






حمكمة بداية جزاء - جنح اجلمارك 

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر

رقم الدعوى: 17-48/)2019-1244( 

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

الغني عبد العزيز الرعود 

ا�سم الظنني: 

ثامر حممد عطا اهلل الركيبات.
العمر: 23 �سنة.

هاتف  الها�سمية  معان/معان  العنوان: 

خلوي )0776488910(.

التهمة: تهريب بيان جمركي )معاملة 

جمركية( )204/ك(.

املوافق  االحد  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2019/9/29

عليك  اقامها  التي  اأعاله  رقم  الدعوى 

عام  مدعي  وم�ستكي:  العام  احلق 

اجلمارك باال�سافة لوظيفته.

تنفذ  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاإذا 

عليها  املن�سو�ص  االحكام  بحقك 

ا�سول  وقانون  اجلمارك  قانون  يف 

املحاكمات اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنح اجلمارك  

مذكرة تبليغ ظنني / بالن�شر 

رقم الدعوى 48 - 17 / )1185 - 

2019( - �شجل عام الهيئة/القا�شي اياد 

انور ح�شن اجلريودي 

ا�سم الظنني

 1-  �شركة ايفر�شت الجهزة االت�شاالت 

والوكاالت التجارية 2- حممد خالد عبد 

املنعم احلديدي 

العمر : 11 �سنة

العنوان عمان / �سندوق بريد 941280 - رمز 

 0799774040 هاتف   - عمان   11194 بريدي 

رقم الهاتف 0799774040

كاذبة  م�ستندات  قوائم  تقدمي  التهمة 

)204/ل(

املوافق  االحد  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2019/9/22 ال�ساعة 9:00 

اقامها  التي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

اجلمارك  دائرة  وم�ستكي  العام  احلق  عليك 

العامة

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك 

االأحكام املن�سو�ص عليها يف قانون اجلمارك 

وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنح اجلمارك 

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر

رقم الدعوى: 48-17/)1210-2019( - �شجل عام  

الهيئة/القا�شي: �شامر احمد عبد الكرمي الطراونه

ا�سم الظنني:

 1- ا�شرف خلو�شي مو�شى مالح/ب�شفته ال�شخ�شية 

واملمثل القانوين ال�شركة االقليمية لل�شناعات املعدنية 

و�شركة خلو�شي ل�شناعة وجلفنة  وطالء احلديد ودرفلة 

ال�شاج واحلديد. 2- ال�شركة االقليمية لل�شناعات 

املعدنية رقم وطني 200003008/ 3- ا�شامة خليل 

�شامل خليفة/املمثل القانوين ل�شركة ا�شامة و�شامي 

خليفة. 4- �شامي خليل �شامل خليفة/املمثل القانوين 

ا�شامة و�شاهي خليفة. 5- موؤ�ش�شة خلو�شي مو�شى كايد 

مالح )خلو�شي جللفنة وطالء احلديد(.

6- �شركة ا�شامة و�شامي خليفة 

املهنة: مدير م�سنع خلو�سي يف الذهيبة الغربية.

العمر: 40 �سنة.

�سريبة  من  بالقرب   - عمان/املقابلني  العنوان: 

الدخل.

التهمة: تقدمي قوائم م�ستندات كاذبة )204/ل(. 

 2019/9/22 املوافق  االحد  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

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

اجلمارك  دائرة  وم�ستكي:  العام  احلق  عليك  اقامها 

العامة.

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك االحكام 

ا�سول  وقانون  اجلمارك  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص 

املحاكمات اجلزائية.

انذار للموظف 

حممد خري اأنور عزير باجه

لدى  العمل  عن  لتغيبك  نظراً 

الأجهزة  التوافقية  موؤ�س�سة 

اأكثـر  مربر  دون  الطاقة  تر�سيد 

منذ  متتالية  اأيام  ع�سرة  من 

املوؤ�س�سة  فان   2019/9/5 تاريخ 

لعملك  العودة  ب�سرورة  تنذرك 

تاريخ  منذ  يومني  خالل  لديها 

ذلك  وبعك�ص  االنذار  هذا  ن�سر 

�سنداً  وذلك  لعملك  فاقداً  تعترب 

من  )28/هـ(  رقم  املادة  الحكام 

قانون العمل االأردين.

حمكمة �شلح جزاء ال�شلط

مذكرة تبليغ م�شتكى عليه/بالن�شر

رقم الدعوى: 11 - 3 )1985 - 2019( 

- �شجل عام  الهيئة/القا�شي: وفاء حممد 

ح�شن عوامله

ا�سم امل�ستكى عليه: 

�شمري جرب ابراهيم الدبا�س
العمر: 48 �سنة

العنوان: ال�سلط/ال�سلط/البلقاء - لواء 

ق�سبة ال�سلط - ال�سالمل - بالقرب من 

امل�سجد.

القدح   -  )360( التحقري  التهمة: 

املوظف  حتقري   -  )358( الذم   -  )359(

.)1/196(

يقت�سي ح�سورك يوم االربعاء املوافق 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2019/9/18

عليك  اقامها  التي  اعاله  رقم  الدعوى 

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 �شلح جزاء ال�شلط

مذكرة تبليغ م�شتكى عليه/بالن�شر

رقم الدعوى: 11 - 3 )1952 - 2019( 

- �شجل عام  الهيئة/القا�شي: زيدون 

�شالح حممود خري�س

ا�سم امل�ستكى عليه:

 احمد نواف عبد املجيد خليفات.

العمر: 20 �سنة

هاتف  املغاريب  ال�سودان/ا�سكان  العنوان: 

0779284505

التهمة: �سرقة اخليل اأو الدواب )408(.

املوافق  اخلمي�ص  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

الدعوى  يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2019/9/19

العام  احلق  عليك  اقامها  التي  اعاله  رقم 

وم�ستكي جمعه حممد �سويلم اجلهالني.

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 بداية جزاء - جنح اجلمارك 

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر

رقم الدعوى: 17-48/)2019-1173( 

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

الغني عبد العزيز الرعود 

ا�سم الظنني:

 �شركة �شفيق العدوان و�شركاه/

العدوان للمقاوالت.
العمر: 14 �سنة.

�سليمان  �سارع   - عمان/العبديل  العنوان: 

النابل�سي - �سندوق بريد: 7373

بتعهد  مدخلة  مبواد  الت�سرف  التهمة: 

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

)204/جمارك و 18/قانون املوا�سفات(.

املوافق  االحد  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

الدعوى  يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2019/9/29

العام  احلق  عليك  اقامها  التي  اأعاله  رقم 

وم�ستكي: دائرة اجلمارك العامة.

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك 

االحكام املن�سو�ص عليها يف قانون اجلمارك 

وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنح اجلمارك

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر

رقم الدعوى: 17-48/)2019-914(-

�شجل عام

الهيئة/القا�شي: اياد اأنور ح�شن 

اجلريودي
ا�سم الظنني:

 1- عبد املعز حممد هاين م�شطفى 

ق�شاب با�شي
العمر: 34 �سنة

2- حممود قا�شم تعتاع

3- �شركة غرناطه لل�شرياميك

4- حممد عدنان قهوجي

5- �شرار عيد غطا�س حجازين
العنوان: عمان - �ساحية اال�ستقالل - خلف 

اال�ستقالل مول

التهمة: تهريب

املوافق  االأحد  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2019/9/22 ال�ساعة 9 للنظر يف الدعوى رقم 

اأعاله التي اأقامها عليك احلق العام وامل�ستكي 

دائرة اجلمارك العامة

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك 

االحكام املن�سو�ص عليها يف قانون اجلمارك 

وقانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية.

حمكمة �شلح جزاء ال�شلط

مذكرة تبليغ م�شتكى عليه/بالن�شر

رقم الدعوى: 11 - 3 )1952 - 2019( 

- �شجل عام  الهيئة/القا�شي: زيدون 

�شالح حممود خري�س

ا�سم امل�ستكى عليه: 

حاكم حممد ح�شن الدبا�س.
العمر: 22 �سنة

العنوان: ال�سلط/ال�سلط/البلقاء - لواء 

من  بالقرب   - املن�سيه   - ال�سلط  ق�سبة 

املخبز.

الدواب  اأو  اخليل  �سرقة  التهمة: 

.)408(

اخلمي�ص  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

 09:00 ال�ساعة   2019/9/19 املوافق 

التي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

وم�ستكي  العام  احلق  عليك  اقامها 

جمعه حممد �سويلم اجلهالني.

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 �شلح حقوق االغوار ال�شمالية

مذكرة تبليغ موعد جل�شة للمدعى عليه/

بالن�شر

رقم الدعوى: 1-31/)2019-352( - 

�شجل عام  الهيئة/القا�شي: اينا�س حممد 

احمد العمري

ا�سم املدعى عليه وعنوانه:

 �شعد الدين حممد  علي حممد 

املحت�شب

االغوار ال�سمالية/ابو �سيدو - و�سط البلد.

املوافق  اخلمي�ص  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2019/9/19 ال�ساعة 09:00 للنظر يف  الدعوى 

رقم اأعاله والتي اقامها عليك املدعي: �سلطة 

وادي االردن.

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنية.

حمكمة �شلح جزاء ال�شلط

مذكرة تبليغ م�شتكى عليه/بالن�شر

رقم الدعوى: 11 - 3 )1810 - 2019( 

- �شجل عام  الهيئة/القا�شي: رائد بطر�س 

حنا عرجان

ا�سم امل�ستكى عليه:

 ها�شم عبد الفتاح ر�شوان الن�شور
العمر: 66 �سنة

ال�سلط/ال�سالمل/قرب  العنوان: 

مدر�سة اخلر�سان.

التهمة: االيذاء الب�سيط )334(.

يقت�سي ح�سورك يوم االثنني املوافق 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2019/9/23

عليك  اقامها  التي  اعاله  رقم  الدعوى 

م�سطفى  رافع  وم�ستكي  العام  احلق 

احمد اأبو رمان.

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 �شلح جزاء ال�شلط

مذكرة تبليغ م�شتكى عليه/بالن�شر

رقم الدعوى: 11 - 3 )1810 - 2019( 

- �شجل عام  الهيئة/القا�شي: رائد بطر�س 

حنا عرجان

ا�سم امل�ستكى عليه: 

حممد عبد الفتاح ر�شوان الن�شور
العمر: 62 �سنة

هاتف  ال�سلط/ال�سالمل  العنوان: 

.0788290268

التهمة: االيذاء الب�سيط )334(.

يقت�سي ح�سورك يوم االثنني املوافق 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2019/9/23

عليك  اقامها  التي  اعاله  رقم  الدعوى 

م�سطفى  رافع  وم�ستكي  العام  احلق 

احمد اأبو رمان.

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االأحكام  عليك  

ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون 

املحاكمات اجلزائية.

اإعالن بيع  اأول ملدة خم�شــة ع�شر  يوما �شادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية  �شمال عمان  يف الق�شية التنفيذية رقم  

) 2019/592 ع (   واملتكونة بني الدائن  بنك االحتاد  وكالوؤه املحامون 

اأيهم حمارنة و عمار البقور  و�شامر العطيات  

و املدين : �شالم حممد �شمري �شعيد اجلعربي   
يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني وعن طريق هذه الدائرة كامل قطعة االأر�ص رقم ) 1440 ( حو�ص  ) 1/اأبو العوف  ( قرية     ) اجلبيهة ( 

من اأرا�سي �سمال عمان و ما يعلوها من بناء والعائدة ملكيتها للمدين :  �سالم حممد �سمري �سعيد اجلعربي   لقاء دين الدائن بنك االحتاد  وذلك مبوجب 

�سند تاأمني دين مقابل اأموال غري منقولة رقم ) 2482 (     بتاريخ  ) 2017/6/4 ( بقيمة ) 100000(  مائة األف  دينار والر�سوم وامل�ساريف والفائدة القانونية 

والعمولة  واملنظم لدى دائرة ت�سجيل ارا�سي �سمال عمان .

اوال :-  و�سف قطعة االأر�ص و املوقع    :

-تعود ملكية كامل القطعة اعاله اىل ال�سيدة �سالم حممد �سمري �سعيد اجلعربي    و م�ساحتها ح�سب �سند الت�سجيل 500.20 م2 و تنظيمها �سكن ج باأحكام 

خا�سة 

-القطعة من النوع امللك و داخل حدود اأمانة عمان الكربى / منطقة اجلبيهة 

-�سكل القطعة الهند�سي منتظم و متو�سطة امليل 

-الواجهة ال�سمالية اخللفية للقطعة تقع على �سارع االأردن و الواجهة االأمامية اجلنوبية تقع على �سارع عبد الكرمي القا�سي و املتفرع من �سارع االأردن و 

املتقاطع مع �سارع عي�سى بني اأحمد 

-القطعة تقع �سمن حي الريان ا�سكان املخابرات / منطقة اجلبيهة مقابل مدينة اجلبيهة الرتفيهية 

-جميع اخلدمات متوفرة )�سوارع – كهرباء – مياه- هاتف – جماري – و حميع البنية التحتية – موا�سالت – مدار�ص (

-القطعة تقع اىل ال�سمال الغربي من مدار�ص اأكادمية ليمار الدولية 

-�سمن القطعة بناء من احلجر طابقني و يحمل رقم 11 ح�سب ترقيم اأمانة عمان الكربى  

ثانيا :- و�سف العقار    :

1-  اأن القطعة �سكلها الهند�سي رباعي منتظم و متيل ميال متو�سطا من اجلهة اجلنوبية االأمامية للقطعة اىل اجلهة ال�سمالية اخللفية للقطعة و قد مت 

حفرها و ت�سويتها حني البناء عليها 

2-  مقام على القطعة بناء عمره 11 �سنة تقريبا من احلجر النظيف ي�سغله املالك عبارة عن طابق ت�سوية و طابق اأر�سي مع درج الباب حديد

اأ( طابق الت�سوية :- جميع واجهات البناء من اخلارج حجر و م�ساحته 238 م2 مكون من : 

خ�سب  �سناديق  يوجد  و  �سبابيك  دون  فقط  خ�سب  احللق  و  اأبواب  دون  الداخل  من  ناعمة  ق�سارة  و  طوب  تقطيع  مكتمل  غري  �سرقي  �سمايل  ق�سم   -

لالأبجور�ت مع حماية حديد و بدون بالط و تاأ�شي�س ثالث غرف نوم و حمامني و مطبخ و �شالة �شيوف مع ممر�ت و �لباب �لرئي�شي خ�شب �أمان 

- ق�سم جنوبي غربي م�سطب مك�سور من الداخل و اجلدران الداخلية ق�سارة ناعمة مع دهان تطبيع مع ديكور جيب�سوبورد و االأبواب الداخلية خ�سب و 

ال�سبابيك اأملنيوم مع حماية حديد مكونة من �سالة �سيوف و معي�سة و مطبخ و حمام جميعها مبلطة �سرياميك و الباب الرئي�سي باب خ�سب اأمان 

ب- الطابق االأر�سي : جميع واجهات البناء من اخلارج حجر و م�ساحته 238 م2 و اجلدران الداخلية ق�سارة تطبيع مع ديكورات جيب�سوبورد و املدخل 

الرئي�سي للطابق مقام على اأعمدة من احلجر و ال�سقف قرميد اأحمر و الباب �سكوريت و يليه باب خ�سب اأمان و ال�سبابيك املنيوم و الزجاج دبل جال�ص 

مع �أباجور�ت �شحاب كهرباء مع حماية حديد و �لأبو�ب �لد�خلية للغرف من �خل�شب �لق�شرة بلوط و يوجد بروز معماري و م�شربيات على �شطح �لبناء 

االأمامي  و الطابق االأر�سي عبارة عن �سقة �سكنية مكونة من �سالون و �سالة و حمام �سيوف و غرفة نوم ما�سرت مع حمام مع خزانة حائط و ييتبع لها 

فرندة و غرفتني نوم مع حمام عائلي و مطبخ مع خزائن للمطبخ و اأطقم و بطاريات راكبة للحمامات و ممرات و ترا�ص للخزائن و اأر�سيات غرف النوم و 

الفرندة و الرتا�ص من ال�سراميك و ار�سيات و جدران املطبخ و  احلمامات �سرياميك و ار�سيات ال�سالون و ال�سالة بور�سالن و يخدم البناء من الداخل درج 

اأر�سيته جرانيت مع درابزين حديد 

3- االأعمال اخلارجية :-  

يحيط بالقطعة �سور مع بوابتني حديد و بوابة منها ملوقف ال�سياراة اخلارجي و الواجهة االأمامية لل�سور يعلوها حماية حديد و مزينة بامل�سربيات جميع 

الواجهات من الداخل و اخلارج حجر با�ستثناء الواجهة اخللفية دكة ا�سمنتية و يوجد �ساحة اأمامية مبلطة رخام و مواقف �سيارة خارجية مك�سوفة عدد 

2 و يحيط بالبناء ممرات مبلطة و يوجد اأدراج خارجية مبلطة رخام و يوجد خلف البناء حديقة من االأ�سجار و املزروعات 

ثالثًا :- التقدير و االأ�س�ص املعتمدة  :- 

 / املنطقة  ت�ساري�ص  و  طبيعة  و   / املوقع  حيث  من  لها  امل�سابهة  العقارات  و   2019/4/30 الك�سف  بتاريخ  املنطقة  يف  الدارجة  القطع  ا�سعار  اىل  بالرجوع 

)قيمة  العقار  قيمة  اخلرباء  قدر  بالتقدير  املقارنة  لطريقة  اخلرباء  با�ستخدام  و  الهند�سي  ال�سكل  و  الطبوغرافية  و  التنظيم  و  امل�ساحة  و  اخلدمات 

االأر�ص + قيمة البناء ( مع اأخذهم بعني االأعتبار الت�سطيبات الداخلية و اخلارجية للبناء باالإ�سافة لقيمة االأعمال اخلارجية و عليه تكون قيمة العقار 

االأجمالية كما يلي :- 

قدر اخلرباء قيمة املرت املربع مببلغ 300 دينار 

م�ساحة القطعة = 500.20 مX 2 300 دينار = 150060 دينار قيمة ار�ص العقار 

قدر اخلرباء قيمة املرت املربع لطابق الت�سوية مببلغ 200 دينار 

م�ساحة طابق الت�سوية  = 238 مX 2 200 دينار = 47600 دينار قيمة طابق الت�سوية

قدر اخلرباء قيمة املرت املربع للطابق  االأر�سي مببلغ 500 دينار 

م�ساحة الطابق االأر�سي  = 238 مX 2 500 دينار = 119000 دينار قيمة الطابق االر�سي 

و قدر اخلرباء  القيمة االإجمالية لالأعمال اخلارجية ) �سور و �ساحات مبلطة و كراجات و حت�سينات و اأعمال خارجية و حديقة (  مببلغ 8340 دينار 

و عليه تكون القيمة االأجمالية لالأر�ص و االإن�ساءات ثالثمائة و خم�ص و ع�سرون األف دينار اأردين ال غري )325000 دينار ( 

وعليه فمن له الرغبة بال�سراء عليه مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية �سمال  عمان خالل مدة  خم�سة ع�سر يوما من اليوم التايل لتاريخ ن�سر هذا 

االعالن يف �سحيفتني يوميتني حمليتني م�سطحبا معه تاأمني بقيمة 10 % من القيمة االإجمالية املقدرة للعقار  عند و�سع اليد على اأن ال تقل املزاودة عن 

50% من القيمة االإجمالية املقدرة للعقار  علما باأن اأجور الداللة والطوابع و الن�سر على املزاود االأخري .

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �شمال  عمان 

وزارة العدل

اعالن بيع رابع ملده 15 يوم �شادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية �شرق عمان   يف الق�شيه التنفيذيه ذات الرقم 5686  /2016ع   و املتكونه بني الدائن بنك االحتاد و كالوؤه املحامون �شامر 

العطيات و ايهم احلمارنة و املدين  م�شانع التعاون ل�شاحبها وليد احمد عبد الغني الفنجري بكفالة عقار وليد احمد عبد الغني الفنجري

يعلن للعموم بانه مطروح للبيع باملزاد العلني وعن طريق هذه الدائره كامل  القطعة رقم 1439

حو�ص رقم )1( حنو الك�سار قرية ماركا من ارا�سي �سرق عمان  و العائده ملكيتها للكفيل بعقارة  وليد احمد عبد الغني الفنجري لقاء دين الدائن بنك االحتاد  و ذلك 

مبوجب �سند تامني دين مقابل اموال غري منقوله رقم)1068( بتاريخ 2014/7/27   بقيمة )378000( ثالث مائة و ثمانية و �سبعون الف دينار والر�سوم و امل�ساريف و 

الفائده و العموالت  حتى ال�سداد التام  و املنظم لدى مديرية ت�سجيل ارا�سي �سرق عمان .  

