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

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )2682- 
2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليهم / المدين :
 • ابراهيم محمد احمد جوده 

 • رأفت نجم صبح دحبور
العنوان: عمان / ابو علندا – قرب الدوار – عمارة 

رقم 24
رقم االعالم السند التنفيذي : 1

تاريخه : 
محل صدوره : تنفيذ عمان / قسم جنوب عمان 
والرسوم  دينار   600  : 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 : 

تيسير محمود محمد اللداوي 
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 العقبة

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه / بالنشر

رقم الدعوى :1-35 )2020-593 
( سجل عام

عيد  ابراهيم  احمد   : القاضي  الهيئة 
عساف  

اسم المدعى عليه وعنوانه :
شركة خلف ومحمد وخليفه المعادات

النقابات  عــمــارة   / العقبة   : الــعــنــوان 
المهنية – ط2 يمين

يقتضى حضورك يوم : االربعاء الموافق 
 2020/9/2

الساعة 9:00
والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 

اقامها عليك المدعي :
شركة أساس للصناعات الخرسانية 

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

المحاكمات المدنية.

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء شمال عمان
مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 

رقم الدعوى : 1-3 )9313-2019( سجل عام
تاريخ الحكم : 2019/11/13 

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

المطلوب تبليغهم وعنوانهم : 
 • هيثم محمد عز الدين عبد الرحيم العتيبي

 • شركة ما وراء التطوير للتجارة 
عمان / شارع خير الدين المعاني – حي الرحمانية – منقطعة صويلح

خالصة الحكم :
لهذا وتأسيسا على ما تقدم تقرر المحكمة:

   أواًل: بالنسبة للشق الجزائي:
1. عماًل بأحكام المادة )177( من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة 
المشتكى عليه )هيثم( بجرم إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل 
للشيك  بالنسبة  العقوبات  المادة )421( من قانون  بأحكام  للصرف خالفًا 
موضوع الشكوى والبالغ قيمته )1218 دينار و)991( فلس/ الف ومائتين 
االردنية  )الشركة  المشتكية  لصالح  وفلـــ991ـــًا(  دينارًا  عشرة  وثمانية 
للتجارة والصناعة والتبريد/ ريتكو( والحكم عليه وعماًل بأحكام المادة ذاتها 

بالحبس سنة واحدة والرسوم والغرامة مائة دينار والرسوم.
2. وعماًل بأحكام المادة )177( من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة 
المشتكى عليها )شركة ما وراء التطوير للتجارة( بجرم إصدار شيك ليس 
له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف خالفًا بأحكام المادة )421( من قانون 
دينار   1218( قيمته  والبالغ  الشكوى  موضوع  للشيك  بالنسبة  العقوبات 
لصالح  وفلـــ991ـــًا(  دينارًا  عشرة  وثمانية  ومائتين  الف  فلس/  و)991( 
والتبريد/ ريتكو(  والحكم  للتجارة والصناعة  االردنية  )الشركة  المشتكية 
قانون  من  و22(   74( المادتين  وداللة  ذاتها  المادة  بأحكام  وعماًل  عليها 

العقوبات بالغرامة مائة دينار والرسوم.
ثانيًا: فيما يتعلق بشق االدعاء بالحق الشخصي:

وحيث أن الشق الحقوقي يدور وجودا وعدما مع الشق الجزائي وحيث ثبت 
ارتكاب المشتكى عليهما المدعى عليهما بالحق الشخصي للجرم المسند 
التجارة  قانون  من   278 المادة  بأحكام  وعمال  المحكمة  تقرر  لذا  إليهما 
والمادتين )10 و 11( من قانون البينات والمادتين )161 و166( من قانون 
اصول المحاكمات المدنية والمادة )46( من قانون نقابة المحامين إلزامهما 
بالتكافل والتضامن بأن يدفعا للمشتكية المدعية بالحق الشخصي قيمة 
وتضمينهما  فلس(  و991  دينار   1218( مبلغ  الشخصي  بالحق  االدعــاء 
الرسوم والمصاريف ومبلغ )60( دينار بدل اتعاب محاماة والفائدة القانونية 

من تاريخ االستحقاق وحتى السداد التام.
الحقوقي  الشق  عن  الوجاهي  وبمثابة  الجزائي  الشق  عن  غيابيًا  قــرارًا 

قاباًل لالعتراض
 صدر علنًا باسم حضرة صاحب الجاللة  الملك عبد اهلل الثاني بن الحسين 

المعظم ) حفظه اهلل ( بتاريخ 2019/11/13

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء سحاب

مذكرة تبليغ مشتكى عليه مدعي 
بالحق الشخصي / بالنشر

رقم الدعوى :3-7  )2020/1408 
( سجل عام

مرزوق  محمد  كمال   : القاضي  الهيئة/ 
الخوالده     

اسم المشتكى عليه : 
احمد عبد اهلل محمد ابو نصار

االمراء  شارع  الرجيب  سحاب/   : العنوان 
المعدنيه  للعبوات  القدس  مقابل مصنع 

المتالقه للسيراميك 
التهمه : شيك ال يقابله رصيد )421( 

يقتضى حضورك يوم : االربعاء الموافق 
 2020/9/2

الساعة 9:00
والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 

اقامها عليك الحق العام ومشتكي : 
محمود اسماعيل احمد ابو اسماعيل 

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

المحاكمات الجزائيه.

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

رقم الدعوى : 4-1 )309-2020( سجل عام
تاريخ الحكم : 2020/6/30

طالب التبليغ وعنوانه : ثائر وليد عوده طرخان           
عمان

المطلوب تبليغه وعنوانه : 
خلدون عوده عمر عبد اهلل

عمان / شارع عبد اهلل غوشة خلف مسجد احد   
خالصة الحكم :

بما  الحكم  المحكمة  تقرر  ماتقدم  على  وبالبناء 
يلي:

مجلة  من   )1818( المادة  بأحكام  :عمال  أواًل 
اإلحكام العدلية والمواد )53و60و63( من قانون 
عليه من مطالبة  المدعى  بمنع  الحكم   ، البينات 
وستمائة  االف  خمسة   )5600( بمبلغ  المدعي 
دينار والمنفذ لدى دائرة تنفيذ غرب عمان برقم 

)2019/4353 ك( .
من  )161و166(  المواد  بأحكام  عماًل  ثانيًا: 
قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة )4/46( 
تضمين  النظاميين  المحامين  نقابة  قانون  من 
المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ )280( 

دينار أتعاب محاماة للمدعي. 
قابال«لالستئناف  المدعي  بحق  وجاهيًا  حكمًا 
قاباًل  عليه  المدعى  بحق  الوجاهي  وبمثابة 
حضرة  بإسم  علنًا  وأفــهــم  صــدر  لالعتراض 
الثاني  عبداهلل  الملك  الهاشمية  الجاللة   صاحب 
ورعاه(بتاريخ  )حفظه اهلل  المعظم  الحسين  ابن 

. )2020/6/30(

وزارة العدل
دائرة تنفيذ العقبة

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-35 
)1309- 2020( سجل عام ص

اسم المحكوم عليهم / المدين :
 • طارق غالب ابراهيم الصوا 

 • احمد ايمن محمد محمد 
 • محمد سالم محمد المسيعدين

العنوان: العقبة / العالميه مقابل السيفوي
رقم االعالم السند التنفيذي : 

