




مذكرة تبليغ موعد جل�سة
 للم�ست�أنف �سدهم

�س�درة عن حمكمة 
ا�ستئن�ف اجلم�رك

رقم الدعوى 2019/401 ا�ستئن�ف جزاء

هيئة الق��سي الرئي�س ع�س�م اأبو غنيم
علي  �ضده:  تبليغ/امل�ضت�أنف  املطلوب 
را�ضي ع�ض�ف - جمهول مك�ن االق�مة.
ي��ق��ت�����ض��ي ح�������ض���ورك ي�����وم ال���ث���اث����ء 
الت��ضعة  ال�ض�عة   2019/9/10 امل��واف��ق 
امل��ق��دم  اال���ض��ت��ئ��ن���ف  يف  للنظر  �ضب�ح� 
م��ن امل�����ض��ت���أن��ف م�����ض���ع��د ال��ن���ئ��ب ال��ع���م 
اجل��م��رك��ي ب���ال���ض���ف��ة ل��وظ��ي��ف��ت��ه، ويف 
ح�����ل ت��خ��ل��ف��ك ع���ن احل�������ض���ور ت�����ض��ري 
امل��ن�����ض��و���ص عليه� يف  االأح���ك����م  ع��ل��ي��ك 

ق�نون اأ�ضول املح�كم�ت اجلزائية.



حمكمة بداية عمان ال�ضرعية - الق�ضايا

تبليغ ح�ضور جل�ضة �ضادر عن حمكمة 

عمان ال�ضرعية الق�ضايا/بالن�ضر

الهيئة/القا�ضي د.ب�ضام نهار اجلبور 
اىل املدعى عليه : حممد ادري�س �شامل خ�شان/

جمهول حمل االقامة حاليا واخر حمل اقامة 
اجلنائية/  امل��ع��ل��وم��ات  دائ���رة  ق��رب  �شويلح/  يف 
�شارع رفاعه االن�شاري – مبنى جمعية الر�شق-

بناية رقم 69-الطابق االر�شي.
ال�شرعية  عمان  حمكمة  اىل  ح�شورك  يقت�شي 
العبديل  عمان  يف  الكائنة  /الق�شايا  االبتدائية 
م��ق��اب��ل جمل�س االم���ة ي���وم ال��ث��اث��اء ال��واق��ع يف 
وذل��ك  �شباحا  ال��ت��ا���ش��ع��ة  ال�����ش��اع��ة   2019/9/10
 2019/11043 ا����ش���ا����س  ال�����دع�����وى  يف  ل��ل��ن��ظ��ر 
قبل  م��ن  عليك  وامل��ق��ام��ة  ا���ش��ت��زارة  ومو�شوعها 
فاذا مل  املعايطه  املدعية نريمني عاكف حممد 
حت�شر يف الوقت املحدد ومل تر�شل وكيا عنك 
م�شروعة  معذرة  للمحكمة  تبد  ومل  تعتذر  ومل 
املقت�شى  بحقك  يجري  احل�شور  عن  لتخلفك 
ال���ق���ان���وين وع��ل��ي��ه ج����رى ت��ب��ل��ي��غ��ك ذل����ك ح�شب 
اال�شول حتريرا يف 27/ذو احلجة/1440 هجرية 

الذي يوافقه 2019/8/28
قا�شي حمكمة عمان ال�شرعية االبتدائية/

الق�شايا / د.ب�شام نهار اجلبور 

وزارة العدل
دائرة تنفيذ الزرقاء

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر
رقم الدعوى التنفيذية 11-10/)2019-5740( 

�شجل عام – �س
ع�����ش��ام  امل����دي����ن روال  ع���ل���ي���ه/  امل����ح����ك����وم  ا�����ش����م 
ي��و���ش��ف ح�شن  ، ح�شن  ال�����ش��ق��ريي  ع��ب��دال��وه��اب 

الهر�س
عنوانه: الزرقاء/ �س امللك في�شل بجانب جامع 

عمر بن اخلطاب عمارة بوالد ط2
رقم االعام/ ال�شند التنفيذي 2019/1278

حمل �شدوره تنفيذ الزرقاء
دي���ن���ار وال���ر����ش���وم  ال���دي���ن 2080  ب����ه/  امل���ح���ك���وم 

واالتعاب واالخاء والفائدة القانونية
ت��وؤدي خ��ال خم�شة ع�شر يوما  ان  يجب عليك 
تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار اىل املحكوم له/ 
الدائن عائدة �شامي عبده بوالد واخرون وكيله 

املحامي نافع بنورده
واذا انق�شت هذه املدة ومل توؤد الدين املذكور او 
تعر�س الت�شوية القانونية �شتقوم دائرة التنفيذ 
قانونا  الازمة  التنفيذية  املعامات  مببا�شرة 

بحقك
ماأمور التنفيذ الزرقاء

اعالن بيع اول �ضادر عن دائرة تنفيذ 
حمكمة بداية جنوب عمان

يف الق�ضية التنفيذية رقم 2019/851ع
واملتكونة بني املحكوم لها �ضركة البنك االردين 

الكويتي وكيلها املحامي حرب نا�ضر واملحكوم عليه 
احمد �ضعدي احمد احلاج علي

يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني وعن طريق دائرة تنفيذ حمكمة بداية جنوب عمان قطعة 
االر�س رقم )532( حو�س رقم )8( الطبقة الغربية قرية ابو علندا من ارا�شي جنوب عمان والعائد ملكيتها 
للمحكوم عليه احمد �شعدي احمد احلاج علي واملرهونة ل�شالح �شركة البنك االردين الكويتي مبوجب �شند 
تاأمني دين رقم )41( واملنظم بتاريخ 2008/1/14 وال�شادر عن مدير ت�شجيل ارا�شي جنوب عمان والذي 

قيمته )خم�شة وثاثون الف دينار( والر�شوم وامل�شاريف والعمولة والفائدة.
و�شف قطعة االر�س:

غري  و�شارع  اجلنوبية  اجلهة  من  العمو�س  �شليمان  فاح  �شارع  معبدين  �شارعني  على  االر���س  قطعة  تقع 
الطابقية  والن�شبة  م�شتوية  غري  وه��ي  ال�شكل،  منتظمة  غري  االر���س  وقطعة  الغربية  اجلهة  من  م�شمى 
امل�شموحة فيها 1.5% بارتفاع 12م، واحلد االدنى لافراز فيها 250م2 وهي منطقة �شناعية حيوية خمدومة 
بكافة اخلدمات من �شبكة مياه و�شبكة كهرباء وطرق و�شبكة ات�شاالت و�شبكة �شرف �شحي وقطعة االر�س 

تتبع الحكام خا�شة.
و�شف العقار:

وهو بناية مكونة من طابقني، الطابق الت�شوية وهو عبارة عن م�شغل والطابق االر�شي عبارة عن ثاثة 
م�شاغل، وواجهات البناء من احلجر )باير مفجر( للواجهة الثاث والواجهة ال�شمالية ما�شقة، والبناية 
من  البناية  خلدمة  )14م2(  مب�شاحة  ال��درج  ملكرر  ي��وؤدي  للبناية  مدخل  ويوجد  خارجية،  باأ�شوار  حماطة 
االرتداد الغربي، ويوجد اعمدة على ال�شطح، والبناية مزودة بخط كهرباء )3 فاز( وعمر البناء 3 �شنوات، 
والطابق الت�شوية عبارة عن م�شغل اعمال جنارة مدخلها من االرتداد الغربي ومزودة بباب معدين كبري، 
االمل�شن ومبلطة ومزودة  ودهانها من  بوفيه وحمام،  وم�شتودع وغرفة مكتب �شمنه  ومكونة من م�شغل 
االر�شي عبارة عن  والطابق  العقار ومب�شاحة )335م2(  والد مالك  قبل  ان��ارة وهي م�شغولة من  بوحدات 
�شحاب،  بابني  ال�شرقي يخدمه  امل�شغل  بحيث  اب��واب،  اىل خم�شة  ل�شناعات خفيفة ومق�شم  ثاثة م�شاغل 
وكل م�شغل مزود  واحد فقط  �شحاب  باب  االو�شط يخدمه  وامل�شغل  �شحاب  بابني  الغربي يخدمه  وامل�شغل 
مب�شاحة  م�شغولة  غري  وهي  ان��ارة  بوحدات  وم��زودة  ومبلطة  االمل�شن  من  ودهانها  و�شده  وبوفيه  بحمام 
�شيارات طولية وال�شطح مع  )200م2( ويوجد امامها �شاحة �شمن االرت��داد االمامي )اجلنوبي( كمواقف 
ار�شيته من املدة اخلر�شانية ومقام عليه االعمدة وحماط با�شور للواجهات اخلارجية بارتفاع 3م حتى نهاية 

القمط.
التقدير :

وقدر اخلرباء قيمة قطعة العقار مو�شوع الدعوى كما يلي: 

املبلغ االجمايل قيمة م/2 دينارامل�شاحة البيان
/ دينار

358،0212042962،4قطعة االر�س
33517558625طابق الت�شوية

20020040000الطابق االر�شي
امللحقات واملن�شاآت 

اال�شافية
3500-باملقطوع

145087،4املجموع
مائة وخم�شة واربعون الف و�شبعة وثمانون دينار و )400( فل�شا فقط ال غري.

