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وزارة العدل 
محكمة صلح حقوق عمان
مذكرة تبليغ حكم/بالنشر

رقم الدعوى: ) 2020/1449(
سجل عام
تاريخ الحكم 2020/02/20

طالب التبـــليغ: شركة التأمين العربية - األردن 
وكيلها األستاذ المحامي حسام المعشر.

عبد  شارع  الشميساني-  عنوانــــــها:عمان/ 
الحميد شرف- بناية 3 – الطابق األول.

المطلوب تبليــغه: سامي خليل خالد أبوحسنة.
اإلقامة  مكان  له:مجهول  معروف  عنوان  أخر 

حاليًا.
األوراق المطلوب تبليغها: قرار حكم. 

تقدم  ما  على  وتأسيسًا  لذلك  الحكم:  خالصة 
تقرر المحكمة ما يلي:

خالد  خليل  )ســامــي  عليه  المدعى  إلـــزام   •  
أبوحسنة( بأن يدفع للمدعية المبلغ المدعى به 

والبالغ )491,944( دينار.
والمصاريف  الرسوم  عليه  المدعى  تضمين   •  
والفائدة  محاماة  اتعاب  دينار   )25( ومبلغ 
السداد  وحتى  المطالبة  تاريخ  من  القانونية 

التام
الوجاهي  وبمثابة  المدعي  بحق  وجاهيًا  حكمًا 
صدر  لالعتراض  قاباًل  عليه  المدعى  بحق 
وأفهم علنًا باسم حضرة صاحب الجاللة الملك 
في  المعظم  الحسين  أبــن  الثاني  اهلل  عبد 

2020/02/20

محكمة صلح حقوق عمان .
مذكرة تبليغ موعد جلسة والئحة الدعوى 

ومرفقاتها للمدعى عليه / بالنشر
رقم الدعوى:1-5)2020/10661(                  

هيئة القاضي: ليث رافع يوسف دحابرة
العربية  التأمين  شركة  وعنوانه:  التبليغ  طالب 

-األردن.
الشريف  شارع   – الشميساني  عمان-  عنوانها: 
الطابق   -)3( رقم  بناية  شــرف-  الحميد  عبد 

األول.
وكيلها المحامي: حسام المعشر.

المطلوب تبليغهم: 
 •  شركة سليم أحمد الصمادي وشركاه / الوتر 

الهندسي للمقاوالت االنشائية.

 • سليم أحمد سليم الصمادي.
 • يوسف عايد عبد الرحيم طعاني.

 • علي عبدالرحمن علي القضاة. 
أخر عنوان لهم: مجهولي مكان اإلقامة حاليًا.

موعد  تبليغ  مذكرة  تبليغها:  المطلوب  األوراق 
جلسة والئحة دعوى ومرفقاتها.

وذلك  المحكمة  قلم  إلى  حضوركم  يقتضي   
لتسلم الئحة الدعوى وحافظة المستندات 

الموافق  االربــعــاء  يــوم  حضوركم  ويقتضي 
في  للنظر   09:00 الساعة   2020/09/16
الدعوى رقم أعاله فإذا لم تحضروا في الموعد 
المحدد يطبق عليكم األحكام المنصوص عليها 
المحاكمات  وأصول  الصلح  محاكم  قانون  في 

المدنية. 

وزارة العدل.
محكمة صلح حقوق عمان .

مذكرة تبليغ موعد جلسة والئحة 
الدعوى ومرفقاتها للمدعى عليه 

/ بالنشر
رقم الدعوى:1-5)2020/11865(

هيئة القاضي: فتون بدران
العربية  التأمين  شركة  وعنوانه:  التبليغ  طالب 

-األردن.
الشريف  شارع   – الشميساني  عمان-  عنوانها: 
الطابق   -)3( رقم  بناية  شــرف-  الحميد  عبد 

األول.
وكيلها المحامي: حسام المعشر.

»محمد  رائد  خير«  »محمد  تبليغه:   المطلوب 
خير« العموري. 

أخر عنوان لهما: مجهول مكان اإلقامة حاليًا.
موعد  تبليغ  مذكرة  تبليغها:  المطلوب  األوراق 

جلسة والئحة دعوى ومرفقاتها.
وذلك  المحكمة  قلم  إلى  حضورك  يقتضي   

لتستلم الئحة الدعوى وحافظة المستندات 
الموافق  الخميس  يــوم  حضورك  ويقتضي 
في  للنظر   09:00 الساعة   2020/09/10
الموعد  في  تحضر  لم  فإذا  أعاله  رقم  الدعوى 
المحدد تطبق عليك األحكام المنصوص عليها 
المحاكمات  وأصول  الصلح  محاكم  قانون  في 

المدنية. 

وزارة العدل 
محكمة صلح حقوق عمان
مذكرة تبليغ حكم/بالنشر

رقم الدعوى: )2020/4093( 
سجل عام
تاريخ الحكم 2020/03/08

طالب التبـــليغ: شركة التأمين العربية - األردن 
وكيلها األستاذ المحامي حسام المعشر.

عبد  شارع  الشميساني-  عنوانــــــها:عمان/ 
الحميد شرف- بناية 3 – الطابق األول.

المطلوب تبليــغه: انس عيسى خالد العتال.
اإلقامة  مكان  له:مجهول  معروف  عنوان  أخر 

حاليًا.
األوراق المطلوب تبليغها: قرار حكم. 

تقدم  ما  على  وتأسيسًا  لذلك  الحكم:  خالصة 
تقرر المحكمة ما يلي:

 • إلزام المدعى عليه )انس عيسى خالد العتال( 
والبالغ  به  المدعى  المبلغ  للمدعية  يدفع  بأن 

)225( دينار.
والمصاريف  الرسوم  عليه  المدعى  تضمين   •  
والفائدة  محاماة  اتعاب  دينار   )12( ومبلغ 
السداد  وحتى  المطالبة  تاريخ  من  القانونية 

التام
الوجاهي  وبمثابة  المدعي  بحق  وجاهيًا  حكمًا 
صدر  لالعتراض  قاباًل  عليه  المدعى  بحق 
وأفهم علنًا باسم حضرة صاحب الجاللة الملك 
في  المعظم  الحسين  أبــن  الثاني  اهلل  عبد 

2020/03/08

وزارة العدل.
محكمة صلح حقوق عمان .

مذكرة تبليغ موعد جلسة والئحة 
الدعوى ومرفقاتها للمدعى عليه 

/ بالنشر
رقم الدعوى:1-5)2020/11868(                    

هيئة القاضي: سنابل الصمادي
العربية  التأمين  شركة  وعنوانه:  التبليغ  طالب 

-األردن.
الشريف  شارع   – الشميساني  عمان-  عنوانها: 
الطابق   -)3( رقم  بناية  شــرف-  الحميد  عبد 

األول.
وكيلها المحامي: حسام المعشر.

المطلوب تبليغه:  نبيل فهد فارس شامية. 
أخر عنوان لهما: مجهول مكان اإلقامة حاليًا.

