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دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان 
اعالن صادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان الموقرة  في القضية التنفيذية رقم 2021/9940 

والمتكونة بين المحكوم لها الشركة البحرينية االردنية للتقنية واالتصاالت والمحكوم عليها شركة فنادق ومطاعم سان روك  
يعلن للعموم وفقا لقرار رئيس التنفيذ بأنه مطروح للبيع بالمزاد العلني وعن طريق هذه الدائرة ما يلي:

اوال: قطعه االرض رقم ) 307 ( من حوض راقم ) 20 - م اذينه الجنوبي ( من قرية عمان لمديرية تسجيل اراضي عمان وهي مملوكه لـ 
شركة فنادق ومطاعم سان روك م م ومساحة قطعة األرض رقم ) 307 ( حسب ماورد عن سند التسجيل 772 م  و صـورة مخطط األراضي 
وصـورة عـن مخطط الموقع التنظيمي الصادرة من منطقة وادي السير / أمانه عمان الكبرى وتبين من خالل هذا المخطط بأن تنظيم 

القطعة سكن ) أ ( وهي تقع على شارع حكمت المصري بحي ام اذينه الغربي وبناء رقم 14. 
 •  تفاصيل الموقع : - تقع االرض في قرية عمان حوض ) 20 - ام اذينه الجنوبي ( بحي ام اذينه الغربي على شارع حكمت المصري وبناء 

رقم 14 وخلف مجمع كراون بالزا التابعه لدائرة تسجيل أراضي عمان .
 • تفاصيل العقار : - يوجود جمالون حديد تابع لفندق سان روك وهو عبارة عن ) Night Club ( سقفه قرميد وهو بمساحة 370 م2 ( 
تقريبا مع زجاج دبل سيكوريت وهو بأرتفاع 7 م تقريبا وهو مقسم إلى طابقين وهو صاالت واسعه مفتوحه على بعضها البعض مع بار 
وقاعة Dj وجلسات ودرج نصف دائري يوصل الى الجزء العلوي مع وحدات صحيه ومطبخ خدمات . وارضياته ملبس موكيت والجدران دهان 
املشن وتوجد وحدات إنارة وجسور حديديه لتركيب اسبوتات ووحدات اضاءه وكشافات وديكورات جبسوم بورد ودرابزين حديد ومخدومه 
بالتكييفات وفتحات تهوية محاط باالسوار من الحجر مع شبك حمايه ومداخل عدد ) 2 ( وتراسات مبلطه واشجار زينه محاطه بالهنجر ، 
حسب المخطط الصادر من منطقه وادي السير فان تنظيم القطعة ) سكن أ ( * مساحه قطعة األرض رقم ) 307 ( ) 772 ( م 2 حسب 

سند التسجيل. 
 • تقدير القيمة : بعد البحث والتحري وحسب معرفتنا وخبرتنا وبعد االطالع على أسعار األساس المعتمدة من قبل دائرة األراضي والمساحة 
وموقعها  القطعة  تنظيم  ، وحسب  الخبرة  موضوع  والهنجر  لألرض  الكلية  المساحة  إلى  بالنظر  و  المنطقة  في  البيوعات  على  واطالعنا 

والتشطيب الداخلي للهنجر ، فان سعر المتر المربع الواحد كما يلي : 

ثانيا: قطعه األرض رقم ) 308 ( من حوض رقم ) 20 - ام اذينه الجنوبي ( من قرية عمان تابعة لمديرية تسجيل أراضي عمان وهي 
مملوكه لـ شركة فنادق ومطاعم سان روك م م ومساحة قطعة األرض رقم ) 308 ( حسب ماورد عن سند التسجيل 736 م  و صورة 
مخطط األراضي وصورة عن مخطط الموقع التنظيمي الصادر من منطقة وادي السير / امانه عمان الكبرى وتبين من خالل هذا المخطط 

