
اإعالن بيع ملدة ثالثني يومًا �سادر عن دائرة تنفيذ عمان/ق�سم جنوب عمان 
يف الق�سية التنفيذية رقم )2019/720 ع( 

واملتكونة بني الدائن بنك االحتاد وكالوؤه املحامون اأيهم حمارنة وعمار البقور و�سامر العطيات 
واملدين: �سركة حممود الرقب واأخوانه بكفالة عقار حممود زايد حممد الرقب واأحمد زايد حممد الرقب 
�سندا لأحكام املاده 86 من قانون التنفيذ وتعديالته , يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني وعن طريق هذه الدائرة كامل 
قطعة الأر�ض رقم )852( حو�ض )1 اأبو القعفور( قرية )اأم ق�سري واملقابلني( من اأرا�سي جنوب عمان وما يعلوها من بناء والعائدة 
وذل��ك مبوجب  الحت��اد  بنك  الدائن  دين  لقاء  الرقب  زاي��د حممد  واأحمد  الرقب  زاي��د حممد  بعقارهم: حممود  للكفالء  ملكيتها 
�سند تاأمني دين مقابل اأموال غري منقولة رقم )1352( بتاريخ )2014/9/9( بقيمة )250000( مائتان وخم�سون الف دينار والر�سوم 

وامل�ساريف والفائدة القانونية والعمولة واملنظم لدى دائرة ت�سجيل ارا�سي جنوب عمان.
اأول:- و�سف العقار:

العقار مو�سوع الدعوى عبارة عن قطعة الر�ض رقم 852 حو�ض 1 اأبو القعفور لوحه رقم 7 قرية اأم الق�سري واملقابلني التابعة ملديرية 
اأرا�سي جنوب عمان حمافظة العا�سمه وم�ساحة قطعة الر�ض ت�ساوي 1004 م2 ح�سب �سند الت�سجيل وقطعة الأر�ض مملوكه على 
ال�سيوع بني ال�سركاء الكفالء بعقارهم حممود زايد حممد الرقب واأحمد زايد حممد الرقب بح�س�ض مت�ساويه جمموعها ح�ستان 
مت�ساويتان وتنظيم القطعه �سكن ب مبوجب خمطط املوقع التنظيمي والقطعه �سبه منتظمه وتقع يف منطقة اأم اق�سري واملقابلني 
انفيل �سامل  �سارع  النجادات ويحدها من اجلهة اجلنوبيه  اأحمد  �سارع  ال�سرقية  ام اق�سري ويحدها من اجلهة  والبنيات �سمن حي 
ال�سرق من رو�سة ومدار�ض الهدى بحوايل 300 م2 وجميع اخلدمات متوفره  ارا�سي وتقع اىل  القطارنه ومن باقي اجلهات قطع 
باملوقع ومقام على القطعة بناء عظم غري م�سطب وعمر البناء حوايل 30 عاما والبناء ثالث واجهات من احلجر ومكون من طابق 
ت�سويه ثانيه حتت الأر�ض ومك�سوف من اجلهة الغربيه عباره عن جدران خارجيه واأعمده و�سطيه واأر�سيه �سبه اأ�سمنتيه ول يوجد 
تقطيعات داخليه والطابق غري م�سطب ومهجور وتبلغ م�ساحة الطابق 413 م2 ويوجد طابق ت�سويه اأوىل مك�سوف من اجلهات الغربيه 
اأ�سمنتيه ول يوجد تقطيعات داخليه والطابق غري  واجلنوبيه وال�سرقيه عباره عن جدران خارجيه واأعمده و�سطيه واأر�سيه �سبه 

م�سطب ومهجور وم�ساحته 422 م2
ثانياً:- تقدير قيمة العقار:- 

وبناء على الك�سف احل�سي وما ا�سار اليه اخلرباء من موا�سفات قطعة الأر�ض والبناء وموا�سفات البناء 
املتوفره  البناء وموقعها واخلدمات  املقام عليها  الأر���ض  وتنظيم قطعة  الدعوى وم�ساحتها  مو�سوع 
املجاوره وعلى �سوء معرفة اخلرباء وخربتهم  املناطق  الدارجه يف  الأ�سعار  البناء وعلى �سوء  وعمر 
يف املنطقه وبعد ا�ستخدامهم ا�سلوب املقارنه بالتقدير اأي مقارنة قطعة الأر�ض والبناء مبثيالتها من 
قطع اأرا�سي وابنيه باملنطقه مع مراعاة الفرق بني القطع مو�سوع املقارنه والقطعه والبناء مو�سوع 
الدعوى , وبناء على خربة اخلرباء من مهند�سني وم�ساحني ومقدرين عقاريني مرخ�سني ومعتمدين 
من قبل دائرة الرا�سي وامل�ساحه وعلى علم ودرايه بالأ�سعار وح�سب موقع القطعة وم�ساحتها ووقوعها 

�سمن منطقه حيويه ومرغوبه لل�سكن قدر اخلرباء كما يلي:- 
- قيمة املرت املربع الواحد من قطعة الأر�ض 125 دينار لتكون قيمتها ت�ساوي 125500 دينار 

- قيمة املرت املربع الواحد من بناء الت�سويه الثانيه 70 دينار لتكون قيمتها ت�ساوي 28910 دينار 
- قيمة املرت املربع الواحد من بناء الت�سويه الأوىل 80 دينار لتكون قيمتها ت�ساوي 33760 دينار 

وثمانيه  )مائه  دينار   188170 العقار  على  الك�سف  وق��ت  والبناء  للعقار  الإجمالية  القيمة  لتكون   -
وثمانون الفا ومائه و�سبعون دينار 

- علما باأن املزاود الأخري ال�سيد علي �سريف م�سلح حيمور مببلغ 96000 دينار 
العدل  ب���وزارة  الل��ك��رتوين اخلا�ض  امل���زادات  ال��دخ��ول اىل موقع  ب��امل��زاد  بالإ�سرتاك  فعلى من يرغب 
التاأمني من قيمة  قيمة   %10 ودفع  العقار  بيانات  مل�ساهدة   https://auctions.moj.gov
العقار املقدره ب�سكل الكرتوين وذالك خالل ثالثني يوما من اليوم الذي يلي تاريخ ن�سر هذا الأعالن 

بال�سحيفة.
ماأمور التنفيذ

اإعالن بيع باملزاد العلني
�سادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية �سمال عمان

بالدعوى التنفيذية رقم )2019/7727ع( 
�سندا الإحكام املادة )88/ب( من قانون التنفيذ وتعديالته

يعلن للعموم بانه مطروح للبيع باملزاد العلني يف الدعوى التنفيذية رقم 
اعاله واملتكونة فيما بني:

املحكوم له)الدائن(:- البنك العربي �ش. م. ع.
واملحكوم عليه )املدين(:- عزت ادهم عزت الطباع 

ال�سقة رقم )-101( املقامة على القطعة رقم )664( حو�ض )16( ام بطيمه اجلنوبي قريه �سويلح من ارا�سي 
اموال  مقابل  دين  تامني  �سند  مبوجب  ���ض.م.ع  العربي  البنك  املرتهن  الدائن  ل�سالح  واملرهونة  عمان  �سمال 
�سمال  ارا�سي  ت�سجيل  مديرية  عن  وال�سادر  الوىل  الدرجة  من   )44( رقم  معاملة   )843( رقم  منقولة  غري 
عمان بتاريخ 2014/4/3 بقيمة )578400( دينار خم�سمائة وثمانية و�سبعون الف واأربعمائة دينار ا�سافة للر�سوم 

وامل�ساريف والفوائد والعمولت وحتى ال�سداد التام.
و�سف العقار:

الفيال ال�سمالية )1( مكونة من طابق ت�سوية )163م2( وطابق اأر�سي )163م2( وطابق اأول )163م2( مع �سطحه 
مقام عليه طابق روف )85م2( مع �سطحه )85م2( رقم ال�سقة )-101( وم�ساحتها )574م2( خم�سمائة واأربعة 
 ))2019 – AN – 57223 و�سبعون مرت مربع ح�سب �سند الت�سجيل املربز ال�سادر من ارا�سي �سمال عمان رقم
فاإن الر�ض م�سجلة با�سم عزت اأدهم الطباع وح�سب املخطط التنظيمي ال�سادر من منطقة �سويلح/اأمانة عمان 

الكربى فاإن تنظيم قطعة الر�ض )�سكن ب باأحكام خا�سة(.
اجلنوبي/ بطيمة  اأم   )16( حو�ض   664 رق��م  الر���ض  قطعة  على  املقام  البناء  �سمن  ال��دع��وى  مو�سوع  الفيال 

القرية �سويلح من ارا�سي �سمال عمان لوحة رقم )15( مقام على قطعة الر�ض فيال �سمالية وفيال جنوبية 
متال�سقتني وحماطة بال�سوار.

و�سف موقع العقار:-
ال�سمالية, من  بينو( من اجلهة  �سارع معبد )مو�سى  تقع على  الدعوى  الفيال مو�سوع  املقامة عليها  الر���ض 
اجلهة الغربية, اإىل الغرب من �سارع امللك عبد اهلل الثاين ومو�س�سة املوا�سفات واملقايي�ض الردنية, وحتمل الرقم 
)13د( ح�سب ترقيم اأمانة عمان الكربى منطقة �سويلح/حي الرحمانية �سمن منطقة فلل, جميع اخلدمات 

متوفرة باملوقع.
و�سف العقار ح�سب الواقع:

الفيال مكونة من طابق ت�سوية وطابق ار�سي وطابق اأول وروف, اربع واجهات من احلجر اجليد وموقف �سيارة 
داخلي وتدفئة  و�ساحات مبلطة وم�سعد  بال�سوار من احلجر  زينة وحماطة  ا�سجار  وترا�ض ويوجد  مك�سوف 

مركزية. 
الطابق الر�سي والول عبارة عن �سقة دوبلك�ض:

من  يتم  الرخام  من  داخلي  درج  ويوجد  البلوط  خ�سب  من  ب��اب  ثم  وم��ن  ال�سيكوريت  من  ب��اب  ال�سقة  مدخل 
على  مطلة  �سالت  من  مكون  الأر���س��ي  الطابق  وال��روف  الأول  والطابق  الت�سوية  طابق  اإىل  الو�سول  خالله 
الرت�ض اخللفي, باب الرت�ض من الملنيوم املزجج وغرفة �سفرة الر�سيات بالط رخام والدهان ت�سونتو ال�سقف 
ديكور جب�سوم بورد وجب�سني يتبع له حمام �سيوف, ومطبخ وخزائن علوية و�سفلية من خ�سب البلوط �سمن 
الب��واب من  ار�سيات وج��دران املطبخ واحلمام بالط �سرياميك  املطبخ جناح غرفة طعام مطلة على بلكونة, 
اخل�سب وال�سبابيك من الملنيوم دبل كال�ض ويوجد عليها حماية واباجوارت كهربائية, م�ساحة الطابق الر�سي 

)163م2(.
الطابق الأول:-

يتم الو�سول اإىل الطابق الأول من خالل درج داخلي يتكون من غرفة معي�سة واجهة من الزجاج, غرفة نوم 
رئي�سية ما�سرت, الر�سيات باركيه وال�سقف ديكور ويوجد �سمنها غرفة مالب�ض, غرفتني نوم الر�سيات بالط 
م�ساحة  كهربائية.  واب��اج��وارت  الملنيوم  من  وال�سبابيك  البلوط  خ�سب  من  الب��واب  عائلة,  وحمام  �سرياميك 

الطابق )163م2(.
طابق الت�سوية:

يتم الو�سول اإليه من خالل درج داخلي من الطابق الر�سي مكونة من �سالة معي�سة ومطبخ مطل على تر�ض, 
الر�سيات بالط �سرياميك وغرفة خادمة ويتبع لها حمام وغرفة خدمات وغرفتني خزين. م�ساحة الطابق 

)163م2(. 
الرووف:

اليه من خالل درج داخلي مكون من غرفتني احداهما مطلة على الرت�ض اخلارجي الر�سيات  يتم الو�سول 
بالط �سرياميك واجلدران دهان, ومطبخ �سغري وحمام. م�ساحة الطابق )85م2(.

التقدير:
* م�ساحة البناء للطابق الر�سي والأول = 163م2 × 2 = 326 

مت تقدير قيمة املرت املربع الواحد مببلغ 1000 دينار 
قيمة الطابق )الر�سي والأول( = 326/م2 × 1000د =326000 دينار. 

