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فقدان جواز سفرفلسطيني 
مؤقت / أبناء قطاع غزة

عفيف  معاذ  رندا  انا/  اعلن 
النوباني  

عن فقدان جواز ابنتي 
الصادر في السعودية 

ــرقـــم :  والـــــذي يــحــمــل الـ
 P00216516

عليه  يعثر  مــمــن   ــاء  ــرج ال
ــف  ــال عـــلـــى هــات ــ ــص ــ االت

0798522550
 او 0799775775

مركز  اقرب  الى  تسليمه  او 
امني 
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اعالن بيع بالمزاد العلني واحاله مؤقته صادر عن دائرة تنفيذ 
محكمة بداية معان في القضية التنفيذية رقم ) 2019/730 ( 

والمتكونه بين المحكوم له : صطام مناور اسماعيل ابو صالح ووكيله المحامي رائد شويخ 
وبين المحكوم عليهم : 

1- زهير مناور اسماعيل ابو صالح 
2- لميس مناور اسماعيل ابو صالح 
3- احسان مناور اسماعيل ابو صالح 

ذات  ــي  االراض قطع  في  اعــاه  المذكورة  عليهم  المحكوم  حصص  بيع  للجميع  اعلن 
المواصفات التاليه : 

وصف قطع االراضي 
1- القطعه رقم 121 

قطعة االرض المذكور رقمها اعاه تقع خارج التنظيم بالقرب من مؤسسة سكة حديد العقبه خالية من 
الشرقية وطريق  الناحية  التضاريس غير مستوية يخدمها شارع معبد من  االبنية واالنشاءات مختلفة 
فاننا نقدر قيمة هذه  بالسكان وبناءا على ذلك  الجنوبية وهي ضمن منطقة ماهولة  الناحية  اخر من 

القطعه كما يلي 
* قيمة االرض = 2421م2 × 1.70 دينار = 4115 دينار و 700 فلس 

2- القطعه رقم 139 
وغير  الشكل  منتظمة  المحطه  منطقة  في  التنظيم  خارج  تقع  اعاه  رقمها  المذكور  االرض  قطعة 
غير  لكنها  والشماليه  والجنوبية  الشرقية   الناحية  من  شوارع  يخدمها  التضاريس  مختلفة  مستويه 

مفتوحه وغير معبده وهي 
  خالية من االبنية واالنشاءات غير مخدومه باية خدمات ولكن قريبة من الخدمات وبناء على ذلك فاننا 

نقدر قيمة االرض كما يلي 
* قيمة االرض = 2700 م 2 × 1.5 دينار = 4050 دينار 

3- القطعه رقم 717
الناحيه  البلدية  والتنظيم سكن ج وهي تقع في  المذكور رقمها اعاه تقع داخل حدود  قطعه االرض 
الشمالية الشرقيه من طريق جامعة الحسين مقابل مكتب بريد معان وتبعد عن الشارع حوالي 100 م 
منتظمة الشكل مستوية خالية من االبنيه واالنشاءات صالحه للبناء ويوجد ضمنها  مجموعة اكوام من 

الطمم وبناءا على ذلك فاننا نقدر قيمة االرض كما يلي 
* قيمة االرض = 605.290 م2 × 22 دينار = 13316 دينار و 380 فلس

4- القطعه  رقم 719
الناحيه  البلديه  والتنظيم سكن ج وهي تقع في  المذكور رقمها اعاه تقع داخل حدود  قطعة االرض 
الشمالية الشرقيه من طريق جامعة الحسين مقابل مكتب بريد معان وتبعد عن الشارع حوالي 80 م 
منتظمة الشكل مستوية خالية من االبنية واالنشاءات مخدومه بكافة الخدمات باستثناء الصرف الصحي 

يخدمها شارع معبد من الناحية الجنوبية الشرقيه وبناءا على ذلك فاننا نقدر قيمة االرض كما يلي 
* قيمة االرض = 592.960 م2 × 23 دينار =  13638.080 دينار 

وبناءا على ذلك فان مجموع قيمة القطع موضوع الدعوى هي 
4115.700 دينار + 4050 دينار + 13316.380 دينار + 13638.080 دينار   = 

35120 دينار و 160 فلس 
الى دائرة تنفيذ معان وذلك خال خمسة عشر  فعلى من يرغب بالمزاوده على هذه القطعه الحضور 
يوما تلي تاريخ نشر هذه االعان بالصحف المحليه ومعه 10% عشرة بالمائة من القيمة المقدره عند 

عملية وضع اليد 
علما بان قيمة الطوابع والدالله وايه مصاريف اخرى على المشتري وعلما بانه تمت احالة العقار احاله 

مؤقته على المزاود ) صطام مناور ابو صالح ( ببدل مزاود 27000 دينار 
مامور تنفيذ معان 
احمد محمد الجبارات
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مذكرة تبليغ حكم صادرة عن محكمة 
صلح  حقوق عمان

رقم الدعوى : 5 –  1 / )  26591  – 
2019 ( -  سجل عام 

تاريخ الحكم : 18 / 12 /2019
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

و  سكري  اسامة  المحاميان  وكياه    / عمان 
بسمة الحمود 

عبد  امين  جمال   : عنوانه  و  تبليغه  المطلوب 
الحميد الشيخ حسن 

خلف   12 بناية  طــارق  حي  طبربور   / عمان 
البريد 

خاصة الحكم : لهذا  و تأسيسا على ما تقدم 
تقرر المحكمة مايلي :

1 . عما باحكام المادة 87 من القانون المدني 
و المادة 92/ب من قانون البنوك الحكم بالزام 
المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية المبلغ المدعى 

به و البالغ 1139.060 دينار 
2 : عما باحكام المواد 161 و 166 و 167 من 
قانون اصول المحاكمات المدنية  و المادة 46/4 
المدعى  تضمين  المحامين  نقابة  قانون  من 
عليه الرسوم والمصاريف و مبلغ 57  دينار بدل 
اتعاب محاماة و الفائدة القانونية بواقع 9% من 

تاريخ المطالبة و حتى السداد التام 
المدعية و بمثابة الوجاهي  حكما وجاهيا بحق 
و  صدر  لاعتراض  قابا  عليه  المدعى  بحق 
الملك  الجالة  صاحب  حضرة  باسم  علنا  افهم 

عبد اهلل الثاني ابن الحسين المعظم
في 18 /12 /2019  

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن محكمة 
صلح  حقوق عمان

رقم الدعوى : 5 –  1 / )  14389  – 
2020 ( -  سجل عام 

تاريخ الحكم : 21 / 9 /2020
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عبد  و  سكري  اسامة  المحاميان  وكياه    / عمان 
اهلل الماحمة 

