






حمكمة �صلح حقوق دير عال 

مذكرة تبليغ حكم / بالن�صر 

رقم الدعوى 17-1/)635-2019( - �صجل عام 

تاريخ احلكم 2019/12/10 

طالب التبليغ وعنوانه : معاذ علي احمد املح�سن

دير عال/الطوال ال�سمايل هاتف: 0772041415 - رقم 

الهاتف: 0772041415

املطلوب تبليغه وعنوانه:

 رعد عبد الكرمي عبد اهلل اأبو عي�صه.

دير عال/تل الرمل.

خال�سة احلكم: وعليه تقرر املحكمة ما يلي:

البينات  قانون  من   )60 و   53( املواد  باأحكام  عماًل   .1

واملادة 1818 من جملة االحكام العدلية الزام املدعى 

بدفع  عي�سه  ابو  اهلل  عبد  الكرمي  عبد  رعد  عليه 

مبلغ 170 دينار للمدعي معاذ علي احمد املح�سن.

قانون  من   167 و   166 و   161 املواد  باأحكام  عماًل   .2

عليه  املدعى  ت�سمني  املدنية  املحاكمات  ا�سول 

تاريخ  من  القانونية  والفائدة  وامل�ساريف  الر�سوم 

املطالبة وحتى ال�سداد التام.

بحق  الوجاهي  ومبثابة  املدعي  بحق  وجاهيًا  قراراً 

علنًا  وافهم  �سدر  لالعرتا�ض  قاباًل  عليه  املدعى 

اهلل  عبد  امللك  اجلاللة  �ساحب  با�سم   2019/12/10

الثاين ابن احل�سني حفظه اهلل ورعاه.

حمكمة �صلح جزاء املفرق

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه مدعى عليه 

باحلق ال�صخ�صي/بالن�صر

رقم الدعوى : 3-21/)2020-99( 

- �صجل عام  الهيئة/القا�صي: كرم عبد 

الكرمي احمد امل�صري.

ا�سم امل�ستكى عليه: 

عقاب عقيل حممد ال�صرور.
العمر: 47 �سنة.

العنوان: املفرق/�سارع جر�ض - قرب تك�سي 

ال�سليم.

التهمة: �سيك ال يقابله ر�سيد )421(.

املوافق  الثالثاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2020/1/28 ال�ساعة 09:00 للنظر يف الدعوى 

العام  احلق  عليك  اقامها  والتي  اعاله  رقم 

وم�ستكي موؤ�س�سة االقرا�ض الزراعي.

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك  

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االأحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية.

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن بداية حقوق عمان املوقرة

رقم الدعوى: )2019/2819(  تاريخ 

�صدور القرار )2017/10/30(

املدعي : البنك االأهلي االردين.

للقانون  املتحدون  �سركة   : وكيلها 

هاتف  طهبوب  احمد  املحامي   - والتحكيم 

.)065548787(

املدعى عليه:

1- لوؤي داود خ�صر م�صعل.

2- �صريين م�صطفى احمد قطاوي.

الرابع/خلف  عمان/الدوار  وعنوانه: 

الرئا�سة عمارة رقم 50.

والت�سامن  بالتكافل  عليهم  املدعى  الزام 

باأن يوؤدي للمدعية املبلغ املدعى به والبالغ 

)23646.826( دينار وت�سمني املدعى عليهم 

وامل�ساريف  الر�سوم  والت�سامن  بالتكافل 

حماماة  اتعاب  بدل  دينار   )1000( ومبلغ 

املطالبة  تاريخ  من  القانونية  والفائدة 

وحتى ال�سداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة

رقم الدعوى: )2019/2234(  تاريخ 

�صدور القرار )2019/6/24(

املدعي : البنك االأهلي االردين.

للقانون  املتحدون  �سركة   : وكيلها 

هاتف  طهبوب  احمد  املحامي   - والتحكيم 

.)065548787(

املدعى عليه: 

نا�صر نايف حديثه اخلري�صه.

وعنوانه: املوقر/لواء املوقر/احلي الغربي.

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  الزام 

املبلغ املدعى به والبالغ )12218.615( دينار 

وامل�ساريف  الر�سوم  عليه  املدعى  وت�سمني 

حماماة  اتعاب  بدل  دينار   )612( ومبلغ 

املطالبة  تاريخ  من  القانونية  والفائدة 

وحتى ال�سداد التام.

حمكمة �صلح جزاء املفرق

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه مدعى عليه 

باحلق ال�صخ�صي/بالن�صر

رقم الدعوى : 3-21/)2020-96( 

- �صجل عام  الهيئة/القا�صي: كرم عبد 

الكرمي احمد امل�صري.

ا�سم امل�ستكى عليه:

 م�صطفى توفيق فوزي اخلف�ش.
العمر: 49 �سنة.

بجانب   - ال�سرقي  املفرق/احلي  العنوان: 

م�ست�سفى املفرق للن�سائية.

التهمة: �سيك ال يقابله ر�سيد )421(.

املوافق  الثالثاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2020/1/28 ال�ساعة 09:00 للنظر يف الدعوى 

العام  احلق  عليك  اقامها  والتي  اعاله  رقم 

وم�ستكي موؤ�س�سة االقرا�ض الزراعي.

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك  

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االأحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�صريبة 

مذكرة تبليغ ظنني / بالن�صر 

رقم الدعوى 47 - 17 / )13 - 2020( 

- �صجل عام  الهيئة/القا�صي : جمانه 

�صامل احمد القماز

ا�سم الظنني : 

1- بهيج عبد العزيز عبد القادر اال�صمر.

 2- �صركة اجلانب االآخر الجهزة 

الكمبيوتر واالت�صاالت. 

العمر 55 �سنة

العنوان : عمان/وادي ال�سري - حي الروابي 

- رقم الهاتف: 065855165

التهمة : تهرب �سريبي.

املوافق  االربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2020/1/22 ال�ساعة 09:00 للنظر يف الدعوى 

العام  احلق  عليك  اقامها  التي  اأعاله  رقم 

وم�ستكي 

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك 

االأحكام املن�سو�ض عليها يف قانون اجلمارك 

وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية.

دائرة تنفيذ الزرقاء

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية: 11-10/

)330-2020( - �صجل عام - �ش
ا�سم املحكوم عليه/املدين:

 1- خمازن وا�صواق العد التنازيل للمواد 

التموينية.

 2- فرا�ش حممد نبيل احمد الهق�ش.
حي  البرتاوي،  الزرقاء/الزرقاء،  عنوانه: 

القب�ض،  جممع  االق�سى،  �سارع  الفالتر، 

.)count down( سوبرماركت كاونت داون�

/1-10 التنفيذي:  االعالم/ال�سند  رقم 

)596-2019( - �سجل عام تاريخه: 2019/2/6

حمل �سدوره: تنفيذ الزرقاء.

املحكوم به/الدين: 689.687 دينار والر�سوم 

وجدت  ان  املحاماة  واأتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان  وجدت.

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  اأن  عليك  يجب 

اىل  االخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يومًا 

للتجارة  العربية  �سركة  له/الدائن  املحكوم 

وال�سناعات الغذائية. املبلغ املبني اأعاله.

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واإذا 

القانونية،  الت�سوية  تعر�ض  اأو  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونًا بحقك.

ماأمور التنفيذ الزرقاء

املحكمة ال�صرعية يف عمان التوثيقات

الرقم: 9/3

التاريخ: 1441/5/21 هـ

املوافق: 2020/1/16م

مذكرة تبليغ بالن�صر

�صادرة عن حمكمة عمان التوثيقات 

ال�صرعية

بخ�سو�ض تبليغ  املدعوة:

 انيال مان�ش �صاه
عمان  يف  لها  اقامة  مكان  اآخر  اجلن�سية  /امريكية 

وحاليًا جمهولة مكان االقامة خارج البالد.

العقد  ب�سحيح  بك  الداخل  زوجك  باأن  اعلمك 

تزوج  قد  مقابلة  الرحيم  عبد  علي  �ساهر  ال�سرعي 

ال�سف�سايف/ فوزيه  ا�سمها  ثانية  زوجة  عليك 

مغربية اجلن�سية مبوجب عقد الزواج رقم 2119923 

لدى هذه املحكمة بتاريخ 2020/1/16م وعليه جرى 

تبليغك ذلك ح�سب االأ�سول حتريراً يف 1441/5/21 هـ 

وفق 2020/1/16م.

قا�صي حمكمة عمان التوثيقات ال�صرعية

تركي �صامل املرازقه

حمكمة �صلح جزاء املفرق

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه مدعى عليه 

باحلق ال�صخ�صي/بالن�صر

رقم الدعوى : 3-21/)2020-127( 

- �صجل عام  الهيئة/القا�صي: �صعد حممد 

�صعد العنانزه

ا�سم امل�ستكى عليه: 

كمال خليل احمد خاطر.
العمر: 54 �سنة.

مزرعة  بجانب  املفرق/املنيفه  العنوان: 

اجلنيدي.

التهمة: �سيك ال يقابله ر�سيد )421(.

املوافق  الثالثاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2020/1/28 ال�ساعة 09:00 للنظر يف الدعوى 

العام  احلق  عليك  اقامها  والتي  اعاله  رقم 

وم�ستكي موؤ�س�سة االقرا�ض الزراعي.

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك  

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االأحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�صريبة 

مذكرة تبليغ ظنني / بالن�صر 

رقم الدعوى 47 - 17 / )14 - 2020( 

- �صجل عام  الهيئة/القا�صي : جمانه 

�صامل احمد القماز

ا�سم الظنني :

 1- �صركة يو�صف ابو بكر و�صركاه.

 2- يو�صف حممد احمد ابو بكر.

 3- �صميه نظمي امني عبد النا�صر.

العمر 17 �سنة

العنوان : عمان/عمان/خلدا - رقم الهاتف: 

0795918638

التهمة : تهرب �سريبي.

املوافق  االربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2020/1/22 ال�ساعة 09:00 للنظر يف الدعوى 

العام  احلق  عليك  اقامها  التي  اأعاله  رقم 

وم�ستكي 

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك 

االأحكام املن�سو�ض عليها يف قانون اجلمارك 

وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية.

انذار عديل بوا�صطة كاتب عدل �صرق عمان االأكرم

رقم 2020/86 - �صجل عام

الوطني  رقمه   ، ليلى  اأبو  مو�سى  احمد  نا�سر  املنذر: 

جممع   - احل�سني  جبل  عنوانه:   ،9671029544

ال�شرقاوي - ط 4 - وكيله املحامي ماجد العار�سة.

رقمه  قنديل،  احمد  �سامل  حممد  اليه:  املنذر 

 - طرببور   - عمان  عنوانه:   ،  9741000160 الوطني 

منطقة طارق - �سارع اروى بنت عبد املطلب عمارة 

رقم )60( ط2.

خمت�سر االنذار:

بقيمة  امانة  �سند  يل  حررمت  باأنكم  تعلمون   -1

بتاريخ  وذلك  دينار  األف  ع�سرين   )20000(

2019/2/19 وم�ستحق الوفاء عند الطلب.

2- انذركم ومن تاريخ تبلغكم لهذا االنذار ب�سرورة 

األف  املبلغ املدعى به  والبالغ )20000( ع�سرون  دفع 

تاريخًا  االنذار  لهذا  تبلغكم  تاريخ  واعتبار  دينار 

للوفاء يل بقيمة هذا املبلغ.

3- وعليه فاإنني انذركم ب�سرورة دفع املبلغ والبالغ 

لهذا  تبلغكم  تاريخ  من  دينار  األف  ع�سرون   )20000(

االنذار وبعك�ض ذلك �سوف اأكون م�سطراً ملالحقتكم 

هذا  بقيمة  للمطالبة  �سدكم  دعوى  واقامة  ق�سائيًا 

ال�سند والبالغ )20000( ع�سرون األف دينار.

املحاماة  واأتعاب  وامل�ساريف  الر�سوم  وت�سمينكم 

وحتى  اال�ستحقاق  تاريخ  من  القانونية  والفائدة 

ال�سداد التام واأية حقوق اخرى ي�سمنها القانون.

وقد اعذر من انذر
وكيل املنذر

املحامي ماجد العار�صة

حمكمة �صلح جزاء املفرق

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه مدعى عليه 

باحلق ال�صخ�صي/بالن�صر

رقم الدعوى : 3-21/)2020-101( - 

�صجل عام  الهيئة/القا�صي: حممد احمد 

علي املحا�صنه

ا�سم امل�ستكى عليه: 

موؤمن عمر نايف عتوم.
العمر: 23 �سنة.

قرب   - اجلنوبي  املفرق/احلي  العنوان: 

�سوبرماركت االأمل.

التهمة: �سيك ال يقابله ر�سيد )421(.

املوافق  الثالثاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2020/1/28 ال�ساعة 09:00 للنظر يف الدعوى 

العام  احلق  عليك  اقامها  والتي  اعاله  رقم 

وم�ستكي موؤ�س�سة االقرا�ض الزراعي.