فعلى من يرغب بالدخول باملزاد مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية جنوب عمان خال خم�شة ع�شر يوما 
للعقار  املقدرة  القيمة  10% من  املحلية م�شطحبا معه  بال�شحف  البيع  اع��ان  ن�شر  التايل من  اليوم  من 
والطوابع على  الداللة  اجور  باأن  للعقار علما  املقدرة  القيمة  باملزاد عن 50% من  الدخول  ان ال يقل  على 

املزاود االخري.

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية جنوب عمان

اعالن انذار نهائي ملدة )15( يوما

 �ضادر عن دائرة تنفيذ 
حمكمة �ضلح ذيبان

 يف الق�ضية التنفيذية رقم )2018/368( 
واملتكونة بني الدائن/ البنك االهلي االردين وكياله 
املحاميان اجمد العبدالالت وعادل دبابنه والكفالء 

بالعقار 1/ ختام مو�ضى مفلح ال�ضوابكه 2- معت�ضم 
حممد وراد ال�ضخانبه

كنتم قد تبلغتم االخطار التنفيذي لدفع املبالغ امل�شتحقة عليكم والبالغة 
للر�شوم  باال�شافة  دينار  ال��ف  وت�شعون  وارب��ع��ة  مائة  دي��ن��ار(   194000(
وامل�شاريف والفائدة االتفاقية للدائن البنك االهلي االردين وحيث مل 
تقوموا بذلك فقد مت طرح العقار للبيع باملزاد العلني وهي كامل قطعة 
قرية  ال�شخانبة/  تلعة   )1( رق��م  حو�س   )10( رق��م  عليها  وم��ا  االر���س 
الت�شجيل  �شند  ح�شب  م�شاحتها  والبالغة  ذيبان  ارا�شي  من  اجلديدة 
تاأمينا  واملو�شوعه  اعاه  بالعقار  للكفاء  ملكيتها  والعائدة  )6521م2( 
للدين ل�شالح الدائن البنك االهلي االردين مبوجب �شند التاأمني رقم 
بقيمة  االوىل  الدرجة  2017/11/23 من  تاريخ   )6( رقم  معاملة   )71(
)194000 دينار( مائة واربعة وت�شعون الف دينار واملنظم لدى مديرية 

ت�شجيل ارا�شي ذيبان
ت��ل��ع��ة ال�شخانبة  ت��ق��ع ق��ط��ع��ة االر�����س رق���م )10( م��ن احل��و���س رق���م 1 
والقطعة  حميده  بني  جبل  بلدية  جنوب  اجل��دي��دة  قرية  ارا���ش��ي  م��ن 
وح�شب  مرت   30 بعر�س  الرئي�شي  ال�شارع  على  وتقع  ال�شكل  م�شتطيلة 
خمطط املوقع وتنظيم القطعة )زراعي خارج التنظيم( وكافة اخلدمات 
�شند  ح�شب  القطعة  م�شاحة  تبلغ  �شكنية  منطقة  �شمن  وه��ي  متوفرة 

الت�شجيل )6521م2(.
ار�شي  وطابق  ت�شوية  طابق  من  موؤلف  قائم  بناء  القطعة  على  يوجد 
وطابق اول وطابق ثاين الواجهة االمامية من احلجر وباقي اجلوانب 

من ال�شمع والطوب
مق�شمه  وه��ي  ال��دك��ة  اال�شمنت  م��ن  ال��واج��ه��ات  جميع  الت�شوية:  طابق 
املنيوم  وال�شبابيك  حملي  ب��اط  البناء  جلميع  االر���ش��ي��ة  �شقتان  اىل 
مع حماية من احلديد وك��ل �شقة يوجد لها مطبخ وث��اث غ��رف نوم 

وحمامني بلغت م�شاحة الت�شوية 256مرت
الطابق االر�شي: الطابق االر�شي يوجد به �شبع خمازن وهذه املخازن 
م��وؤج��رة جميعها ال��واج��ه��ة االم��ام��ي��ة م��ن احلجر وب��اق��ي اجل��وان��ب من 

ال�شمع والطوب وم�شاحته )295م2(
اىل  مق�شم  وه��و  �شكني  ب��ن��اء  ع��ن  ع��ب��ارة  االول  الطابق  االول:  الطابق 
و�شالون  و�شالة  ومطبخ  نوم  غرف  ثاث  عن  عبارة  �شقة  وكل  �شقتان 
وحمامني و�شبابيك املنيوم واالبواب الداخلية املنيوم وبيت درج م�شرتك 
بلغت م�شاحة الطابق االول 295 مرت والبناء واجهة امامية حجر وباقي 

اجلوانب �شمع وطوب وهي موؤجرة
ال��ط��اب��ق ال��ث��اين: ال��ط��اب��ق ال��ث��اين ع��ب��ارة ع��ن ب��ن��اء �شكني وه���و مق�شم 
و�شالة  نوم ومطبخ  عبارة عن ثاث غرف  �شقة  وكل  �شقق  اىل ثاثة 
و�شالون وحمامني �شبابيك املنيوم واالبواب الداخلية املنيوم وبيت درج 
الثاين 295 مرت والبناء واجهة امامية  م�شرتك بلغت م�شاحة الطابق 

حجر وباقي اجلوانب �شمع وطوب وهي موؤجرة
التقديرات:

1- 6521× 10 = 65210 دينارا قيمة االر�س
2- 256× 150 = 38400 دينارا قيمة طابق الت�شوية

3- 295× 140 = 41300 ديناراً قيمة الطابق االر�شي املخازن
4- 295× 200 = 59000 ديناراً قيمة الطابق االول

5- 295× 190 = 56050 ديناراً قيمة الطابق الثاين
جمموع القيم = 65210 + 38400 + 41300 + 59000 + 56050 = 259960 

ديناراً
االر�س  قيمة  دينار(  و�شتون  وت�شعمائة  الفا  وخم�شون  وت�شعة  )مائتان 

وما عليها من بناء
االردين  االهلي  البنك  الدائن  قبل  العقار من  على  امل���زاودة  وق��د متت 

ببدل وقدره )160000 دينار( مائة و�شتون الف دينار
حمكمة  تنفيذ  دائ���رة  بوا�شطة  لتقوموا  النهائي  االن���ذار  ان�شر  وعليه 
�شلح ذيبان بدفع املبالغ امل�شتحقة عليكم والبالغة )194000 دينار( عدا 
الر�شوم وامل�شاريف والفائدة االتفاقية خال )15( يوما من اليوم التايل 
لن�شر هذا االنذار وان مل تقوموا بذلك �شيجري الت�شجيل ال�شم املزاود 
االخري و�شيعطى له �شند ت�شرف باالموال غري املنقولة املو�شوفة اعاه 
ذيبان  �شلح  تنفيذ حمكمة  لدائرة  باملزاودة احل�شور  يرغب  وعلى من 
�شحيفتني  يف  االع��ان  ه��ذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  يوماً   )15( خ��ال 
املقدرة  القيمة  من   )%10( تاأميناً  معه  م�شطحباً  حمليتني  يوميتني 
للعقار والبالغة )259960 دينار( وان ال تقل ن�شبة ال�شم عن )5%( من 
بدل اخر مزاد علما بان اجور الداللة والطوابع تعود على املزاود االخري
ماأمور التنفيذ

