










�إعالن بيع ثالث

�صادر عن د�ئرة تنفيذ حمكمة �صلح دير عال �ملوقرة

يف �لق�صية �لتنفيذية رقم )2019/298(

املتكونة فيما بني :

الدائن : البنك الإ�سالمي الأردين وكيله املحامي احمد اأبو زنط.

�ملدين : عماد حممد �حمد �لطردة. 

البنك  الدائن  بني  املتكونة  اأعاله،  رقم  التنفيذية  الق�سية  يف  العلني  باملزاد  للبيع  مطروح  باأنه  للعموم  يعلن 

الإ�سالمي الأردين وكيله املحامي احمد ابو زنط وبني املدين/ عماد حممد احمد الطردة قطعة الأر�ض رقم )51( 

حو�ض رقم )3( اأبو الزيغان من اأرا�سي قرية اأبو الزيغان والعائدة ملكيتها لل�سيد/ عماد حممد احمد الطردة.

اأوًل : و�سف قطعة الأر�ض:-

قطعة الأر�ض رقم )51( حو�ض رقم )3( اأبو الزيغان من اأرا�سي قرية اأبو الزيغان م�ساحتها 

)1 دومن و139.69م2( ونوع الأر�ض مريي و�سفة ال�ستعمال زارعي و�سفة ال�ستخدام �سكن )اأ( ويحدها من ال�سمال 

القطعة رقم )67( ومن ال�سرق القطعة رقم )50( ومن الغرب القطعة رقم )52( ومن اجلنوب �سارع زارعي )12.5م( 

من نف�ض احلو�ض والقرية وجميع اخلدمات متوفرة ومائلة قلياًل جلهة اجلنوب وخالية من الإن�ساءات والأ�سجار. 

ثانيًا : التقدير:

قدر �سعر املرت املربع الواحد من قطعة الأر�ض مببلغ )15( دينار.

وعليه )1139.69 × 15 دينار = 17095.350 دينار( ) �سبعة ع�سر األفًا وخم�سة وت�سعون دينار وفل�سـ 350 ــًا(.

فعلى من يرغب باملزاودة مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة �سلح دير عال املوقرة خالل خم�سة ع�سر يومًا تلي تاريخ 

هذا الإعالن م�سطحبًا معه تاأمني )10%( من القيمة املقدرة امل�سار اإليها اأعاله علمًا باأن اأجور الدللة والطوابع على 

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

ماأمور تنفيذ

حمكمة �صلح دير عال

�عالن بيع ثالث  باملز�د �لعلني 

�صادر عن د�ئرة تنفيذ �صرق عمان

 بالق�صية �لتنفيذية رقم 2019/1124 

�لد�ئن: �لبنك �ال�صالمي �الردين 

�ملدين: �صلمان عبد �لغني م�صعود جعارة 
يعلن للعموم بانه مطروح للبيع باملزاد العلني وعن طريق هذه الدائرة كامل  ال�سقة رقم -101 املقامة على قطعة الأر�ض رقم 2965 

حو�ض رقم2 )الرواق( قرية النويجي�ض  من اأرا�سي �سرق عمان  واملرهونة للبنك ال�سالمي 

الو�سف العام:

-العقار عبارة عن ال�سقة  -101 املقامة على قطعة الأر�ض رقم 2965 حو�ض رقم2 )الرواق( قرية النويجي�ض من ارا�سي �سرق عمان 

م�ساحتها 326 م 2 وهي ال�سقة ال�سرقية  من الطابق الت�سوية 198 م2 ويتبع لها ال�سقة ال�سرقية من الطابق الر�سي 128م2 عدا �سطحها 

واململوكة للمحكوم عليه �سلمان عبدالغني م�سعود جهارة  كامال .

وال�سقة تقع يف منطقة طارق �سارع الب�سة حي اخلزنة عمارة رقم 6 وعمر البناء 7 �سنوات تقريبا بناء من احلجر االبي�ض بالط 

رخام م�سورة بالكامل م�ستوى احلي جيد واخلدمات متوفرة .

-الت�سوية ال�سرقية مكونة من �سالة وحمام �سيوف ومطبخ خزائن خ�سب علوي و�سفلي و3 غرف نوم احداها ما�سرت ودرج داخلي 

رخام ار�سيات �سرياميك غرف النوم بالط موازيك حملي ديكورات جب�سني كورني�ض وبحرات حمايات حديد اباجورات و�سبابيك 

املنيوم ترا�ض امامي مبلط ومدخل م�ستقل .

-الطابق الر�سي ال�سقة اجلنوبية ال�سرقية مكونة من �سالة معي�سة ومطبخ نظام امريكي وحمام ومعي�سة وغرفتني نوم ما�سرت 

ال�سقة مت�سلة مع طابق الت�سوية بدرج داخلي وم�سغولة من قبل امل�ستاأجر حممود عالن باإيجار 4800 دينار 

التقدير : �سعر املرت املربع 420 دينار �سامال كافة التح�سينات .

420*326 =136920 دينار 

الإعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  تلي  يوما  ع�سرة  خم�سة  خالل  عمان  �سرق  حمكمة  تنفيذ  دائرة  مراجعة  باملزاودة  يرغب  فمن  وعليه 

القيمة املقدرة  املزاودة عن 50% من  اأن ل تقل قيمة  اأعاله على  اإليه  امل�سار  للعقار  القيمة املقدرة  م�سطحبا معه تاأمني )10%( من 

باأن  علمًا    )  hhhps://auctions.moj.gov.jo( اللكرتونية  باخلدمات  اخلا�ض  العدل  لوزارة  اللكرتوين  املوقع  اىل  الدخول  او 

الدللة والطوابع على املزاود الأخري.

