
اخطار �صادر عن دائرة
تنفيذ حمكمة بداية الزرقاء 

 2020/2130 التنفيذية:  الدعوى  رقم 
ك

ح�سام  راأف��ت   .1 عليهم:  املحكوم  اىل 
الدين كامل ا�سعد

2. بيان حممد رم�سان الناطور 
3. عبداهلل علي عبداهلل االقرع 
عنوانهم: جمهول حمل االقامة

ال�سند التنفيذي: كمبيالة
املحكوم به/480 دينار 

يجب عليكم اأن توؤدو خالل خم�سة ع�سر 
االخطار  ه��ذا  تبلغكم  تاريخ  تلي  يومًا 
ب��وا���س��ط��ة ال��ن�����س��ر اىل امل��ح��ك��وم ل��ه/
امل�ساريع  لتمويل  الوطني  البنك  الدائن 
حممد  امل��ح��ام��ي  ال�����س��غ��رة/وك��ي��ل��ه 

القا�سي، املبلغ املبني اعاله.
الدين  ت���وؤدو  ومل  امل���دة  انق�ست  واذا 
القانونية،  الت�سوية  تعر�سو  اأو  املذكور 
���س��ت��ق��وم دائ�����رة ال��ت��ن��ف��ي��ذ مب��ب��ا���س��رة 
قانونًا  ال���الزم  التنفيذية  امل��ع��ام��الت 

بحقكم.
ماأمور التنفيذ

اخطار �صادر عن دائرة
تنفيذ حمكمة بداية الزرقاء 

 2020/1940 التنفيذية:  الدعوى  رقم 
ك

�سالح  حممود   .1 عليهم:  املحكوم  اىل 
ذيب حموده

2. حممود يا�سني علي حجر
3. اأروى �سالح ذيب حموده

4. روماند عبدالفتاح �سامي عبدالفتاح
عنوانهم: جمهول حمل االقامة

ال�سند التنفيذي: كمبيالة
املحكوم به/350 دينار 

يجب عليكم اأن توؤدو خالل خم�سة ع�سر 
االخطار  ه��ذا  تبلغكم  تاريخ  تلي  يومًا 
ب��وا���س��ط��ة ال��ن�����س��ر اىل امل��ح��ك��وم ل��ه/
امل�ساريع  لتمويل  الوطني  البنك  الدائن 
حممد  امل��ح��ام��ي  ال�����س��غ��رة/وك��ي��ل��ه 

القا�سي، املبلغ املبني اعاله.
الدين  ت���وؤدو  ومل  امل���دة  انق�ست  واذا 
القانونية،  الت�سوية  تعر�سو  اأو  املذكور 
���س��ت��ق��وم دائ�����رة ال��ت��ن��ف��ي��ذ مب��ب��ا���س��رة 
قانونًا  ال���الزم  التنفيذية  امل��ع��ام��الت 

بحقكم.
ماأمور التنفيذ

اخطار �صادر عن دائرة
تنفيذ حمكمة بداية مادبا 

رقم الدعوى التنفيذية: 2020/799 ك
خملد  1.اينا�س  عليهم:  املحكوم  اىل 

حممد الرتتوري 
2. فهد ختم حممد الرتتوري 

3. عبداهلل ختم حممد الرتتوري 
عنوانهم: جمهول حمل االقامة

ال�سند التنفيذي: كمبيالة
املحكوم به/200 دينار 

يجب عليكم اأن توؤدو خالل خم�سة ع�سر 
االخطار  ه��ذا  تبلغكم  تاريخ  تلي  يومًا 
ب��وا���س��ط��ة ال��ن�����س��ر اىل امل��ح��ك��وم ل��ه/
امل�ساريع  لتمويل  الوطني  البنك  الدائن 
حممد  امل��ح��ام��ي  ال�����س��غ��رة/وك��ي��ل��ه 

القا�سي، املبلغ املبني اعاله.
الدين  ت���وؤدو  ومل  امل���دة  انق�ست  واذا 
القانونية،  الت�سوية  تعر�سو  اأو  املذكور 
���س��ت��ق��وم دائ�����رة ال��ت��ن��ف��ي��ذ مب��ب��ا���س��رة 
قانونًا  ال���الزم  التنفيذية  امل��ع��ام��الت 

بحقكم.
ماأمور التنفيذ

اخطار �صادر عن دائرة
تنفيذ حمكمة بداية الزرقاء 

 2020/1935 التنفيذية:  الدعوى  رقم 
ك

طالل  رمي��ا   .1 عليهم:  امل��ح��ك��وم  اىل 
م�سطفى عيد 

2. �سهاد عبداهلل علي الرويلي 
3. حممد �سائد علي حممود اخلطيب 

عنوانهم: جمهول حمل االقامة
ال�سند التنفيذي: كمبيالة
املحكوم به/1170 دينار 

يجب عليكم اأن توؤدو خالل خم�سة ع�سر 
االخطار  ه��ذا  تبلغكم  تاريخ  تلي  يومًا 
ب��وا���س��ط��ة ال��ن�����س��ر اىل امل��ح��ك��وم ل��ه/
امل�ساريع  لتمويل  الوطني  البنك  الدائن 
حممد  امل��ح��ام��ي  ال�����س��غ��رة/وك��ي��ل��ه 

القا�سي، املبلغ املبني اعاله.
الدين  ت���وؤدو  ومل  امل���دة  انق�ست  واذا 
القانونية،  الت�سوية  تعر�سو  اأو  املذكور 
���س��ت��ق��وم دائ�����رة ال��ت��ن��ف��ي��ذ مب��ب��ا���س��رة 
قانونًا  ال���الزم  التنفيذية  امل��ع��ام��الت 

بحقكم.
ماأمور التنفيذ

اخطار �صادر عن دائرة
تنفيذ حمكمة بداية الزرقاء 

 2020/2137 التنفيذية:  الدعوى  رقم 
ك

عزت  �سرين   .1 عليهم:  املحكوم  اىل 
اأحمد عوده 

2. افنان ابراهيم �سعيد ظفر 
3. نور نعيم ابراهيم املدلل 

عنوانهم: جمهول حمل االقامة
ال�سند التنفيذي: كمبيالة

املحكوم به/547 دينار 
يجب عليكم اأن توؤدو خالل خم�سة ع�سر 
االخطار  ه��ذا  تبلغكم  تاريخ  تلي  يومًا 
ب��وا���س��ط��ة ال��ن�����س��ر اىل امل��ح��ك��وم ل��ه/
امل�ساريع  لتمويل  الوطني  البنك  الدائن 
حممد  امل��ح��ام��ي  ال�����س��غ��رة/وك��ي��ل��ه 

القا�سي، املبلغ املبني اعاله.
الدين  ت���وؤدو  ومل  امل���دة  انق�ست  واذا 
القانونية،  الت�سوية  تعر�سو  اأو  املذكور 
���س��ت��ق��وم دائ�����رة ال��ت��ن��ف��ي��ذ مب��ب��ا���س��رة 
قانونًا  ال���الزم  التنفيذية  امل��ع��ام��الت 

بحقكم.
ماأمور التنفيذ

اخطار �صادر عن دائرة
تنفيذ حمكمة بداية الزرقاء 

 2020/2138 التنفيذية:  الدعوى  رقم 
ك

�سالح  1.خمي�س  عليهم:  املحكوم  اىل 
عيد زغلول 

2. هناء �سالح عيد زغلول 
3. عبداهلل �سالح عيد زغلول 

عنوانهم: جمهول حمل االقامة
ال�سند التنفيذي: كمبيالة

املحكوم به/750 دينار 
يجب عليكم اأن توؤدو خالل خم�سة ع�سر 
االخطار  ه��ذا  تبلغكم  تاريخ  تلي  يومًا 
ب��وا���س��ط��ة ال��ن�����س��ر اىل امل��ح��ك��وم ل��ه/
امل�ساريع  لتمويل  الوطني  البنك  الدائن 
حممد  امل��ح��ام��ي  ال�����س��غ��رة/وك��ي��ل��ه 

القا�سي، املبلغ املبني اعاله.
الدين  ت���وؤدو  ومل  امل���دة  انق�ست  واذا 
القانونية،  الت�سوية  تعر�سو  اأو  املذكور 
���س��ت��ق��وم دائ�����رة ال��ت��ن��ف��ي��ذ مب��ب��ا���س��رة 
قانونًا  ال���الزم  التنفيذية  امل��ع��ام��الت 

بحقكم.
ماأمور التنفيذ

وزارة العدل
حمكمة بداية جزاء – جنح 

اجلمارك
مذكرة تبليغ ظنني/بالن�سر

رقم الدعوى: 48–17/)448–2020( 
- �سجل عام

ال��ه��ي��ئ��ة/ال��ق��ا���س��ي: ���س��ام��ر اأح��م��د 
عبدالكرمي الطراونة

ا���س��م ال��ظ��ن��ني: اأح��م��د ���س��رار اأح��م��د 
ال�سلمان

العمر: 25 �سنة
العنوان: الرمثا/الرمثا

التهمة: تهريب دخان )203( – تهرب 
�سريبي

املوافق  الثالثاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 
للنظر   09:00 ال�ساعة  2020/3/17م 
اأقامها  ال��ت��ي  اأع���اله  رق��م  ال��دع��وى  يف 
عليك احلق العام وم�ستكي مدعي عام 

اجلمارك.
تنفذ  املحدد  املوعد  فاإذا مل حت�سر يف 
عليها  امل��ن�����س��و���س  االأح���ك���ام  ب��ح��ق��ك 
يف ق��ان��ون اجل���م���ارك وق���ان���ون اأ���س��ول 

املحاكمات اجلزائية.

اخطار �صادر عن دائرة
تنفيذ حمكمة بداية الزرقاء 

 2020/2132 التنفيذية:  الدعوى  رقم 
ك

عبداهلل  ك��ارل   .1 عليهم:  املحكوم  اىل 
م�سطفى النظامي 

2. �سروق عارف نواف ال�سدايده 
3. رافع عمر حممد البطران 

عنوانهم: جمهول حمل االقامة
ال�سند التنفيذي: كمبيالة

املحكوم به/460 دينار 
يجب عليكم اأن توؤدو خالل خم�سة ع�سر 
االخطار  ه��ذا  تبلغكم  تاريخ  تلي  يومًا 
ب��وا���س��ط��ة ال��ن�����س��ر اىل امل��ح��ك��وم ل��ه/
امل�ساريع  لتمويل  الوطني  البنك  الدائن 
حممد  امل��ح��ام��ي  ال�����س��غ��رة/وك��ي��ل��ه 

القا�سي، املبلغ املبني اعاله.
الدين  ت���وؤدو  ومل  امل���دة  انق�ست  واذا 
القانونية،  الت�سوية  تعر�سو  اأو  املذكور 
���س��ت��ق��وم دائ�����رة ال��ت��ن��ف��ي��ذ مب��ب��ا���س��رة 
قانونًا  ال���الزم  التنفيذية  امل��ع��ام��الت 

بحقكم.
ماأمور التنفيذ

دائرة تنفيذ حمكمة غرب عمان 
الرقم 2019/2583 ع 

اعالن بيع باملزاد العلني )اإحالة قطعياً( ملدة ع�صرة اأيام �صادر عن دائرة 
2019/2583ع  رق��م  التنفيذية  الق�صية  يف  عمان  غ��رب  حمكمة  تنفيذ 

واملتكونة بني: -
ا�صامة  املحاميان  وكيله  عامة  م�صاهمة  االردن/�صركة  له/بنك  املحكوم 

�صكري وهيثم ال�صخانبة 
واملحكوم عليه: هيثم تي�صري احمد العمايرة.

