
00�إعالنات ق�ضائية

بالق�ضية �لتنفيذية رقم 2019/1032 ع
و�ملتكونة بني: - �ملحــكوم له:- بنك �ال�ضكان للتجارة و�لتمويل

 وكيله �ملحامي �ضد�م �لرحامنة
و�ملحكوم عليه:- �ملدين  / ماجد م�ضلح

تعلن دائرة التنفيذ للعموم باأنه �شيباع باملزاد العلني ال�شقق رقم )102+122+121+101 /3943 ( من حو�ض الونانات رقم )2( لوحة رقم 
)9( قرية ماركا من ارا�شي �شرق عمان والعائدة ملكيتها للمدين ماجد م�شلح  واملرهونة من الدرجة االأوىل ل�شالح بنك اال�شكان 
للتجارة والتمويل مبوجب �شند تامني الدين رقم  1746 معاملة رقم 39 تاريخ 2016/07/11  لدى دائرة ت�شجيل اأرا�شي �شرق عمان 

لقاء مديونية املدين اعاله.
و�شف موقع العقار: - 

تقع هذه القطعة يف حو�ض رقم 2 الونانات / ماركا من ارا�شي �شرق عمان منطقة ماركا حي حمزه بناء رقم 16ج من النوع طوابق 
�شقق والقطعة مقام عليها عمارة �شقق �شكنية من اال�شمنت املق�شور ر�شة �شربيز  . 

 و�شف العقار  :-
ال�شقة 101 ال�شقة الغربية من الطابق االر�شي عدا ال�شطح م�شاحتها 115 م2 مملوكة با�شم – ماجد م�شلح – كامال مكونة من 2 
غرفة نوم و�شالة معي�شة وغرفة �شيوف وموزع ومطبخ وحمام عدد 2 ) عربي + افرجني ( الت�شطيب حملي ار�شيات موزاييك حملي 

و�شبابيك املنيوم وحمايات حديد م�شغولة من قبل عبد ال�شتار حممد ح�شن م�شلح . 
– كامال مكونة من 2  ال�شقة 102 ال�شقة ال�شرقية من الطابق االر�شي عدا ال�شطح م�شاحتها 115 م2 مملوكة با�شم ماجد م�شلح 
غرفة نوم و�شالة معي�شة وغرفة �شيوف وموزع ومطبخ وحمام عدد 2 ) عربي + افرجني ( الت�شطيب حملي ار�شيات موزاييك حملي 

و�شبابيك املنيوم وحمايات حديد مدخل م�شتقل وحديقة ملحقة , م�شغولة من قبل عبد املنعم حممد ح�شن م�شلح 
ال�شقة رقم 121 ال�شقة الغربية من الطابق الثاين عد ال�شطح م�شاحتها 115م2 مملوكة با�شم ماجد م�شلح - كاماًل مكونة من 2 
غرفة نوم و�شالة معي�شة وغرفة �شيوف وموزع ومطبخ وحمام عدد 2 ) عربي + افرجني ( الت�شطيب حملي ار�شيات موزاييك حملي 

و�شبابيك املنيوم وحمايات حديد خالية من ال�شواغل . 
ال�شقة 122 ال�شقة ال�شرقية من الطابق الثاين عدا ال�شطح م�شاحتها 115 م2 مملوكة با�شم – ماجد م�شلح – كامال مكونة من 2 
غرفة نوم و�شالة معي�شة وغرفة �شيوف وموزع ومطبخ وحمام عدد 2 ) عربي + افرجني ( الت�شطيب حملي ار�شيات موزاييك حملي 

و�شبابيك املنيوم وحمايات حديد مع كورني�ض جب�شني خالية من ال�شواغل . 
عمر البناء اكرث من 30 �شنة . 

على نهاية مغلقة ) دخل 6 م( متفرعة من �شارع الطرباين . 
التقديرات : - 

بالن�شبة ملوقع هذا العقار وبناًء على خربتنا كمقدرين عقاريني وعلى اطالع ومتابعة دائمة ال�شعار االرا�شي وال�شقق يف هذه املنطقة 
وغريها وا�شتخدام مبداأ املقارنة بني هذه ال�شقق ومثيالتها من ال�شقق وبعد اال�شتئنا�ض با�شعار االرا�شي وال�شقق يف هذه املنطقة 
ومراعاة ا�شعار االرا�شي املجاورة ومراعاة موقع وم�شاحة وت�شطيبات هذه ال�شقق وبعدها وقربها من اخلدمات وعمر البناء وحالة 

ال�شقق و�شعر املرت من االر�ض يف املنطقة وحركة ال�شوق نقدر ما يلي :-
                 )�شعر املرت لل�شقة 3943/101    185 دينار/ م2 * 115 م2 = 21275 دينار( 
                 )�شعر املرت لل�شقة 3943/102    190 دينار/م2 * 115 م2 = 21850 دينار( 

                 )�شعر املرت لل�شقة 3943/121     180 دينار/م2  * 115 م2 = 20700 دينار( 
                 )�شعر املرت لل�شقة 3943/122     180 دينار/م2  * 115 م2 = 20700 دينار( 

املجموع    21850+21850+20700+20700 = 84525 دينار 
)اربعة وثمانون الف وخم�شمائة وخم�شة وع�شرون دينارا(

فعلى من يرغب بال�شراء مراجعة هذه الدائرة او مراجعة موقع الوزارة للمزاودة الكرتونياً )auctions.moj.gov.jo(  خالل 
مدة خم�شة ع�شر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ ن�شر هذا االعالن بال�شحف املحلية م�شطحبا معه 10% من القيمة املقدرة علما باأن 

اجور الن�شر والداللة والطوابع تعود على املزاود االخري على ان ال تقل املزاودة عن 50% من القيمة املقدرة.
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �شرق عمان
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�عالن بيع باملز�د �لعلني للمرة �لثالثة �ضادر عن
 د�ئرة تنفيذ حمكمة بد�ية �ملفرق يف �لدعوى �لتنفيذية  رقم 2019/126ع

يعلن للعموم انه مطروح للبيع باملزاد العلني وعن طريق هذه الدائرة يف الق�ضية رقم 2019/126ع واملتكونة 
"حممد علي" وليد بركات وم��راد معروف  املحامون  – وك��اوؤه  البنك اال�ضتثماري  له  املحكوم  فيما بني 
وطارق ال�ضعراوي وهيثم العواملة وحممد العجلوين واملحكوم عليهما �ضركة �ضيد الكوز و�ضركاه – قطعة 
االر�ض رقم )20( من احلو�ض رقم )2( الر�ضدة حي )0( لوحة رقم )1( من ارا�ضي قرية ام ال�ضراب من 

ارا�ضي حمافظة املفرق.
االرا�ضي  الت�ضجيل وخمطط  �ضند  الينا وهي  امل�ضلمة  الك�ضف واملطابقة للمربزات  بعد  القطعة:  * و�ضف 
وخمطط املوقع والرت�ضيم للقطعة مو�ضوع الق�ضية اعاه تبني انها منطبقة على بع�ضها متام االنطباق 
وكذلك على الواقع وقطعة االر�ض مو�ضوع الق�ضية اعاه هي من النوع امللك تقع يف اجلنوبية الغربية 
منتظم  غ��ر  و�ضكلها  للحمرة  متيل  �ضفراء  تربتها  معبد،  غ��ر  زراع���ي  طريق  ي�ضلها  ال�ضراب  ام  لبلدة 
و�ضطحها منب�ضط، ال يوجد بها خدمات، ومن �ضمنها بئر ارتوازية معطل حمفور مبوجب الرخ�ضة رقم 
تاريخ   2674/10/4/4 رقم  امللكية  نقب  كتاب  الكوز مبوجب  �ضامل غامن  �ضيد  املدعو  با�ضم  م�ضجل   )425(

