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اعالن بيع بالمزاد العلني
للمرة االولى صادر عن دائرة تنفيذ 

محكمة بداية معان في القضية التنفيذية 
رقم )2011/1 خزينه(

االردنية  المملكة  خزينة  لها:  المحكوم  بين  والمتكونة 
الهاشمية وكيلها المحامي العام المدني

وبين المحكوم عليهم: 1- جبريل حسين مطلب المزايدة
قطعة  في  عليه  المحكوم  حصص  بيع  عن  للجميع  اعلن 

االرض ذات المواصفات التالية:
رقم    24 الثغرة  الحوض  ورقم  اسم    721 القطعة  رقم 
اللوحة 88  اسم القرية سطح معان  نوع االرض ملك  اسم 

المديرية اراضي معان
مواصفات القطعة:

البلدية  حــدود  داخــل  تقع  الدعوى  موضوع  االرض  قطعة 
ثابت  بن  حسان  مدرسة  من  بالقرب  )ج(  سكن  والتنظيم 
االساسية المختلطة خالية من االبنية واالنشاءات ومخدومة 
منتظمة  بالسكان  مأهولة  منطقة  وضمن  الخدمات  بكافة 
الشكل ومستوية يخدمها شارع من الناحية الجنوبية وشارع 

اخر من الناحية الغربية.
التقديرات:

المربع  المتر  قيمة  تقدير  فانه تم  ما تقدم ذكره  بناء على 
الواحد من هذه القطعة بـ 10 دنانير فتصبح قيمة االرض 

كاملة كما يلي:
 8914،200  = دنانير   10  * 891.42م2   = االرض  قيمة 

دينار.
حسين  جبريل  عليه  المحكوم  حصص  قيمة  تكون  وعليه 

مطلب المزايدة في قطعة االرض هي:
حصص   115  * حصص   272  ÷ ديــنــار   8914،200

المحكوم عليه = 3768 دينار و900 فلس.
الى  الحضور  القطعة  على هذه  بالمزاودة  يرغب  من  فعلى 
دائرة تنفيذ معان وذلك خالل ثالثون يوما تلي تاريخ نشر 
من  بالمائة  عشرة  ومعه  المحلية  بالصحف  االعــالن  هذا 
القيمة المقدرة عند عملية وضع اليد علما بأن قيمة الطوابع 

والداللة واية مصاريف اخرى على المشتري.
مأمور تنفيذ معان
احمد محمد الجبارات
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وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان 

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى عليه 
/ بالنشر

رقم الدعوى :1-2 )2753- 2020 ( 
سجل عام

محمود  محمد  زيــن  القاضي:  الهيئة/ 
النعيمات    

اسم المدعى عليهم وعنوانهم : 
 • سامر فوزي مصطفى ابو هنطش 

 • عبد اهلل اكرم مصطفى االعرج
 • شركة انتاليا لصناعة وتجارة المطابخ

 • شركة البريجي للصناعات الخشبيه 
العنوان : عمان / ش االذاعة خلف قاعات 

مؤتة مصنع البريجي لتجارة االخشاب 
يقتضى حضورك يوم : الثالثاء الموافق 

 2021/2/23
الساعة 9:00

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك المدعي :
انس جبر محمد ابو زر

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

المحاكمات المدنيه .

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء جنوب عمان 

مذكرة تبليغ مشتكى عليه / بالنشر
رقم الدعوى :3-2 )2021/863 ( 

سجل عام
حسن  غــازي  ايمان   : القاضي  الهيئة/ 

العطيات 
اسم المشتكى عليه : 

موفق كمال خليل مصلح
صحي  مركز  خلف   / عمان   : العنوان 
البناية   – الغنم  ــو  ش.اب  – العلكومية 

المقابلة لصالون غزل
العداد  اختام  فض  او  العبث   : التهمه 
الطاقة  ســرقــة   –  )51( الــكــهــربــائــي 

الكهربائية )50( 
يقتضى حضورك يوم : االربعاء الموافق 

 2021/2/24
الساعة 9:00

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

شركة الكهرباء االردنية م.ع.م.
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات الجزائيه.

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق شمال عمان 

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه  / بالنشر

رقم الدعوى :1-1 )234- 2021 ( 
سجل عام

صالح  جهاد  بيان   : القاضي  الهيئة/ 
العتيبي  

اسم المدعى عليه وعنوانه : 
نور محمود مرشد احمد

دوار  خــلــدا  عــمــان   / عــمــان   : الــعــنــوان 
النعيمات

مع مراجعه قلم المحكمه الستالم الئحه 
الدعوى ومرفقاتها

ــاء  ــع االرب   : يـــوم  ــورك  ــض ح يقتضى 
الموافق 2021/2/24 

الساعة 8:00
والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 

اقامها عليك المدعي :
سمر جالل علي الالال 

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

المحاكمات المدنيه .

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق سحاب  

مذكرة تبليغ الئحة دعوى و موعد 
جلسة للمدعى عليه  / بالنشر

رقم الدعوى :1-7 )88- 2021 ( 
سجل عام

الهيئة/ القاضي : معاذ محمد سعيد البشتاوي           
طالب التبليغ وعنوانه : 

مروان خالد نهار عبد اهلل 
وسيف  نمر  محمد  المحامي  وكيله   / عمان 

جويعد – العبدلي – عمارة قفاف سنتر – ط/2
المطلوب تبليغه وعنوانه : 

مصطفى احمد موسى الفريحات
سحاب / دوار الطيارة – قرب مخبز الطيارة  

        الموضوع : السند المر
 + دعــوى  الئحة   : تبليغها  المطلوب  االوراق 

قائمة البينات ومرفقاتها
الموافق  ــاء  ــع :االرب ــوم  ي حــضــورك  يقتضى 

 2021/2/24
الساعة 9

للنظر في الدعوى رقم اعاله 
فاذا لم تحضر او ترسل وكيال عنك تطبق عليك 
محاكم  قانون  في  عليها  المنصوص  االحكام 

الصلح وقانون اصول المحاكمات المدنية .

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق شمال عمان 

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه  / بالنشر

رقم الدعوى :1-1 )790- 2021 ( 
سجل عام

جون  ميشيل  روز   : القاضي  الهيئة/ 
صليبا 

اسم المدعى عليه وعنوانه : 
عبد اهلل عيسى عبد اهلل الحوراني 

العنوان : عمان / مع ضرورة مراجعة قلم 
المحكمة الستالم المرفقات

يقتضى حضورك يوم :  الثالثاء الموافق 
 2021/2/23
الساعة 8:00

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك المدعي :

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

المحاكمات المدنيه .

