








اعالن بيع ثالث �شادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية �شرق عمان 
بالق�شية التنفيذية رقم 2018/975 ع 

واملتكونة بني: -
املحــكوم له:- بنك اال�شكان للتجارة والتمويل وكيله املحامي �شدام الرحامنة 

واملحكوم عليه / املدين:- �شالح الدين حممد عوده الربيحات .
قرية   )1( رقم  لوحة    )2( رقم  احلميدين  حو�ض   178 رقم  االر�ض  قطعة  العلني  باملزاد  �سيباع  باأنه  للعموم  التنفيذ  دائرة  تعلن 
البي�ساء من اأرا�سي �سرق عمان والعائدة ملكيتها للمدين �سالح الدين حممد عوده الربيحات واملرهونة ل�سالح بنك اال�سكان للتجارة 
والتمويل مبوجب �سند تامني الدين رقم 1639 معامله رقم 130 تاريــــخ 2016/10/20  من الدرجة االولى لدى دائرة ت�سجيل اأرا�سي 

�سرق عمان لقاء مديونية املدين اأعاله.
** و�سف العقار وموقعه مو�سوع الدعوى  :-

-مقام على قطعة االر�ض بناء , مكون من طابق ار�سي �سقة طابقية , اربع واجهات من الطوب واال�سمنت واجهة البناء يقع على �سارع 
معبد عر�ض 22 م2 وحماط باال�شوار من الطوب واال�شمنت ومزروع باال�شجار املثمرة �شمال �شرق م�شجد �شبيح امل�شاعيد �شكلها منتظم 

/ منطقة احد / �سمال �سرق دوار البي�ساء , وكافة اخلدمات متوفرة باملوقع  .
** و�سف العقار ح�سب الواقع بتاريخ الك�سف 

-الطابق االر�سي :- 
    للعقار مدخل ري�سي من احلديد وكراج �سيارة عدد 2 البوابة من احلديد , ويوجد ثالثة مداخل داخلية لل�سقة 

-تتكون من �شالون ا�شتقبال ولها مدخل خا�ص , و�شالة معي�شة وثالثة غرف نوم االر�شيات بالط مزايكو , واجلدران دهان امل�شن 
اخل�شب  من  االبواب  �شرياميك  بالط  واجلدران  االر�شيات  جملى  ومطبخ  املنيوم  و�شبابيك   , بالط  واجلدران  االر�شيات  وحمامني   ,

و�سبابيك املنيوم من احلديد . 
-م�ساحة ال�سقة 129 م2 

-العقار م�سغول من قبل �ساحب العقار .
** التقديرات :- 

- نقدر قيمة املرت املربع الواحد من قطعة االر�ض مببلغ 65 دينار 
م�ساحة االر�ض ) 753.320 م2 * 65 دينار = 48965.8 دينار ( 

-نقدر �سعر املرتاملربع الواحد مببلغ 140 دينار للطابق االر�سي , م�ساحة الطابق 129 م2 
129/ م 2 * 140 دينار = 18060 دينار

-القيمة االجمالية لالر�ض والبناء = 
48965.8 / دينار  * 18060 / د = 67025.8 دينار 

فقط فل�سا   800 و  دينار  وع�سرون  وخم�سة  الف  و�ستون  " �سبعة 
فعلى من يرغب بال�شراء مراجعة هذه الدائرة خالل مدة خم�شة ع�شر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ ن�شر هذا االعالن بال�شحف 

املحلية م�سطحبا معه 10% من القيمة املقدرة اأو مراجعة موقع الوزارة للمزواده الكرتونيا 
من   %50 عن  املزاودة  تقل  ال  ان  على  االخري  املزاود  على  تعود  والطوابع  والداللة  الن�سر  اجور  باأن  علما   )auctions.moj.gov.jo(

القيمة املقدرة.

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �شرق عمان 

انذار بيع نهائي �شادر عن دائرة تنفيذ حمكمة حقوق �شمال عمان
بالق�شية التنفيذية رقم 2017/3219 ع

واملتكونة بني: -
املحــكوم له:- بنك اال�شكان للتجارة والتمويل وكيله املحامي حمدان العبادي

واملحكوم عليه:- املدين  / حممد ر�شا يو�شف الق�شا�ش 
�سطحها  عدا  االول  الطابق  من  اجلنوبية  ال�سقة  وهي   506/112 رقم  ال�سقة  العلني  باملزاد  �سيباع  باأنه  للعموم  التنفيذ  دائرة  تعلن 
ملكيتها  والعائدة  عمان  ارا�سي  من    )2( رقم  ال�سمايل  قطنة  حو�ض  من   506 رقم  االأر�ض  قطعه  على  املقام  البناء  �سمن  والواقعه 
للمدين حممد ر�سا يو�سف الق�سا�ض واملرهونة من الدرجة االأولى ل�سالح بنك اال�سكان للتجارة والتمويل مبوجب �سند تامني الدين 

رقم  1839 معاملة رقم  200 تاريخ 2015/10/28  لدى دائرة ت�سجيل اأرا�سي عمان لقاء مديونية املدين اعاله .
اواًل :- و�سف العقار :-

اأ �سكن    : القطعة  تنظيم                                      506 القطعة  •رقم 
م2  131 ال�سقة  م�ساحة              -2 ال�سمايل-  قطنة  احلو�ض  ورقم  •ا�سم 

عمان ارا�سي   : الت�سجيل  مديرية                                       112 ال�سقة  •رقم 
�سقق و  طوابق   : االر�ض  نوع                        -1- عمان  القرية  ورقم   •ا�سم 

رانيا  امللكة  �سارع  من  ال�سرق  الى  وتقع   – الكربى  عمان  امانة  حدود  �سمن   – اجلبيهة  منطقة  مديرية   – الر�سيد  حي  •املوقع 
العبداهلل - �سارع اجلامعة االردنية  - و�سمال �سرق املختار مول وبالقرب منه . 

العتاهية  ابو  �سارع  ثانيا   , االر�ض  لقطعة  الغربي  ال�سمايل  احلد  على  ويقع  االنباري  �سارع  اوال   , �سارعني  على  تقع   : ال�سارع  •ا�سم 
ويقع على احلد اجلنوبي الغربي لقطعة االر�ض وهما �سارعني معبدين على كامل �سعتهما

االنباري �سارع  على  ب   2 البناء  • رقم 
و�سف ال�سقة :-

-العقار مو�سوع و�سع اليد هو عبارة عن ال�سقة اجلنوبية االولى من الطابق االول على ميني بيت الدرج االو�سط عدا �سطحها وهي 
�سكنية من�ساة من دكة اال�سمنت واال�سمنت واخلر�سانة امل�سلحة يوجد على قطعة االر�ض بناء مكون من ثالثة اجزاء متال�سقة كل 
جزء يحتوي مكرر درج خا�ض وكل جزء مكون من �سبعة طوابق ) ت�سوية ثالثة , ت�سوية ثانية , ت�سوية اولى , ار�سي واول وثاين 
 ( البناية  يف  ال�سقق  عدد  بناية  كل  يف  طابق  كل  يف  �سقتني  ويوجد  النظيف  االبي�ض  احلجر  من  جميعها  البناء  وواجهات   ) وثالث 
الو�سطى مو�سوع الدعوى ( 12 �شقة واخلدمات امل�شرتكة يف طابق الت�شوية الثالثة حيث يوجد فيه مواقف لل�شيارات وغرفة احلار�ص 

.
-ال�شقة مكونة من �شالح مدخل ) انرتيه ( وغرفة �شيوف وثالث غرف نوم تت�شل اثنتان من غرف النوم بفرندة ) جنوبية ( من 
خالل ابواب من االملنيوم والزجاج وحمام افرجني ) طقم كامل + �شاور بوك�ص( خلدمة غرف النوم وتعلوه �شده ومطبخ راكب تعلوه 

�شده وحمام �شيوف افرجني ) مقعدة ومغ�شلة ( ويعلوه �شده .
-الت�شطيبات جيده حيث الدهان امل�شن مع ديكورات ب�شيطة من اجلب�شني وار�شيات كامل عنا�شر ال�شقة من بالط املوزايكوالبلدي 
ال�سرياميك  من  احلمامات  من  املطبخ  وار�سيات  وجدران  الالتيه  خ�سب  من  وعلويتني  �سفليتني  واجهتني  من  ومكون  راكب  واملطبخ 
واطقم احلمامات راكبة بالكامل واالبواب الداخلية من خ�سب الكب�ض املحلي التيه واالبواب اخلارجية لل�سقة من خ�سب احل�سو يتبعه 

باب من احلديد احلماية على مكرر الدرج واالباجورات تعمل يدويا ويوجد حديد حماية على جميع النوافذ واليوجد تدفئة .
-يوجد موقف لل�سيارة خا�ض بال�سقة من طابق الت�سوية الثالثة 

-ال�سقة م�سغولة وموؤجرة لل�سيد م�سطفى حممد ح�سني الوقفي وا�سرته بايجار �سهري مقداره 270 دينار - وقت الك�سف - 
-ال�سقة خمدومة مبكرر للدرج بالطاته من الرخام وله دربزين من احلديد واليوجد م�سعد يف البناء - وقت الك�سف - 

-عمر ال�سقة حوايل خم�سة ع�سر عاما .
-جميع اخلدمات من ماء وكهرباء وات�ساالت و�سوارع معبدة متوفرة يف املوقع وهو موقع جيد    

التقديرات :-
نقدر �سعر املرت املربع الواحد من م�ساحة ال�سقة مببلغ 350 دينار �ساماًل ما يتبعها من ار�ض  العقار واخلدمات امل�سرتكة  وعليه تكون 

قيمة ال�سقة �ساماًل ما يتبعها من ار�ض العقار واخلمات امل�سرتكة  كما يلي :- 
م�ساحة ال�سقة 131 مرت مربع × 350 دينار للمرت = 45850 دينار 

)خم�سة واربعون الف وثمامنائة وخم�سون دينار (
وقد احيل العقار احاله اوليه على عهدة الدائن بنك اال�سكان بقيمة 22925 دينار)اثنان وع�سرون الف وت�سعمائة وخم�سة وع�سرون 

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

اجور الن�سر والداللة والطوابع تعود على املزاود االخري على ان ال تقل ن�سبة ال�سم عن 5% من بدل اخر مزاد.

