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وزارة العدل
دائرة تنفيذ ناعور

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-6 
)444- 2020( سجل عام - ك

اسم المحكوم عليهم / المدين :
 • مهدى حسين عبد الرحمن مصلح
 • مهند حسين عبد الرحمن مصلح 

ماركت  سوبر  خلف   – ناعور   / ناعور  العنوان:  
الدكنجي

رقم االعالم السند التنفيذي : 18 
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ ناعور
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 : 

        وائل محمد نعيم رجب زيتون    
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 ناعور

وزارة العدل
محكمة بداية حقوق الزرقاء 

مذكرة تبليغ الئحة دعوى خاصة 
بالدعاوى التابعة لتبادل اللوائح / 

بالنشر
رقم الدعوى : 2-10 / )242 - 

2020( سجل عام 
طالب التبليغ وعنوانه  : 

نبيل موسى ابراهيم الحميدات 
 – االوسط  الشرق  دوار   – مادبا  شارع   – عمان 
مكتب   – الثاني  الطابق   – سنتر  فــراج  مجمع 

رقم 201 
المطلوب تبليغه و عنوانه :

محمود ابراهيم عبد اهلل جراد 
– شارع 36- مقابل  الجديدة  الزرقاء   / الزرقاء 

القاضي المركزي 
موضوع الدعوى : دعوى اجراء محاسبة    

قلم  : عليك مراجعة  تبليغها  المطلوب  األوراق 
من  يوما  ثالثين  خالل  الزرقاء  حقوق  بداية 
الدعوى  الئحة  الستالم  ــالن  االع هــذا  تاريخ 
وتوكيل محامي وتقديم الئحة جوابيه وحافظة 
مستندات ومرفقاتها ومذكرة دفوع واعتراضات 

وقائمة بينات 
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وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 
)2448- 2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
       بالل غازي عبد بكر  

      العنوان: عمان / القويسمة – شارع الكراجات 
– محالت الحياة للدواجن

رقم االعالم السند التنفيذي : 1
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان
والرسوم  دينار   450  : الدين  به  المحكوم 

والفوائد القانونية 
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

دعاء محمود طه الحروب
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
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وزارة العدل
محكمه صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 5-1 )7845-2020( سجل عام

تاريخ الحكم : 2020/6/29
االساسيه  للمواد  التجاريه  شركة   : وعنوانه  التبليغ  طالب 

ذ.م.م 
عمان/ مجموعة شعبان - القسطل 

المطلوب تبليغهم وعنوانهم : 
زياد  ماركت  سوبر  مالك  الخوالده  اصبيح  سليمان  زياد   •  

الخوالده
 • فادي سامي يوسف عبد اهلل 

الثوره  شــارع   – الكبرى  العربيه  الثورة  ضاحية   / الزرقاء 
العربيه الكبرى 
خالصة الحكم :
منطوق الحُكم

وبالبناء على ما تقدم تقرر المحكمة الحكم بما يلي :
أواًل: عماًل بأحكام المواد )87 و 2/199 و202 و 213 و 465 
و522 و950 و 967(   من القانون المدني والمادتين )10 
و11( من قانون البينات إلزام المدعى عليهما )زياد سليمان 
اصبيح الخوالدة بصفته الشخصية وبصفته صاحب العنوان 
يوسف  سامي  وفادي  الخوالدة  زيادة  ماركت  سوبر  التجاري 
عبد اهلل  ( بأن يدفعا بالتكافل والتضامن  للمدّعية )الشركة 
التجارية للمواد األساسية( مبلغ )3231( دينار و)685( فلس.

قانون  من  )161و166و2/167(  المواد  بأحكام  ثانيًا:عماًل 
المدنية والمادة )4/46( من قانون نقابة  المحاكمات  أصول 
المحامين النظاميين تضمين المدعى عليهما )زياد سليمان 
اصبيح الخوالدة بصفته الشخصية وبصفته صاحب العنوان 
يوسف  سامي  وفادي  الخوالدة  زيادة  ماركت  سوبر  التجاري 
عبد اهلل  (  بالتكافل والتضامن  الرسوم والمصاريف ومبلغ 
) 162 ( دينار اتعاب المحاماة والفائدة القانونية بواقع )%9( 
تسري سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية في 2020/6/2 

وحتى السداد التام. 
حكمًا وجاهيًا بحق المدعية وبمثابة الوجاهي بحق المدعى 
حضرة  باسم  علنًا  وأفهم  صدر  لالعتراض  قابال  عليهما 
الحسين  الثاني بن  الملك عبداهلل  الهاشمية  الجاللة  صاحب 

المعظم )حفظه اهلل( بتاريخ  2020/6/29.

