










اإعالن بيع رابع باملزاد العلني 

�صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية حقوق معان

يف الق�صية التنفيذية رقم )2016/71(.
يعلن للعموم اأنه مطروح للبيع باملزاد العلني يف الق�ضية التنفيذية رقم )2016/71(  واملتكونة بني املحكوم له البنك 

فواز  وحممد  كري�ضان  حممود  فواز  منذر  ورثة  عليهم/  واملحكوم  ا�ضتيوي  فرا�س  املحامي  وكيله  الأردين  الإ�ضالمي 

حممود كري�ضان ب�ضفته احد ورثة منذر كري�ضان بيع ال�ضقق املو�ضوفة اأدناه:-

1( و�ضف ال�ضقة رقم )111( املقامة على  قطعة الأر�س رقم )791(:-

والبالغة   )254( رقم  حي  من    )254( رقم  لوحة  ال�ضرقي  �ضمنه  �ضهل   )22( رقم  حو�س   )791( رقم  الأر�س  قطعة 

اأرا�ضي معان وهي من نوع ملك وتنظيمها �ضكن )ج( داخل حدود التنظيم تقع �ضمن منطقة  م�ضاحتها )114م2( من 

ال�ضكان تتوفر لها كافة اخلدمات والعقار عبارة عن ال�ضقة ال�ضرقية من الطابق الأول عدا �ضطحها مبنية من الطوب 

والأعمدة الإ�ضمنتية مكونة من اأربع غرف واملنافع الت�ضطيبات حملية والنوافذ من الأملنيوم بالط الأر�ضيات حملي 

وال�ضقة موؤجرة.

التقدير : قدر املرت الواحد من ال�ضقة باملقطوع )25000( دينار ) خم�ضة وع�ضرون األف دينار(.

2( و�ضف ال�ضقة رقم )112( املقامة على  قطعة الأر�س رقم )791(:-

والبالغة   )254( رقم  حي  من    )254( رقم  لوحة  ال�ضرقي  �ضمنه  �ضهل   )22( رقم  حو�س   )791( رقم  الأر�س  قطعة 

اأرا�ضي معان وهي من نوع ملك وتنظيمها �ضكن )ج( داخل حدود التنظيم تقع �ضمن منطقة  م�ضاحتها )115م2( من 

ال�ضكان تتوفر لها كافة اخلدمات والعقار عبارة عن ال�ضقة الغربية من الطابق الأول عدا �ضطحها مبنية من الطوب 

والأعمدة الإ�ضمنتية مكونة من اأربع غرف واملنافع الت�ضطيبات حملية والنوافذ من الأملنيوم بالط الأر�ضيات حملي 

وال�ضقة موؤجرة.

التقدير : قدر املرت الواحد من ال�ضقة باملقطوع )25000( دينار ) خم�ضة وع�ضرون األف دينار(.

3( و�ضف ال�ضقة رقم )121( املقامة على  قطعة الأر�س رقم )791(:-

والبالغة   )254( رقم  حي  من    )254( رقم  لوحة  ال�ضرقي  �ضمنه  �ضهل   )22( رقم  حو�س   )791( رقم  الأر�س  قطعة 

اأرا�ضي معان وهي من نوع ملك وتنظيمها �ضكن )ج( داخل حدود التنظيم تقع �ضمن منطقة  م�ضاحتها )114م2( من 

ال�ضكان تتوفر لها كافة اخلدمات والعقار عبارة عن ال�ضقة ال�ضرقية من الطابق الثاين عدا �ضطحها مبنية من الطوب 

والأعمدة الإ�ضمنتية مكونة من اأربع غرف واملنافع الت�ضطيبات حملية والنوافذ من الأملنيوم بالط الأر�ضيات حملي 

وال�ضقة موؤجرة.

التقدير : قدر املرت الواحد من ال�ضقة باملقطوع )28000( دينار ) ثمانية وع�ضرون األف دينار(.