ماأمور تنفيذ حمكمة حقوق �شمال عمان

انذار بيع نهائي �شادر عن دائرة حمكمة بداية ال�شلط
بالق�شية التنفيذية رقم 2016/1585ع 

واملتكونه بني :-
املحكوم له : بنك اال�شكان للتجارة والتمويل وكيله املحامي حمدان العبادي  

واملحكوم عليه : املدين / غ�شان حممد عدوان اأبو �شنوبر
يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني وعن طريق هذه الدائرة قطعة االأر�ض رقم 413 حو�ض ال�سرو اجلنوبي رقم 53 من 
للتجاره  اال�شكان  بنك  ل�شالح  واملرهونة  �شنوبر  اأبو  عدوان  حممد  غ�شان  للمدين  ملكيتها  والعائدة  ال�شلط  اأرا�شي  من  ال�شلط  قرية 
والتمويل مبوجب �سند رهن رقم 2015/594 معامله رقم 2015/37 تاريــــخ 2015/9/10 من الدرجه االولى لقاء مديونيه املدين غ�شان 

حممد عدوان اأبو �سنوبر.
االر�ض: قطعة  •و�سف 

1-القطعة مو�سوع الدعوة عبارة عن قطعة االأر�ض رقم 413 حو�ض رقم 53 ال�سرو اجلنوبي – قرية ال�سلط/ من اأرا�سي ال�سلط من 
النوع ملك م�ساحتها 2165 م2 القطعه منطقة )�سكن اأ باحكام خا�سة( القطعه م�ستطيلة ال�سكل منتظمة االبعاد �سبه م�ستويه تربتها 
العامة  اخلدمات  ت�سلها  خمتلفة  باعمار  كذلك  زينة  وا�سجار  خمتلفة  مثمرة  اأ�سجار  القطعه  �سمن  يوجد  والبناء  للزراعة  �ساحله 

يحيط بها من اجلهتني ال�سرقية والغربية �سيك وزوايا حديد ارتفاع 1م تبعد م�سافة 420 م جنوب �سرق جامعه عمان االهلية 
2-مقام على القطعه بناء قائم فيال جميع واجهاته من احلجر مع بروزات معمارية وال�شقف مزين باخل�شب القرميد مكون من ثالث 

طوابق مب�ساحه اجمالية 760م2 بعمر حوايل 30 عاما
-طابق الت�سوية: بناء ا�سمنتي حتت من�سوب قطعه االأر�ض يربز منها من اجلهتني اجلنوبية والغربية ارتفاع 1م ملب�سة باحلجر من 
اخلارج له مدخل مبا�سر من اجلهه اجلنوبية الباب حديد فا�سون ينزل درجات رخام م�سقوفه باخل�سب القرميد واالبواب الداخلية 
خ�شب  خزائن  مع  ال�شرياميك  من  واحلمام  املطبخ  وجدران  وار�شية  بلدي  بالط  وار�شيته  حماية  حديد  مع  املنيوم  واملناور  �شويد 

التيه واطقم حمام حملي 
-الطابق االأر�شي: عبارة عن �شالون وحمام غري راكب ومطبخ غري راكب وبرندة عدد2 ار�شيته بالط بور�شالن وديكورات جب�شم 
الك�شف  عند  م�شتمرة  داخلية  حتديثات  يوجد  ال�شرياميك  من  احلمام  وجدران  وار�شيته  بالط  في�ص  دبل  املنيوم  ال�شبابيك  بورد 

يوجد درج داخلي رخام اإيطايل مع دربزين خ�سب وبدون م�سعد ي�سل الى الطابق االأول
-الطابق االأول: عبارة عن �شاالت وغرفة معي�شة وغرفة نوم ما�شرت وحمام عدد2 ال�شبابيك غري راكبة وال يوجد اأبواب داخليه 
اثناء  الفيال غري م�شكونة  الرخام  االأر�شية من  الك�شف بالط  يوجد ديكورات جب�شم بورد يوجد حتديثات داخليه م�شتمرة عند 

الك�سف 
3-يوجد مدخل للفيال من اخلارج من الرخام االإيطايل مع دربزين حديد من جهتني �سمالية وجنوبية وا�سوار 

 : •التقديــــــــــــــــــرات 
-قدر �سعر املرت املربع الواحد من قطعه االأر�ض مو�سوع التنفيذ ب 180 دينار وعليه 2165 م2 × 180د = 389700 دينار اردين

القائم  البناء  قيمة  فان  وعليه  دينار   200 مببلغ  االأر�ض  قطعة  على  املقامة  الفيال  القائم  البناء  من  الواحد  املربع  املرت  �سعر  -قدر 
ي�ساوي  760م2 × 200 د = 152000 دينار اردين

-قدر قيمة االعمال اخلارجية درج رخام اإيطايل مع دربزين حديد من جهتني وا�سوار باملقطوع 10000 دينار اردين
وعليه فان القيمة االجمالية لقطعه االأر�ض وما عليها من بناء وا�سجار و�سيك وزوايا حديد واعمال خارج البناء القائم ت�ساوي 

389700د+152000د+10000د= 551700 دينار اردين 
خم�سمائة وواحد وخم�سون الفا و�سبعمائة دينار اردين

وقد احيلت قطعة االر�ض احالة موؤقتة على عهدة بنك اال�سكان للتجارة و التمويل مببلغ 400000 دينار 
فعلى من يرغب بال�شراء مراجعة هذه الدائرة خالل مدة خم�شة ع�شر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ ن�شر هذا االعالن بال�شحف 
املحلية م�سطحبا معه 10% من القيمة املقدرة او مراجعة موقع الوزارة للمزاودة الكرتونيًا )auctions.moj.gov.jo(  للعقار علما باأن 

اجور الن�سر والداللة والطوابع تعود على املزاود االخري على ان ال تقل ن�سبة ال�سم عن 5% من بدل اخر مزاد.

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية ال�شلط

اخــــطار �شادر عن دائرة 
تنفيذ حمكمة بداية جنوب عمان

رقم الدعوى التنفيذية :-  2019/1538 ع 
ا�ســم املحكوم عليها /: 

هنا عبداللطيف عاطف ريان
وحاليًا   – احلكمة  �سارع  املعادي-   – القوي�سمة   – عمان    : لها  عنوان  اخر 

جمهولة مكان االإقامة.
من   2012/06/19 تاريخ    46 رقم   معاملة   )508( رقم  الرهن  �سندات  رقم 

الدرجة االأولى حمل �سدوره ت�سجيل اأرا�سي جنوب عمان  .
ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دينار   )36884( الدين:  قيمة 

وجدت والفائدة ان وجدت 
يجب عليك ان توؤدي خالل ثالثني يوما تلي تاريخ تبليغك هذه االخطار 
الى املحكوم له / الدائن بنك اال�سكان للتجارة والتمويل �ض. م. ع وكيله 

املحامي مروان اخلطيب   . 
املبلغ املبني اأعاله,

واذا انق�ست هذه املده ومل توؤد الدين املذكور او تعر�ض الت�سوية القانونية 
قانونا  الالزمة  التنفيذية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

بحقك.
 27 رقم   املناطري  حو�ض   230/111 رقم  ال�سقة  يف  ح�س�سكم  على  وذلك 

قرية اأبو علندا من اأرا�سي جنوب عمان مبوجب �سند الدين رقم اأعاله.
ماأمور التنفيذ حمكمة بداية جنوب عمان 

اعالن بيع رابع �شادر عن دائرة تنفيذ حمكمة �شمال عمان
بالق�شية التنفيذية رقم 2007/2451 ع

واملتكونة بني: -
املحــكوم له:- بنك اال�شكان للتجارة والتمويل وكيله املحامي حمدان العبادي

واملحكوم عليهم:- �شركة موفق ار�شيدات و�شريكته 
ا�شماوؤهم: التالية  ار�شيدات  خ�شر  حممد  موفق  املرحوم  •ورثة 

-ب�شمة مهدي ح�شن ال�شباغ.
-غيث موفق حممد خ�شر ار�شيدات.
-�شند موفق حممد خ�شر ار�شيدات.

-�شلطان موفق حممد خ�شر ار�شيدات.
تعلن دائرة التنفيذ للعموم باأنه �سيباع باملزاد العلني ال�سقة رقم 101 وهي ال�سقة الغربية من الطابق االر�سي عدا �سطحها والواقعه 
�سمن البناء املقام على قطعه االأر�ض رقم 26 من حو�ض رقم )13( عراق زحف من ارا�سي �سمال عمان والعائدة ملكيتها للكفيل موفق 
حممد خ�سر ار�سيدات واملرهونة من الدرجة اخلام�سة ل�سالح بنك اال�سكان للتجارة والتمويل مبوجب �سند تامني الدين رقم 788 

معاملة رقم 30 تاريخ 2003/05/07 لدى دائرة ت�سجيل اأرا�سي �سمال عمان لقاء مديونية ال�سركة اعاله.
اوال:- و�سف العقار  :-

ال�سكنية املقامة على قطعة االر�ض رقم )26( حو�ض رقم )13( عراق زحف من ارا�سي  البناية  ال�سقة رقم )101( والواقعة �سمن 
قرية اجلبيهة التابعة ملديرية ت�سجيل ارا�سي �سمال عمان 

القطعة من نوع امللك ) طوابق و�شقق( رباعية اال�شالع على �شكل �شبه منحرف تبلغ م�شاحته )1269( مرت مربع والقطعة داخل حدود 
امانة عمان الكربى / منطقة اجلبيهة / حي بركة وهي بفئة تنظيم �سكن )اأ( يحدها من اجلهة ال�سمالية ال�سرقية �سارع ) معبد ( 
يبلغ عر�سة ) 12 ( مرت ) �سارع وادي اليتم ح�سب م�سميات امانة عمان الكربى لل�سوارع ( وتبعد القطعة م�سافة افقية تبلغ )76( مرت 
الب�ستان  الغربي من مطاعم  الى اجلنوب  الدولية كما تبعد م�سافة افقية تبلغ 187 مرت تقريبا  امليار  الغرب من مدر�سة  الى  تقريبا 

