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مذكرة تبليغ حكم
صادر عن محكمة صلح جزاء اربد

رقم الدعوى 3-15 ) 2014/12561  
(- سجل عام

تاريخ الحكم 2015/11/15
طالب التبليغ وعنوانه :

هيدرون للطاقة  
وكيلها المحامي سليمان أبو عتمة

المطلوب تبليغه وعنوانه :
محمد ذياب محمد الروسان 

مجهول مكان اإلقامة
خالصة الحكم : 

بالنسبة للشق الجزائي : 
المحاكمات  اصول  قانون  من   177 المادة  بأحكام  عمال 
بالحق  عليه  المدعى  عليه  المشتكى  ــة  ادان الجزائية 
اصــدار  بجرم  الــروســان  محمد  ذيــاب  محمد  الشخصي 
قانون  المادة 421 من  شيك بدون رصيد خالفا ألحكام 
واحــدة  سنة  مــدة  بالحبس  عليه  والحكم  العقوبات 

والرسوم والغرامة مائة دينار والرسوم 
بالنسبة لالدعاء بالحق الشخصي :

تقرر  التجارة  قانون  من    278 المادة  بأحكام  عمال 
عليه  المدعى  عليه  المشتكى  بإلزام  الحكم  المحكمة 
مبلغ  بأداء  الروسان  محمد  ذياب  محمد  لشخصي  بالحق 
) 3068 ( دينار ) ثالثة اآلف وثمان وستين دينارا أردنيا  
( للمشتكية المدعية بالحق الشخصي ) شركة هيدرون 
المحيط  اسم شركة  ذ.م.م  كانت مسجلة تحت  للطاقة 
المشتكى  وتضمين   ) ذ.م.م  المعدنية  الزيوت  لتجارة 
عليه المدعى عليه بالحق الشخصي الرسوم والمصاريف 
ومبلغ 154  دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 
9 % من تاريخ المطالبة الواقع في 2014/12/7 وحتى 

السداد التام 
 قرارا غيابيا بخصوص الشق الجزائي وبمثابة الوجاهي 
علنا  وأفهم  صدر  لالعتراض  قابال  الحقوقي  الشق  عن 

بتاريخ 2015/11/15 

مذكرة تبليغ حكم
صادر عن محكمة بداية حقوق عمان
رقم الدعوى 2-5 ) 2020/2165  

(- طلبات 
تاريخ الحكم 2020/7/12

طالب التبليغ وعنوانه :
الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي 

عمان – الدوار السادس – شارع زهران – بناية ) 207 (
وكيلها المحامي سليمان أبو عتمة

المطلوب تبليغه وعنوانه :
طارق مصطفى ابراهيم الغزو 

مجهول مكان اإلقامة
خالصة الحكم : 

تقرر المحكمة ما يلي :- 
التمويلي  التأجير  قانون  من   )  22  ( المادة  بأحكام  عمال   : اوال 
عبارة  وهو  الطلب  المأجور موضوع  رد  لسنة 2008  رقم 45 
فيوجن  فورد  نوع   )  25  –  22701( الرقم  ذات  المركبة  عن 

موديل 2017 والزام المستدعى ضده بتسليمها للمستدعية
مصرفية  أو  عدلية  كفالة  بتقديم  المستدعية  تكليف    : ثانيا 
الذي قد  العطل والضرر  ( وذلك لضمان  بقيمة ) 5124 دينار 
يلحق بالمستأجر اذا تبين ان المالك غير محق في طلبه وحال 
تقديم هذه الكفالة من قبل المستدعية ومضي عشر أيام من 
اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار للمستدعى ضده بدون طعن او 
اعتباره  به  الطعن  االستئناف في حال  تأييده من قبل محكمة 

سندا تنفيذيا قابال للتنفيذ كحكم قضائي 
ثالثا : عمال بأحكام المادة) 161 ( من االصول المدنية تضمين 

المستدعى ضده الرسوم والمصاريف
المدنية  األصول   من    )  166  ( المادة    باحكام  : عمال  رابعا 
والمادة 46 من قانون نقابة المحامين  إلزام المستدعىى  ضده 

بمبلغ ) 50 (  دينار أتعاب محاماة 
قرارا قابال لالستئناف صدر تدقيقا بتاريخ2020/7/12 باسم 
الحسين  ابن  الثاني  عبداهلل  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 

المعظم ) حفظه اهلل ورعاه ( 

مذكرة تبليغ حكم
صادر عن محكمة بداية حقوق عمان
رقم الدعوى 2-5 ) 2020/2100  

(- طلبات 
تاريخ الحكم 2020/7/8

طالب التبليغ وعنوانه :
الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي 

عمان – الدوار السادس – شارع زهران – بناية ) 207 (
وكيلها المحامي سليمان أبو عتمة

المطلوب تبليغه وعنوانه :
عبداهلل عادل حسين ابو حسين

مجهول مكان اإلقامة
خالصة الحكم : 

لهذا وتأسيسا على ما تقدم وسندا لظاهر البينة  أقرر :
التأجير  قــانــون  مــن   )  22  ( ــمــادة  ال بأحكام  عمال   •  
موضوع  المأجور  رد   2008 لسنة   45 رقم  التمويلي 
( والزام  الطلب والمتمثل بالسيارة رقم )50565 – 36 
المؤجرة  السيارة  وتسليم  بــإعــادة  ضــده  المستدعى 
المتكاملة  الشركة  للمستدعية  الطلب   موضوع  تمويليا 
عن  التمويلي  التأجير  اشــارة  ورفــع  التمويلي  للتأجير 
السيارة المشار اليها أعاله لدى دائرة  ترخيص السواقين  
لحين  هذا  مضمون  تنفيذ  يتوقف  ان  على  والمركبات 
) 3000 دينار  المستدعية لكفالة عدلية بقيمة  تقديم  

( ثالثة اآلف دينار تنظم حسب االصول 
قانون  مــن   166 و   161 المادتين  بأحكام  عمال   •  
اصول  المحاكمات المدنية والمادة 46 من قانون نقابة 
المحامين النظاميين  تضمين المستدعى ضده الرسوم 

والمصاريف ومبلغ ) 150( دينار بدل أتعاب محاماة 
قرارا قابال لالستئناف صدر تدقيقا باسم حضرة صاحب 
المعظم  الحسين  ابن  الثاني  عبداهلل  الملك  الجاللة 

بتاريخ2020/7/8 
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وزارة العدل
محكمه صلح حقوق غرب عمان
مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 

رقم الدعوى : 4-1 )3029-2019( سجل عام
تاريخ الحكم : 2019/12/31

طالب التبليغ وعنوانه : خلدون عارف محمد الشهوان           
عمان 

المطلوب تبليغه وعنوانه : 
مالك محمد احمد منسي

عين الباشا / مرج الحمام / دوار ام عبهره بالقرب من 
محطة وادي الشتاء اسكان البركة طابق اول   

