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لدى محكمة بداية حقوق عمان 
مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى عليه

رقم الدعوى: 2019/201.
الـقاضــي: امجد الشريدة.

اسم المدعى عليه: مصطفى عبدالقادر خلوصي الترك. 
تقاطع  مع  ماجه  ابن  شارع  طبربور/   / عمان   : عنوانهما 
و  الشهيد  شارع  من  شمال  الى   / المدانات  عيسى  شارع 

شمال عريفة مول / عمارة رقم 39
يقتضي حضوركم يوم االحد الموافق 2019/5/5 الساعة 
التاسعة صباحًا للنظر في الدعوى البدائية الحقوقية لدى 
بنك  عليكم  أقامها  والتي  أعاله  رقم  االقتصادية  الغرفة 
قزاز  نيفين  المحامية  وكيلته  والتمويل  للتجارة  اإلسكان 
األحكام  المحدد تطبق عليك  الموعد  فإذا لم تحضر في 

المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه صادرة عن 

محكمة استئناف حقوق عمان  
رقم الدعوى :  46494  – 2017( 

- سجل عام 
 ( الحباشنة  : سليم  القاضي  الهيئة 

حقوق (               
 : عنوانه  و  عليه  المدعى  ــم  اس

صبحي احمد عيسى        
الثالثاء  ــوم  ي حــضــورك  يقتضى 
الساعة    2019/  4  /  30 الموافق 

      9:00
للنظر في الدعوى رقم اعاله والتي 
بنك  شركة  المدعي  عليك  اقامها 
اسامة  المحاميان  وكيالها  االردن 

سكري و عمر كرومة 
المحدد  الموعد  في  تحضر  لم  فاذا 
المنصوص  االحكام  عليك  تطبق 
المحاكمات  اصول  قانون  عليها في 

المدنية

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه صادرة عن 

محكمة صلح حقوق عمان  
رقم الدعوى :  8086 – 2019( - 

سجل عام 
الهيئة القاضي : د . عدي الفريحات              
احمد   : عنوانه  و  عليه  المدعى  اسم 

شاكر فتحي خليل       
االثــنــيــن  ــوم  يـ ــورك  ــض ح يقتضى 
الساعة    2019/  4  /  29 الموافق 

      9:00
والتي  اعاله  رقم  الدعوى  في  للنظر 
بنك  شركة  المدعي  عليك  اقامها 
اسامة  المحاميان  وكيالها  االردن 

سكري و محمد الجريري 
و مراجعة قلم هذه المحكمة الستالم 

الئحة الدعوى و مرفقاتها     
المحدد  الموعد  في  تحضر  لم  فــاذا 
المنصوص  االحــكــام  عليك  تطبق 
و  الصلح  محاكم  قانون  في  عليها 

قانون اصول المحاكمات المدنية  

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه صادرة عن 

محكمة صلح حقوق عمان  
رقم الدعوى :  7482 – 2019( - 

سجل عام 
الهيئة القاضي : ذياب اشتيات             

ايهاب   : عنوانه  و  عليه  المدعى  اسم 
يوسف عبد القادر حمدان     

يقتضى حضورك يوم االحد  الموافق 
28 / 4 /2019  الساعة 8:00  للنظر 
اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  في 
االردن  بنك  شركة  المدعي  عليك 
و  سكري  اسامة  المحاميان  وكيالها 

بسمة الحمود 
و لمراجعة قلم هذه المحكمة الستالم 

الئحة الدعوى و مرفقاتها     
المحدد  الموعد  في  تحضر  لم  فــاذا 
المنصوص  االحــكــام  عليك  تطبق 
المحاكمات  اصــول  قانون  في  عليها 

المدنية  

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه صادرة عن 

محكمة صلح حقوق عمان  
رقم الدعوى :  8088 – 2019( - 

سجل عام 
الهيئة القاضي : روان حليمة             

اسم المدعى عليه و عنوانه : احمد 
سليمان محمد محمد      

االثنين  ــوم  ي حــضــورك  يقتضى 
الساعة    2019/  4  /  29 الموافق 

      9:00
للنظر في الدعوى رقم اعاله والتي 
بنك  شركة  المدعي  عليك  اقامها 
اسامة  المحاميان  وكيالها  االردن 

