
1.5#ال تستهتراعالنات
M

وتستمر 
المسيرة WEDNESDAY 14 JULY 2021

الأربعاء   4  ذو احلجة  1442 هـ  املوافق  14  متوز  2021م 01



1.5#ال تستهتراعالنات
M

وتستمر 
المسيرة WEDNESDAY 14 JULY 2021

الأربعاء   4  ذو احلجة  1442 هـ  املوافق  14  متوز  2021م 02

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ عمان / قسم جنوب عمان

الرقم : 2020/3973   التاريخ : 2021/7/13
اعالن بيع بالمزاد العلني 

صادر عن دائرة تنفيذ عمان / قسم جنوب عمان 
في القضيه التنفيذية رقم )2020/3973( 

المتكونة ما بين :
 المحكوم لهما :

 • حسن بهجت حسن مخلوف 
 • حسين بهجت حسن مخلوف 

والمحكوم عليه : ابراهيم عبد الرحيم حسن ابو هالل
تقرر في القضية التنفيذية رقم اعاله طرح الموجودات 
للبيع  ــاه  ادن والموصوفة  التنفيذية  القضية  موضوع 

بالمزاد العلني حسب االصول و القانون : 
دينار   2 السعر  تقييم   129 عــدد  مشكلة  عبايات   •  

المجموع 258 د
 • البسة بالة )شروة مستعملة( اطفال ، ستاتي ، رجالي 
د   600 المجموع  دينار   0.5 السعر  تقييم   1200 عدد 

مالحظة ال تباع بالقطعة )شروة( عدد القطع تقديريا 
المجموع  دينار   5 السعر  تقييم   2 عدد  حديد  ستاند   •  

10 د
 • ستاند مواسير عدد 1 تقييم السعر 5 دينار المجموع 5 د

مجموع القيم الكلي 873 دينار 
مجموع االعداد 1332 قطعة 

موقع  الى  الدخول  بالمزاد  باالشتراك  يرغب  من  فعلى 
https:// العدل  بــوزاره  الخاص  االلكتروني  المزادات 

 auctions.moj.gov.jo
التامين  قيمة   %10 ودفع  المحجوزات  بيانات  لمشاهدة 
وسبعون  وثالثة  ثمانمائة  والبالغة  المقدرة  قيمة  من 
دينار )بشكل الكتروني( من اليوم الذي يلي تاريخ نشر 
االربعاء  يوم  وحتى  المحلية  بالصحيفة  االعــالن  هذا 
الرسوم  بان  علما  مساءا  الثالثة  الساعة   2021/7/28

والطوابع تعود على المزاود االخير
مامور التنفيذ  جنوب عمان
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محكمة صلح حقوق عمان
مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 

عليه بالنشر
رقم الدعوى 2021/15843

القاضي : رياض عليان
اسم المدعى عليه

 وشهرته ومحل اقامته
خالد  عوض  درويش شرف

صلح حقوق  لمحكمة  حضورك  يقتضي 
عمان

الساعة 9:00  االحد 2021/7/18  يوم   
صباحا

 للنظر في الدعوى
الحقوقية التي اقامتها عليك الشركة

االردنية لخدمات الهواتف المتنقلة )زين(
وكيلها المحامي سهل الجيرودي

)06462129-0799997636(
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 

عليك
قانون  في  عليها  المنصوص  االحكام 

محاكم الصلح
وقانون اصول المحاكمات المدنية

المحكمة  صلح  قلم  مراجعة  وعليك 
الستالم نسختك من

الئحة الدعوى ومرفقاتها

إنذار موظف
اسم الموظف 

 عرين محمد شالل الحناحنة
العمل  عن  تغيبتم  انكم  حيث 
مــشــروع  ســبــب  أو  أذن  دون 
 2021/6/1 تاريخ  من  اعتبارا 

ولغاية تاريخ هذا اليوم.
عليكم  يجب  بأنه  نخطركم 
الحضور خالل حد أقصاه يومين 
سوف  وأال  الكتاب  تــاريــخ  مــن 
نضطر أسفين التخاذ اإلجراءات 
القانونية ضدكم بسبب الغياب 
قانون  مــن   28 للمادة  طبقا 

العمل لسنة 1996.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام.
محمص شتلة
المدير العام : أحمد السكافي
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وزارة العدل
محكمة صلح حقوق الزرقاء

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه/بالنشر

رقم الدعوى 1-10/ )2021/2455( 
سجل عام

محمد  شكري  ــراء  اس الهيئة/القاضي 
الصغير

اسم المدعى عليه: 
1- جمعه سليم عبدالوهاب دبوره

2- خالد جمعة سليم دبوره
شارع  الجديدة  الزرقاء  الزرقاء-  عنوانه: 

36 قرب مخابز القدس
الموافق  االثنين  يوم  حضورك  يقتضي 
في  للنظر   9.00 الساعة   2021/9/6
عليك  اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى 
الحكمة  مستشفى  شــركــة  الــمــدعــي 

الحديث.
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات المدنية.

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان/ قسم جنوب عمان
اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية: 11-2/ 
)2021/2384(- سجل عام-ك

اسم المحكوم عليه/المدين: مالك محمد 
عبداهلل المساعده

جنسيته: اردني
يحمل الرقم الوطني 9941040638

مديرية  خلف  المقابلين  عمان  عنوانه: 
جنوب عمان شارع غرناطه عمارة 50

رقمه: 1
تاريخه: 2021/7/12

محل صدوره: تنفيذ عمان/ قسم جنوب 
عمان

المحكوم به/ الدين: 209
يجب عليك ان تؤدي المبلغ المبين اعاله 
تاريخ  تلي  يــومــًا  عشر  خمسة  ــالل  خ
له/ المحكوم  الى  االخطار  هذا  تبليغك 

الدائن منير محمد حسن حمدان.
الدين  تؤد  ولم  المدة  هذه  انقضت  واذا 
القانونية  التسوية  تعرض  او  المذكور 
ستقوم دائرة التنفيذ بمباشرة المعامالت 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك.
مأمور دائرة تنفيذ محكمة جنوب عمان

