








وزارة العدل 

حمكمة �شلح جزاء �شمال عمان 

مذكرة تبليغ م�شتكى عليه  / بالن�شر 

رقم الدعوى  : 1 – 3 / ) 55  – 2020 

( �شجل عام 

الهيئة / القا�شي : عالء علي م�شلم املناع�شة 

ا�شم  امل�شتكى عليه :

 فهد �شالح دغمي الزبيدات
العمر : 46  �شنة    .

جممع   – العلي  تالع   / عمان   : عنوانه 

النادي الفي�شلي 1 عمارة 35    

العداد  اختام  ف�ض  او  العبث   -  : التهمة 

الطاقة  �شرقة   -         )  51  ( الكهربائي 

الكهربائية ) 50 ( 

اخلمي�ض                   يوم  ح�شوركم  يقت�شي 

  8 ال�شاعة                2020  / 1  /   30 : املوافق 

�شباحا 

والتي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

 : وامل�شتكي  العام  احلق  عليك  اأقامها 

امل�شاهمة   االردنية  الكهرباء  �شركة 

حممد  املحامون  وكالوؤها  املحدودة   العامة 

وحامت  اجلنيني  الفتاح  عبد  و  اجلرابعة 

ال�شوابكة  .

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�شر  مل  فاإذا 

قانون  يف  عليها  املن�شو�ض  االأحكام  عليك 

املحاكمات  ا�شول  وقانون  ال�شلح  حماكم 

اجلزائية  .



اإعالن بيع  ملدة ثالثون يوم  �ضادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية  �ضمال عمان  يف الق�ضية 

التنفيذية رقم  ) 2019/591 ع ( �املتكونة بني الدائن  بنك االحتاد  �كال�ؤه املحامون 

اأيهم حمارنة � عمار البقور  ��ضامر العطيات  
و �ملدين : �صركة �خلربة �ملميزة للأعمال �لتجارية ذ.م.م بكفالة عقار �ل�صيدة نائلة عثمان م�صطفى �أبو لنب    

يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملز�د �لعلني وعن طريق هذه �لد�ئرة كامل �ل�صقة رقم )111  ( �لكائنة �صمن �لبناء 

�ملقام على قطعة �لأر�ض رقم ) 163 ( حو�ض  ) 14  خلد�   ( قرية  ) �صويلح ( من �أر��صي �صمال عمان و�لعائدة ملكيتها 

للمدين :  نائلة عثمان م�صطفى �أبو لنب  لقاء دين �لد�ئن بنك �لحتاد  وذلك مبوجب �صند تاأمني دين مقابل �أمو�ل 

غري منقولة رقم ) 2453 (  بتاريخ  ) 2017/5/31 ( بقيمة ) 65000(  خم�صة و �صتون �ألف دينار و�لر�صوم و�مل�صاريف 

و�لفائدة �لقانونية و�لعمولة  و�ملنظم لدى د�ئرة ت�صجيل �ر��صي �صمال عمان .

�ول :-  �ملوقع و �لتنظيم    :

تقع �ل�صقة �صمن بناء �صكني , و يقع �ىل �جلهة �جلنوبية  �لغربية من �إ�صار�ت �ملو��صفات و �ملقايي�ض , �صمن منطقة 

�صكنية مميزة و مرغوبة و متوفرة �خلدمات , �لو�قع على قطعة �لأر�ض رقم 163 و �إن قطعة �لأر�ض منتظمة �ل�صكل 

تقريبا , و تقع على �صارع معبد ) �صارع �صعيد بينو( , �لأر�ض مائلة �لت�صاري�ض �ىل �جلهة �ل�صمالية �لغربية , و هي 

تتبع منطقة �صويلح / �أمانة عمان �لكربى , و تقع �صمن تنظيم �صكن )ب( , و �أن �لبناء يحمل �لرقم 51 كما هو يف 

ترقيم  �أمانة عمان �لكربى للأبنية و �مل�صاكن . 

ثانيا :- و�صف �ل�صقة : - 

�أربعة  من  مكون  �حلجر  من  بناء  �صمن  تقع  و   , م2   184 م�صاحته  �صطحا  عد�  �لأول  �لطابق  من  �ل�صمالية  �ل�صقة  هي 

�لرخام و يوجد عليه  �لبناء درج من  �صيار�ت و يخدم  �لت�صوية خدمات مو�قف  , ق�صم من طابق  طو�بق و ت�صوية 

دربزين من �حلديد �مل�صكل  و يوجد م�صعد , تتكون �ل�صقة من غرفة �صالون و طعام و حمامات لل�صيوف , �لأر�صيات 

من �ل�صري�ميك و يوجد ديكور�ت من �جلب�صني و�لدهان �أمل�صن و غرفة معي�صة و ثلث غرف نوم �حدهم ما�صرت و 

�لأر�صيات لغرف �لنوم �صري�ميك و يوجد غرفة خادمة , و �حلمام �أر�صيات و جدر�ن �حلمامات �صري�ميك , �ملطبخ 

�لأر�صيات و �جلدر�ن من �ل�صر�ميك خز�نات علوية و �صفلية من �خل�صب و بلطه من �لرخام �ل�صناعي , و �لأبو�ب 

�لد�خلية من مادة PVC  و �ل�صبابيك �أي�صا PVC  و ل يوجد عليها حمايات , و �باجور�ت . 

�ل�صقة م�صغولة من �ملالك ) �أبن �ملالك / �ل�صيد عمر ديب �جلي�ض(  

خام�صا :- تقدير قيمة �ل�صقة :- 

ح�صب ما ذكر من �أ�ص�ض و معايري �أتبعها �خلرب�ء , و مع �أخذهم بعني �لأعتبار بالتقدير , م�صاحة �لأر�ض �لعقار و 

ح�صة �ل�صقة من �أر�ض �لعقار و من �خلدمات �مل�صرتكة �صمن �لبناء و نوع �لتنظيم �صمن �ملنطقة , و تقدير قيمة 

�لبناء �صمن منظومة تقدير �لقيم و نظام نقابة �ملهند�صني , و عمر �لبناء و �طلع �خلرب�ء على ��صعار �لأ�صا�ض لدى 

�أر��صي �صمال عمان . و مبوجب خربة �خلرب�ء يف جمال �لتقدير و معرفتهم  �مل�صاحة / مديرية  د�ئرة �لأر��صي و 

�أعتمادهم  و   , �ملنطقة  �صمن  �لبيوعات  عن  �لتحري  و  �ل�صوؤ�ل  و   , �ملماثلة  لل�صقق  �ملنطقة  �صمن  �لبيوعات  با�صعار 

لطريقة �ملقارنة مع حتري �لدقة قدر �خلرب�ء قيمة �ل�صقة مع ن�صيبها من �أر�ض �لعقار و �خلدمات �صمن �لبناء من 

مو�قف و غرف خدمات كما يلي :- 184 مX 2 750  دينار/م2 = 138000 مائة و ثمانية و ثلثون �ألف دينار .

�لتايل  �ليوم  من  يوما  ثلثون  خلل  عمان  �صمال   بد�ية  حمكمة  تنفيذ  د�ئرة  مر�جعة  باملز�وده  يرغب  من  فعلى 

تاأمينا  �ل�صقة  على  �ليد  و�صع  عند  �ملقدرة  �لقيمة  من   %  10 بقيمة  تاأمني  معه  م�صطحبا  �لعلن  هذ�  ن�صر  لتاريخ 

للدخول باملز�د علما باأن �أجور �لدللة و�لطو�بع و �لن�صر على �ملز�ود �لأخري .

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �ضمال  عمان   

اعالن اإحالة موؤقتة ملدة خم�ضة ع�ضر يوما �ضادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية  �ضمال عمان  يف الق�ضية التنفيذية رقم  

) 2018/7971 ع ( �املتكونة بني الدائن  بنك االحتاد  �كال�ؤه املحامون 

اأيهم حمارنة � عمار البقور  ��ضامر العطيات  

� املدين : لوؤي حممد عبد القادر ع�ضاف    

على  �ملقام  �لبناء  �صمن  �لكائنة   )   121( رقم  �ل�صقة  كامل  �لد�ئرة  هذه  طريق  وعن  �لعلني  باملز�د  للبيع  مطروح  باأنه  للعموم  يعلن 

قطعة �لأر�ض رقم ) 762 ( حو�ض  ) 13 عرقوب  خلد�   ( قرية  ) �صويلح ( من �أر��صي �صمال عمان و�لعائدة ملكيتها للمدين :  لوؤي 

�أمو�ل غري منقولة رقم ) 2107 (   �لد�ئن بنك �لحتاد  وذلك مبوجب �صند تاأمني دين مقابل  �لقادر ع�صاف    لقاء دين  حممد عبد 

بتاريخ  ) 2012/9/24 ( بقيمة ) 119000(  مائة و ت�صعة ع�صر �ألف دينار و�لر�صوم و�مل�صاريف و�لفائدة �لقانونية و�لعمولة  و�ملنظم 

لدى د�ئرة ت�صجيل �ر��صي �صمال عمان .

�ول :-  موقع �لعقار وو�صف �لعقار     :

تقع قطعة �لأر�ض مو�صوع و�صع �ليد و �لتي حتمل �لرقم 726 يف حو�ض عرقوب خلد� من �أر��صي قرية �صويلح و �لبناء �لقائم عليها 

يتكون من ع�صرة �صقق و يحمل �لرقم 22 ح�صب ترميز �أمانة عمان �لكربى �صمن حدود منطقة �صويلح حي �خلالدين و يحدها �صارع 

�لبل�صم من �جلهة �ل�صماليه و �صارع تنظيمي من �جلهه �ل�صرقية �جلنوبية 

ثانيا :- و�صف �لعقار و�صفا دقيقا : - 

�أ و م�صاحة �ل�صقة 200م2 و �لقطعة غري منتظمة �ل�صكل ذ�ت  نوع �لأر�ض �ملقام عليها �لعقار مو�صوع �لدعوى ملك و تنظيمها �صكن 

تربه �صاحله للزر�عة و �ل�صكن و �لعقار قريب من �لعمر�ن و �خلدمات متوفره و عمر �لبناء من 10 �ىل 15 �صتة تقريبا .

ثالثا  :- و�صف �ل�صقه  :- 

�لعقار مو�صوع و�صع �ليد عباره عن �ل�صقة �ل�صماليه من �لطابق �لثاين عد� �صطحها و م�صغوله من قبل �ملدين وقت �لك�صف على �ل�صقة 

�ل�صقة تتكون من �أربعة غرف نوم �إحد�هما ما�صرت و �صالون و��صع مع غرفة �صفره و فرند� و مطبخ و غرفة معي�صه و موزعات  , و 

ماء  بئر  لل�صقه  يتبع  و  عادي  حمام  و  �صيوف  حمام  و  �صاور  مع  عائلي  و�حد  و  ما�صرت  �إحد�هما  �أربعه  عدد  حمام  و  غ�صيل  غرفة  و 

�مامي باب حديد و مكرر د�رج د�خلي رخام عليه دربزين  �لبناء خمدوم مبدخل  و  �حلجر  �لبناء من  و م�صتودع و جميع و�جهات 

حمايه و �أر�صيات �ل�صقه بور�صلن من �لنوع �جليد و باركيه و �لأ�صقف ديكور�ت جم�صن بورد و بحر�ت و �صبوتات �إ�صاءه و ديكور�ت 

و �جلدر�ن دهان �أمل�صن و ملون و جدر�ن �أر�صيات �حلمام و �ملطبخ �صري�ميك و �حلمامات �أطقم كامله �صاور و معلقه و خز�ئن �ملطبخ 

و  مب�صعد  مزود  �لبناء  و  ممتاز  نوع  بوك�ض  �صاور  �حلمامت  و  �ملمتاز  �خل�صب  من  �لد�خليه  �لأبو�ب  و  جو�يكو  خ�صب  �صفليه  و  علويه 

مزود بتدفئه و �ل�صبابيك �لومنيوم مع حمايه و �أباجور�ت عادية و �ل�صقه حمدثه و �لت�صطيبات ب�صكل عام جيدة �جلوده تقدير .

ر�بعا : تقدير قيمة �ل�صقه :-

و بناء على ما ذكر �أعله و ح�صب خربة �خلرب�ء كمهند�صني و مقدرين عقاريني معتمدين و جمازين من د�ئرة �لأر��صي و �مل�صاحة 

يف تقدير �لعقار�ت يف �ملحاكم �لنظاميه و �إطلعهم و متابعتهم لقيم �لعقار�ت يف هذه �ملنطقه و غريها من �ملناطق و ��صتناد� للأ�صعار 

�لد�رجه للعقار�ت �مل�صابهه و ��صتخد�م �خلرب�ء لطريقة �ملقارنه �لتي تعني ��صتنتاج �لقيمه من حتليل ��صعار �ل�صوق للعقار�ت �ملماثله 

بتاريخ �لك�صف , و �أخذ �خلرب�ء بعني �لأعتبار �ملوقع و �مل�صاحه و �ملو��صفات و �رتفاع �لأ�صعار و هبوطها و جميع �جلو�نب , فقد قدر 

�خلرب�ء قيمة �ل�صقه مع ن�صيبها من �لأر�ض و �خلدمات �مل�صرتكه مببلغ 125000 مائة و خم�صة و ع�صرون �ألف دينار �أردين  

علما بانه مت �حالة �لعقار �حالة موؤقتة على �ملز�ود �لخري �لد�ئن بنك �لحتاد ببدل مز�ودة و قدره)62500 ( �إثنان و �صتون  �لف 

و خم�صمائة دينار .