وزارة العدل
دائرة تنفيذ العقبة

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-35 
)1781- 2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
عزمي محمد عبد الكريم الكساب 

العنوان: العقبة / العقبة – المنطقة العاشرة – 
خلف مدرسة واحة الفكر

رقم االعالم السند التنفيذي : 
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ العقبة
والرسوم  دينار   2917  : 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 : 
كمال يونس حسين المعايطه 

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

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )2786- 
2020( سجل عام ص

اسم المحكوم عليه / المدين :
مصطفى محمود خميس حسنين

المعادي  حــي  القويسمه   / عمان  الــعــنــوان: 
الهاتف  رقــم   20 عــمــارة  مــرة  بــن  يعلي  ش 

0790075718
-1167(  1-2  : التنفيذي  السند  االعالم  رقم 

2020( سجل عام
تاريخه : 2020/6/25

محل صدوره : تنفيذ عمان / قسم جنوب عمان 
والرسوم  دينار   1350  : 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 : 

نبيل عبد الكريم خليل الزعاتره
المبلغ المبين اعاله

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

الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 
)12710- 2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليهم / المدين :
 • هيثم احمد فارس ال سيف

 • حمزه غازي ابراهيم العانود 
 / البلدية  / خلف  / خلدا  / عمان  العنوان: عمان 

عماره 20 طابق اول 
رقم االعالم السند التنفيذي : 1

تاريخه : 
محل صدوره : تنفيذ عمان

والرسوم  دينار   1000  : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

         دعاء محمود طه الحروب 
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 عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ بالنشر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 )15691- 

2020( سجل عام ك
اسم المحكوم عليه / المدين :

عدي سليم ذيب الصالح
العنوان: عمان / الوحدات – شارع العبادة سابقا 
الكيالي  سور  اخر  علي  االمام  مسجد  بجانب   –

وحدة رقم 808
رقم االعالم السند التنفيذي : 1

تاريخه : 
محل صدوره : تنفيذ عمان

والرسوم  دينار   1200  : 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 العزيز محمد عبد اللطيف جبر 

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 جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ بالنشر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )4314- 

2019( سجل عام ص
اسم المحكوم عليهم / المدين :
 • علي احمد عبد الجواد المزين 

 • عالء الدين هاني حسن ابو حويله  
 • حسن هاني حسن ابو حويله  

      العنوان: عمان / بدر االخضر ش نور الدين 
الزنكي رقم المنزل 18  بجانب بقالة الشعب  

رقم االعالم السند التنفيذي :  1-2 / )2190-
2017( – سجل عام 

تاريخه : 2017/10/31
محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان

دينار   1333.333  : الــديــن  بــه  المحكوم 
والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت 

والفائدة ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

نبيل موسى ابراهيم الحميدات 
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 شرق عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-3 
)1210- 2020( سجل عام - ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
رامي احمد ياسين ياسين

التطوير  شارع  ماركا  اسكان   / عمان  العنوان:  
عمارة 36 

رقم االعالم السند التنفيذي : 1 ، 3/ ، 3 ، 2 ، 
/2 ، /1 ، ///1 ، //1

تاريخه : 
محل صدوره : تنفيذ شرق عمان

والرسوم  دينار   1520  : 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 : 

وكيله   / البريجي  يوسف  خليل  عمر          
المحامي رافع الجالودي 

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

الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ شرق عمان

وزارة العدل
دائرة تنفيذ الرصيفة

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-13 
)1557- 2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليهم / المدين :
 • محمد اسماعيل عبد الفتاح حرب 

 • عامر شاكر حسن الحمارنه 
مقابل  الشمالي  الجبل   / الرصيفة  العنوان: 

مسجد انس بن معاويه بقالة عامر الحمارنه 
رقم االعالم السند التنفيذي : سند امانه  

تاريخه : 
محل صدوره : تنفيذ الرصيفة 

والرسوم  دينار   1100  : 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 عمر محمد العفيفي
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 الرصيفة

مذكرة تبليغ قرار حكم بالنشر
صادرة عن محكمة صلح حقوق عمان

رقم الدعوى التفذية: 
2020/12231

تاريخ الحكم: 2018/10/10
األردن  العربية  التأمين  شركة  التبليغ:  طالبة 
المحامي  وكيلها  المحدودة  العامة  المساهمة 

حسام المعشر
المطلوب تبليغهما:

بسام عودة اهلل موسى العودات.
ثائر بسام عودة اهلل العودات.

عنوانهما: مجهوال مكان اإلقامة.
خالصة الحكم:

 الزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بان 
الف  دينار(   1295( وقدره  مبلغ  للمدعية  يؤديا 
ومائتان وخمسة وتسعون  دينار ورد المطالبة 

بالباقي.
والتضامن  بالتكافل  عليهما  المدعى  تضمين 
الرسوم النسبية وكامل والمصاريف ومبلغ )65 
دينار( بدل اتعاب محاماة والفائدة القانونية من 

تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
الوجاهي  وبمثابة  المدعية  بحق  وجاهيا  حكما 
بحق  لالستئناف  قابال  عليهما  المدعى  بحق 
عليهما  المدعى  بحق  لالعتراض  و  المدعية 

صدر وافهم علنا بتاريخ 2018/10/10.

