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وزارة العدل
دائرة تنفيذ الزرقاء

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-10 
)2019/10620( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه المدين : 
ياسر عز الدين يعقوب عبد اهلل 

معرض  السعادة  شارع   – الزرقاء  عنوانه: 
احذية ياسر  

رقم االعالم السند التنفيذي : 155.153
تاريخه :

محل صدوره : تنفيذ الزرقاء
والرسوم  دينار   690  : الدين  به  المحكوم 
وجدت  ان  المحاماة  واتعاب  والمصاريف 

والفائدة ان وجدت
يجب عليك ان تؤدي خالل خمسه عشر يوما 
له  المحكوم  الى  تبليغك هاذا االخطار  تلي 

الدائن : 
باسم يوسف شحاده الحالق 

المبلغ المبين اعاله 
الدين  تــؤد  ولــم  المدة  هــذه  انقضت  واذا 
القانونية  التسوية  تعرض  او  المذكور 
المعامالت  بمباشرة  التنفيذ  دائرة  ستقوم 

القانونية التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ الزرقاء 

اخطار صادر عن دائرة
تنفيذ    عمان

  رقم الدعوى التنفيذية :  11-5/
)25819 - 2019 ( – سجل عام 

-  ك
سامي   : المدين   / عليه  المحكوم  اسم 

زهير سعيد بطييط 
بالقرب  الزهور –  : عمان/ جبل   عنوانه 

من مدرسة اسماء بنت ابي بكر 
رقم االعالم / السند التنفيذي: 

محل صدوره تنفيذ عمان 
المحكوم به / الدين : 2194

واتعاب  والمصاريف  والــرســوم  دينار 
المحاماة ان وجدت والفائدة ان وجدت

تؤدي خالل خمسة عشر  ان  يجب عليك 
يوما تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار الى 

المحكوم له / الدائن 
جمال مصطفى حسان بطييط

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

الالزمة قانونا بحقك 
مأمور التنفيذ  عمان

وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 
)5721 - 2019( سجل عام ص

اسم المحكوم عليه / المدين :
عماد علي فتحي عبد القادر المشهرواي 

المحكمة  شارع  علندا  ابو   – عمان  العنوان: 
مؤسسة جاليري لالنارة 

 1-2  : التنفيذي  الــســنــد  ــالم  ــ االع رقـــم   
)27479-2019( سجل عام

تاريخه : 2019-8-6
محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان

والرسوم  دينار   6000  : الدين  به  المحكوم 
وجــدت  ان  المحاماة  واتــعــاب  والمصاريف 

والفائدة ان وجدت
يجب عليك ان تؤدي خالل خمسه عشر يوما 
له  المحكوم  الى  االخطار  هاذا  تبليغك  تلي 

الدائن : 
خالد احمد عوده طرخان 

المبلغ المبين اعاله 
الدين  تــؤد  ولــم  الــمــدة  هــذه  انقضت  واذا 
القانونية  التسوية  تعرض  او  الــمــذكــور 
المعامالت  بمباشرة  التنفيذ  دائــرة  ستقوم 

القانونية التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة
تنفيذ  اربد 

  رقم الدعوى التنفيذية : 11-15/
)7384 - 2019 ( – سجل عام -  ك

حسين   : المدين   / عليه  المحكوم  اسم 
محمد حسين عمايرة 

عنوانه : اربد / اربد – السوق المركزي 
رقم االعالم / السند التنفيذي:    0

محل صدوره تنفيذ اربد 
المحكوم به / الدين : 500

واتعاب  والمصاريف  والــرســوم  دينار 
المحاماة ان وجدت والفائدة ان وجدت

تؤدي خالل خمسة عشر  ان  يجب عليك 
يوما تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار الى 

المحكوم له / الدائن 
ساطي جبر محمود العكه

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

الالزمة قانونا بحقك 
مأمور التنفيذ  اربد 

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عجلون 

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-20 
)2874 - 2019( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
ياسين سليمان محمد مومني 

المركز  من  بالقرب  صخرة   – عجلون  العنوان: 
الصحي 

رقم االعالم السند التنفيذي : 
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ عجلون 
والرسوم  دينار   2917  : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 
له  المحكوم  الى  االخطار  هــاذا  تبليغك  تلي 

الدائن : 
محمد ابى اكرم محمد زياده 

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 عجلون 

اخطار صادر عن دائرة
تنفيذ  اربد 

  رقم الدعوى التنفيذية : 11-15/
)7345 - 2019 ( – سجل عام -  ك

عبداهلل   : المدين   / عليه  المحكوم  اسم 
خلف عوده الجراح  

عنوانه : ارد / اربد – السوق المركزي 
رقم االعالم / السند التنفيذي: 0،1

محل صدوره تنفيذ اربد 
المحكوم به / الدين : 500

واتعاب  والمصاريف  والــرســوم  دينار 
المحاماة ان وجدت والفائدة ان وجدت

تؤدي خالل خمسة عشر  ان  يجب عليك 
يوما تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار الى 

المحكوم له / الدائن 
ساطي جبر محمود العكه

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

الالزمة قانونا بحقك 
مأمور التنفيذ  اربد

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة بداية  حقوق عمان   
رقم الدعوى التنفيذية 5 -2 /
)3567 - 2018( – سجل عام

تاريخ الحكم :  11/26 /2018 
/االردن  للتجارة  وشركاه  مللوك  شركة   : التبليغ  طالب 

ذ.م.م 
مقابل   – غزال  عين  نزول   – طبربور   / عمان   : عنوانه 

صالة ليالي الشرق 
وكيله االستاذ : يوسف يونس  ياسين الضمور 

المطلوب تبليغه :1. صايل علي عبد الهادي الشوبكي
عنوانه  : عمان / عرجان مجمع باب السالم 

2. شركة الفاعلية لتكنولوجيا المعلومات
عنوانه : عمان/عرجان- مجمع باب السالم

3.حمزة علي عبدالهادي الشوبكي
عنوانه : عمان / عرجان –مجمع باب السالم 

خالصة الحكم : لكل ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي :-
 1/186 و   1/185 و   1/181 المواد  بأحكام  عمال   -1
القانون  المادة 224 من ذات  التجارة وبداللة  من قانون 
بإلزام  الحكم  البينات  قانون  من  10و11  والمادتين 
المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بأن يدفعوا للمدعية 

المبلغ المدعى به والبالغ 10945 دينار . 
2-  عمال بأحكام المواد 161 و 166 و 167 من قانون 
أصول المحاكمات المدنية والمادة 186 من قانون التجارة 
والمادة 46 من قانون نقابة المحامين تضمين المدعى 
ومبلغ  والمصاريف  الرسوم  والتضامن  بالتكافل  عليهم 
من  القانونية  والفائدة  محاماة  أتعاب  بدل  دينار   547

تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام  . 
بحق   الوجاهي  وبمثابة  المدعية  بحق  وجاهيًا  حكمًا 
المدعى عليهم  قاباًل لالستئناف صدر وافهم علنًا بتاريخ 

2018/11/26

اخطار صادر عن دائرة
تنفيذ  الرمثا 

  رقم الدعوى 11-24/)2178 - 
2019 ( – سجل عام -  ك

اسم المحكوم عليه / المدين : احمد هايل 
محمد الذيابات 

على   – الجنوبي  الحي   / الرمثا   : عنوانه 
الشارع الرئيسي – بعد اشارة جابر – باتجاه 
عمان ب 100م – ثاني منزل على اليمين – 

مقابل سوبر ماركت  بغداد 
رقم االعالم / السند التنفيذي:    2/1، 2/2 

محل صدوره تنفيذ الرمثا  
المحكوم به / الدين : 35000

دينار والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة 
ان وجدت والفائدة ان وجدت

عشر  خمسة  خــالل  تــؤدي  ان  عليك  يجب 
الى  االخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما 

المحكوم له / الدائن 
اثير  جاهل مدلول مدلول 

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

المعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 
مأمور التنفيذ  الرمثا

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ موعد جلسه للمدعى 
عليه  / بالنشر

رقم الدعوى :1-2   )3737 - 
2019 ( سجل عام

توفيق  حسين  ختام   : القاضي  الهيئة/ 
الحجاج

اسم المدعى عليه وعنوانه : 
محمد عبد الكريم عبد اللطيف الغزاوي 

العنوان : عمان – المقابلين شارع الحرية 
شارع محمد الدرة محالت القدس محالت 

القدس االسالمية  
يقتضى حضورك يوم : الثالثاء  الموافق 

 2019/10/22
الساعة 9

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك المدعي : 

حمزة حكمت حسن جبارة 
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات المدنيه .

اخطار صادر عن دائرة
تنفيذ  عين الباشا

  رقم الدعوى التنفيذية :  11-19/
)1243 - 2019 ( – سجل عام -  ك

عاطف   : المدين   / عليه  المحكوم  اسم 
حسني حسن الكسبة 

عنوانه : عين الباشا / الشويحي الغربي 
– نزوال لمقبره – جانب ديوان الراعي – 

عمارة ابو جابر 
رقم االعالم / السند التنفيذي:    1

محل صدوره تنفيذ عين الباشا  
المحكوم به / الدين : 360

واتعاب  والمصاريف  والــرســوم  دينار 
المحاماة ان وجدت والفائدة ان وجدت

تؤدي خالل خمسة عشر  ان  يجب عليك 
يوما تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار الى 

المحكوم له / الدائن 
طايف جابر محمد ابو جابر

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

الالزمة قانونا بحقك 
مأمور التنفيذ  عين الباشا 

وزارة العدل
محكمه بداية حقوق شمال عمان

مذكرة تبليغ موعد جلسه للمدعى 
عليه  / بالنشر

رقم الدعوى :2-1   )2019/878 
( سجل عام

يوسف  ابراهيم  لينا   : القاضي  الهيئة/ 
حسان 

اسم المدعى عليه وعنوانه : 
رضوان علي محمد العرجاء 

منطقة  شفابدران   – عمان   : العنوان 
مسجد  قرب  العدل  اسكان  الفرس  مرج 

الثقافين بناية 6 منزل ابو عبد اهلل  
يقتضى حضورك يوم : الثالثاء  الموافق 

 2019/10/29
الساعه 9

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك المدعي : 

احمد سليمان عواد الوليدى 
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات المدنيه .

مذكرة تبليغ مشتكى عليه  صادرة 
عن محكمة بداية حقوق شمال عمان
رقم الدعوى 2-1/ )2019-1122( 

– سجل عام
حسين  محمد  وائل     : /القاضي  الهيئة 

مساعده 
اسم المشتكى عليه : 

احمد عبداهلل محمد الظاهر 
نعيم  شارع   – الرابية   / عمان   : العنوان 

عبد الهاي عمارة رقم 5   
الموافق  الثالثاء  يوم  حضورك  يقتضي 

2019/10/29 الساعة 00 :08 
والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 

اقامها عليك 
شركة مدارس الجودة االمريكية 

فإذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 

قانون أصول المحاكمات المدنية 

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عجلون 

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-20 
)2874 - 2019( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
ياسين سليمان محمد مومني 

من  بالقرب  صخرة   – عجلون  الــعــنــوان: 
المركز الصحي 

رقم االعالم السند التنفيذي : 
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ عجلون 
المحكوم به الدين : 2917 دينار والرسوم 
وجدت  ان  المحاماة  واتعاب  والمصاريف 

والفائدة ان وجدت
يجب عليك ان تؤدي خالل خمسه عشر يوما 
له  المحكوم  الى  تبليغك هاذا االخطار  تلي 

الدائن : 
محمد ابى اكرم محمد زياده 

المبلغ المبين اعاله 
الدين  تــؤد  ولــم  المدة  هــذه  انقضت  واذا 
القانونية  التسوية  تعرض  او  المذكور 
المعامالت  بمباشرة  التنفيذ  دائرة  ستقوم 

القانونية التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ عجلون 

اخطار صادر عن دائرة
تنفيذ  اربد 

  رقم الدعوى التنفيذية : 11-15/
)7383 - 2019 ( – سجل عام -  ك

عبد   : المدين   / عليه  المحكوم  اســم 
الباسط محمد مطاوع المغيربي 

عنوانه : ارد / اربد – السوق المركزي 
رقم االعالم / السند التنفيذي:    0

محل صدوره تنفيذ اربد 
المحكوم به / الدين : 1000

واتعاب  والمصاريف  والــرســوم  دينار 
المحاماة ان وجدت والفائدة ان وجدت

تؤدي خالل خمسة عشر  ان  يجب عليك 
يوما تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار الى 