يعلن للعموم انه مطروح للبيع باملزاد العلني ال�صقة رقم -101 املقامة 
ال�صري من  وادي  قرية  922 حو�ض3 حنوطيا  رق��م  االأر���ض  على قطعة 
امانة عمان  اأرا�صي غرب عمان )درج��ة اوىل( والتي تقع �صمن ح��دود 
الكربى وتقع �صرقي �صارع امللك عبد اهلل الثاين بن احل�صني )الرئي�صي( 
وجنوب �صرق دوار تقاطع �صارع مكة من �صارع امللك عبد اهلل الثاين بن 
�صارع  على  املبنى  يقع  منه،  وبالقرب  الكوثر  م�صجد  و�صرقي  احل�صني، 
ال�صرقي لقطعة االأر���ض، رقم  ث��روت احل�صن ويقع على احلد  االم��رية 
البناء: 117، والبالغ م�صاحتها 298 مرت مربع والعائد ملكيتها للمحكوم 
ل�صالح  للدين  تاأمينا  واملو�صوعة  العمايرة  احمد  تي�صري  هيثم  عليه 
الدائن بنك االردن مبوجب �صند تاأمني الدين رقم 2015/1608 معاملة 
رقم 30 تاريخ 2015/12/6 واملو�صوفة ح�صب تقرير اخلربة على النحو 

التايل: - 
اأوال: و�صف ال�صقة: -

العقار عبارة عن الفيال ال�صرقية وهي موؤلفة من طابق ت�صوية وجزء 
من الطابق االأر�صي عدا �صطحها )فيال دوبلك�ض مب�صاحة اجمالية 298 
م2 عدا �صطحها- امامية-(، وهي يف بناء مكون من ثالثة طوابق )طابق 
ت�صوية، وطابق ار�صي، وطابق اول(، وواجهات البناء جميعها من احلجر 
واال���ص��وار،  اال�صتنادية  ب��اجل��دران  حماطة  والبناية  النظيف،  االأبي�ض 
والباب اخلارجي ملكرر الدرج من احلديد، وت�صطيب البناية جيد، عدد 
ال�صقق يف البناء )4( �صقق اثنتان منهما دوبلك�ض )�صبه فيال( وا�صطح 

عدد 2.
* الطابق االر�صي: 

وهو مكون من �صالة مدخل رئي�صة )انرتيه يتم الدخول اليه من الباب 
من زجاج ال�صيكوريت( ويوجد باب خ�صب على اليمني ل�صالون �صيوف 
وا�صع، ويوجد باب على ي�صار االنرتيه يوؤدي اىل �صالة معي�صة وا�صعة، 
ومطبخ راكب و�صمنه غرفة خزين �صغرية، وثالث غرف نوم، وحمام 
افرجني )طقم كامل( خلدمة غرف النوم، وحمام افرجني )مقعدة + 
مغ�صلة( ودرج داخلي بالطته من ال�صرياميك وله دربزين من اخل�صب 

والدرج يهبط لطابق الت�صوية.
* طابق الت�صوية:

- مكونة م��ن ث��الث غ��رف ن��وم، وح��م��ام اف��رجن��ي )طقم كامل +���ص��اور( 
خلدمة غرف النوم، واإح��دى غرف النوم يتم الدخول اليها من مكرر 
درج  وي��وج��د  اف��رجن��ي،  ح��م��ام  و�صمنها  ال�صقة(  ع��ن  )مف�صولة  ال���درج 
داخلي بالطته من ال�صرياميك وله دربزين من اخل�صب والدرج ي�صعد 

للطابق االأر�صي.
عن  ع��ب��ارة  الرئي�صي-  –املدخل  ع��ن  ع��ب��ارة  االأول  مدخلني  ولل�صقة   -
وهي  احل�صن  ث��روت  االم��رية  �صارع  من  تو�صل  �صغرية  حديدية  بوابة 
توؤدي ل�صاحة �صرقية وا�صعة مبلطة بال�صرياميك، واملدخل الثاين بوابة 
ويوجد  بال�صرياميك،  املبلط  ال�صيارة  موقف  لدخول  وا�صعة  حديدية 
من  ع��دد  هبوط  بعد  اليها  الو�صول  يتم  لل�صقة  تتبع  �صغرية  حديقة 

الدرجات وهي تقع يف اجلهة ال�صمالية و�صمنها �صجرة زينة واحدة.
عنا�صر  جميع  يف  امل�صن  الدهان  حيث  ال�صقة  يف  جيدة  الت�صطيبات   *
ال�صقة، ويوجد ديكورات جب�صني فاخرة مع بحرات يف �صالون ال�صيوف، 
ودي���ك���ورات ب�صيطة م��ن اجل��ب�����ص��ني يف ب��اق��ي ع��ن��ا���ص��ر ال�����ص��ق��ة، وب��الط 
ال��درج  واأ���ص��ف��ل  ال�صرياميك،  م��ن  ال�صقة  عنا�صر  جميع  يف  االر���ص��ي��ات 
اأعمدة من اجلب�صني، واملطبخ راكب  الداخلي ديكور ل�صالل وديكورات 
ومكون من ثالثة واجهات �صفلية وواحدة علوية من اخل�صب، وجدران 
راكبة  ال�صرياميك واطقم احلمامات  املطبخ واحلمامات من  وار�صيات 

بالكامل، واالبواب الداخلية من خ�صب الكب�ض املحلي
-الت����ي����ه-، وال����ب����اب اخل����ارج����ي ع��ل��ى ال�����ص��اح��ة ب����اب زج�����اج ���ص��ي��ك��وري��ت، 
والزجاج،  االملنيوم  من  والنوافذ  ال�صقة،  يف  يدوياً  تعمل  واالب��اج��ورات 
الطابق  يف  راكبة  والتدفئة  النوافذ،  كافة  على  حماية  حديد  ويوجد 

االأر�صي وتاأ�صي�ض يف طابق الت�صوية.
احمد  تي�صري  ال�صيد/هيثم  العقار  مالك  قبل  م��ن  م�صغولة  ال�صقة   *

العمايرة وا�صرته.
–وال يوجد  ال��رخ��ام  ب��الط��ات��ه م��ن  ل��ل��درج  * ال�صقة خم��دوم��ة مب��ك��رر 

م�صعد خلدمة البناء-.
* يقدر عمر ال�صقة حوايل ثالثون عاماً.

* جميع اخلدمات من ماء وكهرباء وات�صاالت و�صوارع معبدة متوفرة يف 
املوقع وهو موقع جيد جداً وحماط باالأبنية ال�صكنية وعمارات ال�صقق 

ال�صكنية.
التقدير:

مت تقدير �صعر املرت املربع الواحد من ال�صقة 670 دينار �صاماًل ما يتبعها 
من اخلدمات امل�صرتكة.

وعليه تكون القيمة االجمالية املقدرة لل�صقة: -
ال��ف��اً  وت�����ص��ع��ون  وت�صعة  )م��ائ��ة  دي��ن��ار   199660  = دي��ن��ار   670 × 298م2 

و�صتمائة و�صتون دينار(.
وقد مت اإحالة العقار اإحالة قطعيا على املزاود االأخري املحكوم له بنك 

االأردن مببلغ )99830( ت�صعة وت�صعون األفوثمامنائة وثالثوندينار.
تنفيذ حمكمة غرب  دائ���رة  م��راج��ع��ة  ب��امل��زاي��دة عليه  ال��رغ��ب��ة  ل��ه  فمن 
اأي��ام من اليوم التايل من تاريخ ن�صر هذا االإع��الن  عمان خالل ع�صرة 
وم�صطحبا معه تاأمني وقدره 10% من القيمة املقدرة كتاأمينات للدخول 
باملزاد العلني علما باأن اجور الداللة والطوابع تعود على املزاود االأخري 

مع العلم بوجود بدل م�صقفات على العقار مببلغ 879.120 دينار.
ماأمور تنفيذ حمكمة غرب عمان

دائرة تنفيذ حمكمة غرب عمان 
الرقم 2019/3369 ع 

اعالن بيع )اإحالة موؤقتة( باملزاد العلني ملدة خم�صة ع�صر يوما �صادر عن 
دائرة تنفيذ حمكمة غرب عمان يف الق�صية التنفيذية رقم 2019/3369ع 

واملتكونة بني: -
ا�صامة  املحاميان  وكيله  عامة  م�صاهمة  االردن/�صركة  له/بنك  املحكوم 

�صكري وهيثم ال�صخانبة 
واملحكوم عليه: اأجمد عدنان عيد الربديني.

 615/131 رق��م  ال�صقة  العلني  ب��امل��زاد  للبيع  م��ط��روح  ان��ه  للعموم  يعلن 
حو�ض 2 الكر�صي من ارا�صي قرية وادي ال�صري من اأرا�صي غرب عمان، 
والبالغ م�صاحتها 182 مرت مربع والعائد ملكيتها للمحكوم عليه اأجمد 
بنك  ال��دائ��ن  ل�صالح  للدين  تاأمينا  واملو�صوعة  الربديني  عيد  عدنان 
االردن مبوجب �صند تاأمني الدين رقم 2014/801 معاملة رقم 2014/48 
تاريخ 2014/6/10 واملو�صوفة ح�صب تقرير اخلربة على النحو التايل: 

 -
اأوال: و�صف ال�صقة: -

املعترب  الثالث عدا �صطحها  الطابق  الغربية من  ال�صقة  هي عبارة عن 
منافع م�صرتكة مب�صاحة 182 مرت مربع وهي مكونة من �صالة و�صالون 
ما�صرت  اأح��ده��ا  ن��وم  غ��رف  و)3(  اأوالد  وح��م��ام  �صيوف  وح��م��ام  معي�صة 
وم����������������������������������������������������������������وزع وم����������������������ط����������������������ب����������������������خ وب����������������������ل����������������������ك����������������������ون.

ال������واج������ه������ات 
اخلارجية

ان�ساء حجر ت��اري��خ 
البناء

2013 تقريبا

ب����الط ال��غ��رف 
وال�سالونات

رخ�������ام ل��ل�����س��ال��ون 
و�سراميك  واملعي�سة 

للغرف

بالط وجدران 
امل�������ط�������ب�������خ 

واحلمامات

���س��رام��ي��ك م��ع وج��ود 
اط��ق��م يف احل��م��ام��ات 
وخزائن يف املطبخ من 

النوع اجليد 
�سكناال�ستعمال خ�سب نوعية جيدةاالبواب

املنيومال�سبابيكيوجداباجورات
ال يوجد�سبك حمايةامل�سن الوانالدهان

يوجدديكوراتيوجدتدفئة مركزية
ال يوجدحديقةموجود/خزانبئر ماء
جيدةاالطاللةاالمامي من احلجراال�سوار
ال�����س��ق��ة م�����س��غ��ول��ة من مالحظاتيوجدم�سعد

قبل املالك عند اجراء 
الك�سف

التقدير:
مت تقدير �صعر املرت املربع الواحد من ال�صقة 700 دينار �صاماًل ما يتبعها 

من اخلدمات امل�صرتكة.
وعليه تكون القيمة االجمالية املقدرة لل�صقة: -

الفاً  وع�����ص��رون  و�صبعة  )م��ائ��ة  دي��ن��ار   127400  = دي��ن��ار   700 × 182م2 
واربعمائة دينار(.

وقد مت اإحالة العقار اإحالة موؤقتة على املزاود االأخري املحكوم له )بنك 
االأردن( مببلغ 31850 واحد وثالثون األفوثمامنائة وخم�صون دينار

فمن له الرغبة باملزايدة عليه مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة غرب عمان 
االإع��الن  ن�صر هذا  تاريخ  التايل من  اليوم  خالل خم�صة ع�صر يوم من 
وم�صطحبا معه تاأمني وقدره 10% من القيمة املقدرة كتاأمينات للدخول 
باملزاد العلني علما باأن اجور الداللة والطوابع تعود على املزاود االأخري 
مع العلم بوجود مبلغ م�صقفات م�صتحق على العقار مببلغ )615.174( 

دينار.
ماأمور تنفيذ حمكمة غرب عمان

دائرة تنفيذ حمكمة غرب عمان 
الرقم 2019/3970 ع

اعالن بيع )اإحالة موؤقتة( باملزاد العلني ملدة خم�سة ع�سر يوما �سادر عن دائرة تنفيذ 
حمكمة غرب عمان يف الق�سية التنفيذية رقم 2019/3970ع واملتكونة بني:

وهيثم  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكيله  عامة  م�ساهمة  االردن/�سركة  له/بنك  املحكوم 
ال�سخانبة 

واملحكوم عليه: جنيب عادل جري�س عيده.
يعلن للعموم انه مطروح للبيع باملزاد العلني ال�سقة رقم102 الواقعة على قطعة االأر�س 
رقم 1883 حو�س 14 الدريبات قرية وادي ال�سر من اأرا�سي غرب عمان يف حي ال�سناعة 
وهي نوع ملك، تنظيم القطعة �سكن ج والبالغ م�ساحتها 150 مرت مربع والعائد ملكيتها 
بنك  الدائن  ل�سالح  للدين  تاأمينا  واملو�سوعة  عليه جنيب عادل جري�س عيده  للمحكوم 
االردن مبوجب �سند تاأمني الدين رقم 178 معاملة رقم 61 تاريخ 2017/2/9 واملو�سوفة 

ح�سب تقرير اخلربة على النحو التايل: - 
اأوال: و�سف العقار: 

* رقم القطعة 1883 - تنظيم القطعة: �سكن ج
* ا�سم ورقم احلو�س: الدريبات 14 - مديرية الت�سجيل: اأرا�سي غرب عمان

* رقم ال�سقة: 102 - م�ساحة ال�سقة: 150م2
* ا�سم ورقم الفرية: وادي ال�سر 62 - نوع االأر�س: طوابق و�سقق

* املوقع: حي ال�سناعة مديرية وادي ال�سر �سمن حدود امانة عمان الكربى وتقع جنوبي 
�سارع ال�سناعة )الرئي�سي( وجنوب غرب مدر�سة ال�سناعة وادي ال�سر وبالقرب منها.

* ا�سم ال�سارع: تقع على ال�سارع عبد اهلل احلارثي ويقع على احلد ال�سرقي لقطعة االأر�س 
وهو �سارع معبد على كامل �سعته.