مذكرة تبليغ حكم بالنشر
صادرة عن محكمة صلح حقوق عمان

رقم الدعوى: 2020/8557.
تاريخ الحكم: 2020/7/23.

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

المعشر
شارع   – الشميساني  عمان/  وكيلها:  عنوان 

الشريف عبد الحميد شريف – بناية )3(.
المطلوب تبليغهما:

علي جمال علي حمدان.
علي هاني علي بواعنة.

وعنوانهما: مجهولي مكان اإلقامة حاليًا.
خالصة الحكم:

للمدعية  يدفع  بأن  األول  عليه  المدعى  إلزام 
مبلغ )500( دينار وتضمين المدعى عليه األول 
الرسوم النسبية والمصاريف ومبلغ )25( دينار 
تاريخ  من  القانونية  والفائدة  محاماة  أتعاب 

المطالبة وحتى السداد التام.
للمدعية  يدفع  بأن  الثاني  عليه  المدعى  إلزام 
عليه  المدعى  وتضمين  دينار   )500( مبلغ 
ومبلغ  والمصاريف  النسبية  الرسوم  الثاني 
)25( دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من 

تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
الوجاهي  وبمثابة  المدعية  بحق  وجاهيا  حكما 
صدر  لالعتراض  قابال  عليهما  المدعى  بحق 

وافهم علنا بتاريخ 2020/7/23.

وزارة العدل
محكمة صلح حقوق عمان
مذكرة تبليغ حكم/بالنشر

رقم الدعوى: )2020/6912(
سجل عام

تاريخ الحكم 2020/06/30
األردن   - العربية  التأمين  شركة  التبـــليغ:  طالب 

وكيلها األستاذ المحامي حسام المعشر.
الحميد  عبد  شارع  الشميساني-  عنوانــــــها:عمان/ 

شرف- بناية 3 – الطابق األول.
المطلوب تبليــغها: ليلى سليمان رفيفة العبادي.

أخر عنوان معروف له:مجهول مكان اإلقامة حاليًا.
األوراق المطلوب تبليغها: قرار حكم. 

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

العبادي(  )ليلى سليمان رفيفة  المدعى عليها  إلزام 
والبالغ  بــه  المدعى  المبلغ  للمدعية  تدفع  بــأن 

)499.800( دينار.
ومبلغ  والمصاريف  الرسوم  عليها  المدعى  تضمين 
من  القانونية  والفائدة  محاماة  اتعاب  دينار   )25(

تاريخ المطالبة وحتى السداد التام
حكمًا وجاهيًا بحق المدعي وبمثابة الوجاهي بحق 
علنًا  وأفهم  صدر  لالعتراض  قاباًل  عليها  المدعى 
باسم حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني 

أبن الحسين المعظم في 202/06/30

مذكرة تبليغ حكم بالنشر
صادرة عن محكمة صلح حقوق عمان

رقم الدعوى: 2020/5653.
تاريخ الحكم: 2020/7/27.

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

المعشر
شارع   – الشميساني  عمان/  وكيلها:  عنوان 

الشريف عبد الحميد شريف – بناية )3(.
المطلوب تبليغهما:

أحمد صالح حسن اسماعيل.
أحمد يوسف محمد عوض اهلل.

وعنوانهما: مجهولي مكان اإلقامة حاليًا.
خالصة الحكم:

والتضامن  بالتكافل  عليهما  المدعى  ــزام  إل
والبالغ  به  المدعى  المبلغ  للمدعية  يدفعا  بأن 
)4850( دينار وتضمينهما بالتكافل والتضامن 
أتعاب  دينار  والمصاريف ومبلغ )242(  الرسوم 
المطالبة  تاريخ  من  القانونية  والفائدة  محاماة 

وحتى السداد التام.
الوجاهي  وبمثابة  المدعية  بحق  وجاهيا  حكما 
صدر  لالعتراض  قابال  عليهما  المدعى  بحق 

وافهم علنا بتاريخ 2020/7/27.

وزارة العدل
محكمة صلح حقوق عمان
مذكرة تبليغ حكم/بالنشر

رقم الدعوى:1-5 )2020/2855(
سجل عام

تاريخ الحكم 2020/02/27
األردن   - العربية  التأمين  شركة  التبـــليغ:  طالب 

وكيلها األستاذ المحامي حسام المعشر.
الحميد  عبد  شارع  الشميساني-  عنوانــــــها:عمان/ 

شرف- بناية 3 – الطابق األول.
المطلوب تبليــغه: نور محسن محمد  دولة.

أخر عنوان معروف له: عمان- الدوار الثالث – مقابل 
فندق الرويال – عمارة رقم )3(.