خالصة الحكم :
وبالبناء على ما تقدم تقرر المحكمة الحكم بما يلي:

األحكام  مجلة  من   )1818( المادة  بأحكام  عماًل  أواًل: 
المدني  القانون  من    )707 )279و  والمواد  العدلية 
بأن  منسي(  احمد  محمد  )مالك  عليه  المدعى  إلزام 
مبلغ  الشهوان(  محمد  عارف  )خلدون  للمدعي  يدفع 
دعوى  ورد  دينار,  وعشرون  وتسعمائة  )1920(الــف 

المدعي بما زاد عن هذا المبلغ. 
ثانيًا: عماًل بأحكام المواد )163 و 166 و2/167( من 
قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة )4/46( من 
المدعى  تضمين  النظاميين  المحامين  نقابة  قانون 
والفائدة  المصاريف  وكامل  النسبية  الرسوم  عليه 
)9%( تسري  بواقع  به  المحكوم  المبلغ  القانونية عن 
سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية في 2019/8/7 
وحتى السداد التام ومبلغ )96( اتعاب محاماة للمدعي 

.
المدعي قابال«لالستئناف وبمثابة  حكمًا وجاهيًا بحق 
صدر  لالعتراض  قاباًل  عليه  المدعى  بحق  الوجاهي 
الهاشمية  الجاللة  صاحب  حضرة  باسم  علنًا  وافهم 
)حفظه  المعظم  الحسين  بن  الثاني  عبداهلل  الملك 

اهلل ورعاه( بتاريخ 2019/12/31 .

وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 
)2350- 2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
       احمد فايز صالح الزبن 

/ طريق  الطيبة   / / عمان  العنوان: عمان        
 / الطبي  البراء  جمعية  مثلث  السوق   خريبة 

بقالة ابو زهير 
رقم االعالم السند التنفيذي : 1

تاريخه : 
محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان

والرسوم  دينار   2000  : الدين  به  المحكوم 
والفوائد القانونية 

يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 
تلي تبليغك هذا 

االخطار الى المحكوم له / الدائن : 
عصام احمد تايه صالح 

المبلغ المبين اعاله 
واذا انقضت هذه المدة ولم تؤد الدين المذكور 
دائرة  ستقوم  القانونية  التسوية  تعرض  او 
التنفيذ بمباشرة المعامالت القانونية التنفيذية 

الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء سحاب

مذكرة علم وخبر تبليغ اعالم جزائي 
صادرة عن محكمة صلح جزاء سحاب
رقم القضية وتاريخ صدور القرار : 

7-3 )682-2018( سجل عام
تاريخ صدور القرار : 2020/2/27

للتجاره  ــه  ــي االردن شركة   : المشتكي  اســم 
والصناعه والتبريد واخرون 

 اسم المحكوم عليه : براء محمد حسين عبيدات
الرقم الوطني : 9881063622

شارع  حكما   / اربد   : تبليغه  المطلوب  عنوان 
عبد المجيد

منزل  الصحي  المركز  من  بالقرب  عبيدات   
رقم 94 

خالصة الحكم : 
الحبس مدة سنتين والرسوم

عليه  المشتكى  بحق  الوجاهي  بمثابة  حكمًا 
الشق  عن  الشخصي  بالحق  عليه  المدعى 

الجزائي والحقوقي قاباًل  لالعتراض
عبد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  باسم  صدر 

اهلل الثاني بن الحسين المعظم
 وافهم علنًا بتاريخ  2020/2/27

نوع الجرم : اساءة االمانة المشددة )423( 
نوع الجرم : بمثابة الوجاهي 

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 
)14073- 2020( سجل عام ص

اسم المحكوم عليه / المدين :
فريد عبد علي الوحش

شارع   – الياسمين  ضاحية   / عمان  العنوان: 
محمود الوحش – بناية رقم 3 

رقم االعالم السند التنفيذي : 1-5 / )19899-
2019( – سجل عام  

تاريخه : 2020/2/19
محل صدوره : تنفيذ عمان

والرسوم  دينار   1300  : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

محمد اسماعيل سليمان عطون 
المبلغ المبين اعاله

واذا انقضت هذه المدة ولم تؤد الدين المذكور 
دائرة  ستقوم  القانونية  التسوية  تعرض  او 
التنفيذ بمباشرة المعامالت القانونية التنفيذية 

الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ عمان

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق سحاب  

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه  / بالنشر

رقم الدعوى :1-7 )337- 2020 ( 
سجل عام

الهيئة/ القاضي : نانسي سميح زعل الجعافره  
اسم المدعى عليهم وعنوانهم : 

 •  عبد المعين احمد شعبان كناكر
 • مؤمن احمد شعبان كناكر
 • مهند احمد شعبان كناكر

 • محمد احمد شعبان كناكر
 • سهام محمد ديب مصطفى بزنكو 

  سحاب / الحي الجنوبي 
الموافق  :االثــنــيــن  ــوم  ي حــضــورك  يقتضى 

 2020/9/28
الساعة 9:00

اقامها  والتي  اعــاله  رقم  الدعوى  في  للنظر 
عليك المدعي :

رعد محمد ابراهيم الجبر واخرون 
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق عليك 
محاكم  قانون  في  عليها  المنصوص  االحكام 

الصلح وقانون اصول المحاكمات المدنية .

وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 
)1142- 2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
       حسن اسماعيل حسني االيوبي  

العنوان: عمان / ابو علندا اسكان الكهربا        
شارع تميمه بنت ابي سفيان عماره 2

رقم االعالم السند التنفيذي : 1
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان
والــرســوم  ديــنــار   80  : الــديــن  بــه  المحكوم 

والفوائد القانونية 
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

تيسير محمد خالد الحنيطي 
المبلغ المبين اعاله 

واذا انقضت هذه المدة ولم تؤد الدين المذكور 
دائرة  ستقوم  القانونية  التسوية  تعرض  او 
التنفيذ بمباشرة المعامالت القانونية التنفيذية 

الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل
دائرة تنفيذ العقبة

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-35 
)1438- 2020( سجل عام ص

اسم المحكوم عليه / المدين :
شركة البحر االحمر الدوائية 

التجاري خلف مسجد  السوق   / العقبة  العنوان: 
الحسين بن علي 

رقم االعالم السند التنفيذي : 
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ العقبة
والرسوم  دينار   5000  : الدين  به  المحكوم 
المحاماة  واتعاب  العقار   واخــالء  والمصاريف 

والفائدة القانونية ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

يوسف ابراهيم يوسف الخضري 
المبلغ المبين اعاله

واذا انقضت هذه المدة ولم تؤد الدين المذكور 
دائرة  ستقوم  القانونية  التسوية  تعرض  او 
التنفيذ بمباشرة المعامالت القانونية التنفيذية 

الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ العقبة

وزارة العدل
دائرة تنفيذ سحاب

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-7 
)845- 2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
حمزه عمر صبحي الكتوت 