وزارة العدل
محكمة صلح حقوق شمال عمان

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه/بالنشر

رقم الدعوى 1-1/ )2021/3362( 
سجل عام

الهيئة/القاضي روز ميشيل جون صليبا
اسم المدعى عليه: 

1- شركة السبل للمقاوالت االنشائية
2- خالد فضل مصطفى برهوم

حازم  مجمع  التل  وصفي  شارع  عمان  عنوانه: 
للمقاوالت  السبل  المركزي  جبري  فوق  سنتر 

االنشائية
قلم  مراجعة  عليكم  وعنوانه  االستاذ  وكيله 
صلح حقوق محكمة صلح حقوق شمال عمان 
وحافظة  الدعوى  الئحة  عن  نسخة  الستالم 

المستندات ومرفقاتها
الموافق  الــثــالثــاء  يــوم  حــضــورك  يقتضي 
في  للنظر   9.00 الــســاعــة   2021/7/27
الدعوى رقم اعاله والتي اقامها عليك المدعي 
وكيلها  االجتماعي  للضمان  العامة  المؤسسة 

المحامي نبيل محمد النعيمات.
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق عليك 
محاكم  قانون  في  عليها  المنصوص  االحكام 

الصلح وقانون اصول المحاكمات المدنية.

وزارة العدل
محكمة صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه/بالنشر

رقم الدعوى 1-5/)2021/15588( 
- سجل عام

محمود  ــاض  ري الهيئة/القاضي: 
احمد عليان

محمد  خالد  عليه:  المدعى  اســم 
عبدالجليل الحديد

النصر - حي  عنوانه: عمان - جبل 
عدن

االحــد  ــوم  يـ حــضــورك  يقتضي 
الساعة   2021/7/18 الموافق 
8،00 للنظر في الدعوى رقم اعاله 
شركة  المدعي  عليك  اقامها  والتي 

االسراء للتعليم واالستثمار
المحدد  الموعد  في  تحضر  لم  فاذا 
المنصوص  االحكام  عليك  تطبق 
الصلح  محاكم  قانون  في  عليها 

وقانون اصول المحاكمات المدنية.

وزارة العدل
محكمة صلح حقوق شمال عمان

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه/بالنشر

رقم الدعوى 1-1/ )2021/3402( 
سجل عام

الهيئة/القاضي روز ميشيل جون صليبا
اسم المدعى عليه: 

1- شركة صالح خلف الحجاج وشركاه
2- نضال صالح خلف الحجاج

عنوانه: عمان صويلح مجمع اللوزي الطابق 
الثاني

وكيله االستاذ وعنوانه عليكم مراجعة قلم 
شمال  حقوق  صلح  محكمة  حقوق  صلح 
الدعوى  الئحة  عن  نسخة  الستالم  عمان 

وحافظة المستندات ومرفقاتها
الموافق  الثالثاء  يــوم  حضورك  يقتضي 
في  للنظر   9.00 الساعة   2021/7/27
عليك  اقامها  والتي  ــاله  اع رقــم  الــدعــوى 
للضمان  ــعــامــة  ال الــمــؤســســة  الــمــدعــي 
محمد  نبيل  المحامي  وكيلها  االجتماعي 

النعيمات.
تطبق  المحدد  الموعد  في  تحضر  لم  فاذا 
عليك االحكام المنصوص عليها في قانون 
المحاكمات  اصول  وقانون  الصلح  محاكم 

المدنية.

اخطار تنفيذي بالنشر
صادر عن دائرة محكمة شرق عمان 

الموقرة
رقم الدعوى التنفيذية: )2020/2936(
محل صدوره: دائرة تنفيذ محكمة شرق عمان
رقم االعالم/ السند التنفيذي: 2019/5788
تاريخ االعالم السند التنفيذي: 2020/1/14

المحكوم لها/ الدائن: الشركة العربية الحديثة 
وفا  كامل  رجائي  المحامون  وكالؤها  للتوزيع 
الدجاني ويوسف خليلية وعمر النابلسي وجهاد 

الحسنات وربيع السجان ومحمد المجالي
لتجارة  تزويد  شركة  المدينة:  عليها/  المحكوم 

المواد الغذائية
التبليغ: العاصمة عمان منطقة  عنوانها لغايات 
طارق لواء بسمان حي ابو علياء شارع النهضة 
المواد  لتجارة  تزويد  شركة  االرضــي  الطابق 

الغذائية
دينار   132615 الدين:  به/  المحكوم  المبلغ 
المحاماة  واتعاب  والمصاريف  والرسوم  اردني 

ان وجدت والفائدة القانونية او وجدت
يومًا  عشر  خمسة  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 
المحكوم  الى  االخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي 
للتوزيع  الحديثة  العربية  الشركة  لها/الدائن 

المبلغ المبين اعاله.
واذا انقضت هذه المدة ولم تؤد الدين المذكور 
دائرة  ستقوم  القانونية  التسوية  تعرض  او 
الالزمة  التنفيذية  المعامالت  بمباشرة  التنفيذ 

قانونا بحقك.

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان/ قسم شمال عمان
اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية: 11-1/ 
)2021/3453(- سجل عام

نوع الدعوى التنفيذية احكام صلح- عام
موسى  جودت  اكرم  عليه/المدين:  المحكوم  اسم 

المحيسن
جنسيته: اردني

يحمل الرقم الوطني 9681029327
كامل  ش  العماره  الرشيد  ضاحية  عمان  عنوانه: 

عريقات المتفرع شارع سعد بن وقاص عمارة 8
نوع السند التنفيذي: احكام

رقمه: 1-1/ )2019/3930(- سجل عام
تاريخه 2019/9/10

محل صدوره: صلح حقوق شمال عمان
والــرســوم  ديــنــار   2500 ــديــن:  ال ــه/  ب المحكوم 
والفائدة  وجدت  ان  المحاماة  واتعاب  والمصاريف 

ان وجدت 
خالل  اعــاله  المبين  المبلغ  تــؤدي  ان  عليك  يجب 
االخطار  تبليغك هذا  تاريخ  تلي  يومًا  خمسة عشر 