فعلى من يرغب باملز�وده مر�جعة د�ئرة تنفيذ حمكمة بد�ية �صمال  عمان خلل خم�صة ع�صره يوما من �ليوم �لتايل لتاريخ ن�صر هذ� 

�لعلن م�صطحبا معه تاأمني بقيمة 10 % من �لقيمة �ملقدرة عند و�صع �ليد على �ل�صقة تاأمينا للدخول باملز�د علما باأن �أجور �لدللة 

و�لطو�بع و �لن�صر على �ملز�ود �لأخري .

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �ضمال  عمان   

اعالن بيع خام�س باملزاد العلني  ملدة خم�ضه � اأربعون يوم �ضادر عن دائرة تنفيذ حمكمة �ضلح بني عبيد يف الق�ضيه 

التنفيذيه ذات الرقم 2014/907  � املتكونه بني الدائن بنك االحتاد � كال�ؤه  املحامون �ضامر العطيات �ايهم 

احلمارنة � عمار البقور  � املدين �ضركة رامز نفاع � يزن مرجي 

بكفالة عقار  �ضامل �ضاهر فرحان مرجي . 

يعلن للعموم بانه مطر�ح للبيع باملزاد العلني �عن طريق هذه الدائره كامل  القطعة رقم
)110(حو�ض رقم )59( �لبلد حي رقم )8( �لبلدية لوحة رقم )59( من �ر��صي قرية �ل�صريح مديرية �ر��صي �ربد و ما عليها من بناء 

و من�صئات  و �لعائده ملكيتها للكفيل بعقارة �صامل �صاهر فرحان مرجي  لقاء دين �لد�ئن بنك �لحتاد  و ذلك مبوجب �صند تامني دين 

مقابل �مو�ل غري منقوله رقم)67( بتاريخ 2013/1/22 بقيمة  39000   �لف دينار و �لر�صوم و �مل�صاريف و �لفائده  و �ملنظم لدى د�ئرة 

ت�صجيل �ر��صي �ربد .

و�صف �لعقار :

�ن �لقطعة مو�صوع �لدعوى من نوع �مللك و تقع يف منت�صف بلدة �ل�صريح و حتديد� يف �ملركز �لتجاري على �ل�صارع �لرئي�صي و �لذي هو 

بعر�ض 16م و هي م�صتطيلة �ل�صكل تتطاول من �جلنوب �ىل �ل�صمال تربتها حمر�ء �صاحلة للزر�عة و �لبناء معا و مقام عليها خمازن 

جتارية عدد 4 و �بنية �صكنية مبنية من �لعمدة �ل�صمنتية �مل�صلحة و �لبلوك و هي مق�صورة و مدهونه  من �لد�خل و �خلارج و ت�صلها 

كافة �خلدمات و حتيط بها �ملخازن �لتجارية و �لبنية �ل�صكنية من جميع �جلهات و هي على �لنحو �لتايل : 

1 بناء �صمايل مكون من خمزنني جتاريني �صمايل و �صمايل و�صط  و غرفة و مطبخ و حمام و مطلع درج خلدمة �لطابق �لول مبنية من 

�لبلوك و �لعمدة �ل�صمنتية �مل�صلحة و هو مق�صور و مدهون من �لد�خل و �خلارج و �لبو�ب �لد�خلية من �خل�صب و �خلارجية من 

احلديد و ال�سبابيك من االملنيوم و االر�سية من البالط و م�ساحة هذا البناء 88م2 و مت تقدير قيمة �ملرت �ملربع �لو�حد من هذ� �لبناء 

عند و �صع �ليد مببلغ 250 دينار فتكون قيمته 88م2 ×250 = 22000 دينار علما بان �ملخزن �ل�صمايل موؤجر ل�صعاف مرجي و ي�صتعمل 

لبيع �لقهوة و �لن�صكافيه و �ملخزن �لتجاري �ل�صمايل �لو�صط موؤجر لل�صيد �حمد �ل�صويل لبيع �لحذية و �لبناء موؤلف من �لغرفة و 

�ملطبخ و �حلمام غري موؤجر و �لو�قعة خلف �ملخزن �لتجاري . 

2 طابق �ول مكون من عدة غرف م�صاحته 94م2 مبني من �لبلوك و �لعمدة �ل�صمنتية �مل�صلحة و �لبو�ب �لد�خلية من �خل�صب و 

اخلارجية من احلديد و ال�سبابيك من االملنيوم و االر�سية من البالط و مت تقدير قيمة املرت املربع الواحد عند و �سع اليد مببلغ 

250دينار فتكون قيمته 94م2×250 = 23500 دينار و هو موؤجر لل�صيد وليد خر�ز و عائلته . 

��صنان للدكتور  3 بناء جنوبي مكون من خمزنني جتاريني جنوبي و جنوبي و�صط  و خلف هذه �ملخازن بناء ي�صتعمل كعيادة طب 

�حمد �ل�صياب و غرفة و مطبخ و حمام و مطلع درج خلدمة �لطابق �لول مبنية من �لبلوك و �لعمدة �ل�صمنتية �مل�صلحة و م�صاحة 

مت  و  البالط  من  االر�سيات  و  االملنيوم  من  ال�سبابيك  و  احلديد  من  اخلارجية  و  اخل�سب  من  الداخلية  االبواب  و  128م2  �لبناء  هذ� 

تقدير قيمة �ملرت �ملربع �لو�حد عند و�صع �ليد مببلغ 250 دينا فتكون قيمته 128م2 × 250 = 32000 دينار علما بان �ملخزن �لتجاري 

�جلنوبي موؤجر لل�صيد يو�صف �جللد و ي�صتعمل لبيع �ملجوهر�ت �لتقليدية و �لك�ص�صو�ر�ت و �ملخزن �لتجاري �جلنوبي �لو�صط موؤجر 

لل�صيد �صامل �حمد حممود و ي�صتعمل ك�صالون حلقة . 

4 طابق �ول مكون من عدة غرف م�صاحته 138م2 مبني من �لبلوك و �لعمدة �ل�صمنتية �مل�صلحة و �لبو�ب �لد�خلية من �خل�صب و 

اخلارجية من احلديد و ال�سبابيك من االملنيوم و االر�سية من البالط و مت تقدير قيمة املرت املربع الواحد عند و �سع اليد مببلغ 

250دينار فتكون قيمته 138م2×250 = 34500  دينار و هوي�صتعمل من قبل �ملالك ك�صكن لعائلته 

كامل  قيمة  فتكون  دينار   60 مببلغ  �ليد  و�صع  عند  بناء  عليها  كونه  �لر�ض  قطعة  من  �لو�حد  �ملربع  �ملرت  �صعر  �خلرب�ء  قدر  كما 

�لقطعة 297م2 × 60 دينار = 17820 دينار . 

كما يوجد على �لقطعة د�لية عنب بعمر 30 �صنة مت تقدير قيمتها عند و�صع �ليد مببلغ 150 دينار 

و عليه تكون قيمة  قطعة �لر�ض و ماعليها من بناء و د�لية عنب عند و�صع �ليد         22000+ 23500 + 32000 + 34500 + 17820 + 150 = 

129970 دينار 

-علما باأنه قد متت �ملز�ودة على �لعقار �أعله من قبل �ملز�ود بنك �لإحتاد مببلغ 64985 دينار 

�أربعون  يوم من �ليوم �لتايل  و عليه فمن له �لرغبه باملز�يدة مر�جعة د�ئرة تنفيذ حمكمة �صلح بني عبيد خلل مدة خم�صة و 

لتاريخ ن�صر هذ� �لعلن يف �صحيفتني يوميتني حمليتني م�صطحبا معه تامني بقيمة 10%من �لقيمه �ملقدرة للعقار  عند و�صع �ليد 

تامينا للدخول باملز�د على �ن ل يقل بدل �ل�صم عن 3% من بدل �أخر مز�ودة علما بان �جور �لدلله و �لطو�بع و �لن�صر تعود على 

�ملز�ود �لخري .

مامور تنفيذ حمكمة �ضلح بني عبيد 

اإعالن بيع  ملدة ثالثون يوم  �ضادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية  �ضمال عمان  يف الق�ضية التنفيذية رقم  ) 2019/592 ع (   �املتكونة بني الدائن  

بنك االحتاد  �كال�ؤه املحامون 

اأيهم حمارنة � عمار البقور  ��ضامر العطيات  

� املدين : �ضالم حممد �ضمري �ضعيد اجلعربي   
يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملز�د �لعلني وعن طريق هذه �لد�ئرة كامل قطعة �لأر�ض رقم ) 1440 ( حو�ض  ) 1/�أبو �لعوف  ( قرية     ) �جلبيهة ( 

من �أر��صي �صمال عمان و ما يعلوها من بناء و�لعائدة ملكيتها للمدين :  �صلم حممد �صمري �صعيد �جلعربي   لقاء دين �لد�ئن بنك �لحتاد  وذلك مبوجب 

�صند تاأمني دين مقابل �أمو�ل غري منقولة رقم ) 2482 (     بتاريخ  ) 2017/6/4 ( بقيمة ) 100000(  مائة �ألف  دينار و�لر�صوم و�مل�صاريف و�لفائدة �لقانونية 

و�لعمولة  و�ملنظم لدى د�ئرة ت�صجيل �ر��صي �صمال عمان .

�ول :-  و�صف قطعة �لأر�ض و �ملوقع    :

-تعود ملكية كامل �لقطعة �عله �ىل �ل�صيدة �صلم حممد �صمري �صعيد �جلعربي    و م�صاحتها ح�صب �صند �لت�صجيل 500.20 م2 و تنظيمها �صكن ج باأحكام 

خا�صة 

-�لقطعة من �لنوع �مللك و د�خل حدود �أمانة عمان �لكربى / منطقة �جلبيهة 

-�صكل �لقطعة �لهند�صي منتظم و متو�صطة �مليل 

-�لو�جهة �ل�صمالية �خللفية للقطعة تقع على �صارع �لأردن و �لو�جهة �لأمامية �جلنوبية تقع على �صارع عبد �لكرمي �لقا�صي و �ملتفرع من �صارع �لأردن و 

�ملتقاطع مع �صارع عي�صى بني �أحمد 

-�لقطعة تقع �صمن حي �لريان ��صكان �ملخابر�ت / منطقة �جلبيهة مقابل مدينة �جلبيهة �لرتفيهية 

-جميع �خلدمات متوفرة )�صو�رع – كهرباء – مياه- هاتف – جماري – و حميع �لبنية �لتحتية – مو��صلت – مد�ر�ض (

-�لقطعة تقع �ىل �ل�صمال �لغربي من مد�ر�ض �أكادمية ليمار �لدولية 

-�صمن �لقطعة بناء من �حلجر طابقني و يحمل رقم 11 ح�صب ترقيم �أمانة عمان �لكربى  

ثانيا :- و�صف �لعقار    :

�أن �لقطعة �صكلها �لهند�صي رباعي منتظم و متيل ميل متو�صطا من �جلهة �جلنوبية �لأمامية للقطعة �ىل �جلهة �ل�صمالية �خللفية للقطعة و قد مت    -1

حفرها و ت�صويتها حني �لبناء عليها 

2-  مقام على �لقطعة بناء عمره 11 �صنة تقريبا من �حلجر �لنظيف ي�صغله �ملالك عبارة عن طابق ت�صوية و طابق �أر�صي مع درج �لباب حديد

�أ( طابق �لت�صوية :- جميع و�جهات �لبناء من �خلارج حجر و م�صاحته 238 م2 مكون من : 

خ�صب  �صناديق  يوجد  و  �صبابيك  دون  فقط  خ�صب  �حللق  و  �أبو�ب  دون  �لد�خل  من  ناعمة  ق�صارة  و  طوب  تقطيع  مكتمل  غري  �صرقي  �صمايل  ق�صم   -

لالأبجورات مع حماية حديد و بدون بالط و تاأ�سي�س ثالث غرف نوم و حمامني و مطبخ و �سالة �سيوف مع ممرات و الباب الرئي�سي خ�سب اأمان 

- ق�صم جنوبي غربي م�صطب مك�صور من �لد�خل و �جلدر�ن �لد�خلية ق�صارة ناعمة مع دهان تطبيع مع ديكور جيب�صوبورد و �لأبو�ب �لد�خلية خ�صب و 

