








مذكرة تبليغ قرار حكم للم�ضت�أنف �ضده

�ض�درة عن حمكمة ا�ضتئن�ف اجلم�رك

رقم الدعوى: 2019/581 ا�ضتئن�ف جزاء هيئة 

اجلم�رك اال�ضتئن�فية الث�نية

1- م�جد خ�لد عبده العكور.
ملا �سبق وتاأ�سي�سًا على ما تقدم تقرر املحكمة ما يلي:

اأ�سول  قانون  من   267 املادة  باأحكام  عماًل  اواًل: 

القرار  وتاأييد  اال�ستئناف  رد  اجلزائية  املحاكمات 

امل�ستاأنف فيما يتعلق بالنق�ص احلا�سل يف حمتويات 

االيداع رقم )20083380(.

ا�سول  قانون  من   269 املادة  باأحكام  عماًل  ثانيًا: 

فيما  امل�ستاأنف  القرار  ف�سخ  اجلزائية  املحاكمات 

التنازل  حمتويات  يف  احلا�سل  بالنق�ص  يتعلق 

باأحكام  وعماًل  الوقت  وبذات   )2018003935( رقم 

ل�سنة   33 رقم  اجلمارك  قانون  من  206/ج  املادة 

ا�سافة  القانون  ذات  من   196 املادة  وبداللة   2018

على  املرتتبة  املبيعات  على  العامة  ال�سريبة  مقدار 

والبالغة   )2018003935( رقم  التنازل  حمتويات 

والر�سوم  املهربة  الب�ساعة  قيمة  اىل  دينار   )80(

مبلغ  امل�سادرة  بدل  جمموع  ي�سبح  بحيث  املوحدة 

3719.80 دينار.

ثالثًا: اعادة االأوراق اىل م�سدرها.

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  با�سم  تدقيقًا  �سدر  قراراً 

حفظه  املعظم  احل�سني  ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك 

اهلل ورعاه بتاريخ 2019/12/17.

مذكرة تبليغ موعد جل�ضة للمدعى عليه 

�ض�درة من حمكمة  حقوق �ضلح عم�ن 

رقم الدعوى: 2020/255    الهيئة: 

عم�د العدوان  

ا�سم املدعى عليه و�سهرته :

 ه�ض�م ب�ض�م حممد اخلطيب 

مكان  جمهول   : له  عنوان  اآخر 

االقامة: يبلغ بالن�سر

 2020/1/23 يف  ح�سورك  يقت�سي 

 09:00 ال�ساعة  اخلمي�ص  يوم  الواقع 

التي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

االهلي  البنك  �سركة  عليك  اقامتها 

املتحدون  �سركة  وكيلها  م.ع  االردين 

احمد  املحامي   - والتحكيم  للقانون 

طهبوب هاتف )065548787(

مذكرة تبليغ قرار حكم

�ض�درة عن �ضلح حقوق عم�ن املوقرة 

رقم الدعوى:  )2019/2318(  ت�ريخ 

�ضدور القرار: )2019/2/21(.

املدعي: البنك االهلي االردين.

للقانون  املتحدون  �سركة   : وكيلها 

هاتف  طهبوب  احمد  املحامي   - والتحكيم 

.)065548787(

املدعى عليه: 

ع�ض�م عبد اهلل حممد ابو طه.

وعنوانه: معان/را�ص النقب ق�سبة معان.

للمدعي  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  الزام 

املبلغ املدعى به  والبالغ  )7448.875( دينار 

وامل�ساريف  الر�سوم  عليه  املدعى  وت�سمني 

حماماة  اتعاب  بدل  دينار   )372( ومبلغ 

تاريخ  من   ٪9 بواقع  القانونية  والفائدة 

املطالبة وحتى ال�سداد التام.

حمكمة بداية جزاء - جنح اجلم�رك

مذكرة علم وخرب تبليغ اعالم جزائي �ض�درة عن 

حمكمة بداية جزاء - جنح اجلم�رك

رقم الق�ضية وت�ريخ �ضدور القرار: 17-48/

)344-2018( - �ضجل ع�م ت�ريخ �ضدور القرار: 

2019/4/21
م�ستكي: دائرة اجلمارك العامة واآخرون.

ا�سم املحكوم عليه: 

حممد عبد الرزاق م�ضطفى ال�ضب�ط�ت
الرقم الوطني: 9751015106

عنوان املطلوب تبليغه: *** /عمان.

خال�سة احلكم : تقرر املحكمة ما يلي :- 

اوال : عمال باأحكام املادة 177 من قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية 

اإدانة الظنني بجرم تهريب دخان خمتلف االأنواع بكمية )1217( 

اأردنيه  لوحه   )17-37736( رقــــم  النقل  بوا�سطة  �سجائر  كروز 

 20 رقم  اجلمارك  قانون  من  و204   203 املادتني  الأحكام  وفقا 

 30 املادة  الأحكام  وفقا  املبيعات  و�سريبة  وتعديالته   1998 ل�سنة 

من قانون ال�سريبة العامة على املبيعات واحلكم عليه مبا يلي : 

العقوبة  تنفيذ  العقوبات  قانون  من   72 املادة  باأحكام  عماًل   -1

دينار   200 الغرامة  لت�سبح  عليه  املحكوم  بحق  االأ�سد  اجلزائية 

والر�سوم . 

على  مدنيا  تعوي�سا  باعتبارها  بالغرامات  الظنني  الزام   : ثانيا 

النحو التايل : 

القيمة  ن�سف  بواقع  دينار   )1580,500( مبلغ  غرامة  بدفع   -1

206/ب/3  املادة  باحكام  عمال  اجلمارك  لدائرة  مدين  كتعوي�ص 

من قانون اجلمارك . 

املرتتبة  ال�سريبة  مثلي  بواقع  دينار   )39500( غرامة  بدفع   -2

املبيعات  �سريبة  لدائرة  مدين  كتعوي�ص  املهربة  الب�ساعة  على 

عمال باأحكام املادة 35 من قانون ال�سريبة العامة على املبيعات. 

اجلمارك  قانون  من  اجلمارك  قانون  من  ج   /206 باملادة  عمال   -3

احلكم مب�سادرة كمية الدخان امل�سبوطة . 

4- الزام الظنني بدفع مبلغ )632,200( دينار بدل م�سادره وا�سطة 

النقل عمال باحكام املادة206/د من قانون اجلمارك رقم 20 ل�سنه 

1998 بواقع 20٪ من قيمة الب�ساعة.

نوع اجلرم : تهريب دخان )203( 

نوع احلكم : مبثابة الوجاهي

حمكمة �ضلح جزاء اربد

مذكرة تبليغ م�ضتكى عليه موعد جل�ضة

رقم الدعوى: 3-15/)2019-14411( 

- �ضجل ع�م  الهيئة/الق��ضي: منري علي 

عبد الق�در اللوام�.

االقرا�ص  موؤ�س�سة  وعنوانه:  التبليغ  طالب 

الزراعي.

ال�سلط/ال�سالمل - رقم الهاتف: 0797133041

فرحان  حممد  ح�سن  االأ�ستاذ:  وكيله 

امل�ساقبه.

املطلوب تبليغه  وعنوانه: 

حممد علي خ�لد القويدر.
الن�سيم/ ا�سواق  القبة/قرب  اربد/دوار 

عمارة )36(.

االأوراق املطلوب تبليغها: موعد جل�سة

املوافق  اخلمي�ص  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2020/1/23 ال�ساعة 09:00 للنظر يف الدعوى 

اأو  تر�سل وكياًل  اأعاله, فاذا مل حت�سر  رقم 

املن�سو�ص  االحكام  عليك  تطبق  عنك 

وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون  يف  عليها 

ا�سول املحاكمات اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنح اجلم�رك 

مذكرة تبليغ ظنني / ب�لن�ضر 

رقم الدعوى 48 - 17 / )13 - 2020( 

- �ضجل ع�م الهيئة/الق��ضي �ض�مر احمد 

عبد الكرمي الطراونه

ا�سم الظنني

 احمد حممود �ض�مل طي�ض�ن. 
العمر 45 �سنة

العنوان الرمثا/الرمثا

التهمة تهريب دراجة )203(.

يقت�سي ح�سورك يوم االحد املوافق 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2020/1/19

الدعوى رقم اأعاله التي اقامها عليك 

عام  مدعي  وم�ستكي  العام  احلق 

اجلمارك.

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تنفذ 

عليها  املن�سو�ص  االأحكام  بحقك 

ا�سول  وقانون  اجلمارك  قانون  يف 

املحاكمات اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنح اجلم�رك 

مذكرة تبليغ ظنني / ب�لن�ضر 

رقم الدعوى 48 - 17 / )1644 - 

2019( - �ضجل ع�م الهيئة/الق��ضي 

احمد ابراهيم عبد اهلل ال�ضم�دي

ا�سم الظنني :

 عمر حممد علي العث�مني.
العمر 25 �سنة

 - /الرا�سدية  القويرة   : العنوان 

الهاتف:  رقم   - الرئي�سي  ال�سارع 

0785810366

التهمة : تهريب �سيارة )203(.

اخلمي�ص  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

 09:00 ال�ساعة   2020/1/23 املوافق 

التي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

وم�ستكي  العام  احلق  عليك  اقامها 

مدعي عام اجلمارك.

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تنفذ 

عليها  املن�سو�ص  االأحكام  بحقك 

ا�سول  وقانون  اجلمارك  قانون  يف 

املحاكمات اجلزائية.

حمكمة اجلم�رك االبتدائية

مذكرة علم وخرب تبليغ اعالم حكم 

جزائي �ض�در عن حمكمة اجلم�رك 

البدائية - جنح اجلم�رك

رقم الدعوى اجلزائية: 2005/171
تاريخ �سدور القرار: 2005/3/31

ا�سم امل�ستكي: مدعي عام اجلمارك

ا�سم املحكوم عليه: 

جميد ابراهيم
 )عراقي اجلن�سية(.

عنوان املطلوب تبليغه: عمان/غري معروف.

خال�سة احلكم ومدرجاته: تقرر املحكمة ما يلي:

1- غرامة 200 دينار والر�سوم.

ل�سالح  والت�سامن  بالتكافل  دينار   16685 غرامة   -2

اجلمارك.

3- غرامة 766.800 دينار بالتكافل والت�سامن ل�سالح 

دائرة �سريبة املبيعات.

بدل  والت�سامن  بالتكافل  دينار   9585 غرامة   -4

م�سادرة.

والت�سامن  بالتكافل   ٪5 بواقع  دينار   355 غرامة   -5

بدل م�سادرة وا�سطة النقل.

بتاريخ  �سدر  لالعرتا�ص  قاباًل  غيابيًا  حكمًا 

.2005/3/31

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�ضلط 

مذكرة تبليغ ظنني / ب�لن�ضر 

رقم الدعوى : 11 - 4 / )1 - 2020( 

- �ضجل ع�م الهيئة/الق��ضي ب�ض�م حممد 

نزال الده�مني.
ا�سم الظنني : 

حممود خليل جربين زين. 
العمر 40 �سنة

م�سجد  ال�سلط/املهند�سني/قرب   : العنوان 

احد.

القوات  افراد  احد  على  االعتداء    : التهمة 

عام/درك/دفاع  امل�سلحة/خمابرات/امن 

اال�سلحة  قانون  خمالفة   -   )2/187( مدين 

بدون  ناري  �سالح  )حيازة  والذخائر 

ترخي�ص( )11/د(.

املوافق  االثنني  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2020/1/20 ال�ساعة 09:00 للنظر يف الدعوى 

العام  احلق  عليك  اقامها  التي  اأعاله  رقم 

وم�ستكي 

فاإذا مل حت�سر او  تر�سل وكياًل عنك تطبق 

قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

اجلزائية.

مذكرة تبليغ موعد جل�ضة للمدعى عليه 

�ض�درة من حمكمة  حقوق �ضلح عم�ن 

رقم الدعوى: 2020/278    الهيئة: عم�د العدوان  

ا�سم املدعى عليه و�سهرته :

 ورثة املرحوم ف�يز عبد الفت�ح رج� 

الداود ب�ال�ض�فة اىل تركة مورثهم.

ا�ضراء ف�يز عبد الفت�ح الداود.

ا�ضم�ء ف�يز عبد الفت�ح الداوود.

ح�مت ف�يز عبد الفت�ح الداود.

ح�زم ف�يز عبد الفت�ح الداود.

وعد ف�يز عبد الفت�ح الداود.

ايه ف�يز عبد الفت�ح الداود.

ورثة املرحوم ف�يز عبد الفت�ح رج� 

الداود ب�ال�ض�فة اىل تركة مورثهم.
اآخر عنوان له : الرمثا - حي اال�سكان - قرب اجلي�ص 

ال�سعبي �سابقًا.

يوم  الواقع   2020/1/23 يف  ح�سورك  يقت�سي 

رقم   الدعوى  يف  للنظر   09:00 ال�ساعة  اخلمي�ص 

البنك  �سركة  عليك  اقامتها  التي  اعاله   2020/278

املتحدون  �سركة  وكيلها  م.ع  االردين  االهلي 

هاتف  طهبوب  احمد  املحامي   - والتحكيم  للقانون 

)065548787(

مذكرة تبليغ موعد جل�ضة للمدعى عليه 

�ض�درة من حمكمة  حقوق �ضلح عم�ن 

رقم الدعوى: 2020/214    الهيئة: 

عم�د العدوان  

ا�سم املدعى عليه و�سهرته : 

خ�لد عبد ربه احمد خ�ض�ن 

مكان  جمهول   : له  عنوان  اآخر 

االقامة: يبلغ بالن�سر

 2020/1/23 يف  ح�سورك  يقت�سي 

 09:00 ال�ساعة  اخلمي�ص  يوم  الواقع 

 2020/214 رقم   الدعوى  يف  للنظر 

�سركة  عليك  اقامتها  التي  اعاله 

وكيلها  م.ع  االردين  االهلي  البنك 

والتحكيم  للقانون  املتحدون  �سركة 

هاتف  طهبوب  احمد  املحامي   -

)065548787(

مذكرة تبليغ قرار حكم

�ض�درة عن �ضلح حقوق عم�ن املوقرة 

رقم الدعوى:  )2019/2703(  ت�ريخ 

�ضدور القرار: )2019/2/28(.

املدعي: البنك االهلي االردين.

للقانون  املتحدون  �سركة   : وكيلها 

هاتف  طهبوب  احمد  املحامي   - والتحكيم 

.)065548787(

املدعى عليه: 

حممد قدري حممد احليلواين.
قرب  اجلنوبي  احلي  اربد/اربد  وعنوانه: 

اربد مول.

الزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي املبلغ 

وت�سمني  دينار   )969( والبالغ   به   املدعى 

ومبلغ  وامل�ساريف  الر�سوم  عليه  املدعى 

والفائدة  حماماة  اتعاب  بدل  دينار   )48(

املطالبة  تاريخ  من   ٪9 بواقع  القانونية 

وحتى ال�سداد التام.

انذار ب�لعودة اىل العمل اىل املوظفني 

الت�لية اأ�ضم�وؤهم:-

1. طالل احمد �ض�مل الرحيبة.

2. عواد ن��ضر فهد هي�ض�ن.

3. ن��ضر �ض�تي هالل املزاودة.

4. حممد ف�لح االأ�ضمر الغم��س.

5. �ضدام علي خلف العي�ضى.

6. ح�ضن �ضعود ف�عور الالحم.

7. علي ف�زع �ضالمة امل�ض�عيد.
املوقع  يف  عملكم  مكان  عن  لتغيبكم  نظراً 

البحر  �سركة  �سمن  لعملكم  املخ�س�ص 

ونقل  واحلماية  لالأمن  امل�سلحة  املتو�سط 

االأموال الأكثـر من ع�سرة اأيام متتالية دون 

وا�ستناداً  ال�سركة  فان  م�سبق  اذن  اأو  عذر 

تنذركم  االردين  العمل  قانون  الأحكام 

اليومني  خالل  عملكم  اىل  العودة  ب�سرورة 

من تاريخ االنذار وبخالف ذلك فانه �سوف 

بحقكم  القانونية  االجراءات  اتخاذ  يتم 

العمل  قانون  من  28/هـ  املادة  الحكام  �سنداً 

االأردين.

�ضركة البحر املتو�ضط 

امل�ضلحة لالأمن واحلم�ية

حمكمة �ضلح جزاء عجلون

مذكرة تبليغ م�ضتكى عليه/ب�لن�ضر

رقم الدعوى: 20 - 3 )1796 - 2019( 

- �ضجل ع�م   الهيئة/الق��ضي : عبد اهلل 

�ض�لح عبد اهلل بني ع�مر.

ا�سم امل�ستكى عليه :

 عزام فتحي فتوح ار�ضيد.
العمر: 56 �سنة.

العنوان: عمان/ماركا - حي االأمري ح�سن - 

بجانب مدر�سة رقية بنت الر�سول

منافية  اأو  تهديد  ر�سائل  توجيه  التهمة: 

لالآداب او نقل خرب خمتلق باإحدى و�سائل 

االت�ساالت )75/اأ(.

املوافق  االحد  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2020/1/26 ال�ساعة 09:00 للنظر يف الدعوى 

العام  احلق  عليك  اقامها  التي  اعاله  رقم 

وم�ستكي اآمنة عطا اهلل �سالح الق�ساة.

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية.

مذكرة تبليغ موعد جل�ضة للمدعى عليه 

�ض�درة من حمكمة  حقوق �ضلح عم�ن 

رقم الدعوى: 2020/286    الهيئة: 

عم�د العدوان  
ا�سم املدعى عليهم و�سهرتهم :

 ورثة املرحوم عبد الرزاق حممد حم�ضن 

الفقه�ء بحدود م� اآل اليهم من تركة 

مورثهم.

من�ر �ضبح عودة فقه�ء.

بالل عبد الرزاق حممد الفقه�ء.

حذيفة عبد الرزاق حممد فقه�ء.

حممد خري عبد الرزاق حممد الفقه�ء.

ب�ضرى عبد الرزاق حممد الفقه�ء.

هدى عبد الرزاق حممد الفقه�ء.