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

المحكمة ما يلي:
االحكام  مجلة  من   )1818( المادة  الحكام  وسندًا 
فإن  دعواها  اثبتت  قد  المدعية  أن  وحيث  العدلية  

المحكمة تحكم ما يلي: 
المدني   القانون  من   )927( المادة  بأحكام  عماًل 
والفائدة   )340( عليها  المدعى  بــإلــزام  الحكم 
وحتى   2020/2/3 المطالبة  تاريخ  من  القانونية 

السداد التام. 
عماًل بأحكام المواد )161 و166( من قانون أصول 
قانون  من   )4/46( والــمــادة  المدنية  المحاكمات 
الرسوم  عليهما  المدعى  تضمين  المحامين  نقابة 

والمصاريف ومبلغ )17( دينار أتعاب محاماة.
حكمًا وجاهيًا بحق المدعي وبمثابة الوجاهي بحق 
علنًا  وأفهم  صدر  لالعتراض  قاباًل  عليها  المدعى 
باسم حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني 

أبن الحسين المعظم في 2020/02/27

مذكرة تبليغ حكم بالنشر
صادرة عن محكمة صلح حقوق عمان

رقم الدعوى: 2020/9262.
تاريخ الحكم: 2020/7/28.

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

المعشر
شارع   – الشميساني  عمان/  وكيلها:  عنوان 

الشريف عبد الحميد شريف – بناية )3(.
المطلوب تبليغهما:

ياسر عمار وجيه أبو غزاله.
عمار وجيه عزات أبو غزالة.

وعنوانهما: مجهولي مكان اإلقامة حاليًا.
خالصة الحكم:

بأن  والتضامن  بالتكافل  عليهما  المدعى  إلزام 
يدفعا للمدعية المبلغ المدعى به والبالغ )700( 
الرسوم  بالتكافل والتضامن  دينار وتضمينهما 
محاماة  أتعاب  دينار   )35( ومبلغ  والمصاريف 
وحتى  المطالبة  تاريخ  من  القانونية  والفائدة 

السداد التام.
الوجاهي  وبمثابة  المدعية  بحق  وجاهيا  حكما 
صدر  لالعتراض  قابال  عليهما  المدعى  بحق 

وافهم علنا بتاريخ 2020/7/28.

وزارة العدل
محكمة صلح حقوق عمان
مذكرة تبليغ حكم/بالنشر

رقم الدعوى: )2020/5107(سجل عام                  
تاريخ الحكم 2020/06/30

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

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

ــورة  ــط األس شــركــة  تبليــغها:  الــمــطــلــوب 
لالستثمارات الصناعية والتجارية.

اإلقامة  مكان  له:مجهول  معروف  عنوان  أخر 
حاليًا.

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

تقرر المحكمة ما يلي:
األســطــورة  )شــركــة  عليها  الــمــدعــى  ــزام  ــ إل
تدفع  بأن  والتجارية(  الصناعية  لالستثمارات 
للمدعية المبلغ المدعى به والبالغ )441( دينار.

والمصاريف  الرسوم  عليها  المدعى  تضمين 
والفائدة  محاماة  اتعاب  دينار   )23( 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 

2020/06/30

مذكرة تبليغ حكم بالنشر
صادرة عن محكمة صلح حقوق عمان

رقم الدعوى: 2020/8968.
تاريخ الحكم: 2020/7/28.

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

المعشر
شارع   – الشميساني  عمان/  وكيلها:  عنوان 

الشريف عبد الحميد شريف – بناية )3(.
المطلوب تبليغهما:

محمود مطلق سليم الخرشه.
سفيان محمد هالل غريب.

وعنوانهما: مجهولي مكان اإلقامة حاليًا.
خالصة الحكم:

والتضامن  بالتكافل  عليهما  المدعى  ــزام  إل
والبالغ  به  المدعى  المبلغ  للمدعية  يدفعا  بأن 
بالتكافل  وتضمينهما  ديــنــار   )490.600(
 )30( ومبلغ  والمصاريف  الرسوم  والتضامن 
من  القانونية  والفائدة  محاماة  أتعاب  دينار 

تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
الوجاهي  وبمثابة  المدعية  بحق  وجاهيا  حكما 
صدر  لالعتراض  قابال  عليهما  المدعى  بحق 

وافهم علنا بتاريخ 2020/7/28.

مذكرة تبليغ حكم
صادرة عن محكمة صلح حقوق عمان
رقم الدعوى : 2019/18050         

تاريخ الحكم : 2019/10/17
اسم طالبة التبليغ : شركة التأمين 
العربية – االردن المساهمة العامة 

/ وكيلها حسام المعشر.
عبداهلل   : تبليغه  المطلوب  اســم 

عطا حسن حسان  .
اإلقامة  مكان  مجهول   / وعنوانه 

حاليا .
خالصة الحكم : 

يدفع  ــأن  ب عليه  الــمــدعــى  الـــزام 
دينار   )780.960( مبلغ  للمدعية 
والمصاريف  الــرســوم  وتضمينه 
ومبلغ )39( دينار بدل أتعاب محاماة 
تاريخ  مــن  القانونية  والــفــائــدة 

المطالبة وحتى السداد التام .