�ل�صبابيك �أملنيوم مع حماية حديد مكونة من �صالة �صيوف و معي�صة و مطبخ و حمام جميعها مبلطة �صري�ميك و �لباب �لرئي�صي باب خ�صب �أمان 

�لبناء من �خلارج حجر و م�صاحته 238 م2 و �جلدر�ن �لد�خلية ق�صارة تطبيع مع ديكور�ت جيب�صوبورد و �ملدخل  ب- �لطابق �لأر�صي : جميع و�جهات 

�أمان و �ل�صبابيك �ملنيوم و �لزجاج دبل جل�ض  �لرئي�صي للطابق مقام على �أعمدة من �حلجر و �ل�صقف قرميد �أحمر و �لباب �صكوريت و يليه باب خ�صب 

مع اأباجورات �سحاب كهرباء مع حماية حديد و االأبواب الداخلية للغرف من اخل�سب الق�سرة بلوط و يوجد بروز معماري و م�سربيات على �سطح البناء 

�لأمامي  و �لطابق �لأر�صي عبارة عن �صقة �صكنية مكونة من �صالون و �صالة و حمام �صيوف و غرفة نوم ما�صرت مع حمام مع خز�نة حائط و ييتبع لها 

فرندة و غرفتني نوم مع حمام عائلي و مطبخ مع خز�ئن للمطبخ و �أطقم و بطاريات ر�كبة للحمامات و ممر�ت و تر��ض للخز�ئن و �أر�صيات غرف �لنوم و 

�لفرندة و �لرت��ض من �ل�صر�ميك و �ر�صيات و جدر�ن �ملطبخ و  �حلمامات �صري�ميك و �ر�صيات �ل�صالون و �ل�صالة بور�صلن و يخدم �لبناء من �لد�خل درج 

�أر�صيته جر�نيت مع در�بزين حديد 

3- �لأعمال �خلارجية :-  

يحيط بالقطعة �صور مع بو�بتني حديد و بو�بة منها ملوقف �ل�صيار�ة �خلارجي و �لو�جهة �لأمامية لل�صور يعلوها حماية حديد و مزينة بامل�صربيات جميع 

�لو�جهات من �لد�خل و �خلارج حجر با�صتثناء �لو�جهة �خللفية دكة ��صمنتية و يوجد �صاحة �أمامية مبلطة رخام و مو�قف �صيارة خارجية مك�صوفة عدد 

2 و يحيط بالبناء ممر�ت مبلطة و يوجد �أدر�ج خارجية مبلطة رخام و يوجد خلف �لبناء حديقة من �لأ�صجار و �ملزروعات 

خام�صا :- �لتقدير و �لأ�ص�ض �ملعتمدة  :- 

بالرجوع �ىل ��صعار �لقطع �لد�رجة يف �ملنطقة بتاريخ �لك�صف 2019/4/30 و �لعقار�ت �مل�صابهة لها من حيث �ملوقع / و طبيعة و ت�صاري�ض �ملنطقة / �خلدمات 

و �مل�صاحة و �لتنظيم و �لطبوغر�فية و �ل�صكل �لهند�صي و با�صتخد�م �خلرب�ء لطريقة �ملقارنة بالتقدير قدر �خلرب�ء قيمة �لعقار )قيمة �لأر�ض + قيمة 

�لعقار �لأجمالية  �لت�صطيبات �لد�خلية و �خلارجية للبناء بالإ�صافة لقيمة �لأعمال �خلارجية و عليه تكون قيمة  �أخذهم بعني �لأعتبار  �لبناء ( مع 

كما يلي :- 

قدر �خلرب�ء قيمة �ملرت �ملربع مببلغ 300 دينار 

م�صاحة �لقطعة = 500.20 مX 2 300 دينار = 150060 دينار قيمة �ر�ض �لعقار 

قدر �خلرب�ء قيمة �ملرت �ملربع لطابق �لت�صوية مببلغ 200 دينار 

م�صاحة طابق �لت�صوية  = 238 مX 2 200 دينار = 47600 دينار قيمة طابق �لت�صوية

قدر �خلرب�ء قيمة �ملرت �ملربع للطابق  �لأر�صي مببلغ 500 دينار 

م�صاحة �لطابق �لأر�صي  = 238 مX 2 500 دينار = 119000 دينار قيمة �لطابق �لر�صي 

و قدر �خلرب�ء  �لقيمة �لإجمالية للأعمال �خلارجية ) �صور و �صاحات مبلطة و كر�جات و حت�صينات و �أعمال خارجية و حديقة (  مببلغ 8340 دينار 

و عليه تكون �لقيمة �لأجمالية للأر�ض و �لإن�صاء�ت ثلثمائة و خم�ض و ع�صرون �ألف دينار �أردين ل غري )325000 دينار ( 

فعلى من يرغب باملز�وده مر�جعة د�ئرة تنفيذ حمكمة بد�ية �صمال  عمان خلل ثلثون يوما من �ليوم �لتايل لتاريخ ن�صر هذ� �لعلن م�صطحبا معه 

تاأمني بقيمة 10 % من �لقيمة �ملقدرة للعقار عند و�صع �ليد تاأمينا للدخول باملز�د علما باأن �أجور �لدللة و�لطو�بع و �لن�صر على �ملز�ود �لأخري .

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �ضمال  عمان  

اإعالن بيع  رابع ملدة خم�ضــة ع�ضر  يوما �ضادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية �ضمال عمان  يف الق�ضية التنفيذية رقم  ) 

2007/2632 ع (   �املتكونة بني الدائن  بنك االحتاد  �كال�ؤه املحامون 

اأيهم حمارنة � عمار البقور  

� املدين : خلود ا�ضامة عبد الكرمي العلي 

�ملقام على  �لبناء  �لكائنة �صمن  �ل�صقة رقم )123(     �لد�ئرة كامل  �لعلني وعن طريق هذه  يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملز�د 

قطعة �لأر�ض رقم ) 2074 ( حو�ض  ) 8 �ل�صم�صاين   ( قرية ) تلع �لعلي   ( من �أر��صي  �صمال عمان و�لعائدة ملكيتها خلود ��صامة عبد 

�لكرمي �لعلي  لقاء دين �لد�ئن بنك �لحتاد  وذلك مبوجب �صند تاأمني دين مقابل �أمو�ل غري منقولة رقم ) 1030 (                            تاريخ  

) 2000/8/27 ( بقيمة 30000 ) ثلثون �لف دينار �ردين(  و�لر�صوم و�مل�صاريف و�لفائدة و�لعمولة  و�ملنظم لدى د�ئرة ت�صجيل �ر��صي 

�صمال عمان .

�ول :-  و�صف قطعة �لأر�ض �ملقام عليها �ل�صقة �عله  :

و  م2   146 �لت�صجيل  �صند  ح�صب  م�صاحتها  و   123 رقمها  و  م�صرتكة  منافع  �ملعترب  �صطحه  عد�  �لثاين  �لطابق  من  �لغربية  �ل�صقة  هي 

�ل�صقة م�صجلة با�صم خلود ��صامة عبد �لكرمي �لعلي

�ل�صقة مقامة على �لقطعة 2074  حو�ض  ) 8 �ل�صم�صاين   ( قرية ) تلع �لعلي   ( مديرية   �صمال عمان لوحة 12 و نوع �لأر�ض طو�بق و 

�صقق و حتمل رقم 8/6/4 ح�صب ترقيم �مانة عمان / مقام على قطعة �لأر�ض بنائني �لعقار يقع بالبناء �لذي يحمل �لرقم 8 و �لعمارة 

عبارة عن �ربع و�جهات حجر و حماطة باأ�صو�ر و تتكون من �أربعة طو�بق و طابق ت�صوية و طابق ت�صوية ثانية عبارة عن خدمات 

كل طابق ثلثة �صقق و يوجد م�صعد بالعمارة باب من �حلديد و �لزجاج و تقع قطعة �لأر�ض على �صارع �صقيلية من �جلهة �لغربية 

و �صارع خلف �ل�صهو�ن من �جلهة �جلنوبية مقابل �لبنك �لأهلي قرب دو�ر �لر�بية من �جلهة �جلنوبية منطقة تلع �لعلي و �م �ل�صماق 

و خلد� / حي �ل�صلم و جميع �خلدمات من ماء و كهرباء و طرق معبدة و متوفرة باملوقع 

ثانيا :- مو��صفات �ل�صقة : 

-تتكون �ل�صقة من �صالون و غرفة �صفرة و يتبع لها حمام �صيوف �لأر�صيات �صري�ميك و �ل�صقف ديكور من �جلب�ض و بحر�ت و �لدهان 

امل�سن و غرفة معي�سة االر�سيات بالط �سرياميك و ال�سقف من اجلب�س مطلة على برندة الباب من االأملنيوم و يوجد اأباجور و ثالثة 

غرف نوم اأحداهما ما�سرت ار�سيات الغرف بالط �سرياميك و اجلدران دهان اأمل�سن و حمام افرجني خلدمة باقي عنا�سر ال�سقة و 

مطبخ اأر�سيات و جدران املطبخ بالط �سرياميك خزائن علوية و �سفلية االأبواب من اخل�سب و ال�سبابيك من االأملنيوم و يوحد عليها 

حماية و �باجور�ت و �لعقار م�صغول من �ملالك .

ثالثا  :- تقدير قيمة �ل�صقة و ��ص�ض �لتقدير :- 

بناء على ما تقدم من و�صف للعقار و ح�صب موقع �لعقار و تنظيمه و م�صاحته و طبوغر�فية �لأر�ض و ��صتخد�مه و قربه من �خلدمات 

و على �صوء �لأ�صعار �لد�رجة يف نف�ض �ملنطقة �لو�قع فيها �لعقار و مثيلتها و من خلل معرفة �خلرب�ء يف هذ� �ملجال و على �طلع 

د�ئم و متابعة لأ�صعار �لعقار�ت يف �ملناطق عامة و ��صعار �لعقار�ت يف �ملناطق �لو�قع فيها �لعقار مو�صوع �لدعوى و �خر �لبيوع و بعد 

��صتخد�م �خلرب�ء  ل�صلوب �ملقارنة بالتقدير مع مر�عة �لفرق بني �لعقار مو�صوع �ملقارنة و �لعقار مو�صوع �لدعوى 

فقد قدر �خلرب�ء و بتاريخ �لك�صف على �لعقار قيمة �ملرت �ملربع �لو�حد لل�صقة و ح�صتها من  �ل�صطح �لذي يعترب منافع م�صرتكة  

مببلغ 550 دينار و حيث �أن �مل�صاحة �لأجمالية لل�صقة 146 م2 تكون قيمة �ل�صقة 80300 دينار ثمانون �لف و ثلثمائة دينار 

علما باأنه متت �ملز�وده من قبل �لد�ئن بنك �لإحتاد مببلغ 40150 دينار 

�لتايل  �ليوم  من  يوما  ع�صر  خم�صة  مدة   خلل  عمان  �صمال  بد�ية  حمكمة  تنفيذ  د�ئرة  مر�جعة  باملز�وده  �لرغبة  له  فمن  وعليه 

% من �لقيمة �ملقدرة عند و�صع �ليد على  لتاريخ ن�صر هذ� �لعلن يف �صحيفتني يوميتني حمليتني م�صطحبا معه تاأمني بقيمة 10 

�ل�صقة تاأمينا للدخول باملز�د على �أن ل يقل  بدل �ل�صم  عن 2% من بدل �أخر مز�د  علما باأن �أجور �لدللة و�لطو�بع و �لن�صر تعود 

على �ملز�ود �لأخري .

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �ضمال عمان   

اإنذار نهائي �ملدة 15 يومًا �ضادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية املفرق يف الق�ضية التنفيذية رقم )2018/1058 ع( 

�املتكونة بني املحكوم له

بنك �ضفوة االإ�ضالمي

�كياله املحاميان م�ضعود �ضقف احليط �اأ�ضرف امل�ضاقي

�بني املحكوم عليه املدين اأمين ح�ضني مبارك اخلطيب

يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملز�د �لعلني وعن طريق هذه �لد�ئرة قطعة �لأر�ض رقم )1046( حو�ض �لعلم رقم )1( من قرية 

�ألفًا وخم�صمائة  �إثنان وع�صرون  �ليد مببلغ )22510(  �أر��صي �ملفرق و�لتي مت تقديرها من قبل �ملحكمة عند و�صع  ثغرة �جلب من 

�ل�صادر  �ملعاملة )1(  �ل�صند )311( رقم  �أمو�ل غري منقولة رقم  تاأمني دين مقابل  للتنفيذ مبوجب �صند  وع�صر دنانري, و�ملطروحة 

بتاريخ 2015/7/30 من �لدرجة �لأوىل لقاء مبلغ )72782( دينار, �إثنان و�صبعون �ألفا و�صبعمائة و�إثنان وثمانون دينار.