محمد  سليم  محمد   : عنوانه  و  تبليغه  المطلوب 
ابو ردن 

ناعور / شارع القدس بجانب المركز االمني 
تقدم  ما  على  تأسيسا  و  لهذا   : الحكم  خاصة 

تقرر المحكمة مايلي :
و   637 و   636 و   87 المواد  باحكام  عما   : اوال 
من  92/ب  المادة  و  المدني  القانون  من   644
بأن  عليه  المدعى  بالزام  الحكم  البنوك  قانون 
يؤدي للمدعية المبلغ المدعى به و البالغ 6315 

دينار و 584 فلس  
و 166 و 167  المواد 161  باحكام  : عما  ثانيا 
المادة  و  المدنية   المحاكمات  اصول  قانون  من 
تضمين  المحامين  نقابة  قــانــون  مــن   46/4
  316 مبلغ  و  والمصاريف  الرسوم  عليه  المدعى 
دينار بدل اتعاب محاماة و الفائدة القانونية بواقع 

9% من تاريخ المطالبة و حتى السداد التام 
الوجاهي  بمثابة  و  المدعية  بحق  وجاهيا  حكما 
بحق المدعى عليه قابا لاعتراض صدر و افهم 
علنا باسم حضرة صاحب الجالة الملك عبد اهلل 

الثاني ابن الحسين المعظم في 9/21 /2020

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن محكمة 
صلح  حقوق عمان

رقم الدعوى : 5 –  1 / )  23983  – 
2019 ( -  سجل عام 

تاريخ الحكم : 25 / 11 /2019
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

و  سكري  اسامة  المحاميان  وكياه    / عمان 
بسمة الحمود 

سامة  محمود   : عنوانه  و  تبليغه  المطلوب 
محمود الزيود 

مديرية   – البنيات  شارع   – المقابلين   / عمان 
الدرك  

خاصة الحكم : لهذا  و تأسيسا على ما تقدم 
تقرر المحكمة مايلي :

1 . عما باحكام المادة 87 من القانون المدني 
و المادة 92/ب من قانون البنوك الحكم بالزام 
المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية المبلغ المدعى 

به و البالغ 561 دينار و 718 فلس 
2 : عما باحكام المواد 161 و 166 و 167 من 
قانون اصول المحاكمات المدنية  و المادة 46/4 
المدعى  تضمين  المحامين  نقابة  قانون  من 
عليه الرسوم والمصاريف و مبلغ 29  دينار بدل 
اتعاب محاماة و الفائدة القانونية بواقع 9% من 

تاريخ المطالبة و حتى السداد التام 
المدعية و بمثابة الوجاهي  حكما وجاهيا بحق 
و  صدر  لاعتراض  قابا  عليه  المدعى  بحق 
الملك  الجالة  صاحب  حضرة  باسم  علنا  افهم 

عبد اهلل الثاني ابن الحسين المعظم
في 25 /11 /2019  

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن محكمة 
صلح  حقوق عمان

رقم الدعوى : 5 –  1 / )  15  – 2020 
( -  سجل عام 

تاريخ الحكم : 20 / 1 /2020
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

اهلل  عبد  و  سكري  اسامة  المحاميان  وكياه    / عمان 
الماحمة 

عطيه  ابراهيم  وديــع   : عنوانه  و  تبليغه  المطلوب 
ابو دقه 

عمان / جاوا – قرب السوق المركزي – بجانب مدرسة 
جاوا للبنين

تقرر  تقدم  ما  على  تأسيسا  و  لهذا   : الحكم  خاصة 
المحكمة مايلي :

و  المدني  القانون  من  المادة 87  باحكام  : عما  اوال 
و   106 المادتين  و  البنوك  قانون  من  92/ب  المادة 
عليه  المدعى  بالزام  الحكم  التجارة  قانون  من   112
البالغ 4997  بأن يؤدي للمدعية المبلغ المدعى به و 

دينار و 746 فلس  
من  و 167  و 166  المواد 161  باحكام  : عما  ثانيا 
 113/2 المادة  و  المدنية  المحاكمات  اصول  قانون 
نقابة  قانون  من   46/4 المادة  و  التجارة  قانون  من 
المحامين تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف 
الفائدة  و  محاماة  اتعاب  بــدل  دينار   250 مبلغ  و 
القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة و حتى السداد 
التام بالنسبة للمبلغ المحكوم به عن بطاقة االئتمان 
تاريخ  من  الجاري  الحساب  عن  القانونية  الفائدة  و 

اغاقه و حتى السداد التام 
بحق  الوجاهي  بمثابة  و  المدعية  بحق  وجاهيا  حكما 
علنا  افهم  و  صدر  لاعتراض  قابا  عليه  المدعى 
الثاني  اهلل  عبد  الملك  الجالة  صاحب  حضرة  باسم 

ابن الحسين المعظم في 2020/1/20

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة صلح  حقوق عمان

رقم الدعوى : 5 –  1 / )  26382  – 
2019 ( -  سجل عام 

تاريخ الحكم : 16 / 12 /2019
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عمان /  وكياه المحاميان اسامة سكري و عبد 
اهلل الماحمة 

احمد  سامي   : عنوانه  و  تبليغه  المطلوب 
مصطفى حنون 

عمان / شارع الجامعة طلوع نيفين بناية 28 
خاصة الحكم : لهذا  و تأسيسا على ما تقدم 

تقرر المحكمة مايلي :
1 . عما باحكام المادة 87 من القانون المدني 
و المادة 92/ب من قانون البنوك الحكم بالزام 
المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية المبلغ المدعى 

به و البالغ 7629 دينار و 271 فلس  
2 : عما باحكام المواد 161 و 166 و 167 من 
قانون اصول المحاكمات المدنية  و المادة 46/4 
المدعى  تضمين  المحامين  نقابة  قانون  من 
عليه الرسوم والمصاريف و مبلغ 382   دينار 
بدل اتعاب محاماة و الفائدة القانونية بواقع %9 

من تاريخ المطالبة و حتى السداد التام 
المدعية و بمثابة الوجاهي  حكما وجاهيا بحق 
و  صدر  لاعتراض  قابا  عليه  المدعى  بحق 
الملك  الجالة  صاحب  حضرة  باسم  علنا  افهم 

عبد اهلل الثاني ابن الحسين المعظم
في 16 /12 /2019  

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن محكمة 
صلح  حقوق الزرقاء 

رقم الدعوى : 10 –  1 / )  5536  – 
2018 ( -  سجل عام 

تاريخ الحكم : 27 / 12 /2018
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