الى 
عادل رشيد خزنه  بالل  له/الدائن  محمد  المحكوم 

كاتبي
عنوانه: عمان ش وصفي التل عمارة فلوريدا سنتر 

132 ط2 م204
وكيله المحامي موسى نايف حسان الشخاتره

او  المذكور  الدين  تؤد  المدة ولم  انقضت هذه  واذا 
التنفيذ  دائرة  ستقوم  القانونية  التسوية  تعرض 
بمباشرة المعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك.
مأمور دائرة تنفيذ محكمة شمال عمان

وزارة العدل
محكمة صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه/بالنشر

رقم الدعوى 1-5/)2021/15538( 
- سجل عام

احمد  محمود  ريــاض  الهيئة/القاضي: 
عليان

ذالنون  احمد  اشرف  عليه:  المدعى  اسم 
عصفور

حي   - ــاج  ــت ال جبل   - عــمــان  عــنــوانــه: 
الطفايلة

الموافق  االحــد  يوم  حضورك  يقتضي 
للنظر   8،00 الساعة   2021/7/18
اقامها  والتي  اعــاله  رقــم  الدعوى  في 
للتعليم  االســراء  شركة  المدعي  عليك 

واالستثمار واخرون
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات المدنية.

إخطار صادر عن دائرة تنفيذ عمان 
رقم الدعوى التنفيذية: 11-5 
)2021/15105 ( - سجل عام 

نوع الدعوى التنفيذية : أحكام صلح عام 
اسم المحكوم عليه / المدين:

 •  شركة القبه الصلبه لالسكان
 •  بهجت عبد القادر محمد العلوي 

جنسيته : اردني 
عنوانه : مجهول مكان االقامة 

نوع السند التنفيذي : أحكام
رقمه 5-3 ) 755-2018 ( – سجل عام

تاريخه : 2018/2/13
محل صدوره : صلح جزاء عمان 

و  دينار    14822.15 الدين  بــه/  المحكوم 
الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة إن وجدت 

والفائدة إن وجدت.
 يجب عليك أن تؤدي المبلغ المبين اعاله خالل 
هذا  تبليغك  تاريخ   تلي  يوما  عشر  خمسة 

اإلخطار إلى :
المحكوم له/ الدائن : 

شركة هيدرون للطاقة     
وكيلها المحامي سليمان أبو عتمة 

الدين  تــؤد  ولــم  اعــاله   المدة  انقضت   وإذا 
المذكور أو تعرض التسوية القانونية، ستقوم 
التنفيذية  ــراءات   االج بمباشرة  التنفيذ  دائــرة 

الالزمة قانونا بحقك .
مأمور دائرة تنفيذ محكمة عما

إخطار صادر عن دائرة تنفيذ السلط 
رقم الدعوى التنفيذية: 11-11 

)2020/96 ( - سجل عام 
نوع الدعوى التنفيذية : سندات – كمبياالت 

اسم المحكوم عليه / المدين:

طالل ايمن عبد الرؤوف النسور 
جنسيته : اردني 

عنوانه : مجهول مكان االقامة 
نوع السند التنفيذي : سندات   رقمه 1

محل صدوره : تنفيذ السلط 
الرسوم  و  دينار     2000 الدين  به/  المحكوم 
والمصاريف وأتعاب المحاماة إن وجدت والفائدة 

إن وجدت.
 يجب عليك أن تؤدي المبلغ المبين اعاله خالل 
هذا  تبليغك  تاريخ   تلي  يوما  عشر  خمسة 

اإلخطار إلى :
المحكوم له/ الدائن :

شركة الخليج لتجارة السيارات ذ.م.م      
وكيلها المحامي سليمان أبو عتمة 

الدين  تــؤد  ولــم  اعــاله   المدة  انقضت   وإذا 
المذكور أو تعرض التسوية القانونية، ستقوم 
التنفيذية  ــراءات  اإلج بمباشرة  التنفيذ  دائــرة 

الالزمة قانونا بحقك .
مأمور دائرة تنفيذ محكمة السلط 

إخطار صادر عن دائرة تنفيذ السلط 
رقم الدعوى التنفيذية: 11-11 

)2020/95 ( - سجل عام 
نوع الدعوى التنفيذية : سندات – كمبياالت 

اسم المحكوم عليه / المدين:

طالل ايمن عبد الرؤوف النسور 
جنسيته : اردني 

عنوانه : مجهول مكان االقامة 
نوع السند التنفيذي : سندات رقمه 1

محل صدوره : تنفيذ السلط 
الرسوم  و  دينار     1000 الدين  به/  المحكوم 
والمصاريف وأتعاب المحاماة إن وجدت والفائدة 

إن وجدت.
 يجب عليك أن تؤدي المبلغ المبين اعاله خالل 
هذا  تبليغك  تاريخ   تلي  يوما  عشر  خمسة 

اإلخطار إلى :
المحكوم له/ الدائن :

شركة الخليج لتجارة السيارات ذ.م.م      
وكيلها المحامي سليمان أبو عتمة 

الدين  تــؤد  ولــم  اعــاله   المدة  انقضت   وإذا 
المذكور أو تعرض التسوية القانونية، ستقوم 
التنفيذية  ــراءات  اإلج بمباشرة  التنفيذ  دائــرة 

الالزمة قانونا بحقك .
مأمور دائرة تنفيذ محكمة السلط

إخطـار صادر  عن دائـرة  تنفيـذ 
 محكمـة بدايـة عمـان 

رقم  الدعـوى  التنفيذيـة :- 
2021/14900/ص

 التـاريخ   :- 2021/7/12.
اسم المحكوم عليه :- حسن يحيى هاشم المارديني  بصفته 
لخدمات  الخشبية  القوة  لمؤسسة  مالكا  بصفته  و  الشخصية 
مؤسسة  التجاري  االسم  تحت  مسجلة  كانت  التي  و  التنظيف 