موعد  تبليغ  مذكرة  تبليغها:  المطلوب  األوراق 
جلسة والئحة دعوى ومرفقاتها.

وذلك  المحكمة  قلم  إلى  حضورك  يقتضي   
لتستلم الئحة الدعوى وحافظة المستندات 

الموافق  ــعــاء  األرب يــوم  حــضــورك  ويقتضي 
في  للنظر   09:00 الساعة   2020/09/09
الموعد  في  تحضر  لم  فإذا  أعاله  رقم  الدعوى 
المحدد تطبق عليك األحكام المنصوص عليها 
المحاكمات  وأصول  الصلح  محاكم  قانون  في 

المدنية. 

وزارة العدل
محكمة صلح حقوق عمان .

مذكرة تبليغ الئحة استئناف / بالنشر
رقم الدعوى:1-5)2020/6082(                            
التأمين  شركة  وعنوانها:  التبليغ  طالب 

العربية -األردن.
شارع   – الشميساني  عمان-  عنوانها: 
رقم  بناية  شرف-  الحميد  عبد  الشريف 

)3(- الطابق األول.
وكيلها المحامي: حسام المعشر.

المطلوب تبليغهما: 
 • أسامة محمد مجلي الحنيطي.

 • زياد نايف محمد المليطي. 
اإلقامة  مكان  مجهول  لهما:  عنوان  آخر 

حاليًا.
الئحة  تبليغها:  الــمــطــلــوب  األوراق 

استئناف.
المحكمة  قلم  إلى  حضوركما  يقتضي   
وتقديم  االستئناف  الئحة  لتسلم  وذلك 
ــن تــاريــخ  جـــواب خـــالل عــشــر أيـــام م
الئحة  تبليغ  لتاريخ  التالي  اليوم  من 

االستئناف.

وزارة العدل 
محكمة صلح حقوق عمان
مذكرة تبليغ حكم/بالنشر

رقم الدعوى: )2019/27659(سجل عام
تاريخ الحكم 2020/01/12

طالب التبـــليغ: شركة التأمين العربية - األردن 
وكيلها األستاذ المحامي حسام المعشر.

عبد  شارع  الشميساني-  عنوانــــــها:عمان/ 
الحميد شرف- بناية 3 – الطابق األول.

سعادة  نصر  شــركــة  تبليــغها:  المطلوب 
وشريكه.

اإلقامة  مكان  لها:مجهول  معروف  عنوان  أخر 
حاليًا.

األوراق المطلوب تبليغها: قرار حكم. 
تقدم  ما  على  وتأسيسًا  لذلك  الحكم:  خالصة 

تقرر المحكمة ما يلي:
سعادة  نصر  )شــركــة  عليها  المدعى  إلـــزام 
وشريكه( بأن تدفع للمدعية المبلغ المدعى به 

والبالغ )680( دينار.
والمصاريف  الرسوم  عليها  المدعى  تضمين 
والفائدة  محاماة  اتعاب  دينار   )34( ومبلغ 
السداد  وحتى  المطالبة  تاريخ  من  القانونية 

التام
الوجاهي  وبمثابة  المدعي  بحق  وجاهيًا  حكمًا 
صدر  لالعتراض  قاباًل  عليها  المدعى  بحق 
وأفهم علنًا باسم حضرة صاحب الجاللة الملك 
في  المعظم  الحسين  أبــن  الثاني  اهلل  عبد 

2020/01/12

مذكرة تبليغ حكم
صادرة عن محكمة صلح حقوق عمان

رقم الدعوى: 2020/5648.
تاريخ الحكم: 2020/6/30.

العربية  التأمين  شركة  التبليغ:  طالبة 
األردن المساهمة العامة وكيلها المحامي 

حسام المعشر
عنوانها: عمان/ الشميساني – شارع عبد 

الحميد شرف – بناية رقم )3(.
خلف  إبراهيم  علي  تبليغه:  المطلوب 

الشمايلة.
عنوانه: مجهول مكان اإلقامة حاليًا.

خالصة الحكم:
ابراهيم  )علي  عليه  المدعى  ــزام  الـ
للمدعية  ــؤدي  ي بــأن  الشمايلة(  خلف 
الرسوم  وتضمينه  دينار   )2950( مبلغ 
اتعاب  دينار   )148( ومبلغ  والمصاريف 
من  القانونية  والفائدة  للمدعية  محاماة 

تاريخ المطالبة وحتى السداد التام. 
قاباًل  المدعية  بحق  وجــاهــيــًا  حكما 
بحق  الــوجــاهــي  وبمثابة  لالستئناف 
صدر  لالعترض  قابال  عليه  المدعى 

وافهم علنًا بتاريخ 2020/6/30.

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليهما بالنشر

صادرة عن محكمة بداية حقوق 
عمان

إدارة الدعوى
رقم إدارة الدعوى: 2020/675.

رقم الدعوى: 2020/4578.
القاضي: هيثم الخوالدة.

اسم المدعى عليهما:
عمر عوض عقيل العمامشة.
عوض عقيل علي العمامشة.

وعنوانهما: مجهولي مكان اإلقامة حاليًا.
الخميس  يـــوم  حــضــوركــمــا  يقتضي 
 8:00 الساعة   2020/9/3 الموافق 
أعاله  رقم  الدعوى  في  للنظر  صباحًا 
التامين  شركة  عليكما  أقامتها  والتي 
العامة  المساهمة  االردن   - العربية 
حسام  المحامي  وكيلها  ــمــحــدودة  ال

المعشر.
فإذا لم تحضرا في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  األحكام  عليكما 

قانون أصول المحاكمات المدنية

وزارة العدل 
محكمة بداية حقوق عمان
مذكرة تبليغ حكم/بالنشر

رقم الدعوى: )2020/521(سجل عام                  
تاريخ الحكم 2020/02/20

طالب التبـــليغ: شركة التأمين العربية - األردن 
وكيلها األستاذ المحامي حسام المعشر.

عبد  شارع  الشميساني-  عنوانــــــها:عمان/ 
الحميد شرف- بناية 3 – الطابق األول.

المتخصصة  الشركة  تبليــغها:  المطلوب 
للعمارة والفنون.

اإلقامة  مكان  له:مجهول  معروف  عنوان  أخر 
حاليًا.

األوراق المطلوب تبليغها: قرار حكم. 
تقدم  ما  على  وتأسيسًا  لذلك  الحكم:  خالصة 

تقرر المحكمة ما يلي:
المتخصصة  )الشركة  عليها  المدعى  ــزام  إل
المبلغ  للمدعية  تدفع  بأن  والفنون(  للعمارة 

المدعى به والبالغ )10831,406( دينار.
والمصاريف  الرسوم  عليه  المدعى  تضمين 
والفائدة  محاماة  اتعاب  دينار   )542( ومبلغ 
السداد  وحتى  المطالبة  تاريخ  من  القانونية 

التام
الوجاهي  وبمثابة  المدعي  بحق  وجاهيًا  حكمًا 
صدر  لالعتراض  قاباًل  عليه  المدعى  بحق 
وأفهم علنًا باسم حضرة صاحب الجاللة الملك 
في  المعظم  الحسين  أبــن  الثاني  اهلل  عبد 

2020/02/20

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليهما بالنشر

صادرة عن محكمة صلح حقوق عمان
رقم الدعوى: 2020/11563

القاضي: ميشلين زيادات.
اسم المدعى عليهما:

رائد محمود داود صبح.
ربيع خالد زهير سكريه.