سكري و محمد الجريري 
المحكمة  هــذه  قلم  مــراجــعــة  و 
الستالم الئحة الدعوى و مرفقاتها     
المحدد  الموعد  في  تحضر  لم  فاذا 
المنصوص  االحكام  عليك  تطبق 
و  الصلح  محاكم  قانون  في  عليها 

قانون اصول المحاكمات المدنية  

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه صادرة عن 

محكمة صلح حقوق عمان  
رقم الدعوى :  7489 – 2019( - 

سجل عام 
الهيئة القاضي : اكثم عربيات            

حنين   : عنوانه  و  عليه  المدعى  اسم 
احمد محمد الجيوسي    

يقتضى حضورك يوم االحد  الموافق 
28 / 4 /2019  الساعة 8:00 صباحا  
والتي  اعاله  رقم  الدعوى  في  للنظر 
بنك  شركة  المدعي  عليك  اقامها 
اسامة  المحاميان  وكيالها  االردن 

سكري و بسمة الحمود 
و لمراجعة قلم هذه المحكمة الستالم 

الئحة الدعوى و مرفقاتها     
المحدد  الموعد  في  تحضر  لم  فــاذا 
المنصوص  االحــكــام  عليك  تطبق 
المحاكمات  اصــول  قانون  في  عليها 

المدنية  
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مذكرة تبليغ مشتكى عليه مدعى  
عليه بالحق الشخصي صادرة عن 
محكمة صلح جزاء شرق عمان  

رقم الدعوى :  2171 – 2019( - 
سجل عام 

الهيئة القاضي : دارين ابو سلمى       
اسم المشتكى عليهما  :

1 . شركة ابناء محمد وجيه صوفان 
يوسف   « وجيه  محمد   « يزيد   .  2

صوفان 
التهمة : شيك ال يقابله رصيد 421 

الــثــالثــاء  ــوم  يـ ــورك  ــض ح يقتضى 
الساعة    2019/  4  /  30 الموافق 

9:00
والتي  اعاله  رقم  الدعوى  في  للنظر   
مشتكي  و  العام  الحق  عليك  اقامها 
بنك االردن وكيالها المحاميان اسامة 

سكري و محمد الجريري  
المحدد  الموعد  في  تحضر  لم  فــاذا 
المنصوص  االحــكــام  عليك  تطبق 
الصلح  محاكم  قــانــون  فــي  عليها 

وقانون اصول المحاكمات الجزائية   
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محكمة صلح حقوق عمان
مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 

عليه/بالنشر
رقم الدعوى: 1-5/)2019-7903(- 

سجل عام
ذياب  ضامن  ذيــاب   : القاضي  الهيئة/ 

اشتيات  
1.شركة   : وعنوانه  عليه  المدعى  اسم 

المتخصصة للعماره والفنون  
3.رمــزي  الحجه   منيب  نشأت  ــس  2.ان

احمد عبد الجابر صافي
عمان/جبل الحسين

يقتضي حضورك يوم  الثالثاء   الموافق  
2019/4/30  الساعة 09:00

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
العامة  المؤسسة  المدعي  عليك  اقامها 
المحامي  /وكيلها  االجتماعي  للضمان 

شادي الزيادين 
فإذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها   المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات المدنية 

محكمة صلح حقوق عمان
مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 

عليه/بالنشر
رقم الدعوى: 1-5/)2019-7907(- 

سجل عام
واصف  احمد  روان   : القاضي  الهيئة/ 

حليمه 
1.مركز   : وعنوانه  عليه  المدعى  اسم 

المنصور للصيانة 
احمد حميد 3.حاتم محمد  2.امل حسن 

الحاج محمد منصور
عمان/جبل الحسين

يقتضي حضورك يوم  الثالثاء   الموافق  
2019/4/30  الساعة 09:00

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
العامة  المؤسسة  المدعي  عليك  اقامها 
المحامي  /وكيلها  االجتماعي  للضمان 

