






مذكرة تبليغ حكم �صادرة عن حمكمة �صلح  حقوق عمان     

رقم الدعوى5-1 /)22985 - 2019( – �صجل عام

تاريخ احلكم :  11/17 /2019 

طالب التبليغ : يا�صر �صليمان احمد ابو طري 
 – الرئي�سي  – ال�سارع  حطني  – خميم  – الر�سيفة  – عمان  عمان 

مقابل مركز امن حطني – رقم الهاتف :0799388272

وكيله اال�ستاذ : عبداهلل عديل عبد عبداهلل 

املطلوب تبليغه : 

احمد �صالمه م�صطفى الزيود 
حلويات  مقابل   – الد�ستور  �سارع   – نزال  حي   – عمان   – عمان 

العورتاتي – عمارة رقم 27 ط 3 

خال�سة احلكم : 

لذلك وتاأ�سي�سا على ما تقدم تقرر املحكمة ما يلي :-

قانون  من  و263  و260  و228  و185   123 املواد  باحكام  عماًل  اأواًل: 

البينات واملادة 1818 من جملة  التجارة واملادتني 10 و11 من قانون 

للمدعي  يوؤدي  بان  عليه  املدعى  بالزام  احلكم  العدليه  االحكام 

املبلغ املدعى به والبالغ 4400 دينار.

املواد 1/161 و163 من قانون ا�سول املحاكمات  ثانيًا- عماًل باأحكام 

عليه  املدعى  ت�سمني  التجارة  قانون  من  263/ج  واملادة  املدنية 

الر�سوم وامل�ساريف.

املدنية  املحاكمات  ا�سول  قانون  من   166 املواد  باأحكام  عماًل  ثالثًا- 

اتعاب  دينار   220 مبلغ  ت�سمينه  املحامني  نقابة  قانون  من  و4/46 

حماماة.

املحاكمات  اأ�سول  قانون  من   167 املادة  باأحكام  عماًل  رابعًا:- 

القانونية من تاريخ املطالبة  الزام املدعى عليه بالفائدة  املدنية 

الق�سائية يف 2019/10/20 حتى ال�سداد التام بن�سبة 9% من املبلغ 

املحكوم به.

قراراً وجاهيًا بحق املدعي )قابال لال�ستئناف( ومبثابة الوجاهي 

با�سم  علنًا  واأفهم  �سدر  لالعرتا�ض(  )قابال  عليه  املدعى  بحق 

ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم 

)حفظه اهلل ورعاه( يف 2019/11/17

اخطار �صادر عن دائرة

تنفيذ   �صمال  عمان  

  رقم الدعوى11-1  )7348 - 2019 

( – �صجل عام -  �ص

ا�سم املحكوم عليه / املدين

 رامي روحي خليل ال�صلعو�ص   
م�سجد  بجانب   – ال�سرقي  احلي   – �سويلح 

عبد الرحمن بن عوف 

رقم االعالم / ال�سند التنفيذي:  

حمل �سدوره تنفيذ  �سمال عمان 

املحكوم به / الدين : 3550

دينار و الر�سوم و امل�ساريف   يجب عليك ان 

تاريخ  تلي  يوما  ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي 

 / له  املحكوم  اىل  االخطار  هذا  تبليغك 

الدائن 

تي�سري م�سطفى ا�سماعيل الرتك

املدة  هذه  انق�ست  واذا  اعاله  املبني  املبلغ 

الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور  الدين  توؤد  ومل 

مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم   . القانونية 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

ماأمور التنفيذ   �صمال عمان 

اخطار �صادر عن دائرة

تنفيذ    الزرقاء   

  رقم الدعوى11-10  )11330 - 2019 

( – �صجل عام -  ك 

ا�سم املحكوم عليه / املدين

  1.احمد حممد تي�صري داود داود 

2.�صركة مكاملات لال�صترياد و الت�صدير   

رقم االعالم / ال�سند التنفيذي:   393 

حمل �سدوره تنفيذ  الزرقاء

املحكوم به / الدين : 320

دينار و الر�سوم و امل�ساريف واتعاب املحاماة 

ان وجدت و الفائدة ان وجدت   يجب عليك 

ان توؤدي خالل خم�سة ع�سر يوما تلي تاريخ 

 / له  املحكوم  اىل  االخطار  هذا  تبليغك 

الدائن 

موفق  ح�سن علي بداونه 

املدة  هذه  انق�ست  واذا  اعاله  املبني  املبلغ 

الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور  الدين  توؤد  ومل 

مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم   . القانونية 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

ماأمور التنفيذ  الزرقاء

مذكرة تبليغ حكم �صادرة عن حمكمة �صلح حقوق 

�صمال عمان     

رقم الدعوى1-1 /)2348 - 2016( – �صجل عام

تاريخ احلكم :  02/16 /2017 

طالب التبليغ : �سركة االردنية االماراتيه للتاأمني 

عمان – عمان 

وكيله اال�ستاذ : املحامي ابراهيم الغويري 

املطلوب تبليغه : 

طالل حممد فتحي حممد خري ال�صياد   
عمان – �ساحية الر�سيد – بجانب مطعم ابو اخلري 

خال�سة احلكم : 

واملدعية  بينه  القائم  للتعامل  نتيجة  بادائه  الزامه  الواجب 

بحدود مبلغ 2419.551 دينار  .

وعليه، وهديًا مبا �سلف بيانه تقرر املحكمة احلكم مبا هو اآت :

العدلية  االأحكام  جملة  من   )1818( املادة  باأحكام  عماًل   : اوال 

عليها  املدعى  الزام  املدين  القانون  من  و1/202(   2/199( واملادتني 

باأن تدفع للمدعية مبلغًا وقدره 2419.551 دينار  

املحاكمات  اأ�سول  قانون  من   )167( املادة  باأحكام  عماًل  ثانيًا: 

القانونية من تاريخ املطالبة  الزام املدعى عليه بالفائدة  املدنية 

الق�سائية وحتى ال�سداد التام.

ثالثًا: عماًل باأحكام املادة )161( من قانون اأ�سول املحاكمات املدنية 

ت�سمني املدعى عليه الر�سوم وامل�ساريف.

املحاكمات  اأ�سول  قانون  من   )166( املادتني  باأحكام  عماًل  رابعًا: 

عليها  املدعى  ت�سمني  املحامني  نقابة  قانون  من  و)4/46(  املدنية 

مبلغ 120 دينار بدل اأتعاب حماماة.

حكمًا وجاهيًا بحق املدعية ومبثابة الوجاهي بحق املدعى عليها 

با�سم ح�سرة �ساحب اجلاللة  واأفهم علنًا  قاباًل لال�ستئناف �سدر 

الها�سمية امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني  املعظم 

بتاريخ  2017/2/16   

اخطار �صادر عن دائرة

تنفيذ    عني البا�صا 

  رقم الدعوى11-19  )1826 - 2019 

( – �صجل عام -  ك
ا�سم املحكوم عليه / املدين 

عوين يو�صف حممود ابو عيا�ص  
 – املت�سرفية  قرب   – البا�سا  عني   – عمان 

عمارة احمد عبد الكرمي الفاعوري     

رقم االعالم / ال�سند التنفيذي:    1 

حمل �سدوره تنفيذ  عني البا�سا 

املحكوم به / الدين : 1000

دينار و الر�سوم و امل�ساريف واتعاب املحاماة 

ان وجدت و الفائدة ان وجدت   يجب عليك 

ان توؤدي خالل خم�سة ع�سر يوما تلي تاريخ 

 / له  املحكوم  اىل  االخطار  هذا  تبليغك 

الدائن 

ا�سامة عوده خ�سر �سرباوي 

املدة  هذه  انق�ست  واذا  اعاله  املبني  املبلغ 

الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور  الدين  توؤد  ومل 

مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم   . القانونية 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

ماأمور التنفيذ  عني البا�صا 

اخطار �صادر عن دائرة

تنفيذ    عني البا�صا 

  رقم الدعوى11-19  )1866 - 2019 

( – �صجل عام -  �ص

ا�سم املحكوم عليه / املدين

 حممد مو�صى ح�صن �صنك   
عمان ا�سكان ابو ن�سري – قرب مطعم الكلحة 

0797057057

رقم االعالم / ال�سند التنفيذي:   1866/2019

حمل �سدوره تنفيذ  عني البا�سا 

املحكوم به / الدين : 670

خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب  دينار 

ع�سر يوما تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار 

اىل املحكوم له / الدائن 

ان�ض خالد فاروق ابو �سبايك 

املدة  هذه  انق�ست  واذا  اعاله  املبني  املبلغ 

الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور  الدين  توؤد  ومل 

مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم   . القانونية 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

ماأمور التنفيذ  عني البا�صا 

اخطار �صادر عن دائرة

تنفيذ    العقبة   

  رقم الدعوى11-35  )4777 - 2019 

( – �صجل عام -  ك

ا�سم املحكوم عليه / املدين 

حممد منري يو�صف كفايه   
 – الذهبي  ال�سيف  – احلرفية مركز  العقبة 

بجانب املوؤ�س�سة االوروبية 

رقم االعالم / ال�سند التنفيذي:   

حمل �سدوره تنفيذ  العقبة  

املحكوم به / الدين : 1739

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب    

اىل  االخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما 

املحكوم له / الدائن 

احمد طه يا�سني يا�سني 

املدة  هذه  انق�ست  واذا  اعاله  املبني  املبلغ 

الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور  الدين  توؤد  ومل 

مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم   . القانونية 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

ماأمور التنفيذ  العقبة



اإخطار �صادر عن دائرة تنفيذ الزرقاء

الق�صية التنفيذية رقم 

)2018/11564ع( �صجل عام   

ا�سم املحكوم عليه :

 احمد عبد الغني احمد اأبو 

�صباح.
عنوانه : جمهول مكان الإقامة.

حمل �سدوره : تنفيذ الزرقاء.    

الدين املحكوم به : )28280( دينار والر�سوم 

وامل�ساريف واأتعاب املحاماة اإن وجدت. 

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  اأن  عليك  يجب 

اإىل  الإخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يومًا 

وكيله  الأردين  الإ�سالمي  البنك  الدائن 

املبني  املبلغ  ال�سديفات  جعفر  املحامي 

توؤدي  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واإذا  اأعاله. 

التنفيذ  دائرة  �ستقوم  اأعاله  املذكور  الدين 

الالزمة  التنفيذية  املعامالت  مببا�سرة 

قانونًا بحقك.

حمكمة بداية ال�صلط ب�صفتها اال�صتئنافية

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للم�صتاأنف

رقم الدعوى: 7-11/

)2732-2019(-بداية ال�صلط ب�صفتها 

اال�صتئنافية

الهيئة/القا�صي: الهيئة الثالثة - جزاء

ا�سم امل�ستاأنف وعنوانه:

 اأحمد عز الدين اأحمد عقيالن

البقعة - قرب مدار�س رابعة العدوية 

بجانب م�سجد اأبو عبيده

الإثنني  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

للنظر   9 ال�ساعة   2020/1/20 املوافق 

�سد  قبلكم  من  املقدم  ال�ستئناف  يف 

امل�ستاأنف �سده احلق العام

ويف حال تخلفكم عن احل�سور ت�سري 

يف  عليها  املن�سو�س  الأحكام  عليكم 

قانون اأ�سول املحاكمات املدنية.

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى: )2019/1312(

تاريخ �صدور القرار: )2019/4/15(

الأهلي  البنك  �سركة  املدعي:  ا�سم 

الأردين

للقانون  املتحدون  �سركة  وكيلها 

طهبوب  اأحمد  والتحكيم/املحامي 

هاتف )5548787(

ا�سم املدعى عليه:

 موؤيد حممد اأحمد عتوم
اآخر عنوان له: جر�س - �سوف - مقابل 

م�سجد النور

عليه  املدعى  اإلزام  القرار:  خال�سة 

وقدره  مبلغ  للمدعية  يوؤدي  باأن 

وت�سمينه  دينار   )12024.996(

 )602( ومبلغ  وامل�ساريف  الر�سوم 

والفائدة  حماماة  اأتعاب  بدل  دينار 

وحتى  املطالبة  تاريخ  من  القانونية 

ال�سداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى: )2019/1315(

تاريخ �صدور القرار: )2019/4/15(

الأهلي  البنك  �سركة  املدعي:  ا�سم 

الأردين

للقانون  املتحدون  �سركة  وكيلها 

طهبوب  اأحمد  والتحكيم/املحامي 

هاتف )5548787(

ا�سم املدعى عليه:

 حممد اأحمد اليف حواوره
 - باعون   - عجلون  له:  عنوان  اآخر 

مدر�سة  قرب   - العيون  بلدية  قرب 

باعون الثانوية

عليه  املدعى  اإلزام  القرار:  خال�سة 

وقدره  مبلغ  للمدعية  يوؤدي  باأن 

الر�سوم  وت�سمينه  دينار   )10608.06(

بدل  دينار   )531( ومبلغ  وامل�ساريف 

اأتعاب حماماة والفائدة القانونية من 

تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.

حمكمة جنايات اأحداث ال�صلط

مذكرة تبليغ متهم/بالن�صر

رقم الدعوى: 5-75/)2020-8(-

�صجل عام

الهيئة/القا�صي: الهيئة االأوىل - جنايات 

اأحداث

ا�سم املتهم: 

اأمني حممد �صيدان احلجاحجه
العمر: 16 �سنة

لوحة  على  يبلغ   - ال�سلط  العنوان: 

اإعالنات املحكمة

التهمة: ال�سرقة املو�سوفة )404(

الإثنني  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

املوافق 2020/1/20 ال�ساعة 9 للنظر يف 

الدعوى رقم اأعاله التي اأقامها عليك 

اأحمد  يو�سف  وامل�ستكي  العام  احلق 

علي العي�سه

وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون  يف 

اأ�سول املحاكمات اجلزائية.

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى: )2019/2211(

تاريخ �صدور القرار: )2019/6/24(

الأهلي  البنك  �سركة  املدعي:  ا�سم 

الأردين

للقانون  املتحدون  �سركة  وكيلها 

طهبوب  اأحمد  والتحكيم/املحامي 

هاتف )5548787(

ا�سم املدعى عليه: 

عامر وائل خالد �صالح
اآخر عنوان له: الزرقاء - حي رمزي - 

قرب الرتخي�س - �سارع الها�سمي

عليه  املدعى  اإلزام  القرار:  خال�سة 

وقدره  مبلغ  للمدعية  يوؤدي  باأن 

وت�سمينه  دينار   )12839.944(

 )642( ومبلغ  وامل�ساريف  الر�سوم 

والفائدة  حماماة  اأتعاب  بدل  دينار 

وحتى  املطالبة  تاريخ  من  القانونية 

ال�سداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى: )2019/1330(

تاريخ �صدور القرار: )2019/4/15(

الأهلي  البنك  �سركة  املدعي:  ا�سم 

الأردين

للقانون  املتحدون  �سركة  وكيلها 

طهبوب  اأحمد  والتحكيم/املحامي 

هاتف )5548787(

ا�سم املدعى عليه: 

هيثم �صالمة �صليمان املراعيه
 - احل�سا   - الطفيلة  له:  عنوان  اآخر 

قرب امل�سجد ال�سمايل

عليه  املدعى  اإلزام  القرار:  خال�سة 

وقدره  مبلغ  للمدعية  يوؤدي  باأن 

وت�سمينه  دينار   )15974.560(

 )602( ومبلغ  وامل�ساريف  الر�سوم 

والفائدة  حماماة  اأتعاب  بدل  دينار 

وحتى  املطالبة  تاريخ  من  القانونية 

ال�سداد التام.

