




اإعـــــــالن بيــــــع عقـــــــار للمرة الثالثة 

يف الق�ضية التنفيذية رقم )2017/1526ع( 

�ضادر عن  دائرة تنفيذ حمكمة جنوب عمان املوقرة 

يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني وعن طريق دائرة تنفيذ حمكمة جنوب عمان يف الق�ضية التنفيذية 

رقم )2017/1526ع( ال�ضقة اجلنوبية ال�ضرقية من الطابق الثاين عدا �ضطحها واملقامة على قطعة الأر�ض رقم )837( 

اأرا�ضي مديرية ت�ضجيل جنوب عمان  حو�ض رقم )4( امل�ضتندات واأم زعرورة لوحة رقم )25( قرية اجلويدة من 

واملتكونة بني :- 

املحكوم له : البنك الإ�ضالمي الأردين وكيله املحامي اأ�ضرف �ضمري حممد. 

واملحكوم عليه : عبد العزيز عزت عبد العزيز عطا وبكفالة عقاره.

و�ضف العقار :-

ال�ضقة اجلنوبية ال�ضرقية من الطابق الثاين عدا �ضطحها رقم )123( �ضمن عمارة �ضكنية حتمل الرقم )8( وا�ضمها 

�ضركة التغطية لالإ�ضكان مكونة من )4( طوابق كل طابق �ضقتني وكراجات والبالغ م�ضاحتها )106م2( حتمل الرقم 

)10( واملقامة على قطعة الأر�ض رقم )837( حو�ض رقم )4( امل�ضتندات واأم زعرورة لوحة رقم )25( قرية اجلويدة 

ح�ضب   )8( رقم  وعمارة  واليادودة  وجاول  ال�ضوق  خريبة  منطقة  �ضمن  عمان  جنوب  ت�ضجيل  مديرية  اأرا�ضي  من 

ترقيم اأمانة عمان الكربى وله مدخل من الواجهة ال�ضرقية ويقع البناء على �ضارع معبد من اجلهة ال�ضرقية كما هو 

مو�ضح باملخطط ال�ضادر من موقع م�ضتك�ضف عمان. 

وتتكون ال�ضقة من غرفة نوم ما�ضرت وغرفتني نوم احدهما حمام ما�ضرت وحمام عائلي ومطبخ مع معي�ضة مفتوحني 

على بع�ض و�ضالة �ضيوف يتبع له برندا والعقار ماأجر باأجرة �ضهرية )200( دينار للمدعو �ضمري البو�ضه وقطعة 

الأر�ض من نوع امللك.

الت�ضطيبات :- 

بورد  جم�ضن  ديكور  حبات  والأ�ضقف  ال�ضالون  واأ�ضقف  �ضرياميك  ال�ضالون  واأر�ضيات  حجر  البناء  واجهات  جميع 

عادي  دهان  واجلدران  ناعمة  بزرة  بلدي  بالط  النوم  غرف  واأر�ضيات  ديكورات  وبها  �ضرياميك  املعي�ضة  اأر�ضيات 

األوان وجدران واأر�ضيات احلمام واملطبخ �ضرياميك واحلمامات �ضاور بوك�ض وجدران ال�ضالون واملعي�ضة دهان اأمل�ضن 

وخزائن املطبخ علوية و�ضفلية من النوع اجليد والأبواب الداخلية من اخل�ضب اجليد والبناء غري مزود بالتدفئة 

والبناء مزود مب�ضعد وال�ضبابيك اأملنيوم مع حماية واأباجورات عادية والت�ضطيبات ب�ضكل عام جيدة اجلودة.

التقدير :-

دينار   )43000( واحدة  جملة  امل�ضرتكة  واخلدمات  العقار  اأر�ض  من  ن�ضيبها  مع  الدين  مو�ضوع  ال�ضقة  قيمة  •قدر 
اأردين )ثالثة واأربعون األف دينار(.

فعلى من يرغب باملزاودة التوجه اإىل دائرة تنفيذ حمكمة بداية جنوب عمان خالل خم�ضة ع�ضر يومًا تلي تاريخ 

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

من القيمة املقدرة، علمًا باأن اأجور الدللة والطوابع على املزاود الأخري.    

ماأمور تنفيذ 

حمكمة جنوب عمان

اإعـــــــالن بيــــــع عقـــــــار للمرة الثالثة 

يف الق�ضية التنفيذية رقم )2016/2069( 

�ضادر عن  دائرة تنفيذ حمكمة بداية عجلون املوقرة 

يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني وعن طريق دائرة تنفيذ حمكمة عجلون يف الق�ضية التنفيذية 

رقم )2016/2069( واملتكونة بني :- 

املحكوم له : البنك الإ�ضالمي الأردين وكيله املحامي اأ�ضرف �ضمري حممد. 

واملحكوم عليه : 1. عمر احمد ح�ضني الر�ضايدة.

2. خليل حممد حمد بني �ضلمان.

و�ضف العقار :-

قطعة الأر�ض رقم )43( حو�ض البلد رقم )4( لوحة رقم )98( حي رقم )8( من اأرا�ضي بلدة كفرجنة/ حمافظة عجلون وهي من 

نوع امللك وم�ضاحتها )158.29م2( تقع �ضمن حدود بلدية كفرجنة اجلديدة )منطقة كفرجنة( وتقع يف و�ضط بلدة كفرجنة تقريبًا 

واأحكام تنظيمها جتاري طويل تربتها حمراء �ضاحلة للزراعة والبناء ومقام عليها بناء طابق اأر�ضي قدمي �ضعبي وجزء من طابق 

اأول ويقع على طول واجهتها ال�ضمالية والغربية طرق مفتوحة ومعبدة وحتيط بها الأبنية ال�ضكنية وتتوفر لها كافة اخلدمات.

وعليه قدر قيمة املرت املربع الواحد )40( دينار وعليه )158.29م2 × 40 دينار = 6331.600 دينار( 

)�ضتة اآلف وثالثمائة واحدى وثالثون دينار وفل�ضـ 600 ـــاأً(. 

و�ضف الطابق الأر�ضي وجزء من الطابق الأول :-

والدب�ض  الأ�ضمنت  دكة  من  مبني  )138م2(  م�ضاحته  اأول  طابق  من  وجزء  اأر�ضي  طابق  من  مكون  بناًء  الأر�ض  قطعة  على  مقام 

من  ال�ضبابيك  خزائن  بدون  �ضعبي  ومطبخ  و�ضالون  غرف  ثالث  من  موؤلف  عامًا   )45( عن  يزيد  عمره  قدمي  امل�ضلحة  واخلر�ضانة 

احلديد واأبوابه اخلارجية من احلديد اأي�ضًا مبلط بالط بلدي وهو مق�ضور ومطرو�ض وبع�ض الق�ضارة من الداخل منهارة وحديد 

ال�ضقف مك�ضوف يف بع�ض الغرف.

وعليه قدر قيمة املرت املربع الواحد )65( دينار وعليه )138م2 × 62 دينار = 8970 دينار( 

)ثمانية اآلف وت�ضعمائة و�ضبعون دينار(. 

و�ضف الطابق الأول املقام فوق الطابق الأر�ضي :-

واأبوابه  احلديد  من  ال�ضبابيك  قدمي  امل�ضلحة  واخلر�ضانة  والدب�ض  ال�ضمنت  دكة  من  مبنى  )32م2(  م�ضاحته  ال�ضرقية  اجلهة  من 

اخلارجية من احلديد اأي�ضًا مبلط بالط بلدي وهو مق�ضور ومطرو�ض.

وعليه قدر قيمة املرت املربع الواحد )65( دينار وعليه )32م2 × 65 دينار = 2080 دينار( 

)األفان وثمانون دينار(. 