* طابق الت�سوية وم�ساحته )163م2( مت تقدير قيمة املرت املربع الواحد مببلغ )800/د( 
قيمة طابق الت�سوية = 163/م2 × 800 دينار = 130400 دينار

* الروف وم�ساحته )85( مت تقدير قيمة املرت املربع الواحد مببلغ )800/د( 
قيمة الروف = 85/م2 × 800 = 68000 دينار

* مت تقدير قيمة ال�سوار وال�ساحات وال�سجار وبئر املاء مببلغ )20000( دينار 
وعليه تكون القيمة الإجمالية =326000 + 130400 + 68000 + 20000 = 544400 دينار )خم�سمائة 

واربعة واربعون األف واربعمائة دينار(. 
وقد متت املزاودة من قبل املزاود الخري ا�سرف حممد رم�سان حمدان مببلغ( 415000( دينار 

اربعمائه وخم�سه ع�سر الف دينار. 
اخلمي�ض  ي��وم  عمان  �سمال  بداية  حمكمة  تنفيذ  دائ��رة  مراجعة  عليه  بال�سراء  رغبة  له  فمن 
املوافق 2020/9/24 م�سطحبا معه 10% من الثمن اجلديد بعد الحالة والبالغ )415000( دينار 
اربعمائه وخم�سة ع�سر األف دينار كتاأمينات دخول مزاد علما باأن اأجور الدللة والطوابع والن�سر 

على عهدة املزاود الخري.
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �سمال عمان

اعالن بيع باملزاد العلني 
�سادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية الزرقاء

 يف الدعوى التنفيذية رقم 2020/690
واملتكونة فيما بني: 

الدائن املرتهن: البنك العربي �ش.م.ع.
املدين الراهن:- غيث ماجد جنيد املومني بكفالة عقاره

رقم  ال�سقة  اع��اله  رقم  التنفيذية  الدعوى  يف  العلني  باملزاد  للبيع  مطروح  باأنه  للعموم  يعلن 
)111( من الطابق الول املقامة على قطعة الر�ض رقم )164( حو�ض )10( البلد/من ارا�سي 
الزرقاء نوع ملك والبالغ م�ساحتها )119( م واملرهونة ل�سالح الدائن )املرتهن( البنك العربي 
�سند  بكفالة عقاره مبوجب  املومني  )الراهن( غيث ماجد جنيد  املدين  لدين  ���ض.م.ع �سمانا 
تامني الدين رقم )93( معاملة )3( تاريخ 2008/2/2 من الدرجة الوىل بقيمة )26900( �ستة 

وع�سرون الف وت�سعمائة دينار اردين والر�سوم وامل�ساريف والفائدة حتى ال�سداد التام.
موقع وو�سف العقار:-

* يقع العقار يف و�سط مدينة الزرقاء اإىل ال�سرق من حمكمة الزرقاء القدمية/الأحداث حالياً 
حيث يقع على دخلة معبده واملنطقة مكتملة اخلدمات وان العقار هو �سقة �سكنية طابقية �سمن 
يف  كما  امل�سطب  والطوب  اخلر�سانة  من  طوابق   4 من  املوؤلفة  القطعة  على  تقع  �سكنية  عمارة 

ال�سور وان تنظيم ار�ض العقار )�سكن( وعمرها قدمي. 
* ال�سقة مو�سوع الدعوى تقع يف الطابق الأول – �سقة طابقية عدا �سطحها وم�ساحتها )119م2( 
بنظام طبقتني وغرفة جلو�ض مع  عائلي ومطبخ خ�سبي  نوم مع حمام  )3( غرف  مكونة من 
ال�سقة م�سكل والدهان م�سكل ديكور يف ال�سقف وال�سبابيك  �سيوف و�سفرة وموزع وان بالط 
املينوم مع حماميات حديدية جزئي والبواب خ�سبية ويوجد بباب اكورديون و�سطي وب�سكل عام 

فاإن و�سع ال�سقة من حيث الت�سطيب الداخلي جيد.
* ال�سقة م�سغولة من قبل املالك )املحكوم عليه( وعائلته. 

اأ�س�ض التقدير:-
الهند�سية  امل��وا���س��ف��ات  وح�سب  م�ساحته  وتنظيمه  ال��ع��ق��ار  م��وق��ع  وح�سب  ت��ق��دم  م��ا  على  ب��ن��اًء 
والت�سطيبات وقربه من اخلدمات ونظراً لعمر البناء حيث انه قدمي نوعاً ما وعلى �سوء ال�سعار 
ال�سعار  واط��الع ومتابعة  الدعوى  العقار مو�سوع هذه  الواقع فيها  املنطقة  نف�ض  الدارجة يف 
يف املناطق ومنها املنطقة الواقع فيها )العقار مو�سوع الدعوى( وبعد اعتمادنا ا�سلوب مقارنة 
ال�سقة  من  املربع  امل��رت  قيمة  ق��در  باملنطقة  املماثلة  ال�سقق  مع  ال��دع��وى  ه��ذه  مو�سوع  ال�سقة 
)العقار مو�سوع الدعوى( �ساماًل ن�سيبها من الر�ض واخلدمات مببلغ )275( مئتان وخم�سة 
و�سبعون ديناراً وبذلك تكون قيمة ال�سقة )مو�سوع هذه الدعوى( وهي �سقة الطابق الأول عدا 

�سطحها ت�ساوي = )119م2 × 275 دينار = 32725 ديناراً(.
فمن لديه رغبة بال�سراء عليه مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية الزرقاء خالل ثالثون يوما 
من اليوم التايل لن�سر هذا الإعالن يف �سحيفة حملية او الدخول اىل موقع املزادات الإلكرتوين 
اخلا�ض بوزارة العدل )https://auctions.moj.gov.jo( م�سطحبا معه 10% من 

القيمة املقدرة كتاأمينات علما بان اجور الدللة والطوابع والن�سر على املزاود الخري.
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية الزرقاء

اإعالن اإحاله قطعية ملدة ع�سرة اأيام
 �سادر عن دائرة تنفيذ حمكمة �سمال عمان

 يف الق�سية التنفيذية رقم )2019/592 ع( 
واملتكونة بني الدائن بنك االحتاد وكالوؤه املحامون اأيهم حمارنة وعمار البقور و�سامر العطيات 

واملدين: �سالم حممد �سمري �سعيد اجلعربي 
�سندا لأحكام املاده 87 من قانون التنفيذ وتعديالته يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني وعن طريق هذه الدائرة كامل قطعة الأر�ض رقم )1440( حو�ض )1/

اأبو العوف( قرية )اجلبيهة( من اأرا�سي �سمال عمان وما يعلوها من بناء والعائدة ملكيتها للمدين: �سالم حممد �سمري �سعيد اجلعربي لقاء دين الدائن بنك الحتاد 
وذلك مبوجب �سند تاأمني دين مقابل اأموال غري منقولة رقم )2482( بتاريخ )2017/6/4( بقيمة )100000( مائة األف دينار والر�سوم وامل�ساريف والفائدة القانونية 

والعمولة واملنظم لدى دائرة ت�سجيل ارا�سي �سمال عمان.
اأوًل:- و�سف قطعة الأر�ض واملوقع:

- تعود ملكية كامل القطعة اعاله اىل ال�سيدة �سالم حممد �سمري �سعيد اجلعربي وم�ساحتها ح�سب �سند الت�سجيل 500.20 م2 وتنظيمها �سكن ج باأحكام خا�سة 
- القطعة من النوع امللك وداخل حدود اأمانة عمان الكربى/منطقة اجلبيهة 

- �سكل القطعة الهند�سي منتظم ومتو�سطة امليل 
- الواجهة ال�سمالية اخللفية للقطعة تقع على �سارع الأردن والواجهة الأمامية اجلنوبية تقع على �سارع عبد الكرمي القا�سي واملتفرع من �سارع الأردن واملتقاطع مع 

�سارع عي�سى بني اأحمد 
- القطعة تقع �سمن حي الريان ا�سكان املخابرات/منطقة اجلبيهة مقابل مدينة اجلبيهة الرتفيهية 

- جميع اخلدمات متوفرة )�سوارع – كهرباء – مياه- هاتف – جماري – وحميع البنية التحتية – موا�سالت – مدار�ض(
- القطعة تقع اىل ال�سمال الغربي من مدار�ض اأكادمية ليمار الدولية 

- �سمن القطعة بناء من احلجر طابقني ويحمل رقم 11 ح�سب ترقيم اأمانة عمان الكربى 
ثانياً:- و�سف العقار:

وقد مت حفرها  للقطعة  ال�سمالية اخللفية  اىل اجلهة  للقطعة  الأمامية  رباعي منتظم ومتيل ميال متو�سطا من اجلهة اجلنوبية  الهند�سي  �سكلها  القطعة  اأن   -1
وت�سويتها حني البناء عليها.

2- مقام على القطعة بناء عمره 11 �سنة تقريبا من احلجر النظيف ي�سغله املالك عبارة عن طابق ت�سوية وطابق اأر�سي مع درج الباب حديد.
اأ( طابق الت�سوية:- جميع واجهات البناء من اخلارج حجر وم�ساحته 238 م2 مكون من: 

- ق�سم �سمايل �سرقي غري مكتمل تقطيع طوب وق�سارة ناعمة من الداخل دون اأبواب واحللق خ�سب فقط دون �سبابيك ويوجد �سناديق خ�سب لالأبجورات مع حماية 
حديد وبدون بالط وتاأ�سي�ض ثالث غرف نوم وحمامني ومطبخ و�سالة �سيوف مع ممرات والباب الرئي�سي خ�سب اأمان.

- ق�سم جنوبي غربي م�سطب مك�سور من الداخل واجلدران الداخلية ق�سارة ناعمة مع دهان تطبيع مع ديكور جيب�سوبورد والأبواب الداخلية خ�سب وال�سبابيك اأملنيوم 
مع حماية حديد مكونة من �سالة �سيوف ومعي�سة ومطبخ وحمام جميعها مبلطة �سرياميك والباب الرئي�سي باب خ�سب اأمان.

ب- الطابق الأر�سي: جميع واجهات البناء من اخلارج حجر وم�ساحته 238 م2 واجلدران الداخلية ق�سارة تطبيع مع ديكورات جيب�سوبورد واملدخل الرئي�سي للطابق 
مقام على اأعمدة من احلجر وال�سقف قرميد اأحمر والباب �سكوريت ويليه باب خ�سب اأمان وال�سبابيك املنيوم والزجاج دبل جال�ض مع اأباجورات �سحاب كهرباء مع 
حماية حديد والأبواب الداخلية للغرف من اخل�سب الق�سرة بلوط ويوجد بروز معماري وم�سربيات على �سطح البناء الأمامي والطابق الأر�سي عبارة عن �سقة �سكنية 
مكونة من �سالون و�سالة وحمام �سيوف وغرفة نوم ما�سرت مع حمام مع خزانة حائط وييتبع لها فرندة وغرفتني نوم مع حمام عائلي ومطبخ مع خزائن للمطبخ 
واأطقم وبطاريات راكبة للحمامات وممرات وترا�ض للخزائن واأر�سيات غرف النوم والفرندة والرتا�ض من ال�سراميك وار�سيات وجدران املطبخ واحلمامات �سرياميك 

وار�سيات ال�سالون وال�سالة بور�سالن ويخدم البناء من الداخل درج اأر�سيته جرانيت مع درابزين حديد.
3- الأعمال اخلارجية:- 

يحيط بالقطعة �سور مع بوابتني حديد وبوابة منها ملوقف ال�سياراة اخلارجي والواجهة الأمامية لل�سور يعلوها حماية حديد ومزينة بامل�سربيات جميع الواجهات 
من الداخل واخلارج حجر با�ستثناء الواجهة اخللفية دكة ا�سمنتية ويوجد �ساحة اأمامية مبلطة رخام ومواقف �سيارة خارجية مك�سوفة عدد 2 ويحيط بالبناء ممرات 

مبلطة ويوجد اأدراج خارجية مبلطة رخام ويوجد خلف البناء حديقة من الأ�سجار واملزروعات.
خام�ساً:- التقدير والأ�س�ض املعتمدة:- 

وت�ساري�ض  طبيعة  املوقع/و  حيث  من  لها  امل�سابهة  والعقارات   2019/4/30 الك�سف  بتاريخ  املنطقة  يف  الدارجة  القطع  ا�سعار  اىل  بالرجوع 
املنطقة/اخلدمات وامل�ساحة والتنظيم والطبوغرافية وال�سكل الهند�سي وبا�ستخدام اخلرباء لطريقة املقارنة بالتقدير قدر اخلرباء قيمة 
العقار )قيمة الأر�ض + قيمة البناء( مع اأخذهم بعني الأعتبار الت�سطيبات الداخلية واخلارجية للبناء بالإ�سافة لقيمة الأعمال اخلارجية 

وعليه تكون قيمة العقار الأجمالية كما يلي:- 
قدر اخلرباء قيمة املرت املربع مببلغ 300 دينار 

م�ساحة القطعة = 500.20 م2 × 300 دينار = 150060 دينار قيمة ار�ض العقار 
قدر اخلرباء قيمة املرت املربع لطابق الت�سوية مببلغ 200 دينار 

م�ساحة طابق الت�سوية = 238م2 × 200 دينار = 47600 دينار قيمة طابق الت�سوية
قدر اخلرباء قيمة املرت املربع للطابق الأر�سي مببلغ 500 دينار 

م�ساحة الطابق الأر�سي = 238م2 × 500 دينار = 119000 دينار قيمة الطابق الر�سي 
وقدر اخلرباء القيمة الإجمالية لالأعمال اخلارجية )�سور و�ساحات مبلطة وكراجات وحت�سينات واأعمال خارجية وحديقة( مببلغ 8340 دينار 

وعليه تكون القيمة الأجمالية لالأر�ض والإن�ساءات ثالثمائة وخم�ض وع�سرون األف دينار اأردين ل غري )325000 دينار( 
علما باإنه متت اإحالة العقار اإحاله قطعيه على املزاودين الأخريين كل من �سمر يو�سف حممود ال�سقا واأجمد �سبحي حممود �سماره ببدل مزاوده وقدره 131500 دينار

اأيام من اليوم التايل لتاريخ ن�سر هذا العالن بال�سحيفه املحليه م�سطحبا معه  فعلى من يرغب باملزاوده مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة �سمال عمان خالل ع�سرة 
تاأمني بقيمة 10% من القيمة املقدرة للعقار عند و�سع اليد تاأمينا للدخول باملزاد على اأن ل يقل بدل ال�سم عن 10% من اأخر مزاوده علما باأن اأجور الدللة والطوابع 

والن�سر على املزاود الأخري.
ماأمور تنفيذ حمكمة �سمال عمان

وزارة العدل
حمكمة �سلح حقوق عمان
مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى 

عليه/بالن�سر
رقم الدعوى: 1-5/)2020-14656( 

- �سجل عام
الهيئة/القا�سي:

 راية يا�سني دوينع مرتوك
ا�سم املدعى عليه: 1- خلدون ابراهيم 
�سلمان اللوان�سة, 2- نهى ح�سني خليل 
�سلمان  اب��راه��ي��م  امي����ان   -3 امل���ج���ايل, 

اللوان�سة
عنوانه: مادبا/حنينا

يقت�سى ح�سورك يوم الربعاء املوافق 
للنظر   08:30 ال�����س��اع��ة   2020/9/23
يف ال��دع��وى رق��م اأع���اله وال��ت��ي اأقامها 
للتعليم  ال���س��راء  �سركة  املدعي  عليك 

وال�ستثمار.
فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 
امل��ن�����س��و���ض عليها يف  الأح���ك���ام  ع��ل��ي��ك 
اأ�سول  وق��ان��ون  ال�سلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية.