تقوى عبد الرزاق حممد الفقه�ء.

نور عبد الرزاق حممد الفقه�ء.
اآخر عنوان له : جمهول مكان االقامة: يبلغ 

بالن�سر

الواقع   2020/1/23 يف  ح�سوركم  يقت�سي 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة  اخلمي�ص  يوم 

الدعوى رقم  2020/286 اعاله التي اقامتها 

م.ع  االردين  االهلي  البنك  �سركة  عليك 

وكيلها �سركة املتحدون للقانون والتحكيم - 

املحامي احمد طهبوب هاتف )065548787(

حمكمة بداية جزاء - جنح اجلم�رك 

مذكرة تبليغ ظنني / ب�لن�ضر 

رقم الدعوى 48 - 17 / )1660 - 

2019( - �ضجل ع�م الهيئة/الق��ضي 

احمد ابراهيم عبد اهلل ال�ضم�دي
ا�سم الظنني 

1- فرا�س احمد عبد ب�مي�ن.

 2- �ضركة املفيد لل�ضن�ع�ت الهند�ضية .

 3- دريد عبد اللطيف ح�ضني �ض�مرائي.

 4- مفيد عبد اهلل خلف الع�ين.
العمر 40 �سنة

العنوان عمان/جبل احلديد - دوار مهبا�ص 

الهاتف:   رقم   - اح�سان  م�سجد  خلف 

0796650215

التهمة تهريب 

املوافق  اخلمي�ص  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2020/1/23 ال�ساعة 09:00 للنظر يف الدعوى 

العام  احلق  عليك  اقامها  التي  اأعاله  رقم 

وم�ستكي مدعي عام اجلمارك.

تنفذ  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاإذا 

يف  عليها  املن�سو�ص  االأحكام  بحقك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  اجلمارك  قانون 

اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنح اجلم�رك

مذكرة علم وخرب تبليغ اعالم جزائي �ض�درة عن حمكمة بداية 

جزاء - جنح اجلم�رك

رقم الق�ضية وت�ريخ �ضدور القرار: 17-48/)2019-71( - 

�ضجل ع�م ت�ريخ �ضدور القرار: 2019/2/28
م�ستكي: دائرة اجلمارك العامة واآخرون.

ا�سم املحكوم عليه:

 ابراهيم وليد حمي الدين ابو هالل
الرقم الوطني: 9911040474

قرب   - الالت  العبد  حي  عمان/ماركا  تبليغه:  املطلوب  عنوان 

ا�سارة النجمة - رقم الهاتف: 0798331084

خال�سة احلكم : لـــذا تاأ�سي�سًا على ما تقدم تقرر املحكمة ما يلي: 

عليه  واحلكم  اليه  امل�سند  باجلــــرم  ابراهيم  الظنني  اإدانة  اأواًل: 

مبا يلي : 

العقوبة  تنفيذ  العقوبات  قانون  من  اأ   /  72 املادة  باأحكام  • عماًل 
اال�سد وهي الغرامة مائتي دينار والر�سوم . 

تعوي�سات  باعتبارها  التالية  بالغرامات  الظنني  اإلزام  ثانيًا: 

مدنية: 

م�ستح�سرات  من   ) املمنوعه   ( املهربه  للب�سائع  بالن�سبه  اأ. 

التجميل وزيت الزيتون: 

مبلغ  اجلمارك  قانون  من  206/ب/2  املادة  باأحكام  عمال   -1

اليها الر�سوم  )52863( دينار و 6 فل�ص بواقع مثلي القيمه م�ساف 

اجلمركية . 

على  العامة  ال�سريبة  قانون  من   )31( املادة  باأحكام  عماًل   -2

مثلي  ميثل  والذي  فل�ص   74 دينارو   )15192( مبلغ  املبيعات 

ال�سريبة املرتتبة على الب�ساعة املهربة ل�سالح دائرة ال�سريبة 

العامة على املبيعات. 

ب. بالن�سبه للب�سائع املهربه )غري املمنوعه( : 

مبلغ  اجلمارك  قانون  من  206/ب/3  املادة  باأحكام  عمال   -1

)246451( دينار و 600 فل�ص بواقع مثلي الر�سوم اجلمركية . 

على  العامة  ال�سريبة  قانون  من   )31( املادة  باأحكام  عماًل   -2

ال�سريبة  مثلي  ميثل  والذي  دينار   )360184( مبلغ  املبيعات 

العامة  ال�سريبة  دائرة  ل�سالح  املهربة  الب�ساعة  على  املرتتبة 

على املبيعات. 

الظنني  الزام  اجلمارك  قانون  من  206/ج  املاده  باحكام  عمال   -3

احلجز  من  لنجاتها  وذلك  بها  املت�سرف  الب�سائع  م�سادرة  ببدل 

بواقع القيمه م�ساف اليها الر�سوم وعلى النحو التايل : 

اأ. مبلغ 28,755دينار و3 فل�ص عن الب�سائع املمنوعه. 

ب. ومبلغ 829697 دينار و8 فل�ص عن الب�سائع املقيده. 

نوع اجلرم : تهريب 

نوع احلكم : غيابي

حمكمة �ضلح جزاء املفرق

مذكرة تبليغ م�ضتكى عليه مدعي ب�حلق 

ال�ضخ�ضي/ب�لن�ضر

رقم الدعوى : 3-21/)2019-5691( 

- �ضجل ع�م  الهيئة/الق��ضي: كرم عبد 

الكرمي احمد امل�ضري.

ا�سم امل�ستكى عليه: 

�ض�لح علي مقبل ال�ضب�ر.
العمر: 35 �سنة.

العنوان: املفرق/ثغرة اجلب.

التهمة: �سيك ال يقابله ر�سيد )421(.

املوافق  االحد  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2020/1/26 ال�ساعة 09:00 للنظر يف الدعوى 

العام  احلق  عليك  اقامها  والتي  اعاله  رقم 

وم�ستكي موؤ�س�سة االقرا�ص الزراعي.

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك  

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االأحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية.

مذكرة تبليغ موعد جل�ضة للمدعى عليه 

�ض�درة من حمكمة �ضلح حقوق اربد 

رقم الدعوى: 2019/13658   الهيئة: 

اآالء الرو�ض�ن  

ا�سم املدعى عليه و�سهرته : 

ف�لح حممود ف�لح غرايبه.

: اربد - جنوب مركز  اآخر عنوان له 

العفاري لتعليم قيادة ال�سيارات.

جمهول مكان االقامة: يبلغ بالن�سر

 2020/1/26 يف  ح�سورك  يقت�سي 

 09:00 ال�ساعة  االأحد  يوم  الواقع 

 2019/13658 رقم   الدعوى  يف  للنظر 

�سركة  عليك  اقامتها  التي  اعاله 

وكيلها  م.ع  االردين  االهلي  البنك 

والتحكيم  للقانون  املتحدون  �سركة 

هاتف  طهبوب  احمد  املحامي   -

)065548787(

مذكرة تبليغ موعد جل�ضة للمدعى عليه 

�ض�درة من حمكمة  حقوق �ضلح عم�ن 

رقم الدعوى: 2020/268    الهيئة: 

عم�د العدوان  

ا�سم املدعى عليه و�سهرته :

 يحيى عبد اهلل ف�رع ال�ضبيحي 

مكان  جمهول   : له  عنوان  اآخر 

االقامة: يبلغ بالن�سر

 2020/1/23 يف  ح�سورك  يقت�سي 

 09:00 ال�ساعة  اخلمي�ص  يوم  الواقع 

 2020/268 رقم   الدعوى  يف  للنظر 

�سركة  عليك  اقامتها  التي  اعاله 

وكيلها  م.ع  االردين  االهلي  البنك 

والتحكيم  للقانون  املتحدون  �سركة 

هاتف  طهبوب  احمد  املحامي   -

)065548787(

مذكرة تبليغ قرار حكم

�ض�درة عن �ضلح حقوق عم�ن املوقرة 

رقم الدعوى:  )2019/14251(  ت�ريخ 

�ضدور القرار: )2019/7/28(.

املدعي: البنك االهلي االردين.

للقانون  املتحدون  �سركة   : وكيلها 

هاتف  طهبوب  احمد  املحامي   - والتحكيم 

.)065548787(

املدعى عليه: 

مظفر راتب فه�د احلوري.
وعنوانه: اربد/احلي ال�سرقي/قرب جممع 

عمان اجلديد.

للمدعي  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  الزام 

املبلغ املدعى به  والبالغ  )3144.088( دينار 

وامل�ساريف  الر�سوم  عليه  املدعى  وت�سمني 

حماماة  اتعاب  بدل  دينار   )158( ومبلغ 

املطالبة  تاريخ  من  القانونية  والفائدة 

وحتى ال�سداد التام.

حمكمة بداية جزاء - جنح اجلم�رك

مذكرة علم وخرب تبليغ اعالم جزائي �ض�درة عن 

حمكمة بداية جزاء - جنح اجلم�رك

رقم الق�ضية وت�ريخ �ضدور القرار: 17-48/

)539-2019( - �ضجل ع�م ت�ريخ �ضدور القرار: 

2019/9/30
م�ستكي: دائرة اجلمارك العامة واآخرون.

ا�سم املحكوم عليه: 

�ضركة ع�مل الطبيعة التج�رية.
عامل  �سركة    - احلرة  الزرقاء/املنطقة  تبليغه:  املطلوب  عنوان 

الطبيعة التجارية.

خال�سة احلكم : تقرر املحكمة ادانة الظنينه باجلرم امل�سند اليها 

ل�سنة   20 رقم  اجلمارك  قانون  من  204/ي  و   203 للمادتني  طبقا 

 6 رقم  املبيعات  على  العامة  ال�سريبة  قانون  من   30 واملادة   1998

ل�سنة 1994 وتعديالته واحلكم عليها مبا يلي : 

1- وعمال باملادة 72 من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة اجلزائية 

االأ�سد بحق الظنينه وهي الغرامة 200 دينار والر�سوم. 

2- اإلزامها بغرامة جمركية مقدارها ) 105342 ( دينارو300 فل�ص 

للر�سوم  باال�سافة  القيمة  مثلي  بواقع  مدين  تعوي�ص  مبثابة 

اجلمركية عمال باملادة باملادة 206/ب/2من قانون اجلمارك وذلك 

عن الب�سائع املقلدة مو�سوع الدعوى باعتبارها ب�سائع ممنوعة . 

مبثابة  فل�ص   980 دينارو  مقدارها)39053(  بغرامة  اإلزامها   -3

الب�سائع  عن  اجلمركية  الر�سوم  مثلي  بواقع  مدين  تعوي�ص 

عمال  الدعوى  مو�سوع  اجلمركي  البيان  حمتويات  يف  الزيادة 

باملادة 206/ب/3 من قانون اجلمارك . 

مبثابة  فل�ص  دينارو440  مقدارها)49197(  بغرامة  اإلزامها   -4

املتحققة على كامل  املبيعات  تعوي�ص مدين بواقع مثلي �سريبة 

قانون  من   31 باملادة  عمال  الدعوى  هذه  حمتويات  الب�ساعة 

اجلمارك . 

5- م�سادرة الب�ساعة امل�سبوطة مو�سوع هذه الق�سية عمال باملادة 

206/ج من قانون اجلمارك . 

باملادة  عمال  بالتهريب  امل�ستخدمة  النقل  وا�سطة  6-م�سادرة 

206/د من قانون اجلمارك . 

نوع اجلرم : تهريب 

نوع احلكم : غيابي

حمكمة �ضلح جزاء اربد

مذكرة تبليغ م�ضتكى عليه/ب�لن�ضر

رقم الدعوى 15 - 3 )11990 - 

2019( - �ضجل ع�م   الهيئة/الق��ضي 

امين ابراهيم حممد احلراح�ضه.

ا�سم امل�ستكى عليه

 ابراهيم حممود حممد 

الدويك�ت.
العمر 53 �سنة

العنوان : اربد/احلي ال�سرقي قرب املدر�سة 

الثانوية عمارة 26.

التهمة : �سيك ال يقابله ر�سيد )421(.

املوافق  اخلمي�ص  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2020/1/23 ال�ساعة 09:00 للنظر يف الدعوى 

العام  احلق  عليك  اقامها  التي  اعاله  رقم 

وم�ستكي موؤ�س�سة االقرا�ص الزراعي.

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية.

مذكرة تبليغ موعد جل�ضة للمدعى عليه 

�ض�درة من حمكمة  حقوق �ضلح عم�ن 

رقم الدعوى: 2020/240    الهيئة: 

عم�د العدوان  

ا�سم املدعى عليه و�سهرته :

 �ضليم�ن احمد �ضليم�ن ابو 

�ضطريه.

مكان  جمهول   : له  عنوان  اآخر 

االقامة: يبلغ بالن�سر

 2020/1/23 يف  ح�سورك  يقت�سي 

 09:00 ال�ساعة  اخلمي�ص  يوم  الواقع 

 2020/240 رقم   الدعوى  يف  للنظر 

�سركة  عليك  اقامتها  التي  اعاله 

وكيلها  م.ع  االردين  االهلي  البنك 

والتحكيم  للقانون  املتحدون  �سركة 

هاتف  طهبوب  احمد  املحامي   -

)065548787(

حمكمة بداية جزاء - جنح اجلم�رك 

مذكرة تبليغ ظنني / ب�لن�ضر 

رقم الدعوى 48 - 17 / )1574 - 

2019( - �ضجل ع�م الهيئة/الق��ضي 

احمد ابراهيم عبد اهلل ال�ضم�دي
ا�سم الظنني

 1-عمر حممد حممود املجفت.

 2- فرا�س فريد ح�ضني �ض�لح.

 3- �ضركة النور الذهبي لتج�رة 

الكهرب�ئي�ت.
املهنة: موظف جمارك متقاعد.

العمر 60 �سنة

ح�سني  حممد  الزرقاء/�سارع  العنوان 

 ** �سينا  بن  م�ست�سفى  قرب   - فريحات 

العربية  الوحدة  موؤ�س�سة  فرع  مدير  يعمل 

الهاتف:  رقم   - �سحاب   - والنقل  للتخلي�ص 

0796662622

كاذبة  م�ستندات  قوائم  تقدمي  التهمة 

)204/ل(. 

املوافق  االثنني  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2020/1/20 ال�ساعة 09:00 للنظر يف الدعوى 

العام  احلق  عليك  اقامها  التي  اأعاله  رقم 

وم�ستكي مدعي عام اجلمارك.

تنفذ  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاإذا 

يف  عليها  املن�سو�ص  االأحكام  بحقك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  اجلمارك  قانون 

اجلزائية.

مذكرة تبليغ قرار حكم

�ض�درة عن �ضلح حقوق عم�ن املوقرة 

رقم الدعوى:  )2019/11987(  ت�ريخ 

�ضدور القرار: )2019/6/24(.

املدعي: البنك االهلي االردين.

للقانون  املتحدون  �سركة   : وكيلها 

هاتف  طهبوب  احمد  املحامي   - والتحكيم 

.)065548787(

املدعى عليه:  

حممد عبد الكرمي فنطول 

ال�ضرح�ن.
وعنوانه: املفرق/�سميه ال�سرحان.

للمدعي  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  الزام 

املبلغ املدعى به  والبالغ  )5561.979( دينار 

وامل�ساريف  الر�سوم  عليه  املدعى  وت�سمني 

حماماة  اتعاب  بدل  دينار   )278( ومبلغ 

املطالبة  تاريخ  من  القانونية  والفائدة 

وحتى ال�سداد التام.

حمكمة �ضلح جزاء الزرق�ء

مذكرة تبليغ م�ضتكى عليه مدعى عليه 

ب�حلق ال�ضخ�ضي/ب�لن�ضر

رقم الدعوى : 3-10/)2019-7911( 

- �ضجل ع�م  الهيئة/الق��ضي: هن� �ض�كر 

خمت�ر ال�ضوا

ا�سم امل�ستكى عليه:

 درغ�م خليل �ضليم ابو خرمه،
العمر: 40 �سنة.

قرب   - احلجر  الزرقاء/وادي  العنوان: 

�سكة  �ص  للمحروقات  الروا�سدة  حمطة 

احلديد.

التهمة: �سيك ال يقابله ر�سيد )421(.

املوافق  االثنني  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2020/1/20 ال�ساعة 09:00 للنظر يف الدعوى 

العام  احلق  عليك  اقامها  والتي  اعاله  رقم 

وم�ستكي موؤ�س�سة االقرا�ص الزراعي.

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك  

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االأحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية.

مذكرة تبليغ موعد جل�ضة للمدعى عليه 

�ض�درة من حمكمة  حقوق �ضلح عم�ن 

رقم الدعوى: 2020/232    الهيئة: 

عم�د العدوان  

ا�سم املدعى عليه و�سهرته : 

روال ح�ض�م الدين حممد ط�هر 

ال�ضريف.

مكان  جمهول   : له  عنوان  اآخر 

االقامة: يبلغ بالن�سر

 2020/1/23 يف  ح�سورك  يقت�سي 

 09:00 ال�ساعة  اخلمي�ص  يوم  الواقع 

 2020/232 رقم   الدعوى  يف  للنظر 

�سركة  عليك  اقامتها  التي  اعاله 

وكيلها  م.ع  االردين  االهلي  البنك 

والتحكيم  للقانون  املتحدون  �سركة 

هاتف  طهبوب  احمد  املحامي   -

)065548787(

مذكرة تبليغ موعد جل�ضة للمدعى عليه 

�ض�درة من حمكمة  حقوق �ضلح عم�ن 

رقم الدعوى: 2020/235    الهيئة: 

عم�د العدوان  

ا�سم املدعى عليه و�سهرته 

 في��س �ضكري في��س �ضن�عه 

مكان  جمهول   : له  عنوان  اآخر 

االقامة: يبلغ بالن�سر

 2020/1/23 يف  ح�سورك  يقت�سي 

 09:00 ال�ساعة  اخلمي�ص  يوم  الواقع 

 2020/235 رقم   الدعوى  يف  للنظر 

�سركة  عليك  اقامتها  التي  اعاله 

وكيلها  م.ع  االردين  االهلي  البنك 

والتحكيم  للقانون  املتحدون  �سركة 

هاتف  طهبوب  احمد  املحامي   -

)065548787(

مذكرة تبليغ موعد جل�ضة للمدعى عليه 

�ض�درة من حمكمة  حقوق �ضلح عم�ن 

رقم الدعوى: 2020/252   الهيئة: 

عم�د العدوان  

ا�سم املدعى عليه و�سهرته : 

خ�لد مو�ضى حممود �ضالمه.

