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اعـالن بيع اول بالمزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية الزرقاء
في الدعوى التنفيذية رقم 2016/6540 

والمتكونة فيما بين: 
الدائن المرتهن:-البنك العربي ش.م.ع.

والمدين الراهن:-  شركة جوابرة لالجنحة الفندقية ذ م م
بكفالة عقار نضال عبد الكريم داود جوابرة

 يعلن للعموم بأنه مطروح للبيع بالمزاد العلني في الدعوى التنفيذية رقم اعاله قطعة االرض 
رقم )6302 (  حوض رقم )4( البتراوي الجنوبي  لوحة رقم )22( / البتراوي من اراضي الزرقاء 
ومساحتها )743.69 (م2 والمرهونة لصالح الدائن)المرتهن( البنك العربي ش.م.ع ضمانا لدين 
داود  الكريم  عبد  نضال  عقار  بكفالة  م   م  ذ  الفندقية  لالجنحة  جوابرة  شركة  المدين)الراهن( 
جوابرة بموجب سند تامين الدين الصادر عن مديرية تسجيل اراضي الزرقاء رقم )374( معاملـة 
اضافة  دينار  الف  )500000( خمسمائة  بقيمة  االولى  الدرجة  /2014/3 من  تاريـخ  16    )78(

للرسوم والمصاريف والفائدة  حتى السداد التام.
وصف العقار : 

القطعة رقم 6302 على  .تقع  باء  أمامي بأحكام سكن  بارتداد  القطعة  تجاري طولي  تنظيم  
شارع الكرامة وشارعين فرعيين في الزرقاء الجديدة –قرب دوار الفالح .والخدمات متوفرة .وهي 

من نوع  الملك.
القطعة مقام عليها بناء من الطوب االسمنتي والخرسانة المسلحة ثالث واجهات حجر .عبارة عن 

اجنحة فندقية تعرف باسم الجوابرة لألجنحة الفندقية .وهو مكون من :
طابق تسوية ثانية مساحته 387 متر مربع تقريبًا. طابق خدمات مطبخ وغسيل.

طابق تسوية اولى مساحته 387متر مربع تقريبًا ويتبع له تراس قرميد مساحته 80 متر مربع 
تقريبًا. طابق استقبال  ومكتب ادارة وصالة طعام.

.وجناح  )غرفة وصالة وحمام(  فندقية  ارضي مساحته 418 متر مربع عبارة عن 5 غرف  طابق 
فندقي عدد 2 )غرفتين وصالة وحمامين(.

طابق اول مساحته 418 متر مربع عبارة عن 5 غرف فندقية غرفة وصالة وحمام( .وجناح فندقي 
عدد 2 )غرفتين وصالة وحمامين(.

.وجناح  وحمام(  وصالة  غرفة  فندقية  غرف   5 عن  عبارة  مربع  متر   418 مساحته  ثاني   طابق 
فندقي عدد 2 )غرفتين وصالة وحمامين(.

طابق ثالث  مساحته 418 متر مربع عبارة عن 5 غرف فندقية غرفة وصالة وحمام( .وجناح فندقي 
عدد 2 )غرفتين وصالة وحمامين(.

طابق رابع  مساحته 418 متر مربع عبارة عن 5 غرف فندقية غرفة وصالة وحمام( .وجناح فندقي 
عدد 2 )غرفتين وصالة وحمامين(.

طابق خامس  مساحته 418 متر مربع عبارة عن 5 غرف فندقية غرفة وصالة وحمام( .وجناح 
فندقي عدد 2 )غرفتين وصالة وحمامين(.

طابق سادس  مساحته 418 متر مربع عبارة عن 5 غرف فندقية غرفة وصالة وحمام( .وجناح 
فندقي عدد 2 )غرفتين وصالة وحمامين(.

ورخام  جرانيت   والثانية  االولى  التسوية  .وبالط  جرانيت  الدرج  .بالط  جيدة  البناء  تشطيبات 
.ويوجد مصعد . الشبابيك المنيوم مع اباجورات .واالبواب خشب بلوط مع زرافيل تفتح بالبطاقة 
.البناء  باركيه  سيراميك  والممرات  سيراميك  العليا  الطوابق  .بالط  حمامات  .اطقم  االلكترونية 

مجهز بنظام حريق ونظام أمان.
قدر سعر المتر المربع لالرض  ب )500( دينار وبقيمة اجمالية =743.69*500=371845 دينار.