يزن  و  سكري  اسامة  المحاميان  وكياه    / عمان 
الحمصي 

سعد  محمد  يوسف   : عنوانه  و  تبليغه  المطلوب 
الدين هديب 

قرب   – المناجر  – ش  الشمالي  الجبل   / الرصيفة 
مسجد احمد بن خليل 

خاصة الحكم : لهذا  و تأسيسا على ما تقدم تقرر 
المحكمة مايلي :

1 . عما باحكام المواد 87 و 202 و 636 و 644 
من القانون المدني و المادتين 10 ، 11 من قانون 
البينات الزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به 

للمدعية و البالغ 4105 دينار و 826 فلسا 
2 : عما باحكام المواد 161 و 166 و 167 من 
 46 المادة  و  المدنية   المحاكمات  اصول  قانون 
عليه  المدعى  الزام  المحامين  نقابة  قانون  من 
اتعاب  دينار    206 مبلغ  و  والمصاريف  الرسوم 
القانونية من تاريخ المطالبة و  الفائدة  محاماة و 

حتى السداد التام 
الوجاهي  بمثابة  و  المدعية  بحق  وجاهيا  قــرارا 
بحق المدعى عليه قابا لاعتراض صدر و افهم 
علنا باسم حضرة صاحب الجالة الملك عبد اهلل 
الثاني ابن الحسين المعظم في 27 /12 /2018  

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة صلح  حقوق عمان

رقم الدعوى : 5 –  1 / )  17150  – 
2020 ( -  سجل عام 

تاريخ الحكم : 22 / 10 / 2020   
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عمان /  وكياه المحاميان اسامة سكري و عبد 
اهلل الماحمة 

اسماعيل  مهند   : عنوانه  و  تبليغه  المطلوب 
محمد زيغان 

تقدم  ما  على  تأسيسا  و  لهذا   : الحكم  خاصة 
تقرر المحكمة مايلي 

القانون  من   87 الــمــادة  باحكام  عما   : اوال 
المدني و المادة 92/ب من قانون البنوك الحكم 
المبلغ  المدعى عليه بان يؤدي للمدعية  بالزام 

المدعى به و البالغ 2772 دينار و 584 فلس 
ثانيا : عما باحكام المواد 161 و 166 و 167 
المادة  و  المدنية   المحاكمات  قانون اصول  من 
تضمين  المحامين  نقابة  قانون  من   46/4
المدعى عليه الرسوم والمصاريف و مبلغ 139 
القانونية  الفائدة  و  محاماة  اتعاب  بدل  دينار 
السداد  حتى  و  المطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع 

التام 
المدعية و بمثابة الوجاهي  حكما وجاهيا بحق 
و  صدر  لاعتراض  قابا  عليه  المدعى  بحق 
الملك  الجالة  صاحب  حضرة  باسم  علنا  افهم 
في  المعظم  الحسين  ابــن  الثاني  اهلل  عبد 

2020/10/22

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن محكمة 
صلح  حقوق عمان

رقم الدعوى : 5 –  1 / )  26569  – 
2019 ( -  سجل عام 

تاريخ الحكم : 18 / 12 /2019
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عمان /  وكياه المحاميان اسامة سكري و بسمة الحمود 
المطلوب تبليغه و عنوانه : معتصم يعقوب عبد شرعان 
الزرقاء / حي الخليل شارع ابو محارب قرب مثلث الضليل 
تقرر  تقدم  ما  على  تأسيسا  و  لهذا    : الحكم  خاصة 

المحكمة مايلي :
 644 و   637 و   636 و   87 المواد  باحكام  عما   : اوال 
من القانون المدني و المادة 92/ب من قانون البنوك و 
بالزام  الحكم  التجارة  قانون  من   112 و   106 المادتين 
و  به  المدعى  المبلغ  للمدعية  يؤدي  بان  عليه  المدعى 

البالغ 4315 دينار و 342 فلس  
2 : عما باحكام المواد 161 و 166 و 167 من قانون 
قانون  من   113/2 المادة  و  المدنية  المحاكمات  اصول 
المحامين  نقابة  قانون  من   46/4 المادة  و  التجارة   
تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف و مبلغ 216  
 %9 بواقع  القانونية  الفائدة  و  محاماة  اتعاب  بدل  دينار 
للمبلغ  بالنسبة  التام  السداد  المطالبة و حتى  تاريخ  من 
الفائدة  الفيزا و  المحكوم به عن عقد القرض و بطاقة 
و حتى  اغاقه  تاريخ  الجاري من  الحساب  القانونية عن 

السداد التام 
بحق  الوجاهي  بمثابة  و  المدعية  بحق  وجاهيا  حكما 
باسم  علنا  افهم  و  لاعتراض صدر  قابا  عليه  المدعى 
حضرة صاحب الجالة الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين 

المعظم في 18 /12 /2019  

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن محكمة 
صلح  حقوق عمان

رقم الدعوى : 5 –  1 / )  7722  – 
2020 ( -  سجل عام 

تاريخ الحكم : 6/17 / 2020 
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عبد  و  سكري  اسامة  المحاميان  وكياه    / عمان 
اهلل الماحمة 

جدوع  محمد  نضال   : عنوانه  و  تبليغه  المطلوب 
ابو سحلول 

b  3 عمان / البيادر حي الرونق بناية 10 ط
خاصة الحكم : لهذا و تأسيسا على ما تقدم تقرر 

المحكمة مايلي :
اوال : عما باحكام المواد 636 و 637 و 644 من 
القانون المدني و المادة 92/ب من قانون البنوك 
للمدعية  يؤدي  بأن  عليه  المدعى  بالزام  الحكم 
المبلغ المدعى به و البالغ 648 دينار و 998 فلس 
ثانيا : عما باحكام المواد 161 و 166 و 167 من 
 46/4 المادة  و  المدنية  المحاكمات  اصول  قانون 
من قانون نقابة المحامين تضمين المدعى عليه 
اتعاب  الرسوم والمصاريف و مبلغ 33 دينار بدل 
تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  الفائدة  و  محاماة 

المطالبة و حتى السداد التام .
الوجاهي  بمثابة  و  المدعية  بحق  وجاهيا  حكما 
بحق المدعى عليه قابا لاعتراض صدر و افهم 
علنا باسم حضرة صاحب الجالة الملك عبد اهلل 

الثاني ابن الحسين المعظم في 2020/6/17

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن محكمة 
صلح  حقوق عمان

رقم الدعوى : 5 –  1 / )  18136  – 
2019 ( -  سجل عام 

تاريخ الحكم : 18 / 9 /2019
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

اهلل  عبد  و  سكري  اسامة  المحاميان  وكياه    / عمان 
الماحمة 

المطلوب تبليغه و عنوانه : راغب عبد وصفي نمر 
عمان / المهاجرين / مقابل االمانة قرب بقالة داوود 

