








وزارة العدل

حمكمه �شلح حقوق �شرق عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�شر 

رقم الدعوى : 3-1 )891-2020( �شجل عام

تاريخ احلكم : 2020/9/23
طالب التبليغ وعنوانه : �سركة رجائي وحممد عي�سى امللك 

عمان / وكيلتها املحامية فاطمة امل�سري 

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

وجدي حممد تركي العطاونه
حي  اال�سكان  بنك  مقابل  االقحوان  �سارع  ال�سباق  نادي   / عمان   

ابو �سعريه عماره 3  

خال�سة احلكم :

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

واملادتني  العدلية  االأحكام  جملة  من   1818 املادة  باأحكام  عماًل   -1

قانون  من  185و260و262و263  واملواد  البينات  قانون  من  و11   10

تركي  حممد  )وجدي  الثاين  عليه  املدعى  باإلزام  احلكم  التجارة؛ 

العطاونة  وجدي  )موؤ�س�سة  االأولى  عليها  املدعى  مالك  العطاونة( 

وحممد  رجائي  )�سركة  للمدعية  يدفع  باأن  التموينية(  للمواد 

عي�سى امللك( مبلغ 4000 ديناراً.

املحاكمات  اأ�سول  قانون  من  و167  و166   161 املواد  باأحكام  عماًل   -2

املدنية واملادة 4/46 من قانون نقابة املحامني، واملادة 263 من قانون 

العطاونة(  تركي  حممد  )وجدي  الثاين  عليه  املدعى  التجارة؛ 

للمواد  العطاونة  وجدي  )موؤ�س�سة  االأولى  عليها  املدعى  مالك 

حماماة  اأتعاب  دينار   200 ومبلغ  وامل�ساريف  الر�سوم  التموينية( 

الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة 

احت�سابها  ووقف   )2020/3/17( تاريخ  وحتى   2020/2/6 بتاريخ 

الأمر  �سنداً   )2020/5/31( تاريخ  وحتى   )2020/3/18( تاريخ  من 

من   )10( و   )3( املادتني  اأحكام  ا�ستناداً  ال�سادر   )5( رقم  الدفاع 

جائحة  ملواجهة  تفعيله  مت  الذي   1992 ل�سنة   )13( الدفاع  قانون 

كورونا وا�سئتناف احت�ساب الفائدة القانونية من تاريخ 2020/6/1 

وحتى ال�سداد التام . 

3- عمال باأحكام املادة 7/اأ/4 من قانون التنفيذ تغرمي املدعى عليه 

الثاين )وجدي حممد تركي العطاونة( مالك املدعى عليها االأولى 

)موؤ�س�سة وجدي العطاونة للمواد التموينية( خم�س املبلغ املحكوم 

به والبالغ )800( دينار تدفع خلزينة الدولة .

الوجاهي  ومبثابة  لال�ستئناف  قابال  املدعية  بحق  وجاهيًا  قراراً 

علنًا  واأفهم  �سدر  لالإعرتا�س  قاباًل  عليهما  املدعى  اجلهة  بحق 

با�سم ح�سرة �ساحب اجلاللة

امللك عبد اهلل الثاين اإبن احل�سني املعظم بتاريخ 2020/9/23

وزارة العدل
حمكمه �شلح حقوق جنوب عمان 

مذكرة تبليغ موعد جل�شة للمدعى عليه 
/ بالن�شر

رقم الدعوى :1-2 )2672- 2020 ( 
�شجل عام

الهيئة/ القا�شي: زين حممد حممود 
النعيمات     

ا�سم املدعى عليه وعنوانه : 

الهفوف للخ�شار والفواكه 
ل�شاحبها هاين علي حممد 

الب�شتاوي 
ج�سر   – احلزام  طريق   / عمان   : العنوان 
امل�ستنده – بجانب كازية املنا�سري – جممع 3

املوافق  اخلمي�س   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 
 2020/12/10
ال�ساعة 9:00

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 
عليك املدعي :

اال�سم  �ساحبة  و�سريكته  �ساره  ب�سام  �سركة 
التجاري ب�سام �سارة للخ�سار والفواكه   

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 
حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�س  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنيه .

وزارة العدل
حمكمه �شلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�شر 
رقم الدعوى : 2-1 )3556-2018( �شجل عام

تاريخ احلكم : 2018/11/13 
طالب التبليغ وعنوانه : ماهر يو�سف عبد املنعم ر�سر�س   

عمان / �شارع االذاعة والتلفزيون جممع الكركي ط1 مكتب رقم 5
املطلوب تبليغه وعنوانه : 

احمد فايز حممد ابو حمفوظ
االردين  اال�سالمي  البنك  بجانب  احلرية  �سارع  املقابلني   / عمان 

حمالت ابو حمفوظ
خال�سة احلكم :

لذا وتاأ�سي�سًا على ما تقدم تقرر املحكمة ما يلي:-
اأواًل:- عماًل باأحكام املادتني )10 و1/11( من قانون البينات، واملواد 
جملة  من   )1818( واملادة  التجارة،  قانون  من  و263(  و260   181(
والبالغ  به  املدعى  باملبلغ  عليه  املدعى  اإلزام  العدلية،  االأحكام 

)2000( دينار.
املحاكمات  اأ�سول  قانون  من   )167( املادة  باأحكام  عماًل  ثانيًا:- 
عليه  املدعى  اإلزام  التجارة  قانون  من  )263/ب(  واملادة  املدنية، 
ال�سيك  عر�س  تاريخ  من  وذلك   )%9( بواقع  القانونية  بالفائدة 
ال�سداد  وحتى   2018/5/15 يف  والواقع  عليه  امل�سحوب  البنك  على 

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

املدنية، اإلزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�ساريف.
املحاكمات  اأ�سول  قانون  من   )150( املادة  باأحكام  عماًل  رابعًا:- 

املدنية تثبيت احلجز التحفظي.
املحاكمات  اأ�سول  قانون  من   )166( املادة  باأحكام  عماًل  خام�سًا:- 
النظاميني  املحامني  نقابة  قانون  من   )46( املادة  وبداللة  املدنية، 
مقدارها  حماماة  اأتعاب  ببدل  عليه  املدعى  اإلزام  االأردنيني، 

)100( دينار.
حكمًا وجاهيًا بحق املدعي ومبثابة الوجاهي بحق املدعى عليه 

قاباًل لالعرتا�س �سدر واأفهم علنًا با�سم ح�سرة �ساحب اجلاللة 
امللك عبد اهلل  الثاين ابن احل�سني املعظم بتاريخ 2018/11/13

وزارة العدل
حمكمه �شلح حقوق �شحاب  

مذكرة تبليغ موعد جل�شة للمدعى عليه  
/ بالن�شر

رقم الدعوى :1-7 )511- 2020 ( 
�شجل عام

الهيئة/ القا�شي : عبري خ�شر يو�شف حمد   
ا�سم املدعى عليه وعنوانه : 

حممد احمد عبد اهلل ابو زيد
  �سحاب / �سارع ال�سهيد حممود فار�س    

املوافق  :اخلمي�س  يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2020/12/17

ال�ساعة 9:00

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك املدعي :

احمد عالء الدين عبد اهلل عبد ربه

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�س  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنية .

وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )2089- 2020( 

�شجل عام ك
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

حممد احمد عريوه العبادي
      العنوان: عمان / ماركا حي حمزة �س ان�س 

بن الن�سر قرب مدر�سة ذات النطاقني
رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 1 

تاريخه : 
حمل �سدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�سوم  دينار   816  : 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 الى املحكوم له / الدائن : 

اجمد ا�سماعيل ابراهيم ابو عزام 
املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 
املذكور او تعر�س الت�سوية القانونية �ستقوم 
دائرة التنفيذ مببا�سرة املعامالت القانونية 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل
حمكمة ادارة الدعوى عمان 

مذكرة تبليغ موعد جل�شة للمدعى عليه / بالن�شر
 رقم ادارة الدعوى  5- 10/ )2020-1202( 

�شجل عام 
رقم الدعوى : 5- 2/ )2020/6213( �شجل عام 

الهيئة / القا�شي : منال �شالح مطلق الهباهبه   
ا�سم املدعى عليهم وعنوانهم  : 

وب�شفته  ال�شخ�شية  ب�شفته  الذهبي  رجب  جعفر  •رائد 
�شريكا مع املدعي يف ال�شركة الفعلية املتكونة فيما بينه 

وبني املدعي خارج وزارة ال�شناعة والتجارة
ال�شركة  الدعوى  طريف  بني  املتكونه  الفعليه  •ال�شركة 

الفعلية املتكونة ما بني املدعي رم�شان فرحان جابر 
جابر وكيلة علي ح�شني فرحان فرحان مبوجب وكالة 
عامة وما بني املدعى عليه رائد جعفر رجب الذهبي 

ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته �شريكا مع املدعي يف 
ال�شركة الفعلية املتكونة فيما بينه وبني املدعي خارج 

وزارة ال�شناعة  
عمان / عمان

يقت�سى ح�سورك يوم : االربعاء املوافق 2020/12/9 
ال�ساعة00: 9 

للنظر يف الدعوى رقم اعاله ، والتي اقامها عليك : 
عن  وكيال  ب�سفته  فرحان  فرحان  ح�سني  علي 
رم�سان فرحان جابر جابر مبوجب وكالة عامة رقم 

2018/25229
اذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك االحكام 

املن�سو�س عليها يف قانون ا�سول املحاكمات املدنية 

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 
)19189- 2020( �شجل عام ب

ا�سم املحكوم عليه / املدين :

فوؤاد ابراهيم �شليم الغويرين 
البوابة  مقابل   – اجلبيهة   / عمان  العنوان: 
 – الطراونة  احمد  احمد  �س   – ال�سمالية 

عمارة �سبحي املغربي
 /  2-5  : التنفيذي  ال�سند  االعالم  رقم 

)2184-2020( – �سجل عام 
تاريخه : 2020/6/4

حمل �سدوره : تنفيذ عمان
والر�سوم  دينار   8262  : 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 الى املحكوم له / الدائن : 

ريا�س �سبيب م�سفي ابو وندي 
املبلغ املبني اعاله

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 
املذكور او تعر�س الت�سوية القانونية �ستقوم 
دائرة التنفيذ مببا�سرة املعامالت 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 )1153- 2020( 

�شجل عام ك
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

رائد عمر ح�شني الن�شا�ش
العنوان: �سحاب / �سحاب – �سلبود – ابو �سوان 
– عمارة  وعمار  عمر  ماركت  �سوبر  – قرب 

حممد خري ابو هاين اخر عنوان له
رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 1

تاريخه : 
حمل �سدوره : تنفيذ �سحاب

والر�سوم  دينار   1110   : 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 الى املحكوم له / الدائن : 

حممد خري عبد الكرمي م�سطفى ابو هاين
املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 
املذكور او تعر�س الت�سوية القانونية �ستقوم 
دائرة التنفيذ مببا�سرة املعامالت القانونية 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ �شحاب

وزارة العدل
دائرة تنفيذ مادبا

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-12 

)2941- 2020( �شجل عام ك
ا�سم املحكوم عليهم / املدين :

اجلماعني اهلل  عبد  عبدالكرمي  •حممد 
اجلماعني اهلل  عبد  حمود  •حمد 
اجلماعني عبداهلل  حمود  •غالب 

العنوان: مادبا / جمهول االقامة 
رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 

تاريخه : 
حمل �سدوره : تنفيذ مادبا

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 الى املحكوم له / الدائن : 

اياد عي�سى طلب علي 
املبلغ املبني اعاله

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 
املذكور او تعر�س الت�سوية القانونية �ستقوم 
دائرة التنفيذ مببا�سرة املعامالت القانونية 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .
ماأمور تنفيذ مادبا

وزارة العدل
حمكمه �شلح جزاء �شحاب

مذكرة تبليغ م�شتكى عليه / بالن�شر
رقم الدعوى :3-7  )2020/2205 ( 

�شجل عام
الهيئة/ القا�شي : نان�شي �شميح زعل 

اجلعافره      
ا�سم امل�ستكى عليهم : 

�شناعه ابو  القادر  عبد  حممود  •عمار 
دعا�ش  عي�شى  علي  •عي�شى 

بجانب  ال�سرقي  اال�سكان   / �سحاب   : العنوان 
بقالة اجلبايل  

التهمه : �سيك ال يقابله ر�سيد )421( 
املوافق  االثنني   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2020/12/14
ال�ساعة 00: 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 
عليك احلق العام وم�ستكي : 

حمد عوده عبد املجيد اجلابر 
فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 
حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�س  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائيه.

