
اعالنات SUNDAY 9 AUGUST 2020#ال تستهتر
�لأحد  19  ذو �حلجة  1441 هـ  �ملو�فق 9 �آب 2020م 01

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ عمان 
رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 
/ ) 15271 -  2020  ( –سجل 

عام – ص
عمرو   : المدين   / عليه  المحكوم  اسم 

محمد خليل العميري 
الرابية مقابل صيدلية   / عنوانه : عمان 

الفصول االربعة 
رقم االعالم / السند التنفيذي : 5– 1 / ) 

18579  – 2018   ( – سجل عام 
تاريخه : 31 / 12 / 2018               

محل صدوره : تنفيذ عمان  
    1180.817   : /الــديــن  بــه  المحكوم 
اتعاب  و  المصاريف  و  الرسوم  و  دينار 

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

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

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك . 
مأمور التنفيذ عمان 

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة صلح  حقوق عمان 

رقم الدعوى : 5 –  1 / )  23987  – 
2019 ( -  سجل عام 

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

يزن  و  سكري  اسامة  المحاميان  وكياله    / عمان 
الحمصي 

السالم  عبد  نضال    : عنوانه  و  تبليغه  المطلوب 
علي البلخه 

بقالة  بجانب   – هاشم  االمير  اسكان   / الــزرقــاء 
الشاطر 

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

اوال : عمال باحكام المواد 636 و 637 و 644 من 
البنوك  قانون  من  92/ب  المادة  و  المدني  القانون 
للمدعية  يــؤدي  بأن  عليه  المدعى  بالزام  الحكم 
  752 و  دينار    2135 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 
الرسوم والمصاريف و مبلغ 107  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  عليه  المدعى 
باسم حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني 

ابن الحسين المعظم 
 بتاريخ 2019/11/18

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة بداية  حقوق عمان

رقم الدعوى : 5 –  2 / )  3320   - 
2019    ( – سجل عام 

تاريخ الحكم : 29 / 9  /2019
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

و  سكري  اسامة  المحاميان  وكياله    / عمان 
طالل بكري 

سعد  احمد  وسام   : عنوانه  و  تبليغه  المطلوب 
برهم 

برهم  عالء  ماركت  سوبر  القويسمة   / عمان 
بناية / 38 

 خالصة الحكم : تقرر المحكمة 
مجلة  مــن   1818 الــمــادة  باحكام  عمال   .  1
المدعى  الزام  المحكمة  تقرر  العدلية  االحكام 
دينار   12472.490 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 625   دينار 
تاريخ  من  القانونية  الفائدة  و  محاماة  اتعاب 
الحجز  تثبيت  و  التام   السداد  حتى  و  المطالبة 

التحفظي
عليه  المدعى  بحق  الوجاهي  بمثابة  حكما 
 /  29 في  علنا  افهم  و  صدر  لالستئناف  قابال 

 2019 / 9

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة صلح  حقوق عمان 

رقم الدعوى : 5 –  1 / )  2 – 2020 
( -  سجل عام 

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

يزن  و  سكري  اسامة  المحاميان  وكياله    / عمان 
الحمصي 

مصطفى  فالح  زينة    : عنوانه  و  تبليغه  المطلوب 
حسن 

– قرب مسجد  الجديدة – ش 36  الزرقاء   / الزرقاء 
ثابت بن قيس  

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

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

و البالغ 5631 دينار و 582  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 282  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 ) حفظه اهلل (
 بتاريخ 20 /1 / 2020 

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ عمان  
رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 
/ ) 11834 -  2020  ( –سجل 

عام – ب
وصال   : المدين   / عليه  المحكوم  اسم 

محمد علي خليل 
عنوانه : عمان / جبل الحسين عمارة 54 

شارع طبريا ط / 3
رقم االعالم / السند التنفيذي : 5 – 2 / ) 

4184 – 2018 ( – سجل عام 
تاريخه : 30 / 12 / 2018 
محل صدوره : تنفيذ عمان 

  61270.151   : /الدين  به  المحكوم 
اتعاب  و  المصاريف  و  الرسوم  و  دينار 

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

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

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك . 
مأمور التنفيذ عمان 

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن محكمة صلح  
حقوق عمان 

رقم الدعوى : 5 –  1 / )  11705  – 2019 ( 
-  سجل عام 

تاريخ الحكم : 16 /7/ 2019 
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

طالل  و  سكري  اسامة  المحاميان  وكياله    / عمان 
بكري 

سليمان  سامي  علي    : عنوانه  و  تبليغه  المطلوب 
رضوان 

عمان / جبل الحسين – مكسيم مول – بناية 37 
خالصة الحكم : لهذا و تأسيسا على ما تقدم تقرر 

المحكمة مايلي :
االحكام  مجلة  من   1818 المادة  باحكام  عمال   .  1
القانون  من   202 و   199 و   87 المواد  و  العدلية 
المدني و المادة 92 من قانون البنوك و المواد 10 
و 11/1 و 13/3/د من قانون البينات الزام المدعى 
عليه علي سامي سليمان رضوان بان يؤدي للمدعية 
شركة بنك االردن مبلغا و قدره 3171 ثالثة االف و 