علمًا باأنه متت �ملز�ودة من قبل �لد�ئن بنك �صفوة �لإ�صلمي على قطعة �لأر�ض ببدل وقدره )20000( دينار, ع�صرون �ألف دينار.

�لو�صف �لعام:

�أعله  �ملوقع و�لرت�صيم للقطعة مو�صوع  �لت�صجيل وخمطط �لأر��صي وخمطط  �مل�صلمة وهي �صند  �لك�صف و�ملطابقة للمربز�ت  بعد 

تبني �أنها منطبقة على بع�صها متام �لنطباق وكذلك على �لو�قع وقطعة �لأر�ض مو�صوع �لق�صية �أعله من �لنوع �مللك �صمن تنظيم 

بلدية �ملفرق �لكربى )�صكن ب( و�قعة يف �جلهة �ل�صمالية �ل�صرقية لبلدة ثغرة �جلب ذ�ت طبيعة منب�صطة وتربة �صفر�ء, متوفر لها 

جميع �خلدمات من ماء وكهرباء و�صارع معبد, خالية من �لن�صاء�ت و�لأ�صجار و�صاحلة للزر�عة و�لبناء.

�لتقدير�ت:

بعد �لإطلع على �صعر �لأ�صا�ض بد�ئرة �لأر��صي و�أ�صعار �لعقار�ت يف �ملنطقة فاإننا نقدر مبلغ ع�صرة دنانري للمرت �ملربع �لو�حد من 

�لقطعة مو�صوع �لق�صية �أعله وقيمتها ت�صاوي:

�أر�ض �لعقار/2251 م2× 10 د للمرت �ملربع = 22510 دينار 

فقط �إثنان وع�صرون �ألفًا وخم�صمائة وع�صر دنانري لغري

فعلى من يرغب �لدخول باملز�د �حل�صور �إىل د�ئرة تنفيذ حمكمة بد�ية �ملفرق من �ليوم �لتايل لن�صر �لإعلن وملدة خم�صة ع�صر يومًا 

م�صطحبًا معه 10% من �لقيمة �ملقدرة عند و�صع �ليد, على �أن ل تقل �ملز�ودة عن 50% من �لقيمة �ملقدرة على �أن ل تقل ن�صبة �ل�صم 

عن 5% من بدل �آخر مز�ودة, علما باأن �أجور �لن�صر و�لدللة و�لطو�بع تعود على �ملز�ود �لأخري.

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية املفرق

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�ضلط 

مذكرة تبليغ ظنني / بالن�ضر 

رقم الدعوى 11 - 4 / )371 - 2019( - �ضجل عام 

الهيئة/القا�ضي ب�ضام حممد نزال الدهامني

��صم �لظنني 

فرا�س احمد عي�ضى العد�ان

وكيله �ل�صتاذ وعنو�نه: عبد �هلل هايل فايز �لعدو�ن

عمان/عمان - �ل�صمي�صاين - عبد �حلميد �صومان - 23 

ط 2 - رقم �لهاتف: 0776006061 

�لعمر 34 �صنة

�لعنو�ن �ل�صونة �جلنوبية/غري مقبو�ض عليه. 

�لتهمة �لتحقري )360( - �لقدح )359( - �لذم )358( - 

�لعتد�ء على �حد �فر�د �لقو�ت �مل�صلحة/خمابر�ت/

مقاومة   -  )2/187( مدين  عام/درك/دفاع  �من 

�ل�صلحة  قانون  خمالفة   -  )1/185( /م�صلح  �ملوظفني 

ترخي�ض  بدون  ناري  �صلح  )حيازة  و�لذخائر 

)11/د(.

 2020/1/26 �ملو�فق  �لحد  يوم  ح�صورك  يقت�صي 

�لتي  �أعله  رقم  �لدعوى  يف  للنظر   09:00 �ل�صاعة 

�قامها عليك �حلق �لعام وم�صتكي 

عليك  تطبق  عنك  وكيًل  تر�صل  �أو  حت�صر  مل  فاإذ� 

�ل�صلح  حماكم  قانون  يف  عليها  �ملن�صو�ض  �لحكام 

وقانون ��صول �ملحاكمات �جلز�ئية.

حمكمة بداية جزاء - جنايات )جنايات 

�ضغرى( ال�ضلط

مذكرة تبليغ متهم / بالن�ضر

رقم الدعوى 5-11/ )7 - 2020( - 

�ضجل عام  الهيئة/القا�ضي الهيئة اال�ىل 

- جنايات 

��صم �ملتهم 

علي نواف عبد الرزاق فواعري 
�لعمر 41 �صنة

مثلث  قرب   / �لبا�صا  عني  �لعنو�ن 

�ل�صعب / 0777276876

يف  ق�صد�  �حلريق  ��صر�م  �لتهمة 

�لبنية و�لور�ض و�ملخازن )1/368(

�خلمي�ض  يوم  ح�صورك  يقت�صي 

�ملو�فق 2020/1/30 �ل�صاعة 9:00

�لتي  �أعله  رقم  �لدعوى  يف  للنظر 

وم�صتكي  �لعام  �حلق  عليك  �قامها 

ن�صال علي �بر�هيم �لن�صور و�آخرون 

يف قانون حماكم �ل�صلح وقانون �أ�صول 

�ملحاكمات �جلز�ئية.

حمكمة بداية جزاء - جنايات )جنايات �ضغرى( اربد 

قرار االإمهال

رقم الدعوى 15-5 )44-2020( - �ضجل عام  الهيئة/

القا�ضي الهيئة الثالثة  
�ىل �ملتهم

 هيثم خليل عبد اهلل طن�س.    
�لرقم �لوطني 9791017473

 -  )2020-44(  5-15 رقم  �جلز�ئية  �لق�صية  يف  �صادر 

�صجل عام

�ملحاكمات  �أ�صول  قانون  من   243 �ملادة  باأحكام  عمًل 

تاريخ  من  �يام  ع�صرة  مدة  �مهالك  �قرر  �جلز�ئية 

عن  �لق�صائية  لل�صلطات  نف�صك  لت�صليم  �لقر�ر  ن�صر 

�لتهمة:

خا�صة  باأور�ق  �ملادي  �لتزوير  يف  وتدخل  حتري�ض 

)271 بدللة �ملادة )80( و )262(( - حتري�ض وتدخل 

يف ��صتعمال م�صتند ر�صمي مزور مع �لعلم )261 بدللة 

�ملادة )80((.

و�نني �آمر كل فرد من �فر�د �لأمن �لعام �لقاء �لقب�ض 

من  كل  وعلى  �ملخت�صة  للمر�جع  وت�صليمك  عليك 

يعلم مبحل وجود �ملتهم �ن يخرب �ل�صلطات �ملخت�صة.

�أعله  �ملذكورة  �ملدة  خلل  نف�صك  ت�صلم  مل  و�إذ� 

�أمو�لك  وتو�صع  �لعد�لة  وجه  من  فار�ً  ف�صتعترب 

وجه  من  فار�ً  دمت  ما  �حلكومة  �د�رة  حتت  و�أملكك 

�لعد�لة وحترم من �لت�صرف بها ومتنع من �قامة �ية 

بعد  فيه  تتعهد  �لتز�م  �و  ت�صرف  كل  ويعترب  دعوى 

ذلك باطًل.

�جلل�صة يوم: �خلمي�ض  

09:00 تاريخ: 2020/1/30  

�صدر يف: 2020/1/20

رئي�س املحكمة بداية اربد

حمكمة بداية حقوق �ضمال عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�ضة للمدعى عليه/

بالن�ضر

رقم الدعوى: 2-1/)2019-812(-

�ضجل عام

الهيئة/القا�ضي: ح�ضن نا�ضر حمد اهلل 

الدبايبه

��صم �ملدعى عليه وعنو�نه: 

ح�ضني حممد حميد اأبو را�س
تاون  �ل�صي  خلف   - �ل�صاد�ض  �لدو�ر   - عمان 

عمارة رقم )26( �لطابق �لثاين

�ملو�فق  �لأربعاء  يوم  ح�صورك  يقت�صي 

�لدعوى  يف  للنظر   9 �ل�صاعة   2020/1/29

�ملح�صن  عبد  عليك  �أقامها  و�لتي  �أعله  رقم 

حمد�ن حمد �أبو هديب

فاإذ� مل حت�صر يف �ملوعد �ملحدد تطبق عليك 

�أ�صول  قانون  يف  عليها  �ملن�صو�ض  �لأحكام 

�ملحاكمات �ملدنية.

حمكمة اجلنايات الكربى 

قرار االإمهال

رقم الدعوى 6-26 )2020-125( - 

جنايات الهيئة/القا�ضي الهيئة الثالثة   
�ىل �ملتهم 

يو�ضف عبد الفتاح حممود عبد اهلل      
 �لرقم �لوطني 9931040483

 )2020-115(  6-26 رقم  �جلز�ئية  �لق�صية  يف  �صادر 

- جنايات

�ملحاكمات  �أ�صول  قانون  من   243 �ملادة  باأحكام  عمًل 

تاريخ  من  �يام  ع�صرة  مدة  �مهالك  �قرر  �جلز�ئية 

عن  �لق�صائية  لل�صلطات  نف�صك  لت�صليم  �لقر�ر  ن�صر 

�لتهمة:

�صروع تام يف �لقتل مع �صبق �ل�صر�ر )1/328 بدللة 

�ملادة )70((

و�نني �آمر كل فرد من �فر�د �لأمن �لعام �لقاء �لقب�ض 

من  كل  وعلى  �ملخت�صة  للمر�جع  وت�صليمك  عليك 

يعلم مبحل وجود �ملتهم �ن يخرب �ل�صلطات �ملخت�صة.

�أعله  �ملذكورة  �ملدة  خلل  نف�صك  ت�صلم  مل  و�إذ� 

�أمو�لك  وتو�صع  �لعد�لة  وجه  من  فار�ً  ف�صتعترب 

وجه  من  فار�ً  دمت  ما  �حلكومة  �د�رة  حتت  و�أملكك 

�لعد�لة وحترم من �لت�صرف بها ومتنع من �قامة �ية 

بعد  فيه  تتعهد  �لتز�م  �و  ت�صرف  كل  ويعترب  دعوى 

ذلك باطًل.

�جلل�صة يوم: �خلمي�ض  

09:00 تاريخ: 2020/1/30  

�صدر يف: 2020/1/20

رئي�س حمكمة اجلنايات الكربى

حمكمة بداية جزاء - جنح اجلمارك 

مذكرة تبليغ ظنني / بالن�ضر 

رقم الدعوى 48 - 17 / )1645 - 

2019( - �ضجل عام الهيئة/القا�ضي 

�ضميح اكرمي ابنيه العد�ان

��صم �لظنني 

حممد �ضالح عو�س امل�ضبحيني
�لعمر: 29 �صنة.

�ل�صارع   - �مل�صبيحني  معان/حي  �لعنو�ن: 

�لرئي�صي - بالقرب  من �مل�صجد �لكبري.

�لتهمة تهريب.

�ملو�فق  �لثنني  يوم  ح�صورك  يقت�صي 

2020/1/27 �ل�صاعة 09:00 للنظر يف �لدعوى 

�لعام  �حلق  عليك  �قامها  �لتي  �أعله  رقم 

وم�صتكي مدعي عام �جلمارك.

فاإذ� مل حت�صر يف �ملوعد �ملحدد تنفذ بحقك 

�لحكام �ملن�صو�ض عليها يف قانون �جلمارك 

وقانون ��صول �ملحاكمات �جلز�ئية.

حمكمة بداية جزاء - جنايات )جنايات �ضغرى( 

�ضرق عمان  

قرار االإمهال

رقم الدعوى 3-5 )13-2020( - �ضجل عام 

الهيئة/القا�ضي الهيئة الثانية   

�ىل �ملتهم 

احمد حممود م�ضطفى العريان     
رقم �لثبات �ل�صخ�صي  5000087851

 -  )2020-13(  5-3 رقم  �جلز�ئية  �لق�صية  يف  �صادر 

�صجل عام

�ملحاكمات  �أ�صول  قانون  من   243 �ملادة  باأحكام  عمًل 

تاريخ  من  �يام  ع�صرة  مدة  �مهالك  �قرر  �جلز�ئية 

عن  �لق�صائية  لل�صلطات  نف�صك  لت�صليم  �لقر�ر  ن�صر 

�لتهمة:

مملوكة  مركبة  على  م�صروع  غري  بوجه  ��صتوىل 

لغريه �و تدخل مع �جلاين يف مفاو�صة مالك �ملركبة 

�و �حل�صول على منفعة من هذ� �جلرم )405/1 مكرر(

و�نني �آمر كل فرد من �فر�د �لأمن �لعام �لقاء �لقب�ض 

من  كل  وعلى  �ملخت�صة  للمر�جع  وت�صليمك  عليك 

يعلم مبحل وجود �ملتهم �ن يخرب �ل�صلطات �ملخت�صة.