الستاليت  سوق  شارع  سحاب   / عمان  العنوان: 
بالقرب من محالت الدكتور – محالت الكتوت  

 ،  351170  : التنفيذي  السند  ــالم  االع رقــم 
 351168 ، 351112 ، 351169 ، 351171

تاريخه : 
محل صدوره : تنفيذ سحاب

والرسوم  دينار   2975   : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

محمد عبد الرحمن محمد طه 
المبلغ المبين اعاله 

واذا انقضت هذه المدة ولم تؤد الدين المذكور 
دائرة  ستقوم  القانونية  التسوية  تعرض  او 
التنفيذ بمباشرة المعامالت القانونية التنفيذية 

الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ سحاب

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق الزرقاء 

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه / بالنشر

رقم الدعوى :1-10 )306- 2020 
( سجل عام

ابو  محمود  محمد  نادين  القاضي:  الهيئة/ 
حشيش  

اسم المدعى عليه وعنوانه : 
فيصل مرزوق نزال المشاقبه 

الزرقاء / جبل االميره رحمه – شارع   : العنوان 
االميره مقبوله – بنايه رقم 2

الموافق  الثالثاء   : ــوم  ي حــضــورك  يقتضى 
 2020/8/18
الساعة 9:00

اقامها  والتي  اعــاله  رقم  الدعوى  في  للنظر 
عليك المدعي :

فاخر عوض عبد اهلل االسمر 
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق عليك 
محاكم  قانون  في  عليها  المنصوص  االحكام 

الصلح وقانون اصول المحاكمات المدنيه .

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان / قسم جنوب عمان 
اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )2537- 
2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
غسان ايوب علي مصطفى

مراد  شارع  القويسمه  عمان   / عمان  العنوان: 
عبد  بن  عمر  مسجد  من  بالقرب  هلل  الحمد 

العزيز منزل غسان ايوب
رقم االعالم السند التنفيذي : 2 ، 1 ، 4 ، 3

تاريخه : 
محل صدوره : تنفيذ عمان / قسم جنوب عمان 
والرسوم  دينار   800  : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

محمد حسين عيسى محي الدين 
المبلغ المبين اعاله

واذا انقضت هذه المدة ولم تؤد الدين المذكور 
دائرة  ستقوم  القانونية  التسوية  تعرض  او 
التنفيذ بمباشرة المعامالت القانونية التنفيذية 

الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 5-1 )1014-2020( سجل عام

تاريخ الحكم : 2020/1/29
سليمان  حــمــاده  نبيل   : وعنوانه  التبليغ  طالب 

الهشلمون  
عمان 

المطلوب تبليغه وعنوانه : 
محمد خالد حمد حماد الطراونه 

عمان / قرب دوار الرابيه مجمع لؤلؤه الرابيه عماره 
7 فوق مطعم الكلحه 

خالصة الحكم :
لذا وتأسيسا على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي:-

)1/181و1/185و1/186(  المواد  بأحكام  1- عمال 
من   )224( الــمــادة  وبــداللــة  التجارة  قــانــون  مــن 
القانون ذاته والمادتين )10و11( من قانون البينات 
الحكم بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 

)2640( دينار.
و166و167(مـــن  ــمــواد)161  ال بأحكام  عمال   -2
قانون أصول المحاكمات المدنية و المادة )186/ب( 
قانون  من   )4/46( والــمــادة  التجارة  قانون  من 
الرسوم  عليه  المدعى  تضمين  المحامين  نقابة 
محاماة  أتعاب  دينار   )132( ومبلغ  والمصاريف 
الكمبيالة  استحقاق  تاريخ  من  القانونية  والفائدة 

االولى بتاريخ 2019/1/30 وحتى السداد التام. 
الوجاهي  وبمثابة  المدعي  بحق  وجاهيا  حكما 
وافهم  صدر  لالعتراض  قابال  عليه  المدعى  بحق 
الملك  الهاشمية  الجاللة  صاحب  حضرة  باسم  علنا 
بتاريخ  المعظم  الحسين  بــن  الثاني  اهلل  عبد 

.2020/1/29

مذكرة تبليغ حكم بالنشر
صادرة عن محكمة صلح حقوق عمان

رقم الدعوى: 2020/5609.
تاريخ الحكم: 2020/6/30.

العربية  التأمين  شركة  التبليغ:  طالبة 
األردن المساهمة العامة وكيلها المحامي 

حسام المعشر
الشميساني  عــمــان/  وكيلها:  عــنــوان 
 – شريف  الحميد  عبد  الشريف  شارع   –

بناية )3(.
المطلوب تبليغه: عبد الفتاح محمد عقل 

دلوع
وعنوانه: مجهول مكان اإلقامة حاليًا.

خالصة الحكم:
الفتاح  ــد  )عــب عليه  الــمــدعــى  ــزام  ــ إل
للمدعية  يــؤدي  بان  دلــوع(  عقل  محمد 
الرسوم  وتضمينه  دينار   )500( مبلغ 
أتعاب  دينار   )25( ومبلغ  والمصاريف 
تاريخ  من  القانونية  والفائدة  محاماة 

المطالبة وحتى السداد التام.
وبمثابة  المدعية  بحق  وجاهيا  حكما 
قابال  عليهما  المدعى  بحق  الوجاهي 
بتاريخ  علنا  وافهم  صــدر  لالعتراض 

2020/6/30

مذكرة تبليغ الئحة استئناف بالنشر
صادرة عن محكمة صلح حقوق عمان

رقم الدعوى: 2020/8592.
العربية  التأمين  التبليغ: شركة  طالبة 
المحدودة  العامة  المساهمة  األردن 

وكيلها المحامي حسام المعشر
/ الشميساني – شارع  عنوانها: عمان 
بناية   – شرف  الحميد  عبد  الشريف 

رقم )3(.
المطلوب تبليغه: حمزة محمود حسن 

الكلوب.
وعنوانه: مجهول مكان اإلقامة حاليًا.

الئحة  تبليغها:  المطلوب  األوراق 
استئناف.

المحكمة  لقلم  مراجعتك  يقتضي 
الئحة  عــن  نسخة  تبليغك  لغايات 
ذات  الدعوى  على  المقدم  االستئناف 
لــم تحضر في  فـــإذا  ــاله،  أعـ الــرقــم 
األحكام  عليك  تطبق  المحدد  الموعد 
محاكم  قانون  في  عليها  المنصوص 
المحاكمات  ــول  أص وقــانــون  الصلح 

المدنية.
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مذكرة تبليغ اعالم حكم حقوقي 
صادر عن محكمة صلح حقوق عمان 
رقم  الدعوى:    2020/2508              

تاريخ الفصل  :  18 / 2 /2020
المدعية : شركة االتصاالت االردنية  
ضيف  سحر  المحامون   وكالؤها   /
اهلل  ضيف  ياسر  و  مساعده  اهلل 
مساعده  اهلل  ضيف  ويزن  مساعده 

وهبه ضيف اهلل مساعده /عمان 
شركة    : تبليغه  المطلوب  اســم 
تلك  بصفتها  وشركاه  الكوز  سيد 
و/ أو بصفتها مالكة االسم التجاري 
عامر   .2 للمقاوالت  غانم  مؤسسة 

سيد سالم الكوز.
دفع   : ومندرجاته  الحكم  خالصة  
مع  و)41(  ديــنــار    )370  ( مبلغ 
تضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 
اتعاب  فلس   )  0  ( و  دينار    )29(
وحتى  القانونية  والفائدة  محاماه 

السداد التام.