البناء  التشطيبات ونوعية  االعتبار  بالمتوسط بعد االخذ بعين  للبناء  المربع  المتر  كما قدر سعر 
واالستهالك  ب)150( دينار  لطوابق التسوية وبقيمة اجمالية : 

=)387+387( * 150=116100 دينار
و ب100 دينار للمتر لتراس القرميد

 =80 *100=8000 دينار  
و ب200 دينار للمتر المربع للطوابق من االرضي حتى السادس 

= 418 *7 *200 =585200 دينار .
فتكون القيمة االجمالية  لألرض وما عليها

 1081145  = 585200 + 8000+  116100+  371845
 مليون وواحد وثمانون الف ومائة وخمسة واربعون دينار  

 فمن لديه رغبة بالشراء عليه مراجعة دائرة تنفيذ محكمة بداية الزرقاء  خالل خمسة عشر  يوما 
من اليوم التالي لنشر هذا اإلعالن في صحيفة  محلية او الدخول الى موقع المزادات اإللكتروني 
الخاص بوزارة العدل  »https://auctions.moj.gov.jo« مصطحبا معه 10% من القيمة المقدرة 

كتأمينات علما بان اجور الداللة والطوابع  والنشر على المزاود االخير.
مأمور تنفيذ محكمة بداية الزرقاء

اعـالن بيع اول بالمزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية الزرقاء
في الدعوى التنفيذية رقم 2016/6539 

والمتكونة فيما بين: 
الدائن المرتهن:-البنك العربي ش.م.ع.

والمدين الراهن:-  شركة جوابرة لالجنحة الفندقية ذ م م
بكفالة عقار نضال عبد الكريم داود جوابرة 

 يعلن للعموم بأنه مطروح للبيع بالمزاد العلني في الدعوى التنفيذية رقم اعاله قطعة االرض 
رقم )6330 (  حوض رقم )4( البتراوي الجنوبي  لوحة رقم )22( / البتراوي من اراضي الزرقاء 
ومساحتها )513.88 (م2 والمرهونة لصالح الدائن)المرتهن( البنك العربي ش.م.ع ضمانا لدين 
داود  الكريم  ذ م م   بكفالة عقار نضال عبد  الفندقية  المدين)الراهن( شركة جوابرة لالجنحة 
جوابرة بموجب سند تامين الدين الصادر عن مديرية تسجيل اراضي الزرقاء رقم )375( معاملـة 
)79( تاريـخ  16  /2014/3 من الدرجة االولى بقيمة )120000( دينار مائة وعشرون الف دينار 

اضافة للرسوم والمصاريف والفائدة  حتى السداد التام.
وصف العقار : 

تقع هذه القطعة في حوض رقم )4( البتراوي الجنوبي قرية البتراوي من اراضي الزرقاء تنظيمها 
سكن )ب( شكلها منتظم .

مساحتها 513.88 م2 حسب سند التسجيل رقم ZA-56492-2016 مالكها  نضال عبد الكريم 
داود جوابرة –كامال. 

تقع على شارع الشيخ حمود فليح القالب من الجهه الغربية وتميل ميل طبيعي باتجاه الشرق تقع 
شمال فندق الجوابرة . وتبعد عن دوار )الجيه كيه( مسافة 430 م الى الشمال الغربي منه مستوى 

الحي سكن مستوى جيد جدًا. خاليه من االبنية والمزروعات والخدمات متوفرة.
التقدير:

السعار  الدائمة  والمتابعه  اطالع   وعلى  الخبراء  خبرة  على  وبناءًا  العقار  هذا  لموقع  بالنسبة 
االراضي والشقق في المنطقة واستخدام مبدا المقارنة بين العقار ومثيالته من العقارات وتسوية 
الفروقات وبعد االستئناس بأسعار االراضي في هذه المنطقة ومراعاة اسعار االراضي المجاورة 

