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اخطار صادر عن دائرة تنفيذ عمان  
رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 
/ ) 15516 -  2020  ( –سجل 

عام – ص
اسم المحكوم عليه / المدين :  رشاد طارق عبد 

المهدي عليان 
حي   – السير  وادي  بيادر   / عمان   : عنوانه 

الصناعة – جنوب شركة اوبل 
رقم االعالم / السند التنفيذي : 5 – 1 / ) 18 – 

2020  ( – سجل عام 
تاريخه : 20 / 1 / 2020 

محل صدوره : تنفيذ عمان
و  دينار     478.805   : /الدين  به  المحكوم 
الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة ان وجدت 

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

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

قانونا بحقك . 
مأمور التنفيذ عمان 

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة صلح   حقوق عمان 

رقم الدعوى :   5 – 1 / )  26353  
- 2019    ( – سجل عام

تاريخ الحكم : 15 / 12 / 2019 
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عمان /  وكياله المحاميان اسامة سكري و عمر 
كرومة 

مفلح  محمد    : عنوانه  و  تبليغه  المطلوب 
سليمان البريزات 

خلف  المختار  عمر  شارع  الغربي  الحي   / مادبا 
مركز امن المدينة منزل محمد البريزات 

تقدم  ما  على  تأسيسا  و  لهذا   : الحكم  خالصة 
تقرر المحكمة مايلي :

اوال : عمال باحكام المواد 636 و 637 و 644 
المادة 92/ب من قانون  المدني و  القانون  من 
تؤدي  بأن  عليه  المدعى  بالزام  الحكم  البنوك 
للمدعية المبلغ المدعى به و البالغ 9487  دينار 

و 362 فلس 
ثانيا: عمال باحكام المواد 161 و 166 و 167 
المادة  و  المدنية  المحاكمات  اصول  قانون  من 
تضمين  المحامين  نقابة  قانون  من   46/4
المدعى عليه الرسوم والمصاريف و مبلغ 475 
القانونية  الفائدة  و  محاماة  اتعاب  بدل  دينار 
السداد  حتى  و  المطالبة  تاريخ  من    %9 بواقع 

التام 

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة صلح   حقوق عمان 

رقم الدعوى :   5 – 1 / )  6269 
-  2019    ( – سجل عام

تاريخ الحكم : 10 / 4 / 2019 
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عمان /  وكياله المحاميان اسامة سكري و عمر 
كرومة 

المطلوب تبليغه و عنوانه : محمد حسين علي 
الوردات 

عمان / تالع العلي – دوار الواحه – دائرة اللوازم 
العامة 

تقدم  ما  على  تأسيسا  و  لهذا   : الحكم  خالصة 
تقرر المحكمة مايلي :

و   637 و   636 و   87 المواد  باحكام  عمال   .  1
المادتين  و  االردني  المدني  القانون  من   644
10 ،11/1 من قانون البينات االردني و المادة 
92/ب من قانون البنوك االردني الحكم بالزام 
المدع  المبلغ  للمدعية  يؤدي  بأن  عليه  المدعى 

به و البالغ 9410 دينار و 578 فلس 
2 . عمال باحكام المواد 161 و 166 و 167 من 
قانون اصول المحاكمات المدنية و  المادة 46/4 
المدعى  تضمين  المحامين  نقابة  قانون  من 
دينار   470 مبلغ  و  والمصاريف  الرسوم  عليه 
بدل اتعاب محاماة و الفائدة القانونية بواقع %9 

من تاريخ المطالبة و حتى السداد .

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن محكمة 
صلح   حقوق عمان 

رقم الدعوى :   5 – 1 / )  2641  - 
2020    ( – سجل عام

تاريخ الحكم : 17 / 2 / 2020 
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عمان /  وكياله المحاميان اسامة سكري و عمر 
كرومة 

المطلوب تبليغه و عنوانه :  حمزه محمد شريف 
عبد الرحمن 

عمان / عين الباشا – حي االمير علي قرب مياه 
ايات – منزل حمزه محمد 

تقدم  ما  على  تأسيسا  و  لهذا   : الحكم  خالصة 
تقرر المحكمة مايلي :

اوال : عمال باحكام المواد 87 و 636 و 637 و 
المادة 92/ب من  و  المدني  القانون  644  من 
بأن  عليه  المدعى  بالزام  الحكم  البنوك  قانون 
تؤدي للمدعية المبلغ المدعى به و البالغ 1985 

دينار و 505  فلس 
ثانيا: عمال باحكام المواد 161 و 166 و 167 
المادة  و  المدنية  المحاكمات  اصول  قانون  من 
المادة 46/4 من  و  التجارة  قانون  من   113/2
عليه  المدعى  تضمين  المحامين  نقابة  قانون 
بدل  دينار   152 مبلغ  و  والمصاريف  الرسوم 
اتعاب محاماة و الفائدة القانونية بواقع 9%  من 
بالنسبة  التام  السداد  حتى  و  المطالبة  تاريخ 
للمبلغ المحكوم به على القرض و بطاقة الفيزا 
من  الجاري  الحساب  عن  القانونية  الفائدة  و 

تاريخ اغالقه وحتى السداد التام 

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن محكمة 
الغرفة االقتصادية - عمان 

رقم الدعوى :   106 – 2 / )  439 -  
2019    ( – سجل القضايا االقتصادية 

طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   
عمر  و  سكري  اسامة  المحاميان  وكياله    / عمان 

كرومة 
المطلوب تبليغه و عنوانه :  

1 . شركة اونكس االولى لتجارة المواد الغذائية 
2 . عماد عادل ناجي الداود 

الفحيص / الحمر – الشارع الرئيسي شركة اونكس 
االولى 

خالصة الحكم : و عليه و تأسيسا علىما تقدم تقرر 
المحكمة الحكم :

 ،  119 ،  118 ،  106 ، المواد 59/1  باحكام  عمال 
120 ، 121 من قانون التجارة و المواد 161 ، 164 
، 166 و 167 من قانون اصول المحاكمات المدنية 

و المادة 46/4 من قانون نقابة المحامين الحكم 
اوال : الزام المدعى عليهما باتكافل و التضامن بان 
للمدعية مبلغ 159897.274 مائة و تسعة  يدفعا 
و خمسون الفا و ثمانمائة و سبعة و تسعون دينار 
و 274 فلس و الرسوم و المصاريف و مبلغ 1000 

دينار اتعاب محاماة 
ثانيا . الزام المدعى عليهما بدفع الفائدة القانونية 
في  الحساب  اغــالق  تاريخ  من  تسري   %9 بواقع 

2019/3/31 و حتى السداد التام 
اصول  قانون  من   150 المادة  باحكام  عمال   : ثالثا 
الصادر  التحفظي  الحجز  تثبيت  المدنية  المحاكمات 
الغرفة  طلبات   2019  / ط   /  331 رقم  بالطلب 

االقتصادية المتفرع عن هذه الدعوى 

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن محكمة 
صلح   حقوق عمان 

رقم الدعوى :   5 – 1 / )  26400 -  
2019    ( – سجل عام

تاريخ الحكم : 15 / 12 / 2019 
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عمر  و  سكري  اسامة  المحاميان  وكياله    / عمان 
كرومة 

رجا  عيسى  رضــوان   : عنوانه  و  تبليغه  المطلوب 
السواعده 

رضوان  منزل  المجمع  قرب  الشرقي  الحي   / مادبا 
السواعده 

خالصة الحكم : لهذا و تأسيسا على ما تقدم تقرر 
المحكمة مايلي :

اوال : عمال باحكام المواد 87و 636 و 637 و 644 
قانون  من  92/ب  المادة  و  المدني  القانون  من 
التجارة  المادتين 106 و 112 من قانون  و  البنوك 
للمدعية  يــؤدي  بأن  عليه  المدعى  بالزام  الحكم 
المبلغ المدعى به و البالغ 7568 دينار و 687 فلس  
ثانيا: عمال باحكام المواد 161 و 166 و 167 من 
 113/2 والمادة  المدنية  المحاكمات  اصول  قانون 
قانون  من   46/4 الــمــادة  و   التجارة  قانون  من 
الرسوم  عليه  المدعى  تضمين  المحامين  نقابة 
اتعاب  بدل  دينار  دينار   379 مبلغ  و  والمصاريف 
تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  الفائدة  و  محاماة 
للمبلغ  بالنسبة  التام  الــســداد  حتى  و  المطالبة 
و  الفيزا  بطاقة  و  القرض  عقد  عن  به  المحكوم 
تاريخ  من  الجاري  الحساب  عن  القانونية  الفائدة 

اغالقه و حتى السداد التام .

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن محكمة 
صلح   حقوق عمان 

رقم الدعوى :   5 – 1 / )  13023 -  
2018    ( – سجل عام

تاريخ الحكم : 18 / 10 / 2018 
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عمر  و  سكري  اسامة  المحاميان  وكياله    / عمان 
كرومة 

سليم  حابس  سعود    : عنوانه  و  تبليغه  المطلوب 
الحسين 

خالصة الحكم : لذا و تأسيسا على ما تقدم وسندا 
العدلية  االحكام  مجلة  من   1818 المادة  الحكام 
المحكمة  فإن  دعواه  اثبت  قد  المدعي  ان  وحيث   ،

تقرر ما يلي :
التجارة  قانون  من   59 المادة  باحكام  عمال   .  1
من   644 و   637 و   636 و   202 و   199 المواد  و 
القانون المدني و المادتين 11 و 13/ج من قانون 
حابس  سعود  عليه  المدعى  بالزام  الحكم  البينات 
دينار   1489.062 مبلغ  بـــاداء  الحسين  سليم 
للمدعي شركة بنك االردن / شركة مساهمة عامة 
في  الواقع  المطالبة  تاريخ  من  القانونية  الفائدة  و 

2018/8/2 و حتى السداد التام 
اصول  قانون  ومن   161 المواد  باحكام  عمال   .  2
بالرسوم  عليه  المدعى  الزام  المدنية  المحاكمات 

والمصاريف .
اصول  قانون  من   166 المادة  باحكام  عال  و   .  3
المحاكمات المدني و المادة 46/4 من قانون نقابة 
و  دينار   74 مبلغ  عليه  المدعى  تضمين  المحامين 

450 فلس بدل اتعاب محاماة 

الرقم : 2719 / 2017 
التاريخ : 2022/7/28

اخطار تنفيذي صادر عن 
دائرة تنفيذ محمة بداية اربد 
وليد   : عليه  المحكوم  بحق 

محمد محمود الناصر 
 / الحصن  شارع  اربد   : عنوانه 

مكتب تكسي الناصر 
اخطرك بضرورة تسليم العقار 
 346 رقم  االرض  قعطة  رقم 
حوض 29 / العريف من اراضي 

اربد 
يوما  ثالثين  مدة  خالل  وذلــك 
االخطار  تبلغك هذا  تاريخ  تلي 
االردن  بنك  له  المحكوم  الــى 

وتسليمه خالي من الشواغل 
مامور تنفيذ محكمة بداية اربد 

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن محكمة صلح  حقوق عمان
رقم الدعوى : 5 –  1 / )  2439 – 2018 ( -  سجل عام 

تاريخ الحكم : 19 /9 / 2019 
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عمان /  وكياله المحاميان اسامة سكري و احمد القضاه 
المطلوب تبليغه و عنوانه :  فوزي مرشد عيسى الطرايره 

تقرر  العدلية  االحكام  مجلة  من   1818 المادة  باحكام  عمال  و  تقدم  ما  لكل  استنادا  و  وعليه    : الحكم  خالصة 
المحكمة :

1 . عمال باحكام المادة 166 من قانون اصول المحاكمات المدنية و المادة 46/4 من قانون نقابة المحامين الزام 
المدعى عليه االول فوزي مرشد عيسى الطرايرة مبلغ 123.998 دينار و مبلغ 7 دنانير اتعاب محاماة ، و المدعى 
عليه الثاني داود مرشد عيسى الطرايره مبلغ 158.282 دينار بحدود ما طلب وكيل المدعي و مبلغ 8 دنانير اتعاب 
محاماة ، والمدعى عليه الثالث اسماعيل مرشد عيسى الطرايره مبلغ 506.971 و رد المطالبة بالباقي و مبلغ 24 
دينار اتعاب محاماة بعد اجراء التقاص ، و المدعى عليه الرابع خلدون سعود مرشد الطرايرة بحدود ما ال اليه من 
تركة سعود مرشد عيسى الطرايرة مبلغ 761.32 دينار و مبلغ 38 دينار اتعاب محاماة و المدعى عليه الخامس 
محمد فوزي مرشد الطرايرة مبلغ 594.948 دينار و رد المطالبة بالباقي و مبلغ 30 دينار اتعاب محاماة و المدعى 
عليه السادس ابراهيم مرشد عيسى الطرايرة مبلغ 22.61 دينار و مبلغ دينارين اتعاب محاماة و الفائدة القانونية 