موقع العقار: 

هي قطعة االر�ص رقم )1439 ( من حو�ص )1( حنو الك�سار قرية ماركا مديرية ارا�سي �سرق عمان لوحة رقم )5( نوع االار�ص ملك و البالغ م�ساحتها )999 (م2 تنظيم 

االر�ص �سناعات خفيفة غري منتظمة ال�سكل و ت�سجيلها تابع لدائرة ت�سجيل ارا�سي �سرق عمان و ح�سب �سند الت�سجيل فان االر�ص م�سجلة با�سم  وليد احمد عبد 

الغني الفنجري 

مقام على قطعة االر�ص بناء مكون من ثالثة طوابق و طابق ت�سوية واجهتني من احلجر تقع على �سارع معبد �سارع ) جالل قطب ( من اجلهه ال�سرقية و دخلة من 

اجلهه اجلنوبية / اىل اجلهه الغربية من ال�سكان التطوير احل�سري / ماركا ، بجوار م�سنع رومو و �سركة مي�سيل دحدل و اوالدة و يحمل الرقم )4( ح�سب ترقيم امانة 

عمان الكربى /حي الزهراء ، اىل الغرب من �سارع احلزام الدائري ، و م�ستغل م�سنع التعاون ) �سناعة اكزوزتات ( و جزء خمرطة و يوجد مظلة من الزينكو ، و كافة 

اخلدمات متوفرة باملوقع

و�سف البناء :ح�سب الواقع و بعد الك�سف تبني بانه موؤلف من ثالثة طوابق و ت�سوية ، واجهة امل�سنع املنيوم مقطع و زجاج ملون ، وواجهتني من  احلجر مع ديكور 

معماري ن و بقية �لو�جهات من �ل�شمنت ، و حماط بال�شجار و ممر�ت مبلطة و بال�شو�ر ، �ل�شو�ر �لمامية من �حلجر يعلوها دربزين من �حلديد بطول )60(�سم تقريبا 

و يوجد للبناء عدة مد�خل و يخدم �لبناء بني درج مبلط بالط رخام ، و جزء بدون بالط ، عمر �لبناء )17( عام 

-البناء مزود بنظام انذار حريق ،و بئر ماء خر�ساين م�سلح 

-مزود بنظام مراقبة بالكمرات خارجي و داخلي 

-رمبات ا�سمنتية للتحميل و التنزيل 

-غرفة حار�ص و تر�ص امامي مبلط و ا�سوار ا�سمنتية و ا�ستنادية 

الطابق االر�سي 

�ملدخل �خلارجي باب من �ل�شكوريت كهربائي ، جناح ��شتقبال ، �لر�شيات بالط من �لرخام و يوجد درج �لبالط من �لرخام و عليه دربزين �شتانلي�س �شتيل و يوجد باب 

من احلديد مزجج يو�سل اىل قاعة كبرية م�ستغلة ) خمرطة ( االر�سيات �سبة ا�سمنتية ، اجلدران من االمل�سن ارتفاع ال�سقف )6(م م�ساحة الطابق 481م2 

�ل�شاحة  من  مدخل  له  و   ، حمامات  و   ، �شتيل  �شتانل�س  دربزين  مع  رخام  بالط  مبلط  حديدي  �شلم  يخدمها  و  �لزجاج  من  �لمامية  �لو�جهات  ��شمنتية  �شدة  له  يتبع  و 

االمامية الباب �سحاب جرار م�ساحة ال�سدة )99(م2 

موؤجرة لل�سيدة �سباح �سعيد زهدي باجرة �سهرية )200( دينار 

الطابق االول 

عبارة عن جزئني ، �جلزء �ل�شرقي له مدخل من �ملدخل �لرئي�شي و يتكون من موزع و مكتب �لو�جهه من �لملنيوم �ملزجج ، و غرفة مكتب �لر�شيات بالط من �لرخام 

و �جلدر�ن دهان �مل�شن و �ل�شقف ديكور�ت من �جلب�شني ، �ل�شبابيك من �لملنيوم و مطبخ خز�ئن �شفلية و علوية و�جهه و�حدة من �خل�شب ) ق�شرة بلوط ( �لر�شيات و 

�جلدر�ن بالط �شري�ميك و حمام طقم و �شور بوك�س 

اجلزء الغربي : له مدخل من الرت�ص االمامي الباب من احلديد املزجج و له مدخل من املخرطة ، الدرج من الرخام و دربزين ، و هو عبارة عن م�ستودع االر�سيات مدة 

ا�سمنتية الواجهات مق�سورة و مدهونة و يوجد متديدات كهرباء االرتفاع )4(م م�ساحة الطابق )481(م2 

الطابق الثاين 

الدرج �سبة ا�سمنتية و ال يوجد عليه حماية و هو عبارة عن م�ستودع االر�سيات مدة ا�سمنتية الواجهات مق�سورة و مدهونة تا�سي�ص كعرباء ، ال�سبابيك من االملنيوم 

االرتفاع )4(م م�ساحة الطابق )481(م2 

الطابق الت�سوية 

لها مدخل من الرت�ص االمامي الباب من احلديد املزجج  ، و لها مدخل من ممر خارجي الباب �سحاب ،و هو عبارة عن �سالة ل�سناعة االكزوزتات ، و مكتب عدد )3( علوية 

امل�سن  ا�سمنتية و اجلدران دهان  ، االر�سيات �سبة  الب�سائع  الواحهات من االملنيوم املزجج و �سدة للتخزين   ، ، و م�سلى ن يخدمها درج من احلديد  و حمامات للعمال 

االرتفاع )5،5 (م و يخدمها رمبة ا�سمنتية من ال�سارع ال�سرقي ، م�ساحت الطابق )462(م2 مرخ�ص مواقف و م�ساغل م�ستغل من قبل �ساحب العقار 

التقدير 

بناءا على ما تقدم و ح�سب موقع العقار و تنظيمه و م�ساحته و طبوغرافيه االر�ص و ا�ستخدامه و قربه من اخلدمات و على �سوء اال�سعار الدارجة يف نف�ص املنطقة 

ا�سعار  و  عامه  املنطقة  يف  العقارات  ا�سعار  متابعة  و  الدائم  اطالعهم  على  و  املجال  هذا  يف  اخلرباء  معرفة  خالل  من  و  مثيالتها  و  الدعوى  مو�سوع  العقار  فيها  الواقع 

العقارات يف املنطقة الواقع فيها العقار مو�سوع الدعوى و اخر البيوع فيها و امل�سجلة لدى دائرة االرا�سي و امل�ساحة و بعد اعتماد اخلرباء ال�سلوب املقارنة بالتقدير اي 

مقارنة قطعة االر�ص مو�سوع الدعوى مع مثيالتها من االرا�سي باملنطقة مع مراعاة الفرق بني قطعة االر�ص مو�سوع املقارنة و االر�ص مو�سوع الدعوى .

مت تقدير قيمة املرت املربع الواحد من قطعة االر�ص من قبل اخلرباء عند و�سع اليد مببلغ 150 دينار م�ساحة االر�ص 999م2 ×150د = 149850 دينار 

و مت تقدير قيمة املرت املربع الواحد من قبل اخلرباء عند و�سع اليد للطابق االر�سي مببلغ 240 دينار م�ساحة الطابق االر�سي 481م2×240د =115440 دينار 

و مت تقدير قيمة املرت املربع الواحد من قبل اخلرباء عند و�سع اليد لل�سدة مببلغ 190د م�ساحة ال�سدة 99م2 ×190د = 18810دينار 

و مت تقدير قيمة املرت املربع الواحد من قبل اخلرباء عند و�سع اليد للطابق االول مببلغ 235 دينار م�ساحة الطابق االول 481م2× 235د = 113035 دينار 

و مت تقدير قيمة املرت املربع الواحد من قبل اخلرباء عند و�سع اليد للطابق الثاين مببلغ 235 دينار م�ساحة الطابق الثاين 481م2× 235د = 113035 دينار

و مت تقدير قيمة املرت املربع الواحد من قبل اخلرباء عند و�سع اليد للطابق الت�سوية مببلغ 240 دينار م�ساحة الطابق الت�سوية 462م2× 240د = 110880  دينار

و مت تقدير قيمة اال�سوار و ال�ساحات املبلطة و البئر و االعمال اخلارجية عند و�سع اليد مببلغ 65000 دينار و عليه يكون القيمة االجمالية لالر�ص و ما عليها من بناء 

و من�ساآت عند و�سع اليد 149850+115440+18810+113035 + 113035 +110880+65000 = 686050 �ستمائة و �سته و ثمانون الفا و خم�سون دينار

علما بانه مت دخول املزاد من قبل املزاود الدائن بنك االحتاد ببدل مزاودة و قدره 344000 دينار . 

يف  االعالن  هذا  ن�سر  لتاريخ  التايل  اليوم  من  يوم  ع�سر  خم�سة  مدة  خالل  عمان  �سرق  بداية  حمكمة  تنفيذ  دائرة  مراجعة  عليه  بال�سراء  الرغبه  له  فمن  عليه  و 

�سحيفتني يوميتني حمليتني م�سطحبا معه تامني بقيمة 10%من القيمه املقدرة للعقار  عند و�سع اليد تامينا للدخول باملزاد على ان ال يقل بدل ال�سم عن 2% من قيمة 

اخر مزاودة علما بان اجور الدالله و الطوابع و الن�سر تعود على املزاود االخري. 

مامور تنفيذ حمكمة بداية �شرق عمان

اإعالن بيع  اأول ملدة خم�شــة ع�شر  يوما �شادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية �شمال عمان  يف الق�شية التنفيذية 

رقم  ) 2007/2632 ع (   واملتكونة بني الدائن  بنك االحتاد  وكالوؤه املحامون 

اأيهم حمارنة و عمار البقور  

و املدين : خلود ا�شامة عبد الكرمي العلي 
�سمن  الكائنة      )123( رقم  ال�سقة  كامل  الدائرة  هذه  طريق  وعن  العلني  باملزاد  للبيع  مطروح  باأنه  للعموم  يعلن 

البناء املقام على قطعة االأر�ص رقم ) 2074 ( حو�ص  ) 8 ال�سم�ساين   ( قرية ) تالع العلي   ( من اأرا�سي  �سمال عمان 

والعائدة ملكيتها خلود ا�سامة عبد الكرمي العلي  لقاء دين الدائن بنك االحتاد  وذلك مبوجب �سند تاأمني دين مقابل 

اأموال غري منقولة رقم ) 1030 (                            تاريخ  ) 2000/8/27 ( بقيمة 30000 ) ثالثون الف دينار اردين(  والر�سوم 

وامل�ساريف والفائدة والعمولة  واملنظم لدى دائرة ت�سجيل ارا�سي �سمال عمان .

اوال :-  و�سف قطعة االأر�ص املقام عليها ال�سقة اعاله  :

�سند  ح�سب  م�ساحتها  و   123 رقمها  و  م�سرتكة  منافع  املعترب  �سطحه  عدا  الثاين  الطابق  من  الغربية  ال�سقة  هي 

الت�سجيل 146 م2 و ال�سقة م�سجلة با�سم خلود ا�سامة عبد الكرمي العلي

ال�سقة مقامة على القطعة 2074  حو�ص  ) 8 ال�سم�ساين   ( قرية ) تالع العلي   ( مديرية   �سمال عمان لوحة 12 و نوع 

االأر�ص طوابق و �سقق و حتمل رقم 8/6/4 ح�سب ترقيم امانة عمان / مقام على قطعة االأر�ص بنائني العقار يقع 

اأربعة طوابق  بالبناء الذي يحمل الرقم 8 و العمارة عبارة عن اربع واجهات حجر و حماطة باأ�سوار و تتكون من 

و طابق ت�سوية و طابق ت�سوية ثانية عبارة عن خدمات كل طابق ثالثة �سقق و يوجد م�سعد بالعمارة باب من 

اجلهة  من  ال�سهوان  خلف  �سارع  و  الغربية  اجلهة  من  �سقيلية  �سارع  على  االأر�ص  قطعة  تقع  و  الزجاج  و  احلديد 

اجلنوبية مقابل البنك االأهلي قرب دوار الرابية من اجلهة اجلنوبية منطقة تالع العلي و ام ال�سماق و خلدا / حي 

ال�سالم و جميع اخلدمات من ماء و كهرباء و طرق معبدة و متوفرة باملوقع 

ثانيا :- موا�سفات ال�سقة : 

-تتكون ال�سقة من �سالون و غرفة �سفرة و يتبع لها حمام �سيوف االأر�سيات �سرياميك و ال�سقف ديكور من اجلب�ص و 

بحر�ت و �لدهان �مل�شن و غرفة معي�شة �لر�شيات بالط �شري�ميك و �ل�شقف من �جلب�س مطلة على برندة �لباب من 

�لأملنيوم و يوجد �أباجور و ثالثة غرف نوم �أحد�هما ما�شرت �ر�شيات �لغرف بالط �شري�ميك و �جلدر�ن دهان �أمل�شن 

�أر�شيات و جدر�ن �ملطبخ بالط �شري�ميك خز�ئن علوية و  �ل�شقة و مطبخ  و حمام �فرجني خلدمة باقي عنا�شر 

�سفلية االأبواب من اخل�سب و ال�سبابيك من االأملنيوم و يوحد عليها حماية و اباجورات و العقار م�سغول من املالك .

ثالثا  :- تقدير قيمة ال�سقة و ا�س�ص التقدير :- 

بناء على ما تقدم من و�سف للعقار و ح�سب موقع العقار و تنظيمه و م�ساحته و طبوغرافية االأر�ص و ا�ستخدامه و 

قربه من اخلدمات و على �سوء االأ�سعار الدارجة يف نف�ص املنطقة الواقع فيها العقار و مثيالتها و من خالل معرفة 

اخلرباء يف هذا املجال و على اطالع دائم و متابعة الأ�سعار العقارات يف املناطق عامة و ا�سعار العقارات يف املناطق 

مراعة  مع  بالتقدير  املقارنة  ال�سلوب  اخلرباء   ا�ستخدام  بعد  و  البيوع  اخر  و  الدعوى  مو�سوع  العقار  فيها  الواقع 

الفرق بني العقار مو�سوع املقارنة و العقار مو�سوع الدعوى 

فقد قدر اخلرباء و بتاريخ الك�سف على العقار قيمة املرت املربع الواحد لل�سقة و ح�ستها من  ال�سطح الذي يعترب 

منافع م�سرتكة  مببلغ 550 دينار و حيث اأن امل�ساحة االأجمالية لل�سقة 146 م2 تكون قيمة ال�سقة 80300 دينار ثمانون 

الف و ثالثمائة دينار 

بال�سراء عليه مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية �سمال عمان خالل مدة  خم�سة ع�سر  الرغبة  وعليه فمن له 

يوما من اليوم التايل لتاريخ ن�سر هذا االعالن يف �سحيفتني يوميتني حمليتني م�سطحبا معه تاأمني بقيمة 10 % من 

القيمة املقدرة عند و�سع اليد على ال�سقة تاأمينا للدخول باملزاد على اأن ال تقل املزاودة عن 50% من القيمة املقدرة 

لل�سقة اأعاله عند و�سع اليد عليها  علما باأن اأجور الداللة والطوابع و الن�سر تعود على املزاود االأخري .

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �شمال عمان   

اعالن بيع رابع ملده 15 يوم �شادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية �شرق عمان   يف الق�شيه التنفيذيه ذات الرقم 

2017/5792ع و املتكونه بني الدائن بنك االحتاد و كالوؤه املحامون �شامر العطيات و ايهم احلمارنة و املدين  �شركة 

مطعم عتابا ذ.م.م بكفالة عقار ح�شن �شدقي عبد احلميد ابو �شقرة

يعلن للعموم بانه مطروح للبيع باملزاد العلني وعن طريق هذه الدائره كامل  ال�سقة رقم 2865/125 

حو�ص رقم  )2( الرواق   قرية النويجي�ص من ارا�سي �سرق عمان  و العائده ملكيتها للمدين ح�سن �سدقي عبد احلميد ابو 

�سقرة لقاء دين الدائن بنك االحتاد  و ذلك مبوجب �سند تامني دين مقابل اموال غري منقوله رقم)1216( بتاريخ 2014/8/26   

بقيمة )48000( ثمانية و اربعون الف دينار والر�سوم و امل�ساريف و الفائده و العموالت  حتى ال�سداد التام  و املنظم لدى 

مديرية ت�سجيل ارا�سي �سرق عمان .  

و�سف البناية التي �سمنها ال�سقة :    

تقع البناية و التي تقع �سمنها ال�سقة يف منطقة النويجي�ص و البناية مقامة على قطعة ار�ص رقم 2865 حو�ص 2 الرواق من 

ارا�سي قرية النويجي�ص و تقع البناية على �سارع معبد يحدها باجلهه اجلنوبية معروف ب�سارع )زيد بن ثابت ( و �سارع 

معبد يحدها باجلهه ال�سرقية ) نعيمان بن عمرو ( و �سارع باجلهه ال�سمالية معروف ب�سارع )املعز لدين اهلل الفاطمي ( و 

طريق باجلهه الغربية و االر�ص م�ستطيلة  ال�سكل و تقع �سمن حي معروف با�سم ) حي اخلزنة ( و البناية التي �سمنها 

البناية اجلنوبية و حتمل الرقم )21( ح�سب ترقيم امانة  ال�سقة تقع �سمن  ال�سقة عبارة عن ثالث عمارات متال�سقة و 

و  بالعمارة  متوفرة  اال�سا�سية  اخلدمات  كافة  و  جيد  ت�سطيب  البناية  و  �سكني  حي  �سمن  واقعة  البناية  و  الكربى  عمان 

العمارة مفروزة على قانون ال�سقق و الطوابق و الواجهات حجر و عمر البناية حوايل 10 �سنوات و ال�سقق خمدومة ببيت 

الدرج رخام مع دربزين حديد و م�سعد كهربائي و كافة اخلدمات متوفرة للبناء و تقع البناية بالقرب من حديقة اخلزنة 

و�سف ال�سقة :  

حتمل  و  170م2  م�ساحتها  تبلغ  و   2865/125 الرقم  حتمل  و  �سطحها  عدا  الثاين  الطابق  من  ال�سرقية  اجلنوبية  ال�سقة  هي 

المانة  تابعة  تنظيميا  و  عمان  �سرق  ارا�سي  ت�سجيل  لدائرة  تابعة  وت�سجيليا  للبناية  الداخلي  الرتقيم  ح�سب   )7( الرقم 

عمان الكربى منطقة )طارق ( و تنظيم االر�ص �سكن )ب( و ال�سقة موؤلفة من غرفة �سيوف وا�سعة ار�سيتها �سرياميك مع 

ديكورات جب�سني و حمام �سيوف و مطبخ  خزائن علوية و �سفلية املنيوم مع رخام و برندة ار�سية و جوانب �سرياميك و 

ثالث غرف نوم منهم واحدة ما�سرت مع حمام و غرفة معي�سة و حمام بني غرف النوم و االبواب الداخلية خ�سب و ال�سبابيك 

املنيوم مع حديد حماية و اباجورات و الت�سطيب ب�سكل عام جيد و الباب اخلارجي لل�سقة حديد حماية .  