4( و�ضف ال�ضقة رقم )122( املقامة على  قطعة الأر�س رقم )791(:-

والبالغة   )254( رقم  حي  من    )254( رقم  لوحة  ال�ضرقي  �ضمنه  �ضهل   )22( رقم  حو�س   )791( رقم  الأر�س  قطعة 

اأرا�ضي معان وهي من نوع ملك وتنظيمها �ضكن )ج( داخل حدود التنظيم تقع �ضمن منطقة  م�ضاحتها )115م2( من 

ال�ضكان تتوفر لها كافة اخلدمات والعقار عبارة عن ال�ضقة الغربية من الطابق الثاين عدا �ضطحها مبنية من الطوب 

والأعمدة الإ�ضمنتية مكونة من اأربع غرف واملنافع الت�ضطيبات حملية والنوافذ من الأملنيوم بالط الأر�ضيات حملي 

وال�ضقة موؤجرة.

التقدير : قدر املرت الواحد من ال�ضقة باملقطوع )28000( دينار ) ثمانية وع�ضرون األف دينار(.

مائة  دينار()   106000  = دينار   28000 دينار+   28000 دينار+   25000  + دينار   25000( ال�ضقق  جلميع  التقديرات  جمموع 

و�ضتة اآلف دينار(.

علمًا باأن الدائن البنك الإ�ضالمي الأردين قد دخل املزاد مببلغ )90000( دينار.

فعلى من يرغب بالدخول باملزاودة مراجعة دائرة تنفيذ معان وذلك خالل )15( يومًا من اليوم التايل لتاريخ ن�ضر 

اأن ل يقل بدل املزاودة عن )50%( من القيمة  هذا الإعالن م�ضطحبًا معه )10%( من قيمة التقدير كتاأمينات على 

على  والطوابع  الدللة  ر�ضوم  باأن  الأخرية،علمًا  املزايدة  بدل  من   )%2( عن  ال�ضم  ن�ضبة  تقل  ل  اأن  وعلى  املقدرة، 

املزاود الأخري. 

ماأمور تنفيذ 

اإعـــــــالن بيــــــع عقـــــــار للمرة الرابعة 

يف الق�صية التنفيذية رقم )2017/1526ع( 

�صادر عن  دائرة تنفيذ حمكمة جنوب عمان املوقرة 
يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني وعن طريق دائرة تنفيذ حمكمة جنوب عمان يف الق�ضية التنفيذية رقم )2017/1526ع( 

واأم  امل�ضتندات   )4( رقم  حو�س   )837( رقم  الأر�س  قطعة  على  واملقامة  �ضطحها  عدا  الثاين  الطابق  من  ال�ضرقية  اجلنوبية  ال�ضقة 

زعرورة لوحة رقم )25( قرية اجلويدة من اأرا�ضي مديرية ت�ضجيل جنوب عمان واملتكونة بني :- 

املحكوم له : البنك الإ�ضالمي الأردين وكيله املحامي اأ�ضرف �ضمري حممد. 

واملحكوم عليه : عبد العزيز عزت عبد العزيز عطا وبكفالة عقاره.

و�ضف العقار :-

التغطية  الرقم )8( وا�ضمها �ضركة  الثاين عدا �ضطحها رقم )123( �ضمن عمارة �ضكنية حتمل  ال�ضرقية من الطابق  ال�ضقة اجلنوبية 

لالإ�ضكان مكونة من )4( طوابق كل طابق �ضقتني وكراجات والبالغ م�ضاحتها )106م2( حتمل الرقم )10( واملقامة على قطعة الأر�س 

اأرا�ضي مديرية ت�ضجيل جنوب عمان �ضمن  رقم )837( حو�س رقم )4( امل�ضتندات واأم زعرورة لوحة رقم )25( قرية اجلويدة من 

منطقة خريبة ال�ضوق وجاول واليادودة وعمارة رقم )8( ح�ضب ترقيم اأمانة عمان الكربى وله مدخل من الواجهة ال�ضرقية ويقع 

البناء على �ضارع معبد من اجلهة ال�ضرقية كما هو مو�ضح باملخطط ال�ضادر من موقع م�ضتك�ضف عمان. 