وعليه فاإن قيمة الأر�ض وما عليها من بناء ) الطابق الأر�ضي + الطابق الأول( = 

)6331.600 دينار + 8970 دينار + 2080 دينار = 17381.600 دينار( ) �ضبعة ع�ضر األفًا وثالثمائة واحدى وثمانون دينار وفل�ضـ 600 ــًا(

فعلى من يرغب باملزاودة التوجه اإىل دائرة تنفيذ حمكمة بداية عجلون خالل خم�ضة ع�ضر يومًا تلي تاريخ هذا الإعالن م�ضطحبًا 

معه تاأمني )10%( من القيمة املقدرة عند و�ضع اليد، وعلى اأن ل يقل بدل املزاودة عن 50% من القيمة املقدرة، علمًا باأن اأجور الن�ضر 

والدللة والطوابع على املزاود الأخري.    

ماأمور تنفيذ 

دائرة تنفيذ حمكمة بداية عجلون

انذار نهائي بالبيع  باملزاد العلني 

�ضادر عن دائره تنفيذ حمكمه بدايه �ضمال عمان 

يف الدعوى التنفيذيه ذات الرقم 2018/5636ع

واملتكونه فيما بني :

الدائن : �ضركه بنك الردن وكيالهما املحاميان ا�ضامه �ضكري و�ضادي 

ايبف.

واملدين :اجمد ح�ضني خلف الداودية .

يعلن للعموم بانه مطروح للبيع يف املزاد العلني كامل  ح�ض�ضاملدين اأعاله 

اأرا�ضي  اجلبيهة  قرية  �ضجرات  ام   8 حو�ض   1109/131 رقم   ال�ضقه  يف 

الدرجه  من  الردن  بنك  الدائن   لدين  تامينا   واملو�ضوعة  عمان  �ضمال 

الوىل مبوجب �ضند تامني دين رقم4279 معاملة 313 تاريخ 2017/11/27  

بقيمة �ضتون الف و�ضبعمائة وخم�ضة وع�ضرون دينار والفائده والر�ضوم 

والعمولت 

الو�ضف :

اجلامعة  حي  اجلبيهة  منطقة  الكربى  عمان  امانة  حدود  يف  العقار  يقع 

 9 رقم  عمارة  اخل�ضر  م�ضجد  مقابل  ح�ضني  علي  اإ�ضماعيل  احمد  �ضارع 

رقم  القطعة  على  مقام  والعقار  الكربى   عمان  امانة  ترقيم  ح�ضب  ب 

اأرا�ضي قرية اجلبيهة �ضمن  ام �ضجرات من   8 1109 �ضقة رقم 131 حو�ض 

الطابق  من  ال�ضمالية  ال�ضقة  وهي  عمان   �ضمال  اأرا�ضي  مديرية  اأرا�ضي 

الثالث عدا �ضطحها املعترب منافع م�ضرتكة وتبلغ م�ضاحتها 209 مرت مربع 

ثالث  من  مكونة  وال�ضقة  الداودية  خلف  ح�ضني  اجمد  للمالك  وتعود 

غرف نوم احدها ما�ضرت وثالث حمامات ومطبخ راكب و�ضالة حرف ال 

وبرنده ومعي�ضة والبالط الأر�ضي �ضرياميك وجدران املطبخ واحلمامات 

بور�ضالن ويوجد ديكورات من اجلب�ض ودهان تطبيع والباجورات راكبه 

وبالط الدرج جرانيت ويوجد دربزين حديد على الدرج وامل�ضعد �ضغال 

وال�ضبابيك املنيوم والبواب من اخل�ضب . 

التقديرات :

لل�ضقة مببلغ 485 دينار فتكون قيمة  الواحد  املربع  مت تقدير �ضعر املرت 

ال�ضقة :

× 485  دينار = 101365 دينار مائة وواحد  ال�ضقة 209  مرت مربع  م�ضاحة 

الف وثالثمائة وخم�ضة و�ضتون دينار .

الأردن  بنك  الأخري  املزاود  قبل  من  العقار  على  املزاودة  متت  بانه  علما 

وقد بلغت اخر مزاودة مبلغ وقدره 50683 دينار 

فعلى من يرغب باملزاوده مراجعه دائره تنفيذ حمكمه بدايه �ضمال عمان 

العالن  هذا  ن�ضر  لتاريخ  التايل  اليوم  يومامن  خم�ضةع�ضر   مده  خالل 

للدخول  تامينا  اليد  و�ضع  عند  القيمهاملقدره  من   %10 معه  م�ضطحبا 

املزاودة  قيمة  من   %5 من  اقل  �ضم  املدة  هذه  خالل  يجوز  ول  باملزاد  

الأخري والبالغة 50683 دينار وعلى من يرغب باملزاودة الكرتونيا املزاودة 

اجور  ان  علما   https://auctions.moj.gov.jo العدل  وزارة  موقع  عرب 

الن�ضر  املزاود الخري علما ان اجور  الن�ضر والدلله والطوابع تعود على 

والدلله والطوابع تعود على املزاود الخري 

مامور تنفيذ حمكمه بدايه �ضمال  عمان

اخطار �ضادر عن دائرة

تنفيذ عمان 

  رقم الدعوى  11-5/)18790  - 2018 

( – �ضجل عام - ك

ا�ضم املحكوم عليه /املدين :

 مو�ضى ابراهيم مو�ضى زياده 
عنوانه :  عمان / و�ضط البلد – �ض الها�ضمي – 

�ضوق اخل�ضار القدمي – ملحمة المل 

حمل �ضدوره تنفيذ  عمان 

املحكومية / الدين.     900

املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دينار   

والفائدة ان وجدت

ع�ضر  خم�ضة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

اىل  الخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما 

املحكوم له / الدائن

حممد يو�ضف حممد العمايره 

املدة  هذه  انق�ضت  واذا  اعاله  املبني  املبلغ 

ومل توؤدي الدين املذكور او تعر�ض الت�ضويه 

مببا�ضرة  التنفيذ  دائرة  �ضتقوم  القانونية 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك

ماأمور تنفيذ عمان 

مذكرة تبليغ حكم �ضادرة عن حمكمة بداية جزاء 

عمان  – جنح 
رقم الدعوى 5-4 /)2783- 2016 ( – �ضجل عام

تاريخ احلكم :  10 /03 /2019 
املنا�ضره  م�ضطفى  حممد  م�ضطفى    : التبليغ   طالب 

واآخرون 

ا�ضم الظنني وعنوانه

 اإيا�س ها�ضم حممد احلنبلي 
 – الفايز  عاكف  �ضارع   – الر�ضيد  �ضاحية    / عمان 

مقابل مدار�ض املنهل – رقم الهاتف : 0799342777

تقرر  تقدم  ما  على  وتا�ضي�ضا  لهذا    : احلكم  خال�ضة   

املحكمة مايلي:

رقم  العام  العفو  قانون  من   2 املادة  باحكام  عمال   .1

الظنني  عن  العام  احلق  دعوى  ا�ضثاط   2019 ل�ضنة   5

جنحة  بخ�ضو�ض  احلنبلي  حممد  ها�ضم  ايا�ض 

لحكام  خالفا  بالدائنني  ا�ضرار  بالغ�ض  التدخل 

بقانون  ل�ضمولها  العقوبات  قانون  من   80 و   441 املواد 

العفو العام.

2.وعمال باحكام املادة 177 من قانون ا�ضول املحاكمات 

احلنبلي  حممد  ها�ضم  ايا�ض  الظنني  ادانة  اجلزائية 

قانون  من   417 املادة  لحكام  وفقا  الحتيال  بجنحة 

�ضنوات  ثالث  مدة   باحلب�ض  عليه  واحلكم  العقوبات 

والغرامة 500 دينار والر�ضوم.

3.وعمال باحكام املادة 177 من قانون ا�ضول املحاكمات 

احلنبلي  حممد  ها�ضم  ايا�ض  الظنني  ادانة  اجلزائية 

بجنحة ا�ضاءة الئتمان وفقا لحكام املادة 4/423 من 

ثالث  مدة   باحلب�ض  عليه  واحلكم  العقوبات  قانون 

�ضنوات والر�ضوم.

4. وعمال باحكام املادة 72 من قانون العقوبات تقرر 

ايا�ض  الظنني  بحق  ال�ضد  العقوبة  تنفيذ  املحكمة 

�ضنوات  ثالث  مدة  احلب�ض  وهي  احلنبلي  ها�ضم 

والغرامة 500 دينار والر�ضوم. 