التقدير :  

بناًء على ما تقدم و ح�سب موقع ال�سقة و ح�سب الت�سطيبات و الو�سف ال�سابق لها و موقعها و االطالع على ا�سعار التقديرات 

لل�سقق بنف�ص املنطقة و الك�سوفات ال�سابقة يف نف�ص املنطقة و مع مراعات موقع ال�سقة و م�ساحتها و نوعية الت�سطيب  مت 

تقدير �سعر املرت املربع الواحد عند و�سع اليد مببلغ 375 دينار 

م�ساحة ال�سقة 170م2 × 375 ديناراملرت = 63750 دينار 

)ثالثة و �ستون الف و �سبعمائة و خم�سون دينار (

و هذا ال�سعر ي�سمل ما ي�سيب ال�سقة بح�س�ص بار�ص العقار و اخلدمات و بيت الدرج و مواقف ال�سيارات و جميعها يوجد 

لل�سقة ح�س�ص فيها 

علما بانه مت دخول املزاد من قبل املزاود الدائن بنك االحتاد ببدل مزاودة و قدره 31900 دينار

من  يوم  ع�سر  خم�سة  مدة  خالل  عمان  �سرق  بداية  حمكمة  تنفيذ  دائرة  مراجعة  عليه  بال�سراء  الرغبه  له  فمن  عليه  و 

اليوم التايل لتاريخ ن�سر هذا االعالن يف �سحيفتني يوميتني حمليتني م�سطحبا معه تامني بقيمة 10%من القيمه املقدرة 

للعقار  عند و�سع اليد تامينا للدخول باملزاد على ان ال يقل بدل ال�سم عن 2% من قيمة اخر مزاودة علما بان اجور الدالله 

و الطوابع و الن�سر تعود على املزاود االخري 

مامور تنفيذ حمكمة بداية �شرق عمان

حمكمة �شلح جزاء اربد

مذكرة تبليغ م�شتكى عليه مدعى عليه 

باحلق ال�شخ�شي/بالن�شر

رقم الدعوى: 3-15/)2019-6020(-

�شجل عام

الهيئة/القا�شي: عبد احلليم علي عبد 

احلليم احليا�شات

ا�سم امل�ستكى عليه: 

مراد ب�شام ف�شيل حممود

العمر: 39 �سنة

�سوق  دخلة   - الها�سمي  �سارع   - اربد  العنوان: 

اأبو ال�سعر

التهمة: �سيك ال يقابله ر�سيد )421(

املوافق  اخلمي�ص  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

الدعوى  يف  للنظر   9 ال�ساعة   2019/9/26

العام  احلق  عليك  اأقامها  والتي  اأعاله  رقم 

وامل�ستكي �سركة �سامي كراد�سه و�سركاه

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االأحكام 

ال�سلح وقانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية.

انذار بالعودة اىل العمل اىل 

املوظف:

1. احمد حممود �شالح بني عي�شى

عملكم  مكان  عن  لتغيبكم  نظراً 

�سمن  لعملك  املخ�س�ص  املوقع  يف 

لالأمن  امل�سلحة  املتو�سط  البحر  �سركة 

من  الأكثـر  االأموال  ونقل  واحلماية 

اذن  اأو  عذر  دون  متتالية  اأيام  ع�سرة 

الأحكام  وا�ستناداً  ال�سركة  فان  م�سبق 

تنذركم  االأردين  العمل  قانون 

خالل  عملكم  اىل  العودة  ب�سرورة 

وبخالف  االنذار  تاريخ  من  اليومني 

ذلك فانه �سوف يتم اتخاذ االجراءات 

املادة  الأحكام  �سنداً  بحقكم  القانونية 

28/هـ من قانون العمل االأردين.

�شركة البحر املتو�شط امل�شلحة

 لالأمن واحلماية

حمكمة بداية جزاء - جنح اجلمارك

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر

رقم الدعوى: 17-48/)2019-1215(-

�شجل عام

الهيئة/القا�شي: اأ�شامة عبد الغني عبد 

العزيز الرعود

ا�سم الظنني: 

�شركة اأحمد حافظ الزراغه 

و�شريكه

العمر: 3 �سنة

العنوان: �سحاب - املنطقة ال�سناعية

التهمة: تهريب

املوافق  االأحد  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2019/9/29 ال�ساعة 9 للنظر يف الدعوى رقم 

اأعاله التي اأقامها عليك احلق العام وامل�ستكي 

دائرة اجلمارك العامة

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك 

االحكام املن�سو�ص عليها يف قانون اجلمارك 

وقانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنح اجلمارك 

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر

رقم الدعوى: 17-48/)2019-624( - 

�شجل عام  الهيئة/القا�شي: �شميح اكرمي 

ابنيه العدوان

ا�سم الظنني:

 عزمي عبد اهلل عبد الهادي 

عبابنه.

العمر: 50 �سنة.

العنوان: اربد/ب�سرى

التهمة: تهريب بيان جمركي )معاملة 

جمركية( )204/ك(.

يقت�سي ح�سورك يوم الثالثاء املوافق 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2019/9/24

عليك  اقامها  التي  اأعاله  رقم  الدعوى 

اجلمارك  دائرة  وم�ستكي:  العام  احلق 

العامة.

تنفذ  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاإذا 

عليها  املن�سو�ص  االحكام  بحقك 

ا�سول  وقانون  اجلمارك  قانون  يف 

املحاكمات اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنح اجلمارك

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر

رقم الدعوى: 17-48/)2019-1198(-

�شجل عام

الهيئة/القا�شي: اياد اأنور ح�شن 

اجلريودي

ا�سم الظنني:

 1- موؤ�ش�شة امل�شطفى لتجارة ال�شيارات 

م�ستثمر رقم 5234

العمر: 13 �سنة

2- نادر حممد م�شلم العزه

3- موؤ�ش�شة بيت الفنان التجارية 

- مودع رقم 153435

4- حامد ابراهيم م�شطفى عودة

العنوان: الزرقاء - املنطقة احلرة الزرقاء

التهمة: تهريب

املوافق  االأحد  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2019/9/22 ال�ساعة 9 للنظر يف الدعوى رقم 

اأعاله التي اأقامها عليك احلق العام وامل�ستكي 

دائرة اجلمارك العامة

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك 

االحكام املن�سو�ص عليها يف قانون اجلمارك 

وقانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية.

وزارة العدل

اخطار �شادر عن دائرة تنفيذ

حمكمة  بداية �شرق عمان

رقم الدعوى التنفيذيه : 2019/5976ع 

املحكوم عليه املدين : ف�شل عبد الهادي عبد الرحمن م�شلح 

العنوان  : جمهول العنوان حاليا 

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

�سند رهن رقم :  3 من الدرجة االوىل        تاريخة :  2017/1/2 

حمل �سدوره : مديرية ت�سجيل ارا�سي �سرق عمان 

املحكوم به/ الدين :35000 خم�سة و ثالثون الف  دينار و الر�سوم و 

امل�ساريف و الفائده و العموالت حتى ال�سداد التام .

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

املبلغ املبني اعاله و  االخطار اىل املحكوم له/الدائن بنك االحتاد 

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

التنفيذ مببا�سرة املعامالت التنفيذيه الالزمه قانونا بحقك .

مامور تنفيذ حمكمة بداية �شرق عمان

اإخطار �شادر عن دائرة تنفيذ

حمكمة بداية �شمال عمان 

رقم الدعوى التنفيذية : 2018/300 ع                         

املحكوم عليه  :  ر�شوان مف�شي اأحمد ر�شوان 

العنوان  :  جمهول مكان االإقامة  

 : رقمه  منقولة   غري  اأموال  مقابل  دين  تاأمني  �سند   : ال�سند  نوع 

اأرا�سي  مديرية    : �سدوره  حمل      )  2016/10/20  (  : 3258تاريخه 

�سمال عمان .                        

و  ت�سعة  و  مائة  و  االف  �ستة   )  6159،389  (  : الدين   / به  املحكوم 

خم�سون دينار و 389 فل�ص والر�سوم وامل�ساريف والفائدة والعمولة 

حتى ال�سداد التام .

هذا  تبلغك  تاريخ  تلي  يوما  ثالثون  خالل  توؤدي  اأن  عليك  يجب 

االخطار اىل الدائن بنك االحتاد        وكيله املحامي عمار البقور 

، املبلغ املبني اأعاله واإذا انق�ست هذه املدة ومل توؤدي الدين املذكور 

اأعاله �ستقوم دائرة التنفيذ مببا�سرة املعامالت التنفيذية الالزمة 

قانونا وذلك بحقك .

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �شمال عمان

حمكمة �شلح جزاء عمان

مذكرة تبليغ حكم/بالن�شر

رقم الدعوى: 3-5/)2018-26795(-

�شجل عام

تاريخ احلكم: 2019/4/24

طالب التبليغ وعنوانه: فيليب موري�ص برودكت�ص 

ا�ص اي

عمان - رقم الهاتف: 5525127

وكيله االأ�ستاذ توفيق حممد من�سور ها�سم الطباع

املطلوب تبليغه وعنوانه: 

�شركة ال�شار للتجارة العامة
 - الواحة  دوار  قبل   - املنورة  املدينة  �ص.   - عمان 

دريد  بالتوقيع  املفو�ص  لل�سرافة،  العالونة  فوق 

عبد احلميد جميد الدرزي 1037141 جواز �سفر

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

املحكمة ما يلي:

القانون  من  و266(   256( املادتني  باأحكام  عماًل   -1

اأ�سول  قانون  من  و166(   161( واملادتني  املدين 

ال�سخ�سي  باحلق  االدعاء  رد  املدنية  املحاكمات 

الر�سوم  ال�سخ�سي  باحلق  املدعية  وت�سمني 

وامل�ساريف.

2- عماًل باأحكام املادة )5/ب( من قانون العفو العام 

امل�سبوطة  الب�سائع  م�سادرة   2019 ل�سنة   5 رقم 

العالمتني  حتمل  والتي  الدعوى  هذه  ح�ساب  على 

 )Parliament(و  )Marlboro( التجاريتني 

واتالفها ح�سب االأ�سول.

حكمًا وجاهيًا بحق املدعية باحلق ال�سخ�سي قاباًل 

عليها  املدعى  بحق  الوجاهي  ومبثابة  لال�ستئناف 

واأفهم  �سدر  لالعرتا�ص  قاباًل  ال�سخ�سي  باحلق 

اهلل  عبد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  با�سم  علنًا 

الثاين ابن احل�سني املعظم بتاريخ 2019/4/24.



مذكرة تبليغ حكم �صادرة عن حمكمة  �صلح جزاء عمان 

رقم الدعوى 5-3 /)3397- 2019 ( – �صجل عام

تاريخ احلكم :  24 /07 /2017 
طالب التبليغ وعنوانه : �سوزان ابراهيم عبد املجيد ابزاخ

عمان / عمان 

 املطلوب تبليغه وعنوانه : 

 في�صل جهاد مو�صى عمو�ش
الزرقاء / الها�سمية 

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

بالن�سبة لل�سق اجلزائي: 

اجلزائية  املحاكمات  اأُ�سول  قانون  من   )177( املادة  باأحكام  1-عماًل 

من   2/415 املادة  لأحكام  خالفًا  البتزاز  بجرم  عليه  امل�ستكى  ادانة 

املادة 15 من قانون اجلرائم اللكرتونية  العقوبات وبدللة  قانون 

ا�سهر  املادة ذاتها باحلب�س مدة ثالثة  واحلكم عليه وعمال باحكام 

والر�سوم والغرامة 200 دينار والر�سوم حم�سوبة له مدة التوقيف من 

تاريخ 2019/2/20 وحتى 2019/3/20

اجلزائية  املحاكمات  اأُ�سول  قانون  من   )178( املادة  باأحكام  2-عماًل 

الرابطة  اف�ساد  جرم  من  عليه  امل�ستكى  م�سوؤولية   عدم  اعالن 

وبدللة  العقوبات  قانون  من   3/304 املادة  لأحكام  خالفا  الزوجية 

املادة 15 من قانون اجلرائم اللكرتونية لكون فعله ل ي�سكل جرما 

ول ي�ستوجب عقابا

ثانيًا : فيما يتعلق بال�سق احلقوقي :

تو�سلت  وحيث  اجلزائي  ال�سق  مع  وعدمًا  وجوداً  يدور  اأنه  وحيث 

ال�سخ�سي(   باحلق  عليه  )املدعى  عليه  امل�ستكى  اإدانه  اىل  املحكمة 

و266   256( املواد  باأحكام  وعماًل  املحكمة  فتقرر  البتزاز  جرم  عن 

و267( من القانون املدين احلكم بالزام املدعى عليه باحلق ال�سخ�سي 

باأن يدفع للمدعي باحلق ال�سخ�سي مبلغ )1000( دينار بدل  ال�سرر 

زاد  فيما  املطالبة  ورد  ال�سخ�سي  باحلق  املدعية  بامل�ستكية  الالحق 

اأ�سول  قانون  من  و167(  )161و166  املواد  باأحكام  وعماًل   ، ذلك  عن 

ت�سمني  املحامني  نقابة  قانون  من   46 واملادة  املدنية  املحاكمات 

وامل�ساريف  الن�سبية  الر�سوم  ال�سخ�سي(  باحلق  عليه  )املدعى 

وعدم  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  القانونية  والفائدة 

اجلزء  خ�سر  ال�سخ�سي  باحلق  املدعي  كون  حماماة  باتعاب  احلكم 

الكرب من دعواه. 

حكمًا مبثابة الوجاهي بحق امل�ستكى عليه قاباًل لالعرتا�س �سدر 

واأُفهم علنًا باإ�سم ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن 

احل�سني املعظم حفظه اهلل ورعاه بتاريخ 2019/7/24.

وزارة العدل

دائرة تنفيذ الزرقاء

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-10 

)2019/6394( �صجل عام ك
ا�سم املحكوم عليه املدين : 

احمد �صامي حممد �صعيد اخلطيب
عنوانه : الزرقاء /طريق بريين خاف كلبة 

قرطبة

رقم العالم ال�سند التنفيذي : 2

تاريخه : 

حمل �سدوره : الزرقاء

والر�سوم  دينار   1000  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

املحكوم  اىل  الخطار  هاذا  تبليغك  تلي  يوما 

احلميدات  ابراهيم  مو�سى  نبيل   : الدائن  له 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�س الت�سوية القانونية �ستقوم 

القانونية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ الزرقاء

اخطار �صادر عن دائرة

تنفيذ عمان 

  رقم الدعوى  11-5/)22594   - 2019 

( – �صجل عام – ب 
ا�سم املحكوم عليه /املدين :

لوؤي حممد علي خليل 
– عمارة جوهرة  عنوانه :  عمان / العبديل 

الأردن 

حمل �سدوره تنفيذ عمان 

املحكومية / الدين.  112500

املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دينار   

والفائدة ان وجدت

يجب عليك ان توؤدي خالل خم�سة ع�سر يوما 

تلي تاريخ تبليغك هذا الخطار اىل املحكوم 

له / الدائن

 �سركة امنيه للهواتف املتنقلة 

وحممد  الب�ستاوي  يو�سف  املحامي  وكيله 

القالب 0782811188

املدة  هذه  انق�ست  واذا  اعاله  املبني  املبلغ 

الت�سويه  تعر�س  او  املذكور  الدين  توؤدي  ومل 

مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم  القانونية 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك

ماأمور تنفيذ عمان 

وزارة العدل

دائرة تنفيذ عجلون

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-20 

)2019/2597( �صجل عام ك
ا�سم املحكوم عليه املدين :

حممد ابراهيم حممد ال�صامل
كفرجنه  مدخل  كفرجنه  عجلون/   : عنوانه 

بالقرب من مدخل لواء امللك طالل

رقم العالم ال�سند التنفيذي : 

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ عجلون

املحكوم به الدين : 5174 

يجب عليك ان توؤدي خالل خم�سه ع�سر يوما 

له  املحكوم  اىل  الخطار  هاذا  تبليغك  تلي 

الدائن : نادر ابراهيم حممد بني ن�سر  املبلغ 

املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�س الت�سوية القانونية �ستقوم 

القانونية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ عجلون

مذكرة تبليغ حكم �صادرة عن حمكمة �صلح حقوق 

غرب عمان 

رقم الدعوى 4-1 /)2071- 2019 ( – �صجل عام

تاريخ احلكم :  30 /06 /2019 
طالب التبليغ وعنوانه : �سركة امنيه للهواتف املتنقلة 

عمان / ال�سويفية – �سارع باري�س – جممع 23 ط 1

 وكيله الأ�ستاذ يو�سف الب�ستاوي وحممد القالب 0782811188 

 املطلوب تبليغه وعنوانه :   

حممد غ�صان عبد اخلالق عبد احلميد 
خمابز  خلف   – حممد  المري  �سارع   – احلمام  مرج   / عمان 

الدويك – بناية 12

اأثبتت  وحيث  تقدم  ما  على  وتاأ�سي�سا  لهذا   : احلكم  خال�سة 

املدعية دعواها والتي مل يرد من املدعى عليه ما يدح�س او 

ما يناق�س ما جاء فيها تقرر املحكمة ما يلي:-

القانون  213من  و   202 و   199 و   87 املواد   باأحكام  اأول:عمال 

 1818 واملادة  البينات  قانون  من  13/ج  و   11 واملادتني  املدين 

يوؤدي  بان  عليه  املدعى  اإلزام  العدلية  الأحكام  جملة  من 

للمدعية مبلغ )224.20( دينار.

املحاكمات  ا�سول  قانون  من   )166( املادة  باحكام  ثانيا:عمال 

املدعى  ت�سمني  املحامني  نقابة  قانون  من   46 واملادة  املدنية 

عليه مبلغ )13.20( دينار اتعاب حماماة. 

املحاكمات  ا�سول  قانون  من   )161( املادة  باحكام  ثالثا:عمال 

املدنية ت�سمني املدعى عليه امل�ساريف والر�سوم . 

املحاكمات  ا�سول  املادة )167( من قانون  رابعا:عمال باحكام 

تاريخ  من  القانونية  الفائدة  عليه  املدعى  ت�سمني  املدنية 

املطالبة وحتى ال�سداد التام.  

حكما وجاهيا بحق املدعية ومبثابة الوجاهي بحق املدعى 

ح�سرة  با�سم  علنا  وافهم  �سدر  لالعرتا�س  قابال  عليه 

حفظه  احل�سني  ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  اجلاللة  �ساحب 

اهلل ورعاه بتاريخ 2019/06/19

وزارة العدل

دائرة تنفيذ الزرقاء

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-10 

)2019/6391( �صجل عام ك
ا�سم املحكوم عليه املدين : 

احمد �صامي حممد �صعيد اخلطيب
عنوانه : الزرقاء /طريق بريين خاف كلبة 

قرطبة

رقم العالم ال�سند التنفيذي : 1

تاريخه : 

حمل �سدوره : الزرقاء

والر�سوم  دينار   1000  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

املحكوم  اىل  الخطار  هاذا  تبليغك  تلي  يوما 

احلميدات  ابراهيم  مو�سى  نبيل   : الدائن  له 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�س الت�سوية القانونية �ستقوم 

القانونية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ الزرقاء

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه  �صادرة عن 

حمكمة �صلح جزاء �صرق عمان 

رقم الدعوى 3-3/ )2019-5493( – 

�صجل عام

الهيئة / القا�صي  جمانه جمال ابراهيم 

امل�صري 
ا�سم امل�ستكى عليه  :  

كاثرين جورج مرتي حداد 
العمر 46 �سنه 

 – عليا  ابو   – طرببور   / عمان  العنوان 

بالقرب من ديوان العودات – عمارة 97ب

التهمة  : �سيك ل يقابله ر�سيد )421(

املوافق    الأحد  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2019/09/29 ال�ساعة 00 :09 

للنظر يف الدعوى رقم اعاله والتي اقامها 

عليك احلق العام وم�ستكي 

عبد  الهادي  عبد  الرحيم  عبد  حممد 

الهادي 

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاإذا 

عليك الحكام املن�سو�س عليها يف قانون 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

اجلزائية 

وزارة العدل

دائرة تنفيذ عمان 

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 

)2019/19461( �صجل عام ك
ا�سم املحكوم عليه املدين : 

عي�صى م�صباح �صفيق قدوم 
ال�ساغة  �سوق  البلد/  و�سط  عمان/   : عنوانه 

جممع القدومي ط1 

رقم العالم ال�سند التنفيذي : 

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ عمان

والر�سوم  دينار   5500  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

املحكوم  اىل  الخطار  هاذا  تبليغك  تلي  يوما 

املبلغ  اجلبلي  يو�سف  عطا  ب�سام   : الدائن  له 

املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�س الت�سوية القانونية �ستقوم 

القانونية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ عمان

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه  �صادرة عن 

حمكمة �صلح جزاء �صمال عمان 

رقم الدعوى 3-1/ )2019-7561( – 

�صجل عام

الهيئة / القا�صي  �صامر حممد يو�صف 

الثوابيه 
ا�سم امل�ستكى عليه  : 

ال�صلتوين  �صليمان  عبدالرزاق  •ب�صار 
العمر 38 �سنه 

العنوان  عمان / �سفا بدران – قرب الديقه – �سيدلية 

دواكم - ط4

العامة  للتجارة  دواكم  •�صركة 
العمر 5 �سنه 

العنوان عمان / �سفا بدران – دوار اجلامعة التطبيقية 

– مقابل �سيدلية �سيدليتنا – م�ستودع كلمات ودواكم
التهمة  : �سيك ل يقابله ر�سيد )421(

 2019/09/24 املوافق    الثالثاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

ال�ساعة 00 :09 

للنظر يف الدعوى رقم اعاله والتي اقامها عليك احلق 

العام وم�ستكي 

�سركة ورثة ن�سر ابو ليل

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك الحكام 

املن�سو�س عليها يف قانون حماكم ال�سلح وقانون ا�سول 

املحاكمات اجلزائية 

وزارة العدل

دائرة تنفيذ �صحاب 

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-7 

)2019/1087( �صجل عام ك
ا�سم املحكوم عليه املدين :

 حممد فهد �صالح الزيود 
املعونة  �سندوق  قرب   / �سحاب   : عنوانه 

الوطني 

رقم العالم ال�سند التنفيذي : 

 تاريخه :

حمل �سدوره : تنفيذ �سحاب

املحكوم به الدين : 1000 والر�سوم 

يجب عليك ان توؤدي خالل خم�سه ع�سر يوما 

له  املحكوم  اىل  الخطار  هاذا  تبليغك  تلي 

احلنيطي  فالح  الفتاح  عبد  احمد   : الدائن 

املبلغ املبني اعاله .