حمكمة بداية جزاء - جنح اجلمارك

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�صر

رقم الدعوى: 17-48/)1666-

2019(-�صجل عام

الهيئة/القا�صي: اأ�صامة عبد الغني عبد 

العزيز الرعود

ا�سم الظنني:

 قي�س مفيد علي احل�صون
العمر: 27 �سنة

 - الر�سيد  �ساحية   - عمان  العنوان: 

قرب م�سجد ال�سحابة - رقم الهاتف: 

0788665250

التهمة: تهريب �سيارة )203(

الإثنني  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

للنظر   9 ال�ساعة   2020/1/27 املوافق 

اأقامها  التي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف 

مدعي  وامل�ستكي  العام  احلق  عليك 

عام اجلمارك

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تنفذ 

عليها  املن�سو�س  الأحكام  بحقك 

اأ�سول  وقانون  اجلمارك  قانون  يف 

املحاكمات اجلزائية.

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى: )2019/1145(

تاريخ �صدور القرار: )2019/4/15(

الأهلي  البنك  �سركة  املدعي:  ا�سم 

الأردين

للقانون  املتحدون  �سركة  وكيلها 

طهبوب  اأحمد  والتحكيم/املحامي 

هاتف )5548787(

ا�سم املدعى عليه: 

�صميح ب�صري ح�صن القا�صم
 - الطيبه   - اربد  له:  عنوان  اآخر 

الطيبة - حلويات  بالقرب من بلدية 

ميدان ال�سامي - بناية رقم )3(

عليه  املدعى  اإلزام  القرار:  خال�سة 

وقدره  مبلغ  للمدعية  يوؤدي  باأن 

وت�سمينه  دينار   )10257.501(

 )513( ومبلغ  وامل�ساريف  الر�سوم 

والفائدة  حماماة  اأتعاب  بدل  دينار 

وحتى  املطالبة  تاريخ  من  القانونية 

ال�سداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى: )2019/1304(

تاريخ �صدور القرار: )2019/4/15(

الأهلي  البنك  �سركة  املدعي:  ا�سم 

الأردين

للقانون  املتحدون  �سركة  وكيلها 

طهبوب  اأحمد  والتحكيم/املحامي 

هاتف )5548787(

ا�سم املدعى عليه: 

اأحمد عبد اهلل حممد ال�صباطي
الر�سيد  �ساحية  له:  عنوان  اآخر 

�سارع   - الأردنية  اجلامعة  خلف   -

الو�ساية - عمارة رقم )7(

عليه  املدعى  اإلزام  القرار:  خال�سة 

وقدره  مبلغ  للمدعية  يوؤدي  باأن 

وت�سمينه  دينار   )12215.457(

 )611( ومبلغ  وامل�ساريف  الر�سوم 

والفائدة  حماماة  اأتعاب  بدل  دينار 

وحتى  املطالبة  تاريخ  من  القانونية 

ال�سداد التام.

حمكمة جنايات اأحداث ال�صلط

مذكرة تبليغ متهم/بالن�صر

رقم الدعوى: 5-75/)2020-8(-

�صجل عام

الهيئة/القا�صي: الهيئة االأوىل - جنايات 

اأحداث

ا�سم املتهم: 

حمزة عاطف عبد الزعبي
العمر: 16 �سنة

رقم   - اجلدعه   - ال�سلط  العنوان: 

الهاتف: 0796204661

التهمة: ال�سرقة املو�سوفة )404(

الإثنني  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

املوافق 2020/1/20 ال�ساعة 9 للنظر يف 

الدعوى رقم اأعاله التي اأقامها عليك 

اأحمد  يو�سف  وامل�ستكي  العام  احلق 

علي العي�سه

وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون  يف 

اأ�سول املحاكمات اجلزائية.

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه

�صادرة من حمكمة حقوق �صلح عمان

رقم الدعوى: 2020/219

الهيئة: عماد العدوان

ا�سم املدعى عليه و�سهرته:

 �صخر فوؤاد بدر اأبو �صليم

اآخر عنوان له: جمهول مكان القامة: 

يبلغ بالن�سر

 2020/1/23 يف  ح�سورك  يقت�سي 

الواقع يوم اخلمي�س ال�ساعة 9 للنظر 

يف الدعوى رقم 2020/219 اأعاله التي 

الأهلي  البنك  �سركة  عليك  اأقامتها 

املتحدون  �سركة  وكيلها  م.ع  الأردين 

اأحمد  املحامي   - والتحكيم  للقانون 

طهبوب هاتف )065548787(

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن حمكمة �صلح حقوق عمان

رقم الدعوى: )2019/14742(

تاريخ �صدور القرار: )2019/7/31(

الأهلي  البنك  �سركة  املدعي:  ا�سم 

الأردين

للقانون  املتحدون  �سركة  وكيلها 

طهبوب  اأحمد  والتحكيم/املحامي 

هاتف )5548787(

ا�سم املدعى عليه: 

في�صل �صامل اأحمد ال�صواعري
اأم   - ناعور   - عمان  له:  عنوان  اآخر 

قطني - حي ال�ساكت

عليه  املدعى  اإلزام  القرار:  خال�سة 

وقدره  مبلغ  للمدعية  يوؤدي  باأن 

الر�سوم  وت�سمينه  دينار   )1767.835(

بدل  دينار   )88( ومبلغ  وامل�ساريف 

القانونية  والفائدة  حماماة  اأتعاب 

املطالبة  تاريخ  من   )٪9( بواقع 

وحتى ال�سداد التام.

حمكمة �صلح جزاء جنوب عمان 

مذكرة تبليغ حكم 

رقم الدعوى 2-3/)2635-2019( - �صجل عام 

تاريخ احلكم 2019/5/22
طالب التبليغ وعنوانه �سركة عبد الحد قطان واولده 

عمان / وكيلها املحامي فندي الفاعوري - وعنوانها للتبليغ عمان 

- �سارع مكه عمارة 165 ط2

املطلوب تبليغه وعنوانه

حممد يو�صف خليل ال�صوباين 
وعنوانه  عمان / القوي�سمة - حي النهارية - دوار ال�سرق الو�سط 

حممد  منجرة   - جوردانا  كازية  وخلف  اطل�س  حمالت  بقرب 

ال�سوباين .

وكيله ال�ستاذ وعنوانه فندي احمد علي الفاعوري 

 - مكة  �سارع   - عمان  عنوانه  الفاعوري  فندي  املحامي   / عمان 

عمارة 165 - ط2

خال�سة احلكم : لهذا وتاأ�سي�سا على ما تقدم تقرر املحكمة ما يلي :

عليه  امل�ستكى  ارتكاب  ثبت  وحيث  اجلزائي  لل�سق  بالن�سبة   -1

اليه فتقرر املحكمة  املدعى عليه باحلق ال�سخ�سي للجرم امل�سند 

اجلزائية  املحاكمات  ا�سول  قانون  من   177 املادة  باحكام  وعمال 

ا�سدار  بجرم  ال�سوباين  خليل  يو�سف  حممد  عليه  امل�ستكى  ادانة 

ال�سيكات ذوات الرقام )399 و 396 و 393 و 398( ل يقابله ر�سيد 

مرات  اربع  مكرر  العقوبات  قانون  من   421 املادة  لحكام  خالفا 

واحدة  �سنة  مدة  باحلب�س  ذاتها  باملادة  عمال  عليه  واحلكم 

وعمال  جرم  كل  عن  والر�سوم  دينار  مائة  والغرامة  والر�سوم 

العقوبات  احدى  تنفيذ  العقوبات  قانون  من   72 املادة  باحكام 

�سنة  هي  بحقه  التنفيذ  واجبة  العقوبة  لت�سبح  بحقه  ال�سادرة 

واحدة والر�سوم والغرامة مائة دينار والر�سوم .

ثبوت  مع  وعدما  وجودا  يدور  وحيث  املدين  لل�سق  بالن�سبة   -2

للجرم  ال�سخ�سي  باحلق  عليه  املدعى  عليه  امل�ستكى  ارتكاب 

قانون  من   11 املادة  باحكام  وعمال  املحكمة  فتقرر  اليه  امل�سند 

و   161 واملادتني  التجارة  قانون  من   278 و   263 واملادتني  البينات 

قانون  من   46/4 واملادة  املدنية  املحاكمات  ا�سول  قانون  من   166

نقابة املحامني النظاميني الزام امل�ستكى عليه املدعى عليه باحلق 

للم�ستكية  يدفع  بان  ال�سوباين  خليل  يو�سف  حممد  ال�سخ�سي 

املدعية باحلق ال�سخ�سي �سركة عبد الحد قطان واولده قيمة 

الر�سوم  وت�سمينه  دينار   2505 والبالغ  ال�سخ�سي  باحلق  الدعاء 

وامل�ساريف ومبلغ 125 دينار اتعاب حماماة والفائدة القانونية من 

تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.

ال�سق  عن  الوجاهي  ومبثابة  اجلزائي  ال�سق  عن  غيابيا  حكما 

احلقوقي قابال لالعرتا�س �سدر وافهم علنا يف 2019/5/23 .

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى: )2019/2192(

تاريخ �صدور القرار: )2019/6/24(

الأهلي  البنك  �سركة  املدعي:  ا�سم 

الأردين

للقانون  املتحدون  �سركة  وكيلها 

طهبوب  اأحمد  والتحكيم/املحامي 

هاتف )5548787(

ا�سم املدعى عليه: 

حممد �صلمان فليح املرا�صده
اآخر عنوان له: مادبا - جرينه - قرب 

امل�سجد الكبري

عليه  املدعى  اإلزام  القرار:  خال�سة 

وقدره  مبلغ  للمدعية  يوؤدي  باأن 

وت�سمينه  دينار   )10295.478(

 )515( ومبلغ  وامل�ساريف  الر�سوم 

والفائدة  حماماة  اأتعاب  بدل  دينار 

وحتى  املطالبة  تاريخ  من  القانونية 

ال�سداد التام.

حمكمة بداية جزاء - جنايات )جنايات 

�صغرى( اربد

قرار االإمهال

رقم الدعوى: 5-15/)2020-28(-

�صجل عام

الهيئة/القا�صي: الهيئة الثالثة
اىل املتهم:

 االء حممد �صالمة ال�صرمان
الرقم الوطني: 9882052992

-)2020-28(/5-15 رقم  اجلزائية  الق�سية  يف  �سادر 

�سجل عام

املحاكمات  ا�سول  قانون  من   243 املادة  باأحكام  عماًل 

تاريخ  من  اأيام  ع�سرة  مدة  امهالك  اقرر  اجلزائية 

عن  الق�سائية  لل�سلطات  نف�سك  لت�سليم  القرار  ن�سر 

التهمة:

الفرتاء يف جناية )2/210(

واإنني اآمر كل فرد من اأفراد الأمن العام اإلقاء القب�س 

من  كل  وعلى  املخت�سة  للمراجع  وت�سليمك  عليك 

يعلم مبحل وجود املتهم اأن يخرب ال�سلطات املخت�سة

اأعاله  املذكورة  املدة  خالل  نف�سك  ت�سلم  مل  واإذا 

اأموالك  وتو�سع  العدالة  وجه  من  فاراً  ف�ستعترب 

وجه  من  فاراً  دمت  ما  احلكومة  اإدارة  حتت  واأمالكك 

العدالة وحترم من الت�سرف بها ومتنع من اإقامة اأية 

اأو التزام تتعهد فيه بعد  دعوى ويعترب كل ت�سرف 

ذلك باطاًل.

   09:00 2020/1/28م    تاريخ:  الثالثاء    يوم:  اجلل�سة 

�سدر يف: 2020/1/14م

رئي�س املحكمة بداية اربد

دائرة تنفيذ الق�صر

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/بالن�صر

رقم الدعوى التنفيذية 11-40/)432-

2019(-عام

ا�سم املحكوم عليه/املدين:

 غازي �صعيد ذيب املريدات
عنوانه: مادبا - حنينا بالقرب من العيادات 

اخلارجية

تاريخه: 2020/1/14

حمل �سدوره: تنفيذ الق�سر

والر�سوم  دينار   500 به/الدين:  املحكوم 

وامل�ساريف والأتعاب والفائدة

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  اأن  عليك  يجب 

اإىل  الخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يومًا 

حممد  ح�سن  اأحمد  له/الدائن  املحكوم 

القوا�سمه املبلغ املبني اأعاله

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واإذا 

القانونية  الت�سوية  تعر�س  اأو  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونًا بحقك.

ماأمور التنفيذ الق�صر

حمكمة بداية جزاء - جنح اجلمارك

مذكرة علم وخرب تبليغ اإعالم جزائي

�صادرة عن حمكمة بداية جزاء - جنح اجلمارك

رقم الق�صية وتاريخ �صدور القرار: 48-17/)37-2016(-�صجل عام

تاريخ �صدور القرار: 2018/5/27

م�ستكي: دائرة اجلمارك العامة واآخرون

ا�سم املحكوم عليه: خالد �سالمة عياده العودات

الرقم الوطني: 9611008324

عنوان املطلوب تبليغه: عمان

خال�سة احلكم: تقرر املحكمة ما يلي:

اأوًل: عماًل باأحكام املادة )2/اأ( من قانون العفو العام رقم 6 ل�سنة 

جنحة  عن  الأظناء  جميع  عن  اللعام  احلق  دعوى  ا�سقاط   1999

التهريب اجلمركي امل�سندة لهم.

املدنية  بالتعوي�سات  والتكافل  بالت�سامن  الأظناء  اإلزام  ثانيًا: 

التالية بحدود املبلغ اخلا�س بكل واحد منهم املقابل لكل بيان مع 

املحكوم عليهم يف الدعوى قبل الف�سخ.

1- املعاملة اجلمركية رقم 91/268

بدل امل�سادرة: 28416.36 دينار.

غرامة مثلي الر�سوم: 20832.72 دينار.

بحق الظنني خالد العودات

2- املعاملة اجلمركية رقم 39/141

بدل امل�سادرة: 105436.75 دينار.

غرامة مثلي الر�سوم: 100873.5 دينار.

بحق الظنني خالد العودات

3- املعاملة اجلمركية رقم 80/284

بدل امل�سادرة: 39456.48 دينار.

غرامة مثلي الر�سوم: 32912.96 دينار.

بحق الظنني خالد العودات

4- املعاملة اجلمركية رقم 11/55

بدل امل�سادرة: 31890.71 دينار.

غرامة مثلي الر�سوم: 29781.42 دينار.

بحق الظنني خالد العودات

املادة  باأحكام  عماًل  التهريب  يف  امل�ستعملة  املركبات  وم�سادرة 

)236/د( من قانون اجلمارك رقم 16 ل�سنة 1983.

قاباًل  العودات  خالد  الظنني  بحق  الوجاهي  مبثابة  حكمًا 

لالعرتا�س �سدر املوافق 27/ايار/2018م.

نوع اجلرم: تهريب

نوع احلكم: مبثابة الوجاهي

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى: )2019/2194(

تاريخ �صدور القرار: )2019/6/24(

الأهلي  البنك  �سركة  املدعي:  ا�سم 

الأردين

للقانون  املتحدون  �سركة  وكيلها 

طهبوب  اأحمد  والتحكيم/املحامي 

هاتف )5548787(

ا�سم املدعى عليه: 

يحيى حممد جنيب عبد القادر 

اخلطيب
اآخر عنوان له: اربد - احلي اجلنوبي 

- قرب م�سجد علياء

عليه  املدعى  اإلزام  القرار:  خال�سة 

وقدره  مبلغ  للمدعية  يوؤدي  باأن 

وت�سمينه  دينار   )10592.847(

 )530( ومبلغ  وامل�ساريف  الر�سوم 

والفائدة  حماماة  اأتعاب  بدل  دينار 

وحتى  املطالبة  تاريخ  من  القانونية 

ال�سداد التام.