من تاريخ المطالبة الواقع في 2018/2/7 و حتى السداد التام 
الرسوم  عليهم  المدعى  تضمين  المدنية  المحاكمات  اصول  قانون  من   164 و   161 المادتين  باحكام  عمال   .  2

والمصاريف بحدود ما حكم على كل منهم 
حكما وجاهيا قابال لالستئناف بحق المدعية و المدعى عليهم داود و اسماعيل و خلدون و ابراهيم بمثابة الوجاهي 
بحق المدعى عليه االول فوزي و المدعى عليه الخامس محمد صدر و افهم علنا باسم حضرة صاحب الجاللة الملك 

عبد اهلل الثاني المعظم في 2019/9/19 

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن محكمة 
صلح   حقوق عمان 

رقم الدعوى :   5 – 1 / )  27480 -  
2019    ( – سجل عام

تاريخ الحكم : 29 / 12 / 2019 
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عمان /  وكياله المحاميان اسامة سكري و عمر 
كرومة 

عبد  عمر  كارمن    : عنوانه  و  تبليغه  المطلوب 
القادر الشيخ ساكن 

بناية  فيصل  االمير  شارع  الكماليه   / صويلح 
رقم 34 

تقدم  ما  على  تأسيسا  و  لهذا   : الحكم  خالصة 
تقرر المحكمة مايلي :

مجلة  من   1818 المادة  باحكام  عمال   : اوال 
202و  و   199 و   87 المواد  و  العدلية  االحكام 
 10 المواد  و  البنوك  قانون  من    92 المادة 
الزام  البينات  قانون  من  13/3/د  و   11/1 و 
الشيخ  القادر  عبد  عمر  كارمن  عليها  المدعى 
االردن  بنك  شركة  للمدعية  تؤدي  بأن  ساكن 
و  و ستة  اربعمائة  و  الف  قدره 1456  و  مبلغا 

خمسون دينارا و 756 فلس 
ثانيا: عمال باحكام المواد 161 و 166 و 167 
المادة  و  المدنية  المحاكمات  اصول  قانون  من 
تضمين  المحامين  نقابة  قانون  من   46/4
مبلغ73   و  والمصاريف  الرسوم  عليها  المدعى 
و  محاماة  اتعاب  بــدل  دينار  سبعون  و  ثالثة 
الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية 

الواقع في 2019/12/9  و حتى السداد التام 

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة صلح   حقوق عمان 

رقم الدعوى :   5 – 1 / )  26338  
- 2019    ( – سجل عام

تاريخ الحكم : 15/ 12 / 2019 
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عمان /  وكياله المحاميان اسامة سكري و عمر 
كرومة 

المطلوب تبليغه و عنوانه :  ابراهيم عبد القادر 
فالح اللوزي 

عمارة  اللوزي  سالمه  شــارع  الجبيهه   / عمان 
رقم 16 

تقدم  ما  على  تأسيسا  و  لهذا   : الحكم  خالصة 
تقرر المحكمة مايلي :

القانون  من   87 الــمــادة  باحكام  عمال   : اوال 
المدني و المادة 92/ب من قانون البنوك الحكم 
المبلغ  المدعى عليه بأن تؤدي للمدعية  بالزام 
المدعى به و البالغ 3822  دينار و 068  فلس 
ثانيا: عمال باحكام المواد 161 و 166 و 167 
المادة  و  المدنية  المحاكمات  اصول  قانون  من 
تضمين  المحامين  نقابة  قانون  من   46/4
المدعى عليه الرسوم والمصاريف و مبلغ 191 
القانونية  الفائدة  و  محاماة  اتعاب  بدل  دينار 
السداد  حتى  و  المطالبة  تاريخ  من    %9 بواقع 

التام 

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن محكمة 
صلح   حقوق عمان 

رقم الدعوى :   5 – 1 / )  4734 -  
2019    ( – سجل عام

تاريخ الحكم : 28 / 3 / 2019 
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عمان /  وكياله المحاميان اسامة سكري و عمر 
كرومة 

المطلوب تبليغه و عنوانه :  هاني محمد شريف 
عبد الرحمن 

 – الغربي  الشويخ  – شارع  الباشا  عين   / عمان 
منزل رقم 20

تقدم  ما  على  تأسيسا  و  لذا   : الحكم  خالصة 
وسندا الحكام المادة 1818 من مجلة االحكام 
العدلية ، وحيث ان المدعي قد اثبت دعواه فإن 

المحكمة تقرر ما يلي :
و   202 و   199 و   87 المواد  باحكام  عمال   .  1
و  المدني  القانون  من   960 و   950 و   636
92/ب  المادة  و  البينات  قانون  من   11 المادة 
من قانون البنوك الزام المدعى عليه بأداء مبلغ 

1559.644 دينار للمدعي 
قانون  ومــن   161 الــمــواد  باحكام  عمال   .  2
عليه  المدعى  الزام  المدنية  المحاكمات  اصول 
من  القانونية  الفائدة  و  والمصاريف  بالرسوم 

تاريخ المطالبة و حتى السداد .
3 . و عال باحكام المادة 166 من قانون اصول 
قانون  من   46/4 المادة  و  المدني  المحاكمات 
نقابة المحامين تضمين المدعى عليه مبلغ 78 

دينار اتعاب محاماة .

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة صلح   حقوق عمان 

رقم الدعوى :   5 – 1 / )  2633  - 
2020    ( – سجل عام

تاريخ الحكم : 17 / 2 / 2020 
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عمان /  وكياله المحاميان اسامة سكري و عمر 
كرومة 

فليح  :  عبير محمد  و عنوانه  تبليغه  المطلوب 
عربيات 

مسجد  بجانب   – الرياضية  المدينة   / السلط 
المدينة 

تقدم  ما  على  تأسيسا  و  لهذا   : الحكم  خالصة 
تقرر المحكمة مايلي :

اوال : عمال باحكام المواد 636 و 637 و 644 
المادة 92/ب من قانون  المدني و  القانون  من 
تؤدي  بأن  عليها  المدعى  بالزام  الحكم  البنوك 
البالغ 806 دينار  المدعى به و  المبلغ  للمدعية 

و 951 فلس 
ثانيا: عمال باحكام المواد 161 و 166 و 167 
المادة  و  المدنية  المحاكمات  اصول  قانون  من 
تضمين  المحامين  نقابة  قانون  من   46/4
المدعى عليها الرسوم والمصاريف و مبلغ 41 
القانونية  الفائدة  و  محاماة  اتعاب  بدل  دينار 
السداد  حتى  و  المطالبة  تاريخ  من    %9 بواقع 

التام 

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة صلح   حقوق عمان 

رقم الدعوى :   5 – 1 / )  26392  
- 2019    ( – سجل عام

تاريخ الحكم : 15 / 12 / 2019 
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عمان /  وكياله المحاميان اسامة سكري و عمر 
كرومة 

:  مهند ماهر سالم  المطلوب تبليغه و عنوانه 
الحليق 

عمارة  عقيل  بن  الحارث  شارع  الجبيهه  عمان/ 
رقم 13 ط 3 شقة 15

تقدم  ما  على  تأسيسا  و  لهذا   : الحكم  خالصة 
تقرر المحكمة مايلي :

اوال : عمال باحكام المواد 636 و 637 و 644 
المادة 92/ب من قانون  المدني و  القانون  من 
تؤدي  بأن  عليه  المدعى  بالزام  الحكم  البنوك 
للمدعية المبلغ المدعى به و البالغ 9684  دينار 

و 633 فلس 
ثانيا: عمال باحكام المواد 161 و 166 و 167 
المادة  و  المدنية  المحاكمات  اصول  قانون  من 
تضمين  المحامين  نقابة  قانون  من   46/4
المدعى عليه الرسوم والمصاريف و مبلغ 484 
القانونية  الفائدة  و  محاماة  اتعاب  بدل  دينار 
السداد  حتى  و  المطالبة  تاريخ  من    %9 بواقع 

التام 

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن محكمة 
صلح   حقوق عمان 

رقم الدعوى :   5 – 1 / )  11740 -  
2019    ( – سجل عام

تاريخ الحكم : 27 / 6 / 2019 
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عمان /  وكياله المحاميان اسامة سكري و عمر 
كرومة 

احمد اسحق  :  يزن  تبليغه و عنوانه  المطلوب 
احمد

عمان / ابو علندا – حي الشيوخ – شارع قتيبه 
بن عبد السالم بناية رقم 25

خالصة الحكم : خالصة الحكم : لذا و تأسيسا 
على ما تقدم وسندا الحكام المادة 1818 من 
قد  المدعي  ان  وحيث   ، العدلية  االحكام  مجلة 

اثبت دعواه فإن المحكمة تقرر ما يلي :
و   202 و   199 و   87 المواد  باحكام  عمال   .  1
و  المدني  القانون  من   960 و   950 و   636
92/ب  المادة  و  البينات  قانون  من   11 المادة 
من قانون البنوك الزام المدعى عليه بأداء مبلغ 

827.865  دينار للمدعي 
قانون  ومــن   161 الــمــواد  باحكام  عمال   .  2
عليه  المدعى  الزام  المدنية  المحاكمات  اصول 
من  القانونية  الفائدة  و  والمصاريف  بالرسوم 

تاريخ المطالبة و حتى السداد .
3 . و عال باحكام المادة 166 من قانون اصول 
قانون  من   46/4 المادة  و  المدني  المحاكمات 
نقابة المحامين تضمين المدعى عليه مبلغ 41 

دينار اتعاب محاماة .

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة صلح   حقوق عمان 

رقم الدعوى :   5 – 1 / )  2659  - 
2020    ( – سجل عام

تاريخ الحكم : 17 / 2 / 2020 
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عمان /  وكياله المحاميان اسامة سكري و عمر 
كرومة 

المطلوب تبليغه و عنوانه :  صباح فايز مفضي 
السعايده 

البلدية  مقابل   – البلد  حي   – ماحص   / عمان 
منزل رقم 55 

تقدم  ما  على  تأسيسا  و  لهذا   : الحكم  خالصة 
تقرر المحكمة مايلي :

اوال : عمال باحكام المواد  636 و 637 و 644  
المادة 92/ب من قانون  المدني و  القانون  من 
تؤدي  بأن  عليه  المدعى  بالزام  الحكم  البنوك 
للمدعية المبلغ المدعى به و البالغ 9825 دينار 

و 968 فلس 
ثانيا: عمال باحكام المواد 161 و 166 و 167 
المادة  و  المدنية  المحاكمات  اصول  قانون  من 
تضمين  المحامين  نقابة  قانون  من   46/4
المدعى عليه الرسوم والمصاريف و مبلغ 492 
القانونية  الفائدة  و  محاماة  اتعاب  بدل  دينار 
السداد  حتى  و  المطالبة  تاريخ  من    %9 بواقع 

التام 

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن محكمة 
الغرفة االقتصادية - عمان 

رقم الدعوى :   106 – 2 / )  603 -  
2018    ( – سجل القضايا االقتصادية 

طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   
عمر  و  سكري  اسامة  المحاميان  وكياله    / عمان 

كرومة 
محمد  موسى  ليث    : عنوانه  و  تبليغه  المطلوب 

الفزاع 
المسجد  مقابل  الرئيسي  الشارع  عال  دير   / البلقاء 

الكبير 
خالصة الحكم : 

اوال : الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية 
تسعة  و  مائة  فلس   555 و  دينار   109121 مبلغ 
االف و مائة و واحد وعشرون دينارا و خمسمائة و 
المبلغ  بباقي  الدعوى  ورد  فلسا  خمسون  و  خمسة 
المواد 1818 من  ، وذلك عمال باحكام  المدعى به 
مجلة االحكام العدلية و 87 و 199 و 202 و 213 
القانون المدني و 10 و  و164 و 636 و 644 من 
من   59/1 و  البينات  قانون  من  13/3/ج  و   11/1

قانون التجارة و 92/ب من قانون البنوك 
و  النسبية  الرسوم  عليه  المدعى  تضمين   : ثانيا 
اتعاب  بدل  دينار   1000 ومبلغ  كاملة  المصاريف 
المطالبة  تاريخ  من  القانونية  الفائدة  و  محاماة 
تاريخ  من  الفائدة  كــون   ( التام  الــســداد  حتى  و 
االستحقاق محسوبه ضمن المبلغ المدعى به و كون 
بسعرها  تحسب  الدعوى  اقامة  تاريخ  ومن  الفائدة 
القانوني ( وذلك عمال باحكام المواد 161 و 163 و 
166 و 167 من قانون اصول المحاكمات المدنية و 