وزارة العدل

حمكمة �شلح حقوق 
بني عبيد

مذكرة تبليغ موعد جل�شة للمدعى 
عليه بالن�شر

رقم الدعوى : 1-28/)2019-724( 
�شجل عام

الهيئة القا�شي :
 احمد علي احمد خوالده

ا���ش��م امل��دع��ى ع��ل��ي��ه وع��ن��وان��ه : احمد 
�شامي احمد جويعد

ارب���د / اي����دون ارب����اع ال�����ش��وم��ر جنوب 
ا�شواق �شحارى

يقت�شى ح�شورك يوم اخلمي�س املوافق 
يف  للنظر   )9( ال�����ش��اع��ة   2019/9/12
ال���دع���وى رق����م اع����اه وال���ت���ي اق��ام��ه��ا 
ع��ل��ي��ك امل���دع���ي ف��ت��ح��ي ف����اح ي��و���ش��ف 

املومني
فاذا مل حت�شر يف املوعد املحدد تطبق 
ع��ل��ي��ك االح���ك���ام امل��ن�����ش��و���س ع��ل��ي��ه��ا يف 
ا�شول  وق��ان��ون  ال�شلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية

تبليغ حكم غيابي 
�ضادر عن حمكمة 

بني عبيد ال�ضرعية
با�شم ح�شرة �شاحب اجلالة

 امللك عبداهلل الثاين بن احل�شني املعظم
ال�شوبكي  ع��زازي  كايد  حربي  عليه  املدعى  اىل 
واآخ���ر حمل  تركيا  االق��ام��ة يف  / جمهول مكان 

اقامة له يف اربد
اعلمك انه يف الدعوى ا�شا�س 2019/438 املقامة 
عليك م��ن ق��ب��ل امل��دع��ي��ة / وف���اء ���ش��ال��ح حممد 
ال�شقر ومو�شوعها �شم �شغرية قد �شدر احلكم 
غيابيا بال�شورة الوجاهية ب�شم ابنتك ال�شغرية 
بت�شليم  واآم���رك  امل��ذك��ورة  وف��اء  للمدعية  نيفني 
اعتبارا  ذلك  يف  معار�شتها  وع��دم  لها  ال�شغرية 
ال��ر���ش��وم  وت�����ش��م��ن��ي��ك  2019/8/6م  ت���اري���خ  م���ن 
ال��ق��ان��ون��ي��ة وق���د �شجل ه���ذا احلكم  وامل�����ش��اري��ف 

برقم 85/330/59 تاريخ 2019/8/6م.
ح��ك��م��ا غ���ي���اب���ي���ا ب���ال�������ش���ورة ال���وج���اه���ي���ة ق��اب��ا 
لا�شتئناف وعليه فقد �شار تبليغك ذلك ح�شب 

اال�شول علنا حتريرا يف 2019/9/2م.
قا�شي حمكمة بني عبيد ال�شرعية
�شامي بدر اليو�شف

وزارة العدل

حمكمة بداية جزاء – 
جنح ال�ضريبة

مذكرة تبليغ ظنني بالن�ضر
رقم الدعوى : 17-47/)2019-31( 

�ضجل عام
الهيئة القا�ضي : حممد النعيم

الديب واحل��اج مو�شى  �شركة   -1 : الظنني  ا�شم 
و���ش��رك��اه��م 2- ج��م��ي��ل ع��ب��داجل��ب��ار ع��ب��دال��ف��ت��اح 

حممد 3- ابراهيم عبداهلل حممد الديب
العمر : 25 �شنة

– ال��ف��ح��ي�����س حي  ال���ع���ن���وان : ع���م���ان / ع���م���ان 
�شويلح �شارع راية بنت احل�شني الرمز الربيدي 
 –  5331091 رق���م  ه��ات��ف   4539 ����س.ب   11145

0795326232
التهمة : تهرب �شريبي

يقت�شى ح�شورك يوم االحد املوافق 2019/9/8 
ال�شاعة )9( للنظر يف الدعوى رقم اعاه التي 
اق��ام��ه��ا ع��ل��ي��ك احل���ق ال���ع���ام وامل�����ش��ت��ك��ي ف����اذا مل 
االحكام  بحقك  تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�شر 
وق��ان��ون  اجل��م��ارك  ق��ان��ون  يف  عليها  املن�شو�س 

ا�شول املحاكمات اجلزائية





اإخطار �صادر عن دائرة 
تنفيذ الطفيلة

يف الق�صية التنفيذية رقم 
)2018/1436ك( �صجل عام

احلميد  عبد  حمزه   01  : عليهما  املحكوم  ا�سم 
مو�سى القي�سي.

02 تقي الدين حممود �سامل اجلرابعه.
وعنوانهما : جمهويل مكان الإقامة.

حمل �سدوره: تنفيذ الطفيلة.
امل��ح��ك��وم ب��ه/ ال��دي��ن: )1964( دي��ن��ار وال��ر���س��وم 

وامل�ساريف واأتعاب املحاماة اإن وجدت.
اأن توؤديا خالل خم�سة ع�سر يوماً  يجب عليكما 
املحكوم  اإىل  الإخ��ط��ار  ه��ذا  تبليغكما  تاريخ  تلي 
وكيله  الأردين  الإ���س��الم��ي  البنك  ال��دائ��ن/  ل��ه 

املحامي اأ�سرف �سمري املبلغ املبني اأعاله.
واإذا انق�ست هذه املدة ومل توؤديا الدين املذكور 
اأو ت��ع��ر���س��ا ال��ت�����س��وي��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة ���س��ت��ق��وم دائ���رة 
الالزمة  التنفيذية  املعامالت  التنفيذ مببا�سرة 

قانوناً بحقكما.
ماأمور التنفيذ

مذكرة تبليغ موعد جل�صة
 للم�صتاأنف �صدهم

�صادرة عن حمكمة 
ا�صتئناف اجلمارك

رقم الدعوى 2019/313 ا�صتئناف جزاء
هيئة القا�صي الرئي�س ع�صام اأبو غنيم

�سدهم:  تبليغهم/امل�ستاأنف  املطلوب 
رع���د اح�����س��ان حم��م��د ن���دمي ال���ع���وران، 
ع��ب��داحل��م��ي��د خ��ل��ف ���س��ل��م��ان ال��ك�����س��اب، 
عبد ع��الوي ما�سي - جمهويل مكان 

القامة.
ي��ق��ت�����س��ي ح�������س���ورك���م ي������وم الث���ن���ني 
التا�سعة  ال�ساعة   2019/9/9 امل��واف��ق 
امل��ق��دم  ال���س��ت��ئ��ن��اف  يف  للنظر  �سباحا 
م��ن امل�����س��ت��اأن��ف م�����س��اع��د ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام 
اجل��م��رك��ي ب��ال���س��اف��ة ل��وظ��ي��ف��ت��ه، ويف 
ح����ال ت��خ��ل��ف��ك��م ع���ن احل�����س��ور ت�����س��ري 
يف  عليها  امل��ن�����س��و���ص  الأح���ك���ام  عليكم 

قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية.

مذكرة تبليغ موعد جل�صة
 للم�صتاأنف �صدهم

�صادرة عن حمكمة 
ا�صتئناف اجلمارك

رقم الدعوى 2019/386 ا�صتئناف جزاء
هيئة القا�صي الرئي�س ع�صام اأبو غنيم

�سدهم:  تبليغهم/امل�ستاأنف  املطلوب 
اي��اد  ال��ك��ي��ال،  اب��راه��ي��م  م�سلح حممود 
ع���ب���داهلل اب���راه���ي���م ال��ق��ي�����س��ي��ة، م��ن��ذر 
خالد  احلمار�سه،  اأحمد  را�سم  حممد 
�سالح  اأحمد  الزعبي،  حممد  ابراهيم 
حم���م���ود ال���ك���ي���ال، ع��ب��دال��ب��ا���س��ط علي 
يو�سف احلمد، حممد م�سلح حممود 

الكيال - جمهويل مكان القامة.
ي���ق���ت�������س���ي ح���������س����ورك����م ي�������وم الأح�������د 
التا�سعة  ال�ساعة   2019/9/8 امل��واف��ق 
امل��ق��دم  ال���س��ت��ئ��ن��اف  يف  للنظر  �سباحا 
م��ن امل�����س��ت��اأن��ف م�����س��اع��د ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام 
اجل��م��رك��ي ب��ال���س��اف��ة ل��وظ��ي��ف��ت��ه، ويف 
ح����ال ت��خ��ل��ف��ك��م ع���ن احل�����س��ور ت�����س��ري 
يف  عليها  امل��ن�����س��و���ص  الأح���ك���ام  عليكم 

قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية.

