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

رقم الدعوى التنفيذية : 11-1 )3323- 
2020( سجل عام ع

اسم المحكوم عليه / المدين :
سوسن محمود رجا جابر 

العنوان: عمان / ماركا الشمالية – خلف ميرة ام 
الحسين – بجانب المناجر – بيت رقم 32

رقم االعالم السند التنفيذي : 
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ عمان / قسم شمال عمان 
والرسوم  دينار   9000  : 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 : 

محمود فضاله محمود امريزيق 
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 : 2-1 )582-2020( سجل عام

تاريخ الحكم : 2020/2/20 
طالب التبليغ وعنوانه : محمد موسى محمود عمرو 

عمان / وادي الرمم بالقرب من الجسور العشرة بالقرب 
من قاعات جفرا 

المطلوب تبليغه وعنوانه : 
احمد حمزة عبد الكريم الذنيبات 

فندق  مقابل  مادبا  شارع  مادبا  شارع  اليادودة   / عمان 
سمرقند بجانب الشركة العامة للصناعات الغذائية 

خالصة الحكم :
لهذا وتأسيسًا على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي: 

األحكام  مجلة  من   )1818( المواد  بأحكام  عماًل  أواًل: 
التجارة  العدلية و)185 و260 و262 و263( من قانون 
المدعى  بالزام  الحكم  البينات  قانون  و)10 و1/11( من 
والبالغ  به  المدعى  المبلغ  للمدعي   يدفع  بــأن  عليه 

)1875( دينار أردني. 
ثانيًا: عماًل باحكام المواد )161 و166و167( من قانون 
نقابة  قانون  من  و)4/46(  المدنية  المحاكمات  أصول 
المحامين الزام المدعى عليه رسوم الدعوى ومصاريفها 
القانونية  والفائدة  محاماة  أتعاب  دينار    )93,75( ومبلغ 
وحتى    2016/3/16 الــواقــع   االستحقاق  تاريخ  من 

السداد التام.
بحق  الوجاهي  وبمثابة  المدعي  بحق  وجاهيا  ــرارًا  ق

المدعى عليه
باسم حضرة صاحب  علنًا  وأفهم  لالعتراض صدر  قابال 
اهلل  حفظه  الحسين  ابن  الثاني  عبداهلل  الملك  الجاللة 

الموافق 2020/2/20 . 

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 
)14393- 2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
جهاد شفيق محمد تايه

العنوان: عمان / عمان / الوحدات – دخلة البان 
ضبعة  

رقم االعالم السند التنفيذي : 080044 
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ عمان
والرسوم  دينار   425  : 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 : 

طارق عصام سليمان العشي 
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
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 
)2513- 2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
       باجس محمود باجس الحديد  

      العنوان: عمان / جبل الحديد مقابل دائرة 
المياه عماره 12

رقم االعالم السند التنفيذي : 1
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان
والرسوم  دينار   1000  : الدين  به  المحكوم 

والفوائد القانونية 
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

عمر عبد المحسن محمد البداوى 
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 جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 2-1 )1192-2019( سجل عام

تاريخ الحكم : 2019/4/30 
 / وابراهيم  المصري  شركة   : وعنوانه  التبليغ  طالب 
المفوض بالتوقيع عنها السيد خالد محمد حسن المصري  
مجمع  االرسال  اشارات  الحرية  شارع  المقابلين   / عمان 

ازادي ط1 مكتب رقم 112
المطلوب تبليغه وعنوانه : 
نادرى محمد محمود زيتون 

السقار  كازية  مقابل  الحرية  شارع  المقابلين   / عمان 
عمارة رقم 12 ط1 الشقة الجنوبية

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

قانون  من  و1/11(   10( المادتين  بأحكام  عماًل  أواًل:- 
و485(  و465  و202  و2/199   87( والمواد  البينات، 
من القانون المدني، والمادة )1818( من مجلة األحكام 
مبلغًا  للمدعية  تؤدي  بان  عليه  المدعى  إلزام  العدلية 

وقدره )2500( دينار.
اصول  قانون  من   )167( المادة  باحكام  عماًل  ثانيًا:- 
بالفائدة  عليه  المدعى  الــزام  المدنية،  المحاكمات 
القانونية بواقع )9%( وذلك من تاريخ المطالبة القضائية 

الواقعة في 2019/3/27 وحتى السداد التام.
اصول  قانون  من   )161( المادة  باحكام  عماًل  ثالثًا:- 
بالرسوم  عليه  المدعى  ــزام  ال المدنية،  المحاكمات 

