأ�صي�صات امليكانيكية والكهربائية وهي يف مراحل الت�صطيبات النهائية  .

قطعة الأر�ض : 561 م2 × 

165 دينار = 92،565 دينار

البناء :

الطابق الأر�سي : 266 م2 × 

400 دينار = 106،400 دينار

الطابق الأول : 198 م2 × 

350 دينار = 69،300 دينار

جمموع قيمة الأر�ض وما 

عليها =  268،265 دينار

134،133 دينار

بناء مكون من 619 م267452-

طابق ار�سي 

)�صقتني( كل 

�سقة مب�ساحة 

133 م2 وطابق 

اول)�صقتني( 

كل �سقة 

مب�ساحة    99 

م2 �سمن 

الأبنية رقم

G013+ G014 

العقار عبارة عن قطعة ار�ص مقام عليها بناء من اخلر�صانة امل�صلحة والطوب والواجهة االمامية ملب�صة حجر والواجهات االخرى مق�صورة ومدهونة دهان خا�ص مقاوم للظروف اجلوية والبناء مكون طابقني )اأر�صي ،اأول(  

وكل طابق �صقتني  م�صاحة كل �صقة يف الطابق االر�صي )133( م2 وم�ساحة كل �سقة يف الطابق الول ) 99 م2 ويتبع لل�سقق يف الطابق الول ترا�ض لك �سقة مب�ساحة )34( م2  .

134،133 دينار

. )G( كل �صقة من ال�صقق مكونة من غرفتني نوم واحده ما�صرت وحمام وموزع ومطبخ وغرفة �صيوف و�صالة وهي �صقق �صمن املوقع -

- ال�صبابيك ذات مقاطع خا�صة واالبواب خ�صب ق�صرة والدهان نوعية جيده واال�صقف امل�صتعارة مركب ج�صور فقط وموؤ�ص�ص متديدات كهرباء وتكييف ووحدات التكييف مركبة على اال�صقف .

- الر�سفة حول البناء مبلطة .

- البناء يف مراحل الت�صطيبات  االخرية .

- املطبخ مركب له خزائن خ�صبية �صفلية  وعلوية.

- الت�صطيبات الداخلية مب�صتوى عايل من حيث البالط واملطابخ واالبواب وال�صبابيك واحلمامات والتاأ�صي�صات امليكانيكية والكهربائية وهي يف مراحل الت�صطيبات النهائية  .

قطعة الأر�ض : 619 م2 × 

165 = 102،135 دينار

البناء :

الطابق الأر�سي : 266 م2 × 

400 دينار = 106،400 دينار

الطابق الأول : 198 م2 × 

350 دينار = 69،300 دينار

جمموع قيمة الأر�ض وما 

عليها = 277،835 دينار

138،918 دينار

6437 م2 × 175 دينار = قطعة ار�ص �صليخ خالية من املباين وتقع يف اجلهة الغربية من املباين التي حتمل الرقم Eل يوجد6437 م277462-

1،126،475 دينار 

563،238 دينار

207 م2 × 200 دينار = 41،400 قطعة ار�ص م�صتخدمة مواقف للبناء امل�صمى ) E ( مبلطة بالط انرت لوك ومبني لها ار�صفة مبلطة وحجر جبةل يوجد207 م287472-

دينار 

20،700 دينار

102 م2 × 200 دينار = 20،400  قطعة ار�ص م�صتخدمة مواقف للبناء امل�صمى  فيال) A03 ( مبلطة بالط انرت لوك ومبني لها ار�صفة مبلطة وحجر جبة  ل يوجد102 م297492-

دينار 

10،200 دينار

96 م2 × 200 دينار = 19،200 قطعة ار�ص م�صتخدمة حديقة امام الفيال  امل�صمى  فيال) A14 (ل يوجد96 م307502-

دينار 

9،600 دينار

569 م2 × 200 = 113،800 قطعة ار�ص م�صتخدمة مواقف لالأبنية امل�صماة  ) G ( مبلطة بالط انرت لوك ومبني لها ار�صفة مبلطة وحجر جبةل يوجد569 م317522-

دينار 

56،900 دينار

---------املجموع

------
6,454,453 دينار12,908,890 دينار 

التقدير :

نقدر قيمة امل�سروع امل�سار اليه اأعاله بواقع 12,908,890 دينار )اثنى ع�صر مليون وت�صعمائة وثمانية االف وثمامنائة وت�صعون دينار( وفق اجلدول املو�صح اأعاله .

من   %10 وعليه وعلى من يرغب باملزاودة مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية العقبة خالل مدة خم�صة ع�صر يوما تلي تاريخ ن�صر هذا االعالن يف �صحيفتني حمليتني م�صطحبًا معه 

ال�سم عن 5% من بدل اخر مزاوده مع  الوزارة للمزاودة الكرتونيا )auctions.moj.gov.jo( على ان ل تقل ن�سبة  اأو مراجعة موقع  القيمة املقدرة للعقار كتاأمينات للدخول باملزاودة 

اال�صارة اىل اأن بنك اال�صكان للتجارة والتمويل والبنك االأردين الكويتي قد دخال باملزاودة مببلغ 6,454,453 دينار وح�سب ما هو مو�سح �سمن اجلدول اأعاله .

-علمًا باأن اأجور الن�صر والداللة والطوابع تعود على املزاود االأخري.

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية العقبة