46/4 من قانون نقابة المحامين 
ثالثا : تثبيت الحجز التحفظي 

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه صادرة عن 

محكمة صلح حقوق عمان
رقم الدعوى : 5 – 1 / ) 6859 / 

2020 ( – سجل عام 
الهيئة القاضي : دعاء صبحي محمد العمري 

اسم المدعى عليه :
ايمن سليم حمد ابو عاصي 

الجنسية      9791036417 الوطني  الرقم 
اردني 

محمد فايز احمد سعد صالح 
الجنسية       9461009275 الوطني  الرقم 

اردني 
بكر  ابو  شارع  الياسمين  بدر  عمان   : عنوانه 

الصديق 
يقتضى حضورك يوم الخميس   الموافق 10 / 

9 /2020  الساعة  9:00
اقامها  والتي  اعــاله  رقم  الدعوى  في  للنظر 
المحاميان  عليك المدعي  بنك االردن وكيالها 

اسامة سكري و احمد القضاه
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق عليك 
محاكم  قانون  في  عليها  المنصوص  االحكام 

الصلح قانون اصول المحاكمات المدنية  

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة صلح   حقوق عمان 

رقم الدعوى :   5 – 1 / )  26339 
-  2019    ( – سجل عام

تاريخ الحكم : 15 / 12 / 2019 
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عمان /  وكياله المحاميان اسامة سكري و عمر 
كرومة 

المطلوب تبليغه و عنوانه :  عدي شاهر حميد 
الصقور 

ديوان  مقابل  المدني  الدفاع  البقعان   / السلط 
قاقيش 

تقدم  ما  على  تأسيسا  و  لهذا   : الحكم  خالصة 
تقرر المحكمة مايلي :

القانون  من   87 الــمــادة  باحكام  عمال   : اوال 
المدني و المادة 92/ب من قانون البنوك الحكم 
المبلغ  المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية  بالزام 

المدعى به و البالغ 456 دينار و 928 فلس 
ثانيا . عمال باحكام المواد 161 و 166 و 167 
المادة  و   المدنية  المحاكمات  قانون اصول  من 
تضمين  المحامين  نقابة  قانون  من   46/4
 23 مبلغ  و  والمصاريف  الرسوم  عليه  المدعى 
القانونية  الفائدة  و  محاماة  اتعاب  بدل  دينار 

بواقع 9% من تاريخ المطالبة و حتى السداد .

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة صلح   حقوق عمان 

رقم الدعوى :   5 – 1 / )  6264  - 
2019    ( – سجل عام

تاريخ الحكم : 25/ 4 / 2019 
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عمان /  وكياله المحاميان اسامة سكري و عمر 
كرومة 

المطلوب تبليغه و عنوانه :  محمد عبد اللطيف 
سعيد الجيزاوي 

قاضي  دائــرة  من  بالقرب   – الجاردنز   / عمان 
القضاه بناية 10

تقدم  ما  على  تأسيسا  و  لهذا   : الحكم  خالصة 
تقرر المحكمة مايلي :

القانون  من   87 الــمــادة  باحكام  عمال   : اوال 
المدني و المواد 10 ،11 و 13/3/ج من قانون 
البينات و  المادة 92/ب من قانون البنوك الحكم 
المبلغ  المدعى عليه بأن تؤدي للمدعية  بالزام 
المدعى به و البالغ 2165  دينار و 223 فلس 

ثانيا: عمال باحكام المواد 161 و 166 و 167 
المادة  و  المدنية  المحاكمات  اصول  قانون  من 
تضمين  المحامين  نقابة  قانون  من   46/4
المدعى عليه الرسوم والمصاريف و مبلغ 108 
القانونية  الفائدة  و  محاماة  اتعاب  بدل  دينار 
السداد  حتى  و  المطالبة  تاريخ  من    %9 بواقع 

التام 

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة صلح   حقوق عمان 

رقم الدعوى :   5 – 1 / )  2636  - 
2020    ( – سجل عام

تاريخ الحكم : 17 / 2 / 2020 
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عمان /  وكياله المحاميان اسامة سكري و عمر 
كرومة 

عبد  حسن  اكرم    : عنوانه  و  تبليغه  المطلوب 
القادر السعافين 

منزل   – المؤمنين  – شارع  الباشا  عين   / عمان 
اكرم العسافين 

تقدم  ما  على  تأسيسا  و  لهذا   : الحكم  خالصة 
تقرر المحكمة مايلي :

اوال : عمال باحكام المواد 87 و 636 و 637 و 
المادة 92/ب من  و  المدني  القانون  644  من 
بأن  عليه  المدعى  بالزام  الحكم  البنوك  قانون 
تؤدي للمدعية المبلغ المدعى به و البالغ 6388 

دينار و 168  فلس 
ثانيا: عمال باحكام المواد 161 و 166 و 167 
المادة  و  المدنية  المحاكمات  اصول  قانون  من 
تضمين  المحامين  نقابة  قانون  من   46/4
المدعى عليه الرسوم والمصاريف و مبلغ 320 
القانونية  الفائدة  و  محاماة  اتعاب  بدل  دينار 
السداد  حتى  و  المطالبة  تاريخ  من    %9 بواقع 

التام 

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة صلح   حقوق عمان 

رقم الدعوى :   5 – 1 / )  119  - 
2020    ( – سجل عام

تاريخ الحكم : 16 / 1 / 2020 
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عمان /  وكياله المحاميان اسامة سكري و عمر 
كرومة 

المطلوب تبليغه و عنوانه :  خالد سليمان رجب 
عطا اهلل 

عمان / عين الباشا – مثلث الشعب قرب التدريب 
المهني االناث منزل خالد سليمان رجب عطااهلل 
تقدم  ما  على  تأسيسا  و  لهذا   : الحكم  خالصة 

تقرر المحكمة مايلي :
القانون  من   87 الــمــادة  باحكام  عمال   : اوال 
المدني و المادة 92/ب من قانون البنوك الحكم 
المبلغ  المدعى عليه بأن تؤدي للمدعية  بالزام 
المدعى به و البالغ 5835  دينار و 836 فلس 

ثانيا: عمال باحكام المواد 161 و 166 و 167 
المادة  و  المدنية  المحاكمات  اصول  قانون  من 
تضمين  المحامين  نقابة  قانون  من   46/4
المدعى عليه الرسوم والمصاريف و مبلغ 292 
القانونية  الفائدة  و  محاماة  اتعاب  بدل  دينار 
السداد  حتى  و  المطالبة  تاريخ  من    %9 بواقع 

التام 

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن محكمة 
صلح   حقوق عمان 

رقم الدعوى :   5 – 1 / )  26396 -  
2019    ( – سجل عام

تاريخ الحكم : 15 / 12 / 2019 
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عمر  و  سكري  اسامة  المحاميان  وكياله    / عمان 
كرومة 

سعد  فــوزان  محمد   : عنوانه  و  تبليغه  المطلوب 
العجالين 

مادبا / الحي الشرقي دوار الطياره بناية رقم 22
خالصة الحكم : لهذا و تأسيسا على ما تقدم تقرر 

المحكمة مايلي :
اوال : عمال باحكام المواد 87و 636 و 637 و 644 
قانون  من  92/ب  المادة  و  المدني  القانون  من 
التجارة  المادتين 106 و 112 من قانون  و  البنوك 
للمدعية  يــؤدي  بأن  عليه  المدعى  بالزام  الحكم 
المبلغ المدعى به و البالغ 3530 دينار و 158 فلس  
ثانيا: عمال باحكام المواد 161 و 166 و 167 من 
 113/2 والمادة  المدنية  المحاكمات  اصول  قانون 
قانون  من   46/4 الــمــادة  و   التجارة  قانون  من 
الرسوم  عليه  المدعى  تضمين  المحامين  نقابة 
اتعاب  بدل  دينار  دينار   177 مبلغ  و  والمصاريف 
تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  الفائدة  و  محاماة 
للمبلغ  بالنسبة  التام  الــســداد  حتى  و  المطالبة 
و  الفيزا  بطاقة  و  القرض  عقد  عن  به  المحكوم 
تاريخ  من  الجاري  الحساب  عن  القانونية  الفائدة 

اغالقه و حتى السداد التام .

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن محكمة 
صلح   حقوق عمان 

رقم الدعوى :   5 – 1 / )  12928 -  
2019    ( – سجل عام

تاريخ الحكم : 29 / 7 / 2019 
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عمر  و  سكري  اسامة  المحاميان  وكياله    / عمان 
كرومة 

عبد  محمد  عدنان    : عنوانه  و  تبليغه  المطلوب 
المجيد الحسن 

عمان / عين الباشا – الفروسيه – بجانب بقالة ابو 
حسن – منزل عدنان الحسن 

تقرر  تقدم  ما  تأسيسا على  و  لذا   : الحكم  خالصة 
المحكمة مايلي :

اوال : عمال باحكام المادة 1818 من مجلة االحكام 
العدلية و المواد 87 و 199 و 202 و 636 و 637 
و 640  و1/ 644 من القانون المدني و المواد 10 
و 11/1 و 13/3/د / من قانون البينات والمادة 92 
من قانون البنوك الحكم بالزام المدعى عليه عدنان 
محمد عبد المجيد الحسن بأن تؤدي للمدعية شركة 
بنك االردن امبلغا و قدره 4006 اربعة االف و ستة 

دنانير و 932 فلس  
ثانيا: عمال باحكام المواد 161 و 166 و 167 من 
 46/4 المادة  و  المدنية  المحاكمات  اصول  قانون 
عليه  المدعى  تضمين  المحامين  نقابة  قانون  من 
دينار    مائتي  مبلغ200  و  والمصاريف  الــرســوم 
تاريخ  من  القانونية  الفائدة  و  محاماة  اتعاب  بدل 
المطالبة القضائية الواقع في 2016/6/28 و حتى 

السداد التام 

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة صلح   حقوق عمان 

رقم الدعوى :   5 – 1 / )  2682  - 
2020    ( – سجل عام

تاريخ الحكم : 17 / 2 / 2020 
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عمان /  وكياله المحاميان اسامة سكري و عمر 
كرومة 

:  حسن فوزي عبد  و عنوانه  تبليغه  المطلوب 
الرحمن ابو قطام

عمان / البقعة – منطقة نابلس – قرب صالون 
الخلود – منزل حسن ابو قطام 

تقدم  ما  على  تأسيسا  و  لهذا   : الحكم  خالصة 
تقرر المحكمة مايلي :

اوال : عمال باحكام المواد 636 و 637 و 644 
المادة 92/ب من قانون  المدني و  القانون  من 
تؤدي  بأن  عليه  المدعى  بالزام  الحكم  البنوك 
للمدعية المبلغ المدعى به و البالغ 9808 دينار 

و 187  فلس 
ثانيا: عمال باحكام المواد 161 و 166 و 167 
المادة  و  المدنية  المحاكمات  اصول  قانون  من 
تضمين  المحامين  نقابة  قانون  من   46/4
المدعى عليه الرسوم والمصاريف و مبلغ 491 
القانونية  الفائدة  و  محاماة  اتعاب  بدل  دينار 
السداد  حتى  و  المطالبة  تاريخ  من    %9 بواقع 

التام 

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن محكمة 
الغرفة االقتصادية - عمان 

رقم الدعوى :   106 – 2 / )  642 -  
2019    ( – سجل القضايا االقتصادية 

طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   
عمر  و  سكري  اسامة  المحاميان  وكياله    / عمان 

كرومة 
كاسب  احمد  بــالل     : عنوانه  و  تبليغه  المطلوب 

الحيصه 
عمان / شفا بدران – حي الدرك – الشارع الرئيسي 

قرب اشارات الدرك 
خالصة الحكم : و عليه و تأسيسا علىما تقدم تقرر 

المحكمة الحكم :
اوال : عمال باحكام المواد 87 ، 199 ، 202 ، 213 
والمادة  المدني  القانون  من   644 ،  636 ،  164 ،
المدعى  الــزام  العدلية  االحكام  مجلة  من   1818
عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ 248576.388 دينار 
و  و خمسمائة  دينار  الف  واربعون  ثمانية  و  مائتان 

ستة و سبعون دينار و 388 فلس 
ثانيا . عمال باحكام المواد 161 و 166 و 167 من 
 46/4 المادة  و   المدنية  المحاكمات  اصول  قانون 
المدعى عليه بدفع  المحامينالزام  من قانون نقابة 
اتعاب  دينار    1000 مبلغ  و  والمصاريف  الرسوم 
من  تسري    %9 بواقع  القانونية  الفائدة  و  محاماة 
تاريخ اقامة الدعوى بتاريخ  2019/12/11 و حتى 

السداد التام 
اصول  قانون  من   150 المادة  باحكام  عمال   : ثالثا 
الصادر  التحفظي  الحجز  تثبيت  المدنية  المحاكمات 
هذه  عن  المتفرع   430  /  2019 رقــم  بالطلب 

الدعوى .