مامور تنفيذ �صرق عمان  

�عالن بيع باملز�د �لعلني للمرة �لثالثة �صادر عن د�ئرة تنفيذ حمكمة بد�ية �ملفرق �ملوقرة

يف �لدعوى �لتنفيذية رقم 2019/126 ع 
يعلن للعموم اأنه مطروح للبيع باملزاد العلني وعن طريق هذه الدائرة يف الق�سية رقم )2019/126 ع( واملتكونة فيما 

ال�سعراوي  وطارق  معروف  ومراد  بركات  وليد  علي«  »حممد  املحاميان  وكياله  ال�ستثماري(  )البنك  له  املحكوم  بني 

وهيثم العواملة وحممد العجلوين واملحكوم عليهما �سركة �سيد الكوز و�سركاه/قطعة الر�ض رقم 20 من احلو�ض رقم 

2 الر�سده حي 0 لوحة رقم 1 ارا�سي قرية اأم ال�سراب من ارا�سي حمافظة املفرق.

و�سف القطعة

والرت�سيم  املوقع  وخمطط  الرا�سي  وخمطط  الت�سجيل  �سند  وهي  الينا  امل�سلمة  للمربزات  واملطابقة  الك�سف  بعد 

الر�ض  وقطعة  الواقع  على  وكذلك  النطباق  متام  بع�سها  على  منطبقة  انها  تبني  اأعاله  الق�سية  مو�سوع  للقطعة 

مو�سوع الق�سية اعاله هي من النوع امللك تقع يف اجلنوبية الغربية لبلدة اأم ال�سراب ي�سلها طريق زراعي غري معبد 

تربتها �سفراء متيل للحمرة و�سكلها غري منتظم و�سطحها منب�سط، ل يوجد بها خدمات، ومن �سمنها بئر ارتوازية 

معطل حمفور مبوجب الرخ�سة رقم 425 م�سجل با�سم املدعو �سيد �سامل غامن الكوز مبوجب كتاب نقل امللكية رقم 

2674/10/4/4 تاريخ 2015/3/4، ومت عمل جتربة على البئر بتاريخ 2015/1/24، وموا�سفات البئر كما يلي:

1- العمق الكلي للبئر 353م.

2- �سطح املاء ال�ساكن 207م.

3- عمق امل�سخة 340 م.

4- قطر ما�سورة الدفع 4 ان�ض.

5- قطر النقا�سه 3  ان�ض.

6- النتاج 70 م 3/�ساعة.

7- ن�سبة امللوحة 800 جزء باملليون.

8- ل يوجد م�سخة �سطحية وكذلك ل يوجد حمول كهرباء على البئر اثناء الك�سف.

التقدير:

* بعد الطالع على �سعر ال�سا�ض بدائرة الرا�سي وا�سعار العقارات يف املنطقة فاننا نقدر مبلغ دينار ون�سف للمرت 

املربع الواحد من القطعة مو�سوع الق�سية اأعاله، وقيمتها ت�ساوي:

* ار�ض العقار /213305مx 2  1.5 د للمرت = 319957 دينار.

قيمة البئر = 225000 دينار.

املجموع = 544957 دينار فقط خم�سمائة واربعة واربعون الفًا وت�سعمائة و�سبعة وخم�سون ديناراً ل غري.

فعلى من يرغب بالدخول باملزاد احل�سور اىل حمكمة بداية املفرق خالل خم�سة ع�سر يومًا من اليوم التايل لن�سر هذا 

فقط  دينار   544957.68267 البالغة  اليد  و�سع  عند  املقدرة  القيمة  من   %10 معه  م�سطحبًا  املحلية  بال�سحف  العالن 

اأن ل تقل بدل املزاود عن 50% من القيمة  خم�سمائة واربعة واربعون الفًا وت�سعمائة و�سبعة وخم�سون ديناراً على 

املقدرة علمًا باأن اجور الن�سر والدللة والطوابع على املزاود الأخري.

ماأمور تنفيذ حمكمة بد�ية �ملفرق

�نذ�ر بالعودة �ىل �لعمل

�ملوظف/حممد حامد يا�صني 

�لذنيبات �ملحرتم

عن  متغيب  اإنك  حيث 

تاريخ  منذ  عملك  مركز 

يرجى  لذا   ،2019/8/24

خالل  العمل  اىل  العودة 

ن�سر  تاريخ  من  اأيام  ثالثة 

وبخالف  العالن،  هذا 

الجراءات  �ستتخذ  ذلك 

وفق  بحقك  القانونية 

القانون.

�ملنذرة

�ل�صركة �لوطنية للدو�جن

مذكرة تبليغ �لالئحة �ال�صتئنافية/بو��صطة 

�لن�صر

�صادر  عن حمكمة ت�صوية �الر��صي و�ملياه

يف ق�صية �لت�صوية رقم: 2015/31 ت�صوية 

�أر��صي �لروي�صد.
غ�سن  جهاد  التبليغ/امل�ستاأنفون:  طالب 

ر�سيد  احمد  املحامي  وكيله  الدبي�ض  عيد 

ال�سديفات.

املطلوب تبليغهم/امل�ستاأنف عليهم:

1- �صحاده حممد فنخ �لنعيم.

2- من�صور حممد فنخ �لنعيم.

3- �حمد حممد فنخ �لنعيم.

4- �حمد طالب �حمد غامن.
الرا�سي  ت�سوية  حمكمة  مراجعة  عليكم 

عمان/الدوار  جبل  يف  الكائنة  واملياه 

وذلك  قانونيًا  وكياًل  عنكم  تر�سلوا  اأو  الول 

وخالفًا  الن�سر  تاريخ  من  اأيام  ع�سرة  خالل 

القانونية  الجراءات  بحقكم  تتخذ  لذلك 

املن�سو�ض عليها يف القانون.