مائة و واحد وسبعون دينار و 970 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  الرسوم والمصاريف و مبلغ 159دينار بدل  
المطالبة  تاريخ  من  القانونية  الفائدة  و  محاماة 
السداد  حتى  و   2019/6/1 في  الواقع  القضائية 

التام 
قرارا وجاهيا بحق المدعية قابال لالستئناف و بمثابة 
الوجاهي بحق المدعى عليه قابال العتراض صدر و 
الملك عبد  الجاللة  افهم علنا باسم حضرة صاحب 
 ) اهلل  حفظه   ( المعظم  الحسين  ابن  الثاني  اهلل 

بتاريخ 2019/7/16  

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة صلح  حقوق عمان 

رقم الدعوى : 5 –  1 / )  29 – 
2020 ( -  سجل عام 

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

يزن  و  سكري  اسامة  المحاميان  وكياله    / عمان 
الحمصي 

المطلوب تبليغه و عنوانه :  باسل فايق غازي اجرب
الزرقاء /  حي االمير محمد – شارع ابو بكر – قرب 

حاوز الماء 
خالصة الحكم : لهذا و تأسيسا على ما تقدم تقرر 

المحكمة ما يلي :
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 1817 دينار و 418  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  الرسوم والمصاريف و مبلغ 91  دينار بدل  
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 ) حفظه اهلل (
 بتاريخ 20 /1 / 2020 

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ عمان 
رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 
/ ) 14961 -  2020  ( –سجل 

عام – ب
بهجت  فــادي   : المدين   / عليه  المحكوم  اسم 

داود الحمد
عنوانه : عمان / الدوار الثالث شارع االمير محمد 

دائرة ضريبة الدخل و المبيعات 
رقم االعالم / السند التنفيذي : 5– 2 / ) 2687  

– 2018   ( – سجل عام 
تاريخه : 12 /2018/11              

محل صدوره : تنفيذ عمان  
:  15521.569   دينار و  /الدين  المحكوم به 
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 عمان 

رقم الدعوى : 5 –  1 / )  18154 – 
2019 ( -  سجل عام 

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

عمان /  وكياله المحاميان اسامة سكري و يزن الحمصي 
المطلوب تبليغه و عنوانه : عزام احمد محمد العالمات 

الزرقاء / الجديدة ش 36 – قرب مدرسة الشهباء 
خالصة الحكم : منطوق الحكم 

و بالبناء على ما تقدم تقرر المحكمة الحكم بمايلي :
اوال : عمال باحكام المواد 59/1 من قانون التجارة و 10 
 199/2 و   87 و  البينات  قانون  من  13/3/ج  و   11/1 و 
و 202 و 213 و 636 و 637/1 و 644/1 من القانون 
المدعى  الزام  البنوك  المادة 92/ب من قانون  و  المدني 
 ( للمدعية  يدفع  بأن  العالمات  محمد  احمد  عزام  عليه 
و  دينار   5105 مبلغ  عامة  مساهمة  االردن  بنك  شركة 

467 فلس 
ثانيا : عمال باحكام المواد 161 و 166 و 167 من قانون 
قانون  من   46/4 المادة  و  المدنية   المحاكمات  اصول 
نقابة المحامين تضمين المدعى عليه عزام احمد محمد 
بدل   دينار    256 مبلغ  و  والمصاريف  الرسوم  العالمات 
المطالبة  تاريخ  من  القانونية  الفائدة  و  محاماة  اتعاب 
بالفائدة  المطالبة  رد  و  التام  السداد  حتى  و  القضائية  

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

ابن الحسين حفظه اهلل بتاريخ 2019/9/18 

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة صلح  حقوق عمان 

رقم الدعوى : 5 –  1 / )  37 – 
2020 ( -  سجل عام 

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

يزن  و  سكري  اسامة  المحاميان  وكياله    / عمان 
الحمصي 

المطلوب تبليغه و عنوانه :  محمد وليد محمد حبش 
الرصيفة / - الجبل الشمالي – شارع الملك عبد اهلل

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

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 741 دينار و 727 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  الرسوم والمصاريف و مبلغ 37  دينار بدل  
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 ) حفظه اهلل (
 بتاريخ 20 /1 / 2020 

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة صلح  حقوق عمان 

رقم الدعوى : 5 –  1 / )  25499  – 
2019 ( -  سجل عام 

تاريخ الحكم : 29 / 12 /2019
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

يزن  و  سكري  اسامة  المحاميان  وكياله    / عمان 
الحمصي 

المطلوب تبليغه و عنوانه : منال صالح ناصر ناصر 
ماكت  سوبر  بجانب   – حسن  االمير  جبل   / الزرقاء 

القدس – قرب مسجد االنصار 
تقرر  تقدم  ما  تأسيسا على  و  لذا   : الحكم  خالصة 

المحكمة ما يلي :
من   202 و   199 و   87 المواد  باحكام  عمال   : اوال 
و  البينات  قانون  من   11 و   10 و  المدني  القانون 
المدعى  بالزام  الحكم  البنوك  قانون  من  92/ب 
البالغ  و  به  المدعى  المبلغ  للمدعية  يدفع  بان  عليه 
2283.780 الفان و مائتان و ثالث و ثمانون دينار 