وتتكون ال�ضقة من غرفة نوم ما�ضرت وغرفتني نوم احدهما حمام ما�ضرت وحمام عائلي ومطبخ مع معي�ضة مفتوحني على بع�ض و�ضالة 

�ضيوف يتبع له برندا والعقار ماأجر باأجرة �ضهرية )200( دينار للمدعو �ضمري البو�ضه وقطعة الأر�س من نوع امللك.

الت�ضطيبات :- 

املعي�ضة  اأر�ضيات  بورد  جم�ضن  ديكور  حبات  والأ�ضقف  ال�ضالون  واأ�ضقف  �ضرياميك  ال�ضالون  واأر�ضيات  حجر  البناء  واجهات  جميع 

احلمام  واأر�ضيات  وجدران  األوان  عادي  دهان  واجلدران  ناعمة  بزرة  بلدي  بالط  النوم  غرف  واأر�ضيات  ديكورات  وبها  �ضرياميك 

واملطبخ �ضرياميك واحلمامات �ضاور بوك�س وجدران ال�ضالون واملعي�ضة دهان اأمل�ضن وخزائن املطبخ علوية و�ضفلية من النوع اجليد 

واأباجورات  حماية  مع  اأملنيوم  وال�ضبابيك  مب�ضعد  مزود  والبناء  بالتدفئة  مزود  غري  والبناء  اجليد  اخل�ضب  من  الداخلية  والأبواب 

عادية والت�ضطيبات ب�ضكل عام جيدة اجلودة.

التقدير :-

-قدر قيمة ال�ضقة مو�ضوع الدين مع ن�ضيبها من اأر�س العقار واخلدمات امل�ضرتكة جملة واحدة )43000( دينار اأردين )ثالثة واأربعون 

األف دينار(.

علمًا باأن الدائن البنك الإ�ضالمي الأردين قد دخل املزاد بالبدل الأعلى البالغ )30000( دينار.

الإعالن  هذا  تاريخ  تلي  يومًا  ع�ضر  خم�ضة  خالل  عمان  جنوب  بداية  حمكمة  تنفيذ  دائرة  اإىل  التوجه  باملزاودة  يرغب  من  فعلى 

م�ضطحبًا معه تاأمني )10%( من القيمة املقدرة عند و�ضع اليد، وعلى اأن ل تقل ن�ضبة ال�ضم عن )2%( من بدل املزايدة الأخرية، علمًا 

باأن اأجور الدللة والطوابع على املزاود الأخري.    

ماأمور تنفيذ 

حمكمة جنوب عمان

اإعالن بيع رابع باملزاد العلني 

�صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية حقوق معان

يف الق�صية التنفيذية رقم )2016/672(.

يعلن للعموم اأنه مطروح للبيع باملزاد العلني يف الق�ضية التنفيذية رقم )2016/672(  واملتكونة بني املحكوم له البنك 

الإ�ضالمي الأردين وكيله املحامي فرا�س ا�ضتيوي واملحكوم عليهم/ ماجد عو�س �ضليمان اخلطيب بيع قطعة الأر�س 

اأرا�ضي �ضطح معان/ �ضهل انثوله الغربي البالغ م�ضاحتها )542م2(  رقم )739( حو�س رقم )12( لوحة رقم )66( من 

والعائدة ملكيتها لل�ضيد/ ماجد عو�س �ضليمان اخلطيب. 

و�ضف قطعة الأر�س:-

القطعة تقع يف منطقة طريق اذرح واإىل ال�ضمال من مدر�ضة معاذ بن جبل م�ضافة )800 م( تقريبًا وعلى ميني �ضارع 

الثالثني وداخل حدود التنظيم خمدومة باملياه والكهرباء وطريق معبد وهي م�ضتوية الت�ضاري�س حماطة ب�ضور من 

احلجر من اجلهة ال�ضمالية )جهة ال�ضارع( ومن الطوب واخلر�ضانة من اجلهتني الغربية وال�ضرقية وجدنا بناء نظام 

