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وزارة العدل 
دائرة تنفيذ عمان

أخطار صادر عن دائرة التنفيذ
رقم الدعوى التنفيذية  : 5 – 11 
/ ) 24028  – 2019 ( - سجل 

عام – ص 
اروى يوسف   : المدين   / المحكوم عليه  اسم 

مطلق  داود
عنوانه :  عمان / جبل الحسين – شارع عين 

جالوت - عمارة 35 -  ط ارضي 
 (  /  1  –  5   : التنفيذي  السند   / اإلعالم  رقم 
8652 – 2019 ( سجل عام              تاريخه 

               2019 /4 / 30 :
محل صدوره : تنفيذ عمان 

: 155  دينار والرسوم  الدين   / المحكوم به 
وجــدت  ان  المحاماة  وأتــعــاب  والمصاريف 

والفائدة ان وجدت 
يجب عليك ان تؤدي خالل خمسة عشر يوما 
تلي تاريخ تبليغك هذا اإلخطار إلى المحكوم 

له / الدائن : 
المبين  المبلغ  الوطنية        التامين  شركة 

أعاله  .
الدين  تــؤد  ولــم  الــمــدة  هــذه  انقضت  واذا 
 ، القانونية  التسوية  تعرض  او  المذكور 
المعامالت  بمباشرة  التنفيذ  دائــرة  ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .
مأمور التنفيذ عمان 

وزارة العدل 
دائرة تنفيذ عمان

أخطار صادر عن دائرة التنفيذ
رقم الدعوى التنفيذية  : 5 – 11 

/ ) 9598  – 2020 ( - سجل 
عام – ص 

اسم المحكوم عليه / المدين : محمد عبد اهلل 
محمد المحارمه

 – عكا  ش   – الحسين  جبل   / عمان    : عنوانه 
عمارة 18 ط 1

 (  /  1  –  5   : التنفيذي  السند   / اإلعــالم  رقم 
8574 – 2019 ( سجل عــام              تاريخه : 

               2019 / 5 / 22
محل صدوره : تنفيذ عمان 

والرسوم  دينار     630  : الدين   / به  المحكوم 
والمصاريف وأتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت 
يوما  عشر  خمسة  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 
المحكوم  إلى  اإلخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي 

له / الدائن : 
شركة التامين الوطنية       المبلغ المبين أعاله  .

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

قانونا بحقك .
مأمور التنفيذ عمان 

وزارة العدل 
دائرة تنفيذ عمان

أخطار صادر عن دائرة التنفيذ
رقم الدعوى التنفيذية  : 5 – 11 / ) 

9600  – 2020 ( - سجل عام – ص 
اسم المحكوم عليه / المدين : 

1 – معاذ اكرم فالح الــعــيــد            - عمان / 
– عمارة  بنت عتبه  – شارع هند  الحسين  جبل 

12 ط 1
2 – قيس ابراهيم سليمان عساوده   - االغوار 
الشمالية / كريمه – خلف بلدية الكريمه بناية 

38 ط ارضي 
 (  /  1  –  5   : التنفيذي  السند   / اإلعــالم  رقم 
3891  – 2019 ( سجل عام              تاريخه : 

              2019 / 5 / 30
محل صدوره : تنفيذ عمان 

والرسوم  دينار    423  : الدين   / به  المحكوم 
والمصاريف وأتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت 
يوما  عشر  خمسة  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 
المحكوم  إلى  اإلخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي 

له / الدائن : 
شركة التامين الوطنية       المبلغ المبين أعاله  .

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

قانونا بحقك .
مأمور التنفيذ عمان 

وزارة العدل 
دائرة تنفيذ عمان

أخطار صادر عن دائرة التنفيذ
رقم الدعوى التنفيذية  : 5 – 11 

/ ) 9255  – 2020 ( - سجل 
عام – ص 

الدين  علي   : المدين   / عليه  المحكوم  اسم 
حسين علي صالح

 – االول  الدوار   – عمان  جبل   / عمان    : عنوانه 
شارع الرينبو – بناية 5

 (  /  1  –  5   : التنفيذي  السند   / اإلعــالم  رقم 
3393 – 2019 ( سجل عــام              تاريخه : 

               2019 / 3 / 31
محل صدوره : تنفيذ عمان 

والرسوم  دينار   325  : الدين   / به  المحكوم 
والمصاريف وأتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت 
يوما  عشر  خمسة  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 
المحكوم  إلى  اإلخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي 

له / الدائن : 
شركة التامين الوطنية       المبلغ المبين أعاله  .

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

قانونا بحقك .
مأمور التنفيذ عمان 
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إعالن بيع بالمزاد العلني )فرق شاسع(
صادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية اربد

بالدعوى التنفيذية رقم )2019/8121ع( 
يعلن للعموم بانه مطروح للبيع بالمزاد العلني في الدعوى التنفيذية رقم اعاله والمتكونة فيما 

بين:
المحكوم له:-البنك العربي ش.م.ع .

والمحكوم عليهما :-  1- اسواق اليانع للمواد التموينية 
2-  وائل زهدي عبد الصوالحة-  بكفاله عقاره . 

 )9( لوحة رقم  الغربية  البقعة   )7( القطعة رقم)1006( حوض  الشقة رقم)122(المقامة على 
قريه البارحة من اراضي اربد والمرهونة لصالح الدائن المرتهن البنك العربي ش.م.ع بموجب 
االولى  الدرجة  من  رقم)42(  معاملة  رقــم)1363(  منقولة  غير  اموال  مقابل  دين  تامين  سند 
ثالثون  دينار  بقيمة)30000(  بتاريخ 2013/10/9  اربد   اراضي  والصادر عن مديرية تسجيل 

الف دينار اضافة للرسوم والمصاريف والفوائد والعموالت وحتى السداد التام.
 وصف العقار:

الكبرى  اربد  بلديه  وتنظيم  حدود  ضمن  الدعوى  موضوع  الشقة  عليها  المقام  القطعة  تقع     
منطقه الروضة وهي من اراضي بلده البارحة وتقع في الجهة الشرقية منها والى الجنوب الغربي 
منتظمة  والقطعة  تقريبا  متر   120 بحدود  بيبرس  مسجد  من  والغرب  الصناعية  المدينة  من 
الشكل مستويه صالحه للزراعة والبناء محاطه باألبنية السكنية من كافه الجهات وتتوفر كافه 
الخدمات يقع على حدها الشمالي شارع االيمان بعرض 12 م مفتوح ومعبد والعقار  مقام على 
قطعه االرض بناء مكون من )4( طوابق كل طابق ثالث شقق ومخدوم بدرج عدد )2( الواجهة 
الشقة  الدعوى هي  والشقة موضوع  البلوك  من  الواجهات  باقي  الحجر  من  البناء  من  الشمالية 
الغربي  البقعه   )7( الحوض  من   )1006/122( رقم  السطح  عدا  الثاني  الطابق  من  الوسطى 
مكونه )3( نوم وضيوف )1( وصالون ومطبخ وحمام عدد )2( وبلكونه وجميع الواجهات من البلوك 
واالرضية بالط واالبواب خشب والشبابيك المنيوم مع شبك حمايه والمطبخ راكب خزائن ارضية 
ومعلقه والحمامات سيراميك للجدران واالرضية مع االطقم من السيراميك ويتوافر للبناء مواقف 
للسيارات عباره عن ساحه سماويه ومطلع للدرج عدد )2( فقط والشقة موضوع الدعوى مقامه 

عام )2006( وهي مؤجره باجره شهريه مقدراها )150( دينار حسب ما افاد به المستأجر 
والمنافع  العقار  أرض  من  حصتها  مع  الشقة  من  الواحد  المربع  للمتر  التقديرية  القيمة  تكون 
والخدمات المشتركة  التابعة للشقة 225 دينار   وعليه تكون القيمة التقديرية االجمالية للشقة 

تساوي :
132م x 225 دينار  = 29700 دينار)تسعه وعشرون الف وسبعمائة دينار (.