و 780 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 114  دينار بدل  اتعاب 
االستحقاق  تاريخ  من  القانونية  الفائدة  و  محاماة 

الواقع في 2015/10/25 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 29 /2019/12

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة صلح  حقوق عمان 

رقم الدعوى : 5 –  1 / )  7525  – 
2017 ( -  سجل عام 

تاريخ الحكم : 2017/9/28 
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عمان /  وكياله المحاميان اسامة سكري و بسمة الحمود 
المطلوب تبليغه و عنوانه :  محمد نواف نهار مستريحي 
عمان / صويلح منطقة المسلخ – بناية رقم 2 – بجانب 

صالون هنا 
المحكمة  تقرر  تقدم  ما  على  بالبناء  و   : الحكم  خالصة 

الحكم  بمايلي :
اوال : عمال باحكام المواد 59/1 من قانون التجارة و 10 
 199/2 و   87 و  البينات  قانون  من  13/3/ج  و   11/1 و 
و 202 و 213 و 636 و 637/1 و 644/1 من القانون 
المدعى  الزام  البنوك  المادة 92/ب من قانون  و  المدني 
للمدعية  يدفع  بان  مستريحي  نهار  نواف  محمد  عليه 

شركة بنك االردن مبلغ 5715 دينار و 156 فلس 
من   167 و   166 و   161 المواد  باحكام  عمال   : ثانيا 
من   113/2 المادة  و  المدنية  المحاكمات  اصول  قانون 
قانون التجارة و المادة 46/4 من قانون نقابة المحامين 
مستريحي  نهار  نــواف  محمد  عليه   المدعى  تضمين 
اتعاب  بــدل   دينار    286 مبلغ  و  والمصاريف  الرسوم 
محاماة و الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية 

الواقع في 16 /11 /2015 و حتى السداد التام 
بحق  الوجاهي  بمثابة  و  المدعية  بحق  وجاهيا  حكما 
باسم  علنا  افهم  و  صدر  لالستئناف  قابال  عليه  المدعى 
حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين 

المعظم ) حفظه اهلل ( بتاريخ 2017/9/28 

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة صلح  حقوق عمان 

رقم الدعوى : 5 –  1 / )  4 – 2020 
( -  سجل عام 

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

يزن  و  سكري  اسامة  المحاميان  وكياله    / عمان 
الحمصي 

علي  اسماعيل    : عنوانه  و  تبليغه  المطلوب 
اسماعيل شاهين 

 – المدارس  االمير فيصل – شارع  / جبل  الرصيفة 
قرب محالت اليازوري 

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

اوال : عمال باحكام المواد 636 و 637 و 644 من 
البنوك  قانون  من  92/ب  المادة  و  المدني  القانون 
للمدعية  يــؤدي  بأن  عليه  المدعى  بالزام  الحكم 
   434 و  دينار    1750 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  الرسوم والمصاريف و مبلغ 88  دينار بدل  
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 20 / 1 /2020 

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ عمان 
رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 
/ ) 15017 -  2020  ( –سجل 

عام – ص
اسم المحكوم عليه / المدين : عالء احمد صالح 

فوده
قرب   – حسن  الحاج  ضاحية   / عمان   : عنوانه 
الدين  سيف  ــارع  ش  – العسكرية  المؤسسة 

الخطيب 
رقم االعالم / السند التنفيذي : 5– 1 / ) 13  – 

2020   ( – سجل عام 
تاريخه : 20 /1 / 2020               

محل صدوره : تنفيذ عمان  
و  دينار    1282.31   : /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 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 عمان 

رقم الدعوى : 5 –  1 / )  20803 – 
2019 ( -  سجل عام 

تاريخ الحكم : 16 / 10/ 2019   
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

يزن  و  سكري  اسامة  المحاميان  وكياله    / عمان 
الحمصي 

عنبر  هــذال  طــالل   : عنوانه  و  تبليغه  المطلوب 
الخريشه 

الزرقاء / االزرق الجنوبي – الحي الجنوبي – الشارع 
الرئيسي – قرب المحمية المائية 

تقرر  تقدم  ما  تأسيسا على  و  لذا   : الحكم  خالصة 
المحكمة ما يلي :

اوال : عمال باحكام المواد 87 و 644 و 636 و 202 
 ، المواد 13/3 ، 11  المدني و  القانون  و 199 من 
البينات و المادة 92/ب من قانون  10/د من قانون 
العدلية  االحكام  مجلة  من   1818 المادة  و  البنوك 
الزام المدعى عليه بأن يؤدي للدعية مبلغا و قدره 

3876.319 دينار اردني 
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 193  دينار بدل  اتعاب 
% تسري  من  بواقع 9  القانونية  الفائدة  و  محاماة 

تاريخ المطالبة القضائية  و حتى السداد التام 
لالستئناف  قابال  المدعية  بمواجهة  وجاهيا  حكما 
قابال  عليه  المدعى  بمواجهة  الوجاهي  بمثابة  و 
لالعتراض صدر و افهم علنا باسم حضرة صاحب 
المعظم حفظه اهلل  الثاني  الملك عبد اهلل  الجاللة 