مذكرة تبليغ اعالم حكم حقوقي 
صادر عن محكمة صلح حقوق شمال 

عمان 
رقم  الدعوى:    2019/6728

تاريخ الفصل  :  31 / 12 /2019
المدعية : شركة بسام احمد ملحس 
وشركاه /روضة ومدارسة المشرق 
الدولية  / وكالؤها المحامون  سحر 
ضيف  ياسر  و  مساعده  اهلل  ضيف 
اهلل  ــزن ضــيــف  ويـ مــســاعــده  اهلل 
اهلل مساعده  وهبه ضيف  مساعده 

/عمان 
شركة    : تبليغه  المطلوب  اســم 
محدودة  والتغليف  للعزل  النديم 

المسؤولية  .
دفع   : ومندرجاته  الحكم  خالصة  
مع  و)0(  ديــنــار    )7700  ( مبلغ 
تضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 
اتعاب  فلس   )  0  ( و  دينار    )385(
وحتى  القانونية  والفائدة  محاماه 

السداد التام.

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه / بالنشر صادره عن محكمة 

صلح حقوق عمان   
رقم الدعوى: 11370  /2020
هيئة القاضي : هديل ابو زيد  .

الرعاية  عليه: شركة  المدعى  اسم 
السريعه للخدمات البريدية ذ.م.م   

الخميس          ــوم   ي   : الجلسة  موعد 
الموافق  2020/9/10  

الساعه : 9 صباحا 
في  للنظر  حــضــوركــم  يقتضي 
مراجعه  ضرورة  مع  أعاله  الدعوى 
المرفقات   الستالم  المحكمة  قلم 
والتي اقامتها عليك المدعية شركة 
دي اتش ال اوبريشنز ب.ف االردن    
وكالؤها المحامون سحر ضيف اهلل 
مساعده وياسر ضيف اهلل مساعده 
وهبه  مساعده  اهلل  ضيف  ــزن  وي

ضيف اهلل مساعده .

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه / بالنشر صادره عن محكمة 

صلح حقوق عمان   
رقم الدعوى: 12226  /2020

هيئة القاضي : عماد العدوان .
اسم المدعى عليه: 1. محمد نايف 
فؤاد  مهند   .2 سعادة  عبدالرحمن 

احمد حمدان .
ــد          ــوم  االح ــ ــد الــجــلــســة :  ي مــوع

الموافق  2020/9/6  
الساعه : 9 صباحا 

في  للنظر  حــضــوركــم  يقتضي 
مراجعه  ضرورة  مع  أعاله  الدعوى 
المرفقات   الستالم  المحكمة  قلم 
المدعية  عليك  اقامتها  ــتــي  وال
االردنية وكالؤها  االتصاالت  شركة 
المحامون سحر ضيف اهلل مساعده 
ويزن  مساعده  اهلل  ضيف  وياسر 
ضيف اهلل مساعده وهبه ضيف اهلل 

مساعده .

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه / بالنشر صادره عن محكمة 

صلح حقوق عمان   
رقم الدعوى: 12328  /2020

هيئة القاضي : راية متروك  .
علي  حسين  عليه:  المدعى  اســم 

حامد الكوفحي  
االربــعــاء          يــوم     : الجلسة  موعد 

الموافق  2020/9/16  
الساعه : 9 صباحا 

في  للنظر  حــضــوركــم  يقتضي 
مراجعه  ضرورة  مع  أعاله  الدعوى 
المرفقات   الستالم  المحكمة  قلم 
المدعية  عليك  اقامتها  ــتــي  وال
االردنية وكالؤها  االتصاالت  شركة 
المحامون سحر ضيف اهلل مساعده 
ويزن  مساعده  اهلل  ضيف  وياسر 
ضيف اهلل مساعده وهبه ضيف اهلل 

مساعده .

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه / بالنشر صادره عن محكمة 

صلح حقوق  شمال عمان   
رقم الدعوى: 2995  /2020

هيئة القاضي : ماهر النيف   .
الرعاية  عليه: شركة  المدعى  اسم 
السريعه للخدمات البريدية ذ.م.م   

الثالثاء          يـــوم     : الجلسة  مــوعــد 
الموافق  2020/9/15  

الساعه : 9 صباحا 
في  للنظر  حــضــوركــم  يقتضي 
مراجعه  ضرورة  مع  أعاله  الدعوى 
المرفقات   الستالم  المحكمة  قلم 
والتي اقامتها عليك المدعية شركة 
دي اتش ال اوبريشنز ب.ف االردن    
وكالؤها المحامون سحر ضيف اهلل 
مساعده وياسر ضيف اهلل مساعده 
وهبه  مساعده  اهلل  ضيف  ــزن  وي

ضيف اهلل مساعده .

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه/ بالنشر

صادرة عن محكمة صلح حقوق عمان 
رقم الدعوى: 2020/12773

الهيئة/ القاضي
عماد عبد اهلل محمد العدوان 
اسم المدعى عليه وعنوانه: 

احمد سليمان محمد الشويات 
مجهول مكان اإلقامة وآخر عنوان له: 

عمان/ عمان/ الجندويل/ قرب ياسر مول 
الموافق  الــثــالثــاء  يـــوم   حــضــورك  يقتضي 
2020/8/18 الساعة 9:00 للنظر في الدعوى 

رقم أعاله والتي أقامها عليك المدعي:
المصرفية  العربية  المؤسسة  بنك  شركة 
زنيمه  أبو  فيصل  المحاميان  وكيلها  )األردن( 
الموعد  في  تحضر  لم  فــإذا  كوكش  ومجدي 
المحدد تطبق عليك األحكام المنصوص عليها 
في قانون أصول المحاكمات المدنية  و قانون 
المحكمة  قلم  مراجعه  وعليك  الصلح  محاكم 

المختصة الستالم الئحة الدعوى ومرفقاتها.  

اخطار بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ
محكمة بداية الزرقاء الموقره

رقم الدعوى :       11924 /    
2019

عبد  احمد  راسم  عليه:    المحكوم  اسم 
قاسم .