والمصاريف.
اصول  قانون  من   )166( المادة  باحكام  عماًل  رابعًا:- 
المحاكمات المدنية، وبداللة الماده )46( من قانون نقابة 
المحامين النظاميين االردنيين الزام المدعى عليه ببدل 

اتعاب محاماه مقدارها )125( دينار.
بحق  الوجاهي  وبمثابة  المدعية  بحق  وجاهيًا  حكمًا 
باسم  علنًا  وأفهم  لالعتراض صدر  قابال  عليه   المدعى 
الثاني  اهلل  عبد  الملك  الهاشمية  الجاللة  صاحب  حضرة 

ابن الحسين المعظم  بتاريخ 2019/4/30. 

وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 
)2081- 2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
       احمد يوسف حسن ابو مراد

      العنوان: عمان / خريبة السوق العلكومية – 
قرب سوبر ماركت ابو مراد

رقم االعالم السند التنفيذي : 1 
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان
والرسوم  دينار   1000  : الدين  به  المحكوم 

والفوائد القانونية 
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

نديم شمس الدين نديم يوسف 
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 جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 2-1 )733-2020( سجل عام

تاريخ الحكم : 2020/3/10 
ابراهيم  احمد  يوسف   : وعنوانه  التبليغ  طالب 

القيسي  
عمان 

المطلوب تبليغه وعنوانه : 
شاكر عمر بدر عرابي 

كارفور  مقابل  الحرية  شــارع  المقابلين   / عمان 
عرابي مول 

خالصة الحكم :
لهذا وتأسيسا على ما تقدم  تقرر المحكمة ما يلي : 
1.  عماًل بأحكام المواد )181 و186 و222 و223/أ 
قانون  من   )7( والمادة  التجارة   قانون  من  و224( 
الكمبياالت  الوارد  التوقيع  ان  باثبات  الحكم  التنفيذ 
  2019/4499 رقم  التنفيذية  القضية  موضوع 

يعود للمدعى عليه 
قانون  من  و166(   161( المواد  بأحكام  عمال   .2
أصول المحاكمات المدنية  والمادة )46( من قانون 
بالرسوم  عليه  المدعى  ــزام  ال المحامين  نقابة 

والمصاريف  ومبلغ )130( اتعاب محاماة .
دعوى  ان  كون  القانونية  بالفائدة  الحكم  دون   .3
دعوى  وليس  توقيع  اثبات  ــوى  دع هي  المدعي 

مطالبة مالية 
قرارًا وجاهيا بحق المدعي  وبمثابة الوجاهي بحق 
علنًا  وأفهم  صدر  لالعتراض   قابال  عليه  المدعى 
الثاني  عبداهلل  الملك  الجاللة  باسم حضرة صاحب 

ابن الحسين حفظه اهلل بتاريخ 2020/3/10 .

وزارة العدل
دائرة تنفيذ سحاب

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-7 
)852- 2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
احمد عمر احمد ابو علي

العنوان: سحاب / دوار الطياره 
رقم االعالم السند التنفيذي : 48 ، 49 ، 50

تاريخه : 
محل صدوره : تنفيذ سحاب

والرسوم  دينار   1500   : 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 : 

محمد سلمان عواد الهواديه
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 سحاب

وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 
)1146- 2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
       عوض سليمان سليم جلود  

      العنوان: عمان / عمان القويسمة – شارع 
الكازيه  خلف   10 رقــم  عمارة  الكوز  محارب 

جوانه
رقم االعالم السند التنفيذي : 3 ، 4 ، 1 ، 2 ، 5 

7 ، 6 ، 10 ، 9 ،
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان
والرسوم  دينار   1800  : الدين  به  المحكوم 

والفوائد القانونية 
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 
عثمان عبد الرحمن سالم ابو عنزه 

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 جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 2-1 )1033-2020( سجل عام

تاريخ الحكم : 2020/7/23 
طالب التبليغ وعنوانه : ياسين فيصل ابراهيم القرارعه 

عمان / ش الصخرة المشرفة مقابل االذاعة والتلفزيون مجمع الريتاج 
10 ط1 مكتب 3

المطلوب تبليغه وعنوانه : 
خالد محمد علي شطاره

عمان / المقابلين ش لقمان قرب مسجد الصفا والمروة مقابل محطة 
فايز التعمري مباشرة مجمع رقم 79 صالون خالد للرجال 