وعنوانهم: مجهولين مكان اإلقامة حاليًا.
يقتضي حضوركم يوم األربعاء الموافق 
صباحًا   8:30 الساعة   2020/8/12
والتي  أعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
العربية  التامين  شركة  عليكم  أقامتها 
المحدودة  العامة  المساهمة  االردن   -

وكيلها المحامي حسام المعشر.
المحدد  الموعد  في  تحضروا  لم  فــإذا 
تطبق عليكم األحكام المنصوص عليها 
في قانون محاكم الصلح وقانون أصول 

المحاكمات المدنية.
لقلم  مراجعتكم  يقتضي  مالحظة: 
المحكمة لغايات تسليمكم الئحة الدعوى 
ذات الرقم أعاله وقائمة البينات المقدمة 

فيها ومرفقاتها.

وزارة العدل.
محكمة صلح حقوق عمان .

مذكرة تبليغ موعد جلسة والئحة 
الدعوى ومرفقاتها للمدعى عليه 

/ بالنشر
رقم الدعوى:1-5)2020/11409(

هيئة القاضي: طه الحوامدة 
العربية  التأمين  شركة  وعنوانه:  التبليغ  طالب 

-األردن.
الشريف  شارع   – الشميساني  عمان-  عنوانها: 
الطابق   -)3( رقم  بناية  شــرف-  الحميد  عبد 

األول.
وكيلها المحامي: حسام المعشر.

المطلوب تبليغه:  بالل »محمد حجازى« سليمان 
الحداد 

أخر عنوان له:مجهول مكان اإلقامة حاليا.
موعد  تبليغ  مذكرة  تبليغها:  المطلوب  األوراق 

جلسة والئحة دعوى ومرفقاتها.
وذلك  المحكمة  قلم  إلى  حضورك  يقتضي   

لتستلم الئحة الدعوى وحافظة المستندات
الموافق  ــعــاء  االرب يــوم  حــضــورك  ويقتضي 
في  للنظر   09:00 الساعة   2020/09/09
الموعد  في  تحضر  لم  فإذا  أعاله  رقم  الدعوى 
المحدد تطبق عليك األحكام المنصوص عليها 
المحاكمات  وأصول  الصلح  محاكم  قانون  في 

المدنية. 

مذكرة تبليغ حكم
صادرة عن محكمة صلح حقوق عمان

رقم الدعوى: 2020/6000.
تاريخ الحكم: 2020/6/30.

طالبة التبليغ: شركة التأمين العربية األردن 
حسام  المحامي  وكيلها  العامة  المساهمة 

المعشر
عبد  شارع   – الشميساني  عمان/  عنوانها: 

الحميد شرف – بناية رقم )3(.
المطلوب تبليغهما:

هالة إبراهيم إلياس عويضة.
ميرنا ثائر جميل الحواتمة.

عنوانهما: مجهولتا مكان اإلقامة حاليًا.
خالصة الحكم:

ابراهيم  )هــالــة  عليهما  المدعى  ــزام  إلـ
ثائر جميل حواتمة(  وميرنا  الياس عويضة 
للمدعيه   يــؤدوا  بأن  والتكافل  بالتضامن 
دينار  العربية مبلغ )1500(  التأمين  شركة 
الرسوم  والتكافل  بالتضامن  وتضمينهما 
تاريخ  من  القانونية  والفائدة  المصاريف 
 )75( ومبلغ  التام  السداد  وحتى  المطالبة 

دينار أتعاب محاماة.
حكما وجاهيًا بحق المدعية قاباًل لالستئناف 
عليه  المدعى  بحق  الــوجــاهــي  وبمثابة 
بتاريخ  علنًا  وافهم  صدر  لالعترض  قابال 

.2020/6/30

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليهما بالنشر

صادرة عن محكمة صلح حقوق عمان
رقم الدعوى: 2020/10989

القاضي: ميشلين زيادات.
اسم المدعى عليهما:

محمد عبد الفتاح محمود المسعود.
حمزة محمد عبد الفتاح المسعود.

وعنوانهم: مجهولين مكان اإلقامة حاليًا.
يقتضي حضوركم يوم األربعاء الموافق 
صباحًا   8:30 الساعة   2020/8/12
والتي  أعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
العربية  التامين  شركة  عليكم  أقامتها 
المحدودة  العامة  المساهمة  االردن   -

وكيلها المحامي حسام المعشر.
المحدد  الموعد  في  تحضروا  لم  فــإذا 
تطبق عليكم األحكام المنصوص عليها 
في قانون محاكم الصلح وقانون أصول 

المحاكمات المدنية.
لقلم  مراجعتكم  يقتضي  مالحظة: 
المحكمة لغايات تسليمكم الئحة الدعوى 
ذات الرقم أعاله وقائمة البينات المقدمة 

فيها ومرفقاتها.

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه بالنشر

صادرة عن محكمة صلح حقوق عمان
رقم الدعوى: 2020/11748.

القاضي: روان حليمة.
اسم المدعى عليهما:

ليلى يونس حسين منصور.
شاكر سعيد محمود محمد.

وعنوانهما: مجهولي مكان اإلقامة حاليًا.
الموافق  األحد  يوم  حضوركما  يقتضي 
2020/9/6 الساعة 8:00 صباحًا للنظر 
أقامتها  والتي  أعــاله  رقم  الدعوى  في 
االردن   - العربية  التامين  عليكما شركة 
وكيلها  المحدودة  العامة  المساهمة 

المحامي حسام المعشر.
المحدد  الموعد  فــي  تحضرا  لــم  ــإذا  ف
تطبق عليكما األحكام المنصوص عليها 
في قانون محاكم الصلح وقانون أصول 

المحاكمات المدنية.
لقلم  مراجعتكما  يقتضي  مالحظة: 
المحكمة لغاية تسليمكما الئحة الدعوى 
ذات الرقم أعاله وقائمة البينات المقدمة 

فيها ومرفقاتها.

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليهما بالنشر

صادرة عن محكمة صلح حقوق عمان
رقم الدعوى: 2020/11767

القاضي: روال الرشدان.
اسم المدعى عليهم:

شركة فؤاد وعمر وشركاهم.
فؤاد محمود عقيل الدويري.
عمر محمود عقيل الدويري.
إياد محمود عقيل الدويري.
محمد زياد مصطفى جرار.