2015/3/4 ومت عمل جتربة على البئر بتاريخ 2015/1/24، وموا�ضفات البئر كما يلي:
1- العمق الكلي للبئر 353م   2- �ضطح املاء ال�ضاكن 207م 3- عمق امل�ضخة 340م

4- قطر ما�ضورة الدفع )4( ان�ض 5- قطر النقا�ضة )3( ان�ض 6- االنتاج 70م3/�ضاعة
7- ن�ضبة امللوحة 800 جزء باملليون

8- ال يوجد م�ضخة �ضطحية وكذلك ال يوجد حمول كهرباء على البئر اثناء الك�ضف
* التقدير: بعد االطاع على �ضعر اال�ضا�ض بدائرة االرا�ضي وا�ضعار العقارات يف املنطقة، فاننا نقدر مبلغ 

دينار ون�ضف للمرت املربع الواحد من القطعة مو�ضوع الق�ضية اعاه وقيمتها ت�ضاوي:
- ار�ض العقار= 213305م2×1.5 دينار/للمرت= 319957 دينارا

- قيمة البئر= 225000 دينار
- املجموع= 544957 دينارا، فقط خم�ضمائة واربعة واربعون الفا وت�ضعمائة و�ضبعة وخم�ضون دينارا ال غر.
اليوم  يوما من  ع�ضر  املفرق خال خم�ضة  بداية  اىل حمكمة  احل�ضور  باملزاد  بالدخول  يرغب  فعلى من 
التايل لن�ضر هذا االعان بال�ضحف املحلية، م�ضطحبا معه 10% من القيمة املقدرة عند و�ضع اليد البالغة 
)544957.68267 دينار، فقط خم�ضمائة واربعة واربعون الفا وت�ضعمائة و�ضبعة وخم�ضون دينارا على ان ال 
تقل بدل املزاودة عن 50% من القيمة املقدرة، علما بان اجور الن�ضر والداللة والطوابع على املزاود االخر.
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية املفرق



51�إعالنات ق�ضائية



52�إعالنات ق�ضائية



53�إعالنات ق�ضائية



54�إعالنات ق�ضائية



55�إعالنات ق�ضائية

د�ئرة تنفيذ حمكمة بد�ية �ضمال عمان
�لرقم 2016/1310 ع 

�عالن بيع �أول باملز�د �لعلني ملدة خم�ضة ع�ضر يوما 
�ضادر عن د�ئرة تنفيذ حمكمة بد�ية�ضمال عمان يف 

�لق�ضية �لتنفيذية رقم 2016/1310ع 
و�ملتكونة بني:- 

�ملحكوم له /بنك �الردن/�ضركة م�ضاهمة عامة 
وكيله �ملحاميان ��ضامة �ضكري وهيثم �ل�ضخانبة

و�ملحكوم عليه: �ضليمان عبد �لقادر حممد ح�ضني.
يعلن للعموم انه مطروح للبيع باملزاد العلني ال�شقة رقم 122 املقامة على 
قطعة الأر�ض رقم 730 من حو�ض رقم 6 خربة م�شلم قرية اجلبيهة من 
اأرا�شي �شمال عمان لوحة 23 والبالغ م�شاحتها 173 مرت مربع والعائد 
واملو�شوفة  ح�شني  حممد  القادر  عبد  �شليمان  عليه  للمحكوم  ملكيتها 

ح�شب تقرير اخلربة على النحو التايل: - 
اأول: تفا�شيل املوقع: -

�شارع  على  ال��دع��وى  م��و���ش��وع  ال�شقة  عليها  امل��ق��ام  الأر�����ض  قطعة  تقع 
الر�شوان،  �شارع  املتفرع من  اجلنوبية،  اجلهة  القفي( من  اهلل  )�شيف 
�شمية  وجامعة  الأردين،  امللكي  اجل��غ��رايف  امل��رك��ز  خلف  اجل��ام��ع��ة،  ح��ي 

وجميع اخلدمات متوفرة باملوقع.
من  املعترب  �شطحها  عدا  الثاين  الطابق  من  الغربية  هيال�شقة  العقار 
 )730( رق��م  الأر���ض  قطعة  على  املقامة   )122( رقمها  م�شرتكة  منافع 
من حو�ض )6( خربة م�شلم قرية اجلبيهة مديرية اأرا�شي �شمال عمان 
لوحة )23(، نوع الأر�ض طوابق و�شقق وحتمل الرقم )5( ح�شب ترقيم 
امانة عمان/منطقة تالع العلي ام ال�شماق وخلدا/ حي اجلامعة، البناء 
)املروة لالإ�شكان( اأربع واجهات من احلجر وحماطة باأ�شوار من احلجر 
وتتكون من اأربعة طوابق، وطابق ت�شوية، ويوجد م�شعد بالعمارة، درج 

العمارة من الرخام وحماية من الدرابزين.
ثانياً: و�شف ال�شقة:

مدخل ال�شقة من مدخل العمارة، تتكون ال�شقة من �شالون، ويتبع له 
حمام �شيوف الر�شيات من ال�شرياميك وال�شقف ديكور من اجلب�شني، 
افرجني  ما�شرت وحمام  احداهما  ن��وم  غ��رف  ب��رن��دة، ثالثة  على  مطل 
ار���ش��ي��ات وج���دران  ال�شقة احل��م��ام��ات )اط��ق��م(  ب��اق��ي عنا�شر  خل��دم��ة 
احلمامات بالط �شرياميك، مطبخ خزائن علوية و�شفلية من اخل�شب 
اخل�شب  ال�شقة من  اأب��واب  �شرياميك،  ب��الط  املطبخ  وج��دران  ار�شيات 
م��زودة  ال�شقو  ي��دوي��ة،  اب��اج��ورات  عليها  وي��وج��د  المل��ن��ي��وم  وال�شبابيك 

بتدفئة.
* التقدير:-

مت تقدير �شعر املرت املربع الواحد من ال�شقة 460 دينار.
وعليه تكون القيمة الجمالية املقدرة لل�شقة:-

وخم�شمائة  الفاً  و�شبعون  )ت�شعة  دينار   79580  = دينار   460 × 173م2 
وثمانون دينار(.