اأمريكي مت بناوؤه بحيث جزء منه يف الأر�س يدخل يف حدود القطعة املجاورة اجلنوبية ذات الرقم )740( ويقع على 

القطعة مو�ضوع الق�ضية غرفة خارجية مق�ضورة ومبلطة مع حمام مب�ضاحة )34 م2( ويوجد بجوارها خزانات مياه 

عدد )3( �ضعة )2م3( مو�ضوعة على ر�ضيف مبلط ببالط املوزاييك اأما جزء البناء الواقع على القطعة مو�ضوع البحث 

واجهاته الثالث من احلجر وهو جزء من نظام اأمريكي مت النتهاء فيه من اأعمال اجلب�ضني بورد للطابقني مع املعجنة 

اأر�ضياته �ضرياميك ت�ضطيبه 

جيد جداً بقي عليه تركيب املطابخ يف الطابقني وتركيب اأبواب املنجور واأعمال الدهان وت�ضطيب 

الكهر وميكانيك.

املجموع�ضعر املرت املربعامل�ضاحةالبيان

دينارفل�س

8672 دينار-16 دينار542م2الأر�س

27160 دينار-280 دينار97م2الطابق الأر�ضي

24440 دينار-260 دينار94م2الطابق الأول

5100 دينار-150 دينار34م2غرفة خارجية 

الأ�ضوار والأعمال 

اخلارجية

3000 دينار-مقطوعباملقطوع

68372 ديناراملجموع ) ثمانية و�ضتون األفًا وثالثمائة واثنان و�ضبعون دينار(

علمًا باأن الدائن البنك الإ�ضالمي الأردين قد دخل املزاد مببلغ )51000( دينار 

فعلى من يرغب بالدخول باملزاودة مراجعة دائرة تنفيذ معان وذلك خالل )15( يومًا من اليوم التايل لتاريخ ن�ضر 

اأن ل يقل بدل املزاودة عن )50%( من القيمة  هذا الإعالن م�ضطحبًا معه )10%( من قيمة التقدير كتاأمينات على 

على  والطوابع  الدللة  ر�ضوم  باأن  علمًا  الأخرية،  املزايدة  بدل  من   )%2( عن  ال�ضم  ن�ضبة  تقل  ل  اأن  وعلى  املقدرة، 

املزاود الأخري. 

ماأمور تنفيذ 

اإنذار نهائي 

يف الق�صية التنفيذية رقم )2018/5974ع( 

�صادر عن  دائرة تنفيذ حمكمة بداية الزرقاء املوقرة 
يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني وعن طريق دائرة تنفيذ حمكمة بداية الزرقاء يف الق�ضية التنفيذية 

رقم )2018/5974( ال�ضقة املقامة على قطعة الأر�س رقم )288( حو�س رقم )10( البلد حي رقم )5( لوحة رقم )11( 

من قرية الزرقاء من اأرا�ضي مديرية ت�ضجيل الزرقاء واملتكونة بني :- 

املحكوم له : البنك الإ�ضالمي الأردين وكيله املحامي فرا�س ا�ضتيوي. 

واملحكوم عليه : حممد "امين احمد" فهد احلايك.

الكفيل بالعقار : خالد طالب خالد حميدان.

اأوًل : و�ضف قطعة الأر�س :-

تقع قطعة الأر�س رقم )288( حو�س رقم )10( حي رقم )5( لوحة رقم )11( من اأرا�ضي مديرية ت�ضجيل الزرقاء 

على �ضارعني 

)تقاطع �ضارع الفاروق مع �ضارع الأمري ها�ضم( والبالغ م�ضاحتها )92م2( وهي ال�ضقة ال�ضرقية ال�ضمالية من الطابق 

منطقة  وهي  الغويرية  منطقة  وبداية  ال�ضمالية  اجلهة  من  البلد  و�ضط  نهاية  يف  العقار  ويقع  �ضطحها  عدا  الأول 

حيوية ومتوفر بها كافة اخلدمات.