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

البينات،  قانون  من  و1/11(   10( المادتين  بأحكام  عماًل  أواًل:- 
بثبوت  الحكم  المدنية  المحاكمات  اصــول  قانون  من   )88( والمادة 
موضوع  الكمبيالة  متن  على  المدين  بند  مقابل  المنكر  التوقيع  أن 
 ( عليــــــه  للمــــــــــــــــــــــــدعى  يعــــــــــــــــــــود  الدعـــــــــــــــــوى 

خالد محمد علي شطاره ( ومحرر بخط يده. 
ثانيًا:- عماًل بأحكام المادتين  )10 و 11( من قانون البينات و المــــــــ

ــــــــــــــــــواد ) 181 /1 و 1/186/ب و 222( من قانون التجارة الزام  
المدعى عليه باداء مبلغ )3000( دينار للمدعي .

ثالثًا:- عماًل بأحكام المادة )161( من قانون أصول المحاكمات المدنية 
تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.

رابعًا:- عمال بأحكام المادة )166( من قانون أصول المحاكمات المدنية 
إلزام  األردنيين  النظاميين  المحامين  نقابة  قانون  من   )46( والمادة 

المدعى عليه بأداء مبلغ )150( دينار أتعاب محاماة للمدعي . 
المحاكمات  أصول  قانون  من   )167( المادة  بأحكام  عماًل  خامسًا:- 
االستحقاق  تاريخ  من  القانونية  بالفائدة  عليه  المدعى  الزام  المدنية 

و حتى السداد التام .
 )25( رقم  التنفيذ  قانون  من  )7/أ/4(  المادة  بأحكام  عماًل  سادسًا:- 
لسنة )2007( تقرر المحكمة الحكم على المدعى عليه بغرامة تعادل 
المملكة  خزينة  لصالح  كلها  تدفع  عليه  المتنازع  الدين  قيمة  خمس 

األردنية الهاشمية.
حكمًا وجاهيًا بحق المدعي و بمثابة الوجاهي بحق المدعى عليه 

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

 بتاريخ 2020/7/23 

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 2-1 )48-2020( سجل عام

تاريخ الحكم : 2020/2/10 
طالب التبليغ وعنوانه : زكريا عبد العزيز رجاء الشوبكي 
عبد  ش  الحسينية  مثلث  الحسينية  المقابلين   / عمان 

ربه الدروع
المطلوب تبليغهم وعنوانهم : 

 • زياد علي خليل المشني 
 • رائد زهير علي صيام 

مسجد  قرب  الجمعيه  شارع  اخر  الجويده  عمان   / عمان 
االنصار 

خالصة الحكم :
وعليه وتأسيسًا على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي : 

المالكين  قانون  من  )13/ب(  المواد  بأحكام  عماًل   .1
الزام  المدني  القانون  من  و)707و708(  والمستاجرين 
علي  )زياد  و  صيام(   علي  زهير  )رائد  عليهما  المدعى 
للمدعين  بالتكافل والتضامن بان يدفعا  المشني(  خليل 
مبلغ )2150( دينار كل حسب حصته في سند التسجيل 

ورد المطالبة بما زاد عن ذلك. 
قانون  من  )161و166و167(  المواد  بأحكام  عماًل   .2
نقابة  قانون  من  و)4/46(  المدنية  المحاكمات  اصول 
والتضامن  بالتكافل  عليهما  المدعى  تضمين  المحامين 
الرسوم النسبية والمصاريف ومبلغ )108( دنانير اتعاب 
وحتى  المطالبة  تاريخ  من  القانونية  والفائدة  محاماة 

السداد التام .
بحق  الوجاهي  وبمثابة  المدعين  بحق  وجاهيًا  حكمًا 
المدعى عليهما قاباًل لالعتراض صدر وأفهم علنًا باسم 
حضرة صاحب الجاللة الملك المعظم في 2020/2/10. 

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان / قسم شمال 

عمان 
اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 

بالنشر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-1 
)3322- 2020( سجل عام ع

اسم المحكوم عليه / المدين :
هاني فتحي حسين براهمه

حي   – الشمالية  مــاركــا   / عــمــان  ــعــنــوان:  ال
الترخيص – قرب مسجد بالل 
رقم االعالم السند التنفيذي : 

تاريخه : 
محل صدوره : تنفيذ عمان / قسم شمال عمان 
والرسوم  دينار   9000  : 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 : 

محمود فضاله محمود امريزيق 
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 العقبة

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 1-35 )2020-154( 

سجل عام
تاريخ الحكم : 2020/6/10 

بصفته  الحسنات  سالم  محمد  خليل   : وعنوانه  التبليغ  طالب 
الشخصية وبصفته صاحب مؤسسة خليل الحسنات التجارية 