�ضدر   لال�ضتئناف  قابال  الوجاهي   مبثابة  حكما 

امللك  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة  با�ضم  علنا  وافهم 

عبداهلل الثاين ابن احل�ضني وافهم بتاريخ 2019/3/10 

دائرة تنفيذ الكرك

اخطار �ضادر عن دائرة التنفيذ/بالن�ضر

رقم الدعوى التنفيذية 11-34/)1966 

- 2013( - �ضجل عام - ك

ا�ضم املحكوم عليه / املدين 

�ضميح عبد املهدي مد اهلل 

احلبا�ضنه.
عنوانه: الكرك/راكني.

حمل �ضدوره: تنفيذ الكرك.

املحكوم به/الدين: 24360

ع�ضر  خم�ضة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

اىل  الخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما 

القرا�ض  موؤ�ض�ضة  الدائن   / له  املحكوم 

الزراعي املبلغ املبني اعاله. 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ضت  واذا 

القانونية  الت�ضوية  تعر�ض  اأو  املذكور 

املعامالت  مببا�ضرة  التنفيذ  دائرة  �ضتقوم 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك

ماأمور التنفيذ الكرك

مذكرة تبليغ موعد جل�ضه للمدعى عليه 

�ضادرة عن حمكمة �ضلح حقوق �ضرق عمان 

رقم الدعوى 3 -1 /)2019-3304( 

عام  – �ضجل 

الهيئة /القا�ضي :  رودينا اكرم جنيب 

عبابنه

ا�ضم املدعى عليه وعنوانه  

ماهر �ضليمان �ضلمان الطوره
بن  وافد  �ض   – الريا�ضية  املدينة   / عمان 

لتجارة  املميز  معر�ض  اجلراح  عبداهلل 

ال�ضيارات امل�ضتعملة بجانب �ضركة بيجو 

 16 املوافق  الإثنني  يوم  ح�ضورك  يقت�ضي 

/09 /2019 ال�ضاعة 00 :09 

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك املدعي

م�ضطفى حممود عوده اهلل الدرابيع

فاإذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�ضو�ض  الحكام 

ال�ضلح وقانون ا�ضول املحاكمات املدنيه  

اإنذار عديل موجه بوا�ضطة كاتب عدل 

حمكمة بداية �ضمال عمان

املنذر حممد زهري جميل �ضالح الرقم 

الوطني )9951021488(

عنوانه عمان – تالع العلي

املنذر اإليه :

 املحامي قتيبة احمد مو�ضى بني 

�ضالح
– عمارة  التل  و�ضفي  – �ضارع  خلدا  عنوانه 

 : الهاتف  : رقم   6 – ط  �ضابقًا  العربي  البنك 

0795854858

وانهاء  اإليه  املنذر  املحامي  عزل   : املو�ضوع 

واإلغاء وف�ضخ وعزل وكالته يف كافة الق�ضايا 

عمان  �ضمال  بداية  حمكمة  لدى  واملنظوره 

املوقرة

الق�ضية  من  بعزلك  ابلغك  ان  اود   : الطلب 

وعدم  منتهيه  وكالتك  واعتبار  اعاله 

ا�ضتخدامها نهائيا بعد تبليغ هذا الإنذار

وقد اعذر من انذر 

انذار عديل  بوا�ضطة كاتب العدل حمكمة بداية 

عمان الأكرم

رقم: 5-23- )22660-2019( - �ضجل عام - وثيقة
وطني  عي�ضى/رقم  عي�ضى  حممد  عامر  املنذر: 

الأمرية  حديقة  بجانب  الرابية  عنوانه   )9741001450(

وادي  بيادر  عنوانه   - القي�ضيه  علي  املحامي  اميان/وكيله 

نقابي  رقم   -  )30( رقم  عمان  القاهرة   بنك  بناية  ال�ضري 

.)8279(

املنذر اليه:

 ب�ضر جورج اليا�س يارد )9911046924(.
حدائق  مقابل   - �ضقرة  وادي  �ضارع  ال�ضمي�ضاين   عنوانه: 

امللك عبد اهلل - فندق الرئي�ض.

وقائع النذار:-

قام   2018/6/20 وبتاريخ  باأنه  اليه  املنذر  يعلم   -1

اأردين  دينار  اآلف  ثالثة   )3000( وقدره  مبلغ  با�ضتقرا�ض 

من املنذر.

2- يعلم املنذر اليه باأن ذمته م�ضغولة باملبلغ اأعاله للمنذر 

وعلى اأن يقوم بت�ضديده غب الطلب.

وتكراراً  مراراً  طالبه  قد  املنذر  باأن  اليه  املنذر  يعلم   -3

عن  ممتنع  انه  ال  ذمته  يف  املرتتب  اأعاله  املبلغ  ب�ضداد 

ال�ضداد وما زال وذلك دون مربر و/اأو م�ضوغ قانوين.

اليك  املنذر  ايها  ينذرك  املنذر  فان  تقدم  ما  لكل   -4

باعتباره  املنذر  ل�ضالح  ذمتك  يف  املرتتب  املبلغ  بت�ضديد 

دينار  اآلف  ثالثة   )3000( قيمته  والبالغ  الأداء  م�ضتحق 

هذا  تبلغك  تاريخ  من  اأيام  ثالثة  مدة  خالل  وذلك  اأردين 

كافة  باتخاذ  يقوم  �ضوف  املنذر  فان  ذلك  وبعك�ض  النذار 

الجراءات القانونية والق�ضائية �ضدك ومطالبتك بقيمة 

املبلغ اأعاله وت�ضمينك الر�ضوم وامل�ضاريف واأتعاب املحاماة 

اموالك  على  التحفظي  احلجز  والقاء  القانونية  والفائدة 

من  ومنعك  عليها  احلجز  واجلائز  املنقولة  وغري  املنقولة 

ال�ضفر.

وقد اعذر من انذر

وكيل املنذر

املحامي علي القي�ضيه

اخطار �ضادر عن دائرة

تنفيذ  �ضمال عمان 

  رقم الدعوى  11-1/

)6454  - 2018 ( – �ضجل عام 
ا�ضم املحكوم عليه /املدين :

 فاطمه احمد عبداهلل يا�ضني 
اإ�ضارة   – اجلامعة  �ضارع   / عمان    : عنوانه 

 – الف�ضيلة  اإ�ضكان   – اخلارجية  الدوريات 

بناية 

46 – طابق رابع – �ضقة 3

حمل �ضدوره تنفيذ �ضمال عمان 

املحكومية / الدين.     842

املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دينار   

والفائدة ان وجدت

ع�ضر  خم�ضة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

اىل  الخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما 

املحكوم له / الدائن

احمد ح�ضن عبد العزيز النعامي

املدة  هذه  انق�ضت  واذا  اعاله  املبني  املبلغ 

ومل توؤدي الدين املذكور او تعر�ض الت�ضويه 

مببا�ضرة  التنفيذ  دائرة  �ضتقوم  القانونية 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك

ماأمور تنفيذ  �ضمال عمان

مذكرة تبليغ حكم �ضادرة عن حمكمة �ضلح حقوق 

�ضرق عمان 

رقم الدعوى 3-1 /)2335- 2019 ( – �ضجل عام

تاريخ احلكم :  29 /05 /2019 
طالب التبليغ وعنوانه :  طارق احمد اإدري�ض اغنيم

 عمان /  وكيله املحامي فوؤاد طميله

وكيله الأ�ضتاذ : فوؤاد امني مو�ضى طميله

املطلوب تبليغه وعنوانه :

 احمد ابراهيم عبد الرحيم 

�ضر�ضور 
وزارة  اإ�ضارة  بجانب   – الأق�ضى  �ضاحية   / عمان 

ال�ضحة – عمارة رقم 5 – الطابق الأول 

تقرر  تقدم  ما  على  وتاأ�ضي�ضًا  لذا    : احلكم  خال�ضة 

املحكمة ما يلي:

اأوًل: عماًل باأحكام املواد )10 و11( من قانون البينات 

واملواد )181 و 22( من قانون التجارة واملادة )1818( من 

اإلزام املدعى عليه بان يدفع  جملة الأحكام العدلية 

للمدعي مبلغ )4500( دينار.