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك  

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االأحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية.

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن بداية حقوق عمان املوقرة

رقم الدعوى: )2019/1326(  تاريخ 

�صدور القرار )2019/4/15(

املدعي : البنك االأهلي االردين.

للقانون  املتحدون  �سركة   : وكيلها 

هاتف  طهبوب  احمد  املحامي   - والتحكيم 

.)065548787(

املدعى عليه: 

�صمري عي�صى حممود مرازيق.

م�سجد  جر�ض/رميون/قرب  وعنوانه: 

قدمي.

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  الزام 

املبلغ املدعى به والبالغ )14947.452( دينار 

وامل�ساريف  الر�سوم  عليه  املدعى  وت�سمني 

حماماة  اتعاب  بدل  دينار   )748( ومبلغ 

املطالبة  تاريخ  من  القانونية  والفائدة 

وحتى ال�سداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة

رقم الدعوى: )2019/2322(  تاريخ 

�صدور القرار )2019/2/21(

املدعي : البنك االأهلي االردين.

للقانون  املتحدون  �سركة   : وكيلها 

هاتف  طهبوب  احمد  املحامي   - والتحكيم 

.)065548787(

املدعى عليه: 

حممد احمد ح�صن بني عبد 

الرحمن.
ال�سفا/ الكوره/جنني  اربد/لواء  وعنوانه: 

قرب املحول.

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  الزام 

دينار   )1050.462( والبالغ  به  املدعى  املبلغ 

وامل�ساريف  الر�سوم  عليه  املدعى  وت�سمني 

ومبلغ )52( من املبلغ املحكوم به بدل اتعاب 

تاريخ  من   ٪9 القانونية  والفائدة  حماماة 

املطالبة وحتى ال�سداد التام.

انذار ف�صل ب�صبب التغيب

املنذر : خمتربات اجلنوب 

الهند�صية 
املنذر له : 

حممد تي�صري مد اهلل 

املجايل 
مكان  عن  تغيبت  حيث 

تاريخ  منذ  عملك 

ولغاية    2019/12/15

وبدون  االنذار  تاريخ 

مربر  اأي  او  قانوين  �سبب 

رغم تكرار االت�سال معك 

�سندا  و  مرة  من  والأكثـر 

االردين  العمل  لقانون 

فاقدا  تعترب  فانك 

للوظيفة .

حمكمة �صلح جزاء املفرق

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه/بالن�صر

رقم الدعوى : 3-21/)2019-6095( 

- �صجل عام  الهيئة/القا�صي: �صعد حممد 

�صعد العنانزه

ا�سم امل�ستكى عليه:

 1- �صركة االآثار ل�صناعة االلبان. 

2- حممود �صرور عبد اهلل الزعبي.

العمر: 7 �سنة

العنوان: املفرق/الدجنية.

التهمة: �سيك ال يقابله ر�سيد )421(.

املوافق  االحد  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2020/1/26 ال�ساعة 09:00 للنظر يف الدعوى 

العام  احلق  عليك  اقامها  والتي  اعاله  رقم 

الزراعي  االقرا�ض  موؤ�س�سة  وم�ستكي 

واآخرون.

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك  

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االأحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنح اجلمارك  

مذكرة تبليغ ظنني / بالن�صر 

رقم الدعوى 48 - 17 / )1576 - 

2019( - �صجل عام  الهيئة/القا�صي اياد 

انور ح�صن اجلريودي
ا�سم الظنني

 1- �صركة فريال عبد الكرمي ح�صن 

الزعبي و�صريكها.

 2- ن�صال فرحات احمد ال�صرباتي.

 3- ابراهيم ح�صني احمد ابو من�صار. 

4- عمر حممد حممود املجفت.

 5- فريال عبد الكرمي ح�صن الزعبي.
املهنة: �سركة.

العنوان: عمان/ال يوجد عنوان وا�سح.

كاذبة  م�ستندات  قوائم  تقدمي  التهمة: 

)204/ل(.

املوافق  االربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2020/1/22 ال�ساعة 09:00 للنظر يف الدعوى 

العام  احلق  عليك  اقامها  التي  اأعاله  رقم 

وم�ستكي مدعي عام اجلمارك.

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك 

االأحكام املن�سو�ض عليها يف قانون اجلمارك  

وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنايات )جنايات 

�صغرى( مادبا

مذكرة تبليغ متهم

رقم الدعوى 5-12/ )1 - 2020( - 

�صجل عام  الهيئة/القا�صي هيئة اجلنايات 

الثانية
ا�سم املتهم 

احمد حممد مو�صى احلوامته 
العمر: 28 �سنة

حمل  �ساحب  ال�سرقي  مادبا/احلي  العنوان: 

رقم   -  0778819181 ت:  ومنا�سبات  افراح 

الهاتف: 0778819181

 -  )1/467( العامة  الراحة  اقالق  التهمة: 

ا�سرام   -  )445( الغري  مبال  ال�سرر  احلاق 

بداللة   372( ان�سان  وفاة  عنه  جنم  حريق 

ق�سداً  احلريق  ا�سرام   -  ))369  ،368( املادة 

 -   )1/368( واملخازن  والور�ض  االأبنية  يف 

وحيازة  حمل   -  )334( الب�سيط  االيذاء 

ال�سالمة  على  واخلطرة  احلادة  االدوات 

.)156(

املوافق  االربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2020/1/22 ال�ساعة 09:00 للنظر يف الدعوى 

العام  احلق  عليك  اقامها  التي  اأعاله  رقم 

املليطي  ا�سماعيل  حممد  رائد  وم�ستكي 

واآخرون.

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن �صلح حقوق عمان املوقرة

رقم الدعوى: )2019/2257(  تاريخ 

�صدور القرار )2019/2/24(

املدعي : البنك االأهلي االردين.

للقانون  املتحدون  �سركة   : وكيلها 

هاتف  طهبوب  احمد  املحامي   - والتحكيم 

.)065548787(

املدعى عليه: حممد لطفي �سليم ال�سعدي.

العنقاء/ اربد/ال�سريح/حي  وعنوانه: 

قرب ادارة ال�سري.

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  الزام 

دينار   )862.112( والبالغ  به  املدعى  املبلغ 

وامل�ساريف  الر�سوم  عليه  املدعى  وت�سمني 

بدل  به  املحكوم  املبلغ  من   )٪5( ومبلغ 

اتعاب حماماة والفائدة القانونية من تاريخ 

املطالبة وحتى ال�سداد التام.

حمكمة �صلح جزاء املفرق

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه مدعى عليه 

باحلق ال�صخ�صي/بالن�صر

رقم الدعوى : 3-21/)2020-100( 

- �صجل عام  الهيئة/القا�صي: �صعد حممد 

�صعد العنانزه

ا�سم امل�ستكى عليه:

 ح�صن �صلمان كايد امل�صيب.
العمر: 49 �سنة.

قرب   - املفرق/اخلالدية  العنوان: 

املت�سرفية.

التهمة: �سيك ال يقابله ر�سيد )421(.

املوافق  الثالثاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2020/1/28 ال�ساعة 09:00 للنظر يف الدعوى 

العام  احلق  عليك  اقامها  والتي  اعاله  رقم 

وم�ستكي موؤ�س�سة االقرا�ض الزراعي.

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك  

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االأحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�صريبة 

مذكرة تبليغ ظنني / بالن�صر 

رقم الدعوى 47 - 17 / )11 - 2020( 

- �صجل عام  الهيئة/القا�صي : لبنى علي 

بركات االبراهيم

ا�سم الظنني : 

جواد ها�صم ر�صيد اأبو �صعد.
العمر 37 �سنة

�سارع   - عمان  عمان/جبل   : العنوان 

حمالت   - احلاووز  دوار  بجانب   - البحرتي 

خالد للتدخني - رقم الهاتف: 0795203077

التهمة : تهرب �سريبي.

املوافق  االربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2020/1/22 ال�ساعة 09:00 للنظر يف الدعوى 

العام  احلق  عليك  اقامها  التي  اأعاله  رقم 

وم�ستكي 

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك 

االأحكام املن�سو�ض عليها يف قانون اجلمارك 

وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية.

دائرة تنفيذ الزرقاء

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية: 11-10/)2019-14433( 

- �صجل عام - ك

ا�سم املحكوم عليه/املدين:

 1- ع�صام عماد الدين عز الدين 

ال�صريف. 2- عرفات عماد الدين عز 

الدين ال�صريف.
الزرقاء/الزرقاء/بريين/حي  عنوانه: 

 - �سديفات  خالد  حمالت  الب�ساتني/خلف 

رقم الهاتف: 0792531380

رقم االعالم/ال�سند التنفيذي: 1

حمل �سدوره: الزرقاء.

والر�سوم  دينار   5000 به/الدين:  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واأتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان  وجدت.

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  اأن  عليك  يجب 

اىل  االخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يومًا 

الب�سيتي  �سامي  �سركة  له/الدائن  املحكوم 

و�سركاه املبلغ املبني اأعاله.

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واإذا 

القانونية،  الت�سوية  تعر�ض  اأو  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونًا بحقك.

ماأمور التنفيذ الزرقاء

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن بداية حقوق عمان املوقرة

رقم الدعوى: )2019/2845(  تاريخ 

�صدور القرار )2019/7/21(

املدعي : بنك االأهلي االردين.

للقانون  املتحدون  �سركة   : وكيلها 

هاتف  طهبوب  احمد  املحامي   - والتحكيم 

.)065548787(

املدعى عليه: 

علي �صليم جدعان اجلنيدي.

ج�سر  الغربي/قرب  الرمثا/احلي  وعنوانه: 

الطره الرئي�سي.

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  الزام 

املبلغ املدعى به والبالغ )11863.821( دينار 

وامل�ساريف  الر�سوم  عليه  املدعى  وت�سمني 

حماماة  اتعاب  بدل  دينار   )593( ومبلغ 

املطالبة  تاريخ  من  القانونية  والفائدة 

وحتى ال�سداد التام.

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن بداية حقوق عمان املوقرة

رقم الدعوى: )2019/2600(  تاريخ 

�صدور القرار )2019/7/16(

املدعي : البنك االأهلي االردين.

للقانون  املتحدون  �سركة   : وكيلها 

هاتف  طهبوب  احمد  املحامي   - والتحكيم 

.)065548787(

املدعى عليه: 

غ�صان عبد العزيز �صالمه 

العتوم.
اجلامع  جر�ض/�سوف/قرب  وعنوانه: 

العمري.

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  الزام 

املبلغ املدعى به والبالغ )10416.105( دينار 

وامل�ساريف  الر�سوم  عليه  املدعى  وت�سمني 

بدل  به  املحكوم  املبلغ  من   )520( ومبلغ 

اتعاب حماماة والفائدة القانونية من تاريخ 

املطالبة وحتى ال�سداد التام.

حمكمة بداية جزاء - جنح اجلمارك  

مذكرة تبليغ ظنني / بالن�صر 

رقم الدعوى 48 - 17 / )1624 - 

2019( - �صجل عام  الهيئة/القا�صي  

�صامر احمد عبد الكرمي الطراونه

ا�سم الظنني

 1- نر�صيان لال�صترياد والت�صدير/

موؤ�ص�صة حممد ا�صماعيل ابراهيم 

الزعبي.

 2- حممد ا�صماعيل ابراهيم الزعبي.

العمر: 6 �سنة

العنوان: عمان/ال يوجد عنوان وا�سح.

كاذبة  م�ستندات  قوائم  تقدمي  التهمة: 

)204/ل(.

املوافق  االثنني  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2020/1/27 ال�ساعة 09:00  للنظر يف الدعوى 

العام  احلق  عليك  اقامها  التي  اأعاله  رقم 

وم�ستكي مدعي عام اجلمارك.

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك 

االأحكام املن�سو�ض عليها يف قانون اجلمارك  

وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية.

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن بداية حقوق عمان املوقرة

رقم الدعوى: )2019/1308(  تاريخ 

�صدور القرار )2019/4/15(

املدعي : بنك االأهلي االردين.

للقانون  املتحدون  �سركة   : وكيلها 

هاتف  طهبوب  احمد  املحامي   - والتحكيم 

.)065548787(

املدعى عليه: 

نها حممود �صالمه العر�صان..

الفاحت/قرب  حممد  مادبا/حي  وعنوانه: 

املحكمة القدمية/ال�سقة رقم 113.

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  الزام 

املبلغ املدعى به والبالغ )23273.892( دينار 

وامل�ساريف  الر�سوم  عليه  املدعى  وت�سمني 

حماماة  اتعاب  بدل  دينار   )1000( ومبلغ 

املطالبة  تاريخ  من  القانونية  والفائدة 

وحتى ال�سداد التام.