وتبعد م�سافة افقية تبلغ )564( مرت تقريبا الى اجلنوب ال�سرقي من مباين  جريدة الد�ستور وتتوفر اخلدمات العامة بالقطعة .
البناية والتي ب�سمنها ال�سقة مو�سوع الق�سية التنفيذية حتمل الرقم ) 7( ح�سب ت�سل�سل ترقيم امانة عمان الكربى لالبنية ل�سارع 
وادي التيم وهي تتكون من طابق ت�شوية ) غرفة بويلر وخدمات ( طابق ار�شي وطابق اول وطابق ثاين كل منها مكون من �شقتني 
احداهما �شرقية واالخرى غربية ا�شافة الى طابق روف على �شطح الطابق الثاين والواجهات اخلارجية للبناية من احلجر ويتوفر 

بالبناية م�سعد كهربائي ويحيد بالبناية ممرات مبلطة وال يتوفر يف البناية مواقف �سيارات والبناية مقامة من عام )1991( .
ال�سقة مو�سوع الق�سية هي ال�سقة الغربية من الطابق االر�سي عدا �سطحها وحتمل الرقم )101( ح�سب ت�سل�سل ترقيم دائرة االرا�سي 
وامل�ساحة لالق�سام املفرزة من القطعة وما عليها تبلغ م�ساحتها )219( مرت مربع وهي تتكون من غرفة �شيوف و�شفرة, غرفة معي�شة, 
ثالث غرف نوم منها غرفة نوم رئي�شية حمام عائلي حمام �شيوف , غرفة خزين , �شدد عدد )2( فوق احلمامات , برندة مزججة , 
اعمال جب�شون بورد على حميط الغرف , فاير بلي�ص من الرخام يف غرفة ال�شيوف, ار�شية غرفة ال�شيوف وال�شفرة واملوزع والربندة 
من الرخام ار�شية غرفة املعي�شة وغرف النوم من الباركيه الباب الرئي�شي خ�شب ق�شرة االبواب الداخلية خ�شب مدهون جدران 
وار�سية املطبخ واحلمامات من ال�سرياميك خزائن مطبخ ار�سية ومعلقة فورمايكا �سطح اخلزائن االر�سية من اجلرانيت , اباجورات 

, ال�سبابيك املنيوم لون برونز , راديرتات تدفئة .
ال�سقة م�سغولة من قبل زوجة املحكوم له .

التقديرات :-
نقدر �سعر املرت املربع الواحد من ال�سقة مو�سوع الق�سية التنفيذية �سامال ح�س�ض ال�سقة من ار�ض العقار واخلدمات امل�سرتكة مببلغ 
)600( دينار وبالتايل فان قيمة كامل ال�سقة = ) قيمة املرت املربع الواحد × م�ساحة ال�سقة ( = )131400( مائة وواحد وثالثون الفا 

واربعمائة دينار .
وقد احيلت ال�سقة احالة موؤقتة على عهدة املزاود معتز مهدي ح�سن ال�سباغ مببلغ 67000 دينار.

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

اجور الن�سر والداللة والطوابع تعود على املزاود االخري على ان ال تقل ن�سبة ال�سم عن 2% من بدل اخر مزاد.

ماأمور تنفيذ حمكمة �شمال عمان

انذار بيع نهائي �شادر عن دائرة حمكمة بداية �شمال عمان  
بالق�شية التنفيذية رقم 2016/5645ع 

واملتكونه بني :-
املحكوم له : بنك اال�شكان للتجارة والتمويل وكيله املحامي حمدان العبادي  

واملحكوم عليهم : املدين / غ�شان حممد عدوان اأبو �شنوبر والكفيلة بالعقار جميلة عيد عبد الهادي ال�شنابرة
ال�سقة  وهي   )122( رقـــــــم  ال�سقة  الدائرة  هذه  طريق  وعن  العلني  باملزاد  للبيع  مطروح  باأنه  للعموم  •يعلن 
اجلنوبية من الطابق الثاين عدا �سطحها تقع �سمن بناء قائم على قطعة االأر�ض رقم 731 حو�ض خربة م�سلم رقم 
6 من قرية اجلبيهة والعائدة ملكيتها للكفيلة جميلة عيد عبد الهادي ال�سنابرة من اأرا�سي �سمال عمان واملرهونة 
من     2011/12/22 تاريــــخ   195 رقم  معامله   3335 رقم  رهن  �سند  مبوجب  والتمويل  للتجاره  اال�سكان  بنك  ل�سالح 

الدرجة االولى لقاء مديونيه املدين غ�شان حممد عدوان اأبو �شنوبر
: االر�ض   قطعة  •و�سف 

-هي قطعة االأر�ض رقم 731 حو�ض رقم 6 خربة م�سلم يف قرية اجلبيهة من اأرا�سي �سمال عمان وهي من نوع طوابق 
و�سقق وذلك ح�سب �سند الت�سجيل وتنظيم القطعه �سكن ب وتقع قطعه االأر�ض املو�سوفة اأعاله واجهتها ال�سرقية 
على �شارع معبد معروف با�شم �شارع الر�شوان وعلى واجهتها اجلنوبية على �شارع معبد معروف با�شم �شارع �شيف 

اهلل الوقفي ويتم الو�سول للموقع من �سارع عاكف الفايز انطالقا من مدار�ض املنهل واال�ستمرار ب�سارع الر�سوان 
: ال�سقه  •و�سف 

-ال�سقة املراد تقديرها هي ال�سقة اجلنوبية من الطابق الثاين عدا �سطحها وحتمل الرقم 122 وتقع �سمن بناء قائم 
من احلجر مكون من طابق خدمات )جزء من طابق( وخم�سة طوابق متكررة وكل طابق �سقتني اما ال�سقة املعنية 
بالتقدير تتكون من ثالث غرف نوم واحدة منهم ما�شرت وحمام اأوالد و�شالون �شيوف و�شفرة وبرنده وحمام �شيوف 
وغرفة معي�شة ومطبخ وغرفة غ�شيل مب�شاحة 180 مرت مربع البناء يحمل الرقم 7 وذلك ح�سب ترقيم امانة عمان 

الكربى وحني الك�سف كانت ال�سقة م�سغولة من قبل املالك نف�سه ال�سيدة جميلة عيد عبد الهادي ال�سنابرة 
العمرانية: •الت�سطيبات 

-الدهان تطبيع يف �شالون ال�شيوف واملعي�شة دهان امل�شن لغرف النوم 
-يوجد ديكورات جب�ض وكهرباء �سبوت اليت 

-اأر�سية ال�سقة كلها �سرياميك
-ار�سيات وجدران املطبخ واحلمامات �سرياميك

-املطبخ جمهز بخزائن علوية و�شفلية من اخل�شب )جور�شال(
-يوجد للبناء �شبابيك من االملنيوم واباجورات كهربائية يف �شالون ال�شيوف وغرفة املعي�شة 

-ال�سقة كانت م�سغولة من املالك حني الك�سف
-يوجد تدفئة يف ال�سقة 

-يوجد فري بلي�ص يف غرفة املعي�شة 
-يوجد م�سعد للبناء

-يوجد حديد حماية لكامل ال�سقة 
-جميع اخلدمات متوفرة يف املنطقة من مياه وكهرباء وهاتف وجماري

-يقدر عمر البناء حوايل 6 �سنوات تقريبا 
•التقديــــــــــــــــــر: 

-يقدر �سعر املرت املربع الواحد لل�سقة وما يتبعها من قيمة االأر�ض وما يتبعها من خدمات مببلغ 600 دينار 
-م�ساحة ال�سقة 600×180 =108000 دينار.

-)مائة وثمانية االف دينار(
وقد احيلت ال�سقة احالة موؤقتة على عهدة بنك اال�سكان للتجارة و التمويل مببلغ 67600 دينار 

هذا  ن�شر  تاريخ  يلي  الذي  اليوم  من  يوما  ع�شر  خم�شة  مدة  خالل  الدائرة  هذه  مراجعة  بال�شراء  يرغب  من  فعلى 
االعالن بال�سحف املحلية م�سطحبا معه 10% من القيمة املقدرة او مراجعة موقع الوزارة للمزاودة الكرتونيا

ً )auctions.moj.gov.jo(  للعقار علما باأن اجور الن�سر والداللة والطوابع تعود على املزاود االخري على ان ال تقل 
ن�سبة ال�سم عن 5% من بدل اخر مزاد.

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �شمال عمان

حمكمة بداية جزاء - جنايات )جنايات 
�شغرى( اربد  

مذكرة تبليغ متهم/بالن�شر
رقم الدعوى: 5-15/)2019-350( - 
�شجل عام  الهيئة/القا�شي: الهيئة الثالثة

ا�سم املتهم: 

راغب �شتيوي ذفيل الغياث
العمر: 20 �سنة

العنوان: املوقر/املوقر
بجناية  التهديد  التهمة: 

عقوبتها اعدام م�سافهة )351(.
اخلمي�ض  يوم  ح�سورك  يقت�سي 
ال�ساعة   2019/6/27 املوافق 
رقم  الدعوى  يف  للنظر   09:00
احلق  عليك  اقامها  التي  اأعاله 
حامد  �سهيل  امين  وم�ستكي  العام 

الدراب�سه.
وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون  يف 

ا�سول املحاكمات اجلزائية.

مذكرة تبليغ قرار حكم
�شادرة عن حمكمة �شلح حقوق عمان
رقم الدعوى: 2019/2510  تاريخ 

�شدور القرار: 2019/2/28
االهلي  البنك  �سركة  املدعي:  ا�سم 

االردين
للقانون  املتحدون  �سركة  وكيلها: 
طهبوب  احمد  املحامي   - والتحكيم 

هاتف )5548222/5547800(
املدعى عليه: 

بالل يا�شني م�شلم الطراونه
مقابل   - مليح   - مادبا  له:  عنوان  اآخر 

مدر�سة مليح.
عليه  املدعى  الزام  القرار:  خال�سة 
املدعى  املبلغ  للمدعية  يدفع  بان 
اردين  دينار   7340.465 والبالغ  به 
 %5 ومبلغ  وامل�ساريف  والر�سوم 
حماماة  اتعاب  به  املحكوم  املبلغ  من 
من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة 

تاريخ املطالبة  وحتى ال�سداد التام.