بان تنظيم القطعة سكن )أ( وهي تقع على شارع سعد أبو جابر وشارع حكمت المصري حي أم اذينة الغربي وبناء رقم 2 
 • تفاصيل الموقع تقع األرض في قرية عمان حوض ) 20 - ام اذينه الجنوبي ( بحي ام اذينه الغربي على شارع سعد ابو جابر وشارع حكمت 

المصري وبناء رقم 2 وخلف مجمع كراون بالزا التابعة لدائرة تسجيل أراضي عمان 
 • تفاصيل العقار  تبين بوجود مطعم فندق سان روك ، وهو عبارة عن بناء خرساني مالصق للبناء الخلفي المقام على قطعة األرض 
1293 وهو متداخل معها وهو مكون من 7 طوابق وهو مكون من - طابق التسويه : عبارة عن غرف صيانه وغرفة بويلر وغرف خدمات 

ومكاتب
 • الطابق االرضي : مع مدخل بمساحة 80 م2 تقريبا + غرفة تفتيش ومطعم وقاعة إنتظار ومكاتب أستقبال وبار ومصاعد ) 3 ( . المطعم 
وهو صاله واسعه واجهاته زجاج سيكوريت وهو بمساحة 100 م 2 تقريبا مع تراس مكشوف ومطبخ ووحدات صحيه وهو مخدوم بالتدفنه 

والتكييف المركزي . 
 • الطابق األول : عبارة عن غرف فندقيه عدد ) 5 ( وكل غرفة عبارة عن غرفة نوم + مكتب مع مقاعد وحمام ) بانيو ( وكل غرفة مخدومه 

بالتدفئه والتكييف والجدران دهان املشن وديكورات جبسوم بورد والشبابيك ديل وخزائن حائط . 
 • الطابق الثاني : عبارة عن غرف فندقيه عدد ) 5 ( وكل غرفة عبارة عن غرفة نوم + مكتب مع مقاعد وحمام ) بانيو ( وكل غرفة مخدومه 

بالتدفئه والتكييف والجدران دهان املشن وديكورات جبسوم بورد والشبابيك دبل وخزائن حائط 
 • . الطابق الثالث : عبارة عن غرف فندقيه عدد ) 5 ( وكل غرفة عبارة عن غرفة نوم + مكتب مع مقاعد كورات جبسوم بورد وحمام ) بانيو 

( وكل غرفة مخدومه بالتدفئه والتكييف والجدران دهان املشن و والشبابيك دبل وخزائن حائط . 
 • الطابق الرابع : عبارة عن غرف فندقيه عدد ) 5 ( وكل غرفة عبارة عن غرفة نوم + مكتب مع مقاعد وحمام ) يانيو ( وكل غرفة مخدومه 

بالتدفته والتكييف والجدران دهان املشن وديكورات جبسوم بورد والشبابيك دبل وخزائن حائط .
 •  الطابق الخامس : هو عبارة عن صاله واسعه + مطعم وهو فارغ توجد عليه أعمال صيانه لكامل الطابق والسطح مقام عليه مطعم 

+ بار هيكل معدني.
 •   تقدير القيمة : بعد البحث والتحري وحسب معرفتنا وخبرتنا وبعد االطالع على أسعار األساس المعتمدة من قبل دائرة األراضي والمساحة 
وموقعها  القطعة  تنظيم  ، وحسب  الخبرة  موضوع  والهنجر  لألرض  الكلية  المساحة  إلى  بالنظر  و  المنطقة  في  البيوعات  على  واطالعنا 

والتشطيب الداخلي للهنجر ، فان سعر المتر المربع الواحد كما يلي : 

ثالثا: قطعـه االرض رقـم ) 1293 ( من حوض رقم ) 20 - م اذينه الجنوبي ( من قرية عمان المديرية تسجيل أراضي عمان ، وهي مملوكه لـ شركة 
فنادق ومطاعم سان روك م م ومساحة قطعة األرض رقم ) 1293 ( حسب ماورد عن سند التسجيل و صورة مخطط األراضي وصورة عن مخطط 
الموقع التنظمي الصادر من منطقة وادي السير / امانه عمان الكبرى وتبين من خالل هذا المخطط بان تنظيم القطعة سكن ) أ( وهي تقع على شارع 