حمكمة اجلمارك االبتدائية 

مذكرة علم وخرب تبليغ اعالم حكم جزائي �صادر عن حمكمة 

اجلمارك االبتدائية - جنح اجلمارك 

رقم الدعوى اجلزائية : 2014/506
تاريخ �سدور القرار : 2015/11/2

ا�سم امل�ستكي : مدعي عام اجلمارك 

ا�صم املحكوم عليهم : احمد فوزي �صحاده 
عمر الفاروق ابو ريا�س 

عنوان املطلوب تبليغهم: عمان / غري معروف 

خال�سة احلكم ومدرجاته : 

تقرر املحكمة ما يلي : 

عمال باأحكام املادة 177 من قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية : 

ريا�س  ابو  ح�سني  اهلل  عبد  الفاروق  وعمر  الكرد  �سحادة  فوزي  اأحمد  الأظناء  اإدانة   -

 1998 ل�سنة   20 رقم  اجلمارك  قانون  من   203 للمادة  وفقا  اجلمركي  التهريب  بجرم 

على  العامة  ال�سريبة  قانون  من   30 للمادة  وفقا  ال�سريبي  التهرب  وجرم  وتعديالته 

املبيعات رقم 6 ل�سنة 1994 وتعديالته واحلكم مبا يلي : 

قانون  من  اأ   /  206 املادة  باأحكام  عمال  والر�سوم  دينارا  خم�سون  اجلزائية  الغرامة   -1

�سحادة  فوزي  اأحمد  الظناء  من  ظنني  لكل  وتعديالته   1998 ل�سنة   20 رقم  اجلمارك 

الكرد وعمر الفاروق عبد اهلل ح�سني ابو ريا�س .

2-الغرامة اجلزائية مائتي دينار والر�سوم عمال باأحكام املادة 34 و35من قانون ال�سريبة 

العامة على املبيعات رقم 6 ل�سنة 1994 وتعديالته لكل ظنني من الأظناء اأحمد فوزي 

�سحادة الكرد وعمر الفاروق عبد اهلل ح�سني ابو ريا�س .

ابو  ح�سني  اهلل  عبد  الفاروق  وعمر  الكرد  �سحادة  فوزي  اأحمد  الأظناء  اإلزام   -3

مثلي  بواقع  12000دينار  مقدارها  جمركية  غرامة  بدفع  والت�سامن  بالتكافل  ريا�س 

من  206/ب/3  املادة  باأحكام  عمال  الر�سوم  مثلي  من  اقل  القيمة  ن�سف  كون  الر�سوم 

هي  القيمة  ن�سف  اأن  علما  اجلمارك  لدائرة  مدين  تعوي�س  مبثابة  اجلمارك  قانون 

10000دينار . 

5-اإلزام الأظناء اأحمد فوزي �سحادة الكرد وعمر الفاروق عبد اهلل ح�سني ابو ريا�س مع 

باقي الظناء بالتكافل والت�سامن بدفع غرامة مقدارها 6760 دينار بواقع مثلي �سريبة 

املبيعات مبثابة تعوي�س مدين لدائرة �سريبة الدخل و املبيعات عمال باأحكام املادة 31 

من قانون ال�سريبة العامة على املبيعات . 

ريا�س  ابو  ح�سني  اهلل  عبد  الفاروق  وعمر  الكرد  �سحادة  فوزي  اأحمد  الأظناء  6-اإلزام 

مع باقي الظناء بالتكافل والت�سامن بدفع غرامة مقدارها 10000 دينار بدل م�سادرة 

وا�سطة نقل بواقع 50٪ من القيمة عمال باأحكام املادة 206/د من قانون اجلمارك . 

ريا�س  ابو  ح�سني  اهلل  عبد  الفاروق  وعمر  الكرد  �سحادة  فوزي  اأحمد  الأظناء  اإلزام   -7

مع باقي الظناء بالتكافل والت�سامن بدفع مبلغ )26000( بواقع القيمة والر�سوم بدل 

م�سادرة الب�ساعة لنجاتها من احلجز عمال باحكام املادة 206 من قانون اجلمارك. 

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للم�صتاأنف �صده

�صادرة عن حمكمة ا�صتئناف اجلمارك 

رقم الدعوى 2020/4 ا�صتئاف جزاء 

هيئة  القا�صي الرئي�س �صليم احلبا�صنه  

املطلوب تبليغه امل�ستاأنف �سده : 

املالح لال�صترياد والت�صدير  

جمهول مكان االقامة 

الحد  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

التا�سعة  ال�ساعة   2020/1/19 املوافق 

املقدم  ال�ستئناف  يف  للنظر  �سباحا  

العام  النائب  م�ساعد  امل�ستاأنف  من 

ويف  لوظيفته  بال�سافة  اجلمركي 

ت�سري  احل�سور  عن  تخلفك  حال 

يف  عليها  املن�سو�س  الحكام  عليك 

قانون ا�سول املحاكمات اجلزائية .

حمكمة بداية جزاء - جنح اجلمارك

مذكرة علم وخرب تبليغ اإعالم جزائي

�صادرة عن حمكمة بداية جزاء - جنح 

اجلمارك

رقم الق�صية وتاريخ �صدور القرار: 48-

17/)621-2019(-�صجل عام
تاريخ �سدور القرار: 2019/7/15

م�ستكي: دائرة اجلمارك العامة واآخرون

ا�سم املحكوم عليه: 

حممد اأحمد حممد الب�صتاوي
الرقم الوطني: 2001984463

املنطقة  الزرقاء   - الزرقاء  تبليغه:  املطلوب  عنوان 

احلرة

خال�سة احلكم: تقرر املحكمة ما يلي:

واحلكم  اجلمركي  التهريب  بجرم  الظنني  اإدانة 

عليه مبا يلي:

العقوبات  قانون  من   )72( املادة  باأحكام  عماًل   -1

وهي  الظنني  بحق  الأ�سد  اجلزائية  العقوبة  تنفيذ 

الغرامة )200( دينار والر�سوم.

مقدارها  جمركية  بغرامة  الظنني  اإلزام   -2

للب�ساعة  القيمة  ن�سف  بواقع  دينار   )52557.55(

مبثابة تعوي�س مدين للدائرة.

دينار   )41229.4( مقدارها  بغرامة  الظنني  اإلزام   -3

�سريبة  مثلي  بواقع  للدائرة  مدين  تعوي�س  مبثابة 

املبيعات.

4- اإلزام الظنني بدفع مبلغ )128841.6( دينار بواقع 

بدل  وذلك  اجلمركية  للر�سوم  بال�سافة  القيمة 

م�سادرة الب�ساعة املت�سرف بها.

نوع اجلرم: تهريب

نوع احلكم: غيابي

حمكمة �صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه/

بالن�صر

رقم الدعوى: 1-2/)2019-4898(-

�صجل عام

الهيئة/القا�صي: مارينا رائد اإبراهيم 

حجازين

ا�سم املدعى عليه وعنوانه:

 هديل حممود حممد احلامد
�سارع  اجلمرك  دوار   - عمان 

الهاتف:  رقم   -  )4( عمارة  مادبا 

0775281471

الإثنني  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

للنظر   9 ال�ساعة   2020/1/27 املوافق 

اأقامها  والتي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف 

عليك املدعي �سركة ال�سراء للتعليم 

وال�ستثمار

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�س  الأحكام  عليك 

اأ�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية.

حمكمة �صلح حقوق �صرق عمان 

مذكرة تبليغ حكم 

رقم الدعوى 3-1/)5237-2019( - �صجل عام 

تاريخ احلكم 2019/11/20 

الب�سيتي  �سامي  �سركة  وعنوانه  التبليغ  طالب 

و�سركاه 

عمان / وكيله املحامي فندي الفاعوري - رقم الهاتف 

0780786305

وكيله ال�ستاذ فندي احمد علي الفاعوري 

املطلوب تبليغه وعنوانه

 خالد نايف �صحاده �صحاده 
عمان / ماركا ال�سمالية - ثاين ا�سارة بعد الرتخي�س 

ملواد  الهندي  �سركة   - امللك  عبد  بن  ه�سام  �سارع   -

البناء - بالقرب من جممع �سحاده - حمل خالد نايف 

لالطارات والزيوت 

خال�سة احلكم : وعليه وتاأ�سي�سا على ما تقدم تقرر 

املحكمة ما يلي :

1- عمال باحكام املواد 199 و 202 و 465و 485 و 522 من 

القانون املدين احلكم بالزام املدعى عليه بان يدفع 

للمدعية مبلغ 1079 دينار و 650 فل�س.

قانون  من   167 و   166 و   161 املواد  باحكام  عمال   -2

ا�سول املحاكمات املدنية واملادة 46/4 من قانون نقابة 

وامل�ساريف  الر�سوم  عليه  املدعى  ت�سمني  املحامني 

القانونية  والفائدة  حماماة  اتعاب  دينار   54 ومبلغ 

بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.

قرارا وجاهيا بحق املدعية ومبثابة الوجاهي بحق 

علنا  وافهم  �سدر  لالعرتا�س  قابال  عليه  املدعى 

الثاين  امللك عبد اهلل  با�سم ح�سرة �ساحب اجلاللة 

ابن احل�سني املعظم بتاريخ 2019/11/20

حمكمة �صلح جزاء �صمال عمان

مذكرة تبليغ حكم/بالن�صر

رقم الدعوى: 1-3/)4664-2019(-�صجل عام

تاريخ احلكم: 2019/9/23
طالب التبليغ وعنوانه: �سركة مالرتان�س للوكالت املالحية والتخلي�س

عمان - �سارع مكة - عمارة )167( - الطابق الثاين - مكتب )201(

وكيله الأ�ستاذ فندي اأحمد علي الفاعوري

املطلوب تبليغه وعنوانه: 

عادل حكمت �صليمان يا�صني
عمان - �س. املدينة الطبية - عمارة )181(

خال�سة احلكم: وعليه و�سندا ملا تقدم تقرر املحكمة: 

اأوًل: بالن�سبة لل�سق اجلزائي:

اإدانة امل�ستكى عليه  اأ�سول املحاكمات اجلزائية  املادة )177( من قانون  1- عمال باأحكام 

املدعى عليه باحلق ال�سخ�سي عادل حكمت �سليمان يا�سني بجرم اإ�سدار �سيك ل يقابله 

بذات  وعمال  مرات  ثالث  مكرر  العقوبات  قانون  من   )421( املادة  لأحكام  خالفا  ر�سيد 

والر�سوم  دينار  مائة  والغرامة  والر�سوم  واحدة  �سنة  ملدة  باحلب�س  عليه  احلكم  املادة 

العقوبات  احدى  تنفيذ  العقوبات  قانون  من   )72( املادة  باحكام  وعمال  جرم،  كل  عن 

والغرامة  والر�سوم  واحدة  �سنة  احلب�س  وهي  عادل  عليه  امل�ستكى  على  بها  املحكوم 

مائة دينار والر�سوم.

اإدانة امل�ستكى عليها  اأ�سول املحاكمات اجلزائية  2- عمال باأحكام املادة )177( من قانون 

املدعى عليها باحلق ال�سخ�سي �سركة اأبناء حكمت يا�سني و�سركاهم بجرم اإ�سدار �سيك 

ل يقابله ر�سيد خالفا لأحكام املادة )421( من قانون العقوبات مكرر ثالث مرات وعمال 

دينار  مائتي  بالغرامة  عليها  احلكم  القانون  ذات  من   )74( املادة  وبدللة  املادة  بذات 

والر�سوم عن كل جرم.

وعمال باأحكام املادة )72( من قانون العقوبات تنفيذ احدى العقوبات املحكوم بها على 

امل�ستكى عليها ال�سركة وهي الغرامة مائة دينار والر�سوم.

3- عمال باأحكام املادة )178( من قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية اإعالن براءة امل�ستكى 

عليه املدعى عليه باحلق ال�سخ�سي عالء الدين حكمت �سليمان يا�سني وحممد حكمت 

ر�سيد  يقابله  ل  �سيك  اإ�سدار  جرم  عن  يا�سني  �سليمان  حكمت  وعديل  يا�سني  �سليمان 

لعدم  اإليه  امل�سند  مرات  ثالث  مكرر  العقوبات  قانون  من   )421( املادة  لأحكام  خالفًا 

قيام الدليل.

ثانيًا: بالن�سبة لل�سق احلقوقي:

1- رد جانب الدعاء باحلق ال�سخ�سي عن املدعى عليهم باحلق ال�سخ�سي عالء الدين 

يا�سني  �سليمان  حكمت  وعديل  يا�سني  �سليمان  حكمت  وحممد  يا�سني  �سليمان  حكمت 

لعدم الثبات.

2- عماًل باأحكام املـواد )185 و260 و263/اأ و278( من قانون التجارة و)10 و11( من قانون 

البينات، و)161 و164 و166( من قانون اأ�سول املحاكمات املدنية واملادة )46/4( من قانون 

�سليمان  حكمت  عادل  ال�سخ�سي  باحلق  عليهما  املدعى  باإلزام  احلكم  املحامني  نقابة 

الدعاء  بقيمة  والت�سامن  بالتكافل  و�سركاهم  يا�سني  حكمت  اأبناء  و�سركة  يا�سني 

 )1000  ( ومبلغ  وامل�ساريف  الر�سوم  وت�سمينهما  دينار   )75000( البالغ  ال�سخ�سي  باحلق 

دينار اأتعاب حماماة والفائدة القانونية من تاريخ عر�س ال�سيكات على البنك امل�سحوب 

عليه وحتى ال�سداد التام.

وغيابيًا  لال�ستئناف  قاباًل  ال�سخ�سي  باحلق  املدعية  امل�ستكية  بحق  وجاهيًا  قراراً 

ومبثابة  اجلزائي  لل�سق  بالن�سبة  ال�سخ�سي  باحلق  عليهم  املدعى  عليهم  امل�ستكى  بحق 

ح�سرة  با�سم  علنًا  واأفهم  �سدر  لالعرتا�س  قاباًل  احلقوقي  لل�سق  بالن�سبة  الوجاهي 

�ساحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم يف 2019/9/23.

انذار ف�صل ب�صبب التغيب

املنذر : خمتربات اجلنوب 

الهند�صية 

املنذر له : 

حممد تي�صري مد اهلل املجايل 

عملك  مكان  عن  تغيبت  حيث 

ولغاية    2018/12/15 تاريخ  منذ 

�سبب  وبدون  النذار  تاريخ 

تكرار  رغم  مربر  اأي  او  قانوين 

مرة  من  ولأكثـر  معك  الت�سال 

الردين  العمل  لقانون  �سندا  و 

فانك تعترب فاقدا للوظيفة .

حمكمة �صلح حقوق �صرق عمان 

مذكرة تبليغ حكم  

رقم الدعوى 3-1/)3358-2019( - �صجل عام 

تاريخ احلكم 2019/9/22
للتجارة  العربية  �سركة  وعنوانه  التبليغ  طالب 

وال�سناعات الغذائية 

الفاعوري   فندي  املحامي  وكيلها  العنوان   / عمان 

�سارع مكة عمارة رقم 167 ط 2

املطلوب تبليغه وعنوانه

 1- �صركة عماد ظاظا و�صركاه

 2- �صمريه �صربي م�صطفى ظاظا

 3- عماد �صربي م�صطفى ظاظا

 4- زكريا �صربي م�صطفى ظاظا
عمان / الها�سمي ال�سمايل - دوار نقاوه - بجانب دير 

الالتني �سركة عماد ظاظا و�سركاه .

خال�سة احلكم : وعليه وتاأ�سي�سا على ما تقدم تقرر 

حمكمة ما يلي :

1- عمال باحكام املواد )199 و 202 و 465( من القانون 

متكافلني  يدفعوا  ان  عليهم  املدعى  الزام  املدين 

مت�سامنني للمدعية مبلغ )8500 دينار و 667 فل�س( 

قانون  من   )167 و   166 و   161( املواد  باحكام  عمال   -2

ا�سول املحاكمات املدنية واملادة 46/4 من قانون نقابة 

بالتكافل  عليهم  املدعى  ت�سمني  النظاميني  املحامني 

دينار   )425( ومبلغ  وامل�ساريف  الر�سوم  والت�سامن 

اتعاب حماماة والفائدة القانونية من تاريخ املطالبة 

الواقع يف 2019/7/1 وحتى ال�سداد التام.