ومراعاة موقع ومساحة هذا العقار وبعده وقربه من الخدمات وحالته قدرالعقا ر  كمايلي :
سعر المتر المربع 150 دينار لالرض 

513.88 م2*150د/ م2  =77082 دينار ) سبعه وسبعون الفا واثنان وثمانون دينارا
فمن لديه رغبة بالشراء عليه مراجعة دائرة تنفيذ محكمة بداية الزرقاء  خالل خمسة عشر  يوما 
من اليوم التالي لنشر هذا اإلعالن في صحيفة  محلية او الدخول الى موقع المزادات اإللكتروني 
الخاص بوزارة العدل »https://auctions.moj.gov.jo«  مصطحبا معه 10% من القيمة المقدرة 

كتأمينات علما بان اجور الداللة والطوابع  والنشر على المزاود االخير.
مأمور تنفيذ محكمة بداية الزرقاء

العالناتكم في 
الدستور
560٨000

فرعي 1442 - 1441

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليهم صادر عن محكمة بداية 

حقوق عمان
ادارة الدعوى المدنية

رقم الدعوى : 2019/3730         
                          2019/  942  : ــوى  ــدع ال ادارة  ملف  رقــم 

هيئة القاضي : هيثم خوالدة . 
طالبة التبليغ )المدعية( : شركة التأمين العربية 
المحامي  وكيلها   / العامة  المساهمة  االدرن   –

حسام المعشر.
المطلوب تبيلغهم )المدعى عليهم( : 1. بسام 

عدنان محمود قزعة
2. موسى خالد موسى الخوار 
3. علي شايش راكان البخيت 

 وعنوانهم :  مجهولين مكان اإلقامة حاليا . 
الــثــالثــاء  ــد  ــ االح ــوم  يـ حــضــوركــم  يقتضي 
للنظر  صباحا  التاسعة  الساعة   2020/9/29
عليكم  أقامتها  والتي  أعاله  رقم  الدعوى  في 
المساهمة  االردن   - العربية  التامين  شركة 

العامة / وكيلها المحامي حسام المعشر .
تطبق  المحدد  الموعد  في  تحضروا  لم  فــإذا 
قانون  في  عليها  المنصوص  األحكام  عليكم 

أصول المحاكمات المدنية . 
الدعوى  ادارة  قلم  مراجعة  عليكم   : مالحظة 
المدنية  لتسلم المستندات المتعلقة بالدعوى.

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه بالنشر

صادرة عن محكمة صلح حقوق عمان
رقم الدعوى: 2020/13593.

القاضي: أحمد الطراونة.
اسم المدعى عليه: موسى راغب موسى 

منسي.
وعنوانه: مجهول مكان اإلقامة حاليًا.

يقتضي حضورك يوم الخميس الموافق 
صباحًا   8:30 الساعة   2020/9/24
والتي  أعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
العربية  التامين  شركة  عليك  أقامتها 
المحدودة  العامة  المساهمة  االردن   -

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

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

فيها ومرفقاتها.

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعي 
عليه صادرة عن محكمة صلح  حقوق 

غرب عمان /بالنشر 
رقم الدعوى  )2299/ 2020 (

سجل عام 
احمد  ــوزي  ف غدير    : القاضي  الهيئة 

عقيالن
اسم المدعي عليه و عنوانه : محمد نافع 

يوسف السواعير    
بناية  تغريد  االميره  شارع  الحمام  مرج 

رقم 11
يقتضي حضورك يوم  االربعاء    الموافق  

30 / 9 /2020 الساعة  08:30
التي  و  أعاله  رقم  الدعوى  في  للنظر    
لخدمات  األردنية  الشركة  عليك  أقامها 
الهواتف المتنقلة )زين ( وكيلها المحامي 

محمود العبادي
فان لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها   المنصوص  االحكام  عليك 
أصول  وقانون   الصلح  محاكم  قانون 
المحاكمات المدنية  شرح القائم بالتبليغ 
المحكمه  صلح  قلم  مراجعة  وعليك   ،

الستالم مرفقات الدعوى .