حسن المارديني لخدمات التنظيف .
عنوانه  :- مجهـول  مكان  االقامـة 

تاريخـه      2021/7724 -: التنفيذي   السند     / رقم  االعالم 
:-  2021/4/27  محل صدوره:- محكمـة صلح حقوق عمان  

ومبلغ  فلس   030 و  دينار    227  -: الدين   / به  المحكوم    
والفائدة  والمصاريف  والرسوم  محاماة  أتعاب  بدل  دينار   12

القانونيـة من تاريخ المطالبة وحتى  السداد  التام  .
عشر  خمسة  خالل   به  المحكوم  المبلغ  تؤدي  أن   عليك  يجب 
لها  المحكوم  إلى   األخطـار   تبلغـك  هذا   تاريخ   تلي   يوما  
)اورانج  المتنقلة  لالتصاالت  االردنية  البتراء  شركة  الدائنة   /
رقم   هاتف  الطراونة  سلمان  سناء  المحامية  وكيلتها  خلوي( 
المبين   المبلغ    0796245634 رقم   خلوي    065812560

أعاله  .
أو  المذكـور   الدين   تــؤدي   ولــم   المدة   هــذه   انقضت   وإذا 
تعرض التسويـة  القانونيـة  ، ستقوم  دائـرة  التنفيذ  بمباشرة  

المعامالت  التنفيذيـة  الالزمـة  قانونا بحقـك  .
مالحظـة  :- المادة  22  من قانون  التنفيذ  تنص  :-

1-يجوز للدائن  أن يطلب حبس مدينه  إذا  لم  يسدد  الدين 
مدة   خالل   الماليـة   ومقدرته   تتناسب   تسويـة   يعرض  أو 
اإلخطـار على أن  ال تقل  الدفعـة  األولى  بموجب التسويـة  عن  
) 25 % (  من  المبلغ  المحكوم   به  فإذا  لم  يوافق المحكوم   
له  على هذه  التسويـة  فللرئيس أن  يأمر  بدعوة الطرفين   
لسماع  أقوالهما  ويقوم  بالتحقيق  مع المدين  حـول اقتداره  
على دفع  المبلغ  ، وله  سماع  أقوال الدائن  وبيناته   على اقتدار 

المحكوم  عليه  واصدار القرار  المناسب  .

اخطار بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ
محكمة بداية عمان الموقره

رقم الدعوى : 14561  /2021 
اسم المحكوم عليه:

 1-شركة علي الزعبي واوالده.
2- ماجد علي محمد الزعبي.
3-مازن علي محمد الزعبي .

دينار    )754.4   ( الدين   / به  المحكوم 
المحاماة  واتعاب  والمصاريف   والرسوم 

ان وجدت  والفائدة القانونية ان وجدت  
يجب عليكم ان تؤدو خالل خمسة عشر 
االخطار  هذا  تبليغكم  تاريخ  تلي  يوما 
الى المحكوم لها/ الدائن المدعية شركة 
المحامون  وكالؤها  االردنية  االتصاالت 
ياسر ضيف  و  اهلل مساعده  سحر ضيف 
اهلل مساعده ويزن ضيف اهلل  مساعدة  
 5550022/ مساعده  اهلل  ضيف  وهبه 

. 077
الدين  ــؤد  ت ــم  ول الــمــده  انقضت  واذا 
 ، القانونية  التسوية  او تعرض  المذكور 
ستقوم دائرة التنفيذ بمباشرة المعامالت 

التنفيذية االزمة قانونا بحقك.

اخطار بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ
محكمة بداية عمان الموقره

رقم الدعوى : 11408  /2021 
اسم المحكوم عليه:

1- شركة ناصر ابو موجه وشريكه.
2- ناصر ابراهيم محمد ابو موجه  .
3- نضال عبد الوهاب قاسم عبيد  .

المحكوم به / الدين )  578.038( دينار  
المحاماة  واتعاب  والمصاريف   والرسوم 

ان وجدت  والفائدة القانونية ان وجدت  
يجب عليكم ان تؤدو خالل خمسة عشر 
االخطار  هذا  تبليغكم  تاريخ  تلي  يوما 
الى المحكوم لها/ الدائن المدعية شركة 
المحامون  وكالؤها  االردنية  االتصاالت 
ياسر ضيف  و  اهلل مساعده  سحر ضيف 
اهلل مساعده ويزن ضيف اهلل  مساعدة  
 5550022/ مساعده  اهلل  ضيف  وهبه 

. 077
الدين  ــؤد  ت ــم  ول الــمــده  انقضت  واذا 
 ، القانونية  التسوية  او تعرض  المذكور 
ستقوم دائرة التنفيذ بمباشرة المعامالت 

التنفيذية االزمة قانونا بحقك.

إخطار تنفيذي بالنشر
صادر عن دائرة تنفيذ محكمة شرق عمان  

الموقرة
رقم الدعوى التنفيذية: 2020/2936.

محل صدوره: دائرة تنفيذ محكمة شرق عمان.
رقم اإلعالم / السند التنفيذي: 2019/5788.

تاريخ اإلعالم / السند التنفيذي: 2020/01/14.
المحكوم لها / الدائن:

وكــالؤهــا  للتوزيع،  الحديثة  العربية  الشركة 
المحامون رجائي كامل وفا الدجاني ويوسف خليلية 
السجان  وربيع  الحسنات  وجهاد  النابلسي  وعمر 

ومحمد المجالي.
المحكوم عليها / المدينة:

شركة تزويد لتجارة المواد الغذائية.
منطقة   / عمان  العاصمة  التبليغ:  لغايات  عنوانها 
طارق / لواء بسمان / حي أبو علياء / شارع النهضة 
تزويد  شركة   / األرضــي  الطابق   / رقم  عمارة   /

لتجارة المواد الغذائية.
المبلغ المحكوم به/الدين:

والمصاريف  والرسوم  أردنــي  دينار   )1326.15(
إن  القانونية  والفائدة  وجدت  إن  المحاماة  وأتعاب 