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

رقم الدعوى: 17-48/)2019-605( 
- �شجل عام  الهيئة/القا�شي: اياد انور 

ح�شن اجلريودي
ا�سم الظنني:

 علي �شليمان عالوي عكيدي
العمر: 26 �سنة.

 - طرببور   - عمان/عمان  العنوان: 
بالقرب من جامعة العلوم اال�سالمية.

التهمة: تهريب دخان )203(.
االربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 
 09:00 ال�ساعة   2019/6/19 املوافق 
التي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 
وم�ستكي:  العام  احلق  عليك  اقامها 

دائرة اجلمارك العامة.
تنفذ  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاإذا 
عليها  املن�سو�ض  االحكام  بحقك 
ا�سول  وقانون  اجلمارك  قانون  يف 

املحاكمات اجلزائية.

مذكرة تبليغ قرار حكم
�شادرة عن حمكمة �شلح حقوق عمان
رقم الدعوى: 2019/7054  تاريخ 

�شدور القرار: 2019/4/23
االهلي  البنك  �سركة  املدعي:  ا�سم 

االردين
للقانون  املتحدون  �سركة  وكيلها: 
طهبوب  احمد  املحامي   - والتحكيم 

هاتف )5548222/5547800(
املدعى عليه:

 ما�شي حممد عزت ما�شي
الدوار   - عمان  جبل  له:  عنوان  اآخر 

الثاين
عليه  املدعى  الزام  القرار:  خال�سة 
املدعى  املبلغ  للمدعية  يدفع  بان 
اردين  دينار   2544.904 والبالغ  به 
والر�سوم وامل�ساريف ومبلغ 127 دينار 
من  القانونية  والفائدة  حماماة  اتعاب 

تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.

حمكمة �شلح جزاء ال�شلط
مذكرة تبليغ م�شتكى عليه/بالن�شر

رقم الدعوى 11 - 3 )1123 - 2019( 
- �شجل عام  الهيئة/القا�شي منار ابراهيم 

احمد احل�شن
ا�سم امل�ستكى عليه 

حممود راكان علي العبدالالت.
العمر 32 �سنة

العنوان ال�سلط/ال�سرو /البلقاء - لواء ق�سبة 
ال�سلط - بالقرب من اجلامعة  االهلية - رقم 

الهاتف: 0797460601 
 -  )1/467( العامة  الراحة  اقالق  التهمة: 
االيذاء   -  )445( الغري  مبال  ال�سرر  احلاق 
اال�سلحة  قانون  خمالفة   -  )334( الب�سيط 
بدون   ناري  �سالح  )حيازة  والذخائر 

ترخي�ض( )11/د(.
املوافق  اخلمي�ض  يوم  ح�سورك  يقت�سي 
الدعوى  يف  للنظر   9:00 ال�ساعة   2019/6/20
العام  احلق  عليك  اقامها  التي  اعاله  رقم 
وم�ستكي �سادية ماهر �سعود دلدوم نيابة عن 

ابنها زيد يو�سف حماد ال�سواركة.
فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك  
حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االأحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية.

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

رقم الدعوى: 17-48/)2019-446( 
- �شجل عام  الهيئة/القا�شي: ماجدة عبد 

املجيد عبد املهدي املخاتره
ا�سم الظنني: 

انفاليت �شريفي�شيز وورلد وايد 
ال ال �شي

املهنة: �سركة - مناطق حرة
العمر: 3 �سهراً و 20 يومًا

احلرة  /املنطقة  عمان   : العنوان 
باملطار.

التهمة: تهريب 
يقت�سي ح�سورك يوم االثنني املوافق 
يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2019/6/17
الدعوى رقم اأعاله التي اقامها عليك 
احلق العام وم�ستكي: دائرة اجلمارك 

العامة.
تنفذ  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاإذا 
عليها  املن�سو�ض  االحكام  بحقك 
ا�سول  وقانون  اجلمارك  قانون  يف 

املحاكمات اجلزائية.

مذكرة تبليغ قرار حكم
�شادرة عن حمكمة �شلح حقوق عمان
رقم الدعوى: 2019/7089  تاريخ 

�شدور القرار: 2019/4/23
االهلي  البنك  �سركة  املدعي:  ا�سم 

االردين
للقانون  املتحدون  �سركة  وكيلها: 
طهبوب  احمد  املحامي   - والتحكيم 

هاتف )5548222/5547800(
املدعى عليها: 

افكار خمي�ش اني�ش الطاهر
الزواهرة   - الزرقاء  له:  عنوان  اآخر 
 - النور  حديقة  قرب   - جنني  �سارع   -

حي �سومر.
عليها  املدعى  الزام  القرار:  خال�سة 
املدعى  املبلغ  للمدعية  تدفع  بان 
اردين  دينار   2874.339 والبالغ  به 
والر�سوم وامل�ساريف ومبلغ 144 دينار 
من  القانونية  والفائدة  حماماة  اتعاب 

تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم
�شادرة عن حمكمة �شلح حقوق عمان
رقم الدعوى: 2019/7149  تاريخ 

�شدور القرار: 2019/4/23
االهلي  البنك  �سركة  املدعي:  ا�سم 

االردين
للقانون  املتحدون  �سركة  وكيلها: 
طهبوب  احمد  املحامي   - والتحكيم 

هاتف )5548222/5547800(
املدعى عليهما:

 1- جورج عي�شى مو�شى الفاخوري.

 2- وديع عي�شى مو�شى الفاخوري.
 - ال�سمالية  ماركا  لهما:  عنوان  اآخر 
عمارة   - الثاين  اهلل  عبد  امللك  �سارع 

رقم 2 - قرب م�ست�سفى املوا�ساة.
عليهما  املدعى  الزام  القرار:  خال�سة 
يوؤديا  باأن  والت�سامن  بالتكافل 
والبالغ  به  املدعى  املبلغ  للمدعية 
والر�سوم  اردين  دينار   3520.287
وامل�ساريف بالتكافل والت�سامن ومبلغ 
والفائدة  حماماة  اتعاب  دينار   176
وحتى  املطالبة  تاريخ  من  القانونية 

ال�سداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم

�شادرة عن حمكمة �شلح حقوق عمان

رقم الدعوى: 2019/6954  تاريخ 

�شدور القرار: 2019/4/23
االهلي  البنك  �سركة  املدعي:  ا�سم 

االردين
للقانون  املتحدون  �سركة  وكيلها: 
طهبوب  احمد  املحامي   - والتحكيم 

هاتف )5548222/5547800(
املدعى عليه: 

فالح حممد فالح الزيوت
اآخر عنوان له:  الزرقاء - حي رمزي - 

قرب م�سجد يون�ض - �سقة 12.
عليه  املدعى  الزام  القرار:  خال�سة 
املدعى  املبلغ  للمدعية  يدفع  بان 
اردين  دينار   9645.169 والبالغ  به 
والر�سوم وامل�ساريف ومبلغ 482 دينار 
من  القانونية  والفائدة  حماماة  اتعاب 

تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.

حمكمة بداية جزاء - جنايات )جنايات 
�شغرى( اربد  

مذكرة تبليغ متهم/بالن�شر
رقم الدعوى: 5-15/)2019-350( - 
�شجل عام  الهيئة/القا�شي: الهيئة الثالثة

ا�سم املتهم: 

حمدان ر�شا ذفيل القويعان
العمر: 27 �سنة

العنوان: املوقر/املوقر
بجناية  التهديد  التهمة: 

عقوبتها اعدام م�سافهة )351(.
اخلمي�ض  يوم  ح�سورك  يقت�سي 
ال�ساعة   2019/6/27 املوافق 
رقم  الدعوى  يف  للنظر   09:00
احلق  عليك  اقامها  التي  اأعاله 
حامد  �سهيل  امين  وم�ستكي  العام 

الدراب�سه.
وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون  يف 

ا�سول املحاكمات اجلزائية.

مذكرة تبليغ قرار حكم
�شادرة عن حمكمة �شلح حقوق عمان
رقم الدعوى: 2019/7174  تاريخ 

�شدور القرار: 2019/4/23
ا�سم املدعي: �سركة البنك االهلي 

االردين
املتحدون  �سركة  وكيلها: 
املحامي   - والتحكيم  للقانون 
هاتف  طهبوب  احمد 

)5548222/5547800(
املدعى عليه: 

وليد مو�شى احمد الطوالبه
 - ال�شباط  حي  له:  عنوان  اآخر 

�ساع حطني
املدعى  الزام  القرار:  خال�سة 
املبلغ  للمدعية  يدفع  بان  عليه 
املدعى به والبالغ 916.154 دينار 
وامل�ساريف  والر�سوم  اردين 
حماماة  اتعاب  دينار   46 ومبلغ 
تاريخ  من  القانونية  والفائدة 

املطالبة وحتى ال�سداد التام.

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

رقم الدعوى: 17-48/)2019-607( 
- �شجل عام  الهيئة/القا�شي: اياد انور 

ح�شن اجلريودي
ا�سم الظنني:

 1- بهاء  عبد احلميد حممد العي�شه. 
2- ع�شام كامل احمد كرامه.

3- �شركة الرابط الذكي لتجارة االجهزة 
اخللوية.

العمر: 41 �سنة.
العنوان: عمان/عمان - الدوار ال�سابع 
االبراهيمي  احلرم  �سهداء  �سارع 

بالقرب من �سيدلية االمري.
التهمة: تهريب.

االربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 
 09:00 ال�ساعة   2019/6/19 املوافق 
التي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 
وم�ستكي:  العام  احلق  عليك  اقامها 

دائرة اجلمارك العامة.
تنفذ  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاإذا 
عليها  املن�سو�ض  االحكام  بحقك 
ا�سول  وقانون  اجلمارك  قانون  يف 

املحاكمات اجلزائية.