العقبة / شارع المناره محل بيع اطارات بجانب استاكوزا  
المطلوب تبليغه وعنوانه : 

احمد فايز محمد ابو محفوظ 
العقبة / العالمية شارع السوق القديم مقابل المسجد مباشرة 

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

القانون  من  و202(  و199   87( المواد  بأحكام  عماًل  أوال:-   
البينات، والمادة  المدني، والمادتين )11 و3/13/ج( من قانون 
بأن  عليه  المدعى  إلزام  العدلية،  األحكام  مجلة  من   )1818(

يؤدي للمدعي مبلغًا وقدره )3005(  دينارًا   .
ثانيًا:- عماًل بأحكام المادة )163( من قانون أصول المحاكمات 

المدنية إلزام المدعى عليه بكامل المصاريف والرسوم.
المحاكمات  اصول  قانون  من   167 المادة  باحكام  عمال  ثالثًا:- 
 %9 بواقع  القانونية  بالفائدة  عليه  المدعى  الــزام  المدنية 
وحتى  القضائية  المطالبة  تاريخ  من  به  المحكوم  المبلغ  على 

السداد التام 
رابعا :- عماًل بأحكام المادة )166( من قانون أصول المحاكمات 
المحامين  نقابة  قانون  من   )46( المادة  وبداللة  المدنية، 
بالتكافل  عليهما  عليهما  المدعى  إلزام  األردنيين  النظاميين 

والتضامن ببدل أتعاب محاماة مقدارها )150( دينار.
حكمًا وجاهيا بحق المدعيه قابال لالستئناف و بمثابة الوجاهي 
باسم  علنًا  وأفهم  صدر  لالعتراض   قابال  عليه  المدعى  بحق 
ابن  الثاني  اهلل  عبد  الملك  الهاشمية  الجاللة  صاحب  حضرة 

الحسين المعظم حفظه اهلل ورعاه بتاريخ  2020/6/10

وزارة العدل
محكمه بداية حقوق غرب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 4-2 )1071-2019( سجل عام

تاريخ الحكم : 2019/12/19
والسفر  للسياحة  التالي  شركة   : وعنوانه  التبليغ  طالب 

يمثلها المصفي عصام وفيق محمود السمهوري 
عمان / يبلغ على عنوان الوكيل 

المطلوب تبليغه وعنوانه : 
شركة الرساله الشاميه لالستيراد وتجارة البصريات 

عمان / ام اذينة – ش. الملك فيصل بن عبد
 العزيز - عمارة 38

خالصة الحكم :
مجلة  من   )1818( المادة  بأحكام  وعماًل  المحكمة  تقرر 
العدلية والمواد )1/181 و 1/185 و 123/ج و  األحكام 
و   262 و   260 و   249 و   238 و   231 و   228 و   224
من   )1/11 و   10( والمادتين  التجارة  قانون  من   )263
البينات والمواد )161 و 166 و 167( من قانون  قانون 
قانون  من   )4/46( والمادة  المدنية  المحاكمات  أصول 
المدعى عليها  بإلزام  الحكم  النظاميين  المحامين  نقابة 
البصريات(  وتجارة  لالستيراد  الشامية  الرسالة  )شركة 
 – والسفر  للسياحة  التالي  )شركة  للمدعية  تدفع  بأن 
تحت التصفية( مبلغ )12500( اثنا عشر ألفًا وخمسمائة 
وتضمينها الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية بواقع 
المسحوب  البنك  على  شيك  كل  عرض  تاريخ  من   )%9(
أتعاب  دينار   )625( ومبلغ  التام  السداد  وحتى  عليه 

محاماة.
بحق  الوجاهي  وبمثابة  المدعية  بحق  وجاهيًا  ــرارًا  ق
علنًا  وأفــهــم  صــدر  لالستئناف  قــابــاًل  عليها  المدعى 
اهلل  عبد  الملك  الهاشمية  الجاللة  صاحب  حضرة  باسم 
بتاريخ  ورعاه(  اهلل  )حفظه  المعظم  الحسين  بن  الثاني 

 .2019/12/19

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان / قسم جنوب 

عمان 
اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 

بالنشر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 
)2151- 2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
نعيم احمد نعيم ابو دالل 

العنوان: عمان / المقابلين خلف البريد االردني 
خلف مكتبة القناص دوار المقابلين 

رقم االعالم السند التنفيذي : 
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ عمان / قسم جنوب عمان 
والرسوم  دينار   519  : 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 : 