فمن له الرغبة بال�شراء عليه مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية �شمال 
ع��م��ان خ��الل خم�شة ع�شر ي��وم م��ن ال��ي��وم ال��ت��ايل م��ن ت��اري��خ ن�شر هذا 
الإعالن يف �شحيفتني يوميتني حمليتني وم�شطحبا معه تاأمني وقدره 
10% من القيمة املقدرة كتاأمينات للدخول باملزاد العلني على ان ل تقل 
امل��زاودة عن 50% من القيمة املقدرة، علما باأن اجور الدللة والطوابع 

تعود على املزاود الخري.
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �شمال عمان

�عالن بيع ثالث باملز�د �لعلني �ضادر عن 
د�ئرة تنفيذ حمكمة بد�ية عمان يف �لدعوى 

�لتنفيذية رقم 2018/14799ع
التنفيذية  الدعوى  يف  العلني  باملزاد  للبيع  مطروح  بانه  للعموم  يعلن 
���ض.م.ع  العربي  البنك  الدائن/املرتهن  بني  فيما  واملتكونة  اع��اله  رقم 
جهاد  واملدين/الراهن  �شاهني،  وحممد  بكر  يا�شر  املحاميان  وكياله   -
ال�شقة  وه��ي   )39/102-( الرقم  ذات  – ال�شقة  فرحات  جرب  م�شطفى 
والبالغ  �شطحها  ع��دا  الوىل  الت�شوية  طابق  م��ن  ال�شرقية  اجلنوبية 
م�شاحتها ح�شب �شند الت�شجيل )93م2( وال�شقة تقع �شمن البناء املقام 
ال�شمايل  ام �شويوينة  الر���ض رقم )39( حو�ض رقم )41(  على قطعة 
لوحة رقم )45( قرية عمان من ارا�شي عمان واملرهونة ل�شالح الدائن 
)املرتهن( البنك العربي �ض.م.ع �شمانا لدين املدين )الراهن( املذكور 
اعاله مبوجب �شند تاأمني الدين رقم )695( معاملة رقم )145( تاريخ 
2013/5/29 من الدرجة الوىل بقيمة )23000( دينار، ثالثة وع�شرون 

الف دينار ا�شافة للفوائد والر�شوم وامل�شاريف وحتى ال�شداد التام.
* و�شف العقار: العقار مو�شوع الدعوى عبارة عن �شقة وتنظيم الر�ض 
املقام عليها البناء �شكن )ج( وتقع البناية على �شارع معبد يحدها باجلهة 
ال�شمالية معروف با�شم �شارع لبيبة ها�شم والر�ض غري منتظمة ال�شكل 
وتقع �شمن حي معروف با�شم حي الزهور والبناية التي �شمنها ال�شقة 
واقعة  والبناية  الكربى  عمان  امانة  ترقيم  ح�شب   )29( الرقم  حتمل 
�شمن حي �شكني و�شمال �شرق دوار الزهور والبناية مبنية من احلجر 
ال�شا�شية  وك��اف��ة اخل��دم��ات  دراب��زي��ن حديد  م��ع  درج  ببيت  وخم��دوم��ة 
والواجهات  وال�شقق  الطوابق  ق��ان��ون  على  م��ف��روزة  وال��ع��م��ارة  متوفرة 

حجر.
* و�شف ال�شقة: ال�شقة حتمل الرقم )-39/102( وهي ال�شقة اجلنوبية 
م�شاحتها  والبالغ  �شطحها  عدا  الوىل  الت�شوية  الطابق  من  ال�شرقية 
ح�شب �شند الت�شجيل )93م2( وال�شقة لها مدخل من بيت الدرج وال�شقة 
موؤلفة من مطبخ راكب )3( واجهات علوي واربع واجهات �شفلي املنيوم 
مع جناح �شيوف مع قاطع جب�شن بورد وغرفة معي�شة وحمام وغرفتي 
نوم منهم واحدة ما�شرت مع حمام ويوجد تر�ض خلفي مبلط، البواب 
الداخلية خ�شب وال�شبابيك املنيوم مع اباجورات والت�شطيب ب�شكل عام 

جيد.
دينارا   )375( مببلغ  ال��واح��د  امل��رب��ع  امل��رت  قيمة  تقدير  مت  التقدير:   *
وبيت  واخل��دم��ات  العقار  ار����ض  م��ن  ي�شيبها  وم��ا  ال�شقة  قيمة  فتكون 
الدرج ومواقف ال�شيارات هي= 93م2×375 دينارا= 34875 دينارا، اربعة 

وثالثون الفا وثمامنائة وخم�شة و�شبعون دينارا.
وعليه فمن يرغب بالدخول باملزاد مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية 
الع��الن،  ه��ذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  يوما  ع�شر  خم�شة  خ��الل  عمان 
ن�شبة  تقل  ل  ان  على  للعقار،  امل��ق��درة  القيمة  من   %10 معه  م�شطحبا 
الطوابع  ر�شوم  ب��ان  علما  امل��ق��درة،  القيمة  50% من  باملزاد عن  الدخول 

والدللة تعود على امل�شرتي املزاود الخري.
وملن يرغب باملزاودة الدخول على موقع الوزارة للمزاودة الكرتونياً على 

.)auctions.moj.gov.jo( :املوقع التايل
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية عمان



56�إعالنات ق�ضائية

�إعالن بيع ر�بع ملدة خم�ضــة ع�ضر يوما �ضادر عن د�ئرة تنفيذ حمكمة �ضلح �جليزة 
يف �لق�ضية �لتنفيذية رقم )2018/155 ع( 

و�ملتكونة بني �لد�ئن بنك �الحتاد وكيله �ملحامي �أيهم حمارنة 
و�ملدين: موؤ�ض�ضة �ضمري علي �بو �ضرخ �لتجاريه ل�ضاحبها �ضمري علي م�ضلم �بو �ضرخ 

بكفالة عقار: ب�ضمه عبد �لغافر حممد �بر�هيم 
يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني وعن طريق هذه الدائرة كامل قطعة االر�ض رقم 68 حو�ض 4 عليان الغربي 
قرية عليان من ارا�ضي جنوب عمان وما عليها والعائدة ملكيتها للكفيله: ب�ضمه عبد الغافر حممد ابراهيم واملو�ضوعة 
تامينا من الدرجه االوىل لقاء دين الدائن بنك االحتاد وذلك مبوجب �ضند تاأمني دين مقابل اأموال غري منقولة رقم 
)499( تاريخ )2017/4/2( بقيمة 136000 دينار )مائة و�ضتة وثالثون الف دينار اردين( والر�ضوم وامل�ضاريف والفائدة 

والعمولة حتى ال�ضداد التام.
*- و�ضف قطعة االر�ض: 

تقع قطعة االر�ض 68 حو�ض 4 عليان الغربي قرية عليان يف قرية عليان وتبلغ م�ضاحتها ح�ضب �ضند الت�ضجيل 53986.16 
مرت مربع ونوع االر�ض ملك وتنظيمها )خارج التنظيم( وتقع �ضمن القريه وحماطة باالبنية املتباعدة واملزارع وقريب 
منها املدر�ضة واخلدمات متوفرة لها وح�ضب الواقع فان االر�ض عبارة عن مزرعة حماطة ب�ضيك ولها بوابات حديد على 
ال�ضارع عدد 2 واالر�ض منتظمة ال�ضكل يحدها باجلهة ال�ضرقيه �ضارع معبد ويوجد �ضمنها بناء موؤلف من طابق واحد 