دائرة تنفيذ عمان
مذكرة تبليغ موعد جل�شة تنفيذية 
رقم الدعوى التنفيذية:  5 - 11 /
)8791-2018( - �شجل عام - ك

ا�سم املحكوم عليه :
 1- دعاء يو�شف م�شطفى اأبو 

ريحان. 
2- احمد جمال م�شطفى ملحم. 

3- االء يو�شف م�شطفى اأبو 
ريحان.

عمان/عمان/جبل  عنوانه: 
جوهرة  �سيدلية  املنارة/قرب 

القد�ض.
التنفيذية  الق�سية  يف  تقرر 
يوم  تعيني  اأعاله  املذكورة 
 2019/6/13 تاريخ  اخلمي�ض 
لعقد  موعداً   08:00 ال�ساعة 
اقت�سى  لذا  تنفيذية  جل�سة 

تبليغكم.
ماأمور تنفيذ عمان

دائرة التنفيذ
الرقم: )2018/10427( ع

اخطار خا�ش بو�شع اليد وتقدير القيمة 
�شادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية 

الزرقاء
ا�سم املدين/الكفيل بالعقار: 

حممود جربيل خالد النبتيتي.
جبل  اجلديدة  الزرقاء  الزرقاء  عنوانه: 
دوار  غرب  الوليد  بن  اهلل  عبد  �ص.  املغري 

الطوبا�سي.
ارفق طيًا تقرير و�سع اليد وتقدير القيمة 
حو�ض   )9503( رقم  االأر�ض  قطعة  على 
 )22( لوحة  اجلنوبي  البرتاوي   )4( رقم 
قرية البرتاوي من ارا�سي حمافظة الزرقاء 
الدائن  ل�سالح  للدين  تاأمينًا  املو�سوعة 
الدين  �سند  مبوجب  االردين  االهلي  البنك 
واملقدرة   2012/7/12 تاريخ   )941( رقم 
ح�سب تقرير اخلربة مببلغ )83650( دينار, 
علمًا اأنه يحق لكم االعرتا�ض على التقرير 
اال�شتئناف  حمكمة  لدى  املقدرة  والقيمة 
هذا  تبلغكم  تاريخ  من  اأيام  ع�سرة  خالل 
لن�ض  �سنداً  �سادر  االخطار  هذا  االخطار, 
االأموال  و�سع  قانون  من  )3/13/ب(  املادة 

غري املنقولة تاأمينًا للدين.

ماأمور التنفيذ

حمكمة �شلح جزاء ال�شلط
مذكرة تبليغ م�شتكى عليه/بالن�شر

رقم الدعوى 11 - 3 )1215 - 2019( 
- �شجل عام  الهيئة/القا�شي منار ابراهيم 

احمد احل�شن
ا�سم امل�ستكى عليه 

م�شهور �شاهر ناجي الن�شور.
العمر 40 �سنة

 - ال�سلط  عمان  ال�سلط/�سارع  العنوان 
مقابل اخلراب�سة للمنا�سف.

التهمة ا�ستخدام عامل اجنبي ب�سورة 
خمالفة الحكام القانون )12(.

اخلمي�ض  يوم  ح�سورك  يقت�سي 
املوافق 2019/6/20 ال�ساعة 9:00 للنظر 
اقامها  التي  اعاله  رقم  الدعوى  يف 

عليك احلق العام وم�ستكي.
فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 
يف  عليها  املن�سو�ض  االأحكام  عليك  
ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون 

املحاكمات اجلزائية.

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

رقم الدعوى: 17-48/)2019-440( 
- �شجل عام  الهيئة/القا�شي: ماجدة عبد 

املجيد عبد املهدي املخاتره
ا�سم الظنني: 

�شركة نردين لتجارة ال�شيارات 
ذ. م. م

العمر: 5 �سنة.
 - احلرة  الزرقاء/املنطقة  العنوان: 

الزرقاء
التهمة: تهريب �سيارة )203(.

يقت�سي ح�سورك يوم االثنني املوافق 
يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2019/6/17
الدعوى رقم اأعاله التي اقامها عليك 
احلق العام وم�ستكي: دائرة اجلمارك 

العامة.
تنفذ  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاإذا 
عليها  املن�سو�ض  االحكام  بحقك 
ا�سول  وقانون  اجلمارك  قانون  يف 

املحاكمات اجلزائية.

املو�شوع: انذار
املوظف:

ان�ش حممود احمد خالوي
اأيام  ع�سرة  عن  تزيد  وملدة   2019/5/1 تاريخ  من  اعتباراً  عملك  مكان  عن  لتغيبك  نظراً 
ب�سرورة  ننذرك  فاننا  ال�سركة  من  ر�سمي  واذن  م�سروع  �سبب  دون  تاريخه  لغاية  متتالية 
االلتحاق مبكان عملك خالل ثالثة اأيام من تاريخ هذا االنذار وخالفًا لذلك تعترب فاقداً 
بكافة  احتفاظنا  مع  االردين  العمل  قانون  من  )هـ(  الفقرة   )28( للمادة  ا�ستناداً  لوظيفتك 

حقوقنا القانونية جتاهك ومطالبتك بالتعوي�ض عن العطل وال�سرر.
�شركة ال�شروق ل�شناعة الكرتون



مذكرة تبليغ قرار حكم
�صادرة عن حمكمة �صلح حقوق عمان
رقم الدعوى: 2019/7178  تاريخ 

�صدور القرار: 2019/4/23
االهلي  البنك  �شركة  املدعي:  ا�شم 

االردين
للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها: 
طهبوب  احمد  املحامي   - والتحكيم 

هاتف )5548222/5547800(
املدعى عليه: 

اثر علي ابراهيم ال�صاطر
اآخر عنوان له: املفرق - حي ال�ضباط 

- قرب املدر�شة ال�شناعية.
عليه  املدعى  الزام  القرار:  خال�ضة 
املدعى  املبلغ  للمدعية  يوؤدي  بان 
اردين  دينار   416.185 والبالغ  به 
والر�شوم وامل�شاريف ومبلغ 21 دينار 
اتعاب حماماة والفائدة القانونية من 

تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم
�صادرة عن حمكمة �صلح حقوق عمان
رقم الدعوى: 2019/6979  تاريخ 

�صدور القرار: 2019/4/23
االهلي  البنك  �شركة  املدعي:  ا�شم 

االردين
للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها: 
طهبوب  احمد  املحامي   - والتحكيم 

هاتف )5548222/5547800(
املدعى عليهما:

 1- طارق ابراهيم ذياب ال�صعدي.
 2- ابراهيم ذياب عبد اهلل ال�صعدي.

�ضاحية   - اربد  لهما:  عنوان  اآخر 
احل�ضني - بجانب م�ضت�ضفى بديعه.

املدعى   الزام  القرار:  خال�ضة 
باأن  والت�ضامن  بالتكافل  عليهما 
به  املدعى  املبلغ  للمدعية  يوؤديا 
اردين  دينار   2213.988 والبالغ 
بالتكافل  وامل�ضاريف  والر�ضوم 
اتعاب  دينار   111 ومبلغ  والت�ضامن 
من  القانونية  والفائدة  حماماة 

تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام.

دائرة تنفيذ فقوع
اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ  / 

بالن�صر 
رقم الدعوى التنفيذية 11-52/)203 

- 2019( - �صجل عام 
ا�شم املحكوم عليه / املدين : 

عادل عبد اهلل هربان العلي
 - ال�ضرب/املفرق  املفرق/ام  عنوانه: 
لواء بادية �شمالية غربية - بالقرب 
الهاتف:  رقم   - الغربي  احلي  من  

0772099447
حمل �ضدوره: تنفيذ فقوع

دينار   4200 الدين   / به  املحكوم 
والر�شوم وامل�شاريف.

خم�ضة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 
هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما  ع�ضر 
الدائن   / له  املحكوم  الى  االخطار 
الزيديني  �ضويلم  اجلليل  عبد  فوزي 

املبلغ املبني اعاله 
توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ضت  واذا 
الت�ضوية  تعر�ض  او  املذكور  الدين 
التنفيذ  دائرة  �ضتقوم  القانونية 
التنفيذية  املعامالت  مببا�ضرة 

الالزمة قانونا بحقك

ماأمور التنفيذ فقوع

مذكرة تبليغ قرار حكم
�صادرة عن حمكمة �صلح حقوق عمان
رقم الدعوى: 2019/2568  تاريخ 

�صدور القرار: 2019/2/28
االهلي  البنك  �شركة  املدعي:  ا�شم 

االردين
للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها: 
طهبوب  احمد  املحامي   - والتحكيم 

هاتف )5548222/5547800(
املدعى عليه:

 مراد حممد فار�س داود نا�صر 
الدين

�ضاحية   - عمان  له:  عنوان  اآخر 
اليا�ضمني - �ضارع االمري ها�ضم

عليه  املدعى  الزام  القرار:  خال�ضة 
املدعى  املبلغ  للمدعية  يوؤدي  بان 
اردين  دينار   843.159 والبالغ  به 
 ٪5 ومبلغ  وامل�شاريف  والر�شوم 
حماماة  اتعاب  به  املحكوم  املبلغ  من 
من   ٪9 بواقع  القانونية  والفائدة 

تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم
�صادرة عن حمكمة �صلح حقوق عمان
رقم الدعوى: 2019/6987  تاريخ 

�صدور القرار: 2019/4/24
االهلي  البنك  �شركة  املدعي:  ا�شم 

االردين
للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها: 
طهبوب  احمد  املحامي   - والتحكيم 

هاتف )5548222/5547800(
املدعى عليه: 

�صامل دخيل اهلل حممد اجلازي
 - احل�ضينية   - معان  له:  عنوان  اآخر 

قرب م�ضجد احل�ضينية.
املدعى  الزام  القرار:  خال�ضة 
املبلغ  للمدعية  يوؤدي  بان  عليه 
دينار   2383.866 والبالغ  به  املدعى 
ومبلغ  وامل�شاريف  والر�شوم  اردين 
والفائدة  حماماة  اتعاب  دينار   119
القانونية من تاريخ املطالبة وحتى 

ال�شداد التام.