دينار   )  904,18 ( الدين   / به  المحكوم 
المحاماة  واتعاب  والمصاريف   والرسوم 

ان وجدت  والفائدة القانونية ان وجدت  
خمسةعشر  خالل  تؤدو  ان  عليكم  يجب 
االخطار  هذا  تبليغكم  تاريخ  تلي  يوما 
الــدائــن شركة  ــهــا/  ل الــمــحــكــوم  الـــى 
المحامون  وكالؤها  االردنية  االتصاالت 
ياسر ضيف  و  اهلل مساعده  سحر ضيف 
اهلل مساعده ويزن ضيف اهلل  مساعدة  
 5550022/ مساعده  اهلل  ضيف  وهبه 

. 077
الدين  ــؤد  ت ــم  ول الــمــده  انقضت  واذا 
 ، القانونية  التسوية  او تعرض  المذكور 
ستقوم دائرة التنفيذ بمباشرة المعامالت 

التنفيذية االزمة قانونا بحقك.

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه / بالنشر صادره عن محكمة 

صلح حقوق عمان   
رقم الدعوى: 12298  /2020

هيئة القاضي : هبه المومني  .
وعمر  رفعت  عليه: شركة  المدعى  اسم 
رافع  شريف  عمر   .2 نــزال  عبدالعزيز 
بصفته  و/أو  الشخصية  بصفته  نــزال 
المدعى  الشركة  في  متضامن  شريك 
عليها االولى 3. رفعت شريف رافع نزال .

موعد الجلسة :  يوم  الثالثاء         الموافق  
  2020/9/15

الساعه : 9 صباحا 
الدعوى  في  للنظر  حضوركم  يقتضي 
المحكمة  قلم  مراجعه  مع ضرورة  أعاله 
اقامتها عليك  والتي  المرفقات   الستالم 
االردنــيــة  االتــصــاالت  شركة  المدعية 
اهلل  ضيف  سحر  المحامون  وكــالؤهــا 
مساعده وياسر ضيف اهلل مساعده ويزن 
اهلل  ضيف  وهبه  مساعده  اهلل  ضيف 

مساعده .

مذكرة تبليغ اعالم حكم حقوقي 
صادر عن محكمة صلح حقوق شمال 

عمان 
رقم  الدعوى:    2020/700              

تاريخ الفصل  :  25 / 2 
2020/

فرحان  محمد  لــؤي   : المدعية 
المحامون   وكــالؤهــا    / الحمد 
يارا  و  العساف  مصطفى  سارة 

زهير العزه  /عمان 
زاهر    : تبليغه  المطلوب  اسم 

فايز محمد الحويطات .
خالصة  الحكم ومندرجاته : دفع 
مع  و)0(  دينار    )1900  ( مبلغ 
والمصاريف  الرسوم  تضمينه 
 )  0  ( و  ــار   ــن دي  )95( ومبلغ 
والفائدة  محاماه  اتعاب  فلس 

القانونية وحتى السداد التام.

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه / بالنشر صادره عن محكمة 

صلح حقوق عمان   
رقم الدعوى: 11781  /2020

هيئة القاضي : نيفين زعتر .
الحمزة  شركة   .1 عليه:  المدعى  اسم 
وعساف بصفتها تلك و/أو بصفتها تعمل 
وعساف  الحمزة  التجاري  االســم  تحت 
نجيب  نــاجــي  معتصم   .2. لــالســكــان 
سعيد  خالد  صهيب   .3 عساف  محمود 

الحمزة 4. سعيد عبد سعيد الحمزة . 
ــوم  االربـــعـــاء          ــ :  ي الــجــلــســة  ــد  ــوع م

الموافق  2020/9/9  
الساعه : 9 صباحا 

الدعوى  في  للنظر  حضوركم  يقتضي 
المحكمة  قلم  مراجعه  مع ضرورة  أعاله 
اقامتها عليك  والتي  المرفقات   الستالم 
االردنــيــة  االتــصــاالت  شركة  المدعية 
اهلل  ضيف  سحر  المحامون  وكــالؤهــا 
مساعده وياسر ضيف اهلل مساعده ويزن 
اهلل  ضيف  وهبه  مساعده  اهلل  ضيف 

مساعده .

مذكرة تبليغ اعالم حكم حقوقي 

صادر عن محكمة صلح حقوق سحاب

رقم  الدعوى:    2018/776
تاريخ الفصل  :  27 / 11 /2018

اوبريشنز  ال  : شركة دي اتش  المدعية 

ب.ف االردن   / وكالؤها المحامون  سحر 

اهلل  ضيف  ياسر  و  مساعده  اهلل  ضيف 

مساعده ويزن ضيف اهلل مساعده وهبه 

ضيف اهلل مساعده /عمان 

اسم المطلوب تبليغه :  1.شركة محمد 

حسن  زكــي  2.حــســن  سليمان  زكــي 

سليمان 3. محمد زكي حسن سليمان .

خالصة  الحكم ومندرجاته : دفع مبلغ ) 

1806(  دينار و)0( مع تضمينه الرسوم 

والمصاريف ومبلغ )90( دينار  و ) 300 

( فلس اتعاب محاماه والفائدة القانونية 

وحتى السداد التام.

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق سحاب

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 7-1 )209-2016( سجل عام

تاريخ الحكم : 2020/2/24 
طالب التبليغ وعنوانه : عيد حمدان سعد الدبايبه  

سحاب
وكيله المحامي حسين الحيت

المطلوب تبليغهم وعنوانهم : 
 • هندو محمود محمد الهباهبه  • نضال ضيف اهلل محمد الدبايبه   • عمر مفلح سويلم حماد   • سلمان مفلح 
سويلم حماد   • يحيى مفلح سويلم حماد  • سليمان مفلح سويلم حماد  • محمد علي فهيد الشوابكه   • رندة 
محمود محمد الهباهبه   • فراس نايف محمود شديفات   • رهام هالل عيد الشديفات  • محمود محمد حمد 
الصبار  • وليد محمود محمد الصبار   • ميسر سعد عبد الرحمن الدبايبه   • محمد منصور سويلم الدبايبه   
• فضل منصور سويلم الدبايبه   • غازيه منصور سويلم الدبايبه   • علي مفلح سويلم الدبايبه   • سعد 
عبدالرحمن موسى الدبايبه   • زياد هالل عيد شديفات   • زياد منصور سويلم الدبايبه   • خليل احمد مسلم 

السلمان   • حسنيه منصور سويلم الدبايبه   • اختتام منصور سويلم الدبايبه 
سحاب / خشافية – الدبايبة – خلف مدرسة الذكور 

خالصة الحكم :
أوال : عمال بأحكام المادة 4/2/هـ من قانون تقسيم األموال غير المنقولة إزالة الشيوع في قطعة األرض 

موضوع الدعوى حسب ماجاء في التقرير النهائي والمعامله االفرازيه، على النحو التالي:
ثالثًا : اعتبار تقرير الخبرة النهائي ومعاملة االفراز النهائيه جزء ال يتجزأ من هذا الحكم. 