حمكمة �صلح جزاء املفرق

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه مدعى باحلق 

ال�صخ�صي/بالن�صر

رقم الدعوى : 3-21/)2020-97( - 

�صجل عام  الهيئة/القا�صي: �صعد حممد 

�صعد العنانزه

ا�سم امل�ستكى عليه:

م�صطفى توفيق فوزي اخلف�ش.
العمر: 49 �سنة.

بجانب   - ال�سرقي  املفرق/احلي  العنوان: 

م�ست�سفى املفرق للن�سائية.

التهمة: �سيك ال يقابله ر�سيد )421(.

املوافق  الثالثاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2020/1/28 ال�ساعة 09:00 للنظر يف الدعوى 

العام  احلق  عليك  اقامها  والتي  اعاله  رقم 

وم�ستكي موؤ�س�سة االقرا�ض الزراعي.

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك  

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االأحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية.

مذكرة تبليغ قرار حكم

�صادرة عن بداية حقوق عمان املوقرة

رقم الدعوى: )2019/742(  تاريخ 

�صدور القرار )2019/3/26(

املدعي : بنك االأهلي االردين.

للقانون  املتحدون  �سركة   : وكيلها 

هاتف  طهبوب  احمد  املحامي   - والتحكيم 

.)065548787(

املدعى عليه: 

فادي حممد علي احلمد.

البلد/ ال�سام/و�سط  الرمثا/خط  وعنوانه: 

قرب مركز حرثا.

الزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية املبلغ 

وت�سمني  دينار   )12055( والبالغ  به  املدعى 

ومبلغ  وامل�ساريف  الر�سوم  عليه  املدعى 

والفائدة  حماماة  اتعاب  بدل  دينار   )603(

القانونية من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد 

التام.

حمكمة اجلمارك االبتدائية

مذكرة علم وخرب تبليغ اعالم حكم جزائي �صادر عن 

حمكمة اجلمارك البدائية - جنح اجلمارك

رقم الدعوى اجلزائية: 2018/773
تاريخ �سدور القرار: 2019/1/31

ا�سم امل�ستكي: مدعي عام اجلمارك

ا�سم املحكوم عليهم: 

حممد نايل حممد العجارمه

ابراهيم �صحده من�صور الربايعه

احمد عبد اهلل عي�صى اخلطيب

ا�صامه عايد غنام الفيومي

ان�ش جميل حممد الذيابات
عنوان املطلوب تبليغهم: عمان/غري معروف

خال�سة احلكم ومدرجاته : تقرر املحكمة ما يلي: 

اأوال : ادانة االظناء واحلكم عليهم مبا يلي : 

- عماًل باأحكام املادة 72 من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة اال�سد 

وهي الغرامة مائتي دينار والر�سوم بحق كل واحد من االظناء. 

التالية  بالغرامات  والت�سامن  بالتكافل  االظناء  الزام   : ثانيًا 

باعتبارها تعوي�سات مدنية: 

- بالن�سبة للب�سائع امل�سبوطة: 

من  206/ب/2  املادة  باأحكام  عماًل  وذلك  دينار   )175008  ( مبلغ   -1

قانون اجلمارك بواقع مثلي الر�سوم. 

2- مبلغ )764190 دينار و 506 فل�ض ( بواقع مثلي ال�سريبه وذلك 

عماًل باأحكام املادة )31( من قانون ال�سريبة العامة على املبيعات. 

3- م�سادرة امل�سبوطات. 

- بالن�سبة للب�سائع املت�سرف بها: 

من  206/ب/2  املادة  باأحكام  عماًل  وذلك  دينار(   32992  ( مبلغ   -1

قانون اجلمارك بواقع مثلي الر�سوم.

املادة  باأحكام  عماًل  وذلك   ) فل�ض   228 و  دينار   139995  ( مبلغ   -2

مثلي  بواقع  املبيعات  على  العامة  ال�سريبة  قانون  من   )31(

ال�سريبة. 

احلجز  من  لنجاتها  وذلك  م�سادره  بدل  دينار(   37116  ( مبلغ   -3

عمال باحكام املادة 206/ج من قانون اجلمارك. 

رقم  التهريب  يف  ا�ستعملت  التي  احلاويه  م�سادرة   -4

INKU6204889 عمال باحكام املادة 206/د من قانون اجلمارك. 
وا�سامة  اخلطيب  احمد  االظناء  بحق  الوجاهي  ومبثابة  حكمًا 

قاباًل  االظناء  باقي  بحق  وغيابيًا  لال�ستئناف  قاباًل  الفيومي 

لالعرتا�ض واال�ستئناف �سدر بتاريخ 2019/1/31. 

حمكمة بداية جزاء - جنح اجلمارك

مذكرة علم وخرب  تبليغ اعالم جزائي �صادرة عن 

حمكمة بداية جزاء - جنح اجلمارك

رقم الق�صية وتاريخ �صدور القرار: 17-48/

)660-2019( - �صجل عام  تاريخ �صدور القرار: 

2019/6/24

م�ستكي: دائرة اجلمارك العامة واآخرون.

ا�سم املحكوم عليه:

 1- �صركة احلبيبات النقية لتدوير البال�صتيك.

 2- �صركة العهد اجلديد للتجارة والتخزين.

عنوان املطلوب تبليغه: املوقر/املناطق احلرة - املوقر

املحكمة  تقرر  تقدم  ما  كل  على  تاأ�سي�سًا  عليه   : احلكم  خال�سة 

ما يلي: 

الظنينة  اإدانة  اجلزائية  االأ�سول  من   )177( باملادة  عماًل  اأواًل: 

التهريب  بجنحتي  البال�ستيك  لتدوير  النقية  احلبيبات  �سركة 

 203( املادتني  الأحكام  خالفًا  ال�سريبي  والتهرب  اجلمركي 

ال�سريبة  قانون  من   )30( واملادة  اجلمارك  قانون  من  و204/ح( 

العامة على املبيعات واحلكم عليهما مبا يلي: 

العقوبة  تنفيذ  العقوبات  قانون  من   )72( املادة  باأحكام  عماًل   -1

االأ�سد بحقهما وهي الغرامة )200( مائتي دينار والر�سوم. 

التالية  بالغرامات  والت�سامن  بالتكافل  الظنينتني  اإلزام  ثانيا: 

تعوي�سات مدنية: 

1- مبلغ )64310( دينار بواقع مثلي الر�سوم تعوي�ض مدين لدائرة 

اجلمارك عماًل باملادة )206/ب/3( من قانون اجلمارك. 

مدين  تعوي�ض  املبيعات  �سريبة  مثلي  دينار   )35512( مبلغ   -2

لدائرة ال�سريبة العامة على املبيعات عماًل باملادة )31( من قانون 

ال�سريبة العامة على املبيعات. 

املهربة  الب�ساعة  قيمة  دينار   )119969( مبلغ  م�سادرة  بدل   -3

قانون  من  )206/ج(  باملادة  عماًل  املوحدة  الر�سوم  اليها  م�سافًا 

اجلمارك كون كامل الب�ساعة جنت من احلجز. 

نوع اجلرم : تهريب 

نوع احلكم : غيابي

اإخطار �صادر عن دائرة تنفيذ عني البا�صا

الرقم : )2018/1341ك( �صجل عام

ا�سم املحكوم عليه : 

زيد حممد يو�صف م�صلح.
عنوانه: جمهول مكان االإقامة.

رقم االإعالم/ ال�سند التنفيذي : 1.

حمل �سدوره: تنفيذ عني البا�سا.

دينار(   3938.808( به:  املحكــــــــوم 

واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دينار 

املحاماة اإن وجدت. 

خم�سة  خالل  توؤدي  اأن  عليك  يجب 

هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يومًا  ع�سر 

االإخطار اإىل املحكوم له الدائن البنك 

اأعاله،  املبني  املبلغ  االأردين  االإ�سالمي 

توؤدي  ومل  املدة  هذه  اأنق�ست  واإذا 

الت�سوية  تعر�ض  اأو  املذكور  الدين 

التنفيذ  دائرة  �ستقوم  القانونية 

مببا�سرة املعامالت التنفيذية الالزمة 

قانونًا بحقك.

ماأمور التنفيذ 

اإخطار �صادر عن دائرة تنفيذ �صمال عمان

الرقم : )2019/6340ك( �صجل عام

ا�سم املحكوم عليه :

 ع�صام جميل توفيق �صحرور.
عنوانه: جمهول مكان االإقامة.

 : التنفيذي  ال�سند  االإعالم/  رقم 

13775

حمل �سدوره: تنفيذ �سمال عمان.

دينار(   688.260( به:  املحكــــــــوم 

واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دينار 

املحاماة اإن وجدت. 

خم�سة  خالل  توؤدي  اأن  عليك  يجب 

هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يومًا  ع�سر 

االإخطار اإىل املحكوم له الدائن البنك 

اأعاله،  املبني  املبلغ  االأردين  االإ�سالمي 

توؤدي  ومل  املدة  هذه  اأنق�ست  واإذا 

الت�سوية  تعر�ض  اأو  املذكور  الدين 

التنفيذ  دائرة  �ستقوم  القانونية 

مببا�سرة املعامالت التنفيذية الالزمة 

قانونًا بحقك.

ماأمور التنفيذ

اإخطار �صادر عن دائرة تنفيذ عني البا�صا

الرقم : )2018/1342ك( �صجل عام

ا�سم املحكوم عليه : 

زيد حممد يو�صف م�صلح.
عنوانه: جمهول مكان االإقامة.

رقم االإعالم/ ال�سند التنفيذي : 1.

حمل �سدوره: تنفيذ عني البا�سا.

دينار(   1869.600( به:  املحكــــــــوم 

واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دينار 

املحاماة اإن وجدت. 

خم�سة  خالل  توؤدي  اأن  عليك  يجب 

هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يومًا  ع�سر 

االإخطار اإىل املحكوم له الدائن البنك 

اأعاله،  املبني  املبلغ  االأردين  االإ�سالمي 

توؤدي  ومل  املدة  هذه  اأنق�ست  واإذا 

الت�سوية  تعر�ض  اأو  املذكور  الدين 

التنفيذ  دائرة  �ستقوم  القانونية 

مببا�سرة املعامالت التنفيذية الالزمة 

قانونًا بحقك.

ماأمور التنفيذ 

اعالن بيع رابع 

�صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية جر�ش 

يف الق�صية التنفيذية رقم  2018/2311

املحكوم له : البنك اال�صالمي االردين 

املحكوم عليه : وجيه كايد مفلح عبيدات
البنك  )املرتهن(  له  املحكوم  بني  املتكونة  التنفيذية  الدعوى  يف  العلني  املزاد  يف  للبيع  مطروح  بانه  للعموم  يعلن 

اال�سالمي االردين وكيله املحامي �سامل اأبو غاليه و املحكوم عليه )الراهن( وجيه كايد مفلح عبيدات ، قطعة االر�ض 

رقم 7 حو�ض 6 خلة الدالية  من ارا�سي احل�سنيات - جر�ض و تبلغ م�ساحتها 10372م2 

خارج  املريي  نوع  من  هي  و  احل�سنيات  بلدة  من  اجلنوبيه  اجلهه  يف  الدعوى  مو�سوع  القطعة  تقع   : القطعة  و�سف 

اال�سجار  و  الزيتون   ا�سجار  بع�ض  عليها  تنمو  املباين  من  خالية  البناء  و  للزراعة  �ساحلة  حمراء  تربتها  و  التنظيم 

الزاوية  من  الواقع  على  مفتوح  غري  طريق  القطعة  اىل  ي�سل  اخلدمات  اليها  ت�سل  ال  مهملة  االر�ض  و  احلرجية 

ال�سمال  اىل  اجلنوب  من  تنحدر  القطعة  و  القطعة  جنوب  من  املار  املعبد  ال�سارع  اىل   ، للقطعة  ال�سرقية  اجلنوبية 

انحدار متو�سط 

التقدير :

 م�ساحة االر�ض الكلية ت�ساوي 10372 م 2 

10372 م2 *3.5 = 36302 دينار قيمه االر�ض وو ما عليها من ا�سجار حرجية يوجد  بالقطعة )50( �سجرة زيتون عمر 

ال�سجرة 20 �سنه نقدر قيمة ال�سجرة لكل �سنة 7 دنانري.

50*20*7=7000 دينار قيمة ا�سجار الزيتون

و عليه تكون قيمة االر�ض االجمالية و ما عليها من ا�سجار الزيتون احلرجية ت�ساوي 36302+7000=43302 دينار قيمة 

االر�ض و ما عليها 

علمًا باأن الدائن البنك االإ�سالمي االأردين قد دخل املزاد العلني مببلغ )21651( دينار.

هذا  ن�سر  تاريخ  تلي  يومًا  ع�سر  خم�سة  خالل  ذلك  و  جر�ض  بداية  تنفيذ  دائرة  مراجعة  باملزاودة  يرغب  من  فعلى 

القيمة  من   ٪50 عن  املزادة  تقل  ال  ان  على  اأعاله،  االر�ض  لقطعة  املقدرة  القيمة  من   ٪10 معه  م�سطحبًا  االعالن 

اأن ال تقل ن�سبة ال�سم عن )2٪( من بدل املزايدة االأخرية، علمًا ان اجور الن�سر و الداللة تعود على  املقدرة، على 

املزاود االخري.