من  )161و166و167(  املواد  باأحكام  عماًل  ثانيًا: 

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

عليه  املدعى  اإلزام  النظاميني   املحامني  نقابة  قانون 

بالر�ضوم امل�ضاريف ومبلغ )225( دينار اتعاب حماماة 

والفائدة القانونية من تاريخ ا�ضتحقاق اأول كمبيالة 

وحتى ال�ضداد التام.

التنفيذ  قانون  من  )7/و(  املادة  باأحكام  عماًل  ثالثًا: 

احلكم على املدعى عليه بغرامة تعادل خم�ض الدين      

املنازع به تدفع ل�ضالح اخلزينة.

بحق  الوجاهي  ومبثابة  املدعي  بحق  وجاهيًا  قراراً 

املدعى عليه قاباًل لالعرتا�ض با�ضم �ضاحب اجلاللة 

بتاريخ  املعظم  احل�ضني   ابن  الثاين  اهلل   عبد  امللك 

2019/05/29

دائرة تنفيذ الكرك

اخطار �ضادر عن دائرة التنفيذ/بالن�ضر

رقم الدعوى التنفيذية 11-34/)2149 

- 2018( - �ضجل عام - ك

ا�ضم املحكوم عليه / املدين 

عطا اهلل حممد عبد القادر 

القراله.
الرئي�ضي  ال�ضارع  الكرك/املرج  عنوانه: 

مكتبة فار�ض

حمل �ضدوره: تنفيذ الكرك.

املحكوم به/الدين: 10489

ع�ضر  خم�ضة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

اىل  الخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما 

القرا�ض  موؤ�ض�ضة  الدائن   / له  املحكوم 

الزراعي املبلغ املبني اعاله. 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ضت  واذا 

القانونية  الت�ضوية  تعر�ض  اأو  املذكور 

املعامالت  مببا�ضرة  التنفيذ  دائرة  �ضتقوم 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك

ماأمور التنفيذ الكرك

مذكرة تبليغ موعد جل�ضه للمدعى عليه 

�ضادرة عن حمكمة �ضلح حقوق �ضمال 

عمان 

رقم الدعوى 1 -1 /)2019-4517( 

عام  – �ضجل 

الهيئة /القا�ضي :  نوال �ضالح حممد 

اخلطيب 

ا�ضم املدعى عليه وعنوانه  

احمد حممد �ضعيد عبد احلفيظ 
�ض   – كراع  طاب   – بدران  �ضفا   / عمان 

الت�ضامن – ا�ضكان ميامي – عمارة 7 – �ضقة 10

يقت�ضي ح�ضورك يوم الأحد املوافق 22 /09 

/2019 ال�ضاعة 00 :09 

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك املدعي

حممد جميل جابر ا�ضماعيل 

فاإذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�ضو�ض  الحكام 

ال�ضلح وقانون ا�ضول املحاكمات املدنيه  

مذكرة تبليغ حكم �ضادرة عن حمكمة �ضلح حقوق 

�ضمال عمان 

رقم الدعوى 1-1 /)2244- 2019 ( – �ضجل عام

تاريخ احلكم :  16 /05 /2019 
طالب التبليغ وعنوانه :  علي حممد را�ضد حممد انديله

الدبا�ض  عمارة   – ال�ضريعة  كلية  �ضارع   – اللويبدة  جبل   / عمان   

رقم 21 - ط4 – رقم الهاتف :0786350125

وكيله الأ�ضتاذ : حمزه يو�ضف احمد الدعا�ض

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

حمزه عاطف ب�ضري احلراح�ضه 
عمان / ابو ن�ضري – خلف بنك القاهره عمان – �ضارع النهر الأول 

7 العماره  – مقابل 

املحكمة   فتقرر  تقدم   ما  لكل  و�ضنداً  وعليه    : احلكم  خال�ضة 

مايلي :

1. عماًل باأحكام املواد )334 و315 و73 و77 ( من القانون املدين  واملواد 

عليه)حمزه  املدعى  اإلزام  البينات  قانون  من   ) و50  )10و11و44 

ومائتي  الف  مبلغ)1200دينار(  بدفع  احلراح�ضه(  ب�ضري  عاطف 

دينارللمدعي)علي حممد را�ضد حممد انديله(

املدنية  املحاكمات  اأ�ضول  قانون  من   161 املادتني  باأحكام  عماًل   .2

ت�ضمني املدعى عليه الر�ضوم عن املبلغ املحكوم به و امل�ضاريف .

و  املدنية  املحاكمات  اأ�ضول  قانون  من   166 املادة  باأحكام  عماًل   .3

املادة  46 /4من قانون نقابة املحامني اإلزام املدعى عليه بدفع مبلغ 

)60دينار(بدل اأتعاب حماماة للمدعي.

4.عماًل باأحكام املادة 167 من قانون اأ�ضول املحاكمات املدنية  اإلزام 

املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  بالفائدة  عليه  املدعى 

الق�ضائية يف 2019/4/2 وحتى ال�ضداد التام .

عليه  املدعى  بحق  الوجاهي  ومبثابة  املدعي  بحق  وجاهيا  حكمًا 

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

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

بتاريخ  2019/5/16

مذكرة تبليغ موعد جل�ضه للمدعى عليه 

�ضادرة عن حمكمة �ضلح حقوق �ضمال 

عمان 

رقم الدعوى 1 -1 /)2019-4905( 

عام  – �ضجل 
الهيئة /القا�ضي :  روز مي�ضيل جون �ضليبا

ا�ضم املدعى عليه وعنوانه  

الهادي  عبد  ر�ضاد  ماهر  •عالء 
الهادي  عبد  ر�ضاد  نادر  •عال 

– بجانب  – جممع القد�ض  عمان / اجلاردنز 

مطعم كناري 

 19 املوافق  اخلمي�ض  يوم  ح�ضورك  يقت�ضي 

/09 /2019 ال�ضاعة 00 :09 

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك املدعي

عامر عمر عطيه حمود

فاإذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�ضو�ض  الحكام 

ال�ضلح وقانون ا�ضول املحاكمات املدنيه  

مذكرة تبليغ موعد جل�ضه للمدعى عليه 

�ضادرة عن حمكمة �ضلح حقوق جنوب 

عمان 

رقم الدعوى 2 -1 /)2019-2775( 

عام  – �ضجل 

الهيئة /القا�ضي :  زين حممد حممود 

النعيمات

ا�ضم املدعى عليه وعنوانه 

ال�ضيخ  حممد  جنيب  •عي�ضى 
جبل  اإ�ضارات  قرب   – حطني  خميم   / عمان 

الأمري في�ضل – حمل مو�ضى لينك

احلاج  حممود  زكي  •فار�س 
– مقابل  – جبل احلديد  عمان / القوي�ضمه 

جممع الأق�ضى – عمارة رقم 27 ط3

 12 املوافق  اخلمي�ض  يوم  ح�ضورك  يقت�ضي 

/09 /2019 ال�ضاعة 00 :09 

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك املدعي

نبيل جا�ضر �ضامل �ضلمي 

فاإذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�ضو�ض  الحكام 

ال�ضلح وقانون ا�ضول املحاكمات املدنيه  

مذكرة تبليغ موعد جل�ضه للمدعى عليه 

�ضادرة عن حمكمة �ضلح حقوق �ضمال 

عمان 

رقم الدعوى 1 -1 /)2019-4962( 

عام  – �ضجل 

الهيئة /القا�ضي :  روز مي�ضيل جون �ضليبا

ا�ضم املدعى عليه وعنوانه  

هند عمر فا�ضل جويفل  

�ضهوان  مفرو�ضات   – اجلامعة  �ضارع   / عمان 

29 – عمارة 

 12 املوافق  اخلمي�ض  يوم  ح�ضورك  يقت�ضي 

/09 /2019 ال�ضاعة 00 :09 

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك املدعي

ن�ضال حممد ح�ضن اأبو خديجه 

فاإذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�ضو�ض  الحكام 

ال�ضلح وقانون ا�ضول املحاكمات املدنيه  

انذار عديل

موجه بوا�ضطة ح�ضرة الكاتب العدل ملحكمة بداية غرب عمان املوقرة

رقم : 4-23-10279-2019 - �ضجل عام

املنذر: ع�ضام حممد حممد فرج - رقم وطني )9591015139( عنوانه:

اأكثم خمائيل اخليطان عنوانه عمان 15 �ضارع و�ضفي  ال�ضابع �ضارع �ضهداء احلرم البراهيمي - عمارة رقم 8 الطابق الر�ضي وكيله املحامي  الدوار 

التل عمارة عمرو ط 1.