مذكرة تبليغ حكم
صادرة عن محكمة صلح حقوق عمان
رقم الدعوى : 2019/17347         

تاريخ الحكم : 2020/1/12
اسم طالبة التبليغ : شركة التأمين 
العربية – االردن المساهمة العامة 

/ وكيلها حسام المعشر.
امجد  احمد   : تبليغه  المطلوب  اسم 

احمد الكردي   .
اإلقامة  مكان  مجهول   / وعنوانه 

حاليا .
خالصة الحكم : 

يدفع  ــأن  ب عليه  الــمــدعــى  الـــزام 
ديــنــار   )390( مــبــلــغ  لــلــمــدعــيــة 
والمصاريف  الــرســوم  وتضمينه 
ومبلغ )20( دينار بدل أتعاب محاماة 
تاريخ  مــن  القانونية  والــفــائــدة 

المطالبة وحتى السداد التام .

مذكرة تبليغ حكم
صادرة عن محكمة صلح حقوق عمان
رقم الدعوى : 2019/17346         

تاريخ الحكم : 2019/10/23
اسم طالبة التبليغ : شركة التأمين 
العربية – االردن المساهمة العامة 

/ وكيلها حسام المعشر.
شركة   : تبليغها  المطلوب  اســم 
ــارات ذات  ــســي الــوكــيــل لــتــجــارة ال

مسؤولية محدودة   .
اإلقامة  مكان  مجهولة   / وعنوانها 

حاليا .
خالصة الحكم : 

يدفع  ــأن  ب عليها  المدعى  ــزام  الـ
ديــنــار   )4000( مبلغ  للمدعية 
والمصاريف  الــرســوم  وتضمينها 
أتعاب  ــدل  ب ديــنــار   )200( ومبلغ 
من  القانونية  والــفــائــدة  محاماة 
تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .
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مذكرة تبليغ قرار حكم صادرة عن 
محكمة 

صلح حقوق عمان
رقم الدعوى :  1-5/

)2007/10467( سجل عام
تاريخ الحكم : 2007/12/26

األردنية  الشركة  التبليغ:   طالب  اسم 
لخدمات الهواتف المتنقلة /عمان 

عبدالكريم  فالح  عمر  المحامي  وكيلها 
الطويل.

خالد   : وعنوانه  تبليغه  المطلوب  اسم 
 / عمان   / دعابس  ابــو  سلمان  سالمه 
المهندسين  اسكان  الغربي  الشميساني 

سابقًا عمارة رقم 12 شقة رقم 4
خالصة الحكم :  تقرر المحكمة ما يلي : 
للمدعية  يؤدي  بأن  عليه  المدعى  إلزام 
 )172.210( والبالغ  به  المدعى  المبلغ 
الرسوم  عليه  المدعى  وتضمين  دينار 
والمصاريف ومبلغ 9 دينار أتعاب محاماة 
المطالبة  تاريخ  من  القانونية  والفائدة 

وحتى السداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم صادرة عن 
محكمة 

صلح حقوق عمان
رقم الدعوى :  1-5/)2007/2560( 

سجل عام
تاريخ الحكم : 2007/4/23

األردنية  الشركة  التبليغ:   طالب  اسم 
لخدمات الهواتف المتنقلة /عمان 

عبدالكريم  فالح  عمر  المحامي  وكيلها 
الطويل.

هدى   : وعنوانه  تبليغه  المطلوب  اسم 
 / عمان  صــرار/  ناصر  حسن  اسماعيل 
معجنان  خلف  الثاني  الــدوار  عمان  جبل 

لبنان
خالصة الحكم :  تقرر المحكمة ما يلي : 
للمدعية  يؤدي  بأن  عليه  المدعى  إلزام 
 )154.100( والبالغ  به  المدعى  المبلغ 
الرسوم  عليه  المدعى  وتضمين  دينار 
أتعاب  دينار   7.750 ومبلغ  والمصاريف 
تاريخ  من  القانونية  والفائدة  محاماة 

المطالبة وحتى السداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم صادرة عن 
محكمة 

صلح حقوق عمان
رقم الدعوى :  1-5/)2007/8364( 

سجل عام
تاريخ الحكم : 2007/11/19

األردنية  الشركة  التبليغ:   طالب  اسم 
لخدمات الهواتف المتنقلة /عمان 

عبدالكريم  فالح  عمر  المحامي  وكيلها 
الطويل.