ثانيًا : و�ضف ال�ضقة :-

والطوب  امل�ضلحة  اخلر�ضانة  من  بناء  �ضمن  الأول  الطابق  يف  تقع  �ضكنية  �ضقة  عن  عبارة  الدعوى  مو�ضوع   ال�ضقة 

ال�ضقة من غرفتني نوم  الأمامية من احلجر وهو بناء قدمي يزيد عمره عن )50( عامًا وتتكون  الأ�ضمنتي واجهتها 

و�ضالة و�ضالون وحمام ومطبخ وت�ضطيبات ال�ضقة عادية.

التقدير :-

دينار.  )175( ال�ضقة  من  الواحد  املربع  املرت  قيمة  •قدر 
وعليه )92م2 × 175 دينار = 16100 دينار( )�ضتة ع�ضر األفًا ومائة دينار(.

علماٌ باأن الدائن البنك الإ�ضالمي الأردين قد دحل املزاد مببلغ )10000( دينار.

فعلى من يرغب باملزاودة التوجه اإىل دائرة تنفيذ حمكمة بداية الزرقاء خالل خم�ضة ع�ضر يومًا تلي تاريخ هذا 

من   %50 عن  املزاودة  بدل  يقل  ل  اأن  وعلى  اليد،  و�ضع  عند  املقدرة  القيمة  من   )%10( تاأمني  معه  م�ضطحبًا  الإنذار 

الن�ضر والدللة  اأجور  باأن  املزايدة الأخرية، علمًا  ال�ضم عن )5%( من بدل  اأن ل تقل ن�ضبة  املقدرة، وعلى  القيمة 

والطوابع على املزاود الأخري.    

ماأمور تنفيذ 

اإعالن بيع خام�س باملزاد العلني

�صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية ال�صلط 

يف الدعوى التنفيذية رقم )2017/1854(

واملتكونة بني املحكوم له : البنك الإ�صالمي الأردين وكيله املحامي/ احمد اأبو زنط.

واملحكوم عليه : �صليمان حممد �صلمان اأبو �صالح.          
يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني عن طريق دائرة تنفيذ حمكمة بداية 

ال�ضلط قطعة الأر�س رقم )54( حو�س رقم )7( البلد من اأرا�ضي مي�ضرا والبالغ م�ضاحتها )4650م2( والعائد ملكيتها لل�ضيد/ �ضليمان حممد �ضلمان اأبو �ضالح.

اأوًل : و�ضف قطعة الأر�س:-

قطعة الأر�س رقم )54( حو�س رقم )7( البلد من اأرا�ضي مي�ضرا والبالغ م�ضاحتها )4650م2( تقع �ضمن حدود بلدية العار�ضة اجلديدة/ منطقة ال�ضبيحي 

منه  جزء  معبد  )14م(  بعر�س  �ضارع  ال�ضمال  من  ويحدها  عام  ب�ضكل  وم�ضتوية  ال�ضكل  منتظمة  املريي  النوع  من  ال�ضتول  اأبو  مثلث  قرب  ـ  ال�ضتول  اأبو  حي 

ويقع على ال�ضارع جزء منظم من القطعة �ضكن )ب( مب�ضاحة )1200م2( تقريبًا والباقي زراعي )3450م2( واخلدمات العامة متوفرة وينت�ضر حولها املزارع 

والأبنية ال�ضكنية، ويوجد �ضمن القطعة بناء قائم من الدكة والطوب عظم مكون من طابق ت�ضوية مبا�ضحة )117م2( وطابق اأر�ضي مب�ضاحة )233م2( مع 

تقطيع داخلي ويوجد �ضمن القطعة حفرة امت�ضا�ضية و�ضور بطول )50م( من احلجر املكحل وبارتفاع )1م( والقطعة مزروعة بالأ�ضجار التايل :

املجموع/دال�ضعر/د العمرالعددالنوعاملجموع/دال�ضعر/د العمرالعددالنوع

536703710زيتون506100600زيتون

272550تني4535140دوايل

162525توت264590جوافة

5665325ليمون6640240ا�ضكدنيا

353090خوخ252550رمان

4540160م�ضم�س253060كرز

306802400حم�ضيات253060دراق

3545135اجا�س11690990حم�ضيات

املجموع )9175( دينار ) ت�ضعمائة ومائة وخم�ضة و�ضبعون دينار(.