وعنوانهم: مجهولين مكان اإلقامة حاليًا.
الموافق  األربعاء  يوم  حضوركم  يقتضي 
للنظر  صباحًا   8:30 الساعة   2020/9/9
في الدعوى رقم أعاله والتي أقامتها عليكم 
المساهمة  العربية - االردن  التامين  شركة 
حسام  المحامي  وكيلها  المحدودة  العامة 

المعشر.
فإذا لم تحضروا في الموعد المحدد تطبق 
عليكم األحكام المنصوص عليها في قانون 
المحاكمات  أصول  وقانون  الصلح  محاكم 

المدنية.
لقلم  مــراجــعــتــكــم  يقتضي  مــالحــظــة: 
الدعوى  الئحة  تسليمكم  لغايات  المحكمة 
المقدمة  البينات  وقائمة  أعاله  الرقم  ذات 

فيها ومرفقاتها.
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وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 
)7222- 2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
بندر هاني بركات الحمايده

العنوان: عمان / وادي السير – العاصمة – حي 
وزارة  )23(خلف  المنزل  رقم  الغربي  اذية  ام 

البيئة 
رقم االعالم السند التنفيذي : 1

تاريخه : 
محل صدوره : تنفيذ 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 المدارس الكونية الحديثه 
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 شمال عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ بالنشر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-1)3259- 

2020(سجل عام ص
اسم المحكوم عليهم / المدين :
 •  تيسير جميل حسن العموش

 •  شركة الشعاع االزرق لتجارة المواد الغذائيه 
العنوان: عمان / عبدون الشمالي – شارع علي 

سيدو الكردي – عمارة رقم 18  
رقم االعالم السند التنفيذي : 3-1 / )1166-

2018( – سجل عام 
تاريخه : 2018/5/21

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 : 

مخزن االمن الغذائي 
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 
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وزارة العدل
محكمه صلح جزاء العقبة 

مذكرة تبليغ مشتكى عليه / بالنشر
رقم الدعوى :3-35  )2020/1346 

( سجل عام
سالمه  فايز  ــور  ان  : القاضي  الهيئة/ 

اللوزي
اسم المشتكى عليه : 

هشام يوسف عويضه ابو يحيى 
حي  الشمالية  ماركا   / عمان   : العنوان 

المزارع قرب ديوان ابو يحيى
: التحقير )360( – القدح )359(  التهمه 
– الذم )358( – افساد الرابطة الزوجية 

)3/304(
يقتضى حضورك يوم : الثالثاء  الموافق 

 2020/9/8
الساعة 9:00

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

معاذ ايمن سعدي فروخ واخرون 
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات الجزائيه.

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق سحاب  

مذكرة تبليغ موعد جلسه للمدعى 
عليه  / بالنشر

رقم الدعوى :1-7 )88- 2020 ( 
سجل عام

محمد  منتصر   : القاضي  الهيئة/ 
فهيم الذنيبات          

اسم المدعى عليه وعنوانه : 
سفيان عوض حسن السعودي

مركز  قــرب   – العبدلية   / سحاب 
صحي العبدلية   

:االربــعــاء  يــوم  حضورك  يقتضى 
الموافق 2020/9/16 

الساعة 9:00
للنظر في الدعوى رقم اعاله والتي 

اقامها عليك المدعي :
جمعة قبالن سلمان الدبوبي

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

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه / بالنشر

رقم الدعوى :1-5 )2020-9579 
( سجل عام

حسين  محمد  ــاد  اي  : القاضي  الهيئة 
العويسات  

اسم المدعى عليه وعنوانه :
نسيم سامي صبحي موسى

العنوان : عمان / عمان – حي الدبايبة – 
الملكة  مقابل   – عباد  بن  الصحب  شارع 

نور – محالت النسيم للستائر 
يقتضى حضورك يوم : االثنين الموافق 

 2020/8/10
الساعة 9:00

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك المدعي :

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

المحاكمات المدنية.

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق غرب عمان 

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه / بالنشر

رقم الدعوى :1-4 )2020/854 ( 
سجل عام

الهيئة القاضي : هبه عدنان عارف جعفر
اسم المدعى عليهم وعنوانهم :
 • عبد اهلل محمد احمد القاسم 

 • شركة عبداهلل القاسم وشريكته 
 • احالم احمد محمد عبد الرحمن خليل 

السابع  ــدوار  ال  / عمان  غرب   : العنوان 
شارع عبد اهلل غوشه مطعم برغرجي

الموافق  االحد   : يوم  حضورك  يقتضى 
 2020/9/6

الساعة 8:15
والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 

اقامها عليك المدعي :
شركة ابناء الشرقطلي 

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

المحاكمات المدنية.

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء عمان
مذكرة تبليغ حكم بالنشر

رقم الدعوى : 5-3 )907 – 2020 ( سجل عام 
تاريخ الحكم : 2020/2/6

طالب التبليغ وعنوانه   : شركة االردنيه للتجارة والصناعه والتبريد 
عمان / سحاب الرقيم قرب اشارات االمن العام بندد القويسمة  

المطلوب تبليغهم وعنوانهم : 
 • احمد عبد الفتاح احمد زوالي 

 • ابراهيم عبد الفتاح احمد زوالي 
 • شركة ابناء عبدالفتاح زوالي

عبد  ابناء  شركة  اليرموك  منطقة  العوده  حي   304 اليرموك  شارع   / عمان 
الفتاح زوالي 

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

إدانة  الجزائية  المحاكمات  أصــول  قانون  من   177 المادة  باحكام  عماًل   -
يقابله  احمد زوالي بجرم إصدار شيك ال  الفتاح  ابراهيم عبد  المشتكى عليه 
والحكم  مرات   3 مكرر  العقوبات  قانون  من   421 المادة  ألحكام  خالفا  رصيد 
عليه عماًل بالمادة ذاتها بالحبس مدة سنة واحدة والرسوم والغرامة مائة دينار 
تقرر  العقوبات  قانون  من   72 المادة  باحكام  وعمال  جرم  كل  عن  والرسوم 
المحكمة تنفيذ احدى العقوبات لتصبح العقوبة واجبة التنفيذ هي الحبس مدة 

سنة والرسوم والغرامة مائة دينار والرسوم.
إدانة  الجزائية  المحاكمات  أصــول  قانون  من   177 المادة  باحكام  عماًل   -
المشتكى عليه احمد عبد الفتاح احمد زوالي بجرم إصدار شيك ال يقابله رصيد 
خالفا ألحكام المادة 421 من قانون العقوبات مكرر 3 مرات والحكم عليه عماًل 
بالمادة ذاتها بالحبس مدة سنة واحدة والرسوم والغرامة مائة دينار والرسوم 
عن كل جرم وعمال باحكام المادة 72 من قانون العقوبات تقرر المحكمة تنفيذ 
احدى العقوبات لتصبح العقوبة واجبة التنفيذ هي الحبس مدة سنة والرسوم 