وقد تمت االحالة على المزاود االخير البنك العربي بمبلغ )20000( دينار عشرون الف دينار . 
وعليه فمن يرغب بالدخول بالمزاد مراجعة دائرة تنفيذ محكمة بداية اربد خالل ثالثون يوما من 
التالي لنشر هذا االعالن مصطحبا معه 10% من القيمة المقدره للعقار علما بأن رسوم  اليوم 

الطوابع والداللة على المشتري المزاود األخير.
مأمور تنفيذ محكمة بداية اربد

إعالن بيع خامس بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية اربد

في الدعوى التنفيذية رقم 2018/7917 

رقم  التنفيذية  الدعوى  في  العلني  بالمزاد  للبيع  مطروح  بانه  للعموم  يعلن 
أعاله والمتكونة فيما بين:

 الدائن المرتهن:-البنك العربي ش.م.ع . 
 والمدين )الراهن(  :  منذر فالح السمرين خريس  

رقم  حوض   )1189( رقم  االرض  قطعه  على  المقامه   )111( رقم  الشقه 
الدائن)المرتهن(  اربد والمرهونة لصالح  اراضي  اربد من  الطوال قريه   )21(
البنك العربي ش.م.ع ضمانا لدين المدين)الراهن( المذكور أعاله بموجب سند 
تامين الدين رقم )367 ( معاملة رقم )199( تاريخ  2016/2/28 من الدرجة 
دينار  بقيمة)120000(  اربد  اراضــي  تسجيل  مديريه  عن  الصادر  األولــى 
مائه وعشرون الف دينار  إضافة للرسوم والمصاريف والفائدة بنسبه %9.5 

والعمولة بنسبه 1% وحتى السداد التام .  .  
وصف العقار  :

 • الشقة موضوع الدعوى رقم )111/ طابق أول مع السطح( والمقامة على 
المذكور يقع  العقار   / اربد  الطوال  قطعة االرض رقم )1189( حوض )21( 

شمال غرب دوار القبة على شارع فراس العجلوني . 
 • ضمن أحكام تنظيم تجاري بارتداد 3/م أقواس والبناء طوابق وشقق عبارة 
الحجر  االمامية من  الواجهة  وروف  اربع طوابق  تجاري مكون من  عن مجمع 
وااللمنيوم والزجاج وباقي الواجهات من الباطون مقصورة من الداخل والخارج 

وتحيط بها االبنية من كل الجهات وتصلها كافة الخدمات 
 • الشقة رقم )1189/111( طابق أول مع السطح مساحتها )289م2( الطابق 
األول عبارة عن مكاتب تجارية مشطبة بالط بلدي وسيراميك واالبواب من 
طريق  عن  اليها  الوصول  ويتم  االلمنيوم  من  والشبابيك  وااللمنيوم  الخشب 
عن  عبارة  وهي  مشترك  وممر  راكب  وغير  له  مؤسس  ومصعد  درج  مطلع 

مكاتب تجارية مؤجرة . 
 • قام المالك بإضافة طابق ثاني ومساحته )289م2( وطابق ثالث مساحته 
)289م2( وطابق رابع رووف على جزء من السطح ومساحته 80م2 وكامل 
ابواب  وبــدون  اساس  ودهــان  فقط  مقصور  التشطيب  قيد  المضاف  البناء 
وشبابيك وحلوق االبواب من الخشب واالبواب والشبابيك غير راكبة باستثناء 
والتمديدات  فقط  عدسية  واالرضية  والزجاج  االلمنيوم  من  االمامية  الواجهة 

الصحية واعمال الكهرباء غير جاهزة .
التقديــر:

 • الطابق األول ومساحته )289م2( مؤجر مكاتب تم تقدير سعر المتر المربع 
تكون  وعليه  دينار   )500( ب  العقار  ارض  من  يصيبها  ما  مع  للبناء  الواحد 

القيمة تساوي )289م2 × 500 دينار = 144500 دينار ( 
الــرووف  وطابق  )289م2(  طابق  كل  ومساحة  والثالث  الثاني  الطابق   •  
ومساحته 80م2 وهي قيد التشطيب قدر سعر المتر المربع الواحد للبناء مع 

ما يصبها من ارض العقار ب )350( دينار ، وعليه تكون القيمة تساوي :-
)289م2 + 289م2 + 80م2 × 350 دينار = 230300 دينار ( 

مجموع القيم تساوي )144500 دينار + 230300 دينار = 374800 دينار  
)ثالثمائة واربع وسبعون الفًا وثمانمائة دينار . 

وقد تم المزاودة على العقار موضوع الدعوى من قبل الدائن المزاود االخير 
البنك العربي بمبلغ وقدره )188000( دينار مائه وثمانيه وثمانون الف  دينار  
وعليه من يرغب بالدخول بالمزاد مراجعة دائرة تنفيذ محكمة بداية اربد خالل 
خمسة واربعون يوما من اليوم التالي لنشر هذا االعالن مصطحبا معه %10 
من القيمة المقدرة للعقار على ان ال تقل نسبة الضم عن 3% من بدل اخر 

مزاد علما بأن الرسوم والطوابع تعود على المشتري المزاود األخير  . 
مأمور تنفيذ محكمة بداية اربد

اعالن خامس للبيع بالمزاد العلني صادر عن دائره 
تنفيذ عمان   /قسم جنوب عمان في الدعوى 

التنفيذيه ذات الرقم 2014/3365 ع
والمتكونه فيما بين :

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

المدين :    1- محمد موسى محمد وهبه 
              2- عماد موسى محمد وهبه 

              3- عارف موسى محمد وهبه 
              4- احمد موسى محمد وهبه 

يعلن للعموم بانه مطروح للبيع بالمزاد العلني كامل حصص المدينين 
من  معود  عراق   20 رقم  حوض   129 رقم  األرض  قطعه  في  أعاله 
الدائن  لدين  تامينا  والموضوعه  عمان  جنوب  علندا  أبو  قريه  أراضي 
شركه بنك األردن من الدرجه األولى بموجب سند تامين دين رقم 575 
والفائده  دينار   45000 بقيمه   1996/7/18 تاريخ   57 رقم  معامله 