بتاريخ 2019/10/16 

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة صلح  حقوق عمان 

رقم الدعوى : 5 –  1 / )  143  – 
2020 ( -  سجل عام 

تاريخ الحكم : 19 / 1 / 2020 
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

طالل  و  سكري  اسامة  المحاميان  وكياله    / عمان 
بكري 

عبد  سليمان  سامي     : عنوانه  و  تبليغه  المطلوب 
اهلل الحباشنه 

بن  الحكيم  شارع   – المستندة   – علندا  ابو   / عمان 
كيسان – بناية 1

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

اوال : عمال باحكام المواد 636 و 637 و 644 من 
البنوك  المادة 92/ب  من قانون  المدني و  القانون 
للمدعية  يــؤدي  بأن  عليه  المدعى  بالزام  الحكم 
المبلغ المدعى به و البالغ 5394 دينار و 557 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 270 دينار بدل  اتعاب 
تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  الفائدة  و  محاماة 

المطالبة و حتى السداد التام 
الوجاهي  بمثابة  و  ق  المدعية  بحق  وجاهيا  حكما 
افهم  و  صدر  العتراض  قابال  عليه  المدعى  بحق 
اهلل  عبد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  باسم  علنا 
( بتاريخ  المعظم ) حفظه اهلل  الثاني ابن الحسين 

2020/1/19

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة صلح  حقوق عمان 

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

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

يزن  و  سكري  اسامة  المحاميان  وكياله    / عمان 
الحمصي 

مصطفى  فالح  فداء    : عنوانه  و  تبليغه  المطلوب 
حسن 

عمان / جبل طارق – دوار الصحفيين – حي الرمحي 
– شارع بسمان عمارة رقم 3ط2

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

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

و البالغ 6101 دينار و 750  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 305  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 ) حفظه اهلل (
 بتاريخ 20 /1 / 2020 

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ الزرقاء  
رقم الدعوى التنفيذية : 10-  11 / ) 
4891 -  2020  ( –سجل عام – ص

اسم المحكوم عليه / المدين : ابراهيم 
سعيد خالد مكحول 

شارع   – النزهه  حي   / الزرقاء   : عنوانه 
منزل   – االحداث  محكمة  قرب   – النزهه 

رقم 5 
رقم االعالم / السند التنفيذي : 10– 1 / 

) 4604  – 2018   ( – سجل عام 
تاريخه : 2018/11/18                

محل صدوره : تنفيذ الزرقاء 
المحكوم به /الدين :  704.348   دينار 
و الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة 

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

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

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك . 
مأمور التنفيذ الزرقاء 

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن محكمة 
صلح  حقوق عمان 

رقم الدعوى : 5 –  1 / )  10026  – 
2019 ( -  سجل عام 

تاريخ الحكم : 23 /6 / 2019 
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عمان /  وكياله المحاميان اسامة سكري و طالل بكري 
الهادي  عبد  محمود  معاذ     : عنوانه  و  تبليغه  المطلوب 

ابو حصوه 
عمان / طبربور يعمل بالقوات المسلحة االردنية 

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

االحكام  مجلة  من   1818 المادة  باحكام  عمال   : اوال 
العدلية و المواد 106 و 112 من قانون التجارة و المواد 
87 و 199 و 202 و 636 و 637 و 640 و 644/1 من 
المواد  البنوك و  المادة 92 من قانون  المدني و  القانون 
10 و 11/1 و 13/3/ د من قانون البينات الزام المدعى 
يؤدي  بأن  حصوه  ابو  الهادي  عبد  محمود  معاذ  عليه 
الفان   2808 قدره  و  مبلغا  االردن  بنك  شركة  للمدعية 

و ثمانمائة و ثمانية دنانير و 08 فلس 
ثانيا : عمال باحكام المواد 161 و 166 و 167 من قانون 
اصول المحاكمات المدنية و المادة 46/4 من قانون نقابة 
و  والمصاريف  الرسوم  عليه  المدعى  تضمين  المحامين 
القانونية  الفائدة  و  محاماة  اتعاب  بدل   140دينار  مبلغ 
و   2019/5/6 في  الواقع  القضائية  المطالبة  تاريخ  من 

حتى السداد التام 
بمثابة  و  لالستئناف  قابال  المدعية  بحق  وجاهيا  قرارا 
الوجاهي بحق المدعى عليه قابال العتراض صدر و افهم 
علنا باسم حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني 
ابن الحسين المعظم ) حفظه اهلل ( بتاريخ 2019/6/23  

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة صلح  حقوق عمان 

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

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

يزن  و  سكري  اسامة  المحاميان  وكياله    / عمان 
الحمصي 

موسى  حسن  ثائر    : عنوانه  و  تبليغه  المطلوب 
سمره 

مسجد  بجانب   – الجبر  حي   – الزواهره   / الزرقاء 
السعدي 

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

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 5234 دينار و 853 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 262  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  عليه  المدعى 
باسم حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني 

ابن الحسين المعظم ) حفظه اهلل (
 بتاريخ 20 /1 / 2020 

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ عمان  
رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 
/ ) 12050 -  2020  ( –سجل 