فواز احمد محمد الحاج ابراهيم 
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 عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 
)7131- 2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
محمد يحيى احمد البرماوي 

بنك  مقابل  العين  راس   / عمان  الــعــنــوان: 
االسكان امانة عمان الكبرى  

رقم االعالم السند التنفيذي : 
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ عمان
والرسوم  دينار   2000  : 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 : 

عدي يوسف محمود ابو نعيم 
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 حقوق الرصيفة
مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 

رقم الدعوى : 13-1 )278-2020( سجل عام
تاريخ الحكم : 2020/6/30

طالب التبليغ وعنوانه : فواز عبد الرحيم حمدان غزال 
عمان/ ش الحريه بجانب البنك العربي االسالمي 

المطلوب تبليغهم وعنوانهم : 
عــادل  روان  صاحبتها  الجعابيص  روان  مؤسسة   •  

اسماعيل الجعابيص
 • عادل اسماعيل حسين الجعابيص

مؤسسة  الهباهبه  مثلث  الرشيد  حــي   / الرصيفة 
وقرطاسيه جبل المكبر 

خالصة الحكم :
لذلك وبناء على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي : 

األحكام  مجلة  من   1818 المادتين  بأحكام  عماًل   : أوال 
)10و11( من  والمواد  التجارة  قانون  العدلية و260 من 
قانون البينات إلزام المدعى عليهما روان عادل اسماعيل 
بأن  الجعابيص  حسين  اسماعيل  عــادل  و  الجعابيص 
يدفعوا للمدعي فواز عبد الرحيم حمدان غزال  بالتكافل 
الشيك  قيمة  دينار   )650( ــدره  وق مبلغًا  والتضامن 

المطالب بها في هذه الدعوى.
ثانيا : عمال باحكام المواد 161 و166 و167 من قانون 
نقابة  قانون  من   46 والمادة  المدنية  المحاكمات  اصول 
والتضامن  بالتكافل  عليهما  المدعى  تضمين  المحامين 
الرسوم والمصاريف ومبلغ  )32,5(  دينار اتعاب المحاماة 

والفائدة القانونية من تاريخ وحتى السداد التام.
بحق  الوجاهي  وبمثابة  المدعي  بحق  وجاهيًا  حكما 
حضرة  باسم  صدر  لالعتراض  قاباًل  عليهما  المدعى 
صاحب الجاللة الملك عبداهلل الثاني بن الحسين )حفظه 

اهلل(

وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 
)371- 2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
       محمد عطا احمد جابر   

ام نوارة قبل  القويسمة   / العنوان: عمان        
الدفاع المدني على اليمين عمارة العبيدي 

رقم االعالم السند التنفيذي : 1
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان
والرسوم  دينار   300  : الدين  به  المحكوم 

والفوائد القانونية 
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

عمر عبد المحسن محمد البداوى 
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 سحاب

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-7 
)850- 2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
امجد رامز محمد القهوجي

العنوان: سحاب / خلف المحكمة الشرعية 
رقم االعالم السند التنفيذي : 1

تاريخه : 
محل صدوره : تنفيذ سحاب

والرسوم  دينار   2500   : 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 : 

محمد سلمان عواد الهواديه
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 سحاب

وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 
)7101- 2019( سجل عام ص

اسم المحكوم عليه / المدين :
       سعيد محمود حسن فقيه  

      العنوان: عمان / القويسمة التجمع المقابلين 
ابو  الجليل  عبد  ش  المقابلين  حي  العاصمة 

رمان قرب التلفزيون االردني 
رقم االعالم السند التنفيذي : 1-2 / )2190-

2018( – سجل عام 
تاريخه : 2019/4/3

محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان
دينار   3241,271  : الــديــن  بــه  المحكوم 

والرسوم والفوائد القانونية 
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 
جمال رمضان عبد القادر 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 جنوب عمان

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق شمال عمان 

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه  / بالنشر

رقم الدعوى :1-1 )3255- 2020 
( سجل عام

الهيئة/ القاضي : ماهر سلمى دغمان النيف  
اسم المدعى عليهم وعنوانهم : 
 • سعد محمد عمر احمد قرقش

 • قيس محمد عمر احمد قرقش
العنوان : عمان / تالع العلي شارع خليل السالم 
مدينه  المكتب  العمر ط2 ومسجل على  مجمع 

القهوة 
الموافق  الثالثاء    : يــوم  حضورك  يقتضى 

 2020/8/18
الساعة 8:00

اقامها  والتي  اعــاله  رقم  الدعوى  في  للنظر 
عليك المدعي :

شادي عبد الوهاب حكمت الشيخ ياسين / وكيله 
المحامي زهير شريف الرواشدة 

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

الصلح وقانون اصول المحاكمات المدنيه .