املنذر اليهم:

1- ح�ضام كامل احمد كرامه - رقم وطني 9801038482

2- ع�ضام كامل احمد كرامه - رقم وطني 9821036534

3- عمر دخيل ابراهيم اخلوار - رقم وطني 9821047365
اآخر عنوان لهم: عمان - الدوار ال�ضابع - �ضارع �ضهداء احلرم البراهيمي - عمارة رقم 7 الطابق الر�ضي - مقابل مطعم وملحمة كمال و�ضمارت كري 

لبيع و�ضيانة الأجهزة اخللوية.

وقائع النذار:

اوًل: يعلم املنذر اليهم انهم كانوا ي�ضتاأجرون من املنذر املخزنني الرابع ال�ضمايل ال�ضرقي + املخزن اخلام�ض ال�ضمايل الأو�ضط ذوات الأرقام )104، 105( 

اأرا�ضي وادي ال�ضري،  القائم على قطعة الأر�ض رقم )726( حو�ض رقم )11( حنو ال�ضويفية من  البناء  الواقع �ضمن  بالطابق الأر�ضي عدا ال�ضطح، 

مبوجب عقد ايجار خطي موقع بتاريخ )2016/2/22( ملدة اأربع �ضنوات  ون�ضف تعاقدية �ضم�ضية تبداأ من تاريخ 2016/2/1 باجرة تبلغ )7000( �ضبعة 

اآلف دينار �ضنويًا تدفع مقدمًا اعتباراً من 2/1 من كل عام، لغايات جتارة الأجهزة اخللوية وم�ضتلزماتها.

ثانيًا: نتيجة لتخلفكم عن دفع الأجرة، اأقام املنذر مبواجهتكم الدعوى ال�ضلحية احلقوقية ذات الرقم )2018/1617( بتاريخ 2018/5/7 لدى حمكمة 

�ضلح حقوق غرب عمان، ومو�ضوعها )ف�ضخ عقد ايجار ومطالبة باأجور م�ضتحقة(.

ا�ضدرت املحكمة املوقرة قراراً بتاريخ 2018/11/7 يق�ضي:

1- ف�ضخ عقد ايجار املخزنني مو�ضوع الدعوى.

2- الزامكم بالتكافل والت�ضامن باأن تدفعوا للمنذر مبلغ )2110.107( الفان ومائة وع�ضرة دنانري ومائة و�ضبعة فل�ضات بدل الجور امل�ضتحقة عليكم 

وبدل �ضريبة املعارف.

3- ت�ضمينكم الر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ )455.505( اربعمائة وخم�ضة وخم�ضون ديناراً وخم�ضمائة وخم�ضة فل�ضات اتعاب حماماة  والفائدة القانونية، 

وقد مت تنفيذ هذه الق�ضية لدى دائرة تنفيذ حمكمة بداية غرب عمان حتت الرقم 2018/4990 �ض.

ثالثًا: وتعلمون انه بالرغم من �ضدور القرار  اأعاله )قرار ف�ضخ عقد اليجار(، ا�ضتمريتم  با�ضغال املاأجورين غا�ضبني لهما من تاريخ 2018/5/7 ولغاية 

ت�ضليم املنذر اليه الثالث عمر دخيل ابراهيم اخلوار مفتاح املخزنني للمنذر بتاريخ 2018/12/20.

رابعاً: ويعلم املنذر اليهما الأول والثاين ح�ضام  وع�ضام كرامة انهما قد اعرت�ضا على قرار احلكم و�ضجلت دعوى العرتا�ض حتت الرقم )2018/4560(، 

مما حرم املنذر من الت�ضرف باملاأجور حلني البت يف نتيجة العرتا�ض حيث ق�ضت املحكمة برده بتاريخ 2018/11/7.

خام�ضًا: مل يرت�ض املنذر اليهما ح�ضام كرامة وع�ضام كرامة بقرار العرتا�ض فقاما با�ضتئنافه و�ضجلت دعوى ا�ضتئناف ب�ضفتها البدائية حتت الرقم 

)2019/1982( ومت ف�ضلها بتاريخ 2019/6/12 وحيث مت رد ال�ضتئناف مو�ضوعًا وتاأييد القرار امل�ضتاأنف وت�ضمني امل�ضتاأنف ر�ضوم وم�ضاريف ال�ضتئناف 

ومبلغ )227(  ديناراً اتعاب حماماة للم�ضتاأنف �ضده.

�ضاد�ضًا: رغم مطالبة املنذر لكم ب�ضرورة دفع )بدل اأجر املثل( ح�ضب تقدير اأهل اخلربة عن فرتة الغ�ضب املمتدة من تاريخ 2018/5/7 وحتى ت�ضليم 

املاأجور للمنذر يف 2019/8/5 عن طريق دائرة تنفيذ حمكمة بداية غرب و/اأو دفع بدل الأجر امل�ضمى يف العقد ح�ضب ما يختاره املنذر ال انكم ممتنعني 

عن الدفع دون وجه حق اأو م�ضوغ قانوين.

�ضابعًا: وعليه فانني انذركم ب�ضرورة دفع ما ا�ضتحق بذمتكم عن بدل اأجر املثل للمخزنني ح�ضب تقدير اأهل اخلربة و/اأو دفع بدل الأجر امل�ضمى يف 

عقد اليجار ح�ضبما يختاره املنذر خالل )15( خم�ضة ع�ضر يومًا من تاريخ ت�ضلمكم النذار العديل هذا وبعك�ض ذلك �ضاأكون م�ضطراً لتخاذ كافة 

الجراءات القانونية التي تكفل حق موكلي مع ت�ضمينكم الر�ضوم وامل�ضاريف واأتعاب املحاماة.

وقد اعذر من انذر

وكيل املنذر

املحامي/اأكثم اخليطان

انذار بالف�ضل

ا�ضم املوظف: حممود حماد عبد الرحمن الدرابيع

حيث انكم تغيبتم عن العمل دون اإذن اأو �ضبب م�ضروع اعتباراً من 

2019/8/22 وحتى تاريخه.

من  ايام  ثالثة  خالل  احل�ضور  عليكم  يجب  باأنه  نخطركم  اذ 

واتخاذ  خدماتكم  لنهاء  اآ�ضفني  ن�ضطر  �ضوف  واإل  تاريخه 

اكرث  مدة  املتوا�ضل  الغياب  ب�ضبب  �ضدكم  القانونية  الجراءات 

من ع�ضرة اأيام متتالية ح�ضب قانون العمل والعمال املعمول به يف 

اململكة الأردنية الها�ضمية.