والغرامة مائة دينار والرسوم
إدانة  الجزائية  المحاكمات  أصــول  قانون  من   177 المادة  باحكام  عماًل    -
يقابله  ال  شيك  إصدار  بجرم  زوالي  عبدالفتاح  ابناء  شركة   عليها  المشتكى 
والحكم  مرات   3 مكرر  العقوبات  قانون  من   421 المادة  ألحكام  خالفا  رصيد 
دينار  مائة  بالغرامة   العقوبات  قانون  من   74 المادة  باحكام  عماًل  عليها 
تقرر  العقوبات  قانون  من  المادة 72  باحكام  وعمال   . والرسوم عن كل جرم 
الغرامة  هي  التنفيذ  واجبة  العقوبة  لتصبح  العقوبات  احدى  تنفيذ  المحكمة 

مائة دينار والرسوم 
اما فيما يتعلق بالشق الحقوقي:

التجارة  قانون  من  و278(  )260و263  المواد  بأحكام  وعماًل  المحكمة  تقرر 
من   46 والمادة  المدنية  المحاكمات  أصول  قانون  من   )166 و   161( والمواد 
بالتكافل  الشخصي  بالحق  عليهم  المدعى  إلــزام  المحامين  نقابة  قانون 
الشخصي   بالحق  للمدعيه  دينار(   107887,240( مبلغ  بدفع  والتضامن  
وتضمينهم الرسوم والمصاريف ومبلغ )1000( دينار أتعاب محاماة . والفائدة 

القانونية من تاريخ عرض الشيكات وحتى السداد التام .
قرارًا وجاهيا بحق المدعية بالحق الشخصي قابال لالستئناف وغيابيا عن الشق 
الجزائي وبمثابة الوجاهي عن الشق الحقوقي بحق المشتكى عليهما المدعى 

عليهما بالحق الشخصي قابال لالعتراض صدر وافهم بتاريخ 2020/02/06

وزارة العدل
دائرة تنفيذ شمال عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 
1-11)2892- 2020(سجل عام ع

اسم المحكوم عليه / المدين :
وليد عارف رشيد بالطيه

من  بالقرب   – جاوا  مثلث  جاوا   / جاوا  العنوان: 
قهوة خالد السلطي  

رقم االعالم السند التنفيذي : 1
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ شمال عمان
والرسوم  دينار   1500  : 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 : 

وجدي نبيل زكي الديري 
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 عمان

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه / بالنشر

رقم الدعوى :1-5 )2020-12429 
( سجل عام

ابو  احمد  : ساره حسين  القاضي  الهيئة 
السمن  

اسم المدعى عليه وعنوانه :
احمد حسين سليمان البراج

دوار  الــزهــور  جبل   / عمان   : العنوان 
الزهور قرب مجمع قطر الندى مختبرات 

االفضل الطبيه 
الموافق  االحد   : يوم  حضورك  يقتضى 

 2020/8/9
الساعة 9:00

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك المدعي :

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

المحاكمات المدنية.

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء جنوب عمان 

مذكرة تبليغ مشتكى عليه / بالنشر
رقم الدعوى :3-2  )2020/2791 

( سجل عام
حسن  غــازي  ايمان   : القاضي  الهيئة/ 

العطيات 
اسم المشتكى عليهم : 

 • محمد حمدان محمد الفايز 
 • طارق حمدان محمد الفايز 

 • محمد عبد الحافظ عيسى المحيسن   
العنوان : عمان / عمان

التهمه : اعداد وتزوير مصدقة كاذبة من 
موظف عام )1/266(

الموافق  االحد   : يوم  حضورك  يقتضى 
 2020/8/9

الساعة 9:00
والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 

اقامها عليك الحق العام ومشتكي : 
طاهر ضيف اهلل سليمان القهيوي 

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

المحاكمات الجزائيه.
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وزارة العدل
دائرة تنفيذ العقبة

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-35 
)1195- 2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
رائد حسن عبد الرحيم صقر 

العنوان: العقبة / الخزان قرب المركز الصحي
رقم االعالم السند التنفيذي : 

تاريخه : 
محل صدوره : تنفيذ العقبة

والرسوم  دينار   1134  : 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 : 
محمود حمدي محمد العمري 

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
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اخطار صادر عن دائرة تنفيذ عمان  
رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 
/ ) 15016 -  2020  ( –سجل 

عام – ص
صبحي  محمد   : المدين   / عليه  المحكوم  اسم 

حسن القطيشات 
البحيرة /   / / الساللم  عنوانه : عمان / السلط 

قرب الدفاع المدني / منزل محمد القطيشات 
رقم االعالم / السند التنفيذي : 5 – 1 / ) 4635  

– 2016   ( – سجل عام 
تاريخه : 2016/4/14             

محل صدوره : تنفيذ عمان
و  دينار     3963,697   : /الدين  به  المحكوم 
الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة ان وجدت 

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

سكري و 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 مشتكى عليه ) مدعى 
عليه بالحق الشخصي (

 صادرة عن محكمة صلح جزاء عمان
رقم الدعوى : 5- 3 / ) 9556 / 

2020 ( – سجل عام 
الهيئة القاضي : محمد سالم صالح الخريسات     
اسم المشتكى عليهم ) المدعى عليهم بالحق 

الشخصي :
1 . شركة الهدف للصناعات البالستيكيه

2 . حمزه هاشم احمد اسماعيل 
3 . مجدي نصوح احمد سمودي 

العنوان : عمان / وسط البلد قرب بنك االسكان 
التهمة : شيك ال يقابله رصيد 421 

 8  / الموافق 16  يقتضى حضورك يوم االحد  
/2020  الساعة  9:00

اقامها  والتي  اعــاله  رقم  الدعوى  في  للنظر 
عليك الحق العام و مشتكي  بنك االردن وكياله 

المحاميان اسامة سكري و طالل بكري 
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق عليك 
محاكم  قانون  في  عليها  المنصوص  االحكام 

الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية  

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ شرق 
عمان 

رقم الدعوى التنفيذية : 3-  11 / ) 
3280 -  2020  ( –سجل عام – ع

خضر  اسعد   : المدين   / عليه  المحكوم  اسم 
محمد اسعد الجبالي 

اميمه  شارع  الرشيد  ضاحية   / عمان   : عنوانه 
منزل رقم 16 

رقم االعالم / السند التنفيذي : 520
محل صدوره : تنفيذ شرق عمان  

المحكوم به /الدين :  51200   دينار و الرسوم 
و  وجــدت  ان  المحاماة  اتعاب  و  المصاريف  و 

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

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

قانونا بحقك . 
مأمور التنفيذ شرق عمان 

اعالن بيع مركبة بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ عمان 

رقم الدعوى التنفيذية : 5 -11 / ) 2939 – 
2020 ( – سجل عام

يعلن للعموم بأنه مطروح للبيع في المزاد العلني 
القضية  فــي  عمان  تنفيذ  دائـــرة  طريق  وعــن 

التنفيذية رقم اعاله و المتكونة بين 
المحكوم له / الدائن بنك االردن وكيله المحاميان 

اسامة سكري و عالء الزعمط 
و المحكوم عليه المدين : فيصل غيث خالد بكري 
المركبة رقم : 29758 ترميز 36 نوع مرسيدس 

موديل 2018 
و المحجوزة لدى كراج : كراج بيسالن الكائن في 

SOFEX شارع الحزام مقابل
و العائدة ملكيتها للمحكوم عليه / المدين اعاله .