وجدت. 
تلي  يوم  عشر  خمسة  خالل  تؤدي  أن  عليك  يجب 
تاريخ تبلغك هذا اإلخطار إلى المحكوم لها / الدائن 
المبين  المبلغ  للتوزيع  الحديثة  العربية  الشركة 
الدين  تــؤدي  ولم  المدة  هذه  انقضت  وإذا  أعــاله، 
دائرة  ستقوم  قانونية،  تسوية  تعرض  أو  المذكور 
التنفيذ بمباشرة المعامالت التنفيذية الالزمة قانونًا 

بحقك.
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وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 2-1 )668-2021( سجل عام

تاريخ الحكم : 2021/6/21
طالب التبليغ وعنوانه : نائل احمد خليل الدراويش

عمان / خريبة السوق العلكومية قرب مسجد المحسنين  
المطلوب تبليغه وعنوانه : 
صبحي احمد دعسان بدوان

عمارة  اخر  المناصير  كازية  خلف  مادبا  ش   / عمان   : العنوان 
بالدخلة باتجاه اليادودة 

خالصة الحكم :
لذا وتأسيسًا على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي:-

البينات،  قانون  من  )10 و1/11(  المادتين  بأحكام  عماًل  أواًل:- 
والمادة )88( من قانون اصول المحاكمات المدنية الحكم بثبوت 
أن التوقيع المنكر تحت بند المدين على الكمبيالة المبرزة في 
تنفيذ  دائــرة  لدى  ك   )2021/512( رقم  التنفيذية  القضية 
للمــــــــــــــــــــــــدعى  يعود  عمان  جنــــــــــــــــــوب  محكمة 

عليــــــه.
البينات،  قانون  من  و1/11(   10( المواد  بأحكام  عماًل  ثانيًا:- 
إلزام  التجارة  قانون  من  و1/186/ب(  و1/181   222( والمواد 
مبلغًا  للمدعية  يؤديا  بان  والتضامن  بالتكافل  عليهما  المدعى 

وقدره )555( دينار.
ثالثًا:- عماًل بأحكام المادة )161( من قانون أصول المحاكمات 

المدنية تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.
رابعًا:- عمال بأحكام المادة )166( من قانون أصول المحاكمات 
النظاميين  المحامين  نقابة  قانون  من   )46( والمادة  المدنية 
بدل  دينار   )27.75( مبلغ  بأداء  عليه  المدعى  إلزام  األردنيين 

أتعاب محاماة للمدعي .
خامسًا:- عماًل بأحكام المادة )7/ أ/4 ( من قانون التنفيذ رقم 
)25( لسنة )2007(، تقرر المحكمة الحكم على المدعى عليه 
وقيمتها)111(  عليه  التنازع  الدين  قيمة  تعادل خمس  بغرامة 

دينار تدفع كلها لصالح خزينة المملكة األردنية الهاشمية.
المدعى  بحق  الوجاهي  بمثابة   و  المدعي  بحق  وجاهيًا  حكمًا 

عليه 
قاباًل لالعتراض صدر وأفهم علنًا باسم حضرة صاحب الجاللة

 الملك عبد اهلل  الثاني ابن الحسين المعظم حفظه اهلل ورعاه 
بتاريخ 2021/06/21 .

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 2-1 )2889-2020( سجل عام

تاريخ الحكم : 2021/6/29
طالب التبليغ وعنوانه : حمدي محمد عبد القادر ادريس

ادريس  حمدي  شركة  مرسيدس  شركة  خلف  الرجيب   / عمان 
واوالده وتصنيع االخشاب  

المطلوب تبليغه وعنوانه : 
محمد عبدالكريم ابراهيم علي

الجبالي  مجمع  االسكان  بنك  دوار  القويسمة   / عمان   : العنوان 
بجانب مكتب المحامي عبد القادر الفيومي مكتب شركة اليكسين 

لالسكان والتجارة
خالصة الحكم :

 لذا وتأسيسًا على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي:-
البينات،  قانون  مــن  )10و1/11(  المادتين  بأحكام  عمـاًل  أوال:- 
والمادتين )426 و428( من القانون المدني، والمواد )146 و185 
 )1818( والمادة  التجارة،  قانون  و228 و241 و260 و263( من 
بالتضامن  عليهم  المدعى  ــزام  إل العدلية،  األحكام  مجلة  من 

والتكافل بان يؤدوا للمدعي مبلغًا وقدره )8000( دينار
المحاكمات  أصول  قانون  من   )167( المادة  بأحكام  عماًل  ثانيًا:- 
المدعى عليهم  إلزام  التجارة،  المدنية، والمادة )263( من قانون 
عرض  تاريخ  من  وذلك  القانونية  بالفائدة  والتكافل  بالتضامن 

الشيكات على البنك المسحوب عليه وحتى السداد التام.
المحاكمات  أصول  قانون  من   )164( المادة  بأحكام  عماًل  ثالثًا:- 
بالرسوم  والتكافل  بالتضامن  عليهم  المدعى  إلــزام  المدنية، 

والمصاريف.
المحاكمات  أصول  قانون  من   )166( المادة  بأحكام  عماًل  رابعًا:- 
المدنية وبداللة المادة )46( من قانون نقابة المحامين النظاميين 
األردنيين إلزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بأتعاب محاماة 

مقدراها )400( دينار.
خامسًا:-  عماًل بأحكام المادة )150( من قانون أصول المحاكمات 

المدنية تثبيت الحجز التحفظي .
حكمًا وجاهيًا بحق المدعي و بحق المدعى عليه االول نور الدين 
حسين علي دوحل قاباًل لالستئناف وبمثابة الوجاهي بحق المدعى 
باسم  علنًا  وأفهم  صدر  لالعتراض  قاباًل  والثالث  الثاني  عليه 
حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين المعظم 

حفظه اهلل ورعاه بتاريخ 2021/6/29.