شادي الزيادين 
فإذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها   المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات المدنية 
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اخطار صادر عن دائرة
تنفيذ عين الباشا   

  رقم الدعوى 11-19/)347 - 
2019 ( – سجل عام - ك

معاذ   : المدين    / عليه  المحكوم  اسم 
عماد عمر القريقي  

عنوانه :  عين الباشا / اسكان قاقيش   
 رقم االعالم / السند التنفيذي: كمبياالت 

محل صدوره تنفيذ عين الباشا  
المحكوم به / الدين : 800

واتعاب  والمصاريف  والــرســوم  دينار 
المحاماة ان وجدت والفائدة ان وجدت

تؤدي خالل خمسة عشر  ان  يجب عليك 
يوما تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار الى 

المحكوم له / الدائن 
علي حسان علي العبابده 

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

الالزمة قانونا بحقك 
 مأمور تنفيذ  عين الباشا

اخطار صادر عن دائرة
تنفيذ سحاب   

  رقم الدعوى 11-7/)363 - 
2019( – سجل عام - ص

خليل   : المدين    / عليه  المحكوم  اسم 
مصباح احمد الصعيدي  

الدلة – مشغل  :  سحاب / شارع  عنوانه 
ابو حمزة الصعيدي 

محل صدوره تنفيذ سحاب  
المحكوم به / الدين : 4296

واتعاب  والمصاريف  والــرســوم  دينار 
المحاماة ان وجدت والفائدة ان وجدت

تؤدي خالل خمسة عشر  ان  يجب عليك 
يوما تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار الى 

المحكوم له / الدائن 
شركة سري الرواشدة وشريكه 

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

الالزمة قانونا بحقك 
 مأمور تنفيذ سحاب  

مذكرة تبليغ موعد جلسه للمدعى 
عليه صادرة عن محكمة صلح حقوق 

الكرك   
رقم الدعوى 1-34 /)2019-575( 

– سجل عام 
المجيد  : مجدولين عبد  /القاضي  الهيئة 

عبد المهدي المخاترة 
اسم المدعى عليه و عنوانه :

 •  مصعب عبد العزيز حامد المواجده  
الكرك / الكرك / هاتف : 0797537209

 • محمد ابراهيم حامد المواجده 
 الكرك / الكرك / هاتف : 0796717747

الموافق  االحــد   يوم  حضورك  يقتضي 
05 /05 /2019 الساعة 00 :09 

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك المدعي

شركة مستشفى رويال 
فإذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكم
الستالم  المحكمة  قلم  مراجعة  ضرورة 
وحــافــظ  الــدعــوى  الئــحــة  ــن  م نسخة 

المستندات ات المدنية 

اخطار صادر عن دائرة
تنفيذ سحاب   

  رقم الدعوى 11-7/)362 - 
2019( – سجل عام - ص

اسم المحكوم عليه / المدين  : 
 • محمد خالد عواد جبرين  

عنوانه :  سحاب / سحاب – شارع الستين 
مؤسسة  الصناعية-  التجمعات  اشاره   –

خالد غباين   
محل صدوره تنفيذ سحاب  

المحكوم به / الدين : 5000
واتعاب  والمصاريف  والــرســوم  دينار 

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

المحكوم له / الدائن 
 شركة سري الرواشدة وشريكه  

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

الالزمة قانونا بحقك 
مأمور تنفيذ سحاب

اخطار صادر عن دائرة
تنفيذ شمال عمان    

  رقم الدعوى 11-1/)3770 - 
2017 ( – سجل عام – ك

عماد   : المدين    / عليه  المحكوم  اسم 
ماجد عيسى الترعاني 

انور  المحامي  وكيله   / عمان    : عنوانه 
النابلسي  سليمان  ش  العبدلي  الكايد 

مجمع محمد خورما ط1    
رقم االعالم / السند التنفيذي: 1

محل صدوره تنفيذ  شمال عمان    
المحكوم به / الدين : 2000

واتعاب  والمصاريف  والــرســوم  دينار 
المحاماة ان وجدت والفائدة ان وجدت

تؤدي خالل خمسة عشر  ان  يجب عليك 
يوما تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار الى 