تاريخه : 
محل صدوره : تنفيذ العقبة

دينار   3597.623  : الــديــن  بــه  المحكوم 
والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة 

ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

خالد نعيم حسن عليوه 
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 جنوب عمان 

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى عليه 
/ بالنشر

رقم الدعوى :1-2 )1975- 2020 ( 
سجل عام

توفيق  حسين  ختام  القاضي:  الهيئة/ 
الحجاج   

اسم المدعى عليهم وعنوانهم : 
 • نعيم راتب فائق عبد الرحمن 
 • وائل نعيم راتب عبد الرحمن
 • فراس امين محمد الحرباوي

العنوان : عمان / المقابلين شارع الحرية 
من  بالقرب  حــربــاوي  ــراس  ف معرض 

اشارات ابو زغلة بجانب بوليستر هوم 
يقتضى حضورك يوم : االربعاء الموافق 

 2020/9/2
الساعة 9:00

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك المدعي :

هناء عبد الرحمن عبد الحليم حمدان 
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات المدنيه .

وزارة العدل
دائرة تنفيذ الموقر 

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ بالنشر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-8 )208- 

2020( سجل عام ع
اسم المحكوم عليه / المدين :

ايمان محمود عيد الشهوان
 – الشرقي  االسكان   / سحاب  العنوان: 

قرب سوبر ماركت الوليد  
رقم االعالم السند التنفيذي : 

تاريخه : 
محل صدوره : تنفيذ الموقر 

ــوم  ــرس ال و   : الـــديـــن  بـــه  الــمــحــكــوم 
والمصاريف ان وجدت والفائدة ان وجدت

تؤدي خالل خمسه عشر  ان  يجب عليك 
يوما تلي تبليغك هذا 

االخطار الى المحكوم له / الدائن : 
كايد حسين محمود ابو زيد

المبلغ المبين اعاله
الدين  تؤد  ولم  المدة  هذه  انقضت  واذا 
القانونية  التسوية  تعرض  او  المذكور 
بمباشرة  الــتــنــفــيــذ  دائــــرة  ســتــقــوم 
الالزمة  التنفيذية  القانونية  المعامالت 

قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ الموقر 

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

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )2744- 
2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليهم / المدين :
 • رحاب عبد الجليل عليان الدقاق
 • عامر عبد الجليل عليان الدقاق

 • طارق عليان عبد الجليل الدقاق
المالحم  قرب  السوق  خريبة   / عمان  العنوان: 

عماره 4
رقم االعالم السند التنفيذي : 1

تاريخه : 
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 : 

تيسير محمود محمد اللداوي 
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 العقبة

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه / بالنشر

رقم الدعوى :1-35 )2020-536 
( سجل عام

محمود  بركات  حال   : القاضي  الهيئة 
الذنيبات   

اسم المدعى عليه وعنوانه :
سعيد جورج سعيد بطريان 

العنوان : عمان / ام اذينه – خلف فندق 
سان روك – ش الدمام عماره ط2 مكتب 

رقم 2
يقتضى حضورك يوم : االربعاء الموافق 

 2020/9/2
الساعة 9:00

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك المدعي :

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

المحاكمات المدنية.

وزارة العدل
محكمه بداية حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 5-2 )5573-2020( سجل عام

تاريخ الحكم : 2020/7/26
طالب التبليغ وعنوانه : عبد اهلل عطيه عبد اهلل اسعيفان 
شارع  الرياضي  الفيحاء  نادي  خلف  الشميساني   / عمان 

سالم الهنداوي عمارة رقم 28 الطابق 2
المطلوب تبليغه وعنوانه : 

الرخام  لصناعه  العربيه  االردنيه  الفلسطينيه  شركة   
والجرانيت    

محمود  شارع  الدائري  الحزام  شارع  علندا  ابو   / عمان 
الوحش مصنع رقم 7 

خالصة الحكم :
بما  الحكم  المحكمة  تقرر  بيانه  سلف  بما  وهديًا  لذلك، 

هو آت :
األحكام  مجلة  من   1818 المادتين  بأحكام  عماًل   : أواًل 
العدلية و260 من قانون التجارة إلزام المدعى عليها بأن 
الشيك  قيمة  دينار   40000 وقدره  مبلغًا  للمدعي  تدفع 

موضوع الدعوى. 
أصول  قانون  من   161 الــمــادة  بأحكام  عماًل   : ثانيًا 
الرسوم  عليها  المدعى  تضمين  المدنية  المحاكمات 

والمصاريف. 
أصول  قانون  من   )166( المادتين  بأحكام  عماًل   : ثالثا 
المحامين  نقابة  قانون  من  و)46(  المدنية  المحاكمات 
تضمين المدعى عليها مبلغ الف دينار بدل أتعاب محاماة.

أصول  قانون  من   )167( المادة  بأحكام  عماًل  رابعًا: 
بالفائدة  عليها  المدعى  إلـــزام  المدنية  المحاكمات 
القانونية من تاريخ عرض الشيك على البنك المسحوب 

عليه وحتى السداد التام.
بحق  الوجاهي  وبمثابة  المدعي  بحق  وجاهيًا  حكمًا 
باسم  علنًا  وأفهم  صدر  لالستئناف  قاباًل  عليها  المدعى 
الثاني  اهلل  عبد  الملك  الهاشمية  الجاللة  صاحب  حضرة 

ابن الحسين  بتاريخ 2020/7/26.
القاضي اسراء محمود الخرابشة.

وزارة العدل
دائرة تنفيذ شرق عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-3 
)3335- 2020( سجل عام - ع

اسم المحكوم عليه / المدين :
ساره عادل محمد حنيني

حي  الشمالي  الهاشمي   / عمان  الــعــنــوان:  
العذاربة بالقرب من مسجد حي العذاربة الكبير 

رقم االعالم السند التنفيذي : 1
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ شرق 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 : 

        توفيق نبيل توفيق سعاده  
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
محكمه صلح جزاء شمال عمان

مذكرة تبليغ مشتكى عليه مدعي 
بالحق الشخصي / بالنشر

رقم الدعوى :3-1  )2020/5385 
( سجل عام

محمد  خالد  ابراهيم   : القاضي  الهيئة/ 
الشمري     

اسم المشتكى عليه : 
فاطمه محمود علي ابو نامص

اسكان   – الجبيهة   – : عمان/ عمان  العنوان 
ابو نصير – قرب التنقية – شارع السعادة 

منافية  أو  تهديد  رسائل  توجيه   : التهمه 
وسائل  باحدى  مختلق  خبر  نقل  أو  لآلداب 

االتصاالت )75/أ(
الموافق  ــد  االح  : يــوم  حضورك  يقتضى 

 2020/9/6
الساعة 9:00

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

منار حيدر حمد اللصاصمه 
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 )1968- 2020 
( سجل عام

توفيق  حسين  ختام  القاضي:  الهيئة/ 
الحجاج   

اسم المدعى عليه وعنوانه : 
فراس احمد حرب جاموس

مقابل  مادبا  شــارع   / عمان   : العنوان 
مخابز حطين بناية رقم11 ط2 

الخميس   : يـــوم  ــورك  ــض ح يقتضى 
الموافق 2020/9/3 

الساعة 9:00
والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 

اقامها عليك المدعي :
محمد محمود موسى الخطيب

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

المحاكمات المدنيه .