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة صلح   حقوق عمان 

رقم الدعوى :   5 – 1 / )  26403  
- 2019    ( – سجل عام

تاريخ الحكم : 15/ 12 / 2019 
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عمان /  وكياله المحاميان اسامة سكري و عمر 
كرومة 

المطلوب تبليغه و عنوانه :  خالد محمود خالد 
خليفه 

منزل  المدني  الدفاع  شارع  البحيره   / السلط 
خالد خليفه 

تقدم  ما  على  تأسيسا  و  لهذا   : الحكم  خالصة 
تقرر المحكمة مايلي :

القانون  من   87 الــمــادة  باحكام  عمال   : اوال 
المدني و المادة 92/ب من قانون البنوك الحكم 
المبلغ  المدعى عليه بأن تؤدي للمدعية  بالزام 
المدعى به و البالغ 1267  دينار و 679 فلس 

ثانيا: عمال باحكام المواد 161 و 166 و 167 
المادة  و  المدنية  المحاكمات  اصول  قانون  من 
تضمين  المحامين  نقابة  قانون  من   46/4
 63 مبلغ  و  والمصاريف  الرسوم  عليه  المدعى 
القانونية  الفائدة  و  محاماة  اتعاب  بدل  دينار 
السداد  حتى  و  المطالبة  تاريخ  من    %9 بواقع 

التام 

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة صلح   حقوق عمان 

رقم الدعوى :   5 – 1 / )  13340 
-  2018    ( – سجل عام

تاريخ الحكم : 15 / 1 / 2019 
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عمان /  وكياله المحاميان اسامة سكري و عمر 
كرومة 

:  غازي محمد رشد  المطلوب تبليغه و عنوانه 
الهاشم 

خالصة الحكم : و عليه و تأسيسا على ما تقدم 
تقرر المحكمة مايلي :

1 . عمال باحكام المواد 10 و 11 و 13/3/ج من 
و  المواد 199 و 202 و 636  و  البينات  قانون 
644 من القانون المدني الحكم بالزام المدعى 
و  دينار   6126 مبلغ  للمدعية  يؤدي  بأن  عليه 

526 فلس 
. . عمال باحكام المواد 161 و 166 و 167   2
بداللة  و  المدنية  المحاكمات  اصول  قانون  من 
المادة 46  من قانون نقابة المحامين تضمين 
المدعى عليه الرسوم والمصاريف و مبلغ 306 
دينار و 767 فلس بدل اتعاب محاماة و الفائدة 
و  االستحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية 

حتى السداد .

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة صلح   حقوق عمان 

رقم الدعوى :   5 – 1 / )  3152 
-  2015    ( – سجل عام

تاريخ الحكم : 13 / 1 / 2016 
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عمان /  وكياله المحاميان اسامة سكري و عمر 
كرومة 

المطلوب تبليغه و عنوانه :  وئام طابع سليمان 
غنيمات 

خالصة الحكم : 
1 . عمال باحكام المواد 87 و 199/2 و 202/1 
المدني  القانون  من   644 و   637 و   636 و 
من  13/3/ج  و   11/1 و   10 المواد  و  االردنــي 
قانون البينات االردني و المادة 92/ب من قانون 
عليها  المدعى  بإلزام  الحكم  االردنــي  البنوك 
وئام طابع سليمان غنيمات بان تؤدي للمدعية 
المبلغ  العامة  المساهمة  االردن  بنك  شركة 

المدعى به و البالغ 3788 دينار و 060 فلس 
 167 و   166 و   161 المواد  باحكام  عمال   .  2
المادة  و   المدنية  المحاكمات  قانون اصول  من 
تضمين  المحامين  نقابة  قانون  من   46/4
غنيمات  سليمان  طابع  وئــام  عليها  المدعى 
الرسوم والمصاريف و مبلغ 189.4 دينار بدل 
اتعاب محاماة و الفائدة القانونية بواقع 9% من 

تاريخ المطالبة و حتى السداد .

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة صلح   حقوق عمان 

رقم الدعوى :   5 – 1 / )  2630  - 
2020    ( – سجل عام

تاريخ الحكم : 17 / 2 / 2020 
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عمان /  وكياله المحاميان اسامة سكري و عمر 
كرومة 

المطلوب تبليغه و عنوانه :  عماد كساب حسن 
ابو محفوظ

بناية   – الشيشاني  اصحاب   – صويلح   / عمان 
رقم 4 

تقدم  ما  على  تأسيسا  و  لهذا   : الحكم  خالصة 
تقرر المحكمة مايلي :

القانون  من   87 الــمــادة  باحكام  عمال   : اوال 
المدني و المادة 92/ب من قانون البنوك الحكم 
المبلغ  المدعى عليه بأن تؤدي للمدعية  بالزام 
المدعى به و البالغ 2936 دينار و 506  فلس 

ثانيا: عمال باحكام المواد 161 و 166 و 167 
المادة  و  المدنية  المحاكمات  اصول  قانون  من 
تضمين  المحامين  نقابة  قانون  من   46/4
المدعى عليه الرسوم والمصاريف و مبلغ 147 
القانونية  الفائدة  و  محاماة  اتعاب  بدل  دينار 
السداد  حتى  و  المطالبة  تاريخ  من    %9 بواقع 

التام 

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة صلح   حقوق عمان 

رقم الدعوى :   5 – 1 / )  26355  
- 2019    ( – سجل عام

تاريخ الحكم : 30/ 12 / 2019 
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عمان /  وكياله المحاميان اسامة سكري و عمر 
كرومة 

المطلوب تبليغه و عنوانه :  حارث عبد اهلل علي 
ابو سليم 

عدل  قصر  خلف   – الزهور  ضاحية   / السلط 
السلط منزل طارق ابو سليم 

تقدم  ما  على  تأسيسا  و  لهذا   : الحكم  خالصة 
تقرر المحكمة مايلي :

القانون  من   87 الــمــادة  باحكام  عمال   : اوال 
المدني و المادة 92/ب من قانون البنوك الحكم 
المبلغ  المدعى عليه بأن تؤدي للمدعية  بالزام 
المدعى به و البالغ 1981  دينار و 487  فلس 
ثانيا: عمال باحكام المواد 161 و 166 و 167 
المادة  و  المدنية  المحاكمات  اصول  قانون  من 
تضمين  المحامين  نقابة  قانون  من   46/4
 99 مبلغ  و  والمصاريف  الرسوم  عليه  المدعى 
القانونية  الفائدة  و  محاماة  اتعاب  بدل  دينار 
السداد  حتى  و  المطالبة  تاريخ  من    %9 بواقع 

التام 

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة صلح   حقوق عمان 

رقم الدعوى :   5 – 1 / )  10763 
-  2016    ( – سجل عام

تاريخ الحكم : 7/ 12 / 2016 
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عمان /  وكياله المحاميان اسامة سكري و عمر 
كرومة 

محمد  اهلل  عبد    : عنوانه  و  تبليغه  المطلوب 
فالح مصطفى 

 – علي  االمير  دوار  قرب   – الباشا  عين   / عمان 
منزل عبد اهلل محمد فالح مصطفى 

تقدم  ما  على  تأسيسا  و  لذا   : الحكم  خالصة 
تقرر المحكمة مايلي :

مجلة  من   1818 المادة  باحكام  عمال   : اوال 
االحكام العدلية و المواد 87 و 199/2 و 164 
القانون  من  و 644  و 637/1  و 636  و 202 
البينات  قانون  من   11 و   10 المواد  و  المدني 
البنوك الحكم بالزام  والمادة 92/ب من قانون 
المدعى عليه بأن تؤدي للمدعية المبلغ المدعى 

به و البالغ 1761  دينار و 124 فلس 
ثانيا: عمال باحكام المواد 161 و 166 و 167 
المادة  و  المدنية  المحاكمات  اصول  قانون  من 
تضمين  المحامين  نقابة  قانون  من   46/4
 88 مبلغ  و  والمصاريف  الرسوم  عليه  المدعى 
الفائدة  و  اتعاب محاماة  دينارو 50 فلس  بدل 
السداد  حتى  و  المطالبة  تاريخ  من  القانونية 

التام 

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن 
محكمة صلح   حقوق عمان 

رقم الدعوى :   5 – 1 / )  2654  - 
2020    ( – سجل عام

تاريخ الحكم : 17 / 2 / 2020 
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

عمان /  وكياله المحاميان اسامة سكري و عمر 
كرومة 

ابراهيم  يسرى    : عنوانه  و  تبليغه  المطلوب 
محمد ابو هالل 

القضاة –  السابع – شارع محمد  الدوار   / عمان 
بناية رقم 35

تقدم  ما  على  تأسيسا  و  لهذا   : الحكم  خالصة 
تقرر المحكمة مايلي :

اوال : عمال باحكام المواد 636 و 637 و 644 
المادة 92/ب من قانون  المدني و  القانون  من 
تؤدي  بأن  عليه  المدعى  بالزام  الحكم  البنوك 
للمدعية المبلغ المدعى به و البالغ 6165 دينار 

و 936  فلس 
ثانيا: عمال باحكام المواد 161 و 166 و 167 
المادة  و  المدنية  المحاكمات  اصول  قانون  من 
تضمين  المحامين  نقابة  قانون  من   46/4
المدعى عليه الرسوم والمصاريف و مبلغ 309 
القانونية  الفائدة  و  محاماة  اتعاب  بدل  دينار 
السداد  حتى  و  المطالبة  تاريخ  من    %9 بواقع 

التام 

مذكرة تبليغ حكم صادرة عن محكمة 
الغرفة االقتصادية - عمان 

رقم الدعوى :   106 – 2 / )  485 -  
2018    ( – سجل القضايا االقتصادية 

طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   
عمر  و  سكري  اسامة  المحاميان  وكياله    / عمان 

كرومة 
صادق  جميل  حازم    : عنوانه  و  تبليغه  المطلوب 

الساليمه 
قرب  حجازي  اسماعيل  شارع  العلي  تالع   / عمان 

المعهد القضائي بناية 49 
خالصة الحكم : 

اوال : الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية 
مبلغ 107001 دينار و 566 فلس ) مائة و سبعة 
االف و دينار واحد و خمسمائة و ستة و ستون فلسا 
وذلك عمال باحكام المواد 1818 من مجلة االحكام 
العدلية و 87 و 199 و 202 و 213 و164 و 636 و 
644 من القانون المدني و 10 و 11/1 و 13/3/ج 
و  التجارة  قانون  من   59/1 و  البينات  قانون  من 

92/ب من قانون البنوك 
المصاريف   الرسوم و  المدعى عليه  : تضمين  ثانيا 
الفائدة  و  محاماة  اتعاب  بدل  دينار   1000 ومبلغ 
التام  السداد  حتى  و  المطالبة  تاريخ  من  القانونية 
) كون الفائدة تحسب بسعرها القانوني من تاريخ 
اقامة الدعوى  ( وذلك عمال باحكام المواد 161  و 
166 و 167 من قانون اصول المحاكمات المدنية و 

46/4 من قانون نقابة المحامين 
ثالثا : تثبيت الحجز التحفظي 

مذكرة تبليغ قرار حكم صادرة عن 
محكمة 

صلح حقوق عمان
رقم الدعوى :  1-5/

)2010/17072( سجل عام
تاريخ الحكم : 2011/1/23

األردنية  الشركة  التبليغ:   طالب  اسم 
لخدمات الهواتف المتنقلة /عمان 

عبدالكريم  فالح  عمر  المحامي  وكيلها 
الطويل.

موفق   : وعنوانه  تبليغه  المطلوب  اسم 
وسط   / عمان  عــوض/  حسني  خليل 
محالت  بجانب  السيل  ش.سقف  البلد 

المارديني
خالصة الحكم :  تقرر المحكمة ما يلي : 
للمدعية  يدفع  بأن  عليه  المدعى  إلزام 
 )446.020( والبالغ  به  المدعى  المبلغ 
الرسوم  عليه  المدعى  وتضمين  دينار 
والمصاريف مبلغ 23 دينار أتعاب محاماة 
المطالبة  تاريخ  من  القانونية  والفائدة 
وحتى   2010/12/12 في  القضائية 

السداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم صادرة عن 
محكمة 

صلح حقوق شمال عمان
رقم الدعوى :  1-1/)2010/4040( 

سجل عام
تاريخ الحكم : 2010/11/7

األردنية  الشركة  التبليغ:   طالب  اسم 
لخدمات الهواتف المتنقلة /عمان 

عبدالكريم  فالح  عمر  المحامي  وكيلها 
الطويل.