قا�صي حمكمة ت�صوية �الر��صي و�ملياه

و�ئل م�صاعده

حمكمة جنايات �حد�ث �ل�صلط

مذكرة تبليغ متهم/بالن�صر

رقم �لدعوى: 5-75/)2019-113( - 

�صجل عام  �لهيئة/�لقا�صي: �لهيئة �الوىل 

- جنايات �حد�ث

ا�سم املتهم:

 �صالح حممد فيا�ض �لوتار

العمر: 15 �سنة

العنوان: ال�سونة اجلنوبية/اجلوفه.

التهمة: ال�سرقة املو�سوفة )404(.

املوافق  الربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

الدعوى  يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2019/9/11

العام  احلق  عليك  اقامها  التي  اأعاله  رقم 

وم�ستكي حامد حميد حامد حممد

ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون  يف 

املحاكمات اجلزائية.

حمكمة بد�ية جز�ء - جنح �جلمارك 

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�صر

رقم �لدعوى: 17-48/)2019-1105( 

- �صجل عام  �لهيئة/�لقا�صي: �صامر �حمد 

عبد �لكرمي �لطر�ونه

ا�سم الظنني:

 1- حممد �صليمان عيد �لقدمان.

 2- حامد حممد �صلمان �بو عامره.

 العمر: 27 �سنة.

العنوان: القويرة/الرا�سديه.

التهمة: تهريب.

املوافق  الحد  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

الدعوى  يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2019/9/8

العام  احلق  عليك  اقامها  التي  اأعاله  رقم 

وم�ستكي: دائرة اجلمارك العامة.

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك 

الحكام املن�سو�ض عليها يف قانون اجلمارك 

وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية.

حمكمة �صلح جز�ء �ل�صلط

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه/بالن�صر

رقم �لدعوى 11 - 3 )1756 - 2019( 

- �صجل عام �لهيئة/�لقا�صي ر�ئد بطر�ض 

حنا عرجان

ا�سم امل�ستكى عليه 

نهال �صامح عبد �لكرمي �ل�صو�عري
العمر 31 �سنة

حي  الدبور  نقب  ال�سلط/ال�سالمل  العنوان 

القطاطوه منزل م�ستقل.

ر�سائل  توجيه  يف  وتدخل  حتري�ض  التهمة 

تهديد اأو منافية لالآداب او نقل خرب خمتلق 

باحدى و�سائل الت�سالت )75/بدللة املادة 

.))80(

املوافق  الحد  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

الدعوى  يف  للنظر   9:00 ال�ساعة   2019/9/15

العام  احلق  عليك  اقامها  التي  اعاله  رقم 

وم�ستكي زكريا فائق �سحاده زيد.

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك  

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  الأحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية.

حمكمة بد�ية جز�ء - جنايات )جنايات �صغرى( �ل�صلط

قر�ر �المهال

رقم �لدعوى: 11-5/)446-2019( - �صجل عام  

�لهيئة/�لقا�صي: �لهيئة �الوىل - جنايات

اىل املتهم: 

يو�صف غالب يو�صف �لزعبي
الرقم الوطني: 9921018305

 )2019-446(/5-11  : رقم  اجلزائية  الق�سية  يف  �سادر 

- �سجل عام

املحاكمات  اأ�سول  قانون  من   243 املادة  باأحكام  عماًل 

اجلزائية اقرر امهالك مدة ع�سرة اأيام من تاريخ ن�سر 

القرار لت�سليم نف�سك لل�سلطات الق�سائية عن التهمة:

الوجه  على  ال�سرب   -  )1/467( العامة  الراحة  اقالق 

الدوات  وحيازة  حمل   - مكرر/1(   334( حادة  باأداة 

احلادة واخلطرة على ال�سالمة )156(.

واإنني اآمر كل فرد من اأفراد الأمن العام القاء القب�ض 

عليك وت�سليمك للمراجع املخت�سة وعلى كل من يعلم 

مبحل وجود املتهم اأن يخرب ال�سلطات املخت�سة.

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

اأموالك  وتو�سع  العدالة  وجه  من  فاراً  ف�ستعترب 

وجه  من  فاراً  دمت  ما  احلكومة  اإدارة  حتت  واأمالكك 

اأية  اقامة  من  ومتنع  بها  الت�سرف  من  وحترم  العدالة 

بعد  فيه  تتعهد  التزام  اأو  ت�سرف  كل  ويعترب  دعوى 

ذلك باطاًل. 

اجلل�سة يوم: اخلمي�ض   تاريخ: 2019/9/5   09:00

�سدر يف: 2019/9/3 

رئي�ض �ملحكمة 

حمكمة جنايات �حد�ث �ل�صلط

مذكرة تبليغ متهم/بالن�صر

رقم �لدعوى: 5-75/)2019-115( - 

�صجل عام  �لهيئة/�لقا�صي: �لهيئة �الوىل 

- جنايات �حد�ث

ا�سم املتهم: 

�حمد علي ح�صني �بو طبيخ
العمر: 18 �سنة

العنوان: عمان/تالع العلي - لعب كرة قدم

عنه  الناجت  امل�سدد  بظرفها  ال�سرقة  التهمة: 

وحيازة  حمل   -  )2/401( ور�سو�ض  جروح 

ال�سالمة  على  واخلطرة  احلادة  الدوات 

.)156(

املوافق  الربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

الدعوى  يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2019/9/11

العام  احلق  عليك  اقامها  التي  اأعاله  رقم 

رويلي  من�سور  ح�سني  الله  عبد  وم�ستكي 

واآخرون.

ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون  يف 

املحاكمات اجلزائية.

حمكمة جنايات �حد�ث �ل�صلط

مذكرة تبليغ متهم/بالن�صر

رقم �لدعوى: 5-75/)2019-115( - 

�صجل عام  �لهيئة/�لقا�صي: �لهيئة �الوىل 

- جنايات �حد�ث

ا�سم املتهم:

 نبيل حممد �حمد �لعر�صان
العمر: 17 �سنة

امل�ستندة   - علندا  عمان/ابو  العنوان: 

0799653154

عنه  الناجت  امل�سدد  بظرفها  ال�سرقة  التهمة: 

جروح ور�سو�ض )2/401(.

املوافق  الربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

الدعوى  يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2019/9/11

العام  احلق  عليك  اقامها  التي  اأعاله  رقم 

رويلي  من�سور  ح�سني  الله  عبد  وم�ستكي 

واآخرون.

ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون  يف 

املحاكمات اجلزائية.

حمكمة جنايات �حد�ث �ل�صلط

مذكرة تبليغ متهم/بالن�صر

رقم �لدعوى: 5-75/)2019-113( - 

�صجل عام  �لهيئة/�لقا�صي: �لهيئة �الوىل 

- جنايات �حد�ث

ا�سم املتهم:

 �مني حممد �صيد�ن �حلجاحجة

العمر: 16 �سنة

العنوان: ال�سلط/اجلدعه الو�سطى.

التهمة: ال�سرقة املو�سوفة )404(.

يقت�سي ح�سورك يوم الربعاء املوافق 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2019/9/11

عليك  اقامها  التي  اأعاله  رقم  الدعوى 

حميد  حامد  وم�ستكي  العام  احلق 

حامد حممد

يف قانون حماكم ال�سلح وقانون ا�سول 

املحاكمات اجلزائية.

حمكمة بد�ية جز�ء - جنح �جلمارك 

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�صر

رقم �لدعوى: 17-48/)2019-1111( 

- �صجل عام  �لهيئة/�لقا�صي: ��صامة عبد 

�لغني عبد �لعزيز �لرعود
ا�سم الظنني:

 1- �صركة �أمين حالوه و�صريكه/حالوة 

للتوريد�ت.

 2- �مين برهان عثمان حالوه.

 3- ب�صام عبد �للطيف حممد �صحرور.
 العمر: 13 �سنة.

العنوان: عمان/تالع العلي - �سارع امللكة رانيا 

- بناية رقم 567 - هاتف:  065337881.

بتعهد  مدخلة  مبواد  الت�سرف  التهمة: 

واملقايي�ض  املوا�سفات  جمركي/موؤ�س�سة 

)204/جمارك و 18/قانون املوا�سفات(.

املوافق  الحد  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

الدعوى  يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2019/9/8

العام  احلق  عليك  اقامها  التي  اأعاله  رقم 

وم�ستكي: دائرة اجلمارك العامة.

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك 

الحكام املن�سو�ض عليها يف قانون اجلمارك 

وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية.

حمكمة جنايات �حد�ث �ل�صلط

مذكرة تبليغ متهم/بالن�صر

رقم �لدعوى: 5-75/)2019-113( - 

�صجل عام  �لهيئة/�لقا�صي: �لهيئة �الوىل 

- جنايات �حد�ث

ا�سم املتهم:

 ��صامه ها�صم حممد منيفي

العمر: 17 �سنة

العنوان: ال�سلط/وادي الكراد

التهمة: ال�سرقة املو�سوفة )404(.

املوافق  الربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

الدعوى  يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2019/9/11

العام  احلق  عليك  اقامها  التي  اأعاله  رقم 

وم�ستكي حامد حميد حامد حممد

ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون  يف 

املحاكمات اجلزائية.

حمكمة �صلح جز�ء �ل�صلط

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه/بالن�صر

رقم �لدعوى 11 - 3 )1792 - 2019( 

- �صجل عام �لهيئة/�لقا�صي زيدون �صالح 

حممود خري�ض

ا�سم امل�ستكى عليه

 وليد ح�صني علي �أبو رمان
العمر 72 �سنة

مدر�سة  مقابل   - ال�سلط/ال�سوانية  العنوان 

العزب.

العداد  اختام  ف�ض  او  العبث  التهمة 

الكهربائي )51(.

املوافق  الربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

الدعوى  يف  للنظر   9:00 ال�ساعة   2019/9/11

العام  احلق  عليك  اقامها  التي  اعاله  رقم 

امل�ساهمة  الكهرباء الردنية  وم�ستكي �سركة 

العامة املحدودة.

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك  

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  الأحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية.

حمكمة �صلح جز�ء �ل�صلط

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه/بالن�صر

رقم �لدعوى 11 - 3 )1756 - 2019( 

- �صجل عام �لهيئة/�لقا�صي ر�ئد بطر�ض 

حنا عرجان

ا�سم امل�ستكى عليه

 والء �صامح عبد �لكرمي �ل�صو�عري
العمر 26 �سنة

العنوان ال�سلط/ال�سبيحي - عرقوب الرا�سد

منافية  او  تهديد  ر�سائل  توجيه  التهمة 

و�سائل  باحدى  خمتلق  خرب  نقل  او  لالآداب 

الت�سالت )75/اأ(.

املوافق  الحد  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

الدعوى  يف  للنظر   9:00 ال�ساعة   2019/9/15

العام  احلق  عليك  اقامها  التي  اعاله  رقم 

وم�ستكي زكريا فائق �سحاده زيد.

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك  

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  الأحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية.