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق سحاب

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 7-1 )394-2020( سجل عام

تاريخ الحكم : 2020/11/2
طالب التبليغ وعنوانه : مزارع سنقرط للدواجن

جبل   – ــادق  ص شاكر  المحامي  وكيلها   / عمان 
التجاري   الدين  سعد  مجمع   – فراس  دوار  الحسين 

- مكتب 2 
المطلوب تبليغه وعنوانه : 

خليل سعيد خليل غنام 
سحاب / جسر المدينة الصناعية – دوار المنشات – 

مؤسسة خليل غنام لخدمات النقل المدرسي
خالصة الحكم :

ما  المحكمة  تقرر  تقدم  ما  على  وتأسيسا  وعليه 
يلي:

المادة )1818( من مجلة األحكام  1- سندًا ألحكام 
التجارة  قانون  من  و224(   222( والمواد  العدلية 
والمواد )10 و11(  من قانون البينات إلزام المدعى 

عليه بأن يدفع للمدعيه مبلغ )7465( دينار . 
من  و167(  و166   161( المواد  بأحكام  عماًل   -2
قانون أصول المحاكمات المدنية إلزام المدعى عليه 
بالرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ 
وعمال  التام  السداد  وحتى  كمبياله  اول  استحقاق 
المحامين  نقابة  قانون  من   )46( المادة  بأحكام 

الحكم بأتعاب المحاماة مبلغ )374( دينار. 
لالستئناف  قابال  المدعيه  بحق  وجاهيًا  قـــرارا 
قابال  عليه  الــمــدعــى  بحق  الــوجــاهــي  وبمثابة 
باسم حضرة صاحب  علنـًا  وافهم  لالعتراض صدر 
الجاللة الملك عبد اهلل الثاني بن الحسين المعظم 

بتاريخ 2020/11/2 

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

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )3013- 
2020( سجل عام ص

اسم المحكوم عليه / المدين :
       تحسين احمد سليمان برهم 

العنوان: مادبا / المامونيه / مادبا – لواء قصبة 
مادبا – بالقرب من جامع 

رقم االعالم السند التنفيذي : 1-2 / )1096-
2020( – سجل عام

تاريخه : 2020/6/28
محل صدوره : تنفيذ عمان / قسم جنوب عمان 
والرسوم  دينار   4750  : 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 : 

هيثم محمود خليل ابو شندى 
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 الزرقاء 

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه / بالنشر

رقم الدعوى :1-10 )723- 2021 
( سجل عام

الهيئة/ القاضي: فرح حسين يوسف عضيبات  
اسم المدعى عليه وعنوانه : 

الشخصيه  ابو ملوح بصفته  ليث خليل حسين 
وبصفته مالك والمفوض بالتوقيع عن صيدلية 

المدائن 
مقابل   – االوتــســتــراد   / ــاء  ــزرق ال  : الــعــنــوان 

السيفوي – صيدلية المدائن 
الئحه  الستالم  المحكمه  قلم  مراجعه  يرجى 

الدعوى ومرفقاتها 
الموافق  الثالثاء   : ــوم  ي حــضــورك  يقتضى 

 2021/2/23
الساعة 9:00

اقامها  والتي  اعــاله  رقم  الدعوى  في  للنظر 
عليك المدعي :

شركة العربيه للمستحضرات الطبيه والزراعيه 
المفوض بالتوقيع عنها مالكها علي خير الدين 

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

الصلح وقانون اصول المحاكمات المدنيه .

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

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )1430- 
2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
محمد صالح خليف القطيفان

الشارع  العاصمه  جاوا  التجمع   / عمان  العنوان: 
اقرب معلم للسكن بقالة  ابراهيم ملحم على 

ثائر الخواجا 
رقم االعالم السند التنفيذي : 1

تاريخه : 
محل صدوره : تنفيذ عمان / قسم جنوب عمان 
والرسوم  دينار   1000  : 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 : 

عواد عوض سليمان القطيفان 
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 )2903-2020( سجل عام

تاريخ الحكم : 2021/1/11 
التبليغ وعنوانه : ضيف اهلل عبد اهلل سالمه  طالب 

السواعده 
عمان / عمان / شارع مادبا مقابل كلية حطين مجمع 

فراج سنتر ط4
المطلوب تبليغه وعنوانه : 
محمد رزق محمد العزازمه

عمان / خريبة السوق سوق الخضار المركزي محل 
سيفوي للخضار والفواكه  

خالصة الحكم :
لهذا وتأسيسا على ما تقدم  تقرر المحكمة ما يلي : 
األحكام  مجلة  من   1818 المادة  بأحكام  عماًل    .1
و  و181  و224  و222  )123/ب  والمواد  العدلية 
من  )10و11(  والمواد  التجارة  قانون  من   )1/186
قانون البينات إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 

مبلغا وقدره )2006( دينار 
من  و167(  و166   161( المواد  بأحكام  عمال   .2
 )4/46( والمادة  المدنية  المحاكمات  أصول  قانون 
عليه  المدعى  تضمين  المحامين  نقابة  قانون  من 
أتعاب  دينار   )101( ومبلغ  والمصاريف  الرسوم 
االستحقاق   تاريخ  من  القانونية  والفائدة  محاماة 

الواقع بتاريخ 2020/1/5 وحتى السداد التام
الوجاهي بحق  المدعي وبمثابة  قرارًا وجاهيا بحق 

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

حفظه اهلل 
الموافق 2021/1/11 .

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 5-1 )19802-2020( سجل عام

تاريخ الحكم : 2020/12/24
طالب التبليغ وعنوانه : شركة هشام علي ذياب الزعبي 

وشركاه
تنمية  مديرية  بجانب   – حطين  كلية   / عمان   : عنوانه 
الطابق   – الشريف  عثمان  احمد  مجمع   – عمان  شرق 

الثاني 
المطلوب تبليغه وعنوانه : 

1- فادي عطا يوسف ابو لبن
2- شركة المستقله للمطاعم السياحيه

عمان / عبدون حي عبدون الشمالي منطقة زهران ش 
القاهرة مطعم شاي ونعنع

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

الــــمــــو بــــــأحــــــكــــــام  عـــــــمـــــــاًل  أواًل:- 
من  اد)87،199،202،213،465،485،522( 
البينات  قانون  من  )3/13/د(  والمواد  المدني  القانون 
عليهما  المدعى  الجهة  إلزام  المجلة  من  والمادة)1818( 
المبلغ  المدعية  للجهة  يدفعوا  بأن  والتضامن  بالتكافل 

المدعى به والبالغ )4812.810( دينار اردني.
ثانيًا:- عماًل بأحكام المواد )161،166،167( من قانون 
قانون  من   )4/46( والمادة  المدنية  المحاكمات  أصول 
نقابة المحامين تضمين المدعى عليها )االولى( الرسوم 
والفائدة  محاماة  أتعاب  دينار   )240( ومبلغ  والمصاريف 
القانونية بواقع 9% تسري من تاريخ المطالبة القضائية 

وحتى السداد التام.
حكمًا وجاهيًا بمواجهة المدعية قاباًل لالستئناف وبمثابة 
الوجاهي بمواجهة الجهة المدعى عليها قاباًل لالعتراض 
صدر وافهم علنًا باسم حضرة صاحب الجاللة الملك عبد 

اهلل الثاني المعظم )حفظه اهلل( بتاريخ 2020/12/24

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 2-1 )74-2021( سجل عام

تاريخ الحكم : 2021/1/19
الحميد  عبد  عادل  حسام   : وعنوانه  التبليغ  طالب 

سرحان
الشرق االوسط مجمع فراج  عمان / ش مادبا دوار 

سنتر ط2 مكتب 201 
المطلوب تبليغه وعنوانه : 

سمير محمد توهان طويسات
العنوان : عمان / عمان / المقابلين / شارع الحرية / 

مقابل البنك القاهرة
خالصة الحكم :

لهذا وتأسيسا على ما تقدم  تقرر المحكمة ما يلي: 
و186  و1/181  )123/ب  المواد  بأحكام  عماًل    .1
و222 و223/أ و224( من قانون التجارة والمادتين 
)10 و1/11( من قانون البينات إلزام المدعى عليه 
بأن يدفع للمدعي مبلغ ثالثمائة دينارا )300( دينار.