رنا   : وعنوانه  تبليغه  المطلوب  اســم 
الــدوار   / عمان  السيد/  شاكر  محمد 

الخامس دخلة مطعم الطاحونة
خالصة الحكم :  تقرر المحكمة ما يلي : 
للمدعية  تؤدي  بأن  عليها  المدعى  إلزام 
 )506.510( والبالغ  به  المدعى  المبلغ 
الرسوم  عليها  المدعى  وتضمين  دينار 
أتعاب  ديــنــار   27 ومبلغ  والمصاريف 
محاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من 

تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم صادرة عن 
محكمة 

صلح حقوق عمان
رقم الدعوى :  1-5/

)2007/10275( سجل عام
تاريخ الحكم : 2007/12/10

األردنية  الشركة  التبليغ:   طالب  اسم 
لخدمات الهواتف المتنقلة /عمان 

عبدالكريم  فالح  عمر  المحامي  وكيلها 
الطويل.

شركه   : وعنوانه  تبليغه  المطلوب  اسم 
 / وشــركــاه  عبدالرحمن  حسني  حسن 
الطابق  االســكــان  بنك  مجمع   / عمان 

االرضي  
خالصة الحكم :  تقرر المحكمة ما يلي : 
للمدعية  تؤدي  بأن  عليها  المدعى  إلزام 
 )483.620( والبالغ  به  المدعى  المبلغ 
الرسوم  عليها  المدعى  وتضمين  دينار 
أتعاب  ديــنــار   24 ومبلغ  والمصاريف 
تاريخ  من  القانونية  والفائدة  محاماة 

المطالبة وحتى السداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم صادرة عن 
محكمة 

صلح حقوق عمان
رقم الدعوى :  1-5/)2007/3007( 

سجل عام
تاريخ الحكم : 2007/4/30

األردنية  الشركة  التبليغ:   طالب  اسم 
لخدمات الهواتف المتنقلة /عمان 

عبدالكريم  فالح  عمر  المحامي  وكيلها 
الطويل.

شركة   : وعنوانه  تبليغه  المطلوب  اسم 
 / عمان  الصحيه/  لالدوات  اخوان  عطون 

وسط البلد بجانب عطا علي  
خالصة الحكم :  تقرر المحكمة ما يلي : 
للمدعية  تؤدي  بأن  عليها  المدعى  إلزام 
 )519.950( والبالغ  به  المدعى  المبلغ 
الرسوم  عليها  المدعى  وتضمين  دينار 
أتعاب  ديــنــار   26 ومبلغ  والمصاريف 
تاريخ  من  القانونية  والفائدة  محاماة 

المطالبة وحتى السداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم صادرة عن 
محكمة 

صلح حقوق عمان
رقم الدعوى :  1-5/

)2007/10401( سجل عام
تاريخ الحكم : 2007/12/13

الشركة  الــتــبــلــيــغ:   طــالــب  اســـم 
المتنقلة  الهواتف  لخدمات  األردنية 

/عمان 
ــمــحــامــي عــمــر فــالــح  وكــيــلــهــا ال

عبدالكريم الطويل.
 : وعنوانه  تبليغه  المطلوب  اسم 
عالء حسن يوسف ابوالدلو/ عمان / 

أم أذينة شارع دجلة عمارة 18
خالصة الحكم :  تقرر المحكمة ما 

يلي : 
يــؤدي  ــأن  ب عليه  المدعى  ــزام  إلـ
والبالغ  به  المدعى  المبلغ  للمدعية 
وتضمين  ــار  ــن دي  )256.070(
والمصاريف  الرسوم  عليه  المدعى 
محاماة  أتــعــاب  ديــنــار   13 ومبلغ 

والفائدة القانونية .

مذكرة تبليغ قرار حكم صادرة عن 
محكمة 

صلح حقوق عمان
رقم الدعوى :  1-5/)2007/2550( 

سجل عام
تاريخ الحكم : 2007/4/23

األردنية  الشركة  التبليغ:   طالب  اسم 
لخدمات الهواتف المتنقلة /عمان 

عبدالكريم  فالح  عمر  المحامي  وكيلها 
الطويل.

محمد   : وعنوانه  تبليغه  المطلوب  اسم 
 / عــمــان  الـــحـــروب/  محمد  مصطفى 

الشميساني قرب حديقة الطيور  
خالصة الحكم :  تقرر المحكمة ما يلي : 
للمدعية  يؤدي  بأن  عليه  المدعى  إلزام 
 )144.280( والبالغ  به  المدعى  المبلغ 
الرسوم  عليه  المدعى  وتضمين  دينار 
والمصاريف ومبلغ 7 دينار أتعاب محاماة 
المطالبة  تاريخ  من  القانونية  والفائدة 

وحتى السداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم صادرة عن 
محكمة 

صلح حقوق عمان
رقم الدعوى :  1-5/)2007/8250( 

سجل عام
تاريخ الحكم : 2007/12/12

األردنية  الشركة  التبليغ:   طالب  اسم 
لخدمات الهواتف المتنقلة /عمان 

عبدالكريم  فالح  عمر  المحامي  وكيلها 
الطويل.