* رقم البناء: 16

ثانيا: و�سف البناء املقام على قطعة االر�س:
االأر�سي  الطابق  من  اجلنوبية  ال�سقة  عن  عبارة  هو  اليد(  و�سع  )مو�سوع  العقار  ان   *
عدا �سطحها وهي �سقة �سكنية من�ساأة من دكه اال�سمنت واخلر�سانة امل�سلحة �سمن بناية 
اأوىل، وار�سي واأول وثاين  مكونة من �سبعة طوابق )ت�سوية ثالثة، وت�سوية ثانية، وت�سوية 
وثالث( وواجهات البناء جميعها من احلجر االأبي�س النظيف املطعم بحجر الرتافرتني 
البني اللون وذلك لغايات جتميلية، ويوجد �سقتني يف كل طابق، وعدد ال�سقق يف البناية 
13 �سقة واخلدمات امل�سرتكة يف طابق الت�سوية االأوىل حيث يوجد موقف لل�سيارات وباقي 

اخلدمات امل�سرتكة.
وا�سعان، ومطبخ راكب، وثالثة  ال�سقة مكونة من �سالون �سيوف و�سفرة  ال�سقة:  و�سف 
غرف نوم، احدهن غرفة نوم رئي�سية تت�سل من خالل باب �سحاب من االملنيوم والزجاج 
املزدوج بفرندة �سغرة على الواجهة )الغربية( وهي حتتوي على حمام افرجني )طقم 
كامل+ �ساور بوك�س( ويوجد حمام افرجني )طقم كامل + �ساور بوك�س( خلدمة غرفتي 

النوم ويوجد حمام �سيوف افرجني ) مقعدة ومغ�سلة(.
* الت�سطيبات جيدة جدا يف ال�سقة حيث الدهان امل�سن مع ديكورات جب�سني فاخره جدا 
مع عنا�سر انارة يف جميع عنا�سر ال�سقة وبالط االر�سيات يف جميع عنا�سر ال�سقة من 
ال�سراميك واملطبخ راكب ومكون من ثالث واجهات �سفلية وعلوية من اخل�سب وتتو�سطه 
ال�سراميك  من  واحلمامات  املطبخ  وار�سيات  وج��دران  للخدمة،  اجلرانيت  من  طاولة 
التيه  املحلي  الكب�س  خ�سب  من  الداخلية  واالب��واب  بالكامل  راكبة  احلمامات  واطقم 
والنوافذ  يدويا  تعمل  واالباجورات  امان  باب  لل�سقة  الدرج  والباب اخلارجي على مكرر 
من االملنيوم والزجاج وال يوجد حديد حماية على النوافذ والتدفئة راكب تاأ�سي�س ويوجد 

انرتكم �سا�سة ويعلو ت�سوينه الفرندة حديد حماية الرتفاع 50 �سم.
* ال�سقة م�سغولة من قبل امل�ستاأجر ال�سيد/عمار حممد مو�سى الرو�سان وا�سرته- ورف�س 

ذكر قيمة االيجار وقت الك�سف.
* ال�سقة خمدومة مبكرر لدرج بالطاته من الرخام ويوجد م�سعد �سغال وقت الك�سف.

االأر���س  قطعة  زاوي��ة  على  اجلانبي  االرت���داد  يف  ال�سقة  يخ�س  ل�سيارة  موقف  يوجد   *
اجلنوبية ال�سرقية.

* عمر ال�سقة حوال اأربعة اعوم.
* جميع اخلدمات من ماء وكهرباء وات�ساالت و�سراع معبدة متوفرة يف املوقع وهو موقع 

مميز وحماط باالأبنية ال�سكنية وعمارات ال�سقق ال�سكنية.

التقدير:-
مت تقدير �سعر املرت املربع الواحد لل�سقة مبلغ )475( دينار 

قيمة ال�سقة = 150 مرت مربع × 475 دينار/للمرت = 71250 دينار )واحد و�سبعون الف 
ومئتني وخم�سون دينار(.

االجمالية/احل�سةاجلن�سيةاال�سم الرقم الوطني القيمة 
دينار اردين

جن����ي����ب ع������ادل 9801046586
جري�س عيده

دي����ن����ار كامالاالردنية  71250
اردين

----------املجموع
---

دي����ن����ار كامال----  71250
اردين

* وقد مت اإحالة العقار اإحالة موؤقتة على املزاود االأخر املحكوم له )بنك االأردن( مببلغ 
17813 دينار 

تنفيذ حمكمة غرب عمان خالل خم�سة  دائرة  مراجعة  عليه  باملزايدة  الرغبة  له  فمن 
وقدره  تاأمني  االإع��الن وم�سطحبا معه  ن�سر هذا  تاريخ  التايل من  اليوم  يوما من  ع�سر 
10% من القيمة املقدرة كتاأمينات للدخول باملزاد العلني علما باأن اجور الداللة والطوابع 
تعود على املزاود االأخر مع العلم بوجود بدل م�سقفات على العقار مببلغ 109.08 دينار.
ماأمور تنفيذ حمكمة غرب عمان

دائرة تنفيذ حمكمة غرب عمان 
الرقم 2015/2921 ع 

اعالن بيع باملزاد العلني ) اإحالة قطعيًا( ملدة ع�سرة اأيام �سادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 
غرب عمان يف الق�سية التنفيذية رقم 2015/2921ع واملتكونة بني: -

وهيثم  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكيله  عامة  م�ساهمة  االردن/�سركة  له/بنك  املحكوم 
ال�سخانبة 

واملحكوم عليه: عزام عمران احمد امليخي.
القطعة  يف  عليه  املحكوم  ح�س�س  العلني  ب��امل��زاد  للبيع  م��ط��روح  ان��ه  للعموم  يعلن 
ال�سويفية اىل  ال�سر يف حي  وادي  ارا�سي قرية  ال�سويفية من  رقم740حو�س15خربة 
ال�سمال من مبنى الربكة مول من اأرا�سي غرب عمان، وهي نوع ملك، والبالغ م�ساحتها 
امليخيواملو�سوعة  احمد  عمران  ع��زام  عليه  للمحكوم  ملكيتها  والعائد  مربع  مرت   484
تاأمينا للدين ل�سالح الدائن بنك االردن مبوجب �سند تاأمني الدين رقم 701 معاملة رقم 

91تاريخ 2014/5/21 واملو�سوفة ح�سب تقرير اخلربة على النحو التايل: 
اأوال: و�سف البناء املقام على قطعة االر�س: -

البناء مكون من:
* جزء من طابق ت�سوية مب�ساحة حوايل )100( مرت مربع عبارة عن خدمات.

* الطابق االأر�سي:عبارة عن حمالت وخمازن جتارية حوايل )11( خمزن وحمل ويتبع 
لها �سدد وهي موؤجرة بالكامل ح�سب واقع احلال وافادة املالك وفق التايل:

10000 دينار �سنويجموهرات ال�سويفية
م�ستغل من قبل اأ�سحاب العالقةحمالت امليخي

12000 دينار �سنويجموهرات توفيق وغ�سان
10000 دينار �سنويجموهرات املنر

8000 دينار �سنويجموهرات الدرهلي
4690 دينار �سنويتامي �سركل/�ساعاتي

5300 دينار �سنويحمل �سويحات
4000 دينار �سنوي�سكجها ل�سيانة املجوهرات

8000 دينار �سنويجموهرات عمرو
8000 دينار �سنويجموهرات ال�سريف

10000 دينار �سنويجموهرات نا�سر
* الطوابق من االأول وحتى الطابق الثالث: مب�ساحة حوايل 460 م2 لكل طابق وهي عبارة 
ومطبخ  وحمام  غرف   4 من  موؤلف  مكتب  وكل  طابق  كل  يف   4 عدد  جتارية  مكاتب  عن 
�سغر، البالط من املوزاييكو وبع�سها من ال�سراميك وال�سبابيك من االملنيوم مع وجود 

تدفئة ومع وجود ديكورات وحت�سينات لبع�س املكاتب.
* الطابق االأول م�سغول من قبل: مكتب للدكتور مفيد �سابر باأجرة )3750( دينار �سنويًا 
الثالث  واملكتب  دينار   )3750( باأجرة  ال�سويفية  خمتربات  من  م�سغول  الثاين  واملكتب 

م�سغول من قبل م�سغل اإ�سكندر باأجرة )5000( دينار وباقي املكاتب فارغة.
رمزية  باأجرة  )املالك(  امليخي  �سركة عمران  قبل  م�سغول من  الثاين: مكتب  الطابق   *
دينار   )3960( باأجرة  �سمارة  الدكتور  قبل  من  م�سغول  ومكتب  �سنوي  دينار   )2000(

�سنوي وباقي املكاتب يف الطوابق خالية وغر م�سغولة عند اجراء الك�سف.

التقدير:-

ال���ق���ي���م���ة امل�ساحة/م2البيان
ية  ير لتقد ا

د/م2

ال�����ق�����ي�����م�����ة 
االج��م��ال��ي��ة/

دينار
4842000968000االر�س

9915014850طابق الت�سوية
460350161000الطابق االأر�سي

46010046000طابق ال�سدد
460280386400×3=1380الطوابق من االأر�س وحتى الثالث

1576250االجمايل

))مليون وخم�سمائة و�ستة و�سبعون الفًا ومئتان وخم�سون(( دينار.

* بيان قيمة ح�س�س املحكوم عليه عزام عمران احمد امليخي:
1. قطعة االأر�س مو�سوع الدعوى مملوكة على ال�سيوع وان ح�س�س املحكوم عليه ت�ساوي 

)145( ح�سة من جمموع احل�س�س والبالغة )1440( ح�سة.
2. القيمة املقدرة حل�س�س املحكوم عليه ت�ساوي:

القيمة االجمالية للعقار ÷ اجمايل عدد احل�س�س × ح�سة املحكوم عليه =
1576250 ÷ 1440 ح�سة × 145 ح�سة = 158719.610 دينار

)مائة وثمانية وخم�سون الفًا و�سبعمائة وت�سعة ع�سر دينار و610 فل�س(
بنك  له  املحكوم  االأخر  املزاود  اإحالة قطعيا على  املحكوم عليه  اإحالة ح�س�س  وقد مت 

االأردن مببلغ )79360( ت�سعة و�سبعون الف وثالثمائة و�ستون دينار.
ع�سرة  خالل  عمان  غرب  حمكمة  تنفيذ  دائرة  مراجعة  عليه  باملزايدة  الرغبة  له  فمن 
ايام من اليوم التايل من تاريخ ن�سر هذا االإعالن وم�سطحبا معه تاأمني وقدره 10% من 
تعود  والطوابع  الداللة  اجور  باأن  علما  العلني  باملزاد  للدخول  كتاأمينات  املقدرة  القيمة 

على املزاود االخر.
ماأمور تنفيذ حمكمة غرب عمان



وزارة العدل
دائرة تنفيذ البرتاء/وادي مو�سى

التنفيذ/ دائ����رة  ع��ن  ���ص��ادر  اخ��ط��ار 
بالن�صر

رقم الدعوى التنفيذية: 11-37/)60-
2020( - �صجل عام - ك

ا�صم املحكوم عليه/املدين: يزن حممد 
ابراهيم العمرات

حلويات  مو�صى/خلف  وادي  عنوانه: 
اجلنوب

رق���م االع��ام/ال�����ص��ن��د ال��ت��ن��ف��ي��ذي: - 
تاريخه: 2020/3/2

ال���ب���راء/وادي  تنفيذ  ���ص��دوره:  حم��ل 
مو�صى

املحكوم به/الدين: 9530 دينار
يجب عليك اأن توؤدي خال خم�صة ع�صر 
االخطار  ه��ذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يومًا 
�صليمان  رائ��د  له/الدائن  املحكوم  اإىل 

حممود الفاحات، املبلغ املبني اأعاه.
الدين  توؤد  املدة وملد  انق�صت هذه  واإذا 
القانونية،  الت�صوية  تعر�ض  اأو  املذكور 
���ص��ت��ق��وم دائ�����رة ال��ت��ن��ف��ي��ذ مب��ب��ا���ص��رة 
قانونًا  ال��ازم��ة  التنفيذية  املعامات 

بحقك.
ماأمور التنفيذ البراء/وادي مو�صى

وزارة العدل
حمكمة بداية جزاء – جنح اجلمارك

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�صر
رقم الدعوى: 48–17/)417–2020( 

- �صجل عام
عبداملجيد  م��اج��دة  الهيئة/القا�صي: 

عبداملهدي املخاترة
ا�صم الظنني: عمار اأحمد العودة

العنوان: الرمثا/الو�صط التجاري
التهمة: تهريب دخان )203( – تهرب 

�صريبي
املوافق  االربعاء  يوم  ح�صورك  يقت�صي 
للنظر   09:00 ال�صاعة  2020/3/18م 
اأقامها  ال��ت��ي  اأع���اه  رق��م  ال��دع��وى  يف 
عليك احلق العام وم�صتكي مدعي عام 

اجلمارك.
تنفذ  املحدد  املوعد  فاإذا مل حت�صر يف 
عليها  امل��ن�����ص��و���ض  االأح���ك���ام  ب��ح��ق��ك 
يف ق��ان��ون اجل���م���ارك وق���ان���ون اأ���ص��ول 

املحاكمات اجلزائية.