�ضركة الكرتونياتي لتجارة و�ضيانة الجهزة الكهربائية



مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 / 

) 3333 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

حممود ها�سم �سليم بني عي�سى 
الفاروق  الزرقاء / حي مع�سوم �سارع 

قرب خمبز االق�سى 

االثنني   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

املوافق 16 / 9 /2019  ال�ساعة 8:15

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

اقامها عليك املدعي بنك االردن 

يزن  و  �سكري  ا�سامة  املحامني  وكياله 

احلم�سي 

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 / 

) 3364 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

عدنان حممد داود اللحام 
�سارع  ح�سن  االمري  �ساحية   / عمان 

ابن وا�سل بناية رقم 4 

يقت�سى ح�سورك يوم االحد  املوافق 

15 / 9 /2019  ال�ساعة 9:00

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

اقامها عليك املدعي بنك االردن 

وكيالها املحاميان ا�سامة �سكري و يزن 

احلم�سي 

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 /

 ) 3383 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

جواد غ�سان جميل حداد 
بجانب  �ساكر  االمري  �سارع   / الزرقاء 

كني�سة الالتني ب / 6 

يقت�سى ح�سورك يوم االحد  املوافق 

15 / 9 /2019  ال�ساعة 8:15

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

اقامها عليك املدعي بنك االردن 

وكيالها املحاميان ا�سامة �سكري و يزن 

احلم�سي 

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 /

 ) 3348 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

 نائل زاهي طالب دروزه        
االثنني   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

املوافق 16 / 9 /2019  ال�ساعة 9:00

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

بنك  �سركة  املدعي  عليك  اقامها 

ا�سامة  املحاميان  وكيالها  االردن 

�سكري و ماهر ادعي�ص  

و مراجعة قلم هذه املحكمة ال�ستالم 

الئحة الدعوى و مرفقاتها   

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 / 

) 3371 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

 حممد رفيق ابراهيم الوزير 
�سارع  االر�سال  حي  �سويلح   / عمان 

االمري في�سل 

يقت�سى ح�سورك يوم االحد  املوافق 

15 / 9 /2019  ال�ساعة 9:00

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

االردن  بنك  املدعي  عليك  اقامها 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكيالها 

ب�سمة احلمود  

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة �سلح حقوق عمان 

رقم الدعوى :  5 – 1 / 

) 18116  - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : روىل الر�سدان   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

 ت�سنيم حممد �سليمان العطاونة  

اخلمي�ص   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

املوافق 12 / 9 /2019  ال�ساعة 9:00

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

بنك  �سركة  املدعي  عليك  اقامها 

ا�سامة  املحاميان  وكيالها  االردن 

�سكري و يزن احلم�سي       

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 / 

) 3345 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

جمال ع�سام �سالح عبا�س 
حافظ  �سارع  اللويبدة  جبل   / عمان 

ابراهيم بناية رقم /13 

االربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سى 

املوافق 18 / 9 /2019  ال�ساعة 8:15

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

اقامها عليك املدعي بنك االردن 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكيالها 

عبد اهلل املالحمة  

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 /

 ) 3369 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

عمر عبد اهلل حم�سن اخلطاطبه 
الزرقاء / مدينة امللك عبد اهلل قرب 

�سكن طالبات اجلامعة الها�سمية 

يقت�سى ح�سورك يوم االحد  املوافق 

15 / 9 /2019  ال�ساعة 9:00

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

اقامها عليك املدعي بنك االردن 

وكيالها املحاميان ا�سامة �سكري و يزن 

احلم�سي 

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 / 

) 3385 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

1 . موؤ�س�سة ب�ساره الدويك لتجارة 

االقم�سة و املفرو�سات 

2 . ب�ساره حممد امني ب�سري الدويك 

3 . دميا �سميح خالد العجو 

�سارع  الكر�سي   / عمان   : عنوانهم 

م�سطفى كامل بناية رقم 1 

يقت�سى ح�سورك يوم االحد  املوافق 

15 / 9 /2019  ال�ساعة 9:00

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

االردن  بنك  املدعي  عليك  اقامها 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكيالها 

ب�سمة احلمود  

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 / 

) 3350 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

 جنم الدين م�سطفى جنم الدين 

البخاري       
االثنني   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

املوافق 16 / 9 /2019  ال�ساعة 9:00

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

بنك  �سركة  املدعي  عليك  اقامها 

ا�سامة  املحاميان  وكيالها  االردن 

�سكري و حممد اجلريري 

و مراجعة قلم هذه املحكمة ال�ستالم 

الئحة الدعوى و مرفقاتها   

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 / 

) 3373 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

 رهام ثابت �سليمان العتيبي 
بجانب  الر�سيد  �ساحية   / عمان 

مدار�ص املنهل 

 يقت�سى ح�سورك يوم االحد  املوافق 

15 / 9 /2019  ال�ساعة 9:00

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

االردن  بنك  املدعي  عليك  اقامها 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكيالها 

ب�سمة احلمود  

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة �سلح حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 1 / 

) 18171  - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : نيفني عبد النا�سر عبد 

الرحمن زعرت  

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

عدي ابراهيم �سالمة اليا�سني 
حمطة  ال�سري  وادي  بيادر   / عمان 

الرافدين 

االربعاء   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

املوافق 11 / 9 /2019  ال�ساعة 9:00

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

االردن  بنك  املدعي  عليك  اقامها 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكياله 

حممد املالحمة      

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 / 

) 3360 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

ليث حممد عبد اهلل الدبعي 
االثنني   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

املوافق 16 / 9 /2019  ال�ساعة 9:00

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

بنك  �سركة  املدعي  عليك  اقامها 

ا�سامة  املحاميان  وكيالها  االردن 

�سكري و حممد اجلريري 

و مراجعة قلم هذه املحكمة ال�ستالم 

الئحة الدعوى و مرفقاتها   

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 / 

) 3382 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

 حممد اكرم عبد ال�ستار عبد 

ال�ستار 
�سليمان  �سارع  الرابية   / عمان 

عوي�سات قرب ال�سفارة ال�سينيه 

يقت�سى ح�سورك يوم االحد  املوافق 

15 / 9 /2019  ال�ساعة 9:00

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

االردن  بنك  املدعي  عليك  اقامها 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكيالها 

ب�سمة احلمود  

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 /

 ) 3355 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

نا�سر غالب حافظ احلنجل   
االثنني   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

املوافق 16 / 9 /2019  ال�ساعة 9:00

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

بنك  �سركة  املدعي  عليك  اقامها 

ا�سامة  املحاميان  وكيالها  االردن 

�سكري و حممد اجلريري 

و مراجعة قلم هذه املحكمة ال�ستالم 

الئحة الدعوى و مرفقاتها   

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 /

 ) 3378 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

حممود �سعيد �سليمان الهيجاوي 
ال�سارع  احلجر  وادي   / الزرقاء 

الرئي�سي م�ست�سفى الزيتونة 

يقت�سى ح�سورك يوم االحد  املوافق 

15 / 9 /2019  ال�ساعة 9:00

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

اقامها عليك املدعي بنك االردن 

وكيالها املحاميان ا�سامة �سكري و يزن 

احلم�سي 

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 /

 ) 3358 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

 نهاية ابراهيم عبد اهلل �ساهني     
االثنني   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

املوافق 16 / 9 /2019  ال�ساعة 9:00

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

بنك  �سركة  املدعي  عليك  اقامها 

ا�سامة  املحاميان  وكيالها  االردن 

�سكري و حممد اجلريري 

و مراجعة قلم هذه املحكمة ال�ستالم 

الئحة الدعوى و مرفقاتها   

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 / 

) 3380 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

ا�سماء حممد حميد املراحله 
الزرقاء / �سارع البرتاوي بناية رقم 

 5/

يقت�سى ح�سورك يوم االحد  املوافق 

15 / 9 /2019  ال�ساعة 8:15

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

اقامها عليك املدعي بنك االردن 

وكيالها املحاميان ا�سامة �سكري و يزن 

احلم�سي 

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 / 

) 3353 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

طارق �سكيب خليل �سالح 
عمان / طرببور �سارع النه�سة بناية 

ب /15 

املوافق  االحد  يوم  ح�سورك  يقت�سى 

22 / 9 /2019  ال�ساعة 8:15

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

اقامها عليك املدعي بنك االردن 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكيالها 

عبد اهلل املالحمة  

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 /

 ) 3376 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

 نبيل ادجار اميل فينان 
تقاطع  قرب  ال�سابع  الدوار   / عمان 

الكرامة 

يقت�سى ح�سورك يوم االحد  املوافق 

15 / 9 /2019  ال�ساعة 9:00

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

االردن  بنك  املدعي  عليك  اقامها 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكيالها 

ب�سمة احلمود  

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه

�سادرة عن حمكمة حقوق �سلح عمان

رقم الدعوى: 2019/16017  الهيئة 

روال الر�سدان

ا�سم املدعى عليه و�سهرته:

 عالء يعقوب مو�سى مو�سى 
)عراقي اجلن�سية(

عبد  ال�سري/�سارع  عمان/وادي 

الرحمن خليفة/عمارة 6

اآخر عنوان له: جمهول مكان االقامة: 

يبلغ بالن�سر.