سعد أبو جابر وممر جانبي متفرع من شارع سعد ابو جابر حي ام اذينه الغربي وبنـاء رقـم 4 والمخطط التنظيمي مصدق.
 •  تفاصيل الموقع - تقع األرض في قرية عمان حوض ) 20 - ام اذينه الجنوبي ( بحي ام اذينه الغربي على شارع سعد ابو جابر وممر جانبي متفرع 

من شارع سعد ابو جابر وبناء رقم 4 خلف مجمع كراون بالزا التابعة لدائرة تسجيل اراضي عمان .
 • تفاصيل العقار تيين بوجود مبنى من 7 طوابق + رووف وهو تابع للفندق المقام على قطعة األرض االرض رقم 308 والواجهات الخارجية من 

الطوب والدكه والقصارة الملونه وكل طابق مكون من: - طابق التسويه : عبارة عن غرف صيانه وغرفة بويلر وغرف خدمات ومكاتبه.
 • الطابق االرضي : مبنى ادارة مع قواطع سيكوريت ومطبخ خدمات ووحدات صحيه ، ويقع في الجزء الشمالي الغربي على الشارع مخازن عدد 4 

ومدخل خدمات للبار ومواقف مع مظلة قرميد خارجيه . 
 • الطابق األول : عبارة عن غرف فندقيه عدد ) 19 ( وكل غرفة عبارة عن غرفة نوم + مكتب مع مقاعد وحمام ) بانيو ( وكل غرفة مخدومه بالتدفته 

والتكييف والجدران دهان املشن وديكورات جبسوم بورد والشبابيك دبل وخزائن حائط .
 •  الطابق الثاني : عبارة عن غرف فندقيه عدد ) 19 ( وكل غرفة عبارة عن غرفة نوم + مكتب مع مقاعد وحمام ) بانيو ( وكل غرفة مخدومه بالتدفئه 

والتكييف والجدران دهان املشن وديكورات جبسوم بورد والشبابيك دبل وخزائن حائط .
 •  الطابق الثالث : عبارة عن غرف فندقيه عدد ) 19 ( وكل غرفة عبارة عن غرفة نوم + مكتب مع مقاعد وحمام ) بانيو ( وكل غرفة مخدومه بالتدفئه 

والتكييف والجدران دهان املشن وديكورات جبسوم بورد والشبابيك دبل وخزائن حائط.
 • الطابق الرابع : عبارة عن غرف فندقيه عدد ) 19 ( وكل غرفة عبارة عن غرفة نوم + مكتب مع مقاعد وحمام ) بانيو ( وكل غرفة مخدومه بالتدفته 

والتكييف والجدران دهان املشن وديكورات جبسوم بورد والشبابيك دبل وخزائن حائط . 
 • الطابق الخامس : هو عبارة عن صاله واسعه + مطعم وهو فارغ توجد عليه أعمال صيانه لكامل الطابق

 •  الرووف : عبارة عن صالة أفراح مشتركه مع الجزء الخلفي للفندق وهو صاله واسعه مفتوحه على بعضها البعض + مطبخ خدمات ووحدات صحيه . 
*ويحتوى كل طابق على جناح * والفندق مزود بنظام كاميرا تكييف مركزي واتصاالت انترنت . * درج طوارئ ونظام اطفاء الحرائق . *مصعد خدمات 
+ بيت درج  .* حسب المخطط الصادر من منطقه وادي السير فان تنظيم القطعة ) سكن أ ( * مساحه قطعة األرض رقم ) 1293 ( هو ) 1279 ( م 2.