�أعله  �ملذكورة  �ملدة  خلل  نف�صك  ت�صلم  مل  و�إذ� 

�أمو�لك  وتو�صع  �لعد�لة  وجه  من  فار�ً  ف�صتعترب 

وجه  من  فار�ً  دمت  ما  �حلكومة  �د�رة  حتت  و�أملكك 

�لعد�لة وحترم من �لت�صرف بها ومتنع من �قامة �ية 

بعد  فيه  تتعهد  �لتز�م  �و  ت�صرف  كل  ويعترب  دعوى 

ذلك باطًل.

�جلل�صة يوم: �لربعاء  

09:00 تاريخ: 2020/1/22  

�صدر يف: 2020/1/19

رئي�س املحكمة

حمكمة بداية جزاء - جنح اربد 

مذكرة تبليغ ظنني / بالن�ضر 

رقم الدعوى 15 - 4 / )265 - 2019( 

- �ضجل عام  الهيئة/القا�ضي علي حمد 

عبيد العرقان

��صم �لظنني

 احمد خلف حممد ا�ضماعيل 

�لعمر 42 �صنة

�لعنو�ن : �ربد/�حلي �ل�صرقي �صرق حملت �لقدومي 

بناية ز�بطية �ملدخل �لغربي للبناء.

�لتهمة : �لحتيال )417(.

 2020/1/28 �ملو�فق  �لثلثاء  يوم  ح�صورك  يقت�صي 

�لتي  �أعله  رقم  �لدعوى  يف  للنظر   09:00 �ل�صاعة 

م�صعود  �صمري  وم�صتكي  �لعام  �حلق  عليك  �قامها 

م�صطفى عمر.

عليك  تطبق  عنك  وكيًل  تر�صل  �و  حت�صر  مل  فاإذ� 

�ل�صلح  حماكم  قانون  يف  عليها  �ملن�صو�ض  �لحكام 

وقانون ��صول �ملحاكمات �جلز�ئية.

حمكمة بداية جزاء - جنايات )جنايات 

�ضغرى( ال�ضلط

مذكرة تبليغ متهم / بالن�ضر

رقم الدعوى 5-11/ )17 - 2020( - 

�ضجل عام الهيئة/القا�ضي الهيئة اال�ىل 

- جنايات 

��صم �ملتهم 

حممد ر�ضاد حممد زيد الكيالين  
�لعمر 27 �صنة

�لعنو�ن �ل�صلط / �لعيزرية - يعمل مو�صرجي 

- هاتف 0775946702

�لتهمة �ل�صرقة �ملو�صوفة )404( 

�ملو�فق  �خلمي�ض  يوم  ح�صورك  يقت�صي 

2020/1/30 �ل�صاعة 9:00

�قامها  �لتي  �أعله  رقم  �لدعوى  يف  للنظر 

عليك �حلق �لعام وم�صتكي وليد م�صعل علي 

�بو �صليم 

�أ�صول  وقانون  �ل�صلح  حماكم  قانون  يف 

�ملحاكمات �جلز�ئية.

اعالن �ضادر عن �زارة ال�ضياحة �االآثار
 - �لعبديل   - عمان  يف  �لكائن  و�ل�صفر  لل�صياحة  �لرونق  مكتب  ��صحاب  نحن 

عمارة �لبنك �ل�صلمي �لأردين.

وز�رة  لدى  ترخي�صه  و�لغاء  مكتبنا  �غلق  عن  �ملو�طنني  للخوة  نعلن 

�ل�صياحة و�لآثار.

�ل�صياح  قبل  من  مكتبنا  على  مالية  مطالبة  �أو  �صكوى  �أية  لديه  فمن 

�ل�صياحة  وز�رة  يف  �ل�صياحية  �ملهن  مديرية  مر�جعة  فعليه  و�مل�صافرين 

و�لآثار خلل �صهرين من تاريخ هذ� �لعلن وتقدمي �صكوى خطية بذلك 

مرفقًا معها �لوثائق �لد�عمة لل�صكوى.

اعالن �ضادر عن �زارة ال�ضياحة �االآثار
 - �لعبديل   - عمان  يف  �لكائن  و�ل�صفر  لل�صياحة  �ل�صهام  مكتب  ��صحاب  نحن 

عمارة لوؤلوؤة �لعبديل.

وز�رة  لدى  ترخي�صه  و�لغاء  مكتبنا  �غلق  عن  �ملو�طنني  للخوة  نعلن 

�ل�صياحة و�لآثار.

�ل�صياح  قبل  من  مكتبنا  على  مالية  مطالبة  �أو  �صكوى  �أية  لديه  فمن 

�ل�صياحة  وز�رة  يف  �ل�صياحية  �ملهن  مديرية  مر�جعة  فعليه  و�مل�صافرين 

و�لآثار خلل �صهرين من تاريخ هذ� �لعلن وتقدمي �صكوى خطية بذلك 

مرفقًا معها �لوثائق �لد�عمة لل�صكوى.



مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة

رقم الدعوى: )2019/14172(  

تاريخ �صدور القرار: )2019/7/29(

املدعي: البنك الأهلي الأردين

للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها 

هاتف  طهبوب  اأحمد  املحامي   - والتحكيم 

)065548787(

املدعى عليه:

 �صالح حممد �صليم اجلبور.
بطمه/قرب  املوقر/املوقر/ام  وعنوانه: 

م�شجد

للمدعىة  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  الزام 

املبلغ املدعى به والبالغ )5096.889( دينار 

الر�شوم  وت�شمينه  عليه  املدعى  وت�شمني 

وامل�شاريف ومبلغ )255( دينار بدل اتعاب 

تاريخ  من   ٪9 القانونية  والفائدة  حماماة 

املطالبة حتى ال�شداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة

رقم الدعوى: )2019/15578(  

تاريخ �صدور القرار: )2019/7/25(

املدعي: البنك الأهلي الأردين

للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها 

هاتف  طهبوب  اأحمد  املحامي   - والتحكيم 

)065548787(

املدعى عليه: 

خالد عطا �صليمان عبد الوهاب.
احلجر/�شارع  الزرقاء/وادي  وعنوانه: 

حكزه  مطعم  القدمي/قرب  احل�شيه 

جبارات.

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  الزام 

املبلغ املدعى به والبالغ )2198.921( دينار 

للمدعية  يدفع  اأن  عليه  املدعى  وت�شمني 

دينار   )110( ومبلغ  وامل�شاريف  الر�شوم 

القانونية  والفائدة  حماماة  اتعاب  بدل 

9٪ من تاريخ املطالبة حتى ال�شداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم 

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة 

رقم الدعوى  2019/4453 

تاريخ �صدور القرار 2019/3/17

املدعي : البنك الهلي الأردين 

للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها 

هاتف  طهبوب  احمد  املحامي   - والتحكيم 

)065548787(

املدعى عليه : 

ذيب حممد امني ذيب ال�صباغ   
�شارع   / اللويبده  جبل   / عمان  وعنوانه 

اخليام / عمارة 53 

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  الزام 

املبلغ املدعى به والبالغ )9990.003( دينار 

وت�شمني املدعى عليه الر�شوم وامل�شاريف 

حماماة  اتعاب  بدل  دينار   )499.5( ومبلغ 

والفائدة القانونية 9 ٪ من تاريخ املطالبة 

حتى ال�شداد التام .

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة

رقم الدعوى: )2019/2256(  تاريخ 

�صدور القرار: )2019/2/26(

املدعي: البنك الأهلي الأردين

للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها 

هاتف  طهبوب  اأحمد  املحامي   - والتحكيم 

)065548787(

املدعى عليه: 

حممد عي�صى علي الرباهمه.

وعنوانه: اربد/قرب م�شجد القدمي

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  الزام 

املبلغ املدعى به والبالغ )1830.599( دينار 

للمدعية  يدفع  اأن  عليه  املدعى  وت�شمني 

الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ )91.500( دينار 

بدل اتعاب حماماة والفائدة القانونية من 

تاريخ املطالبة حتى ال�شداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة

رقم الدعوى: )2019/2459(  تاريخ 

�صدور القرار: )2019/3/12(

املدعي: البنك الأهلي الأردين

للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها 

هاتف  طهبوب  اأحمد  املحامي   - والتحكيم 

)065548787(

املدعى عليه: 

حممد �صلمان عبيد احلويطات.
الكرك/القطرانه/ال�شارع  وعنوانه: 

الرئي�شي.

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  الزام 

املبلغ املدعى به والبالغ )3422.296( دينار 

للمدعية  يدفع  اأن  عليه  املدعى  وت�شمني 

دينار   )172( ومبلغ  وامل�شاريف  الر�شوم 

القانونية  والفائدة  حماماة  اتعاب  بدل 

9٪ من تاريخ املطالبة حتى ال�شداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم 

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة 

رقم الدعوى  2019/4533 

تاريخ �صدور القرار 2019/3/20

املدعي : البنك الهلي الأردين 

للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها 

هاتف  طهبوب  احمد  املحامي   - والتحكيم 

)065548787(

املدعى عليه : 

عدي حمدان خدام احلجيله 
وعنوانه : جر�ش / قفقفا / قرب مدر�شة 

الذكور 

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  الزام 

املبلغ املدعى به والبالغ )3677.224( دينار 

للمدعية  يدفع  ان  عليه  املدعى  وت�شمني 

دينار   )184( ومبلغ  وامل�شاريف  الر�شوم 

بدل اتعاب حماماة والفائدة القانونية من 

تاريخ املطالبة حتى ال�شداد التام .

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة

رقم الدعوى: )2019/14826(  

تاريخ �صدور القرار: )2019/7/22(

املدعي: البنك الأهلي الأردين

للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها 

هاتف  طهبوب  اأحمد  املحامي   - والتحكيم 

)065548787(

املدعى عليه: 

ماجده طالب مطر الطوالبه.
وعنوانه: اربد/�شحم/احلي الغربي/قرب 

ا�شواق البلد.

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  الزام 

املبلغ املدعى به والبالغ )1353.624( دينار 

للمدعية  يدفع  اأن  عليه  املدعى  وت�شمني 

الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ )68( دينار بدل 

من   ٪9 القانونية  والفائدة  حماماة  اتعاب 

حتى   2019/7/4 الواقع  املطالبة  تاريخ 

ال�شداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم 

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة 

رقم الدعوى  2019/15577 

تاريخ �صدور القرار 2019/7/25

املدعي : البنك الهلي الأردين 

للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها 

هاتف  طهبوب  احمد  املحامي   - والتحكيم 

)065548787(

املدعى عليه :

 فار�س عبد العزيز عبد القادر 

الغزاوي  
وعنوانه اربد -احلي / ميدان ال�شهداء 

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  الزام 

املبلغ املدعى به والبالغ )1734.617( دينار 

للمدعية  يدفع  ان  عليه  املدعى  وت�شمني 

الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ )87( دينار بدل 

من   ٪  9 القانونية  والفائدة  حماماة  اتعاب 

تاريخ املطالبة حتى ال�شداد التام .

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة

رقم الدعوى: )2019/11969(

تاريخ �صدور القرار: )2019/6/24(

املدعي: البنك الأهلي الأردين

للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها 

هاتف  طهبوب  اأحمد  املحامي   - والتحكيم 

)065548787(

املدعى عليه: 

حممود نبيل حممود النابل�صي
عبد  �شارع   - البيادر   - عمان  وعنوانه: 

احلكيم الأن�شاري

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  اإلزام 

املبلغ املدعى به والبالغ )2333.535( دينار 

وت�شمني املدعى عليه الر�شوم وامل�شاريف 

حماماة  اأتعاب  بدل  دينار   )117( ومبلغ 

املطالبة  تاريخ  من  القانونية  والفائدة 

2019/6/3 حتى ال�شداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة

رقم الدعوى: )2019/14746(  

تاريخ �صدور القرار: )2019/7/24(

املدعي: البنك الأهلي الأردين

للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها 

هاتف  طهبوب  اأحمد  املحامي   - والتحكيم 

)065548787(

املدعى عليه:

 ب�صار جناتي حممد م�صباح 

اخلريي.
الر�شيد/بجانب  عمان/�شاحية  وعنوانه: 

مدار�ش دار  الرقم/بناية 19.