رابعا: عماًل باحكام المواد 161 من األصول المدنية و12 من قانون تقسيم األموال غير المنقولة المشتركة 
تضمين المدعي والمدعى عليهم الرسوم والمصاريف كل بنسبة حصته في سند التسجيل.

خامسا: عماًل باحكام المادة 166 من قانون اصول المحاكمات المدنية و46 من قانون نقابة المحامين الزام 
المدعى عليهم باتعاب محاماة مقدارها 1000 دينار كل بنسبة حصته في سند التسجيل .

حكمًا وجاهيًا بحق المدعي قابال لالستئناف وبمثابة الوجاهي بحق المدعى عليهم قابال لالعتراض 
صدر باسم حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني بن الحسين المعظم 

وافهم علنا بتاريخ 2020/2/24

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعي 
عليه

صادرة عن محكمة صلح حقوق غرب 
عمان /بالنشر

رقم الدعوى 1-5 )   2020/1377(
سجل عام

الهيئة القاضي غدير عقيالن
اسم المدعي عليهم و عنوانه :

مريم محمد يوسف دوالت
مجهول اإلقامة

يقتضي حضورك واستالم كافة مرفقات 
القلم  من  ومرفقاتها  الــدعــوى  الئحة 

للنظر بالدعوى أعاله االحد  الموافق
2020 /9/ 13

عليها  أقامها  التي  و   9:00 الساعة 
الهواتف  لخدمات  ــة  ــي األردن الشركة 
وسام  المحامي  وكيلها   ) )زين  المتنقلة 

القباعي
فان

تطبق  المحدد  الموعد  في  تحضر  لم 
عليك الشروط و

قانون  في  عليها  المنصوص  االحكام 
أصول المحاكمات المدنية

اعالن بيع مركبة بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ عمان 

رقم الدعوى التنفيذية : 5 -11 / ) 2939 
– 2020 ( – سجل عام

المزاد  في  للبيع  مطروح  بأنه  للعموم  يعلن 
في  عمان  تنفيذ  دائـــرة  طريق  وعــن  العلني 

القضية التنفيذية رقم اعاله و المتكونة بين 
المحكوم له / الدائن بنك االردن وكيله المحاميان 

اسامة سكري و عالء الزعمط 
و المحكوم عليه المدين : فيصل غيث خالد بكري 
المركبة رقم : 29758 ترميز 36 نوع مرسيدس 

موديل 2018 
و المحجوزة لدى كراج : كراج بيسالن الكائن في 

SOFEX شارع الحزام مقابل
و العائدة ملكيتها للمحكوم عليه / المدين اعاله .

الدخول  المزاد  في  باالشتراك  يرغب  من  فعلى 
بوزارة  الخاص  االلكتروني  المزاودات  موقع  الى 

https://auctions.moj.gov.jo العدل
التأمين  قيمة  ودفع  المركبة  بيانات  لمشاهدة 
10% من القيمة المقدرة للمركبة من قبل الخبير 

الفني و البالغة 40000 دينار ) الكترونيا (
تاريخ  من  وذلــك  الكتروني  بشكل  الــمــزاودة  و 
الساعة   2020/8/25 تاريخ  وحتى  االعالن  هذا 

2:20 م 
علما بان الرسوم و الطوابع و الداللة تعود على 

المشتري .
مأمور التنفيذ عمان 

وزارة العـدل
دائرة تنفيذ

 محكمة بداية شمال عمان
الرقم 2018/8387/ع    التاريخ 2020/8/12  

دائرة تنفيذ محكمة شمال عمان
اعالن بيع بالمزاد العلني باإلحالة القطعيه  لمدة )10( ايام صادر 

عن دائرة تنفيذ محكمة شمال عمان
 في القضية التنفيذية رقم 2018/8387/ع

فيصل  المحاميان  وكيلها  )االردن(  المصرفيـة  العربية  المؤسسـة  بنك  شركة  الدائن:  بين  المتكونة  و 
ابوزنيمة و عناد الشمري 

و بين المدين: اياد عبدالقادر موسى حداد.
يعلن للعموم بانه مطروح للبيع بالمزاد العلني وعن طريق دائرة تنفيذ محكمة شمال عمان قطعة االرض 
أراضي  إلى  والتابعة تسجيليا  أراضي قرية خلدا لوحه 3 خلدا   العوجانيه من  رقم  579 من حوض 3 

شمال عمان .
وصف عقار:

 579 رقم  األرض  قطعة  على  مقامه  والبنايه  خلدا  منطقة  في  الشقه  ضمنها  تقع  والتي  البنايه  تقع  
العوجانيه من أراضي قرية خلدا لوحة 3 ونوع األرض طوابق وشقق وتسجيليا تابعه لدائرة  حوض 3 
أراضي شمال عمان وتنظيميا تابعه المانة عمان الكبرى منطقة تالع العلي وام السماق وخلدا وتنظيمها 
سكن أ وتقع البنايه على شارع الشهيد وصفي التل وتقع مقابل المدرسه الدوليه للجاليات االجنبيه وتقع 
ضمن حي سكني معروف باسم حي خلدا والبناء يحمل الرقم 3 حسب ترقيم امانة عمان الكبرى والبنايه 
واجهات  والبنايه  الطوابق  قانون  والعماره مفروزه على  االساسيه متوفره  الخدمات  تشطيب جيد وكافة 
حوالي  البناء  وعمر  كهربائي  ومصعد  حديد  درابزين  مع  الدرج  بيت  من  مخدومه  والشقق  نظيف  حجر 

6 سنوات وكافة الخدمات االساسيه متوفره لها والبنايه معروفه باسم عمارة شركة الهيكل لالسكان .
وصف الشقه :

والبالغ مساحتها  الثاني عدا سطحها  الطابق  الشماليه من  الشقه  الرقم 579/121 وهي  الشقه تحمل 
حسب سند التسجيل 190 متر مربع وتحمل الرقم 8 حسب الترقيم الداخلي للبنايه والشقه لها مدخل من 
بيت الدرج وهي مؤلفه من غرفة ضيوف مع طعام االرضيه رخام مع ديكورات جبصن بورد وحمام ضيوف 
وغرفة معيشه االرضيه رخام مفتوحه على المطبخ والمطبخ راكب خشب مع جرانيت ملحق بها بلكونه 
وموزع رخام وغرفة خادمه مع حمام وثالثة غرف نوم منهم واحده ماستر مع حمام وحمام ثاني بين الغرف 
االرضيه وجوانب المطبخ والحمامات سيراميك مع ديكورات جبصن بورد كامل الشقه والشبابيك المنيوم 
والشبابيك  خشب  الداخليه  واالبواب  المستقله  المركزيه  بالتدفئه  مزوده  والشقه  كهرباء  اباجورات  مع 

والتشطيب بشكل عام ديلوكس .
التقدير : 

حسب موقع الشقه وحسب التشطيبات والوصف السابق لها وموقعها اقدر سعر المتر المربع الواحد بمبلغ 
800 دينار .