ماأمور تنفيذ حمكمة تنفيذ جر�ش
حمكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم /بالن�صر

رقم الدعوى5-1/)21570-2019(- �صجل عام 

تاريخ احلكم 2019/10/29

خلدمات  االأردنية  �سركة   : عنوانه  و  التبليغ  طالب 

الهواتف املتنقلة 

الثـروة  و  الطاقة  وزارة  بجانب  ال�سابع  الدوار  عمان 

املعدنية – جممع �شعبان ط 1

وكيله االأ�ستاذ : و�سام هايل القباعي 

املطلوب تبليغه و عنوانه :

جواد جازف �صامل حدادين
من  بالقرب  الكروم-  �سارع   – الثالث  الدوار   / عمان 

البنك االردين الكويتي – بناية رقم 8

خال�سة احلكم :منطوق احلكم

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

يلي:

االحكام  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 

)331(دينار و)500( فل�ض   .

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 )17( دينار اتعاب حماماة و الفائدة 

القانونية من تاريخ املطالبة  الواقع يف )2019/10/6( 

و حتى ال�سداد التام

حكمَا وجاهيا بحق املدعية و مبثابة الوجاهي بحق 

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

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

بن احل�سني املعظم  بتاريخ 2019/10/29

حمكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم /بالن�صر

رقم الدعوى5-1/)17084-2019(- �صجل عام 

تاريخ احلكم 2019/9/23
خلدمات  االأردنية  �سركة   : عنوانه  و  التبليغ  طالب 

الهواتف املتنقلة 

الثـروة  و  الطاقة  وزارة  بجانب  ال�سابع  الدوار  عمان 

املعدنية – جممع �شعبان ط 1

وكيله االأ�ستاذ : و�سام هايل القباعي

املطلوب تبليغه و عنوانه :

 فوؤاد ر�صا عبد علوه
 – فرا�ض  دوار  من  بالقرب   – احل�سني  جبل   / عمان 

�سارع خالد بن الوليد

خال�سة احلكم : 

احلكم  املحكمة  تقرر  تقدم  ما  على  وتا�سي�سا  وعليه 

مبا يلي :

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

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

العدلية   االحكام  جملة  من   )1818( املادة  و  البينات 

احلكم بالزام املدعى عليه  بان توؤدي للمدعية  مبلغ 

وقدره )262( دينار و )113( فل�ض  .

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

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

الر�سوم  عليه  املدعى  ت�سمني  املحامني  نقابة  قانون 

و امل�ساريف و مبلغ )13( دينار بدل  اتعاب حماماة و 

و  املطالبة  تاريخ  من   )٪9( بواقع  القانونية  الفائدة 

حتى ال�سداد التام .

لال�ستئناف  قابال  املدعي  بحق  وجاهيا  قرارا  

قابال  عليه  املدعى  بحق  الوجاهي  مبثابة  و 

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

املعظم  احل�سني  بن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  اجلاللة 

بتاريخ 2019/9/23

اعالن عطاء

�صادر عن �صلطة اقليم البرتا التنموي ال�صياحي

والراغبون  فوق،  فما  الرابعة  بالفئة  الطرق  جمال  يف  امل�سنفون  املقاولون  يدعى 

باال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة �سلطة اقليم البرتا التنموي ال�سياحي، اعتباراً 

من يوم الثالثاء املوافق 2020/1/21 وفقًا لل�شروط التالية:

قيمة كفالة و�سف العملرقم العطاء

دخول العطاء

ثمن ن�سخة 

العطاء

م�سروع فتوحات م خ 2020/1

واعادة تاأهيل 

�سوارع الطيبة

)300( دينار غري )٪3(

م�سرتدة

املوافق  الثالثاء  يوم  ظهر  من  الثانية  ال�ساعة  العطاء  ن�سخ  لبيع  موعد  اآخر   -1

.2020/2/11

2- تودع العرو�ض يف �سندوق العطاءات يف موعد اق�ساه ال�ساعة الثانية ع�سرة من 

ظهر يوم االربعاء املوافق 2020/2/12.

3- على املتقدم للعطاء اح�سار �سهادة ت�سنيف �سارية املفعول.

خطي  تفوي�ض  مبوجب  ينيبه  من  اأو  نف�سه  للمقاول  اال  العطاء  وثائق  ت�سلم  ال    -4

موقع وخمتوم بخامته.

5- ر�سوم االعالن على من ير�سو عليه العطاء مهما بلغت.

6- لالطالع على وثيقة العطاء يرجى زيارة موقعنا االلكرتوين:

www.pdtra.gov.jo 

رئي�ش جمل�ش املفو�صني

د. �صليمان علي الفرجات



وزارة العدل

دائرة تنفيذ عمان

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 )32853- 2019( 

�شجل عام ك

ا�سم املحكوم عليه / املدين :

عالء �شربي رم�شان االعرج
العنوان: عمان / طلوع امل�سدار بعد املقربة 

مرت   200 بعد  ال�سمال  جهة  الطلوع  على 

مفرو�سات ا�سماعيل عبد اجلواد 

رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 20 

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ عمان

والر�سوم  دينار   2000  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

جهاد عبد اجلبار حممد حمو 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

القانونية التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

ماأمور تنفيذ عمان

وزارة العدل

دائرة تنفيذ �شرق عمان

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-3 

)9276- 2019( �شجل عام - ك
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

عمران  ا�شعد  ع�شام  •احمد 
اخلواجا  حممد  �شعيد  •مراد 

�سامح  خلف   – طرببور  عمان/  العنوان:  

مول �سارع �سامل بن معقل عمارة 15

رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ �سرق عمان

والر�سوم  دينار   500  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت 

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هاذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

        حممد حممود احمد برجو�ض     

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

القانونية التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

ماأمور تنفيذ �شرق عمان

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 

)4842- 2019( �شجل عام 
ا�سم املحكوم عليهم / املدين :

اجلمل  خ�شر  ح�شني  •علي 
ربيع ابو  �شليم  حلمي  •�شليم 

م�سجد  مقابل  /املقابلني  عمان  العنوان:        

عطااهلل �سارع هزاع بناية رقم 22      

رقم االعالم ال�سند التنفيذي :  

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�سوم  دينار   1250  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

عامر ح�سن �سعيد البي�ساوي 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

القانونية التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل

دائرة تنفيذ �شرق عمان

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-3 )189- 

2020( �شجل عام - �ص
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

زيد جميل حممد ابو �شوميه 
�سارع  ال�سمايل  الها�سمي  عمان/  العنوان:  

خمبز  مقابل   – احل�سن  بن  را�سد  االمري 

ب�سمان عمارة 136 حمل �ساك لالحذية 

 /  1-3  : التنفيذي  ال�سند  االعالم  رقم 

)5084-2019( – �سجل عام  

تاريخه : 2019/10/23

حمل �سدوره : تنفيذ �سرق عمان

والر�سوم  دينار   6375  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت 

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

        نا�سر ر�سيد حممود قنديل     

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

القانونية التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

ماأمور تنفيذ �شرق عمان

وزارة العدل

حمكمه �شلح جزاء املزار اجلنوبي

مذكرة تبليغ م�شتكى عليه مدعي عليه 

باحلق ال�شخ�شي / بالن�شر

رقم الدعوى :3-42  )4 - 2020 ( 

�شجل عام

الهيئة/ القا�شي : معاذ فالح مو�شى 

ال�شالعني     
ا�سم امل�ستكى عليه : 

     �شمري م�شيب هوميل النعيمات  
العنوان : الكرك / ذات را�ض / قرب امل�سجد 

الكبري 

التهمه : �سيك ال يقابله ر�سيد )421(

املوافق  االربعاء   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2020/1/29

ال�ساعة : 9:00

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك احلق العام وم�ستكي : 

احمد علي �سامل ال�سبايله

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائيه.

وزارة العدل

دائرة تنفيذ املزار اجلنوبي 

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-42 )1330- 2019( 

�شجل عام ك

ا�سم املحكوم عليه / املدين : 

ان�ص م�شطفى عبداهلل م�شطفى 
العنوان: عمان / جمهول مكان االقامة 

رقم االعالم ال�سند التنفيذي :

تاريخه :

حمل �سدوره : تنفيذ املزار اجلنوبي 

والر�سوم  دينار   1036  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هاذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

�ساكر حممد م�سطفى الروا�سدة 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

القانونية التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

ماأمور تنفيذ املزار اجلنوبي 

وزارة العدل

دائرة تنفيذ عني البا�شا

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-19 

)1584- 2019( �شجل عام ك
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

يا�شر �شدقي �شالح طه
العنوان: عني البا�سا / ام الدنانري قرب م�سجد اللد   

رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 25

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ عني البا�سا

املحكوم به الدين : 2859 دينار والر�سوم وامل�ساريف 

واتعاب املحاماة ان وجدت والفائدة ان وجدت

تلي  يوما  ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

تبليغك هذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

�سركة ال�سغري لتجارة املواد الغذائية 

املبلغ املبني اعاله 

او  املذكور  الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

التنفيذ  دائرة  �ستقوم  القانونية  الت�سوية  تعر�ض 

الالزمة  التنفيذية  القانونية  املعامالت  مببا�سرة 

قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ عني البا�شا

وزارة العدل

حمكمه �شلح حقوق جنوب عمان 

مذكرة تبليغ موعد جل�شة للمدعى عليه 

/ بالن�شر

رقم الدعوى :1-2   )57- 2020 ( 

�شجل عام

الهيئة/ القا�شي : ختام ح�شني توفيق 

احلجاج   

ا�سم املدعى عليه وعنوانه : 

حممد فواز حممد ابوالقرم
مكتب   – عمان  جمرك   / عمان   : العنوان 

القرم 

املوافق  االثنني   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2020/1/20

ال�ساعة 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك املدعي :

ن�سال خمي�ض حممود قنزوعه

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنيه .

وزارة العدل

حمكمه �شلح حقوق �شمال عمان 

مذكرة تبليغ موعد جل�شة للمدعى عليه 

/ بالن�شر

رقم الدعوى :1-1   )5801- 2019 

( �شجل عام

الهيئة/ القا�شي : رائده عبد احلليم 

�شالح العرمان   
ا�سم املدعى عليه وعنوانه : 

حممد ربحي خليل �شعث
احمد  �سارع   – اجلبيهه   / عمان   : العنوان 

الطراونه – مقابل اجلمعية العلمية امللكيه 

رقم  – بناية  املركزي  ماركت  �سوبر  – قرب 
71 – الطابق الثاين 

املوافق  االثنني   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2020/1/27

ال�ساعة 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك املدعي :

خليل يو�سف احمد املقو�سي 

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنيه .

وزارة العدل

حمكمه �شلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�شر 

رقم الدعوى : 2-1 )3031-2019( �شجل عام

تاريخ احلكم : 2019/12/22

طالب التبليغ وعنوانه :

�سركة احلاج عمر �سليم املحي�سن واوالده

�سنرت  عمرو  عمارة  الكفاح  �سارع  الطيبة   / عمان 

فوق البنك االهلي ط2 مكتب رقم 206  

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

احمد مو�شى حممد ابو احلاج 
مقبل  ح�سن  علي  حمل  املركزي  ال�سوق   / عمان 

الزعاتيت و�سركاه 

خال�سة احلكم :

وعليه وتاأ�سي�سًا على ما تقدم تقرر املحكمة: 

1. عمال باحكام املواد )181و186و222و224( من قانون 

التجارة اإلزام املدعى عليه باأن يدفع للمدعية مبلغ 

)4000( دينار.

قانون  من  )161و166و167(  املواد  باأحكام  عمال   .2

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

نقابة املحامني ت�سمني املدعى عليه الر�سوم الن�سبية 

حماماة  اتعاب  دينار   )200( ومبلغ  وامل�ساريف 

على  ال�سيك  عر�ض  تاريخ  من  القانونية  والفائدة 

البنك امل�سحوب عليه  وحتى ال�سداد التام.

حكمًا وجاهيًا بحق املدعية ومبثابة الوجاهي بحق 

علنًا  وافهم  �سدر  لالعرتا�ض  قابال  عليه  املدعى 

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

ابن احل�سني حفظه اهلل ورعاه بتاريخ 2019/12/22. 