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان / قسم شرق عمان 

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-3 
)3281- 2020( سجل عام ع

اسم المحكوم عليه / المدين :
عبدالكريم فريج احمد ابو الزينات 

المسجد  قرب   / الحمد   / مادبا   / مادبا  العنوان: 
حسب مشروحات االحوال المدنية

رقم االعالم السند التنفيذي : 20534
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ عمان / قسم شرق عمان 
والرسوم  دينار   2200  : 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 : 

رائد حماد احمد الهصيص
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 الموقر 

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-8 
)207- 2020( سجل عام ع

اسم المحكوم عليه / المدين :
محمد امين عطا اهلل الحمايده  

مطعم  قرب   / الشهيد  دوار   / سحاب  العنوان: 
ابو لبده  

رقم االعالم السند التنفيذي : 
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ الموقر 
الرسوم والمصاريف ان  : و  الدين  المحكوم به 

وجدت والفائدة ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

كايد حسين محمود ابو زيد
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 الموقر 
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انذار نهائي
صادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان

سندا لقانون وضع االموال غير المنقولة تامينا للدين رقم 8 لسنة 2009
في الدعوى التنفيذية رقم 2018/26287 ع

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

والمدين الراهن : 1. شركة الكونكورد لالنشاءات  ذ م م 
2. مريم نايف احمد كعوش  

 كنتم قد اخطرتم بواسطة هذه الدائرة في الدعوى التنفيذية رقم اعاله  لدفع قيمة الدين المرهونة الجله اعاله  قطعة 
االرض رقم )373( حوض )17 ( الملفوف الشمالي  من اراضي عمان نوع ملك  .وماعليها من بناء والبالغ مساحتها )968( 
م2 والمرهونة لصالح الدائن )المرتهن( البنك العربي ش.م.ع ضمانا لدين المدين )الراهن( شركة الكونكورد لالنشاءات  
ذ م م   بكفالة عقار مريم نايف احمد كعوش  بموجب سند تامين الدين رقم )1479 ( تاريخ 2014/8/31 من الدرجة 
االولى بقيمة )750000( سبعمائة وخمسون الف  دينار اردني والرسوم والمصاريف والفائدة والعمولة حتى السداد التام . 
وقدره  بمبلغ  العربي   »البنك  االخير  المزاود  على  ورست  العلني  بالمزاد  للبيع  العقار  بذلك جرى وضع  تقوموا  لم  ولما 

)500000(  خمسمائة  الف دينار .
لذا عليكم مراجعة دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان خالل خمسة عشر يوما من اليوم التالي لنشر هذا االنذار لدفع قيمة 

الدين اضافة للرسوم والمصاريف والفائدة حتى السداد التام وبخالف ذلك سيجري تسجيل العقار باسم المزاود االخير.
وصف العقار :-

تقع قطعة األرض في منطقة مميزة في عمان وخلف عمارة صندوق االئتمان العسكري وجميع الخدمات متوفرة والشوارع 
معبدة وقريبة من كافة المرافق الحيوية االخرى ) مدارس ومستشفيات ومراكز تسوق وخدمات حكومية ( .. وغيرها ، 

وتقع قطعة األرض على شارعين :
شارع عبد المنعم الرفاعي المتفرع من شارع عرار الرئيسي .

دخلة مغلقة من الجهة الغربية من قطعتي األرض ) مدخل الطابق األول (.
تقع القطعة ضمن أحكام سكن أ ، وهي في حي الرضوان من منطقة زهران حسب تقسيمات أمانة عمان ، ومساحتها 
اإلجمالية 968 م2 وهي مسجلة في دائرة األراضي باسم مريم نايف احمد كعوش ) كاماًل( ، ومقام على قطعة األرض 
بناء مستقل سكني أربع واجهات حجر وهي ذات طابع عمراني قديم منذ عام 1981 تقريبًا ، ورقم البناء هو 37 حسب 

ترقيم األبنية في أمانة عمان الكبرى .
جهات  األربع  من  سور  بالبناء  ويحيط   ،  ) أول  وطابق  أرضي  وطابق  أولى  وتسوية  ثانية  تسوية   ( من  البناء  ويتكون 
مبلطة  األمامية  والساحة   ، االنهيار  من  بجسور حديدية خوفًا  مدعمة  األمامية  الشمالية  واألسوار  متفاوته  وبارتفاعات 
شحف حجر بها شجرتين نخيل وعلى محيط البناء أرضية بحدود 1 متر مبلطة بالط موزايكو قديم ويوجد حديقة خلفية 

وبجانب البناء مزروعة بأشجار متنوعة .
رابعًا : 

وصف البناء القائم والذي يتكون من أربعة طوايق ) تسوية ثانية وتسوية اولى وطابق ارضي وطابق اول( ويتكون من 
اربع واجهات حجر وهو عبارة عن بناء حجر مستقل مستغل كمكاتب وال يوجد مصعد راكب في وهي :

طارق التسوية الثاني :
وهي عبارة عن وجود مخزنين فارغين ومنفصلين وارضيتهما على مستوى الشارع مباشرة واألبواب سحاب حديد علوي 

وهما مهجوران وارضيتهم صبة عادية من االسمنت والدهان املشن عادي وهما بمساحة 45 م2 تقريبًا .
طابق التسوية األولى :

وهو عبارة عن خدمات للبناء غرفة حارس مع حمام وغرفة بويلر ومطبخ جانبي بابه المنيوم وتشطيبات المطبخ عادية 
واألرضيات موزايكو بلدي قديم واحد الواجهات سيراميك والجدران املشن عادي ، ويوجد غرفة للحارس مع حمام عادي 
وغرفة نوم وصالة صغيرة ) غرفة غسيل( وهي لخدمة الجمعية الطابق األرضي كما هو ظاهر للعيان ومساحة الخدمات 

75 م2 .
الطابق األرضي ) جمعية يافا للتنمية االجتماعية (:

وهو عبارة عن طابق أرضي فوق مستوى الشارع بمساحة 305 م2 تقريبًا وراكب بها تدفئة مركزية وبها فرندة في 
المدخل الرئيسي وساحات خارجية ذات اطاللة شمالية على عمان والطابق يتكون من 4 غرف نوم و3 حمامات ومطبخ 
، وجميع الغرف مستخدمة كمكاتب لجمعية يافا التعاونية ومرافق لخدمة الجمعية من صالة واسعة وبها جلسات وغرف 
بلياردو واألرضيات بالط موزايكو بلدي ، والمطبخ راكب خزائن خشب سفلية وعلوية مع ارضيات بالط موزايكو قديم 
والجدران  جميعًا  وارضياتهم  بانيو  بدون  الثالث  والحمام  بانيو  مع  كاملة   2 عدد  والحمامات   ، السيراميك  من  وجدران 
سيراميك ، وشبابيك المنيوم راكب مع اباجور في كل غرف الطابق ، والجمعية مستأجرة الطابق األرضي مع كافة الخدمات 
في الطابق التسوية األولى والثانية بأجرة سنوية 3600 دينار سنويًا                                     ) ثالثة آالف وستمائة دينار ( .