وزارة العدل
دائرة تنفيذ الكرك

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/بالن�صر
-426(/11-34 ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة:  ال���دع���وى  رق���م 

2020(/�صجل عام - ك
�صعيد  حممد  اأحمد  عليه/املدين:  املحكوم  ا�صم 

العميات
م��رك��ز احل�صن  ال��ك��رك/امل��رج/خ��ل��ف  ع��ن��وان��ه: 

الثقايف – هاتف: 0777453345
رقم االعام/ال�صند التنفيذي: - تاريخه: -

حمل �صدوره: تنفيذ الكرك
املحكوم به/الدين: 910

يومًا  ع�صر  خم�صة  خ��ال  ت��وؤدي  اأن  عليك  يجب 
املحكوم  اإىل  االخ��ط��ار  ه��ذا  تبليغك  ت��اري��خ  تلي 
املبلغ  الب�صاب�صة،  هزمي  اأحمد  موؤن�ض  له/الدائن 

املبني اأعاه.
واإذا انق�صت هذه املدة ومل توؤد الدين املذكور اأو 
التنفيذ  دائرة  �صتقوم  القانونية،  الت�صوية  تعر�ض 
قانونا  ال��ازم��ة  التنفيذية  املعامات  مببا�صرة 

بحقك.
م�أمور التنفيذ الكرك

وزارة العدل
حمكمة بداية جزاء – جنح اجلمارك

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�صر
رقم الدعوى: 48–17/)363–2020( 

- �صجل عام
ابنيه  اك��رمي  �صميح  الهيئة/القا�صي: 

العدوان
ابراهيم  خليل  ان��ع��ام  ال��ظ��ن��ني:  ا���ص��م 

العو�صي
العمر: 58 �صنة

ال��ع��ن��وان: ال��زرق��اء/امل��ن��ط��ق��ة احل��رة 
الزرقاء

التهمة: تهرب �صريبي - تهريب
املوافق  االربعاء  يوم  ح�صورك  يقت�صي 
للنظر   09:00 ال�صاعة  2020/3/18م 
اأقامها  ال��ت��ي  اأع���اه  رق��م  ال��دع��وى  يف 
عليك احلق العام وم�صتكي مدعي عام 

اجلمارك.
تنفذ  املحدد  املوعد  فاإذا مل حت�صر يف 
عليها  امل��ن�����ص��و���ض  االأح���ك���ام  ب��ح��ق��ك 
يف ق��ان��ون اجل���م���ارك وق���ان���ون اأ���ص��ول 

املحاكمات اجلزائية.

وزارة العدل
دائرة تنفيذ البرتاء/وادي 

مو�سى
اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/بالن�صر

 )2020-15(/11-37 التنفيذية:  الدعوى  رقم 
- �صجل عام

ا�صم املحكوم عليه/املدين: حممد جميعان حممد 
النعيمات

عنوانه: وادي مو�صى/بالقرب من �صوق اخل�صار
رق���م االع��ام/ال�����ص��ن��د ال��ت��ن��ف��ي��ذي: - ت��اري��خ��ه: 

2020/1/26
حمل �صدوره: تنفيذ البراء/وادي مو�صى

املحكوم به/الدين: 696 دينار
يومًا  ع�صر  خم�صة  خ��ال  ت��وؤدي  اأن  عليك  يجب 
املحكوم  اإىل  االخ��ط��ار  ه��ذا  تبليغك  ت��اري��خ  تلي 
املبلغ  اخلليفات،  عو�ض  اأحمد  حممد  له/الدائن 

املبني اأعاه.
واإذا انق�صت هذه املدة وملد توؤد الدين املذكور اأو 
التنفيذ  دائرة  �صتقوم  القانونية،  الت�صوية  تعر�ض 
قانونًا  ال��ازم��ة  التنفيذية  املعامات  مببا�صرة 

بحقك.
م�أمور التنفيذ البرتاء/وادي مو�سى

وزارة العدل
حمكمة بداية جزاء – جنح اجلمارك

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�صر
رقم الدعوى: 48–17/)425–2020( 

- �صجل عام
عبداملجيد  م��اج��دة  الهيئة/القا�صي: 

عبداملهدي املخاترة
قدمي  حمد  �صالح  اأن��ور  الظنني:  ا�صم 

العنزي
العمر: 24 �صنة

العنوان: عمان/غري معروف
التهمة: تهرب �صريبي - تهريب

املوافق  االربعاء  يوم  ح�صورك  يقت�صي 
للنظر   09:00 ال�صاعة  2020/3/18م 
اأقامها  ال��ت��ي  اأع���اه  رق��م  ال��دع��وى  يف 
عليك احلق العام وم�صتكي مدعي عام 

اجلمارك.
تنفذ  املحدد  املوعد  فاإذا مل حت�صر يف 
عليها  امل��ن�����ص��و���ض  االأح���ك���ام  ب��ح��ق��ك 
يف ق��ان��ون اجل���م���ارك وق���ان���ون اأ���ص��ول 

املحاكمات اجلزائية.

وزارة العدل
حمكمة بداية جزاء – جن�ي�ت 

)جن�ي�ت �سغرى( م�دب�
مذكرة تبليغ متهم/ب�لن�سر

رقم الدعوى: 12–5/
)32-2020( - �سجل ع�م

الهيئة/القا�صي: هيئة اجلنايات الثانية
ا�صم املتهم: زيد اأحمد �صامل اخلواطره

العمر: 24 �صنة
العنوان: مادبا/حي االأزايدة

الناجت  امل�صدد  بظرفها  ال�صرقة  التهمة: 
عنه جروح ور�صو�ض )2/401(

املوافق  يوم اخلمي�ض  يقت�صي ح�صورك 
�صباحا   09:00 ال�صاعة   2020/3/19
التي  اأع����اه  رق���م  ال��دع��وى  يف  للنظر 

اأقامها عليك احلق العام وم�صتكي 
يف قانون حماكم ال�صلح وقانون اأ�صول 

املحاكمات اجلزائية.

وزارة العدل
حمكمة بداية جزاء – جنح اجلمارك

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�صر
رقم الدعوى: 48–17/)407–2020( 

- �صجل عام
ال��ه��ي��ئ��ة/ال��ق��ا���ص��ي: ���ص��ام��ر اأح��م��د 

عبدالكرمي الطراونة
ا����ص���م ال���ظ���ن���ني: حم��م��د ع��ل��ي ه��اين 

عبدالرحمن الهربيد
العمر: 20 �صنة

العنوان: اربد/�صاحية احل�صني
التهمة: تهرب دخان )203(

املوافق  الثاثاء  يوم  ح�صورك  يقت�صي 
للنظر   09:00 ال�صاعة  2020/3/17م 
اأقامها  ال��ت��ي  اأع���اه  رق��م  ال��دع��وى  يف 
عليك احلق العام وم�صتكي مدعي عام 

اجلمارك.
تنفذ  املحدد  املوعد  فاإذا مل حت�صر يف 
عليها  امل��ن�����ص��و���ض  االأح���ك���ام  ب��ح��ق��ك 
يف ق��ان��ون اجل���م���ارك وق���ان���ون اأ���ص��ول 

املحاكمات اجلزائية.

وزارة العدل
حمكمة بداية جزاء – جنح اجلمارك

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�صر
رقم الدعوى: 48–17/)406–2020( 

- �صجل عام
عبداملجيد  م��اج��دة  الهيئة/القا�صي: 

عبداملهدي املخاترة
ا�صم الظنني: حممد فيا�ض خليف

العمر: 19 �صنة
ال���ع���ن���وان: امل���ف���رق/امل���زرع���ة – رق��م 

الهاتف: 0789255309
التهمة: تهريب دراجة )203( - تهرب 

�صريبي
املوافق  االربعاء  يوم  ح�صورك  يقت�صي 
للنظر   09:00 ال�صاعة  2020/3/18م 
اأقامها  ال��ت��ي  اأع���اه  رق��م  ال��دع��وى  يف 
عليك احلق العام وم�صتكي مدعي عام 

اجلمارك.
تنفذ  املحدد  املوعد  فاإذا مل حت�صر يف 
عليها  امل��ن�����ص��و���ض  االأح���ك���ام  ب��ح��ق��ك 
يف ق��ان��ون اجل���م���ارك وق���ان���ون اأ���ص��ول 

املحاكمات اجلزائية.

اخط�ر �س�در عن دائرة
تنفيذ حمكمة بداية الزرق�ء 

 2020/2139 التنفيذية:  الدعوى  رقم 
ك

عبداهلل  لليان   .1 عليهم:  املحكوم  اىل 
�صليم عامر 

2. ايهاب ب�صام توفيق ال�صكر 
3. انت�صار نايف علي ال�صربه 
عنوانهم: جمهول حمل االقامة

ال�صند التنفيذي: كمبيالة
املحكوم به/172 دينار 

يجب عليكم اأن توؤدو خال خم�صة ع�صر 
االخطار  ه��ذا  تبلغكم  تاريخ  تلي  يومًا 
ب��وا���ص��ط��ة ال��ن�����ص��ر اىل امل��ح��ك��وم ل��ه/
امل�صاريع  لتمويل  الوطني  البنك  الدائن 
حممد  امل��ح��ام��ي  ال�����ص��غ��رية/وك��ي��ل��ه 

القا�صي، املبلغ املبني اعاه.
الدين  ت���وؤدو  ومل  امل���دة  انق�صت  واذا 
القانونية،  الت�صوية  تعر�صو  اأو  املذكور 
���ص��ت��ق��وم دائ�����رة ال��ت��ن��ف��ي��ذ مب��ب��ا���ص��رة 
قانونًا  ال���ازم  التنفيذية  امل��ع��ام��ات 

بحقكم.
م�أمور التنفيذ

وزارة العدل
حمكمة بداية جزاء – جنح اجلمارك

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�صر
رقم الدعوى: 48–17/)467–2020( 

- �صجل عام
ال��ه��ي��ئ��ة/ال��ق��ا���ص��ي: ���ص��ام��ر اأح��م��د 

عبدالكرمي الطراونة
ال���ظ���ن���ني: ح�����ص��ني ع��ي��د ح�صن  ا����ص���م 

البحطيطي
العمر: 25 �صنة

العنوان: الزرقاء/عوجان
التهمة: تهرب �صريبي – تهريب

املوافق  الثاثاء  يوم  ح�صورك  يقت�صي 
للنظر   09:00 ال�صاعة  2020/3/17م 
اأقامها  ال��ت��ي  اأع���اه  رق��م  ال��دع��وى  يف 
عليك احلق العام وم�صتكي مدعي عام 

اجلمارك.
تنفذ  املحدد  املوعد  فاإذا مل حت�صر يف 
عليها  امل��ن�����ص��و���ض  االأح���ك���ام  ب��ح��ق��ك 
يف ق��ان��ون اجل���م���ارك وق���ان���ون اأ���ص��ول 

املحاكمات اجلزائية.































اخطار �صادر عن دائرة
تنفيذ حمكمة بداية الر�صيفة 
رقم الدعوى التنفيذية: 2020/709 ك

املحكوم عليهم: 1. �صبحيه حممد  اىل 
ا�صماعيل جرب 

2. نادر عبداهلل حممود م�صطفى 
3. �صائده عبداهلل حممود م�صطفى 

عنوانهم: جمهول حمل االقامة
ال�صند التنفيذي: كمبيالة

املحكوم به/478 دينار 
يجب عليكم اأن توؤدو خالل خم�صة ع�صر 
االخطار  ه��ذا  تبلغكم  تاريخ  تلي  يومًا 
ل��ه/ ال��ن�����ص��ر اىل امل��ح��ك��وم  ب��وا���ص��ط��ة 
امل�صاريع  لتمويل  الوطني  البنك  الدائن 
حممد  امل��ح��ام��ي  ال�����ص��غ��رة/وك��ي��ل��ه 

القا�صي، املبلغ املبني اعاله.
ال��دي��ن  ت����وؤدو  ومل  امل���دة  انق�صت  واذا 
القانونية،  الت�صوية  تعر�صو  اأو  املذكور 
���ص��ت��ق��وم دائ������رة ال��ت��ن��ف��ي��ذ مب��ب��ا���ص��رة 
قانونًا  ال���الزم  التنفيذية  امل��ع��ام��الت 

بحقكم.
ماأمور التنفيذ

حمكمة �صلح جزاء �صمال عمان
مذكرة تبليغ حكم بالن�صر

رقم الدعوى 1-8150/3-2019/�صجل عام
تاريخ احلكم 2019/10/31

طالب التبليغ وعنوانه: �صركة عبداالحد قطان واوالده - عمان - 
وكيلها املحامي فندي احمد علي الفاعوري - �صارع مكة - عمارة 

رقم )167( ط2 - رقم الهاتف 0658100802
املطلوب تبليغه وعنوانه: 1-حممد عادل يو�صف ابو الوي، 2-بهاء 

الدين يو�صف جمعة ابو الوي- عمان - خلدا - معر�ض جفرا
خال�صة احلكم: وعليه وتاأ�صي�صا على ما تقدم تقرر املحكمة:

1- عمال باحكام املادة 177 من قانون ا�صول املحاكمات اجلزائية 
ادانة امل�صتكى عليهما بجرم ا�صدار �صيك ال يقابله ر�صيد خالفا 
مرات  خم�ض  مكرر  العقوبات  قانون  من  421/1/اأ  املادة  الحكام 
 100 والغرامة  والر�صوم  واحدة  �صنة  ملدة  باحلب�ض  عليه  واحلكم 

دينار والر�صوم لكل واحد منهما عن كل جرم
العقوبة  تنفيذ  العقوبات  قانون  من   72 امل��ادة  باحكام  عمال   -2
واح��دة  �صنة  م��دة  باحلب�ض  وه��ي  عليهما  امل�صتكى  بحق  اال���ص��د 

والر�صوم والغرامة 100 مائة دينار والر�صوم لكل واحد منهما
* بالن�صبة لالدعاء باحلق ال�صخ�صي وحيث انه يدور وجودا وعدما 
ال�صق اجلزائي وحيث انتهت املحكمة اىل ادانة امل�صتكى عليه  مع 
 278 امل��ادة  باحكام  وعمال  املحكمة  فتقرر  اليه  امل�صند  باجلرم 
باحلق  عليهما  املدعى  عليهما  امل�صتكى  الزام  التجارة  قانون  من 
ال�صخ�صي بقيمة االدعاء باحلق ال�صخ�صي والبالغة 3210 دنانر 
املحاكمات  ا�صول  قانون  من  161/1و166  امل��واد  باحكام  وعمال 
الر�صوم  ت�صمينه  املحامني  نقابة  قانون  من   46/4 واملادة  املدنية 
القانونية  والفائدة  حماماة  اتعاب  دينارا   161 ومبلغ  وامل�صاريف 
من تاريخ اال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام وتثبيت احلجز التحفظي

اململكة  ملك  با�صم  وافهم  �صدر  لالعرتا�ض  قابال  غيابيا  ق��رارا 
االردنية الها�صمية حفظه اهلل ورعاه يف 2019/10/31م.