اآخر عنوان له : جمهول مكان االقامة: يبلغ 

بالن�سر

يقت�سي ح�سورك يف 2020/1/23 الواقع يوم 

الدعوى  يف  للنظر   09:00 ال�ساعة  اخلمي�ص 

عليك  اقامتها  التي  اعاله   2020/252 رقم  

وكيلها  م.ع  االردين  االهلي  البنك  �سركة 

 - والتحكيم  للقانون  املتحدون  �سركة 

املحامي احمد طهبوب هاتف )065548787(

مذكرة تبليغ موعد جل�ضة للمدعى عليه 

�ض�درة من حمكمة  حقوق �ضلح عم�ن 

رقم الدعوى: 2020/223    الهيئة: 

عم�د العدوان  

ا�سم املدعى عليه و�سهرته :

 ام�ين علي مفلح الهزامية.

اآخر عنوان له : جمهول مكان االقامة: يبلغ 

بالن�سر

يقت�سي ح�سورك يف 2020/1/23 الواقع يوم 

الدعوى  يف  للنظر   09:00 ال�ساعة  اخلمي�ص 

عليك  اقامتها  التي  اعاله   2020/223 رقم  

وكيلها  م.ع  االردين  االهلي  البنك  �سركة 

 - والتحكيم  للقانون  املتحدون  �سركة 

املحامي احمد طهبوب هاتف )065548787(

حمكمة بداية جزاء - جنح اجلم�رك 

مذكرة تبليغ ظنني / ب�لن�ضر 

رقم الدعوى : 48 - 17 / )1613 - 

الهيئة/ 2019( - �ضجل ع�م 

الق��ضي م�جد ح�ضني ار�ضيد العفيف.

ا�سم الظنني : 

ح�ضن احمد عبد اهلل ابو طيون. 
العمر 40 �سنة

قرب   - ال�سطح   - معان/معان   : العنوان 

املحافظة - رقم الهاتف: 0776065151

التهمة : تهريب دخان )203(.

املوافق  االثنني  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2020/1/20 ال�ساعة 09:00 للنظر يف الدعوى 

العام  احلق  عليك  اقامها  التي  اأعاله  رقم 

وم�ستكي مدعي عام اجلمارك.

تنفذ  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاإذا 

يف  عليها  املن�سو�ص  االأحكام  بحقك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  اجلمارك  قانون 

اجلزائية.

مذكرة تبليغ موعد جل�ضة للمدعى عليه 

�ض�درة من حمكمة  حقوق �ضلح عم�ن 

رقم الدعوى: 2020/224    الهيئة: 

عم�د العدوان  

ا�سم املدعى عليه و�سهرته : 

علي عبد احلميد علي ال�ض�هني.

مكان  جمهول   : له  عنوان  اآخر 

االقامة: يبلغ بالن�سر

 2020/1/23 يف  ح�سورك  يقت�سي 

 09:00 ال�ساعة  اخلمي�ص  يوم  الواقع 

 2020/224 رقم   الدعوى  يف  للنظر 

�سركة  عليك  اقامتها  التي  اعاله 

وكيلها  م.ع  االردين  االهلي  البنك 

والتحكيم  للقانون  املتحدون  �سركة 

هاتف  طهبوب  احمد  املحامي   -

)065548787(

مذكرة تبليغ موعد جل�ضة للمدعى عليه 

�ض�درة من حمكمة  حقوق �ضلح عم�ن 

رقم الدعوى: 2020/227    الهيئة: 

عم�د العدوان  

ا�سم املدعى عليه و�سهرته :

 خ�لد رجب حمزه دكيدك م�لك اال�ضم 

التج�ري موؤ�ض�ضة خ�لد دكيدك التج�رية. 

مكان  جمهول   : له  عنوان  اآخر 

االقامة: يبلغ بالن�سر

 2020/1/23 يف  ح�سورك  يقت�سي 

 09:00 ال�ساعة  اخلمي�ص  يوم  الواقع 

 2020/227 رقم   الدعوى  يف  للنظر 

�سركة  عليك  اقامتها  التي  اعاله 

وكيلها  م.ع  االردين  االهلي  البنك 

والتحكيم  للقانون  املتحدون  �سركة 

هاتف  طهبوب  احمد  املحامي   -

)065548787(

مذكرة تبليغ موعد جل�ضة للمدعى عليه 

�ض�درة من حمكمة  حقوق �ضلح عم�ن 

رقم الدعوى: 2020/248   الهيئة: 

عم�د العدوان  

ا�سم املدعى عليه و�سهرته :

 رائد حممد ر�ضيد حممد بني 

ه�ين.

اآخر عنوان له : جمهول مكان االقامة: يبلغ 

بالن�سر

يقت�سي ح�سورك يف 2020/1/23 الواقع يوم 

الدعوى  يف  للنظر   09:00 ال�ساعة  اخلمي�ص 

عليك  اقامتها  التي  اعاله   2020/248 رقم  

وكيلها  م.ع  االردين  االهلي  البنك  �سركة 

 - والتحكيم  للقانون  املتحدون  �سركة 

املحامي احمد طهبوب هاتف )065548787(

مذكرة تبليغ موعد جل�ضة للمدعى عليه 

�ض�درة من حمكمة  حقوق �ضلح عم�ن 

رقم الدعوى: 2020/244   الهيئة: 

عم�د العدوان  

ا�سم املدعى عليه و�سهرته :

 ق�ضي احمد ح�ضني الطريني.

اآخر عنوان له : جمهول مكان االقامة: يبلغ 

بالن�سر

يقت�سي ح�سورك يف 2020/1/23 الواقع يوم 

الدعوى  يف  للنظر   09:00 ال�ساعة  اخلمي�ص 

عليك  اقامتها  التي  اعاله   2020/244 رقم  

وكيلها  م.ع  االردين  االهلي  البنك  �سركة 

 - والتحكيم  للقانون  املتحدون  �سركة 

املحامي احمد طهبوب هاتف )065548787(

اإنذار عديل موجه بوا�ضطة ك�تب عدل عم�ن االأكرم

رقم )2018/22341( �ضجل ع�م

املنذر: البنك االإ�ضـالمي االأردين وكيله املح�مي ع�دل ج�بر.

املنذر اإليهم:- �ضركة بر�ضلونة لالإ�ضك�ن ذ.م.م 

عنوانها:  عمان ـ دابوق ـ حي الرحمانية ـ بالقرب من خزانات مياه الق�سور امللكية.

خمت�سر االإنذار:

اأنها قامت ببيع ال�سقتني ذوات االأرقام )111 و112( املقامتني على قطعة االأر�ص رقم )676(  اإليها  اأواًل: تعلم املنذر 

للم�ستاأجر  متويليًا  تاأجريها  بق�سد  للمنذر  عمان  �سمال  اأرا�سي  من  �سويلح  قرية  اال�سبال  اأم   )15( رقم  حو�ص 

اإ�سماعيل الزريقي وذلك مبوجب عقود التوريد املوقعة معكم بتاريخ 2017/2/2 وعقود البيع  ال�سيد/ حممد فوؤاد 

الر�سمية لدى دائرة االأرا�سي املخت�سة.

ثانيًا: نعلمكم اأن امل�ستاأجر ال�سيد/ حممد فوؤاد اإ�سماعيل الزريقي قد اأعلمنا اأن هنالك اأ�سرار يف ال�سقتني املو�سوفتني 

يف البند االأول من هذا االإنذار واأن هذه االأ�سرار ناجتة عن وجود م�ساكل يف ت�سطيب ال�سقتني ومنها على �سبيل املثال 

ال احل�سر ت�سرب مياه من ال�سطح اأدت اإىل ظهور رطوبة وتقبع و�سقوط الطرا�سة و�سقوط الق�سارة و�سقوط بحرات 

الديكور واأ�سرار اأخرى عديدة وذلك بناًء على اأدعاء امل�ستاأجر اأعاله.

ثالثًا : تعلم املنذر اإليها ان ا�ستمرار هذه امل�ساكل واالأ�سرار يف ال�سقتني املو�سوفتني �سيوؤدي اإىل تفاقم وزيادة حجم 

هذه االأ�سرار.

لذا فاإن املنذر ينذركم ب�سرورة اإ�سالح كافة االأ�سرار املوجودة يف ال�سقتني املو�سوفتني يف هذا االإنذار خالل مدة 

خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ تبلغكم هذا االإنذار وبخالف ذلك فاإن املنذر �سوف ي�سطر اأ�سفًا الإقامة كافة الدعاوى 

التي ت�سمن حقوقه وحقوق امل�ستاأجر ومنها املطالبة بالتعوي�ص عن العطل وال�سرر و/اأو ف�سخ عقد التوريد والبيع 

اإذا اقت�سى االأمر لذلك.

وقـــد اأعــــذر من اأنـــــذر

وكيل املنذر

املح�مي ع�دل ج�بر

ال�ضيدة :

 دين� رائد فوزي احمد املحرتمة

دون  عملك  عن  لتغيبك  نظراً 

م�سروع  �سبب  اأو  قانونية  اإجازة 

اأيام  ع�سرة  على  تزيد  مدة  منذ 

متتالية بتاريخ هذا االإنذار.

يتوجب  باأنه  ننذرك  فاإننا 

خالل  عملك  اىل  العودة  عليك 

ثالثة اأيام وبخالف ذلك تعترب 

الأحكام  �سندا  لوظيفتك  فاقداً 

العمل  قانون  من  )28/ه(  املادة 

رقم )8( ل�سنة 1996 وتعديالته 

بكامل  ال�سركة  احتفاظ  مع 

حقوقها جتاهك.

�ضركة االم�رات 

لال�ضتثم�ر ال�ضي�حي ذ.م.م

فندق عم�ن روت�ن�



اعالن اإحالة موؤقتة ملدة خم�ضة ع�ضر يوما �ضادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية الزرقاء  يف الق�ضيه التنفيذيه ذات 

الرقم 2017/5925ع  و املتكونه بني املحكوم له بنك االحتاد و املحكوم عليه

عادل حممود عبد املح�ضن مراد 
يعلن للعموم بانه مطروح للبيع باملزاد العلني وعن طريق هذه الدائره كامل قطعة الأر�ض رقم 904 من حو�ض رقم 2 املعمر  من قرية ام رمانة ملديرية 

ت�سجيل اأرا�سي الزرقاء . و العائده ملكيتها للمدين عادل حممود عبد املح�سن مراد.  لقاء دين الدائن بنك الحتاد  و ذلك مبوجب �سند تامني دين مقابل 

اموال غري منقوله رقم )336( بتاريخ 2015/3/18  بقيمة)300000( ثالثمائة الف دينار والر�سوم و امل�ساريف و الفائده و العمولت  حتى ال�سداد التام  و 

املنظم لدى مديرية ت�سجيل ارا�سي الزرقاء . 

قطعة الأر�ض مو�سوع الدعوى رقم 904 من حو�ض رقم 2 املعمر قرية ام رمانة من اأرا�سي الزرقاء نوع الأر�ض ملك و البالغة م�ساحتها 751م2 و ح�سب 

�سند الت�سجيل املربز ال�سادر من اأرا�سي الزرقاء فان الأر�ض م�سجلة با�سم عادل حممود عبد املح�سن مراد و ح�سب املخطط التنظيمي ال�سادر من بلدية 

بريين فان تنظيم القطعة �سكن )ب ( 

و�سف موقع العقار مو�سوع الدعوى :

مرتفعة  اطاللة  ذات  املح�سن  عبد  احلاج  م�سجد  �سرق  جنوب  الأردن  �سارع  من  ال�سرق  اىل  م�سمى  غري  معبد  �سارع  على  تقع  الدعوى  مو�سوع  الأر�ض 

اخلدمات العامة متوفرة باملوقع 

و�سف العقار ح�سب الواقع :

قطعة الأر�ض مو�سوع الدعوى مقام عليها بناء مكون من طابق ار�سي و طابق اول و طابق ت�سوية اربع واجهات حجر جيد مع اأعمدة حجرية بارتفاع 

طابقني املداخل من احلديد و عليها م�سالت من القرميد يوجد يف اجلهه المامية كراج �سيارة عدد 2 الباب من احلديد يعلوه م�سلة قرميد م�سالت ، 

م�سالت الواح خ�سبية بالتهوية اجلانبية و اخللفية و الر�سيات اخلارجية من ال�سرياميك و يوجد بئر ماء حجمه 70م3 ، و تر�ض و اأعمدة حجرية امام 

املدخل و يوجد م�سربيات و يوجد اأ�سجار مثمرة و اأ�سجار زينة و حماطة بال�سوار المامية من احلجر من اخلارج و الداخل و باقي الواجهات ال�سوار من 

الطوب و اال�صمنت و مبلطة من الداخل بالط �صرياميك ، و �صاحات مبلطة و غرفة م�صعد مزود بنظام كمريات مراقبة .

العدد العدد النوع العدد النوع العدد النوع  النوع

2 6 عنب 4 لوزيات 1 ليمون م�سم�ض

2 ارز 6 1 �سرو 1 كرز  ا�سكادنيا

الطابق الأر�سي عبارة عن �سقة طابقية : 

، و �صقف ديكور جب�صوم بورد و جب�صني و يوجد  الدهان تو�صنتو  و  ال�صقة مكون من �صالة �صيوف االر�صيات بالط بور�صالن   ، ال�صقة م�صتقل  مدخل 

فري بلي�س يتبع له حمام �صيوف و يتبع له مغا�صل مع خزانة من اخل�صب �صالة معي�صة مفتوحة على املطبخ االر�صيات بالط بور�صالن ، ال�صقف ديكور 

جب�صوم بورد مع عنا�صر انارة ثالث غرف نوم اثنتني ما�صرت االر�صيات بالط �صرياميك و ال�صقف ديكور جب�صني و احدى غرف النوم مطلة على الرت�س 

و خزائن باحلائط و حمام عائلة ار�صيات و جدران احلمامات بالط �صرياميك و مطبخ خزائن علوية و �صفلية من خ�صب البلوط ال�صولد ، ار�صيات و 

جدران املطبخ بالط �صرياميك ال�صقف ديكور و غرفة مالب�س و غرفة غ�صيل ، االأبواب من اخل�صب و ال�صبابيك من االملنيوم دبل جال�س و يوجد عليها 

حماية و اباجورات كهرباء و تدفئة مركزية ، ال�سقة م�سغولة من قبل �ساحب العقار م�ساحة الطابق = 347.49م2 تقريبا 

مت تقدير قيمة املرت املربع الواحد من البناء عند و�سع اليد مببلغ 260 دينار قيمة ال�سقة 

 = 347.49 م2×260د = 90347.4 

الطابق الأول عبارة عن �سقتني :

و  ال�صقف ديكورات جب�صني  و  امل�صن  و اجلدران دهان  و غرفتني نوم احداهما ما�صرت االر�صيات بالط �صرياميك  ال�صمالية :مكونة من �صالون  ال�صقة 

املنيوم ديل كال�س و اباجورات و يوجد  ال�صبابيك  ، االبواب خ�صب و  مطبخ غري راكب و حمام طقم كامل ار�صيات و جدران احلمام بالط �صرياميك 

تدفئة مركزية ، ال�سقة بتاريخ الك�سف غري م�سغولة م�ساحة ال�سقة 160م2 تقريبا 

مت تقدير قيمة املرت املربع الواحد لل�سقة عند و�سع اليد مببلغ  210دينار 

160×210 = 33600 دينار 

التمديدات  و   ، ، عظم مقطعة اجلدران ق�صارة  الت�صطيب  : مكونة من �صالون و غرفتني نوم احداهما ما�صرت و مطبخ و حمام حتت  ال�صقة اجلنوبية 

الكهربائية و ال�سحية جاهزة الر�سيات غري مبلطة و ال�سبابيك غري راكبة و يوجد �سبك حماية م�ساحة ال�سقة 159.9 ×140=22386 دينار 

امل�صن و غرفة خادمة مع حمام و غرفة خزين  الت�صوية : مكون من غرفة بويلر و غرفة م�صتودع االر�صيات بالط مزايكو و اجلدران دهان  الطابق 

االر�صيات بالط �صرياميك .

ال�صقة ال�صمالية : ال�صقة مكونة من �صالون و �صالة معي�صة و غرفة نوم االر�صيات بالط �صرياميك و ال�صقف ديكور من اجلب�صني و مطبخ خزائن علوية 

و �صفلية من االملنيوم االر�صيات و اجلدران بالط �صرياميك / و حمام ار�صيات و جدران احلمام بالط �صرياميك ، االأبواب من اخل�صب و ال�صبابيك من 

الملنيوم و يوجد عليها حماية و اباجور و يوجد تدفئة و يوجد امام ال�سقة �ساحات مبلطة و كراج �سيارة يعلوها قرميد ال�سقة م�سغولة من قبل �ساحب 

العقار م�ساحة الطابق 298.51م

مت تقدير قيمة املرت املربع الواحد من الطابق الت�سوية عند و�سع اليد ب 190 دينار 

298.51م2×190د = 56716.9 دينار 

مت تقدير قيمة الأ�سجار و ال�ساحات املبلطة و ال�سوار و امللحقات عند و�سع اليد مببلغ 22000 دينار 

القيمة الجمالية للبناء و امللحقات

 = 90347.4+33600+ 22386 + 56716.9 +22000=225050.3 دينار 

التقدير و ا�س�ض التقدير:  

ا�ستخدامه و قربه من اخلدمات و على �سوء  و  العقار و تنظيمه و م�ساحته و طبوغرافية الر�ض  العقار و ح�سب موقع  بناًء على ما تقدم من و�سف 

ال�سعار الدارجة يف نف�ض املنطقة الواقع فيها العقار مو�سوع الدعوى و مثيالتها و من خالل معرفة اخلرباء يف هذا املجال و على اطالعهم الدائم و 

متابعتهم ل�سعار العقارات يف املناطق عامة و ا�سعار العقارات يف املنطقة الواقع فيها العقار مو�سوع الدعوى ، و ال�سوؤال املجاورين و اخر البيوعات ، و بعد 

اعتمادهم ا�سلوب املقارنة بالتقدير مع مراعات الفرق بني العقار مو�سوع املقارنة و العقار مو�سوع الدعوى مت تقدير قيمة املرت املربع الواحد من قطعة 

الأر�ض عند و�سع اليد مببلغ 100 دينار 

751م2 × 100 د = 75100 دينار 

و عليه تكون قيمة الأر�ض و ما عليها من بناء =75100 + 225050.3 = 300150.3 

ثالثمائة الف و مائة و خم�سون دينار و 300 فل�ض 

علما بانه مت احالة العقار احالة موؤقتة على املزاود الخري الدائن بنك الحتاد ببدل مزاودة و قدره)150100 ( مائة و خم�سون الف و مائة دينار . .  