ثانيًا : التقدير :-

-قدر قيمة اجلزء املنظم من القطعة مببلغ )36000( دينار.

-قدر اجلزء الزراعي الغري منظم مببلغ )93200( دينار.

-قدر قيمة البناء الإجمايل مببلغ )350 × 100 = 35000 دينار(

-قدر قيمة احلفرة المت�ضا�ضية وال�ضور مببلغ )3000( دينار.

-جمموع قيمة الأر�س وما عليها من بناء ومزروعات = 176275 دينار(

) مائة و�ضتة و�ضبعون األفًا ومائتان وخم�ضة و�ضبعون دينار(.

علمًا باأن الدائن البنك الإ�ضالمي الأردين قد دخل املزاد مببلغ )120000( دينار.

فعلى من يرغب بال�ضراء مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية عني ال�ضلط خالل خم�ضة واأربعون يومًا من تاريخ اليوم التايل لن�ضر هذا الإعالن يف ال�ضحف 

املحلية اليومية م�ضطحبًا معه )10%( من قيمة التقدير كتاأمينات، علمًا بان اأقل ن�ضبة لدخول املزاد هي )50%( من القيمة املقدرة، وعلى اأن ل تقل ن�ضبة 

ال�ضم عن )3%( من بدل املزايدة الأخرية، على اأن تكون اأجور الدللة على املزاود الأخري. 

ماأمور تنفيذ 

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه 

�صادرة عن 

حمكمة الغرفة القت�صادية - عمان 

رقم الدعوى : 106 – 2 ) 8 – 2020 

( – �صجل الق�صايا القت�صادية 

الهيئة القا�صي : مناور علي منور ابو 

الغنم  
ا�ضم املدعى عليه و عنوانه : 

�صركة �صارم العربية لال�صتثمار 
�ضركة  مقابل   – مكة  �ضارع   / عمان 

جممع   – لل�ضيارات  �ضوزوكي 

احل�ضيني ط 3 مكتب 305   

اخلمي�س  يوم  ح�ضورك  يقت�ضى 

املوافق 23 / 1 /2020  ال�ضاعة 9:00

للنظر يف الدعوى رقم اعاله والتي 

وكياله  الردن  بنك  عليك  اقامها 

ماهر  و  �ضكري  ا�ضامة  املحاميان 

ادعي�س     

املحدد  املوعد  يف  حت�ضر  مل  فاذا 

املن�ضو�س  الحكام  عليك  تطبق 

املحاكمات  ا�ضول  قانون  يف  عليها 

املدنية  

حمكمة �صلح جزاء ال�صلط

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه/بالن�صر

رقم الدعوى : 3-11/)2020-84( 

- �صجل عام  الهيئة/القا�صي: منار 

ابراهيم احمد احل�صن.

ا�ضم امل�ضتكى عليه:

 عمار عبد الفتاح خنيف�س 

العودات.
العمر: 53 �ضنة.

ماح�س  مدر�ضة  ماح�س/قرب  العنوان: 

للبنات. 

التهمة: خمالفة احكام القانون )62(.

املوافق  الربعاء  يوم  ح�ضورك  يقت�ضي 

يف  للنظر   09:00 ال�ضاعة   2020/1/22

عليك  اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى 

احلق العام وم�ضتكي 

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�ضر  مل  فاذا 

عليك  الأحكام املن�ضو�س عليها يف قانون 

املحاكمات  ا�ضول  وقانون  ال�ضلح  حماكم 

اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنايات )جنايات 

�صغرى( مادبا

مذكرة تبليغ متهم 

رقم الدعوى 5-12/ )16 - 2020( 

- �صجل عام الهيئة/القا�صي : هيئة 

اجلنايات الثانية

ا�ضم املتهم : 

امين �صليمان ح�صني ابو غليون. 
العمر : 26 �ضنة

خلف   - �ضحاب  �ضحاب/نزهة   : العنوان 

م�ضجد �ضرحبيل بن ح�ضنه.