عام – ك
اسم المحكوم عليه / المدين : فهد علي 

محمود طيفور 
 / حسين  الملك  ش   / جــرش   : عنوانه 

بجانب الزعبي سنتر 
رقم االعالم / السند التنفيذي : 6

محل صدوره : تنفيذ عمان 
المحكوم به /الدين :  15000   دينار و 
الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة ان 

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

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

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك . 
مأمور التنفيذ عمان 

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة صلح  حقوق عمان 

رقم الدعوى : 5 –  1 / )  15211 – 
2019 ( -  سجل عام 

تاريخ الحكم : 24 / 7 /2019
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

يزن  و  سكري  اسامة  المحاميان  وكياله    / عمان 
الحمصي 

ابو  احمد حسين  : عماد  و عنوانه  تبليغه  المطلوب 
هويدي 

ابو هويدي – قرب مصنع  الضليل – حي   / الزرقاء 
فابكو – قرب فابكو لالدوية البيطرية 

تقرر  تقدم  ما  تأسيسا على  و  لذا   : الحكم  خالصة 
المحكمة ما يلي :

و  التجارة  قانون  من   59 المادة  باحكام  عمال   .  1
المواد 87 و 199 و 202 و 636 و 637 و 644 من 
البنوك  قانون  من  92/ب  المادة  و  المدني  القانون 
المدعى عليه  الزام  البينات  المادة 11 من قانون  و 

بأداء مبلغ 2698.389 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 135  دينار بدل  اتعاب 
و  المطالبة  تاريخ  من  القانونية  الفائدة  و  محاماة 

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

اهلل الثاني ابن الحسين المعظم 
 بتاريخ 24 /2019/7

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن محكمة صلح  
حقوق عمان 

رقم الدعوى : 5 –  1 / )  34 – 2020 ( 
-  سجل عام 

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

يزن  و  سكري  اسامة  المحاميان  وكياله    / عمان 
الحمصي 

المطلوب تبليغه و عنوانه :  احمد محفوظ احمد احميد
فراس  الشهيد  شــارع   – االنصار  مؤسسة   / مادبا 

العجلوني 
تقرر  تقدم  ما  على  تأسيسا  و  لهذا   : الحكم  خالصة 

المحكمة ما يلي :
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   116 و   106 المادتين  و 
بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية المبلغ المدعى 

به و البالغ 3613 دينار و 859 فلس  
من  و 167  و 166  المواد 161  باحكام  : عمال  ثانيا 
 113/2 المادة  و  المدنية  المحاكمات  اصول  قانون 
المادة 46/4 من قانون نقابة  التجارة   و  من قانون 
المحامين تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف 
الفائدة  و  محاماة  اتعاب  بــدل   دينار    181 مبلغ  و 
القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة و حتى السداد 
التام بالنسبة للمبلغ المحكوم به عن عقد القرض و 
بطاقة الفيزا و الفائدة القانونية عن الحساب الجاري 

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

ابن الحسين المعظم بتاريخ 2020/1/20

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة صلح  حقوق عمان 

رقم الدعوى : 5 –  1 / )  24002 – 
2019 ( -  سجل عام 

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

يزن  و  سكري  اسامة  المحاميان  وكياله    / عمان 
الحمصي 

ابو  محمد  احمد  خالد    : عنوانه  و  تبليغه  المطلوب 
جحيشه 

الزرقاء / جبل االمير حسن – حي الفالح 
خالصة الحكم : لهذا و تأسيسا على ما تقدم تقرر 

المحكمة ما يلي :
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 388  دينار و 365  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  الرسوم والمصاريف و مبلغ 20  دينار بدل  
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 ) حفظه اهلل (
 بتاريخ 2019/11/18 

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة صلح  حقوق عمان 

رقم الدعوى : 5 –  1 / )  5636 – 
2017 ( -  سجل عام 

تاريخ الحكم : 6 / 11/ 2017   
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

يزن  و  سكري  اسامة  المحاميان  وكياله    / عمان 
الحمصي 

جميل  طــارق  بــراء   : عنوانه  و  تبليغه  المطلوب 
صوافطه 

الزرقاء / حي االسكان – قرب اسواق حماده 
خالصة الحكم : لهذا و تأسيسا على ما تقدم تقرر 

المحكمة ما يلي :
االحكام  مجلة  من   1818 المادة  باحكام  عمال   .  1
 1/644 و   202 و   199/2 و   87 المواد  و  العدلية 
من   11 و   10 المادتين  و  المدني  القانون  من 
قانون البينات الزام المدعى عليه براء طارق جميل 
االردن  بنك  شركة  للمدعية  يدفع  بأن  صوافطه 

المبلغ المدعى به و البالغ 4276.475 
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 215  دينار بدل  اتعاب 
و  المطالبة  تاريخ  من  القانونية  الفائدة  و  محاماة 

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

ابن الحسين المعظم 
 بتاريخ 6 /11 / 2017 

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة صلح  حقوق عمان 

رقم الدعوى : 5 –  1 / )  3 – 2020 
( -  سجل عام 

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

يزن  و  سكري  اسامة  المحاميان  وكياله    / عمان 
الحمصي 

سالم  محمد  مفلح    : عنوانه  و  تبليغه  المطلوب 
الغويري 

الزرقاء / حي الفالح – شارع القعقاع – قرب بقالة 
الرحمن 

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

اوال : عمال باحكام المواد 636 و 637 و 644 من 
البنوك  قانون  من  92/ب  المادة  و  المدني  القانون 
للمدعية  يــؤدي  بأن  عليه  المدعى  بالزام  الحكم 
   543 و  دينار    1913 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  الرسوم والمصاريف و مبلغ 96  دينار بدل  
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 20 / 1 /2020 