المحكوم له / الدائن 
ساطي جبر محمود العكه

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

الالزمة قانونا بحقك 
مأمور التنفيذ  اربد 

اخطار صادر عن دائرة
تنفيذ  اربد 

  رقم الدعوى التنفيذية : 11-15/
)7353 - 2019 ( – سجل عام -  ك

اسم المحكوم عليه / المدين : رائد حاتم 
مصلح ملوح 

 عنوانه : اربد/ اربد السوق المركزي 
رقم االعالم / السند التنفيذي:    0

محل صدوره تنفيذ اربد 
المحكوم به / الدين : 500

واتعاب  والمصاريف  والــرســوم  دينار 
المحاماة ان وجدت والفائدة ان وجدت

تؤدي خالل خمسة عشر  ان  يجب عليك 
يوما تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار الى 

المحكوم له / الدائن 
ساطي جبر محمود العكه 

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

الالزمة قانونا بحقك 
مأمور التنفيذ  اربد 

اعالن بيع بالمزاد العلني صادر عن دائرة تنفيذ اربد
بالقضية التنفيذية رقم 2019/1891

المتكونة بين المحكوم له: بالل محمد صالح سليمان 
المحكوم عليه: سامح مجول الفي نصيرات

يعلن للعموم بانه مطروح للبيع بالمزاد العلني قطعة االرض رقم 209 حوض رقم )8/المقوره( من اراضي بلدة ناطفه / 
اربد وتبلغ مساحتها )2276405( متر مربع والقطعة من نوع الملك وخارج حدود التنظيم ضمن تنظيم بلدية غرب اربد تقع 

في الجهة الجنوبية 
لها  ويوجد  جبلية  طبيعه  ذات  وهي  الشكل  منتظمة  غير  غير  االرض  وقطعة  ايدون  بلدة  من  الغرب  والى  ناطفة  بلدة  من 
وادي  والجنوبية  الشرقية  الجهة  من  بالقطعة  ويحيط  والبناء  للزراعه  صالحة  حمراء  تربتها  المنحدرة  المناطق  في  بسطات 
ويخدم القطعة من الجهة الغربية طريق زراعي بعرض 6 متر مفتوح ومعبد والقطعة قريبة من طريق عالية / ناطفة وهي 
قريبة من الخدمات وتبعد عنها 200 متر ومقام على قطعة االرض ابنية وانشاءات وهي عبارة مزرعة ابقار وينمو عليها اشجار 

مختلفة ومقام عليها االنشاءات التالية :
1- بناء مكون من طابقين وهو من الخرسانه المسلحة للسقف واالعمدة وجدرانه من البلوك المقصور من الداخل والخارج 

تبلغ مساحته 70 متر مربع لكل طابق اي ان مجموع الطابقين 140 متر مربع وهو يستخدم سكن .
ابواب حديد يستخدم  الباطون وله  الباطون المسلح مقصور وارضيته من  2- بناء قديم من االعمدة الخرسانية وسقف من 

سكن عمال تبلغ مساحته 105 متر مربع .
3- بناء قديم من االعمدة الخرسانية وسقف من الباطون المسلح وله ابواب حديد يستخدم حضيره للمواشي تبلغ مساحته 

420 متر مربع .
4- بناء قديم من االعمدة الخرسانية وسقف من الباطون المسلح على شكل هرمي جدرانه من البلوك غير مقصور ويستخدم 

حضيرة للمواشي وتبلغ مساحته 294 متر مربع.
5- مظلة من الزينكو واالعمدة من جسور الحديد مثبتة على قواعد اسمنتية تبلغ مساحتها 384 متر مربع .

6- غرفة قديمة من البلوك غير مقصور ولها سقف زينكو تبلغ مساحتها 40 متر مربع مع برج للحمام.
7- ينمو على قطعة االرض االشجار التالية: 

اشجار زيتون عمر 20 سنة عدد  85
اشجار زيتون عمر 15 سنة عدد 73 

اشجار لوز عمر 15 سنة عدد 2
شجر حرجي / كينا عمر 20 سنة عدد 10

اشجار رمان عمر 10 سنوات عدد 4
قدر الخبير قيمة االرض وما عليها من ابنية وانشاءات واشجار بمبلغ 550350 دينار 

فعلى من يرغب بالشراء الحضور الى دائرة تنفيذ اربد خالل 30 يوم من اليوم الذي يلي نشر االعالن في الصحف المحلية 
تعود  والجامعه  والطوابع  والداللة  النشر  اجور  بان  علما  المقدرة  القيمة  من   %10 بواقع  القانونية  التامينات  معه  مصطحبا 

على المزاود االخير.
مامور تنفيذ محكمة بداية اربد

وزارة العدل
محكمة تنفيذ بدايه غرب عمان

الرقم: 2015/1467 ص
التاريخ: 2019/10/14

اعالن  بيع بالمزاد العلني صادر عن دائرة 
تنفيذ محكمة بداية غرب عمان في القضية رقم 

2015/1467 ص
محمد  المعتصم  لــه:   المحكوم  بين  ما  والمتكونة 

بخيت البخيت
والمحكوم عليه: الكسندره امين صالح امسيح

العلني  بالمزاد  للبيع  مطروح  انــه  للعموم  يعلن 
رقم  االرض   قطعة  في  عليه  المحكوم  حصص 
السير  وادي  قرية  اراضي  من   15 رقم  حوض   610
السير  وادي  في  والكائنة  عمان  غــرب  اراضــي  من 

ومساحتها 178 م
الخبير  تقرير  وصف  وحسب  القطعة  هذه  ان  علما 
تتوفر فيها كافه الخدمات وتتكون من غرفه استقبال 
وصاله ضيوف وطعام بشكل حرف L وحمام للضيوف 
وصاله  شرفه  ويوجد  وحمامين  غرف  وتالت  ومطبخ 
غرف   3 رخام  طعام  وصاله  ضيوق  وصاله  استقبال 
نوم ودهان ملون جميع الحمامات ارضياتها وجدرانها 
الجيده  النوعيه  من  الشبابيك  جميع  السيراميك  من 
تدفئه  ويوجد  خشبية  جميعها  الداخليه  االبـــواب 

مركزية تقع في الطابق الثاني
واثنا  مائه  اجمالي  بمبلغ  المنتخب  الخبري  وقدرها 
عشر الفا ومئتان دينار على اساس سعر المتر المربع 

الواحد  540 دينار 
الدائرة  هذه  مراجعة  بالمزاودة  في  يرغب  من  فعلى 
االعــالن  هــذا  نشر  تاريخ  تلي  يوما  يــوم   30 خــالل 
للقطعة  المقدرة  القيمة  من   %10 معه  مصطحبا 
والداللة  النشر  اجــور  بان  علما  اعــاله  اليها  المشار 

الطوابع تعود على المزاود االخير 
مامور تنفيذ غرب عمان
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الأحد 22
وزارة العدل

دائرة تنفيذ سحاب
اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 

بالنشر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-7 
)1312 - 2019( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
خالد حسين عواد ابو جوده

الصناعيه  المدينة  حي   – سحاب  العنوان: 
قرب مسجد عويد المحارمه 

رقم االعالم السند التنفيذي : 1
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ سحاب
المحكوم به الدين : 1300 دينار والرسوم 
وجدت  ان  المحاماة  واتعاب  والمصاريف 

والفائدة ان وجدت
يجب عليك ان تؤدي خالل خمسه عشر يوما 
له  المحكوم  الى  تبليغك هاذا االخطار  تلي 

الدائن : 
حازم عبد الرزاق محمد ابو جوده

المبلغ المبين اعاله 
الدين  تــؤد  ولــم  المدة  هــذه  انقضت  واذا 
القانونية  التسوية  تعرض  او  المذكور 
المعامالت  بمباشرة  التنفيذ  دائرة  ستقوم 

القانونية التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ سحاب 

وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 
)5653 - 2019( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
عصام انور سالمه خالوي

العنوان: عمان – القويسمه خلف مديرية شرق 
عمان شارع الوليد  

رقم االعالم السند التنفيذي : 1
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان
والرسوم  دينار   1000  : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 
له  المحكوم  الى  االخطار  هــاذا  تبليغك  تلي 

الدائن : 
عبد الرؤوف عماد عبد الرؤوف اللحام

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

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء عمان

مذكرة تبليغ مشتكى عليه / بالنشر
رقم الدعوى :3-5  )2019/16782 

( سجل عام
سليم  محمد  اسماعيل   : القاضي  الهيئة/ 

الشوابكه      
اسم المشتكى عليه : 

 • محمد ابراهيم امين محمود
 • مؤسسه حنين والنا للمواد الغذائيه

في  موظف  المتحده  االمم  جامعه   : المهنه   •  
االمم المتحده

العنوان : عمان – ضاحيه الياسمين شارع جبل 
عرفات بناية يعقوب سنتر قرب البنك االسالمي 

مكتب رقم 203
التهمه : شيك ال يقابله رصيد )421(

الموافق  الثالثاء    : يــوم  حضورك  يقتضى 
 2019/10/29

الساعه 9
اقامها  والتي  اعــاله  رقم  الدعوى  في  للنظر 
نعيم  اندريه   : ومشتكي  العام  الحق  عليك 

اندراوس دحدل
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق عليك 
محاكم  قانون  في  عليها  المنصوص  االحكام 

الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائيه.

وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 
)3785 - 2019( سجل عام ص

اسم المحكوم عليه / المدين :
مروان انور صايل الزعبي

المركزي  السوق  السوق  خريبة   – عمان  العنوان: 
متجر انور الزعبي للخضار والفواكه 

 رقم االعالم السند التنفيذي : 1-2 )2019-950( 
سجل عام

تاريخه : 2019/4/18
محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان

والــرســوم  ديــنــار   5000  : الــديــن  بــه  المحكوم 
والفائدة  وجدت  ان  المحاماة  واتعاب  والمصاريف 

ان وجدت
تلي  يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تبليغك هاذا االخطار الى المحكوم له الدائن : 
ابو االمين للخضار والفواكه

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

قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ جنوب عمان 

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 
)27067 - 2019( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
عبد اهلل جميل محمود عويضه

العنوان: عمان – الشميساني 
رقم االعالم السند التنفيذي : 

تاريخه : 
محل صدوره : تنفيذ عمان

المحكوم به الدين : 1500 دينار والرسوم 
وجدت  ان  المحاماة  واتعاب  والمصاريف 

والفائدة ان وجدت
يجب عليك ان تؤدي خالل خمسه عشر يوما 
له  المحكوم  الى  تبليغك هاذا االخطار  تلي 

الدائن : 
محمد حسين علي حرب

المبلغ المبين اعاله 
الدين  تــؤد  ولــم  المدة  هــذه  انقضت  واذا 
القانونية  التسوية  تعرض  او  المذكور 
المعامالت  بمباشرة  التنفيذ  دائرة  ستقوم 

القانونية التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ عمان

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 1-2 )2019-2664( 

سجل عام
تاريخ الحكم : 2019/9/19

طالب التبليغ وعنوانه : مؤيد زعل محمد عمرو
الكركي  مجمع  والتلفزيون  االذاعــه  شارع   – عمان 

ط1 
المطلوب تبليغه وعنوانه : 

خالد عبد القادر محمد المرو
محطه  بجانب  الحرية  شــارع  المقابلين   – عمان 

المناصير للمحروقات
خالصة الحكم :

لذا وتأسيسًا على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي:-
األحكام  مجلة  )1818(من  المادة  بأحكام  عمال   -1
التجارة  قانون  من  )260و263(  والمواد  العدلية 
المدعى  إلزام  البينات  قانون  )10و11( من  والمواد 
والبالغ  به  المدعى  المبلغ  للمدعي  يدفع  بأن  عليه 

)6600( دينار.
من  )161و166و167(  المواد  بأحكام  عمال   -2
 )4/46( والمادة  المدنية  المحاكمات  أصول  قانون 
عليه  المدعى  تضمين  المحامين  نقابه  قانون  من 
تاريخ  من  القانونية  والفائدة  والمصاريف  الرسوم 
عليه وحتى  المسحوب  البنك  الشيكات على  عرض 

السداد التام.
حكما وجاهيًا بحق المدعي وبمثابة الوجاهي بحق 
باسم  وافهم  صدر  لالعتراض  قاباًل  عليه  المدعى 
بن  الثاني  اهلل  عبد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 

الحسين )حفظه اهلل ورعاه( بتاريخ 2019/9/19.