وزارة العدل
حمكمة �صلح حقوق اربد

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه/بالن�صر
�صجل   -  )2020-2283(/1-15 الدعوى:  رقم 

عام
الهيئة/القا�صي عمر اأحمد عبداهلل الرواجيح

ابراهيم  �صركة   -1 وعنوانه:  عليه  املدعى  ا�صم 
عنها  بالتوقيع  املفو�ض  و�صركاه  �صماقه  اأبو  وزان 
حممد   -2 �صماقه،  اأب��و  ابراهيم  وزان  ابراهيم 
عمر اأمني الرو�صان، 3- ثائر جمعة �صحادة �صالح 
ب�صفته �صريكا مت�صامنًا، 4- اأحمد حممود ح�صني 
ابراهيم   -5 مت�صامنًا،  �صريكًا  ب�صفته  حطاب 
وزان ابراهيم اأبو �صماقة ب�صفته �صريكًا مت�صامنًا 
على  وموقعا  عنها  بالتوقيع  مفو�صًا  وب�صفته 
الها�صمي/جممع  اربد/اربد/�صارع   - الكمبيالة 

�صوكت ال�صامي.
ي��ق��ت�����ص��ي ح�������ص���ورك ي����وم اخل��م��ي�����ض امل���واف���ق 
يف  للنظر  �صباحا   09:00 ال�صاعة   2020/3/19
املدعي  عليك  اأقامتها  والتي  اأع��اله  رقم  الدعوى 
املفو�ض  االجتماعي  لل�صمان  العامة  املوؤ�ص�صة 

بالتوقيع عنها فايز علي العجارمة.
عليك  تطبق  امل��ح��دد  امل��وع��د  يف  حت�صر  مل  ف���اإذا 
حماكم  ق��ان��ون  يف  عليها  املن�صو�ض  االأح���ك���ام 

ال�صلح وقانون اأ�صول املحاكمات املدنية.

وزارة العدل 
حمكمة �صلح حقوق البرتاء / وادي مو�صى

مذكرة تبليغ حكم بالن�صر
رقم الدعوى : 37-1/)415-2017( �صجل عام

تاريخ احلكم : 2018/1/7
ه���ارون  حم��م��د  ع��م��ر   : وع��ن��وان��ه  التبليغ  ط��ال��ب 

امل�صاعله / وادي مو�صى
وكيله اال�صتاذ : اماين ح�صن عطية القرعان

يو�صف  حممود  حممد   : وعنوانه  تبليغه  املطلوب 
عمار / وادي مو�صى و�صط البلد كفتريا ال�صهيد

خال�صة احلكم : تقرر املحكمة :
قانون  من   )63  ،53( املادتني  باأحكام  عمال   -1
االح��ك��ام  جملة  م��ن   )1818( وامل����ادة  البينات 
العدلية الزام املدعى عليه حممد حممود يو�صف 
ي��دف��ع للمدعي ع��م��ر حم��م��د ه���ارون  ب���اأن  ع��م��ار 
واربعة  واربعمائة  )ال��ف  وق��دره  مبلغا  امل�صاعلة 

وت�صعون دينارا(
2- عمال باأحكام املادة )161( من قانون ا�صول 
بالر�صوم  عليه  املدعى  ال��زام  املدنية  املحاكمات 

وامل�صاريف
3- عمال باأحكام املادة )166( من قانون ا�صول 
قانون  من   )46/4( وامل���ادة  املدنية  املحاكمات 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعى  ال��زام  املحامني  نقابة 

)خم�صة و�صبعون دينار( بدل اتعاب حماماة
قرارا وجاهيا بحق املدعي ومبثابة الوجاهي بحق 
املدعى عليه قابال لال�صتئناف �صدر با�صم ح�صرة 
الها�صمية  االردنية  اململكة  ملك  اجلاللة  �صاحب 
يف  اهلل(  )حفظه  احل�صني  ب��ن  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل 

2018/1/7

وزارة العدل
حمكمة بداية حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم بالن�صر
رقم الدعوى : 5-2/)1976-2013( �صجل عام

تاريخ احلكم : 2014/9/28
للوكاالت  �صرف  �صركة   : وعنوانه  التبليغ  طالب 

املالحية ذ.م.م
عمان / العبديل جممع الفريد التجاري

وكيله اال�صتاذ : ا�صامة راتب احمد الوزين
�صالح  �صعيد  حممد   : وعنوانه  تبليغه  املطلوب 

اخل�صر
جمال  املحامي  امل��دع��ي  املحامي  تبليغ   / عمان 
جمل�ض  مقابل   - العبديل  عنوانه  على  الفقهاء 
النواب جممع اخلر �صنرت بناية رقم 72 - طابق 

)1( مكتب )6(
تقدم  ما  على  وتاأ�صي�صا  وعليه   : احلكم  خال�صة 
 )266  ،257  ،256( باملواد  وعمال  املحكمة  تقرر 
م��ن جملة  وامل�����ادة 1818  امل���دين  ال��ق��ان��ون  م��ن 
من  وامل��واد )161، 166، 167(  العدلية  االحكام 
قانون ا�صول املحاكمات املدنية واملادة 46/4( من 

قانون نقابة املحامني ما يلي:
مبلغ  للمدعية  يدفع  ب��اأن  عليه  املدعى  ال��زام   -1
واربعمائة  االف  �صبعة  امريكي  دوالر   )7410(
بالدينار  يعادلها  م��ا  او  امريكي  دوالر  وع�صرة 

االردين عند الوفاء
مبلغ  للمدعية  يدفع  ب��اأن  عليه  املدعى  ال��زام   -2
ومائة  االف  �صبعة  فل�صا   950 و  دينار   )7134(

واربعة وثالثون دينار و 950 فل�صا
وامل�صاريف  الر�صوم  عليه  امل��دع��ى  ت�صمني   -3
وم��ب��ل��غ 645 دي��ن��ار ات��ع��اب حم��ام��اة وال��ف��ائ��دة 

القانونية من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام
الوجاهي  ومبثابة  املدعية  بحق  وجاهيا  حكما 
بحق املدعى عليه قابال لال�صتئناف �صدر وافهم 
علنا با�صم ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك عبداهلل 

الثاين بن احل�صني املعظم بتاريخ 2014/9/28

حمكمة �صلح جزاء �صمال عمان
مذكرة تبليغ حكم بالن�صر

رقم الدعوى 1-11572/3-2019/�صجل عام
تاريخ احلكم 2020/1/27

عمان   - و�صركاه  الب�صيتي  �صامي  �صركة  وعنوانه:  التبليغ  طالب 
الهاتف  رقم   - الثاين  الطابق   -  167 رقم  بناية   - مكة  �صارع   -

0795025424 - وكيله اال�صتاذ فندي احمد علي الفاعوري
الرتفيهية،  لاللعاب  املنزل  1-�صركة  وعنوانه:  تبليغه  املطلوب 
2-حممد يو�صف خ�صر ح�صن - عمان - �صارع و�صفي التل - جممع 

دع�صان التجاري - فوق مطعم ابو جبارة - ط4
خال�صة احلكم: وتاأ�صي�صا على ما تقدم تقرر املحكمة:

اوال: بالن�صبة لل�صق اجلزائي:
1- عمال باحكام املادة 177 من قانون ا�صول املحاكمات اجلزائية 
ادانة امل�صتكى عليه حممد يو�صف خ�صر ح�صن بجرم ا�صدار �صيك 
املادة 421 مكرر )3( مرات  من  ال يقابله ر�صيد خالفا الحكام 
قانون العقوبات وعمال بذات املادة احلكم عليه باحلب�ض ملدة �صنة 

واحدة والر�صوم والغرامة مائة دينار والر�صوم عن كل جرم
العقوبة  تنفيذ  العقوبات  قانون  من   72 امل��ادة  باحكام  عمال   -2
لت�صبح  ح�صن  خ�صر  يو�صف  حممد  عليه  امل�صتكى  بحق  اال�صد 
والر�صوم  واح��دة  �صنة  احلب�ض  هي  بحقه  النفاذ  واجبة  العقوبة 

والغرامة مائة دينار والر�صوم
3- عمال باحكام املادة 177 من قانون ا�صول املحاكمات اجلزائية 
املنزل  �صركة  ال�صركة  باحلق  عليها  املدعى  عليها  امل�صتكى  ادان��ة 
خالفا  ر�صيد  يقابله  ال  �صيك  ا�صدار  بجرم  الرتفيهية  لاللعاب 
الحكام املادة 421 من قانون العقوبات مكرر ثالث مرات، وعمال 
عليها  احلكم  القانون  ذات  من   74 امل��ادة  وب��دالل��ة  امل��ادة  ب��ذات 

بالغرامة مائتي دينار والر�صوم
العقوبة  تنفيذ  العقوبات  قانون  من   72 امل��ادة  باحكام  عمال   -4
اال�صد بحق امل�صتكى عليها �صركة املنزل لاللعاب الرتفيهية لت�صبح 

العقوبة واجبة النفاذ بحقها هي الغرامة مائتي دينار والر�صوم
ثانيا: بالن�صبة لل�صق احلقوقي:

التجارة  قانون  من  185و260و263/اأو278  امل��واد  باحكام  عمال 
من  161و164و166  وامل��واد  البينات  قانون  من  10و11  واملادتني 
نقابة  قانون  من   46/4 وامل��ادة  املدنية  املحاكمات  ا�صول  قانون 
احمد  ال�صخ�صي  باحلق  عليهما  املدعى  بالزام  احلكم  املحامني 
بالت�صامن  الرتفيهية  املنزل لاللعاب  و�صركة  يو�صف خ�صر ح�صن 
دينار   3000 والبالغة  ال�صخ�صي  باحلق  االدع��اء  بقيمة  والتكافل 
وت�صمينهما الر�صوم وامل�صاريف ومبلغ 150 دينارا اتعاب حماماة 

والفائدة القانونية 
قابال  ال�صخ�صي  باحلق  املدعية  امل�صتكيةى  بحق  غيابيا  ق��رارا 
باحلق  عليهم  املدعى  عليهم  امل�صتكى  بحق  وغيابيا  لال�صتئناف 
ال�صق  عن  الوجاهي  ومبثابة  اجلزائي  لل�صق  بالن�صبة  ال�صخ�صي 
احلقوقي قابال لالعرتا�ض �صدر وافهم علنا با�صم ح�صرة �صاحب 
يف  املعظم  احل�صني  بن  الثاين  عبداهلل  امللك  الها�صمية  اجلاللة 

2020/1/27م.