 : ــه  ــوان وعــن تبليغه  الــمــطــلــوب  اســـم 
عمان  ابوعين/  محمد  محمود  صهيب 
الملكي  الثقافي  المركز  الشميساني   /

بواسطة الدائرة القانونية
خالصة الحكم :  تقرر المحكمة ما يلي : 
للمدعية  يدفع  بأن  عليه  المدعى  إلزام 
الرسوم  مع  دينار   )519.740( مبلغ 
من  القانونية  والفائدة  والمصاريف 
تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ومبلغ 

26 دينار أتعاب محاماة .

مذكرة تبليغ قرار حكم صادرة عن 
محكمة 

صلح حقوق عمان
رقم الدعوى :  1-4/

)2007/10148( سجل عام
تاريخ الحكم : 2007/12/11

األردنية  الشركة  التبليغ:   طالب  اسم 
لخدمات الهواتف المتنقلة /عمان 

عبدالكريم  فالح  عمر  المحامي  وكيلها 
الطويل.

صالح   : وعنوانه  تبليغه  المطلوب  اسم 
الدين محمد أحمد عليان/ عمان / وسط 
عليان  مركز  طــالل  الملك  شــارع  البلد 

لاللعاب االلكترونيه
خالصة الحكم :  تقرر المحكمة ما يلي : 
للمدعية  يؤدي  بأن  عليه  المدعى  إلزام 
 )217.270( والبالغ  به  المدعى  المبلغ 
الرسوم  عليهما  المدعى  وتضمين  دينار 
أتعاب  ديــنــار   11 ومبلغ  والمصاريف 
تاريخ  من  القانونية  والفائدة  محاماة 

المطالبة وحتى السداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم صادرة عن 
محكمة 

صلح حقوق عمان
رقم الدعوى :  1-5/)2007/2645( 

سجل عام
تاريخ الحكم : 2007/4/18

األردنية  الشركة  التبليغ:   طالب  اسم 
لخدمات الهواتف المتنقلة /عمان 

عبدالكريم  فالح  عمر  المحامي  وكيلها 
الطويل.

 : ــه  ــوان وعــن تبليغه  الــمــطــلــوب  اســـم 
 / عمان  العبداهلل/  عبداهلل  احمد  فيصل 

الشميساني تله ابو كورة 
خالصة الحكم :  تقرر المحكمة ما يلي : 
للمدعية  يؤدي  بأن  عليه  المدعى  إلزام 
 )524.790( والبالغ  به  المدعى  المبلغ 
الرسوم  عليه  المدعى  وتضمين  دينار 
أتعاب  ديــنــار   26 ومبلغ  والمصاريف 
تاريخ  من  القانونية  والفائدة  محاماة 

المطالبة وحتى السداد التام.

إخطار صادر عن دائرة تنفيذ غرب 
عمان 

رقم الدعوى التنفيذية: 11-4 
)2019/1920 ( سجل عام - ب

اسم المحكوم عليه / المدين:

ايمن عبدالرزاق صبيح المشاهدي 
عنوانه : مجهول مكان االقامة 

رقم اإلعالم / السند التنفيذي   2-4 ) 100 – 
2019 ( – طلبات 

محل صدوره:   تنفيذ غرب عمان    
المحكوم به/ الدين : استرداد المأجور و الرسوم 
والمصاريف وأتعاب المحاماة إن وجدت والفائدة 

إن وجدت.
يوما  عشر  خمسة  خالل  تؤدي  أن  عليك  يجب 
المحكوم  إلى  تلي تاريخ  تبليغك هذا اإلخطار 

له/ الدائن 

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي  
وكيلها المحامي سليمان أبو عتمة 

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

قانونا بحقك .
مأمور التنفيذ غرب عمان

إخطار صادر عن دائرة تنفيذ غرب 
عمان 

رقم الدعوى التنفيذية: 11-4 
)2019/468 ( سجل عام - ع

اسم المحكوم عليه / المدين:

رمضان مصطفى محمود شتات
عنوانه : مجهول مكان االقامة 

رقم اإلعالم / السند التنفيذي   15623
محل صدوره:   تنفيذ غرب عمان    

المحكوم به/ الدين : 1100   دينار و الرسوم 
والمصاريف وأتعاب المحاماة إن وجدت والفائدة 

إن وجدت.
يوما  عشر  خمسة  خالل  تؤدي  أن  عليك  يجب 
المحكوم  إلى  تلي تاريخ  تبليغك هذا اإلخطار 