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء العقبة

مذكرة تبليغ خالصة حكم جزائي - بالنشر
رقم الدعوى : 3-35 )2021-803( 

سجل عام
اسم المشتكى عليه : 

حسام رشاد محمد ابو الجود
الرقم الوطني : 9741044625

عنوانه : العقبة / العقبة
نوع الجرم : شيك ال يقابله رصيد

اسم المشتكي : 
شركة توزيع الكهرباء واخرون

خالصة الحكم :
لهذا ولكل ما تقدم تقرر المحكمة :

اصول  قانون  من   177 المادة  بأحكام  عمال 
المحاكمات الجزائية ادانة المشتكى عليه حسام 
ال  شيك  اصــدار  بجرم  الجود  ابو  محمد  رشــاد 
من   421 المادة  الحكام  خالفا  رصيد  يقابله 
مدة  بالحبس  عليه  والحكم  العقوبات  قانون 
دينار  مائة  والغرامة  والــرســوم  ــدة  واح سنة 

والرسوم .
قابال  عليه  المشتكى  بحق  غيابيا  حكما 
الجاللة  صاحب  باسم  علنا  صدر  لالعتراض 
بتاريخ  الحسين  بن  الثاني  اهلل  عبد  الملك 

2021/6/17
قيمة الشيك / الشيكات : خمسون الف دينارا 

الرسوم والغرامات والنفقات : 100 مائة دينارا
االجمالي : 100 مائة دينارا

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان 

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه / بالنشر

رقم الدعوى :1-2 )1716- 2021 
( سجل عام

توفيق  حسين  ختام  القاضي:  الهيئة/ 
الحجاج    

اسم المدعى عليه وعنوانه : 
محمد فتحي سليم االطرش

دار  شــارع  علندا  ابو   / عمان   : العنوان 
السخاء عمارة رقم 13

يقتضى حضورك يوم : االثنين الموافق 
 2021/7/26
الساعة 9:00

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك المدعي :

نبيل حسين حسن الجالد 
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات المدنيه .

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 5-1 )7881-2021( سجل عام

تاريخ الحكم : 2021/5/30
عوده  فؤاد  جهاد  فادي   : وعنوانه  التبليغ  طالب 

وكيال عن جهاد فؤاد جاد اهلل عوده  
 – االوســط  الشرق  دوار  عمان   / عمان   : عنوانه 

مجمع فراج سنتر 1 – ط1 
المطلوب تبليغه وعنوانه : 

رامي رزق خليل الشيخ امين 
بنت  خديجة  شارع  االوسط  الشرق  دوار   / عمان 

خويلد خلف مقبرة ام الحيران عماره 43 ط2
خالصة الحكم :

لهذا وسندا لما سبق بيانه، تقرر المحكمة:-  
أواًل: عماًل بإحكام المواد202 و245 و246 و 656 
بتأدية  عليه  المدعى  الزام  المدني  القانون  من 

مبلغ )1927.026( دينار للمدعين. 
و167  و166   161 المواد  بأحكام  عمال  ثانيًا: 
والمادة 46  المدنية  المحاكمات  قانون اصول  من 
تضمين  النظاميين   المحاميين  نقابة  قانون  من 
المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ )96.35( 
والفائدة  المدعية  للجهة  محاماة  اتعاب  دينار 
القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

الوجاهي  بمثابة  و  المدعيين  بحق  وجاهيًا  قرارًا 
وافهم  قاباًل لالعتراض صدر  المدعى عليه  بحق 
علنا بإسم حضرة صاحب الجاللة الهاشمية الملك 
عبد اهلل الثاني ابن الحسين المعظم »حفظه اهلل 

ورعاه » بتاريخ 2021/5/30

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء سحاب

مذكرة تبليغ حكم / بالنشر
رقم الدعوى : 7-3 )1504 – 2020 ( سجل عام 

تاريخ الحكم : 2020/10/20
المفوض  للدواجن  سنقرط  مزارع   : وعنوانه    التبليغ  طالب 

بالتوقيع هاني رشاد رشيد سنقرط
عمان / المقابلين شارع قبة الصخرة المشرفة مجمع رقم 160

المطلوب تبليغه وعنوانه : 
خليل سعيد خليل غنام

الونشات  دوار  الصناعيه  المدينه  جسر   / سحاب   : العنوان 
مؤسسة خليل غنام الخدمات النقل المدرسي

خالصة الحكم :
وعليه وتأسيسًا على ما تقدم تقرر المحكمة :

يقابله رصيد  الشيك ال  المشتكى عليه بجرم إصدار  إدانة   -1
خالفا إلحكام المادة 421 من قانون العقوبات مكرر ثالث مرات 
والحكم عليه وعمال بذات المادة بالحبس سنة واحدة والرسوم 

والغرامة مائة دينار والرسوم عن كل جرم.
احدى  تنفيذ  العقوبات  قانون  من   72 المادة  باحكام  عمال   -2
العقوبات بحق المشتكى عليه لتصبح العقوبة الواجبة التنفيذ 

الحبس سنة واحدة والرسوم والغرامة مائة دينار والرسوم.
الشق  مع  وعدمًا  وجــودا  يدور  الحقوقي  الشق  إن  وحيث   -2
الجزائي وحيث انتهت المحكمة إلى إدانة المشتكى عليه تقرر 
المحكمة وعمال بأحكام المادة 278 من قانون التجارة والمواد 
المدنية  المحاكمات  أصول  قانون  167مــن  و166و   1/161
المشتكى  تضمين  المحامين  نقابة  قانون  من   46 والمادة 
دينار(   13545( والبالغة  الشخصي  بالحق  االدعاء  قيمة  عليه 
تاريخ عرض  القانونية من  والفائدة  المصاريف  و  الرسوم  مع 
الشيكات على البنك المسحوبة عليه وحتى السداد التام ومبلغ 

)700( دينار اتعاب محاماة  .
حضرة  باسم  صدر  لإلعتراض  قابال  الوجاهي  بمثابة  قــرارا 
اهلل  حفظه  الحسين  بن  الثاني  عبداهلل  الملك  الجاللة  صاحب 

وافهم بتاريخ 2020/10/20    

وزارة العدل
دائرة تنفيذ الجيزة

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ بالنشر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-9 )92- 

2021( سجل عام - ص
اسم المحكوم عليهم / المدين :

 • مها عبكل نهار البخيت / بصفتها الشخصية 
محمد  القصر  على  الشرعي  الوصي  وبصفتها 