من  و167(  و166   161( المواد  بأحكام  عماًل    .2
 )4/46( والمادة  المدنية  المحاكمات  أصول  قانون 
عليه  المدعى  تضمين  المحامين  نقابة  قانون  من 
الرسوم والمصاريف ومبلغ )15( دينار أتعاب محاماة 
والفائدة القانونية من تاريخ استحقاق اول كمبيالة 

بتاريخ 2015/11/1 وحتى السداد التام.
قرارًا وجاهيا بحق المدعي وبمثابة الوجاهي  بحق 
علنًا  وأفهم  صدر  لالعتراض  قاباًل  عليه  المدعى 
الثاني  عبداهلل  الملك  الجاللة  باسم حضرة صاحب 

ابن الحسين حفظه اهلل  بتاريخ 2021/1/19 م

وزارة العدل
دائرة تنفيذ اربد

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ بالنشر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-15 
)12729- 2020( سجل عام ص

اسم المحكوم عليه / المدين :
خالد عبد المجيد محمد ثعلبي

قرب   – الشرقي  الحي   – اربد   / اربد  العنوان: 
حديقة تونس  - بجانب سوبر ماركت انس 

رقم االعالم السند التنفيذي : 3-15 / )8725-
2019( – سجل عام  

تاريخه : 2019/11/24
محل صدوره : تنفيذ اربد

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 هيثم و موفق البسط
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 اربد

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق الزرقاء 

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه / بالنشر

رقم الدعوى :1-10 )721- 2021 
( سجل عام

الهيئة/ القاضي: فرح حسين يوسف عضيبات   
اسم المدعى عليه وعنوانه : 

الشخصيه  انيس محمد جرادات بصفته  محمد 
وبصفته مالك والمفوض بالتوقيع عن صيدلية 

محمد انيس 
التطوير   – طــارق  جبل   / الــزرقــاء   : العنوان 
الحضري – التطوير الحضري – الجزء الثاني – 

صيدلية محمد انيس 
الئحه  الستالم  المحكمه  قلم  مراجعه  يرجى 

الدعوى ومرفقاتها
الموافق  الثالثاء   : ــوم  ي حــضــورك  يقتضى 

 2021/2/23
الساعة 9:00

اقامها  والتي  اعــاله  رقم  الدعوى  في  للنظر 
عليك المدعي :

شركة العربيه للمستحضرات الطبيه والزراعيه 
المفوض بالتوقيع عنها مالكها علي خير الدين 

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

الصلح وقانون اصول المحاكمات المدنيه .

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 5-1 )21340-2020( سجل عام

تاريخ الحكم : 2021/1/28
طالب التبليغ وعنوانه : علي خالد عبد عبد الغني

عنوانه : عمان / جبل الحديد مجمع االقصى التجاري 
ط2 

المطلوب تبليغه وعنوانه : 
عطا اهلل خالد عبد النبي عقل

العنوان : عمان / جبل التاج ش التاج الرئيسي عماره 
19

خالصة الحكم : منطوق الحُكم
وبالبناء على ما تقدم تقرر المحكمة الحكم بما يلي :

قانون  (من  )10و1/11  المواد  بأحكام  عماًل  أواًل: 
قانون  من  و260و263(   228 و  )123/ج  و  البينات 
عبدالنبي  خالد  )عطاهلل  عليه  المدعى  إلزام  التجارة  
عقل  (  بأن يدفع للمدعي )علي خالد عبد عبدالغني( 

مبلغ )1035( دينار .
ثانيًا: عماًل بأحكام المواد )161 و166 و2/167( من 
من   )46  ( والمادة  المدنية  المحاكمات  أصول  قانون 
المدعى  تضمين  النظاميين  المحامين  نقابة  قانون 
الرسوم    ) عقل   عبدالنبي  خالد  )عــطــاهلل  عليه 
الفائدة  اتعاب محاماة  والمصاريف ومبلغ )52(  دينار 
على  الشيك  عرض  تاريخ  من   )%9( بواقع  القانونية 
البنك المسحوب عليه في 2007/1/6  وحتى السداد 

التام.
بحق  الوجاهي  وبمثابة  المدّعي  بحق  وجاهيًا  حكمًا 
علنًا  وأفهم  صدر  لالعتراض  قاباًل  عليه  المدّعى 
باسم حضرة صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبداهلل 
الثاني بن الحسين المعظم ، بتاريخ )2021/01/28(

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء شرق عمان

مذكرة تبليغ مشتكى عليه مدعى 
عليه بالحق الشخصي / بالنشر

رقم الدعوى :3-3  )2021/4 ( 
سجل عام

الهيئة/ القاضي : عبير زهير سعيد سعاده     
اسم المشتكى عليه : 

نهايه شحده محمد العيسه
كلية  عليا-  ابــو   – طبربور  عمان/   : العنوان 
العبسي – عمارة  الشهيد فيصل – شارع جهاد 

رقم 3 – الطابق الثاني - شقة رقم 8
التهمه : توجيه رسائل تهديد او منافية لالداب 
االتصاالت  وسائل  باحدى  مختلق  خبر  نقل  او 

)75/أ(  
الموافق  الثالثاء   : ــوم  ي حــضــورك  يقتضى 

 2021/2/23
الساعة 9:00

اقامها  والتي  اعــاله  رقم  الدعوى  في  للنظر 
عليك الحق العام ومشتكي : 

رنده رياض علي حاليقه
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق عليك 
محاكم  قانون  في  عليها  المنصوص  االحكام 

الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائيه.

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 2-1 )2892-2020( سجل عام

تاريخ الحكم : 2021/1/6 
ابو  سليم  حسين  خليل   : وعنوانه  التبليغ  طالب 

صيام
عمان / ابو علندا قرب محطة المشهراوي  

المطلوب تبليغه وعنوانه : 
اكرم عبد الرحمن محمد بنات

العنوان : عمان / القويسمة خلف مجمع فراج سنتر 
1 كراج الشرق االوسط لمبيت الشاحنات )كراج ابو 

ذراع(
خالصة الحكم :

لهذا وتأسيسا على ما تقدم  تقرر المحكمة ما يلي : 
األحكام  مجلة  من   1818 المادة  بأحكام  عماًل    .1
و  و181  و224  و222  )123/ب  والمواد  العدلية 
من  )10و11(  والمواد  التجارة  قانون  من   )1/186
قانون البينات إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 

مبلغا وقدره )3000( دينار 
من  و167(  و166   161( المواد  بأحكام  عمال   .2
 )4/46( والمادة  المدنية  المحاكمات  أصول  قانون 
عليه  المدعى  تضمين  المحامين  نقابة  قانون  من 
أتعاب  دينار   )150( ومبلغ  والمصاريف  الرسوم 
محاماة والفائدة القانونية من تاريخ استحقاق اول 
السداد  وحتى   2017/1/1 بتاريخ  الواقع  كمبيالة  

التام
الوجاهي بحق  المدعي وبمثابة  قرارًا وجاهيا بحق 

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

حفظه اهلل  الموافق 2021/1/6 .

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان 

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه / بالنشر

رقم الدعوى :1-2 )473- 2021 ( 
سجل عام

ابراهيم  رائد  مارينا  القاضي:  الهيئة/ 
حجازين    

اسم المدعى عليهم وعنوانهم : 
بدر  محمد  المنعم  عبد  القادر  عبد   •  

ناصر الدين 
 • محمد فايز محمد ابو لبده 

دوار  قرب  المقابلين   / عمان   : العنوان 
الساخن مطعم شاورما الحبايب

يقتضى حضورك يوم : الثالثاء الموافق 
 2021/2/23
الساعة 9:00

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك المدعي :

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

المحاكمات المدنيه .