خاصة الحكم : منطوق الحكم 
و بالبناء على ما تقدم تقرر المحكمة الحكم بمايلي 

اوال : عما باحكام المواد 59/1 من قانون التجارة و 
و   87 و  البينات  قانون  من  ج   /13/3 و   11/1 و   10
و 644/1  و 637/1  و 636  و 213  و 202   199/2
من القانون المدني و المادة 92/ب من قانون البنوك 
المدعى عليه راغب عبد وصفي نمر بأن يدفع  الزام 
عامة  مساهمة  شركة  االردن  بنك  شركة  للمدعية 

مبلغ 2476 دينار و 016 فلس 
من  و 167  و 166  المواد 161  باحكام  : عما  ثانيا 
قانون اصول المحاكمات المدنية  و المادة 46/4 من 
راغب  عليه  المدعى  تضمين  المحامين  نقابة  قانون 
  124 مبلغ  و  والمصاريف  الرسوم  نمر  وصفي  عبد 
تاريخ  من  القانونية   الفائدة  و  محاماة  اتعاب  دينار 
المطالبة القضائية و حتى السداد التام و رد المطالبة 

بالفائدة االتفاقية لعدم القانونية 
بحق  الوجاهي  بمثابة  و  المدعية  بحق  وجاهيا  حكما 
علنا  افهم  و  صدر  لاعتراض  قابا  عليه  المدعى 
الثاني  اهلل  عبد  الملك  الجالة  صاحب  حضرة  باسم 

ابن الحسين المعظم في 18 /9 /2019  

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن محكمة 
صلح  حقوق عمان

رقم الدعوى : 5 –  1 / )  26377  – 
2019 ( -  سجل عام 

تاريخ الحكم : 16 / 12 /2019  
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عمان /  وكياه المحاميان اسامة سكري و عبد اهلل 
الماحمة 

المطلوب تبليغه و عنوانه : محمد علي محمد سعاده 
بناية  المعري  ابو عاء  القصور شارع  / جبل  عمان 
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خاصة الحكم : لهذا و تأسيسا على ما تقدم تقرر 

المحكمة مايلي :
اوال : عما باحكام المواد 636 و 637 و 644 من 
البنوك  قانون  من  92/ب  المادة  و  المدني  القانون 
للمدعية  يــؤدي  بأن  عليه  المدعى  بالزام  الحكم 
المبلغ المدعى به و البالغ 9064 دينار و 626 فلس 
ثانيا : عما باحكام المواد 161 و 166 و 167 من 
 46/4 المادة  و  المدنية  المحاكمات  اصول  قانون 
عليه  المدعى  تضمين  المحامين  نقابة  قانون  من 
اتعاب  دينار بدل  الرسوم والمصاريف و مبلغ 453 
تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  الفائدة  و  محاماة 

المطالبة و حتى السداد التام .
حكما وجاهيا بحق المدعية و بمثابة الوجاهي بحق 
علنا  افهم  و  صدر  لاعتراض  قابا  عليه  المدعى 
باسم حضرة صاحب الجالة الملك عبد اهلل الثاني 

ابن الحسين المعظم في 16 / 2019/12   

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن محكمة 
بداية  حقوق الزرقاء 

رقم الدعوى : 10 –  2 / )  350  – 
2018 ( -  سجل عام 

تاريخ الحكم : 5 / 9 /2018
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

يزن  و  سكري  اسامة  المحاميان  وكياه    / عمان 
الحمصي 

احمد  اهلل  عبد  محمد   : عنوانه  و  تبليغه  المطلوب 
حمدان 

الزرقاء / حي جناعة – شارع الملعب البلدي – مقابل 
الملعب البلدي 

خاصة الحكم : وعليه و هديا على ما تقدم و تأسيسا 
عليه تقرر المحكمة مايلي 

و  البنوك  قانون  من   92 المادة  باحكام  عما   : اوال 
المادتين 636 و 637 من القانون المدني و المادتين 
بالزام  الحكم  البينات  قانون  10 و11 و 13/1/د من 
مبلغ  حمدان  احمد  اهلل  عبد  محمد  عليه  المدعى 
و  اربعمائة  و  الفا  عشر  ستة   / دينار   16433.955
شركة  للمدعية  فلسا   955 و  دينارا  ثاثون  و  ثاثة 

بنك االردن  
المواد 161 و 166 و 167 من  ثانيا  : عما باحكام 
قانون اصول المحاكمات المدنية  و المادة 46/4  من 
قانون نقابة المحامين تضمين المدعى عليه الرسوم 
والمصاريف و مبلغ 522  دينار اتعاب محاماة و الفائدة 
بتاريخ  الدعوى  اقامة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية 

2018/8/6  و حتى السداد التام 
بحق  الوجاهي  بمثابة  و  المدعية  بحق  وجاهيا  حكما 
المدعى عليه قابا لاستئناف صدر و افهم علنا باسم 
ابن  الثاني  اهلل  عبد  الملك  الجالة  صاحب  حضرة 

الحسين المعظم حفظه اهلل و رعاه
 بتاريخ 5 / 9 / 2018 

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن محكمة 
صلح  حقوق عمان

رقم الدعوى : 5 –  1 / )  16920  – 
2019 ( -  سجل عام 

تاريخ الحكم : 20 / 8 /2019
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

اهلل  عبد  و  سكري  اسامة  المحاميان  وكياه    / عمان 
الماحمة 

المعطي  عبد  جمعه  معتز   : عنوانه  و  تبليغه  المطلوب 
الرواشده 

عمان / شفا بدران مقابل جامعة العلوم التطبيقية 
تقرر  تقدم  ما  على  تأسيسا  و  وعليه   : الحكم  خاصة 

المحكمة مايلي :
1 . عما باحكام المادة 1818 من مجلة االحكام العدلية 
قانون  من   92 المادة  و  التجارة  قانون  من   59 المادة  و 
البنوك و المواد 199 و 202 و 213 من القانون المدني 
و المواد 10 و 11 و 13 من قانون البينات الحكم بالزام 
و  دينار   4008 مبلغ  للمدعية  يدفع  بأن  عليه  المدعى 

619 فلس 
من   167 و   166 و   161 الــمــواد  باحكام  عما   :  2
من   46/4 المادة  و  المدنية   المحاكمات  اصول  قانون 
الرسوم  عليه  المدعى  تضمين  المحامين  نقابة  قانون 
والمصاريف و مبلغ 200.430   دينار بدل اتعاب محاماة 
و الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة و حتى 