وزارة العدل
حمكمة �سلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�سة 
للمدعى عليه/بالن�سر

رقم الدعوى: 1-5/)2020-14614( 
- �سجل عام

الهيئة/القا�سي:
 راية يا�سني دوينع مرتوك

ابراهيم حممد  املدعى عليه: 1-  ا�سم 
ابراهيم حممد  اأحمد تايه, 2- فرا�ض 

تايه
عنوانه: عمان/اجليزة

يقت�سى ح�سورك يوم الربعاء املوافق 
للنظر   08:30 ال�����س��اع��ة   2020/9/23
يف ال��دع��وى رق��م اأع���اله وال��ت��ي اأقامها 
للتعليم  ال���س��راء  �سركة  املدعي  عليك 

وال�ستثمار.
فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 
امل��ن�����س��و���ض عليها يف  الأح���ك���ام  ع��ل��ي��ك 
اأ�سول  وق��ان��ون  ال�سلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية.



دائرة قا�ضي الق�ضاة
حمكمة عمان ال�ضرقية ال�ضرعية

الرقم: 3/1/اإرث
تبليغ بالن�ضر للعموم

املو�ضوع: املرحومة/ايرانكاين مو�ضى هرني 
�ضمرانايكي )ر.ط 9402010697(

ل��ق��د ت��ق��دم��ت امل���دع���وة: م��رف��ت اأم����ن حممود 
للمرحومة  اإرث  حجة  اإ���ض��دار  بطلب  ع��ا���ض��ور، 
الوريثة  هي  اأنها  وادع��ت  املذكورة.  )ايرانكاين( 
الوحيدة للمرحومة )ايرانكاين( فقط، واأنه ال 
�ضواًء  م�ضلم  ذكر  ب  مع�ضِّ اأي  للمرحومة  يوجد 
اأّي  اأو  الأم  اأم  الأب  اأم  �ضقيق  اأخ  اأم  الأب  اأم جد  اأب 
ل��ه��م، وعليه على من  االأ���ض��ول  اأو  ال��ف��روع  م��ن 
م�ضتحق  م�ضلم  ذك��ر  ب  مع�ضِّ بوجود  �ضيئاً  عِلَم 
لديه  اأو  املذكورة  )ايرانكاين(  املرحومة  لرتكة 
املحكمة  مراجعة  امل��ق��ّدم  الطلب  على  اع��رتا���ض 
االأ���ض��ول  اع��رتا���ض��ه ح�ضب  اأو  اإف���ادت���ه  وت��ق��دمي 
اأ�ضبوعن م��ن ت��اري��خ ه��ذا االع���ان، واإال  خ��ال 
اإ�ضدار حجة االإرث ح�ضب االدعاء الثابت  �ضيتم 

للمحكمة ح�ضب االأ�ضول.
حتريراً يف 1442/1/19ه� وفق 2020/9/7م

قا�ضي حمكمة عمان ال�ضرقية ال�ضرعية
ماذ �ضعود اأبو رمان

وزارة املالية/دائرة االأرا�ضي وامل�ضاحة
جلنة ازالة ال�ضيوع/مديرية ت�ضجيل 

اأرا�ضي غرب عمان
مذكرة تبليغ موعد جل�ضة للمطلوب تبليغه/

بالن�ضر
رقم الطلب: 2020/24

رئي�ض اللجنة: االء عو�ض العمري
رزق  عي�ضى  فاطمة   .1 تبليغهن:  املطلوب  ا�ضم 
 -3 ال��زي��ود،  حممد  اأح��م��د  ن�ضرين   -2 ال�ضبلي، 

�ضناء اأحمد حممد الزيود
املوافق  الثاثاء  ي��وم  ح�ضوركن  يقت�ضي  حيث 
يف  للنظر  ���ض��ب��اح��اً(   9( ال�����ض��اع��ة   2020/10/13
ط��ل��ب ازال����ة ال�����ض��ي��وع رق���م اأع����اه، وامل��ق��دم م��ن: 
ازال��ة  ومو�ضوعها  ال��زي��ود،  حممد  اأح��م��د  هايل 
ال�ضيوع على القطعة رقم )71( من احلو�ض رقم 

)11( البلد من اأرا�ضي قرية )بال(.
�ضتطبق  امل���ح���دد  امل���وع���د  ف�����اإذا مل حت�����ض��روا يف 
عليكم االأحكام املن�ضو�ض عليها يف قانون امللكية 
العقارية رقم 13 ل�ضنة 2019 واالأنظمة ال�ضادرة 

مبوجبه بهذا اخل�ضو�ض.
رئي�ض جلنة اإزالة ال�ضيوع
مديرية ت�ضجيل غرب عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�ضة 
للمدعى عليه/بالن�ضر

�صادرة عن حمكمة 
�صلح حقوق ال�صونة 

اجلنوبية املوقرة
رقم الدعوى )2020/195( �ضجل عام 

هيئة القا�ضي:
 مراد عبد الكرمي حممود اأبو ادعيج.

�ضليمان  اهلل  عبد  علي   )1 عليهم:  امل��دع��ى  ا�ضم 
اجلهران.

2( فرا�ض علي را�ضد مر�ضد.
3( حممد احمد مفلح اجلهران.

وعنوانهم: جمهويل مكان االإقامة.
ي��ق��ت�����ض��ي ح�������ض���ورك���م ي�����وم االأرب������ع������اء امل���واف���ق 
يف  للنظر  �ضباحاً  التا�ضعة  ال�ضاعة   2020/9/23
الدعوى رقم اأعاه والتي اأقامها عليكم املدعي 
عبد  املحامي  وكيله  االأردين  االإ�ضامي  البنك 
املوعد  ف��اإذا مل حت�ضروا يف  احلنيني،  زع��ل  اهلل 
املحدد تطبق عليكم االأحكام املن�ضو�ض عليها يف 
املحاكمات  اأ�ضول  ال�ضلح وقانون  قانون حماكم 

املدنية.

اعان تبليغ اإخطار تنفيذي بالن�ضر

�صادرة عن حمكمة املزار 
اجلنوبي ال�صرعية

القا�ضي: حممد عطااهلل البطو�ض
اإىل امل���دع���ى ع��ل��ي��ه: ي���زن حم��م��ود ع��ب��دال��ه��ادي 
ا�ضرتاليا  يف  االق��ام��ة  مكان  جمهول  ال��روا���ض��ده 
اآخ���ر م��ك��ان اق��ام��ة ل��ه يف ب��ل��دة ع��ي م��ل��ك وال���ده 

حممود عبدالهادي الروا�ضده.
يجب عليك اأن توؤدي خال ثاثة اأيام من تاريخ 
تبلغك هذا االإخطار اإىل املحكوم لها �ضرى رائد 
طه املطارنة مبلغ مائة دينار �ضهرياً نفقة زوجة 
2020/302م  رق��م  التنفيذية  الق�ضية  مبوجب 
تنفيذ  دائ��رة  لدى  واملنفذة  2020/9/13م  تاريخ 
ت��وؤد  ومل  امل���دة  ه��ذه  انق�ضت  واإذا  املحكمة  ه��ذه 
القانونية،  الت�ضوية  تعر�ض  اأو  امل��ذك��ور  ال��دي��ن 
���ض��ي��ق��وم ق�����ض��م ال��ت��ن��ف��ي��ذ مب��ب��ا���ض��رة امل��ع��ام��ات 
فقد  وعليه  بحقك.  قانوناً  الازمة  التنفيذية 
يف  االأ�ضول. حتريراً  ذلك ح�ضب  تبليغك  جرى 

1442/1/26ه� وفق 2020/9/14م.
قا�ضي املزار اجلنوبي ال�ضرعي
حممد عطااهلل البطو�ض

وزارة العدل
حمكمة �ضلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�ضة
 للمدعى عليه/بالن�ضر

رقم الدعوى: 1-5/)2020-14636( - 
�ضجل عام

الهيئة/القا�ضي:
 حممد عمر يو�ضف حممد العرود

اأحمد  �ضعدالدين  عليه:  امل��دع��ى  ا�ضم 
�ضعد الرحاحلة

عنوانه: ال�ضلط/اخلندق
يقت�ضى ح�ضورك يوم االربعاء املوافق 
للنظر   09:00 ال�����ض��اع��ة   2020/9/23
يف ال��دع��وى رق��م اأع���اه وال��ت��ي اأقامها 
للتعليم  اال���ض��راء  �ضركة  املدعي  عليك 

واال�ضتثمار.
فاإذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تطبق 
امل��ن�����ض��و���ض عليها يف  االأح���ك���ام  ع��ل��ي��ك 
اأ�ضول  وق��ان��ون  ال�ضلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية.

وزارة العدل
حمكمة �ضلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�ضة
 للمدعى عليه/بالن�ضر

رقم الدعوى: 1-5/)2020-14629( -
 �ضجل عام

الهيئة/القا�ضي:
 حممد عمر يو�ضف حممد العرود

امل��دع��ى ع��ل��ي��ه: 1- خ��ال��د �ضلمان  ا���ض��م 
حممد  ���ض��ح��ر   -2 اليف،  ع��ب��دال��رح��م��ن 
خالد  �ضلمان   -3 اب��راه��ي��م،  ا�ضماعيل 

�ضلمان اليف
عنوانه: عمان/املقابلن �ضارع احلرية 

خلف مطعم اأبو زغلة
يقت�ضى ح�ضورك يوم االربعاء املوافق 
للنظر   09:00 ال�����ض��اع��ة   2020/9/23
يف ال��دع��وى رق��م اأع���اه وال��ت��ي اأقامها 
للتعليم  اال���ض��راء  �ضركة  املدعي  عليك 

واال�ضتثمار.
فاإذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تطبق 
امل��ن�����ض��و���ض عليها يف  االأح���ك���ام  ع��ل��ي��ك 
اأ�ضول  وق��ان��ون  ال�ضلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية.

وزارة العدل
حمكمة �ضلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�ضة
 للمدعى عليه/بالن�ضر

رقم الدعوى: 1-5/)2020-14632( - 
�ضجل عام

الهيئة/القا�ضي: راية يا�ضن دوينع مرتوك

م���و����ض���ى   -1 ع����ل����ي����ه:  امل�����دع�����ى  ا������ض�����م 
 -2 الثوابية،  عبداجلليل  عبدالكرمي 

حممد مو�ضى عبدالكرمي الثوابية
عنوانه: ناعور/ناعور/ال�ضامك

يقت�ضى ح�ضورك يوم االربعاء املوافق 
للنظر   08:30 ال�����ض��اع��ة   2020/9/23
يف ال��دع��وى رق��م اأع���اه وال��ت��ي اأقامها 
للتعليم  اال���ض��راء  �ضركة  املدعي  عليك 

واال�ضتثمار.
فاإذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تطبق 
امل��ن�����ض��و���ض عليها يف  االأح���ك���ام  ع��ل��ي��ك 
اأ�ضول  وق��ان��ون  ال�ضلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية.

وزارة العدل
حمكمة �ضلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�ضة 
للمدعى عليه/بالن�ضر

رقم الدعوى: 1-5/)2020-14609( - 
�ضجل عام

الهيئة/القا�ضي: راية يا�ضن دوينع مرتوك
ا�����ض����م امل�����دع�����ى ع����ل����ي����ه: ب����ي����ان خ���ال���د 

عبدالعزيز اال�ضقر
ع��ن��وان��ه: ع��م��ان/ج��ب��ل احل�����ض��ن ���ض��ارع 

عكا
يقت�ضى ح�ضورك يوم االربعاء املوافق 
للنظر   08:30 ال�����ض��اع��ة   2020/9/23
يف ال��دع��وى رق��م اأع���اه وال��ت��ي اأقامها 
للتعليم  اال���ض��راء  �ضركة  املدعي  عليك 

واال�ضتثمار.
فاإذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تطبق 
امل��ن�����ض��و���ض عليها يف  االأح���ك���ام  ع��ل��ي��ك 
اأ�ضول  وق��ان��ون  ال�ضلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية.

وزارة العدل
حمكمة �ضلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�ضة 
للمدعى عليه/بالن�ضر

رقم الدعوى: 1-5/)2020-14633( - 
�ضجل عام

الهيئة/القا�ضي: �ضفاء يو�ضف حممود االقرع

ا���ض��م امل��دع��ى ع��ل��ي��ه: 1- ح�����ض��ام خليل 
حممود م�ضلح، 2- هالة حممد ن�ضر 

جابر، 3- ا�ضراء ح�ضام خليل م�ضلح
ع��ن��وان��ه: ع��م��ان/���ض��اح��ي��ة ال��ي��ا���ض��م��ن 

خلف م�ضت�ضفى احلياة
يقت�ضى ح�ضورك يوم االربعاء املوافق 
للنظر   09:00 ال�����ض��اع��ة   2020/9/23
يف ال��دع��وى رق��م اأع���اه وال��ت��ي اأقامها 
للتعليم  اال���ض��راء  �ضركة  املدعي  عليك 

واال�ضتثمار.
فاإذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تطبق 
امل��ن�����ض��و���ض عليها يف  االأح���ك���ام  ع��ل��ي��ك 
اأ�ضول  وق��ان��ون  ال�ضلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية.

وزارة العدل
حمكمة �ضلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�ضة
 للمدعى عليه/بالن�ضر

رقم الدعوى: 1-5/)2020-14619( - 
�ضجل عام

الهيئة/القا�ضي: راية يا�ضن دوينع مرتوك
علي  �ضالح  م��ن��ذر  عليه:  امل��دع��ى  ا���ض��م 

قرا
ع��ن��وان��ه: ع��م��ان/���ض��ارع اجل��ام��ع��ة تاع 

العلي
يقت�ضى ح�ضورك يوم االربعاء املوافق 
للنظر   08:30 ال�����ض��اع��ة   2020/9/23
يف ال��دع��وى رق��م اأع���اه وال��ت��ي اأقامها 
للتعليم  اال���ض��راء  �ضركة  املدعي  عليك 

واال�ضتثمار.
فاإذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تطبق 
امل��ن�����ض��و���ض عليها يف  االأح���ك���ام  ع��ل��ي��ك 
اأ�ضول  وق��ان��ون  ال�ضلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية.