3.  تقدير القيمة : بعد البحث والتحري وحسب معرفتنا وخبرتنا وبعد االطالع على أسعار األساس المعتمدة من قبل دائرة األراضي والمساحة واطالعنا 
على البيوعات في المنطقة و بالنظر إلى المساحة الكلية لألرض والهنجر موضوع الخبرة ، وحسب تنظيم القطعة وموقعها والتشطيب الداخلي للهنجر 

، فان سعر المتر المربع الواحد كما يلي :

auctions.moj.gov.jo  ودفع 10% من القيمة المقدره لقطع  وعليه فعلى من يرغب بالمزاودة الدخول على الموقع االلكتروني لوزارة العدل 
االراضي الكترونيا وذلك خالل 30 يوما من اليوم التالي لنشر هذا االعالن علما بان الداللة والطوابع والنشر تعود على المزاود االخير .

مأمور تنفيذ محكمة بداية عمان

وزارة العدل
دائرة تنفيذ محكمة عمان

إخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية: 11-5 / 
)2021/9966( - سجل عام - ص

اسم المحكوم عليه: رائد فايز جميل خرفان
اإلقامة  مكان  مجهول  له:  معروف  عنوان  أخر 

حاليًا. 
 /  3  –  5 التنفيذي:  ــد  ــســن اإلعــالم/ال رقــم 
)2020/3896( - سجل عام                      تاريخه: 

2020/06/15
محل صدوره: تنفيذ عمان.

والرسوم  دينار   )425( به/الدين:  المحكوم 
والمصاريف وأتعاب المحاماة إن وجدت والفائدة 

القانونية إن وجدت.
يومًا  عشر  خمسة  خالل  تؤدي  أن  عليك  يجب 
المحكوم  إلى  اإلخطار  هذا  تبلغك  تاريخ  تلي 
لها/ شركة التأمين العربية األردن المبلغ المبين 
أعاله، وإذا انقضت هذه المدة ولم تؤدي الدين 
المذكور أو تعرض التسوية القانونية، ستقوم 
التنفيذية  المعامالت  بمباشرة  التنفيذ  دائــرة 

الالزمة قانونًا بحقك.

وزارة العدل
دائرة تنفيذ محكمة عمان

إخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية: 11-5 / 
)2021/17080( - سجل عام - ص  
نصر  وليد  معتصم  وليد  عليه:  المحكوم  اسم 

اهلل
اإلقامة  مكان  مجهول  له:  معروف  عنوان  أخر 

حاليًا. 
 /  1  –  5 التنفيذي:  ــد  ــســن اإلعــالم/ال رقــم 
)2021/639( - سجل عام                      تاريخه: 

2021/02/17
محل صدوره: تنفيذ عمان.

والرسوم  دينار   )528( به/الدين:  المحكوم 
والمصاريف وأتعاب المحاماة إن وجدت والفائدة 

القانونية إن وجدت.
يومًا  عشر  خمسة  خالل  تؤدي  أن  عليك  يجب 
المحكوم  إلى  اإلخطار  هذا  تبلغك  تاريخ  تلي 
لها/ شركة التأمين العربية األردن المبلغ المبين 
أعاله، وإذا انقضت هذه المدة ولم تؤدي الدين 
المذكور أو تعرض التسوية القانونية، ستقوم 
التنفيذية  المعامالت  بمباشرة  التنفيذ  دائــرة 

الالزمة قانونًا بحقك.

وزارة العدل
دائرة تنفيذ محكمة عمان

إخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية: 11-5 / 
)2021/10091( - سجل عام - ص

ابراهيم  محمود  سحر  عليه:  المحكوم  اسم 
أبوخليل

اإلقامة  مكان  مجهول  له:  معروف  عنوان  أخر 
حاليًا. 

 /  1  –  5 التنفيذي:  ــد  ــســن اإلعــالم/ال رقــم 
)2020/12471( - سجل عام                      تاريخه: 

2021/02/28
محل صدوره: صلح حقوق عمان.