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

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )4054- 
2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
       اسماعيل عبد المجيد احمد العجوري
العنوان: مادبا / حي المخيم قرب الجامع

رقم االعالم السند التنفيذي : 1
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  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

عائشه مفلح احمد ابو زيد
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 )678- 
2021( سجل عام ص

اسم المحكوم عليهم / المدين :
 • محمد خير الدين ديب سمحه

 • احمد عثمان محمد عفانه
الصحابة شارع هالل بن  / حي  العنوان: عمان 

امية خلف مسجد العطاء  
رقم االعالم السند التنفيذي : 1-2 / )1060-

2020( سجل عام
تاريخه : 2020/10/28

محل صدوره : تنفيذ عمان / قسم جنوب عمان 
ــرســوم  وال ــار  ــن دي  0  : ــن  ــدي ال ــه  ب 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 طه محمد عواد
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 الجيزة 

مذكرة تبليغ مشتكى عليه / بالنشر
رقم الدعوى : 3-9  )2021-159 

( سجل عام
احمد  يونس  محمود   : القاضي  الهيئة/ 

عبد الباري      
اسم المشتكى عليه : 

عبداهلل رياض عبداهلل محمد
العنوان : عمان / شارع المطار

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

 2021/2/24
الساعة 09: 9

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

وكيله  البيايضه/  صالح  محمد  يوسف 
المحاميان علي ابو جرار وسامي صباح

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 شرق عمان 
اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-3 )4571- 
2020( سجل عام ص

اسم المحكوم عليه / المدين :
محمد تيسير صبحي البيشاوي 

العنوان: عمان / جبل النصر حي الخاليلة شارع 
فلسطين عمارة رقم 13 الطابق الثالث

رقم االعالم السند التنفيذي : 1-3 / )4571-
2020( - سجل عام 

تاريخه : 2020/6/24
محل صدوره : تنفيذ عمان / قسم شرق عمان 

والرسوم  دينار   2275  : 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 : 

سامر حافظ راشد الزاغه 
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 سحاب 

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-7 
)678- 2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
عال عبد الكريم محمد ابو جماعه

ابي  بن  / سحاب مدرسة سعد  العنوان: سحاب 
وقاص

رقم االعالم السند التنفيذي : 
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ سحاب 
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 : 

مريم عبد اهلل عفنان الجبور
المبلغ المبين اعاله

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

الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ سحاب

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق شرق عمان 

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه / بالنشر

رقم الدعوى :1-3 )654- 2021 ( 
سجل عام

الغني  عبد  مــيــاده  الــقــاضــي:  الهيئة/ 
مصطفى جالد

اسم المدعى عليهم وعنوانهم : 
 • تهاني محمد صالح خرما

 • سالم خضر سالم الحطاب
العنوان : عمان / طبربور – شارع مشاور 

– خلف القياده العامه – بنايه 32 ب 
يقتضى حضورك يوم : االثنين الموافق 

 2021/2/22
الساعة 9:00

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك المدعي :

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

المحاكمات المدنيه .

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء جنوب عمان 

مذكرة تبليغ مشتكى عليه / بالنشر
رقم الدعوى :3-2 )2021/868 ( 

سجل عام
حسن  غــازي  ايمان   : القاضي  الهيئة/ 

العطيات 
اسم المشتكى عليه : 

هاشم محمد سليمان المناعسه
العنوان : عمان / حي الباير – ش. صالح 
 – المرور  حديقة  خلف   – العطيات  فليح 

اسكان دانية 
العداد  اختام  فض  او  العبث   : التهمه 
الطاقة  ســرقــة   –  )51( الــكــهــربــائــي 

الكهربائية )50( 
يقتضى حضورك يوم : االربعاء الموافق 

 2021/2/24
الساعة 9:00

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

شركة الكهرباء االردنية م.ع.م.
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات الجزائيه.

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 5-1 )18185-2020( سجل عام

تاريخ الحكم : 2020/12/24
طالب التبليغ وعنوانه : علي خالد عبد عبد الغني

عنوانه : عمان / جبل الحديد مجمع االقصى التجاري 
ط2 

المطلوب تبليغه وعنوانه : 
نوفان صالح احمد الحسنات

محمد  االمير  شــارع  االشرفية   / عمان   : العنوان 
عمارة 19

خالصة الحكم :
 منطوق الحُكم

بما  الحكم  المحكمة  تقرر  تقدم  ما  على  وبالبناء 
يلي :

قانون  من  و11(   10( المواد  بأحكام  أواًل:-عــمــاًل 
و181   228 و  )123/ج       ــواد  ــم وال البينات 
 161( والمواد  التجارة  قانون  من  و238و260( 
المحاكمات  أصــول  قانون  من   )2/167 و  و166 
المدنية والمادة )4/46( من قانون نقابة المحامين 
النظاميين ، إلزام المدعى عليه )نوفان صالح احمد 
الحسنات ( بأن يدفع للمدعي )علي خالد عبدالغني ( 
مبلغ )1550( دينار، وتضمينه الرسوم والمصاريف  
القانونية  والفائدة  اتعاب محاماة  دينار   )78( ومبلغ 

بواقع )9%( من تاريخ وحتى السداد التام . 
حكمًا وجاهيًا بحق المدعي وبمثابة الوجاهي بحق 

المدعى عليه قاباًل لالعتراض 
الجاللة  صاحب  حضرة  باسم  علنًا  وأفهم  صــدر 
الهاشمية الملك عبداهلل الثاني بن الحسين المعظم 

)حفظه اهلل( بتاريخ )24 / 12/ 2020(

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق شمال عمان 

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه  / بالنشر

رقم الدعوى :1-1 )611- 2021 ( 
سجل عام

خليل  ارشيد  سامي   : القاضي  الهيئة/ 
الرحامنه   

اسم المدعى عليه وعنوانه : 
شركة محمص وسط المدينه

 – السكر  دوار  خلدا   / عمان   : العنوان 
محمص   – للمكيفات  االسكيمو  بجانب 

المدينة  
يقتضى حضورك يوم :  الثالثاء الموافق 

 2021/2/23
الساعة 8:00

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك المدعي :

عبد الرحمن كمال احمد ابو حمد 
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات المدنيه .