و عليه فمن له الرغبه بال�سراء عليه مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية الزرقاء خالل مدة خم�سة ع�سر يوم من اليوم التايل لتاريخ ن�سر هذا العالن 

م�سطحبا معه تامني بقيمة 10%من القيمه املقدرة للعقار  عند و�سع اليد تامينا للدخول باملزاد علما بان اجور الدلله و الطوابع و الن�سر تعود على 

املزاود الأخري .   

مامور تنفيذ حمكمة بداية الزرقاء   

انذار نهائي �ضادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية عمان

رقم الدعوى التنفيذية   27686/ 2018ع 

ا�ضم املحكوم عليه /املدين :  �ضركة مثنى املطلك و�ضريكه   
حيث اإن املحكوم له / الدائن بنك ال حتاد وكيله املحامي ايهم حمارنه قد قام بطرح  ال�سند التنفيذي 

 13 حو�ض   2781/103 املكتب  و   2781/102 رقم  املكتب  على   2016/10/23 بتاريخ  ال�سادر   )1778( رقم 

باإلزامكم  يق�سي  والذي   ، الدائــــرة  هذه  لدى  للتنفيذ  عمان   اأرا�سي  من  عمان  قرية  ال�سمي�ساين  

بدفــــع مبلـــــــغ 225000  ديناراردين والر�سوم وامل�ساريف والفائدة حتى ال�سداد التام  فقد تقرر يف 

الق�سية التنفيذيه ذات الرقم اأعاله اإنذاركم بدفع كامل املبلغ املذكور اأعاله خالل خم�سة ع�سر يوما 

من اليوم التايل لتاريخ ن�سر هذا الإنذار ، فاإن مل يتم دفع مبلغ الدين املطلوب منكم �سي�سار اىل اإحالة 

املكاتب اأعاله اإحالة قطعية على املزاود الذي ر�صت عليه املزاودة و�صي�صار اىل ت�صجيلها باإ�صمه.

الو�سف : 

*اأوًل :- املكتب رقم 2781/102 وهو املكتب اجلنوبي ال�سرقي من الطابق الر�سي عدا �سطحه والبالغ 

م�ساحته ح�سب �سند الت�سجيل 71 مرت مربع . 

*ثانيًا :- املكتب رقم 2781/103 وهو املكتب ال�سمايل ال�سرقي من الطابق الر�سي عدا �سطحه والبالغ 

م�ساحته ح�سب �سند الت�سجيل 98 مرت مربع . 

واملكاتب واقعة �سمن البناء املقام على قطعة الأر�ض رقم 2781 حو�ض 13 ال�سمي�ساين من اأرا�سي قرية 

عمان من اأرا�سي عمان والتابعة تنظيميًا لأمانة عمان الكربى منطقة ) العبديل ( وتنظيمها ) مكاتب 

�سمن �سكن ب باأحكام خا�سة (  ونوع الأر�ض )طوابق و�سقق( وت�سجيليًا تابعه لدائرة ت�سجيل اأرا�سي 

عمان .

وح�سب �سندات الت�سجيل ال�سادرة بتاريخ 2018/10/24 فان املكاتب م�سجله با�سم ) �سركة مثنى املطلك 

و�سريكه ( كاماًل  . 

البناية واجهات جزء حجر وجزء زجاج وعمرها حوايل 10   -: املكاتب  التي �سمنها  البناية  *و�سف 

�صنوات وتقع على �صارع رئي�صي يحدها باجلهة ال�صمالية معروف ب�صارع االأمري �صاكر بن زيد وطريق 

يحدها باجلهة اجلنوبية والغربية وكافة اخلدمات متوفرة لها ومقام عليها بناء جتاري �سمن حمالت 

جتاريه ومكاتب فوق املحالت وتقع �صمن حي معروف با�صم ) ال�صمي�صاين ( والبناء معروف با�صم   ) 

جممع ه�سام �سالمه �سنرت ( الكربى وتقع بالقرب من اإ�سارة حدائق امللك عبد اهلل باجتاه ال�سمي�ساين 

مركزيه  وتدفئة  وم�ساعد  �سيارات  مبواقف  مزوده  والبناية  ال�سمي�ساين  حمروقات  حمطة  ومقابل 

وتكييف مركزي وبيت درج موزع ومزوده بنظام اإطفاء وكامريات مراقبه وخمرج طوارئ والت�صطيب 

عمان  امانة  ترقيم  ح�سب   67 الرقم  يحمل  والبناء  مكاتب  ت�ستغل  بنايه  وهي  جيد  للبناية  العام 

الكربى .

عدا  الر�سي  الطابق  من  ال�سرقي  اجلنوبي  املكتب  وهو   2781/102 رقم  املكتب    -: املكتبني  *و�سف 

املكتب  وهو   2781/103 رقم  املكتب    + مربع  مرت   71 الت�سجيل  �سند  ح�سب  م�ساحته  والبالغ  �سطحه 

ال�سمايل ال�سرقي من الطابق الر�سي عدا �سطحه والبالغ م�ساحته ح�سب �سند الت�سجيل 98 مرت مربع 

اجتماعات  وقاعة  غرف  عدة  من  وموؤلفني  البع�س  بع�صهم  على  مفتوحني  املكتبني  الواقع  وح�صب 

وجزء  رخام  جزء  والر�سية  بورد  جب�سن  وا�سقف  زجاج  و�سبابيك  ديكورات  مع  ومطبخ  وحمامات 

ومزودين  �صيكوريت  زجاج  ال�صارع  على  الواقعة  والواجهة  �صيكوريت  زجاج  واملدخل  باركيه  خ�صب 

الواقع فان املكتبني م�ستغلني من قبل ) ليان لتاأجري  بالتدفئة املركزية والتكييف املركزي وح�سب 

ال�سيارات ال�سياحية ( والت�سطيب العام للمكاتب جيد والبناية تقع على �سارع رئي�سي مرغوب . 

التقدير :-بناء على خربة اخلرباء كمقدرين عقارين وم�ساحني مرخ�سني ومهند�سني و على اطالع 

وا�ستف�سارهم  املنطقة  بنف�ض  ك�سوفات  واأجرائهم  املنطقة  بنف�ض  للمكاتب  التقديرات  باأ�سعار  تام 

الو�سف  ح�سب  الت�سطيبات  ونوعية  وم�ساحتهم  املكاتب  موقع  ومراعاتهم  مبا�سره  غري  بطريقه 

بتقرير اخلربة والتنظيم جتاري وبالعتماد على موقع العقار وتنظيمه وم�ساحته و�سكله وطبيعته 

وبعده وقربه من اخلدمات واملناطق ال�سكنية والتجارية ونوعية الت�سطيبات يف ال�ستنتاجات التي 

واملوقع  امل�ساحة  على  وبالعتماد  املنطقة  يف  بالأ�سعار  وعلمهم  درايتهم  على  بالعتماد  اليها  تو�سلو 

قدر  الت�سطيبات  ونوعية  املكاتب  وو�سف  البناء  عمر  وح�سب  والت�سطيبات  واخلدمات  والتنظيم 

اخلرباء عند و�سع اليد  �سعر املرت املربع الواحد للمكاتب مببلغ 2000 دينار كون التنظيم جتاري 

*اأوًل :- املكتب رقم 2781/102 وهو املكتب اجلنوبي ال�سرقي من الطابق الر�سي عدا �سطحه والبالغ 

م�ساحته ح�سب �سند الت�سجيل 71 مرت مربع × 2000 دينار املرت = 142000 دينار .  

*ثانيًا :- املكتب رقم 2781/103 وهو املكتب ال�سمايل ال�سرقي من الطابق الر�سي عدا �سطحه والبالغ 

م�ساحته ح�سب �سند الت�سجيل 98 مرت مربع  × 2000 دينار املرت = 196000 دينار .  

ويتبع للمكاتب ح�ص�س باأر�س العقار واخلدمات وبيت الدرج وامل�صعد وطابق اخلدمات جميعها يوجد 

للمكاتب ح�س�ض بها .

واملزاوده  العزيز  عبد  راغب  احلميد  عبد  هيثم  حممد  املزاود  قبل  من  املزاد  دخول  مت  بانه  •علما 
على املكتب رقم 2781/102 مببلغ  وقدره 90000 دينار  

واملزاوده  العزيز  عبد  راغب  احلميد  عبد  هيثم  حممد  املزاود  قبل  من  املزاد  دخول  مت  بانه  •علما 
على املكتب رقم 2781/103 مببلغ  وقدره 160000 دينار  

علما اأنه يجوز خالل مدة هذا الإنذار ملن يرغب بالدخول باملزاد احل�سور اىل دائرة تنفيذ حمكمة 

بداية عمان  خالل خم�سة ع�سر يوما من اليوم التايل لتاريخ ن�سر هذا الإنذار يف �سحيفتني يوميتني 

حمليتني م�سطحبًا معه 10 % من القيمة املقدرة لكل عقار من العقارات اعاله عند و�سع اليد على اأن ل 

يقل ال�سم عن 5% من قيمة بدل املزاودة لكل عقار من العقارات اعاله وملن يرغب باملزاوده الدخول 

  https://auctions.moj.gov( اىل املوقع اللكرتوين لوزارة العدل واخلا�ض باخلدمات اللكرتونيه

( ودفع مبلغ تامني دخول املزاد الكرتونيا  علمًا باأن اأجور الدللة والطوابع والن�سر تعود على املزاود 

الأخري 

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية عمان 

دائرة تنفيذ حمكمة �ضلح الق�ضر

الرقم: 2019/174

التاريخ: 2020/1/9

املوافق: اخلمي�س

�سلح  حمكمة  تنفيذ  دائرة  عن  �سادر  العلني  باملزاد  بيع  اإعالن 

الق�سر

يف الق�سية التنفيذية رقم 2019/174

املحكوم  ح�س�ض  العلني  باملزاد  للبيع  مطروح  باأنه  للعموم  يعلن 

عليهم كاًل من:

1- اآمال �ضالح خليل الزريقات

2- وائل �ضالح خليل الزريقات

3- كارولني نائل �ضالح الزريقات

4- ديانا نائل �ضالح الزريقات

5- يو�ضف نائل �ضالح الزريقات

6- دينا نائل �ضالح الزريقات
من  الناطوف   )27( رقم  حو�ض   )64( الرقم  ذات  الأر�ض  قطعة  يف 

اأرا�سي الربه كونها غري قابلة للق�سمة والقطعة ح�سب تقرير اخلربة 

كما يلي:

منها  اجلنوبي  اجلزء  )ب(  �سكن  اأحكام  التنظيم  حدود  داخل  القطعة 

فقط خمدوم ب�سارع مفتوح ترابي وخمدوم باملاء والكهرباء وم�ستوية 

ومنتظمة ال�سكل وذات تربة حمراء �ساحلة للزراعة وال�سكن وخالية 

طويل  مرت   )16( ال�سارع  على  القطعة  واجهة  الأ�سجار  اأو  الأبنية  من 

ب  �سكن  لتنظيم  الواجهة  لطول  الأدنى  احلد  من  اأقل  وهي  تقريبًا 

والبالغة )20( مرت طويل وتقع للجهة الغربية من �سارع الربه الرئي�سي 

واإىل اجلهة ال�سمالية من م�سجد القي�سي وم�ساحتها ال�سافية بعد ح�سم 

م�ساحة ال�سوارع التنظيمية املقتطعة منها وح�سب املخطط التنظيمي 

والأ�سعار  و�سكلها  القطعة  موقع  وح�سب  مربع  مرت   )3359( بلغت 

الواحد  املربع  املرت  قيمة  اخلرباء  قدر  فقد  املنطقة  تلك  يف  الدارجة 

لقطعة  الجمالية  القيمة  لت�سبح  ال�سيوع  على  دنانري   )6( مببلغ 

الأر�ض مببلغ )20154( ديناراً وجمموع ح�س�ض املحكوم عليهم وح�سب 

والبالغة  ال�سند  ح�س�ض  جمموع  اأ�سل  من  ح�سة   )56( الت�سجيل  �سند 

)120( ح�سة وم�ساحة ح�س�سهم )1567( مرت مربع من اأ�سل )3359( مرت 

مربع وقيمة ح�س�سهم )9402( ديناراً من اأ�سل )20154( ديناراً اإجمايل 

قيمة احل�س�ض.

الق�سر  �سلح  حمكمة  تنفيذ  دائرة  مراجعة  باملزاودة  يرغب  من  فعلى 

يف  الإعالن  هذا  ن�سر  لتاريخ  التايل  اليوم  من  يومًا  ثالثني  خالل 

من   )%10( بقيمة  مزاد  دخول  عربون  معه  م�سطحبًا  املحلية  ال�سحف 

الثمن  عن  املزاد  بدل  يقل  ل  اأن  على  اخلرباء  قبل  من  املقدرة  القيمة 

املقدر من قبل اخلرباء علمًا باأن اأجور الن�سر والدللة تعود على املزاود 

بالبدل الأعلى.

ماأمور التنفيذ

حمكمة بداية جزاء - جنايات )جنايات 

�ضغرى( الر�ضيفة 

قرار االإمهال

رقم الدعوى 13-5 )9-2020( - �ضجل 

عام   الهيئة/القا�ضي الهيئة االوىل  
اىل املتهم 

حذيفة نايف حممد ال�ضيد.    
الرقم الوطني 9931060130

 -  )2020-9(  5-13 رقم  اجلزائية  الق�سية  يف  �سادر 

�سجل عام

املحاكمات  اأ�سول  قانون  من   243 املادة  باأحكام  عماًل 

تاريخ  من  ايام  ع�سرة  مدة  امهالك  اقرر  اجلزائية 

عن  الق�سائية  لل�سلطات  نف�سك  لت�سليم  القرار  ن�سر 

التهمة:

ال�سرقة املو�سوفة )404(

القاء  العام  الأمن  افراد  من  فرد  كل  اآمر  وانني 

وعلى  املخت�سة  للمراجع  وت�سليمك  عليك  القب�ض 

ال�سلطات  يخرب  ان  املتهم  وجود  مبحل  يعلم  من  كل 

املخت�سة.

اأعاله  املذكورة  املدة  خالل  نف�سك  ت�سلم  مل  واإذا 

اأموالك  وتو�سع  العدالة  وجه  من  فاراً  ف�ستعترب 

وجه  من  فاراً  دمت  ما  احلكومة  ادارة  حتت  واأمالكك 

العدالة وحترم من الت�صرف بها ومتنع من اقامة اية 

دعوى ويعترب كل ت�صرف او التزام تتعهد فيه بعد 

ذلك باطاًل.

اجلل�سة يوم: الثنني تاريخ: 2020/1/27  09:00

�سدر يف: 2020/1/13

رئي�س املحكمة

حمكمة �ضلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�ضة للمدعى عليه/

بالن�ضر

رقم الدعوى: 1-5/)2019-26999(-

�ضجل عام

الهيئة/القا�ضي: �ضفاء يو�ضف حممود 

االأقرع

ا�سم املدعى عليه وعنوانه:

 1- توفيق اأنور توفيق اأبو �ضحاده

2- رغد اأنور توفيق اأبو �ضحاده

3- زهراء اأنور توفيق اأبو �ضحاده

عمان - طرببور بجانب عريفه مول عمارة 

)16(

املوافق  الأحد  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

الدعوى  يف  للنظر   9 ال�ساعة   2020/1/19

رقم اأعاله والتي اأقامها عليك املدعي �سركة 

ال�سراء للتعليم وال�ستثمار

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  الأحكام 

ال�سلح وقانون اأ�سول املحاكمات املدنية.

انذار تغيب عن العمل 

اىل املوظف ح�ضن �ضعيد ح�ضني 

فواز 

ر�سمي  عذر  دون  العمل  عن  لغيابك  نظرا 

لالدوات  ال�سفوة  �سركة  يف  عملك  عن 

قانون  من   28 املادة  على  وبناء  ال�سحية 

انه  على  تن�ض  والتي   )5( الفقرة  العمل 

ع�سرة  مدة  العمل  عن  موظف  تغيب  اذا 

فانه  متقطعة  يوما  ع�سرين  او  مت�سلة  ايام 

انذارا  ننذرك  فاننا  العمل  من  يف�سل 

نهائيا ويجب عليك العودة اىل مكان عملك 

اتخاذ  �سيتم  وال  تاريخه  من  ايام   3 خالل 

مبا  والزامك  بحقك  القانونية  الجراءات 

يرتبه عليك عقد العمل والنظام الداخلي 

لل�سركة 

�ضركة ال�ضفوة لالدوات ال�ضحية

حمكمة �ضلح حقوق عمان 

مذكرة تبليغ حكم / بالن�ضر 

رقم الدعوى 1-5/ )2019-22758( 

- �ضجل عام 

تاريخ احلكم 2019/10/31 
طالب التبليغ وعنوانه جامعة ال�سراء 

 : الهاتف  -رقم  حداد  ليث  املحامي  وكيله   / عمان 

064618990

وكيله ال�ستاذ رمي فوزي عبد امل�سيح �سنوده 

املطلوب تبليغه وعنوانه 

فهد مو�ضى �ضعود اخلنان 
الرئي�سية  البوابة  مقابل   / ال�سرفية  جبل   / عمان 

مل�ست�سفى الب�سري / عمارة رقم 34

تقرر  تقدم  ما  على  وتاأ�سي�سًا  لذا   : احلكم  خال�سة 

املحكمة ما يلي :

 ،  89  ،  199/2  ،  202  ،  203( املواد  باحكام  عمال   - اول 

87( من القانون املدين واملادة )1818( من املجلة الزام 

به  املدعى  املبلغ  للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى 

والبالغ )1730( دينار اردين .