وزارة العدل
حمكمة �ضلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�ضة 
للمدعى عليه/بالن�ضر

رقم الدعوى: 1-5/)2020-14659( - 
�ضجل عام

الهيئة/القا�ضي: �ضفاء يو�ضف حممود االقرع
ا�ضم املدعى عليه: �ضاح الدين جمال 

�ضليمان عو�ض
ع����ن����وان����ه: ع���م���ان/ال���ق���وي�������ض���م���ة ج��ب��ل 

احلديد
يقت�ضى ح�ضورك يوم االربعاء املوافق 
للنظر   09:00 ال�����ض��اع��ة   2020/9/23
يف ال��دع��وى رق��م اأع���اه وال��ت��ي اأقامها 
للتعليم  اال���ض��راء  �ضركة  املدعي  عليك 

واال�ضتثمار.
فاإذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تطبق 
امل��ن�����ض��و���ض عليها يف  االأح���ك���ام  ع��ل��ي��ك 
اأ�ضول  وق��ان��ون  ال�ضلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية.

وزارة العدل
حمكمة �ضلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�ضة
 للمدعى عليه/بالن�ضر

رقم الدعوى: 1-5/)2020-14645( -
 �ضجل عام

الهيئة/القا�ضي: راية يا�ضن دوينع مرتوك

ا���ض��م امل���دع���ى ع��ل��ي��ه: 1- ب��ه��اء ال��دي��ن 
 -2 ال�����ض��ع��ي��دات،  �ضليمان  ع��ب��دال��ك��رمي 
عبدالكرمي �ضليمان عو�ض ال�ضعيدات، 
3- اأيهم عبدالكرمي �ضليمان ال�ضعيدات

عنوانه: مادبا/اخلطايبة
يقت�ضى ح�ضورك يوم االربعاء املوافق 
للنظر   08:30 ال�����ض��اع��ة   2020/9/23
يف ال��دع��وى رق��م اأع���اه وال��ت��ي اأقامها 
للتعليم  اال���ض��راء  �ضركة  املدعي  عليك 

واال�ضتثمار.
فاإذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تطبق 
امل��ن�����ض��و���ض عليها يف  االأح���ك���ام  ع��ل��ي��ك 
اأ�ضول  وق��ان��ون  ال�ضلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية.

وزارة العدل
حمكمة �ضلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�ضة 
للمدعى عليه/بالن�ضر

رقم الدعوى: 1-5/)2020-14638( - 
�ضجل عام

الهيئة/القا�ضي: راية يا�ضن دوينع مرتوك
ا����ض���م امل����دع����ى ع���ل���ي���ه: 1- م���ع���ن ن���اج���ي ���ض��ال��ح 
القعايدة،  �ضالح  ناجي  معت�ضم   -2 القعايدة، 

3- مو�ضى فالح حمدان الهروط
عنوانه: عمان/�ضاحية اليا�ضمن

ي��ق��ت�����ض��ى ح���������ض����ورك ي������وم االرب������ع������اء امل����واف����ق 
الدعوى  يف  للنظر   08:30 ال�ضاعة   2020/9/23
رق��م اأع���اه وال��ت��ي اأق��ام��ه��ا عليك امل��دع��ي �ضركة 

اال�ضراء للتعليم واال�ضتثمار.
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 املدنية.

وزارة العدل
حمكمة �ضلح حقوق مادبا

مذكرة تبليغ موعد جل�ضة 
للمدعى عليه/بالن�ضر

رقم الدعوى: 12–1/)507-2020( - �ضجل عام
الهيئة/القا�ضي: 

معن حممد علي ر�ضوان احلياري
ا�ضم املدعى عليه: ا�ضامة يو�ضف كامل 

القعي�ضي
مقابل  جرينة  م��ادب��ا/م��ادب��ا  ع��ن��وان��ه: 

دكان اأبو خالد
يقت�ضي ح�ضورك يوم اخلمي�ض املوافق 
�ضباحا   )09:00( ال�ضاعة   2020/9/17
اأع���اه والتي  ال��دع��وى رق��م  للنظر يف 
اال���ض��راء  �ضركة  امل��دع��ي  اأق��ام��ه��ا عليك 

للتعليم واال�ضتثمار.
فاإذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تطبق 
امل��ن�����ض��و���ض عليها يف  االأح���ك���ام  ع��ل��ي��ك 
اأ�ضول  وق��ان��ون  ال�ضلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية.

وزارة العدل
حمكمة �ضلح حقوق مادبا

مذكرة تبليغ موعد جل�ضة 
للمدعى عليه/بالن�ضر

رقم الدعوى: 12–1/)579-2020( - �ضجل عام
الهيئة/القا�ضي: �ضماح �ضمر ح�ضني ال�ضدر

علي  داوود  هيثم  ع��ل��ي��ه:  امل��دع��ى  ا���ض��م 
الدهام�ضة

ع��ن��وان��ه: م����ادب����ا/اأم ال��ول��ي��د – ���ض��ارع 
ال�ضعادة منزل 82

يقت�ضي ح�ضورك يوم الثاثاء املوافق 
�ضباحا   )09:00( ال�ضاعة   2020/9/22
اأع���اه والتي  ال��دع��وى رق��م  للنظر يف 
اال���ض��راء  �ضركة  امل��دع��ي  اأق��ام��ه��ا عليك 

للتعليم واال�ضتثمار.
فاإذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تطبق 
امل��ن�����ض��و���ض عليها يف  االأح���ك���ام  ع��ل��ي��ك 
اأ�ضول  وق��ان��ون  ال�ضلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية.

وزارة العدل
حمكمة �ضلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�ضة 
للمدعى عليه/بالن�ضر

رقم الدعوى: 1-5/)2020-14640( -
 �ضجل عام

الهيئة/القا�ضي: �ضفاء يو�ضف حممود االقرع

رات�����ب ح�ضن  امل���دع���ى ع��ل��ي��ه: 1- حم��م��د  ا����ض���م 
العميان،  ح�ضن  حم��م��ود  ف��را���ض   -2 ال��ع��م��ي��ان، 
3- �ضلطان بدر ح�ضن العميان، 4- ب�ضار �ضامي 

ع�ضكر الهمي�ضات.
حاب�ض  �ضارع   – ال�ضوق  عمان/خريبة  عنوانه: 
العميان – قرب م�ضجد اأم �ضليم – رقم الهاتف: 

07914115404
ي��ق��ت�����ض��ى ح���������ض����ورك ي������وم االرب������ع������اء امل����واف����ق 
الدعوى  يف  للنظر   09:00 ال�ضاعة   2020/9/23
رق��م اأع���اه وال��ت��ي اأق��ام��ه��ا عليك امل��دع��ي �ضركة 

اال�ضراء للتعليم واال�ضتثمار.
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 املدنية.

وزارة العدل

حمكمة بداية جزاء 
ال�صريبة – جنح 

مذكرة تبليغ ظنن/بالن�ضر
رقم الدعوى: 47–17/)698–2020( -

 �ضجل عام
الهيئة/القا�ضي:

 لبنى اأحمد عو�ض مرعي كري�ضان
ا�ضم الظنن: فواز حممود ح�ضن بني 

فواز
العنوان: اربد/غر معروف

التهمة: تهريب �ضريبي
يقت�ضي ح�ضورك يوم الثاثاء املوافق 
2020/9/22م ال�ضاعة 09:00 للنظر يف 
الدعوى رقم اأعاه التي اأقامها عليك 

احلق العام وم�ضتكي 
ف��اإذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تنفذ 
يف  عليها  املن�ضو�ض  االأح���ك���ام  بحقك 
ال��ق��ان��ون وق���ان���ون اأ����ض���ول امل��ح��اك��م��ات 

اجلزائية.

















وزارة العدل

حمكمة بداية جزاء – 
جنح ال�ضريبة
مذكرة تبليغ ظنني/بالن�ضر

رقم الدعوى: 47–17/)760–2020( - 
�ضجل عام

الهيئة/القا�ضي: 
طالل عبداحلميد عبد ربه �ضباح
ا�ضم الظنني: هاين عبداهلل نا�ضر النت�ضة

املهنة: �ضاحب حمل الأنظمة النقية/حي نزال 
مقابل حمم�ص �ضاهني 

 – الكهرباء  علندا/ا�ضكان  عمان/اأبو  العنوان: 
رقم الهاتف: 0795127845

التهمة: تهريب �ضريبي
ي��ق��ت�����ض��ي ح�������ض���ورك ي�����وم اخل���م���ي�������ص امل����واف����ق 
2020/9/24م ال�ضاعة 09:00 للنظر يف الدعوى 
رق����م اأع�����اله ال���ت���ي اأق���ام���ه���ا ع��ل��ي��ك احل����ق ال��ع��ام 

وم�ضتكي 
تنفذ بحقك  امل��ح��دد  امل��وع��د  ف���اإذا مل حت�ضر يف 
وق��ان��ون  ال��ق��ان��ون  يف  عليها  املن�ضو�ص  الأح��ك��ام 

اأ�ضول املحاكمات اجلزائية.

وزارة العدل

دائرة تنفيذ الق�صر
اخطار �ضادر عن دائرة التنفيذ/بالن�ضر

رقم الدعوى التنفيذية: 40–11/)2020-201( 
ع  - – عام 

عمر  �ضليم  �ضالح  عليه/املدين:  املحكوم  ا���ض��م 
العواي�ضة

الغربي  احل��ي   – املوجب  الق�ضر/�ضد  عنوانه: 
الذراعات

رق���م الإع��الم/ال�����ض��ن��د ال��ت��ن��ف��ي��ذي: - ت��اري��خ��ه: 
2020/9/7

حمل �ضدوره: تنفيذ الق�ضر
وال���ر����ض���وم  دي���ن���ار  ب���ه/ال���دي���ن: 3000  امل���ح���ك���وم 

وامل�ضاريف والتعاب والفائدة
ت��وؤدي خ��الل خم�ضة ع�ضر يوما  اأن  يجب عليك 
تلي تاريخ تبليغك هذا الخطار اإىل املحكوم له/
املبلغ  القوا�ضمة،  حممد  ح�ضن  اأحمد  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  ت��ع��ر���ص  اأو 
الالزمة  التنفيذية  املعامالت  التنفيذ مببا�ضرة 

قانونا بحقك.
ماأمور التنفيذ الق�ضر

وزارة العدل

حمكمة ال�ضتئناف ال�ضريبية
مذكرة تبليغ لئحة متييز

رقم الدعوى 81-18/)497-2020( - �ضجل عام

الهيئة/القا�ضي: الهيئة الأوىل

احلق  وع��ن��وان��ه:  التبليغ  طالب 
العام – عمان/احلق العام

وكيله الأ�ضتاذ: املدعي العام
 -1 وع��ن��وان��ه:  تبليغه  امل��ط��ل��وب 
ب��در م�ضطفى اجل��ي��اوي،  ف���ادي 
 -3 للتجارة،  �ضرقطة  �ضركة   -2

رغدة عبداحلافظ اجلياوي
تبليغ  تبليغها:  املطلوب  الأوراق 

بالن�ضر

وزارة العدل

دائرة تنفيذ عمان/
ق�ضم �ضمال عمان

اخطار �ضادر عن دائرة التنفيذ
رقم الدعوى التنفيذية: 11-1/)2020-3411( 

- �ضجل عام - �ص
خمي�ص  منور  �ضادي  عليه/املدين:  املحكوم  ا�ضم 

جربيل
زويتينة/قرب  ام  عمان/اجلبيهة/حي  عنوانه: 

اأكادميية ليمار/عمارة 8
-2967(/1-1 التنفيذي:  العالم/ال�ضند  رق��م 

2019( – �ضجل عام – تاريخ: 2019/11/28
حمل �ضدوره: تنفيذ عمان/ق�ضم �ضمال عمان

وال���ر����ض���وم  دي���ن���ار  ب���ه/ال���دي���ن: 4350  امل���ح���ك���وم 
والفائدة  اإن وجدت  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف 

اإن وجدت.
ت��وؤدي خ��الل خم�ضة ع�ضر يوما  اأن  يجب عليك 
املحكوم  اإىل  الخ��ط��ار  ه��ذا  تبليغك  ت��اري��خ  تلي 
املبلغ  الدائن في�ضل خمي�ص جابر جربيل،  له/ 

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

بحقك.
ماأمور التنفيذ �ضمال عمان

اإنذار عديل موجه بوا�صطة كاتب عدل عمان املحرتم

رقم االنذار: 19605-2020 - �صجل عام

املنذرة: ال�ضركة املتكاملة للتاأجري التمويلي امل�ضاهمة العامة الرقم الوطني 
للمن�ضاأة )200003348( – وكيلها املحامي الأ�ضتاذ ليث خليل حداد.