السداد التام 
بحق  الوجاهي  بمثابة  و  المدعية  بحق  وجاهيا  قــرارا 
باسم  علنا  افهم  و  لاعتراض صدر  قابا  عليه  المدعى 
حضرة صاحب الجالة الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين 

المعظم في 2019/8/20  
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وزارة العدل 
دائرة تنفيذ شرق عمان

الرقم 2019/1141 ص
التاريخ : 2020/11/30

اعالن بيع محجوزات بالمزاد العلني 
في  العلني  بالمزاد  التالية  المحجوزات  طرح  تم  بأنه  للعموم  يعلن 

القضية التنفيذية رقم اعاه
والمتكونة ما بين المحكوم له : محمد عامر بال سعدو سعد  

والمحكوم عليه : رياض رشدي محمد السيوف 
السعر   1 العدد  المحل  بواجهة  ابيض  لــون  ذاتيه  خدمه  ثاجه   •  

االجمالي 500 
مع  زجاج  واجهه  متر   6 لون سلفر طول  تركية  بطح  ثاجة عرض   •  

المنيوم العدد 1 السعر االجمالي 2500 
 • مكيف لون ابيض نوع white wetrenhouse  العدد 1 المجموع 100 

 • شاشة لون اسود نوع phillips   32 بوصه العدد 1 المجموع 40 
العدد    SUPREMA نوع  اللحوم  لتوزين  صغير  سيلفر  لون  ميزان   •  

1 المجموع 50 
اللحوم خشن  )فرم  لون سيلفر    32- TK نوع  لحم  ماكنات تفريم   •  

وناعم عدد 2 لون سلفر( العدد 2 المجموع 400
 1 العدد    HAND-WR نــوع  لتغليف  سيلفر  لــون  تغليف  ماكنة   •  

المجموع 50
 • ثاجة تخزين كبيرة لون سيلفر بابين )تفصيل( واجه المنيوم لحفظ 

اللحوم العدد 1 المجموع 600
كل  بني  لون  خشب  مع  زجــاج  واجهة   5 عدد  خشب  عرض  بوفيه   •  
 5 العدد  خمسه  وعددهم  بعض  بجانب  منفصله  درفتين  ــدة  واح

المجموع 1100
 • ثاجة عرض للحوم امامية الون ابيض زجاج مع المنيوم )بابين( 2 

متر العدد 1 المجموع 900
 1 العدد  اللحوم  للتخزين  بابين  )تفصيل(  مغلقة  للتخزين  ثاجة   •  

المجموع 600
المجموع )6840( دينار اردني ال غير 

االلكتروني  الموقع  الى  الدخول  بالمزاودة  االشتراك  يرغب  من  فعلى 
 )https://auctions.moj.gov.jo( : لوزارة العدل التالي

وذلك يوم االربعاء الموافق2020/12/16 من الساعة 12 الى الساعة 
2:40 وعلى من يرغب بالمشاركة بالمزاد بدفع ما نسبته )10%( من 
يرغب  من  وعلى  دينار(   6840( والبالغة  )العربون(  المقدرة  القيمة 
دوار  طبربور  في  الكائن  موقعها  الى  الذهاب  المحجوزات  بمعاينة 
الموعد  قبل  سيف  ابو  ملحمة   – دارك  الــدار  مطعم  بجانب  الشرطه 

المحدد . 
مامور تنفيذ شرق عمان

وزارة العدل
محكمه بداية حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 5-2 )5359-2019( سجل عام

تاريخ الحكم : 2020/10/28
طالب التبليغ وعنوانه : خالد محمود موسى حسن

عمان / وكيله المحامي مؤيد عمرو وشادي ابو هاشم  
المطلوب تبليغه وعنوانه : 
عبد اهلل علي حسن قنديل 

عمان / عمان – راس العين – شارع القدس – خلف اسواق 
الرنتيسي

خاصة الحكم :
وعليه وهديًا بما تقدم، تقرر المحكمة الحكم بما يلي : 

االحكام  مجلة  من   1818 المادة  بأحكام  عمًا  أواًل- 
و222  و1/185  و1/181  123/ب  والــمــواد  العدلية 
من  و1/11   10 والمادتين  التجارة  قانون  من  و224 
قانون البينات الزام المدعى عليه ان يدفع للمدعي مبلغ 

24100  دينار .
قانون  من  و163   1/161 المواد  بأحكام  عمًا  ثانيًا- 
اصول المحاكمات المدنية تضمين المدعى عليه الرسوم 

والمصاريف.
اصول  قانون  من   166 الــمــواد  بأحكام  عمًا  ثالثًا- 
المحامين  نقابة  قانون  من  و4/46  المدنية  المحاكمات 
تضمين المدعى عليه مبلغ  1000 دينار اتعاب محاماة .

رابعًا- عمًا بأحكام المادة 186 من قانون التجارة بداللة 
المادتين 224 و225 من القانون ذاته تضمين المدعى 
الكمبيالة  استحقاق  تاريخ  من  القانونية  الفائدة  عليه 
وذلك  التام  السداد  حتى   2015/10/7 في  البيع  بتمام 

بنسبة 9% من المبلغ المحكوم به .
وبمثابة  لاستئناف(  )قابا  المدعي  بحق  وجاهيًا  قرارًا 
صدر  لاستئناف(  )قابا  عليه  المدعى  بحق  الوجاهي 
وأفهم علنًا باسم حضرة صاحب الجالة الملك عبد اهلل 
في  ورعــاه(  اهلل  )حفظه  المعظم  الحسين  ابن  الثاني 

2020/10/28

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 2-1 )3556-2018( سجل عام

تاريخ الحكم : 2018/11/13 
طالب التبليغ وعنوانه : ماهر يوسف عبد المنعم رصرص   

عمان / شارع االذاعة والتلفزيون مجمع الكركي ط1 مكتب 
رقم 5

المطلوب تبليغه وعنوانه : 
احمد فايز محمد ابو محفوظ

االسامي  البنك  بجانب  الحرية  شارع  المقابلين   / عمان 
االردني محات ابو محفوظ

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

قانون  من  و1/11(   10( المادتين  بأحكام  عمًا  أواًل:- 
التجارة،  قانون  من  و263(  و260   181( والمواد  البينات، 
المدعى  إلزام  العدلية،  األحكام  والمادة )1818( من مجلة 

عليه بالمبلغ المدعى به والبالغ )2000( دينار.
أصول  قانون  من   )167( الــمــادة  بأحكام  عمًا  ثانيًا:- 
التجارة  قانون  من  )263/ب(  والمادة  المدنية،  المحاكمات 
إلزام المدعى عليه بالفائدة القانونية بواقع )9%( وذلك من 
تاريخ عرض الشيك على البنك المسحوب عليه والواقع في 