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 2-1 )729-2020( سجل عام

تاريخ الحكم : 2020/3/15 
سالم  حسين  ابراهيم   : وعنوانه  التبليغ  طالب 

الدروع  
عمان / خلدا ام السماق مجمع اسكندر عمارة 4 ط2

المطلوب تبليغه وعنوانه : 
فهد عبد الكريم شاهر المرعي 

عمان / ام قصير شارع مرجي الهمالن المتفرع من 
شارع الحريه قرب اكاديميه الحفاظ 3بيت 45

خالصة الحكم :
لهذا وتأسيسا على ما تقدم  تقرر المحكمة ما يلي : 
1. عمال بأحكام المادتين )950و985( من القانون 
)ابراهيم حسين سالم  المدعى عليه  الزام  المدني 
شاهر  عبدالكريم  )فهد  للمدعي  تدفع  بان  الدروع( 
المرعي( المبلغ المدعى به والبالغ )7127( دينار و 

)786( فلس .
2. وعمال باحكام المادتين )161و166 و167( من 
 )4/46( والمادة  المدنية  المحاكمات  اصول  قانون 
عليه  المدعى  تضمين  المحامين  نقابه  قانون  من 
محاماة  اتعاب   )356( ومبلغ  والمصاريف  الرسوم 
والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد 

التام.
الوجاهي  وبمثابة  المدعي  بحق  وجاهيًا  حكمًا 
وافهم  صدر  لالعتراض  قابال  عليه  المدعى  بحق 
اهلل  عبد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  باسم  علنا 
بتاريخ  ــاه(  ورع اهلل  )حفظه  الحسين  ابن  الثاني 

 2020/3/15
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اخطار صادر عن دائرة تنفيذ عمان
رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 
/ ) 15437-  2020  ( –سجل 

عام – ب
عادل  محمد   : المدين   / عليه  المحكوم  اسم 

محمد عطيه 
بنك  مجمع  الداخلية  دوار   / عمان   : عنوانه 

االسكان ط12 مكتب 1205
رقم االعالم / السند التنفيذي : 5 – 2 / ) 803  

–  2020  ( – سجل عام 
تاريخه : 2020/2/24                 

محل صدوره : تنفيذ عمان 
و  دينار    12312,413   : /الدين  به  المحكوم 
الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة ان وجدت 

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

سكري و عالء الزعمط  المبلغ المبين اعاله 
واذا انقضت هذه المده و لم تؤد الدين المذكور 
دائرة  ستقوم   ، القانونية  التسوية  تعرض  او 
الالزمة  التنفيذية  المعامالت  بمباشرة  التنفيذ 

قانونا بحقك . 
مأمور التنفيذ عمان 

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن محكمة 
صلح  حقوق شمال عمان 

رقم الدعوى : 1 –  1 / )  4233 – 2019 
( -  سجل عام 

تاريخ الحكم : 16 / 6 / 2020   
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

احمد  و  سكري  اسامة  المحاميان  وكياله    / عمان 
القضاه 

ابو  احمد  فؤاد  احمد    : عنوانه  و  تبليغه  المطلوب 
ارشيد 

مستشفى  خلف   / بــرزه  ش   / العلي  تالع   / عمان 
ابن الهيثم 

تقدم  ما  على  تأسيسا  و  وعليه    : الحكم  خالصة 
تقرر المحكمة مايلي :

االحكام  المادة1818 من مجلة  باحكام  : عمال  اوال 
العدلية و المادتين 301 ، 310 من القانون المدني 
الحكم بالزام المدعى عليه الثاني احمد فؤاد احمد 

ابو ارشيد بأداء مبلغ 585,842 دينار للمدعية  
ثانيا  . عمال باحكام المواد 161 و 166 و 167 من 
 46/4 المادة  و  المدنية  المحاكمات  اصول  قانون 
عليه  المدعى  تضمين  المحامين  نقابة  قانون  من 
الرسوم والمصاريف و مبلغ 29  دينار اتعاب محاماة 
القضائية  المطالبة  تاريخ  من  القانونية  الفائدة  و 