 • مساحة الشقه 190 متر مربع x  800 دينار المتر = 152000 الف دينار .
مائه واثنان وخمسون الف دينار .

وهذا السعر يشمل ما يتبع للشقه حصص بارض العقار والخدمات وبيت الدرج والمصعد وطابق الخدمات 
جميعها يوجد للشقه حصص بها .

وان األسس التي اعتمدنا عليها بتقدير سعر المتر المربع للشقه وقيمتها االجماليه بصفتنا خبراء وعلى 
المطقه كما استفسرت  المنطقه وأجريت كشوفات بنفس  التقديرات للشقق بنفس  اطالع تام بأسعار 
بطريقه غير مباشره وقد راعينا موقع الشقه ومساحتها نوعية التشطيبات حسب الوصف بتقرير الخبره .

علما بانه تم اإلحالة القطعية على المزاود األخير بنك المؤسسة العربية المصرفية بمبلغ )77520( دينار 
فعلى من يرغب بالمزاودة التوجه الى دائرة تنفيذ محكمة شمال عمان خالل مدة 10 ايام لليوم التالي لهذا 
النشر مصطحبا معه التأمين 10% علما بان نسبة الضم 10% من القيمة المقدرة البالغة 152000 الف 

دينار )مائه واثنان وخمسون الف دينار (  علما بان رسوم والطوابع تعود على المشتري.
مأمور تنفيذ محكمة شمال عمان

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 1-5 )2020-6236( 

سجل عام
تاريخ الحكم : 2020/6/16

طالب التبليغ وعنوانه : صالح مصطفى عيسى شقفه           
عمان/ الرجيب – المنطقه الصناعيه 

المطلوب تبليغهم وعنوانهم : 
1- امجد كاظم محمد عوض

2- عامر عبد العزيز حسن ياسين
3- شركة الخضراء لالبنيه والعقارات

بجانب   – الماريوت  فندق  خلف   – الشميساني   / عمان 
سوبر ماركت دهب – بناية 41 ط4

خالصة الحكم :
لذلك وتأسيسا على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي :-

و  المواد 123 و185 و228 و260 و263  باحكام  عماًل 
من قانون التجارة والمادتين 10 و11 من قانون البينات 
والمادة 1818 من مجلة االحكام العدلية والمواد 1/161 
المدنية  المحاكمات  اصــول  قانون  من  و166  و163 
بالزام  الحكم  المحامين  نقابة  قانون  والمادة 4/46 من 
والتضامن  بالتكافل  للمدعي  يؤدوا  بان  عليهم  المدعى 
تضمينهم  مع  دينار   3500 والبالغ  به  المدعى  المبلغ 
محاماة  أتعاب  دينار   175 ومبلغ  والمصاريف  الرسوم 
البنك  على  الشيك  تاريخ عرض  من  القانونية  والفائدة 
المسحوب عليه في 2015/8/2 وحتى السداد التام وذلك 

بنسبة 9% من المبلغ المحكوم به.
وبمثابة  لالستئناف(  )قابال  المدعي  بحق  وجاهيًا  قرارًا 
صدر  لالعتراض(  )قابال  عليهم  المدعى  بحق  الوجاهي 
وأفهم علنًا باسم حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهلل 
في     ورعــاه(  اهلل  )حفظه  المعظم  الحسين  ابن  الثاني 

2020/6/16
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اعالن بيع بالمزاد العلني / احالة قطعية
صادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية شمال عمان

في الدعوى التنفيذية رقم )2018/8388( 
يعلن للعموم بانه مطروح للبيع بالمزاد العلني في القضية التنفيذية رقم اعاله والمتكونة فيما 

بين:
 المحكـوم لـه الدائن: البنك العربي ش.م.ع.

والمحكوم عليه المدين:-  نواف محمد عبد المجيد محمد 
  كامل حصص نواف محمد عبد المجيد محمد في الشقة رقم  )121( والتي تقع على قطعة ارض 
)2034(حوض رقم)8( الشمساني قرية تالع العلي من اراضي شمال عمان والموضوعة تامينا 
لدين المدين نواف محمد عبد المجيد محمد بكفالة عقاره بموجب سند تامين الدين رقم 2012 
والرسوم  دينار  واربعمائة  الف  وثمانون  واثنان  مائة  بقيمة   2010/9/26 تاريخ   172 معاملة 

والمصاريف والفوائد والعموالت وحتى السداد التام.
وصف العقار :

 • وصف البناية التي تقع ضمنها الشقة: حيث تقع البناية والتي تقع ضمنها الشقة في منطقة تالع 
العلي  ونوع االرض )طوابق وشقق( وتسجيليا تابعة لدائرة اراضي شمال عمان وتنظيميا تابعة 
ألمانة عمان الكبرى (تالع العلي وام السماق وخلدا( وتنظيمها )سكن أ( وتقع البناية على شارع 
معبد يحدها بالجهة الجنوبية معروف بشارع المروة وهو متفرع من شارع عبد الكريم الدباس 
وتقع مقابل مدارس كامبريدج وتقع ضمن حي سكني معروف باسم حي التالع الشرقي والبناء 
الخدمات  وكافة  ديلوكس  تشطيب  والبناية  الكبرى  عمان  امانة  ترقيم  حسب   )16( رقم  يحمل 
والشقق  وللبناية واجهات حجر نظيف  الطوابق  قانون  والعمارة مفروزة على  االساسية متوفرة 
مخدومة من بيت الدرج مع درابزين حديد ومصعد كهربائي وعمر البناء حوالي 9 سنوات وكافة 
الخدمات االساسية  متوفرة  لها ويوجد ضمن طابق الخدمات بئر ماء ومخزن لكل شقة ويوجد 

ضمن البناية 8 شقق سكنية والبناية تقع بجانب سوبر ماركت الريحاني.
 • وصف الشقة:  الشقة تحمل الرقم 2034/121 وهي الشقة الشرقية من الطابق الثاني عذا 
السطح والبالغ مساحتها حسب سند التسجيل 249 متر مربع وتحمل الرقم 5 حسب الرقم الداخلي 
للبناية والشقة لها مدخل من بيت الدرج وهي مؤلفة من غرفة ضيوف مع طعام، االرضية رخام 
مع ديكورات جبصين ودهان اتشنتو وحمام ضيوف وموزع االرضية رخام وغرفة خادمة مع حمام 
وغرفة معيشة ملحق بها بلكونة االرضية بورسالن ومطبخ راكب خشب خزائن علوية وسفلية 
والموزع بورسالن وموزع النوم سيراميك وعدد اربعة غرف نوم منهم غرفتين نوم ماستر وحمام 
المركزية  بالتدفئة  اباجورات كهرباء والشقة مزودة  المنيوم مع  الغرف والشبابيك  مشترك بين 
والتشطيب  بورد  ديكورات جبصين وجبسن  مع  الداخلية خشب  واالبواب  البالط  تحت  المستقلة 