2018/5/15 وحتى السداد التام.
أصول  قانون  من   )161( الــمــادة  بأحكام  عمًا  ثالثًا:- 
بالرسوم  عليه  المدعى  ــزام  إلـ المدنية،  المحاكمات 

والمصاريف.
أصول  قانون  من   )150( المادة  بأحكام  عمًا  رابــعــًا:- 

المحاكمات المدنية تثبيت الحجز التحفظي.
أصول  قانون  من   )166( المادة  بأحكام  عمًا  خامسًا:- 
نقابة  قانون  من   )46( المادة  وبداللة  المدنية،  المحاكمات 
ببدل  عليه  المدعى  إلزام  األردنيين،  النظاميين  المحامين 

أتعاب محاماة مقدارها )100( دينار.
حكمًا وجاهيًا بحق المدعي وبمثابة الوجاهي بحق المدعى 
حضرة  باسم  علنًا  وأفهم  صدر  لاعتراض  قابًا  عليه  
صاحب الجالة الملك عبد اهلل  الثاني ابن الحسين المعظم 

بتاريخ 2018/11/13

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 2-1 )1344-2020( سجل عام

تاريخ الحكم : 2020/9/30 
طالب التبليغ وعنوانه : شريف حافظ ديب طرباق

عمان / المقابلين ش الحرية خلف قاعات فينيسيا بناية 
36

المطلوب تبليغه وعنوانه : 
علي سليمان محمود الزاهري

عمان / ابو علندا مثلث ابو علندا مصنع النجار
خاصة الحكم :

لذا وتاسيسا على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي: -
قانون  من   )11،  10( المادتين  باحكام  -عما  اوال: 
الزام  العدلية  االحكام  مجلة  من  والمادة)1818(  البينات 
المدعى عليه )علي سليمان محمود الزاهري( بان يؤدي 
به  المدعى  المبلغ  طرباق(  ديب  حافظ  للمدعي)شريف 

والبالغ )1777( دينار اردني .
التنفيذ  قانون  من  )7/ا/4(  المادة  باحكام  عما  ثانيا:- 
قيمة  خمس  تعادل  بغرامة  عليه   المدعى  على  الحكم 

المبلغ المحكوم به اي مبلغ355.4 دينار تدفع للخزينة.
من   )167،  166،  161( المواد  باحكام  عما  ثالثا:- 
من   )4/46( والمادة  المدنية  المحاكمات  اصول  قانون 
الرسوم  عليه  المدعى  تضمين  المحامين  نقابة  قانون 
والفائدة  محاماة  اتعاب  دينار   )90( ومبلغ  والمصاريف 
وحتى  المطالبة  تاريخ  من  تسري   %9 بواقع  القانونية 

السداد التام.
حكما وجاهيا بمواجهة المدعي قابا لاستئناف وبمثابة 
الوجاهي بمواجهة المدعى عليهما قابا لاعتراض صدر 
الملك عبداهلل  الجالة  باسم حضرة صاحب  علنا  وافهم 

الثاني المعظم )حفظه اهلل (
 بتاريخ2020/9/30 .

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

رقم الدعوى التنفيذية : 11-1 )4684- 
2020( سجل عام ع

اسم المحكوم عليه / المدين :
معتز عبد حسن داود

الضاحية  دوار  النزهة  جبل   / عمان  العنوان: 
خلف دائرة االفتاء  

رقم االعام السند التنفيذي : 1 
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ عمان / قسم شمال عمان 
والرسوم  دينار   6000  : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خال  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

عماد الدين محمود عبد الرحمن عليان 
المبلغ المبين اعاه

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

الازمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ شمال عمان

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان 

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى عليه 
/ بالنشر

رقم الدعوى :1-2 )2672- 2020 ( 
سجل عام

محمود  محمد  زيــن  القاضي:  الهيئة/ 
النعيمات     

اسم المدعى عليه وعنوانه : 
الهفوف للخضار والفواكه لصاحبها هاني 

علي محمد البشتاوي 
جسر   – الحزام  طريق   / عمان   : العنوان 
 – المناصير  كازية  بجانب   – المستنده 

مجمع 3
يقتضى حضورك يوم : الخميس الموافق 

 2020/12/10
الساعة 9:00

للنظر في الدعوى رقم اعاه والتي اقامها 
عليك المدعي :

صاحبة  وشريكته  ــاره  س بسام  شركة 
للخضار  ســارة  بسام  الــتــجــاري  االســم 

والفواكه   
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحــكــام  عليك 
اصــول  وقــانــون  الصلح  محاكم  قــانــون 

المحاكمات المدنيه .

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

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )3804- 
2020( سجل عام ص

اسم المحكوم عليه / المدين :
       ياسين بسام محمد مطر

العنوان: عمان / ابو علندا اسكان الكهربا شارع 
الخماره خلف مرار مول عماره 3 

رقم االعام السند التنفيذي : 3-2 / )7371-
2019( – سجل عام 
تاريخه : 2020/1/9

محل صدوره : تنفيذ عمان / قسم جنوب عمان 
والرسوم  دينار   400  : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خال  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

اماني محمد سعيد حمد اهلل
المبلغ المبين اعاه

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

الازمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 2-1 )1671-2020( سجل عام

تاريخ الحكم : 2020/9/28 
طالب التبليغ وعنوانه : هند محمد رضا يوسف ضياء 

عمان / جبل الحسين ش عكا بناية 24  
المطلوب تبليغه وعنوانه : 

مهند حسن مصطفى عبدالرحمن
عمان / ابو علندا ش جسر المستندة قبل دوار نمار بجانب 
الشمالية هنجر ومعرض  مخرطة علي ومحمد ومحمود 

االليات الثقيلة الشيخ مهند
خاصة الحكم :

لذا وتأسيسًا على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي :-
و  )199 و202 و666 و667  المواد  بأحكام  عمًا  أواًل:- 
المدني والمواد )181 و 186 و222  القانون  675( من 
( من قانون التجارة، والمادة )1818( من مجلة األحكام 
مبلغًا  للمدعي  يؤدي  بان  عليه  المدعى  إلــزام  العدلية 

وقدره )48.400( دينار .
أصول  قانون  من   )161( المادة  بأحكام  عمًا  ثانيًا:- 
الرسوم  عليه  المدعى  تضمين  المدنية  المحاكمات 

والمصاريف .
اصول  قانون  من   )166( المادة  بأحكام  عما  ثالثا:- 
نقابة  قانون  من   )46( والــمــادة  المدنية  المحاكمات 
مبلغ  بــأداء  عليه  المدعى  إلــزام  النظاميين  المحامين 