في 2019/7/8 و حتى السداد التام 
ثالثا : رد الدعوى عن المدعى عليها االولى ) شركة 

الفوانيس لالستثمار و االسكان ( لعدم الخصومة 
حكما وجاهيا بحق المدعية و بمثابة الوجاهي بحق 
المدعى عليهما قابال لالعتراض صدر و افهم علنا 
باسم حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني 
ابن الحسين » حفظه اهلل و رعاه » المعظم بتاريخ 

2020/6/16

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ عمان
رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 
/ ) 15086-  2020  ( –سجل 

عام – ص
اسم المحكوم عليه / المدين : خلدون وليد عز 

الدين شعيب
 – الشرقي  الحي   – صويلح   / عمان   : عنوانه 

مقابل مسجد عبد الرحمن بن عوف 
رقم االعالم / السند التنفيذي : 5 – 1 / ) 2705 

–2020 ( – سجل عام 
تاريخه : 19 /2 / 2020               

محل صدوره : تنفيذ عمان 
و  دينار      1757,881   : /الدين  به  المحكوم 
الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة ان وجدت 

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

سكري و خالد النسور المبلغ المبين اعاله 
واذا انقضت هذه المده و لم تؤد الدين المذكور 
دائرة  ستقوم   ، القانونية  التسوية  تعرض  او 
الالزمة  التنفيذية  المعامالت  بمباشرة  التنفيذ 

قانونا بحقك . 
مأمور التنفيذ عمان 

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ عمان
رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 
/ ) 15088-  2020  ( –سجل 

عام – ص
لطفي  مالك   : المدين   / عليه  المحكوم  اسم 

منصور ابو الكشك 
دوار  بجانب   / ــدران  ب شفا   / عمان   : عنوانه 

البحرية ش محمد الحجاج رقم 9 
رقم االعالم / السند التنفيذي : 5 – 1 / ) 2686 

–2020 ( – سجل عام 
تاريخه : 2/17 / 2020               

محل صدوره : تنفيذ عمان 
و  دينار     5598,672   : /الدين  به  المحكوم 
الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة ان وجدت 

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

سكري و خالد النسور المبلغ المبين اعاله 
واذا انقضت هذه المده و لم تؤد الدين المذكور 
دائرة  ستقوم   ، القانونية  التسوية  تعرض  او 
الالزمة  التنفيذية  المعامالت  بمباشرة  التنفيذ 

قانونا بحقك . 
مأمور التنفيذ عمان 

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ عمان
رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 
/ ) 14375-  2020  ( –سجل 

عام – ص
اهلل  عبد  مجد   : المدين   / عليه  المحكوم  اسم 

حسين حسونه 
الملك  شارع   – النصر  حي   / الزرقاء   : عنوانه 

غازي – بناية 37 
 (  /  1  –  5  : التنفيذي  السند   / ــالم  االع رقــم 

23976  –  2019 ( – سجل عام 
تاريخه : 18 / 11 /2019               

محل صدوره : تنفيذ عمان 
المحكوم به /الدين :  481,82  دينار و الرسوم 
و  وجــدت  ان  المحاماة  اتعاب  و  المصاريف  و 

الفائدة ان وجدت 
يوما   عشر  خمسة  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 
تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار الى المحكوم له 
اسامة  المحاميان  وكياله  االردن  بنك  الدائن    /

سكري و خالد النسور المبلغ المبين اعاله 
واذا انقضت هذه المده و لم تؤد الدين المذكور 
دائرة  ستقوم   ، القانونية  التسوية  تعرض  او 
الالزمة  التنفيذية  المعامالت  بمباشرة  التنفيذ 

قانونا بحقك . 
مأمور التنفيذ عمان 

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ عمان
رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 
/ ) 15090-  2020  ( –سجل 

عام – ص
اسم المحكوم عليه / المدين : ثائر محمد نبيل 

حسن رمضان 
عنوانه : عمان / ماركا الشمالية حي حمزه خلف 

مسجد االمير حمزه بناية رقم 1
 (  /  1  –  5  : التنفيذي  السند   / ــالم  االع رقــم 

16882 –  2019 ( – سجل عام 
تاريخه : 8/25/ 2019              

محل صدوره : تنفيذ عمان 
و  دينار      2138,85   : /الدين  به  المحكوم 
الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة ان وجدت 

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

سكري و خالد النسور المبلغ المبين اعاله 
واذا انقضت هذه المده و لم تؤد الدين المذكور 
دائرة  ستقوم   ، القانونية  التسوية  تعرض  او 
الالزمة  التنفيذية  المعامالت  بمباشرة  التنفيذ 

