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دائرة االراضي والمساحة
مذكرة تبليغ جلسة ازالة شيوع

لجنة ازالة شيوع اراضي جنوب عمان
رقم الطلب 2020/75

المطلوب تبليغهم :
 • خوله عبد الرحمن علي الهور    • موفق خليل ابراهيم بيبي   • سعاد فايز ابراهيم قبالن    • ايوب احمد 
سليم هالالت    • صالح ابراهيم حمد العميان    • محمد احمد مونس الجبالي    • فايز احمد سليم ابو زيد

 • ذيب عمر محمد ابو الوي    • توفيق بكر حسين علي    • احمد محمد احمد المسالمه    • محمود عبد اهلل 
علي الفالح   • محمدسعدي توفيق محمود علي    • احمد زاهي عبد اهلل الكحوش    • بسام صالح محمد 
الحنيطي    • وصفيه عيسى احمد مهداوي    • سعيد عمر محمد النشار    • رامي محمد سعدي توفيق علي 
 • شادي محمد سعدي توفيق علي   •  معزوزه موسى علي موسى عبد الحميد    • وسام محمود عبد 
اللطيف محمود    • خليل شحاده عبد عياده    • حسن محمود عبد الرزاق سالمه   • صابر محمد محمود 
ابوحاجب    • حماد عبد العزيز عواد ابو تربان    • مصطفى محمد سعدي توفيق علي    • شاديه ابو 
اليزيد عمر تمام   • احالم شاهين محمد الطالع    • اسماعيل احمد مونس الجبالي    • محمد عبد العظيم 
صبري عبد اهلل الجعبه    • فايزه احمد سليم عبد الفتاح    • عبد الكريم عبد السالم عبد الهادي زيدان  

 • هاشم سامي عبد الغني ابوسمره    • عبله عبد اللطيف محمد ابو حشمه   
 عنوان المطلوب تبليغه  : مجهول االقامة

حيث يقتضي حضورك :  االثنين  الموافق : 2020/9/14 الساعة : الواحده
مكان الجلسة : مديريه اراضي جنوب عمان 

الجلسة المنعقدة بموجب الطلب المذكور اعاله والمقدم من طالب ازالة الشيوع :
رياض ابراهيم حمد العميان وشركاه 

في قطعة االرض رقم 284 من حوض رقم 1  قرية 144 خريبة السوق وجاوا من اراضي جنوب عمان   
ومن لم يحضر بالموعد المحدد سينطبق بحقه االحكام المنصوص عليها في قانون الملكية العقارية  

رقم )13( لسنه )2019( واالنظمة الصادرة بموجبه بهذا الخصوص 
في حال عدم حضور االطراف المبلغة لرئيس اللجنة اصدار قرار اللجنة بازالة الشيوع بحقه غيابيا 

رئيس لجنة ازالة شيوع جنوب عمان
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وزارة العدل
محكمه صلح حقوق شمال عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 1-1 )534-2020( سجل عام

تاريخ الحكم : 2020/2/27 
طالب التبليغ وعنوانه : نهال اسعد واصف الحموري 

عمان / دوار الشرق االوسط مجمع فراج سنتر مكتب 403 ط4 
المطلوب تبليغه وعنوانه : 

سالمه سليمان سالمه ارتيمه الجازي
من  بالقرب  االزديه  زينب  شارع  الجامعه  حي  الجبيهة   / عمان 

عيادات الجامعه الخاصه عمارة رقم 3 شقه 3
خالصة الحكم :

المقدمة  للبينة  وسندا   ، ذكره  تقدم  ما  على  وتاسيسا  وعليه 
في الدعوى والتي لم يرد عكسها أو ما يناقضها والتي تمكنت 
ما  المحكمة  تقرر  لذا   ، دعواها  اثبات  من  خاللها  من  المدعية 

يلي:
المدني  القانون  من   )248  ،246( المادتين  بأحكام  عماًل   -1
أسعد  )نهال  المدعيه  بين  المنظم  اإليجار  عقد  بفسخ  الحكم 
سالمة  سليمان  )سالمة  عليه  والمدعى  الحموري(،  واصــف 
موضوع  العقار  بإخالء  عليه  المدعى  والزام  الجازي(،  أرتيمة 
المقام  البناء  تقع ضمن  عبارة عن شقة سكنية  وهو  الدعوى 
 )6( )747( حوض خربة مسلم رقم  االرض رقم  على قطعة 
قرية الجبيهة من اراضي شمال عمان وتسليمه للمدعيه خاليا 

من الشواغل.
من   )665 و   658 و  و202   1/199( المواد  بأحكام  عماًل   -2
سليمان  )سالمة  عليه  المدعى  بإلزام  الحكم  المدني  القانون 
بتأدية مبلغ وقدره )6650 دينار( ستة  الجازي(  أرتيمة  سالمة 
واصف  أسعد  )نهال  للمدعيه  دينار  وخمسون  وستمائة  االف 
ذلك  عن  زاد  بما  المطالبة  ورد  مستحقة  اجور  بدل  الحموري( 

لعدم االستحقاق.
3-  عماًل بأحكام المواد )161، 163، 167( من قانون أصول 
المحامين  نقابة  قانون  من   )46( والمادة  المدنية  المحاكمات 
ومبلغ  والمصاريف  النسبية  الرسوم  عليه  المدعى  تضمين 
)9%( من  بواقع  القانونية  والفائدة  أتعاب محاماة  دينار   )333(

تاريخ المطالبة الواقع في 2020/1/23 وحتى السداد التام.
بمواجهة  الوجاهي  وبمثابة  المدعية  بمواجهة  وجاهيًا  حكمًا 
المدعى عليه قاباًل لالعتراض صدر وافهم علنًا باسم حضرة 

صاحب الجاللة بتاريخ 2020/2/27 

وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 
)7442- 2019( سجل عام ص

اسم المحكوم عليه / المدين :
 محمد عزات محمد ابو شلنفح     

البنيات  البنيات مدرسة  ناعور   / العنوان: عمان 
الثانوية

رقم االعالم السند التنفيذي : 1-12 / )1964-
2019( – سجل عام

تاريخه : 2019/6/27
محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان

والرسوم  دينار   2757  : 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 : 

عبد الحفيظ عارف خليل السمهوري 
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 / قسم جنوب عمان 
اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )2634- 
2020( سجل عام ص

اسم المحكوم عليه / المدين :
عادل صالح حافظ الجريري 

المقابلين دوار الحمايدة خلف   / العنوان: عمان 
صالة النون 

-442(  /  1-2  : التنفيذي  السند  االعالم  رقم 
2020( – سجل عام

تاريخه : 2020/2/12
محل صدوره : تنفيذ عمان / قسم جنوب عمان 
والرسوم  دينار   500  : 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 : 

سعد سالم صالح المصري 
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 )1493-2020( سجل عام

تاريخ الحكم : 2020/7/27 
 / عليان  ديب  ابراهيم  معاذ   : وعنوانه  التبليغ  طالب 
عن  بالتوقيع  المفوض  وبصفته  الشخصية  بصفته 