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�س الت�سوية القانونية �ستقوم 

القانونية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ �صحاب

مذكرة تبليغ حكم �صادرة عن حمكمة  �صلح حقوق 

�صمال عمان 

رقم الدعوى 1-1 /)4641- 2018 ( – �صجل عام

تاريخ احلكم :  28 /05 /2019 
طالب التبليغ وعنوانه  با�سل �سعدي بدوي جماهد

جممع   – الوليد  بن  خالد  �س   – احل�سني  جبل   / عمان 

اجلقه التجاري – ط 1 – م 102

 وكيله الأ�ستاذ اأ�سرف نايف يو�سف البداد

 املطلوب تبليغه وعنوانه : 

 رانه توفيق ر�صيد اخل�صاونة 
عي�سى  فالح  �سارع   – قطنه  حي   – اجلبيهة   / عمان 

الوىل  الت�سوية  طابق   –  9 رقم  عمارة   – العبدالالت 

ال�سماليه 

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

املحكمة ما يلي:- 

من  و494(  و488و489  و485   279  ( املواد  باأحكام  عمال   01

معار�سة  من  عليها  املدعى  مبنع  احلكم  املدين  القانون 

 )-201( رقم  الدعوى   مو�سوع  ال�سقة  منفعة  يف  املدعي 

 )91( رقم  الر�س  قطعة  على  املقام  البناء  يف  الواقعة 

�سرق  ارا�سي  من   )3( رقم  لوحة    )3( عرجان  حو�س 

من  الغربية  ال�سمالية  ال�سقة  النويجي�س  قرية  عمان 

للمدعي  وت�سليمها  �سطحها  عدا  الوىل  الت�سوية  طابق 

خاليه من ال�سواغل .

02 عمال باحكام املادتني )4/279(  من القانون املدين الزام 

املدعى عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )8880( دينارا .

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

املحامني  نقابة  قانون  من   46 واملادة  املدنية  املحاكمات 

ت�سمني املدعى عليها الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ 444 دينار 

بدل اتعاب حماماة والفائدة القانونية من تاريخ املطالبة 

وحتى ال�سداد التام .
مبثابة  و  لال�ستئناف  قابال  املدعي  بحق  وجاهيا  حكما 
�سدر  لالعرتا�س  قابال  عليها  املدعى  بحق  الوجاهي 
عبداهلل  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  با�سم  علنا  وافهم 

الثاين  ابن احل�سني املعظم بتاريخ 2019/5/28.

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان 

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 

)2019/4392( �صجل عام �ش
ا�سم املحكوم عليه املدين :

 عالء الدين خمي�ش عبد القادر 

�صلمي
عنوانه : عمان/ ابو علندا قرب بنك ال�سكان 

 : التنفيذي  ال�سند  العالم  رقم 

2-2018/2884/1-�سجل عام 

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�سوم  دينار   1000  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

املحكوم  اىل  الخطار  هاذا  تبليغك  تلي  يوما 

احلميدات  ابراهيم  مو�سى  نبيل   : الدائن  له 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�س الت�سوية القانونية �ستقوم 

القانونية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم �صادرة عن حمكمة  �صلح 

حقوق �صمال عمان 

رقم الدعوى 1-1 /)823- 2019 ( – 

�صجل عام

تاريخ احلكم :  21 /03 /2019 
عماد  خري  حممد  وعنوانه   التبليغ  طالب 

حممد ال�سيخ

 – – حي المريه عاليه  عمان / جبل الن�سر 

رقم الهاتف : 07906291428

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

 �صركة االر�ش اخل�صراء للماأكوالت 
ال�صرقية 

عمان / �سارع املدينة املنورة – مقابل مطاعم 

املاكدونالز

�سلف  مبا  وهديا  وعليه   : احلكم  خال�سة 

بيانه تقرر املحكمة احلكم مبا هو اآت:

من  و61  و60   53 املواد  باأحكام  عمال  اأول: 

باأن تدفع  املدعى عليها  الزام  البينات  قانون 

للمدعي مبلغا وقدره 674 دينار.  

قانون  من   161 املادة  باأحكام  عمال  ثانيا: 

املدعى  ت�سمني  املدنية  املحاكمات  ا�سول 

عليها الر�سوم وامل�ساريف ان وجدت.

حكما وجاهيًا بحق املدعي ومبثابة الوجاهي 

�سدر  لالعرتا�س  قاباًل  عليها  املدعى  بحق 

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  با�سم  علنًا  واأفهم 

احل�سني  ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  الها�سمية 

املعظم 

بتاريخ 2019/3/21  

وزارة العدل

دائرة تنفيذ الزرقاء

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-10 

)2019/6392( �صجل عام ك
ا�سم املحكوم عليه املدين : 

احمد �صامي حممد �صعيد اخلطيب
عنوانه : الزرقاء /طريق بريين خاف كلبة 

قرطبة

رقم العالم ال�سند التنفيذي : 3

تاريخه : 

حمل �سدوره : الزرقاء

والر�سوم  دينار   1000  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

املحكوم  اىل  الخطار  هاذا  تبليغك  تلي  يوما 

احلميدات  ابراهيم  مو�سى  نبيل   : الدائن  له 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�س الت�سوية القانونية �ستقوم 

القانونية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ الزرقاء

مذكرة تبليغ حكم �صادرة عن حمكمة  �صلح حقوق 

عني البا�صا 

رقم الدعوى 19-1 /)607- 2019 ( – �صجل عام

تاريخ احلكم :  21 /07 /2019 
طالب التبليغ وعنوانه  جمال يو�سف عوي�س خري�س

 – العدنان  مركز  مقابل   – الرو�سه  حي   / البا�سا  عني 

حمل مواد بناء

 وكيله الأ�ستاذ : حممد طلب عبد الرحيم ابو قمر

 املطلوب تبليغه وعنوانه :  

مالكه  طالب  ابو  املنعم  عبد  ذيب  واحمد  منال  •�صركة 
اال�صم التجاري ابو طالب للمقاوالت االإن�صائية 

طالب ابو  املنعم  عبد  ذيب  •منال 
طالب ابو  املنعم  عبد  ذيب  •احمد 

الزرقاء / الزرقاء اجلديده – القاد�سيه 16

خال�سة احلكم : لهذا فتقرر املحكمة ما يلي:

العدلية  الحكام  جملة  من   1818 باملادة  عمال   .1

بالتكافل  عليهم  املدعى  بالزام  احلكم  املحكمة  تقرر 

به  املدعى  املبلغ  للمدعي  يدفعوا  بان  والت�سامن 

والبالغ   2000دينار.

من   46 واملادة  املدنية  ال�سول  من   166 باملادة  عمال   .2

 ( مببلغ  احلكم  املحكمة  تقرر  ملحامني  ا  نقابة  قانون 

100( دينار بدل اتعاب حماماة للمدعي .

3. عمال باملادة 167 من ال�سول املدنية تقرر املحكمة 

من   %9 بواقع  القانونية  بالفائدة  للمدعي  احلكم 

تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام .

4. عمال باملادة 161 من ال�سول املدنية تقرر املحكمة 

احلكم للمدعي بر�سوم وم�ساريف الدعوى .

با�سم  �سدر  لالعرتا�س  قابال  الوجاهي  مبثابة  قرارا 

ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة 

احل�سني حفظه اهلل وافهم علنا يف  2019/7/21

وزارة العدل

دائرة تنفيذ الزرقاء

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-10 

)2019/6393( �صجل عام ك
ا�سم املحكوم عليه املدين :

 احمد �صامي حممد �صعيد اخلطيب
عنوانه : الزرقاء /طريق بريين خاف كلبة 

قرطبة

رقم العالم ال�سند التنفيذي : 4

تاريخه : 

حمل �سدوره : الزرقاء

والر�سوم  دينار   1000  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

املحكوم  اىل  الخطار  هاذا  تبليغك  تلي  يوما 

احلميدات  ابراهيم  مو�سى  نبيل   : الدائن  له 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�س الت�سوية القانونية �ستقوم 

القانونية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ الزرقاء

مذكرة تبليغ حكم �صادرة عن حمكمة  �صلح جزاء 

عني البا�صا 

رقم الدعوى 19-3 /)428- 2017 ( – �صجل عام

تاريخ احلكم :  02 /05 /2017 

طالب التبليغ وعنوانه : حممد ب�سام حممد يو�سف 

عمان / وادي ال�سري – املنطقة ال�سناعية – �سارع ابن 

ال�سماك – موؤ�س�سة ال�سموخ لتجارة حديد احلدادين 

 وكيله الأ�ستاذ : علي عيد عبد احلميد الغنيمات 

 املطلوب تبليغه وعنوانه :  

لل�صتااليت االخوه  •موؤ�ص�صة 
ح�صنات  عثمان  عادل  •ع�صام 

عني البا�سا – مقابل خمبز ق�سطه 

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

اأ�سول  قانون  من   177 املادة  باأحكام  وعمال  املحكمة 

اجلزائية:

1.  اإدانة امل�ستكى عليه ) ع�سام عادل عثمان ح�سنات( 

لحكام  خالفا  ر�سيد  يقابله  ل  �سيك  ا�سدار  بجرم 

باحلب�س  عليه  واحلكم  العقوبات  قانون  من   421 املادة 

دينار  مائة  والغرامة  والر�سوم  واحدة  �سنة  ملدة 

والر�سوم.

 ) لل�ستاليت  امل�ستكى عليه )موؤ�س�سة الخوة  ادانة   .2

لحكام  وفقا  ر�سيد  يقابله  ل  �سيك  ا�سدار  جرم  عن 

 74 املادة  بدللة  عليها  واحلكم  عقوبات   421 املادة 

عقوبات بالغرامه مائتي دينار والر�سوم.

امل�ستكى عليهما قاباًل لالعرتا�س  حكما ً غيابيا بحق 

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  با�سم  علنًا  وافهم  �سدر 

يف  احل�سني  ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  الها�سمية 

2017/5/2

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان 

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 

)2019/4508( �صجل عام �ش
ا�سم املحكوم عليه املدين :

 �صركة ا�صواق دار فور للمواد 

الغذائية و التموينيه
حممد  �سركة  القد�س  �سارع  عمان/   : عنوانه 

علي دروزة و�سركاه

-5340/3-2  : التنفيذي  ال�سند  العالم  رقم 

2015-�سجل عام 

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�سوم  دينار   596  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

املحكوم  اىل  الخطار  هاذا  تبليغك  تلي  يوما 

احلميدات  ابراهيم  مو�سى  نبيل   : الدائن  له 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�س الت�سوية القانونية �ستقوم 

القانونية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

اخطار �صادر عن دائرة

تنفيذ �صمال عمان 

  رقم الدعوى  11-1/)4779  - 2019 

( – �صجل عام – �ش 

ا�سم املحكوم عليه /املدين :

 �صركة الديار لال�صتثمار ال�صياحي
فندق  امام   – مكه  �سارع   / عمان    : عنوانه 

مرمرة – مقابل مطعم كبابجي

-834(/  1-1 التنفيذي  /ال�سند  العالم  رقم 

2019( – �سجل عام 

حمل �سدوره تنفيذ �سمال عمان 

املحكومية / الدين  6600

املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دينار   

والفائدة ان وجدت

يجب عليك ان توؤدي خالل خم�سة ع�سر يوما 

تلي تاريخ تبليغك هذا الخطار اىل املحكوم 

له / الدائن

�سركة �سدى حللول الأعمال 

املدة  هذه  انق�ست  واذا  اعاله  املبني  املبلغ 

الت�سويه  تعر�س  او  املذكور  الدين  توؤدي  ومل 

مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم  القانونية 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك

ماأمور تنفيذ �سمال عمان 

مذكرة تبليغ موعد جل�صه للمدعى عليه 

�صادرة عن حمكمة �صلح حقوق �صمال عمان 

رقم الدعوى 1-1 /)2019-5117( – 

�صجل عام 

الهيئة /القا�صي  ا�صماء ابراهيم �صالح 

الو�صاح 
ا�سم املدعى عليه و عنوانه 

عابد  طالب  حممد  •رانيه 
عابد  طالب  حممد  •احمد 

القريوتي ا�صعد  �صميح  •رميا 
عابد طالب  حممد  •طالب 
عابد  طالب  حممد  •مها 

 – خلدا  و  ال�سماق  ام  و  العلي  تالع   / عمان 

عبد  �سارع  مع  ال�سرو�س  عماد  �سارع  تقاطع 

ربه اجليزاوي – فيال 1

يقت�سي ح�سورك يوم  الأحد املوافق 29 /09 

/2019 ال�ساعة 00 :08 

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك املدعي

منى حممد طالب عابد 

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�س  الحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�صه للمدعى عليه 

�صادرة عن حمكمة �صلح حقوق �صمال عمان 

رقم الدعوى 1-1 /)2019-4427( – 

�صجل عام 

الهيئة /القا�صي  روز مي�صيل جون �صليبا

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

علي ابو  ح�صن  طالب  •ح�صن 

علي ابو  ح�صن  طالب  •احمد 
عمان / ابو ن�سري – بجانب الكليه 

 25 املوافق  الأربعاء  يوم   ح�سورك  يقت�سي 

/09 /2019 ال�ساعة 00 :09 

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك املدعي

كمال �سامل علي الزعبي

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�س  الحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنية  

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق �صمال عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صه للمدعى عليه 

/ بالن�صر

رقم الدعوى :1-1 )2019/4225 ( 

�صجل عام

الهيئة/ القا�صي نوال �صالح حممد اخلطيب

ا�سم املدعى عليه وعنوانه : 

مهند احمد ح�صن قزيح
خولة  �س   / الر�سيد  –�ساحية  عمان 

الهاتف  رقم  ط2    3 العمارة   / ثعلبة  بنت 

0797096188

املوافق  اخلمي�س   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2019/9/26

ال�ساعه 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك املدعي : احمد ح�سني خليل عطيه 

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�س  الحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنية .

وزارة العدل

حمكمه �صلح جزاء عمان

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه / بالن�صر

رقم الدعوى : 3-5 )2019/14147 ( 

�صجل عام

الهيئه القا�صي اكثم امين عبد احلليم 

عربيات 

ا�سم امل�ستكى عليه وعنوانه : 

ح�صان حممد �صعبان
المارات  دولة   / الردن  خارج   : العنوان 

العربية

التهمه : الفرتاء يف جنحة )1/210( 

املوافق  الربعاء   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2019/9/25

ال�ساعه 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

جميل  خالد   : وامل�ستكي  العام  احلق  عليك 

علي الهباهبه  

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�س  الحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائيه .

حمكمة �صلح حقوق البادية ال�صمالية

مذكرة اخطار مزاودة/بالن�صر

الدعوى: 57-1/)48-2016(-�صجل عام

الهيئة/القا�صي: �صادي حممد حممود 

املزعل

ال�سريك وعنوانه:

 1- ح�صن غيث الرحال

2- جريزي بخيت بدر قر�صه
البادية ال�سمالية - اأم القطني

حقوق  �سلح  حمكمة  اأمام  ح�سورك  يقت�سي 

البادية ال�سمالية خالل خم�سة ع�سر يومًا من 

لإبداء  وذلك  الخطار  هذا  تبليغك  تاريخ 

غري  احل�س�س  ب�سراء  ترغب  كنت  اإذا  فيما 

قطعة  يف  ال�سركاء  اأحد  مع  للق�سمة  قابلة 

الأر�س رقم 9 حو�س قعي�س رقم 2 علمًا باأن 

املوافق  الأربعاء  يوم  القادمة  اجلل�سة  موعد 

2019/9/25 ال�ساعة 9

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تنفذ يف حقك 

تق�سيم  قانون  يف  عليها  املن�سو�س  الأحكام 

الأموال غري املنقولة امل�سرتكة.

حمكمة �صلح حقوق ال�صلط

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه/

بالن�صر

رقم الدعوى: 1-11/)2019-928(-

�صجل عام

الهيئة/القا�صي: ا�صراء اأ�صامة �صاهر 

الر�صق

ا�سم املدعى عليه وعنوانه:

 نا�صر حممد خالد الر�صيد
الرئي�سية  البوابة  من  بالقرب   - ال�سلط 

�سوبر  وبجانب  التطبيقية  البلقاء  جلامعة 

ماركت اجلامعة حمل �سح �سح

املوافق  الأربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

9 للنظر يف الدعوى رقم  ال�ساعة   2019/9/18

عبد  خالد  املدعي  عليك  اأقامها  والتي  اأعاله 

القادر عبد اخلتالني

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�س  الأحكام 

ال�سلح وقانون اأ�سول املحاكمات املدنية.

حمكمة �صلح حقوق ال�صلط

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه/

بالن�صر

رقم الدعوى: 1-11/)2019-898(-

�صجل عام

الهيئة/القا�صي: حممد عبد اهلل حممد 

اأبو حماد

ا�سم املدعى عليه وعنوانه: 

فايز عبد اللطيف حممد ال�صعايده

ال�سلط - البقيع بجانب م�سجد الفردو�س

املوافق  الأربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

9 للنظر يف الدعوى رقم  ال�ساعة   2019/9/25

�سحده  املدعي  عليك  اأقامها  والتي  اأعاله 

حممود ابراهيم من�سور

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�س  الأحكام 

ال�سلح وقانون اأ�سول املحاكمات املدنية.