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعي 
عليه صادرة عن محكمة صلح  حقوق 

غرب عمان /بالنشر 
رقم الدعوى  )2300/ 2020 (

سجل عام 
محمود  نافع  محمود    : القاضي  الهيئة 

رحال    
طلعت   : عنوانه  و  عليه  المدعي  اسم 

عبدالرحمن محمد الصاوي  
رقم  بناية  صوبر  حسني  شارع  البيادر 

15
يقتضي حضورك يوم  الثالثاء    الموافق  

29 / 9 /2020 الساعة  08:30
التي  و  أعاله  رقم  الدعوى  في  للنظر    
لخدمات  األردنية  الشركة  عليك  أقامها 
الهواتف المتنقلة )زين ( وكيلها المحامي 

محمود العبادي
فان لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها   المنصوص  االحكام  عليك 
أصول  وقانون   الصلح  محاكم  قانون 
المحاكمات المدنية  شرح القائم بالتبليغ 
المحكمه  صلح  قلم  مراجعة  وعليك   ،

الستالم مرفقات الدعوى .

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعي 
عليه صادرة عن محكمة صلح  حقوق 

غرب عمان /بالنشر 
رقم الدعوى  )217٨/ 2020 (

سجل عام 
عارف  عدنان  هبه   : القاضي   الهيئة 

جعفر
ناصر   : عنوانه  و  عليه  المدعي  اســم 

سليمان علي نواصره
المدارس  خلف  السابع  الدوار  الصويفيه 

االمريكيه عماره 16
يقتضي حضورك يوم  االثنين     الموافق  

5 / 10 /2020 الساعة  08:30
التي  و  أعاله  رقم  الدعوى  في  للنظر    
لخدمات  األردنية  الشركة  عليك  أقامها 
الهواتف المتنقلة )زين ( وكيلها المحامي 

محمود العبادي
فان لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها   المنصوص  االحكام  عليك 
أصول  وقانون   الصلح  محاكم  قانون 
المحاكمات المدنية  شرح القائم بالتبليغ 
المحكمه  صلح  قلم  مراجعة  وعليك   ،

الستالم مرفقات الدعوى .

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعي 
عليه صادرة عن محكمة صلح  حقوق 

غرب عمان /بالنشر 
رقم الدعوى  )2297/ 2020 (

سجل عام 
الهيئة القاضي :  ايناس سند عبدالجليل 

المهيرات
اسم المدعي عليه و عنوانه : احمد جمال 

يوسف عيد    
 27 عماره  السير  ادارة  خلف  الجندويل 

شارع ياسر العبادي
يقتضي حضورك يوم  االربعاء    الموافق  

30 / 9 /2020 الساعة  08:30
التي  و  أعاله  رقم  الدعوى  في  للنظر    
لخدمات  األردنية  الشركة  عليك  أقامها 
الهواتف المتنقلة )زين ( وكيلها المحامي 

محمود العبادي
فان لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها   المنصوص  االحكام  عليك 
أصول  وقانون   الصلح  محاكم  قانون 
المحاكمات المدنية  شرح القائم بالتبليغ 
المحكمه  صلح  قلم  مراجعة  وعليك   ،

الستالم مرفقات الدعوى .

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعي 
عليه صادرة عن محكمة صلح  حقوق 

غرب عمان /بالنشر 
رقم الدعوى  )2301/ 2020 (

سجل عام 
عارف  عدنان  هبه   : القاضي   الهيئة 

جعفر
عادل   : عنوانه  و  عليه  المدعي  اســم 

محمود خليل جبران
مقابل  البيادر  امن  مركز  خلف  البيادر 

دائرة االحوال المدنيه 
يقتضي حضورك يوم  االثنين     الموافق  

5 / 10 /2020 الساعة  08:30
التي  و  أعاله  رقم  الدعوى  في  للنظر    
لخدمات  األردنية  الشركة  عليك  أقامها 
الهواتف المتنقلة )زين ( وكيلها المحامي 

محمود العبادي
فان لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها   المنصوص  االحكام  عليك 
أصول  وقانون   الصلح  محاكم  قانون 
المحاكمات المدنية  شرح القائم بالتبليغ 
المحكمه  صلح  قلم  مراجعة  وعليك   ،

الستالم مرفقات الدعوى .

