
 

 جىـيز مذوي هىعها  1206/2012سكم اللضيت 

 اهخلاٌ وحجض جىـيزي وجدذًذ مىعذ بيع ولصم وػلم وعشض مدضش 
 ص11:15بخمام العاعت   2017-12-20املىاؿم  الاسبعاءأهه في ًىم 

  3608مىخب  - 2اسمادا جاوس - pبلىن - ابشاج بديراث حميرا بىاخيت 

 بىاء على ظلب

 بىوالت 

 ششهت هاًىدغ شـيرد 

 املحامي ؿاظمت املاصم  - مىخب املاظت للمداماة 

خ 2010-39وهـارا للحىم الصادس في الذعىي سكم   2010-10-21 مذوي  هلي  والصادس مً مدىمت دبي الابخذائيت بخاٍس

خ    2012-12-23وعلى الاعالن بالعىذ الخىـيزي والخيليف بالىؿاء باالظخالم  والصادس بخاٍس

ًصشح بخىكيع الحجض الخىـيزي على مىحىداث املىـز ضذها بملشها في خذود مبلؽ الخىـيز وصشخذ   2017-12-11 في وعلى اللشاس الصادس

اث املىـز ضذها في خضىس سحل الششظت على ان ًىكع الاخير على املحضش وحعيين خاسط على  ملامىس الخىـيز بالخلع والىعش وحشد مدخٍى

عت اًذاع حىاص ظـشه وفي خالت عذم وحىد خاسط ٌؼلم امليان    املحجىصاث شٍش

 ..وعلى جـدذًـذ الـيـىم وجمـام إلاحشاءاث 

مأمىس الخىـيز لذي مداهم دبي  مشوان دمحم صالح أها اهخللذ

ىج اهذ اهىهىمي    وؿاء ملبلؽ وكذسه  للخىـيز ضذ     دسهم 2481442ظاهذ بيترظبيرج ًىهـيرظتي  أوؾ اهجيىيًر

ت  بالششهت و/ ولذي الىصٌى جخاظبذ مع العيذ  شييىى   بصـخه مىظـت اداٍس  خيث أؿهمخه مأمىسٍتي ومىعىق اللشاس مىاط الخىـيز ؿيىخىسٍا هيٌر

 بالحجض في خالت عذم العذاد ؿاحاب
ً
 بعذاد املبلؽ املعالب به ومىزسا

ً
-العذد : بعذم العذاد وعليه اوكعذ الحجض الخىـيزي  على ماًلي  ةمىبها

    :3608مىخب سكم:  الليمت    اوال - الحالت-  الىصف

 - الاظخلباٌ وؿيه 

  دسهم300 اشخاص بدالت مخىظغ بليمت 3 هشس ي خذًذ ٌ 1

  دسهم 5000 ظيرؿش اظىد مخىظغ بدالت مخىظغ بليمت 1

 املىخب الاخش 

  دسهم 300 ظاولت مىخب  خشب بدالت مخىظغ بليمت 1  

  دسهم 100 هاجف اؿاًا  اسض ي ثابذ بدالت مخىظغ بليمت 1

  دسهم 600 همبيىجش اظىد هىع دًل بدالت مخىظغ بليمت 1

  دسهم 500 ظابعت اظىد هىع اج بي بدالت مخىظغ بليمت 1

  دسهم 350 دوالب  خشب هبير بنى بدالت مخىظغ بليمت 1

  دسهم 300 هشاس ي حلذ اظىد ثابذ بدالت مخىظغ بليمت 3

 املىخب الاخش 

ت صحاج بدالت مخىظغ بليمت 1   دسهم 400 ظاولت دائٍش

  دسهم 400 هشاس ي حلذ اظىد ثابذ بدالت مخىظغ بليمت 4

  دسهم 350 دوالب  خشب هبير بنى بدالت مخىظغ بليمت 1

 املىخب الاخش

  دسهم 300 ظاولت مىخب  خشب بدالت مخىظغ بليمت 1

  دسهم 100 هاجف اؿاًا  اسض ي ثابذ بدالت مخىظغ بليمت 1

  دسهم 600 همبيىجش اظىد هىع دًل بدالت مخىظغ بليمت 1

 