شركة معاذ عليان وشركاه  
عمان / بيادر وادي السير المنطقة الصناعية قرب النادي 

االهلي
المطلوب تبليغه وعنوانه : 

ليث ابراهيم طلب ابو نحله 
عمان / القويسمة شارع طلوع جبل الحديد خلف مسجد 

السعيد عمارة رقم 12
خالصة الحكم :
تقرر المحكمة: 

من  و522(  و465  و202   199( المواد  باحكام  1. عمال 
البينات  قانون  من  و63(  و60   و)53  المدني  القانون 
الزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ )870( دينار 

)ثمانمائة وسبعون دينارا(.
قانون  من  و167(  و166   161( المواد  بأحكام  عمال   .2
قانون  من   )4/46( والمادة  المدنية  المحاكمات  اصول 
عليه  المدعى  تضمين  وتعديالته  المحاميين  نقابة 
دينار   )47( بواقع  المحاماة  وأتعاب  والمصاريف  الرسوم 
في  الواقعة  المطالبة  تاريخ  من  القانونية  والفائدة 

2020/7/7 وحتى السداد التام.
بحق  الوجاهي  وبمثابة  المدعي  بحق  وجاهيًا  حكمًا 
باسم  علنًا  وأفهم  لالعتراض، صدر  قابال  عليه  المدعى 
حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين 

المعظم، بتاريخ 2020/7/27 م.

وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ بالنشر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )7242- 

2019( سجل عام ك
اسم المحكوم عليهم / المدين :

 • هارون عبيد هارون ابو صالح   
 • هبه زياد عبد اهلل الدروبي

التجمع مرج  السير  / وادي  العنوان: عمان        
الحمام قرب دوار الدلة 

رقم االعالم السند التنفيذي : 1 ، 2 
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان
والرسوم  دينار   4000  : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماه ان وجدت  والفائده 

ان وجدت 
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 
ايمان عبد الرحمن توفيق العطي 

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 العقبة

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه / بالنشر

رقم الدعوى :1-35 )2020-639 
( سجل عام

محمود  بركات  حال   : القاضي  الهيئة 
الذنيبات   

اسم المدعى عليه وعنوانه :
محمد خلف احمد بني هاني

من  بالقرب  المحدود   / العقبة   : العنوان 
مسجد حمزة    

يقتضى حضورك يوم : الثالثاء الموافق 
 2020/9/8

الساعة 9:00
والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 

اقامها عليك المدعي :
خالد محمود رضوان ابو السمن 

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

المحاكمات المدنية.

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء عمان
مذكرة تبليغ حكم بالنشر

رقم الدعوى : 5-3 )3013 – 2020 ( سجل عام 
تاريخ الحكم : 2020/2/13

طالب التبليغ وعنوانه   : شركة سامي كرادشه 
وشركاه  

عمان 
المطلوب تبليغه وعنوانه : 

محمد ابراهيم محمد يحيى 
عمان / العبدلي مقابل المستشفى االسالمي   

خالصة الحكم :
لذا وتأسيسًا على ما تقدم تقرر المحكمة وعمال 
باحكام المادة 15/ب من قانون محاكم الصلح 
الحكم  وتأييد  شكال  االعــتــراض  رد  المعدل 
المعترض عليه المتضمن  إدانة المشتكى عليه 
بجرم إصدار شيك ال يقابله رصيد بحدود المادة 
421 من قانون العقوبات والحكم عليه وعماًل 
بالمادة ذاتها بالحبس مدة سنة واحدة والرسوم 
بقيمة  والزامه  والرسوم  دينار  مائة  والغرامة 
دينار   9402 البالغة  الشخصي  بالحق  االدعاء 
والرسوم والمصاريف ومبلغ 470 اتعاب محاماة 

والفائده القانونيه .
وبمثابة  الــجــزائــي  الشق  عــن  غيابيا  حكما 
المشتكى  بحق  الحقوقي  الشق  عن  الوجاهي 
صدر  لالستئناف  قاباًل  االعتراض  بعد  عليه 
وأفهم علنًا باسم حضرة صاحب الجاللة الملك 
)حفظه  المعظم  الحسين  ابن  الثاني  اهلل  عبد 

اهلل ورعاه( في 2020/2/13

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء عمان
مذكرة تبليغ حكم بالنشر

رقم الدعوى : 5-3 )6650 – 2020 ( سجل عام 
تاريخ الحكم : 2020/6/30

طالب التبليغ وعنوانه   : شركة سامي كرادشه وشركاه
عمان 

المطلوب تبليغهم وعنوانهم : 
1-شركة احمد ديب وشريكه   2-احمد ابراهيم ديب

عمان / جبل الحسين / مجمع جاليريا / ط2
خالصة الحكم :

لهذا وتأسيسًا على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي:
المحاكمات  أصــول  قانون  من   178 المادة  بأحكام  عماًل   -1
الجزائية إدانة المشتكى عليها )المدعى عليها بالحق الشخصي( 
وقابل  قائم  وفاء  مقابل  له  ليس  شيك  اصدار  بجرم  االولى 
العقوبات  قانون  من  1/421/أ  المادة  ألحكام  خالفًا  للصرف 
العقوبات  قانون  من   )??/?( المادة  بداللة  عليها  والحكم 

بالغرامة مائة دينار والرسوم.
أصول  قانون  من  و???(   ???( المادتين  بأحكام  عمال   -2
المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه )المدعى عليه بالحق 
الشخصي( الثاني بجرم اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم 
قانون  من  )1/421/أ(  المادة  الحكام  خالفا  للصرف  وقابل 
العقوبات والحكم عليه وبداللة المادة ذاتها بالحبس مدة سنة 

واحدة والرسوم وبالغرامة مبلغ )???( دينار والرسوم.
من  و1/278(   ??? و  )1/260/ب  المواد  بأحكام  عمال   -3
والمواد  البينات  قانون  من  و??(   ??( والمادتين  التجارة  قانون 
المدنية  المحاكمات  اصــول  قانون  من  و167  و166   161
المشتكى  الــزام  المحامين  نقابة  قانون  من   4/46 والمادة 
بالتكافل  )المدعى عليهما بالحق الشخصي( بان يؤديا  عليهما 
دينار مع تضمينهما   )9400( البالغة  الشيك  بقيمة  والتضامن 
الرسوم والمصاريف ومبلغ )470( دينار اتعاب محاماة والفائدة 
القانونية من تاريخ عرض الشيك على البنك المسحوب عليه 

وحتى السداد التام.
بالحق  عليهما  )المدعى  عليهما  المشتكى  بحق  غيابيا  حكمًا 
الشق  عن  الوجاهي  وبمثابة  الجزائي  الشق  عن  الشخصي( 
حضرة  باسم  علنًا  وأفهم  صدر  لالعتراض  قاباًل  الحقوقي 
المعظم  الحسين  ابن  الثاني  اهلل  عبد  الملك  الجاللة  صاحب 