حمكمة بد�ية عمان

د�ئرة تنفيذ حمكمة بد�ية عمان

�عالن بيع ثالث باملز�د �لعلني

�صادر عن د�ئرة تنفيذ حمكمة بد�ية عمان

يف �لدعوى  �لتنفيذية رقم 2018/14799 ع
يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني يف الدعوى التنفيذية رقم 

اأعاله واملتكونة فيما بني :

الدائن املرتهن:- البنك العربي �ض. م. ع وكيله املحاميان يا�سر بكر وحممد 

�ساهني 

املدين الراهن: جهاد م�سطفى جرب فرحات

طابق  من  ال�سرقية  اجلنوبية  ال�سقة  وهي   )39/102-( الرقم  ذات  ال�سقة 

الت�سوية الوىل عدا �سطحها والبالغ م�ساحتها ح�سب �سند الت�سجيل 93م2 

حو�ض   )39( رقم  الأر�ض  قطعة  على  املقام  البناء  �سمن  تقع  وال�سقة 

)41( ام �سويوينه ال�سمايل لوحة رقم )45( قرية عمان من ارا�سي عمان 

لدين  �سمانًا  ع  م.  �ض.  العربي  البنك  )املرتهن(  الدائن  ل�سالح  واملرهونة 

 )695( رقم  الدين  تاأمني  �سند  مبوجب  اأعاله  املذكور  )الراهن(  املدين 

معاملة رقم )145( تاريخ )2013/5/29( من الدرجة الوىل بقيمة )23000( 

وامل�ساريف  والر�سوم  للفوائد  ا�سافة  دينار  األف  وع�سرون  ثالثة  دينار 

وحتى ال�سداد التام.

و�سف العقار

عليها  املقام  الر�ض  وتنظيم  �سقة  عن  عبارة  الدعوى  مو�سوع  العقار   *

ال�سمالية  باجلهة  يحدها  معبد  �سارع  على  البناية  وتقع  ج(  )�سكن  البناء 

معروف با�سم �سارع لبيبه ها�سم والر�ض غري منتظمة ال�سكل وتقع �سمن 

حي معروف با�سم )حي الزهور( والبناية التي �سمنها ال�سقة حتمل الرقم 

)29( ح�سب ترقيم امانة عمان الكربى والبناية واقعة �سمن حي �سكني 

و�سمال �سرق دوار الزهور والبناية مبنية من احلجر وخمدومة ببيت درج 

مفروزة  والعمارة  متوفرة  ال�سا�سية  اخلدمات  وكافة  حديد  درابزين  مع 

على قانون الطوابق وال�سقق والواجهات حجر.

* و�سف ال�سقة

الطابق  ال�سرقية من  ال�سقة اجلنوبية  الرقم -39/102 وهي  ال�سقة حتمل 

 93 الت�سجيل  �سند  ح�سب  م�ساحتها  والبالغ   �سطحها  عدا  الوىل  الت�سوية 

مطبخ  من  موؤلفة  وال�سقة  الدرج  بيت  من  مدخل  لها  وال�سقة  مربع  مرت 

مع  �سيوف  جناح  مع  املنيوم  �سفلي  واجهات  واأربع  علوي  واجهات   3 راكب 

واحدة  منهم  نوم  وغرفتي  وحمام  معي�سة  وغرفة  بورد  جب�سن  قاطع 

خ�سب  الداخلية  البواب  مبلط  خلفي  تر�ض  ويوجد  حمام  مع  ما�سرت 

وال�سبابيك املنيوم مع اباجورات والت�سطيب ب�سكل عام جيد.

التقدير

مت تقدير قيمة املرت املربع الواحد مببلغ )375( دينار فتكون قيمة ال�سقة 

ال�سيارات  ومواقف  الدرج  وبيت  واخلدمات  العقار  ار�ض  من  ي�سيبها  وما 

هي:

93مx 2 375 دينار = 34875 دينار.

اربعة وثالثون الف وثمامنائة وخم�سة و�سبعون دينار.

حمكمة  تنفيذ  دائرة  مراجعة  باملزاد  بالدخول  يرغب  فمن  وعليه 

بداية عمان خالل خم�سة ع�سر يومًا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن 

م�سطحبًا معه 10% من القيمة املقدرة للعقار على اأن ل تقل ن�سبة الدخول 

باملزاد عن 50% من القيمة املقدرة علمًا باأن ر�سوم الطوابع والدللة تعود 

على امل�سرتي املزاود الخري.

وملن يرغب باملزاودة الدخول على موقع الوزارة للمزاودة الكرتونيًا على 

auctions.moj.gov.jo املوقع التايل

ماأمور تنفيذ حمكمة بد�ية عمان

د�ئرة تنفيذ حمكمة بد�ية �صمال عمان
�لرقم 2016/1310 ع

�سادر  يوما  ع�سر  خم�سة  ملدة  العلني  باملزاد  اول  بيع  اعالن 

الق�سية  يف  عمان  بداية�سمال  حمكمة  تنفيذ  دائرة  عن 

التنفيذية رقم 2016/1310ع واملتكونة بني :-

�ملحكوم له /بنك �الردن/�صركة م�صاهمة عامة وكيله 

�ملحاميان ��صامة �صكري وهيثم �ل�صخانبة

و�ملحكوم عليه: �صليمان عبد �لقادر حممد ح�صني

رقم  ال�سقة  العلني  باملزاد  للبيع  مطروح  انه  للعموم  يعلن 

 6 رقم  حو�ض  730من  رقم  الأر�ض  قطعة  على  املقامة   122

لوحة  عمان  �سمال  اأرا�سي  من  اجلبيهة  قرية  م�سلم  خربة 

23 والبالغ م�ساحتها 173 مرت مربع والعائد ملكيتها للمحكوم 

ح�سب  واملو�سوفة  ح�سني  حممد  القادر  عبد  �سليمان  عليه 

تقرير اخلربة على النحو التايل : -

اأول: تفا�سيل املوقع: -

تقع قطعة الأر�ض املقام عليها ال�سقة مو�سوع الدعوى على 

من  املتفرع  اجلنوبية،  اجلهة  من  القفي(  اهلل  )�سيف  �سارع 

امللكي  اجلغرايف  املركز  خلف  اجلامعة،  حي  الر�سوان،  �سارع 

الأردين، وجامعة �سمية وجميع اخلدمات متوفرة باملوقع.