وزارة العدل
دائرة تنفيذ شرق عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-3 
)2737- 2020( سجل عام 

اسم المحكوم عليه / المدين :
عدنان محمود محمد السوطري 

الملكه رانيا  / ام نوارة حديقة  العنوان:  عمان 
مقابل مدرسة ام نوارة للبنات  

رقم االعالم السند التنفيذي : 2681 ، 1 ، 2
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ شرق عمان
والرسوم  دينار   1200  : 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 : 

        بهيجه عبد الهادي رمضان الدوده 
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 شرق عمان

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق شمال عمان 

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه  / بالنشر

رقم الدعوى :1-1 )2199- 2020 
( سجل عام

دغمان  سلمى  ماهر   : القاضي  الهيئة/ 
النيف  

اسم المدعى عليهم وعنوانهم : 
 •  لمياء احمد حسن حموده

 • رنا محمد عبد الرزاق الدباس
الرخاء  شــارع  دابــوق   / عمان   : العنوان 

عمارة 29 نفس عمارة بنك االسكان 
يقتضى حضورك يوم :  الثالثاء الموافق 

 2020/8/11
الساعة 9:00

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك المدعي :

محمد عبد الوهاب فريد ابو زينه 
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات المدنيه .

وزارة العدل
دائرة تنفيذ شمال عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ بالنشر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-1)2323- 

2020(سجل عام ع
اسم المحكوم عليه / المدين :

ابراهيم خليل سليمان ابو فريحه
ايمان  االميرة  / سحاب ضاحية  العنوان: سحاب 

صاحب سوبر ماركت ابو فريحة
رقم االعالم السند التنفيذي : 1

تاريخه : 
محل صدوره : تنفيذ شمال عمان

والرسوم  دينار   5000  : 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 : 

عماد الدين محمود عبد الرحمن عليان 
المبلغ المبين اعاله 

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

الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ شمال عمان 

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 1-2 )2020-1350( 

سجل عام
تاريخ الحكم : 2020/7/15 

طالب التبليغ وعنوانه : شادي عزام ضو  
جفرا  قــاعــات  بجانب  الــرمــم  وادي   / الــمــوقــر 

لالحتفاالت  
المطلوب تبليغه وعنوانه : 

فراس حمد اهلل سليم ابو صالح
عمارة  التوتال  كازية  خلف  المقابلين   / عمان 

رقم 29 
خالصة الحكم :

ما  المحكمة  تقرر  تقدم   ما  على  وتأسيسا  لهذا 
يلي : 

و222  و186   181( الــمــواد  بأحكام  عماًل    .1
المدعى  إلزام  التجارة  قانون  و223/أ و224( من 

عليه بأن يدفع مبلغ )2000( دينار أردني.
المواد )161 و166 و167( من  2.  عمال بأحكام 
 )4/46( والمادة  المدنية  المحاكمات  قانون أصول 
عليه  المدعى  الزام  المحامين  نقابة  قانون  من 
أتعاب  دينار   )100( ومبلغ  والمصاريف  الرسوم 
المطالبة  تاريخ  من  القانونية  والفائدة  محاماة 

الواقع بتاريخ  2020/6/24 وحتى السداد التام.
قرارًا وجاهيا بحق المدعي وبمثابة الوجاهي بحق 
المدعى عليه  قابال لالعتراض  صدر وأفهم علنًا 
باسم حضرة صاحب الجاللة الملك عبداهلل الثاني 

ابن الحسين حفظه اهلل بتاريخ 2020/7/15. 

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

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )2584- 
2020( سجل عام ص

اسم المحكوم عليه / المدين :
مهند كمال شحاده ذياب

العنوان: عمان / القويسمة المعادي شارع يعلي 
بن مرة عمارة رقم 20 

رقم االعالم السند التنفيذي : 1-2 / )1149-
2020( – سجل عام 

تاريخه : 2020/7/12
محل صدوره : تنفيذ عمان / قسم جنوب عمان 
المحكوم به الدين : 561.277 دينار والرسوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

نبيل عبد الكريم خليل الزعاتره 
المبلغ المبين اعاله

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

الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء عمان

مذكرة تبليغ مشتكى عليه مدعي 
بالحق الشخصي / بالنشر

رقم الدعوى :3-5  )2020/9605 
( سجل عام

الهيئة/ القاضي : اسماعيل محمد سليم 
الشوابكه      

اسم المشتكى عليه : 
عبد الوهاب حسني عبد الفتاح العطعوط 
شارع   / البلد  وســط  عمان/   : العنوان 
 – االســكــان  بنك  قــرب   – محمد  االمير 

مؤسسة العطعوط
التهمه : شيك ال يقابله رصيد )421( 

الخميس   : يـــوم  ــورك  ــض ح يقتضى 
الموافق 2020/9/10 

الساعة 9:00
والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 

اقامها عليك الحق العام ومشتكي : 
محمود محمد محمود عويضات 

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

المحاكمات الجزائيه.