وماس 
 • ماس بسام حجاب الفايز 
 • محمد بسام حجاب الفايز

حجاب  الشيخ  شارع   – منجا   / الجيزة  العنوان: 
الفايز  

-677(  /  1-9  : التنفيذي  السند  االعالم  رقم 
2018( – سجل عام 

تاريخه : 2020/7/26
محل صدوره : تنفيذ الجيزة

والمصاريف  والرسوم    : الدين  به  المحكوم 
واتعاب المحاماة ان وجدت 

يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 
تلي تبليغك هذا 

االخطار الى المحكوم له / الدائن : 
فهد حجاب فهد الفايز 

المبلغ المبين اعاله
واذا انقضت هذه المدة ولم تؤد الدين المذكور 
دائرة  ستقوم  القانونية  التسوية  تعرض  او 
التنفيذ بمباشرة المعامالت القانونية التنفيذية 

الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ الجيزة

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان 

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه / بالنشر

رقم الدعوى :1-2 )1804- 2021 
( سجل عام

محمود  محمد  زيــن  القاضي:  الهيئة/ 
النعيمات    

اسم المدعى عليه وعنوانه : 
مهند اسماعيل محمد زيغان 

العنوان : عمان / القويسمة جبل الحديد 
الحديد  عيادات  مقابل  الحديد  نوري  ش 

الطبية عمارة 6 ط1 
الموافق  االحد   : يوم  حضورك  يقتضى 

 2021/7/18
الساعة 9:00

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك المدعي :

احمد علي محمد حسني ابو حسنه 
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات المدنيه .

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان 

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه / بالنشر

رقم الدعوى :1-2 )1788- 2021 
( سجل عام

الهيئة/ القاضي: وفاء حمزه محمد غرايبه   
اسم المدعى عليه وعنوانه : 

عدي علي احمد المزين
الحرية  ش  المقابلين   / عمان   : العنوان 
ــزال  زل ــواق  اسـ االســالمــي  البنك  بجانب 

للخضار والفواكه 
الموافق  الثالثاء   : يوم  حضورك  يقتضى 

 2021/9/7
الساعة 9:00

اقامها  والتي  اعاله  الدعوى رقم  للنظر في 
عليك المدعي :

والفواكه  الخضار  لتجارة  الــوالء  شركة 
فوزي  وليد  عنها  بالتوقيع  المفوض  يمثلها 
المواى  عبد  سلمان  ومنصور  دقة  ابو  فواز 

الدربيسي 
تطبق  المحدد  الموعد  في  تحضر  لم  فاذا 
عليك االحكام المنصوص عليها في قانون 
المحاكمات  اصول  وقانون  الصلح  محاكم 

المدنيه .

وزارة العدل
دائرة تنفيذ الزرقاء

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ بالنشر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-10 )4573- 

2021( سجل عام 
اسم المحكوم عليه / المدين :

عبد الناصر محمد حسين ابو حبل
      العنوان: الزرقاء / الضليل – مجمع المشاقبه 
رقم االعالم السند التنفيذي :  1-10 / )5738-

2019( – سجل عام
تاريخه : 2021/5/31

محل صدوره : تنفيذ الزرقاء
والرسوم  دينار   4347  : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

شركة بيتا لاللمنيوم
المبلغ المبين اعاله 

واذا انقضت هذه المدة ولم تؤد الدين المذكور 
دائرة  ستقوم  القانونية  التسوية  تعرض  او 
التنفيذ بمباشرة المعامالت القانونية التنفيذية 

الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ الزرقاء

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان 

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى عليه 
/ بالنشر

رقم الدعوى :1-2 )1789- 2021 ( 
سجل عام

فالح  سليمان  امــل  القاضي:  الهيئة/ 
الهواوشه   

اسم المدعى عليه وعنوانه : 
اياد سليمان ابراهيم غباين

العنوان : عمان / سوق الخضار المركزي 
محل االمين للخضار والفواكه

يقتضى حضورك يوم : الثالثاء الموافق 
 2021/9/14
الساعة 9:00

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك المدعي :

والفواكه  الخضار  لتجارة  الوالء  شركة 
وليد  عنها  بالتوقيع  المفوض  يمثلها 
فوزي فواز ابو دقة ومنصور سلمان عبد 

المواى الدربيسي 
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات المدنيه .

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 
)13737- 2021( سجل عام

اسم المحكوم عليه / المدين :
هيثم يعقوب يوسف حسن 

سوبر  بجانب   – الزهور  جبل   / عمان  العنوان: 
ماركت االسمر  

رقم االعالم السند التنفيذي : 1-5 / )3228-
2020( – سجل عام 

تاريخه : 2020/2/23
محل صدوره : تنفيذ عمان

والرسوم  دينار   430   : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

شعبان رمضان حسين الحافي 
المبلغ المبين اعاله

واذا انقضت هذه المدة ولم تؤد الدين المذكور 
دائرة  ستقوم  القانونية  التسوية  تعرض  او 
التنفيذ بمباشرة المعامالت القانونية التنفيذية 

الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ عمان

اخطار صادر عن دائرة
 تنفيذ محكمة بدايه عمان    

رقم الدعوى التنفيذية : 
2021/14503 ك

: 1. جمال مطرود  عليهم  المحكوم  الى 
حامد الشرفات 

2.  وجدان عطا اهلل رفان السرحان 
عنوانهم: مجهول محل االقامة

السند التنفيذي: كمبيالة
المحكوم به/ 1028 دينار  

يجب عليكم أن تؤدو خالل خمسة عشر 
االخطار  هذا  تبلغكم  تاريخ  تلي  يومًا 
بواسطة النشر الى المحكوم له / الدائن

الشركة األردنية للتمويل األصغر 
وكيله المحامي عبداهلل الرعود  

المدة  انقضت  واذا  اعاله  المبين  المبلغ 
تعرضو  او  المذكور  الدين  ــؤدو  ت ولــم 
دائــرة  ستقوم   ، القانونية  التسوية  
التنفيذية  المعامالت  بمباشرة  التنفيذ 