الوجاهي  ومبثابة  املدعية  بحق  وجاهيا  حكما 

وافهم  �سدر  لالعرتا�س  قابال  عليهم  املدعى  بحق 

يف  املعظم  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  با�سم  علنا 

. 2019/9/22

اإخطار �صادر عن دائرة تنفيذ الزرقاء

الق�صية التنفيذية رقم 

)2018/11565ع( �صجل عام   

ا�سم املحكوم عليه : 

احمد عبد الغني احمد اأبو 

�صباح.
عنوانه : جمهول مكان الإقامة.

رقم الإعالم/ ال�سند التنفيذي : 1822.

حمل �سدوره : تنفيذ الزرقاء.    

الدين املحكوم به : )18000( دينار والر�سوم 

وامل�ساريف واأتعاب املحاماة اإن وجدت. 

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  اأن  عليك  يجب 

اإىل  الإخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يومًا 

وكيله  الأردين  الإ�سالمي  البنك  الدائن 

املبني  املبلغ  ال�سديفات  جعفر  املحامي 

توؤدي  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واإذا  اأعاله. 

التنفيذ  دائرة  �ستقوم  اأعاله  املذكور  الدين 

الالزمة  التنفيذية  املعامالت  مببا�سرة 

قانونًا بحقك.

اإخطار �صادر عن دائرة تنفيذ املزار 

ال�صمايل

الق�صية التنفيذية رقم 

)2019/2024ع( �صجل عام   

ا�سم املحكوم عليهم :

 01 �صركة �صما االأردن لالإ�صترياد 

والت�صدير ذ.م.م.

02 حممود حممد مفلح العمري.

عنوانهم : جمهويل مكان الإقامة.

حمل �سدوره : تنفيذ املزار ال�سمايل.    

الدين املحكوم به : )51373( دينار والر�سوم 

وامل�ساريف واأتعاب املحاماة اإن وجدت. 

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدوا  اأن  عليكم  يجب 

اإىل  الإخطار  هذا  تبليغكم  تاريخ  تلي  يومًا 

وكيله  الأردين  الإ�سالمي  البنك  الدائن 

املبني  املبلغ  ال�سديفات  جعفر  املحامي 

توؤدوا  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واإذا  اأعاله. 

التنفيذ  دائرة  �ستقوم  اأعاله  املذكور  الدين 

الالزمة  التنفيذية  املعامالت  مببا�سرة 

قانونًا بحقكم.

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن حمكمة �صلح حقوق الر�صيفة املوقرة

رقم الدعوى )2019/1356( �صجل عام

تاريخ احلكم 2019/11/28
وكيله  الأردين  الإ�سالمي  البنك   : التبليغ  طالب 

املحامي جعفر ال�سديفات.

املطلوب تبليغهم :

 1(  غدير عبد حممد قبايل.

2( اأ�صرف يو�صف يو�صف الفاخوري.

3( حممود جميل امني م�صطفى.
عنوانهم : جمهويل مكان الإقامة.

خال�سة احلكم : وعليه وتاأ�سي�سًا على ما تقدم تقرر 

املحكمة ما يلي:-

من  )87و950و967/1(  املواد  باأحكام  عماًل   : اأوًل 

القانون املدين واملادة )11( من قانون البينات واملواد 

واملادة  الأردين  التجارة  قانون  من  و123/ب(   222(

املدعى  بالزام  احلكم  التنفيذ  قانون  من  )7/و( 

عليهم بالتكافل والت�سامن باأداء مبلغ )7085( دينار 

به  املحكوم  املبلغ  خم�س  وت�سمينهم  املدعية  للجهة 

للخزينة.

قانون  من  )161و166(  املادتني  باأحكام  عماًل   : ثانيًا 

اأ�سول املحاكمات املدنية واملادة )46( من قانون نقابة 

املحاميني ت�سمني املدعى عليهم بالتكافل والت�سامن 

اأتعاب  دينار   )354.025( ومبلغ  وامل�ساريف  الر�سوم 

حماماة.

ومبثابة  املدعية  اجلهة  بحق  وجاهيًا  حكمًا 

لالعرتا�س  قاباًل  عليهم  املدعى  بحق  الوجاهي 

�سدر وافهم علنًا با�سم ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك 

يف  ورعاه  اهلل  حفظه  احل�سني  بن  الثاين  اهلل  عبد 

.2019/11/28

حمكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم /بالن�صر

رقم الدعوى5-1/)22786-2019(- �صجل عام 

تاريخ احلكم 2019/10/31
خلدمات  الأردنية  �سركة   : عنوانه  و  التبليغ  طالب 

الهواتف املتنقلة 

و الرثوة  الطاقة  ال�سابع بجانب وزارة  الدوار  عمان 

املعدنية – جممع �سعبان ط 1

وكيله الأ�ستاذ : و�سام هايل القباعي 

املطلوب تبليغه و عنوانه :

احمد عبد ال�صالم عارف احلليق 
عمان /جبل اللويبده – �سارع الباعونية – مبنى 14

خال�سة احلكم :منطوق احلكم

احلكم  املحكمه  تقرر  تقدم  ما  على  وتاأ�سي�سا  لذا   

مبا يلي:

الحكام  جملة  من   )1818( املادة  باحكام  عمال   -1

 )213( و   )202( و    )192/2( و   )87( املواد  و  العدلية  

من  القانون املدين  واملواد )10و11و 13( بالزام املدعى 

والبالغ  به  املدعى  املبلغ  للمدعية  يدفع  باأن  عليها 

)337(دينار و)300( فل�س   .

من   )167( و   )166( و   )161( املواد  باحكام  2-عمال 

من   )46/4( املادة  و  املدنية  املحاكمات  اأ�سول  قانون 

الر�سوم  عليه  املدعى  ت�سمني  املحامني  نقابة  قانون 

و  حماماة  اتعاب  دينار   )17( مبلغ  و  امل�ساريف  و 

يف  الواقع  املطالبة   تاريخ  من  القانونية  الفائدة 

)2019/10/17( و حتى ال�سداد التام

حكمَا وجاهيا بحق املدعية و مبثابة الوجاهي بحق 

املدعى عليه  )قابال لالعرتا�س(  �سدر و افهم علنا 

الثاين  امللك عبد اهلل  با�سم ح�سرة �ساحب اجلاللة 

بن احل�سني املعظم  بتاريخ 2019/10/31

حمكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم /بالن�صر

رقم الدعوى5-1/)17437-2019(- �صجل عام 

تاريخ احلكم 2019/9/15

الهواتف  خلدمات  الأردنية  �سركة   : عنوانه  و  التبليغ  طالب 

املتنقلة 

عمان الدوار الثامن – �سارع املدينة الطبية 

وكيله الأ�ستاذ : و�سام هايل القباعي

املطلوب تبليغه و عنوانه :

�صركة املتخ�ص�صة للعماره والفنون 
عمان / جبل احل�سني – بالقرب من �سركة مياهنا 

خال�سة احلكم : 

وعليه وهديا  على ما تقدم تقرر املحكمة احلكم مبا يلي :

القانون املدين  واملادتني   املادتني  )199،202( من   1-عمال باحكام 

بان  عليه   املدعى  بالزام  احلكم  البينات  قانون  من   )11( و   )10(

يدفع  للمدعية  مبلغ وقدره )634( دينار و )327( فل�س  .

املدنية  املحاكمات  اأ�سول  قانون  من   )167( املادة  باحكام  2-عمال 

املطالبة  تاريخ  من  القانونية  بالفائدة  عليه  املدعى  الزام 

من   ٪9 بن�سبة  التام  ال�سداد  حتى  و    2019/8/18 يف  الق�سائية 

املبلغ املحكوم به .

املدنية  املحاكمات  اأ�سول  قانون  من   163 املادة  باحكام  عماَل   -3

ت�سمني املدعى عليه الر�سوم وامل�ساريف .

4- عماَل باحكام املادتني )166( من قانون اأ�سول املحاكمات املدنية 

املدعى عليه مبلغ )32(  املحامني ت�سمني  و )46( من قانون نقابة 

دينار بدل اتعاب حماماة .

الوجاهي  قرارا  وجاهيا بحق املدعي قابال لال�ستئناف و مبثابة 

با�سم  علنا  افهم  و  �سدر  لالعرتا�س   قابال  عليه  املدعى  بحق 

ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني املعظم 

بتاريخ 2019/9/15

حمكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم /بالن�صر

رقم الدعوى5-1/)19690-2019(- �صجل عام 

تاريخ احلكم 2019/10/23
خلدمات  الأردنية  �سركة   : عنوانه  و  التبليغ  طالب 

الهواتف املتنقلة 

و الرثوة  الطاقة  ال�سابع بجانب وزارة  الدوار  عمان 

املعدنية – جممع �سعبان ط 1

وكيله الأ�ستاذ : و�سام هايل القباعي

املطلوب تبليغه و عنوانه :

احمد امني عبد ال�صالم العوران
عمان / ال�سمي�ساين �سارع عبد اهلل بن عبا�س بناية 

رقم 6 

تقرر  تقدم  ما  على  وتا�سي�سا  لهذا   : احلكم  خال�سة 

املحكمة احلكم مبا يلي :

الحكام  جملة  من   )1818( املادة  باحكام  1-عمال 

القانون  من    )199،202،213،  )87( املواد  و  العدلية  

قانون  من  )13/3/د(  و   )11/1( و   )10( واملواد  املدين  

امني  )احمد  عليه  املدعى  بالزام  احلكم  البينات  

)�سركة  للمدعية  يدفع  بان  العوران(  ال�سالم  عبد 

مبلغ  املتنقلة/زين(  الهواتف  خلدمات  الأردنية 

وقدره )716( دينار و )276( فل�س  .

من   )167( و   )166( و   )161( املواد  باحكام  2-عمال 

من   )46/4( املادة  و  املدنية  املحاكمات  اأ�سول  قانون 

الر�سوم  عليه  املدعى  ت�سمني  املحامني  نقابة  قانون 

حماماة  اتعاب  بدل  دينار    )36( مبلغ  و  امل�ساريف  و 

الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  القانونية  الفائدة  و 

الواقع يف )2019/9/15( و حتى ال�سداد التام .

لال�ستئناف  قابال  املدعي  بحق  وجاهيا  قرارا  

قابال  عليه  املدعى  بحق  الوجاهي  مبثابة  و 

لالعرتا�س  �سدر و افهم علنا با�سم ح�سرة �ساحب 

املعظم  احل�سني  بن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  اجلاللة 

بتاريخ 2019/10/23

حمكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم /بالن�صر

رقم الدعوى5-1/)19331-2019(- �صجل عام 

تاريخ احلكم 2019/10/21
الهواتف  خلدمات  الأردنية  �سركة   : عنوانه  و  التبليغ  طالب 

املتنقلة 

 – املعدنية  الرثوة  و  الطاقة  وزارة  بجانب  ال�سابع  الدوار  عمان 

جممع �سعبان ط 1

وكيله الأ�ستاذ : و�سام هايل القباعي

املطلوب تبليغه و عنوانه :

�صركة اوركيدا لل�صرياميك واالدوات 

ال�صحية
عمان / جبل اللويبده- �سارع ميدان العجلوين – بجانب �سيدلية 

اللويبدة – عمارة رقم 8 

خال�سة احلكم : 

وعليه وتا�سي�سا على ما تقدم تقرر املحكمة احلكم مبا يلي :

املدين   القانون  من    )202/199،1/87،2( املواد  باحكام  1-عمال 

بالزام  احلكم  البينات  قانون  من  )13/3/ج(  و   )11( و   )10( واملواد 

و  دينار   )300( وقدره  مبلغ  للمدعية   توؤدي  بان  عليه   املدعى 

)386( فل�س  .

اأ�سول  قانون  من   )167( و   )166( و   )161( املواد  باحكام  2-عمال 

املحاكمات املدنية و املادة )46/4( من قانون نقابة املحامني ت�سمني 

اتعاب  بدل   دينار   )15( مبلغ  و  امل�ساريف  و  الر�سوم  عليه  املدعى 

و  املطالبة  تاريخ  من   )%9( بواقع  القانونية  الفائدة  و  حماماة 

حتى ال�سداد التام .

الوجاهي  قرارا  وجاهيا بحق املدعي قابال لال�ستئناف و مبثابة 

با�سم  علنا  افهم  و  �سدر  لالعرتا�س   قابال  عليه  املدعى  بحق 

ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني املعظم 

بتاريخ 2019/10/21

حكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم /بالن�صر

رقم الدعوى5-1/)19466-2019(- �صجل عام 

تاريخ احلكم 2019/10/14

الهواتف  خلدمات  الأردنية  �سركة   : عنوانه  و  التبليغ  طالب 

املتنقلة 

 – املعدنية  الرثوة  و  الطاقة  وزارة  بجانب  ال�سابع  الدوار  عمان 

جممع �سعبان ط 1

وكيله الأ�ستاذ : و�سام هايل القباعي 

املطلوب تبليغه و عنوانه :

بدر احمد عبد ال�صمد حممد
عمان / ال�سمي�ساين �سارع عبد اهلل بن عبا�س يناية رقم 14 

خال�سة احلكم :منطوق احلكم

 لذا وتاأ�سي�سا على ما تقدم تقرر املحكمه احلكم مبا يلي:

و  العدلية   الحكام  جملة  من   )1818( املادة  باحكام  عمال   -1

املواد )87( و )192/2(  و )202( و )213( من  القانون املدين  واملواد 

)10و11و 13( بالزام املدعى عليها باأن يدفع للمدعية املبلغ املدعى 

به والبالغ )282(دينار و)837( فل�س   .

اأ�سول  قانون  من   )167( و   )166( و   )161( املواد  باحكام  2-عمال 

املحاكمات املدنية و املادة )46/4( من قانون نقابة املحامني ت�سمني 

املدعى عليه الر�سوم و امل�ساريف و مبلغ )15( دينار اتعاب حماماة 

و الفائدة القانونية من تاريخ املطالبة  الواقع يف )2019/9/11( و 

حتى ال�سداد التام

املدعى  بحق  الوجاهي  مبثابة  و  املدعية  بحق  وجاهيا  حكمَا 

ح�سرة  با�سم  علنا  افهم  و  �سدر  لالعرتا�س(   )قابال  عليه  

�ساحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني املعظم  بتاريخ 

2019/10/14

حمكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم /بالن�صر

رقم الدعوى5-1/)19689-2019(- �صجل عام 

تاريخ احلكم 2019/10/10

الهواتف  خلدمات  الأردنية  �سركة   : عنوانه  و  التبليغ  طالب 

املتنقلة 

 – املعدنية  الرثوة  و  الطاقة  وزارة  بجانب  ال�سابع  الدوار  عمان 

جممع �سعبان ط 1

وكيله الأ�ستاذ : و�سام هايل القباعي

املطلوب تبليغه و عنوانه :

�صامر احمد حممد العمري
عمان / ال�سمي�ساين – �سارع عبد اهلل بن عبا�س – بناية رقم 6 

خال�سة احلكم : 

وعليه وتا�سي�سا على ما تقدم تقرر املحكمة احلكم مبا يلي :

املدين   القانون  من    )202/199،1/87،2( املواد  باحكام  1-عمال 

بالزام  احلكم  البينات  قانون  من  )13/3/ج(  و   )11( و   )10( واملواد 

و  دينار   )627( وقدره  مبلغ  للمدعية   يوؤدي  بان  عليه   املدعى 

)880( فل�س  .

اأ�سول  قانون  من   )167( و   )166( و   )161( املواد  باحكام  2-عمال 

املحاكمات املدنية و املادة )46/4( من قانون نقابة املحامني ت�سمني 

اتعاب  بدل   دينار   )32( مبلغ  و  امل�ساريف  و  الر�سوم  عليه  املدعى 

و  املطالبة  تاريخ  من   )%9( بواقع  القانونية  الفائدة  و  حماماة 

حتى ال�سداد التام .