الطابق األول :
يوجد عليه يافطة باسم شركة ) الكونكورد( وهو بمساحة تقريبًا 305 م2 وتم تزويدنا بالمفاتيح للدخول إليه عن طريق 
مندوب مأمور التنفيذ من خالل محفوظات الدعوى وتم ارجاعه له بعد انتهاء الكشف بعد غلق االبواب حسب االصول وتم 
الوصول اليه من خالل بيت درج العمارة الذي درجه من الموزايكو ورخام والدربزين حديد من خالل الطابق األرضي ، 
ويوجد له مدخل اخر عبر الشارع الفرعي المغلق من الجهة الغربية للبناء ، حيث تبين لنا ان هذا الطابق غير مسكون 
وهو يستخدم كمكاتب ومستودع لكميات كبيرة من األوراق والملفات واالثاث المكتبي وبشكل عشوائي وغير مرتب وهو 
يتكون من  4 غرف مقسمة تقسيمات داخلية كمكاتب لتصبح حوالي 5 غرف و2 حمام باالضافة إلى مستودع ومطبخ 
، حيث يوجد موزع للغرف بالط سيراميك ويوجد غرفة لها باب خشبي مع زجاج ومطبخ به مجلى وخزانة سفلية اعاله 
بالط صيني له باب يطل على بلكونة شباك المنيوم وحماية حديد والدهان للسقف تطبيع واألرضية سيراميك ويوجد 
غرفة ثانية باب زجاج سيكوريت ارضية سيراميك مع وجود ديكور جبصين كرنيش مع تطبيع على السقف وأبواب حديد 
وخشب عدد 2 مع  زجاج مع وجود حمام افرنجي مغسلة معلقة مع شطاف وحمام افرنجي بالط سيراميك ، ويوجد غرفة 
ثالثة ارضيات سيراميك واباجور راكب وشبابيك المنيوم مع زجاج على كامل واجهة البرندة الشمالية ويوجد غرفة رابعة 
ارضيات سيراميك وشبابيك المنيوم واباجور راكب وديكور كرنيش على محيط السقف  ، ويوجد موزع اخر يربطنا بغرفة 

خامسة مع وجود مستودع صغير للملفات خزائن حديد ارضيته من البالط البلدي موزايكو قديم .
سطح الطابق األول :

ويمكن الوصول إليه من بيت الدرج وهو خال من االبنية واالنشاءات وهو معزول بشكل جيد ويحيط بالسقف تصوينة 
بارتفاع نصف متر تقريبًا .

الحديقة واالشجار حول البناء كما تم ذكره يوجد حول البناء ممرات مبلطة بالط بلدي موزايكو وساحة واسعة امام الطابق 
االرضي أقل منه في المنسوب واالرتفاع وهي مبلطة بشحف الحجر ويوجد احواض مزروعة باشجار مختلفة حوالي خمس 
اشجار ليمون وعنب معرشات عدد 2 ولوز عدد 2 وشجرة تين وشجرة اسكدنيا واحدة وخلف المبنى مزروع باشجار الزيتون 
عدد 5 تقريبًا ويوجد نباتات زينة مختلفة باالضافة إلى وجود اشجار نخيل عدد في الساحة االمامية باالضافة الى وجود 

مظالت من الزينكو امام المدخل الغربي من جهة الشارع المغلق وجلسات في الساحة االمامية 
التقدير :- 

وتم تقدير االرض وما عليها من انشاءات على النحو االتي :- 

بلغت القيمة االجمالية للعقار مبلغ سبعمائة وستة وستون الفًا ومئتين واربعون دينار . 
االسس المعتمدة في التقدير :-

موقع قطعة االرض ومدى قربها وبعدها عن الخدمات والمرافق الحيوية األخرى )مدارس ومستشفيات ومراكز تسوق 
وخدمات حكومية ( وغيرها والطبيعة الجغرافية للموقع من حيث االرتفاع وذات اطاللة وعلى عدة شوارع واسعة الشواعر 

المحيطة بها ومدى التحسينات على القطعة . 
شكل القطعة من حيث مدى االستفادة منها في عملية البناء ودرجة االنحدار فيها والميول وحالة الملكية من حيث ملكية 

فردية خالصة أم على الشيوع ومساحتها واذا كانت قابلة للفرز أم ال .
عامل الندرة حيث ال يتوفر في المنطقة قطع اراضي مثاًل بمثل مواصفات القطعة من حيث الشكل والمساحة أو ال يوجد 

قطع اراضي خالية في المنطقة . 
تنظيم القطعة من حيث سكن تجاري . 

عمر البناء وطبيعة البناء وشكله ونوعية التشطيبات .
االطالع على اسعار االساس المعتمدة لتقدير االراضي ي دائرة االراضي والمساحة . 

وقد تمت المزاودة على العقار الموصوف أعاله من قبل المزاود البنك العربي بمبلغ وقدره )500000 ( خمسمائة الف 
دينار .

 HYPERLINK   ( العدل  بوزارة  الخاص  اإللكتروني  المزادات  موقع  الى  الدخول  بالمزايدة  باإلشتراك  يرغب  من  وعليه 
https://auctions.moj.gov.jo« https://auctions.moj.gov.jo« ( خالل مدة )15( يوما من  اليوم التالي لهذا النشر ودفع 
العربون اإللكتروني )10%( كتأمينات من القيمة المقدرة  البالغة )766240( سبعمائة وستة وستون الفًا ومئتان واربعون 

دينار على ان ال تقل نسبة الضم  عن 5% من بدل اخر مزاد  علما بان الرسوم والطوابع  على المزاود االخير.
مأمور تنفيذ محكمة بداية عمان

وزارة العدل 
محكمة صلح حقوق عمان
مذكرة تبليغ حكم/بالنشر

رقم الدعوى: )2020/8921( سجل عام
تاريخ الحكم 2020/07/23

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

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

األردن  كونكورد  شركة  تبليــغها:  المطلوب 
للخدمات اللوجستية.

اإلقامة  مكان  له:مجهول  معروف  عنوان  أخر 
حاليًا.

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

تقرر المحكمة ما يلي:
 • إلزام المدعى عليها )شركة كونكورد األردن 
للخدمات اللوجستية( بأن تدفع للمدعية المبلغ 

المدعى به والبالغ )1115( دينار.
والمصاريف  الرسوم  المدعى عليها  • تضمين   
والفائدة  محاماة  اتعاب  دينار   )56( ومبلغ 
السداد  وحتى  المطالبة  تاريخ  من  القانونية 

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

2020/07/23

وزارة العدل 
محكمة صلح حقوق عمان
مذكرة تبليغ حكم/بالنشر

رقم الدعوى: )2020/5796(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.

المطلوب تبليــغه: عصام عوض عوده الصايغ.
اإلقامة  مكان  له:مجهول  معروف  عنوان  أخر 

حاليًا.
األوراق المطلوب تبليغها: قرار حكم. 