الالزم قانونًا بحقكم.
مأمور التنفيذ

اخطار صادر عن دائرة
 تنفيذ محكمة بدايه عمان    

رقم الدعوى التنفيذية : 
2021/14496 ك

محمد  كفايه   .1  : عليهم  المحكوم  الى 
وراد الشخانبه 

2. حليمه احمد عايد الشخانبه 
عنوانهم: مجهول محل االقامة

السند التنفيذي: كمبيالة
المحكوم به/2370.8 دينار  

يجب عليكم أن تؤدو خالل خمسة عشر 
االخطار  هذا  تبلغكم  تاريخ  تلي  يومًا 
بواسطة النشر الى المحكوم له / الدائن

الشركة األردنية للتمويل األصغر 
وكيله المحامي عبداهلل الرعود  

المدة  انقضت  واذا  اعاله  المبين  المبلغ 
تعرضو  او  المذكور  الدين  ــؤدو  ت ولــم 
دائــرة  ستقوم   ، القانونية  التسوية  
التنفيذية  المعامالت  بمباشرة  التنفيذ 

الالزم قانونًا بحقكم.
مأمور التنفيذ

اخطار صادر عن دائرة
 تنفيذ محكمة بدايه عمان    

رقم الدعوى التنفيذية :14506 
/2021 ك

محمد  هياء   .1  : عليهم  المحكوم  الى 
محمود جاد 

2. مهند ياسر محمد عوض 
عنوانهم: مجهول محل االقامة

السند التنفيذي: كمبيالة
المحكوم به/ 1180 دينار  

يجب عليكم أن تؤدو خالل خمسة عشر 
االخطار  هذا  تبلغكم  تاريخ  تلي  يومًا 
بواسطة النشر الى المحكوم له / الدائن

الشركة األردنية للتمويل األصغر 
وكيله المحامي عبداهلل الرعود  

المدة  انقضت  واذا  اعاله  المبين  المبلغ 
تعرضو  او  المذكور  الدين  ــؤدو  ت ولــم 
دائــرة  ستقوم   ، القانونية  التسوية  
التنفيذية  المعامالت  بمباشرة  التنفيذ 

الالزم قانونًا بحقكم.
مأمور التنفيذ

انذار بالعودة  للعمل
إلى الموظف 

   محمد عبدالجبار جبر عابد
ورقمه الوطني 9781039578

لمدة  العمل   عــن   لتغيبك  نظرًا 
تزيد  عن عشرة أيام متتالية خالل 
عام 2021   بدون إذن مسبق   أو  
ننذرك   لذا   مشروع   رسمي   عذر 
خالل  العمل  الى  العودة   بضرورة 
هذا  نشر  تاريخ  من  ــام     أي ثالثة 
فاقدا  تعتبر   اإلنذار و خالف  ذلك  
ً لوظيفتك ولكافة حقوقك العماليه 
الفقرة   المادة   28  استنادا ألحكام 
)ه (  من قانون  العمل االردني رقم 

)8( لسنة 1996

المنذر: شركة  رمز لنقل 
النفط الخام ومشتقاته

مذكرة تبليغ قرار حكم صادرة عن
محكمة صلح جزاء جنوب عمان الموقرة / بالنشر

رقم القضية الصلحية الجزائية : 2021/46
تاريخ صدوره 2021/04/15

المشتكية المدعية بالحق الشخصي ) المحكوم لها ( : 
الشركة العربية الحديثة للتوزيع، وكالؤها المحامون رجائي كامل 
وفا الدجاني ويوسف خليلية وعمر النابلسي وجهاد الحسنات وربيع 

السجان ومحمد عبد الماجد المجالي.
بالحق  عليهما  المدعى  عليهما  المشتكى  عليهما  المحكوم 

الشخصي:
 • شركة الغذاء الذهبي للصناعة والتجارة.

 • عيسى إبراهيم محمد األخرس.
عنوانه: محافظة البلقاء / لواء البقعة / منطقة عين الباشا / حي 
الملك عبد اهلل الثاني / الشاع الرئيسي المتعارف عليه باألوتستراد 

/ شركة الغذاء الذهبي للصناعة والتجارة. 
أواًل:  بالنسبة للشق الجزائي:

المحاكمات  أصــول  قانون  من   )177( المادة  بأحكام  عمال   -1
بالحق  عليه  ــمــدعــى  ال عليه  المشتكى  ــة  ــ إدان الــجــزائــيــة 
الشخصي)عيسى ابراهيم محمد االخرس(  بجرم إصدار شيك ال  
يقابله رصيد خالفا للمادة )1/421(  من قانون العقوبات والحكم 
والغرامة  والرسوم  سنة  لمدة  بالحبس  المادة  بذات  وعماًل  عليه 

مائة دينار والرسوم .
المحاكمات  أصــول  قانون  من   )177( المادة  بأحكام  عمال   -2
الشخصي  بالحق  عليها  المدعى  عليها  المشتكى  إدانة  الجزائية 
ال   شيك  إصدار  بجرم  والتجارة   للصناعة  الذهبي  الغذاء  شركة 
يقابله رصيد خالفا للمادة )1/421(  من قانون العقوبات والحكم 
العقوبات  قانون  من   74 المادة  وبداللة  المادة  بذات  وعماًل  عليه 

بالغرامة مائة دينار والرسوم .
ثانيًا : في الشق الحقوقي:-

 عماًل بأحكام المادة )278( من قانون التجارة والمواد 166 و167 
من قانون االصول المدنية والمادة 46 من قانون نقابة المحامين  
الزام المشتكى عليهما المدعى عليهما بالحق الشخصي بالتكافل 
والرسوم   دينار   )2464( البالغة  الشيك   بقيمة  والتضامن  
السداد  المطالبة  حتى  تاريخ  القانونية من  والفائدة  والمصاريف 

التام ومبلغ)123( دينارًا  أتعاب محاماة .
حكما غيابيا بحق المشتكى عليهما قاباًل لالعتراض صدر وأفهم 
علنًا باسم حضرة صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبد اهلل الثاني 

ابن الحسين المعظم حفظه اهلل  بتاريخ 2021/4/15