من   )166 و   167 و   161( املواد  باحكام  عمال    - ثانيا 

من   )46/4( واملادة  املدنية  املحاكمات  ا�سول  قانون 

الر�سوم  عليه  املدعى  ت�سمني  املحامني   نقابة  قانون 

وامل�ساريف ومبلغ )86( دينار اتعاب حماماة والفائدة 

املطالبة  تاريخ  من  ت�سري   )%9( بواقع  القانونية 

الق�سائية وحتى ال�سداد التام.

لال�صتئناف  قابال  املدعية  مبواجهة  وجاهيا  حكما 

قابال  عليه  املدعى  مبواجهة  الوجاهي  ومبثابة 

�ساحب  ح�سرة  با�سم  علنا  وافهم  �سدر  لالعرتا�ض 

اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم )حفظه اهلل( 

بتاريخ 2019/10/31



وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�صر 

رقم الدعوى : 2-1 )4044-2019( �صجل عام

تاريخ احلكم : 2019/12/16
طالب التبليغ وعنوانه :

�شركة احمد فتحي علي و�شريكه 

البنك  فوق  �شنرت  عمرو  عمارة  الطيبة   / عمان 

عمان  املوكل  عنوان   /206 رقم  مكتب  ط2  االهلي 

ال�شوق املركزي �شركة القلعة   

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

مروان انور �صايل الزعبي 
عمان / عمان ال�ض�ق املركزي م�ؤ�ض�ضة االنفال للخ�ضار 

والفواكه

خال�شة احلكم :

تقرر املحكمة ما يلي: 

االأحكام  جملة  من   )1818( امل�اد  باأحكام  عماًل  اأواًل: 

العدلية و)123/ج و1/181 و260 و262 و263( من قان�ن 

التجارة و)10 و1/11( من قان�ن البينات احلكم بالزام 

به  املدعى  املبلغ  للمدعية  يدفع  باأن  عليه  املدعى 

والبالغ )6000( �ضتة اآالف دينار اأردين. 

من  و166و167(   161( املواد  باحكام  عماًل  ثانيًا: 

قان�ن  من  و)4/46(  املدنية  املحاكمات  اأ�شول  قانون 

الدعوى  ر�شوم  عليه  املدعى  ت�شمني  املحامني  نقابة 

وم�شاريفها ومبلغ )300( دينار اأتعاب حماماة والفائدة 

البنك  على  ال�ضيك  عر�ض  تاريخ  من  القان�نية 

ال�شداد  وحتى   2018/5/6 يف  الواقع  عليه  امل�شحوب 

التام.

بحق  ال�جاهي  ومبثابة  املدعية  بحق  وجاهيا  قراراً 

املدعى عليه قابال لالعرتا�ض �شدر واأفهم علنًا با�شم 

ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة 

احل�ضني حفظه اهلل 

بتاريخ 2019/12/16 م.

وزارة العدل

حمكمه �صلح جزاء عمان

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه / بالن�صر

رقم الدعوى :3-5  )22286 - 2019 

( �صجل عام

الهيئة/ القا�صي : ذياب �صامن ذياب 

ا�صتيات    

ا�شم امل�شتكى عليه : 

عدي حممد عبد القادر �صامل 
بن  عمار  �ضارع  النزهة   / عمان   : العن�ان 

يا�ضر بالقرب من مدر�ضة اناث النزهة 

التهمه : �ضيك ال يقابله ر�ضيد )421(

امل�افق  االحد   : ي�م  ح�ض�رك  يقت�ضى 

 2020/1/26

ال�شاعة  9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدع�ى  يف  للنظر 

عليك احلق العام وم�شتكي : 

حمزه حممد نا�ضر حممد تي�ضري قالج� 

فاذا مل حت�شر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قان�ن  يف  عليها  املن�ض��ض  االحكام 

ال�ضلح وقان�ن ا�ض�ل املحاكمات اجلزائيه.

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )7549- 

2019( �صجل عام �ص
ا�ضم املحك�م عليه / املدين :

زياد �صعيد حممود حممد
      العنوان: عمان / املقابلني دوار احلفاظ  

 )2019-3528(  /  1-2   : التنفيذي  ال�ضند  االعالم  رقم 

عام  – �شجل 
تاريخه : 2019/10/29

حمل �ضدوره : تنفيذ جن�ب عمان

وامل�شاريف  والر�شوم  دينار   2865  : الدين  به  املحك�م 

واتعاب املحاماة ان وجدت والفائدة ان وجدت

تلي  ي�ما  ع�ضر  خم�ضه  خالل  ت�ؤدي  ان  عليك  يجب 

تبليغك هذا 

االخطار اىل املحك�م له / الدائن : 

�شركة مدار�ض ورو�شة الفار�ض الذكي

املبلغ املبني اعاله 

او  املذك�ر  الدين  ت�ؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ضت  واذا 

التنفيذ  دائرة  �شتقوم  القانونية  الت�شوية  تعر�ض 

الالزمة  التنفيذية  القان�نية  املعامالت  مببا�ضرة 

قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�صر 

رقم الدعوى : 1-2 )2019-4153( 

�صجل عام

تاريخ احلكم : 2019/12/30
طالب التبليغ وعنوانه :

معاذ ابراهيم ديب عليان ب�ضفته ال�ضخ�ضية وب�ضفته 

املف��ض بالت�قيع عن �ضركة معاذ عليان و�ضركاه 

قرب  ال�ضناعية  املنطقة  ال�ضري  وادي  بيادر   / عمان 

النادي االهلي 

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

رائف راتب جميل عكرو�ص 
عمان / الق�ي�ضمة طل�ع جبل احلديد عمارة رقم 23 

خلف م�شجد ال�شعيد  

خال�شة احلكم :

وعليه وتاأ�شي�شًا على ما تقدم تقرر املحكمة ما يلي : 

1. عمال باحكام املواد )53 و60 و63( من قان�ن البينات 

الزام  املدنية  املحاكمات  ا�ض�ل  قان�ن  من  و)3/49( 

بان  عكرو�ض(  جميل  راتب  )رائف  عليه  املدعى 

مبلغ  �ضركاه(  و  عليان  معاذ  )�ضركة  للمدعي  يدفع 

)540( دينار .

قان�ن  من  )161و166و167(  املادة   باحكام  عمال   .2

املحامني  نقابة  من  و)4/46(  املدنية  املحاكمات  ا�شول 

 )27( ومبلغ  وامل�شاريف  الر�شوم  عليه  املدعى  ت�شمني 

تاريخ  من  القان�نية  والفائدة  حماماة  اتعاب  دينار 

املطالبة وحتى ال�شداد التام.

بحق  ال�جاهي  ومبثابة  املدعي  بحق  وجاهيًا  حكمًا 

املدعى عليه قاباًل لالعرتا�ض �شدر واأفهم علنًا با�شم 

بن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة 

احل�ضني )حفظه اهلل ورعاه( بتاريخ 2019/12/30.

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )6512- 

2019( �صجل عام �ص
ا�ضم املحك�م عليه / املدين :

طارق علي فالح الفالحات 
الرئي�ضي  ال�ضارع  علندا  اب�  عمان   / عمان  العن�ان: 

م�ؤ�ض�ضة احل�ضامي و�ضرمي لالطارات  

 )2019-1839(  /  1-2   : التنفيذي  ال�ضند  االعالم  رقم 

عام  – �شجل 
تاريخه : 2019/5/30

حمل �ضدوره : تنفيذ جن�ب عمان

وامل�شاريف  والر�شوم  دينار   570  : الدين  به  املحك�م 

واتعاب املحاماة ان وجدت والفائدة ان وجدت

تلي  ي�ما  ع�ضر  خم�ضه  خالل  ت�ؤدي  ان  عليك  يجب 

تبليغك هذا 

االخطار اىل املحك�م له / الدائن : 

ح�شان حممد كرمي احل�شامي 

املبلغ املبني اعاله 

او  املذك�ر  الدين  ت�ؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ضت  واذا 

التنفيذ  دائرة  �شتقوم  القانونية  الت�شوية  تعر�ض 

الالزمة  التنفيذية  القان�نية  املعامالت  مببا�ضرة 

قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )7537- 

2019( �صجل عام ك
ا�ضم املحك�م عليه / املدين :

حممد جالل احمد ابو زيد 
      العنوان: عمان / القوي�شمه مدار�ض �شفيه 

رقم االعالم ال�ضند التنفيذي :  

تاريخه : 2020/1/13

حمل �ضدوره : تنفيذ جن�ب عمان

والر�شوم  دينار   200  : الدين  به  املحك�م 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف 

والفائدة ان وجدت

ع�ضر  خم�ضه  خالل  ت�ؤدي  ان  عليك  يجب 

ي�ما تلي تبليغك هذا 

االخطار اىل املحك�م له / الدائن : 

عالء احمد عبد الفتاح عراق 

املبلغ املبني اعاله 

واذا انق�ضت هذه املدة ومل ت�ؤد الدين املذك�ر 

دائرة  �شتقوم  القانونية  الت�شوية  تعر�ض  او 

القان�نية  املعامالت  مببا�ضرة  التنفيذ 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )7548- 

2019( �صجل عام �ص
ا�ضم املحك�م عليه / املدين :

�صعود عبد اهلل نقر�ص 
      العن�ان: �ضحاب / �ضحاب �ضلي�د قرب اجلامع   

 )2019-3210(  /  1-2   : التنفيذي  ال�ضند  االعالم  رقم 

عام  – �شجل 
تاريخه : 2019/9/29

حمل �ضدوره : تنفيذ جن�ب عمان

وامل�شاريف  والر�شوم  دينار   1040  : الدين  به  املحك�م 

واتعاب املحاماة ان وجدت والفائدة ان وجدت

تلي  ي�ما  ع�ضر  خم�ضه  خالل  ت�ؤدي  ان  عليك  يجب 

تبليغك هذا 

االخطار اىل املحك�م له / الدائن : 

�ضركة اكادميية ومدار�ض البنيه احلديثه 

املبلغ املبني اعاله 

او  املذك�ر  الدين  ت�ؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ضت  واذا 

التنفيذ  دائرة  �شتقوم  القانونية  الت�شوية  تعر�ض 

الالزمة  التنفيذية  القان�نية  املعامالت  مببا�ضرة 

قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�صر 

رقم الدعوى : 2-1 )3619-2019( �صجل عام

تاريخ احلكم : 2019/12/30
طالب التبليغ وعنوانه :

معاذ ابراهيم ديب عليان ب�ضفته ال�ضخ�ضية وب�ضفته 

املف��ض بالت�قيع عن �ضركة معاذ عليان و�ضركاه 

قرب  ال�ضناعية  املنطقة  ال�ضري  وادي  بيادر   / عمان 

النادي االهلي 

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

�صائر عبده خليل خمي�ص 
عمان / الق�ي�ضمة طل�ع �ضارع املدينة املن�رة عمارة 

رقم 12 قرب احلجة مول 

خال�شة احلكم :

وعليه وتاأ�شي�شًا على ما تقدم تقرر املحكمة ما يلي : 

1. عمال باحكام املواد )53 و60 و63( من قان�ن البينات 

الزام  املدنية  املحاكمات  ا�ض�ل  قان�ن  من  و)3/49( 

يدفع  بان  خمي�ض(  خليل  عبده  )�ضائر  عليه  املدعى 

 )200( مبلغ  �ضركاه(  و  عليان  معاذ  )�ضركة  للمدعية 

دينار .

قان�ن  من  )161و166و167(  املادة   باحكام  عمال   .2

املحامني  نقابة  من  و)4/46(  املدنية  املحاكمات  ا�شول 

 )10( ومبلغ  وامل�شاريف  الر�شوم  عليه  املدعى  ت�شمني 

تاريخ  من  القان�نية  والفائدة  حماماة  اتعاب  دينار 

املطالبة وحتى ال�شداد التام.

بحق  ال�جاهي  ومبثابة  املدعية  بحق  وجاهيًا  حكمًا 

املدعى عليه قاباًل لالعرتا�ض �شدر واأفهم علنًا با�شم 

بن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة 

احل�ضني )حفظه اهلل ورعاه( بتاريخ 2019/12/30.

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�صر 

رقم الدعوى : 1-2 )2019-4551( 

�صجل عام

تاريخ احلكم : 2019/12/31
طالب التبليغ وعنوانه :

�ضركة احلاج عمر �ضليم املحي�ضن واوالده 

عمان / ال�ض�ق احلاج عمر �ضليم املحي�ضن واوالده   

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

عالء طه عايد ال�صل�ص
عالء  البائع  �شهاب  ابو  عماد  �شركة  مقابل  املركزي  ال�شوق   / عمان 

ال�شل�ض

خال�شة احلكم :

لذا وتاأ�ضي�ضا على ما تقدم تقرر املحكمة احلكم مبا يلي :

من   )  522 و   465 و   1 و202/  و2/199   87( امل�اد  باأحكام  عماًل   -: اأواًل 

القانون املدين اإلزام املدعى عليه باأن يدفع للمدعية مبلغًا وقدره 

)10000( ع�ضرة اآالف دينار 

املحاكمات  اأ�ض�ل  قان�ن  من   )161( املادة  باأحكام  عماًل   -: ثانيًا 

املدنية ت�شمني املدعى عليه الر�شوم وامل�شاريف.

املحاكمات  اأ�ض�ل  قان�ن  من   )166( املادتني  باأحكام  عماًل  ثالثًا:- 

املدنية و)4/46( من قان�ن نقابة املحامني اإلزام املدعى عليه بدفع 

مبلغ )500( دينار بدل اأتعاب حماماة .

املحاكمات  اأ�ض�ل  قان�ن  من   )167( املادة  باأحكام  عماًل   -: رابعًا 

املطالبة  تاريخ  من  القان�نية  بالفائدة  عليه  املدعى  اإلزام  املدنية 

الق�شائية وحتى ال�شداد التام  .

حكمًا وجاهيًا بحق املدعية و مبثابة ال�جاهي بحق املدعى عليه 

 قاباًل لالعرتا�ض �ضدر واأفهم علنًا با�ضم ح�ضرة �ضاحب اجلاللة

امللك عبد اهلل الثاين بن احل�ضني املعظم

بتاريخ 2019/12/31

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )6444- 

2019( �صجل عام �ص
ا�ضم املحك�م عليه / املدين :

احمد حممد حامد عواد 
خالد  �ضارع  احل�ضني  جبل   / عمان  العن�ان: 

ط  التجاري  جزر  اب�  جممع   / ال�ليد  بن 

ار�شي حمل البوك�ض لاللب�شه

رقم االعالم ال�ضند التنفيذي :  

تاريخه : 

حمل �ضدوره : تنفيذ جن�ب عمان

والر�شوم  دينار   4100  : الدين  به  املحك�م 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف 

والفائدة ان وجدت

ع�ضر  خم�ضه  خالل  ت�ؤدي  ان  عليك  يجب 

ي�ما تلي تبليغك هذا 

االخطار اىل املحك�م له / الدائن : 

�ضركة القي�ضي والرتتري 

املبلغ املبني اعاله 

واذا انق�ضت هذه املدة ومل ت�ؤد الدين املذك�ر 

دائرة  �شتقوم  القانونية  الت�شوية  تعر�ض  او 

القان�نية  املعامالت  مببا�ضرة  التنفيذ 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�صر 

رقم الدعوى : 2-1 )4791-2019( �صجل عام

تاريخ احلكم : 2019/12/19

طالب التبليغ وعنوانه :

�ضاحب  وب�ضفته  ال�ضخ�ضية  ب�ضفته   / البياري  �ضالح  زكي  غامن 

م�ؤ�ض�ضة غامن البياري للعدد اليدوية وال�ضناعية 

العربي  البنك  قرب  عمان  جن�ب  بداية  حمكمة  �ضارع   / عمان 

اال�ضالمي �ضاحب حمل الغلي�ن للعدد ال�ضناعية   

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

زيد ابراهيم احمد �صليح 
عمان / املنطقة ال�ضناعية بجانب حمالت املنا�ضري ل�ضهر املعادن 

خال�شة احلكم :

تقرر املحكمة ما يلي: 

العدلية  االأحكام  جملة  من   )1818( امل�اد  باأحكام  عماًل  اأواًل: 

وباأحكام املواد )87 و2/199 و202 و213 و465 و522( من القان�ن املدين 

يدفع  باأن  عليه  املدعى  اإلزام  البينات  قان�ن  من  )13/د(  واملادة 

للمدعي مبلغ )1765( )األف و�ضبعمائة وخم�ضة و�ضت�ن دينارا(.

اأ�ض�ل  قان�ن  من  و166و167(   161( املواد  باحكام  عماًل  ثانيًا: 

املحاكمات املدنية و)4/46( من قان�ن نقابة املحامني ت�ضمني املدعى 

حماماة  اأتعاب  دينار   )88( ومبلغ  وم�شاريفها  الدعوى  ر�شوم  عليه 

والفائدة القان�نية من تاريخ املطالبة ال�اقع يف 2019/12/10 وحتى 

ال�شداد التام.

املدعى  بحق  ال�جاهي  ومبثابة  املدعية  بحق  وجاهيا  قراراً 

�شاحب  ح�شرة  با�شم  علنًا  واأفهم  �شدر  لالعرتا�ض  قابال  عليه 

بتاريخ  اهلل  حفظه  احل�ضني  ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  اجلاللة 

2019/12/19 م.