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  الزام 

دينار   )615.894( والبالغ  به  املدعى  املبلغ 

وت�شمني املدعى عليه الر�شوم وامل�شاريف 

حماماة  اتعاب  بدل  دينار   )31( ومبلغ 

املطالبة  تاريخ  من  القانونية  والفائدة 

حتى ال�شداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة

رقم الدعوى: )2019/2707(

تاريخ �صدور القرار: )2019/3/12(

املدعي: البنك الأهلي الأردين

للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها 

هاتف  طهبوب  اأحمد  املحامي   - والتحكيم 

)065548787(

املدعى عليه: 

عي�صى ندمي فايز خاروفه
وعنوانه: عمان - و�شط البلد �شارع ال�شلط 

- دوار امليدان

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  اإلزام 

دينار   )563.588( والبالغ  به  املدعى  املبلغ 

للمدعية  يدفع  اأن  عليه  املدعى  وت�شمني 

الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ )29( دينار بدل 

 )٪9( القانونية  والفائدة  حماماة  اأتعاب 

من تاريخ املطالبة حتى ال�شداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة

رقم الدعوى: )2019/2536(

تاريخ �صدور القرار: )2019/2/26(
املدعي: البنك الأهلي الأردين

للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها 

هاتف  طهبوب  اأحمد  املحامي   - والتحكيم 

)065548787(

املدعى عليهما:

 1- جمال حممد عي�صى اأبو �صمره

2- لينا �صالح عي�صى اأبو �صمره
 - اخلام�ش  الدوار   - عمان  وعنوانهما: 

مكتب   - الأموال  لتنمية  العرب  �شركة 

)101(

والت�شامن  بالتكافل  عليهما  املدعى  اإلزام 

به  املدعى  املبلغ  للمدعية  يوؤديا  باأن 

املدعى  وت�شمني  دينار   )908.48( والبالغ 

يدفعا  اأن  والت�شامن  بالتكافل  عليهما 

الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ )٪5(  للمدعية 

حماماة  اأتعاب  بدل  به  املحكوم  مبلغ  من 

تاريخ  من   )٪9( القانونية  والفائدة 

املطالبة حتى ال�شداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة

رقم الدعوى: )2019/15586(  

تاريخ �صدور القرار: )2019/7/25(

املدعي: البنك الأهلي الأردين

للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها 

هاتف  طهبوب  اأحمد  املحامي   - والتحكيم 

)065548787(

املدعى عليه: 

احمد ح�صني علي الكعكعاين.
عمان/طرببور/�شاحية  وعنوانه: 

الق�شى/مقابل �شرطة القليم.

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  الزام 

املبلغ املدعى به والبالغ )2702.495( دينار 

وت�شمني املدعى عليه الر�شوم وامل�شاريف 

حماماة  اتعاب  بدل  دينار   )135( ومبلغ 

والفائدة القانونية 9٪ من تاريخ املطالبة 

حتى ال�شداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة

رقم الدعوى: )2019/11852(  

تاريخ �صدور القرار: )2019/6/30(

املدعي: البنك الأهلي الأردين

للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها 

هاتف  طهبوب  اأحمد  املحامي   - والتحكيم 

)065548787(

املدعى عليه: 

حممد ابراهيم حممد عطيه.
الكفارات/حي  اربد/�شحم  وعنوانه: 

ال�شمايل/بلدية �شحم الكفارات.

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  الزام 

دينار   )968.365( والبالغ  به  املدعى  املبلغ 

للمدعية  يدفع  اأن  عليه  املدعى  وت�شمني 

الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ )48( دينار بدل 

من   ٪9 القانونية  والفائدة  حماماة  اتعاب 

تاريخ املطالبة حتى ال�شداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم 

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة 

رقم الدعوى  2019/14212 

تاريخ �صدور القرار 2019/7/28

املدعي : البنك الهلي الأردين 

للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها 

هاتف  طهبوب  احمد  املحامي   - والتحكيم 

)065548787(

املدعى عليه : 

جميل ا�صماعيل م�صطفى عبد 

اجلواد  
�شارع   / الر�شيد  �شاحية   / عمان  وعنوانه 

عبد اهلل ال�شمعي / عمارة 36  / بالقرب 

من جامع القعقاع بن عمر   

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  الزام 

و  دينار   )984( والبالغ  به  املدعى  املبلغ 

)089( فل�ش وت�شمني املدعى عليه الر�شوم 

اتعاب  بدل  دينار   )49( ومبلغ  وامل�شاريف 

٪ من تاريخ   9 القانونية  حماماة والفائدة 

املطالبة حتى ال�شداد التام .

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة

رقم الدعوى: )2019/14736(  

تاريخ �صدور القرار: )2019/7/25(

املدعي: البنك الأهلي الأردين

للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها 

هاتف  طهبوب  اأحمد  املحامي   - والتحكيم 

)065548787(

املدعى عليه: 

حكم اني�س عايد الفرح.

وعنوانه: عمان/مادبا/�شوق الذهب.

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  الزام 

املبلغ املدعى به والبالغ )1656.638( دينار 

للمدعية  يدفع  اأن  عليه  املدعى  وت�شمني 

الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ )82( دينار بدل 

من   ٪9 القانونية  والفائدة  حماماة  اتعاب 

تاريخ املطالبة حتى ال�شداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة

رقم الدعوى: )2019/7012(  تاريخ 

�صدور القرار: )2019/4/29(

املدعي: البنك الأهلي الأردين

للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها 

هاتف  طهبوب  اأحمد  املحامي   - والتحكيم 

)065548787(

املدعى عليهم:

 1- �صركة املدين والعتيلي.

2- خلود غامن عبد اللطيف العتيلي.

3- نا�صر فاروق فوزي املدين.

القت�شادية  العقبة/العقبة  وعنوانهم: 

اخلا�شة

والتكافل  بالت�شامن  عليهم  املدعى  الزام 

به  املدعى  املبلغ  للمدعية  يوؤديا  باأن 

وت�شمني  دينار   )2671.280( والبالغ 

املدعى عليهم بالت�شامن والتكافل الر�شوم 

بدل  دينار   )133.500( ومبلغ  وامل�شاريف 

من   ٪9 القانونية  والفائدة  حماماة  اتعاب 

تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم 

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة 

رقم الدعوى  2019/11970 

تاريخ �صدور القرار 2019/6/30

املدعي : البنك الهلي الأردين 

للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها 

هاتف  طهبوب  احمد  املحامي   - والتحكيم 

)065548787(

املدعى عليهم : 

1- �صريهان احمد يو�صف اخلطيب 

2- رميون يو�صف �صليم دبابنه 

وعنوانهم : عمان / مرج احلمام  

والت�شامن  بالتكافل  عليهم  املدعى  الزام 

به  املدعى  املبلغ  للمدعية  يوؤديا  باأن 

والبالغ )5786.120( دينار وت�شمني املدعى 

وت�شمينهما  والت�شامن  بالتكافل  عليهم 

دينار   )289( ومبلغ  وامل�شاريف  الر�شوم 

القانونية  والفائدة  حماماة  اتعاب  بدل 

9٪ من تاريخ املطالبة حتى ال�شداد التام .

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة

رقم الدعوى: )2019/2530(  تاريخ 

�صدور القرار: )2019/2/21(

املدعي: البنك الأهلي الأردين

للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها 

هاتف  طهبوب  اأحمد  املحامي   - والتحكيم 

)065548787(

املدعى عليه: 

ح�صام عبد الكرمي ح�صن 

قوادي�س.
خمفر  عمان/الزرقاء/بجانب  وعنوانه: 

جبل  م�شت�شفى  املخيم/الو�شرتاد/مقابل 

الزيتون/احل�شام لقطع ال�شيارات.

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  الزام 

دينار   )683.851( والبالغ  به  املدعى  املبلغ 

للمدعية  يدفع  اأن  عليه  املدعى  وت�شمني 

الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ )34( دينار بدل 

من   ٪9 القانونية  والفائدة  حماماة  اتعاب 

تاريخ املطالبة حتى ال�شداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة

رقم الدعوى: )2019/14757(

تاريخ �صدور القرار: )2019/7/28(

املدعي: البنك الأهلي الأردين

للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها 

هاتف  طهبوب  اأحمد  املحامي   - والتحكيم 

)065548787(

املدعى عليه: 

جميده غثيان مهاو�س ال�صرحان
وعنوانه: عمان - اربد - كفر جايز - قرب 

ديوان املحافظة

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  اإلزام 

املبلغ املدعى به والبالغ )1948.365( دينار 

للمدعية  يدفع  اأن  عليه  املدعى  وت�شمني 

دينار   )98( ومبلغ  وامل�شاريف  الر�شوم 

بدل اأتعاب حماماة والفائدة القانونية من 

تاريخ املطالبة حتى ال�شداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة

رقم الدعوى: )2019/7076(

تاريخ �صدور القرار: )2019/4/25(

املدعي: البنك الأهلي الأردين

للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها 

هاتف  طهبوب  اأحمد  املحامي   - والتحكيم 

)065548787(

املدعى عليه: 

مرعي اأحمد حممد امل�صاحله
وعنوانه: جر�ش - وادي الدير ال�شرقي

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  اإلزام 

املبلغ املدعى به والبالغ )9755.250( دينار 

للمدعية  يدفع  اأن  عليه  املدعى  وت�شمني 

مبلغ  من   )٪5( ومبلغ  وامل�شاريف  الر�شوم 

والفائدة  حماماة  اأتعاب  بدل  به  املحكوم 

حتى  املطالبة  تاريخ  من   )٪9( القانونية 

ال�شداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة

رقم الدعوى: )2019/11835(  

تاريخ �صدور القرار: )2019/6/24(

املدعي: البنك الأهلي الأردين

للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها 

هاتف  طهبوب  اأحمد  املحامي   - والتحكيم 

)065548787(

املدعى عليه: 

ثاين فرج حممد الذياب.
م�شجد  اجليزه/امل�شتى/قرب  وعنوانه: 

عبد

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  الزام 

دينار   )8574.24( والبالغ  به  املدعى  املبلغ 

للمدعية  يدفع  اأن  عليه  املدعى  وت�شمني 

مبلغ  من   )٪5( ومبلغ  وامل�شاريف  الر�شوم 

والفائدة  حماماة  اتعاب   بدل  به  املحكوم 

حتى  املطالبة  تاريخ  من   ٪9 القانونية 

ال�شداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة

رقم الدعوى: )2019/15584(

تاريخ �صدور القرار: )2019/7/25(

املدعي: البنك الأهلي الأردين

للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها 

هاتف  طهبوب  اأحمد  املحامي   - والتحكيم 

)065548787(

املدعى عليه: 

حممد ا�صماعيل عبد الرحيم 

�صايف
 - ال�شمايل  الها�شمي   - عمان  وعنوانه: 

مقابل حي الأتراك - �شارع ب�شمان

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  اإلزام 

املبلغ املدعى به والبالغ )1803.839( دينار 

الر�شوم  وت�شمينه  عليه  املدعى  وت�شمني 

اأتعاب  بدل  دينار   )90( ومبلغ  وامل�شاريف 

من   )٪9( القانونية  والفائدة  حماماة 

تاريخ املطالبة حتى ال�شداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم 

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة 

رقم الدعوى  2018/16464 

تاريخ �صدور القرار 2018/10/31

ا�شم املدعي : البنك الهلي الأردين 

للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها 

هاتف  طهبوب  احمد  املحامي   - والتحكيم 

)065548787(

ا�شم املدعى عليه : 

وليد عبد الرحمن منر تايه 
الرابية / خلف �شركة   / : عمان  وعنوانه 

الت�شالت عمارة 24 

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  الزام 

دينار   )9280( والبالغ  به  املدعى  املبلغ 

وت�شمني املدعى عليه الر�شوم وامل�شاريف 

حماماة  اتعاب  بدل  دينار   )464( ومبلغ 

والفائدة القانونية 9 ٪ من تاريخ املطالبة 

حتى ال�شداد التام .

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة

رقم الدعوى: )2019/18992(  

تاريخ �صدور القرار: 

)2018/12/17(

املدعي: البنك الأهلي الأردين

للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها 

هاتف  طهبوب  اأحمد  املحامي   - والتحكيم 

)065548787(

املدعى عليه:

 اجمد حممد حممود خليل.
عمان/ال�شرفية/�شارع  وعنوانه: 

الرباق/قرب عمره مول

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  الزام 

و  دينار   )5296( والبالغ  به  املدعى  املبلغ 

الر�شوم  عليه  املدعى  وت�شمني  فل�ش   )73(

وامل�شاريف ومبلغ )264( دينار بدل اتعاب 

تاريخ  من  القانونية  والفائدة  حماماة 

املطالبة حتى ال�شداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة

رقم الدعوى: )2019/4519(  تاريخ 

�صدور القرار: )2019/3/17(

املدعي: البنك الأهلي الأردين

للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها 

هاتف  طهبوب  اأحمد  املحامي   - والتحكيم 

)065548787(

املدعى عليه: 

غ�صون مروان خمتار يخلف.
القبة/�شارع  اربد/دوار  وعنوانه: 

احل�شن/بجانب م�شافة حجازي.