االتفاقيه .
أوال : موقع القطعه : 

رقم القطعه 129 
اسم ورقم الحوض :20 عراق معود 

مديريه التسجيل :أراضي جنوب عمان 
اسم ورقم القريه : أبو علندا 

تنظيم القطعه : سكن ج 
مساحه األرض 8087 متر مربع 

نوع األرض : ملك 
ثانيا : وصف قطعه األرض :

ويملك  مربع  متر  و87  دونم   8 األرض  لقطعه  الكليه  المساحه  تبلغ 
االمانه  حدود  داخل  وتقع  واحده  حصه  عليهم  المحكوم  من  واحد  كل 
محافظه العاصمه ومنظمه باحكام سكن ج وبحد ادنى لالفراز مقداره 

500 متر مربع حسب مخطط الموقع التنظيمي 
األرض قابله للقسمه وتقع في منطقه أبو علندا شرق طريق الحزام 
الدائري وجنوب محطه مصفاه البترول لتعبئه الغاز  ب 500 متر تقريبا 
ومخدومه  الشمال  باتجاه  ومنحدره  تقريبا  مستطيل  القطعه  شكل 
بالكامل  الجنوب معبد  الشمال معبد جزئي ومن  بشوارع تنظيميه من 

ويصلها بالجهه الجنوبيه خدمات الماء والكهرباء 
القطعه خاليه من االبنيه واالنشاءات  وجزء من القطعه ارض صخريه 
بعض  المجاوره  ــي  األراض بعض  في  وتوجد  للزراعه  صالح  واألخــر 
الواحد من  المربع  المتر  تقدير  تم  وقد  والسكنيه  الصناعيه  المنشئات 
االجماليه هو  القطعه  فان قيمه  دينار وعليه  بمبلغ 40  األرض  قطعه 

323480 ثالثمائه وثالث وعشرون الف واربعمائه وثمانون دينار 
فعلى من يرغب االشتراك  بالمزاد الدخول الى موقع المزادات االلكتروني 
بيانات  العدل https//auctions.moj.gov.jo  لمشاهده  بوزاره  الخاص 
العقار ودفع 10 %  قيمه التامين من القيمه المقدره والبالغه 323480 
دينار بشكل الكتروني وذلك خالل 45 يوما من اليوم التالي من تاريخ 
نشر هذا اإلعالن في صحيفتين يوميتين محليتين  علما انه تم المزاوده 
على العقار من قبل المزاود بنك األردن بمبلغ  161740  دينار وال يجوز 
الضم خالل مده هذا اإلعالن اقل من 3% من قيمه المزاوده االخيره علما 

ان أجور النشر على المزاود األخير 
مامور تنفيذ جنوب عمان 
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مذكرة تبليغ حكم صادرة عن محكمة 
صلح حقوق شمال عمان     

رقم الدعوى  1-1 /)77 - 2020( – 
سجل عام

تاريخ الحكم :  03/09 /2020 
طالب التبليغ : زياد سامي ذيب مخالفه

وعنوانه  : عمان / يبلغ الوكيل المحامي : رائد الجبور / 
الجبيهه الدوريات الخارجية /شارع ياجوز / مجمع عجين 

التجاري / الطابق الخامس / مكتب 502
هاتف: 07779549096

وكيله االستاذ : رائد سعد مقبل الجبور
المطلوب تبليغه : سعيد حسين سعيد الحارس

 / الفايز  عاكف  شارع  الرشيد/  ضاحية  عمان/   : عنوانه 
سكان اميمه

خالصة الحكم : 
الخطية  للبينة  وسندًا  تقدم  ما  على  وتاسيسا  وعليه 
ما   أو  عكسهًا  يرد  لم  والتي  الدعوى  هذه  في  المقدمة 
يناقضها وغير المعترض عليها، وحيث ان المدعي تمكن 

من اثبات دعواه ، لذا تقرر المحكمة ما يلي:
و363   276 و   266 و   256( المواد  بأحكام  1.عماًل 
و291( من القانون المدني والمواد )10و1/11و44و50( 
)سعيد  عليه  المدعى  بإلزام  الحكم  البينات  قانون  من 
حسين سعيد الحارس( بتأدية مبلغ وقدره )1340 دينار( 
)زياد سامي ذيب  للمدعي  الف وثالثمائة واربعون دينار 

مخالفه(.
قانون  من   )166،167 الــمــواد)161،  بأحكام  2.عماًل   
أصول المحاكمات المدنية والمادة )46( من قانون نقابة 
والمصاريف  الرسوم  عليه  المدعى  تضمين  المحامين 
ومبلغ )67( دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 
وحتى   2020/1/6 في  الواقع  المطالبة  تاريخ  من   )%9(

السداد التام.
الوجاهي  وبمثابة  المدعي  بمواجهة  وجاهيًا  حكمًا 
بمواجهة المدعي عليه قاباًل لالعتراض صدر وافهم علنًا 

باسم حضرة صاحب الجاللة  بتاريخ 2020/3/9

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن محكمة 
صلح حقوق شمال عمان     

رقم الدعوى1-1 /)7131- 2019( – 
سجل عام

تاريخ الحكم :  12/12 /2019 
طالب التبليغ : خالد محمد سالم ابو الحج

وعنوانه  : عمان / يبلغ الوكيل المحامي : علي عيد غنيمات على 
العنوان التالي : العبدلي مقابل قصر العدل – مجمع حداد – ط 6

هاتف : 0795231454
وكيله االستاذ : علي عيد عبد الحميد الغنيمات

المطلوب تبليغه :   1- شركة طارق خليف وشريكه
2- طارق عبد القادر عبداهلل خليف 

3- اشرف محمد زكريا سالمه
4- ايمن صبحي مصباح ابو هشهش

عنوانه : صويلح / صويلح المنطقة الصناعية- بجانب كار سيتي 
لغسيل السياراات
خالصة الحكم : 

وعليه وتأسيسًا على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي:- 
اوال: عمال بأحكام المادة )1818( من مجلة األحكام العدلية والمواد 
) 123/ج ، 228 ، 263/ب( من قانون التجارة األردني والمادتين 
البينات والمادتين ) 26/أ ، 27( من قانون  10،11 ( من قانون   (
بأداء  بالتكافل والتضامن  المدعى عليهم  بالزام  الحكم  الشركات 
مبلغ )10000( دينار للمدعي مع مراعاة أن يتم التنفيذ أواًل على 
لسداد  أموالها  االولى وفي حال عدم كفاية  عليها  المدعى  أموال 
المبلغ المحكوم به لصالح المدعي فيصار إلى التنفيذ على أموال 