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق الزرقاء
مذكرة تبليغ حكم/ بالنشر

رقم الدعوى : 1-10 )2019-3630( 
سجل عام

تاريخ الحكم : 2019/9/19
طالب التبليغ وعنوانه : شركة الشحاده والنجار

عنوانه : عمان – الوحدات حي الدبايبه ش الصاحب 
بن عباد  

محمد  ابراهيم  اشرف   : وعنوانه  تبليغه  المطلوب 
ابو عيد

عنوانه : الزرقاء – سوق شاكر احذيه ابو عيد بجانب 
محالت زكريا نوفل

خالصة الحكم :
لهذا وتأسيسا على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي :- 
من   )185 و  و262   260( المواد  بأحكام  عمال   -1
قانون التجارة الحكم بالزام المدعى عليه بان يؤدي 
للمدعي مبلغ )3992( دينارا وترد المطالبة بما زاد 

عن ذلك  .
2- عمال باحكام المواد 161و167 من قانون اصول 
نقابة  قانون  من   46 والماده  المدنية  المحاكمات 
اتعاب   209 مبلغ  عليه  المدعى  تضمين  المحامين 
والفائدة  والمصاريف  النسبية  والرسوم  محاماة 
القانونية من تاريخ االستحقاق وحتى السداد التام 

3- وعمال باحكام الماده 7 من قانون التنفيذ تغريم 
المدعى عليه بخمس الدين لصالح الخزينة 

الوجاهي  بمثابة  و  المدعية  بحق  وجاهيا  حكمًا 
وأفهم  صدر  لالعتراض  قابال  عليه  المدعى  بحق 
الملك  الهاشمية  الجاللة  صاحب  حضرة  باسم  علنا 
بتاريخ  صدر  المعظم  الحسين  ابن  الثاني  عبداهلل 

2019/9/19

وزارة العدل
محكمه بدايه حقوق الزرقاء

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعي 
عليه / بالنشر

رقم الدعوى :2-10 )2019/547 
( سجل عام

علي  محمد  حسام   : القاضي  الهيئة/ 
عليان 

اسم المدعي عليه وعنوانه : 
محمد زياد يوسف دار عواد

العنوان : الزرقاء – حي الزواهرة – قرب 
جامع الفالح محل دار عواد لتجارة المواد 

الغذائيه
ــاء    ــع االرب  : ــوم  يـ ــورك  ــض ح يقتضى 

الموافق 2019/10/23 
الساعه 9

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك:

والصناعه   للتجاره   ــه   ــي االردن شركة 
والتبريد

فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 

قانون اصول المحاكمات المدنية

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ موعد جلسه للمدعى 
عليه  / بالنشر

رقم الدعوى :1-2   )3613 - 
2019 ( سجل عام

توفيق  حسين  ختام   : القاضي  الهيئة/ 
الحجاج

اسم المدعى عليه وعنوانه : 
احمد جميل حسن حجاوي

العنوان : عمان – المقابلين شارع الحرية 
بالقرب من دائرة االراضي

يقتضى حضورك يوم : االثنين  الموافق 
 2019/10/28

الساعه 9
والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 

اقامها عليك المدعي : 
امجد ممدوح احمد جمعه

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

المحاكمات المدنيه .

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق الزرقاء

مذكرة تبليغ موعد جلسه للمدعى 
عليه   / بالنشر

رقم الدعوى :1-10 )2019/4496 
( سجل عام

الهيئه القاضي : سهم خالد سليمان ابو 
ردن

اسم المدعى عليه وعنوانه:
 • صالح عبد الكريم منيزل العورتاني

 • احمد عياد منيزل العورتاني
شارع  الحسين  جبل   – عمان   : العنوان 
امن  مــركــز  مقابل  الوليد  بنت  خــالــد 

الحسين
الخميس   : يـــوم  ــورك  ــض ح يقتضى 

الموافق 2019/10/31 
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والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك المدعي:

احمد نوري سلمان الصمادي
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات المدنيه.

وزارة العدل
دائرة تنفيذ شمال عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-1 
)5882 - 2019( سجل عام ص

اسم المحكوم عليه / المدين :
ناصر برهان محي الدين ملكاوي

العنوان: عمان – خلدا ش محمد محارب عمارة 
17 شقه 4

رقم االعالم السند التنفيذي : 
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ شمال عمان
دينار   2928.113  : الــديــن  بــه  المحكوم 
والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت 

والفائدة ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 
له  المحكوم  الى  االخطار  هــاذا  تبليغك  تلي 

الدائن : 
محمود سليم محمود انشاصي

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 شمال عمان

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 1-2 )2019-1820( 

سجل عام
تاريخ الحكم : 2019/9/30

طالب التبليغ وعنوانه : عماد طاهر يحيى حسونه
عمان – طبربور طارق شارع عبد اهلل بن سهل 53 

المطلوب تبليغه وعنوانه : 
طارق علي بدر ابو زيتون

عمان – القويسمه ش منور الحديد قرب استاد القويسمه 
محل قطع سيارات ابو زيتون

خالصة الحكم :
وقائع  المدعي  أثبت  وحيث  تقدم   ما  لكل  وسندًا  وعليه 

دعواه فتقرر المحكمة ما يلي :
181و  و   222 و   123( الــمــواد  بأحكام  وعماًل  أواًل:- 
المادتين  و  التجارة  قانون  من  و225(  185و4/128 
المدعى  بــإلــزام  الحكم  البينات  قانون  من   11 10و 
عليهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 900 دينار أردني 

للمدعي.
قانون  ــن  161و164م المادتين  بأحكام  وعماًل  ثانيًا:- 
عليهما  المدعى  تضمين  المدنية  المحاكمات  أصــول 

بالتكافل والتضامن الرسوم و المصاريف .
التنفيذ  قانون  من  )7/أ/4(  المادة  بأحكام  عماًل  ثالثًا:- 
إلزام كل من المدعى عليهما بغرامة تعادل خمس مبلغ 
المملكة  خزينة  لصالح  كلها  تدفع  عليه  المتنازع  الدين 

األردنية الهاشمية . 
بحق  الوجاهي  وبمثابة  المدعي  بحق  وجاهيًا  حكمًا 

المدعى عليهما 
باسم حضرة صاحب  علنًا  وافهم  لالعتراض صدر  قاباًل 

الجاللة الهاشمية
  الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين المعظم 

بتاريخ 2019/9/30

وزارة العدل
دائرة تنفيذ سحاب

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-7 
)1484 - 2019( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
احمد حسام محمد الشروف

حي   – الغربي  الحي   – سحاب  الــعــنــوان: 
الحمامده بجانب منزل عدنان ابو حماد 

رقم االعالم السند التنفيذي : سند امانه
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ سحاب
والرسوم  دينار   500  : الدين  به  المحكوم 
وجدت  ان  المحاماة  واتعاب  والمصاريف 

والفائدة ان وجدت
يجب عليك ان تؤدي خالل خمسه عشر يوما 
له  المحكوم  الى  تبليغك هاذا االخطار  تلي 

الدائن : 
حاتم يوسف عبد اللطيف ابو خضير

المبلغ المبين اعاله 
الدين  تــؤد  ولــم  المدة  هــذه  انقضت  واذا 
القانونية  التسوية  تعرض  او  المذكور 
المعامالت  بمباشرة  التنفيذ  دائرة  ستقوم 

القانونية التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ سحاب 

وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 
)3617 - 2019( سجل عام ص

اسم المحكوم عليه / المدين :
خالد حسن ضيف اهلل شويات

العنوان: عمان – ابو علندا – شارع اهل الكهف 
بجانب بنك االسكان بقاله خالد شويات 

-1635(  1-2  : التنفيذي  السند  االعالم  رقم 
2019( سجل عام

تاريخه : 2019/5/15
محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان

والرسوم  دينار   933  : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 
له  المحكوم  الى  االخطار  هــاذا  تبليغك  تلي 

الدائن : 
شركة عماد بوجه واخوانه

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

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء شرق عمان

مذكرة تبليغ مشتكى عليه / بالنشر
رقم الدعوى :3-3  )2019/7983 

( سجل عام
سعيد  زهير  عبير   : القاضي  الهيئة/ 

سعاده      
اسم المشتكى عليه : 
ربيع علي محمد الحاج

العنوان : عمان – ماركا الشماليه بجانب 
الرام لمواد البناء

التهمه : شيك ال يقابله رصيد )421(
يقتضى حضورك يوم : الثالثاء  الموافق 

 2019/10/29
الساعه 9

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
 : ومشتكي  العام  الحق  عليك  اقامها 

شركة نصر شراب واوالده
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات الجزائيه.

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 1-2 )2019-3360( 

سجل عام
تاريخ الحكم : 2019/9/29

طالب التبليغ وعنوانه : مازن حميدان طالل الجعبري
ط1  االردني  االسالمي  البنك  بجانب  علندا  ابو   – عمان 

مؤسسه الجعبري لالطارات
المطلوب تبليغه وعنوانه : 

صقر حسين محمد المناصير
بجانب  جفرا  قاعات  من  بالقرب  القويسمه   – عمان 

مفروشات احمد الغلبان
خالصة الحكم :

تقرر المحكمة ما يلي: 
األحكام  مجلة  من   )1818( المادة  بأحكام  عماًل    .1
العدلية والمواد )123/ب و1/181 و186 و222 و224( 
قانون  من  و1/11(   10( والمادتين  التجارة  قانون  من 
مبلغ  للمدعي   يدفع  بأن  عليه  المدعى  إلــزام  البينات 

)500( خمسمائة دينار.
من  و167(  و166   161( الــمــواد  بأحكام  عماًل    .2
من   )4/46( والمادة  المدنية  المحاكمات  أصول  قانون 
الرسوم  عليه  المدعى  تضمين  المحامين  نقابة  قانون 
والفائدة  محاماة  أتعاب  دينار   )25( ومبلغ  والمصاريف 
حدا  على  كمبيالة  كل  استحقاق  تاريخ  من  القانونية 

وحتى السداد التام.
بحق  الوجاهي  وبمثابة  المدعي  بحق  وجاهيا  ــرارًا  ق
باسم  علنًا  وأفهم  صدر  لالعتراض  قابال  عليه  المدعى 
حضرة صاحب الجاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين 

حفظه اهلل 
بتاريخ 2019/9/29 م.

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 
)28753 - 2019( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
ماجد صابر جبالي الجعارات

حلويات  مقابل  ــزال  ن حي   – عمان  العنوان: 
البنك االسالمي االردني عمارة  العنبتاوي قرب 

22
رقم االعالم السند التنفيذي : 19

تاريخه : 
محل صدوره : تنفيذ عمان

والرسوم  دينار   1500  : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 
له  المحكوم  الى  االخطار  هــاذا  تبليغك  تلي 

الدائن : 
حامدي جمعه حامد الحوامده

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

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء جنوب عمان 

مذكرة تبليغ خالصة حكم جزائي – بالنشر 
رقم الدعوى : 3-2 )4606 – 2019 ( 

سجل عام
نايف  يعقوب  احمد   : عليه  المشتكي  اسم 

ابو خليفه
الرقم الوطني : 9881015007

شاررع  االسكان  بنك  دوار  علندا  ابو  عمان 
اهل الكهف منزر رقم 8

نوع الجرم : شيك ال يقابله رصيد
اسم المشتكي : احمد جالل علي الحنيطي 

واخرون
خالصة الحكم :

تقرر  تــقــدم  مــا  على  وتــأســيــســًا  وعليه 
المحكمة مايلي:

المادة 177 من قانون اصول  عمال باحكام 
عليه  المشتكى  إدانة  الجزائية  المحاكمات 
خالفا  رصيد  يقابله  ال  شيك  اصدار  بجرم 
العقوبات  قانون  من   421 المادة  ألحكام 
بالحبس  المادة  بذات  وعمال  عليه  والحكم 
دينار  مائة  والغرامة  والرسوم  واحدة  سنة 

والرسوم .
باسم  صدر  لالعتراض  قابال  غيابيا  قــرارًا 

حضرة صاحب الجاللة الملك المعظم
بتاريخ  2019/8/20

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 
)22051 - 2019( سجل عام ص

اسم المحكوم عليه / المدين :
خليل رشيد خليل السليم

العنوان: عمان – حي نزال الذراع الغربي شارع عبد 
اهلل السهمي عمارة 14 الطابق االرضي 

-11115(  1-5  : التنفيذي  السند  االعــالم  رقــم 
2017( سجل عام 

تاريخه : 2017/10/25
محل صدوره : تنفيذ عمان

والــرســوم  ديــنــار   3500  : الــديــن  بــه  المحكوم 
والفائدة  وجدت  ان  المحاماة  واتعاب  والمصاريف 

ان وجدت
تلي  يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تبليغك هاذا االخطار الى المحكوم له الدائن : 
اسامه مصطفى موسى حسين

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

قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ عمان

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق عمان 

مذكرة تبليغ صيغه يمين حاسمة 
للمدعي عليه / بالنشر

رقم الدعوى :1-5  )16705- 
2019 ( سجل عام

الهيئة/ القاضي : هبه غازي محمد المومني  
المطلوب تبليغه وعنوانه : 

اياد سعيد جالل المصري
سوبر  بجانب   – الشميساني  عمان   : العنوان 
تايه  ابو  غــوده  شــارع  الفين  سيفن  ماركت 

عمارة 15 ط2 
الموافق  االثنين   : يــوم  حضورك  يقتضى 

 2019/10/28
الساعة: 9

وذلك لتبليغ و تفهم صيغة اليمين الحاسمة :
اقسم باهلل  العظيم بانني انا المدعي عليه 
استلم  لم  انني  المصري   جالل  سعيد  اياد 
سعد  وليد  المدعي  من  دينار   1000 مبلغ 
ذمتي  وان  الدين  سبيل  على  العلوي  شحاده 

غير مشغولة للمدعي بمبلغ 1000دينار
على  واهلل  اكثر  وال  المبلغ  هذا  من  اقل  وال   

ما اقول شهيد 
تطبق  المحدد  الموعد  في  تحضر  لم  فاذا   
قانون  في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 

البينات .