وزارة العدل

حمكمه �شلح جزاء �شمال عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�شر 

رقم الدعوى : 1-3 )5103-2019( �شجل عام

تاريخ احلكم : 2019/9/24 
طالب التبليغ وعنوانه : م�سطفى عبدالرحمن حمود 

عمان / ابو علندا – الدوار – ملحمة نواعري ال�سام 

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

عبد اهلل يحيى حممد اخلطاطبه
اركان  جممع   – مول  املختار  مقابل   – الريا�سية  املدينة   / عمان 

التجاري موؤ�س�سة اخلاطبة ملواد البناء 

خال�سة احلكم :

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

اأواًل:  بالن�سبة لل�سق اجلزائي  :

عمال باحكام املادة 177 من قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية اإدانة 

اإ�سدار �سيك ال  يقابله ر�سيد خالفا للمادة  امل�ستكى عليه بجرم 

املادة   العقوبات واحلكم عليها وعماًل باحكام ذات  421  من قانون 

باحلب�ض �سنة واحدة والر�سوم والغرامة مائة دينار والر�سوم.

ثانيًا : يف ال�سق احلقوقي:

عليه  امل�ستكى  الزام  التجارة  قانون  من   278 املادة  باأحكام  عماًل   

 )  6297( البالغة  ال�سيك   بقيمة  ال�سخ�سي  باحلق  عليه  املدعى 

الر�سوم  وت�سمينه  دينارا  وت�سعون  و�سبعة  ومائتني  االف  �ستة 

على  ال�سيك  عر�ض  تاريخ  من  القانونية  والفائدة  وامل�ساريف 

دينار   )  315  ( ومبلغ  التام  ال�سداد  حتى  و  عليه  امل�سحوب  البنك 

اتعاب حماماة .

و   ال�سخ�سي قابال لال�ستئناف  حكمًا  وجاهيا بحق املدعي باحلق 

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

قابال  ال�سخ�سي  باحلق  عليها  املدعى  عليه   امل�ستكى  بحق 

لالعرتا�ض �سدر وافهم علنا با�سم ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك 

عبد اهلل الثاين ابن احل�سني حفظه اهلل ورعاه بتاريخ 2019/9/24

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 

)7514- 2019( �شجل عام �ص
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

احمد ع�شام عي�شى باطا
العنوان: عمان / جبل التاج حاووز التاج       

 /  1-2   : التنفيذي  ال�سند  االعالم  رقم 

)2780-2019( �سجل عام

تاريخه : 2019/9/15

حمل �سدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�سوم  دينار   345  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

�سركة فينو�ض للكهرباء واالناره

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

القانونية التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل

حمكمه �شلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�شر 

رقم الدعوى : 5-1 )13032-2019( �شجل عام

تاريخ احلكم : 2019/9/17
الكفاوين  اجمد  �سركة   : وعنوانه  التبليغ  طالب 

و�سركاه          

عمان / ماركا ال�سمالية – �سارع خميمر جامو�ض  

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

مازن مفيد احمد الكيايل 
عمان / جبل احل�سني – �ض14 العلوي – عمارة 23

خال�سة احلكم :

ملا تقدم وتاأ�سي�سا عليه تقرر املحكمة: 

 )78 و  )1/202و2/199و1/967  املواد  باأحكام  عماًل   .1

قانـون  من   ) و1/11   10( واملادتني  املدين  القانون  من 

املدعى عليه بدفع مبلغ 3045( دينار  اإلزام  البينـات 

للمدعي . 

اأ�سول  166( من قانون  املواد )161 و  باأحكام  2. عماًل 

نقابة  قانون  من   )4/46( واملادة  املدنية  املحاكمات 

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

حماماة  اأتعاب  به(  املحكوم  املبلغ  من   %5  ( ومبلغ 

املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة 

وحتى ال�سداد التام . 

التنفيذ  قانون  "من  )7/و(  املادة  باأحكام  عمال    .3

املطلوب  املبلغ  قيمة  خم�ض  عليهما  املدعى  ت�سمني 

كن�سبة قانونية خلزينة الدولة. 

لال�ستئناف  قابال  املدعية  بحق  وجاهيًا  قراراً 

قاباًل  عليه  املدعى  بحق  الوجاهي  ومبثابة 

�ساحب  ح�سرة  با�سم  علنًا  واأفهم  �سدر  لالعرتا�ض 

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

املعظم )حفظه اهلل( بتاريخ 2019/9/17

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 

)7481- 2019( �شجل عام ك
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

عالء منر اني�ص البنا
امللعب  قرب  القوي�سمة   / عمان  العنوان:   

ا�سواق الدرة عمارة رقم 14 

رقم االعالم ال�سند التنفيذي :  1 

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�سوم  دينار   200  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

حممد حممود احمد برجو�ض 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

القانونية التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 

)6769- 2019( �شجل عام 
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

خالد عبد اللطيف حممد ابو غويله 
ح�سن  احلج  �ساحية   / عمان  العنوان:        

احلنان  م�ست�سفى  �سارع   59 رقم  عماره 

بالقرب من بقاله عبد اهلل عمر   

رقم االعالم ال�سند التنفيذي :  

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�سوم  دينار   2500  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

ن�سال حممد علي حجار 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

القانونية التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل

دائرة تنفيذ �شرق عمان

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-3 )191- 

2020( �شجل عام - ك
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

حممد ب�شري الرباوي الده�شان 
 / طارق   / ماركا   – عمان  عمان/  العنوان:  

العا�سمة – حي طرببور – �سارع نور �سلطان 

نزار باييف قرب ال�سهل االخ�سر 

رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 1 , 2 , 3

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ �سرق عمان

والر�سوم  دينار   300  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت 

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

        �سركة املدار�ض الكونية احلديثه 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

القانونية التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

ماأمور تنفيذ �شرق عمان

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )7142- 2019( 

�شجل عام ك

ا�سم املحكوم عليه / املدين :

الب�شتنجي  حممد  اهلل  عبد  •انعام 
الب�شتنجي  عي�شى  يون�ص  • اجمد 

 العنوان: عمان / القوي�سمة خريبة ال�سوق 

قرب  الهمي�سات  ابراهيم  �سارع  العا�سمة 

مدر�سة الوكالة 

رقم االعالم ال�سند التنفيذي :  1 

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�سوم  دينار   8000  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

احمد حممد �سالمه ابو ريا�ض 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

القانونية التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل

دائرة تنفيذ املزار اجلنوبي 

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-42 

)1238- 2019( �شجل عام ك
ا�سم املحكوم عليه / املدين : 

رعد فهد غ�شاب ال�شكارنه 
العنوان: عمان / جمهول مكان االقامة 

رقم االعالم ال�سند التنفيذي :

تاريخه :

حمل �سدوره : تنفيذ املزار اجلنوبي 

والر�سوم  دينار   312  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هاذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

�ساكر حممد م�سطفى الروا�سدة 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

القانونية التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

ماأمور تنفيذ املزار اجلنوبي 

وزارة العدل

حمكمه بداية حقوق �شمال عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�شر 

رقم الدعوى : 1-2 )1258- 2018( �شجل عام

تاريخ احلكم : 2019/12/16 

ذياب  علي  ه�سام  �سركة   : وعنوانه  التبليغ  طالب 

الزعبي و�سركاه   

عمان 

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

يو�شف  علي  حممد  •وليد 
يو�شف  علي  حممد  •ا�شرف 

عمان / �سويلح – ال�سارع الرئي�سي – طولكرم مول 

خال�سة احلكم :

وعليه وتاأ�سي�سًا ملا تقدم تقرر املحكمة ما يلي:-

البينات  قانون  من   11 و   10 املادتني  باأحكام  عمال   -1

اإلزام  العدلية  االأحكام  جملة  من   )1818( واملادة 

يدفعوا  باأن  والت�سامن  بالتكافل  عليهم  املدعى 

للمدعية مبلغ 11413 دينار و 954 فل�ض.

قانون  من  و167(  و166   161( املواد  باأحكام  عمال   -2

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

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

القانونية  والفائدة  حماماة  اأتعاب  دينار   571 ومبلغ 

وتثبيت  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من 

احلجز التحفظي. 

االوىل  عليها  واملدعى  املدعية  بحق  وجاهيًا  قراراً 

قاباًل  عليهم  املدعى  باقي  بحق  الوجاهي  ومبثابة 

�ساحب  ح�سرة  با�سم  علنا  واأفهم  �سدر  لال�ستئناف 

املعظم  احل�سني  ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  اجلاللة 

بتاريخ 2019/12/16

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )58- 

2020( �شجل عام �ص
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

منري عوده ن�شري حداد
العنوان: عمان / ابو علندا منطقة الرجيب 

املحجر        – عمارة 
رقم االعالم ال�سند التنفيذي :  1-2 )3094-

2017( �سجل عام

تاريخه : 2018/1/29

حمل �سدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�سوم  دينار   1145  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

ح�سني حممد حممود ابو زاكيه

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

القانونية التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل

حمكمه �شلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�شر 

رقم الدعوى : 5-1 )25773-2019( �شجل عام

تاريخ احلكم : 2019/12/11

طالب التبليغ وعنوانه : حيدر خ�سر علي الفران          

عمان / مرج احلمام – ا�سكان عاليه �سارع �سليمان ارفيفه العبادي 

24 – عمارة 

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

رائد تي�شري حممد عبدالرحمن 
عمان / �ساحية احلاج ح�سن – �ساره عبدالقادر اجلنيدي – عمارة 

103الطابق الثاين 

خال�سة احلكم :

لذلك, وهديًا مبا تقدم تقرر املحكمة احلكم مبا يلي :

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

و61  و60  و59   53 واملواد  املدين  القانون  من  و1/202   2/199 واملادتني 

مبلغًا  للمدعي  يدفع  باأن  عليه  املدعى  الزام  البينات  قانون  من 

وقدره 125 دينار.

اأ�سول  قانون  من  و163   1/161 املادتني  باأحكام  عماًل   : ثانيًا 

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

ثالثًا : عماًل باأحكام املادة 167 من قانون اأ�سول املحاكمات املدنية 

املطالبة  تاريخ  من  القانونية  بالفائدة  عليه  املدعى  الزام 

من   %  9 بن�سبة  التام  ال�سداد  حتى    2019/11/19 يف  الق�سائية 

املبلغ املحكوم به.

املدعى  بحق  الوجاهي  ومبثابة  املدعي  بحق  وجاهيًا  قراراً 

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  با�سم  علنًا  واأفهم  �سدر  )قطعيا(  عليه 

ورعاه(  اهلل  )حفظه  املعظم  احل�سني  ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك 

يف    2019/12/11

وزارة العدل

حمكمه �شلح حقوق �شحاب

مذكرة تبليغ حكم – بالن�شر 

رقم الدعوى : 7-1 )935-2019( �شجل عام

تاريخ احلكم : 2019/12/29 
الهم�سري  ورائد  زكيه  نورالدين  �سركة   : وعنوانه  التبليغ  طالب 

و�سركاهم     

عمان / �سارع االذاعة والتلفزيون- جممع الكركي التجاري   

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

�شماره حممود  كميل  •ن�شيم 
البال�شتيكيه  لل�شناعات  املدينه  •�شركة 

نعمه ابو  الرحيم  عبد  �شرار  •�شامر 
 LG سحاب / املدينة ال�سناعية – البوابة الثانية – مقابل �سركة�

خال�سة احلكم :

لذا وتاأ�سي�سًا على ما تقدم تقرر املحكمة ما يلي:-

عقد  ف�سخ  املدين  القانون  من   )246( املادة  باأحكام  عماًل  اأواًل:-   

االإيجار املربم بني املدعية واملدعى عليهم, واإلزام املدعى عليهم 

للمدعني  وت�سليمه  الدعوى,  هذه  يف  املو�سوف  املاأجور  باإخالء 

خاليًا من ال�سواغل.

القانون  من  و667(  و666  و202   199( املواد  باأحكام  عماًل  ثانيًا:- 

املدعى  اإلزام  العدلية,  االأحكام  جملة  من   )1818( واملادة  املدين, 

وقدره  مبلغًا  والت�سامن  بالتكافل  للمدعية  يدفعوا   بان  عليهم 

)11000( احدى ع�سر الف دينار. 

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

املدنية اإلزام املدعى عليهم بالفائدة القانونية بواقع )9%( وذلك 

من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام.

املحاكمات  اأ�سول  قانون  من   )161( املادة  باأحكام  عماًل  رابعًا:- 

املدنية اإلزام املدعى عليهم بالر�سوم وامل�ساريف. 

املحاكمات  اأ�سول  قانون  من   )166( املادة  باأحكام  عماًل  خام�سًا:- 

املادة )46( من قانون نقابة املحامني النظاميني  املدنية, وبداللة 

مقدارها  حماماة  اأتعاب  ببدل  عليهم  املدعى  اإلزام  االأردنيني 

)1000( ديناراً وذلك عن �سقي املطالبة والف�سخ.

املدعى  بحق  الوجاهي  ومبثابة  املدعني  بحق  وجاهيا  حكمًا 

�ساحب  ح�سرة  با�سم  علنًا  واأفهم  �سدر  لالعرتا�ض  قاباًل  عليهم 

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

حفظه اهلل ورعاه

 بتاريخ 2019/12/29.