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )5860- 2019( 

�صجل عام �ص

ا�ضم املحك�م عليه / املدين :

عبد ال�صالم ابراهيم عبد ال�صالم اخلوار 
الطيبة  ال�شوق  خريبة   / عمان  العنوان: 

وخريبة ال�ض�ق �ض ابراهيم الهمي�ضات قرب 

م�شجد عائ�شة 

رقم االعالم ال�ضند التنفيذي :  1-2 / )801-

2018( – �شجل عام  

تاريخه : 2018/3/28

حمل �ضدوره : تنفيذ جن�ب عمان

والر�شوم  دينار   4435  : الدين  به  املحك�م 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف 

والفائدة ان وجدت

ع�ضر  خم�ضه  خالل  ت�ؤدي  ان  عليك  يجب 

ي�ما تلي تبليغك هذا 

االخطار اىل املحك�م له / الدائن : 

رو�ضة ومدر�ضة البيت العتيق اال�ضالمية 

املبلغ املبني اعاله 

واذا انق�ضت هذه املدة ومل ت�ؤد الدين املذك�ر 

دائرة  �شتقوم  القانونية  الت�شوية  تعر�ض  او 

القان�نية  املعامالت  مببا�ضرة  التنفيذ 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )1411- 

2019( �صجل عام ك
ا�ضم املحك�م عليه / املدين :

�صامي �صليم العبد تنريه
دخله  ال�حدات  باجتاه  مادبا  �ضارع   / عمان  العن�ان: 

200 مرت من  ميني بعد التقاطع الثاين اول دخلة بعد 

التقاطع حي احلويان  

رقم االعالم ال�ضند التنفيذي :  

تاريخه : 

حمل �ضدوره : تنفيذ جن�ب عمان

وامل�شاريف  والر�شوم  دينار   500  : الدين  به  املحك�م 

واتعاب املحاماة ان وجدت والفائدة ان وجدت

تلي  ي�ما  ع�ضر  خم�ضه  خالل  ت�ؤدي  ان  عليك  يجب 

تبليغك هذا 

االخطار اىل املحك�م له / الدائن : 

�ضعاده نعيم �ضبري ايبف 

املبلغ املبني اعاله 

او  املذك�ر  الدين  ت�ؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ضت  واذا 

التنفيذ  دائرة  �شتقوم  القانونية  الت�شوية  تعر�ض 

الالزمة  التنفيذية  القان�نية  املعامالت  مببا�ضرة 

قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل

حمكمه �صلح جزاء جنوب عمان 

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه / بالن�صر

رقم الدعوى :3-2  )2019/9558 ( 

�صجل عام

الهيئة/ القا�صي : زياد عي�صى عبد الكرمي 

ابو عرابي العدوان   

ا�شم امل�شتكى عليه : 

رائد فايز جميل خرفان 
العنوان : عمان / اليادودة – حي الباير – قرب م�شجد 

الرباء بن مالك – بناية 12

التهمه : �ضيك ال يقابله ر�ضيد )421(

يقت�ضى ح�ض�رك ي�م : االثنني   امل�افق 2020/1/20 

ال�شاعة : 9

للنظر يف الدع�ى رقم اعاله والتي اقامها عليك احلق 

العام وم�شتكي : 

�ضركة رجائي وحممد عي�ضى امللك

فاذا مل حت�ضر يف امل�عد املحدد تطبق عليك االحكام 

وقان�ن  ال�ضلح  حماكم  قان�ن  يف  عليها  املن�ض��ض 

ا�ض�ل املحاكمات اجلزائيه.

وزارة العدل

حمكمة ادارة الدعوى عمان 

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه 

/ بالن�صر

 رقم ادارة الدعوى  5- 10/ )786-

2019( �صجل عام 

رقم الدعوى : 5- 2/ )2019/3187( 

�صجل عام 

الهيئة / القا�صي : هيثم علي احمد 

خوالده   
ا�شم املدعى عليه وعنوانه  : 

املتجددة  للطاقة  امليالد  •�صركة 
ابايا     حنا  • جو 

عمان / ال�ضمي�ضاين عمارة زهرة ال�ضمي�ضاين 

ط4

امل�افق  االربعاء   : ي�م  ح�ض�رك  يقت�ضى 

2020/1/22 ال�شاعة : 9 

اقامها  والتي   , اعاله  رقم  الدع�ى  يف  للنظر 

عليك : 

هاين عبد العزيز هليل الع�ران 

عليك  تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�شر  مل  اذا 

ا�ض�ل  قان�ن  يف  عليها  املن�ض��ض  االحكام 

املحاكمات املدنية 

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )7538- 

2019( �صجل عام ك
ا�ضم املحك�م عليه / املدين :

حممد جالل احمد ابو زيد 
      العنوان: عمان / القوي�شمه مدار�ض �شفيه 

رقم االعالم ال�ضند التنفيذي :  

تاريخه : 2020/1/13

حمل �ضدوره : تنفيذ جن�ب عمان

وامل�شاريف  والر�شوم  دينار   200  : الدين  به  املحك�م 

واتعاب املحاماة ان وجدت والفائدة ان وجدت

تلي  ي�ما  ع�ضر  خم�ضه  خالل  ت�ؤدي  ان  عليك  يجب 

تبليغك هذا 

االخطار اىل املحك�م له / الدائن : 

عالء احمد عبد الفتاح عراق 

املبلغ املبني اعاله 

او  املذك�ر  الدين  ت�ؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ضت  واذا 

التنفيذ  دائرة  �شتقوم  القانونية  الت�شوية  تعر�ض 

الالزمة  التنفيذية  القان�نية  املعامالت  مببا�ضرة 

قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )1156- 

2019( �صجل عام �ص
ا�ضم املحك�م عليه / املدين :

حممود حمفوظ ح�صني القرام�صه 
العنوان: عمان / عمان – العبديل – خلف �شركة حنا 

زنانريي واوالده – الطابق الثاين

رقم االعالم ال�ضند التنفيذي :  

تاريخه : 2020/1/12

حمل �ضدوره : تنفيذ جن�ب عمان

والر�شوم  دينار   3888.514  : الدين  به  املحك�م 

ان  والفائدة  وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف 

وجدت

تلي  ي�ما  ع�ضر  خم�ضه  خالل  ت�ؤدي  ان  عليك  يجب 

تبليغك هذا 

االخطار اىل املحك�م له / الدائن : 

حمدوده  والفواكه  اخل�شار  لتجاره  املفرق  �شركة 

امل�ض�ؤوليه

املبلغ املبني اعاله 

او  املذك�ر  الدين  ت�ؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ضت  واذا 

التنفيذ  دائرة  �شتقوم  القانونية  الت�شوية  تعر�ض 

الالزمة  التنفيذية  القان�نية  املعامالت  مببا�ضرة 

قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل

دائرة تنفيذ عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 )34936- 2019( 

�صجل عام ك

ا�ضم املحك�م عليه / املدين :

نا�صر ح�صن علي اجلنازره
حي   / اليا�شمني  �شاحية   / عمان  العنوان: 

ط   51 عمارة  املدفعي  جميل  �ض  ال�ضحابه 

ت�شويه 

رقم االعالم ال�ضند التنفيذي : 

تاريخه : 2020/1/13

حمل �شدوره : تنفيذ عمان

والر�شوم  دينار   4162  : الدين  به  املحك�م 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف 

والفائدة ان وجدت

ع�ضر  خم�ضه  خالل  ت�ؤدي  ان  عليك  يجب 

ي�ما تلي تبليغك هذا 

االخطار اىل املحك�م له / الدائن : 

هيثم م�ضطفى علي الك�ض�اين 

واذا انق�ضت هذه املدة ومل ت�ؤد الدين املذك�ر 

دائرة  �شتقوم  القانونية  الت�شوية  تعر�ض  او 

القان�نية  املعامالت  مببا�ضرة  التنفيذ 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ عمان

وزارة العدل

حمكمة بداية حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه 

/ بالن�صر

رقم الدعوى :2-5 )2020-84 ( 

�صجل عام

الهيئة القا�صي : مهند زايد ابراهيم 

ابو قمر     

ا�شم املدعى عليه وعنوانه:

احمد م�صدق ريكان ريكان 
العن�ان : عمان / الرابيه �ضارع نهاوند فيال 7

امل�افق  الثالثاء    : ي�م  ح�ض�رك  يقت�ضى 

 2020/1/21

ال�شاعة 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدع�ى  يف  للنظر 

عليك :

حممد ف�زان عي�ضى املنا�ضري 

فاذا مل حت�شر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قان�ن  يف  عليها  املن�ض��ض  االحكام 

ال�ضلح وقان�ن ا�ض�ل املحاكمات املدنية

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )7551- 

2019( �صجل عام �ص
ا�ضم املحك�م عليه / املدين :

رائد حممد مو�صى ابو �صربي 
احلديقه  بجانب  �شليود  �شحاب   / �شحاب  العنوان:        

العامه    

 )2019-3209(  /  1-2   : التنفيذي  ال�ضند  االعالم  رقم 

عام  – �شجل 
تاريخه : 2019/9/29

حمل �ضدوره : تنفيذ جن�ب عمان

والر�شوم  دينار   1728.25  : الدين  به  املحك�م 

ان  والفائدة  وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف 

وجدت

تلي  ي�ما  ع�ضر  خم�ضه  خالل  ت�ؤدي  ان  عليك  يجب 

تبليغك هذا 

االخطار اىل املحك�م له / الدائن : 

�ضركة اكادميية ومدار�ض البنيه احلديثه 

املبلغ املبني اعاله 

او  املذك�ر  الدين  ت�ؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ضت  واذا 

التنفيذ  دائرة  �شتقوم  القانونية  الت�شوية  تعر�ض 

الالزمة  التنفيذية  القان�نية  املعامالت  مببا�ضرة 

قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )7497- 

2019( �صجل عام �ص
ا�ضم املحك�م عليه / املدين :

ب�صام خطار عبد الكرمي عو�ص 
حمطة  خلف   – املقابلني   / عمان  العنوان: 

احلوراين  

رقم االعالم ال�ضند التنفيذي :  

تاريخه : 

حمل �ضدوره : تنفيذ جن�ب عمان

والر�شوم  دينار   2050  : الدين  به  املحك�م 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف 

والفائدة ان وجدت

ع�ضر  خم�ضه  خالل  ت�ؤدي  ان  عليك  يجب 

ي�ما تلي تبليغك هذا 

االخطار اىل املحك�م له / الدائن : 

ح�ضن حممد ح�ضن احل�راين 

املبلغ املبني اعاله 

واذا انق�ضت هذه املدة ومل ت�ؤد الدين املذك�ر 

دائرة  �شتقوم  القانونية  الت�شوية  تعر�ض  او 

القان�نية  املعامالت  مببا�ضرة  التنفيذ 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�صر 

رقم الدعوى : 2-1 )3784-2019( �صجل عام

تاريخ احلكم : 2019/12/12

طالب التبليغ وعنوانه :

عمرو �ضالح احمد �ضبح 

عمان / املقابلني بجانب اكادمييه احلفاظ بيت 38   

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

حممد زهري عبد القادر �صاهني 
مطعم  قرب  احلرية  �ضارع  املقابلني  عمان   / عمان 

اب� زغله 

خال�شة احلكم :

لذا وتاأ�شي�شًا على ما تقدم تقرر املحكمة ما يلي:

االأحكام  جملة  من   )1818( املادة  باأحكام  عمال   .1

اإلزام  املدين  القان�ن  من  )636و1/644(  املواد  العدلية 

به  املدعى  املبلغ  للمدعي  يدفع  باأن  عليه  املدعى 

والبالغ )250( دينار.

اأ�ض�ل  قان�ن  من  )161و167(  املواد  باأحكام  عمال   .2

الر�شوم  عليه  املدعى  ت�شمني  املدنية  املحاكمات 

املطالبة  تاريخ  من  القان�نية  والفائدة  وامل�ضاريف 

وحتى ال�شداد التام.

بحق  ال�جاهي  ومبثابة  املدعي  بحق  وجاهيًا  حكما 

املدعى عليه قاباًل لالعرتا�ض �شدر وافهم علنًا با�شم 

بن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة 

احل�ضني )حفظه اهلل و رعاه( بتاريخ 2019/12/12.

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )5345- 

2018( �صجل عام �ص
ا�ضم املحك�م عليه / املدين :

مي�صاء �صالح حمد العدوان 
�ض   – ال�شعاده  حي   – ن�ضري  اب�   / عمان  العن�ان: 

الرووف  عبد  دوار  من  بالقرب   – حيا�ضات  اهلل  عبد 

الروابده  

 )2018-441(  /  1-2   : التنفيذي  ال�ضند  االعالم  رقم 

عام  – �شجل 
تاريخه : 2018/5/31

حمل �ضدوره : تنفيذ جن�ب عمان

وامل�شاريف  والر�شوم  دينار   0  : الدين  به  املحك�م 

واتعاب املحاماة ان وجدت والفائدة ان وجدت

تلي  ي�ما  ع�ضر  خم�ضه  خالل  ت�ؤدي  ان  عليك  يجب 

تبليغك هذا 

االخطار اىل املحك�م له / الدائن : 

رغدة حمم�د احمد احلنيطي 

املبلغ املبني اعاله 

او  املذك�ر  الدين  ت�ؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ضت  واذا 

التنفيذ  دائرة  �شتقوم  القانونية  الت�شوية  تعر�ض 

الالزمة  التنفيذية  القان�نية  املعامالت  مببا�ضرة 

قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )7233- 

2019( �صجل عام �ص
ا�ضم املحك�م عليه / املدين :

لوؤي ب�صام عبد اجلواد الطيطي
– قرب م�ضجد عثمان        العنوان: عمان / ابو علندا 

بن م�ضع�ن  

 )2017-7358(  /3-2   : التنفيذي  ال�ضند  االعالم  رقم 

عام  – �شجل 

تاريخه : 2018/2/27

حمل �ضدوره : تنفيذ جن�ب عمان

وامل�شاريف  والر�شوم  دينار   3400  : الدين  به  املحك�م 

واتعاب املحاماة ان وجدت والفائدة ان وجدت

تلي  ي�ما  ع�ضر  خم�ضه  خالل  ت�ؤدي  ان  عليك  يجب 

تبليغك هذا 

االخطار اىل املحك�م له / الدائن : 

�شركة ابو عوده اخوان 

او  املذك�ر  الدين  ت�ؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ضت  واذا 

التنفيذ  دائرة  �شتقوم  القانونية  الت�شوية  تعر�ض 

الالزمة  التنفيذية  القان�نية  املعامالت  مببا�ضرة 

قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�صر 

رقم الدعوى : 2-1 )4266-2019( �صجل عام

تاريخ احلكم : 2019/12/4
طالب التبليغ وعنوانه :

رميا عبد الكرمي عيد ابو خلف 
عمان / الرابية �ضارع حماد احلاليقة عمارة رقم 8  

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

خالد علي يون�ض قطا�ض 

�ضارع  م�ل  ا�ضل�بي  قرب  احلرية  �ضارع  خلف   / عمان 

ر�شيد عريقات بجانب مدر�شة روابي يافا 

خال�شة احلكم :

لهذا وتاأ�شي�شا على ما تقدم  تقرر املحكمة ما يلي : 

االأحكام  جملة  من   )1818( املادة  باأحكام  عماًل    .1

و675(  و1/202  و665  و658  و246   87( واملواد  العدلية، 

من القان�ن املدين واملادة )5/ب/1( من قان�ن املالكني 

البينات,  قان�ن  من  )10و11(  واملادتني  وامل�ضتاأجرين 

وقدره  مبلغ  للمدعي  يدفع  باأن  عليه   املدعى  اإلزام 

)2080( دينار. 

اأ�ض�ل  قان�ن  من  و167(   161( املواد  باأحكام  عمال    .2

الر�شوم  عليه  املدعى  ت�شمني  املدنية  املحاكمات 

املطالبة  تاريخ  من  القان�نية  والفائدة  وامل�ضاريف 

الواقع بتاريخ 2019/11/6  وحتى ال�شداد التام.

اأ�ض�ل  قان�ن  من   )166( املادة  باحكام   " عمال   .3

نقابة  قان�ن  من   )46( واملادة  املدنية  املحاكمات 

املحامني الزام املدعي عليه مببلغ )104( دينار اتعاب 

حماماة .

بحق  ال�جاهي  ومبثابة  املدعي  بحق  وجاهيا  قراراً 

علنًا  واأفهم  �شدر  لالعرتا�ض   قابال  عليه  املدعى 

الثاين  عبداهلل  امللك  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة  با�ضم 

ابن احل�ضني حفظه اهلل 

املوافق 2019/12/4 .

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق �صمال عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�صر 

رقم الدعوى : 1-1 )5733-2019( �صجل عام

تاريخ احلكم : 2019/10/30 

طالب التبليغ وعن�انه : رنا �ضبحي حممد اخلريي      

عمان / �ضفا بدران خلف �ضركة االت�ضاالت عمارة 59

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

عزيز جابر عبد العزيز الدبه
وهب  بن  �ضفيان  �ضارع  املن�ضية  حي   – خلدا   / عمان 

مقابل حاووز املاء عمارة 135 ط2 ال�شقة ال�شمالية      

خال�شة احلكم :

لهذا وتاأ�شي�شا على ما تقدم تقرر املحكمة ما يلي : -

قان�ن  من  )185و186(  املادتني  باأحكام  عماًل   : اأواًل 

ذاته  القان�ن  من   )224( املادة  وبداللة  التجارة 

 )1818( واملادة  البينات  قان�ن  من  و11(   10( واملادتني 

من جملة االأحكام العدلية احلكم باإلزام املدعى عليه 

)عزيز جابر عبد العزيز الدبة( باأن يدفع للمدعية 

)رنا �ضبحي حممد اخلريي( املبلغ املدعى به والبالغ 

)2425( دينار. 

ثانيًا : عماًل باأحكام املواد 161 و 166 من قان�ن اأ�ض�ل 

املحاكمات املدنية واملادة )186/ب( من قان�ن التجارة 

واملادة )46( من قان�ن نقابة املحامني ت�ضمني املدعى 

اأتعاب  دينار   )121( ومبلغ  وامل�شاريف  الر�شوم  عليه 

يف  املطالبة  تاريخ  من  القان�نية  والفائدة  حماماة 

2019/9/25 وحتى ال�شداد التام .