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعي 
عليه صادرة عن محكمة صلح  حقوق 

غرب عمان /بالنشر 
رقم الدعوى  )2203/ 2020 (

سجل عام 
الهيئة القاضي :  ايناس سند عبدالجليل 

المهيرات
اسم المدعي عليه و عنوانه : حسن عايد 

منسي الفقها
الدوار السابع خلف مجمع نادر للخلويات 

بناية 13
يقتضي حضورك يوم  االربعاء    الموافق  

30 / 9 /2020 الساعة  08:30
التي  و  أعاله  رقم  الدعوى  في  للنظر    
لخدمات  األردنية  الشركة  عليك  أقامها 
الهواتف المتنقلة )زين ( وكيلها المحامي 

محمود العبادي
فان لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها   المنصوص  االحكام  عليك 
أصول  وقانون   الصلح  محاكم  قانون 
المحاكمات المدنية  شرح القائم بالتبليغ 
المحكمه  صلح  قلم  مراجعة  وعليك   ،

الستالم مرفقات الدعوى .

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعي 
عليه صادرة عن محكمة صلح  حقوق 

غرب عمان /بالنشر 
رقم الدعوى  )2204/ 2020 (

سجل عام 
الهيئة القاضي :  ايناس سند عبدالجليل 

المهيرات
عبداهلل   : عنوانه  و  عليه  المدعي  اسم 

محمد عبداهلل العوامله
رقم  بناية  صوبر  حسني  شارع  البيادر 

15
يقتضي حضورك يوم  االربعاء    الموافق  

30 / 9 /2020 الساعة  08:30
التي  و  أعاله  رقم  الدعوى  في  للنظر    
لخدمات  األردنية  الشركة  عليك  أقامها 
الهواتف المتنقلة )زين ( وكيلها المحامي 

محمود العبادي
فان لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها   المنصوص  االحكام  عليك 
أصول  وقانون   الصلح  محاكم  قانون 
المحاكمات المدنية  شرح القائم بالتبليغ 
المحكمه  صلح  قلم  مراجعة  وعليك   ،

الستالم مرفقات الدعوى .
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وزارة العدل
دائرة تنفيذ سحاب

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-7 
)9٨9- 2020( سجل عام ص

اسم المحكوم عليه / المدين :
محمد ابراهيم عامر الزيود 

العنوان: سحاب / سحاب 
-16(  /  1-7  : التنفيذي  السند  االعــالم  رقم 

2020( – سجل عام
تاريخه : 2020/7/15

محل صدوره : تنفيذ سحاب
والرسوم  دينار   3000   : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

وكيلها   / الدهانات  لتجارة  عمان  سرايا  شركة 
المحامي اشرف ابو عوض 0795999414

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

الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ سحاب

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 1-2 )2020-2056( 

سجل عام
تاريخ الحكم : 2020/9/7 

طالب التبليغ وعنوانه : حسان محمد كريم الحسامي / مالك 
مؤسسة الحسامي لتجارة االطارات   

محالت  االردني  االسالمي  البنك  بجانب  علندا  ابو   / عمان 
الحسامي لالطارات 

المطلوب تبليغه وعنوانه : 
فيصل شكري محمد نمورة 

عمان / ابو علندا الدوار الرئيسي بجانب بنك االسكان 
خالصة الحكم :

لذا وتأسيسًا على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي:-
قانون  من  و1/11(   10( المادتين  بأحكام  عماًل  أوال:- 
التجارة،  قانون  من   )224 )123و186و  والمواد  البينات، 
المدعى  إلزام  العدلية،  األحكام  والمادة )1818( من مجلة 

عليه بالمبلغ المدعى به والبالغ )330( دينار.
أصول  قانون  من   )167( الــمــادة  بأحكام  عماًل  ثانيًا:- 
بالفائدة  عليه  الــمــدعــى  إلـــزام  المدنية  المحاكمات 
بتاريخ    الواقع  كمبيالة  اول  استحقاق  تاريخ  من  القانونية 