بتاريخ 2020/6/30

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

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )2639- 
2020( سجل عام ص

اسم المحكوم عليه / المدين :
ماجد موسى محمد صافي

شارع  القويسمة  ــوارة  ن ام   / عمان  العنوان: 
الصايغ قرب مطعم الشناوي رقم العمارة 154
-821(  /  1-2  : التنفيذي  السند  االعالم  رقم 

2020( - سجل عام
تاريخه : 2020/6/18

محل صدوره : تنفيذ عمان / قسم جنوب عمان 
والرسوم  دينار   440  : 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 : 

زهره عبد الفتاح حسين محمد عراق 
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 
)2383- 2020( سجل عام ص

اسم المحكوم عليه / المدين :
 ناديه يوسف محمد الزعاتره      

شارع  السوق  خريبة  الجويدة   / عمان  العنوان: 
ابراهيم السليمان قرب مسجد ارحيل 

رقم االعالم السند التنفيذي : 1-2 / )3650-
2019( – سجل عام 

تاريخه : 2019/12/31
محل صدوره : تنفيذ جنوب 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 : 

جهاد عبد الجبار محمد حمو 
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 )1150-2020( سجل عام

تاريخ الحكم : 2020/6/29 
طالب التبليغ وعنوانه : نبيل عبد الكريم خليل الزعاتره 

عمان / القويسمة عمارة رقم 237
المطلوب تبليغه وعنوانه : 

عالء رائد علي معالي 
عمان / القويسمة – حي المعادي قرب استاد الملك عبد 

اهلل يعمل موزع
خالصة الحكم :

بأحكام  وعمـاًل  المحكمة  تقرر  تقدم  لما  وسندًا  وعليه 
أصول  قانون  من  و166و167(  و163   160( المواد 
المالكين  قانون  من   )5( والمادة  المدنية  المحاكمات 
)199و201و202و246و248و3 والمواد  والمستأجرين 

المدني  القانون  من  01و310و665و666و675و667( 
البينات والمادة )46( من قانون  والمادة )11( من قانون 

نقابة المحامين اآلتي :-
وإلــزام  المتداعين  بين  المبرم  اإليجار  عقد  فسـخ   )1
الدعوى وتسليمه  المأجور موضوع  المدعى عليه بإخالء 

للمدعي خاليًا من الشواغل.
 791 مبلغ  للمدعين  يؤدي  بأن  عليه   المدعى  إلـزام   )2

دينار اجور مستحقة  ومياه وكهرباء
شقي  عن  والمصاريف  بالرسوم  عليه  المدعى  الزام   )3
المطالبة ومبلغ )47( دينار بدل أتعاب محاماة عن شقي 
الواقع  المطالبة   تاريخ  القانونية من  والفائدة  المطالبة 
بتاريخ تسجيل الدعوى 8 /2020/6 وحتى السداد التام.

بحق  الوجاهي  وبمثابة  المدعي  بحق  وجاهيًا  حكمًا 
باسم  علنا  وافهم  صدر  لالعتراض  قاباًل  عليه  المدعى 
حضرة صاحب الجاللة الملك عبداهلل الثاني بن الحسين 

حفظه اهلل ورعاه 
بتاريخ 2020/6/29 
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اخطار صادر عن دائرة تنفيذ عمان 
رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 
/ ) 16403 -  2020  ( –سجل 

عام – ب
اسم المحكوم عليه / المدين : 

شركة مراد و محمد القصاص / مسك لالسكان 
شركة الخال لالسكان 

الثاني  اهلل  عبد  الملك  شارع   / عمان   : عنوانه 
بجانب شركة زين 

رقم االعالم / السند االتنفيذي : 5– 2 / ) 3603  
– 2020   ( – سجل عام 

تاريخه : 2020/6/1              
محل صدوره : تنفيذ عمان  

المحكوم به /الدين :  45000  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 
/ الدائن بيرج بطرس ابراهيم قصابيان  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 عمان 

رقم الدعوى :   5 – 1 / )  10290  
- 2020    ( – سجل عام

تاريخ الحكم : 20 / 7 / 2020 
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عمان /  وكياله المحاميان اسامة سكري و عبد اهلل 
المالحمة 

ابو  بخيت  سعد  سامر   : عنوانه  و  تبليغه  المطلوب 
جبل 

سحاب / دوار الطيارة – قرب جامع القدس 
خالصة الحكم : لهذا و تأسيسا على ما تقدم تقرر 

المحكمة مايلي :
اوال : عمال باحكام المواد 636 و 637 و 644 من 
البنوك  قانون  من  92/ب  المادة  و  المدني  القانون 
للمدعية  تــؤدي  بأن  عليه  المدعى  بالزام  الحكم 
المبلغ المدعى به و البالغ 2452  دينار و 123 فلس 
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 
اتعاب  دينار بدل  الرسوم والمصاريف و مبلغ 123 
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  لالعتراض  قابال  عليه  المدعى 
باسم حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني 

ابن الحسين المعظم بتاريخ 2020/7/20   

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة بداية  حقوق عمان

رقم الدعوى : 5 –  2 / )  3313   - 
2019    ( – سجل عام 

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

و  سكري  اسامة  المحاميان  وكياله    / عمان 
طالل بكري 

المطلوب تبليغه و عنوانه : هاشم يوسف عبد 
الكريم ابو يحيى 

العنبتاوي  اشــارة  الشمالي  الهاشمي   / عمان 
بناية رقم /8 

 خالصة الحكم : تقرر المحكمة 
مجلة  مــن   1818 الــمــادة  باحكام  عمال   .  1
المدعى  الزام  المحكمة  تقرر  العدلية  االحكام 
دينار    13172.424 قدره  و  مبلغ  باداء  عليه 

للمدعية 
2. عمال باحكام المواد 161 و 166 و 167 من 
قانون اصول المحاكمات المدنية الزام المدعى 
عليه بالرسوم والمصاريف و مبلغ 660  دينار 
تاريخ  من  القانونية  الفائدة  و  محاماة  اتعاب 

المطالبة و حتى السداد التام  
عليه  المدعى  بحق  الوجاهي  بمثابة  حكما 
 9 افهم علنا في 18/  و  قابال لالستئناف صدر 

 2019 /

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن محكمة 
صلح   حقوق عمان 

رقم الدعوى :   5 – 1 / )  18143 - 
2019    ( – سجل عام

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

محمد  و  سكري  اسامة  المحاميان  وكياله    / عمان 
الجريري 

:   محمد احمد عبد ربه  المطلوب تبليغه و عنوانه 
العداربه 

عمان / مخيم حطين شارع البيره قرب العون الطبي 
الفلسطيني 

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

االحكام  مجلة  من   1818 المادة  باحكام  عمال   .  1
التجارة و  المواد 106 و 112 من قانون  العدلية و 
المواد 87 و 199 و 202 و 636 و 637 و 640 و 
644/1 من القانون المدني و المادة 92 من قانون 
قانون  المواد 10 و 11/1 و 13/3/د من  و  البنوك 
ربه  عبد  احمد  محمد  عليه  المدعى  الزام  البينات 
العداربه بأن يؤدي للمدعية شركة بنك االردن مبلغا 