التهمة: ال�ضرقة املو�ضوفة )404( - تاأليف 

على  اجلنايات  ارتكاب  بق�ضد  جمعيات 

النا�س اأو الأموال )157(.

املوافق  اخلمي�س  يوم  ح�ضورك  يقت�ضي 

يف  للنظر   09:00 ال�ضاعة   2020/1/23

عليك  اقامها  التي  اأعاله  رقم  الدعوى 

احلافظ  عبد  �ضالح  وم�ضتكي  العام  احلق 

فالح الفالحات.

حمكمة بداية جزاء - جنايات )جنايات �صغرى( اربد 

قرار الإمهال

رقم الدعوى 15-5 )81-2020( - �صجل عام  

الهيئة/القا�صي الهيئة الوىل  

اىل املتهم 

علي احمد عبد عويتي    
الرقم الوطني 9851003317

 )2020-81(  5-15 رقم  اجلزائية  الق�ضية  يف  �ضادر 

- �ضجل عام

عماًل باأحكام املادة 243 من قانون اأ�ضول املحاكمات 

تاريخ  من  ايام  ع�ضرة  مدة  امهالك  اقرر  اجلزائية 

الق�ضائية  لل�ضلطات  نف�ضك  لت�ضليم  القرار  ن�ضر 

عن التهمة:

ال�ضرقة املو�ضوفة )404(

القاء  العام  الأمن  افراد  من  فرد  كل  اآمر  وانني 

وعلى  املخت�ضة  للمراجع  وت�ضليمك  عليك  القب�س 

كل من يعلم مبحل وجود املتهم ان يخرب ال�ضلطات 

املخت�ضة.

اأعاله  املذكورة  املدة  خالل  نف�ضك  ت�ضلم  مل  واإذا 

اأموالك  وتو�ضع  العدالة  وجه  من  فاراً  ف�ضتعترب 

واأمالكك حتت ادارة احلكومة ما دمت فاراً من وجه 

اقامة  من  ومتنع  بها  الت�ضرف  من  وحترم  العدالة 

اية دعوى ويعترب كل ت�ضرف او التزام تتعهد فيه 

بعد ذلك باطاًل.

اجلل�ضة يوم: اخلمي�س  

09:00 تاريخ: 2020/1/30   

�ضدر يف: 2020/1/19

رئي�س املحكمة

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه �صادرة عن 

حمكمة �صلح جزاء عمان  

رقم الدعوى :  5 – 3 / ) 44  – 2020 

( - �صجل عام 

الهيئة /القا�صي : اجمد قا�صم كرمي 

الزعبي 
ا�ضم امل�ضتكى عليه : 

طارق جمعه احمد الظاهر 
العمر : 36 

يحيى  املحامي  وكيله   / عمان   : العنوان 

خلف   – ال�ضابع  الدوار  عنوانه  و  العوان 

امللكية الردنية – جممع منكو – الطابق 3 

التهمة : ال�ضروع يف الحتيال 417 بدللة 

خا�ضة  باوراق  املادي  – التزوير   417 املادة 

271 بدللة املادة 262  

يقت�ضى ح�ضورك يوم الحد  املوافق 26 / 

1 /2020  ال�ضاعة 9:00

 للنظر يف الدعوى رقم اعاله والتي اقامها 

عليك احلق العام و م�ضتكي بنك الردن 

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�ضر  مل  فاذا 

قانون  يف  عليها  املن�ضو�س  الحكام  عليك 

املحاكمات  ا�ضول  وقانون  ال�ضلح  حماكم 

اجلزائية   

دائرة تنفيذ الق�صر

مذكرة تبليغ موعد جل�صة تنفيذية/

بالن�صر

رقم الدعوى  التنفيذية: 11-40/

)514-2019( - �صجل عام - �س

اىل املحكوم عليه: 

حبيب حممود ثلجي العمرو

عنوانه: عمان/-

التنفيذية  الق�ضية  يف  تقرر 

الحد  يوم  تعيني  اأعاله  املذكورة 

 11:00 ال�ضاعة   2020/1/26 تاريخ 

لذا  تنفيذية  جل�ضة  لعقد  موعداً 

اقت�ضى تبليغكم.