اخطار �صادر عن دائرة
تنفيذ حمكمة بداية الزرقاء 

 2020/2135 التنفيذية:  الدعوى  رقم 
ك

حممود  رن��ا   .1 عليهم:  امل��ح��ك��وم  اىل 
م�صطفى ربابعه 

2. حممد وائل عدنان عموري 
3. احمد حممد عبدالرزاق ع�صراوي 

عنوانهم: جمهول حمل االقامة
ال�صند التنفيذي: كمبيالة

املحكوم به/244 دينار 
يجب عليكم اأن توؤدو خالل خم�صة ع�صر 
االخطار  ه��ذا  تبلغكم  تاريخ  تلي  يومًا 
ل��ه/ ال��ن�����ص��ر اىل امل��ح��ك��وم  ب��وا���ص��ط��ة 
امل�صاريع  لتمويل  الوطني  البنك  الدائن 
حممد  امل��ح��ام��ي  ال�����ص��غ��رة/وك��ي��ل��ه 

القا�صي، املبلغ املبني اعاله.
ال��دي��ن  ت����وؤدو  ومل  امل���دة  انق�صت  واذا 
القانونية،  الت�صوية  تعر�صو  اأو  املذكور 
���ص��ت��ق��وم دائ������رة ال��ت��ن��ف��ي��ذ مب��ب��ا���ص��رة 
قانونًا  ال���الزم  التنفيذية  امل��ع��ام��الت 

بحقكم.
ماأمور التنفيذ

حمكمة �صلح جزاء �صمال عمان
مذكرة تبليغ حكم بالن�صر

رقم الدعوى 1-8382/3-2019/�صجل عام
تاريخ احلكم 2019/10/15

طالب التبليغ وعنوانه: �صركة عبداالحد قطان واوالده - عمان - 
وكيلها املحامي فندي احمد علي الفاعوري - �صارع مكة - عمارة 

رقم )167( ط2 - رقم الهاتف 0658100802
املطلوب تبليغه وعنوانه: 1-بهاء الدين يو�صف جمعة ابو الوي، 2-مراد 

توفيق عبدالفتاح العطعوط - عمان - خلدا - معر�ض جفرا
خال�صة احلكم: لذا وتاأ�صي�صا على ما تقدم تقرر املحكمة:

اوال: بالن�صبة لل�صق اجلزائي:
1- عمال باحكام املادة 177 من قانون ا�صول املحاكمات اجلزائية 
مقابل  له  لي�ض  �صيك  ا�صدار  بجرم  )م��راد(  عليه  امل�صتكى  ادان��ة 
من  421/1/اأ  امل��ادة  الحكام  خالفا  لل�صرف  وقابل  قائم  وف��اء 
باحكام  عمال  عليه  واحلكم  م��رات  ثالث  مكرر  العقوبات  قانون 
ذات املادة باحلب�ض ملدة �صنة واحدة والر�صوم والغرامة مائة دينار 

والر�صوم عن كل جرم
احدى  تنفيذ  العقوبات  قانون  من   72 امل��ادة  باحكام  عمال   -2
العقوبات املحكوم بها على امل�صتكى عليه )مراد( لت�صبح العقوبة 
والر�صوم  واح���دة  �صنة  مل��دة  احلب�ض  ه��ي  بحقه  التنفيذ  واج��ب��ة 

والغرامة مائة دينار والر�صوم
3- عمال باحكام املادة 177 من قانون ا�صول املحاكمات اجلزائية 
م�صتحق  �صيكال  تظهر  بجرم  الدين(  )بهاء  عليه  امل�صتكى  ادانة 
انه  يعلم  او  قيمته  بكامل  يفي  له مقابل  لي�ض  انه  يعلم  وهو  الدفع 
قانون  من  421/1/د  امل��ادة  الحكام  خالفا  لل�صرف  قابل  غر 
ذات  باحكام  عمال  عليه  واحلكم  م��رات،  ثالث  مكرر  العقوبات 
دينار  مائة  والغرامة  والر�صوم  واح��دة  �صنة  ملدة  باحلب�ض  امل��ادة 

والر�صوم عن كل جرم
احدى  تنفيذ  العقوبات  قانون  من   72 امل��ادة  باحكام  عمال   -4
لت�صبح  الدين(  )بهاء  عليه  امل�صتكى  على  بها  املحكوم  العقوبات 
العقوبة واجبة التنفيذ بحقه هي احلب�ض ملدة �صنة واحدة والر�صوم 

والغرامة مائة دينار والر�صوم
ثانيا: بالن�صبة لل�صق احلقوقي:

ق��ان��ون  م���ن  و278/1  260و263/اأ  امل������واد  ب��اح��ك��ام  ع��م��ال 
وامل����واد  ال��ب��ي��ن��ات  ق���ان���ون  م���ن  10و11/1  وامل���ادت���ني  ال��ت��ج��ارة 
املدنية  املحاكمات  ا�صول  قانون  من  161/1و166/1و167/1 
املدعى  بالزام  احلكم  املحامني  نقابة  قانون  من   46/4 وامل��ادة 
للمدعي  والتكافل  بالت�صامن  يدفعا  بان  ال�صخ�صي  عليهما باحلق 
الر�صوم  وت�صمينهما  دينارا   2420 وقدره  مبلغ  ال�صخ�صي  باحلق 
القانونية  والفائدة  املحاماة  اتعاب  وامل�صاريف ومبلغ 121 دينارا 
عليه  امل�صحوب  البنك  على  �صيك  كل  عر�ض  تاريخ  من   %9 بواقع 

وحتى ال�صداد التام
قابال  ال�صخ�صي  باحلق  املدعية  امل�صتكية  بحق  وجاهيا  ق��رارا 
امل�صتكى  بحق  وغيابيا  احلقوقي  بال�صق  يتعلق  فيما  لال�صتئناف 
�صدر  لالعرتا�ض  قابال  ال�صخ�صي  باحلق  عليهما  املدعى  عليهما 
وافهم علنا با�صم ح�صرة �صاحب اجلاللة الها�صمية امللك عبداهلل 

الثاين بن احل�صني حفظه اهلل روعاه املعظم يف 2019/10/15م.

اخطار �صادر عن دائرة
تنفيذ حمكمة بداية الزرقاء 

 2020/2134 التنفيذية:  الدعوى  رقم 
ك

فالح  تغريد   .1 عليهم:  املحكوم  اىل 
�صعد امل�صاقبه 

2. عامر علي عقله امل�صاقبه 
3. اكرم با�صم علي �صيام 

عنوانهم: جمهول حمل االقامة
ال�صند التنفيذي: كمبيالة

املحكوم به/400 دينار 
يجب عليكم اأن توؤدو خالل خم�صة ع�صر 
االخطار  ه��ذا  تبلغكم  تاريخ  تلي  يومًا 
ل��ه/ ال��ن�����ص��ر اىل امل��ح��ك��وم  ب��وا���ص��ط��ة 
امل�صاريع  لتمويل  الوطني  البنك  الدائن 
حممد  امل��ح��ام��ي  ال�����ص��غ��رة/وك��ي��ل��ه 

القا�صي، املبلغ املبني اعاله.
ال��دي��ن  ت����وؤدو  ومل  امل���دة  انق�صت  واذا 
القانونية،  الت�صوية  تعر�صو  اأو  املذكور 
���ص��ت��ق��وم دائ������رة ال��ت��ن��ف��ي��ذ مب��ب��ا���ص��رة 
قانونًا  ال���الزم  التنفيذية  امل��ع��ام��الت 

بحقكم.
ماأمور التنفيذ

اإخطار �صادر عن
دائرة تنفيذ عمان

يف الدعوى التنفيذية رقم )2020/3372( �صجل 
عام 

ا�صم املحكوم عليهم:
عمر  ي��زن   )2 ال�صقر،  مثقال  عمر  م��ع��اذ   )1
الرحمن  عبد  احمد  يا�صمني   )3 ال�صقر،  مثقال 
 )5 املري�صي،  ح�صني  منر  ي�صرى   )4 خري�صات، 

اأ�صامة فتحي احمد م�صطفى.
واآخر عنوان لهم: جمهويل مكان االإقامة.
رقم االإعالم/ ال�صند التنفيذي :644611

حمل �صدوره: تنفيذعمان. 
دي��ن��ار(   6624.280( ال���دي���ن:  ب���ه/  امل��ح��ك��وم 
والر�صوم وامل�صاريف واأتعاب املحاماة اإن وجدت.

يومًا  ع�صر  خم�صة  خ��الل  ت��وؤدوا  اأن  عليكم  يجب 
له  املحكوم  اإىل  االإخطار  هذا  تبليغكم  تاريخ  تلي 
املبني  املبلغ  االأردين  االإ�صالمي  الدائن/البنك 
الدين  ت��وؤدوا  املدة ومل  انق�صت هذه  واإذا  اأع��اله. 
املذكور اأعاله اأو تعر�صوا الت�صوية القانونية �صتقوم 
التنفيذية  امل��ع��ام��الت  مببا�صرة  التنفيذ  دائ���رة 

الالزمة قانونًا بحقكم.
ماأمور تنفيذ

اخطار �صادر عن دائرة
تنفيذ حمكمة بداية مادبا 

رقم الدعوى التنفيذية: 2020/798 ك
را����ص���د   .1 ع��ل��ي��ه��م:  امل���ح���ك���وم  اىل 

عبداحلفيظ م�صفى ابو وندي 
2. حممد زياد حممد الع�صود 

3. جعفر عامر خلف الطراونه 
عنوانهم: جمهول حمل االقامة

ال�صند التنفيذي: كمبيالة
املحكوم به/802 دينار 

يجب عليكم اأن توؤدو خالل خم�صة ع�صر 
االخطار  ه��ذا  تبلغكم  تاريخ  تلي  يومًا 
ل��ه/ ال��ن�����ص��ر اىل امل��ح��ك��وم  ب��وا���ص��ط��ة 
امل�صاريع  لتمويل  الوطني  البنك  الدائن 
حممد  امل��ح��ام��ي  ال�����ص��غ��رة/وك��ي��ل��ه 

القا�صي، املبلغ املبني اعاله.
ال��دي��ن  ت����وؤدو  ومل  امل���دة  انق�صت  واذا 
القانونية،  الت�صوية  تعر�صو  اأو  املذكور 
���ص��ت��ق��وم دائ������رة ال��ت��ن��ف��ي��ذ مب��ب��ا���ص��رة 
قانونًا  ال���الزم  التنفيذية  امل��ع��ام��الت 

بحقكم.
ماأمور التنفيذ

وزارة العدل 
حمكمة �صلح حقوق البرتاء / وادي مو�صى

مذكرة تبليغ حكم بالن�صر
رقم الدعوى : 37-1/)67-2018( �صجل عام

تاريخ احلكم : 2018/4/9
عقلة  حممد  مو�صى   : وع��ن��وان��ه  التبليغ  ط��ال��ب 

الفرجات وادي مو�صى / معر�ض الريان
وكيله اال�صتاذ : اماين ح�صن عطية القرعان

عقله  خ��ال��د  ع���دي   : وع��ن��وان��ه  تبليغه  امل��ط��ل��وب 
بالقرب  ال�صدر/  حي   / مو�صى  وادي  الفرجات 

من ال�صرطة ال�صياحية
خال�صة احلكم : تقرر املحكمة :

قانون  من   )63  ،53( املادتني  باأحكام  عمال   -1
االح��ك��ام  جملة  م��ن   )1818( وامل����ادة  البينات 
للمدعي  يدفع  ب��اأن  عليه  املدعى  ال��زام  العدلية 
و�صبعون  و�صتة  وخم�صمائة  )ال��ف  وق���دره  مبلغا 

دينار ومائتان وخم�صون فل�صا(
2- عمال باأحكام املادة )161( من قانون اال�صول 

املدنية الزام املدعى عليه بالر�صوم وامل�صاريف
3- عمال باأحكام املادة )166( من قانون ا�صول 
قانون  من   )46/4( وامل���ادة  املدنية  املحاكمات 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعى  ال��زام  املحامني  نقابة 

)ت�صعة و�صبعون دينار بدل اتعاب حماماة(
لال�صتئناف  قابال  امل��دع��ي  بحق  وجاهيا  ق���رارا 
ومب��ث��اب��ة ال��وج��اه��ي ب��ح��ق امل��دع��ى ع��ل��ي��ه قابال 
اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  با�صم  �صدر  لالعرتا�ض 
ملك اململكة االردنية الها�صمية عبداهلل الثاين بن 

احل�صني )حفظه اهلل( يف 2018/4/9

وزارة العدل
حمكمة �صلح جزاء عمان

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه بالن�صر
 )2020-2116(/3-5  : الدعوى  رقم 

�صجل عام
الهيئة القا�صي : اكثم امين عبداحلليم 

عربيات
ابراهيم  حممد   : عليه  امل�صتكى  ا�صم 

يون�ض �صرار
العمر : 39 �صنة

خلف  احل�صني  جبل   / عمان   : العنوان 
جممع الب�صمة

التهمة : �صيك ال يقابله ر�صيد )421(
املوافق  الثالثاء  يوم  ح�صورك  يقت�صى 
يف  للنظر   )9( ال�صاعة   2020/3/17
اقامها عليك  والتي  الدعوى رقم اعاله 
امانة  جمل�ض  وامل�صتكي  ال��ع��ام  احل��ق 
عمان الكربى فاذا مل حت�صر يف املوعد 
املحدد تطبق عليك االحكام املن�صو�ض 
وقانون  ال�صلح  قانون حماكم  عليها يف 

ا�صول املحاكمات اجلزائية

اإعالن بيع ثان اإحالة موؤقتة باملزاد العلني �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة �صمال عمان يف الق�صية التنفيذية 
رقم )2017/3215ع(

الدائن )املحكوم له(: البنك الإ�صالمي الأردين.
املدين )املحكوم عليه(: لينا حممد علي جاد اهلل وريا حممد علي جاد اهلل.

اإ�صماعيل العا�صي ب�صفتها ال�صخ�صية وب�صفتها اأحد ورثة املرحوم حممد علي يو�صف جاد اهلل باالإ�صافة  الكفالء بالعقار: حنان احمد 
اإىل تركة مورثه.

ُيعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني ال�صقة رقم )121( الواقعة على قطعة االأر�ض رقم )388( حو�ض رقم )2( التالع ال�صمايل 
- قرية تالع العلي من اأرا�صي �صال عمان.

