










اإعالن بيع ثاين �شادر عن دائرة تنفيذ حمكمة �شلح عني البا�شا املوقرة

يف الق�شية التنفيذية رقم )2015/165ع(

املتكونة فيما بني :

الدائن : البنك الإ�شالمي الأردين وكيله املحامي عادل �شاهني جابر

املدين : حممد عبداهلل الدويله اجلدوع. 
يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني يف الق�سية التنفيذية رقم اأعاله، املتكونة بني الدائن البنك الإ�سالمي 

الأردين وكيله املحامي عادل جابر وبني املدين/ حممد عبداهلل الدويله اجلدوع قطعة الأر�ض رقم )270( حو�ض 

رقم )5( اأم عو�صجة من اأرا�صي �صافوط.

اأوًل : و�صف قطعة الأر�ض:-

قطعة الأر�ض رقم )270( حو�ض رقم )5( اأم عو�صجة من اأرا�صي �صافوط من نوع امللك وتقع داخل حدود وتنظيم 

وم�صاحتها  )ب(  �صكن  تنظيمها  واأحكام  الغزايل  الإمام  �صاحية  �صافوط/  منطقة  اجلديدة/  البا�صا  عني  بلدية 

وتقع  الغربية  ال�سمالية  اجلهة  باجتاه  ال�سرقية  اجلنوبية  اجلهة  من  ومتيل  ال�سكل  م�ستطيلة  وهي  )832.260م2( 

اإىل اجلهة ال�صمالية من مدر�صة  اإىل اجلهة ال�سمالية �ساحية الإمام الغزايل وتبعد عنها حوايل )80م( وتقع اي�صًا 

ورو�سة مرياث الدولية وتبعد عنها حوايل )350م( والقطعة مطلة وم�صرفة ويخدم القطعة �صارع تنظيمي �صعة 

ال�سمالية القطعة  )12م( مفتوح ومعبد جزء منه ويحدها من اجلهة اجلنوبية ال�سرقية ويحد القطعة من اجلهة 

نف�ض  من  وجميعها   )271( رقم  القطعة  الغربية  اجلهة  ومن   )269( رقم  القطعة  ال�سرقية  اجلهة  ومن   )266( رقم 

احلو�ض والقطعة اأ�صفل من�صوب ال�صارع املعبد ويرتاوح فرق الرتفاع ما بني )�صفر و5م( والقطعة مطمورة بالكامل 

بالردم وهي خالية من الأبنية والأ�صجار)�صليخ( وقرية من اخلدمات العامة.

ثانيًا : التقديرات :

-قدر �صعر املرت املربع الواحد من قطعة الأر�ض مببلغ )80( دينار 

وعليه ت�سبح قيمة ال�سقة )832.260 م2 × 80 دينار = 66580.800 دينار( )�صتة و�صتون األفًا وخم�صمائة وثمانون دينار 

وفل�صـ 800 ــًا(

 فعلى من يرغب باملزاودة مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة عني البا�صا املوقرة خالل خم�صة ع�صر يومًا تلي تاريخ هذا 

الإعالن م�صطحبًا معه تاأمني )10%( من القيمة املقدرة امل�صار اإليها اأعاله علمًا باأن اأجور الن�صر والدللة والطوابع 

على املزاود الأخري، على اأن ل تقل املزاودة عن )50%( من القيمة املقدرة.    

ماأمور تنفيذ حمكمة �شلح عني البا�شا

اإعـــــــالن بيــــــع عقـــــــار للمرة الرابعة 

يف الق�شية التنفيذية رقم )2018/5974ع( 

�شادر عن  دائرة تنفيذ حمكمة بداية الزرقاء املوقرة 

يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني وعن طريق دائرة تنفيذ حمكمة بداية الزرقاء يف الق�صية التنفيذية 

رقم )2018/5974( ال�صقة املقامة على قطعة الأر�ض رقم )288( حو�ض رقم )10( البلد حي رقم )5( لوحة رقم )11( 

من قرية الزرقاء من اأرا�صي مديرية ت�صجيل الزرقاء واملتكونة بني :- 

املحكوم له : البنك الإ�صالمي الأردين وكيله املحامي فرا�ض ا�صتيوي. 

واملحكوم عليه : حممد "امين احمد" فهد احلايك.

الكفيل بالعقار : خالد طالب خالد حميدان.

اأوًل : و�صف قطعة الأر�ض :-

تقع قطعة الأر�ض رقم )288( حو�ض رقم )10( حي رقم )5( لوحة رقم )11( من اأرا�صي مديرية ت�صجيل الزرقاء 

على �صارعني 

)تقاطع �صارع الفاروق مع �صارع الأمري ها�صم( والبالغ م�صاحتها )92م2( وهي ال�صقة ال�صرقية ال�صمالية من الطابق 

منطقة  وهي  الغويرية  منطقة  وبداية  ال�سمالية  اجلهة  من  البلد  و�سط  نهاية  يف  العقار  ويقع  �سطحها  عدا  الأول 

حيوية ومتوفر بها كافة اخلدمات.

ثانيًا : و�صف ال�صقة :-

والطوب  امل�صلحة  اخلر�صانة  من  بناء  �صمن  الأول  الطابق  يف  تقع  �صكنية  �صقة  عن  عبارة  الدعوى  مو�صوع   ال�صقة 

الأ�صمنتي واجهتها الأمامية من احلجر وهو بناء قدمي يزيد عمره عن )50( عامًا وتتكون ال�صقة من غرفتني نوم 

و�صالة و�صالون وحمام ومطبخ وت�صطيبات ال�صقة عادية.

التقدير :-

دينار.  )175( ال�صقة  من  الواحد  املربع  املرت  قيمة  •قدر 
    وعليه )92م2 × 175 دينار = 16100 دينار( )�صتة ع�صر األفًا ومائة دينار(.

علماٌ باأن الدائن البنك الإ�سالمي الأردين قد دحل املزاد مببلغ )10000( دينار.

فعلى من يرغب باملزاودة التوجه اإىل دائرة تنفيذ حمكمة بداية الزرقاء خالل خم�صة ع�صر يومًا تلي تاريخ هذا 

50% من  الإعالن م�صطحبًا معه تاأمني )10%( من القيمة املقدرة عند و�صع اليد، وعلى اأن ل يقل بدل املزاودة عن 

القيمة املقدرة، وعلى اأن ل تقل ن�صبة ال�صم عن )2%( من بدل املزايدة الأخرية، علمًا باأن اأجور الن�صر والدللة 

والطوابع على املزاود الأخري.    

ماأمور تنفيذ 

اإعالن بيع ثالث

�شادر عن دائرة تنفيذ حمكمة �شلح حقوق الأغوار ال�شمالية 

يف الق�شية التنفيذية رقم )2013/2087(

الدائن : البنك الإ�شالمي الأردين وكيله املحامي عبد اهلل احلنيني.

املدين : حممد ح�شن فالح اخل�شان.
يف  ال�صمالية  الأغوار  حقوق  حمكمة  تنفيذ  دائرة  طريق  وعن  العلني  باملزاد  للبيع  مطروح  باأنه  للعموم  يعلن 

الق�سية التنفيذية رقم )2013/2087( واملتكونة بني املحكوم له الدائن البنك الإ�سالمي الأردين واملحكوم عليه : 

املدين حممد ح�صن فالح اخل�صان.

اأوًل : و�صف قطعة الأر�ض:

والبالغ  ال�صمالية  الأغوار  اأرا�صي  من  امل�صارع  قرية  ال�صمايل  البلد   )5( رقم  حو�ض   )981( رقم  الأر�ض  قطعة 

م�ساحتها )549م2( وهي من النوع امللك وداخل التنظيم 

) �صفة التنظيم )د(( واحلد الأعلى امل�صوح به )اأربع اأدوار( وتقع اإىل ال�صمال ال�صرقي من قرية امل�صارع وعلى بعد 

حوايل )300م( من ال�صارع الرئي�صي املتجه من ال�صمال اإىل اجلنوب واإىل ال�صرق من ال�صارع املووؤدي اإىل طبقة فحل 

وتقع اإىل الغرب من برجي اإت�صالت )زين وموبايل( والقطعة وخدومة بالكهرباء واملاء وتقع على �صارعني عر�ض 

كل منهم )12م( نافذين يحدانها من ال�صرق واجلنوب والقطعة منحدرة من ال�صرق باجتاه الغرب. 

ثانيًا : و�صف الطوابق املقامة على قطعة الأر�ض رقم )981( :-

01 الطابق الأر�صي : عبارة عن �صقتني من البلوك امل�صلح م�صاحة كل �صقة )107م2( ت�صطيب عادي.

02 الطابق الأول : عبارة عن �صقتني من البلوك امل�صلح م�صاحة كل �صقة )107م2( ت�صطيب عادي.

03 الطابق الثاين : عبارة عن �صقة واحدة من احلجر )واجهة اأمامية( م�صاحة كل �صقة )264م2( ت�صطيب ديلوك�ض.

ثالثًا: و�صف ال�صقق يف كل طابق :-

01 ال�صقتني يف الطابق الأر�صي : عبارة عن غرفتني و�صالة وحمام ومطبخ لكل �صقة وهي م�صطبة ت�صطيب عادي 

وهي موؤجرة باأجرة �صهرية )70( دينار لكل �صقة اأي )140( دينار لل�سقتني.

02 ال�صقتني يف الطابق الأول : عبارة عن غرفتني و�صالة وحمام ومطبخ لكل �صقة وهي م�صطبة ت�صطيب عادي 

وهي موؤجرة باأجرة �صهرية )70( دينار لكل �صقة اأي )140( دينار لل�سقتني.

�صمري  امل�صري،  )ب�صار  امل�صتاأجرين  الأول  والطابق  الأر�صي  الطابق  يف  ال�صقق  •ي�صكن 
اأبو الرب، احمد �صاهر بني حمد، �صليمان احمد �صنوبر خ�صان(.  