اإخطار �صادر عن دائرة 
تنفيذ عمان

يف الق�صية التنفيذية رقم 
)2019/11621ع( �صجل عام

الأ�سول  بنت  �سركة   01  : عليهما  املحكوم  ا�سم 
لتجارة الألب�سة اجلاهزة والت�سويق.

02 عمر م�سطفى عبد ربه رزق.
وعنوانهما : جمهويل مكان الإقامة.
رقم الإعالم/ ال�سند التنفيذي : 91.

حمل �سدوره: تنفيذ عمان.
والر�سوم  دي��ن��ار   )43850( ال��دي��ن:  ب��ه/  املحكوم 

وامل�ساريف واأتعاب املحاماة اإن وجدت.
ي��وم��اً  ث��الث��ون  خ���الل  ت���وؤدي���ا  اأن  عليكما  ي��ج��ب 
املحكوم  اإىل  الإخ��ط��ار  ه��ذا  تبليغكما  تاريخ  تلي 
وكيله  الأردين  الإ���س��الم��ي  البنك  ال��دائ��ن/  ل��ه 

املحامي اأ�سرف �سمري املبلغ املبني اأعاله.
واإذا انق�ست هذه املدة ومل توؤديا الدين املذكور 
اأو ت��ع��ر���س��ا ال��ت�����س��وي��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة ���س��ت��ق��وم دائ���رة 
الالزمة  التنفيذية  املعامالت  التنفيذ مببا�سرة 

ماأمور التنفيذقانوناً بحقكما.

اإخطار �صادر عن دائرة 
تنفيذ حمكمة �صلح اجليزة
يف الدعوى التنفيذية رقم 
)2018/214ع( �صجل عام 

ح�سنني  ن���ادر  ���س��رك��ة   01 عليهم:  امل��ح��ك��وم  ا���س��م 
واإبراهيم ال�سطرات.

02 ماجده جميل �سالح مهداوي.
وعنوانهم: �سويلح � اإ�سارات الدوريات اخلارجية 

� معر�ص ال�سفري.
اأن املحكوم له/ الدائن: البنك الإ�سالمي  حيث 
التنفيذي  ال��ره��ن  �سند  بطرح  ق��ام  ق��د  الأردين 
بتاريخ  ال�سادر   )19( رقم  معاملة   )1876( رقم 
والذي  الدائرة  هذه  لدى  للتنفيذ   2006/12/6

يق�سي باإلزامكم بدفع )18500( دينار.
ال��رق��م  ذات  التنفيذية  الق�سية  يف  ت��ق��رر  ف��ق��د 
وتقدير  ال��ي��د  و���س��ع  بتقرير  اإخ��ط��ارك��م  اأع����اله 
حو�ص   )883( رق���م  الأر������ص  قطعة  يف  ال��ق��ي��م��ة 
رقم )19( القليب قرية اللنب من اأرا�سي جنوب 
اليد  القطعة عند و�سع  تقدير  والتي مت  عمان 

مببلغ )20254.400( دينار.
ف�����اإذا ك���ان ل��دي��ك اأي اع���را����ص ع��ل��ى ال��ت��ق��دي��ر 
م��راج��ع��ة دائ�����رة ت��ن��ف��ي��ذ حم��ك��م��ة ���س��ل��ح اجل��ي��زة 
لتبليغكم  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  م��ن  اأي���ام  خ��الل ع�سرة 

هذا الخطار.
ماأمور التنفيذ

وزارة العدل

حمكمة بداية جزاء - 
جنح اجلمارك
مذكرة تبليغ ظنني/بالن�سر

رقم الدعوى 17-48/)2019-1025( - 
�سجل عام

الهيئة/القا�سي: �سميح اكرمي ابنيه العدوان
ا�سم الظنني: اأحمد عبدالرحمن يو�سف �ستات

العمر: 42 �سنة
العنوان: اربد/العودة – �سارع فوعرة – هاتف: 

02242362
التهمة: تهريب

ي���ق���ت�������س���ي ح���������س����ورك ي������وم الث�����ن�����ني امل����واف����ق 
يف  للنظر  �سباحا   09:00 ال�����س��اع��ة   2019/9/9
ال��دع��وى رق��م اأع���اله ال��ت��ي اأق��ام��ه��ا عليك احلق 

العام وامل�ستكي دائرة اجلمارك العامة.
تنفذ بحقك  امل��ح��دد  امل��وع��د  ف���اإذا مل حت�سر يف 
اجل��م��ارك  ق��ان��ون  يف  عليها  املن�سو�ص  الأح��ك��ام 

وقانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية.

اإخطار �صادر عن دائرة 
تنفيذ �صمال عمان

يف الق�صية التنفيذية رقم 
)2015/1319( �صجل عام

ا����س���م امل���ح���ك���وم ع��ل��ي��ه : رام������ي م��ف��ي��د ي��و���س��ف 
فريتخ. 

وعنوانه : جمهول مكان الإقامة.
رقم الإعالم/ ال�سند التنفيذي : 4،5.

حمل �سدوره: تنفيذ �سمال عمان.
امل��ح��ك��وم ب��ه/ ال��دي��ن: )2967( دي��ن��ار وال��ر���س��وم 

وامل�ساريف واأتعاب املحاماة اإن وجدت.
ت��وؤدي خ��الل خم�سة ع�سر يوماً  اأن  يجب عليك 
املحكوم  اإىل  الإخ��ط��ار  ه��ذا  تبليغك  ت��اري��خ  تلي 
وكيله  الأردين  الإ���س��الم��ي  البنك  ال��دائ��ن/  ل��ه 

املحامي اأ�سرف �سمري املبلغ املبني اأعاله.
واإذا انق�ست هذه املدة ومل توؤدي الدين املذكور 
اأو ت��ع��ر���ص ال��ت�����س��وي��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة ���س��ت��ق��وم دائ���رة 
الالزمة  التنفيذية  املعامالت  التنفيذ مببا�سرة 

قانوناً بحقك.
ماأمور التنفيذ

وزارة العدل

حمكمة بداية جزاء - 
جنح اجلمارك
مذكرة تبليغ ظنني/بالن�سر

رقم الدعوى 17-48/)2019-1149( -
 �سجل عام

الهيئة/القا�سي: 
ا�سامة عبدالغني عبدالعزيز الرعود

لل�سناعة  رمي��ي��ن��ي  ���س��رك��ة   -1 ال��ظ��ن��ني:  ا���س��م 
والتجارة، 2- اأن�ص فخري منري نريوخ

العمر: 5 �سنوات
ال��ع��ن��وان: ع��م��ان/���س��اح��ي��ة ال��ر���س��ي��د – ه��ات��ف: 

0795629232
ال���ت���ه���م���ة: ال���ت�������س���رف مب������واد م���دخ���ل���ة ب��ت��ع��ه��د 
/204( واملقايي�ص  املوا�سفات  جمركي/موؤ�س�سة 

جمارك و 18/قانون املوا�سفات(.
يقت�سي ح�سورك يوم الأحد املوافق 2019/9/8 
رقم  الدعوى  يف  للنظر  �سباحا   09:00 ال�ساعة 
وامل�ستكي  العام  احلق  عليك  اأقامها  التي  اأع��اله 

دائرة اجلمارك العامة.
تنفذ بحقك  امل��ح��دد  امل��وع��د  ف���اإذا مل حت�سر يف 
اجل��م��ارك  ق��ان��ون  يف  عليها  املن�سو�ص  الأح��ك��ام 

وقانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية.