دائرة تنفيذ فقوع
اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/بالن�صر  
رقم الدعوى التنفيذية 11-52/)322 

- 2019( - �صجل عام - �س
ا�شم املحكوم عليه / املدين

 1- ان�س عبد الرحمن عبد النبي املعايطه.
 2- حممد راتب ح�صن علي الفرواتي ب�صفته 

ال�صخ�صية وب�صفته احد ورثة والدته املرحومة 
بديعة حممد خدام جامع باال�صافة الى باقي الورثة 

والرتكة. 
3- طه خليل حممد موايف.

 4- رحاب ح�صن علي الفرواتي.
 5- حممد عبد القادر ح�صن علي الفرواتي. 
6- عبد احلميد زهري عبد احلميد الفرواتي.

 7- نور فرج ابراهيم الدرد�صاوي.
 8- ن�صيم فرج ابراهيم الدرد�صاوي.

عنوانه : الكرك/�ضارع اخل�ضري.
حمل  �ضدوره: تنفيذ فقوع.

يوما  ع�ضر  خم�ضة  خالل  توؤدوا  ان  عليكم  يجب 
له  املحكوم  الى  االخطار  هذا  تبليغكم  تاريخ  تلي 
املبلغ  العمرييني  مفلح  املهدي  عبد  كمال  الدائن   /

املبني اعاله 
او  املذكور  الدين  توؤدوا  ومل  املدة  هذه  انق�ضت  واذا 
التنفيذ  دائرة  �ضتقوم  القانونية  الت�ضوية  تعر�ضوا 
قانونا  الالزمة  التنفيذية  املعامالت  مببا�ضرة 

بحقكم.

ماأمور التنفيذ فقوع

مذكرة تبليغ قرار حكم
�صادرة عن حمكمة �صلح حقوق عمان
رقم الدعوى: 2019/6951  تاريخ 

�صدور القرار: 2019/4/23
ا�صم املدعي: �صركة البنك االهلي 

االردين
للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها: 
طهبوب  احمد  املحامي   - والتحكيم 

هاتف )5548222/5547800(
املدعى عليه: 

هاين �صاكر يون�س �صويدان
�ضارع   - الر�ضيفة  له:  عنوان  اآخر 

�ضالح الدين - قرب طلوع املخفر
عليه  املدعى  الزام  القرار:  خال�ضة 
املدعى  املبلغ  للمدعية  يدفع  بان 
اردين  دينار   1712.135 والبالغ  به 
والر�شوم وامل�شاريف ومبلغ 86 دينار 
اتعاب حماماة والفائدة القانونية من 

تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم
�صادرة عن حمكمة �صلح حقوق عمان
رقم الدعوى: 2019/7067  تاريخ 

�صدور القرار: 2019/4/23
االهلي  البنك  �شركة  املدعي:  ا�شم 

االردين
للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها: 
طهبوب  احمد  املحامي   - والتحكيم 

هاتف )5548222/5547800(
املدعى عليه: 

زهري حممود علي امللحم
اآخر عنوان له: اربد - احلي اجلنوبي 

- دوار القبة االمعري.
املدعى  الزام  القرار:  خال�ضة 
املبلغ  للمدعية  يدفع  بان  عليه 
دينار   8508.587 والبالغ  به  املدعى 
ومبلغ  وامل�شاريف  والر�شوم  اردين 
والفائدة  حماماة  اتعاب  دينار   425
القانونية من تاريخ املطالبة وحتى 

ال�شداد التام.

حمكمة املفرق ال�صرعية الق�صايا
الرقم: 2019/374

املوافق: 2019/6/12م
تبليغ ح�صور موعد جل�صة �صادرة عن 

حمكمة املفرق ال�صرعية الق�صايا
مكتب خميم الزعرتي بالن�صر

هيئة القا�صي: هاين حممد عبيدات
الى املدعى عليه:

 عبدو حممد اخلريات
االقامة  حمل  جمهول   - اجلن�ضية  /�ضوري 
يف  له  اقامة  حمل  اآخر   - �ضوريا  يف  حاليًا 

اربد قرية حربا�ض - منزل الزوجية.
يوم  املحكمة  هذه  الى  ح�ضورك  تقرر 
التا�ضعة  ال�ضاعة  2019/6/26م  االربعاء 
ا�شا�س  رقم  الدعوى  يف  للنظر  �شباحا 
حمدث  طالق  اثبات  ومو�ضوعها   2019/374
املقامة  التفريق لل�ضقاق والنزاع  يف دعوى 
مروة  املدعية:  زوجتك  قبل  من  عليك 
لذا  اجلن�ضية،  قطف/�ضورية  ابراهيم 
مل  فاذا  املحدد  املوعد  يف  احل�ضور  عليك 
اأو مل تر�ضل وكياًل ومل تبد معذرة  حت�ضر 
ترى  احل�ضور  عن  لتخلفك  م�ضروعة 
جرى  فقد  وعليه  غيابيًا،  بحقك  الدعوى 
/8 تبليغك ذلك ح�ضب اال�ضول حتريراً يف 

�ضوال/1440 هـ وفق 2019/6/12م.

مذكرة تبليغ قرار حكم
�صادرة عن حمكمة �صلح حقوق عمان
رقم الدعوى: 2019/2235  تاريخ 

�صدور القرار: 2019/2/24
االهلي  البنك  �شركة  املدعي:  ا�شم 

االردين
للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها: 
طهبوب  احمد  املحامي   - والتحكيم 

هاتف )5548222/5547800(
املدعى عليها: 

هنادي �صامن زيدان عريقات
رجم   - �ضحاب  لها:  عنوان  اآخر 

ال�ضامي ال�ضرقي
عليها  املدعى  الزام  القرار:  خال�ضة 
املدعى  املبلغ  للمدعية  تدفع  بان 
اردين  دينار   474.267 والبالغ  به 
والر�شوم وامل�شاريف ومبلغ 24 دينار 
القانونية  والفائدة  حماماة  اتعاب 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   ٪9 بواقع 

ال�شداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم
�صادرة عن حمكمة �صلح حقوق عمان
رقم الدعوى: 2019/7156  تاريخ 

�صدور القرار: 2019/4/23
االهلي  البنك  �شركة  املدعي:  ا�شم 

االردين
للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها: 
طهبوب  احمد  املحامي   - والتحكيم 

هاتف )5548222/5547800(
املدعى عليه: 

عواد �صامل جنم املور
اآخر عنوان له: مادبا - ام الر�ضا�ض - 

قرب البلدية.
املدعى  الزام  القرار:  خال�ضة 
املبلغ  للمدعية  يدفع  بان  عليه 
دينار   7521.852 والبالغ  به  املدعى 
ومبلغ  وامل�شاريف  والر�شوم  اردين 
والفائدة  حماماة  اتعاب  دينار   376
القانونية من تاريخ املطالبة وحتى 

ال�شداد التام.

حمكمة املفرق ال�صرعية
الرقم: 2018/3249

املوافق: 2019/6/13م
با�ضم  �ضادر  بالن�ضر  غيابي  حلكم  تبليغ  اعالن 
ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة 

احل�ضني املعظم حفظه اهلل ورعاه
حمكمة املفرق ال�ضرعية الق�ضايا

هيئة القا�ضي: هاين حممد عبيدات
الى املدعى عليه: 

با�صل ح�صن �صامل
حاليًا  االقامة  حمل  جمهول   - اجلن�ضية  /�ضوري 
اأم  قرية  املفرق  يف  له  اقامة  حمل  اآخر   - �ضوريا  يف 

اجلمال.
دعوى  ومو�شوعها   2018/3249 اأ�شا�س  الدعوى  يف 
اثبات طالق واملقامة عليك من قبل املدعية: نهاد 

دخيل مهاو�ض/�ضورية اجلن�ضية:
منك  اولى  رجعية  طلقة  بثبوت  حكمت  فقد 
لها  بقولك  2018/11/30م  بتاريخ  املدعية  على 
كنت  انك  ومن  طالق(  طالق  )طالق  الهاتف:  على 
باحلالة املعتربة �ضرعًا واعيًا ملا تقول قا�ضداً ايقاع 
هذا  من  انق�ضت  قد  املدعية  عدة  وان  الطالق 
كوامل  حي�ضات  ثالث  احلي�ض  بطروقها  الطالق 
الى بائن بينونة �ضغرى،  بتاريخ 2019/2/30م واآل 
واال�ضتئناف  لالعرتا�ض  قابال  غيابيًا  حكمًا 

وموقوف النفاذ على ت�ضديقه ا�ضتئنافًا.
القرار  مبوجب  املحكمة  هذه  لدى  م�ضجل  واحلكم 
حتريراً  علنًا  2019/2/6م  تاريخ   142/179/161 رقم 

يف 9/�ضوال/1440 هـ وفق 2019/6/13م.