المحكوم له / الدائن 
علي عيسى موسى العودات 

وكيله المحامي خلدون الجعافرة 
هذه  انقضت  واذا  اعــاله  المبين  مبلغ 
المدة ولم تؤد الدين المذكور او تعرض 
ــرة  دائ ستقوم   . القانونية  التسوية 
التنفيذية  المعامالت  بمباشرة  التنفيذ 

الالزمة قانونا بحقك 
 مأمور تنفيذ   شمال عمان    

مذكرة تبليغ موعد جلسه للمدعى 
عليه صادرة عن محكمة صلح حقوق 

شمال  عمان  
رقم الدعوى 1-1 /)2019-2349( 

– سجل عام 
دغمان  سلمى  ماهر   : /القاضي  الهيئة 

النيف   
مالك   : عنوانه  و  عليه  المدعى  اســم 

محمود حسين ابو اعبيد   
– شارع  الشرقي  الحي  / صويلح  عمان  
مؤسسة  من  بالقرب   – عباي  بن  قيس 

نور الحسين  
يقتضي حضورك يوم الخميس الموافق 

09 /05 /2019 الساعة 00 :08 
والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 

اقامها عليك المدعي
شامان شاهر عبد العساف 

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

المحاكمات المدنية  
الستالم  المحكمة  قلم  مراجعة  ضرورة 
وحــافــظ  الــدعــوى  الئــحــة  ــن  م نسخة 

المستندات
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انذار عدلي موجه بواسطة حضرة كاتب عدل غرب عمان االكرم
بالرقم 2019/4989

المنذرة : الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي المساهمة العامة
 وكيلها المحامي سليمان أبو عتمة

وعنوانها :عمان- الدوار السادس –  شارع زهران - بناية ) 207 (
المنذر اليه : فهد هاشم فهد الزيود     / رقمه وطني )9961033837( 

وعنوانه:عمان – سحاب – شارع عمر بن الخطاب – قرب المحكمة الشرعية – بيت مستقل  
اإلنذار

 • يعلم  المنذر اليه بأنه قام بإستئجار السيارة ذات الرقم ) 12- 29018 (  من المنذرة 
التأجير  عقد  بموجب  العامة  المساهمة  التمويلي  للتأجير  المتكاملة  الشركة   ) )المؤجرة 

التمويلي رقم )  857/18/69(
 • يعلم المنذر اليه بأنه قام  باألخالل بالبند رقم ) 6 ( من عقد التأجير التمويلي رقم 
 2018/10/22 بتاريخ)  المستحقة  األقساط   دفع  عن  تخلف  حيث   )857/18/69   (
و   )  2019/2/22  ( و   )  2019/1/22 و)    )  2018/12/22  ( و   )  2018/11/22  ( و   )

)2019/3/22 (  والبالغة قيمتهم ) 870(  ثمانمائة  وسبعون   دينار 
 • وعليه واستنادا للبند رقم )6( من عقد التأجير التمويلي رقم )  857/18/69(  والذي 
ينص على انه اذا استحق  اي قسط ولم يدفع في موعده تعتبر جميع األقساط األخرى 
اإلنذار  هذا  تبلغك  تاريخ  من  ايام  عشرة  وخالل  ننذرك  فإننا   )... حاال  األداء  مستحقة 
بضرورة  تسديد مبلغ )      4350( اربعة اآلف وثالثمائة وخمسون  دينار   باالضافة الى 
فوائد التأخير للمنذرة وبعكس ذلك سوف نضطر إلتخاذ االجراءات القانونية ضدكم ومنها 
تقديم طلب مستعجل السترداد  المأجور وتكبيدكم الرسوم  والمصاريف وأتعاب المحاماة

واقبلوا االحترام
وكيل المنذرة
المحامي سليمان أبوعتمة

انذار عدلي موجه بواسطة حضرة كاتب عدل غرب عمان االكرم
بالرقم 2019/4523

المنذرة : الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي المساهمة العامة
 وكيلها المحامي سليمان أبو عتمة