�سطحها  عدا  الثاين  الطابق  من  الغربية  هيال�سقة  العقار 

املعترب من منافع م�سرتكة رقمها )122( املقامة على قطعة 

قرية  م�سلم  خربة   )6( حو�ض  من   )730( رقم  الأر�ض 

نوع   ،)23( لوحة  عمان  �سمال  اأرا�سي  مديرية  اجلبيهة 

الأر�ض طوابق و�سقق وحتمل الرقم )5( ح�سب ترقيم امانة 

عمان/منطقة تالع العلي ام ال�سماق وخلدا/ حي اجلامعة، 

وحماطة  احلجر  من  واجهات  اأربع  لالإ�سكان(  )املروة  البناء 

باأ�سوار من احلجر وتتكون من اأربعة طوابق، وطابق ت�سوية، 

وحماية  الرخام  من  العمارة  درج  بالعمارة،  م�سعد  ويوجد 

من الدرابزين.

ثانيًا: و�سف ال�سقة:

مدخل ال�سقة من مدخل العمارة، تتكون ال�سقة من �سالون، 

ويتبع له حمام �سيوف الر�سيات من ال�سرياميك وال�سقف 

نوم  غرف  ثالثة  برندة،  على  مطل  اجلب�سني،  من  ديكور 

عنا�سر  باقي  خلدمة  افرجني  وحمام  ما�سرت  احداهما 

احلمامات  وجدران  ار�سيات  )اطقم(  احلمامات  ال�سقة 

بالط �سرياميك، مطبخ خزائن علوية و�سفلية من اخل�سب 

ال�سقة  اأبواب  �سرياميك،  بالط  املطبخ  وجدران  ار�سيات 

اباجورات  عليها  ويوجد  الملنيوم  وال�سبابيك  اخل�سب  من 

يدوية، ال�سقو مزودة بتدفئة.

التقدير :-

مت تقدير �سعر املرت املربع الواحد من ال�سقة 460دينار .

وعليه تكون القيمة الجمالية املقدرة لل�سقة :-

173 مX 2 460 دينار = 79580 دينار

)) ت�صعة و�صبعون �لفًا وخم�صمائة وثمانون(( دينار.

فمن له الرغبة بال�سراء عليه مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة 

بداية �سمال عمان خالل خم�سة ع�سر يوم من اليوم التايل 

من تاريخ ن�سر هذا الإعالن يف �سحيفتني يوميتني حمليتني 

املقدرة  القيمة  من   %10 وقدره  تاأمني  معه  وم�سطحبا 

كتاأمينات للدخول باملزاد العلني على ان ل تقل املزاودة عن 

والطوابع  الدللة  اجور  باأن  علما  املقدرة،  القيمة  من   %50

تعود على املزاود الخري .

ماأمور تنفيذ حمكمة بد�ية�صمال عمان

حمكمة �صلح حقوق �لزرقاء

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه/

بالن�صر

رقم �لدعوى: 1-10/)4095-

2019(-�صجل عام

�لهيئة/�لقا�صي: حممد نور خالد حممود 

نو�فله
ا�سم املدعى عليه وعنوانه: 

�أيوب عز�م �أحمد بركات
املحكمة  قلم  مراجعة  �سرورة  /مع 

الدعوى  لئحة  من  ن�سخة  ل�ستالم 

وحافظة امل�ستندات

الزرقاء - جبل طارق �سارع الأمرية 

بناية   - اأني�ض  �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 

ال�سالمي

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ض  الأحكام  عليك 

اأ�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية.

حمكمة بد�ية جز�ء - جنح �جلمارك 

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�صر

رقم �لدعوى: 17-48/)1131-

2019( - �صجل عام  �لهيئة/�لقا�صي: 

�صامر �حمد عبد �لكرمي �لطر�ونه
ا�سم الظنني:

 1- ��صامة عدنان مقر�ن.

 2- مو�صى حممود عبد �صلطف.
 العمر: 23 �سنة.

العنوان: عمان/قرب م�ست�سفى امللكة 

رقم   - الطبي  املجل�ض  خلف  علياء، 

الهاتف: 0795740887

التهمة: تهريب.

يقت�سي ح�سورك يوم الحد املوافق 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2019/9/8

الدعوى رقم اأعاله التي اقامها عليك 

احلق العام وم�ستكي: دائرة اجلمارك 

العامة.

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تنفذ 

عليها  املن�سو�ض  الحكام  بحقك 

ا�سول  وقانون  اجلمارك  قانون  يف 

املحاكمات اجلزائية.