 2019/9/11 يف  ح�سورك  يقت�سي 

 09:00 ال�ساعة  االربعاء  يوم  الواقع 

 2019/16017 رقم  الدعوى  يف  للنظر 

�سركة  عليك  اقامتها  التي  اأعاله 

وكيلها  ع  م.  االردين  االأهلي  البنك 

والتحكيم  للقانون  املتحدون  �سركة 

هاتف  طهبوب  احمد  املحامي   -

.)065548787(

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 /

 ) 3343 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

 �ساره احمد توفيق هياجنه 
�سارع  الرونق  حي  عبدون   / عمان 

�سركة  دوار   17/ رقم  بناية  احلرية 

زين 

املوافق  االحد  يوم  ح�سورك  يقت�سى 

15 / 9 /2019  ال�ساعة 8:15

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

اقامها عليك املدعي بنك االردن 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكيالها 

عبد اهلل املالحمة  

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 / 

) 3367 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

عادل حممود حممد زايد  
�سارع  ح�سن  االمري  جبل   / الزرقاء 

القد�ص قرب م�سجد القد�ص 

يقت�سى ح�سورك يوم االحد  املوافق 

15 / 9 /2019  ال�ساعة 9:00

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

اقامها عليك املدعي بنك االردن 

وكيالها املحاميان ا�سامة �سكري و يزن 

احلم�سي 

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 /

 ) 3384 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

 الهام حممود عبد اللطيف ال�سكر 
تالع  امن  مركز  بجانب  خلدا   / عمان 

العلي مبنى رقم /13

يقت�سى ح�سورك يوم االحد  املوافق 

15 / 9 /2019  ال�ساعة 9:00

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

االردن  بنك  املدعي  عليك  اقامها 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكيالها 

ب�سمة احلمود  

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 /

 ) 3349 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

ايهاب �سعيد �سليمان الدمج 
ابو  الر�سيد حارة  عمان / ياجوز حي 

عواد بناية / 54

املوافق  االحد  يوم  ح�سورك  يقت�سى 

22 / 9 /2019  ال�ساعة 8:15

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

اقامها عليك املدعي بنك االردن 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكيالها 

عبد اهلل املالحمة  

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 / 

) 3372 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

حممد يو�سف حممد احلديدي 
مول  �سامح  بجانب  �سويلح   / عمان 

بناية رقم /9 

يقت�سى ح�سورك يوم االحد  املوافق 

15 / 9 /2019  ال�ساعة 9:00

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

االردن  بنك  املدعي  عليك  اقامها 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكيالها 

ب�سمة احلمود  

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة �سلح حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 1 /

 ) 18157  - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : نيفني زعرت  

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

 فوؤاد عزت حممد اخلطيب 

االربعاء   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

املوافق 11 / 9 /2019  ال�ساعة 9:00

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

بنك  �سركة  املدعي  عليك  اقامها 

ا�سامة  املحاميان  وكيالها  االردن 

�سكري و يزن احلم�سي       

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 / 

) 3347 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

احمد حممد نبيل ح�سن عبداهلل 
عمان / �ساحية اليا�سمني �سارع �سدي 

بن عجان بناية رقم /6 

املوافق  االحد  يوم  ح�سورك  يقت�سى 

22 / 9 /2019  ال�ساعة 8:15

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

اقامها عليك املدعي بنك االردن 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكيالها 

عبد اهلل املالحمة  

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 / 

) 3370 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

�سامر لطفي حممود حمدان 
عادل  جممع  احل�سني  جبل   / عمان 

القا�سم مكتب / 801 

يقت�سى ح�سورك يوم االحد  املوافق 

15 / 9 /2019  ال�ساعة 9:00

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

االردن  بنك  املدعي  عليك  اقامها 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكيالها 

ب�سمة احلمود  

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

د مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 /

 ) 3386 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

1 . موؤ�س�سة �سارين لل�سياحة و ال�سفر 

ل�ساحبها طلعت فريد علي ح�سني 

2 . طلعت فريد علي ح�سني 

جمهولني مكان االقامة 

يقت�سى ح�سورك يوم االحد  املوافق 

15 / 9 /2019  ال�ساعة 8:15

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

بنك  �سركة  املدعي  عليك  اقامها 

ا�سامة  املحاميان  وكيالها  االردن 

�سكري و ب�سمة احلمود   

و مراجعة قلم هذه املحكمة ال�ستالم 

الئحة الدعوى و مرفقاتها   

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 /

 ) 3351 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

خالد حممد خالد ابو عجميه 
ال�سناعية  املنطقة  �سويلح   / عمان 

خالد  حمالت  ال�سناعة  ا�سارة  قرب 

مليكانيكي ال�سيارات 

املوافق  االحد  يوم  ح�سورك  يقت�سى 

22 / 9 /2019  ال�ساعة 8:15

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

اقامها عليك املدعي بنك االردن 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكيالها 

عبد اهلل املالحمة  

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 / 

) 3374 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

 ي�س �سليم حممد الع�س 
اجلامعة  حي  بدران  �سفا   / عمان 

التطبيقية بناية رقم /13 

يقت�سى ح�سورك يوم االحد  املوافق 

15 / 9 /2019  ال�ساعة 9:00

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

االردن  بنك  املدعي  عليك  اقامها 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكيالها 

ب�سمة احلمود  

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

دائرة تنفيذ فقوع

اخطار �سادر عن دائرة التنفيذ/بالن�سر

رقم الدعوى التنفيذية: 11-52/

)450-2019( -�سجل عام- ك

ا�سم املحكوم عليه/املدين:

 عامر عبد اهلل ح�سن ابو قديري
عنوانه: الكرك/فقوع.

حمل �سدوره: تنفيذ فقوع.

دينار   230 به/الدين:  املحكوم 

والر�سوم وامل�ساريف.

خم�سة  خالل  توؤدي  اأن  عليك  يجب 

هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يومًا  ع�سر 

االخطار اىل املحكوم له/الدائن �سهم 

املبلغ  البديرات  حممد  ال�سالم  عبد 

املبني اأعاله.

واإذا انق�ست هذه املدة ومل توؤد الدين 

املذكور اأو تعر�ص الت�سوية القانونية، 

مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

قانونًا  الالزمة  التنفيذية  املعامالت 

بحقك.

ماأمور التنفيذ فقوع

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 /

 ) 3359 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

 احمد عبد احلليم �سابر جازية      
االثنني   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

املوافق 16 / 9 /2019  ال�ساعة 9:00

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

بنك  �سركة  املدعي  عليك  اقامها 

ا�سامة  املحاميان  وكيالها  االردن 

�سكري و حممد اجلريري 

و مراجعة قلم هذه املحكمة ال�ستالم 

الئحة الدعوى و مرفقاتها   

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 / 

) 3381 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

حمزه عبد ربه ا�سماعيل حممد 

عمان / �سفا بدران ال�سارع الرئي�سي 

يقت�سى ح�سورك يوم االحد  املوافق 

15 / 9 /2019  ال�ساعة 9:00

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

االردن  بنك  املدعي  عليك  اقامها 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكيالها 

ب�سمة احلمود  

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 / 

) 3354 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

 عالء ذيب عبد الرزاق الطحان  
االثنني   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

املوافق 16 / 9 /2019  ال�ساعة 9:00

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

بنك  �سركة  املدعي  عليك  اقامها 

ا�سامة  املحاميان  وكيالها  االردن 

�سكري و حممد اجلريري 

و مراجعة قلم هذه املحكمة ال�ستالم 

الئحة الدعوى و مرفقاتها   

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 / 

) 3377 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

 حممود حممد وليد عي�سى احلتو 
ال�سماق  ام  �سارع  احلمام  مرج   / عمان 

قرب �سوبر ماركت تالل ناعور 

يقت�سى ح�سورك يوم االحد  املوافق 

15 / 9 /2019  ال�ساعة 9:00

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

االردن  بنك  املدعي  عليك  اقامها 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكيالها 