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 2-1 )1032-2018( سجل عام

تاريخ الحكم : 2019/4/21
طالب التبليغ وعنوانه : محمود يوسف عبد المحسن ابو ديه

للرخام  االردنية  الشركة  القدس  شارع  المقابلين   – عمان 
والجرانيت 

المطلوب تبليغه وعنوانه : 
1-محمود يوسف محمود الجليس
2- اياد عادل عبد الحميد العمريه

عمان – المقابلين شارع الصخرة المشرفة بجانب السيفوي
خالصة الحكم :

لذا وسندًا لكل ما تقدم تقرر المحكمة الحكم بما يلي  :
أوال:-  عماًل بأحكام المواد 256 و 257 و 266 و275 و276 
من القانون المدني إلزام المدعى عليه االول ) اياد عادل عبد 

الحميد العمريه( بدفع مبلغ )2104( دينار للمدعي.
ثانيا:- عماًل بأحكام  المادة 161 من قانون أصول المحاكمات 
المدنية تضمين المدعى عليه االول )اياد عادل عبد الحميد 

العمريه ( الرسوم و المصاريف.
المحاكمات  أصول  قانون  166من  بالمادتين  عماًل  ثالثا:- 
المدعى  إلزام  المحامين  نقابة  قانون  /4من   46 و  المدنية 
عليه االول)اياد عادل عبد الحميد العمريه (بدفع مبلغ )105(  

دينار بدل أتعاب محاماة للمدعي .
المحاكمات  أصــول  قانون  من   167 بالمادة  عماًل  رابعا:- 
الحميد  عبد  عادل  )اياد  االول  عليه  المدعى  إلزام  المدنية 
القضائية  المطالبة  تاريخ  من  القانونية  بالفائدة  العمريه( 

وحتى السداد التام.
خامسا:-  رد الدعوى عن المدعى عليه الثاني )محمود يوسف 

محمود الجليس( لعدم صحة الخصومة.
حكمًا وجاهيًا بحق المدعي و بمثابة الوجاهي بحق المدعى 

عليهما 
صاحب  حضرة  باسم  علنا  وأفهم  صدر  لالعتراض  قاباًل 

الجاللة
الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين المعظم 

بتاريخ 2019/4/21

وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 
)4904 - 2019( سجل عام ص

اسم المحكوم عليه / المدين :
1-محمد عبد اهلل حامد عوض

2-ابراهيم سالم ارشيد الرواحنه
العنوان: عمان – القويسمه قرب دوار القويسمه 

كراج الضفتين مقابل مصلى معاذ بن جبل 
-3320(  1-2  : التنفيذي  السند  االعالم  رقم 

2015( سجل عام
تاريخه : 2016/1/28

محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان
والرسوم  دينار   600  : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 
له  المحكوم  الى  االخطار  هــاذا  تبليغك  تلي 

الدائن : 
اسماعيل مهاوش احمد زامل

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 

وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 
)5668 - 2019( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
عمار حسن يوسف حمدان

العنوان: عمان – شارع االذاعه والتلفزيون 
رقم االعالم السند التنفيذي : 1

تاريخه : 
محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان

المحكوم به الدين : 2518 دينار والرسوم 
وجدت  ان  المحاماة  واتعاب  والمصاريف 

والفائدة ان وجدت
يجب عليك ان تؤدي خالل خمسه عشر يوما 
له  المحكوم  الى  تبليغك هاذا االخطار  تلي 

الدائن : 
حمزه احمد خالد الحنيطي

المبلغ المبين اعاله 
الدين  تــؤد  ولــم  المدة  هــذه  انقضت  واذا 
القانونية  التسوية  تعرض  او  المذكور 
المعامالت  بمباشرة  التنفيذ  دائرة  ستقوم 

القانونية التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ موعد جلسه للمدعى 
عليه  / بالنشر

رقم الدعوى :1-2   )3566 - 
2019 ( سجل عام

كريم  احمد  عــوده   : القاضي  الهيئة/ 
الحسامي

اسم المدعى عليه وعنوانه : 
محمد زياد مسلم الفنجري

العنوان : عمان – خريبة السوق – السوق 
المركزي محالت الفنجري

ــاء   ــع االرب  : ــوم  يـ ــورك  ــض ح يقتضى 
الموافق 2019/10/23 

الساعه 9
والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 

اقامها عليك المدعي : 
شركة القوافل الصناعية الزراعية

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

المحاكمات المدنيه .
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وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 
)5968 - 2019( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
وفا حسان حمدي الصدر

العنوان: عمان – شارع االذاعه والتلفزيون 
رقم االعالم السند التنفيذي : 1

تاريخه : 
محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان

والرسوم  دينار   600  : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 
له  المحكوم  الى  االخطار  هــاذا  تبليغك  تلي 

الدائن : 
هيثم ابراهيم مطلق الهباهبة

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

وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 
)5519 - 2019( سجل عام ص

اسم المحكوم عليه / المدين :
غازي حسن محمود الشايب

الشايب  غازي  محل  الرجيب   – عمان  العنوان: 
شارع مرسيدس 

-1697(  1-2  : التنفيذي  السند  االعالم  رقم 
2018( سجل عام

تاريخه : 2018/6/26
محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان

والرسوم  دينار   1650  : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 
له  المحكوم  الى  االخطار  هــاذا  تبليغك  تلي 

الدائن : 
مؤمن احمد شعبان كناكر

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

وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 
)5654 - 2019( سجل عام ص

اسم المحكوم عليه / المدين :
1-شركة الصيدليه الخماسية 

2- بشار عبد الرزاق سليمان الشلتوني
اهلل  عبد  الملك  – شارع  خلدا   – عمان  العنوان: 

الثاني مجمع جورج عصام النبر
-3655(  1-2  : التنفيذي  السند  االعالم  رقم 

2018( سجل عام
تاريخه : 2019/1/29

محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان
والرسوم  دينار   7000  : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 
له  المحكوم  الى  االخطار  هــاذا  تبليغك  تلي 

الدائن : 
ياسين ابراهيم عثمان البستنجي

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

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جلسه للمدعى 
عليه   / بالنشر

رقم الدعوى :1-5 )2019/20928 
( سجل عام

محمود  يوسف  صفاء   : القاضي  الهيئه 
االقرع

اسم المدعى عليه وعنوانه:
ابراهيم وليد محي الدين ابو هالل

العنوان : عمان – مجهول مكان االقامه
يقتضى حضورك يوم : الثالثاء الموافق 

 2019/10/22
الساعه 9

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك المدعي:

علي احمد عبد اهلل ذياب
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات المدنيه.
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مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه بالنشر

صادرة عن محكمة صلح حقوق عمان
رقم الدعوى: 2019/21187

القاضي: نور البدور 
عبد  تيسير  طراد   -1  : عليهما  المدعى 

القادر الحر    .
2- بشير تيسير عبد القادر الحر    .

عنوانهما: مجهوال مكان االقامة
ــاء   ــع االرب يـــوم  حــضــوركــمــا  يقتضي 
 9:00 الساعة   2019/10/23 الموافق 
الرقم  ذات  الدعوى  في  للنظر  صباحًا 
المدعية  عليكما   أقامتها  والتي  أعــاله 
شركة التأمين العربية األردن المساهمة 
في  تحضرا  لم  فإذا  المحدودة،  العامة 
األحكام  عليكما  تطبق  المحدد  الموعد 
محاكم  قانون  في  عليها  المنصوص 
المحاكمات  ــول  أصـ ــون  ــان وق الــصــلــح 

المدنية.
قلم  مراجعة  عليكما  يقتضي  مالحظة: 
الئحة  عــن  نسخة  الســتــالم  المحكمة 

الدعوى وقائمة البينات ومرفقاتها.
قاضي محكمة صلح عمان

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه بالنشر

صادرة عن محكمة صلح حقوق عمان
رقم الدعوى: 2019/21091

القاضي: عمار القطاونة
المدعى عليهما : 1- عبد اهلل محمد حمد 

الجازي   .
 2- هايل مشهور محمد الجازي   .

عنوانهما: مجهوال مكان االقامة
الموافق  االحد  يوم  حضوركما  يقتضي 
صباحًا   9:00 الساعة   2019/10/27
أعاله  الرقم  ذات  الــدعــوى  في  للنظر 
شركة  المدعية  عليكما   أقامتها  والتي 
المساهمة  األردن  العربية  التأمين 
في  تحضرا  لم  فإذا  المحدودة،  العامة 
األحكام  عليكما  تطبق  المحدد  الموعد 
محاكم  قانون  في  عليها  المنصوص 
المحاكمات  ــول  أصـ ــون  ــان وق الــصــلــح 

المدنية.
قلم  مراجعة  عليكما  يقتضي  مالحظة: 
الئحة  عــن  نسخة  الســتــالم  المحكمة 

الدعوى وقائمة البينات ومرفقاتها.
قاضي محكمة صلح عمان

إخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر 

دائرة تنفيذ الرصيفة 
رقم الدعوى التنفيذية  

2019/3772 ك
اسم المحكوم عليه/ المدين 

عبد المجيد محمد عبد المجيد بدير 
عنوانه  مجهول مكان االقامة

رقم اإلعالم/ السند التنفيذي  3.2.1
محل صدوره تنفيذ الرصيفه 

دينار     )  685(   : الدين   / به  المحكوم   
المحاماة  واتعاب  والمصاريف  والرسوم 

ان وجدت والفائدة ان وجدت
يجب عليك أن تؤدي  خالل خمسة عشر 
يوما تلي تاريخ تبليغك هذا اإلخطار إلى 

المحكوم له / الدائن
عالء عبد الكريم عيسى داغر 

المبلغ المبين اعاله 
الدين  المدة ولم تؤد   انقضت هذه  وإذا 
 ، القانونية  التسوية  أو تعرض  المذكور 
ستقوم دائرة التنفيذ بمباشرة المعامالت 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك . 
مأمور التنفيذ

إخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر 

دائرة تنفيذ الرصيفة 
رقم الدعوى التنفيذية  

2019/3771 ك
اسم المحكوم عليه/ المدين 

اياد خالد عبداهلل محمود 
عنوانه  مجهول مكان االقامة

527.5 التنفيذي   السند  اإلعالم/  رقم 
28.483.481.482.384.455.456.