م�ضاحته 130 مرت مربع وهو طوب دكه وهو موؤلف من مطبخ راكب واجهة واحدة املنيوم خزائن علوية و�ضفلية.
الداخلية  املنيوم مع حديد حماية واالب��واب  وغرفة معي�ضة وغرفتني نوم وحمامني واالر�ضية بالط بلدي وال�ضبابيك 
خ�ضب والت�ضطيب عادي �ضعبي ويوجد اأمام املنزل �ضاحة مبلطة ويوجد بناء فرعي اآخر عبارة عن غرفة حار�ض م�ضاحتها 
75 مرت مربع وهو موؤلف من غرفتني ومطبخ وحمام االر�ضية بالط بلدي وال�ضبابيك حديد مع زجاج واالبواب الداخلية 
خ�ضب ويوجد �ضمن قطعة االر�ض اال�ضجار التالية )10 دوايل + 5 لوز + حوايل 1000 �ضجرة زيتون( وهي مزودة بري 

التنقيط.
* تقدير القيمة:- 

باالعتماد على خربة اخلرباء كمقدرين عقاريني مرخ�ضني وعلى اطالعهم ومتابعتهم امل�ضتمرة لالأ�ضعار واأ�ضعار املنطقه 
وح�ضب موقع االر�ض وح�ضب تنظيمها باملنطقة واجراء اخلرباء لعدة ك�ضوفات بنف�ض املنطقه وا�ضتف�ضارهم بطريقه غري 
مبا�ضرة من التجار وال�ضما�ضره واهل املنطقة وا�ضتخدامهم لطريقة املقارنه فقد قدر اخلرباء القيمة االجمالية لقطعة 

االر�ض وما عليها عند و�ضع اليد كما يلي : 
قيمة االر�ض 53986.16 مرت مربع م�ضاحة االر�ض × 2 دينار �ضعر املرت املربع الواحد = 107972.32 دينار

قيمة البناء الرئي�ضي 130 مرت مربع × 100 دينار �ضعر املرت املربع الواحد = 13000 دينار
قيمة غرفة احلار�ض 75 مرت مربع × 50 دينار �ضعر املرت املربع الواحد = 3750 دينار 

القيمة االجمالية لال�ضجار = 25000
القيمة االجمالية لل�ضيك والبوابات وجزء من ال�ضور الدكه مببلغ اجمايل = 5277.68 دينار 

القيمة االجمالية املقدرة لالأر�ض وما عليها عند و�ضع اليد = 155000 دينار )مائة وخم�ضة وخم�ضون األف دينار(
علما باأنه مت دخول املزاد من قبل املزاود بنك االحتاد ببدل مزاودة وقدره 78000 دينار.

وعليه فمن له الرغبة بال�ضراء عليه مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة �ضلح اجليزة خالل مدة خم�ضة ع�ضر يوما من اليوم 
التايل لتاريخ ن�ضر هذا االعالن يف �ضحيفتني يوميتني حمليتني م�ضطحبا معه تاأمني بقيمة 10% من القيمة املقدرة 
للقطعة وما عليها اأعاله عند و�ضع اليد تاأمينا للدخول باملزاد على ان ال يقل ال�ضم عن 2% من قيمة اآخر مزاودة علما 

باأن اأجور الداللة والطوابع والن�ضر تعود على املزاود االأخري.
ماأمور تنفيذ حمكمة �ضلح اجليزة

�عالن بيع ثالث باملز�د �لعلني �ضادر عن د�ئرة تنفيذ �ضرق عمان 
بالق�ضية �لتنفيذية رقم 2019/1124

�لد�ئن: �لبنك �ال�ضالمي �الردين، �ملدين: �ضلمان عبد �لغني م�ضعود جعارة 
يعلن للعموم بانه مطروح للبيع باملزاد العلني وعن طريق هذه الدائرة كامل ال�ضقة رقم -101 املقامة على قطعة 

االأر�ض رقم 2965 حو�ض رقم2 )الرواق( قرية النويجي�ض من اأرا�ضي �ضرق عمان واملرهونة للبنك اال�ضالمي 
الو�ضف العام:

- العقار عبارة عن ال�ضقة -101 املقامة على قطعة االأر�ض رقم 2965 حو�ض رقم2 )الرواق( قرية النويجي�ض من 
ارا�ضي �ضرق عمان م�ضاحتها 326م2 وهي ال�ضقة ال�ضرقية من الطابق الت�ضوية 198م2 ويتبع لها ال�ضقة ال�ضرقية 

من الطابق االر�ضي 128م2 عدا �ضطحها واململوكة للمحكوم عليه �ضلمان عبدالغني م�ضعود جعارة كامال.
- وال�ضقة تقع يف منطقة طارق �ضارع الب�ضة حي اخلزنة عمارة رقم 6 وعمر البناء 7 �ضنوات تقريبا بناء من 

احلجر االبي�ض بالط رخام م�ضورة بالكامل م�ضتوى احلي جيد واخلدمات متوفرة.
- الت�ضوية ال�ضرقية مكونة من �ضالة وحمام �ضيوف ومطبخ خزائن خ�ضب علوي و�ضفلي و3 غرف نوم احداها 
كورني�ض  جب�ضني  ديكورات  حملي  موازيك  بالط  النوم  غرف  �ضرياميك  ار�ضيات  رخ��ام  داخلي  ودرج  ما�ضرت 

وبحرات حمايات حديد اباجورات و�ضبابيك املنيوم ترا�ض امامي مبلط ومدخل م�ضتقل.
- الطابق االر�ضي ال�ضقة اجلنوبية ال�ضرقية مكونة من �ضالة معي�ضة ومطبخ نظام امريكي وحمام ومعي�ضة 
وغرفتي نوم ما�ضرت ال�ضقة مت�ضلة مع طابق الت�ضوية بدرج داخلي وم�ضغولة من قبل امل�ضتاأجر حممود عالن 

باإيجار 4800 دينار.
التقدير: �ضعر املرت املربع 420 دينار �ضامال كافة التح�ضينات، وعليه= 420×326 دينارا= 136920 دينارا.

تاريخ  تلي  يوما  ع�ضرة  خم�ضة  خ��الل  عمان  �ضرق  حمكمة  تنفيذ  دائ��رة  مراجعة  ب��امل��زاودة  يرغب  فمن  وعليه 
تقل  اأن ال  اأع��اله على  اإليه  امل�ضار  للعقار  املقدرة  القيمة  تاأمني )10%( من  االإع��الن م�ضطحبا معه  ن�ضر هذا 
قيمة املزاودة عن 50% من القيمة املقدرة او الدخول اىل املوقع االلكرتوين لوزارة العدل اخلا�ض باخلدمات 

االلكرتونية )hhhps://auctions.moj.gov.jo( علماً باأن الداللة والطوابع على املزاود االأخري.
مامور تنفيذ �ضرق عمان

وز�رة �لعدل
�جلمارك جنح   – جــز�ء  بد�ية  حمكمة 
ـــــرة تـــبـــلـــيـــغ ظــــنــــني بــالــنــ�ــضــر ـــــذك م
/17-48  : �لــــــــدعــــــــوى  رقــــــــــم 
عــــام �ــــضــــجــــل   )2019-1111(

��ــــضــــامــــة   : ــــي  ــــض ــــا� ــــق �ل �لــــهــــيــــئــــة 
ـــود ـــرع عـــبـــد�لـــغـــنـــي عـــبـــد�لـــعـــزيـــز �ل