وزارة العدل
حمكمه �شلح حقوق جنوب عمان 

مذكرة تبليغ موعد جل�شة للمدعى عليه 
/ بالن�شر

رقم الدعوى :1-2 )2614- 2020 ( 
�شجل عام

الهيئة/ القا�شي: امل �شليمان فالح 
الهواو�شه    

ا�سم املدعى عليه وعنوانه : 

ا�شامه حممد م�شطفى ال�شمادي
دخلة  مقابل  املقابلني   / عمان   : العنوان 

مدار�س احلفاظ بجانب مطاعم ماك
ال�ستالم  املحكمة  قلم  مراجعة  يرجى 

الئحة الدعوى ومرفقاتها 
املوافق  الثالثاء   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2020/12/8
ال�ساعة 9:00

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 
عليك املدعي :

رجائي حممود احمد طهبوب
فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 
حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�س  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنيه .

وزارة العدل
حمكمه �شلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�شر 
رقم الدعوى : 2-1 )2015-2020( �شجل عام

تاريخ احلكم : 2020/10/22 
علي  فتحي  احمد  �سركة   : وعنوانه  التبليغ  طالب 
لت�سويق  القلعة  التجاري  اال�سم  مالكة   / و�سريكه 

املنتوجات الزراعيه  
مطعم  بجانب  ال�سوق  دوار  املركزي  ال�سوق   / عمان 

التوتنجي بناية حمودة ا�سواق ال�سوبكي   
املطلوب تبليغه وعنوانه : 

وليد رم�شان عبد اهلل ال�شوبكي 
مطعم  بجانب  ال�سوق  دوار  املركزي  ال�سوق   / عمان 

التوتنجي بناية حمودة ا�سواق ال�سوبكي 
خال�سة احلكم :

لذا وتا�سي�سا على ما تقدم تقرر املحكمة ما يلي: -
من   ) 522و465و483و485  املواد)  باحكام  اوال:-عمال 
البينات  قانون  من  3/13/د  املادة  و  املدين  القانون 
بان  عليه  املدعى  الزام   املجلة  من  واملادة)1818( 
يدفع  للمدعية املبلغ املدعى به والبالغ )8246.592( 

دينار اردين.
من   )167،  166،  161( املواد  باحكام  ثانيا:-عمال 
من   )4/46( واملادة  املدنية  املحاكمات  ا�سول  قانون 
الر�سوم  عليه  املدعى  ت�سمني  املحامني  نقابة  قانون 
حماماة  اتعاب  دينار   )420( ومبلغ  وامل�ساريف 
تاريخ  من  ت�سري   %9 بواقع  القانونية  والفائدة 

املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام.
الوجاهي  ومبثابة  املدعية  مبواجهة  وجاهيا  حكما 
مبواجهة املدعى عليه قابال لالعرتا�س �سدر وافهم 
عبداهلل  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  با�سم  علنا 

الثاين املعظم )حفظه اهلل( بتاريخ2020/10/22

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان / ق�شم جنوب عمان 
اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 
)3056- 2020( �شجل عام ك

ا�سم املحكوم عليه / املدين :

حممد م�شعب احمد ورده
العنوان: عمان / ماركا ابو عليا �سارع حممد 

دحل الهبارنة  
رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 2 ، 1 ، 4 ، 3 

تاريخه : 
جنوب  ق�سم   / عمان  تنفيذ   : �سدوره  حمل 

عمان 
والر�سوم  دينار   4000  : 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 الى املحكوم له / الدائن : 

حمزه عادل ح�سن العتال
املبلغ املبني اعاله

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 
املذكور او تعر�س الت�سوية القانونية �ستقوم 
دائرة التنفيذ مببا�سرة املعامالت القانونية 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .
ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل
حمكمه �شلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�شر 
رقم الدعوى : 2-1 )1671-2020( �شجل عام

تاريخ احلكم : 2020/9/28 
طالب التبليغ وعنوانه : هند حممد ر�سا يو�سف �سياء 

عمان / جبل احل�سني �س عكا بناية 24  
املطلوب تبليغه وعنوانه : 

مهند ح�شن م�شطفى عبدالرحمن
بجانب  منار  دوار  قبل  امل�ستندة  ج�سر  �س  علندا  ابو   / عمان 
االليات  ومعر�س  هنجر  ال�سمالية  وحممود  وحممد  علي  خمرطة 

الثقيلة ال�سيخ مهند
خال�سة احلكم :

لذا وتاأ�سي�سًا على ما تقدم تقرر املحكمة ما يلي :-
اأواًل:- عماًل باأحكام املواد )199 و202 و666 و667 و 675( من القانون 
املدين واملواد )181 و 186 و222 ( من قانون التجارة، واملادة )1818( 
اإلزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعي  العدلية  من جملة االأحكام 

مبلغًا وقدره )48.400( دينار .
املحاكمات  اأ�سول  قانون  من   )161( املادة  باأحكام  عماًل  ثانيًا:- 

املدنية ت�سمني املدعى عليه الر�سوم وامل�ساريف .
املحاكمات  ا�سول  قانون  من   )166( املادة  باأحكام  عمال  ثالثا:- 
اإلزام  النظاميني  املحامني  نقابة  قانون  من   )46( واملادة  املدنية 
املدعى عليه باأداء مبلغ )1000( دينار بدل اأتعاب حماماة للمدعي .