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  الزام 

دينار   )417.544( والبالغ  به  املدعى  املبلغ 

للمدعية  يدفع  اأن  عليه  املدعى  وت�شمني 

دينار   )21( ومبلغ  وامل�شاريف  الر�شوم 

القانونية  والفائدة  حماماة  اتعاب  بدل 

من تاريخ املطالبة 2019/3/2 حتى ال�شداد 

التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم 

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة 

رقم الدعوى  2019/15560 

تاريخ �صدور القرار 2019/7/30

املدعي : البنك الهلي الأردين 

للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها 

هاتف  طهبوب  احمد  املحامي   - والتحكيم 

)065548787(

املدعى عليه : 

ماأمون حممود حممد املح�صي 
 / بيرب�ش  الظاهر  �شارع   / عمان  وعنوانه 

جبل احل�شني  

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  الزام 

دينار   )410.920( والبالغ  به  املدعى  املبلغ 

للمدعية  يدفع  ان  عليه  املدعى  وت�شمني 

الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ )21( دينار بدل 

من   ٪  9 القانونية  والفائدة  حماماة  اتعاب 

تاريخ املطالبة حتى ال�شداد التام .

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة

رقم الدعوى: )2019/4548(  تاريخ 

�صدور القرار: )2019/3/17(

املدعي: البنك الأهلي الأردين

للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها 

هاتف  طهبوب  اأحمد  املحامي   - والتحكيم 

)065548787(

املدعى عليه: 

علي حممد عويد الطراونه.
اجلنوبي/ عمان/الكرك/املزار  وعنوانه: 

احل�شينه/�شارع ال�شهيد حممد �شلمان.

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  الزام 

دينار   )3057( والبالغ  به  املدعى  املبلغ 

للمدعية  يدفع  اأن  عليه  املدعى  وت�شمني 

دينار   )152( ومبلغ  وامل�شاريف  الر�شوم 

القانونية  والفائدة  حماماة  اتعاب  بدل 

9٪ من تاريخ املطالبة حتى ال�شداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة

رقم الدعوى: )2019/2264(  تاريخ 

�صدور القرار: )2019/2/24(

املدعي: البنك الأهلي الأردين

للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها 

هاتف  طهبوب  اأحمد  املحامي   - والتحكيم 

)065548787(

املدعى عليه: 

�صالح حممد عي�صى الطوالبه.
الكفارات/بجانب  اربد/�شحم  وعنوانه: 

مدر�شة �شحم ال�شا�شية

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  الزام 

دينار   )1240( والبالغ  به  املدعى  املبلغ 

للمدعية  يدفع  اأن  عليه  املدعى  وت�شمني 

الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ )62( دينار بدل 

من   ٪9 القانونية  والفائدة  حماماة  اتعاب 

تاريخ املطالبة حتى ال�شداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم 

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة 

رقم الدعوى  2019/4546 

تاريخ �صدور القرار 2019/3/18

املدعي : البنك الهلي الأردين 

للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها 

هاتف  طهبوب  احمد  املحامي   - والتحكيم 

)065548787(

املدعى عليه :

 ا�صر اح�صان حممد عبيدات 
�شالح  ابن  �شارع  خلدا   / عمان   : وعنوانه 

/ عمارة 26

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  الزام 

املبلغ املدعى به والبالغ )1619.165( دينار 

وت�شمني املدعى عليه الر�شوم وامل�شاريف 

حماماة  اتعاب  بدل  دينار   )81( ومبلغ 

املطالبة  تاريخ  من  القانونية  والفائدة 

حتى ال�شداد التام .

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة

رقم الدعوى: )2019/14356(  

تاريخ �صدور القرار: )2019/7/22(

املدعي: البنك الأهلي الأردين

للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها 

هاتف  طهبوب  اأحمد  املحامي   - والتحكيم 

)065548787(

املدعى عليهم:

 1- جهاد راكان حممد الفايز.

2- �صرين جا�صر �صعيد عمر.

حممد  عمان/الكر�شي/�شارع  وعنوانهم: 

من  8/بالقرب  رقم  العبا�شي/عمارة 

املخابرات.

والت�شامن  بالتكافل  عليهم  املدعى  الزام 

به  املدعى  املبلغ  للمدعية  يوؤديا  باأن 

املدعى  وت�شمني  دينار   )2430( والبالغ 

الر�شوم  والت�شامن  بالتكافل  عليهم 

وامل�شاريف ومبلغ )122( دينار بدل اتعاب 

تاريخ  من   ٪9 القانونية  والفائدة  حماماة 

املطالبة 2019/7/3 حتى ال�شداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة

رقم الدعوى: )2019/14802(

تاريخ �صدور القرار: )2019/7/25(

املدعي: البنك الأهلي الأردين

للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها 

هاتف  طهبوب  اأحمد  املحامي   - والتحكيم 

)065548787(

املدعى عليه: 

عامر حممد خري عبد اهلل 

الكردي
حي   - الن�شر  جبل   - عمان  وعنوانه: 

اخلاليله - بناية )20(

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  اإلزام 

دينار   )1714( والبالغ  به  املدعى  املبلغ 

عليه  املدعى  وت�شمني  فل�ش  و)224( 

الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ )85( دينار بدل 

 )٪9( القانونية  والفائدة  حماماة  اأتعاب 

من تاريخ املطالبة حتى ال�شداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة

رقم الدعوى: )2019/4476(

تاريخ �صدور القرار: )2019/3/17(

املدعي: البنك الأهلي الأردين

للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها 

هاتف  طهبوب  اأحمد  املحامي   - والتحكيم 

)065548787(

املدعى عليه: 

�صجى حممد ابراهيم النقر�س
م�شجد  قرب   - النعيمه   - اربد  وعنوانه: 

جرب

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  اإلزام 

املبلغ املدعى به والبالغ )2066.891( دينار 

للمدعية  يدفع  اأن  عليه  املدعى  وت�شمني 

دينار   )103( ومبلغ  وامل�شاريف  الر�شوم 

القانونية  والفائدة  حماماة  اأتعاب  بدل 

حتى   2019/3/1 املطالبة  تاريخ  من   )٪9(

ال�شداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة

رقم الدعوى: )2019/3983(  تاريخ 

�صدور القرار: )2019/3/17(

املدعي: البنك الأهلي الأردين

للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها 

هاتف  طهبوب  اأحمد  املحامي   - والتحكيم 

)065548787(

املدعى عليه: 

عمران حممد احمد اجلبور.
كنانه/�شحم/ال�شارع  اربد/بني  وعنوانه: 

الرئي�شي

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  الزام 

دينار   )1113( والبالغ  به  املدعى  املبلغ 

للمدعية  يدفع  اأن  عليه  املدعى  وت�شمني 

الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ )55( دينار بدل 

من   ٪9 القانونية  والفائدة  حماماة  اتعاب 

تاريخ املطالبة حتى ال�شداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة

رقم الدعوى: )2019/14741(

تاريخ �صدور القرار: )2019/7/21(

املدعي: البنك الأهلي الأردين

للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها 

هاتف  طهبوب  اأحمد  املحامي   - والتحكيم 

)065548787(

املدعى عليه:

 اأحمد حت�صني اأحمد اخلوالده
وعنوانه: عمان - طرببور - �شارع الأمن - 

قرب اأكادميية ال�شرطة

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  اإلزام 

املبلغ املدعى به والبالغ )1670.801( دينار 

الر�شوم  وت�شمينه  عليه  املدعى  وت�شمني 

اأتعاب  بدل  دينار   )83( ومبلغ  وامل�شاريف 

من   )٪9( القانونية  والفائدة  حماماة 

تاريخ املطالبة حتى ال�شداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم 

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة 

رقم الدعوى  2019/2701 

تاريخ �صدور القرار 2019/2/24

ا�شم املدعي : البنك الهلي الأردين 

للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها 

هاتف  طهبوب  احمد  املحامي   - والتحكيم 

)065548787(

ا�شم املدعى عليه :

 �صالح مفلح �صليمان املبي�صني 
خلف   / ال�شابع  الدوار   / عمان   : وعنوانه 

الطائر  ح�شانة  قرب   / كينج  برغر 

ال�شغري 

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  الزام 

دينار   )353.224( والبالغ  به  املدعى  املبلغ 

للمدعية  يدفع  ان  عليه  املدعى  وت�شمني 

الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ )17( دينار بدل 

من   ٪  9 القانونية  والفائدة  حماماة  اتعاب 

تاريخ املطالبة حتى ال�شداد التام .

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة

رقم الدعوى: )2019/4444(  تاريخ 

�صدور القرار: )2019/3/17(

املدعي: البنك الأهلي الأردين

للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها 

هاتف  طهبوب  اأحمد  املحامي   - والتحكيم 

)065548787(

املدعى عليه: 

رامي حممد ال�صالح احليا�صات.
اجلندي/ يو�شف  عمان/�شارع  وعنوانه: 

بالقرب من م�شجد ابراهيم/ال�شعيدي.

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  الزام 

املبلغ املدعى به والبالغ )1715.015( دينار 

وت�شمني املدعى عليه الر�شوم وامل�شاريف 

بدل  به  املحكوم  مبلغ  من   )٪5( ومبلغ 

من  القانونية  والفائدة  حماماة  اتعاب 

تاريخ املطالبة حتى ال�شداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة

رقم الدعوى: )2018/22974(  

تاريخ �صدور القرار: 

)2018/12/30(

املدعي: البنك الأهلي الأردين

للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها 

هاتف  طهبوب  اأحمد  املحامي   - والتحكيم 

)065548787(

املدعى عليه: 

ب�صام حممد ح�صني فريحات.
وعنوانه: جر�ش/اجلزاره/حي العقبة.

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  الزام 

املبلغ املدعى به والبالغ )3716.824( دينار 

للمدعية  يدفع  اأن  عليه  املدعى  وت�شمني 

دينار   )186( ومبلغ  وامل�شاريف  الر�شوم 

القانونية  والفائدة  حماماة  اتعاب  بدل 

9٪ من تاريخ املطالبة حتى ال�شداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم 

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة 

رقم الدعوى  2019/2274 

تاريخ �صدور القرار 2019/2/21

املدعي : البنك الهلي الأردين 

للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها 

هاتف  طهبوب  احمد  املحامي   - والتحكيم 

)065548787(

املدعى عليه : 

�صدام ماجد �صليم العظمات 
قرب   / الفواره  برما   / جر�ش   : وعنوانه 

م�شجد الفواره 

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  الزام 

املبلغ املدعى به والبالغ )4267.644( دينار 

للمدعية  يدفع  ان  عليه  املدعى  وت�شمني 

الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ )213.30( دينار 

بدل اتعاب حماماة والفائدة القانونية من 

تاريخ املطالبة حتى ال�شداد التام .

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة

رقم الدعوى: )2019/14220(  

تاريخ �صدور القرار: )2019/7/24(

املدعي: البنك الأهلي الأردين

للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها 

هاتف  طهبوب  اأحمد  املحامي   - والتحكيم 

)065548787(

املدعى عليه: 

�صامح حممد فندي طب�صات.
فل�شطني/قرب  اربد/�شارع  وعنوانه: 

م�شجد خليل الرحمن

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  الزام 

املبلغ املدعى به والبالغ )4351.944( دينار 

للمدعية  يدفع  اأن  عليه  املدعى  وت�شمني 

 )217.600( ومبلغ  وامل�شاريف  الر�شوم 

والفائدة  حماماة  اتعاب  بدل  دينار 

القانونية من تاريخ املطالبة حتى ال�شداد 

التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة

رقم الدعوى: )2019/4441(  تاريخ 

�صدور القرار: )2019/3/17(

املدعي: البنك الأهلي الأردين

للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها 

هاتف  طهبوب  اأحمد  املحامي   - والتحكيم 

)065548787(

املدعى عليه: 

مو�صى عي�صى حممد اجلعار.
احلداده/�شارع  عمان/وادي  وعنوانه: 

وادي الردن/حي ال�شوافنه

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  الزام 

املبلغ املدعى به والبالغ )8144.773( دينار 

وت�شمني املدعى عليه الر�شوم وامل�شاريف 

حماماة  اتعاب  بدل  دينار   )407( ومبلغ 

والفائدة القانونية 9٪ من تاريخ املطالبة 

حتى ال�شداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم 

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة 

رقم الدعوى  2019/14357 

تاريخ �صدور القرار 2019/7/28

املدعي : البنك الهلي الأردين 

للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها 

هاتف  طهبوب  احمد  املحامي   - والتحكيم 

)065548787(

املدعى عليه : 

عبد الرحمن خليل عبد 

الرحمن الزعبي 
وعنوانه اربد - لواء بني كنانه - خرجا - 

قرب اجلامع

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  الزام 

املبلغ املدعى به والبالغ )7730.229( دينار 

للمدعية  يدفع  ان  عليه  املدعى  وت�شمني 

دينار   )387( ومبلغ  وامل�شاريف  الر�شوم 

القانونية  والفائدة  حماماة  اتعاب  بدل 

حتى   2019/7/3 املطالبة  تاريخ  من   ٪  9

ال�شداد التام .