و قدره 1400 الف و اربعمائة دينار و 977 فلس 
قانون  من   166 و   161 المادة  باحكام  عمال   .  2
اصول المحاكمات المدنية و المادة 46/4 من قانون 
الرسوم  عليه  المدعى  تضمين  المحامين  نقابة 
اتعاب  بدل  دينار  سبعون   70 مبلغ  و  والمصاريف 

محاماة 
اصول  قانون  من   167 المادة  باحكام  عمال   .  3
المحاكمات المدنية و المادة 112 من قانون التجارة 
بواقع  القانونية  بالفائدة  عليه  المدعى  تضمين 
 2019/8/28 في  الواقع  المطالبة  تاريخ  من   %9
دينار   1140 لمبلغ  بالنسبة  التام  السداد  حتى  و 
الجاري  الحساب  اغالق  تاريخ  ومن  فلس   013 و 
الواقع في 2019/4/16 بالنسبة لمبلغ 260 دينار 

و 964 فلس 
قرارا وجاهيا بحق المدعية قابال لالستئناف و بمثابة 
الوجاهي بحق المدعى عليه قابال لالعتراض صدر 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  باسم  علنا  افهم  و 
بتاريخ  اهلل  حفظه  الــثــانــي  اهلل  عبد  المعظم 

2019/9/16

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة صلح   حقوق عمان 

رقم الدعوى :   5 – 1 / )  23970  
- 2019    ( – سجل عام

تاريخ الحكم : 18 / 11 / 2019  
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عمان /  وكياله المحاميان اسامة سكري و عبد اهلل 
المالحمة 

رجا  موسى  عفاف    : عنوانه  و  تبليغه  المطلوب 
العسعس 

قرب   – علياء  الملكة  شارع   – الشميساني   / عمان 
فندق الريجنسي بناية رقم ب6

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

اوال : عمال باحكام المواد 636 و 637 و 644 من 
البنوك  قانون  من  92/ب  المادة  و  المدني  القانون 
للمدعية  تؤدي  بأن  عليها  المدعى  بالزام  الحكم 
المبلغ المدعى به و البالغ 8632 دينار و 827  فلس 
ثانيا: عمال باحكام المواد 161 و 166 و 167 من 
 46/4 المادة  و  المدنية  المحاكمات  اصول  قانون 
عليها  المدعى  تضمين  المحامين  نقابة  قانون  من 
الرسوم والمصاريف و مبلغ 432  دينار بدل اتعاب 
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  لالعتراض  قابال  عليها  المدعى 
باسم حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني 

ابن الحسين المعظم بتاريخ 2019/11/18

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة صلح   حقوق عمان 

رقم الدعوى :   5 – 1 / )  5654 - 
2020    ( – سجل عام

تاريخ الحكم : 9 / 6 / 2020
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عمان /  وكياله المحاميان اسامة سكري و عبد اهلل 
المالحمة 

المطلوب تبليغه و عنوانه :  سامي وحيد الدين عبد 
العزيز الزيدية 

عمان / ضاحية الياسمين / شارع عجالن بن صدي 
/ بناية رقم 1 

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

البنوك   المادة 92/ب من قانون  : عمال باحكام  اوال 
الحكم  التجارة  قانون  و 112 من  المادتين 102  و 
المبلغ  للمدعية  يــؤدي  بأن  عليه  المدعى  بالزام 

المدعى به و البالغ 1437 دينار و 206  فلس 
ثانيا : عمال باحكام المواد 161 و 166 و 167 من 
 113/2 المادة  و  المدنية  المحاكمات  اصول  قانون 
قانون  مــن   46/4 الــمــادة  و  التجارة  قــانــون  مــن 
الرسوم  عليه  المدعى  تضمين  المحامين  نقابة 
محاماة  اتعاب  بدل  دينار    72 مبلغ  و  والمصاريف 
اغالق  تاريخ  من    %9 بواقع  القانونية  الفائدة  و 

الحساب و حتى السداد التام 
حكما وجاهيا بحق المدعية و بمثابة الوجاهي  بحق 
علنا  افهم  و  صدر  لالعتراض  قابال  عليه  المدعى 
باسم حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني 

ابن الحسين المعظم بتاريخ 9 /6/ 2020 

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن محكمة صلح   
حقوق عمان 

رقم الدعوى :   5 – 1 / )  24000  - 2019    
( – سجل عام

تاريخ الحكم : 18 / 11 / 2019  
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عمان /  وكياله المحاميان اسامة سكري و عبد اهلل 
المالحمة 

المطلوب تبليغه و عنوانه :  خير اهلل ابراهيم خير 
اهلل خزاعله 

عمان / شارع الجامعة االردنية – اسكان المهندسين 
– شارع سناء العالونة عمارة رقم 10

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

المدني  القانون  من   87 المادة  باحكام  عمال   : اوال 
بالزام  الحكم  البنوك  قانون  من  92/ب  المادة  و 
المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية المبلغ المدعى به 

و البالغ 868 دينار و 420 فلس 
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 
اتعاب  بدل  دينار    44 مبلغ  و  والمصاريف  الرسوم 
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  لالعتراض  قابال  عليه  المدعى 
باسم حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني 

ابن الحسين المعظم بتاريخ 2019/11/18

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة صلح   حقوق عمان 

رقم الدعوى :   5 – 1 / )  10259  
- 2020    ( – سجل عام

تاريخ الحكم : 20 / 7 / 2020 
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عمان /  وكياله المحاميان اسامة سكري و عبد اهلل 
المالحمة 

الكريم  :  زيد مراد عبد  المطلوب تبليغه و عنوانه 
المحارمه 

سحاب / قرب دوار الشهيد 
خالصة الحكم : لهذا و تأسيسا على ما تقدم تقرر 

المحكمة مايلي :
اوال : عمال باحكام المواد 636 و 637 و 644 من 
البنوك  قانون  من  92/ب  المادة  و  المدني  القانون 
للمدعية  تــؤدي  بأن  عليه  المدعى  بالزام  الحكم 
 260 و  دينار     3403 البالغ  و  به  المدعى  المبلغ 

فلس 
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 
اتعاب  دينار بدل  الرسوم والمصاريف و مبلغ 171 
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  لالعتراض  قابال  عليه  المدعى 
باسم حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني 

ابن الحسين المعظم بتاريخ 2020/7/20   

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة صلح   حقوق عمان 

رقم الدعوى :   5 – 1 / )  18132 - 
2019    ( – سجل عام

تاريخ الحكم : 11 / 9/ 2019
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

محمد  و  سكري  اسامة  المحاميان  وكياله    / عمان 
الجريري 

المطلوب تبليغه و عنوانه :  عمار احمد محمد شريف 
بطاينه 

السكر  الفتاح  عبد  شارع  الرشيد  ضاحية   / عمان 
بناية رقم 39 

خالصة الحكم : تقرر المحكمة مايلي :
من   202 و  و199   87 المواد  باحكام  عمال   : اوال 
و  البينات  قانون  من   11 و   10 و  المدني  القانون 
المدعى  بالزام  الحكم  البنوك  قانون  من  92/ب 
عليه بأن يؤدي للمدعية المبلغ المدعى به و البالغ 
ثمانون  و  و ثالثة  االف  ) خمسة  دينار   5083.402