المدعى عليهما )الثاني والثالث(الخاصة. 
اصول  قانون  من   )  166،167  ،161( المواد  بأحكام  عمال  ثانيا: 
المحامين  نقابة  قانون  من   )46( والمادة  المدنية  المحاكمات 
تضمين المدعى عليهم بالتكافل والتضامن الرسوم والمصاريف 
تاريخ  من  القانونية  والفائدة  محاماة  اتعاب  دينار   )500( ومبلغ 

عرض الشيكات على البنك المسحوبة عليه وحتى السداد التام .
حكمًا وجاهيًا بحق المدعي و بمثابة الوجاهي بحق المدعى عليهم 
الجاللة  صاحب  حضرة  باسم  علنا  وافهم  صدر  لالعتراض  قاباًل 
 ) ورعاه  )حفظه اهلل  المعظم  الحسين  بن  الثاني  اهلل  الملك عبد 

بتاريخ 2019/12/12

اخطار صادر عن دائرة
تنفيذ شمال عمان  

  رقم الدعوى11-1  )1845 - 
2020 ( – سجل عام -  ك

اسم المحكوم عليه / المدين رامي احمد 
سعيد اسحق عطيه  

عمان / المدينة الرياضية – شارع كامل 
عريقات – عمارة النجار رقم 85 – مقابل 

اسكان العبداالت ط 1 شقة رقم 1 
رقم االعالم / السند التنفيذي 1
محل صدوره تنفيذ شمال عمان 

دينار   4000  : الــديــن   / بــه  المحكوم 
المحاماة  واتعاب  والمصاريف  والرسوم 

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

المحكوم له / الدائن 
جعفر عبد الجليل محمد المهيرات

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

الالزمة قانونا بحقك 
مأمور التنفيذ شمال عمان

العالناتكم في 
الدستور
5608000

فرعي 1442 - 1441
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وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه  / بالنشر

رقم الدعوى :1-2 )1322- 2020 
( سجل عام

كريم  احمد  عــوده   : القاضي  الهيئة/ 
الحسامي            

اسم المدعى عليهم وعنوانهم : 
يوسف عايد يوسف خليف

   عمان – ابو علندا اسكان عيش كريم 
رقم  شقة  ثاني  طابق   71 رقم  عمارة 

  124
الموافق  :االثنين  يقتضى حضورك يوم 

 2020/7/13
الساعة 9

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك المدعي :

عبد الوالي بخيت عواد ابو رمان
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات المدنية .

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء الرصيفة

مذكرة تبليغ مشتكى عليه / بالنشر
رقم الدعوى :3-13  )1468 - 

2020 ( سجل عام
عبد  كمال  ــوزان  س  : القاضي  الهيئة/ 

الرزاق خريسات  
اسم المشتكى عليه :

محمد يحيى جدعان صالح
الجبل   – الرصيفة   / الرصيفة   : العنوان 
الدخلة   – ضراغمة  خلف   – الشمالي 

الممنوعة – منزل محمد صالح
التهمه : شيك ال يقابله رصيد )421(  

يقتضى حضورك يوم : االربعاء الموافق 
2020/7/22

الساعة  9
والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 

اقامها عليك الحق العام ومشتكي : 
سليم محمد سليم مصلح

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 : 1-5 )2019-13887( 

سجل عام
تاريخ الحكم : 2019/9/30

العودات  محمد  مؤسسة   : وعنوانه  التبليغ  طالب 
للنقل 

عمان/ الزرقاء – شارع مجمع االمير راشد 
المطلوب تبليغه وعنوانه : 
عبد اهلل خالد عواد الحيصه

فندق  مقابل   – الثالث  الدوار   – عمان  جبل   / عمان 
حياة عمان 

خالصة الحكم :
منطوق الحكم 

لــذا و تأسيسًا على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي:-
األحكام  مجلة  من  المادة)1818(  بأحكام  عمال   -1
و266و276و291(   256( المادتين  و  العدلية 
يدفع  بان  عليه  المدعى  إلزام  المدني  القانون  من 

للمدعية  مبلغ )2245( دينار.
2- عماًل بأحكام المواد )161( و )166( و )167( من 
 )4/46( والمادة  المدنية  المحاكمات  أصول  قانون 
عليه  المدعى  تضمين  المحامين  نقابة  قانون  من 
أتعاب  دينار   )113( ومبلغ  والمصاريف  الرسوم 
محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة الواقع 

في )2019/7/1( وحتى السداد التام.
حكما وجاهيًا بحق المدعية و بمثابة الوجاهي بحق 
علنًا  وافهم  صدر  لالعتراض  قابال  عليه  المدعى 
باسم حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني 

بن الحسين المعظم 
)حفظه اهلل ورعاه( بتاريخ 2019/9/30. 

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 
)11866- 2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليهم / المدين :
 • ابراهيم محمد علي الفاهوم
 • رائد ابراهيم فهمي ابو سعد 

العنوان: عمان / عمان – جبل الحسين – مجمع 
سكينه – الطابق االول 

رقم االعالم السند التنفيذي : 72
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 : 
محمد امين احمد سليمان الشوابكه

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
محكمه صلح حقوق سحاب  

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه  / بالنشر

رقم الدعوى :1-7 )147- 2020 ( 
سجل عام

الهيئة/ القاضي : نور الدين بسام محمد 
الزعبي            

اسم المدعى عليهم وعنوانهم : 
 • بدر امين ابراهيم حمامره 

 •  امين ابراهيم امين حمامره
   سحاب / اسكان سحاب – اسكان سحاب 

– بالقرب من مدرسة اسكان سحاب  
الموافق  :االثنين  يقتضى حضورك يوم 

 2020/7/13
الساعة 9

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك المدعي :

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

المحاكمات المدنية .

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان 

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه / بالنشر

رقم الدعوى :1-2 )1329- 2020 
( سجل عام

ابراهيم  رائد  مارينا  القاضي:  الهيئة/ 
حجازين   

اسم المدعى عليه وعنوانه : 
محمود سميح عبد الهادي عبد اهلل مالك 
المواد  لتجارة  الشيوخ  روابــي  مؤسسة 

الغذائية
الحرية  المقابلين  ش   / : عمان  العنوان 

خلف كازية التوتال عمارة رقم 29
يقتضى حضورك يوم : االثنين الموافق 

 2020/7/13
الساعة 9

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك المدعي :

مؤيد زعل 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 جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 
)1640- 2020( سجل عام ص

اسم المحكوم عليه / المدين :
       شركة مهند السعدي وشريكه 

      العنوان: عمان / المقابلين – قرب مؤسسة 
المتقاعدين العسكريين – اتجاه اشارة االرسال 

على اليسار – محالت شمس هوم
رقم االعالم السند التنفيذي : 

تاريخه : 
محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان

والرسوم  دينار   30483  : 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 محالت اميل 
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 موعد جلسة للمدعى عليه  
/ بالنشر

رقم الدعوى :1-7 )129- 2015 ( 
سجل عام

الهيئة/ القاضي : مجد مسلم علي الشخانبه  
اسم المدعى عليهم وعنوانهم : 

 •  باسم محمد صالح ابو حماد
 •  بسام محمد صالح ابو حماد
 • الهام محمد صالح ابو حماد

 • ابتسام محمد صالح ابو حماد 
 • احمد محمد صالح ابو حماد

 • حسام محمد صالح ابو حماد
 • محمد صالح احمد ابو حماد
 • هيام محمد صالح ابو حماد

 • عصام محمد صالح ابو حماد 
 • ختام محمد صالح ابو حماد

 • سهام محمد صالح ابو حماد
سلمان  جامع  بجانب   – الغربي  الحي   / سحاب     

الشاكر 
الــمــوافــق  :الــخــمــيــس  يـــوم  ــورك  ــض ح يقتضى 

 2020/7/9
الساعة 10:30

عليك  اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  في  للنظر 
المدعي :

فاتن سالم احمد الطهاروه
عليك  تطبق  المحدد  الموعد  في  تحضر  لم  فــاذا 
االحكام المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح 

وقانون اصول المحاكمات المدنية .