والرسوم  دينار   )450( به/الدين:  المحكوم 
والمصاريف وأتعاب المحاماة إن وجدت والفائدة 

القانونية إن وجدت.
يومًا  عشر  خمسة  خالل  تؤدي  أن  عليك  يجب 
المحكوم  إلى  اإلخطار  هذا  تبلغك  تاريخ  تلي 
لها/ شركة التأمين العربية األردن المبلغ المبين 
أعاله، وإذا انقضت هذه المدة ولم تؤدي الدين 
المذكور أو تعرض التسوية القانونية، ستقوم 
التنفيذية  المعامالت  بمباشرة  التنفيذ  دائــرة 

الالزمة قانونًا بحقك.
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اخطار صادر عن دائرة
 تنفيذ محكمة بداية عمان  

رقم الدعوى التنفيذية : 
2021/24321 ك

الى المحكوم عليهم:
 • محمود عدنان قاسم مقدادي
 • قويدر عدنان قاسم مقدادي
 • سماح سالم عارف الروسان

عنوانهم: مجهول محل االقامة
السند التنفيذي: كمبيالة

المحكوم به/ الدين:413 دينار 
يجب عليكم أن تؤدو خالل خمسة عشر 
االخطار  هذا  تبلغكم  تاريخ  تلي  يومًا 
بواسطة النشر الى المحكوم له / الدائن

البـــنـــك الـــوطـــنـــي
 لتمويل المشاريع الصغيرة

وكيلها المحامي محمد القاضي 
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 بداية عمان  

رقم الدعوى التنفيذية : 
2021/25485 ك

الى المحكوم عليهم:
 • رجائي راجح شحاده ناصيف 

 • ريم مفيد حسن الرشيدات 
 • معاذ محمود عبد الرؤوف ابو شريعه 

عنوانهم: مجهول محل االقامة
السند التنفيذي: كمبيالة

المحكوم به/ الدين:291 دينار 
يجب عليكم أن تؤدو خالل خمسة عشر 
االخطار  هذا  تبلغكم  تاريخ  تلي  يومًا 
بواسطة النشر الى المحكوم له / الدائن

البـــنـــك الـــوطـــنـــي
 لتمويل المشاريع الصغيرة

وكيلها المحامي محمد القاضي 
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 بداية عمان  

رقم الدعوى التنفيذية : 
2021/25557 ك

الى المحكوم عليهم:
 • سالم عمر عبد العزيز الشقران
 • احمد عمر عبد العزيز الشقران
 • عماد عمر عبدالعزيز الشقران
 عنوانهم: مجهول محل االقامة

السند التنفيذي: كمبيالة
المحكوم به/ الدين:408 دينار 

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

البـــنـــك الـــوطـــنـــي
 لتمويل المشاريع الصغيرة

وكيلها المحامي محمد القاضي 
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 بداية عمان  

رقم الدعوى التنفيذية : 
2021/25481 ك

الى المحكوم عليهم:
 • رضا جمال سمور المزايده السعودي

 • صالح حسام كمال المزايده
 • لؤي كمال سمور المزايده

عنوانهم: مجهول محل االقامة
السند التنفيذي: كمبيالة

المحكوم به/ الدين:1025 دينار 
يجب عليكم أن تؤدو خالل خمسة عشر 
االخطار  هذا  تبلغكم  تاريخ  تلي  يومًا 
بواسطة النشر الى المحكوم له / الدائن

البـــنـــك الـــوطـــنـــي
 لتمويل المشاريع الصغيرة

وكيلها المحامي محمد القاضي 
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 بداية عمان  

رقم الدعوى التنفيذية : 
2021/22454 ك

الى المحكوم عليهم:
 • محمد احمد خليفه الحتامله
 • مريم احمد خليفه الحتامله

 • مصطفى احمد خليفه الحتامله 
 • وعد محمد سلمان الدالبيح 

عنوانهم: مجهول محل االقامة
السند التنفيذي: كمبيالة

المحكوم به/ الدين:312 دينار 
يجب عليكم أن تؤدو خالل خمسة عشر 
االخطار  هذا  تبلغكم  تاريخ  تلي  يومًا 
بواسطة النشر الى المحكوم له / الدائن

البـــنـــك الـــوطـــنـــي
 لتمويل المشاريع الصغيرة

وكيلها المحامي محمد القاضي 
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 بداية عمان  