* و�صف ال�صقة: تقع ال�صقة ال�صرقية من الطابق الثاين عدا �صطحها املعترب منافع م�صرتكة رقمها )121( الواقعة على قطعة االأر�ض رقم 
)388( حو�ض رقم )2( التالع ال�صمايل قرية تالع العلي لوحة رقم )6( من اأرا�صي �صمال عمان والبالغة م�صاحتها )229م( وتنظيم قطعة 
االأر�ض �صكن )ب( وهي من نوع طوابق و�صقق وحتمل الرقم )9( ح�صب ترقيم اأمانة عمان الكربى - اربع واجهات حجر - وحماطة باأ�صوار 
وتتكون من اأربعة طوابق ويتبع لل�صقة موقف �صيارة وغرفة خزين وبئر ماء ويوجد غرفة بويلر ويوجد م�صعد بالعمارة ودرج العمارة من 

الرخام وحماية من الدربزين وباب مدخل العمارة باب من احلديد.
- وتقع قطعة االأر�ض على �صارع )ح�صونة النواوي( من اجلهة الغربية منطقة تالع العلي واأم ال�صماق وخلدا - حي التالع ال�صمايل - اإىل 

ال�صرق من م�صجد �صليمان كايد الع�صاف وجميع اخلدمات من ماء وكهرباء وطرق معبدة متوفرة باملوقع.
* و�صف ال�صقة مو�صوع الدعوى ح�صب الواقع: مدخل ال�صقة باب من اخل�صب تتكون ال�صقة من �صالون وغرفة �صفرة مطلة على بلكونة ويتبع 
له حمام �صيوف االأر�صيات بالط رخام وال�صقف ديكور من اجلب�ض والدهان ت�صنتو وغرفة معي�صة االأر�صيات بالط �صراميك وال�صقف 
�صراميك  الغرف بالط  اأر�صيات  ما�صرت  احداهما  نوم  واأربعة غرف  اأباجور  وعليه  االأملنيوم  الربندة من  باب  برندة  اجلب�ض مطلة على 
واجلدران دهان اأمل�صن وحمام اإفرجني خلدمة باقي عنا�صر ال�صقة ومطبخ اأر�صيات وجدران املطبخ بالط �صراميك خزائن علوية و�صفلية 
من اخل�صب االأبواب من اخل�صب وال�صبابيك من االأملنيوم ويوجد عليها حماية واأباجورات ويوجد تدفئة مركزية ويوجد غرفة خزين العقار 

بتاريخ الك�صف م�صغول من قبل �صاحب العقار.
* التقدير: قدر قيمة املرت املربع الواحد من ال�صقة مببلغ )430( دينار مبا فيها ال�صطح الذي يعترب منافع م�صرتكة.

قيمة ال�صقة= )229م2× 430 دينار= 98470 دينار( )ثمانية وت�صعون األفًا واأربعمائة و�صبعون دينار(.
علمًا باأن مت اإحالة العقار اإحالة موؤقتة على املزاد االأخر البنك االإ�صالمي االأردين مببلغ )78776( دينار.

فع�لى من يرغب يف ال�صراء احل�صور اإىل دائرة تنفيذ حمكمة �صمال عمان خالل مدة خم�صة ع�صر يومًا من اليوم التايل لتاريخ ن�صر هذا 
والطوابع على  الداللة واالعالن  بان ر�صوم  اليد، علما  املقدرة عند و�صع  القيمة  اليومية م�صطحبًا معه 10 % من  ال�صحف  االعالن يف 

املزاود االأخر.
ماأمور التنفيذ

دائرة تنفيذ حمكمة بداية جنوب عمان-الرقم 2018/359 ع
التاريخ 2020/3/11

اإعالن بيع ملدة ثالثون يومًا لوجود فرق �صا�صع �صادر عن 
دائرة تنفيذ حمكمة بداية جنوب عمان �صندًا لأحكام 
قانون التنفيذ يف الق�صية التنفيذية رقم 2018/359 ع

املتكونة بني املحكوم لها: �صركة البنك الردين الكويتي - وكيلها املحامي حرب نا�صر
واملحكوم عليهما: هانيا وليد جالل مملوك و�صركة �صبرييا لالعمال التجارية

دائ��رة تنفيذ حمكمة بداية جنوب  العلني وعن طريق  باملزاد  للبيع  بانه مطروح  للعموم  يعلن 
عمان قطعتي الر�ض رقم )1669- 1670( حو�ض رقم )3( ابو �صوانة ال�صمايل - قرية الرقيم - 
من ارا�صي جنوب عمان، والعائدة ملكيتها للمحكوم عليها هانيا وليد جالل مملوك واملرهونة 
بتاريخ  واملنظم   1305 رق��م  دي��ن  ت��اأم��ني  �صند  مبوجب  الكويتي  الردين  البنك  �صركة  ل�صالح 
2014/9/1 وال�صادر عن مدير ت�صجيل ارا�صي جنوب عمان والذي قيمته اربعمائة و�صتون الف 

دينار اردين والر�صوم وامل�صاريف والفائدة والعمولة.
* و�صف قطعة الر�ض: هي قطعة الر�ض رقم 1669 من حو�ض رقم )3( ابو �صوانة من قرية 
الرقيم - مديرية ارا�صي جنوب عمان - لوحة رقم )22( - نوع الر�ض ملك والبالغة م�صاحتها 
الر�ض  فان  عمان  جنوب  ارا�صي  من  وال�صادر  امل��رز  الت�صجيل  �صند  وح�صب  )2433.810م2(، 
م�صجلة با�صم هانيا وليد جالل مملوك، وتقع قطعة الر�ض على �صارع معبد )�صارع الرقيم( 
من اجلهة الغربية املتفرع من �صارع �صحاب - حي النزهة والقوي�صمة - منطقة القوي�صمة ابو 
علندا واجلويدة والرقيم - جنوب م�صجد ال�صريف، وحتمل رقم )23( ح�صب ترقيم امانة عمان 
الكرى - جنوب م�صجد حممد ال�صريف - �صاحلة للبناء والزراعة وحماط بامل�صانع وجميع 

اخلدمات من ماء وكهرباء وطرق معبدة متوفرة باملوقع.
ابنية وهناجر مب�صاحات خمتلفة  الدعوى  الر���ض مو�صوع  العقار: مقام على قطعة  * و�صف 
وحماط بال�صوار من الدكة وال�صمنت واعمدة خر�صانية ارتفاع ال�صوار المامية )3م( ويعلوها 
حديدية  ومعر�صات  كرنفال  غرفة  ويوجد  تقريبا  )4م(  واجلانبية  )1.25���ص��م(  حديدي  �صيك 
ونباتات زينة وم�صاحات امامية وجانبية عبارة �صبة ا�صفلتية ويوحد بوابتني �صحاب من احلديد 
البناء  عمر  الملنيوم،  من  وال�صبابيك  �صرياميك  بالط  الر�صيات  ال�صمنت  من  جانبية  غرفة 
)11( عاما ويوجد مكاتب م�صاحتها تقريبا )40م2( وغرفة حار�ض مع حمام م�صاحتها )6م2( 

تقريبا.
* التقدير: وقدر اخلراء وح�صب املوقع �صعر املرت الواحد لها مببلغ )100( دينار، وعليه يكون 

قيمة م�صاحة البناء مو�صوع الدعوى وما يتبعها من ار�ض وخدمات مببلغ يقدر كما يلي:
م�صاحة البناء 46م2 × 100 دينار/م2 = 4600 دينار

- الطابق الر�صي:
ال�صمنت  م��ن  اجل���دران  اجل��ه��ة اجلنوبية  م��ن  احل��دي��د  م��ن  رئي�صي  ب��اب  ل��ه  الول:  الهنجر   -
والر�صيات �صبة ا�صمنتية وال�صقف من الزينكو، وج�صور حديد واعمدة ارتفاعه )3.25م( ومن 
الو�صط ارتفاع )4م( تقريبا على �صكل هرمي، ال�صقف ج�صور معدنية والر�صيات �صبة ا�صمنتية 
و�صبابيك من احلديد وحماية مفتوح على الهنجر الثاين م�صاحتها )256م2(، قيمة املرت الواحد 
 25600 دينار=  256م2× 100   =)1( رقم  الهنجر  قيمة  )256م2(  الهنجر  م�صاحة  دينار   )100(

دينار.
- الهنجر الثاين: الباب الرئي�صي من احلديد واجلدران من ال�صمنت والر�صيات �صبة ا�صمنتية 
وال�صقف من الباطون وج�صور ارتفاع )4م( تقريبا على �صكل هرمي ويوجد �صبابيك من احلديد 
م�صاحة  دينار،   )100( الواحد  املرت  وقيمة  )366م2(  م�صاحته   )1( هنجر  على  مفتوح  وحماية 

الهنجر )366م2( وقيمة الهنجر رقم )2(= 366م2× 100 دينار= 36600 دينار.
�صبة  والر�صيات  ج��رار  احلديد  من  الباب  معبدة،  رمبة  املدخل  م�صتودع  بناء  ت�صوية  طابق   -
باكون و�صبابيك من احلديد وحماية ويوجد اعمدة داخلية ويوجد باب من احلديد يو�صل اىل 
الطابق الر�صي م�صاحته 196م2 تقريبا، العقار غري م�صغول وقيمة املرت الواحد )120( دينارا 

وم�صاحة الهنجر 196م2 وقيمة البناء= 196م2× 120 دينارا= 23520 دينارا.
- قيمة املن�صاآت والبناء= 4600+ 25600+ 36600+ 23520= 90320 دينارا ويوجد بئر ماء حجمه 

)20م3(.
- قيمة املرت املربع الواحد من الر�ض ب)120( دينارا وم�صاحة الر�ض= 2433.810م2

- قيمة الر�ض= 2433.810م2× 120 دينارا= 292057.200 دينار
- قيمة ال�صوار وال�صاحات املبلطة وال�صمنتية واملعر�صات وبئر املاء مببلغ )10000( دينار

- قيمة الر�ض وما عليها= 292057.200+ 90320 10000= 392377.200 دينار، ثالثمائة واثنان 
وت�صعون الفا وثالثمائة و�صبعة و�صبعون دينارا ومائتا فل�ض.

وقد متت املزاودة من قبل �صركة البنك الردين الكويتي مببلغ )235( األف وقرر الرئي�ض احالة 
العقار احالة موؤقتة على البنك الردين الكويتي.

اب��و �صوانة من قرية  رق��م )3(  رق��م )1670( من حو�ض  * قطعة الر����ض: هي قطعة الر���ض 
الرقيم - مديرية ارا�صي جنوب عمان - لوحة رقم )22( - نوع الر�ض ملك والبالغة م�صاحتها 
الر���ض  ف��ان  عمان  جنوب  ارا���ص��ي  من  وال�صادر  امل��رز  الت�صجيل  �صند  وح�صب  )1000.21م2(، 
منطقة  م��ن  ال�����ص��ادر  التنظيمي  املخطط  وح�صب  مم��ل��وك،  ج��الل  ول��ي��د  هانيا  با�صم  م�صجلة 
القوي�صمة وابوعلندا واجلويدة والرقيم - امانة عمان الكرى حتمل تنظيمي )جتاري حملي 

�صمن �صكن د باحكام خا�صة(
* و�صف موقع العقار: تقع قطعة الر�ض على �صارع معبد )�صارع الرقيم( من اجلهة الغربية 
واجلويدة  علندا  ابو  القوي�صمة  منطقة   - والقوي�صمة  النزهة  حي   - �صحاب  �صارع  من  املتفرع 
والرقيم - جنوب م�صجد حممود ال�صريف، وحماط بامل�صانع �صاحلة للبناء والزراعة وجميع 

اخلدمات من ماء وكهرباء وطرق معبدة متوفرة باملوقع.
* و�صف العقار مو�صوع الدعوى ح�صب الواقع: قطعة الر�ض مو�صوع الدعوى مال�صقة لقطعة 
الر�ض رقم )1669( ومفتوحة على بع�ض من اجلهة ال�صمالية وهي عبارة عن ار�ض �صليخ خالية 
من البنية وال�صجار والن�صاءات ومتيل باجتاه الغرب وحماطة بال�صوار من اجلهات الثالث 
)ال�صرق والغرب واجلنوب وال�صوار من الطوب وال�صمنت( والعمدة اخلر�صانية بارتفاع )3م( 

ويعلوه �صبك يوجد بوابة من احلديد اجلرار ومبلطة بالكامل.
* التقدير: قيمة املرت املربع الواحد من الر�ض ب)100( دينار وم�صاحة الر�ض= 1000.21م2 

قيمة ال�صوار وال�صاحات املبلطة والبوابة مببلغ 8000 دينار
قيمة الر�ض وما عليها= 100021+ 8000= 108021 دينار، مائة وثمانية الف وواحد وع�صرون 

دينارا.
وقد متت املزاودة من قبل �صركة البنك الردين الكويتي مببلغ )65( األف وقرر الرئي�ض احالة 

العقار احالة موؤقتة على البنك الردين الكويتي.
فعلى من يرغب بالدخول باملزاد مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية جنوب عمان خالل ثالثون 
يوما من اليوم التايل من ن�صر اعالن البيع بال�صحف املحلية، م�صطحبا معه 10% من القيمة 

املقدره للعقار علما باأن اأجور الدللة والطوابع على املزاود الأخري.
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية جنوب عمان

اع����الن ب��ي��ع ب���امل���زاد ال��ع��ل��ن��ي ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة مل��دة 
خ��م�����ص��ة ع�����ص��ر ي���وم���ا �����ص����ادر ع����ن دائ�������رة ت��ن��ف��ي��ذ 
)2019/603 ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��ق�����ص��ي��ة  يف  ال���ب���راء 
عبدالعزيز  فار�س  له/الدائن:  املحكوم  بني  واملتكونة 
ال��ه��اللت م��اأم��ون  امل��ح��ام��ي  وكيله   - اخلليفات  حممد 
الن�صرات رج��ا  حممد  عزمي  عليه/املدين:  واملحكوم 
عمال باحكام املادة 85 من قانون التنفيذ، يعلن للعموم بانه قد 
متت احالة كامل ح�ص�ض املحكوم عليه يف القطعة رقم )54( من 
وادي  ارا�صي  )46( من  رق��م  لوحة  )15( خميمر  رق��م  احلو�ض 