وزارة العدل

حمكمة بداية جزاء - 
جنح اجلمارك
مذكرة تبليغ ظنني/بالن�سر

رقم الدعوى 17-48/)2019-1007( -
 �سجل عام

الهيئة/القا�سي:
 ا�سامة عبدالغني عبدالعزيز الرعود
ا�سم الظنني: رعد حممود حممد �سواغنه

العمر: 30 �سنة
امل�سلحة  ال��ق��وات  مرتب  عجلون/من  ال��ع��ن��وان: 
– عنوان   401416 ع�سكري:  – رق��م  الأردن���ي���ة 
من  – ب��ال��ق��رب  – ا�ستفينا  ع��ج��ل��ون  ال�����س��ك��ن: 

حمطة ا�ستفينا.
التهمة: تهريب دراجة )203(

ي���ق���ت�������س���ي ح���������س����ورك ي������وم الث�����ن�����ني امل����واف����ق 
يف  للنظر  �سباحا   09:00 ال�����س��اع��ة   2019/9/9
ال��دع��وى رق��م اأع���اله ال��ت��ي اأق��ام��ه��ا عليك احلق 

العام وامل�ستكي دائرة اجلمارك العامة.
تنفذ بحقك  امل��ح��دد  امل��وع��د  ف���اإذا مل حت�سر يف 
اجل��م��ارك  ق��ان��ون  يف  عليها  املن�سو�ص  الأح��ك��ام 

وقانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية.

وزارة العدل

حمكمة �صلح جزاء 
جنوب عمان

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه/بالن�صر
رقم الدعوى: 3-2/)2019-6152( 

�صجل عام
الهيئة/القا�صي:

 زياد عي�صى عبدالكرمي اأبو عرابي العدوان
ا����س���م امل���ح���ك���وم ع���ل���ي���ه: ف���خ���ري ك���ام���ل ف��خ��ري 

ازحيمان
العمر: 32 �سنة

ال���ع���ن���وان: ع��م��ان/خ��ري��ب��ة ال�����س��وق – ال�����س��ارع 
الرئي�سي – قرب ا�سارة ال�سوق املركزي – مالك 

بن فخري ازحيمان
التهمة: �سيك ل يقابله ر�سيد )421(

ي���ق���ت�������س���ي ح���������س����ورك ي������وم الث�����ن�����ني امل����واف����ق 
الدعوى  يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2019/9/16
رق���م اأع����اله وال��ت��ي اأق��ام��ه��ا ع��ل��ي��ك احل���ق ال��ع��ام 

وم�ستكي �سركة بنك �سفوة ال�سالمي.
امل��ح��دد تطبق عليك  امل��وع��د  ف���اإذا مل حت�سر يف 
الأح���ك���ام امل��ن�����س��و���ص ع��ل��ي��ه��ا يف ق���ان���ون حم��اك��م 

ال�سلح وقانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية.

وزارة العدل

حمكمة بداية جزاء - 
جنح اجلمارك
مذكرة تبليغ ظنني/بالن�سر

رقم الدعوى 48-17/)623-2019( - �سجل عام
الهيئة/القا�سي: اياد اأنور ح�سن اجلريودي

ا�سم الظنني: 
 ،  ALMZD TRADING AGENCIES CO  -1
�سوقي  ط��ارق   -3 عي�سى،  حممد  فريد  بهاء   -2

جمال �سبيح.
املهنة: جتاري

ال���ع���ن���وان: ال���ع���راق/ال���ع���راق ب���غ���داد – جم��ه��ول 
القامة

التهمة: تهريب
يقت�سي ح�سورك يوم الأحد املوافق 2019/9/8 
رقم  الدعوى  يف  للنظر  �سباحا   09:00 ال�ساعة 
وامل�ستكي  العام  احلق  عليك  اأقامها  التي  اأع��اله 

دائرة اجلمارك العامة.
تنفذ بحقك  امل��ح��دد  امل��وع��د  ف���اإذا مل حت�سر يف 
اجل��م��ارك  ق��ان��ون  يف  عليها  املن�سو�ص  الأح��ك��ام 

وقانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية.

وزارة العدل

حمكمة بداية جزاء - 
جنح اجلمارك

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�صر
رقم الدعوى 17-48/)2019-1084( 

- �صجل عام
الهيئة/القا�صي: 

ماجدة عبداملجيد عبداملهدي املخاتره
ا���س��م ال��ظ��ن��ني: 1- ع��م��اد حم��م��د ع���ارف يو�سف 
�سركة  الظنينة  عن  بالتوقيع  الهندي/املفو�ص 
الهيجاء/ اأبو  اأحمد  الروابط، 2- ق�سيم حممد 
الروابط،  �سركة  الظنينة  بالتوقيع عن  املفو�ص 
3- علي خلف عو�ص امل�سري/املفو�ص بالتوقيع 
عن الظنينة �سركة الروابط، 4- حممود حممد 
اأح���م���د اأب����و ال��ه��ي��ج��اء/امل��ف��و���ص ب��ال��ت��وق��ي��ع عن 
ع��ب��داهلل  ف����وزات   -5 ال���رواب���ط،  ���س��رك��ة  الظنينة 
الظنينة  ع��ن  بالتوقيع  عواقله/املفو�ص  عقله 

�سركة الروابط، 6- �سركة الروابط العاملية.
العمر: 39 �سنة

ال����ع����ن����وان: ع����م����ان/ع����ن����وان ال���ظ���ن���ي���ن���ة اأع������اله 
)املقابلني( – رقم الهاتف: 065330370

التهمة: تهريب
ي��ق��ت�����س��ي ح�������س���ورك ي�����وم اخل���م���ي�������ص امل����واف����ق 
يف  للنظر  �سباحا   09:00 ال�����س��اع��ة   2019/9/5
ال��دع��وى رق��م اأع���اله ال��ت��ي اأق��ام��ه��ا عليك احلق 

العام وامل�ستكي مدعي عام اجلمارك.
تنفذ بحقك  امل��ح��دد  امل��وع��د  ف���اإذا مل حت�سر يف 
اجل��م��ارك  ق��ان��ون  يف  عليها  املن�سو�ص  الأح��ك��ام 

وقانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية

اإخطار �صادر عن دائرة
 تنفيذ الطفيلة

يف الق�صية التنفيذية رقم 
)2018/1434ك( �صجل عام

ا�شم املحكوم عليه: عدي حممد مر�شد 
الزرقان. 

وعنوانه: جمهول مكان الإقامة.
حمل �شدوره: تنفيذ الطفيلة.

دي��ن��ار  ال��دي��ن: )647(  ب���ه/  امل��ح��ك��وم 
املحاماة  واأتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 

اإن وجدت.
يجب عليك اأن توؤدي خالل خم�شة ع�شر 
يومًا تلي تاريخ تبليغك هذا الإخطار اإىل 
الإ�شالمي  البنك  الدائن/  له  املحكوم 
�شمري  اأ�شرف  املحامي  وكيله  الأردين 

املبلغ املبني اأعاله.
واإذا انق�شت هذه املدة ومل توؤدي الدين 
القانونية  الت�شوية  تعر�ض  اأو  امل��ذك��ور 
���ش��ت��ق��وم دائ������رة ال��ت��ن��ف��ي��ذ مب��ب��ا���ش��رة 
قانونًا  ال��الزم��ة  التنفيذية  املعامالت 

بحقك.
ماأمور التنفيذ

وزارة العدل

حمكمة بداية جزاء - 
جنح اجلمارك
مذكرة تبليغ ظنني/بالن�سر

رقم الدعوى 17-48/)2019-1159( -
 �سجل عام

الهيئة/القا�سي: اياد اأنور ح�سن اجلريودي
اأج��ه��زة  ال��وف��اء لت�سنيع  ���س��رك��ة  ال��ظ��ن��ني:  ا���س��م 

النارة واللوحات الكهربائية
العمر: 8 �سنوات

– رقم  – ق��رب الأم��ان��ة  ال��ع��ن��وان: عمان/خلدا 
الهاتف: 079665516

ال���ت���ه���م���ة: ال���ت�������س���رف مب������واد م���دخ���ل���ة ب��ت��ع��ه��د 
/204( واملقايي�ص  املوا�سفات  جمركي/موؤ�س�سة 

جمارك و 18/قانون املوا�سفات(
يقت�سي ح�سورك يوم الأحد املوافق 2019/9/8 
رقم  الدعوى  يف  للنظر  �سباحا   09:00 ال�ساعة 
وامل�ستكي  العام  احلق  عليك  اأقامها  التي  اأع��اله 

مدعي عام اجلمارك.
تنفذ بحقك  امل��ح��دد  امل��وع��د  ف���اإذا مل حت�سر يف 
اجل��م��ارك  ق��ان��ون  يف  عليها  املن�سو�ص  الأح��ك��ام 

وقانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية.