529.496
محل صدوره تنفيذ الرصيفه 

 المحكوم به / الدين :  )3440 (  دينار  
المحاماة  واتعاب  والمصاريف  والرسوم 

ان وجدت والفائدة ان وجدت
يجب عليك أن تؤدي  خالل خمسة عشر 
يوما تلي تاريخ تبليغك هذا اإلخطار إلى 

المحكوم له / الدائن
عالء عبد الكريم عيسى داغر 

المبلغ المبين اعاله 
الدين  المدة ولم تؤد   انقضت هذه  وإذا 
 ، القانونية  التسوية  أو تعرض  المذكور 
ستقوم دائرة التنفيذ بمباشرة المعامالت 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك . 
مأمور التنفيذ

مذكرة تبليغ حكم/ بالنشر 
صادرة عن محكمة صلح حقوق 

شمال عمان
رقم الدعوى  2019/4422

تاريخ الحكم 2019/9/15
 طالب التبليغ وعنوانه

والتطوير  التجارية  للمجمعات  عــبــدون  شركة 
العقاري 

عمان – شارع مكة – مجمع مكة مول – ط 4 االدارة
المطلوب تبليغه وعنوانه

شركة بريق األردن للتجارة
المرحلة   – مول  مكة  مجمع   – مكة  شارع   – عمان 

الثانية – ط ارضي
خالصة الحكم : 

لذا و تأسيسًا على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي: - 
الدعوى  موضوع  اإليجار  عقد  بفسخ  الحكم    : أواًل 
وتسليمه  الماجور  باخالء  عليها  المدعى  ــزام  وال
باحكام  عمال  ذلك  و  الشواغل  من  خاليًا  للمدعية 
المادة  و  العدلية  االحكام  مجلة  من   1818 المادة 

246 من القانون المدني0 
ثانيا: تضمين المدعى عليها الرسوم، و المصاريف 
اتعاب محاماة  بدل  دينار   ألف  ومبلغ   - ان وجدت   –
من   167  ،  166  ،  161 المواد  باحكام  عمال  ذلك 
قانون اصول المحاكمات المدنية و المادة 4/46 من 

قانون نقابة المحامين . 
قرارًا وجاهيًا  بحق المدعية و بمثابة الوجاهي بحق 
علنًا  وأفهم  صدر   لالعتراض  قاباًل  عليها  المدعى 
الثاني  عبداهلل  الملك  الجاللة  باسم حضرة صاحب 

بن الحسين المعظم في 2019/9/15.
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مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه صادرة عن 

محكمة صلح حقوق عمان  
رقم الدعوى : 5 – 1 / ) 18145   - 

2019 ( – سجل عام  
اهلل  عبد  احمد  عدي    : القاضي  الهيئة 

الفريحات  
يزيد   : عنوانه  و  عليه  المدعى  اســم 

محمود سالم الحياصات 
االسد  اسكان  الياسمين  ضاحية   / عمان 

بناية رقم 11
يقتضى حضورك يوم الخميس الموافق 

24 / 10 /2019  الساعة 9:00
والتي  اعــاله  رقــم  الدعوى  في  للنظر   
اقامها عليك المدعي شركة بنك االردن 
و  سكري  اســامــة  المحاميان  وكيالها 

محمد الجريري  
و لمراجعة قلم المحكمة الستالم الئحة 

الدعوى و مرفقاتها 
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  قانون  و  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات المدنية  

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة بداية  حقوق عمان

رقم الدعوى :5 – 2 / )  3117  - 
2019    ( – سجل عام 

تاريخ الحكم :16 /9 / 2019
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عمان / وكياله المحاميان اسامة سكري و محمد 
الجريري

فايز  خضر  رامز    : عنوانه  و  تبليغه  المطلوب 
احمد 

عمان / طبربور – شارع ابو عليا – عمارة رقم 
 30

خالصة الحكم : تقرر المحكمة :
مجلة  مــن   1818 الــمــادة  باحكام  عمال   .  1
المدعى  الزام  المحكمة  تقرر  العدلية  االحكام 
دينار    55396.990 قدره  و  مبلغ  باداء  عليه 

للمدعية   
2 . 2 . عمال باحكام المواد 161 و 166 و 167 
الزام  المدنية  المحاكمات  اصــول  قانون  من 
مبلغ  و  المصاريف  و  بالرسوم  عليه  المدعى 
الف  دينار اتعاب محاماة و الفائدة القانونية من 
تثبيت  و  التام   السداد  حتى  و  المطالبة  تاريخ 

الحجز التحفظي 
حكما بمثابة الوجاهي بحق المدعى عليه قابال 
لالستئناف صدر و افهم علنا في 2019/9/16 

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة بداية  حقوق عمان

رقم الدعوى :5 – 2 / )  3114  - 
2019    ( – سجل عام 

تاريخ الحكم :16 /9 / 2019
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عمان / وكياله المحاميان اسامة سكري و 
محمد الجريري

المطلوب تبليغه و عنوانه :  
1 . مجاهد محمود خليل فنشه 

2 . عمر محمود خليل فنشه 
الفحيص / طريق ماحص – بجانب الدفاع 

المدني 
خالصة الحكم : تقرر المحكمة :

مجلة  مــن   1818 الــمــادة  باحكام  عمال 
الــزام  المحكمة  تقرر  العدلية  االحــكــام 
المدعى عليهما بالتكافل و التضامن باداء 
مبلغ و قدره 12299.348 دينار للمدعية 
الرسوم  التضامن  و  بالتكافل  وتضمينهما 
والمصاريف و الفائدة القانونية من تاريخ 
التام ومبلغ 615  السداد  المطالبة و حتى 

دينار اتعاب محاماة .  
المدعى  بحق  الوجاهي  بمثابة  حكما 
عليهما قابال لالستئناف صدر و افهم علنا 

في 2019/9/16 

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة بداية  حقوق عمان

رقم الدعوى :5 – 2 / )  3355  - 
2019    ( – سجل عام 

تاريخ الحكم :16 /9 / 2019
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عمان / وكياله المحاميان اسامة سكري و 
محمد الجريري

المطلوب تبليغه و عنوانه :  ناصر غالب 
حافظ الحنجل 

عمان / طبربور شارع بيت يافا بناية 4 
خالصة الحكم : تقرر المحكمة :

من   1818 الــمــادة  باحكام  عمال   .  1
المحكمة  تقرر  العدلية  االحكام  مجلة 
قدره  و  مبلغ  بــاداء  عليه  المدعى  الــزام 

26088.256   دينار للمدعية   
2 . 2 . عمال باحكام المواد 161 و 166 
المحاكمات  اصــول  قانون  من   167 و 
بالرسوم  عليه  المدعى  الــزام  المدنية 
اتعاب  دينار  الــف   مبلغ  و  المصاريف  و 
تاريخ  من  القانونية  الفائدة  و  محاماة 

المطالبة و حتى السداد التام  
المدعى  بحق  الوجاهي  بمثابة  حكما 
عليه قابال لالستئناف صدر و افهم علنا 

في 2019/9/16 

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة بداية  حقوق عمان

رقم الدعوى :5 – 2 / )  3113  - 
2019    ( – سجل عام 

تاريخ الحكم :16 /9 / 2019
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عمان / وكياله المحاميان اسامة سكري و 
محمد الجريري

ادهم محمد    : و عنوانه  تبليغه  المطلوب 
احمد سالمه 

االردن  شارع   – الرياضية  المدينة   / عمان 
– بناية رقم 23 

خالصة الحكم : تقرر المحكمة :
من   1818 ــادة  ــم ال بــاحــكــام  عمال   .  1
المحكمة  تقرر  العدلية  االحــكــام  مجلة 
قدره  و  مبلغ  ــاداء  ب عليه  المدعى  ــزام  ال

39408.594 دينار للمدعية   
2 . 2 . عمال باحكام المواد 161 و 166 و 
167 من قانون اصول المحاكمات المدنية 
الزام المدعى عليه بالرسوم و المصاريف 
و مبلغ الف  دينار اتعاب محاماة و الفائدة 
حتى  و  المطالبة  تاريخ  من  القانونية 

السداد التام  
حكما بمثابة الوجاهي بحق المدعى عليه 
في  علنا  افهم  و  صدر  لالستئناف  قابال 

 2019/9/16

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة بداية  حقوق عمان

رقم الدعوى :5 – 2 / )  3119  - 
2019    ( – سجل عام 

تاريخ الحكم :16 /9 / 2019
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عمان / وكياله المحاميان اسامة سكري و محمد 
الجريري

المطلوب تبليغه و عنوانه :  
1 . هيام عبد ربه عواد العنيزات  

2 . وائل سامي عبد اهلل العنيزات المهداوي 
عمان الجبيهة – الشارع الرئيسي – بناية رقم 1

خالصة الحكم : تقرر المحكمة :
االحكام  مجلة  من   1818 المادة  باحكام  عمال 
عليهما  المدعى  الزام  المحكمة  تقرر  العدلية 
قــدره  و  مبلغ  ــاداء  بـ التضامن  و  بالتكافل 
وتضمينهما  للمدعية  دينار    12464.491
و  والمصاريف  الرسوم  التضامن  و  بالتكافل 
حتى  و  المطالبة  تاريخ  من  القانونية  الفائدة 
السداد التام 625 دينار اتعاب محاماة و تثبيت 

الحجز التحفظي  .  
عليهما  المدعى  بحق  الوجاهي  بمثابة  حكما 
في  علنا  افــهــم  و  صـــدر  لالستئناف  قــابــال 

 2019/9/16

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة بداية  حقوق عمان

رقم الدعوى :5 – 2 / )  3115  - 
2019    ( – سجل عام 

تاريخ الحكم :16 /9 / 2019
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

و  سكري  اسامة  المحاميان  وكياله   / عمان 
محمد الجريري

منير  رامــي    : عنوانه  و  تبليغه  المطلوب 
صابر الشعالن 

 – الزهراء  حي  الشمالي  الهاشمي   / عمان 
بجانب كنيسة الكاثوليك 

خالصة الحكم : تقرر المحكمة :
من   1818 الــمــادة  بــاحــكــام  عــمــال   .  1
المحكمة  تقرر  العدلية  االحــكــام  مجلة 
قدره  و  مبلغ  بــاداء  عليه  المدعى  الــزام 

19006.548  دينار للمدعية   
2 . 2 . عمال باحكام المواد 161 و 166 و 
المدنية  المحاكمات  اصول  قانون  من   167
المصاريف  و  بالرسوم  عليه  المدعى  الزام 
و مبلغ951   دينار اتعاب محاماة و الفائدة 
القانونية من تاريخ المطالبة و حتى السداد 

التام  
عليه  المدعى  بحق  الوجاهي  بمثابة  حكما 
في  علنا  افهم  و  صــدر  لالستئناف  قابال 

 2019/9/16

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة بداية  حقوق عمان

رقم الدعوى :5 – 2 / )  3359  - 
2019    ( – سجل عام 

تاريخ الحكم :16 /9 / 2019
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

و  سكري  اسامة  المحاميان  وكياله   / عمان 
محمد الجريري

المطلوب تبليغه و عنوانه :  احمد عبد الحليم 
صابر جازيه 

المنارة درج احمد شحاده منزل  عمان / جبل 
احمد جازيه 

خالصة الحكم : تقرر المحكمة :
مجلة  من   1818 المادة  باحكام  عمال   .  1
االحكام العدلية تقرر المحكمة الزام المدعى 
عليه باداء مبلغ و قدره 15836.161  دينار 

للمدعية   
و   166 و   161 المواد  باحكام  عمال   .  2  .  2
المدنية  المحاكمات  اصول  قانون  من   167
المصاريف  و  بالرسوم  عليه  المدعى  الزام 
الفائدة  و  محاماة  اتعاب  دينار  الف   مبلغ  و 
القانونية من تاريخ المطالبة و حتى السداد 

التام  
عليه  المدعى  بحق  الوجاهي  بمثابة  حكما 
في  علنا  افهم  و  ــدر  ص لالستئناف  قابال 

 2019/9/16
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اعالن بيع اول صادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية شمال عمان 
بالقضية التنفيذية رقم 2018/6545 ع

والمتكونة بين: -
المحــكوم له:- بنك االسكان للتجارة والتمويل وكيله المحامي حمدان العبادي

والمحكوم عليه / المدين :- نضال سليمان محمود بشناق   
 

تعلن دائرة التنفيذ للعموم بأنه سيباع بالمزاد العلني الشقة  رقم 1394/121 من حوض التالع الشمالي  رقم )2(  لوحة رقم )1( القرية تالع العلي  من اراضي شمال عمان والعائدة ملكيتها 
للمدين نضال سليمان محمود بشناق   والمرهونة لصالح بنك االسكان للتجارة والتمويل بموجب سند تامين الدين رقم 3117 معامله رقم 218 تاريــــخ 2014/11/20  من الدرجة االولى 

والمسجلة لدى دائرة تسجيل اراضي شمال عمان لقاء مديونية المدين اعاله  .
** وصف العقار :-

 • رقم القطعة : 1394                                      - تنظيم القطعة : سكن د 
 • اسم ورقم الحوض : التالع الشمالي-2-                - مديرية التسجيل : اراضي شمال عمان 

 •  مساحة الشقة : طابق ثاني 95 م2 + طابق ثالث 95 م2 
 • رقم الشقة : 121                                               - نوع االرض : طوابق وشقق

 • اسم ورقم القرية : تالع العلي -119- 
 • الموقع : حي التالع الشمالي – مديرية منطقة تالع العلي وام السماق وخلدا – ضمن حدود امانة عمان  الكبرى – وتقع الى الغرب من شارع احد ) الرئيسي ( . والى الشرق من قاعدة السالح  

الجوي . وجنوب شرق مسجد سيدالمرسلين وبالقرب منه. 
 • اسم الشارع : تقع على شارع حافظ عبداللطيف عامر ويقع على الحد الشرقي لقطعة االرض وهو شارع معبد على كامل سعته . 