�ميـــن  ـــركـــة  �ـــض  -1  : �لـــظـــنـــني  ��ــــضــــم 
للتوريد�ت  حـــالوة   / و�ضريكه  حـــالوة 
عــثــمــان حـــــالوة 3 بـــرهـــان  �ميــــن   -2
- بــ�ــضــام عــبــد�لــلــطــيــف حمــمــد �ــضــحــرور

العمر : 13 �ضنة
امللكة رانيا  العلي �ضارع  العنوان : عمان / تالع 

بناية رقم 567 هاتف 065337881
التهمة : الت�ضرف مبواد مدخلة بتعهد جمركي 
/ موؤ�ض�ضة املوا�ضفات واملقايي�ض )204 جمارك و 

18 قانون املوا�ضفات(
يقت�ضى ح�ضورك يوم االحد املوافق 2019/9/8 
التي  اع��اله  رق��م  ال��دع��وى  للنظر يف   9 ال�ضاعة 
اق���ام���ه���ا ع��ل��ي��ك احل����ق ال���ع���ام وامل�����ض��ت��ك��ي دائ����رة 

اجلمارك العامة
تنفذ بحقك  امل��ح��دد  امل��وع��د  ف���اذا مل حت�ضر يف 
اجل��م��ارك  ق��ان��ون  يف  عليها  املن�ضو�ض  االح��ك��ام 

وقانون ا�ضول املحاكمات اجلزائية

وز�رة �لعدل
ــح حـــقـــوق عــمــان ــل ــض ــة � ــم ــك حم
جل�ضة  مــوعــد  تــبــلــيــغ  مـــذكـــرة 
ـــمـــدعـــى عــلــيــه/بــالــنــ�ــضــر ـــل ل
/1-5 �لــــــــدعــــــــوى:  رقــــــــم 
عام �ضجل   -  )2019-16452(
ــفــاء  �لـــهـــيـــئـــة/�لـــقـــا�ـــضـــي: �ــض
يــــو�ــــضــــف حمـــــمـــــود �الأقـــــــــرع
ا����ض���م امل���دع���ى ع��ل��ي��ه وع���ن���وان���ه: ع��الء 
حم���م���ود حم��م��د ال���زع���ب���ي – ع��م��ان/
ع���م���ان – ال��������دوار ال���ث���ال���ث – ف��ن��دق 
الرويال – الطابق اخلام�ض – القناة 

anb الف�ضائية العربية
يقت�ضى ح�ضورك يوم الثالثاء املوافق 
للنظر   09:00 ال�����ض��اع��ة   2019/9/10
اأقامها  اأع��اله والتي  ال��دع��وى رق��م  يف 

عليك املدعي نان�ضي نبيه نافع نوفل.
فاإذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تطبق 
امل��ن�����ض��و���ض عليها يف  االأح���ك���ام  ع��ل��ي��ك 
اأ�ضول  وقانون  ال�ضلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية.

وز�رة �لعدل
حمــــكــــمــــة بـــــــد�يـــــــة جـــــــز�ء 
�جلـــــــــمـــــــــارك ـــــــح  ـــــــن ج  –
بالن�ضر ظــنــني  تــبــلــيــغ  مـــذكـــرة 
/17-48  : �لـــــدعـــــوى  ـــــم  رق
عــام �ــضــجــل   )2019-1105(
ــامــر  ــض �  : �لـــقـــا�ـــضـــي  �لـــهـــيـــئـــة 
�حــمــد عــبــد�لــكــرمي �لــطــر�ونــة
��ـــــــــــضـــــــــــم �لـــــــــظـــــــــنـــــــــني : 
�لقدمان  عيد  �ضليمان  حممد   -1
2- حامد حممد �ضلمان �بوعامرة

العمر : 27 �ضنة
العنوان : القويرة / الرا�ضديه

التهمة : تهريب
يقت�ضى ح�ضورك يوم االحد املوافق 2019/9/8 
التي  اع��اله  رق��م  ال��دع��وى  للنظر يف   9 ال�ضاعة 
اق���ام���ه���ا ع��ل��ي��ك احل����ق ال���ع���ام وامل�����ض��ت��ك��ي دائ����رة 

اجلمارك العامة
تنفذ بحقك  امل��ح��دد  امل��وع��د  ف���اذا مل حت�ضر يف 
اجل��م��ارك  ق��ان��ون  يف  عليها  املن�ضو�ض  االح��ك��ام 

وقانون ا�ضول املحاكمات اجلزائية

وز�رة �لعدل
د�ئـــــــــــــرة تــــنــــفــــيــــذ �ملـــــوقـــــر
ــــن د�ئــــــرة  ــــادر ع ــــض ــــار � ــــط �خ
�لــــتــــنــــفــــيــــذ/بــــالــــنــــ�ــــضــــر
رقم �لدعوى �لتنفيذية: 11-8/
)349-2019( – �ضجل عام - ك
ــحــكــوم عــلــيــه/�ملــديــن: ــم �مل ــض ��
يــو�ــضــف  حمـــمـــود  ــار  ــض ــ� ــت �ن  -1  
�ـــضـــاجـــده   -2 ـــــاين،  ـــــورت ـــــع �ل
يـــــو�ـــــضـــــف يـــــا�ـــــضـــــني حــــبــــول

عنوانه: عمان/البيادر
حمل �ضدوره: تنفيذ املوقر

املحكوم به/الدين: 251
ت��وؤدي خالل خم�ضة ع�ضر يوماً  اأن  يجب عليك 
تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار اإىل املحكوم له/
املبلغ  اخلري�ضا  ابراهيم  خ�ضر  ح�ضني  ال��دائ��ن 

املبني اأعاله.
املذكور  الدين  ت��وؤد  امل��دة ومل  ه��ذه  انق�ضت  واإذا 
دائ��رة  �ضتقوم  ال��ق��ان��ون��ي��ة،  الت�ضوية  تعر�ض  اأو 
التنفيذية الالزمة  املعامالت  التنفيذ مببا�ضرة 

قانونا بحقك.
ماأمور التنفيذ املوقر

وز�رة �لعدل
ــذ غـــــرب عــمــان ــفــي ــن د�ئـــــــرة ت
�لتنفيذ د�ئــرة  عن  �ضادر  �خطار 
رقم �لدعوى �لتنفيذية: 11-4/
ك  - عام  �ضجل   )2019-3324(
ــحــكــوم عــلــيــه/�ملــديــن:  ــم �مل ــض ��
و�جــــد حــ�ــضــني عــلــي �لــ�ــضــكــارنــه
عنوانه: عمان/وادي ال�ضري بالقرب من م�ضغل 

غاندي �ضوبرماركت وادي ال�ضري
 –  5109 ال��ت��ن��ف��ي��ذي:  االع���الم/ال�������ض���ن���د  رق����م 

تاريخه: -
حمل �ضدوره: تنفيذ غرب عمان

وال��ر���ض��وم  دي���ن���ار  ب���ه/ال���دي���ن: 1200  امل��ح��ك��وم 
اإن وجدت والفائدة  وامل�ضاريف واتعاب املحاماة 

اإن وجدت
ت��وؤدي خالل خم�ضة ع�ضر يوما  اأن  يجب عليك 
تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار اإىل املحكوم له/
املبلغ  ر���ض��وان،  ح�ضني  �ضليمان  فاطمة  ال��دائ��ن 