اخطار �صادر عن دائرة

تنفيذ عني البا�صا 

  رقم الدعوى  11-19/)948  - 2019 

( – �صجل عام – ك 

ا�سم املحكوم عليه /املدين :

 منري جمال جرب عزام
عنوانه :  البقعة / القد�س – ال�سارع العري�س 

فل�سطني  بقالة  – قرب 
رقم العالم /ال�سند التنفيذي 1 

حمل �سدوره تنفيذ عني البا�سا 

املحكومية / الدين  700

املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دينار   

والفائدة ان وجدت

يجب عليك ان توؤدي خالل خم�سة ع�سر يوما 

تلي تاريخ تبليغك هذا الخطار اىل املحكوم 

له / الدائن

وائل مو�سى علي الفواعري 

املدة  هذه  انق�ست  واذا  اعاله  املبني  املبلغ 

الت�سويه  تعر�س  او  املذكور  الدين  توؤدي  ومل 

مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم  القانونية 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك

ماأمور تنفيذ عني البا�سا 

وزارة العدل

دائرة تنفيذ عمان 

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 

)2019/21226( �صجل عام 
ا�سم املحكوم عليه املدين :

حممد ابراهيم اأمني حممود �صاحب  موؤ�ص�صة 

حنني والنا للمواد الغذائية 
�سارع  اليا�سمني  �ساحية  عمان/   : عنوانه 

بالقرب  �سنرت  يعقوب  بناية  عرفات  جبل 

من بنك ال�سالمي وبيتزا هت مكتب رقم 203

رقم العالم ال�سند التنفيذي : 000092

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ عمان

والر�سوم  دينار   3500  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت 

يجب عليك ان توؤدي خالل خم�سه ع�سر يوما 

له  املحكوم  اىل  الخطار  هاذا  تبليغك  تلي 

املبني  املبلغ  املنار   بال�ستيك  م�سنع   : الدائن 

اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�س الت�سوية القانونية �ستقوم 

القانونية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صه للمدعى عليه 

�صادرة عن حمكمة �صلح حقوق عمان 

رقم الدعوى 1-5 /)2019-14983( 

عام  – �صجل 
الهيئة /القا�صي  رايه يا�صني دوينع 

مرتوك 

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

واال�صتثمارات  للفنادق  ملار  •�صركة 
ال�صياحية 

العواوده حممد  �صريف  •جمدي 
النقابات  جممع  �سارع   – ال�سمي�ساين   / عمان 

لينارد – فندق 
يقت�سي ح�سورك يوم  الأحد املوافق 22 /09 

/2019 ال�ساعة 00 :09 

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك املدعي

�سركة الها�سم للتوزيع 

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�س  الحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنية  

لئحة  ل�ستالم  املحكمة  قلم  مراجعة 

الدعوى وقائمة البينات

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان 

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 

)2019/4282( �صجل عام �ش
ا�سم املحكوم عليه املدين :

ح�صني  �صالح  نبيل  •فرا�ش 
البديوي ح�صني  نايل  •عدي 

احلد  �سركة  املقابلني  عمان/   : عنوانه 

الق�سى 

 : التنفيذي  ال�سند  العالم  رقم 

2-2017/3078/1-�سجل عام 

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�سوم  دينار   1000  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

املحكوم  اىل  الخطار  هاذا  تبليغك  تلي  يوما 

احلميدات  ابراهيم  مو�سى  نبيل   : الدائن  له 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�س الت�سوية القانونية �ستقوم 

القانونية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه  �صادرة عن 

حمكمة �صلح جزاء �صمال عمان 

رقم الدعوى 3-1/ )2019-6962( – 

�صجل عام

الهيئة / القا�صي  منري �صعود م�صلم ابو 

قاعود 
ا�سم امل�ستكى عليه  :  

ن�صرين يو�صف حممد 

الدعام�صه
العمر 40 �سنه 

م�سجد  مقابل   – علندا  ابو   / عمان  العنوان 

�سقة   –  50 رقم  عمارة   – اخلطاب  بن  عمر 

الت�سويه – �سارع را�سد عي�سى احلنيطي

 –  )359( القدح   –  )360( التحقري   : التهمة  

الذم )358( – التهديد ب�سرر غري حمق )354( 

)1/347( املنازل  حرمة  – خرق 
املوافق    الأحد  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2019/09/22 ال�ساعة 00 :08 

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك احلق العام وم�ستكي 

زينب �سبحي غازي 

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�س  الحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية 

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان 

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 

)2019/4354( �صجل عام �ش
ا�سم املحكوم عليه املدين : 

�صحاتيت ح�صن  �صليمان  •ح�صن 
جويعد ابو  حممد  احمد  •نائل 

القد�س  �سارع  املقابلني  عمان/   : عنوانه 

بجانب �سالة جنمة رم لالحتفالت 

 : التنفيذي  ال�سند  العالم  رقم 

2-2017/2788/1-�سجل عام

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�سوم  دينار   5500  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

املحكوم  اىل  الخطار  هاذا  تبليغك  تلي  يوما 

احلميدات  ابراهيم  مو�سى  نبيل   : الدائن  له 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�س الت�سوية القانونية �ستقوم 

القانونية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه  �صادرة عن حمكمة �صلح 

جزاء  �صمال عمان 

رقم الدعوى 1-3/ )6529-2019( – �صجل عام

الهيئة / القا�صي  بزعه �صهم حاب�ش املجايل 

ا�سم امل�ستكى عليه :

لال�صكان املهاب  •�صركة 
ال�سرطة  – خلف  اليا�سمني  : عمان / �ساحية  العنوان 

�سقة   –  11 رقم  عمارة   – املهاب  عمارة   – الن�سائية 

رقم 7

العمر 7 �سنه 

احمد  متويل  ثروت  •حممد 
العنوان : عمان / ابو ن�سري – ال�سارع الرئي�سي – مقابل 

 – التطبيقية  دوار  قرب   – الردين  الإ�سالمي  البنك 

العام  – ب�سفته املدير  جممع حجازين رقم 215 - ط4 

واملالك ل�سركة املهاب لال�سكان 

قا�صم  علي  احمد  متويل  • ثروت 
العمر 59

 – العنوان : عمان / ابو ن�سري مقابل البنك الإ�سالمي 

عمارة الهدى ط 4

العمر 28 �سنه التهمة :     الحتيال )417(

 2019/09/25 املوافق    الأربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

ال�ساعة 00 :08 

للنظر يف الدعوى رقم اعاله والتي اقامها عليك احلق 

العام وم�ستكي 

حممد احمد عبد الرحيم �سالمه

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك الحكام 

املن�سو�س عليها يف قانون حماكم ال�سلح وقانون ا�سول 

املحاكمات اجلزائية 

وزارة العدل

دائرة تنفيذ �صحاب 

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-7 

)2019/1086( �صجل عام ك
ا�سم املحكوم عليه املدين : 

مو�صى حممد مو�صى الدبوبي
�سحاب  احلرة  املنطقة   / �سحاب   : عنوانه 

خ�سافية الدبايبة

رقم العالم ال�سند التنفيذي : 

 تاريخه :

حمل �سدوره : تنفيذ �سحاب

املحكوم به الدين : 1000 والر�سوم 

يجب عليك ان توؤدي خالل خم�سه ع�سر يوما 

له  املحكوم  اىل  الخطار  هاذا  تبليغك  تلي 

احلنيطي  فالح  الفتاح  عبد  احمد   : الدائن 

املبلغ املبني اعاله .

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�س الت�سوية القانونية �ستقوم 

القانونية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ �صحاب

مذكرة تبليغ حكم �صادرة عن حمكمة  بداية حقوق 

�صمال عمان 

رقم الدعوى 1-2 /)875- 2018 ( – �صجل عام

تاريخ احلكم :  30 /04 /2019 

طالب التبليغ وعنوانه  با�سل �سعدي بدوي جماهد

عمان / يبلغ املحامي عبدالرحمن حممود امل�سني

 وكيله الأ�ستاذ اأ�سرف نايف يو�سف البداد

 املطلوب تبليغه وعنوانه :

  رانه توفيق ر�صيد اخل�صاونة 
عي�سى  فالح  �سارع   – قطنه  حي   – اجلبيهة   / عمان 

الوىل  الت�سوية  – طابق   9 رقم  – عمارة  العبدالالت 

ال�سماليه 

خال�سة احلكم : تقرر املحكمة ما يلي: 

املدين  القانون  من   )168( املادة  باأحكام  عماًل  اأوًل: 

احلكم  واملياه  الأرا�سي  ت�سوية  قانون  من  و)3/16( 

احلمد  ر�سيد  توفيق  رانه  عليها  املدعى  باإلزام 

بدوي  �سعدي  با�سل  للمدعي  ترد  باأن  اخل�ساونة 

دينار  و�ستمائة  الف  واربعني  ت�سعة  مبلغ  جماهد 

)49600 دينار(. 

وامل�ساريف  الر�سوم  عليها  املدعى  ت�سمني  ثانيًا: 

املحاكمات  اأ�سول  قانون  من   )161( املادة  باأحكام  عماًل 

حماماة  اأتعاب  بدل  دينار  الف   )1000( ومبلغ  املدنية 

عماًل باملادة )46( من قانون نقابة املحامني النظاميني 

والفائدة القانونية بواقع 9% من املبلغ املحكوم به من 

تاريخ املطالبة الواقع يف 2018/9/5 حتى ال�سداد التام.

وزارة العدل

دائرة تنفيذ غرب عمان 

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-4 

)2019/2939( �صجل عام �ش
ا�سم املحكوم عليه املدين :

حممد عاطف ابراهيم الروا�صده
احلمام  مرج  ال�سري  /وادي  عمان   : عنوانه 

قرب مدار�س العتيق 079717475

-1310/1-4  : التنفيذي  ال�سند  العالم  رقم 

2019-�سجل عام

        تاريخه : 2019/4/28

حمل �سدوره : تنفيذ غرب عمان

والر�سوم  دينار   3127.5  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

يجب عليك ان توؤدي خالل خم�سه ع�سر يوما 

له  املحكوم  اىل  الخطار  هاذا  تبليغك  تلي 

الدائن �سركة مدار�س ورو�سة الفار�س الذكي 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�س الت�سوية القانونية �ستقوم 

القانونية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ غرب عمان

اعالن بيع ثالث �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة العقبة

بالق�صية التنفيذية رقم 2016/718ع

واملتكونة بني: -

املحــكوم له:- بنك اال�صكان للتجارة والتمويل وكيله املحامي نا�صر الطراونة   

واملحكوم عليه:- املدين  / حممود عبداجلليل خليل الربور    
قطعه  على  املقام  البناء  �سمن  والواقعه   )102-( رقم  ال�سقة  العلني  باملزاد  �سيباع  باأنه  للعموم  التنفيذ  دائرة  تعلن 

الأر�س رقم 2855 من حو�س الحتاد رقم )31( من ارا�سي العقبة والعائدة ملكيتها للمدين حممود عبد اجلليل خليل 

الدين رقم  989  الدرجة الأوىل ل�سالح بنك ال�سكان للتجارة والتمويل مبوجب �سند تامني  الربور واملرهونة من 

معاملة رقم  103 تاريخ 2011/06/21 لدى املوؤ�س�سة العامة لال�سكان والتطوير احل�سري.

اوًل :- و�سف العقار :-

مربع  مرت   93 ال�سقة  م�ساحة   102- ال�سقة  رقم  الحتاد   31 رقم  حو�س   152 اللوحة  رقم   2855 الر�س  قطعة  رقم 

�سفة ال�ستخدام �سكني املنطقة ال�سامية )�سكن كرمي( ، يقع العقار اىل اجلهة الغربية من �سارع معبد وهو عبارة 

عن �سقة �سكنية يف مبنى مكون من ت�سوية واربع طوابق وعمر البناء حوايل 8 �سنوات والبناء من الطوب ال�سمنتي 

واخلر�سانة مق�سور ومطرو�س من الداخل واخلارج .

العقار عبارة عن �سقة �سكنية تقع يف طابق الت�سوية من البناء وحتمل الرقم -102 وهي ال�سقة ال�سمالية الغربية منن 

طابق الت�سوية وال�سقة مكونة من غرفتني وحمامني و�سالة ومطبخ جمهز بخزائن املنيوم ار�سيات ال�سقة وجدران 

املطبخ واحلمامات من ال�سرياميك وال�سبابيك من الملنيوم .

التقديرات :-

نقدر �سعر املرت املربع الواحد لل�سقة وما يتبعها من ار�س العقار واخلدمات امل�سرتكة ب 250 دينار وعليه تكون قيمة 

ال�سقة = 93م ×250د = 23250 ) ثالثة وع�سرون الفا ومائتان وخم�سون دينار (

هذا  ن�سر  تاريخ  يلي  الذي  اليوم  من  يوما  ع�سر  خم�سة  مدة  خالل  الدائرة  هذه  مراجعة  بال�سراء  يرغب  من  فعلى 

العالن بال�سحف املحلية م�سطحبا معه 10% من القيمة املقدرة اأو مراجعة موقع الوزارة للمزواده الكرتونيا

 )auctions.moj.gov.jo( علما باأن اجور الن�سر والدللة والطوابع تعود على املزاود الخري على ان ل تقل املزاودة 

عن 50% من القيمة املقدرة.

ماأمور تنفيذ حمكمة العقبة

اعالن بيع ثاين �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية غرب عمان 

بالق�صية التنفيذية رقم 2011/2061 ع

واملتكونة بني: -

املحــكوم له: بنك اال�صكان للتجارة والتمويل ووكيله املحامي ب�صار العجارمة

واملحكوم عليه: املدين / حموده �صليمان حمد الفراهيد

تعلن دائرة التنفيذ للعموم باأنه �سيباع باملزاد العلني ال�سقة رقم )717/123( وهي ال�سقة ال�سرقية من الطابق الثاين 

عدا �سطحها والواقعة على قطعة الأر�س رقم 717 حو�س دير غبار رقم )16( لوحة رقم 25 من اأرا�سي قرية وادي 

ال�سري والعائدة ملكيتها للمدين حموده �سليمان حمد الفراهيد واملرهونة ل�سالح بنك ال�سكان للتجارة والتمويل 

غرب  اأرا�سي  ت�سجيل  دائرة  لدى   2003/4/2 تاريــــخ   2003/6261 رقم  دين  تامني  �سند  مبوجب  الوىل  الدرجة  من 

عمان لقاء مديونية املدين

اأول : و�سف العقار:

وهي  اخلدمات  وتتوفر  العمران  بالعقار  ويحيط  او�س  بن  رفاعه  �سارع   48 رقم  البناء  يف  تقع   )717/123( ال�سقة  ان 

عبارة عن طابق اول يف العمارة ال�سكنية / والعمارة ال�سكنية �سقق �سكنية والبالغ م�ساحتها 128 م2 لل�سقة 

وتتكون ال�سقة من املكونات التالية:

-غرف نوم عدد 3 وحمامات جمموعها 2 حمام ومطبخ وموزعات و�سالون كبري مع ديكورات اجلب�سني

-ان اأر�صية ال�صقة لل�صالونات واملوزع والغرف من بالط عادي )مزايكو( وان الدرج رخام للعمارة مع م�صعد كهربائي 

للعمارة وال�سقة حديثة ن�سبيا 

-ان احلمامات واملطبخ مبلط من ال�سرياميك جدران وار�سيه ومركب يف ال�سقة ديكورات جب�سني مع تدفئة مركزية 

وان  اطقم  بها  راكب  احلمامات  وان  جيد  نوع  من  لل�سقة  اجلب�سني  وديكورات  معدنية  رديرتات  خالل  من  داخليه 

املطبخ معدين لون خ�سابي 

-وتطل ال�سقة على ال�سارع من اجلهة ال�سمالية ال�سرقية 

م  جيده  الت�سطيبات  وان  عالية  جوده  ذو  اخل�سب  من  وابوابها  م�سكل  دهانها  ان  حيث  من  ممتاز  ال�سقة  -ت�سطيب 

�سبابيك املنيوم والزجاج وراكب مناخل وراكب حمايات لل�سبابيك كما توجد اباجورات لل�سقة عدى ال�سالون الكبري 

-اخلدمات متوفرة لل�سقة كامال وغري م�سغولة 

ثانيا: التقدير:

× 128م2 =  ال�سقة كامال )500د/م2  الواحد لل�سقة مببلغ 500دينار / م2 وبذلك تكون قيمة  نقدر قيمة املرت املربع 

64000 دينار فقط( �سامال لل�سقة وما يتبعها من خدمات وار�س العقار 

فعلى من يرغب بال�سراء العقار مراجعة هذه الدائرة خالل مدة خم�سة ع�سر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ ن�سر 

اأو مراجعة موقع الوزارة للمزواده الكرتونيا  هذا العالن بال�سحف املحلية م�سطحبا معه 10% من القيمة املقدرة 

)auctions.moj.gov.jo( علما باأن اجور الن�سر والدللة والطوابع تعود على املزاود الخري على ان ل تقل املزاودة 

عن 50% من القيمة املقدرة.

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غرب عمان

اخــــطار �صادر عن دائرة 

تنفيذ حمكمة �صمال عمان  

رقم الدعوى التنفيذية :-  2019/4888 ع 
ا�ســم املحكوم عليه / املدين:  

ممدوح عبد الرحمن حممد ابو ح�صان 
اخر عنوان له:-  عمان – الرابية – حي ال�سالم – �سارع الر�سافة 

. –
حمل    2007/2/1 تاريخ   20 رقم   معاملة   )340( الرهن:  �سند  رقم 

�سدوره دائرة ت�سجيل اأرا�سي �سمال عمان    

قيمة الدين: )415000( دينار والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 

ان وجدت والفائدة ان وجدت 

يجب عليك ان توؤدي خالل ثالثني يوما تلي تاريخ تبليغك هذه 

وكيله  والتمويل  للتجارة  ال�سكان  بنك  الدائن  اىل  الخطار 

املحامي حمدان العبادي   

املبلغ املبني اأعاله،

واذا انق�ست هذه املده ومل توؤد الدين املذكور او تعر�س الت�سوية 

التنفيذية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم  القانونية 

الالزمة قانونا بحقك.

ماأمور التنفيذ حمكمة بداية �صمال عمان   

حمكمة �صلح حقوق الزرقاء

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه/

بالن�صر

رقم الدعوى: 1-10/)2019-2397(-

�صجل عام

الهيئة/القا�صي: حممد قالط بديوي 

اأبو دلو

ا�سم املدعى عليه وعنوانه:

 فوؤاد حممد �صليم القرعان
الزرقاء - الزواهرة حي اجلرب دخلة 

اأبو �سليم  الربيد - �س. الغرندل بيت 

القرعان

الأربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

للنظر   9 ال�ساعة   2019/9/25 املوافق 

اأقامها  والتي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف 

حممد  �سهيل  اهلل  عبد  املدعي  عليك 

املريدي

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�س  الأحكام  عليك 

اأ�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية.



اعالن بيع اول �شادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية �شرق عمان 

بالق�شية التنفيذية رقم 2011/74 ع

واملتكونة بني: -

املحــكوم له: بنك اال�شكان للتجارة والتمويل ووكيله املحامي �شدام الرحامنة 

واملحكوم عليه : املدين / ا�شراء �شوكت حممد االخر�س
قرية   )12( رقم  لوحة   )3( رقم  خنيف�سة  حو�ض   )3466/121( رقم  ال�سقة  العلني  باملزاد  �سيباع  باأنه  للعموم  التنفيذ  دائرة  تعلن 

النويجي�ض من ارا�سي �سرق عمان واملرهونة ل�سالح بنك اال�سكان للتجارة والتمويل مبوجب �سند تامني دين رقم 1680معامله رقم 

15تاريــــخ 2008/11/05 لدى دائرة ت�سجيل اأرا�سي �سرق عمان لقاء مديونية املدين ا�سراء �سوكت حممد االخر�ض

-املوقع العام و التنظيم :-

-االر�ض منظمة �سمن �سكن )ج( اخت�سا�ض امانة عمان منطقة ب�سمان و االر�ض تقع على مقربة من هذه االمانة على �سارع معبد 

اطلق عليه ا�سم �سارع اخلمائل , و اخذ البناء الرتقيم 95 من قبل االمانة و جميع اخلدمات متوفرة , والبناء ككل يقع �سمن منطقة 

ماأهولة بال�سكان .

-اال�سغال :-

-ي�سغل ال�سقة مو�سوع هذه الدعوى املحكوم عليه ا�سراء �سوكت االخر�ض .

-و�سف ال�سقة :-

-ال�سقة مو�سوع هذه الدعوى تقع �سمن بناء قدمي مكون من اربع طوابق الواجهة االمامية فقط زملة مبنية من من احلجر النظيف 

نوع مقبول , وباقي الواجهات على ر�سة ال�سربيز , وتتكون ال�سقة من موزع و �سالون مع معي�سة 3*3+4*7م2  �سمن بلكونه م�سقوفة 

و حمام �سيوف �سغري ار�سيه وجدران �سرياميك , ومطبخ 3*4م2 مع �سدة وبلكونة م�سقوفة االر�سية واجلدران �سرياميك و ثالث 

غرف نوم �سمن حمام عائلي مع �سدة ار�سية و جدران �سرياميك و راكب بداخله طقم افرجني و ت�ستمل ال�سقة ديكورات و ال�سبابيك 

من االملنيوم و عليها حديد حماية وباب ال�سقة مو�سوع هذه الدعوى حديد طبقتني فا�سون .

- القيم و التقدير :- 

القيمة  ال�سقة 265 دينار و عليه تكون  الواحد من هذه  املربع  الت�سجيل 133 م2 نقدر قيمة املرت  �سند  ال�سقة بح�سب  بلغت م�ساحة 

التقديرية لل�سقة مو�سوع هذه الدعوى 

133 م2 *265 = 35245 دينار

)خم�سة و ثالثون الف و مائتان و خم�سة و اربعون دينار ( 

االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  يلي  الذي  اليوم  من  يوما  ع�سر  خم�سة  مدة  خالل  الدائرة  هذه  مراجعة  العقار  بال�سراء  يرغب  من  فعلى 

بال�سحف املحلية م�سطحبا معه 10% من القيمة املقدرة اأو مراجعة موقع الوزارة للمزواده الكرتونيا )auctions.moj.gov.jo( علما 

باأن اجور الن�سر والداللة والطوابع تعود على املزاود االخري على ان ال تقل املزاودة عن 50% من القيمة املقدرة.