فعلى من يرغب باالشتراك في المزاد الدخول الى 
موقع المزاودات االلكتروني الخاص بوزارة العدل 

https://auctions.moj.gov.jo
لمشاهدة بيانات المركبة ودفع قيمة التأمين %10 
من القيمة المقدرة للمركبة من قبل الخبير الفني 

و البالغة 40000 دينار ) الكترونيا (
تاريخ  من  وذلــك  الكتروني  بشكل  الــمــزاودة  و 
الساعة   2020/8/11 تاريخ  وحتى  االعالن  هذا 

12:20 م 
على  تعود  الداللة  و  الطوابع  و  الرسوم  بان  علما 

المشتري .
مأمور التنفيذ عمان 

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ عمان   
رقم الدعوى التنفيذية : 5 -  11 / ) 
10831-  2020  ( –سجل عام – ع

اسم المحكوم عليه / المدين :  غالب عبد اهلل 
احمد شهاب 

 – الزعبي  / شارع محمد سليم  : عمان  عنوانه 
بناية رقم 8 

رقم االعالم / السند التنفيذي : 21574 
تاريخه : 2020/6/2 

محل صدوره : تنفيذ عمان  
المحكوم به /الدين :  14170  دينار و الرسوم 
و  وجــدت  ان  المحاماة  اتعاب  و  المصاريف  و 

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

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ عمان   
رقم الدعوى التنفيذية : 5 -  11 / ) 
5764-  2020  ( –سجل عام – ع

اسم المحكوم عليه / المدين :  وفيقة عبد اهلل 
احمد النعيمات 

قرب   – ــزهــور  ال ضاحية   / عــمــان   : عنوانه 
قصرالعدل 

رقم االعالم / السند التنفيذي : 138559
محل صدوره : تنفيذ عمان  

المحكوم به /الدين :  22750  دينار و الرسوم 
و  وجــدت  ان  المحاماة  اتعاب  و  المصاريف  و 

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

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ الشونة 
الجنوبية  

رقم الدعوى التنفيذية : 14 -  11 / 
) 909-  2020  ( –سجل عام – ع

اسم المحكوم عليه / المدين :  
1 . شركة حول العالم للمطاعم 

2 . هاني محمد احمد ابو شعر 
عنوانه : عمان / شارع مكة حي الروابي مقابل 

بنك االردن  
رقم االعالم / السند التنفيذي : 125

محل صدوره : تنفيذ الشونة الجنوبية 
المحكوم به /الدين :  57500  دينار و الرسوم 
و  وجــدت  ان  المحاماة  اتعاب  و  المصاريف  و 

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

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ الشونة 
الجنوبية  

رقم الدعوى التنفيذية : 14 -  11 / 
) 905-  2020  ( –سجل عام – ع

اسم المحكوم عليه / المدين :  
1 . شركة حول العالم للمطاعم 

2 . هاني محمد احمد ابو شعر 
عنوانه : عمان / شارع مكة حي الروابي مقابل 

بنك االردن  
رقم االعالم / السند التنفيذي : 128

تاريخه : 2020/7/14
محل صدوره : تنفيذ الشونة الجنوبية 

المحكوم به /الدين :  66000  دينار و الرسوم 
و  وجــدت  ان  المحاماة  اتعاب  و  المصاريف  و 

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

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ عمان  
رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 
/ ) 13329 -  2020  ( –سجل 

عام – ص
دحام  ابراهيم   : المدين   / عليه  المحكوم  اسم 

حمودي شويخ 
عنوانه : عمان / تالع العلي

رقم االعالم / السند التنفيذي : 5 – 1 / ) 376 
– 2020  ( – سجل عام 

تاريخه : 2020/1/21            
محل صدوره : تنفيذ عمان

و  دينار     5402,19   : /الدين  به  المحكوم 
الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة ان وجدت 

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

سكري و 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 

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ عمان   
رقم الدعوى التنفيذية : 5 -  11 / ) 
5829-  2020  ( –سجل عام – ع

اسم المحكوم عليه / المدين :  سلطان ظاري 

غالب الفايز 

عنوانه : عمان / القسطل – بناية 15 

رقم االعالم / السند التنفيذي : 5169

محل صدوره : تنفيذ عمان  

المحكوم به /الدين :  14300  دينار و الرسوم 

و  وجــدت  ان  المحاماة  اتعاب  و  المصاريف  و 

الفائدة ان وجدت 

يوما   عشر  خمسة  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار الى المحكوم له 

اسامة  المحاميان  وكياله  االردن  بنك  الدائن    /

سكري و عبد اهلل القيسي     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  

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ الشونة 
الجنوبية  

رقم الدعوى التنفيذية : 14 -  11 / 
) 913-  2020  ( –سجل عام – ع

اسم المحكوم عليه / المدين :  
1 . شركة حول العالم للمطاعم 

2 . هاني محمد احمد ابو شعر 
عنوانه : عمان / شارع مكة حي الروابي مقابل 

بنك االردن  
رقم االعالم / السند التنفيذي : 129 

تاريخه : 2020/7/14         
محل صدوره : تنفيذ الشونة الجنوبية 

المحكوم به /الدين :  66000   دينار و الرسوم 
و  وجــدت  ان  المحاماة  اتعاب  و  المصاريف  و 

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

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ الشونة 
الجنوبية  

رقم الدعوى التنفيذية : 14 -  11 / 
) 908-  2020  ( –سجل عام – ع

اسم المحكوم عليه / المدين :  
1 . شركة حول العالم للمطاعم 

2 . هاني محمد احمد ابو شعر 
عنوانه : عمان / شارع مكة حي الروابي مقابل 

بنك االردن  
رقم االعالم / السند التنفيذي : 127

تاريخه : 2020/7/14
محل صدوره : تنفيذ الشونة الجنوبية 

المحكوم به /الدين :  42000 دينار و 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 هيثم الشخانبة    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 الشونة الجنوبية 

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ عمان   
رقم الدعوى التنفيذية : 5 -  11 / ) 
9956 -  2020  ( –سجل عام – ع

نظام  احمد    : المدين   / عليه  المحكوم  اسم 
يوسف ابو ديه 

حي   – خزيمه  ابــن  ــارع  ش  / عمان   : عنوانه 
الصالحين – ب 28

رقم االعالم / السند التنفيذي : 16364 
محل صدوره : تنفيذ عمان  

المحكوم به /الدين :  11780 دينار و 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 عبد اهلل القيسي     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  

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ الزرقاء 
رقم الدعوى التنفيذية : 10-  11 