دينار و 402 فلس  
 167 و   166 و   161 المواد  باحكام  عمال   : ثانيا 
المادة 46  و  المدنية   المحاكمات  قانون اصول  من 
عليه  المدعى  تضمين  المحامين  نقابة  قانون  من 
الرسوم والمصاريف و مبلغ 255  دينار بدل اتعاب 
و  المطالبة  تاريخ  من  القانونية  الفائدة  و  محاماة 

حتى السداد التام 
الوجاهي   بمثابة  و  المدعية  بحق  وجاهيا  حكما 
المدعية  بحق  لالستئناف  قابال  عليه  المدعى  بحق 
و لالعتراض بحق المدعى عليه صدر و افهم علنا 
باسم حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني 

ابن الحسين المعظم بتاريخ 2019/9/11

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة بداية  حقوق عمان

رقم الدعوى : 5 –  2 / )  5381   - 
2020    ( – سجل عام 

تاريخ الحكم : 9 / 7  /2020
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

و  سكري  اسامة  المحاميان  وكياله    / عمان 
طالل بكري 

المطلوب تبليغه و عنوانه : صدام حسين عبد 
القادر الذنيبات 

امانة عمان  العين – موظف لدى  / راس  عمان 
الكبرى 

 خالصة الحكم : تقرر المحكمة 
مجلة  مــن   1818 الــمــادة  باحكام  عمال   .  1
المدعى  الزام  المحكمة  تقرر  العدلية  االحكام 
دينار   19306.988 قدره  و  مبلغ  بــاداء  عليه 

للمدعية 
2. عمال باحكام المواد 161 و 166 و 167 من 
قانون اصول المحاكمات المدنية الزام المدعى 
عليه بالرسوم والمصاريف و مبلغ 966  دينار 
تاريخ  من  القانونية  الفائدة  و  محاماة  اتعاب 

المطالبة و حتى السداد التام  
حكما بمثابة الوجاهي بحق المدعى عليه قابال 
لالستئناف صدر و افهم علنا في 9/ 7 / 2020 

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ عمان 
رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 
/ ) 14293 -  2020  ( –سجل 

عام – ب
محمود  كنعان   : المدين   / عليه  المحكوم  اسم 

عثمان محمود 
الهاشمي  البلد – شارع  : عمان / وسط  عنوانه 

– مخيطة كنعان 
رقم االعالم / السند التنفيذي : 5– 2 / ) 27  – 

2020   ( – سجل عام 
تاريخه : 2020/1/21              

محل صدوره : تنفيذ عمان  
و  دينار    78937.208   : /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 

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن محكمة 
صلح   حقوق عمان 

رقم الدعوى :   5 – 1 / )  10288  - 
2020    ( – سجل عام

تاريخ الحكم : 20 / 7 / 2020 
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عمان /  وكياله المحاميان اسامة سكري و عبد اهلل 
المالحمة 

سرور  مبارك  بشار    : عنوانه  و  تبليغه  المطلوب 
الشراب 

عمان / بيادر وادي السير – حي القبه – قرب مبنى 
االمانة 

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

اوال : عمال باحكام المواد 636 و 637 و 644 من 
البنوك  قانون  من  92/ب  المادة  و  المدني  القانون 
للمدعية  تــؤدي  بأن  عليه  المدعى  بالزام  الحكم 
المبلغ المدعى به و البالغ 793 دينار و 647 فلس 

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 
اتعاب  بدل  دينار   40 مبلغ  و  والمصاريف  الرسوم 
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  لالعتراض  قابال  عليه  المدعى 
باسم حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني 

ابن الحسين المعظم بتاريخ 2020/7/20   

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة صلح   حقوق عمان 

رقم الدعوى :   5 – 1 / )  16868 - 
2019    ( – سجل عام

تاريخ الحكم : 29 / 8/ 2019
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

محمد  و  سكري  اسامة  المحاميان  وكياله    / عمان 
الجريري 

المطلوب تبليغه و عنوانه :  
1 . رافت خالد محمد الهمشري 

2 . لؤي سمير حسن الشنتف 
الرئيسي قرب اسواق  الشارع  عمان / طبربور طارق 

طارق 
تقرر  تقدم  ما  على  تأسيسا  و  لهذا   : الحكم  خالصة 

المحكمة مايلي 
المدني  القانون  من   87 المادة  باحكام  عمال   .  1
و  البينات  قانون  من  و13/3/ج   11  ،  10 المواد  و 
المادة 92/ب من قانون البنوك الحكم بالزام المدعى 
عليهما بالتضامن و التكافل بأن يؤديا للمدعية المبلغ 

المدعى به و البالغ 2077 دينار و 705 فلس  
2: عمال باحكام المواد 161 و 166 و 167 من قانون 
قانون  46 من  المادة4/  و  المدنية  المحاكمات  اصول 
نقابة المحامين تضمين المدعى عليهما بالتضامن و 
التكافل الرسوم والمصاريف و مبلغ 104  دينار بدل 
اتعاب محاماة و الفائدة القانونية بواقع 9%  من تاريخ 

المطالبة و حتى السداد التام 
حكما وجاهيا بحق المدعية و بمثابة الوجاهي  بحق 
علنا  افهم  و  صدر  لالعتراض  قابال  عليهما  المدعى 
الثاني  اهلل  عبد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  باسم 

ابن الحسين المعظم بتاريخ 8/29 /2019

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة صلح   حقوق عمان 

رقم الدعوى :   5 – 1 / )  5498  - 
2020    ( – سجل عام

تاريخ الحكم : 9 / 6 / 2020 
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عمان /  وكياله المحاميان اسامة سكري و عبد اهلل 
المالحمة 

علي  هاني  انــوار   : عنوانه  و  تبليغه  المطلوب 
الخطاطبه

عمان / المدينة الرياضية بجانب مدارس االتحاد ش 
فالح العبدالالت عمارة 4

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

اوال : عمال باحكام المواد 636 و 637 و 644 من 
البنوك  قانون  من  92/ب  المادة  و  المدني  القانون 
للمدعية  تؤدي  بأن  عليها  المدعى  بالزام  الحكم 
المبلغ المدعى به و البالغ 9928 دينار و 456 فلس 
ثانيا : عمال باحكام المواد 161 و 166 و 167 من 
 46/4 المادة  و  المدنية  المحاكمات  اصول  قانون 
عليها   المدعى  تضمين  المحامين  نقابة  قانون  من 
اتعاب  دينار بدل  الرسوم والمصاريف و مبلغ 497 
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  لالعتراض  قابال  عليها  المدعى 
باسم حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني 

ابن الحسين المعظم بتاريخ  2020/6/9  

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن محكمة 
صلح   حقوق عمان 

رقم الدعوى :   5 – 1 / )  23996 - 
2019    ( – سجل عام

تاريخ الحكم : 18 / 11 / 2019
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