مو�صى، وهي كالتايل:
واىل  خميمر  منطقة  يف  تقع  اع��اله  امل��ذك��ورة  القطعة  ان  اول: 
اجلنوب الغربي من بلدة وادي والقطعة ادخلت التنظيم حديثا 

ول يوجد �صمنها اية خدمات حاليا.
ثانيا: القطعة تتطابق مع �صند الت�صجيل وخمططات الرا�صي 
منتظمة  وغ��ري غري  ان�صاءات  او  ابنية  اي��ة  والقطعة خالية من 

وغري م�صتوية.
ال�صيوع  على  القطعة  يف  ح�ص�صا  ميتلك  املذكور  عليه  واملحكوم 
ال�صند  يف  احل�����ص�����ض  ج��ام��ع��ة  م���ن  ح�����ص��ة   )148295( مب���ق���دار 

والبالغة )802560( ح�ض اي ما يعادل م�صاحته )5289م2(.
علما بانه قد مت تر�صيم �صوارع تنظيمية داخل هذه القطعة مل 

يتم افرازها.
القطعة  ك��ام��ل  الر����ض يف  م��ن  امل��رب��ع  اق���در قيمة للمرت  وعليه 
دي��ن��ارا، وتكون قيمة كامل قطعة الر���ض  امل��ذك��ورة مببلغ )15( 

اعاله كما يلي:
قيمة القطعة= قيمة املرت املربع* م�صاحة القطعة

= )15*28626(= 429390 دينارا
وق��������ي��������م��������ة ح�������������ص�������������ض امل���������ح���������ك���������وم ع������ل������ي������ه امل�����������ذك�����������ور= 
429390÷820560*148295= 79341.60 دينار، ت�صعة و�صبعون 

الفا وثالثمائة وواحد واربعون دينارا و600 فل�ض.
احالة موؤقتة للمزاود الوحيد الدائن فار�ض عبدالعزيز حممد 

اخلليفات مببلغ )62000( دينار.
فمن له رغبة باملزاودة عليه مراجعة دائرة تنفيذ البرتاء خالل 
خم�صة ع�صر يوما تلي تاريخ ن�صر هذا العالن، م�صطحبا معه 
10% من القيمة املقدرة واملذكورة اعاله، علما بان اجور الن�صر 

والدللة تقع على من ير�صو عليه املزاد.

ماأمور تنفيذ البرتاء

وزارة العدل
حمكمة �صلح حقوق البرتاء/

وادي مو�صى
للمدعى  جل�صة  م��وع��د  تبليغ  م��ذك��رة 

عليه/بالن�صر
 -  )2020-48(/1-37 الدعوى:  رقم 

�صجل عام
عارف  كامل  ع��ارف   : القا�صي  الهيئة 

جماحنة
ا�صم املدعى عليه وعنوانه: حممد اأحمد 
مو�صى/و�صط  وادي   - ال�صلوط  وفيق 

البلد - بالقرب من فندق اجلي
املوافق  االثنني  ي��وم  ح�صورك  يقت�صى 
للنظر  ال�صاعة )09:00(   2020/3/16
اأقامها  اأع���اله وال��ت��ي  ال��دع��وى رق��م  يف 
علي  اهلل  �صيف  حمزة  امل��دع��ي  عليك 

العو�صات.
فاإذا مل حت�صر يف املوعد املحدد تطبق 
يف  عليها  املن�صو�ض  االأح��ك��ام  عليك 
اأ�صول  وق��ان��ون  ال�صلح  حماكم  ق��ان��ون 

املحاكمات املدنية.

اإخطار �صادر عن دائرة تنفيذ 
�صمال عمان

رق����م  ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة  ال������دع������وى  يف 
)2020/383ع( �صجل عام 

املحكوم عليه: عبر فتحي حممد  ا�صم 
الدوخ.

واآخر عنوان له: جمهول مكان االإقامة.
رقم االإعالم/ ال�صند التنفيذي :2008

حمل �صدوره:  تنفيذ �صمال عمان. 
دينار(   31526( الدين:  به/  املحكوم 
املحاماة  واأتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم 

اإن وجدت.
يجب عليك اأن توؤدي خالل خم�صة ع�صر 
يومًا تلي تاريخ تبليغك هذا االإخطار اإىل 
االإ�صالمي  الدائن/البنك  له  املحكوم 
االأردين املبلغ املبني اأعاله. واإذا انق�صت 
اأعاله  الدين املذكور  توؤد  هذه املدة ومل 
�صتقوم  القانونية  الت�صوية  تعر�ض  اأو 
امل��ع��ام��الت  مب��ب��ا���ص��رة  التنفيذ  دائ����رة 

التنفيذية الالزمة قانونًا بحقك.
ماأمور تنفيذ

وزارة العدل
حمكمة �صلح جزاء اربد

عليه  مدعى  عليه  م�صتكى  تبليغ  مذكرة 
باحلق ال�صخ�صي بالن�صر

 )2020-2025(/3-15 : الدعوى  رقم 
�صجل عام

احمد  ها�صم  علي   : القا�صي  الهيئة 
الزعبي

ا���ص��م امل�����ص��ت��ك��ى ع��ل��ي��ه : حم��م��د ب���ادي 
عبداهلل االحمد
العمر : 50 �صنة

العنوان : اربد / �صارع احل�صن بجانب 
الكندي  عمارة  ال�صام  يا�صمني  مطعم 

رقم 148
التهمة : �صيك ال يقابله ر�صيد )421(

املوافق  االثنني  ي��وم  ح�صورك  يقت�صى 
يف  للنظر   )9( ال�صاعة   2020/3/23
اقامها عليك  والتي  الدعوى رقم اعاله 
احلق العام وامل�صتكي موؤ�ص�صة االقرا�ض 
الزراعي وكيلها املحامي حامت العنانزة 
فاذا مل حت�صر يف املوعد املحدد تطبق 
يف  عليها  املن�صو�ض  االح��ك��ام  عليك 
ا�صول  وق��ان��ون  ال�صلح  حماكم  ق��ان��ون 

املحاكمات اجلزائية

مذكرة تبليغ حكم �صادرة عن حمكمة 
�صلح حقوق �صرق عمان 

رقم الدعوى 1-3/)6109 - 2020( 
- �صجل عام

تاريخ احلكم: 2019/12/09 
طالب التبليغ: �صركة امنيه للهواتف املتنقله

وكيلها املحامي يو�صف الب�صتاوي وحممد القالب 
078177770

وكيله اال�صتاذ يو�صف حممد عبد ال�صالم العمري
املطلوب تبليغه: ليث حممد علي الهبارنة

قرب  عليا  اب��و  ���ص��ارع  ط��ربب��ور   - عمان  عنوانه: 
م�صجد الفردو�ض - منزل رقم 1

خال�صة احلكم: 
وعليه و�صندًا ملا تقدم تقرر املحكمة ما يلي:

جملة  م��ن   )1818( امل���ادة  باأحكام  عماًل  اأواًل: 
االأحكام العدلية واملادة )11( من قانون البينات 
باإلزام  احلكم  املدين  القانون  من   )87( وامل��ادة 
و)277(  دينار   )200( مبلغ  ب��اأداء  عليه  املدعى 

فل�ض للمدعية.
 )167  ،166  ،161( امل��واد  باأحكام  عماًل  ثانيًا: 
من قانون اأ�صول املحاكمات املدنية واملادة )46( 
عليه  املدعى  ت�صمني  املحامني  نقابة  قانون  من 
و)51(  دنانر   )10( ومبلغ  وامل�صاريف  الر�صوم 
فل�ض اأتعاب حماماة والفائدة القانونية من تاريخ 

املطالبة وحتى ال�صداد التام.
الوجاهي  ومبثابة  املدعية  بحق  وجاهيًا  ق���رارًا 
بحق املدعى عليه قابال لالعرتا�ض با�صم �صاحب 
اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�صني املعظم 

بتاريخ 2019/12/09

مذكرة تبليغ حكم �صادرة عن حمكمة 
�صلح حقوق �صرق عمان 

رقم الدعوى 3-1/)2805 - 2019( - �صجل عام
تاريخ احلكم: 2019/06/30 

طالب التبليغ: �صركة امنيه للهواتف املتنقله
وكيلها املحامي يو�صف الب�صتاوي وحممد القالب 

0781777770
وعنوانه: عمان - �صويفيه - �صارع باري�ض - جممع 

23- طابق االول
وكيله اال�صتاذ: يو�صف حممد عبد ال�صالم العمري
عبد  عبدالقادر  حممد  �صالح  تبليغه:  املطلوب 

القادر
�صارع  اخلاليله  حي  الن�صر  عمان/جبل  عنوانه: 
م�صجد  من  بالقرب   13 رق��م  بناء  ف��الح  بلقاوي 

ابن كثر 
خال�صة احلكم:

لهذا وتاأ�صي�صا على ما تقدم تقرر املحكمة ما يلي:
من  و202(  و199   87( امل��واد  باأحكام  عماًل   -1
قانون  من  و3/13/ج   11 وامل��واد  امل��دين  القانون 
ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعى  ب��اإل��زام  احلكم  البينات 

للمدعية مبلغ 301 دينار و11 فل�ض. 
و167(  و166   161( امل���واد  ب��اأح��ك��ام  عمال   -2
 46 وامل��ادة  املدنية  املحاكمات  ا�صول  قانون  من 
عليه  املدعى  ت�صمني  املحامني  نقابة  قانون  من 
بدل  دي��ن��ار   )15( ومبلغ  وامل�����ص��اري��ف  ال��ر���ص��وم 
تاريخ  م��ن  القانونية  وال��ف��ائ��دة  حم��ام��اة  اأت��ع��اب 

املطالبة وحتى ال�صداد التام 
الوجاهي  ومبثابة  املدعية  بحق  وجاهيا  حكما 
وافهم  قابال لالعرتا�ض �صدر  املدعى عليه  بحق 
علنا با�صم ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك عبداهلل 

الثاين بن احل�صني املعظم بتاريخ 2019/6/30

دائرة تنفيذ البرتاء/وادي مو�صى
اعالن بيع قطعة ار�ض او عقار باملزاد العلني 

رقم الدعوى التنفيذية 37-11/)112-2018(/�صجل عام
يعلن للعموم بانه مطروح للمزاد العلني وعن طريق هذه الدائرة 
خلف  ممدوح  �صلطان  الدائن  بني  املتكونة  التنفيذية  الق�صية  يف 

الف�صول واملدين حممد �صليمان حممد الفالحات، قطعة االر�ض.
* تفا�صيل بيع قطعة ار�ض/عقار باملزاد العلني:

قطعة االر�ض رقم 66 حو�ض رقم )12( البلد لوحة رقم 106 من 
بكافة اخلدمات حيث  القطعة خمدومة  وان  وادي مو�صى  ارا�صي 
تقع داخل حدود التنظيم واملنظمة )جتاري+ �صكن( وهي م�صتوية 
والقطعة  تقريبا  )4م(  مبقدار  ال�صارع  م�صتوى  حتت  وتنخف�ض 
يقع عليها بناء مكون من طابقني ار�صي م�صاحته 100م2 تقريبا 
ويتكون من ثالث غرف نوم و�صيوف و�صالون عدد 2 وحمام عدد 
ان اجلدران  الداخل حيث وجد  البناء من  2 ومطبخ ومت حت�صني 
اعمدة  عن  عبارة  االول  الطابق  وبناء  الزيلكوت  بدهان  مدهونة 
بالطوب  للبناء  اخلارجي  املحيط  احاطة  ومت  م�صلحة  خر�صانية 
وجدران  اال�صتنتادية  باجلدران  حماطة  والقطعة  3م  ارتفاع  على 
الطوب على حميط القطعة وتوجد يف القطعة ا�صجار مثمرة عدد 

)8( متنوعة ما بني زيتون والليمون والرمان واخرى.
وحيث ان ح�ص�ض املدعى عليه حممد �صليمان حممد الفالحات 
 )288( البالغ  احل�ص�ض  جمموع  ا�صل  م��ن  ح�صة   )14( ه��ي 
ح�صب  عليه  امل��دع��ى  ح�صة  قيمة  اق���در  فانني  وب��ال��ت��ايل  ح�صة 

املعادلة التالية:
قيمة  االر���ض+  احل�ص�ض× )ثمن  جمموع  عليه/  املدعى  ح�صة 
اال�صجار(=  اال���ص��وار+  االول+  الطابق  قيمة  االر���ص��ي+  الطابق 
 =)30520  +900  +4000  +1300  +450(  ×14/288

14/288×45270= 2200.62 دينار
فعلى من يرغب بال�صراء احل�صور اىل دائرة تنفيذ البرتاء - وادي 
ن�صر هذا  تاريخ  يلي  الذي  اليوم  من  يوما  ثالثني  - خالل  مو�صى 
القيمة  من   %10 معه  م�صطحبا  املحلية،  بال�صحيفة  االع��الن 

املقدرة، علما بان الر�صوم والطوابع والداللة تعود على امل�صرتي.
ماأمور التنفيذ البرتاء/وادي مو�صى