بشكل عام ديلوكس.
تقدير قيمة الشقة :-

لها وموقعها  السابق  التشطيبات والوصف  الشقة وحسب  الشقة حسب موقع  الخبراء قيمة  قدر 
بقيمة 750 دينار للمتر المربع الواحد وعليه تكون القيمة:

= 249م2 × 750 دينار = 186750 )مائة وسته وثمانون الف و سبعمائة وخمسون دينار( . 
علما بانه قد تم احالة العقار على عهدة المزاود عال ميسر رجا رجا بمبلغ وقدره )108,100( دينار 

مائة وثمانية االف ومئة دينار.
فمن له رغبة بالشراء عليه مراجعة دائرة تنفيذ  محكمة بداية شمال عمان  خالل عشرة  ايام من 
اليوم التالي لتاريخ نشر هذا االعالن على ان ال تقل الدخول بالمزاد عن 10% من بدل اخر مزاد 
والبالغ )108,100( دينار مائة وثمانية االف ومئة دينار. مصطحبا معه 10% من الثمن الجديد بعد 

االحالة كتأمينات  دخول مزاد علما بأن أجور الداللة والطوابع والنشر على عهدة المزاود االخير.
مأمور تنفيذ  محكمة شمال عمان 

اعالن بيع   صادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان – قسم جنوب عمان    
بالقضية التنفيذية رقم 2019/3296 عدل 

وفقا لنص المادة )86( من قانون التنفيذ )للفرق الشاسع  (

يعلن للعموم  بانه مطروح للبيع بالقضية التنفيذية رقم اعاله  المتكونة فيما بين:
المحكـوم لـه الدائن المرتهن : البنك العربي ش.م.ع   .

والمحكوم عليها المدين الراهن   :-  راتب مزعل دخل اهلل الكفاوين   
قطعة االرض رقم   )852( حوض )1( العلكومية    من أراضي قرية  خريبة السوق وجاوا  من 
العربي  البنك  الدائن  اراضي جنوب عمان  وما عليها من بناء  والموضوعة تأمينا للدين لصالح 
بموجب سند التأمين رقـــــــم ) 1140( معاملة رقم )60( تاريخ 2007/7/9 من الدرجة االولى  

بقيمة  واحد وعشرون الف وستمائة دينار  والرسوم والمصاريف والفوائد والعمولة .     
تقع  قطعة االرض أعاله في حي الطيبة وخريبة السوق ويخدمها شارع خدمي من الجهة الجنوبية 
الغربية ودرج من الجهة الشمالية ويصلها كامل الخدمات العامة من ماء وكهرباء وهاتف ويحمل 
البناء المقام عليها رقم )E( حسب ترقيم أمانة عمان الكبرى ومقام عليها بناء مكون من جزء 
طابق تسوية أولى و طابق ارضي شقة طابقية وطابق أول تم تقسيمه الى شقتان وسطح مقام 
، والقطعة على شكل  البناء ضمن بناء سكني  عليه أعمدة خرسانية وجدران طوب حول جسم 

مستطيل ضمن مشروع اسكان التطوير الحضري ذات مساحة سطحية 166,450 متر مربع .
وصف البناء :- 

*طابق التسوية االول:-  يقع ضمن البناء مكون من غرفة نوم وصالون ومطبخ وحمام ارضيات 
من بالط المزايكو البلدي وتشطيبات الشقة من النوع المحلي الشعبي وشبابك الومنيوم وشبك 
بحديقة  وتنتفع  مربع  متر   65 تقريبا  مساحتها  وتبلغ   ، خشبية  وابواب  الشبابيك  لجميع  حماية 
صغيرة من الجهة الجنوبية الغربية ويوجد لها مدخل مستقل  ومدخل من الجهة الجنوبية الغربية 

مطلع بيت الدرج .
:-  يتكون من غرفة نوم عدد 3 وغرفة ضيوف ومطبخ وحمام ارضيات من  *الطابق االرضي  
بالط المزايكو البلدي وتشطيبات الشقة من النوع المحلي الشعبي شبابيك المنيوم  وشبك حماية 
 حديد لبعض الشبابيك وابواب خشبية ، وتبلغ مساحتها تقريبا 120متر مربع ومدخل من الجهة 

الجنوبية الغربية وهي مشغولة من قبل المالك  .
*الطابق االول :-  يتكون من غرفة نوم عدد 3 وغرفة ضيوف ومطبخ وحمامان  االرضيات من 
لجميع  الومنيوم  وشبابك  الشعبي  المحلي  النوع  من  الشقة  وتشطيبات  البلدي  المزايكو  بالط 
الى شقتان صغيرتان ذات مساحة تقريبية 120 متر  ، وهي مقسمة  الشبابيك وابواب خشبية 
قبل  من  واحد وهي مشغولة  مدخل  للشقة  يوجد  و  الغربية  الجنوبية  الجهة  من  ومدخل  مربع 

المالك  .
العقدة  الطابق االول:-  وهو مقام عليه اعمدة خرسانية وجدران طوب ولغاية منسوب  *سطح 
ذو مساحة تقريبية 120 متر مربع وله مدخل من الجهة لجنوبية الغربية من مطلع بيت الدرج 

المشترك ويوجد للسطح مدخل واحد .
والبناء ذو اربع  واجهات من الطوب والدكة واالسمنت المقصور )شعبي ( والبناء مضى على انشائه 

ما يقارب من خمسة وعشرون عام .
التقدير :- 

تم تقدير سعر المتر المربع لقطعة االرض بمبلغ 45 دينار للمتر وبذلك تكون القيمة التقديرية 
لألرض 166,450 متر ×45 د = 7490,250 دينار 

تم تقدير قيمة البناء المقام على قطعة االرض والبالغ مساحته االجمالية 305 متر مربع بمبلغ 
120 دينار للمتر المربع 

305متر مربع ×120 دينار = 36600 دينار 
أربعة    )44090,250( مبلغ  بناء   من  عليها  وما  االرض  لقطعة  االجمالية  القيمة  تكون  وعليه 

واربعون الفا وتسعون دينارا و فلـــ250س . 
وقد تمت احالة العقار  على المزاود االخير البنك العربي إحالة  مؤقتة بمبلغ وقدره اثنان وعشرون 

الف  دينار
فعلى من يرغب باالشتراك في المزاد الدخول الى موقع المزادات االلكتروني الخاص بوزارة العدل 
https://auctions.moj.gov.jo   لمشاهدة بيانات العقار ودفع 10% قيمة التأمين من قيمة العقار 

المقدرة 
من قبل لجنة الخبراء والبالغة ) 44090,250 ( أربعة واربعون الف وتسعون دينارا فل250س   

بشكل الكتروني
وذلك خالل ثالثون  يوما من اليوم الذي يلي تاريخ نشر هذا االعالن في صحيفة محلية واحدة 

علما بأن أجور النشر والطوابع على عهدة المزاود االخير . 
مأمور تنفيذ عمان قسم جنوب عمان  
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