: فيصل  تبليغه وعنوانه  المطلوب  اسم 
مشهور ابوتايه/ عمان / ابو نصير حارة 

11 شقة 7
خالصة الحكم :  تقرر المحكمة ما يلي : 
للمدعية  يؤدي  بأن  عليه  المدعى  إلزام 
 )690.600( والبالغ  به  المدعى  المبلغ 
والمصاريف  الرسوم  وتضمينه  دينار 
محاماة  أتعاب  دينار   34.500 ومبلغ 
والفائدة القانونية من تاريخ االستحقاق 

وحتى السداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم صادرة عن 
محكمة 

صلح حقوق عمان
رقم الدعوى :  1-5/

)2010/12512( سجل عام
تاريخ الحكم : 2010/10/31

األردنية  الشركة  التبليغ:   طالب  اسم 
لخدمات الهواتف المتنقلة /عمان 

عبدالكريم  فالح  عمر  المحامي  وكيلها 
الطويل.

سميح   : وعنوانه  تبليغه  المطلوب  اسم 
احــمــد عــبــدالــهــادي الــبــراري/ عــمــان / 
الشميساني – شركة االعالميون العرب 

خالصة الحكم :  تقرر المحكمة ما يلي : 
للمدعية  يؤدي  بأن  عليه  المدعى  إلزام 
 )456.830( والبالغ  به  المدعى  المبلغ 
الرسوم  عليه  المدعى  وتضمين  دينار 
أتعاب  ديــنــار   23 ومبلغ  والمصاريف 
 %9 بواقع  القانونية  والفائدة  محاماة 
بتاريخ  ــواقــع  ال المطالبة  تــاريــخ  مــن 

2010/9/21 وحتى السداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم صادرة عن 
محكمة 

صلح حقوق غرب عمان
رقم الدعوى :  1-4/)2010/2531( 

سجل عام
تاريخ الحكم : 2010/11/30

األردنية  الشركة  التبليغ:   طالب  اسم 
لخدمات الهواتف المتنقلة /عمان 

عبدالكريم  فالح  عمر  المحامي  وكيلها 
الطويل.

اسم المطلوب تبليغه وعنوانه : السعيد 
علي حافظ ابراهيم/ عمان /بيادر وادي 
السير – حي الرونق – بجانب مدرسة ابو 

شقرة
خالصة الحكم :  تقرر المحكمة ما يلي : 
للمدعية  يؤدي  بأن  عليه  المدعى  إلزام 
 )798.720( والبالغ  به  المدعى  المبلغ 
الرسوم  عليه  المدعى  وتضمين  دينار 
أتعاب  ديــنــار   35 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/

)2010/13667( سجل عام
تاريخ الحكم : 2010/11/24

األردنية  الشركة  التبليغ:   طالب  اسم 
لخدمات الهواتف المتنقلة /عمان 

عبدالكريم  فالح  عمر  المحامي  وكيلها 
الطويل.

اسم المطلوب تبليغه وعنوانه : ناصيف 
الحسين  /عمان/ جبل  اللوح  ناصيف  حنا 

خلف مدرسة سكينة عمارة 65
خالصة الحكم :  تقرر المحكمة ما يلي : 
للمدعية  يؤدي  بأن  عليه  المدعى  إلزام 
 )462.340( والبالغ  به  المدعى  المبلغ 
الرسوم  عليه  المدعى  وتضمين  دينار 
أتعاب  ديــنــار   23 ومبلغ  والمصاريف 
محاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من 
تاريخ المطالبة الواقع في 2010/1/12 

وحتى السداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم صادرة عن 
محكمة 

صلح حقوق غرب عمان
رقم الدعوى :  1-4/)2010/1099( 

سجل عام
تاريخ الحكم : 2010/5/27

األردنية  الشركة  التبليغ:   طالب  اسم 
لخدمات الهواتف المتنقلة /عمان 

عبدالكريم  فالح  عمر  المحامي  وكيلها 
الطويل.

شركة   : وعنوانه  تبليغه  المطلوب  اسم 
الترك وعرفة )التقنية البيوطيبة(/ عمان 
الدحلة  مجمع  غوشة  عبداهلل  شــارع   /

مكتب 304
خالصة الحكم :  تقرر المحكمة ما يلي : 
إلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن 
للمدعية  بدفع مبلغ )5601.830( دينار 
والــمــصــاريــف  الــرســوم  وتضمينهم 
المطالبة  تاريخ  من  القانونية  والفائدة 
دينار   281 ومبلغ  التام  السداد  وحتى 

أتعاب محاماة.

مذكرة تبليغ قرار حكم صادرة عن 
محكمة 

صلح حقوق شمال عمان
رقم الدعوى :  1-1/)2010/3696( 

سجل عام
تاريخ الحكم : 2010/10/31

األردنية  الشركة  التبليغ:   طالب  اسم 
لخدمات الهواتف المتنقلة /عمان 

عبدالكريم  فالح  عمر  المحامي  وكيلها 
الطويل.

محمد   : وعنوانه  تبليغه  المطلوب  اسم 
 / عمان  شنار/  ابراهيم  الرحمن  عبد 

ضاحية الرشيد فندق أجواء
خالصة الحكم :  تقرر المحكمة ما يلي : 
للمدعية  يؤدي  بأن  عليه  المدعى  إلزام 
 )438.200( والبالغ  به  المدعى  المبلغ 
بالفائدة  عليه  المدعى  والـــزام  دينار 
القضائية  المطالبة  تاريخ  القانونية من 
التام  الــســداد  وحتى   2010/9/8 في 
ــوم  ــرس ــمــدعــى عــلــيــه ال وتــضــمــيــن ال
والمصاريف ومبلغ )22( دينار بدل أتعاب 

محاماة.

مذكرة تبليغ قرار حكم صادرة عن 
محكمة 

صلح حقوق غرب عمان
رقم الدعوى :  1-4/)2010/0993( 

سجل عام
تاريخ الحكم : 2010/5/17

األردنية  الشركة  التبليغ:   طالب  اسم 
لخدمات الهواتف المتنقلة /عمان 

عبدالكريم  فالح  عمر  المحامي  وكيلها 
الطويل.

رائد   : وعنوانه  تبليغه  المطلوب  اسم 
الصويفية   / عمان  نصار/  حسن  محمد 
 – الحلواني  مجمع   – الــوكــاالت  ــارع  –ش

شركة النصر للدعاية واالعالن
خالصة الحكم :  تقرر المحكمة ما يلي : 
للمدعية  يؤدي  بأن  عليه  المدعى  إلزام 
 )615.190( والبالغ  به  المدعى  المبلغ 
الرسوم  عليه  المدعى  وتضمين  دينار 
أتعاب  ديــنــار   30 ومبلغ  والمصاريف 
تاريخ  من  القانونية  والفائدة  محاماة 

المطالبة وحتى السداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم صادرة عن 
محكمة 

صلح حقوق غرب عمان
رقم الدعوى :  1-4/)2010/2070( 

سجل عام
تاريخ الحكم : 2010/10/27

األردنية  الشركة  التبليغ:   طالب  اسم 
لخدمات الهواتف المتنقلة /عمان 

عبدالكريم  فالح  عمر  المحامي  وكيلها 
الطويل.

مادينة   : وعنوانه  تبليغه  المطلوب  اسم 
 – غبار  دير   / بيكيتيفا/ عمان  مارسوفنا 

شارع البرغوثي- عمارة رقم 5
خالصة الحكم :  تقرر المحكمة ما يلي : 
للمدعية  تدفع  عليهابأن  المدعى  إلزام 
للمدعية  ــار  ــن دي  )245.760( مبلغ 
وتضمينها الرسوم والمصاريف والفائدة 
وحتى  المطالبة  تاريخ  من  القانونية 
أتعاب  دينار   13 ومبلغ  التام  الــســداد 

محاماة.
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اعالن بيع بالمزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية شمال عمان

بالقضية التنفيذية رقم 2019/1696ع
اعاله  رقم  التنفيذية  القضية  في  العلني  بالمزاد  للبيع  مطروح  بانه  للعموم  يعلن 

والمتكونة فيما بين:
 المحكـوم لـه الدائن: البنك العربي ش.م.ع.

والمحكوم  عليه الراهن :- احمد صبحي سعيد السعد / بكفالة عقاره
  كامل حصص احمد صبحي سعيد السعد في الشقة  رقم )-111( والتي تقع على قطعة 
ارض رقم)53 (حوض رقم)14( خلدا  قرية صويلح  من اراضي شمال عمان والموضوعة 
تامينا لدينه بموجب سند تامين الدين رقم 1849 معاملة 28 تاريخ 2012/8/2 والصادر 
عن مديرية تسجيل اراضي شمال عمان بقيمة  162000دينار مائة واثنان وستون الف 

دينار   والرسوم والمصاريف والفائدة القانونية والعموالت وحتى السداد التام.
وصف العقار:

مقام على قطعة االرض  رقم )53(،  بناء مكون من عدة طوابق تسوية ثانية وطابق 
بناء  ضمن  التنظيم  أحكام  حسب  الجنوبي  الشارع  من  علوية  وطوابق  أولى  تسوية 

اسكاني شقق مفرزة .
الثانية )183م2( ويتبع له القسم  التسوية  الجنوبي من طابق  ان الشقة وهي القسم 
الجنوبي من طابق التسوية األولى عدا سطحه دوبلكس مساحتها )183م2( وهي تقع 
والشقق  الطوابق  نظام  حسب  مفرزة  متعددة  طوابق  من  مكون  اسكاني  بناء  ضمن 
بسندات مستقله ، وان الشقة موضوع البحث مكونة من غرفة استقبال وغرفة ضيوف 
 ( الرخام  من  ارضية  بليس(  )فير  مع  عائلي  وجلوس  فرندا  لها  ويتبع   )L( وسفرة حرف 
روز( والمطبخ الرئيسي مع خزائن خشب صولد ، أرضيات وجدران من بالط السيراميك 
واربع غرف نوم ماستر مع حمامها   ، الرخام روز  ، ودرج داخلي من  وديكورات جبصين 
أرضية وجدران من السيراميك وجلوس عائلي أرضية من الرخام ، وتشطيبات الشقة من 
النوع السوبر ديلوكس وشبابيك المنيوم زجاج مزدوج يتبع لها اباجورات كهرباء وشبك 
حديد حماية لجميع الشبابيك األمامية والجانبية، ديكورات جبصين، وابواب خشبية من 
النوع الجيد ، ويوجد بها تدفئة مركزية ، وتنتفع بالحديقة االمامية والجانبية من الجهة 
الجنوبية  والجهة الشرقية من تراس وكراج من جهة المدخل الجنوبي ، ويوجد للشقة 
مدخالن واحد من جهة بيت الدرج المشترك والمصعد واآلخر من جهة الحديقة الجنوبية 
.ان البناء ذو واجهات حجرية ويوجد به ديكورات معمارية والبناء مضى على انشائه ما 

يقارب من ثالثة عشر عامًا ، 
تقدير قيمة الشقة :-

تم تقدير قيمة الشقة كما يلي :-
قيمة المتر المربع الواحد بمبلغ )720( دينار ، وبما ان مساحة الشقة دوبلكس حسب سند 

التسجيل تساوي )183م2+183م2=366 متر مربع (
قيمة المتر المربع × مساحة الشقة الفعلية 

720 دينار × 366 متر مربع = 263520 دينار مائتان وثالثة وستون ألف وخمسمائة 
وعشرون دينار .

علما بانه قد تم احالة العقار على عهدة المزاود االخير محمد خير مفلح العرايضة  بمبلغ 
)152.000(دينار مائة واثنان وخمسون الف دينار.