اهلل  عبد  و  سكري  اسامة  المحاميان  وكياله    / عمان 
المالحمة 

فواز  احمد  اهلل  عبد    : عنوانه  و  تبليغه  المطلوب 
العدوان 

ناعور / حي الرشيد – قرب مثلث العامرية 
تقرر  تقدم  ما  على  تأسيسا  و  لهذا   : الحكم  خالصة 

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

به و البالغ 9070 دينار و 679 فلس 
من  و 167  و 166  المواد 161  باحكام  : عمال  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    454 مبلغ  و 
حتى  و  المطالبة  تاريخ  من    %9 بواقع  القانونية 
عقد  عن  به  المحكوم  للمبلغ  بالنسبة  التام  السداد 
الجاري من  الحساب  القانونية عن  الفائدة  و  القرض 
تاريخ اغالقه في 2019/10/10 وحتى السداد التام 

حكما وجاهيا بحق المدعية و بمثابة الوجاهي  بحق 
علنا  افهم  و  صدر  لالعتراض  قابال  عليه  المدعى 
الثاني  اهلل  عبد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  باسم 

ابن الحسين المعظم بتاريخ 2019/11/18

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن محكمة 
صلح   حقوق عمان 

رقم الدعوى :   5 – 1 / )  5700 - 
2020    ( – سجل عام

تاريخ الحكم : 9 / 6 / 2020
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عمان /  وكياله المحاميان اسامة سكري و عبد اهلل 
المالحمة 

:  فراس عبد اهلل خلف  و عنوانه  تبليغه  المطلوب 
السعد 

الدله  دوار  / قرب  الدله  دوار   / الحمام  / مرج  عمان 
/ بناية القناص 

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

المدني  القانون  من   87 المادة  باحكام  عمال   : اوال 
بالزام  الحكم  البنوك  قانون  من  92/ب  المادة  و 
المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية المبلغ المدعى به 

و البالغ 1148  دينار و 873  فلس 
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 
اتعاب  بدل  دينار    58 مبلغ  و  والمصاريف  الرسوم 
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  لالعتراض  قابال  عليه  المدعى 
باسم حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني 

ابن الحسين المعظم بتاريخ 9 /6/ 2020 

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة صلح  حقوق عمان

رقم الدعوى : 5 –  1 / )  18117  – 
2019 ( -  سجل عام 

تاريخ الحكم : 22 /9 / 2019 
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

يزن  و  سكري  اسامة  المحاميان  وكياله    / عمان 
الحمصي 

يوسف  احمد  هاشم    : عنوانه  و  تبليغه  المطلوب 
ابو منسي 

الزرقاء / حي رمزي ش عمر المختار 
خالصة الحكم : تقرر المحكمة مايلي :

و   637 و   636 و   202 المواد  باحكام  عمال   : اوال 
 108 و   106 المواد  و  المدني  القانون  من   644
قانون  من   11 المادة  و  التجارة  قانون  من   112 و 
للمدعية  يــؤدي  بأن  عليه  المدعى  ــزام  ال البينات 
المبلغ المدعى به و البالغ 2121.536 الفان مائتان 

و احدى و عشرون دينار و 536 فلس 
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 107 دينار  بدل اتعاب 
و  المطالبة  تاريخ  من  القانونية  الفائدة  و  محاماة 

حتى السداد التام 
الوجاهي  بمثابة  و  المدعية  بحق  وجاهيا  حكما 
بحق المدعى عليه قابال لالستئناف بحق المدعية و 
علنا  افهم  و  صدر  عليه   المدعى  بحق  لالعتراض 
باسم حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني 

ابن الحسين المعظم بتاريخ 2018/9/22

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة بداية  حقوق عمان

رقم الدعوى : 5 –  2 / )  4874   - 
2019    ( – سجل عام 

تاريخ الحكم : 17 / 12  /2019
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عمان /  وكياله المحاميان اسامة سكري و محمد 
الجريري 

ذيب  عايد  جواهر   : عنوانه  و  تبليغه  المطلوب 
الغويرين 

 – الخاليلة  شارع   – الرياضية  المدينة   / عمان 
حي قطنة بناية رقم 44

 خالصة الحكم : تقرر المحكمة 
مجلة  مــن   1818 الــمــادة  باحكام  عمال   .  1
المدعى  الزام  المحكمة  تقرر  العدلية  االحكام 
دينار    14240.405 قدره  و  مبلغ  باداء  عليه 

للمدعية 
2. عمال باحكام المواد 161 و 166 و 167 من 
قانون اصول المحاكمات المدنية الزام المدعى 
دينار   715 مبلغ  و  والمصاريف  بالرسوم  عليه 
تاريخ  من  القانونية  الفائدة  و  محاماة  اتعاب 

المطالبة و حتى السداد التام  
حكما بمثابة الوجاهي بحق المدعى عليه قابال 
 /  12  /17 في  علنا  افهم  و  صدر  لالستئناف 

 2019

اعالن خامس للبيع بالمزاد العلني 
 صادر عن دائره تنفيذ محكمه بدايه  

 عمان في الدعوى التنفيذيه ذات الرقم   2014/446 ع 
والمتكونه فيما بين 

ومحمد  اسامه سكري  المحاميان  وكيالها  االردن  بنك  :شركه  الدائن 
كمال المومني 

المدين معتز احمد منصور عواد 
رقم  الشقه  كامل  العلني  بالمزاد  للبيع  معروض  بانه  للعموم  يعلن 
عمان  أراضــي  من  الوسطاني  ــذراع  ال   39 رقم  حوض   773/132
والموضوعه تامينا لدين الدائن بنك األردن من الدرجه األولى بموجب 
سند تامين دين معامله رقم 267 تاريخ 2006/9/1 بقيمه 30000 

دينار والفائده االتفاقيه 
تفاصيل الموقع :

تسويه  طوابق  خمسه  من  تتكون  سكنيه  عماره  في  الشقه  تقع 
وارضي وأول وثاني وثالث والعماره تقع على شارع اسحق بن حنين 
الرقم  وتحمل  الكارفور  مبنى  وخلف  الشورى  من شارع  متفرع  وهو 
13 وحسب التسميه والترقيم المانه عمان وتقع العماره على قطعه 
األرض رقم 733 حوض 39 الذراع الوسطاني وشكل قطعه األرض 
مستطيل والتنظيم سكن ب وحسب مخطط الموقع التنظيمي وتقع 

في منطقه بدر امانه عمان الكبرى .
تفاصيل الشقه :

1  -   تتكون الشقه من ثالثه غرف نوم احداها ماستر وغرفه ضيوف 
االخريات  النوم  غرفتي  لخدمه  وحمام  ضيوف  وحمام  جلوس  وصاله 

ومطبخ وثالثه بالكين 
2  -  غرفه الضيوف مخدومه بحمام مع مغسله والطراشه بها تطبيع 

وبالط االرضيات سيراميك واالبواب خشبيه والشبابيك المنيوم 
تطبيع  والطراشه  سيراميك  بالط  ارضيتها  الجلوس  غرفه    -   3

واالبواب خشب والشبابيك المنيوم وتتبع له بلكونه 
من  والخزائن  سيراميك  وجــدران  ارضيات  من  يتكون  المطبخ   –  4