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

عوده  عــوض  )عصام  عليه  المدعى  ــزام  إل  •  
به  المدعى  المبلغ  للمدعية  يدفع  بأن  الصايغ( 

والبالغ )365( دينار.
والمصاريف  الرسوم  عليه  المدعى  تضمين   •  
والفائدة  محاماة  اتعاب  دينار   )18.250( 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

إخطار صادره عن دائرة تنفيذ 
محكمة بداية عمان 

 رقم الدعوى التنفيذيه : 
2019/11898 –سجل عام -ب .

  اسم المحكوم عليهما )المطلوب تبليغهما( 
: 1- سامي سالم مفضي الحمود.
2- فاطمه حسين جليل بني خالد.

وعنوانهما : مجهولي مكان االقامة حاليَا .
رقم االعالم/السند التنفيذي 1-5 )2702-

2016(             تاريخه 2018/06/27
:.20000ديـــنـــار  ــن  ــدي /ال ــه  ب المحكوم 
المحاماة  اتعاب  و  والمصاريف  والرسوم 

والفائدة القانونية
عشر  خمسة  خالل  تؤديا  أن  عليكما  يجب 
الى  االخطار  تبليغكما هذا  تاريخ  تلي  يومآ 
المحكوم لها / الدائن شركة التأمين العربية 
المعشر  حسام  المحامي  وكيلها  –االردن 

المبلغ المبين أعاله .
وإذا انقضت المدة ولم تؤديا الدين المذكور 
ستقوم   . القانونية  التسوية  تعرضا  أو 
دائرة التنفيذ بمباشرة المعامالت التنفيذية 

الالزمة قانونا بحقكما .
مامور التنفيذ عمان
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وزارة الــعـدل
دائرة تنفيذ

  محكمة بداية عمان
الرقــم: 2015/6574 ع       التاريخ:     /  / 2020.

إعالن بيع بالمزاد العلني )للمرة االولى( صادر عن دائرة 
تنفيذ بداية عمان  الموقرة في القضية التنفيذية ذات 

الرقم )2015/6574ع(
يعلن للعموم بأنه مطروح للبيع في المزاد العلني ، وعن طريق هذه الدائرة في القضية 
التنفيذية المتكونة فيما بين الدائن المحكوم له : شركة بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

/ وكيلها المحامي ياسر شقير
والمدينين المحكوم عليهم : 1-عارف جميل عارف بركات

2- خليل جميل عارف بركات
3-نهى جميل عارف بركات

وذلك تنفيذا لسند الرهن رقم 2105 معاملة رقم 173 تاريخ 2003/9/18
وصف قــطعة األرض : 

لمنطقة  التابعة  عمان  منطقة  في  حوض33/المدينه   3499 رقم  األرض  قطعة  تقع 
محمد  متفرعة  مغلقة  ودخلة  شارع  على  عمان  جبل  بحي  المدينة   -33 حوض  زهران 
ومقابل  اإلسباني  الثقافي  المركز  وبجانب  انتركونتنتتال  فندق  وخلف  معاذ  حافظ 

مستشفى عمان الجراحي من اراضي تسجيل عمان.
واألرض مقام عليها مجمع تجاري عدد )2( )أمامي وخلفي( والمجمع االمامي مكون من 6 

طوابق وكل طابق مكون من : 
طابق التسوية الثانية : مواقف وخدمات مشتركة .

واالستشارات  العدل  لمكتب  الشرقي مؤجر  والجناح  جناحين  عبارة عن   : التسوية  طابق 
مع  سيلنج  فور  واالسقف   2 عدد  وحمام  صغير  ومطبخ  غرف   5 من  ومكون  القانونية 
دينار   6000 بمبلغ  مؤجر  وهو  ديكوري  ودهان  بورد  جبسوم  قواطع  والجدران  سبوتات 

سنوي .
الجناح الغربي : وهو مؤجر مكتب لشركة واسطة تامين وهو مكون من 5 غرف ومطبخ 
بورد والسقف فور سيلنج مع  ، وقواطع جبسوم  )2( وارضياته سيراميك  وحمام عددها 

سبوتات والجدران دهان ديكوري ، يوجد قواطع سيكوريت على المدخل.
الطابق األرضي : عبارة عن جناحين والجناح الشرقي مكون من 4 غرف ومطبخ وحمام 
فور  والسقف  وتطبيع  أملشن  والجدران دهان  بورد  قواطع جبسوم  الغرف  بين  ويفصل 
سيلنج وهذا الطابق مخدوم بالتدفئة ، الشبابيك ألمنيوم مع شبك حماية .الجناح الغربي 
: له مدخل منفصل من الجهة الجنوبية ومدخل من العمارة وهو عبارة عن عيادة طبية 
للدكتور هادي ابو هنطش وأرضياته من السيراميك ، والسقف ديكورات جبسوم بورد و 

زنار جبصين مع سبوتات واضاءة مخفية .
الطوابق كل طابق عبارة عن مكاتب  عدد)2( وبيت درج ومصعد كهربائي وكل  وباقي 

مكتب مكون من 5 غرف ومطبخ وحمام عدد )2( وبعضها موجر واالخر فارغ .
التشطيب الداخلي : 

وارضيات المكاتب من السيراميك ، الجدران دهان أملشن ديكورات جبسوم بورد وسبوتات 
، مع قواطع جبسوم بورد وسيكوريت ، الشبابيك دبل مع اباجورات ، السقف فور سيلنج 

، اطقم الحمام افرنجي.
العمارة الخلفية مكونة من 5 طوابق ورفوف والواجهات الخارجية من الحجر وكل طابق 

مكون من : 
الطوابق كل طابق عبارة عن صاالت  : مواقف وخدمات مشتركة وباقي  التسوية  طابق 
 3 من  مكون  مكتب  وكل  كهربائي  ومصعد  درج  وبيت  الداخل  من  مقطعة  غير  واسعة 
غرف ومطبخ وحمام وهي فارغة وغير مؤجرة ، حسب المخطط الصادر من مطقة زهران 

ومكاتب ضمن سكن ج بأحكام خاص ، رقم الصادر )877( بتاريخ 2016/4/4.
تتأثر القطعة بالتعديل أع/2014/243 من ناحية وضع القطعة قيد الدراسة للحفاظ على 

طابع المنطقة الترائي وتحديد ارتفاع االبنية حين التقدم بطلب ترخيص .
مساحة القطعة رقم 3499)1244(م2 حسب سند التسجيل بتاريخ 2017/10/16

(2016-AA-42136( رقم 

فعلى من يرغب بالشراء الحضور إلى دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان الموقرة الموقرة 
http//( االلكترونية  بالخدمات  الخاص  العدل  لوزارة  االلكتروني  الموقع  على  الدخول  او 

تاريخ نشر  تلي  الكترونيا خالل ثالثون يومًا  بالمزاد  auctions.moj.gov.jo(  واالشتراك 
هذا اإلعالن مصطحبا معه 10% من قيمة المقدرة للعقار علما بان اجور النشر والطوابع 

والداللة تعود على المزاود االخير .
 مأمور تنفيذ محكمة بداية عمان

مذكرة تبليغ قرار حكم بالنشر
صادرة عن محكمة صلح حقوق عمان

رقم الدعوى: 2018/21764
تاريخ الحكم: 2018/12/30

القاضي : سماح العناني 
طالبة التبليغ: شركة التأمين العربية 
المحدودة  العامة  المساهمة  األردن 

وكيلها المحامي حسام المعشر
المطلوب تبليغه: شريف فائق شريف 

مصطفى
عنوانه: مجهو مكان اإلقامة.