 )9961003345( الوطني  ال��رق��م   - احل�ضن  خالد  حممد  ب�ضار  اإل��ي��ه:  امل��ن��ذر 
من  بالقرب   – الفرو�ضية  �ضارع   – اجلنوبية  م��ارك   – عمان  عنوانه:   –
موبايل   - الثالث  الطابق   )12( رق��م  – ع��م��ارة  اهلل  ر���ض��ول  ا�ضحاب  م�ضجد 

.)0798128075(

وقائع واأ�ضباب النذار
1- تعلمون باأنكم قد تعاقدمت مع املنذرة على تاأجريكم املركبة رقم )32997-
36( نوع )هونداي ايونيك( لون �ضلفر موديل 2017 تاأجريا متويليا، وذلك 
العامة  )ال�����ض��روط   )488/19/69( رق��م  التمويلي  ال��ت��اأج��ري  عقد  مب��وج��ب 

وال�ضروط اخلا�ضة( واملوقع بينكم وبني املنذرة بتاريخ 2019/3/6
امل�ضتحقة  ال��ت��اأج��ري  اأق�����ض��اط  ت�ضديد  ع��ن  تخلفتم  ق��د  اأن��ك��م  تعلمون  كما   -2
املحدد  املواعيد  اأعاله يف  اإليه  امل�ضار  التمويلي  التاأجري  عليكم مبوجب عقد 
للت�ضديد وذلك اعتبارا من تاريخ 2019/10/8، حيث كان قد تر�ضد بذمتكم 
ما يزيد عن �ضتة اأق�ضاط بواقع )2053( دينار، علماً باأن اجمايل ر�ضيد املبالغ 

املطلوبة، هي بواقع )13030( دينار.
3- كما تعلمون اأن تخلفكم عن ت�ضديد املبالغ املرتتبة يف ذمتكم مبوجب عقد 
م�ضتحقة  العقد  يف  الأق�ضاط  كامل  جعل  قد  اإليه  امل�ضار  التمويلي  التاأجري 
التاأجري  لعقد  اخلا�ضة  ال�ضروط  م��ن   )7( امل���ادة  باأحكام  عمال  ف��ورا  الأداء 

التمويلي املذكور وباقي ن�ضو�ص العقد.
لذا فاإن املنذرة تنذركم ب�ضورة نهائية ب�ضرورة ت�ضديد جميع اأق�ضاط التاأجري 
هذا  توجيه  تاريخ  حتى  املذكور  التمويلي  التاأجري  عقد  مبوجب  امل�ضتحقة 
الأق�ضاط  التاأخري يف ت�ضديد  اإىل عمولة  اإ�ضافة  اأعاله  اإليها  الإن��ذار وامل�ضار 

وذلك خالل فرتة ع�ضرة اأيام من تاريخ تبلغكم هذا النذار.
وبخالف ذلك فاإن املنذرة �ضت�ضطر اآ�ضفة اإىل ممار�ضة كافة حقوقها العقدية 
التاأجري  اأق�ضاط  ت�ضديد  عن  وامتناعكم  اإخاللكم  نتيجة  املدنية  والقانونية 
كافة  واتخاذ  املاأجور  ت�ضليم  باإعادة  مطالبتكم  ذلك  يف  مبا  عليكم  املتحققة 
الإجراءات الق�ضائية احلقوقية واجلزائية ل�ضرتداده، مع ت�ضمينكم ر�ضوما 

وم�ضاريف واأتعاب حماماة اأنتم يف غنى عن دفعها.

وكيل املنذرة/ املحامي ليث خليل حداد )10175(

وزارة العدل

حمكمة ال�ضتئناف ال�ضريبية
مذكرة تبليغ لئحة متييز

رقم الدعوى 81-18/)498-2020( - �ضجل عام

الهيئة/القا�ضي: الهيئة الأوىل

احلق  وع��ن��وان��ه:  التبليغ  طالب 
العام – عمان/احلق العام

وكيله الأ�ضتاذ: املدعي العام
 -1 وع��ن��وان��ه:  تبليغه  امل��ط��ل��وب 
اأح���م���د م�ضلم  ا���ض��م��اع��ي��ل  اأده�����م 
اأب���ن���اء جرب  ع��وي��ن��ة، 2- ���ض��رك��ة 
ح����داد و���ض��ري��ك��ه��م، 3- اب��راه��ي��م 
ج���رب حم��م��د ح�����داد – ع��م��ان/

 – – منطقة را���ص العني  عمان 
ح���ي ال���زه���ور – ����ض���ارع ال��ق��د���ص 

064779367 - 0795221191
ت��ب��ل��ي��غ��ه��ا:  امل���ط���ل���وب  الأوراق 

بالن�ضر

وزارة العدل

حمكمة بداية جزاء – 
جنح ال�ضريبة

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�ضر
رقم الدعوى: 47–17/)657–2020( - 

�ضجل عام
الهيئة/القا�ضي: جمانة �ضامل اأحمد القماز

ا�ضم الظنني: �ضامي حممود زكي املطري
ال����ع����ن����وان: ع����م����ان/ت����الع ال���ع���ل���ي/����ض���ارع ���ض��امل 
ال��ع��ط��اون��ة/ع��م��ارة رق����م 10 – رق����م ال��ه��ات��ف: 

0795520731
التهمة: تهريب �ضريبي

ي��ق��ت�����ض��ي ح�������ض���ورك ي�����وم اخل���م���ي�������ص امل����واف����ق 
2020/9/24م ال�ضاعة 09:00 للنظر يف الدعوى 
رق����م اأع�����اله ال���ت���ي اأق���ام���ه���ا ع��ل��ي��ك احل����ق ال��ع��ام 

وم�ضتكي 
تنفذ بحقك  امل��ح��دد  امل��وع��د  ف���اإذا مل حت�ضر يف 
وق��ان��ون  ال��ق��ان��ون  يف  عليها  املن�ضو�ص  الأح��ك��ام 

اأ�ضول املحاكمات اجلزائية.

اإنذار عديل موجه بوا�صطة كاتب عدل عمان املحرتم

رقم االنذار: 19048-2020 �صجل عام

املنذرة: ال�ضركة املتكاملة للتاأجري التمويلي امل�ضاهمة العامة الرقم الوطني 
للمن�ضاأة )200003348( – وكيلها املحامي الأ�ضتاذ ليث خليل حداد.

املنذر اإليها: بان ابراهيم حممود اأبو ريان - الرقم الوطني )9932040082( 
– عنوانها: عمان – اأبو ن�ضري – حي ال�ضعادة – بناية رقم )35( - موبايل 

)0797991718(

وقائع واأ�ضباب النذار
1- تعلمون باأنكم قد تعاقدمت مع املنذرة على تاأجريكم املركبة رقم )73738-
22( نوع )كيا موترز ريو( لون �ضلفر ميتالك موديل 2015 تاأجريا متويليا، 
وذلك مبوجب عقد التاأجري التمويلي رقم )519/19/69( تاريخ 2019/3/11 

)ال�ضروط العامة وال�ضروط اخلا�ضة( واملوقع بينكم وبني املنذرة.
امل�ضتحقة  ال��ت��اأج��ري  اأق�����ض��اط  ت�ضديد  ع��ن  تخلفتم  ق��د  اأن��ك��م  تعلمون  كما   -2
املحدد  املواعيد  اأعاله يف  اإليه  امل�ضار  التمويلي  التاأجري  عليكم مبوجب عقد 
للت�ضديد وذلك اعتبارا من تاريخ 2019/9/15، حيث كان قد تر�ضد بذمتكم 
ما يزيد عن �ضتة اأق�ضاط بواقع )1249( دينار، علماً باأن اجمايل ر�ضيد املبالغ 

املطلوبة، هي بواقع )8538( دينار.
3- كما تعلمون اأن تخلفكم عن ت�ضديد املبالغ املرتتبة يف ذمتكم مبوجب عقد 
م�ضتحقة  العقد  يف  الأق�ضاط  كامل  جعل  قد  اإليه  امل�ضار  التمويلي  التاأجري 
التاأجري  لعقد  اخلا�ضة  ال�ضروط  م��ن   )7( امل���ادة  باأحكام  عمال  ف��ورا  الأداء 

التمويلي املذكور وباقي ن�ضو�ص العقد.
لذا فاإن املنذرة تنذركم ب�ضورة نهائية ب�ضرورة ت�ضديد جميع اأق�ضاط التاأجري 
هذا  توجيه  تاريخ  حتى  املذكور  التمويلي  التاأجري  عقد  مبوجب  امل�ضتحقة 
الأق�ضاط  التاأخري يف ت�ضديد  اإىل عمولة  اإ�ضافة  اأعاله  اإليها  الإن��ذار وامل�ضار 

وذلك خالل فرتة ع�ضرة اأيام من تاريخ تبلغكم هذا النذار.
وبخالف ذلك فاإن املنذرة �ضت�ضطر اآ�ضفة اإىل ممار�ضة كافة حقوقها العقدية 
التاأجري  اأق�ضاط  ت�ضديد  عن  وامتناعكم  اإخاللكم  نتيجة  املدنية  والقانونية 
كافة  واتخاذ  املاأجور  ت�ضليم  باإعادة  مطالبتكم  ذلك  يف  مبا  عليكم  املتحققة 
الإجراءات الق�ضائية احلقوقية واجلزائية ل�ضرتداده، مع ت�ضمينكم ر�ضوما 

وم�ضاريف واأتعاب حماماة اأنتم يف غنى عن دفعها.

وكيل املنذرة/ املحامي ليث خليل حداد )10175(

وزارة العدل

حمكمة ال�ضتئناف ال�ضريبية
مذكرة تبليغ لئحة متييز

رقم الدعوى 81-18/)500-2020( - �ضجل عام

الهيئة/القا�ضي: الهيئة الأوىل

احلق  وع��ن��وان��ه:  التبليغ  طالب 
العام – عمان/احلق العام

وكيله الأ�ضتاذ: املدعي العام
امل����ط����ل����وب ت��ب��ل��ي��غ��ه وع����ن����وان����ه: 
ح���ازم ج��ه��اد ح�ضني ظ��اه��ر غري 
م��ق��ب��و���ص ع��ل��ي��ه – ع��م��ان/ح��ي 
ق�����ض��ري  اأم  م��ن��ط��ق��ة  امل���ق���اب���ل���ني 
وامل���ق���اب���ل���ني وال���ب���ن���ي���ات ه��ات��ف 

0795114818
تبليغ  تبليغها:  املطلوب  الأوراق 

بالن�ضر

وزارة العدل

حمكمة بداية جزاء – 
جنح ال�ضريبة

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�ضر
رقم الدعوى: 47–17/)647–2020( - 

�ضجل عام
الهيئة/القا�ضي: جهاد حممد عيد اجلندي

ا�ضم الظنني: �ضامل خليل �ضامل خليفة
ال��ع��ن��وان: ع��م��ان/ع��م��ان/خ��ري��ب��ة ال�����ض��وق وج��اوا 
الهاتف:  – رق��م  ال�ضناعية  وال��ي��ادودة/امل��دي��ن��ة 

0795402006 - 4162813
التهمة: تهريب �ضريبي

ي��ق��ت�����ض��ي ح�������ض���ورك ي�����وم اخل���م���ي�������ص امل����واف����ق 
2020/9/17م ال�ضاعة 09:00 للنظر يف الدعوى 
رق����م اأع�����اله ال���ت���ي اأق���ام���ه���ا ع��ل��ي��ك احل����ق ال��ع��ام 

وم�ضتكي 
تنفذ بحقك  امل��ح��دد  امل��وع��د  ف���اإذا مل حت�ضر يف 
وق��ان��ون  ال��ق��ان��ون  يف  عليها  املن�ضو�ص  الأح��ك��ام 

اأ�ضول املحاكمات اجلزائية.

اإنذار عديل موجه بوا�صطة كاتب عدل عمان املحرتم

رقم االنذار: 5-23-18147-2020 �صجل عام

املنذرة: ال�ضركة املتكاملة للتاأجري التمويلي امل�ضاهمة العامة الرقم الوطني 
للمن�ضاأة )200003348( – وكيلها املحامي الأ�ضتاذ ليث خليل حداد.

اأحمد عدنان عبدالقادر عبيد - الرقم الوطني )9891016408(  اإليه:  املنذر 
– عنوانه: عمان – الفحي�ص – طلوع البكالوريا - �ضارع البكالوريا – قرب 

�ضوبرماركت زنك – منزل م�ضتقل - موبايل )0799370730(

وقائع واأ�ضباب النذار
1- ت��ع��ل��م��ون ب��اأن��ك��م ق���د ت��ع��اق��دمت م���ع امل���ن���ذرة ع��ل��ى ت��اأج��ريك��م امل��رك��ب��ة رق��م 
)78126-21( نوع )لكز�ص CT200H( لون فرياين موديل 2011 تاأجريا 
تاريخ  التمويلي رقم )1726/19/69(  التاأجري  متويليا، وذلك مبوجب عقد 
وبني  بينكم  وامل��وق��ع  اخل��ا���ض��ة(  وال�����ض��روط  العامة  )ال�����ض��روط   2019/8/18

املنذرة.
امل�ضتحقة  ال��ت��اأج��ري  اأق�����ض��اط  ت�ضديد  ع��ن  تخلفتم  ق��د  اأن��ك��م  تعلمون  كما   -2
املحدد  املواعيد  اأعاله يف  اإليه  امل�ضار  التمويلي  التاأجري  عليكم مبوجب عقد 
للت�ضديد وذلك اعتبارا من تاريخ 2019/9/22، حيث كان قد تر�ضد بذمتكم 
ما يزيد عن �ضتة اأق�ضاط بواقع )1475( دينار، علماً باأن اجمايل ر�ضيد املبالغ 

املطلوبة، هي بواقع )11345( دينار.
3- كما تعلمون اأن تخلفكم عن ت�ضديد املبالغ املرتتبة يف ذمتكم مبوجب عقد 
م�ضتحقة  العقد  يف  الأق�ضاط  كامل  جعل  قد  اإليه  امل�ضار  التمويلي  التاأجري 
التاأجري  لعقد  اخلا�ضة  ال�ضروط  م��ن   )7( امل���ادة  باأحكام  عمال  ف��ورا  الأداء 

التمويلي املذكور وباقي ن�ضو�ص العقد.
لذا فاإن املنذرة تنذركم ب�ضورة نهائية ب�ضرورة ت�ضديد جميع اأق�ضاط التاأجري 
هذا  توجيه  تاريخ  حتى  املذكور  التمويلي  التاأجري  عقد  مبوجب  امل�ضتحقة 
الأق�ضاط  التاأخري يف ت�ضديد  اإىل عمولة  اإ�ضافة  اأعاله  اإليها  الإن��ذار وامل�ضار 

وذلك خالل فرتة ع�ضرة اأيام من تاريخ تبلغكم هذا النذار.
وبخالف ذلك فاإن املنذرة �ضت�ضطر اآ�ضفة اإىل ممار�ضة كافة حقوقها العقدية 
التاأجري  اأق�ضاط  ت�ضديد  عن  وامتناعكم  اإخاللكم  نتيجة  املدنية  والقانونية 
كافة  واتخاذ  املاأجور  ت�ضليم  باإعادة  مطالبتكم  ذلك  يف  مبا  عليكم  املتحققة 
الإجراءات الق�ضائية احلقوقية واجلزائية ل�ضرتداده، مع ت�ضمينكم ر�ضوما 

وم�ضاريف واأتعاب حماماة اأنتم يف غنى عن دفعها.