رقم الدعوى التنفيذية : 
2021/22431 ك

الى المحكوم عليهم:
 • احمد مصطفى عطا اهلل القرارعه

 • رعد محمد رزق دحيدل الطاهات
 • شادي يوسف تركي الوحيدي
عنوانهم: مجهول محل االقامة

السند التنفيذي: كمبيالة
المحكوم به/ الدين:337 دينار 

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

البـــنـــك الـــوطـــنـــي
 لتمويل المشاريع الصغيرة

وكيلها المحامي محمد القاضي 
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 بداية عمان  

رقم الدعوى التنفيذية : 
2021/24309 ك

الى المحكوم عليهم:
 • اسامه محمد سعيد عبد اهلل

 • المعتمد باهلل حسان رضا ملكاوى
 • سالم عارف عبد الرحمن شاهين

عنوانهم: مجهول محل االقامة
السند التنفيذي: كمبيالة

المحكوم به/ الدين:518 دينار 
يجب عليكم أن تؤدو خالل خمسة عشر 
االخطار  هذا  تبلغكم  تاريخ  تلي  يومًا 
بواسطة النشر الى المحكوم له / الدائن

البـــنـــك الـــوطـــنـــي
 لتمويل المشاريع الصغيرة

وكيلها المحامي محمد القاضي 
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 بداية عمان  

رقم الدعوى التنفيذية : 
2021/25413 ك

الى المحكوم عليهم:
 • حنين احمد فالح الخوالده

 • عبد اهلل عاطف عبداهلل الخوالده
 • فادي سطام عبد الخريسات

عنوانهم: مجهول محل االقامة
السند التنفيذي: كمبيالة

المحكوم به/ الدين:274 دينار 
يجب عليكم أن تؤدو خالل خمسة عشر 
االخطار  هذا  تبلغكم  تاريخ  تلي  يومًا 
بواسطة النشر الى المحكوم له / الدائن

البـــنـــك الـــوطـــنـــي
 لتمويل المشاريع الصغيرة

وكيلها المحامي محمد القاضي 
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 بداية عمان  

رقم الدعوى التنفيذية : 
2021/22435 ك

الى المحكوم عليهم:
 • حنان حسين عوده الطرشان
 • عوده حسين عوده الطرشان
 • محمد حسين عوده الطرشان
عنوانهم: مجهول محل االقامة

السند التنفيذي: كمبيالة
المحكوم به/ الدين:249 دينار 

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

البـــنـــك الـــوطـــنـــي
 لتمويل المشاريع الصغيرة

وكيلها المحامي محمد القاضي 
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 بداية عمان  

رقم الدعوى التنفيذية : 
2021/21527 ك

الى المحكوم عليهم:
 • اسماء فارس سويلم المصبحيين
 • جمال مبروك سويلم المصبحيين
 • علي مبروك سويلم المصبحيين

عنوانهم: مجهول محل االقامة
السند التنفيذي: كمبيالة

المحكوم به/ الدين:331 دينار 
يجب عليكم أن تؤدو خالل خمسة عشر 
االخطار  هذا  تبلغكم  تاريخ  تلي  يومًا 
بواسطة النشر الى المحكوم له / الدائن

البـــنـــك الـــوطـــنـــي
 لتمويل المشاريع الصغيرة

وكيلها المحامي محمد القاضي 
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 بداية عمان  

رقم الدعوى التنفيذية : 
2021/21521 ك

الى المحكوم عليهم:
 • جميل جمال جميل العشوش
 • زاهر سلمان سليمان البوات

 • سكينه جمال جميل العشوش
عنوانهم: مجهول محل االقامة

السند التنفيذي: كمبيالة
المحكوم به/ الدين:248 دينار 

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

البـــنـــك الـــوطـــنـــي
 لتمويل المشاريع الصغيرة

وكيلها المحامي محمد القاضي 
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 بداية عمان  