وزارة العدل

حمكمه �شلح حقوق جنوب عمان 

مذكرة تبليغ موعد جل�شه للمدعى عليه  

/ بالن�شر

رقم الدعوى :1-2 )11- 2020 ( 

�شجل عام

الهيئة/ القا�شي: مارينا رائد ابراهيم 

حجازين  
ا�سم املدعى عليه وعنوانه : 

�شعيد ر�شاد �شعيد القطي�شات 
بنك  �سارع  علندا  ابو   / عمان   : العنوان 

 10 رقم  بناية  الكهف  اهل  �سارع  اال�سكان 

جممع املهند�س ابو متام ط2

املوافق  االربعاء   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2020/1/22

ال�ساعة 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك املدعي :

ا�سماعيل حممود �سليمان ابو عوده

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنيه .

وزارة العدل

حمكمه �شلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�شر 

رقم الدعوى : 2-1 )3748-2019( �شجل عام

تاريخ احلكم : 2019/12/9
طالب التبليغ وعنوانه :

عبا�ض حممد بدوي اجلبايل 

عمان 

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

بالل احمد بدوي اجلبايل 
عمان / القوي�سمة بالقرب من النفق 

خال�سة احلكم :

لذا وتاأ�سي�سًا على ما تقدم تقرر املحكمة ما يلي:-

قانون  من  و1/11(   10( املادتني  باأحكام  عماًل  اأوال:-   

قانون  من  و1/186/ب(  و1/181   222( واملواد  البينات, 

التجارة, اإلزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغًا 

وقدره )3500( دينار. 

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

بالفائدة  عليه  املدعى  اإلزام  املدنية,  املحاكمات 

ا�ستحقاق  تاريخ  من  وذلك   ,)%9( بواقع  القانونية 

اول كمبيالة وحتى ال�سداد التام.

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

بالر�سوم  عليه  املدعى  اإلزام  املدنية,  املحاكمات 

وامل�ساريف.

اأ�سول  قانون  من   )166( املادة  باأحكام  عماًل  رابعًا:- 

قانون  من   )46( املادة  وبداللة  املدنية,  املحاكمات 

املدعى  اإلزام  االأردنيني  النظاميني  املحامني  نقابة 

عليه ببدل اأتعاب حماماة مقدارها )175( دينار.

بحق  اعتباريا  وجاهيا  املدعي  بحق  وجاهيا  حكمًا 

املدعى عليه 

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

�ساحب اجلاللة الها�سمية امللك عبد اهلل الثاين ابن 

احل�سني املعظم حفظه اهلل ورعاه 

بتاريخ 2019/12/9.

وزارة العدل

دائرة تنفيذ الزرقاء

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-10 )13252- 2019( 

�شجل عام �ص

ا�سم املحكوم عليه / املدين :

فرا�ص حممد نبيل احمد الهق�ص
االق�سى  �ض  اجلديده  الزرقاء   – الزرقاء  العنوان: 

حمالت وا�سواق العد التنازيل للمواد التموينيه       

 )2019-2177(  1-10   : التنفيذي  ال�سند  االعالم  رقم 

�سجل عام

تاريخه : 2019/4/30

حمل �سدوره : تنفيذ الزرقاء

والر�سوم  دينار   1030.482  : الدين  به  املحكوم 

ان  والفائدة  وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

وجدت

تلي  يوما  ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

تبليغك هذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

�سركة �سامي كراد�سه و�سركاه

املبلغ املبني اعاله 

او  املذكور  الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

التنفيذ  دائرة  �ستقوم  القانونية  الت�سوية  تعر�ض 

الالزمة  التنفيذية  القانونية  املعامالت  مببا�سرة 

قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ الزرقاء

وزارة العدل

دائرة تنفيذ عمان

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 )32973- 2019( 

�شجل عام ك

ا�سم املحكوم عليه / املدين :

عفاف �شالح عبد النبي ال�شالمني 
الدله  دوار  احلمام  مرج   / عمان  العنوان: 

جممع ابناء املرحوم في�سل النهار 

رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 

تاريخه : 2020/1/5

حمل �سدوره : تنفيذ عمان

والر�سوم  دينار   2000  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

اياد تي�سري فار�ض العجلوين 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

القانونية التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

ماأمور تنفيذ عمان

وزارة العدل

دائرة تنفيذ �شحاب

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-7 )240- 2015( 

�شجل عام ك

ا�سم املحكوم عليه / املدين :

حممد ابراهيم �شعيد كحيل 
العنوان: �سحاب / �سحاب – حاره احل�سا�سنه 

القاهره – بقالة  القدمي  – املجمع 
 ,  12/12  : التنفيذي  ال�سند  االعالم  رقم 

 12/8 , 12/7 , 12/6 , 12/9 , 12/10 , 12/11

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ �سحاب

والر�سوم  دينار   875   : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هاذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

حممود خليف حممد العبيدات 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

القانونية التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

ماأمور تنفيذ �شحاب

مذكرة تبليغ حكم

�شادر عن حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى 2-5 ) 2019/3245  

(- طلبات 

تاريخ احلكم 2019/12/11
طالب التبليغ وعنوانه :

ال�شركة املتكاملة للتاأجري التمويلي 
 – زهران  �سارع   – ال�ساد�ض  الدوار   – عمان 

بناية ) 207 (

وكيلها املحامي �سليمان اأبو عتمة

املطلوب تبليغه وعنوانه :

عدنان حممد عو�ص اهلل ال�شعيبات
جمهول مكان االإقامة

خال�سة احلكم : 

املقدمة يف الطلب  البينة  لذا و�سندا لظاهر 

قانون  من   )  22  ( املادة  باأحكام  وعمال 

 2008 ل�سنة    45 رقم  التمويلي  التاأجري 

املاأجور  برد  امل�ستدعية  طلب  اإجابة  اقرر 

رقم  ال�سيارة  عن  عبارة  وهو  للم�ستدعية 

) 99296- 12 ( �سفروليت اوبرتا موديل 2007 

امل�ستدعية  اجلهة  وتكليف  �سمباين  لون   /

بقيمة  اوم�سرفية  عدلية  كفالة  بتقدمي 

العطل  ل�سمان  دينار   ) خم�سمائة   (

امل�ستدعى  باجلهة  يلحق  قد  وال�سررالذي 

غري  امل�ستدعية  اجلهة  بان  ظهر  اذا  �سدها 

�سده  امل�ستدعى  والزام  طلبها  يف  حمقة 

الر�سوم ومبلغ ) 244 ( دينار اأتعاب حماماة 

قرارا �سدر تدقيقا قابال لال�ستئناف با�سم 

اهلل  عبد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة 

بتاريخ   اهلل  حفظه  احل�سني  ابن  الثاين  

2019/12/11

اإخطار �شادر عن دائرة تنفيذ عمان

رقم الدعوى التنفيذية: 11-5 ) 

2019/33392 ( �شجل عام - ب

ا�سم املحكوم عليه / املدين:

نفني جري�ص نقوال خوري 
عنوانه : جمهول مكان االقامة 

 (  2-5 التنفيذي    ال�سند   / االإعالم  رقم 

1830-2019 ( طلبات

  تاريخه 2019/7/9 

حمل �سدوره:   تنفيذ عمان    

املحكوم به/ الدين : 0  دينار واإخالء املاأجور 

اإن  املحاماة  واأتعاب  وامل�ساريف  الر�سوم  و 

وجدت والفائدة اإن وجدت.

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  اأن  عليك  يجب 

اإىل  االإخطار  هذا  تبليغك  تاريخ   تلي  يوما 

املحكوم له/ الدائن 

ال�شركة املتكاملة للتاأجري التمويلي 

وكيلها املحامي �شليمان اأبو عتمة 

 املبلغ املبني اأعاله.

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واإذا 

القانونية,  الت�سوية  تعر�ض  اأو  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور التنفيذ عمان

اإخطار �شادر عن دائرة تنفيذ غرب عمان

رقم الدعوى التنفيذية: 11-4 ) 

2019/427 ( �شجل عام - ب

ا�سم املحكوم عليه / املدين:

احمد حممد ح�شن ابو �شالح

عنوانه : جمهول مكان االقامة 

رقم االإعالم / ال�سند التنفيذي   8433

حمل �سدوره:   تنفيذ غرب عمان    

الر�سوم  و  دينار    2000  : الدين  به/  املحكوم 

وجدت  اإن  املحاماة  واأتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة اإن وجدت.

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  اأن  عليك  يجب 

اإىل  االإخطار  هذا  تبليغك  تاريخ   تلي  يوما 

املحكوم له/ الدائن 

�شركة جتارة املركبات 

وكيلها املحامي �شليمان اأبو عتمة 

 املبلغ املبني اأعاله.

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واإذا 

القانونية,  الت�سوية  تعر�ض  اأو  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور التنفيذ غرب عمان

مذكرة تبليغ حكم

�شادر عن حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى 5-2 ) 2019/3089  (- طلبات 

تاريخ احلكم 2019/12/10

طالب التبليغ وعنوانه :

ال�شركة املتكاملة للتاأجري 

التمويلي 
 – زهران  �سارع   – ال�ساد�ض  الدوار   – عمان 

بناية ) 207 (

وكيلها املحامي �سليمان اأبو عتمة

املطلوب تبليغه وعنوانه :

�شعيد عبداهلل نا�شر الر�شيدات 
جمهول مكان االإقامة

خال�سة احلكم : 

املادتني )19 و 22 (   باأحكام  لذا اقرر وعمال 

من  قانون التاأجري التمويلي رقم 45 ل�سنة 

2008  املوافقة على طلب امل�ستدعية باإعادة 

الرقم  ذات  باملركبة  واملتمثلة  اإليها  املاأجور 

�سده  امل�ستدعى  ت�سمني  مع   )  14 –  38774  (

دينار  خم�سني  ومبلغ  وامل�ساريف  الر�سوم 

حلني  القرار  تنفيذ  واإرجاء   حماماة  اأتعاب 

بقيمة  عدلية   كفالة  امل�ستدعية  تقدمي 

األفي دينار  

لال�ستئناف   قابال  تدقيقا  �سدر  قرارا 

عبد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  با�سم 

بتاريخ  املعظم   احل�سني  ابن  الثاين   اهلل 

2019/12/8

مذكرة تبليغ حكم

�شادر عن حمكمة بداية حقوق عمان

رقم الدعوى 2-5 ) 2019/3118  

(- طلبات 

تاريخ احلكم 2019/12/10
طالب التبليغ وعنوانه :

ال�شركة املتكاملة للتاأجري 

التمويلي 
 – زهران  �سارع   – ال�ساد�ض  الدوار   – عمان 

بناية ) 207 (

وكيلها املحامي �سليمان اأبو عتمة

املطلوب تبليغه وعنوانه :

خالد حممد ح�شن عاي�ص
جمهول مكان االإقامة

خال�سة احلكم : 

املادتني )19 و 22 (   باأحكام  لذا اقرر وعمال 

من  قانون التاأجري التمويلي رقم 45 ل�سنة 

باإعادة  امل�ستدعية  طلب  على  املوافقة   2008

الرقم  ذات  باملركبة  واملتمثلة  اإليها  املاأجور 

�سده  امل�ستدعى  ت�سمني  مع   )  22 –  11651  (

دينار  خم�سني  ومبلغ  وامل�ساريف  الر�سوم 

حلني  القرار  تنفيذ  واإرجاء   حماماة  اأتعاب 

بقيمة  عدلية   كفالة  امل�ستدعية  تقدمي 

األفي دينار  

لال�ستئناف   قابال  تدقيقا  �سدر  قرارا 

عبد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  با�سم 

بتاريخ  املعظم   احل�سني  ابن  الثاين   اهلل 

2019/12/8

مذكرة تبليغ حكم �شادرة عن حمكمة �شلح حقوق 

غرب عمان     

رقم الدعوى4-1 /)2844 - 2019( – �شجل عام

تاريخ احلكم :  10/31 /2019 
طالب التبليغ : انور علي  فالح عيا�سره 

القالب  وحممد  الب�ستاوي  يو�سف  املحامي  وكيلها 

0782811188

وعنوانه  : غرب عمان – يبلغ الوكيل 

وكيله اال�ستاذ : يو�سف حممد عبد ال�سالم العمري 

املطلوب تبليغه :

 منى حممد فهد حممد بدر الرفاعي 
غرب عمان – حي الرونق – �سارع كفر �سالم – عمارة 

6 �سقة 101

خال�سة احلكم : 

لهذا وتا�سي�سا على ما تقدم وحيث اثبت املدعي دعواه 

والتي مل يرد من املدعى عليه ما يدح�ض او ما يناق�ض 

ما جاء فيها تقرر املحكمة ما يلي:-

املدين  القانون  من   279 املادة  باحكام  اأوال:عمال 

واملادة11 من قانون البينات احلكم بالزام املدعى عليها 

بدفع مبلغ )683( دينار للمدعي.

ا�سول  قانون  من   )161( املادة  باحكام  ثانيا:عمال 

و  الر�سوم  عليه  املدعى  ت�سمني  املدنية  املحاكمات 

امل�ساريف.