املبني اعاله.
املذكور  الدين  ت��وؤد  امل��دة ومل  ه��ذه  انق�ضت  واذا 
دائ��رة  �ضتقوم  ال��ق��ان��ون��ي��ة،  الت�ضوية  تعر�ض  اأو 
التنفيذية الالزمة  املعامالت  التنفيذ مببا�ضرة 

قانونا بحقك.
ماأمور التنفيذ غرب عمان

وز�رة �لعدل
حمكمة بد�ية جز�ء – جنح �جلمارك

مذكرة تبليغ ظنني بالن�ضر
رقم �لدعوى : 17-48/)2019-1057( 

�ضجل عام
�لهيئة �لقا�ضي : �ضامر �حمد عبد�لكرمي 

�لطر�ونة
LUKA ANTIDZE -1 : ضم �لظنني��

 2- �ضركة �ضيان �ل�ضناعية م�ضتثمر رقم 
)1965( �ملنطقة �حلرة �لزرقاء

العمر : 27 �ضنة
ال��زرق��اء اجل��دي��دة مقابل  ال��زرق��اء /   : العنوان 

كني�ضة مار يو�ضف
التهمة : تهريب

يقت�ضى ح�ضورك يوم االحد املوافق 2019/9/8 
التي  اع��اله  رق��م  ال��دع��وى  للنظر يف   9 ال�ضاعة 
اق���ام���ه���ا ع��ل��ي��ك احل����ق ال���ع���ام وامل�����ض��ت��ك��ي دائ����رة 

اجلمارك العامة
تنفذ بحقك  امل��ح��دد  امل��وع��د  ف���اذا مل حت�ضر يف 
اجل��م��ارك  ق��ان��ون  يف  عليها  املن�ضو�ض  االح��ك��ام 

وقانون ا�ضول املحاكمات اجلزائية

وز�رة �لعدل
د�ئــــــــــــــرة تــــنــــفــــيــــذ فــــقــــوع
ــــن د�ئــــــرة  ــــادر ع ــــض ــــار � ــــط �خ
�لــــتــــنــــفــــيــــذ/بــــالــــنــــ�ــــضــــر
-52 �لتنفيذية:  �لــدعــوى  رقــم 
عام �ضجل   -  )2019-472(/11
ــحــكــوم عــلــيــه/�ملــديــن:  ــم �مل ــض ��
�لليمون مفلح  ــه  رب عبد  مو�ضى 
عنوانه: الكرك/املرج – ال�ضارع الرئي�ضي – رقم 

الهاتف: 0796713113
رقم االعالم/ال�ضند التنفيذي: – 

حمل �ضدوره: تنفيذ فقوع
وال��ر���ض��وم  دي���ن���ار  ب���ه/ال���دي���ن: 1000  امل��ح��ك��وم 

وامل�ضاريف
ت��وؤدي خالل خم�ضة ع�ضر يوماً  اأن  يجب عليك 
املحكوم  اإىل  االخ��ط��ار  ه��ذا  تبليغك  ت��اري��خ  تلي 
له/ الدائن �ضليمان عبد من�ضور ال�ضقور، املبلغ 

املبني اأعاله.
واإذا انق�ضت هذه املدة ومل توؤد الدين املذكور اأو 
تعر�ض الت�ضوية القانونية �ضتقوم دائرة التنفيذ 
قانونا  الالزمة  التنفيذية  املعامالت  مببا�ضرة 

بحقك.
ماأمور التنفيذ فقوع

وز�رة �لعدل
�لطفيلة جـــز�ء  �ضلح  حمكمة 
مذكرة تبليغ م�ضكتى عليه مدعي 
�ل�ضخ�ضي/بالن�ضر باحلق  عليه 
/3-33 ـــــــدعـــــــوى:  �ل رقـــــــم 
عــام �ــضــجــل   –  )2019-491(
ـــي: �ــضــعــد  ـــض ـــا� ـــق ـــة/�ل ـــئ ـــي ـــه �ل
طـــــايـــــل �ــــضــــال�ــــش �ملــــجــــايل
ــيــه: غــ�ــضــان  ��ــضــم �ملــ�ــضــتــكــى عــل
ــبــه ــض ــا� ــض ــكــ� ــــد حـــ�ـــضـــن �ل ــــم �أح

�لعمر: 30 �ضنة
العنوان: الطفيلة/حلويات القي�ضر - الفرز

 –  )359( ال��ق��دح   –  )360( التحقري  التهمة: 
الذم )358(

ي��ق��ت�����ض��ي ح�������ض���ورك ي�����وم اخل���م���ي�������ض امل���واف���ق 
يف  للنظر  �ضباحا   09:00 ال�ضاعة   2019/9/12
احلق  عليك  اأقامها  والتي  اأع��اله  رقم  الدعوى 

العام وم�ضتكي حممود علي عبد اخلوالده.
امل��ح��دد تطبق عليك  امل��وع��د  ف���اإذا مل حت�ضر يف 
االأح���ك���ام امل��ن�����ض��و���ض ع��ل��ي��ه��ا يف ق���ان���ون حم��اك��م 

ال�ضلح وقانون اأ�ضول املحاكمات اجلزائية.

ــة  ــض ــ� ــل ــــور ج ـــغ حــــ�ــــض ـــي ـــل �عـــــــــالن تـــب
و�دي  ــة  ــم ــك حم عـــن  �ـــضـــادر  ــر  ــض ــ� ــن ــال ب
ـــا  ـــاي ـــض ـــ� ـــق ـــة/�ل ـــي ـــرع ـــض ـــ� ــــري �ل ــــ�ــــض �ل
2019/1256 �أ�ـــضـــا�ـــش  �لــــدعــــوى  يف 
رو��ضدة حممد  حممود  �لقا�ضي:  هيئة 
اإىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه: ح��ي��در ب��ا���ض��م ه���ادي ه���ادي/ 
وعنوانه: جمهول مكان االقامة حالياً فنلندا/ 
اآخر مكان اقامة له يف االأردن/ع��م��ان - الرابية 
 –  13 رقم  – عمارة  الكالوتي  جامع  – مقابل 

�ضقة طابق اأر�ضي – بالداللة املدعية.
ال�ضري  وادي  حم��ك��م��ة  اإىل  ح�����ض��ورك  يقت�ضي 
مقابل  ال�ضري  وادي  بيادر  يف  الكائنة  ال�ضرعية 
املركز االأمني يوم االربعاء املوافق 2019/9/18م 
ال��دع��وى  يف  ل��ل��ن��ظ��ر  ���ض��ب��اح��اً   10:00 ال�����ض��اع��ة 
2019/1256 ومو�ضوعها:  اأ�ضا�ض  رقم  ال�ضرعية 
تفريق للغيبة وال�ضرر واملقامة عليك من قبل 
�ضالح،  �ضليمان  الندى" ن�ضال  "قطر  املدعية: 
لذا عليك احل�ضور يف الزمان واملكان املحددين 
فاإذا مل حت�ضر اأو تر�ضل وكياًل اأو تبد للمحكمة 
م���ع���ذرة م�����ض��روع��ة يف ت��خ��ل��ف��ك ع���ن احل�����ض��ور 
ال�����ض��رع��ي غيابياً  االإي���ج���اب  ب��ح��ق��ك  ف�����ض��ي��ج��ري 
االأ�ضول  ح�ضب  ذلك  تبليغك  جرى  فقد  وعليه 

حتريراً يف 4/حمرم/1441ه� وفق 2019/9/3م.
قا�ضي حمكمة وادي ال�ضري ال�ضرعية/الق�ضايا

حممود حممد روا�ضدة



57�إعالنات ق�ضائية

�إعالن بيع ثالث �ضادر عن د�ئرة تنفيذ حمكمة �ضلح دير عال
 يف �لق�ضية �لتنفيذية رقم )2019/298(

�ملتكونة فيما بني �لد�ئن : �لبنك �لإ�ضالمي �لأردين 
- وكيله �ملحامي �حمد �أبو زنط.