وزارة العدل

حمكمة بداية جزاء - 
جنح اجلمارك

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�صر
رقم الدعوى 17-48/)2019-1115( 

- �صجل عام
الهيئة/القا�صي: 

ماجدة عبداملجيد عبداملهدي املخاتره
ا�سم الظنني: 1- موؤ�س�سة عمر اللحام للتجارة، 
ال���ل���ح���ام، 3- عمر  ع��ب��دال��ف��ت��اح  ع��م��ر  ف����ادي   -2

عبدالفتاح ح�سني اللحام.
العمر: 7 �سنوات

ال���ع���ن���وان: ال���زرق���اء/اجل���ب���ل ال�����س��م��ايل – حي 
القاد�سية – �سارع امللك عبداهلل الثاين – هاتف: 

0795482248
ال���ت���ه���م���ة: ال���ت�������س���رف مب������واد م���دخ���ل���ة ب��ت��ع��ه��د 
/204( واملقايي�ص  املوا�سفات  جمركي/موؤ�س�سة 

جمارك و 18/قانون املوا�سفات(.
ي��ق��ت�����س��ي ح�������س���ورك ي�����وم اخل���م���ي�������ص امل����واف����ق 
يف  للنظر  �سباحا   09:00 ال�����س��اع��ة   2019/9/5
ال��دع��وى رق��م اأع���اله ال��ت��ي اأق��ام��ه��ا عليك احلق 

العام وامل�ستكي دائرة اجلمارك العامة.
تنفذ بحقك  امل��ح��دد  امل��وع��د  ف���اإذا مل حت�سر يف 
اجل��م��ارك  ق��ان��ون  يف  عليها  املن�سو�ص  الأح��ك��ام 

وقانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية

اإعالن بيع ثالث �صادر عن دائرة تنفيذ 
حمكمة �صلح حقوق الأغوار ال�صمالية

 يف الق�صية التنفيذية رقم )2013/2087(
الدائن: البنك الإ�صالمي الأردين وكيله املحامي عبد اهلل احلنيني.

املدين: حممد ح�صن فالح اخل�صان.
يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني وعن طريق دائرة تنفيذ حمكمة حقوق الأغوار ال�سمالية يف الق�سية التنفيذية رقم 

)2013/2087( واملتكونة بني املحكوم له الدائن البنك الإ�سالمي الأردين واملحكوم عليه: املدين حممد ح�سن فالح اخل�سان.
اأوًل: و�سف قطعة الأر�ص:

قطعة الأر�ص رقم )981( حو�ص رقم )5( البلد ال�سمايل قرية امل�سارع من اأرا�سي الأغوار ال�سمالية والبالغ م�ساحتها )549م2( وهي 
من النوع امللك وداخل التنظيم )�سفة التنظيم )د(( واحلد الأعلى امل�سوح به )اأربع اأدوار( وتقع اإىل ال�سمال ال�سرقي من قرية امل�سارع 
وعلى بعد حوايل )300م( من ال�سارع الرئي�سي املتجه من ال�سمال اإىل اجلنوب واإىل ال�سرق من ال�سارع املووؤدي اإىل طبقة فحل وتقع 
اإىل الغرب من برجي اإت�سالت )زين وموبايل( والقطعة وخدومة بالكهرباء واملاء وتقع على �سارعني عر�ص كل منهم )12م( نافذين 

يحدانها من ال�سرق واجلنوب والقطعة منحدرة من ال�سرق باجتاه الغرب. 
ثانياً: و�سف الطوابق املقامة على قطعة الأر�ص رقم )981(:-

01 الطابق الأر�سي: عبارة عن �سقتني من البلوك امل�سلح م�ساحة كل �سقة )107م2( ت�سطيب عادي.
02 الطابق الأول: عبارة عن �سقتني من البلوك امل�سلح م�ساحة كل �سقة )107م2( ت�سطيب عادي.

03 الطابق الثاين: عبارة عن �سقة واحدة من احلجر )واجهة اأمامية( م�ساحة كل �سقة )264م2( ت�سطيب ديلوك�ص.
ثالثاً: و�سف ال�سقق يف كل طابق:-

01 ال�سقتني يف الطابق الأر�سي: عبارة عن غرفتني و�سالة وحمام ومطبخ لكل �سقة وهي م�سطبة ت�سطيب عادي وهي موؤجرة باأجرة 
�سهرية )70( دينار لكل �سقة اأي )140( دينار لل�سقتني.

02 ال�سقتني يف الطابق الأول: عبارة عن غرفتني و�سالة وحمام ومطبخ لكل �سقة وهي م�سطبة ت�سطيب عادي وهي موؤجرة باأجرة 
�سهرية )70( دينار لكل �سقة اأي )140( دينار لل�سقتني.

����س���م���ري  امل���������������س�������ري،  )ب�������������س������ار  امل�������������س������ت������اأج������ري������ن  الأول  وال�������ط�������اب�������ق  الأر������������س�����������ي  ال������ط������اب������ق  يف  ال�����������س�����ق�����ق  ي���������س����ك����ن   * 
اأبو الرب، احمد �ساهر بني حمد، �سليمان احمد �سنوبر خ�سان(. 

03 ال�سقة يف الطابق الثاين: عبارة عن �ستة غرف و�سالة وثالث حمامات ومطبخ لكل �سقة وهي م�سطبة ت�سطيب ديلوك�ص وي�سكنه 
املالك.

رابعاأً: التقديرات: 
01: قدر قيمة املر املربع الواحد من الأر�ص )15( دينار وعليه= )549م2× 15 دينار= 8235 دينار(.

02: قدر قيمة املر املربع الواحد من البناء لل�سقق يف الطابق الأر�سي )90( دينار وعليه= )214م2× 90 دينار= 19260 دينار(. 
03: قدر قيمة املر املربع الواحد للبناء لل�سقق يف الطابق الأول )90( دينار وعليه= )214م2× 90 دينار= 19260 دينار(. 

04: قدر قيمة املر املربع الواحد للبناء لل�سقة يف الطابق الثاين )120( دينار وعليه= )264× 120 دينار= 31680 دينار(. 
05: قدر قيمة معر�ص العنب)100( دينار.

06: قدر قيمة الأ�سجار كما يلي:

جمموع القيمة بالدينار�صعر ال�صجرة الواحدةالعمر بال�صنةالعددالنوع
6525150زيتون
211530عنب
152525تني

142020جوافة
111010ليمون

142020ا�صكدنيا
111010توت

265املجموع الكلي

الأول  )الطابق  )�سقتني((+  الأر���س��ي  )الطابق  الأر����ص+  )قطعة  ومعر�ص  واأ�سجار  بناء  من  عليها  وم��ا  الأر����ص  قيمة  تكون  وعليه 
)�سقتني((+ الطابق الثاين )�سقة(+ الأ�سجار+ معر�ص العنب(.

)8235+ 19260+ 19260+ 31680+ 265+ 100= 78800 دينار(، )ثمانية و�سبعون األفاً وثمامنائة دينار(
وعليه على من يرغب باملزاودة مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة �سلح حقوق الأغوار ال�سمالية خالل مدة خم�سة ع�سر يوماً من اليوم 
التايل لن�سر هذا الإعالن يف �سحيفتني حمليتني م�سطحباً معه )10%( من القيمة املقدرة كتاأمينات لدخول املزاودة على اأن ل تقل 

قيمة الدخول باملزاودة عن )50%( من القيمة املقدرة عند و�سع اليد، علماً اأن اأجور الدللة والطوابع تعود على املزاود الأخري.