 • رقم البناء : 9 
** وصف الشقة ) موضوع وضع اليد (  :-

 • ان العقار موضوع وضع اليد هو عبارة عن الشقة الشمالية من الطابق الثاني مساحته 95 م2 ويتبع لها الشقة الشمالية من الطابق الثالث ومساحتها 95 م2 عدا سطحها المعتبر منافع 
مشتركة ) والشقة مقسمة الى شقتين في الطابق الثاني وشقتين في الطابق الثالث ( وهي شقة سكنية منشأة من الدكه واالسمنت و الخرسانة المسلحة . يوجد على قطعة االرض بناء 
مكون من ستة طوابق ) تسوية ثانية . تسوية اولى . وارضي واول . وثاني وثالث (  وواجهات البناء جميعها من الحجر االبيض . ويوجد في طابق التسوية الثانية الخدمات + شقة ويوجد في 
الطابق االول شقة واحدة . ويوجد في الطوابق التسوية االولى و االرضي شقتين بشكل دوبلكس ويوجد في الطابقين الثاني و الثالث شقتين بشكل دوبلكس . وعدد الشقق في البناء 6 

شقق . و الخدمات المشتركة في الطابق التسوية الثانية حيث يوجد فيه مواقف للسيارات وغرفة حارس + شقة .
 • الشقة عبارة عن الشقة الشمالية من الطابق الثاني ويتبع لها الشقة الشمالية من الطابق الثالث              ) والشقة مقسمة الى شقتين في الطابق الثاني وشقتين في الطابق الثالث ( 

وهي مكونة كاالتي :- 
الشقة في الطابق الثاني – الشقة االولى :- هي شقة مدخلها من مكرر الدرج :- وهي مكونة من شقة شمالية شرقية مكونة من غرفة نوم واحدة . وحمام افرنجي مع شاور وصالة ضيوف 
. ومطبخ راكب صغير من الخشب . التشطيبات جيدة حيث الدهان املشن في الشقة كاملة وبالط االرضيات من بالط السيراميك والمطبخ راكب ومكون من واجهتين سفليتين وعلويتين 
من الخشب –صغير- وجدران وارضيات المطبخ والحمام من السيراميك وطقم الحمام راكب واالبواب الداخلية من خشب الكبس المحلي –التيه – والباب الخارجي من خشب الحشو . والنوافذ 
من االلمنيوم والزجاج . واالباجورات تعمل يدويا . وال يوجد حديد حماية على النوافذ . وال يوجد تدفئة . والشقة مشغولة ومؤجرة مفروش للسيد / عبدالباسط المومني واسرته – مفروش 

بايجار مقداره 200 دينار شهري – وقت الكشف . 
 • الشقة في الطابق الثاني – الشقة الثانية :- هي شقة مدخلها من مكرر الدرج : وهي مكونة من شقة شمالية غربية مكونة من غرفة نوم واحدة . وحمام افرنجي مع شاور . وصالة 
ضيوف . ومطبخ راكب صغير من الخشب . وفرندة غربية . و التشطيبات جيدة حيث الدهان  تطبيع في الصالون واملشن في باقي عناصر الشقة . وبالط االرضيات من بالط السيراميك 
. والمطبخ راكب ومكون من واجهتين سفليتين وعلويتين من الخشب –صغير- وجدران وارضيات المطبخ والحمام من السيراميك وطقم الحمام راكب واالبواب الداخلية من خشب الكبس 
المحلي –التيه – والباب الخارجي من خشب الحشو . والنوافذ من االلمنيوم والزجاج . واالباجورات تعمل يدويا . وال يوجد حديد حماية على النوافذ . وال يوجد تدفئة . والشقة مشغولة ومؤجرة 

مفروش للسيد / مروان ابو زيتون– مفروش بايجار مقداره 200 دينار شهري – وقت الكشف .
  •  الشقة في الطابق الثالث – الشقة الثالثة :- هي شقة مدخلها من مكرر الدرج : وهي  مكونة من شقة شمالية شرقية مكونة من غرفة نوم واحدة . وحمام افرنجي مع شاور . وصالة 
ضيوف . ومطبخ راكب صغير من الخشب .التشطيبات جيدة حيث الدهان تطبيع ويوجد واجهات من السيراميك وبعض الجهات املشن ) يوجد ترطيب شديد في الجدران وفي االسقف ( 
وبالط االرضيات من بالط السيراميك . والمطبخ راكب ومكون من واجهتين سفليتين وعلويتين من الخشب وجدران وارضيات المطبخ والحمام من السيراميك وطقم الحمام راكب واالبواب 
الداخلية من خشب الكبس المحلي – التيه – والباب الخارجي من خشب الحشو . والنوافذ من االلمنيوم والزجاج . واالباجورات تعمل يدويا . وال يوجد حديد حماية على النوافذ . وال يوجد تدفئة 

. والشقة مشغولة ومؤجرة للسيدة / اشواق السهلي – مفروش بايجار مقداره 200 دينار شهري – وقت الكشف . 
 • الشقة في الطابق الثالث – الشقة الرابعة :- هي شقة مدخلها من مكرر الدرج : وهي  مكونة من شقة شمالية غربية مكونة من غرفة نوم واحدة . وحمام افرنجي مع شاور . وصالة ضيوف 
. ومطبخ راكب صغير من الخشب في مدخل الشقة مفتوح على صالون الضيوف . التشطيبات جيدة حيث الدهان تطبيع ويوجد واجهات من السيراميك وبعض الجهات املشن ) يوجد ترطيب 
شديد في الجدران وفي االسقف ( وبالط االرضيات من بالط السيراميك . والمطبخ راكب ومكون من واجهتين سفليتين وعلويتين من الخشب صغير وجدران وارضيات المطبخ والحمام من 
السيراميك وطقم الحمام راكب واالبواب الداخلية من خشب الكبس المحلي – التيه – والباب الخارجي من خشب الحشو . والنوافذ من االلمنيوم والزجاج . واالباجورات تعمل يدويا . وال يوجد 

حديد حماية على النوافذ . وال يوجد تدفئة . والشقة غير مشغولة  وهي مفروشة )تؤجر مفروشة ( وقت الكشف .
 • يوجد موقف لسيارة خاص بالشقة في طابق التسوية الثانية.

 • الشقق مشغولة من قبل مستأجرين وحسب ماذكر اعاله – وقت الكشف – . 
  • الشقة مخدومة بمكرر للدرج بالطاته من الرخام وله دربزين من الحديد – وال يوجد مصعد لخدمة البناء – وقت الكشف - . 

 • عمر البناء بما يزيد عن خمسة عشر عامًا . 
 • جميع الخدمات من ماء وكهرباء واتصاالت وشوراع معبدة متوفرة في الموقع وهو موقع جيد . 

** التقدير  :-
 • قدر سعر المتر المربع الواحد من مساحه الشقة الشمالية من الطابق الثاني مساحته 95 م2 ويتبع لها الشقة الشمالية من الطابق الثالث ومساحتها 95 م2 بمبلغ 500 دينار شامال ما 

يتبعها من ارض العقار والخدمات المشتركة . 
 • قدر قيمة الشقة شامال ما يتبعها من ارض العقار والخدمات المشتركة كما يلي

قيمة الشقة = ) مساحة الشقة االجمالية   *  سعر المتر المربع ( 
) ) 95 م2  + 95 م 2( * 500 دينار/م2 = 95000 دينار ( 

) خمسة وتسعون الف دينار ( 
فعلى من يرغب بالشراء مراجعة هذه الدائرة خالل مدة ثالثون يوما من اليوم الذي يلي تاريخ نشر هذا االعالن بالصحف المحلية مصطحبا معه 10% من القيمة المقدرة أو مراجعة موقع 

الوزارة للمزواده الكترونيا )auctions.moj.gov.jo( علما بأن اجور النشر والداللة والطوابع تعود على المزاود االخير على ان ال تقل المزاودة عن 50% من القيمة المقدرة.
مأمور تنفيذ محكمة بداية  شمال عمان 

وزارة العدل
محكمة صلح جزاء اربد

مذكرة تبليغ مشتكى عليه/بالنشر
رقم الدعوى 3-15/ )2019/9912( 

سجل عام
الهيئة/ القاضي مهند هزيم عواد العمرو

سعد  يحيى  وعد  عليه  المشتكى  اسم 
حوراني

العمر 28 سنة
سوبر  بجانب  عان  كفر  اربــد  العنوان: 

ماركت ابو سامر
قضية  في  كاذبة  يمين  حلف  التهمة: 

حقوقية )1/221(
الموافق  الثالثاء  يوم  حضورك  يقتضي 
2019/10/29 الساعة 9.00 للنظر في 
عليك  اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى 
مصطفى  عدي  ومشتكي  العام  الحق 

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

المحاكمات الجزائية

اعالن بيع للمرة الثانية
صادر عن دائرة تنفيذ محكم بداية 

مادبا في القضية التنفيذية رقم 
2019/3692

الحجاحجة/ خلف  طارق  له:  المحكوم  بين  والمتكونة 
وكيلها المحامي مالك الزينات 

ابو  عبدالرحمن  خالد  اشــرف   -1 عليهم:  والمحكوم 
حشيش

2- نسرين محمد موسى المشاعله
بيع  الدائرة  هذه  طريق  عن  تقرر  بانه  للعموم  يعلن 
رقم  االرض  قطعة  ضمن  والواقعة   101 رقم  الشقة 
مادبا  اراضي  من  عمان  طريق   20 رقم  حوض   1192
وهي مملوكة على الشيوع وحصص المدعى عليها )36 

حصة من اصل 104 حصة( ومساحتها 158م2.
القطعة تبعد الى الشرق الجنوبي من وسط البلد حوالي 
تجاري  واحدهما  معبدين  شارعين  على  وتقع  900م 
)شارع جلول( القطعة موجود فيها تنظيم تجاري وجميع 
الخدمات متوفرة وهي طابق االرضي كامال عدا سطحها 
وتتكون من غرفتين نوم وحمام عربي وثالثة غرف نوم 

مع حمام وشور ومغسلة وموزع ومطبخ راكب قديم 
وارض  للشقة  اجمالي  قيمة  الخبراء  قدر  عليه  وبناء 
دينار  الف  واربعون  سبعة   )47870،40( بمبلغ  العقار 

وثمانمائة وسبعون دينار و400 فلس.
تنفيذ  دائرة  مراجعة  الدخول  الرغبة في  له  فمن  وعليه 
هذا  نشر  تاريخ  من  يوم   15 خالل  مادبا  بداية  محكمة 
تأمينا  معه  مصطحبا  المحلية  الصحف  باحدى  االعالن 
النشر  اجور  بأن  علما  المقدرة  القيمة  من   %10 بواقع 
ال  ان  على  االخير  المزاود  على  تعود  والطوابع  والداللة 

يقل بدء المزاودة عن %50.
مأمور تنفيذ محكمة بداية مادبا

وزارة العدل
محكمة صلح حقوق بني عبيد

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه/بالنشر

رقم الدعوى 1-28/ )2019/876(- 
سجل عام

فالح  محمد  قــاســم  الهيئة/القاضي 
العودات

اسم المدعى عليه وعنوانه: احمد محمد 
سليمان كساسبه

اربد الحصن طريق اربد الحسن صاحب 
الصريح  مثلث  قرب  وشاي  قهوة  بوفيه 

بجانب دهانات اسطنبول
يقتضي حضورك يوم الخميس الموافق 
2019/10/31 الساعة 9.00 للنظر في 
عليك  اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى 
الشقيرات  عوض  منير  صفاء  المدعي 

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

المحاكمات المدنية.

وزارة العدل
دائرة تنفيذ سحاب

اعالن بيع مركبة بالمزاد العلني
رقم الدعوى التنفيذية11-7/)824-

2019( - سجل عام
العلني  المزاد  للبيع في  بأنه مطروح  للعموم  يعلن 
القضية  فــي  سحاب  تنفيذ  ــرة  دائـ طريق  ــن  وع

التنفيذية رقم اعاله والمتكونة بين:
المحكوم له/الدائن: عماد الدين محمود عبدالرحمن 
موسى  تيسير  احمد  احمد  المحامي  وكيله  عليان 

العرميطي
والمحكوم عليه/المدين: كاظم خالد احمد نعمان

المركبة رقم 92688 ترميز 14 نوع نيسان صني 
موديل 2011

الغاز  ــارة  اش بعد  العدالة  كــراج  لــدى  والمحجوزة 
MOG. في  والكائن  الــدوار  قرب  البيضه  منطقة 

GOV.JO
والعائدة ملكيتها للمحكوم عليه/المدين اعاله.