ب�سمة احلمود  

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 /

 ) 3357 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

 ح�سني احمد حممد ال�سماك    
االثنني   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

املوافق 16 / 9 /2019  ال�ساعة 9:00

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

بنك  �سركة  املدعي  عليك  اقامها 

ا�سامة  املحاميان  وكيالها  االردن 

�سكري و حممد اجلريري 

و مراجعة قلم هذه املحكمة ال�ستالم 

الئحة الدعوى و مرفقاتها   

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 /

 ) 3379 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

 ن�سال جري�س عطااهلل نفاع 
النجاح  �سارع  اجلندويل   / عمان 

بناية 7 

يقت�سى ح�سورك يوم االحد  املوافق 

15 / 9 /2019  ال�ساعة 9:00

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

االردن  بنك  املدعي  عليك  اقامها 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكيالها 

ب�سمة احلمود  

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 /

 ) 3352 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

منت�سر اح�سان خليل عكيله 
�سارع  االق�سى  �ساحية   / عمان 

الن�سفي بناية رقم /65

املوافق  االحد  يوم  ح�سورك  يقت�سى 

22 / 9 /2019  ال�ساعة 8:15

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

اقامها عليك املدعي بنك االردن 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكيالها 

عبد اهلل املالحمة  

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى :  5 – 2 / 

) 3375 - 2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

  يا�سر احمد ابراهيم ابو هدبه 
الرئي�سي  ال�سارع  ال�سمالية  ماركا 

مبنى 35 

يقت�سى ح�سورك يوم االحد  املوافق 

15 / 9 /2019  ال�ساعة 9:00

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

االردن  بنك  املدعي  عليك  اقامها 

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكيالها 

ب�سمة احلمود  

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

حمكمة �سلح حقوق الق�سر

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه/

بالن�سر

رقم الدعوى 1-40/)2019-151( - 

�سجل عام  الهيئة/القا�سي: ماهر �سلمى 

دغمان النيف.

ا�سم املدعى عليه وعنوانه:

 حممد تي�سري خلف ال�سرايره
القروم/ في�سل  الكرك/الق�سر/ملك 

دفاع  ومرتب  التنمية  مركز  مقابل 

مدين الكرك.

االربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

 09:00 ال�ساعة   2019/9/18 املوافق 

اقامها  التي  الدعوى  يف  للنظر 

حامد  عاي�ص  غازي  املدعي  عليك 

ال�سرابعه.

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

وقانون  ال�سلح  حماكم  ا�سول  قانون 

ا�سول املحاكمات املدنية.

دائرة تنفيذ حمكمة بداية �سمال عمان

الرقم 2017/3129 ع

اعالن بيع باملزاد العلني للمرة اخلام�سة ملدة خم�سة واربعون يوم �سادر 

عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية �سمال عمان يف الق�سيةالتنفيذية رقم 

2017/3129ع واملتكونة بني:

املحكوم له/بنك االردن/�سركة م�ساهمة عامة وكيله املحاميان ا�سامه �سكري 

وهيثم ال�سخانبه.

واملحكوم عليه / ليث مو�سى حممد الفزاع

يعلن للعموم انه مطروح للبيع باملزاد العلني ال�سقة رقم 112 الواقعة على 

من  خلدا  قرية  خلدا  ق�سر  تالع   1 رقم  حو�ص   529 رقم  االأر�ص  قطعة 

اأرا�سي �سمال عمان، واملو�سوعة تاأمينًا للدين ل�سالح الدائن بنك االردن 

 2013/3/10 تاريخ   83 رقم  معاملة   543 رقم  الدين  تاأمني  �سند  مبوجب 

الفزاع  حممد  مو�سى  ليث  عليه  للمحكوم  واململوكة  االوىل  الدرجة  من 

واملو�سوفة ح�سب تقرير اخلربة على النحو التايل: -

اأواًل: و�سف البناية التي �سمنها ال�سقة: -

تقع البناية والتي تقع �سمنها ال�سقة يف منطقة خلدا والبناية مقامة على 

قطعة االأر�ص رقم 529 حو�ص 1 تالع ق�سر خلدا من اأرا�سي قرية خلدا 

ت�سجيل  لدائرة  تابعة  وت�سجيليًا  و�سقق(  )طوابق  االأر�ص  ونوع   1 لوحة 

اأرا�سي �سمال عمان وتنظيميًا تابعه الأمانة عمان الكربى منطقة )تالع 

�سارع  على  البناية  وتقع  اأ(  )�سكن  وتنظيمها  وخلدا(  ال�سماق  واأم  العلي 

باجلهة  ودخله  الرمال  ام  ب�سارع  معروف  ال�سرقية  باجلهة  يحدها  معبد 

والبناء  اخلالدين(  )حي  با�سم  معروف  �سكني  حي  �سمن  وتقع  ال�سمالية 

ت�سطيب  والبناية  الكربى  عمان  امانة  ترقيم  ح�سب   3 الرقم  يحمل 

قانون  على  مفروزة  والعمارة  متوفرة  االأ�سا�سية  اخلدمات  وكافة  ممتاز 

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

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

اخلدمات االأ�سا�سية متوفرة لها.

ثانيًا: و�سف ال�سقة: -

ال�سقة حتمل الرقم 112/ 529 وهي ال�سقة اجلنوبية من الطابق االأول عدا 

�سطحها والبالغ م�ساحتها ح�سب �سند الت�سجيل 184 مرت مربع وال�سقة لها 

الدرج وهي موؤلفة من غرفة �سيوف مع طعام ملحق بها  مدخل من بيت 

�سيوف  وحمام  رخام  واملوزع  جب�سني  ديكورات  مع  رخام  اأر�سية  بلكونة 

وم�ستودع مع �سور فقط وغرفة معي�سة اأر�سية رخام مفتوحة على 

مع  و�سفلية  علوية  خزائن  الواجهات  جميع  خ�سي  راكب  واملطبخ  املطبخ 

غرف  وثالثة  ال�سيوف  غرفة  بلكونة  على  باب  وله  �سغري  طعام  جناح 

رخام  واملوزع  النوم  غرف  بني  م�سرتك  وحمام  ما�سرت  واحدة  منهم  نوم 

املطبخ واحلمامات �سرياميك  النوم �سرياميك وار�سية وجوانب  وار�سية 

ال�سيوف  غرفة  وعن  النوم  عن  املعية  غرف  يف�سل  كورديون  باب  ويوج 

واالبواب الداخلية خ�سب وال�سبابيك املنيوم مع اباجورات واالباجورات 

وال�سقة  يدوي  عادي  النوم  وجناح  كهرباء  واملعي�سة  ال�سيوف  لغرفة 

املعي�سة  بغرفة  حتجري  ديكورات  مع  امل�ستقلة  املركزية  بالتدفئة  مزودة 

والت�سطيب ب�سل عام ديلوك�ص.

ثالثًا: التقدير: - 

ح�سب موقع ال�سقة وح�سب الت�سطيبات وال�سف ال�سابق لها وموقعها قدر 

�سعر املرت املربع الواحد مببلغ 700 دينار.

م�ساحة ال�سقة 184 مx 2 700 دينار املرت =128800 دينار.

)مائة وثمانية وع�سرون الفًا وثمامنائة دينار(

بنك  له  املحكوم  االأخري  املزاود  قبل  من  العقار  على  املزاودة  متت  وقد 

االأردن مببلغ )64400( اأربعة و�ستون األفًا واربعمائة دينار.

بداية  حمكمة  تنفيذ  دائرة  مراجعة  عليه  باملزايدة  الرغبة  له  فمن 

�سمال عمان خالل خم�سة واربعون يومًا من اليوم التايل من تاريخ ن�سر 

هذا االعالن يف �سحيفتني يوميتني حمليتني على ان ي�سطحب معه %10 

من القيمة املقدرة كتاأمينات للدخول باملزاد العلني على ان ال تقل ن�سبة 

ال�سم عن 3% من بدل املزاودة االخري،علمًا باأن اجور الداللة والطوابع 

تعود على املزاود االخري.

ماأمور تنفيذحمكمة بداية �سمال عمان