2020/11/30 وحتى السداد التام . 
أصول  قانون  من   )161( الــمــادة  بأحكام  عماًل  ثالثًا:- 
بالرسوم  عليه  الــمــدعــى  ــزام  إلـ المدنية  المحاكمات 

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

أتعاب محاماة مقدارها )17.5(  دينار .
حكمًا وجاهيا بحق المدعي وبمثابة الوجاهي بحق المدعى 
حضرة  باسم  علنًا  وأفهم  صدر  لالعتراض  قاباًل  عليه 
صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبد اهلل الثاني بن الحسين 

حفظه اهلل ورعاه بتاريخ 2020/9/7

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق سحاب  

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه  / بالنشر

رقم الدعوى :1-7 )171- 2020 ( 
سجل عام

فهيم  محمد  منتصر   : القاضي  الهيئة/ 
الذنيبات   

اسم المدعى عليه وعنوانه : 
ــال الــديــكــور  ــم شــركــة الــمــؤهــلــه الع

والتصميم الداخلي 
مجمع   – الجاردنز   / عمان   : عنوانه    

جوهرة الجاردنز 96 – ط/2 – مكتب 2 
الموافق  االحد   : يوم  حضورك  يقتضى 

 2020/9/27
الساعة 9:00

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك المدعي :

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

المحاكمات المدنية .

وزارة العدل
محكمه بداية حقوق العقبة

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى عليه 
/ بالنشر

رقم الدعوى :2-35 )2020-33( 
سجل عام

الهيئة القاضي : سليمان علي سليمان عمايره  
اسم المدعى عليهم وعنوانهم :

بصفته  المحيسن  مــرشــد  ســالــم  هــشــام   •  
الشخصية وبصفته ممثال مالكا للمدعي عليها 
بالتوقيع عنها في  امواج ومخول  االولى شركة 

كافة االمور االدارية والمالية والقضائية 
والزيوت  للمحروقات  امــواج  محطه  شركة   •  

المعدنيه 
 /  )1( رقــم  ميناء  مقابل   / العقبة   : العنوان 

المحدود – محطة امواج للمحروقات 
الموافق  الخميس   : يــوم  حضورك  يقتضى 

 2020/9/24
الساعة 9:00

اقامها  والتي  اعــاله  رقم  الدعوى  في  للنظر 
عليك :

محمد  وكيله  العز  ابــو  عاطي  معروف  ــور  ان
عامه  وكاله  بموجب  العز  ابو  عاطي  معروف 
عدل  كاتب  عن  صــادرة   )2019/1230( رقم 

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

الصلح وقانون اصول المحاكمات المدنية.

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان 

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه / بالنشر

رقم الدعوى :1-2 )2263- 2020 
( سجل عام

كريم  احمد  ــوده  ع القاضي:  الهيئة/ 
الحسامي   

اسم المدعى عليه وعنوانه : 
خليل محمدسعيد خليل خربوطلى

النهارية  القويسمة   / عمان   : العنوان 
شارع ثقف بن عمر عمارة رقم 53

يقتضى حضورك يوم : االثنين الموافق 
 2020/9/28
الساعة 9:00

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك المدعي :

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

المحاكمات المدنيه .

وزارة العدل
دائرة تنفيذ شمال عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 
1-11)26٨0- 2020(سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
احمد حامد خالد ابو غزاله

العنوان: عمان / خلدا حي البشاير عماره 17
رقم االعالم السند التنفيذي : 1  

تاريخه : 
محل صدوره : تنفيذ شمال عمان

والرسوم  دينار   530  : 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 : 

احمد خالد احمد هديب 
المبلغ المبين اعاله 

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

الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ شمال عمان 

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان 

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه / بالنشر

رقم الدعوى :1-2 )191٨- 2020 
( سجل عام

محمد  حمزه  ــاء  وف القاضي:  الهيئة/ 
غرايبه   

اسم المدعى عليه وعنوانه : 
اياد فؤاد احمد الحاوي

العنوان : عمان / الجويدة حي الباير ش 
المدارس بناية 8 ط2

الموافق  االحد   : يوم  حضورك  يقتضى 
 2020/9/27
الساعة 8:30

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك المدعي :

الملك  عيسى  ومحمد  رجــائــي  شركة 
شركة منذر عيسى الملك واخوانه سابقا

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

المحاكمات المدنيه .