�ملدين : عماد حممد �حمد �لطردة.
البنك  الدائن  املتكونة بني  اأعللاه،  رقم  التنفيذية  الق�ضية  العلني يف  باملزاد  للبيع  باأنه مطروح  للعموم  يعلن 
الإ�ضامي الأردين - وكيله املحامي احمد ابو زنط وبني املدين عماد حممد احمد الطردة قطعة الأر�ض رقم 
احمد  لل�ضيد عماد حممد  والعائدة ملكيتها  الزيغان  اأبو  اأرا�ضي قرية  الزيغان من  اأبو  رقم )3(  )51( حو�ض 

الطردة.
اأوًل : و�ضف قطعة الأر�ض:-

 قللطللعللة الأر�لللللللض رقللللم )51( حلللو�لللض رقللللم )3( اأبلللللو اللللزيلللغلللان ملللن اأرا�للللضللللي قلللريلللة اأبلللللو اللللزيلللغلللان ملل�للضللاحللتللهللا 
)1( دومن و)139.69م2( ونوع الأر�ض مريي و�ضفة ال�ضتعمال زارعي و�ضفة ال�ضتخدام �ضكن )اأ( ويحدها من 
ال�ضمال القطعة رقم )67( ومن ال�ضرق القطعة رقم )50( ومن الغرب القطعة رقم )52( ومن اجلنوب �ضارع 
زارعي )12.5م( من نف�ض احلو�ض والقرية وجميع اخلدمات متوفرة ومائلة قليًا جلهة اجلنوب وخالية من 

الإن�ضاءات والأ�ضجار.
ثانياً : التقدير:

قدر �ضعر املرت املربع الواحد من قطعة الأر�ض مببلغ )15( دينارا، وعليه= )1139.69م2× 15 دينارا= 17095.350 
دينار( ) �ضبعة ع�ضر األفاً وخم�ضة وت�ضعون دينارا وفل�ضل 350 للاً(.

فعلى من يرغب باملزاودة مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة �ضلح دير عا خال خم�ضة ع�ضر يوماً تلي تاريخ هذا 
باأن اأجور الدللة والطوابع  الإعان م�ضطحباً معه تاأمني )10%( من القيمة املقدرة امل�ضار اإليها اأعاه علماً 

على املزاود الأخري، على اأن ل تقل املزاودة عن )50%( من القيمة املقدرة.    
ماأمور تنفيذ حمكمة �ضلح دير عا

د�ئرة تنفيذ �لرمثا
�خ�����ط�����ار ������ض�����ادر ع�����ن د�ئ�������رة 
�ل�����ت�����ن�����ف�����ي�����ذ/ب�����ال�����ن�����������ض�����ر
رق������م �ل������دع������وى �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
عام 2019/1240/11/24/�ضجل 
��������ض������م �مل������ح������ك������وم ع���ل���ي���ه���ا/

�مل����دي����ن����ة: ����ض���رك���ة ح��������و�ر�ن 
 – احللللرة  – املنطقة  الللزرقللاء  عللنللوانلله  واملن�ضي 

الزرقاء
وبكر �ضعيد حوران حوران وخالد حممود ار�ضيد 
– �ضارع  – اجلللاردنللز  – عنوانهم عمان  من�ضي 
– فوق  الللطللازج  مطعم  – مقابل  التل  و�ضفي 

العاونة لل�ضرافة
حمل �ضدور: تنفيذ الرمثا
املحكوم به/الدين" 143250

تللوؤدوا خال خم�ضة ع�ضر يوما  يجب عليكم ان 
للله/ املللحللكللوم  اىل  الخلللطلللار  هلللذا  تبليغك  تلللللي 
املبلغ  الب�ضاب�ضة  فالح  الدائن ح�ضني عبدالقادر 
املبني اعللاه، واذا انق�ضت هذه املللدة ومل تللوؤدوا 
القانونية  الت�ضوية  تعر�ضوا  او  املللذكللور  الدين 
و�للضللتللقللوم دائللللرة الللتللنللفلليللذ مبللبللا�للضللرة املللعللامللات 

التنفيذية الازمة قانونا بحقكم.
ماأمور التنفيذ حمكمة بداية الرمثا

وز�رة �لعدل
حم����ك����م����ة �����ض����ل����ح ج������������ز�ء م����ع����ان
عليه/بالن�ضر م�ضتكى  تبليغ  م��ذك��رة 
/3-32 �ل������������دع������������وى:  رق������������م 
ع����ام ����ض���ج���ل   -  )2019-600(
�ل�����ه�����ي�����ئ�����ة/�ل�����ق�����ا������ض�����ي: م���������رو�ن 
ع����ب����د�هلل ف���ال���ح �ل���ط���ي���ور �خل��ت��ال��ني
��ضم �مل�ضتكى عليه: نادر �أحمد فهيم كري�ضان

العمر: 46 �ضنة

العنوان: معان/مقابل جمعية الأمرية ب�ضمة

التهمة: �ضيك ل يقابله ر�ضيد )421(

يللقللتلل�للضللي حلللل�للللضللللورك يللللللوم الثلللللنلللللني املللللوافللللق 

الدعوى  يف  للنظر   09:00 ال�ضاعة   2019/9/9

رقلللم اأعللللاه والللتللي اأقللامللهللا عللللليللك احللللق الللعللام 

وم�ضتكي ابراهيم حممد �ضامة ابو هاله.

املللحللدد تطبق عليك  املللوعللد  فلللاإذا مل حت�ضر يف 

الحلللكلللام املللنلل�للضللو�للض عللللليللهللا يف قلللانلللون حمللاكللم 

ال�ضلح وقانون اأ�ضول املحاكمات اجلزائية.