بحق  ال�جاهي  ومبثابة  املدعية  بحق  وجاهيًا  قراراً 

املدعى عليه قاباًل لالعرتا�ض �شدر واأفهم علنًا با�شم 

ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة 

احل�ضني املعظم بتاريخ 2019/10/30 .

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�صر 

رقم الدعوى : 2-1 )3673-2019( �صجل عام

تاريخ احلكم : 2019/11/7

طالب التبليغ وعنوانه :

احمد من�شور نا�شر العديلي 

عمان / عمان ام نوارة حي عدن   

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

نوح حممد �صليمان خروب 
عمان  امانه  مبنى  قرب  القوي�شمة  عمان   / عمان 

الق�ي�ضمه  جمعيه  مقابل  الق�ي�ضمه  نزول  الكربى 

اخلريية معر�ض رام اهلل للزجاج 

خال�شة احلكم :

وتاأ�شي�شًا على ما تقدم تقرر املحكمة ما يلي:-

 اأواًل:- عماًل باأحكام امل�اد )10 و11 و44 و50( من قان�ن 

العدلية  االأحكام  جملة  من   )1818( واملادة  البينات،  

وقدره  مبلغًا  للمدعي  ي�ؤدي  باأن  عليه  املدعى  اإلزام 

)100( ديناراً.

اأ�ض�ل  قان�ن  من   )167( املادة  باأحكام  عماًل  ثانيًا:- 

بالفائدة  عليه  املدعى  اإلزام  املدنية  املحاكمات 

املطالبة  تاريخ  من  وذلك   ,)%9( بواقع  القانونية، 

الق�شائية وحتى ال�شداد التام.

اأ�ض�ل  قان�ن  من   )161( املادة  باأحكام  عماًل  ثالثًا:- 

بالر�شوم  عليه  املدعى  اإلزام  املدنية  املحاكمات 

وامل�شاريف.

بحق  ال�جاهي  ومبثابة  املدعي  بحق  وجاهيًا  حكمًا 

املدعى عليه قاباًل لالعرتا�ض �شدر واأفهم علنًا با�شم 

بن  اهلل  عبد  امللك  الها�ضمية  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة 

احل�ضني املعظم حفظه اهلل ورعاه بتاريخ 2019/11/7

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )1169- 

2019( �صجل عام �ص
ا�ضم املحك�م عليه / املدين :

خالد جهاد احمد ابوناهيه
      العن�ان: عمان / عمان �ضارع احلرية خلف جممع 

ال�ض�بكي  راكان  �ضارع  الهم�ضري  نعمان  الدكت�ر 

منزل 8

رقم االعالم ال�ضند التنفيذي :  

تاريخه : 2020/1/12

حمل �ضدوره : تنفيذ جن�ب عمان

والر�شوم  دينار   6486.900  : الدين  به  املحك�م 

ان  والفائدة  وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف 

وجدت

تلي  ي�ما  ع�ضر  خم�ضه  خالل  ت�ؤدي  ان  عليك  يجب 

تبليغك هذا 

االخطار اىل املحك�م له / الدائن : 

�شركة ال�شايف لتجارة اخل�شار والفواكه

املبلغ املبني اعاله 

او  املذك�ر  الدين  ت�ؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ضت  واذا 

التنفيذ  دائرة  �شتقوم  القانونية  الت�شوية  تعر�ض 

الالزمة  التنفيذية  القان�نية  املعامالت  مببا�ضرة 

قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )6739- 

2019( �صجل عام ك
ا�ضم املحك�م عليه / املدين :

حممد يو�صف �صليم الطيب 
خلف  القوي�شمة  ا�شكان   / عمان  العنوان: 

م�ضجد اال�ضكان عمارة رقم 30 الطابق االول 

رقم االعالم ال�ضند التنفيذي : 

تاريخه : 2020/1/13

حمل �ضدوره : تنفيذ جن�ب عمان

والر�شوم  دينار   1000  : الدين  به  املحك�م 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف 

والفائدة ان وجدت

ع�ضر  خم�ضه  خالل  ت�ؤدي  ان  عليك  يجب 

ي�ما تلي تبليغك هذا 

االخطار اىل املحك�م له / الدائن : 

حممد ي��ضف ح�ضن ح�ضنني 

املبلغ املبني اعاله 

واذا انق�ضت هذه املدة ومل ت�ؤد الدين املذك�ر 

دائرة  �شتقوم  القانونية  الت�شوية  تعر�ض  او 

القان�نية  املعامالت  مببا�ضرة  التنفيذ 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل

حمكمه �صلح جزاء ال�صلط 

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه / بالن�صر

رقم الدعوى :3-11  )74 - 2020 ( 

�صجل عام

الهيئة/ القا�صي : منار ابراهيم احمد 

احل�صن 

ا�شم امل�شتكى عليه : 

لوؤي مو�صى عبدال�صامل العوامله
العنوان : ال�شلط / البقعان قرب امل�شجد

العداد  اختام  ف�ض  او  العبث   : التهمه 

الكهربائي )51( 

امل�افق  االثنني     : ي�م  ح�ض�رك  يقت�ضى 

 2020/1/20

ال�شاعة : 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدع�ى  يف  للنظر 

عليك احلق العام وم�شتكي : 

العامة  امل�ضاهمة  االردنية  الكهرباء  �ضركة 

املحدودة 

فاذا مل حت�شر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قان�ن  يف  عليها  املن�ض��ض  االحكام 

ال�ضلح وقان�ن ا�ض�ل املحاكمات اجلزائيه.

وزارة العدل

دائرة تنفيذ غرب عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-4 )570- 2019( 

�صجل عام ك

ا�ضم املحك�م عليه / املدين :

زكريا حممد زهري فوزي املغربي 
 العن�ان: عمان / مرج احلمام دوار الربديني 

عمارة 9 ط2 مكتب 206

رقم االعالم ال�ضند التنفيذي : 

تاريخه : 

حمل �ضدوره : تنفيذ غرب عمان

والر�شوم  دينار   1500  : الدين  به  املحك�م 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف 

والفائدة ان وجدت

ع�ضر  خم�ضه  خالل  ت�ؤدي  ان  عليك  يجب 

ي�ما تلي تبليغك هاذا 

االخطار اىل املحك�م له / الدائن : 

ح�شني حممد حافظ رحال 

املبلغ املبني اعاله 

واذا انق�ضت هذه املدة ومل ت�ؤد الدين املذك�ر 

دائرة  �شتقوم  القانونية  الت�شوية  تعر�ض  او 

القان�نية  املعامالت  مببا�ضرة  التنفيذ 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ غرب عمان 

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�صر 

رقم الدعوى : 2-1 )4194-2019( �صجل عام

تاريخ احلكم : 2019/11/27
طالب التبليغ وعنوانه :

خالد عزات فار�ض اجلبايل 

عمان / اب� علندا بجانب بنك االردن �ضركة اجلبايل   

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

مقبل  �صليمان  امني  •كرمي 
القاموق  احمد  يو�صف  •حممد 

عمان / عمان �ضارع عبد الكرمي احلديد مقابل الرتبيه والتعليم 

بجانب حمالت العروج 

خال�شة احلكم :

لذا وتاأ�شي�شًا على ما تقدم تقرر املحكمة ما يلي:-

اأواًل:- عمـاًل باأحكام املادتني )10و11( مــن قان�ن البينات, واملادتني 

و241  و228  و185   146( وامل�اد  املدين,  القان�ن  من  و428(   426  (

االأحكام  جملة  من   )1818( واملادة  التجارة,  قان�ن  من  و263(  و260 

العدلية, اإلزام املدعى عليهما وعلى وجه الت�ضامن والتكافل باملبلغ 

املدعى به والبالغ )200( ديناراً.

ثانيًا:- عماًل باأحكام املادة )167( من قان�ن اأ�ض�ل املحاكمات املدنية 

بالفائدة  والتكافل  الت�ضامن  وجه  وعلى  عليهما  املدعى  اإلزام 

امل�ضح�ب  البنك  على  ال�ضيك  عر�ض  تاريخ  من  وذلك  القان�نية 

عليه وحتى ال�شداد التام.

اأ�ض�ل  قان�ن  من  و164(   161( املادتني  باأحكام  عماًل  ثالثًا:- 

الت�ضامن  وجه  وعلى  عليهما  املدعى  اإلزام  املدنية,  املحاكمات 

والتكافل بالر�شوم وامل�شاريف.

املحاكمات  اأ�ض�ل  قان�ن  من   )166( املادة  باأحكام  عماًل  رابعًا:- 

النظاميني  املحامني  نقابة  قان�ن  من   )46( املادة  وبداللة  املدنية, 

والتكافل  الت�ضامن  وجه  وعلى  عليهما  املدعى  اإلزام  االأردنيني, 

باأتعاب حماماة مقدراها )10( دينار.

عليهما  املدعى  بحق  ال�جاهي  مبثابة  املدعي  بحق  وجاهيًا  حكمًا 

اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة  با�ضم  علنًا  واأفهم  �ضدر  لالعرتا�ض  قابال 

امللك عبد اهلل الثاين بن احل�ضني املعظم حفظه اهلل ورعاه بتاريخ 

2019/11/27

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق اجليزة 

مذكرة تبليغ موعد جل�صه للمدعى عليه  

/ بالن�صر

رقم الدعوى :1-9 )314- 2019 ( 

�صجل عام

الهيئة/ القا�صي : اليا�ص فوؤاد اليا�ص 

ابو جري�ص 
ا�شم املدعى عليهم وعنوانه : 

عليان  حممد  معيوف  الدين  •عالء 
البو  اهلل  عبد  حممد  •ختام 
عليان  حممد  معيوف  •ليث 

عليان  حممد  معيوف  •حنان 
عليان  حممد  معيوف  •حممد 

دجاج  مزرعة  مقابل  رمانه  ام   / اجليزة   : العن�ان 

حم�ده م�ضنع االرا�ضي املقد�ضة االلبان واالجبان 

يقت�ضى ح�ض�رك ي�م : اخلمي�ض امل�افق 2020/1/23 

ال�شاعة 9:00

عليك  اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدع�ى  يف  للنظر 

املدعي :

علي احمد �شيد بكر واخرون 

فاذا مل حت�ضر يف امل�عد املحدد تطبق عليك االحكام 

وقان�ن  ال�ضلح  حماكم  قان�ن  يف  عليها  املن�ض��ض 

ا�شول املحاكمات املدنيه .

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )7131- 

2019( �صجل عام ك
ا�ضم املحك�م عليه / املدين :

فار�ص �صايل قبالن ال�صهوان 
      العنوان: عمان / ام الب�شاتني ناعور  

رقم االعالم ال�ضند التنفيذي :  

تاريخه :

حمل �ضدوره : تنفيذ جن�ب عمان

والر�شوم  دينار   65  : الدين  به  املحك�م 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف 

والفائدة ان وجدت

ع�ضر  خم�ضه  خالل  ت�ؤدي  ان  عليك  يجب 

ي�ما تلي تبليغك هذا 

االخطار اىل املحك�م له / الدائن : 

�ضمر منري ن�اف حامد

املبلغ املبني اعاله 

واذا انق�ضت هذه املدة ومل ت�ؤد الدين املذك�ر 

دائرة  �شتقوم  القانونية  الت�شوية  تعر�ض  او 

القان�نية  املعامالت  مببا�ضرة  التنفيذ 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

اخطار �صادر عن دائرة

تنفيذ    �صمال  عمان

  رقم الدعوى11-1  )7908 - 2019 

( – �صجل عام -  �ص

ا�صم املحكوم عليه / املدين حممد ح�صني 

علي �صقر   
عمان – �شاحية الر�شيد – بالقرب من �ضكن 

اميمة – عمارة 15 

/1-1 التنفيذي:     ال�ضند   / االعالم  رقم 

)5021-2018 ( – �شجل عام 

حمل �شدوره تنفيذ  �شمال عمان 

املحك�م به / الدين : 304،318

دينار و الر�شوم و امل�شاريف واتعاب املحاماة 

ان وجدت و الفائدة ان وجدت   يجب عليك 

ان ت�ؤدي خالل خم�ضة ع�ضر ي�ما تلي تاريخ 

 / له  املحك�م  اىل  االخطار  هذا  تبليغك 

الدائن 

�صركة امنيه للهواتف املتنقله

وكيلها املحامي يو�صف الب�صتاوي وحممد 

القالب 0782811188
املدة  هذه  انق�ضت  واذا  اعاله  املبني  املبلغ 

الت�ض�ية  تعر�ض  او  املذك�ر  الدين  ت�ؤد  ومل 

القان�نية . �ضتق�م دائرة التنفيذ مببا�ضرة 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

ماأمور التنفيذ �صمال عمان

اخطار �صادر عن دائرة

تنفيذ    �صمال  عمان

  رقم الدعوى11-1  )7905 - 2019 

( – �صجل عام -  �ص
ا�ضم املحك�م عليه / املدين

 �صيف الدين �صميح حممد �صحاده    
قرب   – في�ضل  االمري  جبل   – الر�شيفة 

�ض�بر ماركت العفيفي  

/1-1 التنفيذي:     ال�ضند   / االعالم  رقم 

)5647-2018 ( – �شجل عام 

حمل �شدوره تنفيذ  �شمال عمان 

املحك�م به / الدين : 271،852

دينار و الر�شوم و امل�شاريف واتعاب املحاماة 

ان وجدت و الفائدة ان وجدت   يجب عليك 

ان ت�ؤدي خالل خم�ضة ع�ضر ي�ما تلي تاريخ 

 / له  املحك�م  اىل  االخطار  هذا  تبليغك 

الدائن 

�صركة امنيه للهواتف املتنقله

وكيلها املحامي يو�صف الب�صتاوي وحممد 

القالب 0782811188
املدة  هذه  انق�ضت  واذا  اعاله  املبني  املبلغ 

الت�ض�ية  تعر�ض  او  املذك�ر  الدين  ت�ؤد  ومل 

القان�نية . �ضتق�م دائرة التنفيذ مببا�ضرة 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

ماأمور التنفيذ �صمال عمان

اخطار �صادر عن دائرة

تنفيذ    �صمال  عمان

  رقم الدعوى11-1  )8618 - 2019 

( – �صجل عام -  �ص
ا�ضم املحك�م عليه / املدين

 ماندي مهدي م�صطفى م�صطفى     
عمان – تالع العلي – �ضارع م��ضى ال�ضاكت – 

خلف جربي – عمارة 53  

/1-1 التنفيذي:     ال�ضند   / االعالم  رقم 

)3033-2019 ( – �شجل عام 

حمل �شدوره تنفيذ  �شمال عمان 

املحك�م به / الدين : 853،469

دينار و الر�شوم و امل�شاريف واتعاب املحاماة 

ان وجدت و الفائدة ان وجدت   يجب عليك 

ان ت�ؤدي خالل خم�ضة ع�ضر ي�ما تلي تاريخ 

 / له  املحك�م  اىل  االخطار  هذا  تبليغك 

الدائن 

�صركة امنيه للهواتف املتنقله

وكيلها املحامي يو�صف الب�صتاوي وحممد 

القالب 0782811188
املدة  هذه  انق�ضت  واذا  اعاله  املبني  املبلغ 

الت�ض�ية  تعر�ض  او  املذك�ر  الدين  ت�ؤد  ومل 

القان�نية . �ضتق�م دائرة التنفيذ مببا�ضرة 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

ماأمور التنفيذ �صمال عمان

اخطار �صادر عن دائرة

تنفيذ    جنوب  عمان

رقم الدعوى  )6801 - 2019 ( – 

�صجل عام 

ا�ضم املحك�م عليه / املدين

 ادهم �صليمان ابراهيم ال�صاحلي  
جممع  بجانب  املعادي-  حي   – القوي�شمه 

االق�ضى عمارة 7 ط 1       

رقم االعالم / ال�ضند التنفيذي:    1

حمل �ضدوره تنفيذ  جن�ب  عمان 

مقدار الدين : 900

النفقات  امل�شاريف  و  الر�شوم  و  دينار/فل�ض 

و الفائدة ان وجدت   يجب عليك ان ت�ؤدي 

خالل خم�شة ع�شر يوما تلي تاريخ تبليغك 

هذا االخطار اىل املحك�م له / الدائن 

ح�ضني حممد ح�ضن �ضحاده 

عنوانه : القوي�شمة 

وكيله : بنان احمد �شبحي البيارى 

املدة  هذه  انق�ضت  واذا  اعاله  املبني  املبلغ 

الت�ض�ية  تعر�ض  او  املذك�ر  الدين  ت�ؤد  ومل 

القان�نية . �ضتق�م دائرة التنفيذ مببا�ضرة 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

ماأمور التنفيذ جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم �صادرة عن حمكمة �صلح حقوق 

�صمال عمان     

رقم الدعوى1-1 /)7288 - 2019( – �صجل عام

تاريخ احلكم :  12/30 /2019 

طالب التبليغ : اياد كامل ذيب ال�شليمان 

الهاتف  رقم   – امل�شطبة   – جر�ض   – جر�ض 

0772116733:

املطلوب تبليغه :

 بالل �صليمان يو�صف بطاح   
 – الكني�ضة  من  بالقرب   – �ض�يلح   – عمان   – عمان 

رقم الهاتف : 0796670359

خال�شة احلكم : 

وتاأ�شي�شًا على ما تقدم، تقرر املحكمة ما يلي:

من   )962 و   951 و   950( امل�اد  باأحكام  عمال  اأواًل: 

بالل  عليه  املدعى  باإلزام  ،احلكم  املدين  القانون 

�شليمان يو�شف بطاح   باأن يدفع للمدعي اياد كامل 

ذيب �شليمان مبلغ 755 دينار.

ثانياأ: عمال باأحكام املواد )161( و)166( و)3/167( من 

من   )4/46( واملادة  املدنية،  املحاكمات  اأ�شول  قانون 

الر�شوم  قانون نقابة املحامني، ت�شمني املدعى عليه 

املطالبة  تاريخ  من  القان�نية  وامل�ضاريف,والفائدة 

التام،دون  ال�شداد  وحتى   2019/11/28 يف  الق�شائية 

باإقامة  با�شر  املدعي  كون  املحاماة  باتعاب  احلكم 

دع�اه دون اال�ضتعانة مبحام.