رقم الدعوى التنفيذية : 
2021/22460 ك

الى المحكوم عليهم:
 • احمد منير ابراهيم الخطيب

 • مرام قاسم محمد عبيدات
 • ياسمين منير ابراهيم الخطيب

عنوانهم: مجهول محل االقامة
السند التنفيذي: كمبيالة

المحكوم به/ الدين:287 دينار 
يجب عليكم أن تؤدو خالل خمسة عشر 
االخطار  هذا  تبلغكم  تاريخ  تلي  يومًا 
بواسطة النشر الى المحكوم له / الدائن

البـــنـــك الـــوطـــنـــي
 لتمويل المشاريع الصغيرة

وكيلها المحامي محمد القاضي 
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 بداية عمان  

رقم الدعوى التنفيذية : 
2021/21659 ك

الى المحكوم عليهم:
 • بخيته نغيمش حسن السليماينين

 • حامد صياح محمد الركيبات
 • مهنا نغيمش حسن السليماينين

عنوانهم: مجهول محل االقامة
السند التنفيذي: كمبيالة

المحكوم به/ الدين:285 دينار 
يجب عليكم أن تؤدو خالل خمسة عشر 
االخطار  هذا  تبلغكم  تاريخ  تلي  يومًا 
بواسطة النشر الى المحكوم له / الدائن

البـــنـــك الـــوطـــنـــي
 لتمويل المشاريع الصغيرة

وكيلها المحامي محمد القاضي 
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 بداية عمان  

رقم الدعوى التنفيذية : 
2021/24303 ك

الى المحكوم عليهم:
 • احمد هاني حسين ملكاوي

 • سهير هاني حسين ملكاوي
 • محمد احمد تركي المصطفى
عنوانهم: مجهول محل االقامة

السند التنفيذي: كمبيالة
المحكوم به/ الدين:513 دينار 

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

البـــنـــك الـــوطـــنـــي
 لتمويل المشاريع الصغيرة

وكيلها المحامي محمد القاضي 
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 بداية عمان  

رقم الدعوى التنفيذية : 
2021/22440 ك

الى المحكوم عليهم:
 • بركات مفلح هويمل عيال مزيد

 • فواز عوده عبد اهلل المراعيه
 • هدى محمد علي عيال مزيد

عنوانهم: مجهول محل االقامة
السند التنفيذي: كمبيالة

المحكوم به/ الدين:635 دينار 
يجب عليكم أن تؤدو خالل خمسة عشر 
االخطار  هذا  تبلغكم  تاريخ  تلي  يومًا 
بواسطة النشر الى المحكوم له / الدائن

البـــنـــك الـــوطـــنـــي
 لتمويل المشاريع الصغيرة

وكيلها المحامي محمد القاضي 
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

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 2-1 )2138-2021( سجل عام

تاريخ الحكم : 2021/9/6
طالب التبليغ وعنوانه : غانم زكي صالح البياري

عمان 
المطلوب تبليغه وعنوانه : 

عمار شكرى عبد الحميد الحرباوى
عمارة  البلدي  الملعب  قرب  النصر   / عمان   : العنوان 

رقم 12
خالصة الحكم :

بأحكام  المحكمة:وعماًل  تقرر  تقدم  لما  وسندًا  وعليه   
 222( والمواد  البينات  قانون  من   )  11 )10و  المواد 
و181و186( من قانون التجارة والمواد )161 و  166و 
167( من قانون أصول المحاكمات المدنية و المادة )46 ( 

من قانون نقابة المحاميين االردنيين اآلتي:
دينار   )1470( مبلغ  بدفع  عليه  المدعى  إلــزام  أواًل:-  

للمدعي قيمة الكمبياالت موضوع الدعوى. 
ثانيًا:-  إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف .

  ( مقدارها  محاماة  باتعاب  عليه  المدعى  الزام    -: ثالثا 
73,5 ( دينار .

رابعًا :- الزام المدعى عليه بالفائدة القانونية من تاريخ 
استحقاق اول كمبيالة 2021/3/1 و حتى السداد التام .