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �شرق عمان 

وزارة العدل

حمكمه �شلح جزاء جنوب عمان

مذكرة تبليغ م�شتكى عليه / بالن�شر

رقم الدعوى : 3-2 )2019/6446 ( 

�شجل عام

الهيئه القا�شي عبري حممود �شحده 

الرببراوى 
ا�سم امل�ستكى عليه وعنوانه : 

بركات علي  ه�شام  •ا�شرف 
عثمان ح�شني  حممد  •طارق 

طومار  حممد  حممود  •و�شاح 
التجارية للمجمعات  طيبة  •�شركة 

العنوان : عمان/�سارع احلرية بجانب مطعم 

املحيط

التهمه : �سيك ال يقابله ر�سيد )421( 

املوافق  االثنني   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2019/9/30

ال�ساعه 9

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

�سركة   : وامل�ستكي  العام  احلق  عليك  اقامها 

النموذجية خلدمات النظافة و ال�سيانة  

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائيه .

وزارة العدل

حمكمه �شلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�شه للمدعى عليه 

/ بالن�شر

رقم الدعوى :1-2 )2019/3200 ( 

�شجل عام

الهيئة/ القا�شي عوده احمد كرمي 

احل�شامي

ا�سم املدعى عليه وعنوانه : 

يو�شف حممد جرب عبد الرحيم
عمان –اجلويده – �سارع ال�ستني خلف كازية 

املنا�سري عمارة رامي القهيوي 15

املوافق  االحد   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2019/9/29

ال�ساعه 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك املدعي : رامي حمدان �سامل القهيوي 

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنية .

وزارة العدل

حمكمه �شلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�شه للمدعى عليه 

/ بالن�شر

رقم الدعوى :1-2 )2019/3210 ( 

�شجل عام

الهيئة/ القا�شي مارينا رائد ابراهيم 

حجازين 

ا�سم املدعى عليه وعنوانه : 

�شعود عبداهلل نقر�س
الهاتف  – رقم  اجلامع  قرب  – �سلبود  �سحاب 

0791321867

املوافق  االحد   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2019/9/22

ال�ساعه 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

ومدار�ض  اكادميية  �سركة   : املدعي  عليك 

البنيه احلديثه  

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنية .

وزارة العدل

حمكمه �شلح جزاء جنوب عمان

مذكرة تبليغ م�شتكى عليه مدعي عليه 

باحلق ال�شخ�شي/ بالن�شر

رقم الدعوى : 3-2 )2019/4500 ( 

�شجل عام

الهيئه القا�شي احمد منور احمد الرحامنة  
ا�سم امل�ستكى عليه وعنوانه : 

طه مو�شى ح�شن �شرمي
املهنة: �سائق

العنوان : عمان/حي احلويان قرب م�ست�سفى 

احلمايدة خلف حمم�ض ال�سعب 

التهديد  الذم)358(   )359( القدح   : التهمه 

ال�سعور  اهانة   )354( حمق  غري  ب�سرر 

الديني لدى الغري)278( 

املوافق  االحد   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2019/9/22

ال�ساعه 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

حمودة  ماهر   : وامل�ستكي  العام  احلق  عليك 

حممد ابو ق�سه  

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائيه .

وزارة العدل

حمكمه �شلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�شه للمدعى عليه 

/ بالن�شر

رقم الدعوى :1-2 )2019/3209 ( 

�شجل عام

الهيئة/ القا�شي عوده احمد كرمي 

احل�شامي

ا�سم املدعى عليه وعنوانه : 

رائد حممد مو�شى ابو �شربى
 – العامه  احلديقه  بجانب  �سلبود   – �سحاب 

رقم الهاتف 0798797313

املوافق  االحد   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2019/9/29

ال�ساعه 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

ومدار�ض  اكادميية  �سركة   : املدعي  عليك 

البنيه احلديثه 

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنية .

وزارة العدل

حمكمه بدايه حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�شه للمدعى عليه 

/ بالن�شر

رقم الدعوى :2-5  )2019/2912 ( 

�شجل عام

الهيئة/ القا�شي زياد املحارب
ا�سم املدعى عليه وعنوانه : 

1- �شركة نالة للتجميل والعنايه بالب�شرة 

مفو�شا عنها روال كامل حممود طه 

2- روال كامل حممود طه

3- احمد �شلمان علي ال�شعودي
عمان – اليا�سمني بالقرب من دوار اخلريطه 

جممع التقوى ط/3

املوافق  االحد   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2019/9/22

ال�ساعه 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك املدعي : �سعيد حممد �سعيد العب�سي 

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنية .

وزارة العدل

دائرة تنفيذ املزار اجلنوبي 

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-42 

)2019/832( �شجل عام ك
ا�سم املحكوم عليه املدين :

ال�شانع  حمد  عطيه  •نزار 
ال�شانع حمد  عطيه  •ع�شام 

عنوانه : عمان/ جمهول مكان االقامه 

رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ املزار اجلنوبي

والر�سوم  دينار   777  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

املحكوم  يوما تلي تبليغك هاذا االخطار اىل 

الروا�سدة  �ساكر حممد م�سطفى   : الدائن  له 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�ض الت�سوية القانونية �ستقوم 

القانونية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ املزار اجلنوبي

وزارة العدل

دائرة تنفيذ املزار اجلنوبي 

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-42 

)2019/831( �شجل عام �س
ا�سم املحكوم عليه املدين :

عبد احلكيم و�شفي عبد الكرمي عبد 

الهادي
عنوانه : اربد/ جمهول مكان االقامه 

رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 

تاريخه : 2019/9/12

حمل �سدوره : تنفيذ املزار اجلنوبي

والر�سوم  دينار   8427  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

املحكوم  يوما تلي تبليغك هاذا االخطار اىل 

الغرابلي  ح�سنني  جوده  ح�سن   : الدائن  له 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�ض الت�سوية القانونية �ستقوم 

القانونية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ املزار اجلنوبي

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان 

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 

)2019/3695( �شجل عام ك
ا�سم املحكوم عليه املدين :

جمعه ح�شن قا�شم ابو زيد 
�سركه  مقابل  القوي�سمه   – عمان   : عنوانه 

الكهرباء االردنية حمل ابو زيد لالملنيوم 

رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�سوم  دينار   300  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

املحكوم  يوما تلي تبليغك هاذا االخطار اىل 

�سم�سم  حممد  احمد  ابراهيم   : الدائن  له 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�ض الت�سوية القانونية �ستقوم 

القانونية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل

حمكمه بدايه حقوق عمان

مذكرة تبليغ الئحه دعوى خا�شه 

بالدعاوي التابعه لتبادل اللوائح 

رقم الدعوى : 2-5 )2019/3187( 

�شجل عام

طالب التبليغ وعنوانه :

 هاين عبد العزيز هليل العوران

عمان ال�سمي�ساين مقابل حدائق امللك 

عبد اهلل جممع ه�سام �سنرت 

�سركة   : وعنوانه  تبليغه  املطلوب 

امليالد للطاقة املتجددة

زهره  عمارة   – ال�سمي�ساين  عمان 

ال�سمي�ساين ط 4

مو�سوع الدعوى : مطالبه ماليه

الئحه   : تبليغها  املطلوب  االوراق 

دعوى ومرفقاتها 

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان 

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 

)2019/4136( �شجل عام ك

ا�سم املحكوم عليه املدين :

عبد الرزاق حممد عبد الرزاق 

القطناين 

�ض  نوارة  ام  القوي�سمه   – عمان   : عنوانه 

احل�سارة منزل رقم 10 

رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�سوم  دينار   600  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

املحكوم  يوما تلي تبليغك هاذا االخطار اىل 

�سم�سم  حممد  احمد  ابراهيم   : الدائن  له 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�ض الت�سوية القانونية �ستقوم 

القانونية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان 

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 

)2019/3694( �شجل عام ك

ا�سم املحكوم عليه املدين :

يزيد حممد زين الدين ر�شاد 

�شدر

ابو  ملحمه  قرب  – اجلويده  عمان   : عنوانه 

دوا�ض 

رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�سوم  دينار   120  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

املحكوم  يوما تلي تبليغك هاذا االخطار اىل 

�سم�سم  حممد  احمد  ابراهيم   : الدائن  له 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�ض الت�سوية القانونية �ستقوم 

القانونية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان



مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة الغرفة االقت�سادية -  عمان

رقم الدعوى :  106 – 2 / ) 375  - 

2019 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سرف �سايف 

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

جنوى حممد حممود �سباح 
دوار  قرب  ال�سناعية  املدينة   / اربد 

لل�سناعات  اكا�سيا  م�سطنع  املري�سي 

البال�ستيكية و الكرتون  

يقت�سى ح�سورك يوم االربعاء  املوافق 25 / 

9 /2019  ال�ساعة 9:00

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

وكيالها  االردن  بنك  املدعي   عليك  اقامها 

املحاميان ا�سامة �سكري و ماهر ادعي�س 

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

ا�سول  قانون  يف  عليها  املن�سو�س  االحكام 

املحاكمات املدنية  .

الئحة  ال�ستالم  املحكمة  قلم  مراجعة 

الدعوى و حافظة امل�ستندات 

مذكرة تبليغ م�ستكى عليه مدعي باحلق 

ال�سخ�سي �سادرة عن 

حمكمة �سلح جزاء عمان  

رقم الدعوى :  5 – 3 / ) 11032  – 

2019 ( - �سجل عام 

الهيئة القا�سي : حممود يو�سف م�سطفى 

الزياده    
ا�سم امل�ستكى عليهم : 

جمال ح�سن حممد ابو نوا�س 

خ�سر �سعيد بدوي عليان 
الداخلية  دوار   / :عمان  العنوان 

 – اال�ستقالل  م�ست�سفى  مقابل   –
�ساحب موؤ�س�سة الفلق لال�سترياد 

التهمة : �سيك ال يقابله ر�سيد 421 

الثالثاء   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

املوافق 24 / 9 /2019  ال�ساعة 9:00

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   

م�ستكي  و  العام  احلق  عليك  اقامها 

ا�سامة  املحاميان  وكياله  االردن  بنك 

�سكري و طالل بكري     

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�س  االحكام  عليك 

ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون 

املحاكمات اجلزائية   

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة �سلح حقوق عمان

رقم الدعوى :  18135  - 2019 ( – 

�سجل عام 

الهيئة القا�سي : �سوار الر�سدان    

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

�سعد مو�سى خليل ابو هالل 
يقت�سى ح�سورك يوم االحد املوافق 

22 / 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�س  االحكام  عليك 

ا�سول  وقانون   ال�سلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية  

حمكمة �سلح حقوق ناعور

مذكرة تبليغ  موعد جل�سة للمدعى 

عليه/بالن�سر

رقم الدعوى 6 - 1 )321 - 2019( - 

�سجل عام الهيئة/القا�سي جمانه جمال 

ابراهيم امل�سري

ا�سم املدعى عليه وعنوانه

 وائل جنم �سالمه حمفوظ

ناعور/حي ال�سهيد.

االربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

 9:00 ال�ساعة   2019/9/25 املوافق 

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

اال�سراء  �سركة  املدعي  عليك  اقامها 

للتعليم واال�ستثمار.

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�س  االأحكام  عليك  

ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية.

دائرة تنفيذ عمان

اخطار �سادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية 11-5/

)21757-2019(-�سجل عام-�س
ا�سم املحكوم عليه/املدين:

 بالل عبد الغني م�سعود جعاره
بجانب   - الرمم  وادي   - عمان  عنوانه: 

مفرو�سات اجلمال

/1-5 التنفيذي:  االعالم/ال�سند  رقم 

)10348-2019(-�سجل عام

تاريخه: 2019/5/30

حمل �سدوره: تنفيذ عمان

والر�سوم  دينار   10000 به/الدين:  املحكوم 

وجدت  اإن  املحاماة  واأتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة اإن وجدت

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  اأن  عليك  يجب 

االخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يومًا 

�سالرتان�س  �سركة  له/الدائن  املحكوم  اإىل 

املبني  املبلغ  والتخلي�س  املالحية  للوكاالت 

اأعاله

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واإذا 

القانونية  الت�سوية  تعر�س  اأو  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونًا بحقك.

ماأمور التنفيذ عمان

اإنذار عديل

موجه بوا�سطة �سعادة كاتب عدل حمكمة �سلح 

�سحاب االأكرم

رقم: 2019/2298
الوطني  الرقم  امل�سري،  اأحمد  غازي  هنادي  املنذرة: 

)9652007626(، وكيلها املحامي اأن�س العو�سي

عنوانه: �سحاب - خلف مدر�سة اأم عمارة

املنذر اإليه: 

روحي رفعت روحي اجلوابري،
 رقم وطني )9921069448(

بداللة   - الثقايف  املركز  من  بالقرب   - �سلبود   - �سحاب  عنوانه: 

املنذر

خمت�سر االإنذار:

من  م�ستودع  االجارة  طريق  عن  ي�سغل  اأنه  اإليه  املنذر  يعلم   -1

حو�س   )89( رقم  االأر�س  قطعة  على  املقام  االأر�سي  الطابق 

عقد  مبوجب  عمان  جنوب  اأرا�سي  من  �سحاب  قرية  �سلبود   )5(

بتاريخ  اإليه  واملنذر  املنذرة  ابن  بني  فيما  منظم  خطي  ايجار 

دينار   85 مقدارها  �سهرية  باأجرة  �سهور  ثالثة  وملدة   2017/2/1

تدفع بداية كل �سهر وقد متدد العقد مدد مماثلة بحكم القانون 

لغاية 2019/7/30.

بدل  دينار   1020 مبلغ  بذمته  ا�ستحق  باأنه  اإليه  املنذر  يعلم   -2

ولغاية   2018/8 �سهر  من  وذلك  العقدية  لل�سهور  م�ستحقة  اأجور 

.2019/7/30

3- يعلم املنذر اإليه اأن مدة عقد االيجار ثالثة اأ�سهر تنتهي بعد 

ويعلمكم  ينذركم  املنذر  فاإن  لذا   2019/7/30 بتاريخ  التمديد 

ت�سليم  و�سرورة  مماثلة  ملدة  معكم  العقد  بتجديد  رغبته  بعدم 

املاأجور خاليًا من ال�سواغل عند انتهاء مدته.

اإذ ينذركم ب�سرورة العمل  الطلب: لذا ولكل ما تقدم فاإن املنذر 

على ت�سديد االأجور امل�ستحقة عليكم وكافة امل�ستحقات بغ�سون 

ذلك  وبعك�س  االإنذار  هذا  تبلغكم  تاريخ  من  يومًا  ع�سر  خم�سة 

اإقامة الدعاوى الالزمة والكفيلة باملحافظة  اإىل  ف�سيعمد املنذر 

على حقوقه وف�سخ عقد االيجار واإخالء املاأجور و/اأو رد املاأجور 

واإلزامكم باالأجور امل�ستحقة عليكم وكذلك االأجور التي ت�ستحق 

ر�سوم  من  ذلك  عن  ين�ساأ  ما  وتكبيدكم  الدعوى  �سري  اأثناء 

وم�ساريف واأتعاب حماماة وفائدة قانونية واأية التزامات اأخرى 

تنجم عن ذلك واأنتم بغنى عنها.

ويف االإنذار اأعذار

وكيل املنذرة

املحامي اأن�س العو�سي

حمكمة �سلح حقوق ناعور

مذكرة تبليغ  موعد جل�سة للمدعى 

عليه/بالن�سر

رقم الدعوى 6 - 1 )322 - 2019( - 

�سجل عام الهيئة/القا�سي �سليمان بركات 

عبد الرحمن البخيت

ا�سم املدعى عليه وعنوانه 

�سياء حممود م�سطفى الكردي
ناعور/حي ال�سهيد و�سفي التل �سارع 

القد�س.

االربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

 9:00 ال�ساعة   2019/9/25 املوافق 

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

اال�سراء  �سركة  املدعي  عليك  اقامها 

للتعليم واال�ستثمار.

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�س  االأحكام  عليك  

ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية.

دائرة تنفيذ عمان

اخطار �سادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية 11-5/

)24128-2019(-�سجل عام-�س
ا�سم املحكوم عليه/املدين:

 اأ�سرف خليل يو�سف �سحاده
حي   - ال�سمالية  ماركا   - عمان  عنوانه: 

املزارع قرب مدر�سة البنات عمارة 5

/1-5 التنفيذي:  االعالم/ال�سند  رقم 

)4035-2013(-�سجل عام

تاريخه: 2013/4/28

حمل �سدوره: تنفيذ عمان

والر�سوم  دينار   2000 به/الدين:  املحكوم 

وجدت  اإن  املحاماة  واأتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة اإن وجدت

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  اأن  عليك  يجب 

االخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يومًا 

الظافر  �سركة  له/الدائن  املحكوم  اإىل 

املبلغ  الكهربائية  واالأجهزة  لل�سرياميك 

املبني اأعاله

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واإذا 

القانونية  الت�سوية  تعر�س  اأو  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونًا بحقك.

ماأمور التنفيذ عمان

حمكمة �سلح حقوق ناعور

مذكرة تبليغ  موعد جل�سة للمدعى 

عليه/بالن�سر

رقم الدعوى 6 - 1 )319 - 2019( - 

�سجل عام الهيئة/القا�سي �سليمان بركات 

عبد الرحمن البخيت

ا�سم املدعى عليه وعنوانه

 حممد ح�سني حممود الرواجفه

ناعور/ح�سبان.

االربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

 9:00 ال�ساعة   2019/9/25 املوافق 

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

اال�سراء  �سركة  املدعي  عليك  اقامها 

للتعليم واال�ستثمار.

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�س  االأحكام  عليك  

ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية.

دائرة تنفيذ عمان 

مذكرة اخطار كفيل 

رقم الق�سية 11-5/)2018-29246( 

- �سجل عام - ك  

مو�سوع الق�سية : مطالبة مالية 

ا�سم الكفيل املطلوب تبليغه :

 حكم حميدي نهار الكور  
 - املريخ  جبل   / عمان   : الكفيل  عنوان 

عمارة 22 تلفون 0796020897 

ا�سم املكفول : 

�سماح ح�سن خليل املدهون  
عمان  تنفيذ  اال�ستئناف  حمكمة  ان  مبا 

املقدم  احلب�س  قرار  ا�ستئناف  رد  قررت 

املبالغ  بدفع  املكفول  يقم  ومل  مكفولك  من 

امل�ستحقة عليه ل�سالح املحكوم له امل عبد 

الطباع  والبالغة 2148  الرحيم حممد مراد 

املادة  باحكام  عمال  عليك  فيتوجب  دينار  

)20/هـ( من قانون التنفيذ وتعديالته رقم 

25 ل�سنة 2007 دفع هذا املبلغ خالل خم�سة 

ع�سر يوما من تاريخ تبلغك هذا االخطار .

ماأمور التنفيذ عمان

حمكمة �سلح جزاء عمان

مذكرة تبليغ م�ستكى عليه/بالن�سر

رقم الدعوى 5 - 3 )14601 - 2019( 

- �سجل عام الهيئة/القا�سي ندى احمد 

مو�سى العمرات

ا�سم امل�ستكى عليه

 ليث يو�سف عبد كلبونه
العمر 36 �سنة

باجتاه  االردن  عمان/�سارع  العنوان 

بـ  النزهة  ا�سارة  بعد  احل�سني  خميم 

200 مرت

التهمة �سيك ال يقابله ر�سيد )421(.

يقت�سي ح�سورك يوم االحد املوافق 

يف  للنظر   9:00 ال�ساعة   2019/9/22

الدعوى رقم اعاله التي اقامها عليك 

البيت  �سركة  وم�ستكي  العام  احلق 

التقني لالجهزة الكهربائية.

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�س  االأحكام  عليك  

ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون 

املحاكمات اجلزائية

دائرة تنفيذ ال�سونة اجلنوبية

اخطار �سادر عن دائرة التنفيذ/بالن�سر

رقم الدعوى التنفيذية 11-14/

)1269-2019(-�سجل عام-ك

ا�سم املحكوم عليه/املدين:

 مو�سى اأحمد مو�سى العدوان
 - الكفرين   - اجلنوبية  ال�سونة  عنوانه: 

بجانب املركز ال�سحي

رقم االعالم/ال�سند التنفيذي: 5

حمل �سدوره: تنفيذ ال�سونة اجلنوبية

املحكوم به/الدين: 744

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  اأن  عليك  يجب 

اإىل  االخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يومًا 

ملوؤ�س�سة  العام  املدير  له/الدائن  املحكوم 

االقرا�س الزراعي املبلغ املبني اأعاله

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واإذا 

القانونية  الت�سوية  تعر�س  اأو  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونًا بحقك.

ماأمور التنفيذ ال�سونة اجلنوبية

حمكمة �سلح حقوق ناعور

مذكرة تبليغ  موعد جل�سة للمدعى 

عليه/بالن�سر

رقم الدعوى 6 - 1 )323 - 2019( - 

�سجل عام الهيئة/القا�سي جمانه جمال 

ابراهيم امل�سري

ا�سم املدعى عليه وعنوانه

 ابراهيم حممد حميدان 

احلالحله
ناعور/ام الب�ساتني.

االربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

 9:00 ال�ساعة   2019/9/25 املوافق 

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

اال�سراء  �سركة  املدعي  عليك  اقامها 

للتعليم واال�ستثمار.

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�س  االأحكام  عليك  

ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية

دائرة تنفيذ ال�سونة اجلنوبية

اخطار �سادر عن دائرة التنفيذ/بالن�سر

رقم الدعوى التنفيذية 11-14/

)1270-2019(-�سجل عام-�س

ا�سم املحكوم عليه/املدين: 

جمال عقيل فرج العوايده
 - منرين  غور   - اجلنوبية  ال�سونة  عنوانه: 

العربي اجلنوبي - �ساحب م�سروع مزرعة

تاريخه: 2019/9/15

حمل �سدوره: تنفيذ ال�سونة اجلنوبية

املحكوم به/الدين: 3574

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  اأن  عليك  يجب 

االخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يومًا 

االقرا�س  موؤ�س�سة  له/الدائن  املحكوم  اإىل 

الزراعي املبلغ املبني اأعاله

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واإذا 

القانونية  الت�سوية  تعر�س  اأو  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونًا بحقك.

ماأمور التنفيذ ال�سونة اجلنوبية

حمكمة �سلح حقوق ناعور

مذكرة تبليغ  موعد جل�سة للمدعى 

عليه/بالن�سر

رقم الدعوى 6 - 1 )318 - 2019( - 

�سجل عام الهيئة/القا�سي �سليمان بركات 

عبد الرحمن البخيت

ا�سم املدعى عليه وعنوانه 

ها�سم �سليم �سلمان الرواحنه

ناعور/ال�سارع  الرئي�سي.

االربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

 9:00 ال�ساعة   2019/9/25 املوافق 

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

اال�سراء  �سركة  املدعي  عليك  اقامها 

للتعليم واال�ستثمار.

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�س  االأحكام  عليك  

ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية.

دائرة تنفيذ عمان

اخطار �سادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية 11-5/

)22125-2019(-�سجل عام-�س
ا�سم املحكوم عليه/املدين: 

اأحمد نا�سر �سهو �سواقفه
�سارع   - التجاري  الو�سط   - عمان  عنوانه: 

الها�سمي - مقابل حمالت علي ال�ساطر

/1-5 التنفيذي:  االعالم/ال�سند  رقم 

)19549-2018(-�سجل عام

تاريخه: 2018/11/25

حمل �سدوره: تنفيذ عمان

املحكوم به/الدين: 694.259 دينار والر�سوم 

وجدت  اإن  املحاماة  واأتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة اإن وجدت

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  اأن  عليك  يجب 

اإىل  االخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يومًا 

املحكوم له/الدائن �سركة العربية للتجارة 

وال�سناعات الغذائية املبلغ املبني اأعاله

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واإذا 

القانونية  الت�سوية  تعر�س  اأو  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونًا بحقك.

ماأمور التنفيذ عمان

اعالن بيع ثاين باملزاد العلني

�سادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية �سرق عمان

يف الق�سيةالتنفيذية رقم 2019/893ع 

واملتكونة بني:

الدائن :بنك االأردن وكيلها  املحاميان ا�سامه �سكري و�سادي ايبف.

املدين : �سركة رم واخلليج للنقل الربي والتخلي�س والتجارة .
الكفيل :ذيب عامر �ساهني العمارات .

يعلن للعموم انه مطروح للبيع باملزاد العلني كامل ح�س�س املدين / الكفيل اأعاله يف  قطعة االأر�س رقم 2598 حو�س 8 امليالة قرية 

اأرا�سي �سرق عمان  واملو�سوعة تاأمينا للدين الدائن بنك االردن  من الدرجة االأوىل مبوجب �سند تاأمني الدين رقم 416  طرببور 

معاملة رقم 10تاريخ 2013/4/2 بقيمة  اربعمائة الف دينار والفوائد والعموالت : -

ال�سرق من رو�سة وح�سانة احل�سارة  اأرا�سي قرية طرببور يف حي طرببور اىل  امليالة من   8 تقع قطعة االأر�س رقم 2598 حو�س 

ال�سكل  ومنتظمة  م�ستطيلة  والقطعة  طارق  منطقة  الكربى  عمان  امانة  ترقيم  ح�سب   11 رقم  مبنى  �سرمي  حممد  �سارع  واالفاق 

واال�سالع وخمدومة ب�سارع معبد من اجلهة اجلنوبية والقطعة تقع �سمن حدود امانة عمان الكربى منطقة طارق وتنظيم القطعة 

العالقة موؤلف من جزء من  �سكن ب وكافة اخلدمات متوفرة ويوجد على قطعة االأر�س بناء قائم �سكن م�سغول من قبل �ساحب 

طابق ت�سوية خدمات وطابق ار�سي واأول وثاين وثالث و�سطح والثالث مقام عليه جزء من بناء وقرميد والبناء خمدوم ببيت درج 

وم�سعد كافة الواجهات من احلجر النظيف . 

القطعة : من نوع امللك وتبلغ م�ساحتها 1075 مرت مربع وم�سجلة با�سم ذيب عامر �ساهني العمارات كامال .ثانيًا: و�سف البناء القائم: 

البناء القائم : موؤلف من جزء من طابق ت�سوية عبارة عن خدمات مب�ساحة )104( م2 وطابق ار�سي عبارة عن �سقة واحدة مب�ساحة 

)263( م2 موؤلفة من �صالة و�صالون ومعي�صة ومطبخ وحمام �صيوف وغرفتي نوم ما�صرت وموزع، بالط ال�صالونات من الرخام وبالط 

الغرف من النوع املحلي )�سحف( يتخلل املعي�سة درج داخلي موؤدي اىل الطابق االأول مب�ساحة )251( م2 واملكون من جناح النوم املوؤلف 

من )4( غرف نوم ما�سرت وحمامات عدد 2 البالط من ال�صحف، وكل من الطابق الثاين والثالث مب�صاحة )251( م2 لكل طابق هو عبارة 

عن �سقة واحدة يف كل طابق موؤلفة من �سالة و�سالون ومعي�سة و)3( غرف نوم منها 2 ما�سرت وحمام �سيوف وحمام اأوالد ومطبخ، 

ال�صطح عبارة عن �صالة�صقف قرميد كامل بالط  ال�سطح مب�ساحة اجمالية )251( م2 مقام عليه غرفتني مع حمام وباقي  طابق 

اأنواع االأ�سجار مع وجود غرفتني �سقف قرميد  ال�سطح من ال�سرياميك مع �سبابيك من االملنيوم، ويحيط باملبنى حديقة مبختلف 

يف االرتداد اجلانبي مع وجود �ساحات وممرات مبلطة البناء م�سغول عند اجراء الك�سف من قبل اأ�سحاب العالقة ك�سكن خا�س .

موا�سفات البناء :

على مراحل من عام 1999 ولغاية تاريخ ان�ساء البناءحجرالواجهات اخلارجية

عام 2009

رخام لل�سالونات و�سحف حملي بالط الغرف وال�صالونات

للنوم

�سرياميك مع وجود اطقم يف بالط وجدران املطبخ واحلمامات

احلمامات وخزائن يف املطبخ

�سكناال�ستعمالمن خ�سباالأبواب

املنيومال�سبابيكيوجداباجورات

يوجد�سبك حمايةامل�سن/جيدةالدهان/الت�سطيبات

يوجدديكوراتيوجدتدفئة مركزية

يوجدحديقةيوجدبئر ماء

جيدةاالطاللةاالمامي من احلجراال�سوار

البناء م�سغول من اأ�سحاب العالقةمالحظاتيوجدم�سعد

*يحيط بالبناء حديقة مزروعة مبختلف اأنواع االأ�سجار املثمرة واحلرجية منها:

العددنوع ال�سجر

3تني

6اللوزيات

3عنب

5اجنا�س

5ليمون

6اأ�سجار زينة

1رمان

1عناب

1جوافة

1جوز

1كاكاو

2�سرو

1نخيل

نباتات زينة وزهور.

ثامنًا: التقدير: - 

القيمة االجمالية/دينارالقيمة التقديرية د/م2امل�ساحة/ م2البيان

1075245263375االأر�س

10413013520طابق الت�سوية

26327071010الطابق االأر�سي

25130075300الطابق االأول

25130075300الطابق الثاين

25130075300الطابق الثالث

2518521335طابق ال�سطح/قرميد

2200**اجمايلاأ�سجار

42583570غرف قرميد جانبية

4500**اجمايلاعمال خارجية وا�سوار

605410املجموع

))�ستمائة وخم�سة االف واربعمائة وع�سرة دنانري((

فعلى من يرغب باملزاودة  مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية �سرق  عمان خالل  خم�سة  ع�سر  يوما من اليوم التايل لتاريخ ن�سر هذا 

االإعالن م�سطحبا معه 10% من القيمهاملقدره عند و�سع اليد تامينا للدخول باملزاد  على ان ال تقل ن�سبة املزاودة عن 50% من القيمة 

املقدرة عند و�سع اليد وعلى من يرغب باملزاودة الكرتونيا املزاودة عرب موقع وزارة العدل

 https://auctions.moj.gov.jo علما ان اجور الن�سر والدالله والطوابع تعود على املزاود االخري     .

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �سرق عمان

اعالن بيع ثاين باملزاد العلني �سادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية �سمال 

عمان

يف الق�سيةالتنفيذية رقم 2019/1785 

واملتكونة بني:

الدائن :بنك االردن وكيله املحاميان ا�سامه �سكري و�سادي ايبف.

واملدين :داين حممود عبد النعيمي .

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

اأعاله يف  ال�سقه رقم 1012/102  حو�س 8 ام �سجرات قرية اجلبيهة  اأرا�سي 

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

 2018/5/13 تاريخ   89 معاملة  رقم1088  دين  تامني  �سند  مبوجب  االوىل 

بقيمة           واحد  واربعون الف وخم�سمائة دينار والفوائد  والر�سوم 

والعموالت .  

اأواًل: و�سف قطعة ال�سقة  : -

البناء  �سمن  االر�سي  الطابق  من  ال�سمالية  ال�سقة  وهي   102 رقم  ال�سقة 

قرية  اأرا�سي  �سجرات  ام   8 حو�س   1012 رقم  االأر�س  قطعة  على  القائم 

اجلبيهة والبالغ م�ساحتها 108 مرت مربع وهي م�سجلة با�سم داين حممود 

عبد النعيمي .

مديرية 

الت�سجيل 

ا�سم ورقمالقرية 

احلو�س

نوع رقم ال�سقةرقم احلي

التنظيم

�سكن ب 01012/102ام �سجرات 8اجلبيهة �سمال عمان 

امل�ساحة االجمالية 

لل�سقة 

ا�سم املالك نوع العقار املقدر 

داين حممود عبد �سقة �سمن بناء  108 مرت مربع 

النعيمي 

عمان  امانة  مناطق  �سمن  القطعة  تقع   : االأر�س  قطعة  :و�سف  ثانيا 

والقطعة  ال�سكر  الفتاح  عبد  �سارع  على  وهي  اجلبيهة  منطقة  الكربى 

مرت   2760 مب�سافة  االأردنية   للجامعة  اخللفي  املدخل  من  بالقرب  تقع 

اخلدمات  وجميع  عمان  امانة  ترميز  ح�سب   21 البناء  ورقم  تقريبا 

متوفرة وكذلك االأ�سواق التجارية و�سهولة الو�سول اليها من خالل �سبكة 

املوا�سالت املحلية .

ثالثا :و�سف البناء : البناء عبارة عن �سقة �سكنية �سمن بناء يتكون من 

خم�س طوابق مف�سلة كاالتي : 

وم�ستودعني  حار�س  وغرفة  �سيارات  مواقف  عن  عبارة  ت�سوية  •طابق 

�سمنه  طابق  كل  ثالث  وطابق  ثاين  وطابق  اول  وطابق  اأرا�سي  وطابق 

ثالث �سقق .

رابعا : و�سف ال�سقة : ال�سقة موؤلفة من �سالون �سيوف وغرفة نوم اأطفال 

وغرفة نوم ما�سرت و�سالة معي�سة ومطبخ راكب مع تر�س وحمام �سيوف 

مع حديقة ال�سقة م�سغولة من املالك . 

الت�سطيبات :

وبالط  باركيه  بالط  واملعي�صة  واملطبخ  رخام  لل�صقة  االر�صيات  •بالط 

فاير  �سمنه  ال�سيوف  و�سالون  �سرياميك  واحلمامات  للمطابخ  اجلدران 

بلي�س .

. جب�سني  واملطبخ  ال�سالونات  •ا�سقف 

امل�سن  •الدهان 

. راكبه  املطبخ  •خزائن 

. حديد  حماية  مع  اباجورات  مع  املنيوم  •ال�سبابيك 

. افرجني  احلمامات  •اطقم 

. راكبه  وتدفئة  راكب  م�سعد  البناء  �سمن  •يوجد 

. اأعوام  ت�سعة  حوايل  البناء  •عمر 

ثامنًا: التقدير: - 

مت تقدير قيمة املرت املربع الواحد لل�سقة مببلغ 450 دينار وعليه تكون 

قيمة ال�سقة = 

108 مرت مربع ×450 دينار = 48600 ثمانية واربعون الف و�ستمائة دينار .

�سمال   بداية  حمكمة  تنفيذ  دائرة  مراجعة  باملزاودة  يرغب   من  فعلى 

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

تاأمينا  اليد  و�سع  عند  املقدرة   القيمة  من   %10 معه   م�سطحبا  االعالن  

للدخول باملزاد  على ان ال تقل ن�سبة املزاودة عن 50% من القيمة املقدرة، 

علمًا باأن اجور الداللة والطوابع تعود على املزاود االخري.

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �سمال عمان

دائرة تنفيذ عمان

اخطار �سادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية 11-5/

)21755-2019(-�سجل عام-�س
ا�سم املحكوم عليه/املدين:

 �سركة اكتي�س �سرتاتيجي ليمتد/

االأردن
عنوانه: عمان - 28 �سارع �ساطع احل�سري - 

حي ال�صمي�صاين - منطقة العبديل ط3

/1-5 التنفيذي:  االعالم/ال�سند  رقم 

)6355-2019(-�سجل عام

تاريخه: 2019/5/30

حمل �سدوره: تنفيذ عمان

دينار   3814.265 به/الدين:  املحكوم 

اإن  املحاماة  واأتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 

وجدت والفائدة اإن وجدت

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  اأن  عليك  يجب 

اإىل  االخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يومًا 

الق�سر  فنادق  �سركة  له/الدائن  املحكوم 

ال�سكنية املبلغ املبني اأعاله

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واإذا 

القانونية  الت�سوية  تعر�س  اأو  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونًا بحقك.

ماأمور التنفيذ عمان

دائرة تنفيذ عمان

اخطار �سادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية 11-5/

)22058-2019(-�سجل عام-�س
ا�سم املحكوم عليه/املدين:

 عبد اهلل زياد كامل اأحمد
عنوانه: عمان - جبل التاج احلاووز - رقم 

الهاتف: 0790941449

/1-5 التنفيذي:  االعالم/ال�سند  رقم 

)22391-2018(-�سجل عام

تاريخه: 2018/12/31

حمل �سدوره: تنفيذ عمان

والر�سوم  دينار   2900 به/الدين:  املحكوم 

وجدت  اإن  املحاماة  واأتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة اإن وجدت

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  اأن  عليك  يجب 

االخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يومًا 

�سلب�سيان  �سركة  له/الدائن  املحكوم  اإىل 

التجارية املبلغ املبني اأعاله

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واإذا 

القانونية  الت�سوية  تعر�س  اأو  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونًا بحقك.

ماأمور التنفيذ عمان

انذار نهائي بالبيع  باملزاد العلني 

�سادر عن دائره تنفيذ حمكمه بدايه اربد

يف الدعوى التنفيذيه ذات الرقم 2018/4149ع 

واملتكونه فيما بني :

الدائن : �سركه بنك االردن وكيالهما املحاميان ا�سامه �سكري و�سادي 

ايبف.

واملدين : احمد فتحي عبد اللطيف عقروق .

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

الغربي  قروق   13 حو�س  رقم-626/101  ال�سقه  يف  اأعاله  املدين 

بنك  الدائن   لدين  تامينا   واملو�سوعة  اربد  اأرا�سي  اربد  قرية 

االردن من الدرجهالثانية  مبوجب �سند تامني دين رقم22 معاملة 

22 تاريخ 2016/1/16 بقيمةثمانية واربعون الف دينار والفائده 

والر�سوم والعموالت .

قروق  حو�س   626 رقم  االأر�س  قطعة  على  املبنية   101- ال�سقة   

�سارع بغداد  ال�سمال من  االأر�س اىل  الغربي 14 حيث تقع قطعة 

واىل ال�سمال ال�سرقي من �سالة ال�سرق الواقعة على �سارع بغداد 

وانها عبارة عن �سقة غربية من طابق الت�سوية �سمن بناية من 

5 اأدوار وتتكون من غرفتي نوم وغرفة �سيوف ومطبخ وحمامات 

ديكورات  مع  جيدة  ت�سطيباتها  وان  وبرندة  و�سالون   2 عدد 

م�ساحتها 147 مرت مربع وت�سلها كافة اخلدمات .

التقديرات :

مت تقدير قيمة  ال�سقة مببلغ خم�سة واربعون الف دينار .

املزاود االأخري بنك  العقار من قبل  املزاودة على  علما بانه متت 

االأردن وقد بلغت اخر مزاودة مبلغ وقدره 22500 دينار 

حمكمه  تنفيذ  دائره  مراجعه  املزاوده  يف  يرغب  من  فعلى 

التايل  اليوم  من  يوما  واربعون   خم�سة   مده  خالل  بدايهاربد  

القيمهاملقدره  من   %10 معه  م�سطحبا  االعالن  هذا  ن�سر  لتاريخ 

عند و�سع اليد تامينا للدخول باملزاد وال يجوز خالل هذه املدة 

�سم اقل من 3% من قيمة املزاودة االأخرية والبالغة 22500 دينار 

وزارة  موقع  عرب  املزاودة  الكرتونيا  باملزاودة  يرغب  من  وعلى 

الن�سر  اجور  ان  علما   https://auctions.moj.gov.jo العدل 

والدالله والطوابع تعود على املزاود االخري .

مامور تنفيذ حمكمه بدايه اربد

اعالن بيع ثاين باملزاد العلني �سادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية �سمال 

عمان

يف الق�سيةالتنفيذية رقم 2018/6877ع 

واملتكونة بني:

الدائن :بنك االردن وكيله املحاميان ا�سامه �سكري و�سادي ايبف.

واملدين : كمال حمزه حممد املغربي .

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

قرية  �سجرات  ام   8 حو�س   959/122 رقم  ال�سقه  يف   اأعاله  املدين 

اجلبيهة  اأرا�سي �سمال عمان واملو�سوعه تامينا لدين الدائن  بنك 

رقم1547  دين  تامني  �سند  مبوجب  االوىل  الدرجه  من  االردن 

معاملة 105 تاريخ 2007/5/8  بقيمة ثالثون الف دينار والفائده 

والر�سوم والعموالت .  

اأواًل: و�سف قطعة االأر�س : -

عدا  الثاين  الطابق  من  الغربية  ال�سقة  هي   959/122 رقم  ال�سقة 

 162 م�ساحتها  والبالغ   122 رقمها  م�سرتكة  منافع  املعترب  �سطحها 

املغربي   حممد  حمزة  كمال  با�سم  م�سجلة  وال�سقة  مربع  مرت 

قطعة  على  مقامة  الدعوى  مو�سوع  ال�سقة  ب  �سكن  وتنظيمها 

مديرية  اجلبيهة  قرية  من  �سجرات  ام   8 حو�س   959 رقم  ار�س 

االأر�س طوابق و�سقق  اأرا�سي �سمال عمان لوحة 11 نوع  ت�سجيل 

حي  اجلبيهة  منطقة  عمان  امانة  ترقيم  ح�سب   9 رقم  وحتمل 

ااحلجر  من  با�سوار  وحماطة  احلجر  من  واجهات  اربع  اجلامعة 

اأوىل  اأربعة طوابق كل طابق �سقتني وطابق ت�سوية  وتتكون من 

مكونة من �سقة وخدمات وتقع قطعة االأر�س املقام عليها ال�سقة 

على �سارع اأبو �سنبل املتفرع من �سارع اأبو �سودة التاودي من اجلهة 

اىل  االأردنية  اجلامعة  من  ال�سرق  اىل  اجلامعة  حي  اجلنوبية 

اجلنوب من جامعة �سمية وجميع اخلدمات متوفرة باملوقع .