وعنوانها :عمان- الدوار السادس –  شارع زهران - بناية ) 207 (
المنذر اليه : هيثم محمد امين عبد القادر الناطور    / رقمه وطني )9751036862( 
وعنوانه:عمان – الهاشمي الشمالي – شارع البطحاء – بناية رقم )2( – الطابق الرابع  

اإلنذار
 • يعلم  المنذر اليه بأنه قام بإستئجار السيارة ذات الرقم ) 23- 52386 (  من المنذرة 
التأجير  عقد  بموجب  العامة  المساهمة  التمويلي  للتأجير  المتكاملة  الشركة   ) )المؤجرة 

التمويلي رقم )  792/17/69(
 • يعلم المنذر اليه بأنه قام  باألخالل بالبند رقم ) 6 ( من عقد التأجير التمويلي رقم 
و   )  2019/2/7  ( بتاريخ  المستحقة  األقساط   دفع  عن  تخلف  حيث   )792/17/69   (

)2019/3/7 (  والبالغة قيمتهم ) 306(  ثالثمائة وستة  دنانير   
 • وعليه واستنادا للبند رقم )6( من عقد التأجير التمويلي رقم )  792/17/69(  والذي 
ينص على انه اذا استحق  اي قسط ولم يدفع في موعده تعتبر جميع األقساط األخرى 
اإلنذار  هذا  تبلغك  تاريخ  من  ايام  عشرة  وخالل  ننذرك  فإننا   )... حاال  األداء  مستحقة 
بضرورة  تسديد مبلغ )      4131( اربعة اآلف ومائة وواحد  وثالثون  دينار   باالضافة الى 
فوائد التأخير للمنذرة وبعكس ذلك سوف نضطر إلتخاذ االجراءات القانونية ضدكم ومنها 
تقديم طلب مستعجل السترداد  المأجور وتكبيدكم الرسوم  والمصاريف وأتعاب المحاماة

واقبلوا االحترام
وكيل المنذرة

المحامي سليمان أبوعتمة 

انذار عدلي موجه بواسطة حضرة كاتب عدل غرب عمان االكرم
بالرقم 2019/4983

المنذرة : الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي المساهمة العامة
 وكيلها المحامي سليمان أبو عتمة

وعنوانها :عمان- الدوار السادس –  شارع زهران - بناية ) 207 (
المنذر اليه : مديحه تيسير سليم الكردي    / رقم وطني )9852026526( 

وعنوانه:عمان   - جبل الزهور    –  حي الزهور  - شارع الزهور الرئيسي – قرب جمعية الطريفي  
- الطابق االول

اإلنذار
المنذرة  من    )  25321-20  ( الرقم  ذات  السيارة  بإستئجار  قامت  بأنها  اليها  المنذر  تعلم    •  
)المؤجرة ( الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي المساهمة العامة بموجب عقد التأجير التمويلي 

رقم )  2078/18/69(
  ( رقم  التمويلي  التأجير  عقد  من   )  6  ( رقم  بالبند  باألخالل  قامت   بأنها  اليها  المنذر  تعلم   •  
 ( و    )  2018/10/28  ( بتاريخ   المستحقة  األقساط   دفع  عن  تخلفت  حيث   )2078/18/69
2018/11/28(  و  )2018/12/28 (  و ) 2019/1/28 ( و ) 2019/2/28 ( و ) 2019/3/28 (  

والبالغة قيمتهم ) 924(  تسعمائة واربعة وعشرون  دينار 
 • وعليه واستنادا للبند رقم )6( من عقد التأجير التمويلي رقم )  2078/18/69(  والذي ينص 
على انه اذا استحق  اي قسط ولم يدفع في موعده تعتبر جميع األقساط األخرى مستحقة األداء 
      ( مبلغ  اإلنذار بضرورة  تسديد  تبلغك هذا  تاريخ  ايام من  ننذرك وخالل عشرة  فإننا   )... حاال 
5236(  خمسة اآلف ومائتان وستة وثالثون  دينار   باالضافة الى فوائد التأخير للمنذرة وبعكس 
السترداد   مستعجل  طلب  تقديم  ومنها  ضدكم  القانونية  االجراءات  إلتخاذ  نضطر  سوف  ذلك 