املحاكمات  ا�سول  قانون  من   )167( املادة  باأحكام  عمال  رابعًا:- 
املدنية اإلزام املدعى عليه بالفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 

اال�ستحقاق و حتى ال�سداد التام 
حكمًا وجاهيًا بحق املدعني ومبثابة الوجاهي بحق املدعى عليه

 قاباًل لالعرتا�س �سدر واأفهم علنًا با�سم ح�سرة �ساحب اجلاللة 
الها�سمية

 امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم حفظه اهلل ورعاه 
بتاريخ 2020/9/28

وزارة العدل
حمكمه بداية حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�شر 
رقم الدعوى : 5-2 )5359-2019( �شجل عام

تاريخ احلكم : 2020/10/28
طالب التبليغ وعنوانه : خالد حممود مو�سى ح�سن

عمان / وكيله املحامي موؤيد عمرو و�سادي ابو ها�سم  
املطلوب تبليغه وعنوانه : 

عبد اهلل علي ح�شن قنديل 
ا�سواق  خلف   – القد�س  �سارع   – العني  را�س   – عمان   / عمان 

الرنتي�سي
خال�سة احلكم :

وعليه وهديًا مبا تقدم، تقرر املحكمة احلكم مبا يلي : 
واملواد  العدلية  االحكام  جملة  من   1818 املادة  باأحكام  عماًل  اأواًل- 
 10 واملادتني  التجارة  قانون  من  و224  و222  و1/185  و1/181  123/ب 
للمدعي  يدفع  ان  عليه  املدعى  الزام  البينات  قانون  من  و1/11 

مبلغ 24100  دينار .
املواد 1/161 و163 من قانون ا�سول املحاكمات  ثانيًا- عماًل باأحكام 

املدنية ت�سمني املدعى عليه الر�سوم وامل�ساريف.
املدنية  املحاكمات  ا�سول  قانون  من   166 املواد  باأحكام  عماًل  ثالثًا- 
 1000 مبلغ   عليه  املدعى  ت�سمني  املحامني  نقابة  قانون  من  و4/46 

دينار اتعاب حماماة .
املادتني  بداللة  التجارة  قانون  من   186 املادة  باأحكام  عماًل  رابعًا- 
224 و225 من القانون ذاته ت�سمني املدعى عليه الفائدة القانونية 
حتى   2015/10/7 يف  البيع  بتمام  الكمبيالة  ا�ستحقاق  تاريخ  من 

ال�سداد التام وذلك بن�سبة 9% من املبلغ املحكوم به .
قراراً وجاهيًا بحق املدعي )قابال لال�ستئناف( ومبثابة الوجاهي 
با�سم  علنًا  واأفهم  �سدر  لال�ستئناف(  )قابال  عليه  املدعى  بحق 
ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم 

)حفظه اهلل ورعاه( يف 2020/10/28

وزارة العدل
حمكمه �شلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�شر 
رقم الدعوى : 2-1 )1344-2020( �شجل عام

تاريخ احلكم : 2020/9/30 
طالب التبليغ وعنوانه : �سريف حافظ ديب طرباق

فيني�سيا  قاعات  خلف  احلرية  �س  املقابلني   / عمان 
بناية 36

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

علي �شليمان حممود الزاهري
عمان / ابو علندا مثلث ابو علندا م�سنع النجار

خال�سة احلكم :
لذا وتا�سي�سا على ما تقدم تقرر املحكمة ما يلي: -

قانون  من   )11،  10( املادتني  باحكام  -عمال  اوال: 
العدلية  االحكام  جملة  من  واملادة)1818(  البينات 
الزاهري(  حممود  �سليمان  )علي  عليه  املدعى  الزام 
طرباق(  ديب  حافظ  للمدعي)�سريف  يوؤدي  بان 