 

  دسهم 500 ظابعت اظىد هىع اج بي بدالت مخىظغ بليمت 1

  دسهم 350 دوالب  خشب هبير بنى بدالت مخىظغ بليمت 1

  دسهم 200 هشس ي حلذ اظىد ثابذ بدالت مخىظغ بليمت 2

 3610مىخب سكم 

  دسهم 600 ظاولت احخماعاث خشب بنى بدالت مخىظغ بليمت 1

  دسهم 800 هشاس ي حلذ اظىد ثابذ بدالت مخىظغ بليمت 8

  دسهم 1200 دوالب  خشب هبير بنى داهً  بدالت مخىظغ بليمت 6

  دسهم 1500 صىؿا حلذ ابيض بدالت مخىظغ بليمت 4

ت بدالت مخىظغ بليمت 3   دسهم 300 هشاس ي خشب مع ظاولت صؼيرة دائٍش

 3609مىخب 

  دسهم واملىخب ؿاسغ 50هشس ي واخذ خشب بنى بدالت مخىظغ بليمت 

 مىخب الاحخماعاث 

  دسهم 50 ظاولت خشب بنى مشبع بدالت مخىظغ بليمت 1

  واسجىن ؿاسغ به كمامت 12 دسهم واملىخب ؿاسغ و250هشاس ي واخذ خشب بنى بدالت مخىظغ بليمت 5

 3607مىخب 

  دسهم 300 ظاولت مىخب  خشب بدالت مخىظغ بليمت 1  

  دسهم7500 همبيىجش اظىد هىع دًل بدالت مخىظغ بليمت 13

  دسهم 50هشس ي واخذ خشب بنى بدالت مخىظغ بليمت 

  سدهم 1200 ظاولت مىخب خشب بنى بدالت مخىظغ بليمت 12

  دسهم 600 هشس ي ثابذ بشجلالي واظىد ثابذ بدالت مخىظغ بليمت 12

ىن هبير اظىد هىع ظامعىهج بدالت مخىظغ بليمت 1   دسهم 1000 جلـٍض

 3605مىخب 

  سدهم 600 ظاولت صؼيرة دساظيت  خشب بنى بدالت مخىظغ بليمت 13

  دسهم 600 هشس ي ثابذ خشب  ثابذ بدالت مخىظغ بليمت 12

  دسهم 350 دوالب  خشب هبير بنى بدالت مخىظغ بليمت 1

 3602مىخب 

  سدهم 1400 ظاولت صؼيرة دساظيت  حلذ مخمل مع ظاولت صؼيرة  خشب بنى بدالت مخىظغ بليمت 14

  دسهم 500 ظاولت خشب بنى بدالت مخىظغ بليمت 2

  دسهم 100 هشس ي اظىد ثابذ بدالت مخىظغ بليمت 1

  دسهم 500 همبيىجش دًل اظىد بدالت مخىظغ بليمت 1

  دسهم 800 داجاشى اًبعىن ابيض معلم بدالت مخىظغ بليمت 1

 3603مىخب 

  سدهم 2100 ظاولت صؼيرة دساظيت  حلذ مخمل مع ظاولت صؼيرة  خشب بنى بدالت مخىظغ بليمت 21

  دسهم 500 ظاولت خشب بنى بدالت مخىظغ بليمت 2

  دسهم 200 هشس ي اظىد  والاخش بشجلالي ثابذ بدالت مخىظغ بليمت 2

ىن هبير اظىد هىع ؿيليبغ بدالت مخىظغ بليمت 1   دسهم 1000 جلـٍض

  دسهم 200 بشاد ماء اظىد بدالت مخىظغ بليمت 1

  دسهم 350 دوالب  خشب هبير بنى بدالت مخىظغ بليمت 1

 