الوجاهي  قرارا  وجاهيا بحق املدعي قابال لال�ستئناف و مبثابة 

با�سم  علنا  افهم  و  �سدر  لالعرتا�س   قابال  عليه  املدعى  بحق 

ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني املعظم 

بتاريخ 2019/10/10

حمكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم /بالن�صر

رقم الدعوى5-1/)17131-2019(- �صجل عام 

تاريخ احلكم 2019/9/26

الهواتف  خلدمات  الأردنية  �سركة   : عنوانه  و  التبليغ  طالب 

املتنقلة 

لالت�سالت  زين  الطبية-  املدينة  �سارع   – الثامن  الدوار   عمان 

اخللوية

وكيله الأ�ستاذ : و�سام هايل القباعي

املطلوب تبليغه و عنوانه :

عامر حت�صني جميل البكري  
معان / احل�سا

املحكمة  تقرر  تقدم  ما  على  وتا�سي�سا  لهذا   : احلكم  خال�سة 

احلكم مبا يلي :

املواد  و  العدلية   الحكام  جملة  من   )1818( املادة  باحكام  1-عمال 

من   )11( و   )10( واملواد  املدين   القانون  من    )199،202،213/2،  87(

للمدعي(  يدفع  ان  عليه   املدعى  بالزام  احلكم  البينات   قانون 

املبلغ املدعى به وقدره )267( دينار و )960( فل�س  .

اأ�سول  قانون  من   )167( و   )166( و   )161( املواد  باحكام  2-عمال 

املحاكمات املدنية و املادة )46/4( من قانون نقابة املحامني ت�سمني 

املحكوم  املبلغ  من   )%5( مبلغ  و  امل�ساريف  و  الر�سوم  عليه  املدعى 

به اتعاب حماماة و الفائدة القانونية من تاريخ املطالبة او حتى 

ال�سداد التام .

الوجاهي  مبثابة  و  لال�ستئناف  قابال  املدعي  بحق  وجاهيا  حكما 

با�سم  علنا  افهم  و  �سدر  لالعرتا�س   قابال  عليه  املدعى  بحق 

ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني املعظم 

بتاريخ 2019/9/26

حمكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم /بالن�صر

رقم الدعوى5-1/)20079-2019(- �صجل عام 

تاريخ احلكم 2019/10/7

الهواتف  خلدمات  الأردنية  �سركة   : عنوانه  و  التبليغ  طالب 

املتنقلة 

 – املعدنية  الرثوة  و  الطاقة  وزارة  بجانب  ال�سابع  الدوار  عمان 

جممع �سعبان ط 1

وكيله الأ�ستاذ : و�سام هايل القباعي

املطلوب تبليغه و عنوانه :

عبد اهلل احمد زيد علي
عمان / اللويبده- ابن قي�س الرقيبات – عماره 7

خال�سة احلكم : 

وعليه وتا�سي�سا على ما تقدم تقرر املحكمة احلكم مبا يلي :

1-عمال باحكام املواد )87،199،202( من  القانون املدين  واملواد )10( 

جملة  من   )1818( واملادة  البينات  قانون  من  )13/3/ج(  و   )11( و 

الحكام العدلية  احلكم بالزام املدعى عليه  بان يوؤدي للمدعية 

وقدره  مبلغ  املتنقلة/زين(   الهواتف  خلدمات  الأردنية  )�سركة 

)3907( دينار و )846( فل�س  .

اأ�سول  قانون  من   )167( و   )166( و   )161( املواد  باحكام  2-عمال 

املحامني  نقابة  قانون  من   )46( املادة  وبدللة   املدنية  املحاكمات 

دينار   )196( مبلغ  و  امل�ساريف  و  الر�سوم  عليه  املدعى  ت�سمني 

اتعاب حماماة و الفائدة القانونية بواقع )9%( من تاريخ املطالبة 

و حتى ال�سداد التام .

الوجاهي  قرارا  وجاهيا بحق املدعي قابال لال�ستئناف و مبثابة 

با�سم  علنا  افهم  و  �سدر  لالعرتا�س   قابال  عليه  املدعى  بحق 

ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني املعظم 

بتاريخ 2019/10/7

حمكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم /بالن�صر

رقم الدعوى5-1/)17072-2019(- �صجل عام 

تاريخ احلكم 2019/10/23

الهواتف  خلدمات  الأردنية  �سركة   : عنوانه  و  التبليغ  طالب 

املتنقلة 

 – املعدنية  الرثوة  و  الطاقة  وزارة  بجانب  ال�سابع  الدوار  عمان 

جممع �سعبان ط 1

وكيله الأ�ستاذ : و�سام هايل القباعي

املطلوب تبليغه و عنوانه :

هالل حممد عدنان هالل العي�صات 
عمان / الرابيه – خلف كافيه دونيه 

املحكمة  تقرر  تقدم  ما  على  وتا�سي�سا  لهذا   : احلكم  خال�سة 

احلكم مبا يلي :

املدين   القانون  من    )199،202،213/87،2( املواد  باحكام  1-عمال 

واملواد )10( و )11( و )13/3/د( من قانون البينات و املادة )1818( 

من جملة الحكام العدلية احلكم بالزام املدعى عليه  بان يوؤدي 

للمدعية  مبلغ وقدره )248( دينار و )548( فل�س  .

اأ�سول  قانون  من   )167( و   )166( و   )161( املواد  باحكام  2-عمال 

ت�سمني  املحامني  نقابة  قانون  من   )46( املادة  و  املدنية  املحاكمات 

اتعاب  دينار    )12.40( مبلغ  و  امل�ساريف  و  الر�سوم  عليه  املدعى 

حماماة و الفائدة القانونية بواقع )9%(ت�سري  من تاريخ املطالبة 

و حتى ال�سداد التام .

الوجاهي  قرارا  وجاهيا بحق املدعي قابال لال�ستئناف و مبثابة 

با�سم  علنا  افهم  و  �سدر  لالعرتا�س   قابال  عليه  املدعى  بحق 

ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني املعظم 

بتاريخ 2019/9/23

حمكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم /بالن�صر

رقم الدعوى5-1/)19461-2019(- �صجل عام 

تاريخ احلكم 2019/10/14
الهواتف  خلدمات  الأردنية  �سركة   : عنوانه  و  التبليغ  طالب 

املتنقلة 

 – املعدنية  الرثوة  و  الطاقة  وزارة  بجانب  ال�سابع  الدوار  عمان 

جممع �سعبان ط 1

وكيله الأ�ستاذ : و�سام هايل القباعي

املطلوب تبليغه و عنوانه :

حممد �صعبان احمد الزايد
عمان / جبل اللويبده- �سارع ابن قي�س الرقيات عمارة رقم 10 

خال�سة احلكم : 

وعليه وهديا  على ما تقدم تقرر املحكمة احلكم مبا يلي :

القانون املدين  واملادتني   املادتني  )199،202( من   1-عمال باحكام 

بان  عليه   املدعى  بالزام  احلكم  البينات  قانون  من   )11( و   )10(

توؤدي للمدعية  مبلغ وقدره )407( دينار و )623( فل�س  .

املدنية  املحاكمات  اأ�سول  قانون  من   )167( املادة  باحكام  2-عمال 

املطالبة  تاريخ  من  القانونية  بالفائدة  عليه  املدعى  الزام 

من   ٪9 بن�سبة  التام  ال�سداد  حتى  و    2019/9/11 يف  الق�سائية 

املبلغ املحكوم به .

املدنية  املحاكمات  اأ�سول  قانون  من   163 املادة  باحكام  عماَل   -3

ت�سمني املدعى عليه الر�سوم وامل�ساريف .

4- عماَل باحكام املادتني )166( من قانون اأ�سول املحاكمات املدنية 

 21 مبلغ  عليه  املدعى  ت�سمني  املحامني  نقابة  قانون  من   )46( و 

دينار بدل اتعاب حماماة .

الوجاهي  قرارا  وجاهيا بحق املدعي قابال لال�ستئناف و مبثابة 

با�سم  علنا  افهم  و  �سدر  لالعرتا�س   قابال  عليه  املدعى  بحق 

ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني املعظم 

بتاريخ 2019/10/14

حمكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم /بالن�صر

رقم الدعوى5-1/)17350-2019(- �صجل عام 

تاريخ احلكم 2019/9/25

الهواتف  خلدمات  الأردنية  �سركة   : عنوانه  و  التبليغ  طالب 

املتنقلة 

 – املعدنية  الرثوة  و  الطاقة  وزارة  بجانب  ال�سابع  الدوار  عمان 

جممع �سعبان ط 1

وكيله الأ�ستاذ : و�سام هايل القباعي 

املطلوب تبليغه و عنوانه :

ها�صم مثقال عقاب ال�صريف
عمان /جبل عمان – �سارع احلارثي – بناية 15

خال�سة احلكم :

 لذا وتاأ�سي�سا على ما تقدم تقرر املحكمه احلكم مبا يلي:

1- عمال باحكام املواد )87( و )192/2(  و )202( من  القانون املدين  

من   )1818( املادة  و  البينات  قانون  من  د(   /13/3 )10و11و  واملواد 

باأن يدفع للمدعية  العدلية  بالزام املدعى عليها  جملة الحكام 

املبلغ املدعى به والبالغ )296(دينار و)100( فل�س   .

اأ�سول  قانون  من   )167( و   )166( و   )161( املواد  باحكام  2-عمال 

ت�سمني  املحامني  نقابة  قانون  من   )46( املادة  و  املدنية  املحاكمات 

اتعاب  دينار   )14.800( مبلغ  و  امل�ساريف  و  الر�سوم  عليه  املدعى 

حماماة و الفائدة القانونية  بواقع )9%( ت�سري من تاريخ املطالبة  

و حتى ال�سداد التام

املدعى  بحق  الوجاهي  مبثابة  و  املدعية  بحق  وجاهيا  حكمَا 

ح�سرة  با�سم  علنا  افهم  و  �سدر  لالعرتا�س(   )قابال  عليه  

�ساحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني املعظم  بتاريخ 

2019/9/25

حمكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم /بالن�صر

رقم الدعوى5-1/)19553-2019(- �صجل عام 

تاريخ احلكم 2019/10/21

الهواتف  خلدمات  الأردنية  �سركة   : عنوانه  و  التبليغ  طالب 

املتنقلة 

 – املعدنية  الرثوة  و  الطاقة  وزارة  بجانب  ال�سابع  الدوار  عمان 

جممع �سعبان ط 1

وكيله الأ�ستاذ : و�سام هايل القباعي 

املطلوب تبليغه و عنوانه :

حممد ح�صن ابراهيم ابو نا�صر 
ال�سمي�ساين  ربوع  مكتبة  –بجانب  الثقافة  �سارع   / عمان 

للقرطا�سية – بناية 16

خال�سة احلكم :

 لذا وتاأ�سي�سا على ما تقدم تقرر املحكمه احلكم مبا يلي:

القانون  من    )202/1( و    )192/2( و   )87( املواد  باحكام  عمال   -1

املدين  واملواد )10و11و 13/3/ج( من قانون البينات احلكم  بالزام 

املدعى عليها باأن توؤدي  للمدعية املبلغ املدعى به والبالغ )1594(

دينار و)257( فل�س   .

اأ�سول  قانون  من   )167( و   )166( و   )161( املواد  باحكام  2-عمال 

املحاكمات املدنية و املادة )46/4( من قانون نقابة املحامني ت�سمني 

اتعاب  دينار   )79.71( مبلغ  و  امل�ساريف  و  الر�سوم  عليه  املدعى 

حماماة و الفائدة القانونية  بواقع )9%( ت�سري من تاريخ املطالبة  

و حتى ال�سداد التام

املدعى  بحق  الوجاهي  مبثابة  و  املدعية  بحق  وجاهيا  حكمَا 

ح�سرة  با�سم  علنا  افهم  و  �سدر  لالعرتا�س(   )قابال  عليه  

�ساحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني املعظم  بتاريخ 

2019/10/21

حمكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم /بالن�صر

رقم الدعوى5-1/)19023-2019(- �صجل عام 

تاريخ احلكم 2019/10/27
خلدمات  الأردنية  �سركة   : عنوانه  و  التبليغ  طالب 

الهواتف املتنقلة 

و الرثوة  الطاقة  ال�سابع بجانب وزارة  الدوار  عمان 

املعدنية – جممع �سعبان ط 1

وكيله الأ�ستاذ : و�سام هايل القباعي

املطلوب تبليغه و عنوانه :

ماهر عواد حممد عياده
يا�سني  احلميد  عبد  �سارع   – احل�سني  جبل   / عمان 

 5 – بناية 
تقرر  تقدم  ما  على  وتا�سي�سا  لهذا   : احلكم  خال�سة 

املحكمة احلكم مبا يلي :

الحكام  جملة  من   )1818( املادة  باحكام  1-عمال 

القانون  من    )199،202،213/87،2( املواد  و  العدلية  

املدين  واملواد )10( و )11( و )13( من قانون البينات  

وقدره  مبلغ  يدفع  بان  عليه   املدعى  بالزام  احلكم 

)170( دينار و )434( فل�س  .

من   )167( و   )166( و   )161( املواد  باحكام  2-عمال 

من   )46/4( املادة  و  املدنية  املحاكمات  اأ�سول  قانون 

قانون نقابة املحامني ت�سمني املدعى عليه الر�سوم و 

امل�ساريف و مبلغ )9( دنانري اتعاب حماماة و الفائدة 

يف  الواقع  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  القانونية 

)2019/9/8( و حتى ال�سداد التام .

لال�ستئناف  قابال  املدعي  بحق  وجاهيا  قرارا  

قابال  عليه  املدعى  بحق  الوجاهي  مبثابة  و 

لالعرتا�س  �سدر و افهم علنا با�سم ح�سرة �ساحب 

املعظم  احل�سني  بن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  اجلاللة 

بتاريخ 2019/10/27

حمكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم /بالن�صر

رقم الدعوى5-1/)20082-2019(- �صجل عام 

تاريخ احلكم 2019/10/14

الهواتف  خلدمات  الأردنية  �سركة   : عنوانه  و  التبليغ  طالب 

املتنقلة 

 – املعدنية  الرثوة  و  الطاقة  وزارة  بجانب  ال�سابع  الدوار  عمان 

جممع �سعبان ط 1

وكيله الأ�ستاذ : و�سام هايل القباعي 

املطلوب تبليغه و عنوانه :

ليلى حممد احمد حنونه
عمان /الدوار الثالث – �سارع الكروم – بالقرب من البنك الردين 

الكويتي – بناية رقم 6

خال�سة احلكم :منطوق احلكم

 لذا وتاأ�سي�سا على ما تقدم تقرر املحكمه احلكم مبا يلي:

و  العدلية   الحكام  جملة  من   )1818( املادة  باحكام  عمال   -1

املواد )87( و )192/2(  و )202( و )213( من  القانون املدين  واملواد 

)10و11و 13( بالزام املدعى عليها باأن يدفع للمدعية املبلغ املدعى 

به والبالغ )319(دينار و)525( فل�س   .