فمن له رغبة بالشراء عليه مراجعة دائرة تنفيذ  محكمة بداية شمال عمان  في يوم االحد 
الموافق 2020/9/1 مصطحبا معه 10% من قيمة التقدير كتأمينات دخول مزاد علما بأن 

أجور الداللة والطوابع والنشر على عهدة المزاود االخير.
مأمور تنفيذ  محكمة شمال عمان 

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 2019/1583 ع

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

والمدين الراهن : سعادة محمد توفيق شديد بكفالة عقاره 
قيمة  لدفع  اعاله   رقم  التنفيذية  الدعوى  في  الدائرة  هذه  بواسطة  اخطرتم  قد   كنتم 
الدين المرهونة الجله الشقة رقم )151( المقامة على قطعة االرض رقم )638( حوض 
)26( عبدون الشمالي الغربي  من اراضي عمان  والمرهونة لصالح الدائن المرتهن البنك 
بموجب  عقاره  بكفالة  توفيق شديد  محمد  الراهن  سعادة  المدين  لدين  العربي ضمانا 
سند تامين الدين رقم )1613 ( تاريخ 2007/6/10 من الدرجة االولى بقيمة )240000( 
السداد  اردني والرسوم والمصاريف والفائدة والعمولة حتى  الف  دينار  مائتان واربعون 

التام . 
المزاود  على  ورست  العلني  بالمزاد  للبيع  الشقة  بذلك جرى وضع هذه  تقوموا  لم  ولما 

االخير »البنك العربي  بمبلغ وقدره)150000(  مائة وخمسون الف دينار .
اليوم  من  يوما  عشر  خمسة  خالل  عمان  بداية  محكمة  تنفيذ  دائرة  مراجعة  عليكم  لذا 
التالي لنشر هذا االنذار لدفع قيمة الدين اضافة للرسوم والمصاريف والفائدة حتى السداد 

التام وبخالف ذلك سيجري تسجيل هذه الشقة باسم المزاود االخير.
وصف العقار :

ان قطعة االرض رقم )638( حوض رقم )26( عبدون الشمالي الغربي تقع ضمن حدود 
بأحكام خاصة وهي  )ب(  وتنظيمها سكن  / منطقة زهران  الكبرى  أمانة عمان  وتنظيم 
تقع على شارع ماجد سلطان العدوان وجميع الخدمات متوفرة وهي تقع في حي سكني . 
مقام على قطعة االرض بناء رقمه )5( حسب ترقيم أمانة عمان الكبرى مكون من عدة 
مساحتها  والبالغة  السطح  عدا  الخامس  الطابق  هي  الدعوى  موضوع  والشقة  طبقات 

)276م2( والبناء من الحجر وله مطلع درج ومصعد . 
وصف الشقة :-

ان الشقة موضوع الدعوى والتي يملكها المحكوم عليه السيد سعادة محمد توفيق شديد 
هي شقة طابقية تقع على الطابق الخامس من البناء وتتكون من صالون ضيوف على 
شكل )L( مع بلكونة مغلقة بااللمنيوم المزجج لها دربزين حديد وحمام فيه )كرسي حمام 
من  والسفلية  العلوية  وخزائنه  ومطبخ  معيشة  وصالون  شور(   + مغسلة   + بيديه   +
الخشب والضيوف والمعيشة والمطبخ مفتوحة على بعضها البعض ويوجد في المعيشة 
ارضيتها بورسالن   المطبخ وجدرانه سيراميك ويوجد غرفة مكتب  بليس( وارضية  )فير 
كامل  طقم  فيه  حمام  ويفصلهما  بورسالن  االرضية   . نوم  غرفتين   + ملون  وردهان 
)جاكوزي كامل مع طقم حمام(  االرضية بورسالن وفيها حمام  + غرفة نوم ماستر + 
والشبابيك  الدرج  الشقة خشب وبها مدخلين من مطلع  وابواب  الشقة موزع  ويوجد في 
المنيوم واالباجورات يدوية ويوجد في الشقة تدفئة وكذلك ديكورات جبصين في السقف 

وتشطيب الشقة جيد جدًا . 
اسس التقدير : 

خبرة الخبراء .
موقع العقار .
نوع التنظيم .

تشطيبات العقار . 
الخدمات المتوفرة من شوارع وغيرها .

اسعار الدارجة في السوق . 
اسعار االساس في دائرة االراضي والمساحة . 

اسلوب المقارنة . 
للمتر  دينار   )800( الشقة ب  قيمة  قدرت  أعاله  التقدير  واسس  العقار  بناءًا على وصف 
الفًا  وعشرون  مئتان   220800  = دينار   800  × )276م2  سعرها  يكون  وعليه  المربع 

وثمانمائة دينار  
الخاص  اإللكتروني  المزادات  موقع  الى  الدخول  بالمزايدة  باإلشتراك  يرغب  من  وعليه 
HYPERLINK «https://auctions.moj.gov.jo« https://auctions.  (           بوزارة العدل

moj.gov.jo ( خالل مدة )15( يوما من  اليوم التالي لهذا النشر ودفع العربون اإللكتروني 
)10%( كتأمينات من القيمة المقدرة  البالغة )220800 ( مئتان وعشرون الفًا وثمانمائة 
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
محكمه صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 5-1 )8055-2020( سجل عام

تاريخ الحكم : 2020/6/30
للمواد  التجاريه  شركة   : وعنوانه  التبليغ  طالب 

االساسيه ذ.م.م 
محمود  عماد  السيد  بالتوقيع  عنها  المفوض   / عمان 

محمد شعبان عنوانه القسطل 
المطلوب تبليغهم وعنوانهم : 

 • رائد خليل حامد حسين 
 • محمد عبد اهلل ناصر ناصر 

الزرقاء / الزرقاء – الزواهرة – شارع بيرين 
خالصة الحكم :

لذا وتأسيسًا على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي:-
 ،213  ،202 ــواد)87،199،  ــم ال بأحكام  عماًل  أواًل:- 
والمواد  المدني  القانون  من    )485،522  ،465
من  والمادة)1818(  البينات  قانون  من   )10،11،13(
بالتكافل  عليهما  المدعى  إلزام  العدلية  االحكام  مجلة 
والتضامن بأن تؤدي للجهة المدعية المبلغ المدعى به 

والبالغ )6382( دينار اردني وفل)06(س .
من   )161،166،167( المواد  بأحكام  عماًل  ثانيًا:- 
 )4/46( المادة  و  المدنية  المحاكمات  أصــول  قانون 
عليهما  المدعى  تضمين  المحامين  نقابة  قانون  من 
بالتكافل والتضامن الرسوم والمصاريف ومبلغ )319( 
دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 9% تسري 

من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام.
لالستئناف  قاباًل  المدعي  بمواجهة  وجاهيًا  حكمًا 
قاباًل  عليهما  المدعى  بمواجهة  الوجاهي  وبمثابة 
صاحب  حضرة  باسم  علنًا  وافهم  صدر  لالعتراض 
اهلل(  )حفظه  المعظم  الثاني  اهلل  عبد  الملك  الجاللة 

بتاريخ 2020/06/30

مذكرة تبليغ قرار حكم صادرة عن 
محكمة 

صلح حقوق غرب عمان
رقم الدعوى :  1-4/)2010/2045( 

سجل عام
تاريخ الحكم : 2010/10/27

األردنية  الشركة  التبليغ:   طالب  اسم 
لخدمات الهواتف المتنقلة /عمان 

عبدالكريم  فالح  عمر  المحامي  وكيلها 
الطويل.

علي   : وعنوانه  تبليغه  المطلوب  اسم 
البيادر-   / عمان  غوشة/  علي  محمد 
شركة   25 مجمع  الصناعية-  المنطقة 

محمد غوشة
خالصة الحكم :  تقرر المحكمة ما يلي : 
للمدعية  يؤدي  بأن  عليه  المدعى  إلزام 
 )560.340( والبالغ  به  المدعى  المبلغ 
والمصاريف  الرسوم  وتضمينه  دينار 
المطالبة  تاريخ  من  القانونية  والفائدة 
دينار   29 ومبلغ  التام  الــســداد  وحتى 

أتعاب محاماة.

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمشتكى 
عليه )المدعى عليه بالحق الشخصي(
صادرة عن محكمة صلح جزاء عمان 
رقم الدعوى :2020/10040                             

القاضي : دارين أبو غبوش .  
عليه  )المدعى  عليه  المشتكى  اســم 
خليفة  نواف  نضال   : الشخصي(  بالحق 

الصرايرة .
عنوانه :  مجهول مكان اإلقامة حاليا . 

يقتضي حضورك يوم الخميس الموافق 
2020/9/3 الساعة 9 صباحا للنظر في 
أقامتها  والتي  أعاله  الرقم  ذات  الدعوى 
األردن   - العربية  التأمين  شركة  عليك 
المحامية  وكيلتها   / العامة  المساهمة 
الموعد  العمايرة فإذا لم تحضر في  االء 
المحدد تطبق عليك األحكام المنصوص 
عليها في قانون محاكم الصلح و قانون 

أصول المحاكمات المدنية والجزائية.
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وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 
)12437- 2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
محمد ربحي محمد أبوعجور

بجوار  الدبايبة  حي  الوحدات   / عمان  العنوان: 
ابو  المختار  مكتب  مقابل  نور  الملكة  مدرسة 

طارق 
رقم االعالم السند التنفيذي : 1 

تاريخه : 
محل صدوره : تنفيذ عمان

والرسوم  دينار   975  : 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 سالم احمد ابو دقه
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 جزاء غرب عمان 

مذكرة تبليغ مشتكى عليه / بالنشر
رقم الدعوى :3-4  )2020-1986 

( سجل عام
الهيئة/ القاضي : ساندرا جريس عوض 

السلمان     
اسم المشتكى عليه : 

مصطفى عبدالكريم شهباز
العنوان : عمان / الشميساني

سفر  وثيقة  او  ــواز  ج حيازة   : التهمه 
 – ب/1(   /24( مشروعة  غير  بصورة 

اغتصاب التوقيع )1/414(  
الخميس   : يـــوم  ــورك  ــض ح يقتضى 

الموافق 2020/9/17 
الساعة 30: 10

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك الحق العام ومشتكي : 
محمدايمن احمد شاهرلى واخرون 

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

المحاكمات الجزائيه.

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ بالنشر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 )6300- 

2020( سجل عام ص
اسم المحكوم عليه / المدين :
نهى عبد الرحمن نجيب اللحام

العنوان: عمان / الجوفة / حي ام تينة الشمالي 
ملحمة  مقابل   / الــبــخــاري  االمـــام  شـــارع   /
فلسطين / بجانب حلويات زمة جدي / صاحبة 

مطاعم اصالن بادارة المدعو رائد عميرة 
-312(  /  1-5  : التنفيذي  السند  االعالم  رقم 

2019( – سجل عام
تاريخه : 2019/10/23

محل صدوره : تنفيذ عمان
والرسوم  دينار   6600  : 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 : 

رضا حسن مصطفى غيث 
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 الجيزة

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-9 
)409- 2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليهم / المدين :
 • مريم رشيد سعيد حسين 

 • انس عبد الناصر عبد الكريم ابو عيشه 
العنوان: الجيزة / الجيزة – خلف الدفاع المدني 

رقم االعالم السند التنفيذي : 
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ الجيزة
والرسوم  دينار   3123  : الدين  به  المحكوم 

والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت 
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

طلعات محمد فرحان عبد الغني نصار 
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 الجيزة

وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 
)2147- 2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليهم / المدين :
 • محمد خالد حمد حمد  

 • عاهد محمد عبد اللطيف الزيادات 
قرب  النادي  قرب  عبرا   / السلط  العنوان:        

منزل الشيخ مفلح العليان 
رقم االعالم السند التنفيذي : 1

تاريخه : 
محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان

والرسوم  دينار   300  : الدين  به  المحكوم 
والفوائد القانونية 

يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 
تلي تبليغك هذا 

االخطار الى المحكوم له / الدائن : 
سمر منير نواف حامد 

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

الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان 

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه / بالنشر

رقم الدعوى :1-2 )1980- 2020 
( سجل عام

كريم  احمد  ــوده  ع القاضي:  الهيئة/ 
الحسامي    

اسم المدعى عليهم وعنوانهم : 
 • عبد اهلل حسن صالح المصري 

 • محمد سميح حسن ابراهيم 
العنوان : عمان / السوق المركزي محالت 

الوادي االخضر 
الخميس   : يـــوم  ــورك  ــض ح يقتضى 

الموافق 2020/9/3 
الساعة 9:00

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك المدعي :

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

المحاكمات المدنيه .