الخشب نوعيه جيده ومغطاه بالرخام والمطبخ متصل مع بلكونه 
 5  -  غرفه النوم الرئيسيه ارضيتها بالط موزايكو والجدران طراشه 
السيراميك  من  وارضيته  وجدرانه  جتاكوزي  حمام  لها  ويتبع  عاديه 

ومتصله مع بلكونه 
6 – غرفه النوم األخرى فيها بلط موزايكو والطراشه لجدران عاديه 
واالبواب خشب والشبابيك المنيوم وال يوجد تدفئه مركزيه في الشقه 

ويوجد ابجورات على الشبابيك 
المزادات  موقع  الى  الدخول  بالمزاد  االشتراك  يرغب  من  فعلى   

االلكتروني الخاص بوزاره العدل 
 https//auction .moj.gov.jo

  لمشاهده بيانات الشقه ودفع 10 % قيمه التامين من القيمه المقدره 
من  يوما    45 خالل  وذلك  الكتروني  بشكل  دينار   77330 والبالغه 
محليتين  يوميتين  صحيفتين  في  اإلعــالن  هذا  لنشر  التالي  اليوم 
علما انه تم المزاوده على الشقه من قبل المزاود بنك األردن بمبلغ 
38800 دينار وال يجوز الضم خالل مده هذا اإلعالن اقل من 3% من 

قيمه المزاوده االخيره علما ان أجور النشر على المزاود األخير 
مامور تنفيذ  عمان 

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعي 
عليه  صادرة عن محكمة صلح  

حقوق غرب عمان /بالنشر 
رقم الدعوى 1-4 )1935 / 2020 (

سجل عام 
الهيئة القاضي :  ايناس سند عبد الجليل 

المهيرات
اسم المدعي عليه و عنوانه : 

عذبى صقر كساب الظفيرى
عمان /  وادي السير – ش عبداهلل المزن 

– بناية 34
ــوم  األربـــعـــاء     ــ يــقــتــضــي حـــضـــورك ي
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التي  و  أعاله  رقم  الدعوى  في  للنظر    
لخدمات  األردنية  الشركة  عليك  أقامها 
الهواتف المتنقلة )زين ( وكيلها المحامي 

وسام هايل القباعي
فان لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها   المنصوص  االحكام  عليك 
أصول  وقانون   الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات المدنية

مذكرة تبليغ قرار حكم صادرة عن 
محكمة 

صلح حقوق غرب عمان
رقم الدعوى :  1-4/)2009/2566( 

سجل عام
تاريخ الحكم : 2009/12/29

األردنية  الشركة  التبليغ:   طالب  اسم 
لخدمات الهواتف المتنقلة /عمان 

عبدالكريم  فالح  عمر  المحامي  وكيلها 
الطويل.

عمر   : وعنوانه  تبليغه  المطلوب  اسم 
درويـــش حــافــظ الــصــالــحــي/ عــمــان / 
الفنية  الخدمات  شركة   – السابع  الدوار 

للكمبيوتر
خالصة الحكم :  تقرر المحكمة ما يلي : 
للمدعية  يؤدي  بأن  عليه  المدعى  إلزام 
 )588.29( والبالغ  به  المدعى  المبلغ 
الرسوم  عليه  المدعى  وتضمين  دينار 
أتعاب  ديــنــار   25 ومبلغ  والمصاريف 
تاريخ  من  القانونية  والفائدة  محاماة 

المطالبة وحتى السداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم صادرة عن 
محكمة 

صلح حقوق عمان
رقم الدعوى :  1-5/

)2010/14883( سجل عام
تاريخ الحكم : 2010/12/2

األردنية  الشركة  التبليغ:   طالب  اسم 
لخدمات الهواتف المتنقلة /عمان 

عبدالكريم  فالح  عمر  المحامي  وكيلها 
الطويل.

: محمود  المطلوب تبليغه وعنوانه  اسم 
 / عمان  الــجــزار/  مصطفى  سعدالدين 
شركة  خلف  الثالث  ــدوار  ال عمان  جبل 

جراسيا للتأمين
خالصة الحكم :  تقرر المحكمة ما يلي : 
للمدعية  يؤدي  بأن  عليه  المدعى  إلزام 
 )579.060( والبالغ  به  المدعى  المبلغ 
الرسوم  عليه  المدعى  وتضمين  دينار 
أتعاب  ديــنــار   29 ومبلغ  والمصاريف 
محاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من 
تاريخ المطالبة الواقع في 2010/11/1 

وحتى السداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم صادرة عن 
محكمة 

صلح حقوق عمان
رقم الدعوى :  1-5/

)2010/15915( سجل عام
تاريخ الحكم : 2010/12/27

األردنية  الشركة  التبليغ:   طالب  اسم 
لخدمات الهواتف المتنقلة /عمان 

عبدالكريم  فالح  عمر  المحامي  وكيلها 
الطويل.

محمد   : وعنوانه  تبليغه  المطلوب  اسم 
جبل   / عــمــان  اسماعيل/  راتـــب  ولــيــد 
الحسين- مركز اشنانة التجاري- بوتيك 

رزان- الطابق الثالث
خالصة الحكم :  تقرر المحكمة ما يلي : 
للمدعية  يدفع  بأن  عليه  المدعى  إلزام 
دينار   )1838.580( وقـــدره  مبلغًا 
القانونية  بالفائدة  عليه  المدعى  وإلزام 
في  القضائية  المطالبة  تــاريــخ  مــن 
التام  ــداد  ــس ال حتى   2010/11/22
ــوم  ــرس ــمــدعــى عــلــيــه ال وتــضــمــيــن ال
أتعاب  ديــنــار   92 ومبلغ  والمصاريف 

محاماة.

مذكرة تبليغ قرار حكم صادرة عن 
محكمة 

صلح حقوق شمال عمان
رقم الدعوى :  1-1/)2009/1853( 

سجل عام
تاريخ الحكم : 2009/6/25

األردنية  الشركة  التبليغ:   طالب  اسم 
لخدمات الهواتف المتنقلة /عمان 

عبدالكريم  فالح  عمر  المحامي  وكيلها 
الطويل.

مهند   : وعنوانه  تبليغه  المطلوب  اسم 
العلي  تالع   / عمان  عمرو/  محمد  صالح 
عمارة  السلطان  اســواق  خلف  الشرقي 

54
خالصة الحكم :  تقرر المحكمة ما يلي : 
للمدعية  يؤدي  بأن  عليه  المدعى  إلزام 
الرسوم  مع  دينار   )1156.740( مبلغ 
أتعاب  ديــنــار   58 ومبلغ  والمصاريف 
بالفائدة  الحكم  وبالطلب  مــحــامــاة 
وحتى  المطالبة  تاريخ  من  القانونية 

السداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم صادرة عن 
محكمة 

صلح حقوق عمان
رقم الدعوى :  1-5/

)2010/12645( سجل عام
تاريخ الحكم : 2010/11/29

األردنية  الشركة  التبليغ:   طالب  اسم 
لخدمات الهواتف المتنقلة /عمان 

عبدالكريم  فالح  عمر  المحامي  وكيلها 
الطويل.