/ ) 4892 -  2020  ( –سجل 
عام – ص

اسم المحكوم عليه / المدين : مصطفى علي 
محمد ابو شنب 

شارع  االبيض  الجبل  الزرقاء   / عمان   : عنوانه 
ابن زيدون قرب مخبز عالية 

رقم االعالم / السند التنفيذي : 10 – 1 / ) 485  
– 2017   ( – سجل عام 

تاريخه : 2017/3/9              
محل صدوره : الزرقاء 

و  دينار   6606,999   : /الدين  به  المحكوم 
الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة ان وجدت 

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

سكري و 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 الزرقاء

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ الشونة 
الجنوبية  

رقم الدعوى التنفيذية : 14 -  11 / 
) 903-  2020  ( –سجل عام – ع

محمد  هاني    : المدين   / عليه  المحكوم  اسم 
احمد ابو شعر 

عنوانه : عمان / شارع مكة حي الروابي / شركة 
حول العالم للمطاعم /مقابل بنك االردن  

رقم االعالم / السند التنفيذي : 107
محل صدوره : تنفيذ الشونة الجنوبية 

و  دينار    125000   : /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 هيثم الشخانبة    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 الشونة الجنوبية 

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ عمان 
رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 
/ ) 14960 -  2020  ( –سجل 

عام – ص
اسم المحكوم عليه / المدين : محمد ابراهيم 

حسن الصقري 
عنوانه : عمان / الجندويل – مقابل شركة زين 
رقم االعالم / السند التنفيذي : 5– 1 / ) 382   

– 2018   ( – سجل عام 
تاريخه : 2018/11/28              

محل صدوره : تنفيذ عمان  
و  دينار     2670,765   : /الدين  به  المحكوم 
الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة ان وجدت 

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

سكري و 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 مشتكى عليه ) مدعى 
عليه بالحق الشخصي (

 صادرة عن محكمة صلح جزاء عمان
رقم الدعوى : 5- 3 / ) 9555 / 

2020 ( – سجل عام 
ابو  محمد  ابراهيم  داريــن   : القاضي  الهيئة 

غبوش    
اسم المشتكى عليهم ) المدعى عليهم بالحق 

الشخصي :
1 . شركة الهدف للصناعات البالستيكيه

2 . حمزه هاشم احمد اسماعيل 
3 . مجدي نصوح احمد سمودي 

العنوان : عمان / وسط البلد قرب بنك االسكان 
التهمة : شيك ال يقابله رصيد 421 

يقتضى حضورك يوم االثنين  الموافق 10 / 8 
/2020  الساعة  8:30 للنظر في الدعوى رقم 
اعاله والتي اقامها عليك الحق العام و مشتكي  
و  سكري  اسامة  المحاميان  وكياله  االردن  بنك 

طالل بكري 
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق عليك 
محاكم  قانون  في  عليها  المنصوص  االحكام 

الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية  

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ جنوب 
عمان   

رقم الدعوى التنفيذية : 2 -  11 / ) 
1250-  2020  ( –سجل عام – ع

راتب  ايهاب    : المدين   / عليه  المحكوم  اسم 
صادق عالونه 

عنوانه : عمان / المقابلين شارع حسن عبد اهلل 
– مركز  الشيشاني  الهمالن قرب شارع حسين 

االتصاالت 
رقم االعالم / السند التنفيذي : 1128

محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان  
و  دينار    120600   : /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 عبد اهلل القيسي     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 جنوب عمان  

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ الشونة 
الجنوبية  

رقم الدعوى التنفيذية : 14 -  11 / 
) 910-  2020  ( –سجل عام – ع

اسم المحكوم عليه / المدين :  
1 . شركة حول العالم للمطاعم 

2 . هاني محمد احمد ابو شعر 
عنوانه : عمان / شارع مكة حي الروابي مقابل 

بنك االردن  
رقم االعالم / السند التنفيذي : 132

تاريخه : 2020/7/14
محل صدوره : تنفيذ الشونة الجنوبية 

المحكوم به /الدين :  57500  دينار و الرسوم 
و  وجــدت  ان  المحاماة  اتعاب  و  المصاريف  و 

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

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ عمان   
رقم الدعوى التنفيذية : 5 -  11 / ) 
10830-  2020  ( –سجل عام – ع

فايز  صباح    : المدين   / عليه  المحكوم  اسم 
مفضي السعايده

عنوانه : عمان / شارع البلدية – حي البلدية – 
بناية 55 

رقم االعالم / السند التنفيذي : 8678
تاريخه : 2020/6/2 

محل صدوره : تنفيذ عمان  
المحكوم به /الدين :  11700  دينار و الرسوم 
و  وجــدت  ان  المحاماة  اتعاب  و  المصاريف  و 

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

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ عمان   
رقم الدعوى التنفيذية : 5 -  11 / ) 
5760-  2020  ( –سجل عام – ع

اسم المحكوم عليه / المدين :  محاسن خميس 
حسن بشناق 

حي   – المهندسين  اسكان   / عمان   : عنوانه 
الطفيلة – بناية 1 

رقم االعالم / السند التنفيذي : 94660
محل صدوره : تنفيذ عمان  

المحكوم به /الدين :  20100 دينار و 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 عبد اهلل القيسي     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  

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ الشونة 
الجنوبية  

رقم الدعوى التنفيذية : 14 -  11 / 
) 907-  2020  ( –سجل عام – ع

اسم المحكوم عليه / المدين :  
1 . شركة حول العالم للمطاعم 

2 . هاني محمد احمد ابو شعر 
عنوانه : عمان / شارع مكة حي الروابي مقابل 

بنك االردن  
رقم االعالم / السند التنفيذي : 124

تاريخه : 2020/7/14
محل صدوره : تنفيذ الشونة الجنوبية 

المحكوم به /الدين :  33500  دينار و الرسوم 
و  وجــدت  ان  المحاماة  اتعاب  و  المصاريف  و 

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

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ الشونة 
الجنوبية  

رقم الدعوى التنفيذية : 14 -  11 / 
) 904-  2020  ( –سجل عام – ع

اسم المحكوم عليه / المدين :  
1 . شركة حول العالم للمطاعم 

2 . هاني محمد احمد ابو شعر 
عنوانه : عمان / شارع مكة حي الروابي مقابل 

بنك االردن  
رقم االعالم / السند التنفيذي : 126

تاريخه : 2020/7/14
محل صدوره : تنفيذ الشونة الجنوبية 

المحكوم به /الدين :  75500  دينار و الرسوم 
و  وجــدت  ان  المحاماة  اتعاب  و  المصاريف  و 

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

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ عمان   
رقم الدعوى التنفيذية : 5 -  11 / ) 
10834-  2020  ( –سجل عام – ع

عمر  مصعب    : المدين   / عليه  المحكوم  اسم 
عواد الرداد 

عنوانه : عمان / شارع حامد المبيضين – بناية 
رقم 12 

رقم االعالم / السند التنفيذي : 184357 
تاريخه : 2020/6/2 

محل صدوره : تنفيذ عمان  
المحكوم به /الدين :  10725 دينار و 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 عبد اهلل القيسي     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  