 

 

 

 

 

 

 

 3601مىخب 

  سدهم 1500 ظاولت صؼيرة دساظيت  حلذ مخمل مع ظاولت صؼيرة  خشب بنى بدالت مخىظغ بليمت 15

  دسهم 500 ظاولت خشب بنى بدالت مخىظغ بليمت 2

  دسهم 100 هشس ي اظىد ثابذ بدالت مخىظغ بليمت 1

  دسهم 500 همبيىجش دًل اظىد بدالت مخىظغ بليمت 1

  دسهم 800 داجاشى اًبعىن ابيض معلم بدالت مخىظغ بليمت 1

 3604مىخب 

  سدهم 1000 ظاولت صؼيرة دساظيت  حلذ مخمل مع ظاولت صؼيرة  خشب بنى بدالت مخىظغ بليمت 10

  دسهم 200 ظاولت خشب بنى بدالت مخىظغ بليمت 1

  دسهم50 صبىسة بيضاء بدالت مخىظغ بليمت 1

 3606مىخب 

  سدهم 1500 ظاولت صؼيرة دساظيت  حلذ مخمل مع ظاولت صؼيرة  خشب بنى بدالت مخىظغ بليمت 15

  دسهم 200 ظاولت خشب بنى بدالت مخىظغ بليمت 1

ىن هبير اظىد هىع شاسب بدالت مخىظغ بليمت 1   دسهم 1000 جلـٍض

  دسهم 500 همبيىجش دًل اظىد بدالت مخىظغ بليمت 1

 

  وبعشض الحشاظت على املخاظب معه سؿضها واؿادث بانها ال جخدمل اعباء الحشاظت واعلىتها بصىسة مً في باملبلؽ املعالب بهاليهزا ما جم حجضه و

 في مىاحهت املخاظب معه  اعالن املىـز ضذها جموالاًام الخاليت ارا لضم الحاٌ و 2018-1-14  املىؿم   الاخذ للبيع ًىم مىعذاوخذدثمدضش الحجض 

ذ الالىترووي الخاص بها   وجم اللصم على واعالن البيع خالٌ ألاحل اللاهىوي للعلم بما حاء وهـار مـعىله كاهىها بصىسة عً مدضش الحجض   على البًر

خ البيع املزهىس اعاله واًضا كمذ بىضع الشمع الاخمش على حميع الابىاب  وملصم  الباب بملصم اعالن بيع مىلٌى باملضاد العلني وهخبذ عليه جاٍس

الؼلم وكمذ بؼلم الباب بمـاجيذ الششهت راتها  وكبل الؼلم بزاث املـاجيذ جم اهخظاس ظالب الخىـيز الهثر مً ظاعخين الخضاس هجاس وجاخش هثيرا ومً 

ثم خضش الىجاس وكام بؼلم امليان بزاث املـاجيذ هىن الاكـاٌ لم جىً مىاظبت لالكـاٌ املىحىدة على الباب مع العلم جم الخىبيه على العالب مىز 

 بذاًه الاهخلاٌ بشان اخضضاس هجاس و وجم الؼلم   هظشا لعذم وحىد مً ًخدمل الحشاظت 

 

 : لزا اعشض الامش على ظعادجىم بشان ما ًلي 

 

 اعخماد  ما حاء باملحضش   -1

 جم ػلم الششهت بزاث املـاجيذ والاؿضل جيليف العالب بخىؿير هجاس لخؼيير الاكـاٌ  -2

 

  ظهشا 2:00 واكـل في جمام العاعت وجــدشس هـزا مـدـضـشا مىــا بـزلً

 مامىسالخىـيز

 مشوان دمحم صالح
 

 املخاظب معه سؿضذ الخىكيع 

 واعلىتها بمدضش الحجض 

 

 