المأجور وتكبيدكم الرسوم  والمصاريف وأتعاب المحاماة
واقبلوا االحترام

وكيل المنذرة
المحامي سليمان أبوعتمة 

انذار عدلي موجه بواسطة حضرة كاتب عدل غرب عمان االكرم
بالرقم 2019/4986

المنذرة : الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي المساهمة العامة
 وكيلها المحامي سليمان أبو عتمة

وعنوانها :عمان- الدوار السادس –  شارع زهران - بناية ) 207 (
المنذر اليه : اروى عيسى حسن عشيش    / رقم وطني )9842041416( 

وعنوانه:عمان   - صويلح   –  صافوط    - الطابق الثالث  
اإلنذار

 • تعلم  المنذر اليها بأنها قامت بإستئجار السيارة ذات الرقم ) 23-46833 (  من المنذرة 
التأجير  عقد  بموجب  العامة  المساهمة  التمويلي  للتأجير  المتكاملة  الشركة   ) )المؤجرة 

التمويلي رقم )  664/17/69(
 • تعلم المنذر اليها بأنها قامت  باألخالل بالبند رقم ) 6 ( من عقد التأجير التمويلي رقم 
 2018/10/25  ( بتاريخ   المستحقة  األقساط   دفع  عن  تخلفت  حيث   )664/17/69   (
 ( ( و  ( و ) 2019/2/25  (  و ) 2019/1/25  (  و ) 2018/11/25(  و  )2018/12/25 

2019/3/25 (  والبالغة قيمتهم ) 1110(  الف ومائة وعشرة دنانير  
 • وعليه واستنادا للبند رقم )6( من عقد التأجير التمويلي رقم )  664/17/69(  والذي 
ينص على انه اذا استحق  اي قسط ولم يدفع في موعده تعتبر جميع األقساط األخرى 
اإلنذار  هذا  تبلغك  تاريخ  من  ايام  عشرة  وخالل  ننذرك  فإننا   )... حاال  األداء  مستحقة 
بضرورة  تسديد مبلغ )      5550(  خمسة اآلف وخمسمائة  وخمسون  دينار   باالضافة الى 
فوائد التأخير للمنذرة وبعكس ذلك سوف نضطر إلتخاذ االجراءات القانونية ضدكم ومنها 
تقديم طلب مستعجل السترداد  المأجور وتكبيدكم الرسوم  والمصاريف وأتعاب المحاماة

واقبلوا االحترام
وكيل المنذرة

المحامي سليمان أبوعتمة 

انذار عدلي موجه بواسطة حضرة كاتب عدل غرب عمان االكرم
بالرقم 2019/4981

المنذرة : الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي المساهمة العامة
 وكيلها المحامي سليمان أبو عتمة

وعنوانها :عمان- الدوار السادس –  شارع زهران - بناية ) 207 (
المنذر اليه : النا ناصر مظهرعصفور    / رقم وطني )9912031390( 

وعنوانه:عمان   - الهاشمي الشمالي    –  الشارع الرئيسي     - قرب مخابز تفاحة – بناية رقم 
) 21( - الطابق األرضي   

اإلنذار
المنذرة  ) 11-40958(  من  الرقم  ذات  السيارة  بإستئجار  بأنها قامت  اليها  المنذر  • تعلم    
التأجير  عقد  بموجب  العامة  المساهمة  التمويلي  للتأجير  المتكاملة  الشركة   ) )المؤجرة 

التمويلي رقم )  1632/17/69(
التمويلي رقم  التأجير  ( من عقد   6 ( بالبند رقم  باألخالل  بأنها قامت   اليها  المنذر  • تعلم   
)  1632/17/69( حيث تخلفت عن دفع األقساط  المستحقة بتاريخ  ) 2018/10/16 (  و ) 
2018/11/16(  و  )2018/12/16 (  و ) 2019/1/16 ( و ) 2019/2/16 ( و ) 2019/3/16 