له/ الدائن 

الشركة المتكاملة لبيع المركبات 
وكيلها المحامي سليمان أبو عتمة 

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

قانونا بحقك .
مأمور التنفيذ غرب عمان

إخطار صادر عن دائرة تنفيذ غرب 
عمان 

رقم الدعوى التنفيذية: 11-4 
)2019/5966 ( سجل عام - ع

اسم المحكوم عليه / المدين:

حسام محمد عبدالهادي النجار 
عنوانه : مجهول مكان االقامة 

رقم اإلعالم / السند التنفيذي   33524
محل صدوره:   تنفيذ غرب عمان    

المحكوم به/ الدين : 20022   دينار و الرسوم 
والمصاريف وأتعاب المحاماة إن وجدت والفائدة 

إن وجدت.
يوما  عشر  خمسة  خالل  تؤدي  أن  عليك  يجب 
المحكوم  إلى  تلي تاريخ  تبليغك هذا اإلخطار 

له/ الدائن 

الشركة المتكاملة لبيع المركبات 
وكيلها المحامي سليمان أبو عتمة 

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

قانونا بحقك .
مأمور التنفيذ غرب عمان

مذكرة تبليغ حكم
صادرة عن محكمة صلح حقوق عمان
رقم الدعوى : 2019/18752         

تاريخ الحكم : 2019/9/30
اسم طالبة التبليغ : شركة التأمين 
العربية – االردن المساهمة العامة 

/ وكيلها حسام المعشر.
عبداهلل   : تبليغهما  المطلوب  اسم 
عبد  محمد  و  ســربــل  محمد  طــه 

الرحيم محمد الصالحي .
وعنوانهما / مجهولي مكان اإلقامة 

حاليا .
خالصة الحكم : 

بالتضامن  عليهما  المدعى  الــزام 
 )2246( مبلغ  للمدعية  يؤديا  بأن 
وتضمينهما  فلس    )400( و  دينار 
 )112( ومبلغ  والمصاريف  الرسوم 
والفائدة  محاماة  أتعاب  بدل  دينار 
القانونية من تاريخ المطالبة وحتى 

السداد التام .

اخطار صادر عن دائرة
تنفيذ عين الباشا

  رقم الدعوى11-19  )634 - 
2020 ( – سجل عام 

خميس  ايهم  المدين   / عليه  المحكوم  اسم 
محمد رمضان البنا  

البقعه / شارع المدارس فوق السطري لالفراح 
بجانب  المدخل  االول)1(  الطابق  والمناسبات 

محل السطري
رقم االعالم / السند التنفيذي 3170

محل صدوره تنفيذ عين الباشا 
والرسوم  دينار   2500  : الدين   / به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة إن وجدت والفائدة 

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

له / الدائن 
عبداهلل هاني فالح الجراح

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

المعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 
مأمور التنفيذ عين الباشا

اخطار صادر عن دائرة
تنفيذ عمان / قسم شمال عمان  
  رقم الدعوى11-1  )6844 - 

2018 ( – سجل عام -  ك
اسم المحكوم عليه / المدين انور عقله خليل 

الصبيحي  
عمان / قرب دوار المدينة الرياضية الشميساني 

الغربي معرض سيارات
رقم االعالم / السند التنفيذي

محل صدوره تنفيذ عمان / قسم شمال عمان
والرسوم  دينار   4100  : الدين   / به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة إن وجدت والفائدة 

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

له / الدائن 
نزيه عادل الشيخ توفيق السعيد

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

المعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 
مأمور التنفيذ شمال عمان

اخطار صادر عن دائرة
تنفيذ شمال عمان  

  رقم الدعوى11-1  )6845 - 
2018 ( – سجل عام -  ك

اسم المحكوم عليه / المدين هشام عقله علي 
ربابعه  

عمان / المدينة الرياضية عرجان قرب مدرسة 
االسراء للبنات

رقم االعالم / السند التنفيذي
محل صدوره تنفيذ شمال عمان

والرسوم  دينار   1566  : الدين   / به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة إن وجدت والفائدة 

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

له / الدائن 
نزيه عادل الشيخ توفيق السعيد

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

المعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 
مأمور التنفيذ شمال عمان

مذكرة تبليغ حكم
صادرة عن محكمة صلح حقوق عمان
رقم الدعوى : 2019/17288         

تاريخ الحكم : 2019/10/30
اسم طالبة التبليغ : شركة التأمين 
العربية – االردن المساهمة العامة 

/ وكيلها حسام المعشر.
اسم المطلوب تبليغه : سيف الدين 

رجب محمود ابو رقعه    .
اإلقامة  مكان  مجهول   / وعنوانه 

حاليا .
خالصة الحكم : 

يدفع  ــأن  ب عليه  الــمــدعــى  الـــزام 
ديــنــار   )2220( مبلغ  للمدعية 
والمصاريف  الــرســوم  وتضمينه 
أتعاب  ــدل  ب ديــنــار   )111( ومبلغ 
من  القانونية  والــفــائــدة  محاماة 
تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .