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق شمال عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 1-1 )2020-2106( 

سجل عام
تاريخ الحكم : 2020/7/5 

طالب التبليغ وعنوانه : مؤيد احمد محمد الساليمه      
عمان / ابو علندا جبل الحديد شارع سليمان سالمه 

المطلوب تبليغه وعنوانه : 
ناصر خليل عبد الحميد درويش 

عمان / لواء الجامعة ، التجمع تالع العلي ، العاصمة 
،  قرب  رقم 76  منزل  الهداية  ، شارع  البركة  حي 

مطعم البستان 
خالصة الحكم :

بما  الحكم  المحكمة  تقرر  تقدم  ما  على  وبالبناء 
يلي :

أواًل:عمال بأحكام المواد )1/246و248( من القانون 
إلزام  البينات  قانون  من   )1/11( والمادة  المدني 
المدعى عليه  بأن يدفع للمدعي مبلغ )360( دينار 

ثانيا: عماًل بأحكام المواد  )161 و 166 و2/167( 
والمادة  المدنية  المحاكمات  ــول  أص قانون  من 
النظاميين  المحامين  نقابة  قانون  من   )4/46(
تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والفائده 
القانونيه من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام  . 

الوجاهي  وبمثابه  المدعي  بحق  وجاهيًا  حكمًا 
وافهم  صدر  لالعتراض  قاباًل  عليه  المدعى  بحق 
الملك  الهاشمية  الجاللة  صاحب  حضرة  باسم  علنًا 
اهلل  )حفظه  المعظم  الحسين   ابن  الثاني  عبداهلل 

ورعاه( بتاريخ 2020/07/05

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى عليه 
/ بالنشر

رقم الدعوى :1-5 )2020-9852 ( 
سجل عام

سالم  خــالــد  عــمــار   : الــقــاضــي  الهيئة 
القطاونه

اسم المدعى عليهم وعنوانهم :
 •  محمد جمال جاد الصعيدي
 • محمد محمود ماجد عبيدات

العنوان : اربد/ اربد – الصريح – بجانب 
مسجد الصريح – منزل محمد عبيدات 

الستالم  المحكمة  قلم  مراجعة  يرجى 
اوراق الدعوى ومرفقاتها 

يقتضى حضورك يوم : االربعاء الموافق 
 2020/7/15
الساعة 9:00

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك المدعي :
عمار علي محمد دهاج

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  )2020/1513 

( سجل عام
عبد  احمد  امــانــي   : القاضي  الهيئة/ 

المحسن المبيضين
اسم المشتكى عليه : 

سوزان زياد فهد حجازي 
العنوان : عمان / شارع الحرية – بجانب 
اسواق تورنتو – مقابل البنك االسالمي 

التهمه : شيك ال يقابله رصيد )421(
ــاء   ــع االرب  : ــوم  يـ ــورك  ــض ح يقتضى 

الموافق 2020/7/15 
الساعة 00: 9

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

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

المحاكمات الجزائيه.

وزارة العدل
محكمه استئناف عمان 

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمستأنف 
/ بالنشر

رقم الدعوى :7-45 )25625- 
2019 ( سجل عام

الشايب  سمر  هيئة  القاضي:  الهيئة/ 
)حقوق( 

اسم المستأنف : 
محمود  حسين  محمد  المرحوم  ــة  ورث

حماد
شركة  الرمم  وادي   / عمان   : العنوان 
مجمع  قرب  واوالده  حماد  حسين  محمد 

بيتنا 
يقتضى حضورك يوم : االثنين الموافق 

 2020/7/20
الساعة 9

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك المستأنف ضده :

لالستيراد  الــدانــيــه  الــقــطــوف  شــركــة 
والتصدير والوكاالت التجاريه

تسري  الحضور  عن  تخلفكم  حال  وفي 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليكم 

قانون اصول المحاكمات المدنيه .

وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 
)2198- 2020( سجل عام ع

اسم المحكوم عليه / المدين :
       محمود عيسى محمد الفسفوس  

      العنوان: عمان / المقابلين – شارع الحرية – 
فوق بنك االسكان شركة الدحنون للنقل  

رقم االعالم السند التنفيذي : 1 
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان
والرسوم  دينار   12500  : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

محمد مالك علي سعيد كلبونه 
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 موعد جلسة للمدعى 
عليه / بالنشر

رقم الدعوى :1-2 )672- 2020 ( 
سجل عام

كريم  احمد  ــوده  ع القاضي:  الهيئة/ 
الحسامي  

اسم المدعى عليه وعنوانه : 
ايهاب زياد خميس النقيب 

العنوان : عمان / ماركا جبل طارق شارع 
عمر بن هبيره قرب سامح مول 

يقتضى حضورك يوم : الثالثاء الموافق 
 2020/7/21

الساعة 9
والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 

اقامها عليك المدعي :
كرم يوسف سبتي جاد اهلل 

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

المحاكمات المدنيه .

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء غرب عمان 

مذكرة تبليغ مشتكى عليه مدعي 
بالحق الشخصي / بالنشر

رقم الدعوى :3-4  )2627- 2020 
( سجل عام

الهيئة/ القاضي : اسالم نايل توفيق المجالي 
اسم المشتكى عليهم : 

 • محمد عبد الفتاح عرابي محمد صالح 
 • ماهر عبد الفتاح عرابي محمد صالح 

 – السير  وادي  بيادر   – عمان   / عمان   : العنوان 
المنطقة الصناعية بعد جسر الصناعه – بجانب 
عرابي  ممحل   – للثالجات  البعلبكي  شركة 

للخضار والفواكه   
التهمه : شيك ال يقابله رصيد )421(

الموافق  الخميس   : يــوم  حضورك  يقتضى 
 2020/7/23

الساعة  9
اقامها  والتي  اعــاله  رقم  الدعوى  في  للنظر 

عليك الحق العام ومشتكي : 
المنتوجات  لتسويق  العربي  الخليج  شركة 
حامد  معتز  عنها  بالتوقيع  مفوض  الزراعيه 

الشيخ وامجد حامد الشيخ 
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق عليك 
محاكم  قانون  في  عليها  المنصوص  االحكام 

الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائيه.