(  والبالغة قيمتهم ) 1488(  الف واربعمائة وثمانية وثمانون  دينار 
 • وعليه واستنادا للبند رقم )6( من عقد التأجير التمويلي رقم )  1632/17/69(  والذي ينص 
على انه اذا استحق  اي قسط ولم يدفع في موعده تعتبر جميع األقساط األخرى مستحقة 
األداء حاال ...( فإننا ننذرك وخالل عشرة ايام من تاريخ تبلغك هذا اإلنذار بضرورة  تسديد 
مبلغ )      8432(  ثمانية اآلف واربعمائة واثنان وثالثون  دينار   باالضافة الى فوائد التأخير 
طلب  تقديم  ومنها  ضدكم  القانونية  االجراءات  إلتخاذ  نضطر  سوف  ذلك  وبعكس  للمنذرة 

مستعجل السترداد  المأجور وتكبيدكم الرسوم  والمصاريف وأتعاب المحاماة
واقبلوا االحترام

وكيل المنذرة
المحامي سليمان أبوعتمة 

محكمة صلح جزاء  عمان
مذكرة تبليغ مشتكى عليه مدعي 

عليه بالحق الشخصي /بالنشر
رقم الدعوى: 3-5/)2019-4706(-

سجل عام  
كريم  قاسم  امجد   : القاضي  الهيئة/ 

الزعبي 
اكرم  1.شركة   : عليه  المشتكى  اسم 

يوسف وشركاه 
2.اكرم محمد علي يوسف

العمر : 15 سنة
العنوان : عمان/جبل الحسين

التهمة : شيك ال يقابله رصيد)421(
الموافق  الثالثاء  يوم  حضورك  يقتضي 

2019/4/30  الساعة 09:00
والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
ومشتكى  الــعــام  الحق  عليك  اقامها 
/ االجتماعي  للضمان  العامة  المؤسسة 

وكيلها المحامي شادي الزيادين
فإذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات الجزائية

محكمة صلح جزاء عمان
مذكرة تبليغ مشتكى عليه مدعي  

بالحق الشخصي /بالنشر
رقم الدعوى: 3-5/)2019/5671(-

سجل عام  
موسى  احمد  نــدى   : القاضي  الهيئة/ 

العمرات 
: 1.محمود موسى  المشتكى عليه  اسم 

محمد الحاج
2.شركة كوم ثلث لتقنيات االتصاالت

العمر : 38سنة
العنوان : عمان/شارع االستقالل

التهمة : شيك ال يقابله رصيد)421(
الموافق  االثنين  يوم  حضورك  يقتضي 

2019/4/29 الساعة 09:00
والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
ومشتكى  الــعــام  الحق  عليك  اقامها 
/ االجتماعي  للضمان  العامة  المؤسسة 

وكيلها المحامية بكر السويلميين
فإذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات الجزائية

العالناتكم في 
الدستور
5608000

فرعي 1442 - 1441
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مذكرة تبليغ قرار حكم صادرة عن
محكمة صلح حقوق شرق عمان الموقرة / بالنشر
رقم القضية الصلحية الحقوقية: 2019/1217

تاريخ صدوره 2019/3/27
هايبر  الفطيم  ماجد  شركة  لها(:  )المحكوم  المدعية 
وفا  كامل  رجائي  المحامون  وكالؤها  األردن،  ماركتس 
الدجاني ويوسف خليلية وعمر النابلسي وجهاد الحسنات 

وربيع السجان ومحمد المجالي وعبد الرحمن عطية.
إسماعيل  وليد  محمد  عليه(:  )المحكوم  عليه  المدعى 

الكفاوين.
 / لواء ماركا   / العاصمة  التبليغ: محافظة  لغايات  عنوانه 
منطقة بسمان / ضاحية األمير حسن / شارع الشهابي / 
عمارة رقم 27 / بالقرب من مدرسة ضاحية األمير حسن 

األساسية للبنين.
لذا وتأسيسًا على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي: 

أواًل: عماًل بأحكام المواد 1818 من مجلة االحكام العدلية 
و1/11  و10  التجارة  قانون  من  و185  و132  و123/ب 
)محمد  عليه  المدعى  بالزام  الحكم  البينات  قانون  من 
وليد اسماعيل الكفاوين( بأن يدفع للمدعية )شركة ماجد 
الفطيم هايبر ماركتس( مبلغ قدره ألفي )2000( دينار .