قانونا بحقك . 
مأمور التنفيذ عمان 

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ محكمة 
بداية شمال  عمان 

الرقم الدعوى التنفيذية : 3178 / 
2015 ع   

التاريخ : 16 / 7 /2020  
اسم شاغل العقار : محمود خميس 

جمعه عز 
عنوانه : عمان –تالع العلي – شارع 

مفلح سعد عمارة رقم 13
يجب عليك تسليم العقار خالي من 
عمال  يوم  ثالثون  خالل  الشواغل 
باحكام المادة 106 / ب من قانون 
هذا  تبلغيك  تــاريــخ  مــن  التنفيذ 

االخطار الى المزاود بنك االردن 
لم  و  ــمــده  ال هـــذه  انــقــضــت  واذا 
ستقوم   ، الــعــقــار  بتسليم  تقم 
المعامالت  بمباشرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة قانون بحقك .
مأمور تنفيذ 

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ عمان
رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 
/ ) 14377-  2020  ( –سجل 

عام – ص
محمد  تماضر   : المدين   / عليه  المحكوم  اسم 

حسن الطوره 
عنوانه : عمان / ضاحية الرشيد – ش سداد بن 

عمر بناية 43
رقم االعالم / السند التنفيذي : 5 – 1 / ) 2623  

–  2020 ( – سجل عام 
تاريخه : 17 / 2 /2020                

محل صدوره : تنفيذ عمان 
و  دينار    9228,96   : /الــديــن  به  المحكوم 
الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة ان وجدت 

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

سكري و خالد النسور المبلغ المبين اعاله 
واذا انقضت هذه المده و لم تؤد الدين المذكور 
دائرة  ستقوم   ، القانونية  التسوية  تعرض  او 
الالزمة  التنفيذية  المعامالت  بمباشرة  التنفيذ 

قانونا بحقك . 
مأمور التنفيذ عمان 

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ عمان
رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 
/ ) 15087-  2020  ( –سجل 

عام – ب
عالن  مامون   : المدين   / عليه  المحكوم  اسم 

حافظ ياسين
الرحمن بن  الجبيهة حي عبد   / : عمان  عنوانه 

عوف شارع الوسيله 
رقم االعالم / السند التنفيذي : 5 – 2 / ) 786  

–  2020 ( – سجل عام 
تاريخه : 24 / 2 /2020                

محل صدوره : تنفيذ عمان 
و  دينار    14219,686   : /الدين  به  المحكوم 
الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة ان وجدت 

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

سكري و خالد النسور المبلغ المبين اعاله 
واذا انقضت هذه المده و لم تؤد الدين المذكور 
دائرة  ستقوم   ، القانونية  التسوية  تعرض  او 
الالزمة  التنفيذية  المعامالت  بمباشرة  التنفيذ 

قانونا بحقك . 
مأمور التنفيذ عمان 

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ عمان
رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 / ) 
4783-  2020  ( –سجل عام – ب

اسم المحكوم عليه / المدين : احمد محمد عبد 
الرحمن عاصي 

عنوانه : مجهول مكان االقامة 
رقم االعالم / السند التنفيذي : 5 – 2 / ) 2601 

–  2019  ( – سجل عام 
تاريخه : 2019/7/24                  

محل صدوره : تنفيذ عمان 
و  دينار    21930,611   : /الدين  به  المحكوم 
الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة ان وجدت 

و الفائدة ان وجدت 
يوما   عشر  خمسة  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 
تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار الى المحكوم له 
اسامة  المحاميان  وكياله  االردن  بنك  الدائن    /
سكري و غسان الخرابشة   المبلغ المبين اعاله 
واذا انقضت هذه المده و لم تؤد الدين المذكور 
دائرة  ستقوم   ، القانونية  التسوية  تعرض  او 
الالزمة  التنفيذية  المعامالت  بمباشرة  التنفيذ 

قانونا بحقك . 
مأمور التنفيذ عمان 

إعالن فقدان 
جواز سفر مؤقت

علي  ابراهيم  إنــا  أعلن 
العبسي عن فقدان  احمد 
ــذي  ــ ــواز ســـفـــري وال ــ جـ
ت   190563 رقم  يحمل 
بتاريخ  عمان  من  الصادر 

2018/08/11
إبالغ  يجده  ممن  الرجاء 
للشرطة  مــركــز  اقـــرب 
االتصال  أو  األردن  فــي 
عـــلـــى الــــجــــوال رقـــم 

0786407202
وله جزيل الشكر
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