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ عمان   
رقم الدعوى التنفيذية : 5 -  11 / ) 
5827 -  2020  ( –سجل عام – ع

اسم المحكوم عليه / المدين :  يسرى ابراهيم 
محمد ابو هالل 

عنوانه : عمان / مقابل مدرسة الفرانسيسكان 
– بناية 35

رقم االعالم / السند التنفيذي : 152451 
محل صدوره : تنفيذ عمان  

المحكوم به /الدين :  8850 دينار و 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 عبد اهلل القيسي     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  

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ الشونة 
الجنوبية  

رقم الدعوى التنفيذية : 14 -  11 / 
) 911-  2020  ( –سجل عام – ع

اسم المحكوم عليه / المدين :  
1 . شركة حول العالم للمطاعم 

2 . هاني محمد احمد ابو شعر 
عنوانه : عمان / شارع مكة حي الروابي مقابل 

بنك االردن  
رقم االعالم / السند التنفيذي : 131 

محل صدوره : تنفيذ الشونة الجنوبية 
المحكوم به /الدين :  62000   دينار و الرسوم 
و  وجــدت  ان  المحاماة  اتعاب  و  المصاريف  و 

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

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ الشونة 
الجنوبية  

رقم الدعوى التنفيذية : 14 -  11 / 
) 906-  2020  ( –سجل عام – ع

اسم المحكوم عليه / المدين :  
1 . شركة حول العالم للمطاعم 

2 . هاني محمد احمد ابو شعر 
عنوانه : عمان / شارع مكة حي الروابي مقابل 

بنك االردن  
رقم االعالم / السند التنفيذي : 130

تاريخه : 2020/7/14
محل صدوره : تنفيذ الشونة الجنوبية 

المحكوم به /الدين :  62000 دينار و 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 هيثم الشخانبة    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 الشونة الجنوبية 

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ عمان   
رقم الدعوى التنفيذية : 5 -  11 / ) 
9955 -  2020  ( –سجل عام – ع

داود  يسرى    : المدين   / عليه  المحكوم  اسم 
حسن الزير 

عنوانه : عمان / حي الكرسي – شارع علي ابو 
قحاغه – بناية 95 

رقم االعالم / السند التنفيذي : 1504
محل صدوره : تنفيذ عمان  

المحكوم به /الدين :  115090 دينار و الرسوم 
و  وجــدت  ان  المحاماة  اتعاب  و  المصاريف  و 

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

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ الزرقاء 
رقم الدعوى التنفيذية : 10-  11 

/ ) 4890 -  2020  ( –سجل 
عام – ص

محمود  البراء   : المدين   / عليه  المحكوم  اسم 
احمد ارقيبات 

شارع   – محمد  االمير  حي   / الزرقاء   : عنوانه 
االمير عبد اهلل – بناية 99

 (  /  1  –  10  : التنفيذي  السند   / االعــالم  رقم 
1042  – 2019   ( – سجل عام 
تاريخه : 2019/11/14              

محل صدوره : الزرقاء 
و  دينار    6295,154   : /الدين  به  المحكوم 
الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة ان وجدت 

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

سكري و 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 الزرقاء

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة بداية  حقوق عمان

رقم الدعوى : 5 –  2 / )  4408   - 
2019    ( – سجل عام 

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

و  سكري  اسامة  المحاميان  وكياله    / عمان 
طالل بكري 

المطلوب تبليغه و عنوانه :  احمد سهيل صالح 
الحالق 

عمان / يعمل في شركة امنية الشميساني 
خالصة الحكم : تقرر المحكمة 

مجلة  مــن   1818 الــمــادة  باحكام  عمال   .  1
المدعى  الزام  المحكمة  تقرر  العدلية  االحكام 
دينار   30931,893 قدره  و  مبلغ  بــاداء  عليه 

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

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

في 25 / 11 / 2019 

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن محكمة صلح جزاء عمان
رقم الدعوى : 5 –  3 / )  9185   - 2019    ( – سجل عام 

تاريخ الحكم : 23 / 12  /2019
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن عمان /  وكياله المحاميان اسامة سكري و طالل بكري 

المطلوب تبليغه و عنوانه :   1- جمال حسن محمد ابو نواس   2- عياد سالم عبيد الصوفي 
جرش / مخيم غزة – قرب سوق الخضار – مؤسسة الرواق 

خالصة الحكم : وعليه وتأسيسا على ما تقدم تقرر المحكمة مايلي : 
بالنسبة للشق الجزائي :

يقابله رصيد  اصدار شيك ال  المشتكي عليه عياد بجرم  ادانة  الجزائية  المحاكمات  قانون اصول  المادة 177 من  باحكام  .  عمال   1
خالفا الحكام المادة 421 من قانون العقوبات و الحكم عليه عمال بذات المادة من ذات القانون بالحبس مدة سنة واحدة و الرسوم و 

الغرامة مائة دينار و الرسوم 
2 . وعمال باحكام المادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانة المشتكى عليه جمال بجرم تظهير شيك ال يقابله رصيد 
خالفا الحكام المادة 421/1 / د من قانون العقوبات و الحكم عليه و عمال بذات المادة بالحبس سنة واحدة و الرسوم و الغرامة مائة 

دينار و الرسوم 
بالنسبة للشق الحقوقي :

حيث ان الشق الحقوقي يدور وجودا و عدما مع الشق الجزائي و حيث ثبت ارتكاب المشتكى عليهما للجرم المسند اليهما مما يعقد 
االختصاص لهذه المحكمة لنظر االدعاء بالحق الشخصي و حيث ثبت للمحكمة انشغال ذمة المشتكى عليهما المدعى عليهما بالحق 

الشخصي بقيمة الشك ولم يثبت للمحكمة قيامهما بدفع قيمة الشيك تقرر المحكمة مايلي :
بالحق  للمدعي  دينار   40000 مبلغ  بأداء  الشخصي  بالحق  عليهما  المدعى  الزام  التجارة  قانون  من   278 المادة  باحكام  عمال   .  1

الشخصي 
2 . عمال باحكام المادة 161 من قانون اصول المحاكمات المدنية الزام المدعى عليهما بالحق الشخصي بالرسوم و المصاريف 

بالحق  عليهما  المدعى  الزام  المحامين  نقابة  قانون  من   46 و  المدنية  المحاكمات  اصول  قانون  من   166 المادة  باحكام  عمال   .  3
الشخصي باتعاب محاماة مقدارها 1000 دينار 

بالحق  عليهما  المدعى  الزام  التجارة  قانون  من   263 المادة  و  المدنية  المحاكمات  اصول  قانون  من   167 المادة  باحكام  عمال   .  4
الشخصي بالفائدة القانونية من تاريخ عرض الشيك على البنك المسحوب عليه وحتى السداد التام 

حكما غيابيا بحق المشتكى عليهما قابال لالعتراض صدر باسم حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين حفظه اهلل 
و رعاه بتاريخ 2019/12/23 
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