الدعوى ومصاريفها  المدعى عليه رسوم  ثانيًا: تضمين 
والفائدة القانونية بواقع 9% من المبلغ المحكوم به من 
دينار    100 مبلغ  و  التام  السداد  وحتى  المطالبة  تاريخ 
و  و166   161 المواد  بأحكام  عمال  وذلك  محاماة  أتعاب 
167 من قانون أصول المحاكمات المدنية  و المادة 4/46 

من قانون نقابة المحامين النظاميين.
بمثابة  و  لالستئناف  قاباًل  المدعية  بحق  وجاهيًا  قــرارًا 
صدر  لالعتراض  قاباًل  عليه  المدعى  بحق  الوجاهي 
الهاشمية  الجاللة  صاحب  حضرة  باسم  علنًا  وافهم 
بتاريخ  المعظم  الحسين  ابن  الثاني  اهلل  عبد  الملك 

 . 2019/3/27

مذكرة تبليغ قرار حكم صادرة عن
محكمة صلح جزاء شرق عمان الموقرة / بالنشر
رقم القضية الصلحية الجزائية : 2019/1365

تاريخ صدوره 2019/3/18
المشتكية المدعية بالحق الشخصي ) المحكوم لها ( : 

رجائي  المحامون  وكالؤها  للتوزيع،  الحديثة  العربية  الشركة 
وجهاد  النابلسي  وعمر  خليلية  ويوسف  الدجاني  وفا  كامل 

الحسنات وربيع السجان ومحمد عبد الماجد المجالي.
المحكوم   ( الشخصي  بالحق  عليه  المدعى  عليه  المشتكى 

عليه (:
عرفات خالد محمد العطاونة.

عنوانه : محافظة العاصمة، لواء ماركا، منطقة ماركا الشمالية، 
إشــارات  من  بالقرب  الهاشمي،  ياسين  شــارع  الــزهــراء،  حي 
العطاونة  عرفات  أسواق  مؤسسة   ،)1( رقم  عمارة  الصناعة، 

التموينية.
لهذا وتأسيسًا على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي:-

المحاكمات  أصول  قانون  من   )177( المادة  بأحكام  1-عماًل 
يقابله  ال  شيك  إصــدار  بجرم  عليه  المشتكى  إدانــة  الجزائية 
رصيد مكرر مرتين خالفًا ألحكام المادة )1/421/أ( من قانون 
والقانون  المادة  ذات  بأحكام  عماًل  عليها  والحكم  العقوبات 
دينار  مائة  والغرامة  والــرســوم  ــدة  واح سنة  لمدة  بالحبس 

والرسوم عن كل جرم.
2- عماًل بأحكام المادة )72( من قانون العقوبات تنفيذ احدى 
سنة  الحبس  العقوبة  لتصبح  عليه  المشتكى  بحق  العقوبات 

واحدة والرسوم والغرامة مئة دينار والرسوم.
التجارة  قانون  من   278 و   263 المادتين  بأحكام  عماًل   -3
و166  والمادتين 161  البينات  قانون  من  و11  والمادتين 10 
عليه  المشتكى  الــزام  المدنية  المحاكمات  اصول  قانون  من 
المدعية  للمشتكية  يدفع  بان  الشخصي  بالحق  عليه  المدعى 
بالرسوم  الزامها  مع  دينارًا   )7670( مبلغ  الشخصي  بالحق 
والفائدة  محاماه  اتعاب  ديــنــارًا   )400( ومبلغ  والمصاريف 

القانونية من تاريخ االستحقاق وحتى السداد التام .
الشق  عن  الوجاهي  وبمثابة  الجزائي  الشق  عن  غيابيًا  قرارًا 
وافهم  صدر  لالعتراض  قاباًل  عليه  المشتكى  بحق  الحقوقي 
ابن  الثاني  اهلل  عبد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  باسم  علنًا 

الحسين المعظم )حفظه اهلل ورعاه( بتاريخ 2019/3/18
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