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء الزرقاء

مذكرة تبليغ مشتكى عليه / بالنشر
رقم الدعوى :3-10  )2020/2451 

( سجل عام
الهيئة/ القاضي : رائده الفاعوري 

اسم المشتكى عليه : 
محمد عبداهلل محمد عبداهلل 

العنوان : الزرقاء / مجهول مكان االقامة
التهمه : شيك ال يقابله رصيد )421( 

يقتضى حضورك يوم : االربعاء الموافق 
 2020/7/22

الساعة 9
والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 

اقامها عليك الحق العام ومشتكي : 
احمد عبدالرحمن عبدالرحمن السبوعي

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

المحاكمات الجزائيه.

وزارة العدل
محكمة بداية حقوق عمان 

مذكرة تبليغ الئحة دعوى خاصة 
بالدعاوى التابعة لتبادل اللوائح
رقم الدعوى : 2-5 / )4465 - 

2020( سجل عام 
طالب التبليغ وعنوانه  : 

سليم محمد سليم ابو عيده
عمان 

المطلوب تبليغه و عنوانه :
العامه  للتجاره  ــارات  ــ ام شــركــة 

واالستثمار
كلبونة  بناية  صقرة  وادي   / عمان 

بناء رقم 53
موضوع الدعوى : مطالبة مالية   

الئحة   : تبليغها  المطلوب  األوراق 
دعوى ومرفقاتها 

الدعوى  ادارة  قلم  مراجعة  عليك 
ــالم الئــحــة الــدعــوى  ــت ــك الس وذلـ

ومرفقاتها

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 1-5 )2019-13925( 

سجل عام
تاريخ الحكم : 2019/9/30

طالب التبليغ وعنوانه : نقليات بسام ابو ناموس           
الزرقاء / الزرقاء / خو  

المطلوب تبليغه وعنوانه : 
خالد حامد سالم العايد

 –  2 السالم  مجمع   – صقرة  وادي   – عمان   / عمان 
شارع عرار 

خالصة الحكم :
منطوق الحُكم

وبالبناء على ما تقدم تقرر المحكمة الحكم بما يلي :
أواًل: عماًل بأحكام المواد ) 256 و257 و 266 و 276 
و291( من القانون المدني الزام المدعى عليه )خالد 
حامد سالم العايد( بأن يؤدي للمدعية )نقليات بسام 

أبو ناموس ( مبلغ )1385( دينار.  
من  و167(  و166   161( المواد  بأحكام  عمال  ثانيًا: 
قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة )4/46( من 
)خالد  عليه  المدعى  تضمين  المحامين  نقابة  قانون 
 )70( ومبلغ  والمصاريف  الرسوم  العايد(  سالم  حامد 
بواقع  القانونية  والفائدة  محاماة  أتعاب  بدل  دينار 
  2019/7/1 القضائية  المطالبة  تاريخ  من   )%9(

وحتى السداد التام.
الوجاهي  وبمثابة  المدعية  بحق  وجاهيًا  حكمًا 
صـــــدر  لالعتراض  قابــــــــاًل  عليه  المدعى  بحق 
صاحـــب  حضـــــرة  باســــــم  علنــــًا  وأفهـــــــم 
الجــــاللة الملك عبد اهلل الثاني بن الحسين المعظم 

حفظه اهلل بتاريخ  2019/09/30 .

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق الرصيفة

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه / بالنشر

رقم الدعوى :1-13 )2020-375 
( سجل عام

يوسف  مصطفى  شذى   : القاضي  الهيئة 
العطيات 

اسم المدعى عليه وعنوانه :
محمد جمال عبد المالك سليمان 

خلف  الشمالي  الجبل   / الرصيفة   : العنوان 
عمارة الدفاع المدني محالت الوحده لالدوات 

الصحيه
الستالم  المحكمة  قلم  مراجعة  ضرورة  مع 

الئحه الدعوى و المرفقات
الموافق  ــد  االح  : يــوم  حضورك  يقتضى 

 2020/7/12
الساعة 9:00

اقامها  والتي  اعاله  الدعوى رقم  للنظر في 
عليك المدعي :

وكيله   / اسماعيل  احــمــد  هــاشــم  حــمــزه 
المحامي رافع الجالودي

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

المدنية.

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء شرق عمان

مذكرة تبليغ حكم بالنشر
رقم الدعوى : 3-3 )9898 – 2016 ( سجل عام 

تاريخ الحكم : 2018/5/3
طالب التبليغ وعنوانه   :  صالح موسى سالم حسين 

عمان 
المطلوب تبليغهم  وعنوانهم : 

 • ثائر عبد اهلل حسن عطوه
 • شركة الوالية العظمى للتجارة واالستيراد والتصدير 

عمان / عين غزال / تحت جسر عين غزال / محالت القدومي 
خالصة الحكم :

لهذا وتأسيسًا على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي: 
أواًل: بالنسبة للشق الجزائي:-  

المشتكى  ادانة  الجزائية  المحاكمات  اصول  قانون  من   )177( المادة  باحكام  وعمال   .1
رصيد  يقابله  ال  شيك  اصدار  بجرم  عطوة  ثائر  الشخصي  بالحق  عليه  المدعى  عليه 
خالفا الحكام المادة 421 من قانون العقوبات مكرر مرتين والحكم عليه عماًل باحكام 
والرسوم  دينار  مائة  والغرامة  والرسوم  واحدة  لمدة سنة  بالحبس  والقانون  المادة  ذات 

عن كل جرم.
2. وعماًل بأحكام المادة )1/72( من قانون العقوبات تنفيذ إحدى العقوبات الصادرة بحق 
المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي ثائر عطوة لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ 

بحقه هي الحبس لمدة سنة واحدة والرسوم والغرامة مائة دينار والرسوم.  
المشتكى  إدانة  الجزائية  المحاكمات  اصول  قانون  من   )177( المادة  باحكام  وعمال   .3
واالستيراد  للتجارة  العظمى  الوالية  )شركة  الشخصي  بالحق  عليها  المدعى  عليها 
قانون  من   421 المادة  الحكام  خالفا  رصيد  يقابله  ال  شيك  اصدار  بجرم  والتصدير( 
العقوبات مكرر مرتين والحكم عليها عمال باحكام ذات المادة والقانون وداللة المادة )74( 

من ذات القانون بالغرامة مائة دينار والرسوم عن كل جرم.  
الصادرة  العقوبات  إحدى  تنفيذ  العقوبات  قانون  من   )1/72( المادة  بأحكام  وعماًل   .4
للتجارة  العظمى  الوالية  )شركة  الشخصي  بالحق  عليها  المدعى  عليها  المشتكى  بحق 
دينار  مائة  الغرامة  هي  بحقها  النفاذ  الواجبة  العقوبة  لتصبح  والتصدير(  واالستيراد 