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

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )2536- 
2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
اسامه محمد علي الشمالي

علي  شــارع  الجويدة  عمان   / عمان  العنوان: 
القهيوي  حفيظة  مسجد  قرب  الحديد  سالمة 

مطعم زيد ومأمون 
رقم االعالم السند التنفيذي : 2 ، 1 ، 3 ، 5 ، 4

تاريخه : 
محل صدوره : تنفيذ عمان / قسم جنوب عمان 
والرسوم  دينار   1100  : 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 حسين عيسى محي الدين 
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 السلط

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه / بالنشر

رقم الدعوى :1-11 )2020-549 
( سجل عام

محمد  اهلل  عبد  محمد   : القاضي  الهيئة 
ابو حماد 

اسم المدعى عليه وعنوانه :
عاكف محمد عبد اهلل النسور

العنوان : السلط / السلط / البلقاء – لواء 
قصبة السلط – وادي الشجره – بالقرب 

من دبابنه 

يقتضى حضورك يوم : الثالثاء الموافق 
 2020/8/11
الساعة 9:00

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك المدعي :

رعد حسين عمر ابو عرقوب 
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات المدنية.

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

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )2583- 
2020( سجل عام ص

اسم المحكوم عليه / المدين :
احمد صبحي عليان عبد الرحمن 

العنوان: عمان / القويسمة المعادي شارع يعلي 
بن مرة عمارة رقم 20 

رقم االعالم السند التنفيذي : 1-2 / )1148-
2020( – سجل عام 

تاريخه : 2020/6/22
محل صدوره : تنفيذ عمان / قسم جنوب عمان 
والرسوم  دينار   740  : 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 : 

نبيل عبد الكريم خليل الزعاتره 
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 شرق عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-3 
)2253- 2020( سجل عام - ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
تيسير يوسف محمد ابو عرقوب

العنوان:  عمان / وادي السير / الجندويل / شارع 
محمد سعيد اسحاقات / قرب المحكمة الشرعية 

رقم االعالم السند التنفيذي : 1/1
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ شرق 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 : 

        شركة محي الدين صبحا وشريكته 
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 شرق عمان

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

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )2585- 
2020( سجل عام ص

اسم المحكوم عليهم / المدين :
 • موسى ابراهيم عبد الفتاح الفروخ

 • عبد الفتاح ابراهيم عبد الفتاح الفروخ 
العنوان: عمان / ابو علندا مخابز انوار مكة 

رقم االعالم السند التنفيذي : 1-2 / )1107-
2020( – سجل عام 

تاريخه : 2020/6/23
محل صدوره : تنفيذ عمان / قسم جنوب عمان 
والرسوم  دينار   400  : 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 : 

غسان زكي صالح البياري 
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 )1291- 
2020( سجل عام ص

اسم المحكوم عليه / المدين :
عامر سليمان علي عبد الفتاح 

الطريق  الحسينية قرب  / معان  العنوان: مصر 
الصحراوي بجانب المركز الصحي

رقم االعالم السند التنفيذي : 1-2 / )2917-
2017( – سجل عام

تاريخه : 2017/10/11
محل صدوره : تنفيذ عمان / قسم جنوب عمان 
والرسوم  دينار   6000  : 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 : 

شركة احمد ابولبده وشركاه
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 شمال عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ بالنشر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-1)2322- 

2020(سجل عام ع
اسم المحكوم عليه / المدين :

شركة براندون لحلول الطباعه واالعالن 
شــارع   – الرشيد  ضاحية   / عمان  الــعــنــوان: 

مصطفى العدوان – حي البركه – شارع 12
رقم االعالم السند التنفيذي : 1

تاريخه : 
محل صدوره : تنفيذ شمال عمان

والرسوم  دينار   4000  : 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 : 

عماد الدين محمود عبد الرحمن عليان 
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
دائرة تنفيذ عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 
)13042- 2020( سجل عام 

اسم المحكوم عليه / المدين :
خالد طايع جاسر ابو شريتح 

 – الواحة  دوار  من  بالقرب   / عمان  العنوان: 
حلويات حبيبه

رقم االعالم السند التنفيذي : رهن
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ عمان
والرسوم  دينار   900  : 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 : 

خالد منير عبد القادر السعايدة 
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 الزرقاء

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-10 
)4887- 2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليهم / المدين :
 • محمد محمود محمد العنابي

 • ايمن احمد خالد ربيع 
      العنوان: الزرقاء / الزرقاء – سوق الحجاوي 

– رابع محل على اليمين
رقم االعالم السند التنفيذي :  210 ، 230

تاريخه : 
محل صدوره : تنفيذ الزرقاء

والرسوم  دينار   3000  : 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 : 

حمدي هاشم محمد الصغير 
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 الزرقاء

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء جنوب عمان 

مذكرة تبليغ مشتكى عليه / بالنشر
رقم الدعوى :3-2  )2020/1920 

( سجل عام
عبد  احمد  طــارق   : القاضي  الهيئة/ 

الرحمن الشريده 
اسم المشتكى عليه : 

عباس سبيتان سلمان العودات 
من  بالقرب   / الطيبة   / عمان   : العنوان 
عباس  منزل   / الكبير  الطيبة  مسجد 

العودات 
التهمه : شيك ال يقابله رصيد )421(

يقتضى حضورك يوم : الثالثاء الموافق 
 2020/9/15
الساعة 9:00

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

راس  ابو  حسن  محسن  حسين  شركة 
وشركاه  

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

المحاكمات الجزائيه.

وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ بالنشر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )1746- 

2020( سجل عام ك
اسم المحكوم عليه / المدين :

        وائل فوزي عبدالحميد علي
      العنوان: عمان / القويسمة – شارع شاهر 
جبل  ماركت  سوبر  مقابل   – الحديد  صايل 

الحديد – عمارة 39
 4  ،  1  ،  2  ،  3  : التنفيذي  السند  االعالم  رقم 

5 ، 6 ، 7 ،
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان
والرسوم  دينار   1400  : الدين  به  المحكوم 

والفوائد القانونية 
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 
عزام محمد هشام خليل الصالحي

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 
)2514- 2020( سجل عام ص

اسم المحكوم عليه / المدين :
       رامي يوسف ضاهر 

المعادي  حي  القويسمة   / عمان  العنوان:        
قرب مدرسة ام هاني لالناث

رقم االعالم السند التنفيذي : 1-12 / )915-
2020( – سجل عام

تاريخه : 2020/3/12
محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان

والرسوم  دينار   750  : الدين  به  المحكوم 
والفوائد القانونية 

يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 
تلي تبليغك هذا 

االخطار الى المحكوم له / الدائن : 
تيسير موسى محمد كنون 

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 العقبة

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-35 
)1485- 2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
فريد شالش فايز عزام 

مطعم  خلف  المنارة  شارع   / العقبة  العنوان: 
انطاليا

رقم االعالم السند التنفيذي : 
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ العقبة
والرسوم  دينار   680  : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة ان وجدت

يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 
تلي تبليغك هذا 

االخطار الى المحكوم له / الدائن : 
ناجي احمد سالم الطراونه 

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 العقبة

وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 
)2282- 2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليهم / المدين :
 • نور الدين عبد الحكيم اسعد الحنبلي 

 • تامر وليد محمود ابو عبيد 
      العنوان: عمان / القويسمة – شارع نوري 
الحديد – مقابل مدرسة نسيم – بجانب بقالة 

بشير – عمارة 44
رقم االعالم السند التنفيذي : 16 ، 17 ، 14 ، 

19 ، 18 ، 21 ، 20 ، 15
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان
والرسوم  دينار   1680  : الدين  به  المحكوم 

والفوائد القانونية 
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 
هشام عزام محمد هشام الصالحي

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 )2543- 
2020( سجل عام ص

اسم المحكوم عليه / المدين :
عمر راضي علي عوده 

قرب  المعادي  حي  القويسمة   / عمان  العنوان: 
اسوار  مول  في  موظف  يعمل  االمني  المركز 

القدس
-939(  /  1-2  : التنفيذي  السند  االعالم  رقم 

2020( – سجل عام
تاريخه : 2020/6/4

محل صدوره : تنفيذ عمان / قسم جنوب عمان 
والرسوم  دينار   550  : 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 : 

عامر محمد حرب طرخان
المبلغ المبين اعاله

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

الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ جنوب عمان
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اخطار صادر عن دائرة
تنفيذ السلط  

  رقم الدعوى 11-11 /)649 - 
2020 ( – سجل عام -  ص

جمال  احمد    : المدين   / عليه  المحكوم  اسم 
محمد فارس 

عنوانه : عمان / ماركا – مدينة بسمان – جبل 
النزهة – شارع اسحاق بن راهوية – عمارة 56
-147(/1-11 التنفيذي  السند   / االعالم  رقم 

2020(- سجل عام 
محل صدوره تنفيذ السلط 

المحكوم به / الدين : 2400 دينار
والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة إن وجدت 

والفائدة إن وجدت 
يوما  عشر  خمسة  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 
المحكوم  الى  االخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي 

له / الدائن 
انس سليمان يوسف قصراوي

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

المعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 
مأمور التنفيذ السلط

اخطار صادر عن دائرة
تنفيذ شمال عمان  

  رقم الدعوى 11-1 /)7300 - 
2019 ( – سجل عام -  ك

اسم المحكوم عليه / المدين : 1. عبداهلل سالم 
طالب ابو قله 

2. رزق اهلل سالم طالب ابو قله 
3. عمر سامي سالم الحاوي 

عنوانه : عمان / شفا بدران – الشارع الرئيسي 
– عمارة رقم 222

رقم االعالم / السند التنفيذي 1090
محل صدوره تنفيذ شمال عمان 

المحكوم به / الدين : 480 دينار 
والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة إن وجدت 

والفائدة إن وجدت 
يوما  عشر  خمسة  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 
المحكوم  الى  االخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي 

له / الدائن 
محمد محمد صالح فؤاد ابو زهره

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

المعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 
مأمور التنفيذ شمال عمان
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