حمكمة �صلح جز�ء �لطفيلة  

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه مدعى عليه  

باحلق �ل�صخ�صي / بالن�صر 

رقم �لدعوى 23 - 3/)2019-491( 

- �صجل عام 

�لهيئة / �لقا�صي �صعد طايل �صال�ض 

�ملجايل  
ا�سم امل�ستكى عليه 

غ�صان �حمد ح�صن �لك�صا�صبه 
العمر 30 �سنة 

القي�سر  حلويات   / الطفيلة  العنوان 

- الفرز 

القدح   -  )360( التحقري  التهمة 

)359( - الذم )358(

اخلمي�ض  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

 9.00 ال�ساعة   2019/9/12 املوافق 

الدعوى رقم اعاله  والتي  للنظر يف 

وم�ستكي  العام  احلق  عليك  اقامها 

حممود علي عيد اخلوالده 

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ض  الحكام  عليك 

ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون 

املحاكمات اجلزائية

حمكمة �صلح حقوق عمان 

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه 

/ بالن�صر 

رقم �لدعوى 5- 1 /)2019-16452( 

- �صجل عام 

�لهيئة / �لقا�صي �صفاء يو�صف حممود 

�القرع      

ا�سم املدعى عليه وعنوانه 

عالء حممود حممد �لزعبي 
عمان / عمان - الدوار الثالث - فندق 

القناة   - اخلام�ض  الطابق   - الرويال 

anb الف�سائية العربية

الثالثاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

 9.00 ال�ساعة    2019/9/10 املوافق 

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

نبيه  نان�سي  املدعي  عليك  اقامها 

نافع نوفل  

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ض  الحكام  عليك 

ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية.

حمكمة بد�ية جز�ء - جنح �جلمارك  

مذكرة تبليغ ظنني / بالن�صر 

رقم �لدعوى 48 - 17 / )1122 - 

2019( - �صجل عام

�لهيئة/�لقا�صي ��صامه عبد �لغني عبد 

�لعزيز �لرعود 
ا�سم الظنني 

1- موؤ�ص�صة نور �لهدى لتجارة �القم�صة 

و�الثاث/ حممد �حمد م�صطفى �لبخيت   

2- حممد �حمد م�صطفى �لبخيت 

�ملهنة جتاري 
حمطة  قرب   - علندا  ابو   / عمان  العنوان 

ا�سوار القد�ض 

بتعهد  مدخلة  مبواد  الت�سرف  التهمة 

واملقايي�ض  املوا�سفات  موؤ�س�سة   / جمركي 

)204/جمارك و 18 قانون املوا�سفات(

املوافق  الحد  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2019/9/8 ال�ساعة 9:00 

اقامها  التي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك احلق العام وم�ستكي دائرة اجلمارك 

العامة

تنفذ  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاإذا 

يف  عليها  املن�سو�ض  الأحكام  بحقك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  اجلمارك  قانون 

اجلزائية.

حمكمة بد�ية جز�ء - جنح �جلمارك  

مذكرة تبليغ ظنني / بالن�صر 

رقم �لدعوى 48 - 17 / )1057 - 

2019( - �صجل عامالهيئة/�لقا�صي �صامر 

�حمد عبد �لكرمي �لطر�ونة

ا�سم الظنني

 LUKA ANTIDZE -1 

2- �صركة �صيات �ل�صناعية م�صتثمر 

رقم )1965( املنطقة احلرة الزرقاء  

العمر 27 �سنة 

اجلديدة  الزرقاء   / الزرقاء  العنوان 

مقابل كني�سة ماريو�سف 

التهمة تهريب

يقت�سي ح�سورك يوم الحد املوافق 

2019/9/8 ال�ساعة 9:00 

التي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

وم�ستكي  العام  احلق  عليك  اقامها 

دائرة اجلمارك العامة

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تنفذ 

عليها  املن�سو�ض  الأحكام  بحقك 

ا�سول  وقانون  اجلمارك  قانون  يف 

املحاكمات اجلزائية.

حمكمة و�دي �ل�صري �ل�صرعية/�لق�صايا

�لرقم: 2019/405

�لتاريخ: 1441/1/4 هـ

�ملو�فق: 2019/9/3م

�عالن تبليغ قر�ر ��صتئنايف بالن�صر �صادرة عن حمكمة 

و�دي �ل�صري �ل�صرعية  �لق�صايا

اىل املبلغ اليه:

 حممود حممد عارف �أبو حماد
له  اقامة  حمل  واآخر  حاليًا  القامة  حمل  /جمهول 

الرابية/جممع  الردن/عمان/الرابية/دوار  يف 

طلة الرابية/الطابق اخلام�ض الروف بجانب فندق 

كري�ستال.

 2019/405 ا�سا�ض  ال�سرعية  الدعوى  ان  اعلمك 

عليك  واملقامة  وال�سرر  للغيبة  تفريق  ومو�سوعها 

اخلطيب  حممد  نبيل  نورهان  املدعية  قبل  من 

وبني  بينك  فيها  ال�سادر  احلكم  ت�سديق  مت  قد 

عقد  بف�سخ  والقا�سي  ا�ستئنافًا  املذكورة  املدعية 

احلكم  اعالم  مبوجب  بينكما  اجلاري  الزواج 

مبوجب   2019/6/27 تاريخ   598/598/111 رقم 

تاريخ   116560-2019/2690 رقم  ال�ستئنايف  القرار 

2019/9/2 وعليه جرى تبليغك ذلك ح�سب ال�سول 

حتريرا يف 2019/9/3.