عليه  المدعى  الزام   : الحكم  خالصة 
 )1700( مبلغ  للمدعية   يــؤدي  بأن 
ومبلغ  والمصاريف  والرسوم  دينار 
محاماة  ــعــاب  أت بــدل  ــار  ــن دي  )85(
من   )%9( بواقع  القانونية  والفائدة 

تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم للمدعى 
عليهما بالنشر

صادرة عن محكمة صلح حقوق عمان
رقم الدعوى: 2020/8556.

تاريخ الحكم: 2020/8/16
األردن  العربية  التأمين  شركة  التبليغ:  طالبة 
حسام  المحامي  وكيلها  العامة  المساهمة 

المعشر
 / عــمــان  التبليغ:  لــغــايــات  وكيلها  ــوان  ــن ع
الشميساني – شارع الشريف عبد الحميد شرف 

– بناية رقم )3(
المطلوب تبليغهما:

 • عبد اهلل محمد عمر الجبالي.
 • ضياء الدين رجب هاشم سمحه.

وعنوانهما: مجهولي مكان اإلقامة حاليًا.
خالصة الحكم:

بأن  والتضامن  بالتكافل  عليهما  المدعى  الزام 
قدره  والبالغ  به  المدعى  المبلغ  للمدعية  يدفعا 
)1150( دينار وتضمينهما بالتكافل والتضامن 
دينار   )58( ومبلغ  ومصاريفها  الدعوى  رسوم 
بدل أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ 

المطالبة القضائية وحتى السداد التام.
لالستئناف  قاباًل  المدعية  بحق  وجاهيا  حكما 
عليهما  الــمــدعــى  بحق  الــوجــاهــي  وبمثابة 
بتاريخ  علنا  وأفهم  صــدر  لالعتراض  قابال 

.2020/8/16

وزارة العدل 
محكمة صلح حقوق عمان
مذكرة تبليغ حكم/بالنشر

رقم الدعوى: )2020/7185(سجل عام
تاريخ الحكم 2020/07/16

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

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

المطلوب تبليغهما:  
 • رنا أحمد حسين حبيب.

 • احمد حسين حبيب. 
اإلقامة  مكان  لهما:مجهول  معروف  عنوان  أخر 

حاليًا.
األوراق المطلوب تبليغها: قرار حكم. 

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

والتضامن  بالتكافل  عليهما   المدعى  إلزام   •  
والبالغ  به  المدعى  المبلغ  للمدعية  يدفعا  بأن 

)4385( دينار.
 • تضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف 
والفائدة  محاماة  اتعاب  دينار   )219( 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 

2020/07/16

مذكرة تبليغ حكم بالنشر
صادرة عن محكمة صلح حقوق عمان

رقم الدعوى: 2020/9272.
تاريخ الحكم: 2020/7/27.

العربية  التأمين  شركة  التبليغ:  طالبة 
المحامي  وكيلها  العامة  المساهمة  األردن 

حسام المعشر
عنوان وكيلها: عمان/ الشميساني – شارع 

الشريف عبد الحميد شريف – بناية )3(.
علي  سليمان  محمد  تبليغه:  المطلوب 

العاصي.
وعنوانه: مجهول مكان اإلقامة حاليًا.

خالصة الحكم:
للمدعية  يدفع  بأن  عليه  المدعى  ــزام  إل
دينار   )770( والبالغ  به  المدعى  المبلغ 
وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ )38( 
دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من 

تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
قابال  الــمــدعــيــة  بــحــق  ــا  حــكــمــا وجــاهــي
لالستئناف وبمثابة الوجاهي بحق المدعى 
علنا  وافهم  صدر  لالعتراض  قابال  عليه 

بتاريخ 2020/7/27.

مذكرة تبليغ حكم بالنشر
صادرة عن محكمة صلح حقوق عمان

رقم الدعوى: 2018/21356.
تاريخ الحكم :2019/1/29 .

القاضي : طه حوامدة 
العربية  التأمين  شركة  التبليغ:  طالبة 
المحدودة  العامة  المساهمة  األردن 

وكيلها المحامي حسام المعشر.
المطلوب تبلغيهما :

عال محمود محمد علي سعد.
عبد اهلل أحمد محمد أبو محسن.
عنوانهما: مجهولي مكان االقامة

خالصة الحكم :-
بأن  بالتضامن  عليهما  المدعى  ــزام  إل
يدفعا للمدعية المبلغ المدعى به والبالغ 
والمصاريف  ديناروالرسوم   )1200(
محاماة  أتعاب  بــدل  دينار   )60( ومبلغ 
المطالبة  تاريخ  من  القانونية  والفائدة 

وحتى السداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم للمدعى عليه 
بالنشر

صادرة عن محكمة صلح حقوق عمان
رقم الدعوى: 2020/8934.

تاريخ الحكم: 2020/7/27
األردن  العربية  التأمين  شركة  التبليغ:  طالبة 
حسام  المحامي  وكيلها  العامة  المساهمة 

المعشر
 / عــمــان  التبليغ:  لــغــايــات  وكيلها  ــوان  ــن ع
الشميساني – شارع الشريف عبد الحميد شرف 

– بناية رقم )3(
المطلوب تبليغهما:

 • »محمد أمين« محمد داود صبح.

 • زياد »محمد أمين« محمد صبح.
وعنوانهما: مجهولي مكان اإلقامة حاليًا.

خالصة الحكم:
بأن  والتضامن  بالتكافل  عليهما  المدعى  الزام 
قدره  والبالغ  به  المدعى  المبلغ  للمدعية  يدفعا 
والتضامن  بالتكافل  وتضمينهما  دينار   )360(
دينار   )18( ومبلغ  ومصاريفها  الدعوى  رسوم 
بدل أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ 

المطالبة القضائية وحتى السداد التام. 
لالستئناف  قاباًل  المدعية  بحق  وجاهيا  حكما 
عليهما  الــمــدعــى  بحق  الــوجــاهــي  وبمثابة 
بتاريخ  علنا  وأفهم  صــدر  لالعتراض  قابال 

.2020/7/27

صادرة عن محكمة صلح حقوق عمان
رقم الدعوى: 2020/8391.

تاريخ الحكم: 2020/7/27.
العربية  التأمين  شركة  التبليغ:  طالبة 
األردن المساهمة العامة وكيلها المحامي 

حسام المعشر
الشميساني  عــمــان/  وكيلها:  عــنــوان 
 – شريف  الحميد  عبد  الشريف  شارع   –

بناية )3(.
اإلله  عبد  انتصار  تبليغها:  المطلوب 

ناظم العمري.
وعنوانها: مجهولة مكان اإلقامة حاليًا.