اأ�سول  قانون  من   )167( و   )166( و   )161( املواد  باحكام  2-عمال 

املحاكمات املدنية و املادة )46/4( من قانون نقابة املحامني ت�سمني 

املدعى عليه الر�سوم و امل�ساريف و مبلغ )16( دينار اتعاب حماماة 

و الفائدة القانونية من تاريخ املطالبة  الواقع يف )2019/9/18( و 

حتى ال�سداد التام

املدعى  بحق  الوجاهي  مبثابة  و  املدعية  بحق  وجاهيا  حكمَا 

ح�سرة  با�سم  علنا  افهم  و  �سدر  لالعرتا�س(   )قابال  عليه  

�ساحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني املعظم  بتاريخ 

2019/10/14

حمكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم /بالن�صر

رقم الدعوى 5-1/)17154-2019(- �صجل عام 

تاريخ احلكم 2019/9/23

الهواتف  خلدمات  الأردنية  �سركة   : عنوانه  و  التبليغ  طالب 

املتنقلة 

لالت�سالت  زين  الطبية-  املدينة  �سارع   – الثامن  الدوار   عمان 

اخللوية

وكيله الأ�ستاذ : و�سام هايل القباعي

املطلوب تبليغه و عنوانه :

غادة حممد خري ا�صماعيل طوالبة
عمان /اليا�سمني – دوار اخلريطة بالقرب من حمالت ابو عرب 

املحكمة  تقرر  تقدم  ما  على  وتا�سي�سا  لهذا   : احلكم  خال�سة 

احلكم مبا يلي :

املواد  و  العدلية   الحكام  جملة  من   )1818( املادة  باحكام  1-عمال 

و   )11/1( و   )10( واملواد  املدين   القانون  من    )199،202،213،  87(

)غادة  عليها  املدعى  بالزام  احلكم  البينات   قانون  من  )13/3/د( 

)�سركة  للمدعية  توؤدي  ان  طوالبة(   ا�سماعيل  خري  حممد 

به  املدعى  املبلغ  زين(   / املتنقلة  الهواتف  خلدمات  الأردنية 

وقدره )196( دينار و )232( فل�س  .

اأ�سول  قانون  من   )167( و   )166( و   )161( املواد  باحكام  2-عمال 

املحاكمات املدنية و املادة )46/4( من قانون نقابة املحامني ت�سمني 

املدعى عليه الر�سوم و امل�ساريف و مبلغ )10( دنانري بدل اتعاب 

الواقع  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  القانونية  الفائدة  و  حماماة 

يف )2019/8/6(او حتى ال�سداد التام .

الوجاهي  مبثابة  و  لال�ستئناف  قابال  املدعي  بحق  وجاهيا  حكما 

با�سم  علنا  افهم  و  �سدر  لالعرتا�س   قابال  عليه  املدعى  بحق 

ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني املعظم 

بتاريخ 2019/9/23

حمكمة �صلح حقوق عمان 

مذكرة تبليغ حكم بالن�صر 

رقم الطلب 5-1 /)3765-2019( - طلبات 

تاريخ احلكم 2019/12/24

وكيله   / عمان   / خوري  خ�سر  اإيليا  ماهر  وعنوانه  التبليغ  طالب 

املحامي فندي الفاعوري رقم الهاتف 0796883647

عمان   / الفاعوري  علي  احمد  فندي  وعنوانه  ال�ستاذ  وكيله 

عمارة   - مكه  �سارع   - عمان  عنوانه  الفاعوري  فندي  املحامي   /

165 - ط 2

املطلوب تبليغه وعنوانه 

ع�صام الدين عبد ربه ح�صن ال�صقر
البنك  ال�ساد�س / قبل  الدوار  / باجتاه  الدوار اخلام�س   /  / عمان 

العربي / �سركة ال�سقر العقارية 

خال�سة احلكم : لهذا وتاأ�سي�سا على ما تقدم تقرر املحكمة :

وامل�ستاأجرين  املالكني  قانون  من  )19/اأ(  املادة  باأحكام  عمال   -1

الزام امل�ستدعى �سده ع�سام الدين عبد ربه ح�سن ال�سقر باخالء 

خ�سر  ايليا  ماهر  للم�ستدعي  واعادته  الطلب  مو�سوع  املاأجور 

قانون  من   )161( املادة  باأحكام  وعمال  ال�سواغل  من  خاليا  خوري 

املحامني  نقابة  قانون  من   )46/4( واملادة  املدنية  املحاكمات  ا�سول 

ت�سمينه الر�سوم وامل�ساريف و 100 دينار اتعاب حماماة.

وامل�ستاأجرين  املالكني  قانون  من  19/ب/2  املادة  باحكام  وعمال   -2

تكليف امل�ستدعي ماهر ايليا خ�سر خوري بتقدمي كفالة عدلية 

يلحق  قد  الذي  وال�سرر  العطل  ل�سمان  دينار   7000 بقيمة 

بامل�ستدعى �سده اذا تبني ان امل�ستدعي غري حمق يف طلبه .

�ساحب  ح�سرة  با�سم  تدقيقا  �سدر  لال�ستئناف  قابال  قرارا 

بتاريخ  املعظم  احل�سني  ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  اجلاللة 

2019/12/24



مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة �سلح حقوق عمان

رقم الدعوى : 5  - 1 / )  1  / 2020 

( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : عماد عبد اهلل حممد 

العدوان         

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

فداء فالح م�سطفى ح�سن 
عمان / جبل طارق – دوار ال�سحفيني – حي 

الرحمي – �سارع ب�سمان – عمارة رقم 3 ط 2 

 20 املوافق  االثنني   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

الدعوى  يف  للنظر    9:00 ال�ساعة    2020/  1  /

رقم اعاله والتي اقامها عليك املدعي �سركة 

ا�سامة �سكري  بنك االردن وكياله املحاميان 

و عبد اهلل املالحمة    

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح و قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة �سلح حقوق عمان

رقم الدعوى : 5  - 1 / )  34  / 2020 

( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : عماد عبد اهلل حممد 

العدوان         

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

  احمد حمفوظ احمد احميد 
ال�سهيد  �سارع   – االن�سار  موؤ�س�سة   / مادبا 

فرا�ص العجلوين 

 20 املوافق  االثنني   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

الدعوى  يف  للنظر    9:00 ال�ساعة    2020/  1  /

رقم اعاله والتي اقامها عليك املدعي �سركة 

ا�سامة �سكري  بنك االردن وكياله املحاميان 

و عبد اهلل املالحمة    

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح و قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

 مذكرة تبليغ حكم �سادرة عن حمكمة 

بداية  حقوق عمان

رقم الدعوى : )  3385  - 2019    (  

تاريخ احلكم : 15 / 9 /  2019
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

ب�سمة  و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكياله    / عمان 

احلمود  

املطلوب تبليغه و عنوانه : 

1 . ب�ساره دويك لتجارة االقم�سة و 

املفرو�سات 

2 . ب�ساره حممد امني ب�سري الدويك 

3 . دميا �سميح خالد العجو 
جمهولني مكان االقامة 

خال�سة احلكم :  تقرر املحكمة : 

االحكام  جملة  من   1818 املادة  باحكام  عمال   .  1

العدلية تقرر املحكمة الزام املدعى عليهما بالتكافل 

دينار   78004.879 قدره  و  مبلغ  باداء  الت�سامن  و 

للمدعية 

قانون  من   167 و   166 و   161 املواد  باحكام  عمال   .2

عليهم  املدعى  الزام  املدنية  املحاكمات  ا�سول 

ومبلغ  امل�ساريف  و  بالر�سوم  الت�سامن  و  بالتكافل 

من  القانونية  الفائدة  و  حماماة  اتعاب  دينار  الف 

تاريخ املطالبة و حتى ال�سداد التام و تثبيت احلجز 

التحفظي   

قابال  عليه  املدعى  بحق  الوجاهي  مبثابة  حكما 

لال�ستئناف �سدر و افهم علنا يف 15 / 9/ 2019 

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة �سلح حقوق عمان

رقم الدعوى : 5  - 1 / )  4  / 2020 

( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : عماد عبد اهلل حممد 

العدوان         

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

ا�سماعيل علي ا�سماعيل �ساهني 
�سارع   – في�سل  االمري  جبل   – الر�سيفة 

املدار�ص – قرب حمالت اليازوري

 20 املوافق  االثنني   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

الدعوى  يف  للنظر    9:00 ال�ساعة    2020/  1  /

رقم اعاله والتي اقامها عليك املدعي �سركة 

ا�سامة �سكري  بنك االردن وكياله املحاميان 

و عبد اهلل املالحمة    

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح و قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة �سلح حقوق عمان

رقم الدعوى : 5  - 1 / )  153  / 2020 

( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : عماد عبد اهلل حممد 

العدوان       

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

  احمد حممد زياد حممود اجلاد 

اهلل 
 – فرا�ص  �سارع   – احل�سني  جبل   / عمان 

�سركة ن�سريا لالزياء و امللبو�سات 

 19 املوافق  االحد   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

الدعوى  يف  للنظر    9:00 ال�ساعة    2020/  1  /

رقم اعاله والتي اقامها عليك املدعي �سركة 

ا�سامة �سكري  بنك االردن وكياله املحاميان 

و طالل بكري   

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح و قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ حكم �سادرة عن حمكمة 

بداية  حقوق عمان

رقم الدعوى : )  4445  - 2019    ( 

تاريخ احلكم : 24 / 11 / 2019
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

ب�سمة  و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكياله    / عمان 

احلمود  

املطلوب تبليغه و عنوانه :  

1 . زاهر زهري فخري البكري

2 . حنني عبد الفتاح حممد جباره 
جمهولني مكان االقامة 

خال�سة احلكم :   تقرر املحكمة :

العدلية  املادة 1818 من جملة االحكام  عمال باحكام 

تقرر املحكمة مايلي :

باداء  الت�سامن  و  بالتكافل  عليهما  املدعى  الزام   .  1

مبلغ و قدره 77598.563 دينار للمدعية و ت�سمينهما 

بالتكافل و الت�سامن الر�سوم بن�سبة املبلغ املحكوم به 

املطالبة  تاريخ  من  القانونية  الفائدة  و  امل�ساريف  و 

و حتى ال�سداد التام و مبلغ الف دينار اتعاب حماماة 

 1539.268 مبلغ  بدفع  االول  عليه  املدعى  الزام   .  2

املبلغ  هذا  عن  وامل�ساريف  الر�سوم  ت�سمينه  و  دينار 

حتى  و  املطالبة  تاريخ  من  القانونية  الفائدة  و 

ال�سداد التام 

ا�سول  قانون  من   150 املادة  باحكام  عمال   .  3

املحاكمات املدنية تثبيت احلجز التحفظي 

قابال  عليهما  املدعى  بحق  الوجاهي  مبثابة  حكما 

لال�ستئناف �سدر و افهم علنا يف 2019/11/24

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة �سلح حقوق عمان

رقم الدعوى : 5  - 1 / )  30  / 2020 

( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : عماد عبد اهلل حممد 

العدوان         

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

 امين ح�سن علي الرو�سان 
عمان / �ساحية احل�سن – �سارع ال�ساحية – 

عمارة رقم 4 – �سقة رقم 5

 20 املوافق  االثنني   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

الدعوى  يف  للنظر    9:00 ال�ساعة    2020/  1  /

رقم اعاله والتي اقامها عليك املدعي �سركة 

ا�سامة �سكري  بنك االردن وكياله املحاميان 

و عبد اهلل املالحمة    

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح و قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ حكم �سادرة عن حمكمة 

بداية  حقوق عمان

رقم الدعوى : )  2563  - 2019    (  

تاريخ احلكم : 22 / 7 /  2019
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكياله    / عمان 

ب�سمة احلمود  

املطلوب تبليغه و عنوانه :

 حممد رجه حممد حممد 
جمهول مكان االقامة 

تقدم  ملا  �سندا  و  وعليه    : احلكم  خال�سة 

تقرر املحكمة |:

جملة  من   1818 املادة  باحكام  عمال   .  1

الزام  املحكمة  تقرر  العدلية  االحكام 

املدعى عليه باداء مبلغ و قدره 81249.957 

دينار للمدعية  

من   167 و   166 و   161 املواد  باحكام  عمال   .2

قانون ا�سول املحاكمات املدنية الزام املدعى 

الف  ومبلغ  امل�ساريف  و  بالر�سوم  عليه  

دينار اتعاب حماماة و الفائدة القانونية من 

تاريخ املطالبة و حتى ال�سداد التام و تثبيت 

احلجز التحفظي   

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية  حقوق عمان

رقم الدعوى : 5  - 2 / )  16 / 2020 

( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة نا�سر الدين 

را�سد دروزه 

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

ع�سام حممد يحيى فايز �سكريه 
 – الرئي�سي  ال�سارع   – احلمام  مرج   / عمان 

مقابل بنك االردن 

 22 املوافق  االربعاء   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

/ 1 /2020  ال�ساعة 8:15   للنظر يف الدعوى 

رقم اعاله والتي اقامها عليك املدعي �سركة 

ا�سامة �سكري  بنك االردن وكياله املحاميان 

و عبد اهلل املالحمة    

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

ا�سول  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة �سلح حقوق عمان

رقم الدعوى : 5  - 1 / )  382  / 2020 

( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : روان احمد وا�سف 

حليمه        

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

  احمد عي�سى ح�سن فراج 
ال�ساحب بن عباد  الزهور �ص  عمان / جبل 

ب 20

 21 املوافق  الثالثاء   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

الدعوى  يف  للنظر    9:00 ال�ساعة    2020/  1  /

رقم اعاله والتي اقامها عليك املدعي �سركة 

ا�سامة �سكري  بنك االردن وكياله املحاميان 

و طالل بكري   

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح و قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

اخطار �سادر عن دائرة تنفيذ عمان    

رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 / ) 

36355 -  2019  ( –�سجل عام – ب
ا�سم املحكوم عليه / املدين : 

طارق طالل حافظ املهتدي  
عنوانه : جمهول مكان االقامة 

 /  2  –  5  : التنفيذي  ال�سند   / االعالم  رقم 

)474  – 2019 ( – �سجل عام 

تاريخه : 2/27 / 2019  

حمل �سدوره : تنفيذ عمان  

و  دينار    15147.394   : /الدين  به  املحكوم 

ان  املحاماة  اتعاب  و  امل�ساريف  و  الر�سوم 

وجدت و الفائدة ان وجدت 

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

اىل  االخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما  

وكياله  االردن   بنك  الدائن    / له  املحكوم 

اخلراب�سة   غ�سان  و  �سكري  ا�سامة  املحاميان 

املبلغ املبني اعاله .

الدين  توؤد  مل  و  املده  هذه  انق�ست  واذا 

 ، القانونية  الت�سوية  تعر�ص  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك . 