وكيل املنذرة/ املحامي ليث خليل حداد )10175(

وزارة العدل

حمكمة �صلح حقوق 
�صمال عمان
مذكرة تبليغ موعد جل�ضة

 للمدعى عليه/ بالن�ضر
رقم الدعوى 1-1/)2540-2020( �ضجل عام

الهيئة/ القا�ضي :
 عليا غ�ضان عبدالكرمي الذنيبات

الدولية  الرا�ضد  �ضركة   -1 عليه:  امل��دع��ى  ا�ضم 
للهجرة 2- امني �ضليمان املرايف

 3 الطابق  احلجاز  اب��راج  جممع  عمان/  عنوانه 
مكتب 307 �ضركة الر�ضيد الدولية للتجارة

ي���ق���ت�������ض���ي ح���������ض����ورك ي������وم الث�����ن�����ني امل����واف����ق 
الدعوى  يف  للنظر   8.00 ال�ضاعة   2020/9/28
املوؤ�ض�ضة  املدعي  اقامها عليك  والتي  رقم اعاله 
املحامي  وكيلها  الج��ت��م��اع��ي  لل�ضمان  ال��ع��ام��ة 

منيف حممود الطراونة
امل��ح��دد تطبق عليك  امل��وع��د  ف���اذا مل حت�ضر يف 
الح���ك���ام امل��ن�����ض��و���ص ع��ل��ي��ه��ا يف ق���ان���ون حم��اك��م 

ال�ضلح وقانون ا�ضول املحاكمات املدنية

وزارة العدل

حمكمة بداية جزاء – 
جنح ال�ضريبة

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�ضر
رقم الدعوى: 47–17/)479–2020( -

 �ضجل عام
الهيئة/القا�ضي: ح�ضام حممد علي عليان

زنربكجي  ابراهيم  حممدعامر  الظنني:  ا�ضم 
�ضاحب �ضركة حممد عامر ابراهيم زنربكجي

كتاب  ورد  عليه  مقبو�ص  عمان/غري  العنوان: 
القامة واحلدود يفيد باأنه غادر البالد بتاريخ 

2019/11/8
التهمة: تهريب �ضريبي

ي��ق��ت�����ض��ي ح�������ض���ورك ي�����وم اخل���م���ي�������ص امل����واف����ق 
2020/9/24م ال�ضاعة 09:00 للنظر يف الدعوى 
رق����م اأع�����اله ال���ت���ي اأق���ام���ه���ا ع��ل��ي��ك احل����ق ال��ع��ام 

وم�ضتكي 
تنفذ بحقك  امل��ح��دد  امل��وع��د  ف���اإذا مل حت�ضر يف 
وق��ان��ون  ال��ق��ان��ون  يف  عليها  املن�ضو�ص  الأح��ك��ام 

اأ�ضول املحاكمات اجلزائية.

وزارة العدل

حمكمة �ضلح جزاء عجلون
مذكرة تبليغ م�ضتكى عليه/بالن�ضر

رقم الدعوى: 3-20/)2019-2276( -
 �ضجل عام

الهيئة/القا�ضي: 
عبداهلل �ضالح عبداهلل بني عامر

ا�ضم املعرت�ص: اأحمد حممود ف�ضل كنعان
العمر: 30 �ضنة

بناية  احل�ضينيو  �ضارع  العنوان: عمان/املقابلني 
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التهمة: الحتيال )417(
ي��ق��ت�����ض��ي ح�������ض���ورك ي�����وم ال����ث����الث����اء امل����واف����ق 
2020/9/22 ال�ضاعة )09:00( للنظر يف الدعوى 
رق���م اأع����اله وال��ت��ي اأق��ام��ه��ا ع��ل��ي��ك احل���ق ال��ع��ام 

وم�ضتكي مهند فهمي ابراهيم املومني.
امل��ح��دد تطبق عليك  امل��وع��د  ف���اإذا مل حت�ضر يف 
الأح���ك���ام امل��ن�����ض��و���ص ع��ل��ي��ه��ا يف ق���ان���ون حم��اك��م 

ال�ضلح وقانون اأ�ضول املحاكمات اجلزائية.

وزارة العدل

حمكمة ال�ضتئناف ال�ضريبية
مذكرة تبليغ لئحة متييز

رقم الدعوى 18-81/)2020-452( 
- �ضجل عام

الهيئة/القا�ضي: الهيئة الأوىل

احلق  وع��ن��وان��ه:  التبليغ  طالب 
العام – عمان/احلق العام

وكيله الأ�ضتاذ: املدعي العام
امل����ط����ل����وب ت��ب��ل��ي��غ��ه وع����ن����وان����ه: 
العزازمة  �ضليم  حممد  حممود 
– رقم  الربيد  – الرمثا/�ضارع 

الهاتف: 0799993093
ت��ب��ل��ي��غ��ه��ا:  امل���ط���ل���وب  الأوراق 

بالن�ضر

وزارة العدل

حمكمة بداية جزاء – 
جنح ال�ضريبة

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�ضر
رقم الدعوى: 47–17/)536–2020( -

 �ضجل عام
الهيئة/القا�ضي: ح�ضام حممد علي عليان

ا����ض���م ال��ظ��ن��ني: 1- ���ض��رك��ة ال�����ض��اع��ة ل��ل��م��واق��ف 
حممد  ع���ب���داهلل  م��اج��د   -2  ، ذ.م.م  ال��ع��م��وم��ي��ة 
منفردا  بالتوقيع  ال�ضركة  عن  املفو�ص  امل��ب��ارك 

بكافة الأمور املالية والدارية والق�ضائية.
ال���ع���ن���وان: ال���زرق���اء/م���دي���ن���ة ال�����ض��رق/ب��ج��ان��ب 

منظمة كري – رقم الهاتف: 0795919110
التهمة: تهريب �ضريبي

ي��ق��ت�����ض��ي ح�������ض���ورك ي�����وم اخل���م���ي�������ص امل����واف����ق 
2020/9/24م ال�ضاعة 09:00 للنظر يف الدعوى 
رق����م اأع�����اله ال���ت���ي اأق���ام���ه���ا ع��ل��ي��ك احل����ق ال��ع��ام 

وم�ضتكي 
تنفذ بحقك  امل��ح��دد  امل��وع��د  ف���اإذا مل حت�ضر يف 
وق��ان��ون  ال��ق��ان��ون  يف  عليها  املن�ضو�ص  الأح��ك��ام 

اأ�ضول املحاكمات اجلزائية.

وزارة العدل

حمكمة �ضلح جزاء عجلون
مذكرة تبليغ م�ضتكى عليه/بالن�ضر

رقم الدعوى: 20-3/)106-2020( - �ضجل عام
الهيئة/القا�ضي: 

عبداهلل �ضالح عبداهلل بني عامر
ا�ضم املعرت�ص: اأمني �ضيد حممد �ضليمان

العمر: 44 �ضنة
ال���ع���ن���وان: ال��ك��ورة/ج��دي��ت��ا، ق���رب م��ع��م��ل ط��وب 

الربابعة
ال��ت��ه��م��ة: ال�����ض��رق��ة ال���واق���ع���ة يف م���ك���ان اخ��ا���ص 

)1/406/ج(
ي��ق��ت�����ض��ي ح�������ض���ورك ي�����وم ال����ث����الث����اء امل����واف����ق 
2020/9/22 ال�ضاعة )09:00( للنظر يف الدعوى 
رق���م اأع����اله وال��ت��ي اأق��ام��ه��ا ع��ل��ي��ك احل���ق ال��ع��ام 

وم�ضتكي مهيب حممد �ضريف الربابعة.
امل��ح��دد تطبق عليك  امل��وع��د  ف���اإذا مل حت�ضر يف 
الأح���ك���ام امل��ن�����ض��و���ص ع��ل��ي��ه��ا يف ق���ان���ون حم��اك��م 

ال�ضلح وقانون اأ�ضول املحاكمات اجلزائية.

وزارة العدل

دائرة تنفيذ الق�ضر
اخطار �ضادر عن دائرة التنفيذ/بالن�ضر
رقم الدعوى التنفيذية: 40–11/)205-

2020( – عام
ا�ضم املحكوم عليه/املدين: اأحمد عدنان يو�ضف 

الزاغة
عنوانه: الق�ضر/املوجب

رق���م الإع��الم/ال�����ض��ن��د ال��ت��ن��ف��ي��ذي: - ت��اري��خ��ه: 
2020/7/16

حمل �ضدوره: تنفيذ الق�ضر
وال���ر����ض���وم  دي���ن���ار  ب���ه/ال���دي���ن: 1500  امل���ح���ك���وم 

وامل�ضاريف والتعاب والفائدة
ت��وؤدي خ��الل خم�ضة ع�ضر يوما  اأن  يجب عليك 
تلي تاريخ تبليغك هذا الخطار اإىل املحكوم له/

املبلغ  القوا�ضمة،  حممد  ح�ضن  اأحمد  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  ت��ع��ر���ص  اأو 
الالزمة  التنفيذية  املعامالت  التنفيذ مببا�ضرة 

قانونا بحقك.
ماأمور التنفيذ الق�ضر

وزارة العدل

حمكمة بداية جزاء – 
جنح ال�ضريبة

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�ضر
رقم الدعوى: 47–17/)703–2020( - 

�ضجل عام
الهيئة/القا�ضي: لبنى علي بركات البراهيم

ا����ض���م ال��ظ��ن��ني: 1- ���ض��رك��ة ال���ورق���ة اخل�����ض��راء 
للتغليف، 2- جمال اأحمد توفيق عبدالفتاح

العنوان: �ضحاب/�ضحاب – املدينة ال�ضناعية – 
خلف ال�ضركة املثالية للطباعة

التهمة: تهريب �ضريبي
ي��ق��ت�����ض��ي ح�������ض���ورك ي�����وم اخل���م���ي�������ص امل����واف����ق 
2020/9/24م ال�ضاعة 09:00 للنظر يف الدعوى 
رق����م اأع�����اله ال���ت���ي اأق���ام���ه���ا ع��ل��ي��ك احل����ق ال��ع��ام 

وم�ضتكي 
تنفذ بحقك  امل��ح��دد  امل��وع��د  ف���اإذا مل حت�ضر يف 
وق��ان��ون  ال��ق��ان��ون  يف  عليها  املن�ضو�ص  الأح��ك��ام 

اأ�ضول املحاكمات اجلزائية.

وزارة العدل

حمكمة بداية جزاء – جنح عجلون
مذكرة تبليغ ظنني بالن�ضر

رقم الدعوى : 20-4/)109-2020( - �ضجل عام

الهيئة/القا�ضي:

 عبداهلل �ضالح عبداهلل بني عامر

ا�ضم الظنني: ريا�ص علي اأحمد اخلراب�ضة

العمر : 29 �ضنة

العنوان : عجلون/عني جنا ا�ضكان الفقرا

التهمة : خمالفة اأوامر الدفاع )7/اأ(

ي��ق��ت�����ض��ى ح�������ض���ورك ي������وم الأرب������ع������اء امل����واف����ق 

2020/9/23 ال�ضاعة )09.00( �ضباحا للنظر يف 

ال��دع��وى رق��م اأع���اله ال��ت��ي اأق��ام��ه��ا عليك احلق 

العام وامل�ضتكي 

اأو ت��ر���ض��ل وك��ي��ال ع��ن��ك تطبق  ف����اإذا مل حت�����ض��ر 

عليك الأحكام املن�ضو�ص عليها يف قانون حماكم 

ال�ضلح وقانون اأ�ضول املحاكمات اجلزائية.

وزارة العدل

دائرة تنفيذ الق�ضر
اخطار �ضادر عن دائرة التنفيذ/بالن�ضر
رقم الدعوى التنفيذية: 40–11/)253-

2020( – عام
عوده  يا�ضني  ماهر  عليه/املدين:  املحكوم  ا�ضم 

القرارعه
عنوانه: عمان/خريبة ال�ضوق – قرية �ضامل – 

بالقرب من ال�ضوق املركزي
رق���م الإع��الم/ال�����ض��ن��د ال��ت��ن��ف��ي��ذي: - ت��اري��خ��ه: 

2020/9/10
حمل �ضدوره: تنفيذ الق�ضر

وال���ر����ض���وم  دي���ن���ار  ب���ه/ال���دي���ن: 1657  امل���ح���ك���وم 
وامل�ضاريف والتعاب والفائدة

ت��وؤدي خ��الل خم�ضة ع�ضر يوما  اأن  يجب عليك 
تلي تاريخ تبليغك هذا الخطار اإىل املحكوم له/

املبلغ  الر�ضيدات،  �ضامل  �ضامن  نايف  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  ت��ع��ر���ص  اأو 
الالزمة  التنفيذية  املعامالت  التنفيذ مببا�ضرة 

قانونا بحقك.
ماأمور التنفيذ الق�ضر

وزارة العدل

حمكمة �ضلح حقوق مادبا
مذكرة تبليغ موعد جل�ضة للمدعى عليه/

بالن�ضر
رقم الدعوى: 12–1/)629-2020( - �ضجل عام

الهيئة/القا�ضي:
 معن حممد علي ر�ضوان احلياري

ا�ضم املدعى عليه: ب�ضمة م�ضبح �ضالح 
احلي�ضة

بالقرب  الغربي  مادبا/اخلط  عنوانه: 
من �ضوبرماركت العاليل

يقت�ضي ح�ضورك يوم اخلمي�ص املوافق 
�ضباحا   )09:00( ال�ضاعة   2020/9/17
اأع���اله والتي  ال��دع��وى رق��م  للنظر يف 

اأقامها عليك املدعي جامعة ال�ضراء.
فاإذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تطبق 
امل��ن�����ض��و���ص عليها يف  الأح���ك���ام  ع��ل��ي��ك 
اأ�ضول  وق��ان��ون  ال�ضلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية.