خالصة الحكم:
للمدعية  تدفع  بأن  عليها  المدعى  إلزام 
دينار   )649( والبالغ  به  المدعى  المبلغ 
ومبلغ  والمصاريف  الرسوم  وتضمينها 
والفائدة  محاماة  أتــعــاب  ديــنــار   )32(
وحتى  المطالبة  تاريخ  من  القانونية 

السداد التام.
قابال  المدعية  بحق  وجــاهــيــا  حكما 
بحق  الــوجــاهــي  وبمثابة  لالستئناف 
صدر  لالعتراض  قابال  عليها  المدعى 

وافهم علنا بتاريخ 2020/7/27

مذكرة تبليغ قرار حكم بالنشر
صادر عن محكمة صلح جزاء عمان

رقم الدعوى :2019/14485.
تاريخ الحكم : 2019/9/24

القاضي : محمود الزياده.
طالبة التبيلغ : شركة التأمين العربية – االردن 

المساهمة العامة 
المطلوب تبليغه : عمار عوني محمد العباسي.

عنوانه :  مجهول مكان اإلقامة حاليا . 
خالصة الحكم:

عليه  المشتكى  إدانة   : الجزائي  الشق  في   .1
قائم  وفاء  مقابل  له  ليس  شيك  إصدار  بجرم 
اربع مرات  والحكم عليه  وقابل للصرف مكرر 
مائة  والغرامة  والرسوم  واحدة  سنة  بالحبس 

دينار والرسوم .
عليه  المدعى  الــزام   : الحقوقي  الشق  في   .2
دينار   )8146( مبلغ  ــأداء  ب الشخصي  بالحق 
والرسوم  الشخصي  بالحق  المدعية  للمشتكية 
محاماه  اتعاب  دينار   407 مبلغ  و  والمصاريف 
والفائدة القانونية بواقع )9%( من تاريخ عرض 
وحتى  عليه   المسحوب  البنك  على  شيك  كل 

السداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم للمدعى عليه 
بالنشر

صادرة عن محكمة صلح حقوق عمان
رقم الدعوى: 2020/9658.

تاريخ الحكم: 2020/7/27
األردن  العربية  التأمين  شركة  التبليغ:  طالبة 
حسام  المحامي  وكيلها  العامة  المساهمة 

المعشر
 / عــمــان  التبليغ:  لــغــايــات  وكيلها  ــوان  ــن ع
الشميساني – شارع الشريف عبد الحميد شرف 

– بناية رقم )3(
المطلوب تبليغهما:

 • أحمد مخلد عبد القاسم.
 • عبد الكريم علي عوده العكر.

وعنوانهما: مجهولي مكان اإلقامة حاليًا.
خالصة الحكم:

بأن  والتضامن  بالتكافل  عليهما  المدعى  الزام 
قدره  والبالغ  به  المدعى  المبلغ  للمدعية  يدفعا 
والتضامن  بالتكافل  وتضمينهما  دينار   )563(
دينار   )28( ومبلغ  ومصاريفها  الدعوى  رسوم 
بدل أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ 

المطالبة القضائية وحتى السداد التام. 
لالستئناف  قاباًل  المدعية  بحق  وجاهيا  حكما 
عليهما  الــمــدعــى  بحق  الــوجــاهــي  وبمثابة 
بتاريخ  علنا  وأفهم  صــدر  لالعتراض  قابال 

.2020/7/27

وزارة العدل 
محكمة صلح حقوق عمان
مذكرة تبليغ حكم/بالنشر

رقم الدعوى: )2020/4758(سجل عام
تاريخ الحكم 2020/07/12

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

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

الدولية  الخدمات  شركة  تبليــغها:  المطلوب 
للسياحة والسفر.

اإلقامة  مكان  له:مجهول  معروف  عنوان  أخر 
حاليًا.

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

تقرر المحكمة ما يلي:
 • إلزام المدعى عليها )شركة الخدمات الدولية 
المبلغ  للمدعية  تدفع  بأن  والسفر(  للسياحة 

المدعى به والبالغ )3460.475( دينار.
والمصاريف  الرسوم  عليه  المدعى  تضمين   •  
والفائدة  محاماة  اتعاب  دينار   )232( 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 

2020/07/12

مذكرة تبليغ حكم بالنشر
صادرة عن محكمة صلح حقوق عمان

رقم الدعوى: 2020/9018.
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: 

 • شريف عادل داهود اآلغا.
 • حسن »أحمد فؤاد« عادل اآلغا.

وعنوانهما: مجهولي مكان اإلقامة حاليًا.
خالصة الحكم:

للمدعية  يدفعا  بــأن  عليهما  المدعى  إلــزام 
والبالغ  به  المدعى  المبلغ  والتضامن  بالتكافل 
بالتكافل  وتضمينهما  ديــنــار   )400.887(
 )44( ومبلغ  والمصاريف  الرسوم  والتضامن 
من  القانونية  والفائدة  محاماة  أتعاب  دينار 

تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
لالستئناف  قابال  المدعية  بحق  وجاهيا  حكما 
عليهما  الــمــدعــى  بحق  الــوجــاهــي  وبمثابة 
بتاريخ  علنا  وافهم  صــدر  لالعتراض  قابال 

.2020/7/27

وزارة العدل 
محكمة صلح حقوق عمان
مذكرة تبليغ حكم/بالنشر

رقم الدعوى: )2020/5847(سجل عام
تاريخ الحكم 2020/06/23

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

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

الرحمن  عبد  محمد  هيثم  تبليــغه:  المطلوب 
ابو عتيله.

اإلقامة  مكان  له:مجهول  معروف  عنوان  أخر 
حاليًا.

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

تقرر المحكمة ما يلي:
 • إلزام المدعى عليه )هيثم محمد عبد الرحمن 
ابو عتيله( بأن يدفع للمدعية المبلغ المدعى به 

والبالغ )520( دينار.
والمصاريف  الرسوم  عليه  المدعى  تضمين   •  
والفائدة  محاماة  اتعاب  دينار   )26( 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 

2020/06/23

مذكرة تبليغ حكم بالنشر
صادرة عن محكمة صلح حقوق عمان

رقم الدعوى: 2020/8367.
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 تبليغها: تمارا عمر أحمد أبو قورة.

وعنوانها: مجهولة مكان اإلقامة حاليًا.
خالصة الحكم:

للمدعية  تــدفــع  ــأن  ب عليها  الــمــدعــى  ــزام  إلـ
دينار   )750.348( والبالغ  به  المدعى  المبلغ 
الرسوم  وتضمينها  بالباقي  المطالبة  ورد 
محاماة  أتعاب  دينار   )17( ومبلغ  والمصاريف 
وحتى  المطالبة  تاريخ  من  القانونية  والفائدة 

السداد التام.
لالستئناف  قابال  المدعية  بحق  وجاهيا  حكما 
عليها  الــمــدعــى  بــحــق  ــوجــاهــي  ال وبــمــثــابــة 
بتاريخ  علنا  وافهم  صــدر  لالعتراض  قابال 

.2020/7/23
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اعالن بيع بالمزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ غرب عمان في 

القضية التنفيذية  
رقم  )2018/3872  (ع  

العلني وعن  يعلن للعموم بأنه مطروح للمزاد 
و  التنفيذية  القضية  في  الدائرة   هذه  طريق 