)1000( دينار بدل أتعاب محاماة للمدعي .
اصول  قانون  من   )167( المادة  بأحكام  عما  رابعًا:- 
المحاكمات المدنية إلزام المدعى عليه بالفائدة القانونية 

بواقع 9% من تاريخ االستحقاق و حتى السداد التام 
بحق  الوجاهي  وبمثابة  المدعين  بحق  وجاهيًا  حكمًا 

المدعى عليه
 قابًا لاعتراض صدر وأفهم علنًا باسم حضرة صاحب 

الجالة الهاشمية
 الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين المعظم حفظه اهلل 

ورعاه  بتاريخ 2020/9/28

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق سحاب  

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه  / بالنشر

رقم الدعوى :1-7 )511- 2020 ( 
سجل عام

خضر  عبير   : الــقــاضــي  الهيئة/ 
يوسف حمد   

اسم المدعى عليه وعنوانه : 
محمد احمد عبد اهلل ابو زيد

محمود  الشهيد  ــارع  ش  / سحاب    
فارس    

:الخميس  يوم  حضورك  يقتضى 
الموافق 2020/12/17 

الساعة 9:00
للنظر في الدعوى رقم اعاه والتي 

اقامها عليك المدعي :
احمد عاء الدين عبد اهلل عبد ربه

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

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان / قسم جنوب 

عمان 
اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 

بالنشر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 
)3056- 2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
       محمد مصعب احمد ورده

محمد  شارع  عليا  ابو  ماركا   / عمان  العنوان: 
دحل الهبارنة  

رقم االعام السند التنفيذي : 2 ، 1 ، 4 ، 3 
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ عمان / قسم جنوب عمان 
والرسوم  دينار   4000  : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خال  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

حمزه عادل حسن العتال
المبلغ المبين اعاه

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

الازمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ بالنشر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )2089- 

2020( سجل عام ك
اسم المحكوم عليه / المدين :

       محمد احمد عريوه العبادي
      العنوان: عمان / ماركا حي حمزة ش انس 

بن النضر قرب مدرسة ذات النطاقين
رقم االعام السند التنفيذي : 1 

تاريخه : 
محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان

والرسوم  دينار   816  : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت 
يوما  عشر  خمسه  خال  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 
امجد اسماعيل ابراهيم ابو عزام 

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

الازمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان 

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى عليه 
/ بالنشر

رقم الدعوى :1-2 )2862- 2020 ( 
سجل عام

ابراهيم  رائد  مارينا  القاضي:  الهيئة/ 
حجازين    

اسم المدعى عليه وعنوانه : 
محمد عدنان نمر العداربه

مدرسة  ش  اليادودة   / عمان   : العنوان 
البراء بن مالك بناية 22 

يقتضى حضورك يوم : الثاثاء الموافق 
 2020/12/8
الساعة 9:00

والتي  اعــاه  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك المدعي :

بصفته  العريان  سليمان  موسى  احمد 
مؤسسة  مــالــك  وبصفته  الشخصية 

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

المحاكمات المدنيه .

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 
)19189- 2020( سجل عام ب

اسم المحكوم عليه / المدين :
فؤاد ابراهيم سليم الغويرين 

البوابة  مقابل   – الجبيهة   / عمان  العنوان: 
عمارة   – الطراونة  احمد  احمد  ش   – الشمالية 

صبحي المغربي
رقم االعام السند التنفيذي : 2-5 / )2184-

2020( – سجل عام 
تاريخه : 2020/6/4

محل صدوره : تنفيذ عمان
والرسوم  دينار   8262  : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خال  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

رياض شبيب مضفي ابو وندي 
المبلغ المبين اعاه

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

الازمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ عمان

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 2-1 )2015-2020( سجل عام

تاريخ الحكم : 2020/10/22 
علي  فتحي  احمد  شركة   : وعنوانه  التبليغ  طالب 
لتسويق  القلعة  التجاري  االسم  مالكة   / وشريكه 

المنتوجات الزراعيه  
عمان / السوق المركزي دوار السوق بجانب مطعم 

التوتنجي بناية حمودة اسواق الشوبكي   
المطلوب تبليغه وعنوانه : 

وليد رمضان عبد اهلل الشوبكي 
عمان / السوق المركزي دوار السوق بجانب مطعم 

التوتنجي بناية حمودة اسواق الشوبكي 
خاصة الحكم :

لذا وتاسيسا على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي: -
522و465و483و485  المواد)  باحكام  اوال:-عما 
قانون  من  3/13/د  المادة  و  المدني  القانون  من   )
المدعى  الزام   المجلة  من  والمادة)1818(  البينات 
والبالغ  به  المدعى  المبلغ  للمدعية  يدفع   بان  عليه 

)8246.592( دينار اردني.
،167( من   166،  161( المواد  باحكام  ثانيا:-عما 
 )4/46( والمادة  المدنية  المحاكمات  اصول  قانون 
عليه  المدعى  تضمين  المحامين  نقابة  قانون  من 
اتعاب  دينار   )420( ومبلغ  والمصاريف  الرسوم 
من  تسري   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  محاماة 

تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام.
الوجاهي  وبمثابة  المدعية  بمواجهة  وجاهيا  حكما 
بمواجهة المدعى عليه قابا لاعتراض صدر وافهم 
عبداهلل  الملك  الجالة  صاحب  حضرة  باسم  علنا 

الثاني المعظم )حفظه اهلل( بتاريخ2020/10/22

وزارة العدل
محكمة ادارة الدعوى عمان 

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى عليه / بالنشر
 رقم ادارة الدعوى  5- 10/ )2020-1202( 

سجل عام 
رقم الدعوى : 5- 2/ )2020/6213( سجل عام 
الهيئة / القاضي : منال صالح مطلق الهباهبه   

اسم المدعى عليهم وعنوانهم  : 
الشخصية  بصفته  الذهبي  رجــب  جعفر  رائــد   •  
الفعلية  الشركة  في  المدعي  مع  شريكا  وبصفته 
وزارة  خــارج  المدعي  وبين  بينه  فيما  المتكونة 

الصناعة والتجارة
الدعوى  طرفي  بين  المتكونه  الفعليه  الشركة   •  
المدعي رمضان  بين  ما  المتكونة  الفعلية  الشركة 
فرحان جابر جابر وكيلة علي حسين فرحان فرحان 
رائد  عليه  المدعى  بين  وما  عامة  وكالة  بموجب 
وبصفته  الشخصية  بصفته  الذهبي  رجب  جعفر 
المتكونة  الفعلية  الشركة  في  المدعي  مع  شريكا 