ماأمور التنفيذ عمان 

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة �سلح حقوق عمان

رقم الدعوى : 5  - 1 / )  3  / 2020 

( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : عماد عبد اهلل حممد 

العدوان         

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

 مفلح حممد �سامل الغويري 
 – القعقاع  �سارع   – الفالح  حي   / الزرقاء 

قرب بقالة الرحمن 

 20 املوافق  االثنني   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

الدعوى  يف  للنظر    9:00 ال�ساعة    2020/  1  /

رقم اعاله والتي اقامها عليك املدعي �سركة 

ا�سامة �سكري  بنك االردن وكياله املحاميان 

و عبد اهلل املالحمة    

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح و قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة �سلح حقوق عمان

رقم الدعوى : 5  - 1 / )  143  / 2020 

( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : عماد عبد اهلل حممد 

العدوان       

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

�سامي �سليمان عبد اهلل احلبا�سنه 
�سارع   – امل�ستندة   – علندا  ابو   / عمان 

احلكيم بن كي�سان – بناية 1

 19 املوافق  االحد   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

الدعوى  يف  للنظر    9:00 ال�ساعة    2020/  1  /

رقم اعاله والتي اقامها عليك املدعي �سركة 

ا�سامة �سكري  بنك االردن وكياله املحاميان 

و طالل بكري   

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح و قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ حكم �سادرة عن حمكمة 

بداية  حقوق عمان

رقم الدعوى : )  4442  - 2019    (  

تاريخ احلكم : 24 / 11 /  2019

طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

ب�سمة  و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكياله    / عمان 

احلمود  

املطلوب تبليغه و عنوانه :

 روان حممد �سليمان عربيات 
جمهوله مكان االقامة 

خال�سة احلكم :  تقرر املحكمة |:

االحكام  جملة  من   1818 املادة  باحكام  عمال   .  1

العدلية تقرر املحكمة الزام املدعى عليه باداء مبلغ 

و قدره 13789.871 دينار للمدعية  

قانون  من   167 و   166 و   161 املواد  باحكام  عمال   .2

ا�سول املحاكمات املدنية الزام املدعى عليه  بالر�سوم 

و امل�ساريف ومبلغ 690  دينار اتعاب حماماة و الفائدة 

و  التام  ال�سداد  حتى  و  املطالبة  تاريخ  من  القانونية 

تثبيت احلجز التحفظي   

قابال  عليه  املدعى  بحق  الوجاهي  مبثابة  حكما 

لال�ستئناف �سدر و افهم علنا يف 24 / 11/ 2019 

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية  حقوق عمان

رقم الدعوى : 5  - 2 / )  10  / 2020 

( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة نا�سر الدين 

را�سد دروزه 

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

�سامر وائل راتب ال�سامي 
عمان / عبدون – �سارع حممد علي بدير – 

بناية رقم 6 

 22 املوافق  االربعاء   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

/ 1 /2020  ال�ساعة 8:15   للنظر يف الدعوى 

رقم اعاله والتي اقامها عليك املدعي �سركة 

ا�سامة �سكري  بنك االردن وكياله املحاميان 

و عبد اهلل املالحمة    

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

ا�سول  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة �سلح حقوق عمان

رقم الدعوى : 5  - 1 / )  173  / 2020 

( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : عماد عبد اهلل حممد 

العدوان       

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

  عزام جميل توفيق ح�سن 
بجانب   – املعادي  حي   – القوي�سمة   / عمان 

بقالة ابو العز 

 19 املوافق  االحد   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

الدعوى  يف  للنظر    9:00 ال�ساعة    2020/  1  /

رقم اعاله والتي اقامها عليك املدعي �سركة 

ا�سامة �سكري  بنك االردن وكياله املحاميان 

و طالل بكري   

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح و قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ حكم �سادرة عن حمكمة �سلح جزاء عمان

رقم الدعوى : )  6003  - 2019    ( 

تاريخ احلكم : 16 / 5 / 2019

طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

ب�سمة  و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكياله    / عمان 

احلمود  

املطلوب تبليغه و عنوانه :  

حممد �سالح حممد ال�سامي

  و حممد وفيق حممد الفحماوي 
جمهولني مكان االقامة 

خال�سة احلكم : 

ثانيا : بالن�سبة لل�سق احلقوقي : 

قانون  من   278/1 و   1/263 و   260 املواد  باحكام  عمال 

التجارة و املادتني 10 و 11 من قانون البينات و املواد 

161 و 166 و 167 من قانون ا�سول املحاكمات املدين و 

بالزام  احلكم  املحامني  نقابة  قانون  من   46/4 املادة 

املدعى عليهما باحلق ال�سخ�سي بان يدفعا بالت�سامن 

بنك  �سركة  ال�سخ�سي  باحلق  للمدعية  التكافل  و 

ت�سمينهما  و  دينار   13000 قدره  و  مبلغا  االردن 

املحاماة  اتعاب  دينار   650 مبلغ  و  وامل�ساريف  الر�سوم 

على  ال�سيك  عر�ص  تاريخ  من  القانونية  الفائدة  و 

البنك امل�سحوب عليه و حتى ال�سداد التام 

الوجاهي  مبثابة  و  اجلزائي  ال�سق  عن  غيابيا  حكما 

املدعى  عليهما  امل�ستكى  بحق  احلقوقي  ال�سق  عن 

�سدر  لالعرتا�ص  قابال  ال�سخ�سي  باحلق  عليهما 

الها�سمية  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  با�سم  علنا  وافهم 

حفظه   ( املعظم  احل�سني  ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك 

اهلل و رعاه( بتاريخ  2019/5/16

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة �سلح حقوق عمان

رقم الدعوى : 5  - 1 / )  21  / 2020 

( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : عماد عبد اهلل حممد 

العدوان         

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

  ليندا احمد عي�سى ال�سالمه 
عمان / جبل الزهور – احلي الغربي – �سارع 

اجلاحظ – بناية رقم 34

 20 املوافق  االثنني   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

الدعوى  يف  للنظر    9:00 ال�ساعة    2020/  1  /

رقم اعاله والتي اقامها عليك املدعي �سركة 

ا�سامة �سكري  بنك االردن وكياله املحاميان 

و عبد اهلل املالحمة    

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح و قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

 مذكرة تبليغ حكم �سادرة عن حمكمة 

بداية  حقوق عمان

رقم الدعوى : )  1831  - 2019    (  

تاريخ احلكم : 23 / 5 /  2019

طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

ب�سمة  و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكياله    / عمان 

احلمود  

املطلوب تبليغه و عنوانه :

 ميلودي حممد روحي نايف مراد  
جمهوله مكان االقامة 

خال�سة احلكم :  تقرر املحكمة |:

االحكام  جملة  من   1818 املادة  باحكام  عمال   .  1

العدلية تقرر املحكمة الزام املدعى عليه باداء مبلغ 

و قدره 17637.969  دينار للمدعية  

قانون  من   167 و   166 و   161 املواد  باحكام  عمال   .2

ا�سول املحاكمات املدنية الزام املدعى عليه  بالر�سوم 

و امل�ساريف ومبلغ 882 دينار اتعاب حماماة و الفائدة 

و  التام  ال�سداد  حتى  و  املطالبة  تاريخ  من  القانونية 

تثبيت احلجز التحفظي   

قابال  عليه  املدعى  بحق  الوجاهي  مبثابة  حكما 

لال�ستئناف �سدر و افهم علنا يف 23 / 5/ 2019 

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة �سلح حقوق عمان

رقم الدعوى : 383 / 2020 ( – �سجل 

عام 

الهيئة القا�سي : روان حليمة       

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

داين �سحادة كرم 

يقت�سى ح�سورك يوم االحد  املوافق 19 / 1 

/2020  ال�ساعة 8:30 للنظر يف الدعوى رقم 

�سركة  املدعي  عليك  اقامها  والتي  اعاله 

ا�سامة �سكري  بنك االردن وكياله املحاميان 

و عمر كرومة    

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح و قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

حمكمة �سلح جزاء �سمال عمان 

مذكرة تبليغ حكم / بالن�سر 

رقم الدعوى 1-3/)9514-2019( - �سجل عام 

تاريخ احلكم 2019/11/24
طالب التبليغ وعنوانه �سركة بنك �سفوة اال�سالمي 

عمان / عمان بوليفارد العبديل �سارع املالية - رقم الهاتف : 0796606969

وكيله اال�ستاذ عمر ممدوح �سالح احلنيطي 

املطلوب تبليغه وعنوانه علي �سالمة م�سلم العمو�ش 
عمان / �سفا بدران بجانب م�سجد احلجاج فيال 3

خال�سة احلكم :

لهذا وتاأ�سي�سا على ما تقدم تقرر املحكمة :

بالن�سبة لل�سق اجلزائي :

1- عمال باملادة 178 من ا�سول املحاكمات اجلزائية ادانة امل�ستكى عليه املدعى عليه باحلق ال�سخ�سي )علي �سالمة م�سلم 

العمو�ص ( بجرم ا�سدار �سيك ال يقابله ر�سيد بحدود املادة 421/1/اأ من قانون العقوبات مكرر اربع مرات واحلكم عليه 

عمال باحكام ذات املادة باحلب�ص مدة �سنة واحدة والر�سوم والغرامة 100 مائة دينار والر�سوم عن كل جرم.

2- وعمال باحكام املادة 72 من قانون العقوبات تقرر املحكمة تطبيق احدى العقوبات بحق امل�ستكى عليه )علي �سالمة 

دينار  مائة   100 والغرامة  والر�سوم  واحدة  �سنة  احلب�ص  هي  بحقه  النفاذ  الواجبة  العقوبة  لت�سبح  العمو�ص(  م�سلم 

والر�سوم .

بالن�سبة لل�سق احلقوقي :

1- عمال باملواد 278 و 263 من قانون التجارة واملواد 161 و 166 من قانون ا�سول املحاكمات املدنية واملادة 46 من قانون نقابة 

قيمة  باداء  العمو�ص(  م�سلم  �سالمة  )علي  ال�سخ�سي  باحلق   عليه  املدعى  عليه  امل�ستكى  الزام  املحكمة  تقرر  املحامني 

وت�سمينه  اال�سالمي(  �سفوة  )بنك  ال�سخ�سي  باحلق  املدعي  للم�ستكي  دينارا   )30800( البالغ  ال�سخ�سي  باحلق  االدعاء 

الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ 1000 دينار اتعاب حماماة.

2- عدم احلكم بالفائدة القانونية لعدم مطالبة امل�ستكية املدعية باحلق ال�سخ�سي )�سركة بنك �سفوة اال�سالمي( بها 

يف الئحة االدعاء باحلق ال�سخ�سي .

3- عمال باحكام املادة 150 من قانون ا�سول املحاكمات املدنية تقرر املحكمة تثبيت احلجز التحفظي على اموال امل�ستكى 

عليه املدعى عليه باحلق ال�سخ�سي علي �سالمة م�سلم العمو�ص غري املنقولة )قطعة االر�ص( املحجوز عليها على ذمة 

هذه الق�سية.

حكما غيابيا بالن�سبة لل�سق اجلزائي ومبثابة الوجاهي بالن�سبة لل�سق احلقوقي بحق امل�ستكى عليه املدعى عليه باحلق 

ال�سخ�سي قابال لالعرتا�ص.

حفظه  املعظم  احل�سني  ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  با�سم   2019/11/24 بتاريخ  علنا  وافهم  �سدر 

اهلل ورعاه 

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية  حقوق عمان

رقم الدعوى : 5  - 2 / )  14 / 2020 

( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة نا�سر الدين 

را�سد دروزه 

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

وليد ح�سني ح�سن دعنه 
– بناية  – �سارع الد�ستور  عمان / حي نزال 

رقم 22

 22 املوافق  االربعاء   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

/ 1 /2020  ال�ساعة 8:15   للنظر يف الدعوى 

رقم اعاله والتي اقامها عليك املدعي �سركة 

ا�سامة �سكري  بنك االردن وكياله املحاميان 

و عبد اهلل املالحمة    

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

ا�سول  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة �سلح حقوق عمان

رقم الدعوى : 5  - 1 / )  191  / 2020 

( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : عماد عبد اهلل حممد 

العدوان         

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

  مرينا عي�سى خليل ال�سيخ 
عمان / املقابلني 

 22 املوافق  االربعاء   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

الدعوى  يف  للنظر    9:00 ال�ساعة    2020/  1  /

رقم اعاله والتي اقامها عليك املدعي �سركة 

ا�سامة �سكري  بنك االردن وكياله املحاميان 

و طالل بكري   

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح و قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

اخطار �سادر عن دائرة تنفيذ عمان    

رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 / ) 

35495 -  2019  ( –�سجل عام – ب
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

 احمد روحي احمد املرازيق 
عنوانه : جمهول مكان االقامة 

 /  2  –  5  : التنفيذي  ال�سند   / االعالم  رقم 

)440   – 2019 ( – �سجل عام 

تاريخه : 2019/3/13 

حمل �سدوره : تنفيذ عمان  

و  دينار    14275.261   : /الدين  به  املحكوم 

ان  املحاماة  اتعاب  و  امل�ساريف  و  الر�سوم 

وجدت و الفائدة ان وجدت 

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

اىل  االخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما  

وكياله  االردن   بنك  الدائن    / له  املحكوم 

اخلراب�سة   غ�سان  و  �سكري  ا�سامة  املحاميان 

املبلغ املبني اعاله .

الدين  توؤد  مل  و  املده  هذه  انق�ست  واذا 

 ، القانونية  الت�سوية  تعر�ص  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك . 

ماأمور التنفيذ عمان 

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة �سلح حقوق عمان

رقم الدعوى : 5  - 1 / )  2  / 2020 

( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : عماد عبد اهلل حممد 

العدوان         

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

 زينة فالح م�سطفى ح�سن 
قرب   36  – اجلديدة  الزرقاء   / الزرقاء 

م�سجد ثابت بن قي�ص 

 20 املوافق  االثنني   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

الدعوى  يف  للنظر    9:00 ال�ساعة    2020/  1  /

رقم اعاله والتي اقامها عليك املدعي �سركة 

ا�سامة �سكري  بنك االردن وكياله املحاميان 

و عبد اهلل املالحمة    

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح و قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة �سلح حقوق عمان

رقم الدعوى : 5  - 1 / )  37  / 2020 

( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : عماد عبد اهلل حممد 

العدوان         

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :  

حممد وليد حممد حب�ش 
امللك  �سارع   – ال�سمايل  اجلبل   / الر�سيفة 

عبد اهلل 

 20 املوافق  االثنني   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

الدعوى  يف  للنظر    9:00 ال�ساعة    2020/  1  /

رقم اعاله والتي اقامها عليك املدعي �سركة 

ا�سامة �سكري  بنك االردن وكياله املحاميان 

و عبد اهلل املالحمة    

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح و قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ حكم �سادرة عن حمكمة 

بداية  حقوق عمان

رقم الدعوى : )  3834  - 2017    ( 

تاريخ احلكم : 31 / 12 /  2017
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

ب�سمة  و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكياله    / عمان 

احلمود  

املطلوب تبليغه و عنوانه : 

 موؤيد �سمري عي�سى معايعه  
جمهول مكان االقامة 

خال�سة احلكم :   لذلك و تاأ�سي�سا على ما تقدم تقرر 

املحكمة مايلي 

القانون  من   202 و   199 و   87 املواد  باحكام  عمال   .  1

احلكم  البينات  قانون  من   11  ،  10 املادتني  و  املدين 

بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعية املبلغ املدعى 

به و البالغ 12343 دينار و 264 فل�ص اثنا ع�سر الف و 

ثالثمائة و ثالثة و اربعون دينار و 264 فل�ص 

قانون  من   167 و   166 و   161 املواد  باحكام  عمال   .2

املادة 46 من قانون نقابة  و  املدنية  املحاكمات  ا�سول 

وامل�ساريف  الر�سوم  عليه  املدعى  ت�سمني  املحامني 

الفائدة  و  حماماة  اتعاب  بدل  دينار   617 مبلغ  و 

القانونية من تاريخ املطالبة و حتى ال�سداد التام 

حكما  وجاهيا بحق املدعية و مبثابة الوجاهي بحق 

علنا  وافهم  �سدر  لال�ستئناف  قابال  عليه  املدعى 

الثاين  امللك عبد اهلل  با�سم ح�سرة �ساحب اجلاللة 

ابن احل�سني املعظم بتاريخ 2017/12/31  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة �سلح حقوق عمان

رقم الدعوى : 5  - 1 / )  5  / 2020 

( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : عماد عبد اهلل حممد 

العدوان         

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

 ثائر ح�سن مو�سى �سمره 
– بجانب  – حي اجلرب  الزواهره   / الزرقاء 

م�سجد ال�سعدي 

 20 املوافق  االثنني   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

الدعوى  يف  للنظر    9:00 ال�ساعة    2020/  1  /

رقم اعاله والتي اقامها عليك املدعي �سركة 

ا�سامة �سكري  بنك االردن وكياله املحاميان 

و عبد اهلل املالحمة    

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح و قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة �سلح حقوق عمان

رقم الدعوى : 5  - 1 / )  159  / 2020 

( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : عماد عبد اهلل حممد 

العدوان       

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

عرفان احمد يو�سف القاعود 
 – العكا�سة  اهلل  عبد  �ص   – خلدا   / عمان 

بناية 10 

 19 املوافق  االحد   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

الدعوى  يف  للنظر    9:00 ال�ساعة    2020/  1  /

رقم اعاله والتي اقامها عليك املدعي �سركة 

ا�سامة �سكري  بنك االردن وكياله املحاميان 

و طالل بكري   

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح و قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ حكم �سادرة عن حمكمة 