املبلغ املدعى به والبالغ )1777( دينار اردين .
ثانيا:- عمال باحكام املادة )7/ا/4( من قانون التنفيذ 
احلكم على املدعى عليه  بغرامة تعادل خم�س قيمة 
املبلغ املحكوم به اي مبلغ355،4 دينار تدفع للخزينة.
من   )167،  166،  161( املواد  باحكام  عمال  ثالثا:- 
من   )4/46( واملادة  املدنية  املحاكمات  ا�سول  قانون 
الر�سوم  عليه  املدعى  ت�سمني  املحامني  نقابة  قانون 
وامل�ساريف ومبلغ )90( دينار اتعاب حماماة والفائدة 
القانونية بواقع 9% ت�سري من تاريخ املطالبة وحتى 

ال�سداد التام.
لال�ستئناف  قابال  املدعي  مبواجهة  وجاهيا  حكما 
قابال  عليهما  املدعى  مبواجهة  الوجاهي  ومبثابة 
�ساحب  ح�سرة  با�سم  علنا  وافهم  �سدر  لالعرتا�س 

اجلاللة امللك عبداهلل الثاين املعظم )حفظه اهلل (
 بتاريخ2020/9/30 .

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان / ق�شم جنوب عمان 
اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 
)3804- 2020( �شجل عام �ش

ا�سم املحكوم عليه / املدين :

يا�شني ب�شام حممد مطر
الكهربا  ا�سكان  علندا  ابو   / عمان  العنوان: 

�سارع اخلماره خلف مرار مول عماره 3 
 /  3-2  : التنفيذي  ال�سند  االعالم  رقم 

)7371-2019( – �سجل عام 
تاريخه : 2020/1/9

جنوب  ق�سم   / عمان  تنفيذ   : �سدوره  حمل 
عمان 

والر�سوم  دينار   400  : 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 الى املحكوم له / الدائن : 

اماين حممد �سعيد حمد اهلل
املبلغ املبني اعاله

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 
املذكور او تعر�س الت�سوية القانونية �ستقوم 
دائرة التنفيذ مببا�سرة املعامالت القانونية 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .
ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان / ق�شم جنوب عمان 
اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 
)3430- 2020( �شجل عام 

ا�سم املحكوم عليه / املدين :

ماهر علي احمد عو�ش 
قرب  البنيات  ناعور   / ناعور  العنوان: 

جامعة البرتاء 
رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 9862 

تاريخه : 
جنوب  ق�سم   / عمان  تنفيذ   : �سدوره  حمل 

عمان 
والر�سوم  دينار   3000  : 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 الى املحكوم له / الدائن : 

�سركة ح�سني حم�سن ح�سن ابورا�س و�سركاه 
املبلغ املبني اعاله

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 
املذكور او تعر�س الت�سوية القانونية �ستقوم 
دائرة التنفيذ مببا�سرة املعامالت القانونية 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .
ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان / ق�شم �شمال عمان 

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر
رقم الدعوى التنفيذية : 11-1 )4684- 2020( 

�شجل عام ع
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

معتز عبد ح�شن داود
دوار  النزهة  جبل   / عمان  العنوان: 

ال�ساحية خلف دائرة االفتاء  
رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 1 

تاريخه : 
�سمال  ق�سم   / عمان  تنفيذ   : �سدوره  حمل 

عمان 
والر�سوم  دينار   6000  : 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 الى املحكوم له / الدائن : 

عماد الدين حممود عبد الرحمن عليان 
املبلغ املبني اعاله

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 
املذكور او تعر�س الت�سوية القانونية �ستقوم 
دائرة التنفيذ مببا�سرة املعامالت القانونية 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ �شمال عمان

وزارة العدل
حمكمه �شلح حقوق جنوب عمان 

مذكرة تبليغ موعد جل�شة للمدعى عليه 
/ بالن�شر

رقم الدعوى :1-2 )2862- 2020 ( 
�شجل عام

الهيئة/ القا�شي: مارينا رائد ابراهيم 
حجازين    
ا�سم املدعى عليه وعنوانه : 

حممد عدنان منر العداربه
العنوان : عمان / اليادودة �س مدر�سة الرباء 

بن مالك بناية 22 
املوافق  الثالثاء   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2020/12/8
ال�ساعة 9:00

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 
عليك املدعي :

ب�سفته  العريان  �سليمان  مو�سى  احمد 
العريان  موؤ�س�سة  مالك  وب�سفته  ال�سخ�سية 

ل�سناعة كبائن امل�ساعد 
فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 
حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�س  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنيه .