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

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )166- 
2021( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
عبيده اسماعيل محمد عايش 

العنوان: عمان / القويسمة العاصمة المقابلين 
ام قصير شارع الحرية قرب مطعم ابو زغله 

رقم االعالم السند التنفيذي : 1
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ عمان / قسم جنوب عمان 
والرسوم  دينار   520  : 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 : 

تيسير مرزوق حمدان الشعرات 
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 سحاب

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 7-1 )393-2020( سجل عام

تاريخ الحكم : 2020/11/29
طالب التبليغ وعنوانه : مزارع سنقرط للدواجن

جبل   – ــادق  ص شاكر  المحامي  وكيلها   / عمان 
التجاري   الدين  سعد  مجمع   – فراس  دوار  الحسين 

- مكتب 2 
المطلوب تبليغهم وعنوانهم : 

 • رامي شعبان محمد حسين
 • خليل سعيد خليل غنام 

  سحاب / جسر المدينة الصناعية – دوار المنشات – 
مؤسسة خليل غنام لخدمات النقل المدرسي

خالصة الحكم :
لهذا وسندًا لما تقدم تقرر المحكمة ما يلي:

من  و185(  و263   260( المواد  بأحكام  عماًل   .1
قانون التجارة و)10و11( من قانون البينات الحكم 
بأن  والتضامن  بالتكافل  عليهما  المدعى  بإلزام 

يدفعا للمدعية مبلغ وقدره )6025( دينار.  
من  و167(   166 و   161( المواد  بأحكام   عماًل   .2
 )4/46( والمادة  المدنية  المحاكمات  أصول  قانون 
قانون  من  و)263(  المحامين  نقابة  قانون  من 
التجارة تضمين المدعى عليهما بالتكافل والتضامن 
أتعاب  دينار   )301( ومبـلغ  والمصاريف  الرسوم 
محاماة والفائدة القانونية من تاريخ عرض الشيك 

على البنك المسحوب عليه وحتى السداد التام. 
حكمًا وجاهيًا بحق المدعية قابال لالستئناف وبمثابة 
لالعتراض  قاباًل  عليهما  المدعى  بحق  الوجاهي 
الجاللة  صاحب  حضرة  باسم  علنًا  وأفهم  صــدر 
الهاشمية الملك عبداهلل الثاني بن الحسين حفظه 

اهلل بتاريخ 2020/11/29. 

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 1-2 )2020-2584( 

سجل عام
تاريخ الحكم : 2021/1/19

طالب التبليغ وعنوانه : ماهر جمعه محمد بطاح
عمان / ش مادبا مقابل كلية حطين مجمع الفراج سنتر  

المطلوب تبليغه وعنوانه : 
عامر سليمان علي عبد الفتاح

العنوان : عمان / خريبة السوق سوق الخضار المركزي قرب 
مسجد سوق الخضار محالت السيفوي 

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

أوال:- عمـاًل بأحكام المادتين )10و11( مــن قانون البينات، 
والمادتين ) 426 و428( من القانون المدني، والمواد )146 
التجارة،  قانون  من  و263(  و260  و241  و228  و185 
المدعى  إلزام  العدلية،  األحكام  والمادة )1818( من مجلة 

عليه بالمبلغ المدعى به والبالغ )5000( دينار .
أصول  قانون  من   )167( الــمــادة  بأحكام  عماًل  ثانيًا:- 
المحاكمات المدنية إلزام المدعى عليه، بالفائدة القانونية 
من تاريخ عرض الشيك على البنك المسحوب عليه وحتى 

السداد التام .
أصول  قانون  من   )164( الــمــادة  بأحكام  عماًل  ثالثًا:- 
بالرسوم  عليه  المدعى  ــزام  إلـ المدنية،  المحاكمات 

والمصاريف .
أصول  قانون  من   )166( المادة  بأحكام  عماًل  رابــعــا:- 
نقابة  قانون  من   46 الماده  وبداللة  المدنية  المحاكمات 
اتعاب  دينار   250 بمبلغ  عليه  المدعى  إلزام   ، المحامين 

محاماه 
المدعى  الوجاهي بحق  المدعي بمثابة  قرارا وجاهيا بحق 
حضرة  باسم  علنًا  وأفهم  صــدر  لالعتراض  قابال  عليه 
حفظه  الحسين  بن  الثاني  اهلل  عبد  الملك  الجاللة  صاحب 

اهلل ورعاه بتاريخ 2021/1/19  

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 5-1 )21275-2020( سجل عام

تاريخ الحكم : 2021/1/28
طالب التبليغ وعنوانه : صباح موسى ذياب ابو زيد 
التل  وصفي  شارع   – عمان   / عمان   : عنوانه 
– مقابل جبري – مجمع كحيل التجاري 103 – 

الطابق الثالث
المطلوب تبليغه وعنوانه : 

ابراهيم باسل عبد الجبار سماره
عمان / جبل التاج ش التاج الرئيسي بنايه 168 طابق 

التسويه قرب مسجد القباعي ومدرسه الراشديه
خالصة الحكم :

بأحكام  وعماًل  تقدم  ما  على  وتأسيسًا  وعليـه 
المدني  القانون  من  و)675(   )665( المادتين 
قانون  من  و)167(  و)166(   )161( والمواد 
من   )4/46( والمادة  المدنية  المحاكمات  اصول 

قانون نقابة المحامين تقرر المحكمة:
دينار   )1500( مبلغ  بدفع  عليه  المدعى  الزام 
للمدعي بدل أجور مستحقة وتضمينه الرسوم 
اتعاب  بــدل  دينار   )75( ومبلغ  والمصاريف 
المطالبة  تاريخ  من  القانونية  والفائدة  محاماة 

وحتى السداد التام. 
الوجاهي  بمثابة  المدعين  بحق  وجاهيًا  قرارًا 
صدر  لالعتراض  قاباًل  عليه  المدعى  بحق 
وافهم علنًا باسم حضرة صاحب الجاللة الملك 
بتاريخ  المعظم  الحسين  بن  الثاني  اهلل  عبد 

2021/1/28

وزارة العدل
محكمه بداية حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 5-2 )8850-2020( سجل عام

تاريخ الحكم : 2021/2/3
طالب التبليغ وعنوانه : لؤي راتب عبد العزيز عباس

عمان / جبل الحسين دوار فراس سوق هاني ط2
المطلوب تبليغه وعنوانه : 

طارق سليمان راغب الشطرات
علي  مسجد  خلف  الغربي  الــذراع  نزال  حي   / عمان   : العنوان 

صقر منزل 61
خالصة الحكم :

تقرر المحكمة ما يلي :
1. عمال بأحكام المواد )123/ب( )1/181( )1/185( )1/186( 
المادة )224(  من  التجارة وبداللة  )222( و )223( من قانون 
القانون ذاته  والمادتين )10 و11( من قانون البينات و7/ج/3 
على  الــوارد  التوقيع  صحة  بإثبات  الحكم  التنفيذ  قانون  من 
 )2020/10854( رقم  التنفيذية  القضية  موضوع  الكمبيالة  
ك تنفيذ محكمة بداية عمان وانه يعود للمدعى عليه ))طارق 

سليمان راغب الشطيرات (( والزامه بمبلغ مائة الف دينار. 
قانون  )167(مــن  و  و)166(    )161( المواد  بأحكام  عمال   .2
نقابة  قانون  من   )46( والمادة  المدنية  المحاكمات  أصــول 
ومبلغ  والمصاريف  الرسوم  عليه  المدعى  تضمين  المحامين 
تاريخ  من  القانونية  والفائدة  محاماة  أتعاب  بدل  دينار  )ألف( 

االستحقاق وحتى السداد التام.
المحاكمات  أصول  قانون  من   )2/87( المادة  بأحكام  عمال    .3
لخزينة  تدفع  دينار   )50( مبلغ  عليه  المدعى  تغريم  المدنية 

الدولة.
تغريم  التنفيذ  قانون  من  )7/أ/4(  المادة  بأحكام  عماًل   .4
لخزينة  تدفع  به  المحكوم  المبلغ  قيمة  خمس  عليه  المدعى 

الدولة والبالغ )عشرون الف( دينار.
إلدارة  الالزمة  الرسمية  المخاطبات  بتسطير  القلم  تكليف   .5
لصالح  بها  المحكوم  الغرامات  هذه  لتحصيل  الدولة  قضايا 
خزينة المملكة االردنية الهاشمية.  حكمًا وجاهيًا بحق المدعي 
صدر  لالستئناف  قاباًل  عليه  المدعى  بحق  الوجاهي  وبمثابة 
وأفهم علنًا بإسم حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني 

بن الحسين المعظم حفظه اهلل ورعاه بتاريخ 2021/2/3

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء جنوب عمان 

مذكرة تبليغ مشتكى عليه / بالنشر
رقم الدعوى :3-2 )2021/864 ( 

سجل عام
حسن  غــازي  ايمان   : القاضي  الهيئة/ 

العطيات 
اسم المشتكى عليه : 

نضال صالح ابراهيم النتشه
العنوان : عمان / حي الباير – ش. صالح 

العطيات – خلف حديقة المرور 
العداد  اختام  فض  او  العبث   : التهمه 
الطاقة  ســرقــة   –  )51( الــكــهــربــائــي 

الكهربائية )50( 
يقتضى حضورك يوم : االربعاء الموافق 

 2021/2/24
الساعة 9:00

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

شركة الكهرباء االردنية م.ع.م.
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات الجزائيه.

وزارة العدل
محكمة ادارة الدعوى عمان 

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه / بالنشر

 رقم ادارة الدعوى  5- 10/ )1737-
2020( سجل عام 

رقم الدعوى : 5- 2/ 
)2020/7917( سجل عام 

احمد  علي  هيثم   : القاضي   / الهيئة 
خوالده   

اسم المدعى عليه وعنوانه  : 
بصفتها  احــمــد  كــامــل  احــمــد  لــيــالــي 
مؤسسة  مالكة  وبصفتها  الشخصية 

سهر الليلي لبطاقات االفراح عمان 
قرب  الحضري  التطوير  ماركا   / عمان 

مسجد المرحوم عمر الهمالن 
يقتضى حضورك يوم : االربعاء الموافق 

2021/3/3 الساعة : 9 
والتي   . اعــاله  رقم  الدعوى  في  للنظر 

اقامها عليك : 
محمد عمر حسن همالن 

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

قانون اصول المحاكمات المدنية 

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 2-1 )2674-2020( سجل عام

تاريخ الحكم : 2020/12/31
طالب التبليغ وعنوانه : محمد محمود محمد عمرو

عمان / شارع االذاعة والتلفزيون مجمع الكركي ط1 
مكتب رقم 5 

المطلوب تبليغهم وعنوانهم : 
 • محمد يحيى علي الشمايله

 • سالم راتب محمد سليم 
عمان / خريبة السوق مقابل مخابز الشيماء عمارة 

رقم 5
خالصة الحكم :

لهذا وتأسيسًا على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي: 
أواًل: عماًل بأحكام المواد )1818( من مجلة األحكام 
قانون  من  و263(  و262  و260  و)185  العدلية 
الحكم  البينات  قانون  من  و1/11(  و)10  التجارة 
بأن  والتضامن  بالتكافل  عليهما  المدعى  بالزام 
 )1450( والبالغ  به  المدعى  المبلغ  للمدعي  يدفعو 

دينار أردني. 
و166و167(   161( المواد  باحكام  عماًل  ثانيًا: 
و)4/46(  المدنية  المحاكمات  أصــول  قانون  من 
عليهما  المدعى  الزام   المحامين  نقابة  قانون  من 
ومصاريفها  الدعوى  بالرسوم  والتضامن  بالتكافل 
ومبلغ )72.5( دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية 
من تاريخ االستحقاق  الواقع  بتاريخ 2020/3/30 

وحتى السداد التام.
قابال لالعتراض
.2020/12/31

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

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )266- 
2021( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
احمد حسن هشام التركماني

شركة  خلف   – الــرجــيــب   / عــمــان  ــعــنــوان:  ال
المرسيدس 

رقم االعالم السند التنفيذي : 1
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ عمان / قسم جنوب عمان 
والرسوم  دينار   2300  : 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 شحاده رشيد اسعيفان
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 )2325-2020( سجل عام

تاريخ الحكم : 2021/1/19
لتسويق  العربي  الخليج  شركة   : وعنوانه  التبليغ  طالب 
المنتوجات الزراعيه / يمثلها المفوض بالتوقيع عنها معتز 

حامد احمد الشيخ  
شركة  المركزي  الخضار  ســوق  السوق  خريبة   / عمان 

الخليج العربي
المطلوب تبليغه وعنوانه : 

محمود سلمان محمود الرباعنه
التالل  محل  المركزي  الــســوق  الــســوق  خريبة   / عمان 

الخضراء للخضار والفواكة 
خالصة الحكم :

لذا وتأسيسًا على ما تقدم تقرر المحكمـــــــة ما يلي:-
قانون  من  و1/11(   10( المادتين  بأحكام  عماًل  أوال:- 
و485(  و465  و202  و2/199   87( والــمــواد  البينات، 
األحكام  مجلة  من   )1818( والمادة  المدني،  القانون  من 
العدلية إلزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعية مبلغًا وقدره 

)870.30( دينار اردني ورد المطالبة بما زاد عن ذلك .
أصول  قانون  من   )167( الــمــادة  بأحكام  عماًل  ثانيًا:- 
المحاكمات المدنية، إلزام المدعى عليه بالفائدة القانونية 

وذلك من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
أصول  قانون  من   )161( الــمــادة  بأحكام  عماًل  ثالثًا:- 
النسبية  بالرسوم  عليه  المدعى  إلزام  المدنية  المحاكمات 

والمصاريف.
أصول  قانون  من   )166( المادة  بأحكام  عماًل  رابــعــًا:- 
نقابة  قانون  من   )46( المادة  وبداللة  المدنية،  المحاكمات 
ببدل  عليه  المدعى  إلزام  األردنيين،  النظاميين  المحامين 

أتعاب محاماة مقدارها )43.50( دينار.
حكمًا وجاهيا بحق المدعية وبمثابة الوجاهي المدعى عليه 
صاحب  حضرة  باسم  علنًا  وأفهم  صدر  لالعتراض  قاباًل 
الجاللة الهاشمية الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين بتاريخ 

.2021/1/19

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 5-1 )22427-2020( سجل عام

تاريخ الحكم : 2021/1/27
طالب التبليغ وعنوانه : علي ياسر محمد الجاجه

عنوانه : عمان / عمان / دوار الشرق االوسط  
المطلوب تبليغه وعنوانه : 

شركة صالح رامز قرقش واوالده
عمان / عمان / شارع الهاشمي

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

المواد )245(، )260( و)263( من  1. عمال بأحكام 
قانون  من  و)11(   )10( والمادتين  التجارة  قانون 
تؤدي  بأن  عليها  المدعى  بإلزام  الحكم  البينات 

للمدعي المبلغ المدعى به والبالغ )3000( دينار.
المواد )161(، )166( و)167( من  2. عمال بأحكام 
والمادة )263/ب(  المدنية  المحاكمات  قانون أصول 
قانون  من   )4/46( والــمــادة  التجارة  قانون  من 
الرسوم  عليها  المدعى  تضمين  المحامين  نقابة 
أتعاب محاماة  بدل  دينار   )150( ومبلغ  والمصاريف 
وحتى  االستحقاق  تاريخ  من  القانونية  والفائدة 

السداد التام.
التنفيذ  قانون  من  )7/و(  المادة  بأحكام  عماًل   .3
المحكوم  المبلغ  المدعى عليها خمس قيمة  تغريم 

به والبالغة )600( تدفع لخزينة الدولة.
حكمًا وجاهيًا بحق المدعي وبمثابة الوجاهي بحق 
علنًا  وأفهم  صدر  لالعتراض  قابال  عليها  المدعى 
باسم حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني 

بن الحسين المعظم  بتاريخ 2021/1/27   

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء جنوب عمان

مذكرة تبليغ مشتكى عليه مدعى 
عليه بالحق الشخصي / بالنشر

رقم الدعوى :3-2  )2021/704 ( 
سجل عام

عبد  احمد  طــارق   : القاضي  الهيئة/ 
الرحمن الشريده 

اسم المشتكى عليه : 
عبد السالم عبد هلل خباص القطعان

المنطقة   – علندا  ابو   / عمان   : العنوان 
للحديد  اسد  شركة  بجانب   - الصناعية 

ومواد البناء
التهمه : شيك ال يقابله رصيد )421( 

يقتضى حضورك يوم : االربعاء الموافق 
 2021/2/24
الساعة 9:00

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

عبد اهلل عبد الباسط عبد الرحيم الحداد
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات الجزائيه.

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق غرب عمان

مذكرة تبليغ صيغة يمين حاسمة 
للمدعي عليه / بالنشر

رقم الدعوى :1-4 )2019/3053 
( سجل عام

الهيئة القاضي : تأييد محمد ذياب عبد الرحمن 
الخاليله

المطلوب تبليغه وعنوانه :
رانيا حسان عبد المحسن الصالج 

العنوان : غرب عمان / مجهول مكان االقامة
الموافق  االربــعــاء   : يــوم  حــضــورك  يقتضى 

 2021/2/24
الساعة 9:00

وذلك لتبليغ وتفهم صيغه اليمين الحاسمة :
رانيا  عليها  المدعى  انا  العظيم  باهلل  ))اقسم   
يتم  لــم  بانه  الــصــالج  المحسن  عبد  حسان 
خالد  يزيد  تاال  المدعية  وبين  بيني  االتفاق 
اشرافي  وتحت  لدي  تعمل  ان  على  عذيه  ابو 
بوظيفة  سنتر  كير  ديمو  بمركز  وتبعيتي 
دينار    )350( مقداره  شهري  وبراتب  سكرتيرة 
تاريخ  من  ابــتــداء  دينار  وخمسون  ثالثمائة 
وانني   2017/11/9 تاريخ  وحتى   2017/3/6
من  وفصلها  المدعية  خدمات  بانهاء  اقم  لم 
ما  على  واهلل  بالواسطة  وال  بالذات  ال  العمل 

اقول شهيد(( 
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق عليك 

االحكام المنصوص عليها في قانون البينات

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 2-1 )77-2021( سجل عام

تاريخ الحكم : 2021/1/19
طالب التبليغ وعنوانه : حسام عادل عبد الحميد سرحان

الشرق االوسط مجمع فراج سنتر 2  عمان / ش مادبا دوار 
ط2 مكتب 201

المطلوب تبليغهم وعنوانهم : 
1- نسرين سلمان احمد خطاطبه

2- عامر سلمان احمد خطاطبه
3- سلمان احمد عبد الرحيم خطاطبه

عمان / عمان / المقابلين / شارع الحرية
خالصة الحكم :

وعليه، وهديًا بما تقدم، تقرر المحكمة الحكم بما يلي :
أواًل : عماًل بأحكام المادة  1818 من مجلة األحكام العدلية 
القانون  من   967 والمادة  التجارة  قانون  من   181 والمادة 
بالتكافل  للمدعي  بأن يدفعوا  المدعى عليهم  إلزام  المدني 
دينار  وثمانون  وقدره ستمائة  مبلغًا  بينهما  فيما  والتضامن 

680 دينار .
ثانيًا : عماًل بأحكام المادة 164 من قانون أصول المحاكمات 
فيما  والتضامن  بالتكافل  عليهم  المدعى  تضمين  المدنية 

بينهما الرسوم والمصاريف. 
ثالثًا :  عماًل بأحكام المادة 186 من قانون التجارة وبداللة 
المادة 224 من القانون ذاته والمادة 167 من قانون اصول 
المحاكمات المدنية إلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن 
اول  استحقاق  تاريخ   من  القانونية  بالفائدة  بينهما  فيما 

كمبيالة الموافق 2016/3/1 وحتى السداد التام .
أصول  قانون  من   )166( المادتين  بأحكام  عماًل   : رابعًا 
المحاكمات المدنية و)4/46( من قانون نقابة المحامين الزام 
اربع  بمبلغ  بينهم  فيما  والتضامن  بالتكافل  المدعى عليهم 

وثالثون دينار  34 دينار بدل أتعاب محاماة تدفع للمدعي.
المدعى  بحق  الوجاهي  بمثابة  المدعي  بحق  وجاهيًا  حكمًا 
الملك عبد  باسم  وأفهم علنًا  قاباًل لالعتراض صدر  عليهم 

اهلل الثاني بن الحسين بتاريخ 2021/1/19

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء سحاب
مذكرة تبليغ حكم بالنشر

رقم الدعوى : 7-3 )2058 – 2020 ( سجل عام 
تاريخ الحكم : 2021/2/3

طالب التبليغ وعنوانه   : خليل سعيد خليل غنام   
مؤسسة  الونشات  دوار  الصناعيه  المدينه  جسر   / سحاب 

خليل غنام الخدمات النقل المدرسي 
المطلوب تبليغه وعنوانه : 
رامي شعبان محمد حسين 

سحاب / التجمعات شركة االصدقاء Friend  للحافالت والنقل 
خالصة الحكم :

و بناًء  على ما تقدم تقرر المحكمة عمال بأحكام المادة 177 
من قانون أصول المحاكمات الجزائية :

وفقا  خاصه  باوراق  التزوير  بجرم  عليه  المشتكى  ادانه   .1
للماده 271 من قانون العقوبات مكرر مرتين والحكم عليه 
عمال بذات الماده بالحبس سنه واحده والرسوم عن كل مره .

للماده  وفقا  االئتمان  اساءه  بجرم  عليه  المشتكى  ادانه   .2
الماده  بذات  عمال  عليه  والحكم  العقوبات  قانون  من   422

بالحبس شهرين والرسوم .
3. ادانه المشتكى عليه بجرم استعمال مزور مع العلم وفقا 
من   271 الماده  وبدالله  العقوبات  قانون  من   261 للماده 
سنه  بالجبس  الماده  بذات  عمال  عليه  والحكم  القانون  ذات 

واحده والرسوم .
4. ادانه المشتكى عليه بجرم تظهير شيك ال يقابله رصيد 
عمال  عليه  والحكم  العقوبات  قانون  من   421 للماده  وفقا 
 100 والغرامه  والرسوم  واحده  سنه  بالحبس  الماده  بذات 

دينار والرسوم .
تنفيذ  العقوبات  قانون  من   72 الماده  باحكام  عمال   .5
العقوبه االشد بحق المشتكى عليه لتصبح العقوبه الواجبه 
النفاذ بحقه هي الحبس سنه واحده والرسوم والغرامه 100 

دينار والرسوم .
قــرارا  بمثابه الوجاهي قابال لالعتراض

صدر وافهم علنا باسم حضرة صاحب الجاللة الملك عبداهلل 
الثاني بن الحسين المعظم 

و افهم في تاريخ 2021/2/3

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان / قسم غرب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ بالنشر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-4 )2947- 

2020( سجل عام 
اسم المحكوم عليهم / المدين :

 • خليل فؤاد خليل عنصره
 • باسم فؤاد خليل عنصره

مدارس  خلف  غبار  دير   / عمان  غرب  العنوان: 
7طابق  عمارة  اوس  بن  رفاع  شارع  فيالدلفيا 

ثاني 
رقم االعالم السند التنفيذي : 1-4 / )2478-

2018( – سجل عام  
تاريخه : 2018/10/15

محل صدوره : تنفيذ عمان / قسم غرب عمان
والرسوم  دينار   190   : 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 : 

نعيم موسى طه شحاده  وكيله المحامي سامر 
استيتيه

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 / قسم غرب عمان

دائرة االراضي والمساحة
مذكرة تبليغ جلسة ازالة شيوع
لجنة ازالة شيوع اراضي ناعور

رقم الطلب 4 /2020
تاريخه : 2021/2/16

المطلوب تبليغهم :
 • ياسر سالمه خميس برهم

 • سطام عبد العزيز سليم المرعي
عنوان المطلوب تبليغه  : مجهول االقامة

 : االنعقاد(  )مكان  في  حضورك  يقتضي  حيث 
دائرة اراضي ناعور 

 في يوم االثنين  الموافق : 2021/3/8  الساعة 
10:00 :

الجلسة المنعقدة بموجب الطلب المذكور اعاله 
والمقدم من طالب ازالة الشيوع :

علي عبد العزيز السليمان المرعي 
  )1( حــوض  من   77 رقــم  االرض  قطعة  في 

المرعي قرية البنيات من اراضي ناعور  
سينطبق  المحدد  الموعد  في  يحضر  لم  ومن 
قانون  في  عليها  المنصوص  االحكام  بحقه 
 )2019( لسنه   )13( رقم  العقارية   الملكية 

واالنظمة الصادرة بموجبه بهذا الخصوص 
المبلغة لرئيس  في حال عدم حضور االطراف 
الشيوع بحقه  بازالة  اللجنة  اللجنة اصدار قرار 

غيابيا 
رئيس لجنة ازالة شيوع اراضي ناعور

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

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )679- 
2021( سجل عام ص

اسم المحكوم عليه / المدين :
سلطان وضاح اسماعيل الخواجه

ابو علندا بجانب بنك االسكان  العنوان: عمان/ 
خلف الجمزاوي عمارة رقم 12 

رقم االعالم السند التنفيذي : 1-2 / )3046-
2020( سجل عام

تاريخه : 2020/12/31
محل صدوره : تنفيذ عمان / قسم جنوب عمان 
والرسوم  دينار   700  : 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 : 

وائل داود شكري االصبح 
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 جنوب عمان 

مذكرة تبليغ مشتكى عليه / بالنشر
رقم الدعوى :3-2 )2021/866 ( 

سجل عام
حسن  غــازي  ايمان   : القاضي  الهيئة/ 

العطيات 
اسم المشتكى عليه : 

هاشم محمد سليمان المناعسه
العنوان : عمان / حي الباير – ش. صالح 
 – المرور  حديقة  خلف   – العطيات  فليح 

اسكان دانية 
العداد  اختام  فض  او  العبث   : التهمه 
الطاقة  ســرقــة   –  )51( الــكــهــربــائــي 

الكهربائية )50( 
يقتضى حضورك يوم : االربعاء الموافق 

 2021/2/24
الساعة 9:00

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

شركة الكهرباء االردنية م.ع.م.
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات الجزائيه.
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وتستمر 
المسيرة 07

محكمة صلح جزاء عمان
مذكرة تبليغ موعد جلسة / بالنشر

رقم القضية 2020/16499 سجل 
عام

الهيئة/القاضي : دارين ابو غبوش
اسم المشتكى عليه المدعى عليه بالحق 

الشخصي :
اياد احمد حسن عمير

ماك  بجانب  عبدون  دوار  عبدون  عمان 
وبجانب مطعم ابو جبارة

الــثــالثــاء     ــوم     ــ يـ ــورك  ــض ح يقتضي 
الموافق 2021/2/23   الساعة 09:00 

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليكم

نور الدين ابراهيم مصطفى احمد
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات المدنية و الجزائية 

مذكرة تبليغ حكم
صادرة عن محكمة صلح  حقوق 

عمان
رقم الدعوى : 2019/8973

تاريخ الحكم : 2019/5/27 .     
التأمين  شركة   : التبليغ  طالبة  اســم 
العربية-األردن / وكيلها المحامي حسام 

المعشر  .
اسم المطلوب تبليغهما : 1. مراد محمد 

جدوع أبو سحلول .
2. أنس جمال جميل العفيشات.

اإلقامة  مكان  مجهولي   / وعنوانهما 
حاليا .

خالصة الحكم : 1. إلزام المدعى عليهما 
للمدعية  والتضامن  بالتكافل  يؤديا  بأن 

مبلغ )3481.573( دينار.
بالتكافل  عليهما  المدعى  2.تضمين 
ومبلغ  والمصاريف  الرسوم  والتضامن 
)175( ديناربدل  أتعاب محاماة والفائدة 
المطالبة  تاريخ  بواقع 9% من  القانونية 

وحتى السداد التام .
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وتستمر 
المسيرة 08

مذكرة تبليغ حكم
صادرة عن محكمة صلح  حقوق 

شمال عمان
رقم الدعوى : 7825  2019/

تاريخ الحكم : 2020/1/8 .     
التأمين  شركة   : التبليغ  طالبة  اســم 
العربية-األردن / وكيلها المحامي حسام 

المعشر .
أحمد  ــزار  ن   : تبليغه  المطلوب  اســم 

محمود الحموز. 
وعنوانه / مجهول مكان اإلقامة حاليا .

عليه  المدعى  إلزام   .1  : الحكم  خالصة 
مبلغ  بتأدية  الحموز  محمد  أحمد  نــزار 
وثالثون  تسعمائة  دينار(   930( وقدره 
العربية  التأمين  شركة  للمدعية  دينار 

-األردن المساهمة العامة (.
الــرســوم  عليه  الــمــدعــى  2.تــضــمــيــن 
أتعاب  دينار   )47( ومبلغ  والمصاريف 
بواقع  القانونية  ــفــائــدة  وال مــحــامــاة 
في  ــواقــع  ال المطالبة  تــاريــخ  مــن   %9

2019/12/19 وحتى السداد التام .

مذكرة تبليغ حكم
صادرة عن محكمة صلح  حقوق 

عمان
رقم الدعوى : 2020/14639
تاريخ الحكم : 2020/9/27 .     

اسم طالبة التبليغ : شركة التأمين 
المحامي  وكيلها   / العربية-األردن 

حسام المعشر  .
نضال   .1  : تبليغه  المطلوب  اسم 

نواف خليفة الصرايرة .
اإلقامة  مكان  مجهول   / وعنوانه 

حاليا .
بإلزام  الحكم   .1  : الحكم  خالصة 
للمدعية  يؤدي  بأن  عليه  المدعى 
 )466( والبالغ  به  المدعى  المبلغ 

دينار.
الرسوم  عليه  المدعى  2.تضمين 
ديناربدل   )24( ومبلغ  والمصاريف 
القانونية  والفائدة  محاماة  أتعاب 
بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى 

السداد التام .