بحق  الوجاهي  بمثابة  و  المدعي  بحق  وجاهيًا  حكمًا 
المدعى عليه 

صاحب  حضرة  باسم  وأفهم  صدر  لالعتراض   قاباًل   
المعظم  الحسين  بن  الثاني   اهلل  عبد  الملك  الجاللة 

بتاريخ 2021/9/6

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق الموقر

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 1-8 )2021-130( 

سجل عام
تاريخ الحكم : 2021/11/17

طالب التبليغ وعنوانه : 
سليم شحاده مصطفى ابو مياله

اسكان  اول   – علندا  ابــو   / عمان   : عنوانهم 
الكهرباء بالقرب من مجمع البناء

المطلوب تبليغه وعنوانه : 
موسى عكله علي

الموقر / ام بطمة – قرب المسجد الكبي 
خالصة الحكم :

وعليه وتأسيسا لما تقدم 
وعمال باحكام المادة 1818 من مجلة االحكام 
قانون  من   63 و   60 و   53 والــمــواد  العدلية 
المدعى  بالزام  الحكم  المحكمة  تقرر  البينات 
مع  للمدعي  دينار   )  285( مبلغ  بتأدية  عليه 

تضمينه الرسوم والمصاريف  
الوجاهي  وبمثابة  المدعي  بحق  وجاهيا  حكما 
صدر  لالعتراض  قابال  عليه  المدعى  بحق 
الجالله  صاحب  حضره  باسم  علنا  وافــهــم 
المعظم  الحسين  بن  الثاني  عبداهلل  الملك 

2021/11/17

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

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )4791- 
2021( سجل عام 

اسم المحكوم عليهم / المدين :
 •  لؤي خميس صابر شكوكاني

 • صابر خميس صابر شكوكاني 
العنوان: عمان / الدوار الثامن بيادر وادي السير 

قرب النادي االهلي عمارة 47
-232(  /  2-2  : التنفيذي  السند  االعالم  رقم 

2019( – سجل عام 
تاريخه : 2019/4/28

محل صدوره : تنفيذ عمان / قسم جنوب عمان 
والرسوم  دينار   19000  : 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 : 

 / الشيخ  الرحيم  عبد  اسماعيل  جمال  يــزن 
وكيلته المحامية أمينة غنام

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 جنوب عمان
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مذكرة تبليغ حكم
صادر عن محكمة صلح حقوق الزرقاء 
رقم الدعوى 1-10 ) 3961 /2021  

(- سجل عام 
تاريخ الحكم 2021/11/18 

طالب التبليغ وعنوانه :
الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي 

عمان – الدوار السادس – شارع زهران – بناية ) 207 (
وكيلها المحامي سليمان أبو عتمة

المطلوب تبليغه وعنوانه :
 • حنان علي موسى سربل
 • ايمان علي موسى سربل

مجهول مكان اإلقامة
خالصة الحكم : وعليه وتأسيسا لما تقدم تقرر المحكمة 

ما يلي :
المواد 123 و 222 و 223 و 185 من  • عمال بأحكام   
البينات  قانون  من   11 و    10 والمواد  التجارة  قانون 
والمواد 161 و 166 و 167 من قانون أصول المحاكمات 
المدنية و المادة 46/4 من قانون نقابه المحامين الحكم 
علي  )حنان  والتضامن  بالتكافل  عليهما  المدعى  بإلزام 
يؤديا  بان  سربل(  موسى  علي  ايمان  و  سربل  موسى 
مبلغ  التمويلي(  للتأجير  المتكاملة  )شركة  للمدعية 
بالتكافل  عليهما  المدعى  وتضمين  دينار   5364 وقدره 
دينار   268,2 ومبلغ  والمصاريف  الرسوم  والتضامن 
االستحقاق  تاريخ  من  القانونية  والفائدة  محاماة  أتعاب 

وحتى السداد التام .
وبمثابة  لالستئناف  قابال  المدعية  بحق  وجاهيا  حكما 
صدر  لالعتراض  قابال  عليهما  المدعى  بحق  الوجاهي 
وافهم علنا باسم حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهلل 

الثاني ابن الحسين المعظم بتاريخ  2021/11/18.