وز�رة �لعدل
�جلمارك جنح   – ج��ز�ء  بد�ية  حمكمة 
م�����ذك�����رة ت���ب���ل���ي���غ ظ����ن����ني ب��ال��ن�����ض��ر
/17-48  : �ل��������دع��������وى  رق����������م 
ع����ام  �����ض����ج����ل   )2019-1122(
������ض����ام����ة   : �ل����ق����ا�����ض����ي  �ل����ه����ي����ئ����ة 
ع���ب���د�ل���غ���ن���ي ع���ب���د�ل���ع���زي���ز �ل���رع���ود
لتجارة  الهدى  نللور  موؤ�ض�ضة   -1  : الظنني  ا�ضم 
القللملل�للضللة والثلللللاث / حمللمللد احللمللد م�ضطفى 

البخيت 2- حممد احمد م�ضطفى البخيت
املهنة : جتاري

العنوان : عمان / ابو علندا قرب حمطة ا�ضوار 
القد�ض

التهمة : الت�ضرف مبواد مدخلة بتعهد جمركي 
واملقايي�ض )204/جمارك  املوا�ضفات  موؤ�ض�ضة   /

و 18 / قانون املوا�ضفات(
يقت�ضى ح�ضورك يوم الحد املوافق 2019/9/8 
التي  اعللاه  رقللم  الللدعللوى  للنظر يف   9 ال�ضاعة 
اقلللاملللهلللا عللللليللك احلللللق اللللعلللام وامللل�للضللتللكللي دائللللرة 

اجلمارك العامة
تنفذ بحقك  املللحللدد  املللوعللد  فلللاذا مل حت�ضر يف 
اجلللمللارك  قللانللون  يف  عليها  املن�ضو�ض  الحللكللام 

وقانون ا�ضول املحاكمات اجلزائية

وز�رة �لعدل
حم����ك����م����ة ب�������د�ي�������ة ج�������ز�ء 
�جل���������م���������ارك ج�������ن�������ح   –
بالن�ضر ظ��ن��ني  ت��ب��ل��ي��غ  م���ذك���رة 
/17-48  : �ل�����دع�����وى  رق�����م 
ع��ام ���ض��ج��ل   )2019-1131(
���ض��ام��ر   : �ل���ق���ا����ض���ي  �ل���ه���ي���ئ���ة 
�ح��م��د ع��ب��د�ل��ك��رمي �ل��ط��ر�ون��ة
����ض��ام��ة   -1  : �ل���ظ���ن���ني  �����ض���م 
م��و���ض��ى   -2 م����ق����ر�ن  ع����دن����ان 
حم�������م�������ود ع�����ب�����د ����ض���ل���ط���ف

العمر : 23 �ضنة
اللللعلللنلللوان : علللملللان / قلللللرب ملل�للضللتلل�للضللفللى امللللللكللة 
عللللللليلللاء خلللللللف املللجللللل�للض اللللطلللبلللي رقلللللم الللهللاتللف 

)0795740887(
التهمة : تهريب

يقت�ضى ح�ضورك يوم الحد املوافق 2019/9/8 
التي  اعللاه  رقللم  الللدعللوى  للنظر يف   9 ال�ضاعة 
اقلللاملللهلللا عللللليللك احلللللق اللللعلللام وامللل�للضللتللكللي دائللللرة 

اجلمارك العامة
تنفذ بحقك  املللحللدد  املللوعللد  فلللاذا مل حت�ضر يف 
اجلللمللارك  قللانللون  يف  عليها  املن�ضو�ض  الحللكللام 

وقانون ا�ضول املحاكمات اجلزائية

علم وخرب وتبليغ �عالم حكم حقوقي �ضادر عن حمكمة بد�ية حقوق عمان
رقم �لدعوى 2019/310

��ضم �ملدعي: مر�قب عام �ل�ضركات بال�ضافة لوظيفته
��ضم �ملطلوب تبليغها/�ملدعى عليها: �ضركة �لقرية لل�ضناعات �لغذ�ئية و�لزيوت �لنباتية م.ع.م

واخر عنوان لها اجليزة – ارنيبة – ال�ضرقية – قرب م�ضانع الحتاد للتبغ وال�ضجائر
رقم العام وتاريخه: 2019/310 وتاريخه 2019/7/25

خا�ضة مندرجاته: ت�ضفية ال�ضركة املدعى عليها ت�ضفية اجبارية وتعيني املحامي ال�ضتاذ �ضامي خليفة 
خالد ال�ضليمان م�ضفيا لها وت�ضمني املدعى عليها اتعاب املحاماة

قرارا وجاهيا بحق املدعي ومبثابة الوجاهي بحق املدعى عليها قابا لا�ضتئناف �ضدر با�ضم ح�ضرة �ضاحب 
اجلالة امللك عبداهلل الثاين بن احل�ضني املعظم بتاريخ 2019/7/25

عن  �ضادر  بالن�ضر  تبليغ  �ع��الن 
حمكمة عمان �ل�ضرعية/ �لق�ضايا
�ل������ه������ي������ئ������ة/ �ل�����ق�����ا������ض�����ي 
ع�����ب�����د�هلل �ده��������م �ل����دم����اين
اىل املدعى عليه عماد احمد حممد ال�ضمريي 
)جمللهللول حمللل القللامللة واآخلللر مكان اقللاملله له 
 – الزغاتيت  حللي   – ال�ضمايل  الها�ضمي  عمان 
بجانب م�ضجد العبا�ض – بناية احلجة – فوق 

�ضوبرماركت احلجة(
يقت�ضي ح�ضورك اىل هذه املحكمة يوم الثاثاء 
�ضباحا   9.00 ال�ضاعة   2019/9/24 يف  الللواقللع 
 2018/20321 ا�للضللا�للض  رقللم  الللدعللوى  يف  للنظر 
واملوؤجل  املعجل  باملهرين  املطالبة  ومو�ضوعها 

املقامة عليك من قبل املدعية:
تهاين احمد مو�ضى عبدالعزيز

وكيلها املحامي فايز ال�ضخني
من  او  عنك  وكيا  تر�ضل  ومل  حت�ضر  مل  فللاذا 
ميللثلللللك يف هللللذه الللللدعللللوى او تللعللتللذر مبللعللذرة 
ملل�للضللروعللة علللن تللخلللللفللك علللن احللل�للضللور يللجللري 
جرى  وعليه  غيابيا  ال�ضرعي  اليللجللاب  بحقك 

تبليغك ح�ضب ال�ضول حتريرا يف 2019/9/3م
قا�ضي عمان ال�ضرعي

�خ����طار �ضادر عن د�ئرة 
تنفيذ حمكمة �ضمال عمان  

رقم �لدعوى �لتنفيذية :-  2019/4580 ع 
��ض��م �ملحكوم عليه / �ملدين:  حممد حكمت �ضليمان يا�ضني 

العلمية  الكلية  – �ضارع  – اجلبيهة  – عمان  للله:-  عمان  اخللر عنوان 
ال�ضامية .

رقم �ضند الرهن: )2233( معاملة رقم  131 تاريخ 2008/07/13  حمل 
�ضدوره ت�ضجيل اأرا�ضي �ضمال عمان    

ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دينار   )57000( الدين:  قيمة 
وجدت والفائدة ان وجدت 

تللاريللخ تبليغك هللذه  تلللللي  تللللوؤدي خلللال ثللاثللني يللومللا  يللجللب عليك ان 
املحامي  وكيله  والتمويل  للتجارة  ال�ضكان  بنك  الدائن  اىل  الخطار 

حمدان العبادي   . 
املبلغ املبني اأعاه،

الت�ضوية  تعر�ض  او  املللذكللور  الللديللن  تلللوؤد  ومل  امللللده  هللذه  انق�ضت  واذا 
القانونية �ضتقوم دائرة التنفيذ مببا�ضرة املعامات التنفيذية الازمة 

قانونا بحقك.
    ماأمور التنفيذ حمكمة �ضمال عمان   