ا�سول  قانون  من   )166( املادة  باحكام  ثالثا:عمال 

املحامني  نقابة  قانون  من   46 واملادة  املدنية  املحاكمات 

اتعاب  دينار   )34.15( مبلغ  عليها  املدعى  ت�سمني 

حماماة.

ا�سول  قانون  من   )167( املادة  باحكام  رابعًا:عمال 

الفائدة  عليها  املدعى  ت�سمني  املدنية  املحاكمات 

القانونية من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.

بحق  الوجاهي  ومبثابة  املدعي  بحق  وجاهيا  حكما 

املدعى عليها قابال لالعرتا�ض �سدر وافهم علنا با�سم 

احل�سني  بن  الثاين  عبداهلل  امللك  اجلاللة  �ساحب 

حفظه اهلل ورعاه بتاريخ 2019/10/31

مذكرة تبليغ موعد جل�شة للمدعى 

عليه / بالن�شر �شادره عن حمكمة �شلح 

حقوق عمان  

رقم الدعوى: 28509  /2019

هيئة القا�شي : نور البدور .   

ا�سم املدعى عليه:

 1. فدوى �شبحي ابراهيم حمد

 2. حممد اأحمد عبداهلل ح�شكور  .

موعد اجلل�سة :  يوم الثالثاء     املوافق  

  2020/1/21

ال�ساعه : 9 �سباحا 

يقت�سي ح�سوركم للنظر يف الدعوى 

قلم  مراجعه  �سرورة  مع  اأعاله 

والتي  املرفقات   ال�ستالم  املحكمة 

االحتاد  �سركة  املدعية  عليك  اقامتها 

وكالوؤها  للتاأمني    الدويل  العربي 

م�ساعده  اهلل  �سيف  �سحر  املحامون 

ويزن  م�ساعده  اهلل  �سيف  ويا�سر 

�سيف اهلل م�ساعده وهبه �سيف اهلل 

م�ساعده .  

حمكمة �شلح جزاء املزار اجلنوبي       

مذكرة تبليغ م�شتكى عليه مدعى عليه 

باحلق ال�شخ�شي/ بالن�شر 

رقم الدعوى 3-42/)710 - 2019( 

- �شجل عام 

الهيئة / القا�شي: معاذ فالح مو�شى 

ال�شالعني                    

ا�سم امل�ستكى عليه: 

نبيل عبد احلي طلب املعايطه  
العمر 40 �سنة 

العنوان الكرك / الطيبه      

التهمة �سيك ال يقابله ر�سيد )421(

املوافق  االحد   يوم  ح�سورك  يقت�سي 

يف  للنظر   09.00 ال�ساعة   2020/1/26

عليك  اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى 

االقرا�ض  موؤ�س�سة  وم�ستكي  العام  احلق 

الزراعي 

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 

قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االحكام  عليك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

اجلزائية.

اعــالن 

املادة 25 من قانون تنظيم املدن والقرى واالأبنية رقم 79 ل�سنة 1966 ان جمل�ض  اأحكام  يعلن للعموم مبقت�سى 

التنظيم االعلى قد قرر بقراره رقم )3/1300(  تاريخ 2019/11/5 املوافقة على خمطط تخفي�ض �سعة منحنى 

�سمن احلو�ض رقم )11( البلد من ارا�سي اال�سرفية , يف بلدية دير ابي �سعيد اجلديدة / لواء الكوره , وذلك 

ح�سب املخطط املعد لهذه الغاية واعالنه لالعرتا�ض ملدة �سهر اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االعالن يف اجلريدة 

الر�سمية.

يجوز لذوي العالقة االطالع على التعديالت املبينة على املخطط املذكور يف مكاتب اللجنة اللوائية للتنظيم 

بلدية  يف  املحلية  اللجنة  اىل  اعرتا�ساتهم  وتقدمي  �سعيد  ابي  دير  بلدية  ومكاتب  الكوره  لواء  يف  واالبنية 

الر�سيفة خالل مدة �سهر من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية .

وزير االدارة املحلية 

املهند�ص وليد حمي الدين امل�شري 

رئي�ص جمل�ص التنظيم االعلى 



مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة  �سلح  حقوق عمان 

رقم الدعوى :   6  / 2020  ( – �سجل 

عام 

الهيئة القا�سي : عماد العدوان  

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

 هيثم �سليم احمد ح�سني 
يقت�سى ح�سورك يوم االربعاء  املوافق 22 / 

1 /2020  ال�ساعة 9:00

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

وكيالها  االردن  بنك  �سركة  املدعي  عليك 

املحاميان ا�سامة �سكري و حممد اجلريري 

و مراجعة قلم هذه املحكمة ال�ستالم الئحة 

الدعوى و مرفقاتها      

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 :   10  / 2020  ( – �سجل 

عام 

الهيئة القا�سي : عماد العدوان  

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

 ابراهيم م�سطفى خليل خري 

الدين 
يقت�سى ح�سورك يوم االربعاء  املوافق 22 / 

1 /2020  ال�ساعة 9:00

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

وكياله  االردن  بنك  �سركة  املدعي  عليك 

املحاميان ا�سامة �سكري و حممد اجلريري 

و مراجعة قلم هذه املحكمة ال�ستالم الئحة 

الدعوى و مرفقاتها      

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  بداية  حقوق عمان 

رقم الدعوى :   9  / 2020  ( – �سجل 

عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

احمد حممود حممد ابو زلطة   
يقت�سى ح�سورك يوم اخلمي�ص  املوافق 23 / 

1 /2020  ال�ساعة 9:00

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

وكيالها  االردن  بنك  �سركة  املدعي  عليك 

املحاميان ا�سامة �سكري و حممد اجلريري 

و مراجعة قلم هذه املحكمة ال�ستالم الئحة 

الدعوى و مرفقاتها      

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  بداية  حقوق عمان 

رقم الدعوى :   13  / 2020  ( – �سجل 

عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

راكان مو�سى عواد الهباهبة 
يقت�سى ح�سورك يوم اخلمي�ص  املوافق 23 / 

1 /2020  ال�ساعة 9:00

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

وكيالها  االردن  بنك  �سركة  املدعي  عليك 

املحاميان ا�سامة �سكري و حممد اجلريري 

و مراجعة قلم هذه املحكمة ال�ستالم الئحة 

الدعوى و مرفقاتها      

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  بداية  حقوق عمان 

رقم الدعوى :   46  / 2020  ( – �سجل 

عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

حممد ابراهيم حممود حممد  
يقت�سى ح�سورك يوم اخلمي�ص  املوافق 23 / 

1 /2020  ال�ساعة 9:00

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

وكيالها  االردن  بنك  �سركة  املدعي  عليك 

املحاميان ا�سامة �سكري و حممد اجلريري 

و مراجعة قلم هذه املحكمة ال�ستالم الئحة 

الدعوى و مرفقاتها      

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 بداية  حقوق عمان 

رقم الدعوى :   5- 2 / ) 24 / 2020 

( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامه نا�سر الدين 

را�سد دروزه  

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

خليل حممد خليل يا�سني 
العبدالالت  حي   – ال�سمالية  ماركا   / عمان 

م�سجد  خلف   1 رقم  بناية  الزهراء  �سارع 

خليل الرحمن 

يقت�سى ح�سورك يوم االربعاء  املوافق 22 / 

1 /2020  ال�ساعة 8:15

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

وكياله  االردن  بنك  �سركة  املدعي  عليك 

املحاميان ا�سامة �سكري و يزن احلم�سي    

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 بداية  حقوق عمان 

رقم الدعوى :   5- 2 / ) 42 / 2020 

( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامه نا�سر الدين 

را�سد دروزه  

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

�سالح عوده مو�سى الزواهره 
النا  بجانب   – اجلديدة  الزرقاء   / الزرقاء 

لينك – �سارع 16 

يقت�سى ح�سورك يوم االربعاء  املوافق 22 / 

1 /2020  ال�ساعة 8:15

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

وكياله  االردن  بنك  �سركة  املدعي  عليك 

املحاميان ا�سامة �سكري و يزن احلم�سي    

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 بداية  حقوق عمان 

رقم الدعوى :   5- 2 / ) 21 / 2020 

( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامه نا�سر الدين 

را�سد دروزه  

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

عبد الرحيم �سامل عبد الرحيم 

ا�سماعيل 
– دخلة  – جبل احلديد  عمان / القوي�سمة 

كنعان – بجانب م�سغل القد�ص   

يقت�سى ح�سورك يوم االربعاء  املوافق 22 / 

1 /2020  ال�ساعة 8:15

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

وكياله  االردن  بنك  �سركة  املدعي  عليك 

املحاميان ا�سامة �سكري و يزن احلم�سي    

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 بداية  حقوق عمان 

رقم الدعوى :   5- 2 / ) 48 / 2020 

( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامه نا�سر الدين 

را�سد دروزه  

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

 بهاء الدين حممد عارف ع�سفور 
بناية   – اال�سرة  حماية  �سارع   / الر�سيفة 

رقم 210

يقت�سى ح�سورك يوم االربعاء  املوافق 22 / 

1 /2020  ال�ساعة 8:15

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

وكياله  االردن  بنك  �سركة  املدعي  عليك 

املحاميان ا�سامة �سكري و يزن احلم�سي    

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

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

املحاكمات املدنية  

اخطار �سادر عن دائرة تنفيذ عمان    

رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 / ) 

38085 -  2019  ( –�سجل عام – ب
ا�سم املحكوم عليه / املدين : 

خالد وليد عبد اهلل القي�سي 
عنوانه : مادبا / قرب م�سجد احلمد 

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

712  – 2018  ( – �سجل عام 

تاريخه : 29 / 3 /2018    

حمل �سدوره : تنفيذ عمان  

و  دينار    12164.534   : /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 

الزعمط   عالء  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 

اخطار �سادر عن دائرة تنفيذ عمان    

رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 / ) 

38086 -  2019  ( –�سجل عام – ب
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

 �سمري حممود حممد الغول 
عنوانه : عمان / جبل التاج – �سارع ال�سهيد 

 14 رقم  – بناية 
 ( / 2 –  5 : رقم االعالم / ال�سند التنفيذي 

1502  – 2018  ( – �سجل عام 

تاريخه : 29 /  5/ 2018      

حمل �سدوره : تنفيذ عمان  

دينار     14349.096   : /الدين  به  املحكوم 

ان  املحاماة  اتعاب  و  امل�ساريف  و  الر�سوم  و 

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 

الزعمط   عالء  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 

اخطار �سادر عن دائرة تنفيذ عمان    

رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 / ) 

1430 -  2019  ( –�سجل عام – ب
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

 فتحي ابراهيم ر�ساد ابو خديجه
 – ال�سمالية  ماركا   / عمان   : عنوانه 

قرمب�سنع حموده – بناية رقم 31 

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

2608  – 2019 ( – �سجل عام 

تاريخه : 24 /7 / 2019  

حمل �سدوره : تنفيذ عمان  

و  دينار    11026.216   : /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 

املحاميان ا�سامة �سكري و خالد الن�سور 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 

اخطار �سادر عن دائرة تنفيذ عمان    

رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 / ) 

38050 -  2019  ( –�سجل عام – �ص
ا�سم املحكوم عليه / املدين : 

فالح �سليمان مليحان احلامد 
عنوانه : اجليزة / زينب 

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

11161  – 2017  ( – �سجل عام 

تاريخه : 9 / 10 / 2017        

حمل �سدوره : تنفيذ عمان  

و  دينار      339.703   : /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 

الزعمط   عالء  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 

اخطار �سادر عن دائرة تنفيذ عمان    

رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 / ) 

1087 -  2020  ( –�سجل عام – ب
ا�سم املحكوم عليه / املدين : 

ادهم حممد احمد �سالمه 
عنوانه : عمان / املدينة الريا�سية – �سارع 

االردن – بناية رقم 23 

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

3113  – 2019 ( – �سجل عام 

تاريخه : 16 / 9 /2019   

حمل �سدوره : تنفيذ عمان  

و  دينار    39408.594   : /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 

املحاميان ا�سامة �سكري و خالد الن�سور 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 

اخطار �سادر عن دائرة تنفيذ عمان    

رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 / ) 

38073 -  2019  ( –�سجل عام – �ص
ا�سم املحكوم عليه / املدين : 

حممود حممد حممود ابو عياد 
�سركة   – احل�سني  جبل   / عمان   : عنوانه 

امل�سطفى لل�سناعات اخلر�سانية 

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

20064  – 2018  ( – �سجل عام 

تاريخه : 30 / 1 / 2019       

حمل �سدوره : تنفيذ عمان  

و  دينار     1409.63   : /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 

الزعمط   عالء  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 حكم �سادرة عن حمكمة 

�سلح  حقوق عمان

رقم الدعوى : )  16984  - 2019    (  

تاريخ احلكم : 20 / 8 /  2019
طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

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

املطلوب تبليغه و عنوانه :