ماأمور تنفيذ حمكمة �صلح حقوق الأغوار ال�صمالية

اإعالن بيع باملزاد العلني للمرة الثالثة �صادر عن دائرة تنفيذ 
حمكمة �صلح عني البا�صا يف الق�صية التنفيذية رقم )2015/900(

يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني عن طريق دائرة تنفيذ حمكمة �سلح عني البا�سا يف الق�سية التنفيذية رقم )2015/900( 
واملتكونة بني املحكوم له البنك الإ�سالمي الأردين وكيله املحامي �سامل اأبو غالية واملحكوم عليها اإلهام خليل حممود اأبو ريان باأنه 
مطروح للبيع باملزاد العلني العقار املقام على قطعة الأر�ص رقم )490( حو�ص رقم )1( اأبو زعروره من اأرا�سي اأم الدنانري والعائدة 

ملكيته للمحكوم عليها الهام خليل حممود اأبو ريان.
و�سف قطعة الأر�ص:-

 تقع القطع داخل حدود بلدية عني البا�سا - منطقة اأم الدنانري - �سمن اأحكام �سكن )ج( م�ساحتها الإجمالية )938.24م2( ت�سلها 
جميع اخلدمات ذات �سكل منتظم وت�ساري�ص م�ستوية حماطة ب�سور من جميع الجتاهات يحدها �سارع معبد �سعة )20م( من اجلهة 
اجلنوبية الغربية ويوجد على القطعة بناء قائم ثالث واجهات حجر يتكون من طابقني وحتيط به �ساحات مبلطة وبع�ص ال�سجار 
البناء من طابق ار�سي مب�ساحة )180م2( عبارة عن غرفتني نوم وغرفة �سيوف وغرفة معي�سة ومطبخ وحمامني  املثمرة ويتكون 
وت�سطيبات هذا الطابق جيدة بالط الأر�سية �سرياميك والدهان اأمل�سن وال�سبابيك اأملنيوم والأبواب من اخل�سب وبالط احلمامات 
املالكة  زوج  وال��دة  و�سفلية وهو م�سغول من قبل  واملطبخ جدرانه بالط �سرياميك مع وجود خزائن خ�سب علوية  ال�سرياميك  من 
ال�سقة الأوىل غرفتني نوم وغرفة �سيوف وغرفة معي�سة ومطبخ  اأول مب�ساحة )310م2( عبارة عن �سقتني  الأر���ص وطابق  لقطعة 
وحمامني وت�سطيبات هذه ال�سقة جيدة بالط الأر�سية �سرياميك والدهان اأمل�سن وال�سبابيك اأملنيوم والأبواب من اخل�سب وبالط 
احلمامات من ال�سرياميك واملطبخ جدرانه بالط �سرياميك مع وجود خزائن خ�سب علوية و�سفلية وهو م�سغول من قبل اأخو زوج 
املالكة لقطعة الأر�ص وال�سقة الثانية عبارة عن غرفتني نوم ومطبخ وحمامني وت�سطيبات هذه ال�سقة جيدة بالط الأر�سية �سرياميك 

والدهان اأمل�سن وال�سبابيك اأملنيوم والبواب من اخل�سب وبالط احلمامات من ال�سرياميك وهو غري م�سغول.
التقديرات:-

اأ�سجار مبلغ  - قدر قيمة املر املربع الواحد من قطعة الأر���ص مبقدار )90( دينار وعليه تكون قيمة قطعة الأر���ص وما عليها من 
)938.24م2× 100 دينار= 93824 دينار(.

- قدر قيمة املر املربع الواحد من البناء حمماًل عليه الأ�سوار وال�ساحات املبلطة حول البناء مبقدار )250( دينار )490م2× 250 
دينار= 122500 دينار(.

اأ�سجار واإن�ساءات هي: )93824 دينار+ 122500 دينار= 216324 دينار(  - وعليه فاإن القيمة الإجمالية لقطعة الأر�ص وما عليها من 
)مائتان و�ستة ع�سر األفاً وثالثمائة واأربعة وع�سرون دينار(. 

فعلى من يرغب بالدخول باملزاد العلني عليه مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة عني البا�سا خالل خم�سة ع�سر يوماً من اليوم التايل لتاريخ 
ن�سر هذا الإعالن م�سطحباً معه )10%( من القيمة املقدرة عند و�سع اليد كتاأمينات، علماً اأن دخول املزايدة ل تقل عن )50%( من 

القيمة املقدرة، وعلماً باأن ر�سوم الدللة والطوابع تعود على املزاود الأخري.
ماأمور التنفيذ

اإعـــــــالن بيــــــع عقـــــــار للمرة الرابعة 
يف الق�صية التنفيذية رقم )2018/5974ع( 
�صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية الزرقاء

الق�سية  يف  ال��زرق��اء  بداية  حمكمة  تنفيذ  دائ��رة  طريق  وع��ن  العلني  ب��امل��زاد  للبيع  مطروح  باأنه  للعموم  يعلن 
التنفيذية رقم )2018/5974( ال�سقة املقامة على قطعة الأر�ص رقم )288( حو�ص رقم )10( البلد حي رقم )5( 
لوحة رقم )11( من قرية الزرقاء من اأرا�سي مديرية ت�سجيل الزرقاء واملتكونة بني املحكوم له البنك الإ�سالمي 
الأردين وكيله املحامي فرا�ص ا�ستيوي واملحكوم عليه حممد "امين احمد" فهد احلايك، والكفيل بالعقار خالد 

طالب خالد حميدان.
اأوًل: و�سف قطعة الأر�ص:-

ت�سجيل  اأرا�سي مديرية  )11( من  رقم  لوحة   )5( رقم  )10( حي  رقم  )288( حو�ص  رقم  الأر���ص  تقع قطعة 
ال�سقة  وهي  )92م2(  م�ساحتها  والبالغ  ها�سم(  الأم��ري  �سارع  مع  الفاروق  �سارع  )تقاطع  �سارعني  على  الزرقاء 
ال�سرقية ال�سمالية من الطابق الأول عدا �سطحها ويقع العقار يف نهاية و�سط البلد من اجلهة ال�سمالية وبداية 

منطقة الغويرية وهي منطقة حيوية ومتوفر بها كافة اخلدمات.
ثانياً: و�سف ال�سقة:-

ال�سقة مو�سوع الدعوى عبارة عن �سقة �سكنية تقع يف الطابق الأول �سمن بناء من اخلر�سانة امل�سلحة والطوب 
الأ�سمنتي واجهتها الأمامية من احلجر وهو بناء قدمي يزيد عمره عن )50( عاماً وتتكون ال�سقة من غرفتي 

نوم و�سالة و�سالون وحمام ومطبخ وت�سطيبات ال�سقة عادية.
التقدير: قدر قيمة املر املربع الواحد من ال�سقة )175( دينارا، وعليه= )92م2× 175 دينارا= 16100 دينار، �ستة 

ع�سر األفاً ومائة دينار.
علمٌا باأن الدائن البنك الإ�سالمي الأردين قد دحل املزاد مببلغ )10000( دينار.

تلي تاريخ  الزرقاء خالل خم�سة ع�سر يوماً  اإىل دائرة تنفيذ حمكمة بداية  التوجه  باملزاودة  فعلى من يرغب 
هذا الإعالن م�سطحباً معه تاأمني )10%( من القيمة املقدرة عند و�سع اليد، وعلى اأن ل يقل بدل املزاودة عن 
50% من القيمة املقدرة، وعلى اأن ل تقل ن�سبة ال�سم عن )2%( من بدل املزايدة الأخرية، علماً باأن اأجور الن�سر 

والدللة والطوابع على املزاود الأخري. 
ماأمور التنفيذ

اإعالن بيع ثان �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة �صلح عني البا�صا 
يف الق�صية التنفيذية رقم )2015/165ع(

املتكونة فيما بني الدائن: البنك الإ�صالمي الأردين وكيله املحامي عادل �صاهني جابر
املدين: حممد عبداهلل الدويله اجلدوع. 

البنك  الدائن  بني  املتكونة  اأع��اله،  رقم  التنفيذية  الق�سية  العلني يف  باملزاد  للبيع  باأنه مطروح  للعموم  يعلن 
الإ�سالمي الأردين وكيله املحامي عادل جابر وبني املدين حممد عبداهلل الدويله اجلدوع قطعة الأر�ص رقم 

)270( حو�ص رقم )5( اأم عو�سجة من اأرا�سي �سافوط.
اأوًل: و�سف قطعة الأر�ص:-

ن��وع امللك وتقع داخ��ل حدود  اأرا���س��ي �سافوط من  اأم عو�سجة من  قطعة الأر���ص رق��م )270( حو�ص رق��م )5( 
البا�سا اجلديدة - منطقة �سافوط - �ساحية الإم��ام الغزايل واأحكام تنظيمها �سكن )ب(  وتنظيم بلدية عني 
وم�ساحتها )832.260م2( وهي م�ستطيلة ال�سكل ومتيل من اجلهة اجلنوبية ال�سرقية باجتاه اجلهة ال�سمالية 
اإىل اجلهة  اي�ساً  وتقع  وتبعد عنها ح��وايل )80م(  الغزايل  الإم��ام  ال�سمالية �ساحية  اإىل اجلهة  وتقع  الغربية 
ويخدم  وم�سرفة  والقطعة مطلة  )350م(  ح��وايل  عنها  وتبعد  الدولية  م��رياث  ورو�سة  ال�سمالية من مدر�سة 
القطعة �سارع تنظيمي �سعة )12م( مفتوح ومعبد جزء منه ويحدها من اجلهة اجلنوبية ال�سرقية ويحد القطعة 
من اجلهة ال�سمالية القطعة رقم )266( ومن اجلهة ال�سرقية القطعة رقم )269( ومن اجلهة الغربية القطعة 
املعبد وي��راوح فرق الرتفاع ما بني  ال�سارع  اأ�سفل من�سوب  رقم )271( وجميعها من نف�ص احلو�ص والقطعة 
)�سفر و5م( والقطعة مطمورة بالكامل بالردم وهي خالية من الأبنية والأ�سجار)�سليخ( وقرية من اخلدمات 