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة

رقم الدعوى: )2019/16018(  

تاريخ �صدور القرار: 

)2019/10/28(

املدعي: البنك الأهلي الأردين

للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها 

هاتف  طهبوب  اأحمد  املحامي   - والتحكيم 

)065548787(

املدعى عليه:

ه�صام عثمان نافع حمد.
عمان/الدوار  عمان/جبل  وعنوانه: 

الثالث/�ش اخلطيب بناية 13.

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  الزام 

املبلغ املدعى به والبالغ )1028.559( دينار 

وت�شمني املدعى عليه الر�شوم وامل�شاريف 

حماماة  اتعاب  بدل  دينار   )52( ومبلغ 

املطالبة  تاريخ  من  القانونية  والفائدة 

وحتى ال�شداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة

رقم الدعوى: 2019/16799(

تاريخ �صدور القرار: )2018/1/28(

املدعي: البنك الأهلي الأردين

للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها 

هاتف  طهبوب  اأحمد  املحامي   - والتحكيم 

)065548787(

املدعى عليه:

اأبو عبيده ابراهيم عوده 

الزعبي
وعنوانه: ال�شلط - ال�شلط ال�شالمل

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  اإلزام 

دينار   )583( والبالغ  به  املدعى  املبلغ 

الر�شوم  وت�شمينه  عليه  املدعى  وت�شمني 

اأتعاب  بدل  دينار   )30( ومبلغ  وامل�شاريف 

تاريخ  من  القانونية  والفائدة  حماماة 

التام  ال�شداد  حتى   2018/10/4 املطالبة 

املركبة  على  التحفظي  احلجز  وتثبيت 

 )20-85169( رقم  عليه  للمدعى  العائدة 

نوع ميت�شوبي�شي لن�شر.

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة

رقم الدعوى: )2018/20413(

تاريخ �صدور القرار: 

)2018/12/27(

املدعي: البنك الأهلي الأردين

للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها 

هاتف  طهبوب  اأحمد  املحامي   - والتحكيم 

)065548787(

املدعى عليهما:

 1- وليد جهاد حممد ح�صن

2- ا�صالم خالد عايد اأبو مقدم

وعنوانهما: املنارة - �شارع الف�شاء

والت�شامن  بالتكافل  عليهما  املدعى  اإلزام 

به  املدعى  املبلغ  للمدعية  يوؤديا  باأن 

والبالغ )8420.831( دينار وت�شمني املدعى 

الر�شوم  والت�شامن  بالتكافل  عليهما 

بدل  دينار   )4214( ومبلغ  وامل�شاريف 

عليهما  املدعى  وت�شمني  حماماة  اأتعاب 

القانونية  بالفائدة  والتكافل  بالت�شامن 

من تاريخ املطالبة حتى ال�شداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة

رقم الدعوى: )2019/14733(  

تاريخ �صدور القرار: )2019/7/24(

املدعي: البنك الأهلي الأردين

للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها 

هاتف  طهبوب  اأحمد  املحامي   - والتحكيم 

)065548787(

املدعى عليه: 

ح�صني حممد عرقوب ال�صريده.
الطباء/قرب  اربد/حي  وعنوانه: 

مدار�ش دار العلوم.

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  الزام 

املبلغ املدعى به والبالغ )2581.949( دينار 

للمدعية  يدفع  اأن  عليه  املدعى  وت�شمني 

دينار   )129( ومبلغ  وامل�شاريف  الر�شوم 

القانونية  والفائدة  حماماة  اتعاب  بدل 

9٪ من تاريخ املطالبة حتى ال�شداد  التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة

رقم الدعوى: )2019/2353(

تاريخ �صدور القرار: )2019/2/26(

املدعي: البنك الأهلي الأردين

للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها 

هاتف  طهبوب  اأحمد  املحامي   - والتحكيم 

)065548787(

املدعى عليه: 

ناجي زكي ح�صن بني ملحم
وعنوانه: اربد - جديتا - م�شجد الزهراء 

- و�شط البلد

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  اإلزام 

دينار   )1240( والبالغ  به  املدعى  املبلغ 

للمدعية  يدفع  اأن  عليه  املدعى  وت�شمني 

الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ )62( دينار بدل 

 )٪9( القانونية  والفائدة  حماماة  اأتعاب 

من تاريخ املطالبة حتى ال�شداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم 

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة 

رقم الدعوى  2019/14798 

تاريخ �شدور القرار 2019/7/28

املدعي : البنك الهلي الأردين 

للقانون  املتحدون  �شركة  وكيلها 

هاتف  طهبوب  احمد  املحامي   - والتحكيم 

)065548787(

املدعى عليه : 

رامي حممد عبد القادر مكحل 
وعنوانه : عمان / تالع العلي / بالقرب من 

م�شجد ال�شاحلني 

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  الزام 

املبلغ املدعى به والبالغ )1007.823( دينار 

ومبلغ  وامل�شاريف  الر�شوم  وت�شمينه 

والفائدة  حماماة  اتعاب  بدل  دينار   )51(

حتى  املطالبة  تاريخ  من   ٪  9 القانونية 

ال�شداد التام .



حمكمة بداية جزاء - جنح ال�ضريبة 

مذكرة تبليغ ظنني / بالن�ضر 

رقم الدعوى 47 - 17 / )75 - 

2020( - �ضجل عام الهيئة/القا�ضي مها 

عبد الرحمن حمي الدين املجذوب

ا�سم الظنني

 عاطف فايز حممد احل�ضني
العمر: 36 �سنة.

العنوان: */اربد

التهمة تهرب �سريبي.

املوافق  اخلمي�س  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2020/1/23

عليك  اقامها  التي  اأعاله  رقم  الدعوى 

احلق العام وم�ستكي 

تنفذ  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاإذا 

يف  عليها  املن�سو�س  االحكام  بحقك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  اجلمارك  قانون 

اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�ضريبة 

مذكرة تبليغ ظنني / بالن�ضر 

رقم الدعوى 47 - 17 / )74 - 

2020( - �ضجل عام الهيئة/القا�ضي مها 

عبد الرحمن حمي الدين املجذوب

ا�سم الظنني

 1- �ضركة الرونق ال�ضتقدام وا�ضتخدام 

العاملني يف املنازل.

 2- يا�ضني جواد عبد احلميد ان�ضا�ضي.

العمر: 7 �سنة.

العنوان: عمان/غري معروف

التهمة تهرب �سريبي.

املوافق  اخلمي�س  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2020/1/23

عليك  اقامها  التي  اأعاله  رقم  الدعوى 

احلق العام وم�ستكي 

تنفذ  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاإذا 

يف  عليها  املن�سو�س  االحكام  بحقك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  اجلمارك  قانون 

اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�ضريبة 

مذكرة تبليغ ظنني / بالن�ضر 

رقم الدعوى 47 - 17 / )73 - 

2020( - �ضجل عام الهيئة/القا�ضي مها 

عبد الرحمن حمي الدين املجذوب
ا�سم الظنني

 1- �ضالح عدنان حممد ال�ضح�ضاح.

 2- �ضركة غنيمة والعنابي وال�ضح�ضاح.

 3- حممد حممود حممد العنابي.

 4- رائدة حممود عبد القادر غنيمة.
املهنة: مندوب مبيعات.

العمر: 49 �سنة.

العنوان: عمان/غري معروف

التهمة تهرب �سريبي.

املوافق  اخلمي�س  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2020/1/23

عليك  اقامها  التي  اأعاله  رقم  الدعوى 

احلق العام وم�ستكي 

تنفذ  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاإذا 

يف  عليها  املن�سو�س  االحكام  بحقك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  اجلمارك  قانون 

اجلزائية.

مذكرة تبليغ موعد جل�ضة للمدعى عليه 

�ضادرة عن 

حمكمة بداية  حقوق عمان

رقم الدعوى : 1 / 2020 ( – �ضجل 

عام 

الهيئة القا�ضي : ا�ضامة دروزه 

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

 �ضادق حممد حمود الثوابيه
اخلمي�س   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 9:00 ال�ساعة    2020/  1  /  23 املوافق 

�سباحا للنظر يف الدعوى رقم اعاله 

�سركة  املدعي  عليك  اقامها  والتي 

املحاميان  وكيالها  االردن  بنك 

ا�سامة �سكري و طالل بكري 

املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 

املن�سو�س  االحكام  عليك  تطبق 

املحاكمات  ا�سول  قانون  يف  عليها 

املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�ضة للمدعى عليه 

�ضادرة عن 

حمكمة بداية  حقوق عمان

رقم الدعوى : 3 / 2020 ( – �ضجل 

عام 

الهيئة القا�ضي : ا�ضامة دروزه 

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

 حممود داوود ح�ضن ال�ضكحفي  
اخلمي�س   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 9:00 ال�ساعة    2020/  1  /  23 املوافق 

�سباحا للنظر يف الدعوى رقم اعاله 

�سركة  املدعي  عليك  اقامها  والتي 

املحاميان  وكيالها  االردن  بنك 

ا�سامة �سكري و طالل بكري 

املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 

املن�سو�س  االحكام  عليك  تطبق 

املحاكمات  ا�سول  قانون  يف  عليها 

املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�ضة للمدعى عليه 

�ضادرة عن 

حمكمة بداية  حقوق عمان

رقم الدعوى : 7 / 2020 ( – �ضجل 

عام 

الهيئة القا�ضي : ا�ضامة دروزه 

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :  

�ضفيان حممود حممد ابو فرده 
اخلمي�س   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 9:00 ال�ساعة    2020/  1  /  23 املوافق 

�سباحا للنظر يف الدعوى رقم اعاله 

�سركة  املدعي  عليك  اقامها  والتي 

املحاميان  وكيالها  االردن  بنك 

ا�سامة �سكري و طالل بكري 

املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 

املن�سو�س  االحكام  عليك  تطبق 

املحاكمات  ا�سول  قانون  يف  عليها 

املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�ضة للمدعى عليه 

�ضادرة عن 

حمكمة بداية  حقوق عمان

رقم الدعوى : 2 / 2020 ( – �ضجل 

عام 

الهيئة القا�ضي : ا�ضامة دروزه 

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

ح�ضام عمر حممود املغربي 
اخلمي�س   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 9:00 ال�ساعة    2020/  1  /  23 املوافق 

�سباحا للنظر يف الدعوى رقم اعاله 

�سركة  املدعي  عليك  اقامها  والتي 

املحاميان  وكيالها  االردن  بنك 

ا�سامة �سكري و طالل بكري 

املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 

املن�سو�س  االحكام  عليك  تطبق 

املحاكمات  ا�سول  قانون  يف  عليها 

املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�ضة للمدعى عليه 

�ضادرة عن 

حمكمة بداية  حقوق عمان

رقم الدعوى : 5 / 2020 ( – �ضجل 

عام 

الهيئة القا�ضي : ا�ضامة دروزه 

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :  

حممود فاروق حممد عواد  
اخلمي�س   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 9:00 ال�ساعة    2020/  1  /  23 املوافق 

�سباحا للنظر يف الدعوى رقم اعاله 

�سركة  املدعي  عليك  اقامها  والتي 

املحاميان  وكيالها  االردن  بنك 

ا�سامة �سكري و طالل بكري 

املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 

املن�سو�س  االحكام  عليك  تطبق 

املحاكمات  ا�سول  قانون  يف  عليها 

املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�ضة للمدعى عليه 

�ضادرة عن 

حمكمة �ضلح حقوق عمان

رقم الدعوى : 39 / 2020 ( – �ضجل 

عام 

الهيئة القا�ضي : عماد العدوان  

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

 ب�ضار خالد حافظ دنون 
االحد   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 9:00 ال�ساعة    2020/  1  /  26 املوافق 

�سباحا للنظر يف الدعوى رقم اعاله 

�سركة  املدعي  عليك  اقامها  والتي 

املحاميان  وكيالها  االردن  بنك 

ا�سامة �سكري و عبد اهلل املالحمة 

املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 

املن�سو�س  االحكام  عليك  تطبق 

و  ال�سلح  حماكم  قانون  يف  عليها 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�ضة للمدعى عليه 

�ضادرة عن 

حمكمة �ضلح حقوق عمان

رقم الدعوى : 42 / 2020 ( – �ضجل 

عام 

الهيئة القا�ضي : عماد العدوان  

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

طارق جودت كامل الر�ضيد
عمان 

 26 املوافق  االحد   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

يف  للنظر  �سباحا   9:00 ال�ساعة    2020/  1  /

عليك  اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى 

وكيالها  االردن  بنك  �سركة  املدعي 

اهلل  عبد  و  �سكري  ا�سامة  املحاميان 

املالحمة 

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 

قانون  يف  عليها  املن�سو�س  االحكام  عليك 

املحاكمات  ا�سول  قانون  و  ال�سلح  حماكم 

املدنية  