والرسوم.   
الشخصي يدور وجودًا وعدمًا  بالحق  اإلدعاء  أن  الحقوقي:- وحيث  للشق  بالنسبة  ثانيًا: 
مع الشق الجزائي وحيث ثبت للمحكمة ارتكاب المشتكى عليهما المدعى عليهما بالحق 
الشخصي،  بالحق  االدعــاء  بقيمة  ذمتهما  وانشغال  إليهما  المسند  للجرم  الشخصي 
 )278( والمادة  البينات  قانون  من  )10و11(  المادتين  بأحكام  وعماًل  المحكمة  تقرر  لذا 
و   166 و   161( والمواد  العدلية  األحكام  مجلة  من   )1818( والمادة  التجارة  قانون  من 
المحامين  المدنية والمادة )4/46( من قانون نقابة  المحاكمات  167( من قانون أصول 
إلزام المشتكى عليهما المدعى عليهما بالحق الشخصي بالتكافل والتضامن بأن يدفعا 
 )6000( والبالغ  الشخصي  بالحق  اإلدعــاء  قيمة  الشخصي  بالحق  المدعي  للمشتكي 
أتعاب محاماة، والفائدة  الرسوم والمصاريف ومبلغ )300( دينار بدل  دينار وتضمينهما 
التام  السداد  وحتى  عليه  المسحوبين  البنك  على  الشيكين  تاريخ عرض  من  القانونية 

مع تثبيت الحجز التحفظي. 
قرارًا وجاهيًا بحق المشتكي المدعي بالحق الشخصي قاباًل لإلستئناف وبمثابة الوجاهي 
عن الشق الجزائي ووجاهيًا اعتباريًا عن الشق الحقوقي بحق المشتكى عليهما المدعى 
عليهما بالحق الشخصي قاباًل لإلعتراض صدر وأفهم علنًا باسم حضرة صاحب الجاللة 

الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين المعظم )حفظه اهلل ورعاه( بتاريخ 2018/5/3

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 2-1 )939-2020( سجل عام

تاريخ الحكم : 2020/6/4 
طالب التبليغ وعنوانه : عامر محمد حرب طرخان 

قرب  علي  االمير  ضاحية  السوق  خريبة   / عمان 
مسجد خليل الرحمن منزل رقم 44

المطلوب تبليغه وعنوانه : 
عمر راضي علي عوده

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

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

أوال:- عماًل بأحكام المادتين )10 و1/11( من قانون 
البينات، والمادة )1818( من مجلة األحكام العدلية، 
بالمبلغ  المدعى عليه عمر راضي علي عوده  إلزام 

المدعى به والبالغ )550( دينار .
ثانيًا:- عماًل بأحكام المادة )161( من قانون أصول 
المحاكمات المدنية إلزام المدعى عليه عمر راضي 

علي عوده بالرسوم والمصاريف.
قانون أصول  المادة )167( من  بأحكام  ثالثًا:-عماًل 
بالفائدة  عليه  المدعى  إلزام  المدنية،  المحاكمات 
بتاريخ  الواقع  المطالبة  تاريخ  من  وذلك  القانونية 

2020/3/9 وحتى السداد التام.
بحق  الوجاهي  بمثابة  المدعي  بحق  وجاهيًا  حكمًا 
علنًا  وأفهم  صدر  لالعتراض  قاباًل  عليه  المدعي 
باسم حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني 

ابن الحسين حفظه اهلل ورعاه بتاريخ 2020/6/4

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق شمال عمان 

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه  / بالنشر

رقم الدعوى :1-1 )826- 2020 ( 
سجل عام

جون  ميشيل  روز   : القاضي  الهيئة/ 
صليبا 

اسم المدعى عليه وعنوانه : 
سعد الدين يوسف حمدان حمدان

العنوان : عمان / خلدا ام السماق – قرب 
قهوة  مقابل  النعيمات  ودوار  كيك  روان 

ابو صالح مجمع خميس حول ط2
الموافق  االحد    : يقتضى حضورك يوم 

 2020/7/12
الساعة 10:00

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك المدعي :

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

المحاكمات المدنيه .

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء الزرقاء 

مذكرة تبليغ مشتكى عليه مدعي 
بالحق الشخصي / بالنشر

رقم الدعوى :3-10  )4012- 
2020 ( سجل عام

الهيئة/ القاضي : فهد منور فضيل النهار 
اسم المشتكى عليه : 

احمدعرفان اديب مخلالتي
 – السعاده  شــارع   / الــزرقــاء   : العنوان 

حلويات اميه الشاميه
التهمة :  شيك ال يقابله رصيد )421( 

يقتضى حضورك يوم : االثنين الموافق 
 2020/7/20

الساعة 9
والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 

اقامها عليك الحق العام ومشتكي : 
المفوض  ــوان  ــ اخ عـــوده  ابـــو  شــركــة 
ابو  سليمان  محمود  انس  عنها  بالتوقيع 

عوده رقمه الوطني )200115859( 
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات الجزائيه.

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء غرب عمان

مذكرة تبليغ مشتكى عليه مدعى عليه 
بالحق الشخصي / بالنشر

رقم الدعوى :3-4  )2020/3061 ( 
سجل عام

علي  المجيد  عبد  ايمان   : القاضي  الهيئة/ 
العزام 

اسم المشتكى عليهم : 
الكساسبه  الجليل  عبد  محمد  شركة   •  

وشريكه
 • محمد عبد الجليل زايد الكساسبه

السابع  ــدوار  ال  – عمان   / عمان   : العنوان 
شركة   – الحسيني  مجمع   – ــامــن  ــث وال

الكساسبة 
التهمه : شيك ال يقابله رصيد )421( 

الموافق  االثنين   : يوم  حضورك  يقتضى 
 2020/7/20
الساعة 00: 9

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

شركة االردنيه السويسريه النتاج وتسويق 
كيماويات البناء

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

الجزائيه.

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان 

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه / بالنشر

رقم الدعوى :1-2 )1344- 2020 
( سجل عام

فالح  هــزاع  محمد  القاضي:  الهيئة/ 
الحجايا  

اسم المدعى عليه وعنوانه : 
علي سليمان محمود الزاهري 

ابو  مثلث  علندا  ابو   / عمان   : العنوان 
علندا مصنع النجار 

الموافق  االحد   : يوم  حضورك  يقتضى 
 2020/7/19

الساعة 9
والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 

اقامها عليك المدعي :
شريف حافظ ديب طرباق 

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

المحاكمات المدنيه .

وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 
)1853- 2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
       حازم فياض عيد العطيش 

خريبة  عمان   / السوق  خريبة  العنوان:        
السوق الطيبة شارع زاهر مثلث العبسي منزل 

رقم 52
رقم االعالم السند التنفيذي : 1 

تاريخه : 
محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان

والرسوم  دينار   312  : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

عبد اهلل محمود عبد اهلل داود 
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 شرق عمان

مذكرة تبليغ مشتكى عليه مدعي 
بالحق الشخصي / بالنشر

رقم الدعوى :3-3  )2020/3045 
( سجل عام

الهيئة/ القاضي : سالي عدلي نجيب المعشر      
اسم المشتكى عليه : 

المحتسب بصفته  الحاج عمر  داود  لبيب محمد 
لبيب  مؤسسة  مــالــك  وبصفته  الشخصية 

للمعدات الهندسية 
شارع   – غــزال  عين  طلوع  عمان/   : العنوان 
 – االول  ط   – التجاري  روحي  مجمع   – الشهيد 

مؤسسة لبيب للمعدات الهندسية 
التهمه : شيك ال يقابله رصيد )421(  

الموافق  االثنين   : ــوم  ي حــضــورك  يقتضى 
 2020/7/13
الساعة 00: 9

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

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

الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائيه.

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق شرق عمان
مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 

رقم الدعوى : 1-3 )2020-1350( 
سجل عام

تاريخ الحكم : 2020/6/24
طالب التبليغ وعنوانه : سامر حافظ راشد الزاغه   

عمان 
المطلوب تبليغه وعنوانه : 

محمد تيسير صبحي البيشاوي 
 – الخاليلة – ش فلسطين  النصر حي  / جبل   عمان 

عماره 13 ط3  
خالصة الحكم :

وعليه وتأسيسًا لما تقدم تقرر المحكمة ما يلي:-
1- عماًل بأحكام المواد 181 و185 و186 و224 من 
قانون التجارة؛ الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع 

للمدعي مبلغ 2275 دينارًا.
2- عماًل بأحكام المواد 161 و166 و167 من قانون 
قانون  من   4/46 والمادة  المدنية  المحاكمات  أصول 
الرسوم  عليه  المدعى  تضمين  المحامين؛  نقابة 
والمصاريف ومبلغ 114 دينار أتعاب محاماة والفائدة 
القانونية بواقع  9% من تاريخ اإلستحقاق الواقع في 

2018/2/25 وحتى السداد التام.
إلزام  التنفيذ  قانون  من   7 المادة  بأحكام  عماًل   -3
المدعى عليه بخمس المبلغ المحكوم به تدفع لصالح 

الخزينة.
بحق  الوجاهي  وبمثابة  المدعي  بحق  وجاهيًا  قرارًا 

المدعى عليه
حضرة  باسم  علنًا  وأفهم  صــدر  لالعتراض  قاباًل 

صاحب الجاللة
   الملك عبد اهلل الثاني إبن الحسين المعظم بتاريخ 

2020/6/24

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 5-1 )13922-2019( سجل عام

تاريخ الحكم : 2019/9/16
طالب التبليغ وعنوانه : نقليات باسم العطاونه           

الزرقاء/ الزرقاء – االوتستراد – شارع الرئيسي   
المطلوب تبليغه وعنوانه : 

نغم احمد سليم هنانده
عمان / عمان – الشميساني – شارع عبد الحميد شرف 

– خلف مجمع النقابات المهنية  
خالصة الحكم :

لذا وتأسيسًا على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي:
أواًل : عماًل بأحكام المواد )256 و 266( من القانون 
مبلغ  للمدعي  يدفع  بأن  عليه  المدعى  الزام  المدني 

1860  دينار 
المواد 1/161 و163 من قانون  : عماًل بأحكام  ثانيًا 
عليه  المدعى  تضمين  المدنية  المحاكمات  اصــول 

الرسوم  والمصاريف.
أصول  قانون  من   167 المادة  بأحكام  عماًل   : ثالثًا 
بالفائدة  عليه  المدعى  ــزام  ال المدنية  المحاكمات 
في  القضائية  المطالبة  تــاريــخ  مــن  القانونية 
المبلغ  التام بنسبة 9% من  السداد  2019/7/1 حتى 

المحكوم به.
رابعًا : عماًل بأحكام المادتين 166 من قانون اصول 
المحاكمات المدنية و4/46 من قانون نقابة المحامين 

تضمين المدعى عليه مبلغ 93 دينارًا اتعاب محاماة
قرارًا وجاهيًا بحق المدعية ) قابال لالستئناف ( وبمثابة 
الوجاهي بحق المدعى عليها ) قابال لالعتراض(  صدر 
عبد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  باسم  علنًا  وأفهم 
الثاني ابن الحسين المعظم )حفظه اهلل ورعاه(  اهلل 

في 2019/9/16

وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 
)1166- 2019( سجل عام ب

اسم المحكوم عليه / المدين :
       سليمان سلمان سالم ابو مليقه 

      العنوان: الزرقاء /  الضليل قرب البلدية
-490(  /  2-2  : التنفيذي  السند  االعالم  رقم 

2017( – سجل عام 
تاريخه : 2017/9/28

محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان
والرسوم  دينار   10127  : 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 خالد ابو عواد وشركاه
المبلغ المبين اعاله 

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

الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ جنوب عمان

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليها بالنشر

صادرة عن محكمة صلح حقوق عمان
رقم الدعوى: 2020/9824

القاضي: فتون بدران.
أحمد  علي  مني  عليها:  المدعى  اســم 

العمري
وعنوانها: مجهولة مكان اإلقامة حاليًا.

الموافق  األربعاء  يوم  يقتضي حضورك 
صباحًا   8:30 الساعة   2020/7/15
والتي  أعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
العربية  التامين  شركة  عليك  أقامتها 
المحدودة  العامة  المساهمة  االردن   -

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

المحاكمات المدنية.
لقلم  مراجعتك  يقتضي  مــالحــظــة: 
المحكمة لغايات تسليمك الئحة الدعوى 
ذات الرقم أعاله وقائمة البينات المقدمة 

فيها ومرفقاتها.

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ
محكمة بداية عمان

رقم الدعوى التنفيذية : 
2019/38095 –سجل عام-ص

رامي   : )المدين(  عليه  المحكوم  اسم 
فؤاد عثمان البلبيسي. 

وعنوانه : مجهول مكان االقامة حاليا . 
/2-5  : التنفيذي  السند   / اإلعالم  رقم 

)8354-2017 ( سجل عام        تاريخه 
  . 2017/09/28

محل صدوره : تنفيذ  عمان
دينار   )500( الــديــن   / بــه  المحكوم 
المحاماة  واتعاب  والمصاريف  والرسوم 

والفوائد القانونية.
تؤدي خالل خمسة عشر  أن  يجب عليك 
يوما تلي تاريخ تبلغك هذا اإلخطار الى 
التامين  شركة   / الدائنة  لها  المحكوم 
 / العامة  المساهمة   - –االردن  العربية 
المبلغ  المعشـر  حسـام  المحامي  وكيلها 

المبين أعاله . 
وإذا انقضت هذه المدة ولم تؤدي الدين 
 ، القانونية  التسوية  أو تعرض  المذكور 
ستقوم دائرة التنفيذ بمباشرة المعامالت 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك. 
مأمور التنفيذ 
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