ثانيا : و�سف ال�سقة مو�سوع الدعوى ح�سب الواقع :

مدخل  ال�سقة باب من اخل�سب تتكون ال�سقة من �سالون االر�سيات 

حمام  ويتبعها  اجلب�سني  من  ديكور  وال�سقف  الرتكي  الرخام  من 

�سيوف والدهان امل�سن و�سالة مفتوحة على املطبخ ومطلة على 

تركي  رخام  االر�سيات  اباجور  وعليه  االملنيوم  من  الباب  فرندة 

ما�سرت  احدهما  نوم  غرف  وثالثة  جب�سني  ديكورات  وال�سقف 

االر�صيات بالط �صرياميك وحمام افرجني خلدمة باقي عنا�صر 

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

بالط �صرياميك مطبخ ار�صيات وجدران املطبخ بالط �صرياميك 

اخل�سب  من  ال�سقة  اأبواب  االملنيوم  من  و�سفلية  علوية  خزائن 

بالتدفئة  ومزودة  اباجورات  وعليه  االملنيوم  من  ال�سبابيك 

بتاريخ الك�سف ال�سقة مو�سوع الدعوى م�سغولة من قبل �ساحب 

العقار وعمر البناء ع�سر �سنوات تقريبا .

ثامنًا: التقدير: - 

 امل�ساحة االجمالية لل�سقة 162 مرت مربع .

مت تقدير قيمة املرت املربع الواحد لل�سقة مببلغ 450 دينار وعليه 

تكون قيمة ال�سقة = 

الف  و�سبعون  اثنان  دينار    72900  = دينار   450× مربع  مرت   162

وت�سعمائة دينار 

فعلى من يرغب  باملزاودة  مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية 

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

عند  املقدرة   القيمة  من   %10 معه   م�سطحبا  االعالن   هذا  ن�سر 

و�سع اليد تاأمينا للدخول باملزاد  على ان ال تقل ن�سبة املزاودة عن 

تعود  والطوابع  الداللة  اجور  باأن  علمًا  املقدرة،  القيمة  من   %50

على املزاود االخري.

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �سمال عمان



وزارة العدل

حمكمه بدايه حقوق عمان 

مذكرة تبليغ حكم – بالن�شر 

رقم الدعوى 5-2 )2476-2019( �شجل عام

تاريخ احلكم : 2019/7/31

عليان  حممد  زكريا   : وعنوانه  التبليغ  طالب 

ال�صوي�ص 

�صارع  االو�صط  املثلث  اجلوفة  جبل  عمان   : عنوانه 

االبهري درج 5 بنايه 8/7 

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

منى حمدي عبد اهلل خالد
عنوانه : عمان – جبل اجلوفة – مثلث االو�صط قرب 

بقاله الروابي

خال�صه احلكم :

لذا وتاأ�صي�صًا على كل  ما تقدم  تقرر املحكمة 1- عماًل 

باأحكام املواد )266()256 ( )1/267( من القانون املدين 

الزام املدعى عليها ان تدفع للمدعي مبلغ 7700دينار 

�صبعة االف و�صبعمائة دينار . 

اأ�صول  قانون  من  و167  و166   161 باملواد  وعمال    -2

املحاكمات املدنية واملادة 46 من قانون نقابة املحامني 

ت�صمني املدعى عليها الر�صوم وامل�صاريف ومبلغ )385( 

دينار اتعاب حماماة والفائدة القانونية بواقع 9% من 

املطالبة  تاريخ  من  اعتبارا  تدفع  به  املحكوم  املبلغ 

وحتى ال�صداد التام .    

بحق  الوجاهي  ومبثابة  املدعي  بحق  وجاهيًا  قراراً 

املدعى عليها 

ح�صرة  با�صم  علنًا  واأفهم  �صدر  لال�صتئناف  قاباًل 

احل�صني  ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  اجلاللة  �صاحب 

املعظم  بتاريخ 2019/7/31

وزارة العدل

حمكمه �شلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�شه للمدعى عليه 

/ بالن�شر

رقم الدعوى :1-5 )2019/11754 ( 

�شجل عام

الهيئة/ القا�شي �شفاء يو�شف حممود 

االقرع

ا�صم املدعى عليه وعنوانه : 

احمد خليل داود ابو الهوى
الدوار  باجتاه   – ال�صابع  –الدواء  عمان 

ال�صاد�ص جممع ابو الهوى هاتف 0799949969

املوافق  االثنني   : يوم  ح�صورك  يقت�صى 

 2019/9/23

ال�صاعه 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك املدعي : خالد حممود حممد �صحاده

فاذا مل حت�صر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�صو�ص  االحكام 

ال�صلح وقانون ا�صول املحاكمات املدنية .

وزارة العدل

حمكمه �شلح حقوق املوقر 

مذكرة تبليغ حكم / بالن�شر

رقم الدعوى : 1-8 )2019/95( 

�شجل عام 

تاريخ احلكم : 2019/6/30
طالب التبليغ وعنوانه : 

ان�س يو�شف خليل القريناوي
عنوانه : �صحاب 

املطلوب تبليغه وعنوانه : فالح عواد فالح اجلبور

بعد  ال�صحراوي  الطريق  دخله   – النقريه   – املوقر 

دخله �صركه الريان

خال�صه احلكم :

لذا وتاأ�صي�صًا على ما تقدم تقرر املحكمة ما يلي: 

االحكام  جملة  من   1818 املواد  باحكام  عماًل  اأواًل: 

العدلية و 53 و 61 و60 و 63 من قانون البينات احلكم 

بالزام املدعى عليه  بان يدفع للمدعي املبلغ املدعى 

به والبالغ )4060 دينار ( .

ا�صول  قانون  من   161 املاده  باحكام  عمال  ثانيًا: 

املحاكمات املدنيه ت�صمني املدعى عليه ر�صوم الدعوى 

وم�صاريفها ومبلغ )203( دينار اتعاب حماماة والفائدة 

القانونية من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام .

حكما وجاهيا بحق املدعي قابال لال�صتئناف  ومبثابه 

لالعرتا�ص  قابال  عليه  املدعى  بحق  الوجاهي 

اجلالله  �صاحب  ح�صره  با�صم  علنا  وافهم  �صدر 

بتاريخ  املعظم  احل�صني  ابن  الثاين  عبداهلل  امللك 

2019/6/30

وزارة العدل

دائرة تنفيذ الزرقاء  

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-10 

)2019/8805( �شجل عام �س
ا�صم املحكوم عليه املدين :

ان�س عوده داود �شالح
االقامه  مكان  جمهول   – الزرقاء   : عنوانه 

حاليا  

رقم االعالم ال�صند التنفيذي : 2018/1279

تاريخه : 

حمل �صدوره : الزرقاء

والر�صوم  دينار   700  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف 

والفائدة ان وجدت

ع�صر  خم�صه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

املحكوم  يوما تلي تبليغك هاذا االخطار اىل 

له الدائن : ليث ح�صني خلف النعيمات املبلغ 

املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�صت  واذا 

املذكور او تعر�ص الت�صوية القانونية �صتقوم 

القانونية  املعامالت  مببا�صرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل
حمكمه بدايه حقوق عمان 

مذكرة تبليغ حكم / بالن�شر

رقم الدعوى : 5-2 )2018/3216( �شجل عام 

تاريخ احلكم : 2018/10/29

طالب التبليغ وعنوانه : 

جميل �صليمان حممد الغرابات

عنوانه : مادبا جممع ب�صمه الطبي 

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

ريا�س حممود ح�شن ال�شايب
ال�صقريي  �صارع   – النزهه  –جبل  عمان 

مقابل مركز رهف جممع الريا�ص – ط2 

خال�صه احلكم :

تقرر املحكمة :

قانون  من   11  ،  10 املادتني  باحكام  عمال   .1

البينات الزام املدعى عليه باداء مبلغ وقدره 

)10222( دينار للمدعي.

 )167-166-161( املواد  باحكام  عمال   .2

الزام  املدنية  املحاكمات  ا�صول  قانون  من 

الدعوى   وم�صاريف  بالر�صوم  عليه   املدعى 

اتعاب حماماة والفائدة  ومبلغ )512(   دينار 

�صيك  كل  ا�صتحقاق  تاريخ  من  القانونية 

وحتى ال�صداد التام.

3. عماًل باأحكام املادة 7/و من قانون التنفيذ  

الدين  قيمة  خم�ص  عليه   املدعى  تغرمي  

املحكوم به  ل�صالح  اخلزينة الإنكاره الدين 

اأمام دائرة التنفيذ.

عليه   املدعى  بحق  الوجاهي  مبثابة  حكما 

قابال لال�صتئناف 

�صدر وافهم علنا بتاريخ 2018/10/29

وزارة العدل

حمكمه �شلح جزاء جنوب عمان 

مذكرة تبليغ حكم / بالن�شر

رقم الدعوى : 2-3  )2019/1419( �شجل عام 

تاريخ احلكم : 2019/4/3
و�صركاه  رفيق  �صامي  �صركه   : وعنوانه  التبليغ  طالب 

ميثلها بالتوقيع فاروق رفيق نعيم احلميدي

كليه  بجانب  ال�صماليه  ماركا   – عمان   : عنوانه 

البوليتكنك 

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

عبد اهلل ابراهيم �شالح الطالفيح
جمعيه   – احلورية  �صارع  ال�صوق  خريبه   – عمان 

املتقاعدين الع�صكريني التعاونيه 

خال�صه احلكم :

و   - املحكمة:  تقرر  تقدم  ما  على  وتا�صي�صا  لهذا 

وحيث  ال�صخ�صي  باحلق  االدعاء  ل�صق  بالن�صبة 

وعدما  وجودا  يدور  ال�صخ�صي  باحلق  االدعاء  ان 

وعمال  اجلزائي  ال�صق  ولثبوت   ، اجلزائي  ال�صق  مع 

الزام  العدلية  االحكام  جملة  من   1818 املادة  باحكام 

ابراهيم  اهلل  عبد  ال�صخ�صي  باحلق  عليه  املدعى 

ال�صخ�صي  باحلق  االدعاء  بقيمة  الطالفيح   �صالح 

للمدعية باحلق ال�صخ�صي والبالغة )4441 دينار و440 

حماماة  اتعاب  دينار(   250( ومبلغ  وامل�صاريف   ) فل�ص 

من  �صيك  كل  عر�ص  تاريخ  من  القانونية  والفائدة 

وحتى  للوفاء  عليه  امل�صحوب  البنك  على  ال�صيكات 

ال�صداد التام ، مع اال�صارة ان قيمة ال�صيكات مدفوعة 

تاريخ   )9856571( رقم  املقبو�صات  و�صول  مبوجب 

. 2016/2/4

قرارا وجاهيا بحق املدعية باحلق ال�صخ�صي و غيابيا 

عن ال�صق املدين بحق املدعى عليه باحلق ال�صخ�صي 

 قابال لال�صتئناف �صدر  با�صم ح�صرة �صاحب اجلاللة  

امللك املعظم عبد اهلل الثاين ابن احل�صني حفظه اهلل  

يف 2019/4/3

حمكمة �شلح حقوق عمان 

مذكرة تبليغ موعد جل�شة للمدعى عليه 

/ بالن�شر 

رقم الدعوى 5- 1 /)2019-15308( 

- �شجل عام 

الهيئة / القا�شي احالم حممد م�شطفى 

الن�شريات   

ا�صم املدعى عليه وعنوانه

 �شركة �شنام للزجاج 
حب�ص  عمارة   / العبديل   / عمان 

/ ط2

االربعاء  يوم  ح�صورك  يقت�صي 

 9.00 ال�صاعة   2019/9/18 املوافق 

اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

والتي اقامها عليك املدعي ماأمون 

احمد �صليم اجعيم

املحدد  املوعد  يف  حت�صر  مل  فاذا 

املن�صو�ص  االحكام  عليك  تطبق 

ال�صلح  حماكم  قانون  يف  عليها 

وقانون ا�صول املحاكمات املدنية.

حمكمة �شلح جزاء عمان

مذكرة تبليغ م�شتكى عليه/بالن�شر

رقم الدعوى: 3-5/)2019-10806(-

�شجل عام

الهيئة/القا�شي: رويده عبد اهلل ح�شن 

اأبو ر�شاع
ا�صم امل�صتكى عليه: 

�شركة افالك الفا للت�شويق 

وتكنولوجيا املعلومات
العمر: 5 �صنة

اليا�صمني  �صاحية   - عمان  العنوان: 

مارك  الند  جممع  عرفات  جبل  �صارع 

عمارة رقم )60(

التهمة: �صيك ال يقابله ر�صيد )421(

املوافق  االأحد  يوم  ح�صورك  يقت�صي 

يف  للنظر   9 ال�صاعة   2019/9/22

اأقامها  والتي  اأعاله  رقم  الدعوى 

عليك احلق العام وامل�صتكي �صركة الفا 

لتجارة ال�صيارات

فاإذا مل حت�صر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�صو�ص  االأحكام  عليك 

اأ�صول  وقانون  ال�صلح  حماكم  قانون 

املحاكمات اجلزائية.

حمكمة �شلح حقوق البادية ال�شمالية 

مذكرة تبليغ حكم / بالن�شر 

رقم الدعوى 57-1/)4-2018( - �شجل عام 

تاريخ احلكم 2019/7/21
طالب التبليغ وعنوانه خمي�ص عقيل خمي�ص الطواف�صه 

املفرق / خ�صاع �صليتني 

املطلوب تبليغه وعنوانه

 1- ف�شه عقيل خمي�س املهلهل 2- رحيلة حممد امل�شيلم 
البادية ال�صمالية / خ�صاع ال�صليتني

خال�صة احلكم : لهذا وتاأ�صي�صا على ما تقدم وعمال باحكام املادتني 

املنقولة  غري  االموال  تق�صيم  قانون  من  وال�صاد�صة(  )الثانية 

امل�صرتكة و�صندا ملا جاء يف تقرير اخلربة النهائي وامللف االفرازي 

 )716 و   713( رقم  االر�ص  قطعتي  يف  ال�صيوع  ازالة  املحكمة  تقرر 

حو�ص رقم )2( اخل�صاع لوحة رقم )52( قرية الدفيانة من ارا�صي 

البادية ال�صمالية على النحو التايل:

رقم  لوحة  اخل�صاع،   ،  )2( رقم  حو�ص   )713( رقم  القطعة   : اوال 

)52( قرية الدفيانة من ارا�صي البادية ال�صمالية :

عقيل  خمي�ص  لل�صريك  موؤقت   )1( رقم  القطعة  تخ�صي�ص   -1

خمي�ص الطواف�صة 

2- تخ�صي�ص القطعة رقم )2( موؤقت لل�صركاء كل من �صعيد عقيل 

عقيل  و�صمية   ، الطواف�صة  خمي�ص  عقيل  و�صمري  املهلهل،  خمي�ص 

خمي�ص الطواف�صة ، و�صعود عقيل خمي�ص املهلهل، وبهدولة عقيل 

خمي�ص املهلهل، و�صمرة عقيل خمي�ص الطواف�صة .

رقم  لوحة   ، اخل�صاع   )2( رقم  حو�ص   )716( رقم  القطعة   : ثانيا 

)52( ، قرية الدفيانة من ارا�صي البادية ال�صمالية .

3- تخ�صي�ص القطعة رقم )1( موؤقت لل�صركاء كل من �صعيد عقيل 

عقيل  و�صمية  الطواف�صة،  خمي�ص  عقيل  و�صمرة  املهلهل،  خمي�ص 

خمي�ص الطواف�صة ، و�صمري عقيل خمي�ص املهلهل، وبهدولة عقيل 

خمي�ص املهلهل، و�صمرة عقيل خمي�ص الطواف�صة.

2- تخ�صي�ص القطع رقم )2 و 3 و 4( موؤقت لل�صريك خمي�ص عقيل 

خمي�ص الطواف�صة .

غري  االموال  تق�صيم  قانون  من   )12( املادة  باحكام  عمال   : ثالثا 

كل  وامل�صاريف  الر�صوم  عليهم  واملدعى  املدعي  ت�صمني  املنقولة 

ح�صب ح�صته يف �صندات الت�صجيل .

ثالثا : عمال باحكام املادة )166( من قانون ا�صول املحاكمات املدنية 

مبلغ  عليهم  املدعى  ت�صمني  املحامني  نقابة  قانون  من   )46( واملادة 

)800( دينار اتعاب حماماة تدفع للمدعي.

النهائية  االفراز  ومعاملة  النهائي  اخلربة  تقرير  اعتبار   : رابعا 

جزءا ال يتجزاأ من هذا القرار .

حكما وجاهيًا مبواجهة املدعي قابال لال�صتئناف ومبثابة الوجاهي 

با�صم  علنا  وافهم  �صدر  لالعرتا�ص  قابال  عليهم  املدعى  مبواجهة 

ح�صرة �صاحب اجلاللة بتاريخ 2019/7/21

انذاربالعودة اىل العمل 

القابلة القانونية /

 مرام ح�شام حممود حماده 

املحرتمة 
العمل  عن  وتغيبك  الأنقطاعك  نظرا 

لدى �صركة م�صت�صفى ماركا التخ�ص�صي 

ايام  ع�صرة  عن  تزيد  ملدة  اال�صالمي 

وبدون   2019/9/3 تاريخ  ومن  متتالية 

عذر او مربر م�صروع 

اىل  العودة  ب�صرورة  ننذرك  فاننا 

تاريخه  من  يومني  مدة  خالل  العمل 

لوظيفتك  فاقدة  �صتعتربين  واإال 

لدينا ا�صتنادا للمادة ) 28 (فقرة ) هـ( 

من قانون العمل االردين .مع احتفاظ 

اإدارة امل�صت�صفى مبطالبتك باأي حقوق 

ترتتب عليك ح�صب القانون .

نتمنى لك التوفيق 

املديرالعام 

د.با�شل امل�شهراوي 

وزارة العدل

دائرة تنفيذ ال�شلط 

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-11 )2019/1406( 

�شجل عام ب

ا�صم املحكوم عليه املدين :

و�شركاه دياك  م�شطفى  علي  •�شركة 
دياك علي  م�شطفى  •علي 

هنط�س ابو  م�شطفى  حممد  •ح�شام 
عوي�س  �شليم  عقل  •�شمري 
�شليم حممد  �شليم  •جمال 

عنوانه : جمهولني مكان االقامه 

 /  2-11  : التنفيذي  ال�صند  االعالم  رقم 

2016/778

تاريخه : 2017/1/31

حمل �صدوره : تنفيذ ال�صلط

والر�صوم  دينار   17904  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف 

والفائدة ان وجدت

ع�صر  خم�صه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

املحكوم  يوما تلي تبليغك هاذا االخطار اىل 

للم�صتح�صرات  العربية  �صركة   : الدائن  له 

الطبيه والزراعيه املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�صت  واذا 

املذكور او تعر�ص الت�صوية القانونية �صتقوم 

القانونية  املعامالت  مببا�صرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ ال�شلط

وزارة العدل

حمكمه �شلح حقوق جنوب عمان 

مذكرة تبليغ �شيغه ميني حا�شمه للمدعى عليه 

/ بالن�شر

رقم الدعوى : 2-1 )1103-2019( �شجل عام 

الهيئة القا�شي : مارينا رائد ابراهيم حجازين

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

مزيد جمعه مزيد احلوراين 
 – العرموطي  نزال  �صارع  نزال  حي   – عمان 

قرب مدار�ص البنات هاتف رقم 0777540338 

لفت نظر املحظر اىل �صرورة اجراء التبليغ 

ح�صب اال�صول حتت طائله التغرمي 

املوافق  االحد  يوم  ح�صورك  يقت�صى 

2019/9/22

 ال�صاعه 9

وذلك لتبليغ وتفهم �صيغه اليمني احلا�صمة :

انا  العظيم  باهلل  اق�صم  العظيم  باهلل  اق�صم 

احلوراين  مزيد  جمعه  مزيد  عليه  املدعى 

ان ذمتي غري م�صغوله للمدعي عالء الدين 

دينار   3000 مببلغ  �صالمه  عبد  الوهاب  عبد 

ال اقل من ذلك وال اكثـر واهلل على ما اقول 

�صهيد ( واهلل على ما اقول �صهيد

فاذا مل حت�صر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

االحكام املن�صو�ص عليها يف قانون البينات 