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 
)12312- 2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
فايز توهان حمدان حسن

شارع   – العين  راس   – عمان   / عمان  العنوان: 
القدس – يعمل في مستشفى القدس

رقم االعالم السند التنفيذي : 3  
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ عمان
والرسوم  دينار   1270  : 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 : 

عوده محمد حسين صالح 
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 عمان

مذكرة تبليغ موعد جلسه للمدعى 
عليه / بالنشر

رقم الدعوى :1-5 )2020-15463 
( سجل عام

يوسف  عمر  محمد   : القاضي  الهيئة 
محمد العرود  

اسم المدعى عليه وعنوانه:
محل اكرم مقبل لالكسسوارات 

مقابل   – البلد  وسط   / عمان   : العنوان 
اكــرم  محل  االســالمــي  العربي  البنك 

مقبل لالكسسوارات
الموافق  االحد   : يوم  حضورك  يقتضى 

 2020/9/27
الساعة 9:00

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك المدعي :

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

المحاكمات المدنية.

وزارة العدل
دائرة تنفيذ العقبة

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-35 
)16٨0- 2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
محمد عبد المحسن سالم القوابعه 

مقابل   – الثالثة  السكنية   / العقبة  العنوان: 
الجامع – مقابل السوق

رقم االعالم السند التنفيذي : 
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ العقبة
والرسوم  دينار   1450  : 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 : 
جهاد مطلق حامد الزبن 

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

الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ العقبة

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق الشونة الجنوبية 

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه / بالنشر

رقم الدعوى :1-14 )117- 2020 
( سجل عام

الكريم  عبد  ــراد  م القاضي:  الهيئة/ 
محمود ابو ادعيج   

اسم المدعى عليه وعنوانه : 
مالك محمود سالم ابو رمان

 – الكرامه   / الجنوبية  الشونة   : العنوان 
دخله الصحه

يقتضى حضورك يوم : االثنين الموافق 
 2020/9/28
الساعة 9:00

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك المدعي :

عوده سالم عياد الجماعين واخرون 
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 / بالنشر
رقم الدعوى :3-4  )2020-45٨6 

( سجل عام
احمد  سهيل  رشــا   : القاضي  الهيئة/ 

الناصر      
اسم المشتكى عليه : 

سمير حكمت سليم ابراهيم
– شارع  السابع  الدوار   / عمان   : العنوان 

االنيس دخلة على اليمين عمارة رقم 1
التهمه : شيك ال يقابله رصيد )421(  

يقتضى حضورك يوم : االثنين  الموافق 
 2020/9/28
الساعة 00: 9

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

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

المحاكمات الجزائيه.

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق ناعور

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه / بالنشر

رقم الدعوى :1-6 )2020-205 ( 
سجل عام

بــركــات  سليمان   : الــقــاضــي  الهيئة 
عبدالرحمن البخيت   

اسم المدعى عليهم وعنوانهم :
 • شركة خالد غالب الشنابله وشريكته

 • خالد غالب محمد الشنابله 
 • روال محمد سالمه مشوح 

العنوان : الكرك / مجهول مكان االقامة
الموافق  االحد   : يوم  حضورك  يقتضى 

 2020/10/4
الساعة 9:00

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك المدعي :

احمد سيد سند شهاب الدين
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات المدنية.

وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ بالنشر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )6102- 

2019( سجل عام ك
اسم المحكوم عليه / المدين :

       خليل برجس خلف الحامد   
      العنوان: عمان / ضاحية االمير علي شارع 

احمد االقطش رقم البناء 33
رقم االعالم السند التنفيذي : 1 

تاريخه : 
محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان

والرسوم  دينار   210  : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت 
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

وائل عبد السالم جمعه ابو نجم 
المبلغ المبين اعاله 

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

الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل
دائرة تنفيذ العقبة

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-35 
)16٨1- 2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليهم / المدين :
 • صايل محمد طعمه مصطفى 

 • رامي محمد فندي هزيم
العنوان: العقبة / الرمال – مقابل سوق الرمال 

الجديد
رقم االعالم السند التنفيذي : 

تاريخه : 
محل صدوره : تنفيذ العقبة

والرسوم  دينار   1300  : 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 : 
فاتن محمود احمد الشواش 

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

الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ العقبة

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء عمان

مذكرة تبليغ مشتكى عليه مدعى 
عليه بالحق الشخصي / بالنشر

رقم الدعوى :3-5  )2020/9900 
( سجل عام

ابو  محمد  ابراهيم  داريــن   : القاضي  الهيئة/ 
غبوش      

اسم المشتكى عليهم : 
 • رامي جمال بكر الحسن
 • روان جمال بكر الحسن

 • موفق محمد جاد اهلل ادعيس
اسكان   – علندا  ابو   – عمان  عمان/   : العنوان 

الكهرباء – بجانب سوبر ماركت الشروق
التهمه : االحتيال )417(

الموافق  االثنين   : ــوم  ي حــضــورك  يقتضى 
 2020/10/5
الساعة 8:30

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

محمود روحي عبدالكريم ناصر
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق عليك 
محاكم  قانون  في  عليها  المنصوص  االحكام 

الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائيه.

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق العقبة

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه / بالنشر

رقم الدعوى :1-35 )2020-730 
( سجل عام

محمود  بركات  حال   : القاضي  الهيئة 
الذنيبات   

اسم المدعى عليه وعنوانه :
عليا محمود يوسف عنكه

 – الشرقية  الوحدات   / العقبة   : العنوان 
بداللة المدعي

يقتضى حضورك يوم : االثنين الموافق 
 2020/9/28
الساعة 9:00

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك المدعي :

اياد عبد الرحيم احمد حسين 
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات المدنية.

وزارة العدل
دائرة تنفيذ غرب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 
4-11)75٨- 2020(سجل عام ب

اسم المحكوم عليه / المدين :
محمد خليل خالد ابو حسنه 

العنوان: عمان / وادي السير شارع حيدر علييف 
– مقابل المركز الصحي / عمارة رقم 138

 رقم االعالم السند التنفيذي : 2-4 / )1024-
2019( – سجل عام

تاريخه : 2019/11/25
محل صدوره : تنفيذ غرب عمان

والرسوم  دينار   20000  : 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 : 

ابراهيم مصطفى عليان البطنيجي 
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 غرب عمان 

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء عمان

مذكرة تبليغ مشتكى عليه مدعى 
عليه بالحق الشخصي / بالنشر

رقم الدعوى :3-5  )2020/12٨77 
( سجل عام

صالح  سالم  محمد   : القاضي  الهيئة/ 
الخريسات        

اسم المشتكى عليه : 
احمد سمير اكرم مقبل 

العنوان : عمان/ وسط البلد مقابل البنك 
مقبل  ــرم  اك محل  االســالمــي  العربي 

لالكسسوارات 
التهمه : شيك ال يقابله رصيد )421( 

الموافق  االحد   : يوم  حضورك  يقتضى 
 2020/9/27
الساعة 9:00

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

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

المحاكمات الجزائيه.

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان 

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى عليه 
/ بالنشر

رقم الدعوى :1-2 )2043- 2020 ( 
سجل عام

الهيئة/ القاضي: وفاء حمزه محمد غرايبه   
اسم المدعى عليه وعنوانه : 

شركة الفاعوري التجارية
والتلفزيون  االذاعــة  ش   / عمان   : العنوان 

بجانب بنك االردن  
الموافق  ــد  االح  : يــوم  حضورك  يقتضى 

 2020/9/27
الساعة 9:00

اقامها  والتي  اعاله  الدعوى رقم  للنظر في 
عليك المدعي :

الجبر  ســالــم  ابــراهــيــم  سليمان  شــركــة 
شركة  التجاري  االســم  صاحبة  وشريكه 

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

المدنيه .
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