03 ال�صقة يف الطابق الثاين : عبارة عن �صتة غرف و�صالة وثالث حمامات ومطبخ لكل �صقة وهي م�صطبة ت�صطيب 

ديلوك�ض وي�سكنه املالك.

رابعاأً : التقديرات : 

01 : قدر قيمة املرت املربع الواحد من الأر�ض )15( دينار وعليه 

)549م2 × 15 دينار = 8235 دينار(.

02 : قدر قيمة املرت املربع الواحد من البناء لل�صقق يف الطابق الأر�صي )90( دينار وعليه 

)214م2 × 90 دينار = 19260 دينار(. 

03 : قدر قيمة املرت املربع الواحد للبناء لل�صقق يف الطابق الأول )90( دينار وعليه 

)214م2 × 90 دينار = 19260 دينار(. 

04 : قدر قيمة املرت املربع الواحد للبناء لل�صقة يف الطابق الثاين )120( دينار وعليه 

)264 × 120 دينار = 31680 دينار(. 

05 : قدر قيمة معر�ض العنب) 100( دينار.

06 : قدر قيمة الأ�صجار كما يلي :- 

جمموع القيمة �صعر ال�صجرة الواحدةالعمر بال�سنةالعددالنوع

بالدينار

6525150زيتون

211530عنب

152525تني

142020جوافة

111010ليمون

142020ا�سكدنيا

111010توت

265املجموع الكلي

 + )�صقتني((  الأر�صي  )الطابق   + الأر�ض  قطعة   ( ومعر�ض  واأ�صجار  بناء  من  عليها  وما  الأر�ض  قيمة  تكون  وعليه 

)الطابق الأول )�صقتني(( + الطابق الثاين )�صقة( + الأ�صجار + معر�ض العنب(.

)8235 + 19260 + 19260 + 31680 + 265 + 100 = 78800 دينار(

) ثمانية و�صبعون األفًا وثمامنائة دينار(

وعليه على من يرغب باملزاودة مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة �صلح حقوق الأغوار ال�صمالية خالل مدة خم�صة 

املقدرة  القيمة  من   )%10( معه  م�صطحبًا  حمليتني  �صحيفتني  يف  الإعالن  هذا  لن�صر  التايل  اليوم  من  يومًا  ع�صر 

كتاأمينات لدخول املزاودة على اأن ل تقل قيمة الدخول باملزاودة عن )50%( من القيمة املقدرة عند و�صع اليد، 

علمًا اأن اأجور الدللة والطوابع تعود على املزاود الأخري.

ماأمور تنفيذ

حمكمة �شلح حقوق الأغوار ال�شمالية

اإعالن بيع باملزاد العلني للمرة الثالثة

�شادر عن دائرة تنفيذ حمكمة �شلح عني البا�شا

يف الق�شية التنفيذية رقم )2015/900(

رقم  التنفيذية  الق�صية  يف  البا�صا  عني  �صلح  حمكمة  تنفيذ  دائرة  طريق  عن  العلني  باملزاد  للبيع  مطروح  باأنه  للعموم  يعلن 

)2015/900( واملتكونة بني املحكوم له / البنك الإ�صالمي الأردين وكيله املحامي �صامل اأبو غالية واملحكوم عليه/ اإلهام خليل حممود اأبو 

ريان باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني العقار املقام على قطعة الأر�ض رقم )490( حو�ض رقم )1( اأبو زعروره من اأرا�صي اأم الدنانري 

والعائدة ملكيته للمحكوم عليها/ الهام خليل حممود اأبو ريان.

و�صف قطعة الأر�ض :-

ت�سلها  )938.24م2(  الإجمالية  م�صاحتها  )ج(  �صكن  اأحكام  �صمن  الدنانري  اأم  منطقة  البا�صا/  عني  بلدية  حدود  داخل  القطع  تقع   

جميع اخلدمات ذات �صكل منتظم وت�صاري�ض م�صتوية حماطة ب�صور من جميع الجتاهات يحدها �صارع معبد �صعة )20م( من اجلهة 

اجلنوبية الغربية ويوجد على القطعة بناء قائم ثالث واجهات حجر يتكون من طابقني وحتيط به �صاحات مبلطة وبع�ض ال�صجار 

املثمرة ويتكون البناء من طابق ار�صي مب�صاحة )180م2( عبارة عن غرفتني نوم وغرفة �صيوف وغرفة معي�صة ومطبخ وحمامني 

وت�صطيبات هذا الطابق جيدة بالط الأر�صية �صرياميك والدهان اأمل�صن وال�صبابيك اأملنيوم والأبواب من اخل�صب وبالط احلمامات 

املالكة  زوج  والدة  قبل  من  م�صغول  وهو  و�صفلية  علوية  خ�صب  خزائن  وجود  مع  �صرياميك  بالط  جدرانه  واملطبخ  ال�صرياميك  من 

لقطعة الأر�ض وطابق اأول مب�صاحة )310م2( عبارة عن �صقتني ال�صقة الأوىل غرفتني نوم وغرفة �صيوف وغرفة معي�صة ومطبخ 

وحمامني وت�صطيبات هذه ال�صقة جيدة بالط الأر�صية �صرياميك والدهان اأمل�صن وال�صبابيك اأملنيوم والأبواب من اخل�صب وبالط 

احلمامات من ال�صرياميك واملطبخ جدرانه بالط �صرياميك مع وجود خزائن خ�صب علوية و�صفلية وهو م�صغول من قبل اأخو زوج 

الأر�صية  بالط  جيدة  ال�صقة  هذه  وت�صطيبات  وحمامني  ومطبخ  نوم  غرفتني  عن  عبارة  الثانية  وال�صقة  الأر�ض  لقطعة  املالكة 

�صرياميك والدهان اأمل�صن وال�صبابيك اأملنيوم والبواب من اخل�صب وبالط احلمامات من ال�صرياميك وهو غري م�صغول.

التقديرات :-

مبلغ  اأ�صجار  من  عليها  وما  الأر�ض  قطعة  قيمة  تكون  وعليه  دينار   )90( مبقدار  الأر�ض  قطعة  من  الواحد  املربع  املرت  قيمة  -قدر 

)938.24م2 × 100 دينار = 93824 دينار(.

-قدر قيمة املرت املربع الواحد من البناء حمماًل عليه الأ�صوار وال�صاحات املبلطة حول البناء مبقدار )250( دينار )490م2× 250 دينار 

= 122500 دينار(.

-وعليه فاإن القيمة الإجمالية لقطعة الأر�ض وما عليها من اأ�صجار واإن�صاءات هي 

)93824 دينار + 122500 دينار = 216324 دينار( )مائتان و�صتة ع�صر األفًا وثالثمائة واأربعة وع�صرون دينار(. 

التايل  اليوم  من  يومًا  ع�صر  خم�صة  خالل  البا�صا  عني  حمكمة  تنفيذ  دائرة  مراجعة  عليه  العلني  باملزاد  بالدخول  يرغب  من  فعلى 

عن  تقل  ل  املزايدة  دخول  اأن  علمًا  كتاأمينات،  اليد  و�صع  عند  املقدرة  القيمة  من   )%10( معه  م�صطحبًا  الإعالن  هذا  ن�صر  لتاريخ 

)50%( من القيمة املقدرة، وعلمًا باأن ر�صوم الدللة والطوابع تعود على املزاود الأخري.

ماأمور التنفيذ

اإخطار �شادر عن دائرة تنفيذ �شمال عمان

يف الق�شية التنفيذية رقم 

)2015/1319( �شجل عام

ا�سم املحكوم عليه :

 رامي مفيد يو�شف فريتخ.
وعنوانه : جمهول مكان الإقامة.

رقم الإعالم/ ال�سند التنفيذي : 4،5.

حمل �صدوره: تنفيذ �صمال عمان.

والر�سوم  دينار   )2967( الدين:  به/  املحكوم 

وامل�صاريف واأتعاب املحاماة اإن وجدت.

ع�صر  خم�صة  خالل  توؤدي  اأن  عليك  يجب 

اإىل  الإخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يومًا 

املحكوم له الدائن/ البنك الإ�سالمي الأردين 

املبني  املبلغ  �صمري  اأ�صرف  املحامي  وكيله 

اأعاله.

الدين  توؤدي  ومل  املدة  هذه  انق�صت  واإذا 

املذكور اأو تعر�ض الت�سوية القانونية �ستقوم 

دائرة التنفيذ مببا�صرة املعامالت التنفيذية 

الالزمة قانونًا بحقك.

ماأمور التنفيذ

اإخطار �شادر عن دائرة تنفيذ عمان

يف الق�شية التنفيذية رقم 

)2019/11621ع( �شجل عام

ا�سم املحكوم عليهما :

 01 �شركة بنت الأ�شول لتجارة الألب�شة 

اجلاهزة والت�شويق.

02 عمر م�شطفى عبد ربه رزق.

وعنوانهما : جمهويل مكان الإقامة.

رقم الإعالم/ ال�سند التنفيذي : 91.

حمل �صدوره: تنفيذ عمان.

املحكوم به/ الدين: )43850( دينار والر�سوم 

وامل�صاريف واأتعاب املحاماة اإن وجدت.

يومًا  ثالثون  خالل  توؤديا  اأن  عليكما  يجب 

اإىل  الإخطار  هذا  تبليغكما  تاريخ  تلي 

املحكوم له الدائن/ البنك الإ�سالمي الأردين 

املبني  املبلغ  �صمري  اأ�صرف  املحامي  وكيله 

اأعاله.

الدين  توؤديا  ومل  املدة  هذه  انق�صت  واإذا 

املذكور اأو تعر�سا الت�سوية القانونية �ستقوم 

دائرة التنفيذ مببا�صرة املعامالت التنفيذية 

الالزمة قانونًا بحقكما.