بحق  ال�جاهي  ومبثابة  املدعي  بحق  وجاهيا  قرارا 

علنا  وافهم  �شدر  لالعرتا�ض  قاباًل  عليه  املدعى 

الثاين  عبداهلل  امللك  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة  با�ضم 

بن احل�ضني حفظه اهلل ورعاه بتاريخ 2019/12/30

اخطار �صادر عن دائرة

تنفيذ    �صمال  عمان

  رقم الدعوى11-1  )8095 - 2019 

( – �صجل عام -  �ص
ا�ضم املحك�م عليه / املدين 

ابراهيم خليل ابراهيم ال�صنطي 
العربي  البنك  ا�شارة  بعد   – خلدا   – عمان 

عمارة   – اليمني  على  الواحة  دوار  اجتاه   –
رقم 277    

/3-1 التنفيذي:     ال�ضند   / االعالم  رقم 

)8366-2018 ( – �شجل عام 

حمل �شدوره تنفيذ  �شمال  عمان 

املحك�م به / الدين : 323،686

دينار و الر�شوم و امل�شاريف واتعاب املحاماة 

ان وجدت و الفائدة ان وجدت   يجب عليك 

ان ت�ؤدي خالل خم�ضة ع�ضر ي�ما تلي تاريخ 

 / له  املحك�م  اىل  االخطار  هذا  تبليغك 

الدائن 

حممد �شدقي حممد الرزق 

املدة  هذه  انق�ضت  واذا  اعاله  املبني  املبلغ 

الت�ض�ية  تعر�ض  او  املذك�ر  الدين  ت�ؤد  ومل 

القان�نية . �ضتق�م دائرة التنفيذ مببا�ضرة 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

ماأمور التنفيذ �صمال  عمان

مذكرة تبليغ الئحة ا�صتئناف �صادرة عن 

حمكمة �صلح حقوق �صمال عمان

رقم الدعوى : 1-1/)2018-1179(- 

�صجل عام

الهيئة / القا�صي : روز مي�صيل جون �صليبا 

�ضرين   : وعن�انه  التبليغ  طالب 

اب�  الرحمن  عبد  العزيز  عبد 

�شامل 

عيادات   – الثالث  /الدوار  عمان 

عيادة   – االردن  م�ضت�ضفى 

الدكتور مو�شى الداوود 

عبداهلل  هبه   : اال�ضتاذ  وكيله 

رزق حنا 

املطلوب تبليغه وعنوانه :

 ايات حممد مو�صى احلجات 
عمان / عمان – الرابية – بجانب 

رقم  – عمارة  ال�شينية  ال�شفارة 

24

االوراق املطل�ب تبليغها 

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه  �صادرة عن 

حمكمة �صلح جزاء  اربد   

رقم الدعوى 3-15/)13651 -2019( 

عام – �صجل 
الهيئة /القا�صي :   عبد احلليم علي عبد 

احلليم احليا�صات 

ا�شم امل�شتكى عليه : 

ح�صام خالد حممد البيدر   
العمر : 28 �شنة 

رقم   – احل�شني  �شاحية   – اربد   : العنوان 

الهاتف :0788216426 

منافية  او  تهديد  ر�ضائل  ت�جيه  التهمة 

و�ضائل  باإحدى  خمتلق  خرب  نقل  او  لالآداب 

االت�ضاالت )75 / اأ ( 

امل�افق  االحد     ي�م  ح�ض�رك  يقت�ضي 

2020/01/19 ال�شاعة 00 :09 

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدع�ى  يف  للنظر 

عليك احلق العام وم�شتكي 

حممد �ضمري ر�ضا اب� �ضيف 

وكيله املحامي احمد طه  طالفحه 

فاإذا مل حت�شر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قان�ن  يف  عليها  املن�ض��ض  االحكام 

ال�ضلح وقان�ن ا�ض�ل املحاكمات اجلزائية 

اإعالن اإحاله موؤقته ملدة خم�صة ع�صره يوما  �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية  جنوب عمان  يف الق�صية التنفيذية 

رقم  ) 2019/720 ع ( واملتكونة بني الدائن  بنك االحتاد  وكالوؤه املحامون 

اأيهم حمارنة و عمار البقور  و�صامر العطيات  

و املدين : �ضركة حمم�د الرقب و اأخ�انه بكفالة عقار حمم�د زايد حممد الرقب و اأحمد زايد حممد الرقب  

يعلن للعم�م باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني وعن طريق هذه الدائرة كامل قطعة االأر�ض رقم ) 852 ( ح��ض  ) 1 

اأب� القعف�ر    ( قرية  ) اأم ق�ضري و املقابلني ( من اأرا�ضي جن�ب عمان و ما يعل�ها من بناء والعائدة ملكيتها للكفالء 

بعقارهم :  حمم�د زايد حممد الرقب و اأحمد زايد حممد الرقب  لقاء دين الدائن بنك االحتاد  وذلك مب�جب �ضند 

تاأمني دين مقابل اأم�ال غري منق�لة رقم ) 1352 (  بتاريخ  ) 2014/9/9 ( بقيمة ) 250000(  مائتان و خم�ض�ن الف  

دينار والر�ض�م وامل�ضاريف والفائدة القان�نية والعم�لة  واملنظم لدى دائرة ت�ضجيل ارا�ضي جن�ب عمان .

اوال :-  و�ضف العقار :

و  الق�ضري  اأم  قرية   7 رقم  لوحه  القعفور  اأبو   1 حو�ض   852 رقم  االر�ض  قطعة  عن  عبارة  الدع�ى  م��ض�ع  العقار 

ح�شب  م2   1004 ت�ضاوي  االر�ض  قطعة  م�ضاحة  و  العا�ضمه  حمافظة  عمان  جن�ب  اأرا�ضي  ملديرية  التابعة  املقابلني 

و  الرقب  حممد  زايد  حمم�د  بعقارهم  الكفالء  ال�ضركاء  بني  ال�ضي�ع  على  ممل�كه  االأر�ض  قطعة  و  الت�ضجيل  �ضند 

اأحمد زايد حممد الرقب  بح�ض�ض مت�ضاويه جمم�عها ح�ضتان مت�ضاويتان و تنظيم القطعه �ضكن ب مب�جب خمطط 

اأم اق�ضري و املقابلني و البنيات �ضمن حي ام اق�ضري و  امل�قع التنظيمي و القطعه �ضبه منتظمه و تقع يف منطقة 

القطارنه و من  انفيل �ضامل  �ضارع  النجادات و يحدها من اجلهة اجلن�بيه  اأحمد  �ضارع  ال�ضرقية  يحدها من اجلهة 

300 م2 و جميع اخلدمات مت�فره  باقي اجلهات قطع ارا�ضي و تقع اىل ال�ضرق من رو�ضة و مدار�ض الهدى بح�ايل 

بامل�قع و مقام على القطعة بناء عظم غري م�ضطب و عمر البناء ح�ايل 30 عاما و البناء ثالث واجهات من احلجر 

اأعمده  و  خارجيه  جدران  عن  عباره  الغربيه  اجلهة  من  مك�ض�ف  و  االأر�ض  حتت  ثانيه  ت�ض�يه  طابق  من  مك�ن  و 

و�ضطيه و اأر�ضيه �ضبه اأ�ضمنتيه وال ي�جد تقطيعات داخليه و الطابق غري م�ضطب و مهج�ر و تبلغ م�ضاحة الطابق 

413 م2 و ي�جد طابق ت�ض�يه اأوىل مك�ض�ف من اجلهات الغربيه و اجلن�بيه و ال�ضرقيه عباره عن جدران خارجيه 

و اأعمده و�ضطيه و اأر�ضيه �ضبه اأ�ضمنتيه و ال ي�جد تقطيعات داخليه و الطابق غري م�ضطب و مهج�ر و م�ضاحته 

422 م2

ثانيا :- تقدير قيمة العقار :- 

و بناء على الك�ضف احل�ضي و ما ا�ضار اليه اخلرباء من م�ا�ضفات قطعة االأر�ض و البناء و م�ا�ضفات البناء م��ض�ع 

الدع�ى و م�ضاحتها و تنظيم قطعة االأر�ض املقام عليها البناء و م�قعها و اخلدمات املت�فره و عمر البناء و على �ض�ء 

االأ�ضعار الدارجه يف املناطق املجاوره و على �ض�ء معرفة اخلرباء و خربتهم يف املنطقه و بعد ا�ضتخدامهم ا�ضل�ب 

املقارنه بالتقدير اأي مقارنة قطعة االأر�ض و البناء مبثيالتها من قطع اأرا�ضي و ابنيه باملنطقه مع مراعاة الفرق 

بني القطع م��ض�ع املقارنه و القطعه و البناء م��ض�ع الدع�ى , و بناء على خربة اخلرباء من مهند�ضني و م�ضاحني 

و مقدرين عقاريني مرخ�ضني و معتمدين من قبل دائرة االرا�ضي و امل�ضاحه و على علم و درايه باالأ�ضعار و ح�ضب 

م�قع القطعة و م�ضاحتها و وق�عها �ضمن منطقه حي�يه و مرغ�به لل�ضكن قدر اخلرباء كما يلي :- 

-قيمة املرت املربع ال�احد من قطعة االأر�ض 125 دينار لتكون قيمتها ت�شاوي 125500 دينار 

-قيمة املرت املربع ال�احد من بناء  الت�ض�يه الثانيه 70 دينار لتكون قيمتها ت�شاوي 28910 دينار 

- قيمة املرت املربع ال�احد من بناء الت�ض�يه االأوىل 80 دينار لتكون قيمتها ت�شاوي 33760 دينار 

و  الفا  188170 دينار )مائه و ثمانيه و ثمانون  العقار  الك�ضف على  البناء وقت  القيمه االإجماليه للعقار و  -لتك�ن 

مائه و �شبعون دينار 

-علما باإنه مت اإحالة العقار اإحاله م�ؤقته على املزاود االأخري بنك االإحتاد ببدل مزاوده و قدره 94085 دينار )اأربعه 

و ت�ضع�ن األف و خم�ضه و ثمان�ن دينار ( 

الي�م  من  ي�ما  ع�ضره  خم�ضة  خالل  عمان  جن�ب   بداية  حمكمة  تنفيذ  دائرة  مراجعة  باملزاوده  يرغب  من  فعلى 

العقار  على  اليد  و�ضع  عند  املقدرة  القيمة  من   %  10 بقيمة  تاأمني  معه  م�ضطحبا  االعالن  هذا  ن�ضر  لتاريخ  التايل 

تاأمينا للدخ�ل باملزاد علما باأن اأج�ر الداللة والط�ابع و الن�ضر على املزاود االأخري .

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية جنوب  عمان   



اإعالن اإحاله موؤقته ملدة خم�ضة ع�ضره يوما  �ضادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية  جنوب عمان  يف الق�ضية التنفيذية 

رقم  ) 2019/2855 ع ( �املتكونة بني الدائن  بنك االحتاد  �كال�ؤه املحامون 

اأيهم حمارنة � عمار البقور  ��ضامر العطيات  

� املدين : عمر عبد الكرمي علي علي 

يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني وعن طريق هذه الدائرة كامل ال�ضقة رقم )102  ( الكائنة �ضمن البناء 

املقام على قطعة الأر�ض رقم ) 681 ( حو�ض  ) 1 العلكوميه   ( قرية  ) خريبة ال�ضوق و جاوا ( من اأرا�ضي جنوب 

عمان والعائدة ملكيتها للمدين :  عمر عبد الكرمي علي علي لقاء دين الدائن بنك الحتاد  وذلك مبوجب �ضند تاأمني 

دين مقابل اأموال غري منقولة رقم ) 1538 (  بتاريخ  ) 2014/10/13 ( بقيمة ) 41280(  واحد و اأربعون  األف و مائتان و 

ثمانون دينار والر�ضوم وامل�ضاريف والفائدة القانونية والعمولة  واملنظم لدى دائرة ت�ضجيل ارا�ضي جنوب عمان .

اول :-  و�ضف موقع العقار :

تقع ال�ضقة مو�ضوع الدعوى �ضمن البناء القائم على قطعة الأر�ض رقم 681 من حو�ض رقم 1 العلكوميه من قرية 

خريبة ال�ضوق و جاوا / مديرية اأرا�ضي جنوب عمان لوحه 1 نوع الر�ض طوابق و �ضقق و حتمل رقم 7 ح�ضب ترقيم 

اأمانة عمان / البناء اربع واجهات حجر و حماطه باأ�ضوار و تتكون من اأربعة طوابق و طابق ت�ضويه عباره عن �ضقه و 

جزء خدمات و كراج �ضيارات و يوجد بئر ماء و كل طابق �ضقتني , يوجد م�ضعد بالعماره و درج العماره من الرخام 

و حمايه من الدرابزين و باب مدخل العماره باب من احلديد و الزجاج .

تقع قطعة الأر�ض على �ضارع �ضيلوح مروي ال�ضنجاره من اجلهة ال�ضماليه , منطقة خريبة ال�ضوق و جاوا و اليادوده 

و  ماء  من  اخلدمات  جميع  و  املح�ضنني  م�ضجد  جنوب  الثانويه  الطيبه  اإ�ضكان  مدر�ضة  غرب  �ضمال  الأندل�ض  حي   /

كهرباء و طرق معبده متوفره يف املوقع 

ثانيا :- و�ضف ال�ضقة : - 

هي ال�ضقة الغربيه من الطابق الأر�ضي عدا �ضطحه املعترب منافع م�ضرتكه و رقمها 102 و البالغ م�ضاحتها 129 م2 و 

م�ضجله با�ضم عمر عبد الكرمي علي علي , ال�ضقه لها مدخلني مدخل من تر�ض اأمامي الباب من احلديد و مدخل من 

املدخل الرئي�ضي للعماره تتكون ال�ضقه من �ضالون و يوجد باب مطل على تر�ض اأمامي الباب من احلديد و حمايه 

و  اأمل�سن و غرفة معي�سه الأر�سيات بالط �سرياميك  ال�سقف ديكور من اجلب�س و الدهان  , الأر�سيات �سرياميك و 

ال�سقف من اجلب�سني و ثالث غرف نوم اإحداهما ما�سرت , اأر�سيات الغرف بالط �سرياميك و الدهان اأمل�سن و حمام 

افرجني خلدمة باقي عنا�ضر ال�ضقه و مطبخ اأر�ضيات و جدران املطبخ �ضرياميك , خزائن علويه و �ضفليه ق�ضرة 

بلوط , الأبواب من اخل�سب ال�سبابيك من الأملنيوم و يوجد عليها حمايه و اأباجورات و العقار بتاريخ الك�سف م�سغول 

من مالكه .

خام�ضا :- تقدير قيمة ال�ضقة :- 

و بناء على ما تقدم من و�ضف العقار و ح�ضب موقع العقار و تنظيمه و م�ضاحته و طوبوغرافية الأر�ض و ا�ضتخدامه 

و قربه من اخلدمات و على �سوء الأ�سعار الدارجه يف نف�س املنطقه الواقع فيها العقار مو�سوع الدعوى و مثيالتها 

و من خالل معرفة اخلرباء يف هذا املجال و على اإطالع دائم و متابعة لأ�سعار العقارات عامه و ا�سعار العقارات يف 

مقارنة  اي  بالتقدير  املقارنه  ا�ضلوب  ا�ضتخدامهم  بعد  و  البيوع  اخر  و  الدعوى  مو�ضوع  العقار  فيها  الواقع  املنطقه 

العقار  و  املقارنه  مو�سوع  العقارات  بني  الفرق  مراعاة  مع  باملنطقه  العقارات  من  مبثيالتها  الدعوى  مو�سوع  العقار 

العقار قيمة املرت  الك�ضف على  لل�ضقة 129 م2 قدر اخلرباء بتاريخ  امل�ضاحه الإجماليه  , و حيث  الدعوى  مو�ضوع 

 45150 الأجماليه  ال�ضقه  قيمة  لتكون  م�ضرتكه  منافع  املعترب  ال�ضطح  ذالك  يف  مبا  دينار   350 مببلغ  الواحد  املربع 

دينار )خم�ضه و اأربعون األف و مائه و خم�ضون دينار .

-علما باإنه مت اإحالة العقار اإحاله موؤقته على املزاود الأخري بنك الإحتاد ببدل مزاوده و قدره 22575 دينار )اإثنان 

و ع�ضرون الف و خم�ضمائه و خم�ضه و �ضبعون  دينار ( 

اليوم  من  يوما  ع�سره  خم�سة  خالل  عمان  جنوب   بداية  حمكمة  تنفيذ  دائرة  مراجعة  باملزاوده  يرغب  من  فعلى 

ال�ضقة  على  اليد  و�ضع  عند  املقدرة  القيمة  من   %  10 بقيمة  تاأمني  معه  م�سطحبا  العالن  هذا  ن�سر  لتاريخ  التايل 

تاأمينا للدخول باملزاد علما باأن اأجور الدللة والطوابع و الن�ضر على املزاود الأخري .

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية جنوب  عمان   

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�ضلط

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�ضر

رقم الدعوى: 4-11/)2020-6(-

�ضجل عام

الهيئة/القا�ضي: ب�ضام حممد نزال 

الدهامني

ا�ضم الظنني: 

اأحمد حمدان عبد اهلل العزام
املهنة: موظف يف �ضركة البكو للتاأمني

العمر: 57 �ضنة

موؤ�ض�ضة   - امليدان   - ال�ضلط  العنوان: 

امل�ضره

التهمة: الحتيال )417(

اخلمي�ض  يوم  ح�ضورك  يقت�ضي 

املوافق 2020/1/23 ال�ضاعة 9 للنظر يف 

الدعوى رقم اأعاله التي اأقامها عليك 

عي�ضى  حممد  وامل�ضتكي  العام  احلق 

ا�ضماعيل ال�ضوباين

عنك  وكياًل  تر�سل  اأو  حت�سر  مل  فاإذا 

تطبق عليك الأحكام املن�ضو�ض عليها 

يف قانون حماكم ال�ضلح وقانون اأ�ضول 

املحاكمات اجلزائية.