فيما بينه وبين المدعي خارج وزارة الصناعة  
عمان / عمان

الــمــوافــق  االربـــعـــاء   : يـــوم  ــورك  ــض ح يقتضى 
2020/12/9  الساعة00: 9 

للنظر في الدعوى رقم اعاه . والتي اقامها عليك : 
عن  وكيا  بصفته  فــرحــان  فــرحــان  حسين  علي 
رمضان فرحان جابر جابر بموجب وكالة عامة رقم 

2018/25229
عليك  تطبق  المحدد  الموعد  في  تحضر  لم  اذا 
اصــول  قــانــون  فــي  عليها  المنصوص  االحــكــام 

المحاكمات المدنية 

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق شرق عمان
مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 

رقم الدعوى : 3-1 )891-2020( سجل عام
تاريخ الحكم : 2020/9/23

طالب التبليغ وعنوانه : شركة رجائي ومحمد عيسى الملك 
عمان / وكيلتها المحامية فاطمة المصري 

المطلوب تبليغه وعنوانه : 
وجدي محمد تركي العطاونه

ابو  حي  االسكان  بنك  مقابل  االقحوان  شارع  السباق  نادي   / عمان   
شعيره عماره 3  

خاصة الحكم :
وعليه وتأسيسًا لما تقدم تقرر المحكمة ما يلي:-

والمادتين  العدلية  األحكام  مجلة  من   1818 المادة  بأحكام  عمًا   -1
من  185و260و262و263  والــمــواد  البينات  قانون  من  و11   10
قانون التجارة؛ الحكم بإلزام المدعى عليه الثاني )وجدي محمد تركي 
العطاونة( مالك المدعى عليها األولى )مؤسسة وجدي العطاونة للمواد 
الملك(  عيسى  ومحمد  رجائي  )شركة  للمدعية  يدفع  بأن  التموينية( 

مبلغ 4000 دينارًا.
2- عمًا بأحكام المواد 161 و166 و167 من قانون أصول المحاكمات 
من   263 والمادة  المحامين،  نقابة  قانون  من   4/46 والمادة  المدنية 
العطاونة(  تركي  محمد  )وجدي  الثاني  عليه  المدعى  التجارة؛  قانون 
مالك المدعى عليها األولى )مؤسسة وجدي العطاونة للمواد التموينية( 
الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية 
وحتى   2020/2/6 بتاريخ  القضائية  المطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع 
تاريخ )2020/3/17( ووقف احتسابها من تاريخ )2020/3/18( وحتى 
تاريخ )2020/5/31( سندًا ألمر الدفاع رقم )5( الصادر استنادًا أحكام 
تم  الذي   1992 لسنة   )13( الدفاع  قانون  من   )10( و   )3( المادتين 
تفعيله لمواجهة جائحة كورونا واسئتناف احتساب الفائدة القانونية من 

تاريخ 2020/6/1 وحتى السداد التام . 
3- عما بأحكام المادة 7/أ/4 من قانون التنفيذ تغريم المدعى عليه 
األولى  عليها  المدعى  مالك  العطاونة(  تركي  محمد  )وجــدي  الثاني 
)مؤسسة وجدي العطاونة للمواد التموينية( خمس المبلغ المحكوم به 

والبالغ )800( دينار تدفع لخزينة الدولة .
بحق  الوجاهي  وبمثابة  لاستئناف  قابا  المدعية  بحق  وجاهيًا  قرارًا 
الجهة المدعى عليهما قابًا لإلعتراض صدر وأفهم علنًا باسم حضرة 

صاحب الجالة
الملك عبد اهلل الثاني إبن الحسين المعظم بتاريخ 2020/9/23

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

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )3430- 
2020( سجل عام 

اسم المحكوم عليه / المدين :
       ماهر علي احمد عوض 

جامعة  قرب  البنيات  ناعور   / ناعور  العنوان: 
البتراء 

رقم االعام السند التنفيذي : 9862 
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ عمان / قسم جنوب عمان 
والرسوم  دينار   3000  : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خال  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

شركة حسين محسن حسن ابوراس وشركاه 
المبلغ المبين اعاه

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

الازمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل
دائرة تنفيذ مادبا

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-12 
)2941- 2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليهم / المدين :
 • محمد عبدالكريم عبد اهلل الجماعين

 • حمد حمود عبد اهلل الجماعين
 • غالب حمود عبداهلل الجماعين
العنوان: مادبا / مجهول االقامة 

رقم االعام السند التنفيذي : 
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ مادبا
والرسوم  دينار   1250  : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خال  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

اياد عيسى طلب علي 
المبلغ المبين اعاه

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

الازمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ مادبا

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء سحاب

مذكرة تبليغ مشتكى عليه / بالنشر
رقم الدعوى :3-7  )2020/2205 

( سجل عام
زعل  سميح  نانسي   : القاضي  الهيئة/ 

الجعافره      
اسم المشتكى عليهم : 

 • عمار محمود عبد القادر ابو شناعه
 • عيسى علي عيسى دعاس 

الشرقي  االســكــان   / سحاب   : العنوان 
بجانب بقالة الجبالي  

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

 2020/12/14
الساعة 00: 9

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

حمد عوده عبد المجيد الجابر 
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات الجزائيه.

وزارة العدل
دائرة تنفيذ سحاب

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-7 
)1153- 2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
رائد عمر حسين النشاش

ابو صوان   – / سحاب – سلبود  العنوان: سحاب 
– قرب سوبر ماركت عمر وعمار – عمارة محمد 

خير ابو هاني اخر عنوان له
رقم االعام السند التنفيذي : 1

تاريخه : 
محل صدوره : تنفيذ سحاب

والرسوم  دينار   1110   : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خال  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

محمد خير عبد الكريم مصطفى ابو هاني
المبلغ المبين اعاه 

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

الازمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ سحاب

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان 

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه / بالنشر

رقم الدعوى :1-2 )2614- 2020 
( سجل عام

فالح  سليمان  امــل  القاضي:  الهيئة/ 
الهواوشه    

اسم المدعى عليه وعنوانه : 
اسامه محمد مصطفى الصمادي

العنوان : عمان / المقابلين مقابل دخلة 
مدارس الحفاظ بجانب مطاعم ماك

الستام  المحكمة  قلم  مراجعة  يرجى 
الئحة الدعوى ومرفقاتها 

يقتضى حضورك يوم : الثاثاء الموافق 
 2020/12/8
الساعة 9:00

والتي  اعــاه  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك المدعي :

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

المحاكمات المدنيه .
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