العامة.
ثانياً: التقديرات: قدر �سعر املر املربع الواحد من قطعة الأر�ص مببلغ )80( دينارا، وعليه ت�سبح قيمة ال�سقة= 

)832.260م2× 80 دينارا= 66580.800 دينار( )�ستة و�ستون األفاً وخم�سمائة وثمانون دينار وفل�س� 800 ���ص(
فعلى من يرغب باملزاودة مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة عني البا�سا املوقرة خالل خم�سة ع�سر يوماً تلي تاريخ 
هذا الإعالن م�سطحباً معه تاأمني )10%( من القيمة املقدرة امل�سار اإليها اأعاله علماً باأن اأجور الن�سر والدللة 

والطوابع على املزاود الأخري، على اأن ل تقل املزاودة عن )50%( من القيمة املقدرة.  

ماأمور تنفيذ حمكمة �صلح عني البا�صا

اعالن بيع ثان باملزاد العلني 
�صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 

بداية �صرق عمان 
يف الق�صية التنفيذية رقم 2019/2320ع

 واملتكونة بني الدائن/املحكوم له: بنك الأردن 
وكياله املحاميان ا�صامه �صكري و�صادي ايبف.

 املدين/املحكوم عليه: وليد �صليمان حمي 
الدين عبد القادر.

املدين  العلني كامل ح�س�ص  امل��زاد  للبيع يف  بانه مطروح  للعموم  يعلن 
اأعاله يف ال�سقة رقم 3563/132 حو�ص 1 عوي�ص قرية القوي�سمة اأرا�سي 
الدرجه  الردن من  بنك  الدائن  لدين  تامينا  واملو�سوعه  جنوب عمان 
الدرجة  م��ن   114 معاملة  رق����م1592  دي��ن  تامني  �سند  مبوجب  الوىل 

الأوىل بقيمة ت�سعة وع�سرون الفا وت�سعمائة وخم�سة وع�سرون دينارا. 
تقع البناية والتي �سمنها ال�سقة يف منطقة القوي�سمة والبناية مقامة 
على قطعة الأر�ص رقم 3563 حو�ص 1 عوي�ص لوحة 44 القوي�سمة من 
البناية على  الأر���ص طوابق و�سقق وتقع  ونوع  القوي�سمة  اأرا�سي قرية 
�سارعني معبدين يحدانها باجلهة اجلنوبية وال�سرقية معروفني ب�سارع 
ب��ن حج�ص وتقع �سمن ح��ي معروف  ع��ب��داهلل  و���س��ارع  ال��روا���س��دة  مفلح 
با�سم المرية عالية والعمارة حتمل الرقم 14 ح�سب ترقيم امانة عمان 
الكربى وعمر البناية حوايل 5 �سنوات والبناية واقعة �سمن حي �سكني 
والعمارة  متوفرة  الأ�سا�سية  اخل��دم��ات  وك��اف��ة  جيد  ت�سطيب  والبناية 
م��ف��روزة ع��ل��ى ق��ان��ون ال��ط��واب��ق وال�����س��ق��ق و�سمنها ب��ي��ت درج رخ���ام مع 
درابزين وم�سعد كهربائي والبناية اربع واجهات حجر والبناية معروفة 

با�سم نبيل احلتة 6 كافة اخلدمات متوفرة للبناء.
و�سف ال�سقة: ال�سقة حتمل الرقم 3563/132 وهي ال�سقة ال�سمالية من 
والبالغ م�ساحتها  املعترب منافع م�سركة  �سطحها  الثالث عدا  الطابق 
95 مر مربع وال�سقة لها مدخل من بيت الدرج وهي موؤلفة من غرفة 
�سيوف الأر�سية �سرياميك وحمام �سيوف وغرفينت نوم واحدة ما�سر 
املنيوم  راك��ب  واملطبخ  املطبخ  على  مفتوحة  معي�سة  وغ��رف��ة  حمام  م��ع 
واجهة واحدة �سفلية وعلوية ويوجد بلكونة والب��واب الداخلية خ�سب 
كامل  اأر�سية  جب�سني  دي��ك��ورات  م��ع  اب��اج��ورات  م��ع  املنيوم  وال�سبابيك 

ال�سقة �سرياميك والت�سطيب العام لل�سقة جيد.
االتقديرات: مت تقدير قيمة املر املربع الواحد مببلغ 340 دينار وعليه 
ال�سقة 95 مر مربع×340 دينار= 32300  ال�سقة= م�ساحة  تكون قيمة 

دينار، اثنان وثالثون الفا وثالثمائة دينار 
فمن له الرغبة باملزايدة عليه مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية �سرق 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  التايل  اليوم  من  يوماً  ع�سر  خم�سة  خ��الل  عمان 
العالن يف �سحيفتني يوميتني حمليتني على ان ي�سطحب معه %10 
من القيمة املقدرة كتاأمينات للدخول باملزاد العلني على ان ل تقل ن�سبة 
الن�سر والدللة  اأج��ور  ب��اأن  امل��ق��درة، علماً  القيمة  امل��زاي��دة عن 50% من 

والطوابع تعود على املزاود الخري.
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �صرق عمان

اخطار �صادر عن دائرة تنفيذ
حمكمة �صلح املزار اجلنوبي

رقم الدعوى التنفيذية: 2019/472
املحكوم عليه املدين: الرباء عبد احلفيظ م�سلم القراله 

العنوان: جمهول مكان العنوان 
نوع ال�سند: �سند تامني دين مقابل اأموال غري منقولة

�سند رهن رقم: 30 من الدرجة الوىل تاريخة: 2017/1/31
حمل �سدوره: مديرية ت�سجيل ارا�سي املزار اجلنوبي

املحكوم به/الدين: 33600 )ثالثة وثالثون األف و�ستمائة دينار اأردين( 
والر�سوم وامل�ساريف والفائدة والعمولت حتى ال�سداد التام.

يجب عليك ان توؤدي خالل ثالثني يوما تلي تاريخ ن�سر هذا الخطار 
انق�ست  واذا  اأع���اله  املبني  املبلغ  الحت���اد  بنك  ل��ه/ال��دائ��ن  املحكوم  اإىل 
هذه املدة ومل توؤد الدين املذكور اأعاله �ستقوم دائرة التنفيذ مببا�سرة 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك.
ماأمور تنفيذ حمكمة �سلح املزار اجلنوبي





اإخطار �صادر عن دائرة 
تنفيذ الطفيلة

يف الق�صية التنفيذية رقم 
)2018/1435ك( �صجل عام

ا�سم املحكوم عليهما : 01 عبيد اهلل اليف عي�سى 
العجارمه.

02 مرمي خليف مروح النظامي.
وعنوانهما : جمهويل مكان االإقامة.

حمل �سدوره: تنفيذ الطفيلة.
املحكوم به/ الدين: )2236.770( دينار والر�سوم 

وامل�ساريف واأتعاب املحاماة اإن وجدت.
اأن توؤديا خالل خم�سة ع�سر يوماً  يجب عليكما 
املحكوم  اإىل  االإخ��ط��ار  ه��ذا  تبليغكما  تاريخ  تلي 
وكيله  االأردين  االإ���س��الم��ي  البنك  ال��دائ��ن/  ل��ه 

املحامي اأ�سرف �سمري املبلغ املبني اأعاله.
واإذا انق�ست هذه املدة ومل توؤديا الدين املذكور 
اأو ت��ع��ر���ض ال��ت�����س��وي��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة ���س��ت��ق��وم دائ���رة 
الالزمة  التنفيذية  املعامالت  التنفيذ مببا�سرة 

قانوناً بحقكما.
ماأمور التنفيذ