بداية  حقوق عمان

رقم الدعوى : )  4449  - 2019    (  

تاريخ احلكم : 24 / 11 /  2019
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

ب�سمة  و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكياله    / عمان 

احلمود  

املطلوب تبليغه و عنوانه : 

1 . �سحر حممد عبد العزيز ابو عكر

2 . هاين حممد عبد العزيز ابو عكر
ابو  م�سجد  قرب  البلدية  �سارع  اجلبيهة   / عمان 

احلاج التالوي 

خال�سة احلكم :  تقرر املحكمة : 

العدلية  املادة 1818 من جملة االحكام  عمال باحكام 

و  بالتكافل  عليهما  املدعى  الزام  املحكمة  تقرر 

دينار   10134.618 قدره  و  مبلغ  باداء  الت�سامن 

الر�سوم  الت�سامن  و  بالتكافل  ت�سمينهما  و  للمدعية 

الفائدة  و  امل�ساريف  و  به  املحكوم  املبلغ  بن�سبة 

التام  ال�سداد  حتى  و  املطالبة  تاريخ  من  القانونية 

احلجز  تثبيت  و  حماماة  اتعاب  دينار   507 مبلغ  و 

التحفظي 

قابال  عليه  املدعى  بحق  الوجاهي  مبثابة  حكما 

لال�ستئناف �سدر و افهم علنا يف 2019/11/24 

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة �سلح حقوق عمان

رقم الدعوى : 5  - 1 / )  29  / 2020 

( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : عماد عبد اهلل حممد 

العدوان         

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

  با�سل فايق غازي اجرب 
الزرقاء / حي االمري حممد – �سارع ابو بكر 

املاء  حاوز  – قرب 

 20 املوافق  االثنني   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

الدعوى  يف  للنظر    9:00 ال�ساعة    2020/  1  /

رقم اعاله والتي اقامها عليك املدعي �سركة 

ا�سامة �سكري  بنك االردن وكياله املحاميان 

و عبد اهلل املالحمة    

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح و قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ حكم �سادرة عن حمكمة بداية  حقوق 

عمان

رقم الدعوى : )  2270  - 2018    ( 

تاريخ احلكم : 28 / 11 /  2018

طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

ب�سمة  و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكياله    / عمان 

احلمود  

املطلوب تبليغه و عنوانه : 

زيد خالد يحيى مقبل 
جمهول مكان االقامة 

خال�سة احلكم :   وعليه و تاأ�سي�سا على ما تقدم تقرر 

املحكمة مايلي 

من   636 و   644 و   199 و   87 املواد  باحكام  عمال   .  1

البينات  قانون  من   11 و   10 املادتني  و  املدين  القانون 

مقبل  يحيى  خالد  زيد  عليه  املدعى  بالزام  احلكم 

و  به  املدعى  املبلغ  االردن  بنك  للمدعي  يدفع  بان 

البالغ 10605 دينار و 362 فل�ص 

قانون  من   167 و   166 و   161 املواد  باحكام  عمال   .2

املادة 46 من قانون نقابة  و  املدنية  املحاكمات  ا�سول 

وامل�ساريف  الر�سوم  عليه  املدعى  ت�سمني  املحامني 

الفائدة  و  حماماة  اتعاب  بدل  دينار    531 مبلغ  و 

حتى  و  املطالبة  تاريخ  من   %  9 بواقع  القانونية 

ال�سداد التام 

قرارا وجاهيا بحق املدعية و مبثابة الوجاهي بحق 

علنا  وافهم  �سدر  لال�ستئناف  قابال  عليه  املدعى 

الثاين  امللك عبد اهلل  با�سم ح�سرة �ساحب اجلاللة 

ابن احل�سني املعظم يف 2018/11/28 

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة �سلح حقوق عمان

رقم الدعوى : 5  - 1 / )  15  / 2020 

( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : عماد عبد اهلل حممد 

العدوان         

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

  وديع ابراهيم عطيه ابو دقه 
 – املركزي  ال�سوق  قرب   – جاوا   -  / عمان 

بجانب مدر�سة جاوا للبنني 

 20 املوافق  االثنني   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

الدعوى  يف  للنظر    9:00 ال�ساعة    2020/  1  /

رقم اعاله والتي اقامها عليك املدعي �سركة 

ا�سامة �سكري  بنك االردن وكياله املحاميان 

و عبد اهلل املالحمة    

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح و قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة �سلح حقوق عمان

رقم الدعوى : 5  - 1 / )  198  / 2020 

( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : عماد عبد اهلل حممد 

العدوان         

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :  

عبد اللطيف فار�ش قا�سم 

العالونه 
االمري  �سارع   – ال�سمايل  الها�سمي   / عمان 

حمزة – بناية رقم 73

 22 املوافق  االربعاء   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

الدعوى  يف  للنظر    9:00 ال�ساعة    2020/  1  /

رقم اعاله والتي اقامها عليك املدعي �سركة 

ا�سامة �سكري  بنك االردن وكياله املحاميان 

و طالل بكري   

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح و قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

اخطار �سادر عن دائرة تنفيذ عمان    

رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 / ) 

35496 -  2019  ( –�سجل عام – �ش
ا�سم املحكوم عليه / املدين : 

خالد ف�سل م�سطفى برهوم   
عنوانه : جمهول مكان االقامة 

 /  1  –  5  : التنفيذي  ال�سند   / االعالم  رقم 

)21646  – 2018 ( – �سجل عام 

تاريخه : 31 / 12 /2018  

حمل �سدوره : تنفيذ عمان  

و  دينار    2111.758   : /الدين  به  املحكوم 

ان  املحاماة  اتعاب  و  امل�ساريف  و  الر�سوم 

وجدت و الفائدة ان وجدت 

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

اىل  االخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما  

وكياله  االردن   بنك  الدائن    / له  املحكوم 

اخلراب�سة   غ�سان  و  �سكري  ا�سامة  املحاميان 

املبلغ املبني اعاله .

الدين  توؤد  مل  و  املده  هذه  انق�ست  واذا 

 ، القانونية  الت�سوية  تعر�ص  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك . 

ماأمور التنفيذ عمان 

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية  حقوق عمان

رقم الدعوى : 5  - 2 / )  4  / 2020 

( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة نا�سر الدين 

را�سد دروزه 

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

حممد عمر حممد امل�ساعفه 
عمر  م�سجد  قرب   – ح�سبان  �سيل   / ناعور 

بن اخلطاب 

 22 املوافق  االربعاء   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

/ 1 /2020  ال�ساعة 8:15   للنظر يف الدعوى 

رقم اعاله والتي اقامها عليك املدعي �سركة 

ا�سامة �سكري  بنك االردن وكياله املحاميان 

و عبد اهلل املالحمة    

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

ا�سول  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة �سلح حقوق عمان

رقم الدعوى : 5  - 1 / )  147  / 2020 

( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : عماد عبد اهلل حممد 

العدوان       

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :  

حممد ينال عطا عبد احلكيم 

ال�سيوري 
نواف  �سارع   – اليا�سمني  �ساحية   / عمان 

بناية 10

 19 املوافق  االحد   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

الدعوى  يف  للنظر    9:00 ال�ساعة    2020/  1  /

رقم اعاله والتي اقامها عليك املدعي �سركة 

ا�سامة �سكري  بنك االردن وكياله املحاميان 

و طالل بكري   

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح و قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ حكم �سادرة عن حمكمة 

بداية  حقوق عمان

رقم الدعوى : )  4444  - 2019    (  

تاريخ احلكم : 24 / 11 /  2019

طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

ب�سمة  و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكياله    / عمان 

احلمود  

املطلوب تبليغه و عنوانه : 

نور نا�سر حممد عتوم 
جمهوله مكان االقامة 

خال�سة احلكم :  تقرر املحكمة |:

االحكام  جملة  من   1818 املادة  باحكام  عمال   .  1

العدلية تقرر املحكمة الزام املدعى عليه باداء مبلغ 

و قدره 20776.757 دينار للمدعية  

قانون  من   167 و   166 و   161 املواد  باحكام  عمال   .2

ا�سول املحاكمات املدنية الزام املدعى عليه  بالر�سوم 

و امل�ساريف ومبلغ الف دينار اتعاب حماماة و الفائدة 

و  التام  ال�سداد  حتى  و  املطالبة  تاريخ  من  القانونية 

تثبيت احلجز التحفظي   

قابال  عليه  املدعى  بحق  الوجاهي  مبثابة  حكما 

لال�ستئناف �سدر و افهم علنا يف 24 / 11/ 2019 

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية  حقوق عمان

رقم الدعوى : 5  - 2 / )  12  / 2020 

( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة نا�سر الدين 

را�سد دروزه 

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

 ايهاب احمد خليل ابو ح�سن 
�سارع   – الغربي  احلي   – اليادوده   / عمان 

للبنات  الثانوية  مدر�سة  قرب   – الرئي�سي 

3 رقم  – بناية 

 22 املوافق  االربعاء   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

/ 1 /2020  ال�ساعة 8:15   للنظر يف الدعوى 

رقم اعاله والتي اقامها عليك املدعي �سركة 

ا�سامة �سكري  بنك االردن وكياله املحاميان 

و عبد اهلل املالحمة    

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

ا�سول  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة �سلح حقوق عمان

رقم الدعوى : 5  - 1 / )  179  / 2020 

( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : عماد عبد اهلل حممد 

العدوان         

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

 �سامر طاف�ش حممد ح�سن 

الفيومي 
عمان / جبل الزهور – بجانب م�سجد خليل 

ال�سامل – بناية رقم 10

 22 املوافق  االربعاء   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

الدعوى  يف  للنظر    9:00 ال�ساعة    2020/  1  /

رقم اعاله والتي اقامها عليك املدعي �سركة 

ا�سامة �سكري  بنك االردن وكياله املحاميان 

و طالل بكري   

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح و قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

اخطار �سادر عن دائرة تنفيذ عمان    

رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 / ) 

35492 -  2019  ( –�سجل عام – ب
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

 احمد �سبحي م�سطفى ابو تايه 
عنوانه : جمهول مكان االقامة 

 /  2  –  5  : التنفيذي  ال�سند   / االعالم  رقم 

)2260 – 2015 ( – �سجل عام 

تاريخه : 14 / 10/ 2015   

حمل �سدوره : تنفيذ عمان  

املحكوم به /الدين :  20900  دينار و الر�سوم 

و  وجدت  ان  املحاماة  اتعاب  و  امل�ساريف  و 

الفائدة ان وجدت 

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

اىل  االخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما  

وكياله  االردن   بنك  الدائن    / له  املحكوم 

اخلراب�سة   غ�سان  و  �سكري  ا�سامة  املحاميان 

املبلغ املبني اعاله .

الدين  توؤد  مل  و  املده  هذه  انق�ست  واذا 

 ، القانونية  الت�سوية  تعر�ص  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك . 

ماأمور التنفيذ عمان 

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة �سلح حقوق عمان

رقم الدعوى : 5  - 1 / )  18  / 2020 

( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : عماد عبد اهلل حممد 

العدوان         

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :  

ر�ساد  طارق عبد املهدي عليان 
عمان / بيادر وادي ال�سري – حي ال�سناعة – 

جنوب �سركة اوبل 

 20 املوافق  االثنني   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

الدعوى  يف  للنظر    9:00 ال�ساعة    2020/  1  /

رقم اعاله والتي اقامها عليك املدعي �سركة 

ا�سامة �سكري  بنك االردن وكياله املحاميان 

و عبد اهلل املالحمة    

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح و قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ حكم �سادرة عن حمكمة بداية  حقوق 

عمان

رقم الدعوى : )  1828  - 2019    (  

تاريخ احلكم : 23 / 5 /  2019

طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

و  �سكري  ا�سامة  املحاميان  وكياله    / عمان 

ب�سمة احلمود  

املطلوب تبليغه و عنوانه : 

رجاء لطفي حممد امني البخاري 
جمهوله مكان االقامة 

خال�سة احلكم :  تقرر املحكمة |:

جملة  من   1818 املادة  باحكام  عمال   .  1

الزام  املحكمة  تقرر  العدلية  االحكام 

املدعى عليه باداء مبلغ و قدره 20661.523 

دينار للمدعية  

من   167 و   166 و   161 املواد  باحكام  عمال   .2

قانون ا�سول املحاكمات املدنية الزام املدعى 

الف  ومبلغ  امل�ساريف  و  بالر�سوم  عليه  

دينار اتعاب حماماة و الفائدة القانونية من 

تاريخ املطالبة و حتى ال�سداد التام و تثبيت 

احلجز التحفظي   

عليه  املدعى  بحق  الوجاهي  مبثابة  حكما 

 23 يف  علنا  افهم  و  �سدر  لال�ستئناف  قابال 

 2019 /5 /

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة �سلح حقوق عمان

رقم الدعوى : 381 / 2020 ( – �سجل 

عام 

الهيئة القا�سي : روان حليمه        

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

منجد احمد �سرحان �سالمة
يقت�سى ح�سورك يوم االحد  املوافق 

يف  للنظر   8:30 ال�ساعة    2020/  1  /  19

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى 

االردن  بنك  �سركة  املدعي  عليك 

وكياله املحاميان ا�سامة �سكري و عمر 

كرومة    

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

ا�سول  قانون  و  ال�سلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة �سلح حقوق عمان

رقم الدعوى : 5  - 1 / )  13  / 2020 

( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : عماد عبد اهلل حممد 

العدوان         

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

 عالء احمد �سالح فوده 
قرب   – ح�سن  احلاج  �ساحية   / عمان 

الدين  �سيف  �سارع   – الع�سكرية  املوؤ�س�سة 

اخلطيب 

 20 املوافق  االثنني   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

الدعوى  يف  للنظر    9:00 ال�ساعة    2020/  1  /

رقم اعاله والتي اقامها عليك املدعي �سركة 

ا�سامة �سكري  بنك االردن وكياله املحاميان 

و عبد اهلل املالحمة    

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح و قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة �سلح حقوق عمان

رقم الدعوى : 5  - 1 / )  187  / 2020 

( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : عماد عبد اهلل حممد 

العدوان         

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

  احمد عنان �سفيق دروي�ش 
ال�سرايري  –حمدان  �ص   – عرجان   / عمان 

4 – بناية 

 22 املوافق  االربعاء   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

الدعوى  يف  للنظر    9:00 ال�ساعة    2020/  1  /

رقم اعاله والتي اقامها عليك املدعي �سركة 

ا�سامة �سكري  بنك االردن وكياله املحاميان 

و طالل بكري   

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح و قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

اخطار �سادر عن دائرة تنفيذ عمان    

رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 / ) 

35494 -  2019  ( –�سجل عام – ب
ا�سم املحكوم عليه / املدين : 

مو�سى علي حممد العجارمه 
عنوانه : جمهول مكان االقامة 

 /  2  –  5  : التنفيذي  ال�سند   / االعالم  رقم 

)2215   – 2019 ( – �سجل عام 

تاريخه : 2019/6/27 

حمل �سدوره : تنفيذ عمان  

و  دينار    17445.669   : /الدين  به  املحكوم 

ان  املحاماة  اتعاب  و  امل�ساريف  و  الر�سوم 

وجدت و الفائدة ان وجدت 

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

اىل  االخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما  

وكياله  االردن   بنك  الدائن    / له  املحكوم 

اخلراب�سة   غ�سان  و  �سكري  ا�سامة  املحاميان 

املبلغ املبني اعاله .

الدين  توؤد  مل  و  املده  هذه  انق�ست  واذا 

 ، القانونية  الت�سوية  تعر�ص  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك . 

ماأمور التنفيذ عمان 