حمكمة و�دي �ل�صري �ل�صرعية �لق�صايا

�لقا�صي

حممد حممود �لرو��صدة

حمكمة بد�ية جز�ء - جنح �جلمارك  

مذكرة تبليغ ظنني / بالن�صر 

رقم �لدعوى 48 - 17 / )1147 - 

2019( - �صجل عامالهيئة/�لقا�صي �صامر 

�حمد عبد �لكرمي �لطر�ونة
ا�سم الظنني

 1- �صركة غ�صن �لرمان لتجارة 

�ل�صيار�ت و�الآليات ولو�زمها

 2- ��صماعيل حممود مهنة 
املهنة مناطق حرة  

 T2372   0796625063 : العنوان هاتف

الزرقاء  احلرة  املنطقة   / الزرقاء 

مقطع  

التهمة تهريب

يقت�سي ح�سورك يوم الحد املوافق 

2019/9/8 ال�ساعة 9:00 

التي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

وم�ستكي  العام  احلق  عليك  اقامها 

دائرة اجلمارك العامة

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تنفذ 

عليها  املن�سو�ض  الأحكام  بحقك 

ا�سول  وقانون  اجلمارك  قانون  يف 

املحاكمات اجلزائية.

حمكمة �صلح حقوق عمان 

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه 

/ بالن�صر 

رقم �لدعوى 5- 1 /)2019-16101( 

- �صجل عام 

�لهيئة / �لقا�صي غادة د�ود حممد 

حمديه     

ا�سم املدعى عليه وعنوانه

 نبيل كرمي حممود �ل�صو�عره 
م�سجد  قرب   - التاج  جبل   / عمان 

ال�سهيد 

اخلمي�ض  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

 9.00 ال�ساعة    2019/9/12 املوافق 

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

يا�سني  حيدر  املدعي  عليك  اقامها 

�ساهي اجلبوري  

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ض  الحكام  عليك 

ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية.

د�ئرة تنفيذ فقوع

�خطار �صادر عن د�ئرة �لتنفيذ / بالن�صر 

رقم �لدعوى �لتنفيذية 11-52/)472-

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

 مو�صى عبد ربه مفلح �لليمون  
ال�سارع   - املرج   / الكرك   : عنوانه 

الرئي�سي - رقم الهاتف : 0796713113 

حمل �سدوره تنفيذ فقوع

دينار   1000 الدين   / به  املحكوم 

والر�سوم وامل�ساريف 

خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

هذا   تبليغك  تاريخ  تلي  يوما  ع�سر 

الدائن   / له  املحكوم  اىل  الخطار 

املبلغ  ال�سقور   من�سور  عبد  �سليمان 

املبني اعاله 

واذا انق�ست هذه املدة ومل توؤد الدين 

املذكور او تعر�ض الت�سوية القانونية 

مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

قانونا  الالزمة  التنفيذية  املعامالت 

بحقك 

ماأمور �لتنفيذ فقوع

�إعالن بيع باملز�د �لعلني للمرة �خلام�صة �صادر عن د�ئرة تنفيذ حمكمة بد�ية �صمال عمان

يف �لق�صية �لتنفيذية رقم 2018/1899

تقرر يف �لق�صية ذ�ت �لرقم 2018/1899 و�ملتكونة بني

�ملحكوم لها: �صركة مدحت ومهدي خالد لال�صكان

و�ملحكوم عليه: هاين �أحمد حممد �مليناوي
الطابق  من  اجلنوبية  ال�سقة  وهي   729/-121 رقم  ال�سقة  طرح  مت  باأنه  للعموم  يعلن 

مربع  مرت   171 الت�سجيل  �سند  ح�سب  م�ساحتها  والبالغ  �سطحها  عدا  الأوىل  الت�سوية 

وال�سقة تقع �سمن البناء املقام على قطعة الأر�ض رقم )729( حو�ض )6( خربة م�سلم 

لوحة  و�سقق(  )طوابق  الأر�ض  ونوع  لوحات  نظام   36 حي  اجلبيهة  قرية  اأرا�سي  من 

والغربية  ال�سمالية  باجلهة  يحدانها  معبدين  �سارعني  على  البناية  وتقع  اجلبيهة   36

�سكني  حي  �سمن  وتقع  عابدين  منري  و�سارع  املرعي  العزيز  عبد  ب�سارع  معروفني 

معروف با�سم )حي الكلية ال�سالمية( والبناء يحمل رقم 26 ح�سب ترقيم اأمانة عمان 

مفرزة  والعمارة  متوفرة  الأ�سا�سية  اخلدمات  وكافة  جيد  ت�سطيب  والبناء  الكربى 

على قانون الطوابق والبناية واجهات حجر نظيف وال�سقق خمدومة من بيت الدرج 

اخلدمات  وكافة  �سنوات   8 حوايل  البناء  وعمر  كهربائي  وم�سعد  حديد  درابزين  مع 

اأرا�سي �سمال عمان وتنظيمها  الأ�سا�سية متوفرة لها وت�سجيلها تابعة لدائرة ت�سجيل 

ملكيتها  والعائد  ب  �سكن  وتنظيمها  اجلبيهة  منطقة  الكربى  عمان  لأمانة  تابعة 

امليناوي واملقدرة من قبل اخلرباء مبوجب تقرير  اأحمد حممد  للمحكوم عليه هاين 

الك�سف واخلربة مببلغ 80370 ثمانون األف وثالثمائة و�سبعون دينار وقد زاود عليها 

املحكوم له مببلغ وقدره 40500 دينار.

خالل  عمان  �سمال  بداية  حمكمة  تنفيذ  دائرة  مراجعة  باملزاودة  يرغب  من  فعلى 

خم�سة ع�سر يومًا من اليوم التايل لتاريخ ن�سر هذا العالن بال�سحف املحلية م�سطحبًا 

تعود  والطوابع  والدللة  الن�سر  اأجور  باأن  علمًا  اأعاله  املقدرة  القيمة  من   )%10( معه 

من   )%2( عن  تقل  ل  العالن  هذا  على  ال�سم  ن�سبة  باأن  علمًا  الأخري،  املزاود  على 

القيمة املزاود بها.