وزارة العدل

حمكمة بداية جزاء – جنح عجلون
مذكرة تبليغ ظنني بالن�ضر

رقم الدعوى : 20-4/)109-2020( - �ضجل عام

الهيئة/القا�ضي: 

عبداهلل �ضالح عبداهلل بني عامر

ا�ضم الظنني: حممد علي مو�ضى الق�ضاه

العمر : 19 �ضنة

العنوان : عجلون/عني جنا

التهمة : خمالفة اأوامر الدفاع )7/اأ(

ي��ق��ت�����ض��ى ح�������ض���ورك ي������وم الأرب������ع������اء امل����واف����ق 

2020/9/23 ال�ضاعة )09.00( �ضباحا للنظر يف 

ال��دع��وى رق��م اأع���اله ال��ت��ي اأق��ام��ه��ا عليك احلق 

العام وامل�ضتكي 

اأو ت��ر���ض��ل وك��ي��ال ع��ن��ك تطبق  ف����اإذا مل حت�����ض��ر 

عليك الأحكام املن�ضو�ص عليها يف قانون حماكم 

ال�ضلح وقانون اأ�ضول املحاكمات اجلزائية.

اإنذار عديل موجه بوا�صطة كاتب عدل عمان املحرتم

رقم االنذار: 15262-2020 - �صجل عام

املنذرة: ال�ضركة املتكاملة للتاأجري التمويلي امل�ضاهمة العامة الرقم الوطني 
للمن�ضاأة )200003348( – وكيلها املحامي الأ�ضتاذ ليث خليل حداد.

 )9911038269( الوطني  الرقم   - امل�ضطفى  حممد  نافذ  وليد  اإليه:  املنذر 
– بالقرب من م�ضجد  – طريق ال�ضالم  – ناعور  – عنوانه: ال�ضكن: عمان 
 - وي��ل  ف��ورد  – �ضركة  املدينة  – دوار  العمل: عمان  وعنوان  الكبري.  العليا 

موبايل )0798312586( – )0797772509(.

وقائع واأ�ضباب النذار
1- تعلمون باأنكم قد تعاقدمت مع املنذرة على تاأجريكم املركبة رقم )15103-
22( نوع )هونداي �ضوناتا( لون �ضمباين موديل 2012 تاأجريا متويليا، وذلك 
 2018/12/3 تاريخ   )3181/18/69( رق��م  التمويلي  التاأجري  عقد  مبوجب 

)ال�ضروط العامة وال�ضروط اخلا�ضة( واملوقع بينكم وبني املنذرة.
امل�ضتحقة  ال��ت��اأج��ري  اأق�����ض��اط  ت�ضديد  ع��ن  تخلفتم  ق��د  اأن��ك��م  تعلمون  كما   -2
املحدد  املواعيد  اأعاله يف  اإليه  امل�ضار  التمويلي  التاأجري  عليكم مبوجب عقد 
للت�ضديد وذلك اعتبارا من تاريخ 2019/10/5، حيث كان قد تر�ضد بذمتكم 
ما يزيد عن �ضتة اأق�ضاط بواقع )1626( دينار، علماً باأن اجمايل ر�ضيد املبالغ 

املطلوبة، هي بواقع )7023( دينار.
3- كما تعلمون اأن تخلفكم عن ت�ضديد املبالغ املرتتبة يف ذمتكم مبوجب عقد 
م�ضتحقة  العقد  يف  الأق�ضاط  كامل  جعل  قد  اإليه  امل�ضار  التمويلي  التاأجري 
التاأجري  لعقد  اخلا�ضة  ال�ضروط  م��ن   )7( امل���ادة  باأحكام  عمال  ف��ورا  الأداء 

التمويلي املذكور وباقي ن�ضو�ص العقد.
لذا فاإن املنذرة تنذركم ب�ضورة نهائية ب�ضرورة ت�ضديد جميع اأق�ضاط التاأجري 
هذا  توجيه  تاريخ  حتى  املذكور  التمويلي  التاأجري  عقد  مبوجب  امل�ضتحقة 
الأق�ضاط  التاأخري يف ت�ضديد  اإىل عمولة  اإ�ضافة  اأعاله  اإليها  الإن��ذار وامل�ضار 

وذلك خالل فرتة ع�ضرة اأيام من تاريخ تبلغكم هذا النذار.
وبخالف ذلك فاإن املنذرة �ضت�ضطر اآ�ضفة اإىل ممار�ضة كافة حقوقها العقدية 
التاأجري  اأق�ضاط  ت�ضديد  عن  وامتناعكم  اإخاللكم  نتيجة  املدنية  والقانونية 
كافة  واتخاذ  املاأجور  ت�ضليم  باإعادة  مطالبتكم  ذلك  يف  مبا  عليكم  املتحققة 
الإجراءات الق�ضائية احلقوقية واجلزائية ل�ضرتداده، مع ت�ضمينكم ر�ضوما 

وم�ضاريف واأتعاب حماماة اأنتم يف غنى عن دفعها.

وكيل املنذرة/ املحامي ليث خليل حداد )10175(

وزارة العدل

حمكمة �صلح حقوق 
�صمال عمان
مذكرة تبليغ موعد جل�ضة 

للمدعى عليه بالن�ضر
رقم الدعوى 1-1/)3645-2020(/�ضجل عام

الهيئة/القا�ضي: روز مي�ضيل جون �ضليبا
ا�ضم املدعى عليه: 1-�ضركة املارد لدارة و�ضمان 

املرافق ال�ضياحية، 2-نادر ايوب داوود يعقوب
عنوانه: عمان – �ضارع املدينة املنورة – بجانب 
امل��ارد لدارة و�ضمان  – �ضركة  وزاد  مطعم ملح 

املرافق ال�ضياحية
ع��ل��ي��ك��م م���راج���ع���ة ق���ل���م حم��ك��م��ة ���ض��ل��ح ح��ق��وق 
وحافظة  الدعوى  لئحة  ل�ضتالم  عمان  �ضمال 

امل�ضتندات ومرفقاتها
ي���ق���ت�������ض���ي ح���������ض����ورك ي�������وم الح���������د امل�����واف�����ق 
يف  للنظر  �ضباحا،   )8.00( ال�ضاعة   2020/9/20
الدعوى رقم اعاله والتي اقامها عليك املدعية 
– وكيلها  الجتماعي  لل�ضمان  العامة  املوؤ�ض�ضة 
النعيمات، فاذا مل حت�ضر  املحامي نبيل حممد 
يف املوعد املحدد تطبق عليك الحكام املن�ضو�ص 
ا�ضول  وق��ان��ون  ال�ضلح  حماكم  قانون  يف  عليها 

املحاكمات املدنية.



اعالن بيع باملزاد العلني 
�صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية الزرقاء

يف الدعوى التنفيذية رقم 2019/10307 
واملتكونة فيما بني: 

الدائن املرتهن: البنك العربي �ش.م.ع.
املدين الراهن:- حممود حممد مو�صى عجوة بكفالة عقاره

يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني يف الدعوى التنفيذية رقم اعاله ال�شقة رقم )111( من الطابق 
االول املقامة على قطعة االر�ض رقم )366( حو�ض )8( عوجان ال�شمايل/من ارا�شي الزرقاء نوع ملك والبالغ 
)الراهن(  املدين  لدين  �شمانا  ���ض.م.ع  العربي  البنك  )املرتهن(  الدائن  ل�شالح  واملرهونة  م   )195( م�شاحتها 
تاريخ   )100( معاملة   )736( رق��م  ال��دي��ن  ت��ام��ن  �شند  مب��وج��ب  ع��ق��اره  بكفالة  ع��ج��وة  مو�شى  حممد  حم��م��ود 
وامل�شاريف  والر�شوم  اردين  دينار  واربعمائة  ال��ف  ع�شرون   )20400( بقيمة  االوىل  الدرجة  من   2006/7/25

والفائدة حتى ال�شداد التام.
موقع العقار:-

اأول يحمل رقم )111( من �شمن عمارة مقامة على قطعة االر�ض رقم )366( حو�ض  العقار عبارة عن طابق 
عوجان ال�شمايل رقم )8( لوحة )27( من ارا�شي قرية الزرقاء وم�شاحته 195 مرت مربع ح�شب �شند الت�شجيل 
ويقع العقار يف نهاية منطقة اجلبل االبي�ض على تقاطع �شارع زينب بنت العوام مع �شارع �شامل الفا�شل خلف 

املدر�شة ال�شاملة الثانوية للبنات وخلف معمل االأهرام للرخام واجلرانيت وجميع اخلدمات متوفرة. 
و�شف العقار:-
وهو عبارة عن:

اليها بدرج من  الو�شول  * طابق من �شمن عمارة من اخلر�شانة واالعمدة اال�شمنتية وواجهتن حجر ويتم 
مربع  مرت   195 الت�شجيل  �شند  ح�شب  وم�شاحتها  امل��ج��اورة  لالبنية  ومال�شقة  م�شعد  يوجد  وال  اجلرانيت 
وحميطها بلكون م�شاحته 20 مرت مربع تقريباً من �شمن م�شاحة ال�شقة والطابق مف�شول �شقتن كل �شقة 

م�شغولة من قبل ا�شخا�ض. 
* ال�شقة االأوىل عبارة عن غرفة وحمام عادي من ال�شرياميك ومطبخ مفتوح على �شالة واملطبخ خزائن علوية 

و�شفلية من االملنيوم وعليها رخام. 
* ال�شقة الثانية عبارة عن غرفتن و�شالة حرف )L( وحمام عادي ومطبخ وخزائن �شفلية من االملنيوم وعليها 
رخام وكال ال�شقتن )الطابق( ت�شطيباته عاديه وال يوجد ديكورات وال�شبابيك من االملنيوم وترا�ض على حميط 

الطابق والبالط بلدي موزايكو والت�شطيبات عادية والبناء قدمي عمره اأكرث من 30 عام
�شاغلي العقار:-

- ال�شقة االأوىل م�شغولة من قبل جمال حممد مو�شى عجوه.
- ال�شقة الثانية م�شغولة من قبل املحكوم عليه حممود حممد مو�شى عجوه. 

تقدير قيمة العقار:-
- قدر قيمة مرت االر�ض ب 90 دينار للمرت املربع الواحد.

- قدر مرت البناء ب 80 دينار للمرت املربع الواحد 
وعليه يكون ال�شعر االجمايل للطابق وح�شته من ار�ض العقار )19200( دينار. 

فمن لديه رغبة بال�شراء عليه مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية الزرقاء خالل ثالثون يوما 
من اليوم التايل لن�شر هذا االإعالن يف �شحيفة حملية او الدخول اىل موقع املزادات االإلكرتوين 
اخلا�ض بوزارة العدل )https://auctions.moj.gov.jo( م�شطحبا معه 10% من 

القيمة املقدرة كتاأمينات علما بان اجور الداللة والطوابع والن�شر على املزاود االخري.
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية الزرقاء

دائرة تنفيذ حمكمة املوقر
الرقم 2020/108 ع

اعالن بيع باملزاد العلني )للفرق ال�صا�صع( ملدة ثالثون يوما 
�صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة املوقر يف الق�صية التنفيذية 

رقم 2020/108 ع واملتكونة بني: -
املحكوم له/بنك االردن/�صركة م�صاهمة عامة وكيله املحاميان 

ا�صامة �صكري وهيثم ال�صخانبة 
واملحكوم عليها: �صركة الهدف لل�صناعات البال�صتيكية 

يعلن للعموم انه مطروح للبيع باملزاد العلني القطعة رقم 114 حو�ض 
8 ام بطمه وما عليها من ان�شاءات قرية النقرية من اأرا�شي املوقر وهي 
نوع ملك، والبالغ م�شاحتها 11 دومن و114م2 والعائد ملكيتها للمحكوم 

عليه �شركه الهدف لل�شناعات البال�شتيكية. 
�شند  مب��وج��ب  االردن  بنك  ال��دائ��ن  ل�شالح  للدين  تاأمينا  وامل��و���ش��وع��ة 
تاأمن الدين رقم 119 معاملة رقم 12 تاريخ 2017/7/20 )درجة اأوىل( 

واملو�شوفة ح�شب تقرير اخلربة على النحو التايل:- 
املوقع العام للعقار:

تقع القطعة من تقاطع ج�شر احلامتية مع �شارع ال�شتن الدويل باجتاه 
الذهيبة ال�شرقية )الدهام( اىل اجلنوب وتبعد بهذا االجتاه تقريبا عن 

اجل�شر )250( مرت تقريبا، والقطعة م�شتطيلة ال�شكل وت�شلح للبناء. 
ال�شارع املار من امام القطعة معبد خلطات ا�شفلتية ويقع على الواجهة 
الغربية لها وهو الذي يخدم القطعة وبعر�ض )12( مرت، وهناك �شبكة 
كهرباء تخدم املنطقة من �شمنها القطعة، تقع القطعة �شمن �شناعات 
خفيفة باإحكام خا�شة كما يوجد �شارع اخر علة واجهة القطعة اجلنوبية 

وعلى طولها.
ابنية  وعليها  قليال  مرتفعة  وه��ي  ل��ل��زراع��ة  ت�شلح  تربة  ذات  القطعة 
وهناجر وغرف عمال وبئر ماء وغريها. وبع�ض القطع املجاورة م�شتغلة 

من قبل اأ�شحابها م�شانع.
حماطة ب�شور قائم بارتفاع )2( مرت تقريبا وداخل ال�شور يوجد مبنى 
وغرف  كهرباء  وحم��ول  امل��اء  بئر  مثل  اأخ��رى  ومباين  وهناجر  مكاتب 

عمال 

رقم رقم القطعة  احل�ش�ضا�شم املالك 
احلو�ض

M2/امل�شاحة

�شركة الهدف 
لل�شناعات 

البال�شتيكية 

8/ام بطمه/114 لوحة 3 كامال 
ملك قرية 

النقرية 

  11212
مرت مربع =

و�شف قطعة االأر�ض: 
1. عند الدخول من البوابة الرئي�شية وعلى الي�شار تظهر مبنى مكون 

من طابق ار�شي وطابق اول وجزء من طابق ثاين.
2. مبنى الهناجر وهي ثالث م�شتويات يف االرتفاع و�شط القطعة.