جعفر   : وعنوانه  تبليغه  المطلوب  اسم 
الرابية   / عمان  المراشده/  احمد  جميل 

خلف مبنى االتصاالت عمارة 9 ط4
خالصة الحكم :  تقرر المحكمة ما يلي : 
للمدعية  يؤدي  بأن  عليه  المدعى  إلزام 
 )412.750( والبالغ  به  المدعى  المبلغ 
دينار رصيد الفواتير المطلوبة وتضمين 
والمصاريف  الــرســوم  عليه  المدعى 
والفائدة  محاماة  أتعاب  دينار   21 ومبلغ 
تاريخ  من  تسري   %9 بواقع  القانونية 

المطالبة وحتى السداد التام.

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعي 
عليه صادرة عن محكمة صلح  حقوق 

غرب عمان /بالنشر 
رقم الدعوى 1-4 )1912 / 2020 (

سجل عام 
الهيئة القاضي :  غدير فوزي عقيالن

اسم المدعي عليه و عنوانه : 
اسالم ادريس مفتاح الورفلي 

مستشفى  خلف   – السابع  دوار    / عمان 
دار السالم – بناية 8 

ــوم  األربـــعـــاء     ــ يــقــتــضــي حـــضـــورك ي
الموافق16 /2020/9 الساعة 9

التي  و  أعاله  رقم  الدعوى  في  للنظر    
لخدمات  األردنية  الشركة  عليك  أقامها 
الهواتف المتنقلة )زين ( وكيلها المحامي 

وسام هايل القباعي
فان لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها   المنصوص  االحكام  عليك 
أصول  وقانون   الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات المدنية

مذكرة تبليغ قرار حكم صادرة عن 
محكمة 

صلح حقوق غرب عمان
رقم الدعوى :  1-4/)2009/2543( 

سجل عام
تاريخ الحكم : 2009/12/29

األردنية  الشركة  التبليغ:   طالب  اسم 
لخدمات الهواتف المتنقلة /عمان 

عبدالكريم  فالح  عمر  المحامي  وكيلها 
الطويل.

مكين   : وعنوانه  تبليغه  المطلوب  اسم 
ابراهيم احمد المحمد/ عمان / البيادر – 

شارع اسحاق لمبز خلف ياسر مول
خالصة الحكم :  تقرر المحكمة ما يلي : 
للمدعية  يؤدي  بأن  عليه  المدعى  إلزام 
 )412.110( والبالغ  به  المدعى  المبلغ 
الرسوم  عليه  المدعى  وتضمين  دينار 
أتعاب  ديــنــار   21 ومبلغ  والمصاريف 
تاريخ  من  القانونية  والفائدة  محاماة 

المطالبة وحتى السداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم صادرة عن 
محكمة 

صلح حقوق عمان
رقم الدعوى :  1-5/

)2010/13166( سجل عام
تاريخ الحكم : 2010/11/29

األردنية  الشركة  التبليغ:   طالب  اسم 
لخدمات الهواتف المتنقلة /عمان 

عبدالكريم  فالح  عمر  المحامي  وكيلها 
الطويل.

فاتن   : وعنوانه  تبليغه  المطلوب  اسم 
ــالم حــســونــه/ عــمــان / جبل  غـــازي س
عمارة  ارتين  ستوديو  بجانب  اللويبدة 

رقم 28
خالصة الحكم :  تقرر المحكمة ما يلي : 
للمدعية  يؤدي  بأن  عليه  المدعى  إلزام 
 )478.370( والبالغ  به  المدعى  المبلغ 
الرسوم  عليه  المدعى  وتضمين  دينار 
أتعاب  ديــنــار   24 ومبلغ  والمصاريف 
 %9 بواقع  القانونية  والفائدة  محاماة 
تسري من تاريخ المطالبة وحتى السداد 

التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم صادرة عن 
محكمة 

صلح حقوق عمان
رقم الدعوى :  1-5/

)2010/15430( سجل عام
تاريخ الحكم : 2010/12/9

األردنية  الشركة  التبليغ:   طالب  اسم 
لخدمات الهواتف المتنقلة /عمان 

عبدالكريم  فالح  عمر  المحامي  وكيلها 
الطويل.

شادي   : وعنوانه  تبليغه  المطلوب  اسم 
المدينة   / عمان  عربيات/  سليمان  خالد 

الرياضية عمارة ناهوند ط4
خالصة الحكم :  تقرر المحكمة ما يلي : 
للمدعية  يؤدي  بأن  عليه  المدعى  إلزام 
 )512.330( والبالغ  به  المدعى  المبلغ 
الرسوم  عليه  المدعى  وتضمين  دينار 
أتعاب  ديــنــار   30 ومبلغ  والمصاريف 
 %9 بواقع  القانونية  والفائدة  محاماة 
القضائية  المطالبة  تاريخ  من  تسري 

وحتى السداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم صادرة عن 
محكمة 

صلح حقوق عمان
رقم الدعوى :  1-5/)2009/33( 

سجل عام
تاريخ الحكم : 2009/2/12

األردنية  الشركة  التبليغ:   طالب  اسم 
لخدمات الهواتف المتنقلة /عمان 

عبدالكريم  فالح  عمر  المحامي  وكيلها 
الطويل.

شركة   : وعنوانه  تبليغه  المطلوب  اسم 
عمان  جبريل/  وعرفات  سعيفان  رشيد 

/ دوار – المدينة الرياضية – عمارة 17
خالصة الحكم :  تقرر المحكمة ما يلي : 
للمدعية  تؤدي  بأن  عليها  المدعى  إلزام 
 )1280.760( والبالغ  به  المدعى  المبلغ 
الرسوم  عليها  المدعى  وتضمين  دينار 
أتعاب  ديــنــار   64 ومبلغ  والمصاريف 
 %9 بواقع  القانونية  والفائدة  محاماة 
بتاريخ  ــواقــع  ال المطالبة  تــاريــخ  مــن 

2009/4/1 وحتى السداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم صادرة عن 
محكمة 

صلح حقوق عمان
رقم الدعوى :  1-5/

)2010/12644( سجل عام
تاريخ الحكم : 2010/12/9

األردنية  الشركة  التبليغ:   طالب  اسم 
لخدمات الهواتف المتنقلة /عمان 

عبدالكريم  فالح  عمر  المحامي  وكيلها 
الطويل.

شركة   : وعنوانه  تبليغه  المطلوب  اسم 
ميران الداره المطاعم السياحية / عمان 
/ دوار المدينة الرياضية عمارة اريج ط3 

مكتب 18
خالصة الحكم :  تقرر المحكمة ما يلي : 
للمدعية  تؤدي  بأن  عليها  المدعى  إلزام 
 )463.710( والبالغ  به  المدعى  المبلغ 
الرسوم  عليها  المدعى  وتضمين  دينار 
أتعاب  ديــنــار   30 ومبلغ  والمصاريف 
 %9 بواقع  القانونية  والفائدة  محاماة 
القضائية  المطالبة  تاريخ  من  تسري 

وحتى السداد التام.