الدخول الى  المزاد  فعلى من يرغب باالشتراك في 
العدل/ بوزارة  الخاص  االلكتروني  المزادات  موقع 

بيانات  لمشاهدة   https://auctions.moj.gov.jo
القيمة  من   %10 التأمين  قيمة  ــع  ودف المركبة 
المقدرة للمركبة من قبل الخبير الفني وهي 3400 
دينار )الكترونيا( وذلك من تاريخ هذا االعالن وحتى 

تاريخ 2019/10/23 الساعة 1،00 م
على  تعود  والداللة  والطوابع  الرسوم  بأن  علما 

المشتري.
واقبلوا االحترام،،،

مأمور التنفيذ سحاب
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محكمة الرصيفة الشرعية
الرقم: 2019/2665
الرقم: 2019/2663

التاريخ: 1441/2/14هـ
الموافق: 2019/10/13

اعالن تبليغ حضور جلسة/بالنشر
صادر عن محكمة الرصيفة الشرعية

الى المدعى عليه: خالد رشدي عارف الرمضان/
مكان  واخر  امريكا  في  االقامة  مكان  مجهول 
حلويات  دخلة  الشمالي  الرصيفة  في  له  اقامة 
القاضي سابقا عمارة رقم 11 طابق اول بيت 

مستأجر
في  المحكمة  هذه  الى  حضورك  يقتضي  لذا 
الساعة  الموافق 2019/10/24  الخميس  يوم 
الشرعية  الدعوى  في  للنظر  صباحا  التاسعة 
اجرة  وموضوعها:   2019/2663 اساس  رقم 
رقم  الشرعية  ــوى  ــدع وال ومسكن  حضانة 
اساس 2019/2662 وموضوعها نفقة تعليم 
والمقامة عليك من قبل زوجتك المدعية: امل 

يوسف علي ابو ديه
او  المعينين  والوقت  اليوم  في  تحضر  لم  فاذا 
لم ترسل وكيال عنك او لم تبد للمحكمة معذرة 
مشروعة عن تخلفك حضور الجلسة، فسيجري 
تبليغك  جرى  وعليه  الشرعي،  االيجاب  بحقك 
 1441/2/14 في  تحريرا  االصول  حسب  ذلك 

وفق 2019/10/13،
قاضي محكمة الرصيفة الشرعية 
احمد قبالن زريقات

دائرة تنفيذ محكمة بداية مادبا
الرقم: 2019/3283

التاريخ: 2019/10/17
وزارة العدل

اعالن بيع بالمزاد العلني للمرة االولى
صادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية مادبا في 

القضية رقم 2019/3283 
عبدالغني  ابتسام  لها  المحكوم  بين  ما  والمتكونة 

البريزات/وكيلها المحامي طايل البريزات
ــة ــح ــال ــص ــم ــر ال ــيـ ــي خـ ــلـ ــوم عــلــيــه عـ ــكـ ــحـ ــمـ  والـ
يعلن للعموم انه مطروح للبيع بالمزاد العلني عن طريق 
تويوتا  نوع   21-95753 رقم  المركبة  الدائرة  هذه 
رقم  القضية  لحساب  المحجوزة   2010 موديل  بريوس 
يمين  امامي  الشصي  فان  الخبرة  تقرير  وحسب  اعاله 
وشمال  يمين  وخلفي  الراس  ع  دقة  شمال  وامامي  جيد 
جيد والبودي به ضربة على الجناح االمامي شمال واعادة 
تركيب جيبة السائق االمامية يمين وان فحص المحرك 
وان  وشغالة  مفتاح  بها  يوجد  والسيارة   %60 ميكانيكيا 
المركبة  ودهان  كلين  دراي  الى  بحاجة  الداخلية  الغرفة 
االنزالق  ومانع  جيد  والجنطات  الكاوتشوك  وكذلك  جيد 
يعمل وبها اضافات شاشة وتحكم طارة وفتحة بالسقف 
وفرش جلد والبصمة وهي مرخصة لغاية 2019/11/2 
هذه  في  المقدم  الخبرة  تقرير  في  ورد  حسبما  وهذا 
القضية ومرفقاته وقد قدر الخبير قيمة المركبة )7700( 
سبعة االف وسبعمائة دينار اردني علما بان مكان وجود 

المركبة في كراج بيسالن.
مراجعة  بالمزاد  الــدخــول  فــي  رغبة  لــه  فمن  وعليه 
الموافق  االثنين  يوم  مادبا  بداية  محكمة  تنفيذ  دائرة 
من   %10 بواقع  تأمينا  معه  مصطحبا   2019/10/29
والداللة  النشر  اجور  بأن  علما  للسيارة،  المقدرة  القيمة 

والطوابع تعود على المزاود االخير.
مأمور تنفيذ مادبا

اعالن بيع بالمزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان

بالدعوى التنفيذية رقم 
)2018/25275ص(

هذه  طريق  وعن  العلني  للمزاد  مطروح  بانه  للعموم  يعلن 
الدائرة في القضية التنفيذية 

المتكونة بين المحكوم له: نائل حامد محمد الهندي واخرون
ابــرار(  و)محمد  مطر  محمد  نــواف  قصي  عليهما:  والمحكوم 

عبدالعزيز سليمان المعايطة
المحجوزات التالية:

1- مكتب سكرتيرة خشب وستنالس مع وحدة ادراج عدد 3 لون 
بني/مستعمل السعر 130،

2- كرسي دوار جلد عدد 3 لون بني/مستعمل السعر 30 دينار.
n/مستعمل   1277 رقمها  اسود  لون   hp تصوير  ماكنة   -3

السعر 40 دينار.
السعر  بني/مستعمل  لون  خشبي  مساعد   + ادراج  وحدة   -4

30 دينار.
5- طربيزة خشب لون اسود عدد 1 + عالقة مالبس حديد لون 

اسود عدد 1/مستعمل السعر 7 دنانير.
6- كرسي جلد لون بني عدد 2 ثابت/مستعمل السعر 20 دينار.
7- مكتب مدير خشب عدد 1 + وحدة ادراج عدد 2 لون بني/

مستعمل السعر 150 دينار.
السعر  1/مستعمل  عدد   LG نوع  فالت  كمبيوتر  شاشة   -8

15 دينار.
9- منظر جبصين لون ذهبي عدد 4 + متكه + حافظة اوراق/

مستعمل السعر 4 دنانير.
وعليه قدرت القيمة االجمالية للمحجوزات مبلغ 426 دينار.

موقع  الــى  الدخول  المزاد  في  باالشتراك  يرغب  من  فعلى 
https://auctions./العدل المزادات االلكتروني الخاص بوزارة 

moj.gov.jo لمشاهدة بيانات المركبة ودفع قيمة التأمين %10 
وهي  الفني  الخبير  قبل  من  للمحجوزات  المقدرة  القيمة  من 
426 دينار )الكترونيا( وذلك من تاريخ هذا االعالن وحتى تاريخ 
والطوابع  الرسوم  بأن  علما   ،2،30 الساعة   2019/10/28

والداللة تعود على المشتري. 
مأمور تنفيذ محكمة بداية عمان

وزارة العدل
دائرة تنفيذ محكمة صلح سحاب

الرقم: 2018/1613 ك
اعالن بيع قطعه ارض او عقار بالمزاد العلني 

للمرة الثالثة
صادر عن دائرة تنفيذ محكمه صلح سحاب في 

القضيه التنفيذيه رقم 2018/1613 ك
يعلن للعموم بانه تقرر في القضيه التنفيذيه 

رقم
2018/1613 ك والمتكونه فيما بين المحكوم 

له : عبد اهلل حسام المصري
والمحكوم عليه:  خالد احمد علي الزيود

االرض  المحكوم عليه في قطعه  بيع حصص 
رقم 8 حوض 3 

بير العدس قريه سحاب من اراضي جنوب عمان 
والبالغه 6539 حصه من اصل 415800

حصه اي مساحه 1154783 متر مربع
ويبلغ سعر المتر فيها 35 دينار

اي بمجموع وقدرة 40417400
دينار اربعون الفا واربع مائه وسبعه عشر دينار 

و 400 فلس
دائرة  الى  الحضور  بالشراء  يرغب  من  فعلى 
تنفيذ سحاب خالل ثالثين يوما من اليوم الذي 
يلي تاريخ نشر هذا االعالن بالصحيفه المحليه 
علما  المقدرة  القيمه  من   %10 معه  مصطحبا 
على  تعود  والــداللــه  والطوابع  الــرســوم  بــان 

المشتري
مامور التنفيذ غالب الشطرات

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه صادرة عن 

محكمة بداية حقوق عمان  
رقم الدعوى : 5 – 2 / ) 3942  - 

2019 ( – سجل عام  
الدين  ناصر  اسامة    : القاضي  الهيئة 

راشد دروزه 
اسم المدعى عليه و عنوانه : عبد الفتاح 

محمد عبد اهلل الجاروشي 
المغير – قرب مسجد زيد  / حي  الزرقاء 

بن الخطاب 
الموافق  االربعاء  يوم  يقتضى حضورك 

23 / 10 /2019  الساعة 8:15
والتي  اعــاله  رقــم  الدعوى  في  للنظر   

اقامها عليك بنك االردن 
و  سكري  اســامــة  المحاميان  وكيالها 

محمد الجريري  
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 

قانون اصول المحاكمات المدنية  

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه صادرة عن 

محكمة بداية حقوق شرق عمان  
رقم الدعوى : 3 – 2 / ) 238  - 

2019 ( – سجل عام  
مصطفى  خلف  ياسر    : القاضي  الهيئة 

المحادين 
اسم المدعى عليه و عنوانه : فوزي عبد 

الرزاق احمد المحتسب 
السباق  نــادي  الجنوبية  ماركا   / عمان 
عمارة  اهلل  رسول  اصحاب  مسجد  قرب 

رقم 17 
الموافق  الثالثاء  يوم  حضورك  يقتضى 

29 / 10 /2019  الساعة 9:00
والتي  اعــاله  رقــم  الدعوى  في  للنظر   

اقامها عليك بنك االردن 
وكيالها المحاميان اسامة سكري و احمد 

القضاة 
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 

قانون اصول المحاكمات المدنية  

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه صادرة عن 

محكمة بداية حقوق عمان  
رقم الدعوى : 5 – 2 / ) 3936  - 

2019 ( – سجل عام  
الدين  ناصر  اسامة    : القاضي  الهيئة 

راشد دروزه 
اسم المدعى عليه و عنوانه : باسمة خير 

الدين عبد الجواد الجزار 
شارع   – الرونق  حي  االستقالل   / عمان 

االستقالل – بناية 98
الموافق  االربعاء  يوم  يقتضى حضورك 

23 / 10 /2019  الساعة 8:15
والتي  اعــاله  رقــم  الدعوى  في  للنظر   

اقامها عليك بنك االردن 
المحاميان اسامة سكري و عبد  وكيالها 

اهلل المالحمة   
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 

قانون اصول المحاكمات المدنية  

محكمة الزرقاء االبتدائية 
دائرة التنفيذ 

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ محكمة 
بداية  الزرقاء 

رقم الدعوى التنفيذية 2017/1938
التاريخ 2019/10/6 م

نصر  احمد  المدين  عليه/  المحكوم  اسم 
اهلل سليم ابو جراد الحويطات
العنوان: مجهول مكان االقامة

رقم  التنفيذية  بالقضية  تقرر  حيث 
اعاله اخطارك انه تم تقدير قيمة قطعة 
المعمر(   /2( حوض   )712( رقم  االرض 
عطل  قرية  اراضي  من   )60( لوحة  رقم 
محافظة  اراضي  من  والرصيفة  الزرقاء 
وانشاءات  ابنية  من  وماعليها  الــزرقــاء 
بقيمة اجمالة )59000 دينار اردني( ذلك 

حسب تقرير الخبرة المرفق طيه.
من  )3/13/ب(  الــمــادة  باحكام  وعلما 
تامينا  منقولة  الغير  االموال  وضع  قانون 
مدة  خــالل  االعــتــراض  لــك  يحق  للدين 
لدى  االخطار  تبليغك هذا  تلي  ايام  عشر 
ستقوم  ذلك  وخالف  االستئناف  محكمة 
المعامالت  بمباشرة  الزرقاء  تنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة بحقك.
ع / مأمور التنفيذ الزرقاء
مريم الغويري

اخــــطار صادر عن دائرة 
تنفيذ محكمة سحاب 

رقم الدعوى التنفيذية :-  2019/1280 ع 
اســم المحكوم عليه / المدين :-  رضا سعود صالح عبدالهادي .