3. يوجد طابق �شدد يف اجلزء االأخري من الهناجر مب�شاحة )245( م2
4. ي��وج��د ع���دد م��ن ال��غ��رف امل�����ش��ق��وف��ة ب��ال��زي��ن��ك��و وامل��ك�����ش��وف��ات لغايات 

التخزين.
5. يوجد بئر ماء يف املوقع م�شبوب وم�شقوف بالباطون. 

6. يوجد حمول كهرباء ببوابة داخل القطعة. 

تقدير القيمة: 
ال�شعر االإجمايل للقطعة �شعر املرت املربع امل�شاحة رقم القطعة 

224240 دينار 20 دينار11411212

ومببلغ اجمايل )224240( مائتي واأربع وع�شرون الفا ومائتي واأربعون 
دينار اأردين.

تقدير املن�شاأت على االأر�ض: 
1. طابق ار�شي هناجر )م�شغل+ م�شتودع( 

وثالثمائة  الفا  واربعون  وثمانية  مائة   148300  = دينار   100 ×  1483
دينار.

2. مبنى االإدارة طابق ار�شي + اول+ جز من الثاين
176م2 × 200 دينار= )35200( خم�شة وثالثون الفا ومائتي دينار.

3. طابق �شدد يف اجلزء االأخري من الهنجر 
245م2 × 80 دينار= 19600 ت�شعة ع�شرة الفا و�شتمائة دينار.

امل��اء واالأ���ش��وار وال�شاحات وغ��ريه��ا م��ن اعمال  4. غ��رف اخل��زي��ن وبئر 
خارجية 

تقدر باملطبوع =10000 ع�شر االلف دينار. 
قيمة العقار: 

البند رقم )1( + البند رقم )2(
 437340  = دي��ن��ار   )10000+19600+35200+148300(  + دي��ن��ار   224240

اربعمائة و�شبعة وثالثون الفا وثالثمائة واربعون دينار. 
وقد متت احاله العقارعلى املزاود االأخري املحكوم له بنك االأردن مببلغ 

)218670( مئتان وثمانية ع�شر الف و�شتمائة و�شبعون دينار.
فعلى من يرغب باملزاودة على العقار عليه مراجعة دائرة تنفيذ املوقر 
خ���الل ث��الث��ون ي���وم م��ن ال��ي��وم ال��ت��ايل م��ن ت��اري��خ ن�شر ه���ذا االإع���الن 
وم�شحبا معه 10% من القيمة املقدرة كتاأمينات للدخول باملزاد العلني 

علما باأن اجور الداللة والطوابع تعود على املزاود االخري.
ماأمور تنفيذ حمكمة املوقر

دائرة تنفيذ حمكمة بداية عمان
الرقم 2020/4323 ع

اعالن بيع باملزاد العلني )اإحالة موؤقتة( ملدة خم�صة 
ع�صر يوما �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية 

عمان يف الق�صية التنفيذية رقم 2020/4323 ع 
واملتكونة بني:

املحكوم له/بنك االردن/�صركة م�صاهمة عامة وكيله 
املحاميان ا�صامة �صكري وهيثم ال�صخانبة 

واملحكوم عليهما: 1. و�صاح حممود حممد طومار.
2. اأ�صرف ه�صام علي بركات.

يعلن للعموم انه مطروح للبيع باملزاد العلني ال�شقة رقم 102 الواقعة 
على قطعة االأر�ض رقم 699 حو�ض 41 ام �شويوينه ال�شمايل قرية عمان 
وهي نوع ملك، تنظيم القطعة �شكن ج والبالغ م�شاحتها 111 مرت مربع 
والعائد ملكيتها للمحكوم عليهما و�شاح حممود حممد طومار وا�شرف 
ه�شام علي بركات واملو�شوعة تاأمينا للدين ل�شالح الدائن بنك االردن 
مبوجب �شند تاأمن الدين رقم 1150 معاملة رقم 62 تاريخ 2017/8/10 

واملو�شوفة ح�شب تقرير اخلربة على النحو التايل:-
اأواًل: تفا�شيل املوقع:

ال�شمايل(  العن حو�ض )41-ام �شويوينه  االأر���ض يف عمان/را�ض  تقع 
بحي الزهور على �شار دومة اجلندل وبالقرب من ميدان ال�شحابة من 

اأرا�شي ت�شجيل عمان.
ثانياً: تفا�شيل العقار: -

واالأر�ض مقام عليها عمارة �شقق �شكنية الواجهات اخلارجية من احلجر 
ومكونة من 6 طوابق وكل طابق مكون من:

طابق الت�شوية الثانية:
عبارة عن موقف �شيارات وخدمات م�شرتكة.

وباقي الطوابق كل طابق عبارة عن �شقتن �شكنيتن وبيت درج وم�شعد 
عدا  االأر�شي  الطابق  من  الغربية  ال�شقة  هي  املعنية  وال�شقة  كهربائي 

�شطحها رقم )102( واملكونة من:
�شالون مع فرندا �شغرية + حمام �شيوف ومطبخ مع فرندا م�شرتكة 

مع ال�شالون و3 غرف 
نوم وحمام عدد )3( وهي م�شغولة باالإيجار.

الت�شطيب الداخلي:
االر���ش��ي��ات ل��ل�����ش��ال��ون وامل���م���رات رخ����ام، اأر���ش��ي��ات غ���رف ال��ن��وم ب��الط 
ال�شبابيك املنيوم مع اباجورات و�شبك حماية، املطبخ  حملي موزايكو، 
واحلمامات جدران وار�شية �شرياميك، اجلدران دهان امل�شن، املطبخ 

راكب خزائن املنيوم، اطقم احلمامات بانيو. 
 102 رق��م  �شطحها  ع��دا  االأرا���ش��ي  الطابق  من  الغربية  ال�شقة  م�شاحة 

)111(م2 يقدر عمر البناء ب 9 �شنوات. 
التقدير:

امل�شاحة/الو�شف 
م2

قيمة 
د/م2

القيمة 
االجمالية 

مالحظات 

ال�شقة ال�شرقية 
من الطابق 
االر�شي عدا 

�شطحها رقم 102 

11135038850

 املجموع 38850
القيمة 

االجمالية 
ثمانية وثالثون الف وثمامنائة وخم�شون دينار اردين. 

وقد مت اإحالة العقار اإحالة موؤقتة على املزاود االأخري املحكوم له بنك 
االأردن مببلغ )9713( ت�شعة االف و�شبعمائة وثالثة ع�شر دينار.

فعلى من يرغب باملزاودة الدخول اىل املوقع االلكرتوين لوزارة العدل/
 https://auctions.moj.gov.jo االلكرتوين  املزاد  تطبيق 
تاريخ ن�شر هذا االإعالن  التايل من  اليوم  خالل خم�شة ع�شر يوم من 
كتاأمينات  امل��ق��درة  القيمة  م��ن   %10 ب��واق��ع  الكرتونيا  ال��ع��رب��ون  ودف���ع 
تعود على  وال��ط��واب��ع  ال��دالل��ة  اج��ور  ب��اأن  العلني علما  ب��امل��زاد  للدخول 

املزاود االخري. 
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية عمان

وزارة العدل

حمكمة �صلح حقوق 
غرب عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�شة 
للمدعى عليه/ بالن�شر

رقم الدعوى 4-1/)2259-2020( �شجل عام
الهيئة/ القا�شي هبه عدنان عارف جعفر

ا�شم املدعى عليه: 1- �شركة اوكازاكي 
مول 2- ماهر خليل حممود حجازي

ع��ن��وان��ه ع���م���ان/ ع��م��ان – ال�����ش��اب��ع – 
�شارع عبداهلل غو�شه

ي��ق��ت�����ش��ي ح�������ش���ورك ي�����وم اخل��م��ي�����ض 
 8.15 ال�����ش��اع��ة   2020/9/24 امل���واف���ق 
اع���اله والتي  ال��دع��وى رق��م  للنظر يف 
العامة  املوؤ�ش�شة  املدعي  عليك  اقامها 
املحامي  وكيلها  االجتماعي  لل�شمان 

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

املحاكمات املدنية

وزارة العدل
حمكمة بداية جزاء 

ال�صريبة – جنح 
مذكرة تبليغ ظنن/بالن�شر

رقم الدعوى: 47–17/)697–2020( 
- �شجل عام

الهيئة/القا�شي:
 لبنى اأحمد عو�ض مرعي كري�شان

ر�شيد  م�شطفى  اأحمد  الظنن:  ا�شم 
جارو�شي

العنوان: عمان
التهمة: تهريب �شريبي

يقت�شي ح�شورك يوم الثالثاء املوافق 
2020/9/22م ال�شاعة 09:00 للنظر يف 
الدعوى رقم اأعاله التي اأقامها عليك 

احلق العام وم�شتكي 
ف��اإذا مل حت�شر يف املوعد املحدد تنفذ 
يف  عليها  املن�شو�ض  االأح���ك���ام  بحقك 
ال��ق��ان��ون وق���ان���ون اأ����ش���ول امل��ح��اك��م��ات 

اجلزائية.

وزارة العدل

حمكمة بداية جزاء 
ال�صريبة – جنح 

مذكرة تبليغ ظنن/بالن�شر
رقم الدعوى: 47–17/)635–2020( - 

�شجل عام
الهيئة/القا�شي: ح�شام حممد علي عليان

�شالح  �شليمان  ن�شيم  ال��ظ��ن��ن:  ا���ش��م 
الدي�شي

ال���ع���ن���وان: ع���م���ان/ع���م���ان ال�����ش��وي��ف��ي��ة 
�شارع �شالح زكي علي بناية 19 – رقم 

الهاتف: 0796806000
التهمة: تهريب �شريبي

يقت�شي ح�شورك يوم اخلمي�ض املوافق 
2020/9/24م ال�شاعة 09:00 للنظر يف 
الدعوى رقم اأعاله التي اأقامها عليك 

احلق العام وم�شتكي 
ف��اإذا مل حت�شر يف املوعد املحدد تنفذ 
يف  عليها  املن�شو�ض  االأح���ك���ام  بحقك 
ال��ق��ان��ون وق���ان���ون اأ����ش���ول امل��ح��اك��م��ات 

اجلزائية.

وزارة العدل
حمكمة �شلح حقوق مادبا

مذكرة تبليغ موعد جل�شة للمدعى عليه/
بالن�شر

رقم الدعوى: 12–1/)506-2020( - �شجل عام
الهيئة/القا�شي: �شماح �شمري ح�شني ال�شدر

ا����ش���م امل����دع����ى ع���ل���ي���ه: ب�����ش��م��ا ���ش��ال��ح 
عبدالعزيز الطيبن

 – الغربي  احلي  مادبا/مادبا  عنوانه: 
�شارع فل�شطن

يقت�شي ح�شورك يوم الثالثاء املوافق 
�شباحا   )09:00( ال�شاعة   2020/9/22
اأع���اله والتي  ال��دع��وى رق��م  للنظر يف 
اال���ش��راء  �شركة  امل��دع��ي  اأق��ام��ه��ا عليك 

للتعليم واال�شتثمار.
فاإذا مل حت�شر يف املوعد املحدد تطبق 
امل��ن�����ش��و���ض عليها يف  االأح���ك���ام  ع��ل��ي��ك 
اأ�شول  وق��ان��ون  ال�شلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية.

وزارة العدل

حمكمة �شلح حقوق مادبا
مذكرة تبليغ موعد جل�شة للمدعى عليه/

بالن�شر
رقم الدعوى: 12–1/)580-2020( - �شجل عام

الهيئة/القا�شي: 
معن حممد علي ر�شوان احلياري

ا�شم املدعى عليه: علي حممد غديفان 
املوعد الغ�شوري

مدر�شة  مقابل  مادبا/حنينا  عنوانه: 
حنينا

يقت�شي ح�شورك يوم اخلمي�ض املوافق 
�شباحا   )09:00( ال�شاعة   2020/9/17
اأع���اله والتي  ال��دع��وى رق��م  للنظر يف 
اال���ش��راء  �شركة  امل��دع��ي  اأق��ام��ه��ا عليك 

للتعليم واال�شتثمار.
فاإذا مل حت�شر يف املوعد املحدد تطبق 
امل��ن�����ش��و���ض عليها يف  االأح���ك���ام  ع��ل��ي��ك 
اأ�شول  وق��ان��ون  ال�شلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية.

وزارة العدل
حمكمة بداية جزاء 

ال�صريبة – جنح 
مذكرة تبليغ ظنن/بالن�شر

رقم الدعوى: 47–17/)696–2020( 
- �شجل عام

الهيئة/القا�شي:
 لبنى اأحمد عو�ض مرعي كري�شان

عبد  خلف  اأحمد  الظنن:  ا�شم 
ال�شامل

العنوان: العقبة/غري معروف
التهمة: تهريب �شريبي

الثالثاء  يوم  ح�شورك  يقت�شي 
ال�شاعة  2020/9/22م  امل��واف��ق 
رقم  ال��دع��وى  يف  للنظر   09:00
اأقامها عليك احلق  التي  اأع��اله 

العام وم�شتكي 
فاإذا مل حت�شر يف املوعد املحدد 
املن�شو�ض  االأحكام  تنفذ بحقك 
عليها يف القانون وقانون اأ�شول 

املحاكمات اجلزائية.