 فرا�ص حممود قدوري دوري 
جمهول مكان االقامة 

خال�سة احلكم :  لذا و تاأ�سي�سا على ما تقدم و�سندا الحكام املادة 

اثبت  قد  املدعي  ان  وحيث   ، العدلية  االحكام  جملة  من   1818

دعواه فان املحكمة تقررمايلي 

1 . عمال باحكام املواد 87 و 199 و 202 من القانون املدين و املادة 11 

املدعى  الزام  البنوك  قانون  من  92/ب  املادة  و  البينات  قانون  من 

عليه باداء مبلغ 3226.426 دينار للمدعي 

2 . و عمال باحكام املادتني 161 و 167 من قانون ا�سول املحاكمات 

الفائدة  و  امل�ساريف  و  بالر�سوم  عليه  املدعى  الزام  املدنية 

القانونية من تاريخ املطالبة و حتى ال�سداد التام 

3 . و عمال باحكام املادة 166 من قانون ا�سول املحاكمات املدنية و 

املادة 46/4 من قانون نقابة املحامني ت�سمني املدعى عليه مبلغ 161 

دينار اتعاب حماماة 

الوجاهي  مبثابة  و  لال�ستئناف  قابال  املدعي  بحق  وجاهيا  قرارا 

بتاريخ  علنا  افهم  و  �سدر  لالعرتا�ص  قابال  عليه  املدعى  بحق 

 2019/8/20

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

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة  �سلح  حقوق عمان 

رقم الدعوى :   5- 1 / ) 28653 / 

1920 ( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : �سو�سن حممد عيد هندي 

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

�سكيب جمال �ساكر ال�سرابي 
ا�سكان  ال�سرك�ص  ح�ص  احلمام  مرج   / عمان 

عاليه فيال �سكيب ال�سرابي 

يقت�سى ح�سورك يوم االربعاء  املوافق 22 / 

1 /2020  ال�ساعة 9:00

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

وكياله  االردن  بنك  �سركة  املدعي  عليك 

املحاميان ا�سامة �سكري 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 :   8  / 2020  ( – �سجل 

عام 

الهيئة القا�سي : عماد العدوان  

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

 دالل حممد  فار�ص حممود
يقت�سى ح�سورك يوم االربعاء  املوافق 22 / 

1 /2020  ال�ساعة 9:00

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

وكيالها  االردن  بنك  �سركة  املدعي  عليك 

املحاميان ا�سامة �سكري و حممد اجلريري 

و مراجعة قلم هذه املحكمة ال�ستالم الئحة 

الدعوى و مرفقاتها      

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  بداية  حقوق عمان 

رقم الدعوى :   11  / 2020  ( – �سجل 

عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

حممود ح�سني م�سطفى �سايف 
يقت�سى ح�سورك يوم اخلمي�ص  املوافق 23 / 

1 /2020  ال�ساعة 9:00

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

وكيالها  االردن  بنك  �سركة  املدعي  عليك 

املحاميان ا�سامة �سكري و حممد اجلريري 

و مراجعة قلم هذه املحكمة ال�ستالم الئحة 

الدعوى و مرفقاتها      

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 :   9  / 2020  ( – �سجل 

عام 

الهيئة القا�سي : عماد العدوان  

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

مهند يو�سف ح�سن حبايب  
يقت�سى ح�سورك يوم االربعاء  املوافق 22 / 

1 /2020  ال�ساعة 9:00

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

وكيالها  االردن  بنك  �سركة  املدعي  عليك 

املحاميان ا�سامة �سكري و حممد اجلريري 

و مراجعة قلم هذه املحكمة ال�ستالم الئحة 

الدعوى و مرفقاتها      

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  بداية  حقوق عمان 

رقم الدعوى :    17 / 2020  ( – �سجل 

عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليهما و عنوانه : 

1 . ديار �سامال جميد جميد 

2 . �ساره علي خليل الدليمي 

يقت�سى ح�سورك يوم الثالثاء  املوافق 21 / 

1 /2020  ال�ساعة 9:00

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

وكيالها  االردن  بنك  �سركة  املدعي  عليك 

املحاميان ا�سامة �سكري و حممد اجلريري 

و مراجعة قلم هذه املحكمة ال�ستالم الئحة 

الدعوى و مرفقاتها      

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  بداية  حقوق عمان 

رقم الدعوى :   44  / 2020  ( – �سجل 

عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

 حنان ح�سني علي الفار�ص 
يقت�سى ح�سورك يوم اخلمي�ص  املوافق 23 / 

1 /2020  ال�ساعة 9:00

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

وكيالها  االردن  بنك  �سركة  املدعي  عليك 

املحاميان ا�سامة �سكري و حممد اجلريري 

و مراجعة قلم هذه املحكمة ال�ستالم الئحة 

الدعوى و مرفقاتها      

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 بداية  حقوق عمان 

رقم الدعوى :   5- 2 / ) 23 / 2020 

( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامه نا�سر الدين 

را�سد دروزه  

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

 بالل حممد احمد الدويكات 
 – االق�سى  �سارع   – مع�سوم  حي   / الزرقاء 

بناية رقم 7 قرب حلويات القا�سي 

يقت�سى ح�سورك يوم االربعاء  املوافق 22 / 

1 /2020  ال�ساعة 8:15

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

وكياله  االردن  بنك  �سركة  املدعي  عليك 

املحاميان ا�سامة �سكري و يزن احلم�سي    

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 بداية  حقوق عمان 

رقم الدعوى :   5- 2 / ) 40 / 2020 

( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامه نا�سر الدين 

را�سد دروزه  

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

 �سامي كامل �سعيد احمد
مدار�ص  قرب   – احل�سنات  حي   / الر�سيفة 

الوكالة – بناية رقم 97

يقت�سى ح�سورك يوم االربعاء  املوافق 22 / 

1 /2020  ال�ساعة 8:15

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

وكياله  االردن  بنك  �سركة  املدعي  عليك 

املحاميان ا�سامة �سكري و يزن احلم�سي    

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 بداية  حقوق عمان 

رقم الدعوى :   5- 2 / ) 19 / 2020 

( – �سجل عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامه نا�سر الدين 

را�سد دروزه  

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

 �سابرين ذياب حممود الكعيبني 
من  بالقرب   – اجلديدة  الزرقاء   / الزرقاء 

جمعية ع�سريه 

يقت�سى ح�سورك يوم االربعاء  املوافق 22 / 

1 /2020  ال�ساعة 8:15

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

وكياله  االردن  بنك  �سركة  املدعي  عليك 

املحاميان ا�سامة �سكري و يزن احلم�سي    

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 بداية  حقوق عمان / الغرفة 

االقت�سادية 

رقم الدعوى :642 / 2019 ( – �سجل 

عام 

الهيئة القا�سي : مناور ابو الغنم  

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

بالل احمد كا�سب احلي�سة  

يقت�سى ح�سورك يوم الثالثاء  املوافق 21 / 

1 /2020  ال�ساعة 9:00

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

وكياله  االردن  بنك  �سركة  املدعي  عليك 

املحاميان ا�سامة �سكري و عمر كرومه    

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

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

املحاكمات املدنية  

اخطار �سادر عن دائرة تنفيذ عمان    

رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 / ) 

38075 -  2019  ( –�سجل عام – �ص
ا�سم املحكوم عليه / املدين : 

طاهر حممد طاهر ابو حمدان 
قرب   – ن�سري  ابو   / عمان   : عنوانه 

االكادميية البحرية – بناية 7 

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

7486  – 2019  ( – �سجل عام 

تاريخه : 2019/4/28          

حمل �سدوره : تنفيذ عمان  

و  دينار    5714.436   : /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 

الزعمط   عالء  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 

اخطار �سادر عن دائرة تنفيذ �سحاب     

رقم الدعوى التنفيذية : 7-  11 / ) 

1794 -  2019 ( –�سجل عام – ع

ا�سم املحكوم عليه / املدين : 

�ساره احمد توفيق هياجنه 
عنوانه : �سحاب / دخلة �سحاب بناية �سوبر 

ماركت الطهراوي 

رقم االعالم / ال�سند التنفيذي : 108239

حمل �سدوره : تنفيذ �سحاب 

املحكوم به /الدين :  11050 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 

املحاميان ا�سامة �سكري و رعد ابو زيد  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 �سحاب

اخطار �سادر عن دائرة تنفيذ عمان    

رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 / ) 

38047 -  2019  ( –�سجل عام – �ص
ا�سم املحكوم عليه / املدين : 

احمد �سامل عي�سى الطراونه 
اال�ستخبارات  قرب   / اربد   : عنوانه 

الع�سكرية 

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

18184 – 2019  ( – �سجل عام 

تاريخه : 18 / 9 / 2019         

حمل �سدوره : تنفيذ عمان  

و  دينار    2278.708   : /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 

الزعمط   عالء  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 

اخطار �سادر عن دائرة تنفيذ عمان    

رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 / ) 

1304 -  2020 ( –�سجل عام – ع

ا�سم املحكوم عليه / املدين : 

ب�ساره حممد امني ب�سري الدويك 
م�سطفى  �سارع  الكر�سي   / عمان   : عنوانه 

كامل بناية رقم 1 

رقم االعالم / ال�سند التنفيذي : 73905 

حمل �سدوره : تنفيذ عمان  

املحكوم به /الدين :  15300  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 

الزعمط   عالء  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 

اخطار �سادر عن دائرة تنفيذ عمان    

رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 / ) 

38052 -  2019  ( –�سجل عام – �ص
ا�سم املحكوم عليه / املدين : 

كمال عبد اهلل احمد �سهوان 
عنوانه : عمان / جبل احل�سني العمارة التي 

تقابل فندقتوليدو ط 3 

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

11700 – 2019  ( – �سجل عام 

تاريخه : 24/ 6 / 2019        

حمل �سدوره : تنفيذ عمان  

و  دينار      3402.306   : /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 

الزعمط   عالء  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 حكم �سادرة عن حمكمة �سلح  حقوق عمان

رقم الدعوى : )  18124  - 2019    (  

تاريخ احلكم : 24 / 9 /  2019

طالب التبليغ وعنوانه  : بنك االردن   

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

املطلوب تبليغه و عنوانه : 

زهري احمد ر�سيد عوده 
جمهول مكان االقامة 

خال�سة احلكم :  لذا و تاأ�سي�سا على ما تقدم تقرر املحكمة مايلي 

اوال : عمال باحكام املواد 202 و 199 و 87 من القانون املدين و املواد 

و  البنوك  قانون  من  92/ب  املادة  و  البينات  قانون  من   10،  11  ،  13

عليها  املدعى  اجلهة  الزام  العدلية  االحكام  املجلة  من   1818 املادة 

بان توؤدي للمدعية مبلغا و قدره 1218 دينار اردين و 546 فل�ص  

ا�سول  قانون  من   167 و   166 و   161 املواد  باحكام  عمال   . ثانيا 

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

اتعاب  دينار   60 مبلغ  و  امل�ساريف  و  الر�سوم  عليها  املدعى  اجلهة 

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

الق�سائية و حتى ال�سداد التام 

حكما وجاهيا مبواجهة اجلهة املدعية قابال لال�ستئناف و مبثابة 

�سدر  لالعرتا�ص  قابال  عليها  املدعى  اجلهة  مبواجهة  الوجاهي 

الثاين  اهلل  عبد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  با�سم  علنا  افهم  و 

املعظم حفظه اهلل بتاريخ 2019/9/24 

اخطار �سادر عن دائرة تنفيذ عمان    

رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 / ) 

28625 -  2019  ( –�سجل عام – ب
ا�سم املحكوم عليه / املدين : 

احمد عادل جميل العجل 
عنوانه : عمان / تالع العلي �سركة االردن و 

االمارات العربية املتحدة لل�سرافة 

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

3265   – 2018  ( – �سجل عام 

تاريخه : 19 / 12 / 2018     

حمل �سدوره : تنفيذ عمان  

دينار     22889.731   : /الدين  به  املحكوم 

ان  املحاماة  اتعاب  و  امل�ساريف  و  الر�سوم  و 

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 

الزعمط   عالء  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 

وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين

اعالن �سادر عن م�سجل االأ�سماء التجارية
التجارية  االأ�سماء  قانون  من  )8/ج(  املادة  الأحكام  ا�ستناداً 

يف  التجارية  االأ�سماء  م�سجل  يعلن   2006 ل�سنة   )9( رقم 

نيوز(  )بلكي  التجاري  اال�سم  باأن  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

وامل�سجل لدينا يف �سجل االأ�سماء التجارية بالرقم )00794م( 

ملكية  نقل  عليه  جرى  املبي�سني(  �سامل  احمد  )مهند  با�سم 

وتعترب  و�سركاه(  ال�سواهني  فادي  )�سركة  با�سم  لي�سبح 

هذا  ن�سر  تاريخ  من  الغري  على  حجة  امللكية  نقل  عملية 

االعالن. 

م�سجل االأ�سماء التجارية