المتكونة بين 
المحكوم له 

شركة اآلليات الرائده ذ.م.م 
وكيلها المحامي سليمان أبو عتمة

والمدين 
فراس احسان راشد الخزاعي 

والــعــائــدة   )21  /  66505  ( ــم  رق المركبة 
للمحكوم عليه 

فراس احسان راشد الخزاعي 
  TIGGO  علما بان أوصاف المركبة هي :  شيري

موديل 2016
مضبوطة لدى كراج وسط عمان 

الدخول  بالمزاد  االشــتــراك  يرغب  من  فعلى 
بوزارة  الخاص  االلكتروني  المزادات  موقع  الى 
ودفع    https://auctions.moj.gov.jo العدل 
10%  مبلغ التأمين بشكل الكتروني من القيمة  
المقدرة للمركبة  والبالغة 9300 دينار  وذلك 
من تاريخ هذا االعالن وحتى يوم 2020/9/8 
والطوابع  الرسوم  بان  علمًا   01  :00 الساعة  

والداللة تعود على المشتري. 
مأمور تنفيذ غرب عمان 

اعالن بيع بالمزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ غرب عمان في 

القضية التنفيذية  
رقم  )2018/2125  (ع  

العلني وعن  يعلن للعموم بأنه مطروح للمزاد 
و  التنفيذية  القضية  في  الدائرة   هذه  طريق 

المتكونة بين 
المحكوم له 

شركة اآلليات الرائده ذ.م.م 
وكيلها المحامي سليمان أبو عتمة

والمدين 
محمد حسن محمد غيث 

والعائدة   )  21  /  97254  ( ــم  رق المركبة 
للمحكوم عليه 

محمد حسن محمد غيث 
 QQ شيري    : هي  المركبة  أوصــاف  بان  علما 

موديل 2016
مضبوطة لدى كراج وسط عمان 

الدخول  بالمزاد  االشــتــراك  يرغب  من  فعلى 
بوزارة  الخاص  االلكتروني  المزادات  موقع  الى 
ودفع    https://auctions.moj.gov.jo العدل 
10%  مبلغ التأمين بشكل الكتروني من القيمة  
المقدرة للمركبة  والبالغة 5500 دينار  وذلك 
من تاريخ هذا االعالن وحتى يوم 2020/9/8 
والطوابع  الرسوم  بان  علمًا   12  : الساعة  00 

والداللة تعود على المشتري. 
مأمور تنفيذ غرب عمان 

اعالن بيع بالمزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ غرب عمان في 

القضية التنفيذية  
رقم  )2018/359  (ع  

العلني وعن  يعلن للعموم بأنه مطروح للمزاد 
و  التنفيذية  القضية  في  الدائرة   هذه  طريق 

المتكونة بين 
المحكوم له 

شركة اآلليات الرائده ذ.م.م 
وكيلها المحامي سليمان أبو عتمة

والمدين 
محمد احسان كاظم قبرطاي 

والعائدة   )  22  /  71630  ( ــم  رق المركبة 
للمحكوم عليه 

محمد احسان كاظم قبرطاي 
 QQ شيري    : هي  المركبة  أوصــاف  بان  علما 

موديل 2016
مضبوطة لدى كراج  بيسالن

الدخول  بالمزاد  االشــتــراك  يرغب  من  فعلى 
بوزارة  الخاص  االلكتروني  المزادات  موقع  الى 
ودفع    https://auctions.moj.gov.jo العدل 
10%  مبلغ التأمين بشكل الكتروني من القيمة  
المقدرة للمركبة  والبالغة 4700 دينار  وذلك 
من تاريخ هذا االعالن وحتى يوم 2020/9/8 
والطوابع  الرسوم  بان  علمًا   12  :30 الساعة  

والداللة تعود على المشتري. 
مأمور تنفيذ غرب عمان 

وزارة العدل 
محكمة صلح حقوق عمان
مذكرة تبليغ حكم/بالنشر

رقم الدعوى: )2020/6077(سجل عام
تاريخ الحكم 2020/07/23

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

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

محمد  خالد  محمد  عمران  تبليــغه:  المطلوب 
العجيل.

اإلقامة  مكان  له:مجهول  معروف  عنوان  أخر 
حاليًا.

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

تقرر المحكمة ما يلي:
 • إلزام المدعى عليه )عمران محمد خالد محمد 
به  المدعى  المبلغ  للمدعية  يدفع  بأن  العجيل( 

والبالغ )755( دينار.
والمصاريف  الرسوم  عليه  المدعى  تضمين   •  
والفائدة  محاماة  اتعاب  دينار   )38( 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 

2020/07/23

وزارة العدل 
محكمة صلح حقوق عمان
مذكرة تبليغ حكم/بالنشر

رقم الدعوى: )2020/6911(سجل عام
تاريخ الحكم 2020/07/28

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

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

المطلوب تبليــغه: عمر محمد عبداهلل ذياب.
اإلقامة  مكان  له:مجهول  معروف  عنوان  أخر 

حاليًا.
األوراق المطلوب تبليغها: قرار حكم. 

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

 • إلزام المدعى عليه )عمر محمد عبداهلل ذياب( 
والبالغ  به  المدعى  المبلغ  للمدعية  تدفع  بأن 

)320( دينار.
والمصاريف  الرسوم  عليه  المدعى  تضمين   •  
والفائدة  محاماة  اتعاب  دينار   )16( 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 

2020/07/28

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

محكمة جنوب عمان
الرقم : 2020/689 ب
التاريخ : 2020/8/26

اعالن بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ جنوب عمان للمرة 

الثالثة / لالحالة القطعية 
بالدعوى التنفيذية )2020/689 ب(

العلني وعن  يعلن للعموم بانه مطروح للمزاد 
طريق هذه الدائرة في القضية التنفيذية 

جاسر  حسام   : له  المحكوم  بين  والمتكونة 
محمد خالد

والمحكوم عليه : طالل محمد نصار منصور
وصف العقار :

 493 رقــم  ارض  قطعة  على  سكني  منزل 
عمان  جنوب  اراضي  من  العلكومية   1 حوض 
التسجيل  سند  حسب  الكلية  مساحتها  والبالغة 
طالل  باسم  مملوكة  وهــي  م^2   758.96

محمد نصار منصور وهي داخل التنظيم 
بناء  ــن  م عليها  ومـــا  االرض  قطعة  ســعــر 

:182000 دينار 
دائرة  الى  الحضور  المزاودة  يرغب  من  فعلى 
التالي  اليوم  من  عمان  جنوب  محكمة  تنفيذ 
معه  مصطحبا  يوما   30 ولمدة  االعالن  لنشر 
الرسوم  بان  علما  المزاودة  قيمة  من   )  %10  (

والطوابع والداللة تعود على المشتري 
مامور تنفيذ جنوب عمان

دائرة تنفيذ عمان/قسم شرق عمان 
اخطار صادر عن دائرة التنفيذ / 

بالنشر
رقم الدعوى التنفيذية  11-3/
)3477-2020( سجل عام -ع

اسم المحكوم عليه/ المدين :
خالد حسام خميس  المغربي 

عنوانه: مجهول االقامه  
رقم االعالم / السند التنفيذي : 45497

محل صدوره : تنفيذ عمان/قسم شرق عمان  
والرسوم  دينار   20260 الدين   / به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

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

له / الدائن 
وكيلها  واالســتــثــمــار   للتجارة  بــنــدار  شركة 

المحامي عماد المعايطه 
المبلغ المبين اعاله 

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

قانونا بحقك 
مامور التنفيذ شرق  عمان 
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