ماأمور التنفيذ

اإخطار �شادر عن دائرة تنفيذ الطفيلة

يف الق�شية التنفيذية رقم 

)2018/1435ك( �شجل عام

ا�سم املحكوم عليهما :

 01 عبيد اهلل ليف عي�شى العجارمه.

02 مرمي خليف مروح النظامي.

وعنوانهما : جمهويل مكان الإقامة.

حمل �صدوره: تنفيذ الطفيلة.

املحكوم به/ الدين: )2236.770( دينار 

املحاماة  واأتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم 

اإن وجدت.

خم�صة  خالل  توؤديا  اأن  عليكما  يجب 

هذا  تبليغكما  تاريخ  تلي  يومًا  ع�صر 

الدائن/  له  املحكوم  اإىل  الإخطار 

وكيله  الأردين  الإ�سالمي  البنك 

املبني  املبلغ  �صمري  اأ�صرف  املحامي 

اأعاله.

توؤديا  ومل  املدة  هذه  انق�صت  واإذا 

الت�سوية  تعر�ض  اأو  املذكور  الدين 

التنفيذ  دائرة  �صتقوم  القانونية 

مببا�صرة املعامالت التنفيذية الالزمة 

قانونًا بحقكما.

ماأمور التنفيذ

اإخطار �شادر عن دائرة تنفيذ الطفيلة

يف الق�شية التنفيذية رقم 

)2018/1434ك( �شجل عام

ا�سم املحكوم عليه :

 عدي حممد مر�شد الزرقان.

وعنوانه : جمهول مكان الإقامة.

حمل �صدوره: تنفيذ الطفيلة.

والر�سوم  دينار   )647( الدين:  به/  املحكوم 

وامل�صاريف واأتعاب املحاماة اإن وجدت.

ع�صر  خم�صة  خالل  توؤدي  اأن  عليك  يجب 

اإىل  الإخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يومًا 

املحكوم له الدائن/ البنك الإ�سالمي الأردين 

املبني  املبلغ  �صمري  اأ�صرف  املحامي  وكيله 

اأعاله.

الدين  توؤدي  ومل  املدة  هذه  انق�صت  واإذا 

املذكور اأو تعر�ض الت�سوية القانونية �ستقوم 

دائرة التنفيذ مببا�صرة املعامالت التنفيذية 

الالزمة قانونًا بحقك.

ماأمور التنفيذ

اإخطار �شادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 

�شلح اجليزة

يف الدعوى التنفيذية رقم 

)2018/214ع( �شجل عام 
ا�سم املحكوم عليهم  :

 01 �شركة نادر ح�شنني واإبراهيم 

ال�شطرات.

02 ماجده جميل �شالح مهداوي.
الدوريات  اإ�صارات  ـ  �صويلح   : وعنوانهم 

اخلارجية ـ معر�ض ال�صفري.

البنك   : الدائن  له/  املحكوم  اأن  حيث 

�سند  بطرح  قام  قد  الأردين  الإ�سالمي 

رقم  معاملة   )1876( رقم  التنفيذي  الرهن 

للتنفيذ   2006/12/6 بتاريخ  ال�سادر   )19(

باإلزامكم  يق�صي  والذي  الدائرة  هذه  لدى 

بدفع )18500( دينار.

فقد تقرر يف الق�صية التنفيذية ذات الرقم 

اليد وتقدير  اإخطاركم بتقرير و�سع  اأعاله 

القيمة يف قطعة الأر�ض رقم )883( حو�ض 

اأرا�صي  من  اللنب  قرية  القليب   )19( رقم 

جنوب عمان والتي مت تقدير القطعة عند 

و�سع اليد مببلغ )20254.400( دينار.

التقدير  على  اعرتا�ض  اأي  لديك  كان  فاإذا 

اجليزة  �صلح  حمكمة  تنفيذ  دائرة  مراجعة 

خالل ع�صرة اأيام من اليوم التايل لتبليغكم 

هذا الخطار.

ماأمور التنفيذ 

اإخطار �شادر عن دائرة تنفيذ الطفيلة

يف الق�شية التنفيذية رقم 

)2018/1436ك( �شجل عام

ا�سم املحكوم عليهما :

 01 حمزه عبد احلميد مو�شى القي�شي.

02 تقي الدين حممود �شامل اجلرابعه.

وعنوانهما : جمهويل مكان الإقامة.

حمل �صدوره: تنفيذ الطفيلة.

والر�سوم  دينار   )1964( الدين:  به/  املحكوم 

وامل�صاريف واأتعاب املحاماة اإن وجدت.

ع�صر  خم�صة  خالل  توؤديا  اأن  عليكما  يجب 

الإخطار  هذا  تبليغكما  تاريخ  تلي  يومًا 

الإ�سالمي  البنك  الدائن/  له  املحكوم  اإىل 

املبلغ  �صمري  اأ�صرف  املحامي  وكيله  الأردين 

املبني اأعاله.

الدين  توؤديا  ومل  املدة  هذه  انق�صت  واإذا 

املذكور اأو تعر�سا الت�سوية القانونية �ستقوم 

دائرة التنفيذ مببا�صرة املعامالت التنفيذية 

الالزمة قانونًا بحقكما.

ماأمور التنفيذ

مذكرة تبليغ موعد جل�شة للم�شتاأنف 

�شدهم

�شادرة عن حمكمة ا�شتئناف اجلمارك

رقم الدعوى: 2019/313 ا�شتئناف جزاء   

هيئة القا�شي الرئي�س ع�شام اأبو غنيم

املطلوب تبليغهم امل�ستاأنف �سدهم:

رعد اح�شان حممد ندمي العوران.

عبد احلميد خلف �شلمان الك�شاب.

عبد عالوي ما�شي  

 جمهولو مكان القامة.

الثنني  يوم  ح�صوركم  يقت�صي 

التا�سعة  ال�ساعة   2019/9/9 املوافق 

املقدم  ال�صتئناف  يف  للنظر  �صباحًا 

العام  النائب  م�صاعد  امل�صتاأنف  من 

ويف  لوظيفته  بال�صافة  اجلمركي 

ت�صري  احل�صور  عن  تخلفكم  حال 

يف  عليها  املن�صو�ض  الحكام  عليكم 

قانون ا�صول املحاكمات اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�شريبة 

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر

رقم الدعوى: 17-47/)2019-31( - 

�شجل عام   الهيئة/القا�شي: حممد النعيم
ا�سم الظنني: 

1- �شركة الديب واحلاج مو�شى 

و�شركاهم.

 2- جميل عبد اجلبار عبد الفتاح حممد.

 3- ابراهيم عبد اهلل حممد الديب.
العمر: 25 �سنة.

 - الفحي�ض   - عمان/عمان  العنوان: 

حي �صويلح - �صارع راية بنت احل�صني 

 4539 �ض.ب   11145 الربيدي  الرمز   -

هاتف رقم: 5331091 - 0795326232

التهمة: تهرب �سريبي 

املوافق  الحد  يوم  ح�صورك  يقت�صي 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2019/9/8

الدعوى رقم اأعاله التي اقامها عليك 

احلق العام وم�صتكي: 

تنفذ  املحدد  املوعد  يف  حت�صر  مل  فاإذا 

عليها  املن�صو�ض  الحكام  بحقك 

ا�صول  وقانون  اجلمارك  قانون  يف 

املحاكمات  اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنح اجلمارك 

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر

رقم الدعوى: 48-17/)1084-2019( - �شجل عام   

الهيئة/القا�شي: ماجده عبد املجيد عبد املهدي املخاتره

ا�سم الظنني:

 1- عماد حممد عارف يو�شف الهندي/املفو�س بالتوقيع 

عن الظنينة �شركة الروابط. 2- ق�شيم حممد احمد ابو 

الهيجاء. املفو�س بالتوقيع عن الظنينة �شركة الروابط. 

3- علي خلف عو�س امل�شري/املفو�س بالتوقيع عن 

الظنينة و�شركة الروابط. 4- حممود حممد احمد ابو 

الهيجاء/املفو�س بالتوقيع عن الظنينة �شركة الروابط. 

5- فوزات عبد اهلل عقله عواقله/املفو�س بالتوقيع عن 

الظنينة �شركة الروابط. 6- �شركة الروابط العاملية.

العمر: 39 �شنة.

املقابلني   ** اأعاله  الظنينة  عمان/عنوان  العنوان: 

* - رقم الهاتف: 065330370

التهمة: تهريب. 

 2019/9/5 املوافق  اخلمي�ض  يوم  ح�صورك  يقت�صي 

التي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   09:00 ال�ساعة 

عام  مدعي  وم�صتكي:  العام  احلق  عليك  اقامها 

اجلمارك.

فاإذا مل حت�صر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك الحكام 

ا�صول  وقانون  اجلمارك  قانون  يف  عليها  املن�صو�ض 

املحاكمات  اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنح اجلمارك 

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر

رقم الدعوى: 17-48/)2019-1025( 

- �شجل عام   الهيئة/القا�شي: �شميح 

اكرمي ابنيه العدوان

ا�سم الظنني: 

احمد عبد الرحمن يو�شف �شتات.
العمر: 42 �سنة.

العنوان: اربد/العودة - �صارع فوعرة - 

هاتف: 02242362

التهمة: تهريب 

يقت�صي ح�صورك يوم الثنني املوافق 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2019/9/9

الدعوى رقم اأعاله التي اقامها عليك 

احلق العام وم�صتكي: دائرة اجلمارك 

العامة.

تنفذ  املحدد  املوعد  يف  حت�صر  مل  فاإذا 

عليها  املن�صو�ض  الحكام  بحقك 

ا�صول  وقانون  اجلمارك  قانون  يف 

املحاكمات  اجلزائية.

مذكرة تبليغ موعد جل�شة للم�شتاأنف 

�شدهم

�شادرة عن حمكمة ا�شتئناف اجلمارك

رقم الدعوى: 2019/401 ا�شتئناف جزاء   

هيئة القا�شي الرئي�س ع�شام اأبو غنيم

املطلوب تبليغه امل�ستاأنف �سده:

علي را�شي ع�شاف

 جمهول مكان القامة.

الثالثاء  يوم  ح�صورك  يقت�صي 

التا�سعة  ال�ساعة   2019/9/10 املوافق 

املقدم  ال�صتئناف  يف  للنظر  �صباحًا 

العام  النائب  م�صاعد  امل�صتاأنف  من 

ويف  لوظيفته  بال�صافة  اجلمركي 

ت�صري  احل�صور  عن  تخلفك  حال 

يف  عليها  املن�صو�ض  الحكام  عليك 

قانون ا�صول املحاكمات اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنح اجلمارك 

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر

رقم الدعوى: 17-48/)2019-1007( 

- �شجل عام   الهيئة/القا�شي: ا�شامة عبد 

الغني عبد العزيز الرعود

ا�سم الظنني: 

رعد حممود حممد �شواغنه.
العمر: 30�سنة.

القوات  مرتب  عجلون/من  العنوان: 

 : ع�سكري  رقم   - الردنية  امل�سلحة 

 - عجلون  ال�صكن:  عنوان   -  401416

ا�صتفينا - بالقرب من حمطة ا�صتفينا.

التهمة: تهريب دراجة )203(.

يقت�صي ح�صورك يوم الثنني املوافق 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2019/9/9

الدعوى رقم اأعاله التي اقامها عليك 

احلق العام وم�صتكي: دائرة اجلمارك 

العامة.

تنفذ  املحدد  املوعد  يف  حت�صر  مل  فاإذا 

عليها  املن�صو�ض  الحكام  بحقك 

ا�صول  وقانون  اجلمارك  قانون  يف 

املحاكمات  اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنح اجلمارك 

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر

رقم الدعوى: 17-48/)2019-1149( 

- �شجل عام   الهيئة/القا�شي: ا�شامة عبد 

الغني عبد العزيز الرعود
ا�سم الظنني:

 1- �شركة رمييني لل�شناعة والتجارة. 

2- ان�س فخري منري نريوخ.
العمر: 5 �سنة.

 - الر�صيد  عمان/�صاحية  العنوان: 

هاتف: 0795629232

مدخلة  مبواد  الت�صرف  التهمة: 

املوا�صفات  جمركي/موؤ�ص�صة  بتعهد 

18/قانون  و  )204/جمارك  واملقايي�ض 

املوا�صفات(.

املوافق  الحد  يوم  ح�صورك  يقت�صي 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2019/9/8

الدعوى رقم اأعاله التي اقامها عليك 

احلق العام وم�صتكي: دائرة اجلمارك 

العامة.

تنفذ  املحدد  املوعد  يف  حت�صر  مل  فاإذا 

عليها  املن�صو�ض  الحكام  بحقك 

ا�صول  وقانون  اجلمارك  قانون  يف 

املحاكمات  اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنايات )جنايات �شغرى( اربد

قرار المهال

رقم الدعوى: 15-5/)591-2019( - �شجل عام  

الهيئة/القا�شي: الهيئة الوىل

اىل املتهم: 

احمد م�شطفى عبد الرحمن ال�شواعي
الرقم الوطني: 9841017372

/5-15  : رقم  اجلزائية  الق�صية  يف  �صادر 

)591-2019( - �صجل عام

اأ�صول  قانون  من   243 املادة  باأحكام  عماًل 

املحاكمات اجلزائية اقرر امهالك مدة ع�صرة 

نف�سك  لت�سليم  القرار  ن�سر  تاريخ  من  اأيام 

لل�سلطات الق�سائية عن التهمة:

ال�صرقة املو�صوفة )404(

واإنني اآمر كل فرد من اأفراد الأمن العام القاء 

املخت�صة  للمراجع  وت�صليمك  عليك  القب�ض 

اأن  املتهم  وجود  مبحل  يعلم  من  كل  وعلى 

يخرب ال�صلطات املخت�صة.

املذكورة  املدة  خالل  نف�صك  ت�صلم  مل  واإذا 

العدالة  وجه  من  فاراً  ف�صتعترب  اأعاله 

اإدارة  حتت  واأمالكك  اأموالك  وتو�صع 

العدالة  وجه  من  فاراً  دمت  ما  احلكومة 

وحترم من الت�صرف بها ومتنع من اقامة اأية 

تتعهد  التزام  اأو  ت�صرف  كل  ويعترب  دعوى 

فيه بعد ذلك باطاًل. 

   2019/9/16 تاريخ:  الثنني    يوم:  اجلل�صة 

09:00

�صدر يف: 2019/9/2 

رئي�س املحكمة 

اخطار �شادر عن دائرة تنفيذ اربد

رقم الدعوى التنفيذية: 2012/3044 ب
ا�سم املحكوم عليه: 

�شالح عبد القادر حممد النادي/

رزق عبد القادر حممد النادي
عنوانه: جمهول مكان القامة.

   2010/524 التنفيذي:  العالم/ال�سند  رقم 

تاريخه: 2019/8/28

دينار   23911.373 به/الدين:  املحكوم 

والأتعاب/والفائدة  وامل�صاريف  والر�صوم 

ال�صداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  القانونية 

التام.

ع�صر  خم�صة  خالل  توؤدي  اأن  عليك  يجب 

اىل  الخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يومًا 

وكيلها  الأهلي  البنك  له/�صركة  املحكوم 

املحامي   - والتحكيم  للقانون  املتحدون 

مكة/بجانب  �صارع  طهبوب/عنوانه:  احمد 

 ،)06/5548787( هاتف   ،41 ال�صمان/عمارة 

املبلغ املبني اأعاله.

واذا انق�صت هذه املدة ومل توؤد الدين املذكور 

اأو تعر�ض الت�صوية القانونية، �صتقوم دائرة 

التنفيذية  املعامالت  مببا�صرة  التنفيذ 

الالزمة قانونًا بحقك.

حمكمة �شلح حقوق اربد 

مذكرة تبليغ حكم

رقم الدعوى : 15-1/)483-2019( - �شجل عام

تاريخ احلكم: 2019/2/28

طالب التبليغ وعنوانه: فرا�ض م�صلم ح�صني 

عرعر.

خلف  العدل  ق�سر  قرب   - اربد/اربد 

ال�سيفوي.

مطلوب تبليغه وعنوانه: 

ابراهيم حممد احمد ربابعه.
اربد/كفر راكب - و�صط البلد.

خال�صة احلكم: لهذا وتاأ�صي�صًا على ما تقدم 

تقرر املحكمة ما يلي:

جملة  من   1818 املادة  باحكام  عماًل  اوًل: 

من   11/1 و   10 املادتني  العدلية  الحكام 

قانون  ومن   161 واملادة  البينات  قانون 

عليه  املدعى  الزام  املدنية  املحاكمات  ا�صول 

يدفع  باأن  ربابعه  احمد  حممد  ابراهيم 

للمدعي فرا�ض م�صلم ح�صني عرعر مبلغ 990 

دينار اردين مع ت�صمني املدعى عليه الر�صوم 

وامل�ساريف.

ومبثابة  املدعي  بحق  وجاهيًا  حكمًا 

قاباًل  عليه  املدعى  بحق  الوجاهي 

لالعرتا�ض

�صاحب  ح�صرة  با�صم  علنًا  وافهم  �صدر 

احل�صني  ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  اجلاللة 

املعظم يف 2019/2/28.

اخطار �شادر عن دائرة تنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية: 11330

/2019 �س
ا�سم املحكوم عليه: 

ا�شامة �شالح عبد اهلل �شالح
عنوانه: جمهول مكان القامة.

رقم العالم/ال�سند التنفيذي: )2018/953(  

/ تاريخه: )2019/3/13(

حمل �صدوره: تنفيذ عمان

دينار   )6104.569( به/الدين:  املحكوم 

والفائدة  والأتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم 

ال�صداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  القانونية 

التام.

ع�صر  خم�صة  خالل  توؤدي  اأن  عليك  يجب 

اىل  الخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يومًا 

الأردين  الأهلي  البنك  له/�صركة  املحكوم 

وكيلها املتحدون للقانون والتحكيم - املحامي 

مكة/بجانب  �صارع  طهبوب/عنوانه:  احمد 

 ،)06/5548787( هاتف   ،41 ال�صمان/عمارة 

املبلغ املبني اأعاله.

واذا انق�صت هذه املدة ومل توؤد الدين املذكور 

اأو تعر�ض الت�صوية القانونية، �صتقوم دائرة 

التنفيذية  املعامالت  مببا�صرة  التنفيذ 

الالزمة قانونًا بحقك.

حمكمة بداية جزاء - جنح اجلمارك 

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر

رقم الدعوى: 17-48/)2019-623( 

- �شجل عام   الهيئة/القا�شي: اياد انور 

ح�شن اجلريودي
ا�سم الظنني:

 ALMZD TRADING -1 

AGENCIES CO
 2- بهاء فريد حممد عي�شى.

 3- طارق �شوقي جمال �شبيح.
املهنة: جتاري.

 - بغداد  العراق/العراق  العنوان: 

جمهول القامة.

التهمة: تهريب. 

املوافق  الحد  يوم  ح�صورك  يقت�صي 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2019/9/8

الدعوى رقم اأعاله التي اقامها عليك 

احلق العام وم�صتكي: دائرة اجلمارك 

العامة.

تنفذ  املحدد  املوعد  يف  حت�صر  مل  فاإذا 

عليها  املن�صو�ض  الحكام  بحقك 

ا�صول  وقانون  اجلمارك  قانون  يف 

املحاكمات  اجلزائية.

مذكرة تبليغ موعد جل�شة للم�شتاأنف 

�شدهم

�شادرة عن حمكمة ا�شتئناف اجلمارك

رقم الدعوى: 2019/386 ا�شتئناف جزاء   

هيئة القا�شي الرئي�س ع�شام اأبو غنيم

املطلوب تبليغهم امل�ستاأنف �سدهم:

م�شلح حممود ابراهيم الكيال

اياد عبد اهلل ابراهيم القي�شيه

منذر حممد را�شم احمد احلمار�شه

خالد ابراهيم حممد الزعبي

احمد �شالح حممود الكيال

عبد البا�شط علي يو�شف احلمد

حممد م�شلح حممود الكيال 

جمهولو مكان القامة.

الحد  يوم  ح�سوركم  يقت�سي 

التا�سعة  ال�ساعة   2019/9/8 املوافق 

املقدم  ال�صتئناف  يف  للنظر  �صباحًا 

العام  النائب  م�صاعد  امل�صتاأنف  من 

ويف  لوظيفته  بال�صافة  اجلمركي 

ت�صري  احل�صور  عن  تخلفكم  حال 

يف  عليها  املن�صو�ض  الحكام  عليكم 

قانون ا�صول املحاكمات اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنح اجلمارك 

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر

رقم الدعوى: 17-48/)2019-1115( 

- �شجل عام   الهيئة/القا�شي: ماجده عبد 

املجيد عبد املهدي املخاتره
ا�سم الظنني:

 1- موؤ�ش�شة عمر اللحام للتجارة.

 2- فادي عمر عبد الفتاح اللحام.

 3- عمر عبد الفتاح ح�شني اللحام.
العمر: 7 �سنة.

حي   - ال�سمايل  الزرقاء/اجلبل  العنوان: 

 - الثاين  اهلل  عبد  امللك  �صارع   - القاد�صية 

هاتف: 0795482248

بتعهد  مدخلة  مبواد  الت�صرف  التهمة: 

واملقايي�ض  املوا�صفات  جمركي/موؤ�ص�صة 

)204/جمارك و 18/قانون املوا�صفات(.

املوافق  اخلمي�ض  يوم  ح�صورك  يقت�صي 

الدعوى  يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2019/9/5

العام  احلق  عليك  اقامها  التي  اأعاله  رقم 

وم�صتكي: دائرة اجلمارك العامة.

فاإذا مل حت�صر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك 

الحكام املن�صو�ض عليها يف قانون اجلمارك 

وقانون ا�صول املحاكمات  اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنح اجلمارك 

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر

رقم الدعوى: 17-48/)2019-1159( 

- �شجل عام   الهيئة/القا�شي: اياد انور 

ح�شن اجلريودي
ا�سم الظنني:

�شركة الوفاء لت�شنيع اجهزة النارة 

واللوحات الكهربائية.
العمر: 8 �سنة.

العنوان: عمان/خلدا - قرب المانة - 

رقم الهاتف: 079665516

مدخلة  مبواد  الت�صرف  التهمة: 

املوا�صفات  جمركي/موؤ�ص�صة  بتعهد 

18/قانون  و  )204/جمارك  واملقايي�ض 

املوا�صفات(.

املوافق  الأحد  يوم  ح�صورك  يقت�صي 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2019/9/8

الدعوى رقم اأعاله التي اقامها عليك 

عام  مدعي  وم�صتكي:  العام  احلق 

اجلمارك.

تنفذ  املحدد  املوعد  يف  حت�صر  مل  فاإذا 

عليها  املن�صو�ض  الحكام  بحقك 

ا�صول  وقانون  اجلمارك  قانون  يف 

املحاكمات  اجلزائية.

اخطار �شادر عن دائرة تنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية:

 2019/12370 ب
ا�سم املحكوم عليه: 

جواد حممد عقله العلي
عنوانه: جمهول مكان القامة.

التنفيذي:  العالم/ال�سند  رقم 

)2018/2800(  / تاريخه: )2018/9/27(

حمل �صدوره: تنفيذ عمان

دينار   )11289.742( به/الدين:  املحكوم 

والفائدة  والأتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم 

ال�صداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  القانونية 

التام.

ع�صر  خم�صة  خالل  توؤدي  اأن  عليك  يجب 

اىل  الخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يومًا 

وكيلها  الأهلي  البنك  له/�صركة  املحكوم 

املحامي   - والتحكيم  للقانون  املتحدون 

مكة/بجانب  �صارع  طهبوب/عنوانه:  احمد 

 ،)06/5548787( هاتف   ،41 ال�صمان/عمارة 

املبلغ املبني اأعاله.

واذا انق�صت هذه املدة ومل توؤد الدين املذكور 

اأو تعر�ض الت�صوية القانونية، �صتقوم دائرة 

التنفيذية  املعامالت  مببا�صرة  التنفيذ 

الالزمة قانونًا بحقك.

اخطار �شادر عن دائرة تنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية:

 2019/21345 �س
ا�سم املحكوم عليه: 

فادي حممد احمد ابو زيد
عنوانه: جمهول مكان القامة.

التنفيذي:  العالم/ال�سند  رقم 

)2019/2376(  / تاريخه: )2019/2/21(

حمل �صدوره: تنفيذ عمان

املحكوم به/الدين: )512.32( دينار والر�سوم 

وامل�صاريف والأتعاب والفائدة القانونية من 

تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام.

ع�صر  خم�صة  خالل  توؤدي  اأن  عليك  يجب 

اىل  الخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يومًا 

الأردين  الأهلي  البنك  له/�صركة  املحكوم 

وكيلها املتحدون للقانون والتحكيم - املحامي 

مكة/بجانب  �صارع  طهبوب/عنوانه:  احمد 

 ،)06/5548787( هاتف   ،41 ال�صمان/عمارة 

املبلغ املبني اأعاله.

واذا انق�صت هذه املدة ومل توؤد الدين املذكور 

اأو تعر�ض الت�صوية القانونية، �صتقوم دائرة 

التنفيذية  املعامالت  مببا�صرة  التنفيذ 

الالزمة قانونًا بحقك.

مذكرة اخطار كفيل 

رقم الدعوى التنفيذية 

  2013/1409

مو�شوع الق�شية : تنفيذ  اربد

ا�سم الكفيل :

 اميمه حممود حممد عوي�س 

عنوانهم : جمهول مكان القامة 

ا�صم املكفول : مازن تي�صري يا�صني تي�صري

رد  قررت  اربد  ا�صتئناف  حمكمة  ان  مبا 

مكفولك  من  املقدم  احلب�ض  قرار  ا�صتئناف 

امل�صتحقة  املبالغ  بدفع  املكفول  يقم  ومل 

الهلي   البنك  �صركة  له  املحكوم  ل�صالح 

والبالغة )5200( دينار  فيتوجب عليك عمال 

التنفيذ  قانون  من  )20/هـ(  املادة  باحكام 

خم�صة  خالل  املبالغ  هذه  دفع   )2007  /25(

ع�سر يوما من تاريخ تبلغك الخطار 



اعالن بيع ثاين باملزاد العلني �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 

بداية �صرق عمان

 يف الق�صيةالتنفيذية رقم 2019/2320ع
 واملتكونة بني:

الدائن / املحكوم له : بنك الأردن  وكياله  املحاميان ا�صامه 

�صكري و�صادي ايبف.
 املدين / املحكوم عليه :وليد �سليمان حمي الدين عبد القادر .

يعلن للعموم بانه مطروح للبيع يف املزاد العلني كامل  ح�س�ص املدين اأعاله 

جنوب  اأرا�سي  القوي�سمة  قرية  عوي�ص  حو�ص 1   3563/132 رقم  فيال�سقة 

االوىل  الدرجه  من  االردن  بنك  الدائن   لدين  تامينا  واملو�سوعه  عمان 

مبوجب �سند تامني دين رقم1592  معاملة 114  من الدرجة االأوىل بقيمة 

ت�سعة وع�سرون الف وت�سعمائة وخم�سة وع�سرون دينار  . 

مقامة  والبناية  القوي�سمة  منطقة  يف  ال�سقة  �سمنها  والتي  البناية  تقع 

من  القوي�سمة   44 لوحة  عوي�ص   1 حو�ص   3563 رقم  االأر�ص  قطعة  على 

على  البناية  وتقع  و�سقق  طوابق  االأر�ص  ونوع  القوي�سمة  قرية  اأرا�سي 

ب�سارع  معروفني  وال�سرقية  اجلنوبية  باجلهة  يحدانها  معبدين  �سارعني 

مفلح الروا�سدة و�سارع عبداهلل بن حج�ص وتقع �سمن حي معروف با�سم 

االمرية عالية والعمارة حتمل الرقم 14 ح�سب ترقيم امانة عمان الكربى 

وعمر البناية حوايل 5 �سنوات والبناية واقعة �سمن حي �سكني والبناية 

على  مفروزة  والعمارة  متوفرة  االأ�سا�سية  اخلدمات  وكافة  جيد  ت�سطيب 

وم�سعد  درابزين  مع  رخام  درج  بيت  و�سمنها  وال�سقق  الطوابق  قانون 

كهربائي والبناية اربع واجهات حجر والبناية معروفة با�سم نبيل احلتة 

6 كافة اخلدمات متوفرة للبناء .

من  ال�سمالية  ال�سقة  وهي   3563/132 الرقم  حتمل  ال�سقة   : ال�سقة  و�سف 

 95 م�ساحتها  والبالغ  م�سرتكة  منافع  املعترب  �سطحها  عدا  الثالث  الطابق 

مرت مربع وال�سقة لها مدخل من بيت الدرج وهي موؤلفة من غرفة �سيوف 

االأر�سية �سرياميك وحمام �سيوف وغرفينت نوم واحدة ما�سرت مع حمام 

وغرفة معي�سة مفتوحة على املطبخ واملطبخ راكب املنيوم واجهة واحدة 

وال�سبابيك  خ�سب  الداخلية  واالبواب  بلكونة  ويوجد  وعلوية  �سفلية 

اأر�سية كامل ال�سقة �سرياميك  املنيوم مع اباجورات مع ديكورات جب�سني 

والت�سطيب العام لل�سقة جيد .

االتقديرات :

قيمة  تكون  وعليه  دينار   340 مببلغ  الواحد  املربع  املرت  قيمة  تقدير  مت 

ال�سقة =

م�ساحة ال�سقة 95 مرت مربع ×340 دينار = 32300 دينار اثنان وثالثون الف 

وثالثمائة دينار 

فمن له الرغبة باملزايدة عليه مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية �سرق 

عمان خالل خم�سة ع�سر يومًا من اليوم التايل من تاريخ ن�سر هذا االعالن 

القيمة  من   %10 معه  ي�سطحب  ان  على  حمليتني  يوميتني  �سحيفتني  يف 

املقدرة كتاأمينات للدخول باملزاد العلني على ان ال تقل ن�سبة املزايدة عن 

تعود  والطوابع  الداللة  و  الن�سر  اأجور  باأن  علمًا  املقدرة،  القيمة  من   %50

على املزاود االخري.

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �صرق عمان

مذكرة تبليغ حكم �صادرة عن حمكمة الغرفة 

القت�صادية – عمان 

رقم الدعوى :  106 – 2 / )  48 - 2018    ( – �صجل 

الق�صايا القت�صادية  

تاريخ احلكم :  18 / 6 /  2019
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عمان / وكياله املحاميان ا�سامة �سكري و ماهر ادعي�ص 

املطلوب تبليغه و عنوانه :  

1 . تالل �صفا بدران للمقاولت / �صركة حممد احلجاج 

و حممد العو�صي 

2 . خالد �صعد الدين حجرات مامكغ 

عمان / املدينة الريا�سية �سارع دوار املدينة 

الريا�سية عمارة اللوزي 

خال�سة احلكم :  

: احلكم بالزام املدعى عليهم بالتكافل  اوال 

ر�سيد  للمدعية  يدفعوا  بان  الت�سامن  و 

و  دينار   50322 البالغ  و  ال�سامن  خطابات 

اثنان  و  ثالثمائة  و  الفا  خم�سون  فل�ص   457

و  �سبعة  و  اربعمائة  و  دينارا  ع�سرون  و 

خم�سون فل�سا 

االوىل  عليها  املدعى  بالزام  احلكم   : ثانيا 

ب�سفتها مدينة و املدعى عليه الثاين حممد 

املدعى  و  فيها  �سريكا  و  لها  كفيال  ب�سفته 

و  لها  كفيلة  ب�سفتها  هند  الثالثة  عليها 

كفيال  ب�سفته  �سالح  اخلام�ص  عليه  املدعى 

ب�سفته  زياد  ال�ساد�ص  عليه  املدعى  و  لها 

يدفعوا  بان  الت�سامن  و  بالتكافل  لها  كفيال 

اجلاري  العمالء  ودائع  ر�سيد  للمدعية 

و  دينار   57006 البالغ  و  القرو�ص  و  م�ستحق 

47 فل�ص �سبعة و خم�سون الفا و �ستة دنانري 

و �سبعة و اربعون فل�سا 

الرابع  عليه  املدعى  عن  الدعوى  رد   : ثالثا 

به  املدعى  املبلغ  لباقي  بالن�سبة  خالد 

املدعى  باقي  عن  الدعوى  ورد   ، مبواجهته 

به  املدعى  املبلغ  لباقي  بالن�سبة  عليهم 

مبواجهتهم 

الر�سوم  عليهم  املدعى  ت�سمني   : رابعا 

الن�سبية و امل�ساريف الن�سبية يدفع منها كل 

مبلغ  و  عليه  به  حكم  ما  ن�سبة  منهم  واحد 

اجراء  بعد  حماماة  اتعاب  بدل  دينار   960

املدعى  خ�سره  وما  ك�سبه  ما  بني  التقا�ص 

كل  منها  يدفع  اخلام�ص  و  الثالثة  عليهما 

به  حكم  ما  بن�سبة  عليهم  املدعى  من  واحد 

املبلغ املحكوم  القانونية عن  الفائدة  عليه و 

به بالن�سبة لكل واحد من املدعى عليهم من 

كون   ( التام  ال�سداد  حتى  و  املطالبة  تاريخ 

تاريخ  من  القانوين  ب�سعرها  حت�سب  الفائدة 

اقامة الدعوى 

حمكمة �صلح جزاء ال�صلط

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه/بالن�صر

رقم الدعوى 11 - 3 )1848 - 2019( 

- �صجل عام الهيئة/القا�صي منار ابراهيم 

احمد احل�صن

ا�سم امل�ستكى عليه 

�صهري حممد عر�صان ابو الهيجاء

العمر 49 �سنة

العنوان ماح�ص/امليدان اجلنوبي

التهمة خمالفة احكام القانون )62(.

املوافق  االحد  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

يف  للنظر   9:00 ال�ساعة   2019/9/8

الدعوى رقم اعاله التي اقامها عليك 

احلق العام وم�ستكي 

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االأحكام  عليك  

ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون 

املحاكمات اجلزائية.

حمكمة �صلح جزاء ال�صلط

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه/بالن�صر

رقم الدعوى 11 - 3 )1847 - 2019( 

- �صجل عام الهيئة/القا�صي احمد �صلمان 

حممد الطراونه

ا�سم امل�ستكى عليه 

عمار عبد الفتاح خنيف�س 

العودات.
العمر 52 �سنة

م�سجد  ماح�ص/قرب  العنوان 

الفاروق.

التهمة خمالفة احكام القانون )62(.

املوافق  االحد  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

يف  للنظر   9:00 ال�ساعة   2019/9/8

الدعوى رقم اعاله التي اقامها عليك 

احلق العام وم�ستكي 

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االأحكام  عليك  

ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون 

املحاكمات اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�صلط 

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�صر

رقم الدعوى: 4-11/)2019-298( - 

�صجل عام   الهيئة/القا�صي: خوله عبد 

اهلل عبد الفتاح الر�صدان

ا�سم الظنني: 

غدير يو�صف فهد النجار.
العمر: 42 �سنة.

العنوان: عمان/تالع العلي.

التهمة: االحتيال )417(. 

املوافق  اخلمي�ص  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

الدعوى  يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2019/9/5

العام  احلق  عليك  اقامها  التي  اأعاله  رقم 

وم�ستكي: م�سطفى فوزي م�سطفى غندور.

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

قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

اجلزائية.

حمكمة �صلح حقوق الزرقاء

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه/

بالن�صر

رقم الدعوى: 1-10/)4095-

2019(-�صجل عام

الهيئة/القا�صي: حممد نور خالد حممود 

نوافله
ا�سم املدعى عليه وعنوانه: 

اأيوب عزام اأحمد بركات
املحكمة  قلم  مراجعة  �سرورة  /مع 

الدعوى  الئحة  من  ن�سخة  ال�ستالم 

وحافظة امل�ستندات

الزرقاء - جبل طارق �سارع االأمرية 

بناية   - اأني�ص  �سيدلية  قرب  �سلمى 

رقم )68(

الثالثاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

للنظر   9 ال�ساعة   2019/9/10 املوافق 

اأقامها  والتي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف 

�سفوة  بنك  �سركة  املدعي  عليك 

اال�سالمي

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االأحكام  عليك 

اأ�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية.

وزارة العدل

حمكمة بداية حقوق عمان 

مذكرة تبليغ حكم/بالن�صر

رقم الدعوى 5-2 )518-2015( �صجل عام 

تاريخ احلكم 2018/2/18
طالب التبليغ وعنوانه عاي�ص �سليمان �سامل الزوايده 

احل�سني  جبل  قعوار  يو�سف  املحامي  اال�ستاذ  عمان/تبليغ 

مركز  خلف   44 رقم  قعوار  عمارة  القا�سم  الدين  عز  �سارع 

امن احل�سني 

املطلوب تبليغه وعنوانه 

1-�صامل تي�صري �صالح عليكو 

2-تي�صري �صالح ها�صم عليكو 
اربد /احلي ال�سرقي-حي ال�سلول قرب موؤ�س�سة دروا�سه 

خال�سة احلكم: 

لهذا وتاأ�سي�سا على ما تقدم تقرر املحكمة :

القانون املدين  املادتني )256 و 266، 267 ( من  عماًل باأحكام 

املواد )163 و 166و 167 ( من قانون اأ�سول املحاكمات املدنية 

واملادة )46(  من قانون نقابة املحامني واملواد ) 10 و 12  و 15 

واجلدول   2001 ل�سنة   32 رقم  االإلزامي  التامني  نظام  من   )

امللحق به 

بالتكافل  والثاين  االول  عليهما  املدعى  بالزام  احلكم   .1

والت�سامن ان يدفعا للمدعي مبلغ  158270 دينار  . 

والت�سامن  بالتكافل  الثالثة  عليها  املدعى  بالزام  احلكم   .2

للمدعي مبلغ  الثاين بان تدفع  و   املدعى عليهما االول  مع 

املبلغ املحكوم به املدعى  اأ�سل  12284  دينار و 550 فل�ص من 

عليهما االول و الثاين    .

3. وعماًل باأحكام ت�سمني املدعى عليهم الر�سوم وامل�ساريف 

من  القانونية  والفائدة  حماماة  اتعاب  دينار  الف  ومبلغ 

تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.

قراراً وجاهيًا بحق املدعي ومبثابة الوجاهي بحق املدعى 

عليهما االول والثاين ووجاهيا اعتباريا بحق املدعى عليها 

الثالثة �سدر با�سـم ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك عبد اهلل 

لال�ستئناف  قاباًل  اهلل   حفظه  املعظم  احل�سني  ابن  الثاين  

بتاريخ 2018/12/18 

وزارة العدل

حمكمة �صلح حقوق جنوب عمان 

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه 

/يالن�صر 

رقم الدعوى   1-2 )2019-2616( 

�صجل عام 

الهيئة/ القا�صي ختام ح�صني توفيق 

احلجاج 

ا�سم املدعى عليه وعنوانه 

عباده حممد حممد خليل 
اهلل  عبد  منجرة  �سبعة  البان  عمان/دخلة 

حممد خليل 

املوافق  اخلمي�ص  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

الدعوى  يف  للنظر   9.00 ال�ساعة   2019/9/12

رقم اعاله والتي اقامها عليك املدعي �سركة 

اعمدة البيت التجارية 

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنية.

الرقم : 5352 / 2019 ع 

التاريخ : 2019/8/21

اخطار تبليغ و�صع يد �صادر عن دائرة 

تنفيذ حمكمة بداية عمان 
اىل املحكوم عليه : 

علي معني حممد عبد اهلل 
عنوانه : عمان / اجلبيهة �سارع عبد القادر 

ب 3 �سقة 6

 5352 رقم)  التنفيذية  بالق�سية  تقرر  لقد 

/ 2019 ع ( اخطاركم باأنه مت اجراء معاملة 

من  اخلربة  تقدير  توريد  ومت  اليد  و�سع 

تنفيذ  دائرة  من  املعينني   اخلرباء  قبل 

كنت  فاإذا  عليه  و  عمان  بداية  حمكمة 

على  اال�ستئناف  او   / و  االعرتا�ص  ترغب 

على  اخلرباء  من  املقدم  اخلربة  تقرير 

العقار قطعة االر�ص رقم 102 / 112 حو�ص 

51 جحرة اجلنوبي من ارا�سي عمان مو�سوع 

ع�سرة  خالل  الدعوى  هذه  يف  املنفذ  ال�سند 

ايام تلي تاريخ تبلغك االخطار . 

خالفا لذلك يتم ال�سري باالجراءات ح�سب 

اال�سول .

ماأمور التنفيذ 

حمكمة �صلح جزاء جنوب عمان

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه/بالن�صر

رقم الدعوى 2 - 3 )6152 - 2019( - 

الهيئة/القا�صي زياد  �صجل عام 

عي�صى عبد الكرمي ابو عرابي العدوان

ا�سم امل�ستكى عليه 

فخري كامل فخري ازحيمان
العمر 32 �سنة

ال�سارع   - ال�سوق  عمان/خريبة  العنوان 

 - املركزي  ال�سوق  ا�سارة  قرب   - الرئي�سي 

مالك بن فخري ازحيمان.

التهمة �سيك ال يقابله ر�سيد )421(.

املوافق  االثنني  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2019/9/16 ال�ساعة 09:00 للنظر يف الدعوى 

العام  احلق  عليك  اقامها  التي  اعاله  رقم 

وم�ستكي �سركة بنك �سفوة اال�سالمي.

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك  

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االأحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية.

حمكمة �صلح جزاء مادبا

مذكرة تبليغ حكم/بالن�صر

رقم الدعوى: 12-3/)973-2019(-�صجل عام

تاريخ احلكم: 2019/6/30

طالب التبليغ وعنوانه: �سليم مروان �سعيد الركيبات

عمان - �سارع مكة بناية )167( ط2

وكيله االأ�ستاذ لينا ح�سني عمر عمر

املطلوب تبليغه وعنوانه: 

ر�صا من�صور اأحمد ح�صن
الثاين  اهلل  عبد  امللك  �سارع  ال�سرقي  احلي   - مادبا 

الطابق  ركبه  اأبو  مروان  جممع  احلمد  م�سجد  مقابل 

االأول

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

املحكمة ما يلي:

اأ�سول  قانون  من   )178( املادة  باأحكام  عماًل   -1

)ر�سا  عليه  امل�ستكى  اإدانة  اجلزائية  املحاكمات 

بجرم  اجلن�سية(  ح�سن/م�سري  اأحمد  من�سور 

باالقدام  م�سروعة  غري  بطريقة  الكهرباء  ا�ستعمال 

التيار  �سرقة  بق�سد  الكهربائي  بالعداد  العبث  على 

الكهربائي خالفًا الأحكام املادة )399/1/3( من قانون 

الكهرباء  قانون  من   )51( املادة  وبداللة  العقوبات 

العام واحلكم عليه باحلب�ص مدة �ستة اأ�سهر والر�سوم.

لالعرتا�ص  قاباًل  عليه  امل�ستكى  بحق  غيابيًا  حكمًا 

ح�سرة  با�سم   2019/6/30 بتاريخ  علنًا  واأفهم  �سدر 

ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  الها�سمية  اجلاللة  �ساحب 

احل�سني املعظم حفظه اهلل ورعاه.

دائرة تنفيذ عمان  

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ 

رقم الدعوى التنفيذية 11-5/

)31914-2019( - �صجل عام - ك  
ا�سم املحكوم عليه / املدين:

 هيفاء معزوز �صالح �صالح 
ح�سني  �ص   / احل�سني  جبل   / عمان  عنوانه 

منزل  �سرف  حمالت  بجانب   / الطراونة 

هيفاء 

حمل �سدوره تنفيذ عمان 

والر�سوم  دينار   3500 الدين   / به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت  

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

اىل  االخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما 

اهلل  عبد  حممد  عامر  الدائن   / له  املحكوم 

البيك املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�ص الت�سوية القانونية �ستقوم 

دائرة التنفيذ مببا�سرة املعامالت التنفيذية 

الالزمة قانونا بحقك 

ماأمور التنفيذ عمان

حمكمة �صلح جزاء ال�صلط

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه/بالن�صر

رقم الدعوى 11 - 3 )1845 - 2019( 

- �صجل عام الهيئة/القا�صي احمد �صلمان 

حممد الطراونه

ا�سم امل�ستكى عليه 

حممود ح�صني علي مفلح
العمر 43 �سنة

قرب   - املدار�ص  ماح�ص/حي  العنوان 

ماح�ص  �سركة  �ساحب   - الثانوية  املدر�سة 

لال�سكان - رقم الهاتف: 0777110055

التهمة خمالفة احكام القانون )62(.

املوافق  اخلمي�ص  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

الدعوى  يف  للنظر   9:00 ال�ساعة   2019/9/5

العام  احلق  عليك  اقامها  التي  اعاله  رقم 

وم�ستكي 

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك  

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االأحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية.

حمكمة �صلح حقوق عجلون 

مذكرة تبليغ حكم / بالن�صر 

رقم الدعوى 20-1/ )675-2019( - �صجل عام 

تاريخ احلكم 2019/6/27 
طالب التبليغ وعنوانه �سعيد فالح حممد خطاطبه 

عجلون / الوهادنه 

وكيله اال�ستاذ عثمان حممد نايف بني ن�سر  

املطلوب تبليغه وعنوانه 

علي عامر يا�صني الطراونه 
مدر�سة  مقابل   -  26 �سارع  اجلديدة  الزرقاء    / الزرقاء 

ال�سجرة الطيبة لالطفال عمارة رقم 53 طابق 3

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

ما يلي :

1- عمال باحكام املادتني )10 و 11( من قانون البينات احلكم 

بالزام املدعى عليه علي عامر يا�سني الطراونة بتاأدية مبلغ 

للمدعي  دينار  وثالثون  واربعمائة  االف  خم�سة   )5430(

�سعيد فالح حممد خطاطبة .

ا�سول  قانون  من   )167 و   166 و   161( املواد  باحكام  عمال   -2

املحامني  نقابة  قانون  من   )46/4( واملادة  املدنية  املحاكمات 

 )272( ومبلغ  وامل�ساريف  الر�سوم  عليه  املدعى  ت�سمني 

القانونية  والفائدة  حماماة  اتعاب  و�سبعون  واثنان  مائتان 

بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية يف 2019/4/9 وحتى 

ال�سداد التام.

تغرمي  التنفيذ  قانون  من   )7/4( املادة  باحكام  عمال   -3

املبلغ  خم�ص  الطراونة  يا�سني  عامر  علي  عليه  املدعى 

الها�سمية  االردنية  اململكة  خلزينة  تدفع  به  املحكوم 

وار�سال ن�سخة عن القرار لوكيل ادارة ق�سايا الدولة.

ومبثابة  لال�ستئناف  قابال  املدعي  بحق  وجاهيا  قرارا 

الوجاهي بحق املدعى عليه قابال لالعرتا�ص �سدر وافهم 

بتاريخ  املعظم  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  با�سم  علنا 

. 2019/6/27

وزارة العدل

حمكمة �صلح حقوق عمان 

مذكرة تبليغ حكم/بالن�صر

رقم الدعوى 

5-1 )7517-2019( �صجل عام 

تاريخ احلكم 2019/4/24
طالب التبليغ وعنوانه

�سركة فريد حممد �سعيد ابو الهوى و�سركاه 

ا�سماعيل  زكي  ا�سماعيل  وعنوانه  تبليغه  املطلوب 

ال�سطل 

ال�سطل-الطابق  احل�سني-جممع  عمان/جبل 

االر�سي-هاتف 0795635802 مكتب حماماه )حمامي( 

خال�سة احلكم: 

وعليه تقّرر املحكمة وعماًل باأحكام املادة )1818( من 

جملة االأحكام العدلية ما يلي: 

و)224(  و)223(   )222( املواد  باأحكام  1.عمـــــــــــاًل 

من  و)11(   )10( واملادتني  التجارة  قانون  من  و)227( 

زكي  )اإ�سماعيل  عليه  املدعى  اإلزام  البينات،  قانون 

اإ�سماعيل ال�سطل( باأداء مبلغ )2960( دينار للمدعية 

)�سركة فريد حممد �سعيد اأبو الهوى و�سركاه(.

اأ�سول  قانون  من   )161( املادة  باأحكام  2.عمـــــــــــاًل 

الر�سوم  عليه  املدعى  ت�سمني  املدنية  املحاكمات 

وامل�ساريف .

3.عمـــــــــــاًل باأحكام املادتني )166( و)167( من قانون 

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

 )148( مبلغ  بدفع  عليه  املدعى  اإلزام  املحامني  نقابة 

تاريخ  من  القانونية  والفائدة  حماماة  اأتعاب  دينار 

ا�ستحقاق اأول كمبيالة وحتى ال�سداد التام.

لالإ�ستئناف  قاباًل  املدعية  بحق  وجاهيًا  حكمًا 

قابال  عليه  املدعى  بحق  الوجاهي  ومبثابة 

�ساحب  ح�سرة  با�سم  علنًا  واأفهم  �سدر  لالإعرتا�ص 

املعظم  احل�سني  ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  اجلاللة 

2019/4/24 ورعاه" يف  اهلل  "حفظه 

وزارة العدل

دائرة تنفيذ عمان 

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/بالن�صر 

رقم الدعوى التنفيذية 11-5 )21903-

2019( �صجل عام-ك
ا�سم املحكوم عليه/ املدين 

نبيل �صعدي حممود عبد اهلل 
احل�سني-�سارع  عمان/جبل  عنوانه 

املدنية  االحوال  دائرة  الكهرباء-بجانب 

واجلوازات –حمالت اال�سدقاء للديكور 

رقم االعالم/ال�سند التنفيذي 1

تاريخه 

حمل �سدوره تنفيذ عمان

املحكوم به/ الدين 300 دينار 

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

االخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما 

ال�سعودية  �سركة  له/الدائن   املحكوم  اىل 

للتجارة والتوريدات املبلغ املبني اعاله. واذا 

او  الدين املذكور  انق�ست هذه املدة ومل توؤد 

دائرة  �ستقوم  القانونية،  الت�سوية  تعر�ص 

التنفيذية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ 

الالزمة قانونا بحقك. 

ماأمور التنفيذ عمان 

وزارة العدل

حمكمة �صلح جزاء عمان 

مذكرة تبليغ خال�صة حكم جزائي

رقم الدعوى 

5-3 )5282-2019( �صجل عام 
ا�سم امل�ستكى عليه

 نبيل طارق م�صطفى عبد اهلل 
عبد  ال�سرق-�سارع  ليايل  �سالة  عمان/طرببور-خلف  العنوان 

�سارع �سوكت حميد-عمارة رقم  ال�سواربه-املتفرع من  اهلل قبالن 

عمر  ال�سكان  تابعة  والعمارة  الي�سار  جهة  االر�سية  ال�سقة   )11(

الفقيه رقم )25( 

نوع اجلرم االحتيال 

ا�سم امل�ستكي رامز حممد �سعيد نهار الروابده واخرون 

خال�سة احلكم لذلك وتا�سي�سا على ما تقدم تقرر املحكمة ما يلي: 

لذلك وتاأ�سي�سًا على ما تقدم تقرر املحكمة مبا يلي  : 

املحاكمات  ا�سول  قانون  من    178 و   177 املادة  باأحكام  عماًل    -1

اجلزائية ادانة امل�ستكى عليه  بجرم االحتيال باال�سرتاك خالفا 

�سنة  باحلب�ص  عليه  واحلكم  العقوبات  قانون  من    76 و   417 للمادة 

واحدة والر�سوم والغرامة مائتي دينار والر�سوم  

2-  وعمال باأحكام املواد  )1818 من جملة االأحكام العدلية( و ) 256 

و 267 من القانون املدين ( و 3 ، 6 ، 27 ، 33 ، 34  من قانون البينات ( 

و  ) 161 ، 166  من االأ�سول املدنية ( و)46 من قانون نقابة املحامني 

( اإلزام املدعى عليه باحلق ال�سخ�سي    باأداء قيمة االدعاء باحلق 

  )) دينار  االف  ع�سر  ثمانية  دينار))    )  18000( بواقع  ال�سخ�سي 

ومبلغ  وامل�ساريف  الر�سوم  وت�سمينه  ال�سخ�سي  باحلق  للمدعي 

املطالبة  تاريخ  من  القانونية  والفائدة  حماماة  اتعاب  دينار     1000

حتى ال�سداد التام .

وافهم  �سدر  لالعرتا�ص   قابال  عليه  امل�ستكى  بحق  غيابيا  حكمًا 

علنا ًبا�سم ح�سرة �ساحب اجلاللة الها�سمية

امللك عبد اهلل الثاين  ابن احل�سني املعظم )حفظه اهلل(

بتاريخ 2019/4/30  

وزارة العدل

دائرة تنفيذ �صمال عمان 

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/بالن�صر 

رقم الدعوى التنفيذية 11-1 )2661-

2019( �صجل عام-ك
ا�سم املحكوم عليه/ املدين  

جانتي ع�صام �صريف الدين ر�صتم 
ال�سري-حي  وادي  بيادر  عمان/  عنوانه 

عبد  �سارع  املدين  الدفاع  ال�سناعة-قرب 

الرحمن االموي عمارة 17 حمل املختار ملواد 

البناء 

رقم االعالم/ال�سند التنفيذي 231

تاريخه 

حمل �سدوره تنفيذ �سمال عمان

والر�سوم  دينار   631 الدين   به/  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت  

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

اىل  االخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما 

املحكوم له/الدائن عامر مروح فار�ص م�سعود 

املدة  هذه  انق�ست  واذا  اعاله.  املبني  املبلغ 

الت�سوية  تعر�ص  او  املذكور  الدين  توؤد  ومل 

مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم  القانونية، 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك. 

ماأمور التنفيذ �صمال عمان 

 وزارة العدل

دائرة تنفيذ عمان 

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/بالن�صر 

رقم الدعوى التنفيذية 11-5 )20913-

2019( �صجل عام-ب
ا�سم املحكوم عليه/ املدين

 رفعت عطا حممود ابو �صامه 
طلوع  بداية  البلد  و�سط  عمان/  عنوانه 

بنك  مبنى  االول  الدوار  عمان-باجتاه  جبل 

من  حمل  اول  اخللفية  اجلهة  من  اال�سكان 

اجلهة اليمني

-3711(  2-5 التنفيذي  االعالم/ال�سند  رقم 

2018(�سجل عام 

تاريخه 2018/11/27

حمل �سدوره تنفيذ عمان

والر�سوم  دينار   28000 الدين  به/  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت 

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

اىل  االخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما 

عبد  احمد  اهلل  عبد  له/الدائن   املحكوم 

انق�ست  واذا  اعاله.  املبني  املبلغ  ع�ساف  اهلل 

تعر�ص  او  املذكور  الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه 

التنفيذ  دائرة  �ستقوم  القانونية،  الت�سوية 

الالزمة  التنفيذية  املعامالت  مببا�سرة 

قانونا بحقك. 

ماأمور التنفيذ عمان 

وزارة العدل

دائرة تنفيذ ال�صلط  

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/بالن�صر 

رقم الدعوى  11-11 )2019-1441(

�صجل عام 
ا�سم املحكوم عليه/ املدين 

جواد �صعيد علي اليماين 
ماح�ص  بلدية  ماح�ص/بجانب  عنوانه  

اجتاه  من  الرابع  املخزن  رهف  بقالة  مقابل 

البلدية 

رقم االعالم/ال�سند التنفيذي 1441/2019

تاريخه 

حمل �سدوره تنفيذ ال�سلط 

والر�سوم  دينار   500 الدين  به/  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت 

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

االخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما 

حممد  عبد  حممد  له/الدائن   املحكوم  اىل 

انق�ست  واذا  اعاله.  املبني  املبلغ  ال�سياب 

تعر�ص  او  املذكور  الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه 

التنفيذ  دائرة  �ستقوم  القانونية،  الت�سوية 

الالزمة  التنفيذية  املعامالت  مببا�سرة 

قانونا بحقك. 

ماأمور التنفيذ ال�سلط  

اخطار �صادر عن دائرة تنفيذ

حمكمة  �صلح املزار اجلنوبي

رقم الدعوى التنفيذيه :  2019/472  

املحكوم عليه املدين : 

الرباء عبد احلفيظ م�صلم القراله

العنوان  : جمهول مكان العنوان 

نوع ال�سند : �سند  تامني دين مقابل اموال غري منقولة                                     

�سند رهن رقم :  30                    من الدرجة االوىل       تاريخة 

2017/1/31  :

حمل �سدوره : مديرية ت�سجيل ارا�سي املزار اجلنوبي 

املحكوم به/ الدين :33600  ثالثة و ثالثون  الف و �ستمائة  

العموالت  و  الفائده  و  امل�ساريف  و  الر�سوم  و  اردين  دينار 

حتى ال�سداد التام .

يجب عليك ان توؤدي خالل ثالثني يوما تلي تاريخ ن�سر هذا 

املبني  املبلغ  االحتاد  بنك  له/الدائن  املحكوم  اىل  االخطار 

اعاله و اذا انق�ست هذه املده و مل توؤدي الدين املذكور اعاله 

�ستقوم دائرة التنفيذ مببا�سرة املعامالت التنفيذيه االزمه 

قانونا بحقك .

مامور تنفيذ حمكمة �صلح املزار اجلنوبي                     