اخر عنوان له:  عمان – سحاب – حي عقل – شرق مسجد االوابين.  
رقم سند الرهن: )336( معاملة رقم  117   تاريخ  2018/02/18  

محل صدوره تسجيل أراضي جنوب عمان
قيمة الدين: )146000( دينار والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة 

ان وجدت والفائدة ان وجدت 
هذه  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما  ثالثون  خالل  تــؤدي  ان  عليك  يجب 
المحامي  وكيله  والتمويل  للتجارة  االسكان  بنك  الدائن  الى  االخطار 

بشار العجارمة  . 
المبلغ المبين أعاله،

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

قانونا بحقك.
مأمور التنفيذ محكمة سحاب

اخــــطار صادر عن دائرة 
تنفيذ محكمة صلح سحاب 

رقم الدعوى التنفيذية :-  2018/764 ع 
للصناعات  الهندسية  التقنية  شركة    -: المدينين   / عليهم  المحكوم  اســم 

الكهروميكانيكية
شركة النور للتقنيات التكنولوجية

مقابل   – االول  الباب   – الصناعية  المدينة   – سحاب   – عمان  له:   عنوان  اخر 
المنطقة الحرة.  

تاريخ  2008/12/04  محل  الرهن: )1004( معاملة رقم  22    رقم سند 
صدوره تسجيل أراضي جنوب عمان

قيمة الدين: )360000( دينار والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت 
والفائدة ان وجدت 

يجب عليك ان تؤدي خالل ثالثون يوما تلي تاريخ تبليغك هذه االخطار الى 
الدائن بنك االسكان للتجارة والتمويل وكيله المحامي بشار العجارمة  . 

المبلغ المبين أعاله،
واذا انقضت هذه المده ولم تؤد الدين المذكور او تعرض التسوية القانونية 

ستقوم دائرة التنفيذ بمباشرة المعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك.
مأمور التنفيذ محكمة صلح سحاب 

اعالن بيع انذار نهائي صادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية شرق عمان
بالقضية التنفيذية رقم 2018/2467 ع

والمتكونة بين: -
المحــكوم له:- بنك االسكان للتجارة والتمويل وكيله المحامي صدام الرحامنة  

والمحكوم عليه:- المدين  / ايهاب عيسى عوده حدادين 

تعلن دائرة التنفيذ للعموم بأنه سيباع بالمزاد العلني وبناءا على قرار رئيس التنفيذ الشقة رقم 78/111 وهي الشقة الشرقية من الطابق 
البلد رقم 1  قرية النويجيس من اراضي شرق  البناء المقام على قطعه األرض رقم 78 من حوض  االول عدا سطحها والواقعه ضمن 
عمان والعائدة ملكيتها للمدين إيهاب عيسى عوده حدادين والمرهونة من الدرجة األولى لصالح بنك االسكان للتجارة والتمويل بموجب 

سند تامين الدين رقم 1441 معاملة رقم 114 تاريخ 2006/8/17  لدى دائرة تسجيل أراضي شرق عمان لقاء مديونية المدين اعاله .
اوال:- وصف العقار:-

 • هي الشقة الشرقية من الطابق االول رقم 111 الواقعة ضمن البناء القائم على قطعة االرض رقم 78 حوض 1 البلد من اراضي قرية 
النويجيس التابع لمديرية تسجيل اراضي شرق عمان .

 • منطقة العقار ) موضوع الدعوى ( اعاله من المناطق المنظمة / سكن حسب المخطط التنظيمي للقطعة ومخدومة بكافة الخدمات وعلى 
شارعين معبدين وهما كلثوم بن الهدم من الجنوب وشارع اخر غير مسمى من الغرب .

للعائلة ومطبخ خشب وغرفة جلوس وصالون ضيوف وبلكون  • الشقة مكونه من 3 غرف نوم احدهم ماستر مع حمام وحمام إضافي   
بمشربيات مع حمام وسيراميك للشقة والشبابيك المنيوم مع حمايات واالبواب خشب مدهون واباجور وديكورات واناره ومستوى التشطيب 

عادي
 • الشقة مشغولة من مستاجر بقيمة 300 دينار شهري / السيد عبدالمحسن نواف مصطفى االسعد.

 • الشقة تقع في منطقة سكنية ومخدومة بكافة الخدمات وان البناء تشطيبه جيد وعادي وموقعه على شوارع معبده وهو متوسط العمر 
نسبيا وحسب االسعار الدارجة للشقق والبيوت من حيث مساحتها وموقعها وعمرها ونوع البناء وعمره واسعار السوق بمثل هذا الوقت لشقة 

مماثلة نقدر سعر المتر مربع من مساحة البناء شاملة الخدمات كما يلي :
مجموع المساحة للشقة 171م 2 وقدر سعر المتر مربع من الشقة شامل االرض والخدمات بسعر 375 دينار/م2

وعليه يكون قيمة الشقة كامال مع حصتها من االرض والخدمات = 171م2 ×375 دينار/م2= 64125 دينار.
وقد تمت المزاودة على العقار من قبل الدائن المرتهن بنك اإلسكان بمبلغ 32.063 دينار

وعلى من يرغب بالشراء مراجعة هذه الدائرة خالل مدة خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ نشر هذا االنذار بالصحف المحلية 
مصطحبا معه 10% من القيمة المقدرة أو مراجعة موقع الوزارة للمزواده الكترونيا )auctions.moj.gov.jo( علما بأن اجور النشر والداللة 

والطوابع تعود على المزاود االخير على ان ال تقل نسبه الضم عن 5 %  من بدل المزاد االخير.
مأمور تنفيذ محكمة بداية شرق عمان

اعالن بيع رابع صادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية شرق عمان
بالقضية التنفيذية رقم 2015/5066 ع

والمتكونة بين   :-
المحــكوم له    :  بنك االسكان للتجارة والتمويل وكيله المحامي صدام الرحامنه.

والمحكوم عليه : المدين / محمد سيد محمد المكاوي.

تعلن دائرة التنفيذ للعموم بأنه سيباع بالمزاد العلني الشقة رقم )102( وهي الشقة الشمالية  الغربية من الطابق االرضي وتوابعها عدا 
سطحها والواقعه ضمن البناء المقام على قطعه األرض رقم )6083( حوض الونانات رقم )2( لوحة رقم )10( قرية )ماركا( أراضي )شرق 
عمان( والعائدة ملكيتها للمدين )محمد سيد محمد المكاوي( والمرهونة لصالح بنك االسكان للتجارة والتمويل بموجب سند تامين دين رقم 

)702( معامله رقم )111( تاريــــخ 2007/04/11 من الدرجة االولى  لدى دائرة تسجيل أراضي شرق عمان.
وصف العقار:

 • العقار موضوع الدعوى عبارة عن الشقة رقم )102( من البناء القائم على قطعة االرض رقم )6083( حوض رقم )2( الونانات من اراضي 
ماركا التابعة لمديرية تسجيل اراضي شرق عمان محافظة العاصمة وقطعة االرض المقام عليها البناء غير منتظمة الشكل وكذلك البناء 

القائم غير منتظم ، يحدها من الجهتين الشرقية شارع كليلة ودمنة والجنوبية شارع البوزجاتي. 
 • البناء يحمل الرقم )1( حسب ترقيم امانة عمان الكبرى، والبناء القائم عليها غير منتظم الشكل ويقع الى مدرسة الشريف حسين بن 

ناصر الثانوية الشاملة ومدرسة طلحة بن عبداهلل االساسية للبنين.
 • البناء مكون من ستة طوابق هي طابقين تسوية وطابق ارضي واول وثاني وثالث شقق سكنية ، واجهات البناء من الحجر النظيف والدرج 

من الرخام مع درابزين من الحديد، البناء بحالة جيدة.
 • مساحة الشقة موضوع الدعوى وهي الشقة الشمالية الغربية من الطابق االرضي عدا سطحها تساوي )128( متر مربع.

 • الشقة موضوع الدعوى مملوكة بالكامل للسيد )محمد سيد محمد المكاوي( حسب سند التسجيل الصادر عن تسجيل اراضي شرق عمان. 
 • الشقة مكونة من صالة وثالثة غرف للنوم منها واحدة للضيوف وفرندة وحمام عائلي ومطبخ، بالط االرضيات من بالط الموزايكوالبلدي، 
من  الشبابيك  الخشب،  من  الداخلية  االبواب  وعلوية،  سفلية  المطبخ  خزائن  السيراميك،  بالط  من  والمطبخ  الحمامات  وجدران  ارضيات 

االلمنيوم مع حديد حماية، باب المدخل الرئيسي من الخشب مع باب حديد حماية.
 • ديكورات من الجبصين في سقف الصالة.

 • الشقة مشغولة من المالك )محمد سيد محمد المكاوي(.
التقديرات :- 

تم تقدير قيمة المتر المربع من مساحة الشقة شامال نصيبه من االرض والخدمات بمبلغ )300( دينار وعليه تكون اجمالي قيمة الشقة 
)128م2 * 300 دينار( = 38400 دينار.

ثمانية وثالثون الفا واربعمائة دينار.
وقد تمت المزاودة على العقار من قبل الدائن المرتهن بنك اإلسكان بمبلغ 19200 دينار

فعلى من يرغب بالشراء مراجعة هذه الدائرة خالل مدة خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ نشر هذا االعالن بالصحف المحلية 
مصطحبا معه 10% من القيمة المقدرة أو مراجعة موقع الوزارة للمزواده الكترونيا )auctions.moj.gov.jo( علما بأن اجور النشر والداللة 

والطوابع تعود على المزاود االخير على ان ال تقل نسبة الضم عن 2% من بدل اخر مزاد
مأمور تنفيذ محكمة بداية شرق عمان

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه صادرة عن 

محكمة بداية حقوق عمان  
رقم الدعوى : 5 – 2 / ) 3944  - 

2019 ( – سجل عام  
الدين  ناصر  اسامة    : القاضي  الهيئة 

راشد دروزه 
هشام   : عنوانه  و  عليه  المدعى  اسم 

يعقوب احمد سلمان 
شارع   – المستندة   – علندا  ابو   / عمان 

الشهراء – بناية رقم 10 
الموافق  االربعاء  يوم  يقتضى حضورك 

23 / 10 /2019  الساعة 8:15
والتي  اعــاله  رقــم  الدعوى  في  للنظر   

اقامها عليك بنك االردن 
و  سكري  اســامــة  المحاميان  وكيالها 

محمد الجريري    
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 

قانون اصول المحاكمات المدنية  

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ الزرقاء   
رقم الدعوى التنفيذية : 10-  11 / ) 
6896 -  2019  ( –سجل عام – ع

زهير    : المدين   / عليه  المحكوم  اسم 
جمال جبر اعرار 

عنوانه : الزرقاء / الزرقاء مقابل كنيسة 
ماريوسف 

رقم االعالم / السند التنفيذي : 1474
محل صدوره : تنفيذ الزرقاء 

و  دينار    41000  : /الدين  به  المحكوم 
الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة ان 

وجدت و الفائدة ان وجدت 
تؤدي خالل خمسة عشر  ان  يجب عليك 
االخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما  
االردن   بنك  الدائن    / له  المحكوم  الى 
و  سكري  اســامــة  المحاميان  وكيالها 

شادي ايبف   المبلغ المبين اعاله .
الدين  و لم تؤد  المده  انقضت هذه  واذا 
 ، القانونية  التسوية  او تعرض  المذكور 
ستقوم دائرة التنفيذ بمباشرة المعامالت 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك . 
مأمور التنفيذ الزرقاء 

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه صادرة عن 

محكمة بداية حقوق عمان  
رقم الدعوى : 5 – 2 / ) 3943  - 

2019 ( – سجل عام  
الدين  ناصر  اسامة    : القاضي  الهيئة 

راشد دروزه 
محمد   : عنوانه  و  عليه  المدعى  اسم 

ابراهيم محمود يوسف 
ــاء  ــع االرب يـــوم  ــورك  ــض ح يقتضى 
الساعة    2019/  10  /  23 الموافق 

8:15
والتي  اعاله  رقم  الدعوى  في  للنظر   

اقامها عليك بنك االردن 
و  سكري  اسامة  المحاميان  وكيالها 

محمد الجريري    
المحدد  الموعد  في  تحضر  لم  فــاذا 
المنصوص  االحــكــام  عليك  تطبق 
المحاكمات  اصــول  قانون  في  عليها 

المدنية  