وزارة العدل
محكمه بداية حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 5-2 )1196-2020( سجل عام

تاريخ الحكم : 2020/7/29
طالب التبليغ وعنوانه : نبيل موسى ابراهيم الحميدات  

عمان / شارع مادبا – دوار الشرق االوسط – بناية فراج 
سنتر1 – الطابق الثاني – مكتب 201

المطلوب تبليغهم وعنوانهم : 
 • معتز موسى عبدالحميد الهندي

 • منتصر موسى عبد الحميد الهندي    
– مجمع  االرز  فندق  بجانب   – الرياضية  المدينة   / عمان 
جضعان العبدالالت – شركة الخيط االبيض لالستشارات 

االدارية والخدمات التجارية
خالصة الحكم :

لذا وتأسيسًا على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي: 
1. عماًل باحكام المواد )87و199و202و213و241( من 
بالتكافل  عليهما  المدعى  بالزام  الحكم  المدني  القانون 
والبالغ  به  المدعى  المبلغ  للمدعي  يدفعا  بان  والتضامن 

)31200( احدى وثالثون الفًا ومائتي دينارًا اردنيًا. 
قانون  من  و167(  و166   161( المواد  بأحكام  عماًل   .2
المدعى  بتضمين  الحكم  المدنية  المحاكمات  اصــول 
عليهما بالتكافل والتضامن الرسوم والمصاريف والفائدة 

القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
3. عدم الحكم للمدعي بأتعاب محاماة لعدم االستحقاق. 
بحق  الوجاهي  وبمثابة  المدعي  بحق  وجاهيًا  حُكمًا 
حضرة  باسم  صدر  لالستئناف  قاباًل  عليهما  المدعى 
الحسين  ابــن  الثاني  اهلل  عبد  الملك  الجاللة  صاحب 

المعظم وافهم علنًا بتاريخ 2020/07/29

وزارة العدل
دائرة تنفيذ اربد

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-15 
)5364- 2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
محمد صالح محمد مرعي 

حديقة  الشرقي  الحي  اربــد   / اربــد  العنوان: 
هيثم  ابو  منزل   4 بناية  البلح  شــارع  ــورود  ال

مرعي 
رقم االعالم السند التنفيذي : 1 

تاريخه : 
محل صدوره : تنفيذ اربد

والرسوم  دينار   11000  : 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 : 

جمال نافع محمد ابو عبيد 
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 اربد

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان 

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه / بالنشر

رقم الدعوى :1-2 )1905- 2020 
( سجل عام

توفيق  حسين  ختام  القاضي:  الهيئة/ 
الحجاج   

اسم المدعى عليه وعنوانه : 
انس نهار فالح الرواشده 

اسكان  المقابلين   / عمان   : العنوان 
االمانة قرب مسجد الرحمة 

يقتضى حضورك يوم : االربعاء الموافق 
 2020/9/2

الساعة 9:00
والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 

اقامها عليك المدعي :
ثامر احمد علي درويش 

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 
)3700- 2020( سجل عام ع

اسم المحكوم عليه / المدين :
عمر محمد عبد الرحيم الطهاروه 

العنوان: سحاب / سحاب / شارع الستين مسجد 
الحيت 

رقم االعالم السند التنفيذي : 18209
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ عمان / قسم شرق عمان 
والرسوم  دينار   17850  : 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 : 

سفيان صالح محمد يونس 
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 المزار الجنوبي

مذكرة تبليغ حكم بالنشر
رقم الدعوى : 42-3 )166 – 2020 ( سجل عام 

تاريخ الحكم : 2020/7/5
طالب التبليغ وعنوانه   : رعد محمد مصطفى الرواشده 

الكرك / مؤته – مجمع البلدية 
المطلوب تبليغه وعنوانه : 

بالل صقر عبد المطلب العكايله
فاتن  صيدلية  بجانب  المنزل  الطفايلة  حي   – عمان   / عمان 

مباشرة
خالصة الحكم :

 لهذا وتأسيسا على ما تقدم تقرر المحكمة: 
المحاكمات  أصــول  قانون  من   177 المادة  بأحكام  عمال   )1
يقابله  ال  شيك  إصــدار  بجرم  عليه  المشتكى  ادانــة  الجزائية 
العقوبات }مكرر  قانون  )421( من  المادة  رصيد وفقا ألحكام 
المادة ذاتها بالحبس سنة  مرتين{ والحكم عليه عمال باحكام 
جرم.  كل  عن  والرسوم  دينار  مائة  والغرامة  والرسوم  واحدة 
احدى  تنفيذ  العقوبات  قانون  من   72 المادة  باحكام  وعمال 
سنة  الحبس  لتصبح  عليه  المشتكى  بها  المحكوم  العقوبات 

واحدة والرسوم والغرامة مائة دينار والرسوم.
2( بالنسبه الى جانب االدعاء بالحق الشخصي وحيث انه يدور 
ارتكاب  للمحكمه  ثبت  وحيث  الجزائي  الشق  مع  وعدما  وجودا 
الزامه  معه  يقضي  مما  اليه  المسند  للجرم  عليه  للمشتكى 
 278 الماده  باحكام  وعمال  الشخصي  بالحق  االدعــاء  بقيمه 
من قانون التجاره والمادتين 10 و11 من قانون البينات الزام 
االدعاء  بقيمه  الشخصي  بالحق  عليه  المدعى  عليه  المشتكى 
المواد 161  باحكام  البالغ }9942{  وعمال  الشخصي   بالحق 
و166 و167 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والماده 46 
والمصاريف  الرسوم  تضمينه  المحامين  نقابه  قانون  من   4/
ومبلغ }900{ دينار اتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ 

عرض الشيك على البنك المسحوب عليه وحتى السداد التام. 
قرارًا وجاهيا بحق المشتكي المدعي بالحق الشخصي وغيابيًا 
عن الشق الجزائي وبمثابة الوجاهي عن الشق الحقوقي بحق 
المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي قاباًل لالعتراض 
صدر وافهم علنا باسم صاحب الجاللة الملك عبد اهلل  الثاني 

ابن الحسين بتاريخ 2020/7/5 

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان 

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه / بالنشر

رقم الدعوى :1-2 )1993- 2020 
( سجل عام

توفيق  حسين  ختام  القاضي:  الهيئة/ 
الحجاج   

اسم المدعى عليه وعنوانه : 
رائد عبد الحميد سالم الحديد

اسكان  القويسمة   / عمان   : العنوان 
سالم  الحميد  عبد  منزل  القويسمة 

المنصور بجانب المدينة الرياضية  
يقتضى حضورك يوم : االربعاء الموافق 

 2020/9/2
الساعة 9:00

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك المدعي :

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

المحاكمات المدنيه .

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء الزرقاء
مذكرة تبليغ حكم بالنشر

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

تاريخ الحكم : 2020/7/20
طالب التبليغ وعنوانه   : شركة ابو عوده اخوان المفوض 

بالتوقيع عنها انس محمود سليمان ابو عوده  
عمان / كلية حطين – مقابل محكمة جنوب عمان 

المطلوب تبليغه وعنوانه : 
احمدعرفان اديب مخلالتي 

الزرقاء / شارع السعاده – حلويات اميه الشاميه   
خالصة الحكم :

وعماًل   : المحكمة  تقرر  تقدم  ما  على  وتأسيسا  وعليه 
بالمادة 177 من االصول الجزائية ادانة المشتكى عليه 
الحكام  خالفا  رصيد  يقابله  ال  شيك  اصــدار  جرم  عن 
العقوبات والحكم عليه بالحبس  المادة 421 من قانون 
مدة سنة واحدة والرسوم والغرامة مائة دينار والرسوم .
قرارًا غيابيا قابال لالعتراض صدر بتاريخ 2020/7/20 .

المحكمة  تقرر  الشخصي  بالحق  باالدعاء  يتعلق  وفيما 
 ) المدعى عليه بالحق الشخصي   ( الزام المشتكى عليه 
وخمسمائة  الف  والبالغ  الشخصي  بالحق  االدعاء  بقيمة 
دينار   75 ومبلغ  والمصاريف  الرسوم  وتضمينه  دينار 
اتعاب محاماة والفائده القانونيه من تاريخ اقامة الدعوى 

وحتى السداد التام 
قرارًا غيابيا قابال لالعتراض صدر بتاريخ 2020/8/13 .
القاضي

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 
)12440- 2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
محمد ربحي محمد أبوعجور

بجوار  الدبايبة  حي  الوحدات   / عمان  العنوان: 
ابو  المختار  مكتب  مقابل  نور  الملكة  مدرسة 

طارق 
رقم االعالم السند التنفيذي : 1 

تاريخه : 
محل صدوره : تنفيذ عمان

والرسوم  دينار   500  : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

احمد سالم احمد ابو دقه
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 غرب عمان 

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى عليه 
/ بالنشر

رقم الدعوى :1-4 )2020/1804 ( 
سجل عام

الهيئة القاضي : اشرف غصاب عبد اهلل 
ابو رمان  

اسم المدعى عليه وعنوانه :
رقم  يحمل  شمري  الفــي  صــالح  صالح 
مدني 300121001036 كما هو وارد 

في الئحة دعوى المدعي
حي  غبار  ديــر   / عمان  غــرب   : العنوان 
بنايه 33  اوس  بن  رفاعه  السهل شارع 

شقة تسويه  
الموافق  االحد   : يوم  حضورك  يقتضى 

 2020/9/6
الساعة 9:00

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك المدعي :

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

المحاكمات المدنية.

وزارة العدل
دائرة تنفيذ سحاب

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ بالنشر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-7 )471- 

2020( سجل عام ص
اسم المحكوم عليهم / المدين :
 • فيصل محمود فايز البراهمه 

 • ايمن عماد الدين محمد الشلختي
العاملين  واستقدام  االمان الستخدام  • شركة   

في المنازل
العنوان: عمان / ش المدينة المنورة – بالقرب 

من دوار الواحة  
-743(  /  1-7  : التنفيذي  السند  االعالم  رقم 

2019( – سجل عام 
تاريخه : 2019/11/18

محل صدوره : تنفيذ سحاب
والرسوم  دينار   10000   : 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 : 

حمدان عسكر عوده الجبور 
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
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 
)1357- 2020( سجل عام ب

اسم المحكوم عليه / المدين :
       موسى محمد موسى الدبوبي  

      العنوان: سحاب / المنطقة الحرة سحاب – 
خشافية الدبايبه

-390(  /  2-2  : التنفيذي  السند  االعالم  رقم 
2019( – سجل عام

تاريخه : 2019/9/29
محل صدوره : تنفيذ جنوب عمان

والرسوم  دينار   11000  : 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 : 

عائشه حمدان حسن الحوراني 
المبلغ المبين اعاله 

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

الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق جنوب عمان 

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه / بالنشر

رقم الدعوى :1-2 )1987- 2020 
( سجل عام

كريم  احمد  ــوده  ع القاضي:  الهيئة/ 
الحسامي    

اسم المدعى عليه وعنوانه : 
خليل عبد القادر خليل حمو

ام  التجمع  القويسمة   / عمان   : العنوان 
مسجد  قرب  الكوز  سليمان  ش  الحيران 

االسكان  
الخميس   : يـــوم  ــورك  ــض ح يقتضى 

الموافق 2020/9/3 
الساعة 9:00

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك المدعي :

فاتنة صالح فارس حموده 
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 غرب عمان 
اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-4 )1712- 
2020( سجل عام ص

اسم المحكوم عليهم / المدين :
 • هيثم محمد عز الدين عبد الرحيم العتيبي 

 • شركة ما وراء التطوير للتجارة
المواصفات   . دابوق ش   / العنوان: غرب عمان 
محل  سنترو  ماركت  سوبر  مقابل  والمقاييس 

لبقست
رقم االعالم السند التنفيذي : 3-4 / )1607-

2019( – سجل عام 
تاريخه : 2019/3/28

محل صدوره : تنفيذ عمان / قسم غرب عمان 
والرسوم  دينار   42.564  : الدين  به  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة 

ان وجدت
يوما  عشر  خمسه  خالل  تؤدي  ان  عليك  يجب 

تلي تبليغك هذا 
االخطار الى المحكوم له / الدائن : 

شركة هشام علي ذياب الزعبي وشركاه
المبلغ المبين اعاله

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

الالزمة قانونا بحقك .
مأمور تنفيذ غرب عمان

وزارة العدل
محكمه صلح جزاء عمان
مذكرة تبليغ حكم بالنشر

رقم الدعوى : 5-3 )20945 – 2019 ( سجل عام 
تاريخ الحكم : 2020/1/12

طالب التبليغ وعنوانه   : فخري فؤاد محمد النجار 
عمان / الوحدات حي الدبايبة 

المطلوب تبليغهم وعنوانهم : 
 • هيثم نظمي محمد صبحي العويوي 

 • شركة الليث المتكامله لتجارة االحذية
عمان / عمان / الصويفية / ش قتيبة / بجانب مسجد الرحمن

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

اوال - بالنسبة للشق الجزائي : - 
إدانة  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  من   )177( المادة  بأحكام  عمال   .1
المتكاملة  الليث  شركة  الشخصي  بالحق  عليها  المدعى  عليها  المشتكى 
إليها وهو إصدار شيك ليس له مقابل وفاء  لتجارة االحذية بالجرم المسند 
قائم ومعد للصرف وفقا ألحكام المادة )1/421( من قانون العقوبات مكرر 
8 مرات والحكم عليها عمال باحكام المادة ذاتها وبداللة المادتين )74و 22( 
من ذات القانون بالغرامة مائة دينار والرسوم وعماًل بالمادة )72( من قانون 
لتصبح  بحقها  الصادرة  العقوبات  إحدى  تنفيذ  المحكمة  تقرر  العقوبات 