مذكرة تبليغ حكم �صادرة عن حمكمة بداية  حقوق عمان
رقم الدعوى : )  264  - 2019    ( 

تاريخ احلكم : 19 /2019/3   
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

و  �ضكري  ا�ضامة  املحاميان  وكياله   / عمان 
ب�ضمة احلمود 

املطلوب تبليغه وعنوانه :
 خليل حممد احمد ال�ضالميه  

جمهول مكان االقامة 
خال�ضة احلكم :  لذا و تاأ�ضي�ضا على ما تقدم و 
عمال باحكام املواد 87 و 199 و 202 و 636 و 637 
من القانون املدين و املادتني 10 و 11 من قانون 
من   167 و   166 و   161 و   150 املواد  و  البينات 
 46/4 املادة  و  املدنية  املحاكمات  ا�ضول  قانون 

من قانون نقابة املحاميني تقرر املحكمة 
احمد  حممد  خليل  عليه  املدعى  الزام   .  1
ال�ضالميه بان يدفع للمدعي مبلغ 52238.501 

دينار 
2 . ت�ضمني املدعى عليه الر�ضوم وامل�ضاريف 
الفائدة  و  حماماة  اتعاب  دينار  الف  مبلغ  و 
ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  القانونية 

التام 
3 . تثبيت احلجز التحفظي 

مبثابة  و  املدعية  بحق  وجاهيا  قرارا  
قابال  عليهم  املدعى  بحق  الوجاهي 
ح�ضرة  با�ضم  علنا  افهم  و  �ضدر  لال�ضتئناف  
ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  اجلاللة  �ضاحب 

احل�ضني املعظم بتاريخ 2019/3/19 

مذكرة تبليغ حكم �صادرة عن حمكمة �صلح  حقوق عمان
رقم الدعوى :  5 – 1 / )  19585  - 2018    ( – 

�صجل عام 
تاريخ احلكم : 13 /12 /2018 

طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   
عمان / وكياله املحاميان ا�ضامة �ضكري و طالل بكري 

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

ربيع علي حممد جوهر 
مدر�ضة  قرب  فرا�ض  دوار  احل�ضني  جبل   / عمان 

ال�ضاملة بناء رقم 9 – رقم الهاتف 0796496191
خال�ضة احلكم : منطوق احلكم 

 لذا و تاأ�ضي�ضا على ما تقدم تقرر املحكمة مايلي :
1 . عمال باحكام املادة 1818 من جملة االحكام العدلية 
و املواد 87 و 199/2 و 164 و 202 و 636 و637/1 و 644 من 
و  البينات  10 و 11 من قانون  املادتني  القانون املدين و 
املدعى  بالزام  احلكم  البنوك  قانون  من  92/ب  املادة 
للمدعية  يدفع  بان  جوهر  حممد  علي  ربيع  عليه 

النبلغ املدعى به والبالغ 2401 دينار و 331 فل�ض 
قانون  من   167 و    166 و     161 املواد  باحكام  عمال   .  2

ا�ضول املحاكمات املدنية 
و املادة4/ 46 من قانون نقابة املحامني ت�ضمني املدعى 
اتعاب  دينار    121 مبلغ  و  وامل�شاريف  الر�شوم  عليهما  
حماماة و الفائدة القانونية من تاريخ املطالبة الواقع 

يف 2018/11/12  و حتى ال�شداد التام
حكما  وجاهيا بحق املدعية و مبثابة الوجاهي بحق 
علنا  افهم  و  �ضدر  لالعرتا�ض   قابال  عليه  املدعى 
الثاين  اهلل  عبد  امللك  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة  با�ضم 

ابن احل�ضني املعظم 
 بتاريخ 2018/12/13 

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه 

�صادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5- 2 /

 ) 2163 – 2019 ( - �صجل عام 

الهيئة القا�صي : ا�صامة دروزه   
ا�شم املدعى عليه و عنوانه : 

معاذ زهري عبد اهلل ابو حماد 
االردنية  ال�ضركة   – ال�ضمي�ضاين   / عمان 

االماراتية للتاأمني  
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اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

عليك بنك االردن

 وكياله املحاميان ا�ضامة �ضكري و طالل بكري 

فاذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

ا�ضول  قانون  يف  عليها  املن�ضو�ض  االحكام 

املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ حكم �صادرة عن حمكمة �صلح  
حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 1 / )  14024  - 
2018    ( – �صجل عام 

تاريخ احلكم : 16 /10 /2018 
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عمان / وكياله املحاميان ا�ضامة �ضكري و طالل بكري 
املطلوب تبليغه وعنوانه : 

بيان نبيل حممد ابو اجلمال 
موظف   – فرح  م�ضت�ضفى   – عمان  جبل   / عمان 

بامل�ضت�ضفى 
تقرر  تقدم  مبا  وهديا  وعليه   : احلكم  خال�ضة 

املحكمة احلكم مبايلي : 
و644   636 و   202 و   199 و   87 املواد  باحكام  عمال   : اوال 
البينات  قانون  11من  و   10 املواد  و  املدين  القانون  من 
 3371.380 الزام املدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 

دينار اردين 
قانون  من  و   163 و   161/1 املواد  باحكام  عمال   : ثانيا 
ا�ضول املحاكمات املدنية ت�ضمني املدعى عليه الر�ضوم 

و امل�شاريف 
ا�ضول  قانون  من   161 املادتني  باحكام  عمال   : ثالثا 
املحامني  نقابة  قانون  من   46/4 و  املدنية  املحاكمات 

ت�ضمينه مبلغ 169 دينار اتعاب حماماة 
ا�ضول  قانون  من   167 املادة  باحكام  عمال   : رابعا 
بالفائدة  عليه  املدعى  الزام  املدنية  املحاكمات 
القانونية من تاريخ املطالبة الق�ضائية يف 2018/8/19 

وحتى ال�شداد التام 
قرارا  وجاهيا بحق املدعي قابال لال�ضتئناف  و مبثابة 
الوجاهي بحق املدعى عليها قابال لالعرتا�ض  �ضدر 
عبد  امللك  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة  با�ضم  علنا  افهم  و 

اهلل الثاين ابن احل�ضني املعظم " حفظه ااهلل ورعاه "
 بتاريخ 2018/10/16 

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه 
�صادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان
رقم الدعوى :  5- 2 /

 ) 2169 – 2019 ( - �صجل عام 
الهيئة القا�صي : ا�صامة دروزه   

ا�شم املدعى عليه و عنوانه : 

 �صمريه خليل مو�صى فن�صه 
�شمرية  مركز   – اال�ضرفية   / عمان 

فن�ضه للعناية بالب�ضرة 
االربعاء   يوم  ح�ضورك  يقت�ضى 

املوافق 26 / 6 /2019  ال�شاعة 8:15
والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

اقامها عليك بنك االردن
 وكياله املحاميان ا�ضامة �ضكري و طالل 

بكري 
فاذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تطبق 
يف  عليها  املن�شو�س  االحكام  عليك 

قانون ا�ضول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ حكم �صادرة عن حمكمة �صلح   
حقوق عمان

رقم الدعوى : )  5702  - 2019    ( 
تاريخ احلكم : 31 /2019/3   

طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   
عمان / وكياله املحاميان ا�ضامة �ضكري و ب�ضمة احلمود 
املطلوب تبليغه وعنوانه : اح�ضان ن�ضاأت ح�ضني جوده 

جمهول مكان االقامة 
�ضندا  و  تقدم  ما  على  تاأ�ضي�ضا  و  لذا    : احلكم  خال�ضة 
الحكام املادة 1818 من جملة االحكام العدلية ، وحيث 

ان املدعي قد اثبت دعواه فان املحكمة تقرر مايلي :
1 . عمال باحكام املواد 87 و 199 و 202 و 636 من القانون 
92/ب  املادة  و  البينات  قانون  11من  املادة  و  املدين 
مبلغ  باداء  عليه  املدعى  الزام   ، البنوك  قانون  من 

2976.453 دينار للمدعي 
ا�ضول  قانون  من   161 املادة  باحكام  عمال  و   .  2
بالر�ضوم  عليه  املدعى  الزام  املدنية  املحاكمات 
و  املطالبة  تاريخ  من  القانونية  الفائدة  و  وامل�ضاريف 

حتى ال�شداد التام 
ا�ضول  قانون  من   166 املادة  باحكام  وعمال   .  3
نقابة  قانون  من   46/4 الكمادة  و  املدنية  املحاكمات 
اتعاب  دينار   149 مبلغ  عليه  املدعى  ت�ضمني  املحامني 

حماماة 
مبثابة  و  لال�ضتئناف  املدعي  بحق  وجاهيا  قرارا  
الوجاهي بحق املدعى عليهم قابال لالعرتا�ض  �ضدر 
2019/3/31  با�ضم ح�ضرة �ضاحب  و افهم علنا بتاريخ 

اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�ضني املعظم

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه 

�صادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5- 2 / ) 2167 – 2019 

( - �صجل عام 

الهيئة القا�صي : ا�صامة دروزه   
ا�شم املدعى عليه و عنوانه :  

�صليمان ح�صن عطيه ابو كتيفة 
اربد / حوارة – �ضركة الفارج للباطون 
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اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

عليك بنك االردن

 وكياله املحاميان ا�ضامة �ضكري و طالل بكري 

فاذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

ا�ضول  قانون  يف  عليها  املن�ضو�ض  االحكام 

املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ حكم �صادرة عن حمكمة �صلح   
حقوق عمان

رقم الدعوى : )  5844  - 2019    ( 
تاريخ احلكم : 25 /2019/3   

طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   
عمان / وكياله املحاميان ا�ضامة �ضكري و ب�ضمة احلمود 

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

لبنى خالد ا�صالن ا�صالن 
جمهول مكان االقامة 

تقرر  تقدم  ما  على  تاأ�ضي�ضا  و  لهذا    : احلكم  خال�ضة 
املحكمة مايلي :

1 . عمال باحكام املواد 87 و 636 و 637 و 644 من القانون 
املدين و املواد 10 و 11 و 13/3/ ج من قانون البينات و 
املدعى  بالزام  احلكم  البنوك  قانون  من  92/ب  املادة 
البالغ  و  به  املدعى  املبلغ  للمدعية  توؤدي  بان  عليها 

7510 دينار و 128 فل�ض 
قانون  من   167 و    166 و     161 املواد  باحكام  عمال   .  2

ا�ضول املحاكمات املدنية 
و املادة4/ 46 من قانون نقابة املحامني ت�ضمني املدعى 
عليه الر�شوم وامل�شاريف و مبلغ 375.500 دينار   بدل 
من    ٪9 بواقع  القانونية  الفائدة  و  حماماة  اتعاب 

تاريخ املطالبة و حتى ال�شداد التام
حكما  وجاهيا بحق املدعية و مبثابة الوجاهي بحق 
علنا  افهم  و  �ضدر  لالعرتا�ض   قابال  عليه  املدعى 
الثاين  اهلل  عبد  امللك  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة  با�ضم 

ابن احل�ضني املعظم " حفظه اهلل ورعاه " 
 بتاريخ 2019/3/25 

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه 

�صادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5- 2 /

 ) 2173 – 2019 ( - �صجل عام 

الهيئة القا�صي : ا�صامة دروزه   
ا�شم املدعى عليه و عنوانه :

  ايهاب راتب �صادق عالونه 
 – الراغب  ابو  حي  �ضارع   – املقابلني   / عمان 

مبنى رقم 2 

يقت�ضى ح�ضورك يوم االربعاء  املوافق 26 / 6 

/2019  ال�شاعة 8:15

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

عليك بنك االردن

 وكياله املحاميان ا�ضامة �ضكري و طالل بكري 

فاذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

ا�ضول  قانون  يف  عليها  املن�ضو�ض  االحكام 

املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ حكم �صادرة عن حمكمة �صلح   
حقوق عمان

رقم الدعوى : )  5564  - 2019    ( 
تاريخ احلكم :   25 /2019/3   

طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   
عمان / وكياله املحاميان ا�ضامة �ضكري و ب�ضمة احلمود 

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

ليث ح�صني احمد ال�صويات 
جمهول مكان االقامة 

تقرر  تقدم  ما  على  تاأ�ضي�ضا  و  لهذا    : احلكم  خال�ضة 
املحكمة مايلي :

و  املدين  القانون  من   87 املادة  باحكام  عمال   .  1
من  ب   /  92 املادة  و  البينات  قانون  من   11  ،  10 املادتني 
يوؤدي  بان  عليه  املدعى  بالزام  احلكم  البنوك  قانون 

للمدعية املبلغ املدعى به و البالغ 2224.589 دينار 
قانون  من   167 و    166 و     161 املواد  باحكام  عمال   .  2

ا�ضول املحاكمات املدنية 
و املادة4/ 46 من قانون نقابة املحامني ت�ضمني املدعى 
عليه الر�شوم وامل�شاريف و مبلغ 111 دينار بدل اتعاب 
تاريخ  من   ٪  9 بواقع  القانونية  الفائدة  و  حماماة 

املطالبة و حتى ال�شداد التام
قرارا  وجاهيا بحق املدعية و مبثابة الوجاهي بحق 
علنا  افهم  و  �ضدر  لالعرتا�ض   قابال  عليه  املدعى 
الثاين  اهلل  عبد  امللك  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة  با�ضم 

بن احل�ضني املعظم " حفظه اهلل و رعاه " 
 بتاريخ 2019/3/25 

مذكرة تبليغ حكم �صادرة عن حمكمة بداية  حقوق عمان
رقم الدعوى : )  439  - 2019    ( 

تاريخ احلكم :   2019/3/14   
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

و  �ضكري  ا�ضامة  املحاميان  وكياله   / عمان 
ب�ضمة احلمود 

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

رائد عبد اهلل عبد املواجده 
جمهول مكان االقامة 

خال�ضة احلكم :  
1 . عمال باحكام املواد 636 و 644 و 199 و 202 و 
334/1 من القانون املدين و املادة 11 من قانون 
البنوك  قانون  من  /ب   92 املادة  و  البينات 
عبد  اهلل  عبد  رائد   ( عليه  املدعى  الزام 
بنك  �ضركة  للمدعية  يدفع  بان    ) املواجده 
ع�ضر  احد  البالغ  و  به  املدعى  املبلغ  االردن 

الف و ثمانية و خم�ضون دينارا و 662 فل�ض  
2 . عمال باحكام املواد 161  و  166 و  167 من 

قانون ا�ضول املحاكمات املدنية 
و املادة4/ 46 من قانون نقابة املحامني ت�ضمني 
الفائدة  و  وامل�ضاريف  الر�ضوم  عليه  املدعى 
يف  الق�ضائية  املطابة  تاريخ  من  القانونية 
 522 مبلغ  و  التام  ال�شداد  وحتى   2019/2/6

دينار بدل اتعاب حماماة  

مذكرة تبليغ حكم �صادرة عن حمكمة �صلح  
حقوق عمان

رقم الدعوى : )  15468  - 2018    ( 
تاريخ احلكم : 31 /12 /2018 

طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   
عمان / وكياله املحاميان ا�ضامة �ضكري و ب�ضمة احلمود 

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

حمدي حمد حممود احلمد 
جمهول مكان االقامة 

تقرر  تقدم  ما  على  تاأ�ضي�ضا  و  لذا    : احلكم  خال�ضة 
املحكمة مايلي :

1 . عمال باحكام املادة 1818 من جملة االحكام العدلية 
و املواد 636 و 637/1 و 644 و 950 و 967 من القانون املدين 
92/ب من  10 و 11 من قانون البينات و املادة  و املادتني 
قانون البنوك احلكم بالزام املدعى عليهما بالتكافل 
به  املدعى  املبلغ  للمدعية  يدفع  بان  الت�ضامن  و 

والبالغ 2117 دينار و 362 فل�ض  
قانون  من   167 و    166 و     161 املواد  باحكام  عمال   .  2

ا�ضول املحاكمات املدنية 
و املادة4/ 46 من قانون نقابة املحامني ت�ضمني املدعى 
اتعاب  دينار   105 مبلغ  و  وامل�شاريف  الر�شوم  عليهما  
حماماة و الفائدة القانونية من تاريخ املطالبة و حتى 

ال�شداد التام
بحق  اعتباريا  ووجاهيا  املدعية  بحق  وجاهيا  حكما  
املدعى عليها مها و مبثابة الوجاهي بحق املدعى عليه 
با�ضم  علنا  افهم  و  �ضدر  لال�ضتئناف    قابال  حمدي 
ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة 

احل�ضني املعظم بتاريخ 2018/12/31 

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه 

�صادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5- 2 /

 ) 2165 – 2019 ( - �صجل عام 

الهيئة القا�صي : ا�صامة دروزه   
ا�شم املدعى عليه و عنوانه :

  ر�صا ح�صن علي ابو �صمره 
ال�ضايغ  جممع  مقابل   – العبديل   / عمان 

التجاري – عمارة رقم 14 

يقت�ضى ح�ضورك يوم االربعاء  املوافق 26 / 6 

/2019  ال�شاعة 8:15

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

عليك بنك االردن

 وكياله املحاميان ا�ضامة �ضكري و طالل بكري 

فاذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

ا�ضول  قانون  يف  عليها  املن�ضو�ض  االحكام 

املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ حكم �صادرة عن حمكمة �صلح   
حقوق عمان

رقم الدعوى : )  5846  - 2019    ( 
تاريخ احلكم :   25 /2019/3   

طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   
عمان / وكياله املحاميان ا�ضامة �ضكري و ب�ضمة احلمود 

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

حنني حممد �صراري اجلعارات 
جمهول مكان االقامة 

تقرر  تقدم  ما  على  تاأ�ضي�ضا  و  لهذا    : احلكم  خال�ضة 
املحكمة مايلي :

القانون  من   644 و   637 و   636 املواد  باحكام  عمال   .  1
و  البينات  قانون  من  13/3/ج  و   11 و   10 املواد  و  املدين 
املدعى  بالزام  احلكم  البنوك  قانون  من  92/ب  املادة 
البالغ  و  به  املدعى  املبلغ  للمدعية  يوؤدي  بان  عليه 

7202.478 دينار و 853 فل�ض  
قانون  من   167 و    166 و     161 املواد  باحكام  عمال   .  2

ا�ضول املحاكمات املدنية 
و املادة4/ 46 من قانون نقابة املحامني ت�ضمني املدعى 
املبلغ  من   ٪  5  ( مبلغ  و  وامل�شاريف  الر�شوم  عليه 
املحكوم به (  بدل اتعاب حماماة و الفائدة القانونية 

بواقع 9 ٪ من تاريخ املطالبة و حتى ال�شداد التام
و  لال�ضتئناف  قابال  املدعية  بحق  وجاهيا  حكما  
مبثابة الوجاهي بحق املدعى عليه قابال لالعرتا�ض  
�ضدر و افهم علنا با�ضم ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك 

عبد اهلل الثاين ابن احل�ضني املعظم 
 بتاريخ 2019/3/25 

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه 

�صادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5- 2 / ) 2171 – 2019 

( - �صجل عام 

الهيئة القا�صي : ا�صامة دروزه   
ا�شم املدعى عليه و عنوانه :  

احمد حممود احمد الرتك 
رقم  بناية   – ح�ضن  احلاج  �ضاحية   / عمان 

9 – �شارع مادبا 

يقت�ضى ح�ضورك يوم االربعاء  املوافق 26 / 6 

/2019  ال�شاعة 8:30

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

عليك بنك االردن

 وكياله املحاميان ا�ضامة �ضكري و طالل بكري 

فاذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

ا�ضول  قانون  يف  عليها  املن�ضو�ض  االحكام 

املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ حكم �صادرة عن حمكمة �صلح   
حقوق عمان

رقم الدعوى : )  5571  - 2019    ( 
تاريخ احلكم :   25 /2019/3   

طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   
عمان / وكياله املحاميان ا�ضامة �ضكري و ب�ضمة احلمود 

املطلوب تبليغه وعنوانه :

 ندين ع�صام عي�صى عبد النور 
جمهول مكان االقامة 

تقرر  تقدم  ما  على  تاأ�ضي�ضا  و  لذا    : احلكم  خال�ضة 
املحكمة مايلي :

1 . عمال باحكام املادة 1818 من جملة االحكام العدلية 
و املواد 87 و2 /199 و 202 و 213 من القانون املدين و املواد 
قانون  من  92/ب  املادة  و  البينات  قانون  من   11 و   10
البنوك احلكم بالزام املدعى عليه بان يدفع للمدعي 

املبلغ املدعى به و البالغ 1529.359 دينارا  
قانون  من   167 و    166 و     161 املواد  باحكام  عمال   .  2

ا�ضول املحاكمات املدنية 
و املادة4/ 46 من قانون نقابة املحامني ت�ضمني املدعى 
املبلغ  من   ٪  5  ( مبلغ  و  وامل�شاريف  الر�شوم  عليه 
املحكوم به (  بدل اتعاب حماماة و الفائدة القانونية 

من تاريخ املطالبة و حتى ال�شداد التام
و  لال�ضتئناف  قابال  املدعية  بحق  وجاهيا  حكما  
مبثابة الوجاهي بحق املدعى عليه قابال لالعرتا�ض  
�ضدر و افهم علنا با�ضم ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك 

عبد اهلل الثاين ابن احل�ضني املعظم 
 بتاريخ 2019/3/25 