العقوبة الواجبة النفاذ هي الغرامة مائة دينار والرسوم.
إدانة  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  من   )177( المادة  بأحكام  عمال   .2
المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي هيثم عن الجرم المسند إليه 
وهو إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم ومعد للصرف وفقا ألحكام المادة 
من   )1( الفقرة  بأحكام  وعماًل  مرات،   8 مكرر  العقوبات  قانون  من   )421(
المادة ذاتها الحكم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم والغرامة مائة 
دينار والرسوم وعماًل بالمادة )72( من قانون العقوبات تقرر المحكمة تنفيذ 
الحبس  النفاذ هي  الواجبة  العقوبة  لتصبح  بحقه  الصادرة  العقوبات  إحدى 

لمدة سنة واحدة والرسوم والغرامة مائة دينار والرسوم.
ثانيا:- فيما يتعلق بالحق الشخصي:- 

والمواد           التجارة  قانون  من   )278 و   263 )260و  المواد  بأحكام  عمال   -1
10 ، 11 من قانون البينات  وحيث أن الشق المدني يدور وجودًا وعدمًا مع 
عليهما  المشتكى  ذمة  انشغال  البينة  خالل  من  ثبت  وحيث  الجزائي  الشق 
تقرر  لذا  الشخصي  بالحق  االدعاء  بقيمة  الشخصي  بالحق  عليهما  المدعى 
المحكمة إلزام المشتكى عليهما المدعى عليهما بالحق الشخصي بالتضامن 
والتكافل بتأدية قيمة اإلدعاء بالحق الشخصي والبالغة )8590( ثماني االف  

وخمسمائة وتسعون  دينار إلى المشتكية المدعية بالحق الشخصي.
المحاكمات  أصول  قانون  من  و167(  )161و166  المواد  بأحكام  عمال   -2
المشتكى عليهما  المحامين تضمين  قانون نقابة  والمادة )46( من  المدنية 
المدعى عليهما بالحق الشخصي بالتضامن والتكافل بالرسوم والمصاريف 
تاريخ  من   )%9( بواقع  القانونية  والفائدة  محاماة  أتعاب  دينار    429 ومبلغ 

عرض الشيكات على البنك المسحوب عليه وحتى السداد التام.
حكمًا غيابيا  عن الشق الجزائي وبمثابة الوجاهي عن الشق الحقوقي  بحق 
صدر  لالعتراض  قاباًل  الشخصي  بالحق  عليهما  المدعى  عليهما  المشتكى 

وافهم علنا باسم حضرة صاحب الجاللة الملك المعظم في 2020/1/12

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان / قسم جنوب 

عمان 
اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 

بالنشر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 
)2681- 2020( سجل عام ك

اسم المحكوم عليه / المدين :
عبد الرحمن محمد عبد اللطيف الشرافي 

العنوان: عمان / المقابلين – خلف فندق كروان 
قرب ضريبة الدخل

رقم االعالم السند التنفيذي : 1
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ عمان / قسم جنوب 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 : 

ابراهيم عبد اهلل حسين ابو صفيه 
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 / قسم شرق عمان 

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/ 
بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-3 
)3695- 2020( سجل عام ع

اسم المحكوم عليه / المدين :
ماجد خليل احمد المغربي

خلف  الشرقي  الحي   / مادبا   / مادبا  العنوان: 
العمدة منزل ماجد المغربي

رقم االعالم السند التنفيذي : 78699
تاريخه : 

محل صدوره : تنفيذ عمان / قسم شرق عمان 
والرسوم  دينار   6200  : 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 : 

سفيان صالح محمد يونس 
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 المزار الجنوبي

مذكرة تبليغ حكم بالنشر
رقم الدعوى : 42-3 )165 – 2020 ( سجل عام 

تاريخ الحكم : 2020/6/28
طالب التبليغ وعنوانه   : شاكر محمد مصطفى الرواشده 

الكرك / مؤته – مجمع البلدية 
المطلوب تبليغه وعنوانه : 

ابراهيم حنا بشاره مرزوقه 
الشركسيه  الجمعيه  قرب   – الروابي   – السير  وادي   / عمان 

– صاحب منجرة
خالصة الحكم :

لذا وتأسيسًا على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي : - 
اوال - بالنسبة للشق الجزائي : - 

المحاكمات  أصول  قانون  من   177 المادة  بأحكام  عمال   )1
الجزائية ادانة المشتكى عليه ابراهيم بجرم إصدار شيك ال 
يقابله رصيد وفقا ألحكام المادة )421( من قانون العقوبات 
سنة  مدة  بالحبس  ذاتها  المادة  باحكام  عمال  عليه  والحكم 

واحدة والرسوم والغرامة 100 دينار والرسوم.
المحاكمات  أصول  قانون  من   177 المادة  بأحكام  عمال   )2
ال  تظهير شيك  بجرم  محمد  عليه  المشتكى  ادانة  الجزائية 
يقابله رصيد وفقا ألحكام المادة )421( من قانون العقوبات 
سنة  مدة  بالحبس  ذاتها  المادة  باحكام  عمال  عليه  والحكم 

واحدة والرسوم والغرامة 100 دينار والرسوم.
ثانيا- بالنسبة للشق الحقوقي : -

المدعى  إلزام  التجارة  قانون  المادة  278 من  باحكام  عماًل 
مبلغ  بــأداء  والتضامن  بالتكافل  الشخصي  بالحق  عليهما 

)8000 دينار( للمشتكي المدعي بالحق الشخصي.
ثالثًا :- عماًل باحكام المادة 161 و 166 و 2/167 من قانون 
التجارة  قانون  من   263 والمادة  المدنية  المحاكمات  اصول 
الزام المدعى عليهما بالحق الشخصي بالرسوم والمصاريف 
ومبلغ 800 دينار اتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع %9 

من تاريخ عرض الشيك على البنك وحتى السداد التام.
حكمًا غيابيا عن الشق الجزائي وبمثابة الوجاهي عن الشق 
بالحق  عليهما  المدعى  عليهما  المشتكى  بحق  الحقوقي 
حضرة  باسم  علنا  وافهم  صدر  لالعتراض  قاباًل  الشخصي 

صاحب الجاللة الملك المعظم في 2020/6/28.

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق شمال عمان 

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه  / بالنشر

رقم الدعوى :1-1 )3415- 2020 
( سجل عام

اللطيف  عبد  بشرى   : القاضي  الهيئة/ 
يحيى كريشان  

اسم المدعى عليه وعنوانه : 
زيد محمد احمد الحوراني 

مدارس  قرب   – خلدا   / عمان   : العنوان 
الدر المنثور – بناية رقم 8

الموافق  االحد    : يقتضى حضورك يوم 
 2020/8/30
الساعة 9:05

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك المدعي :

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

المحاكمات المدنيه .

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

رقم الدعوى : 1-4 )2019-3800( 
سجل عام

تاريخ الحكم : 2020/7/21
عوده  مصطفى  سعيد  محمد   : وعنوانه  التبليغ  طالب 

الصغير 
خلف  المجالي  الوهاب  عبد  شارع  الشميساني   / عمان 

مركز امن الشميساني 
المطلوب تبليغه وعنوانه : 

بشار محمد اسماعيل الصغير 
غرب عمان / بيادر وادي السير / شارع سالم والد / خلف 

ياسر مول / بنايه 20   
خالصة الحكم :

لهذا وتأسيسًا على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي  :
التجارة  قانون  من   51 و   9 المادتين  بأحكام  1-عماًل 
والمواد 72 و 73 و 77 إلزام المدعى عليه بتأدية مبلغ 
)9000( دوالر أو ما يعادلها بالدينار األردني ورد باقي 
بالدينار  يعادلها  ما  أو  دوالر   )1000( البالغة  المطالبة 

األردني لعدم اإلثبات للمدعي. 
2- عماًل بأحكام المواد 161و 166 و167 من قانون 
قانون  من   1/46 والمادة   المدنية  المحاكمات  أصول 
نقابة المحامين النظاميين وتعديالته تضمين المدعى 
أتعاب  دينار    )275( ومبلغ  والمصاريف  الرسوم  عليه 
إقامة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  محاماة 
الدعوى الواقعة في 2019/10/7 وحتى السداد التام.

لإلستئناف  قاباًل  المدعي  وكيلة  بحق  وجاهيًا  قــرارًا 
وبمثابة الوجاهي بحق المدعى عليه قاباًل لإلعتراض 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  باسم  وأفــهــم   صــدر 

المعظم بتاريخ 2020/7/21.
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مذكرة تبليغ الئحة دعوى وموعد جلسة 
للمدعي عليه صادرة عن محكمة  صلح 

حقوق شرق عمان 
رقم الدعوى 3 -1/)2020-2369(– 

سجل عام
الهيئة /القاضي : رودينا اكرم نجيب عبابنه

طالب التبليغ: ابراهيم فخري موسى الرفاتي 
ابو  سامي  محمد  المحامي  وكيله   / عمان  عنوانه 

جاموس / هاتف : 0791650037
وكيله االستاذ محمد سامي فالح ابو جاموس

المطلوب تبليغه وعنوانه
 •  شركة اكاديمية الشامل الدولية التربوية

عنوانه: غرب عمان / بيادر وادي السير ام السوس /
الشارع الرئيسي/ مدرسة اكاديمية الشامل الدولية

 • محمد عبد الرحمن حسن ابو خضر
عنوانه: عمان / ماركا الشمالية / حي المزارع / ش 
شادي  واســواق  مول  سنبل  بعد   / ثابت  بن  حسان 
للخضار / اول خله عالشمال على التقاطع مع شارع 

عقله هالل الدعجه /ط4
هاتف: 0795837180

 – ألمــر  سند   – سحب  سند   ( السندات  الموضوع 
الشيك (

القلم  مراجعة  ضرورة   : تبليغها  المطلوب  االوراق 
لتسلم المستندات والئحة الدعوى ومرفقاتها

يقتضي حضورك يوم الخميس   الموافق 09/10 
/2020 الساعة 00 :09 

ترسل  او  تحضر  لم  فإذا  رقم  الدعوى  في  للنظر 
وكيال عنك  تطبق عليك االحكام المنصوص عليها 
في قانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات 

المدنية  

مذكرة تبليغ الئحة دعوى وموعد جلسة 
للمدعي عليه صادرة عن محكمة  صلح 

حقوق شرق عمان 
رقم الدعوى1-3/)2020-2671(– 

سجل عام
الهيئة /القاضي : سوسن كمال يوسف غرايبه

طالب التبليغ محمد عواد مخيمر المخيمر
ابو  محمد  المحامي  وكيله   / عمان  عنوانه 

جاموس / العبدلي شارع طلحة بن عبداهلل 
هاتف : 0791560037

وكيله االستاذ محمد سامي فالح ابو جاموس
: 1- مؤسسة طارق  تبليغه وعنوانه  المطلوب 

الحواري للتسويق التجاري
2- طارق الحواري

الزرقاء / حي رمزي / بجانب المركز االسالمي 
مؤسسة طارق الحواري للتسويق التجاري

الموضوع مطالبة مالية
االوراق المطلوب تبليغها : مرفق الئحة دعوى 

ومرفقاتها
الموافق  ــاء   ــع االرب ــوم  ي حــضــورك  يقتضي 

09/02 /2020 الساعة 00 :09 
للنظر في الدعوى رقم فإذا لم تحضر او ترسل 
المنصوص  االحكام  عليك  تطبق  عنك   وكيال 
عليها في قانون محاكم الصلح وقانون اصول 

المحاكمات المدنية  

مذكرة تبليغ مشتكى عليه  صادرة 
عن محكمة صلح جزاء شرق عمان  
رقم الدعوى 3-3/)4918 -2020( 

– سجل عام
نجيب  عدلي  سالي     : /القاضي  الهيئة 

المعشر 
كاظم  يوسف   : عليه  المشتكى  اســم 

يوسف قداحه  
العمر : 47 سنة 

العنوان : عمان/ ماركا الشمالية / شارع 
هزاع الثيبان مقابل مطبعة مناع مطبعة 

يوسف قداحة
التهمة شيك ال يقابله رصيد)421(

يقتضي حضورك يوم االربعاء    الموافق 
2020/09/02 الساعة 00 :09 

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك الحق العام ومشتكي 

محمد عواد مخيمر المخيمر
فإذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات الجزائية 
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