ماأمور تنفيذ الق�ضر

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للم�صتاأنف 

�صده

�صادرة عن حمكمة ا�صتئناف اجلمارك

رقم الدعوى: 2020/23  ا�صتئناف 

جزاء هيئة القا�صي الرئي�س �صليم 

احلبا�صنة

املطلوب تبليغ امل�ضتاأنف �ضدهم:

1- �صركة الباج�س ل�صناعة املنظفات 

الكيماوية.

2- حممود حممد حممود عاي�س.

3- زياد فهد منر ب�صري  

 جمهولو مكان القامة.

املوافق  الثنني  يوم  ح�ضوركم  يقت�ضي 

2020/1/20 ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحًا للنظر 

مدعي  امل�ضتاأنف  من  املقدم  ال�ضتئناف  يف 

ويف  لوظيفته  بال�ضافة  اجلمارك  عام 

عليكم  ت�ضري  احل�ضور  عن  تخلفكم  حال 

ا�ضول  قانون  يف  عليها  املن�ضو�س  الأحكام 

املحاكمات اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنايات )جنايات 

�صغرى( مادبا

مذكرة تبليغ متهم 

رقم الدعوى 5-12/ )14 - 2020( 

- �صجل عام الهيئة/القا�صي : هيئة 

اجلنايات الثانية

ا�ضم املتهم : 

امين �صليمان ح�صني ابو غليون. 
العمر : 26 �ضنة

قرب   - �ضحاب  �ضحاب/نزهة   : العنوان 

الهاتف:  رقم   - اجلرواين  ديوان 

 0785246024

التهمة: ال�ضرقة املو�ضوفة )404( - تاأليف 

على  اجلنايات  ارتكاب  بق�ضد  جمعيات 

النا�س اأو الأموال )157(.

املوافق  اخلمي�س  يوم  ح�ضورك  يقت�ضي 

يف  للنظر   09:00 ال�ضاعة   2020/1/23

عليك  اقامها  التي  اأعاله  رقم  الدعوى 

عو�س  عليان  امين  وم�ضتكي  العام  احلق 

الكعابنه.

حمكمة بداية جزاء - جنح اجلمارك 

مذكرة تبليغ ظنني / بالن�صر 

رقم الدعوى 48 - 17 / )1633 - 2019( - �صجل عامالهيئة/القا�صي 

احمد ابراهيم عبد اهلل ال�صمادي.

ا�ضم الظنني 1

- معاذ نهار حممد الفروخ.

 2- بالل احمد �صليمان الغنيمات. 

العمر 28 �ضنة

العنوان مادبا/

التهمة: تهريب دخان )203(. 

للنظر   09:00 ال�ضاعة   2020/1/22 املوافق  الربعاء  يوم  ح�ضورك  يقت�ضي 

اأعاله التي اقامها عليك احلق العام وم�ضتكي مدعي عام  يف الدعوى رقم 

اجلمارك.

املن�ضو�س عليها يف  املوعد املحدد تنفذ بحقك الأحكام  فاإذا مل حت�ضر يف 

قانون اجلمارك وقانون ا�ضول املحاكمات اجلزائية.



دائرة تنفيذ عمان 

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ 

رقم الدعوى التنفيذية 11-5/

)1269-2020( - �صجل عام - ب
ا�سم املحكوم عليه / املدين

 حممد �صاهر حممد الكوز 
عنوانه عمان / الوحدات بناية رقم 3 ط 2

/2-5 التنفيذي  ال�سند   / االعالم  رقم 

)2232-2018( - طلبات 

تاريخه : 2018/12/11 

حمل �سدوره تنفيذ عمان 

املحكوم به / الدين 0 دينار واخالء املاأجور 

ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 

وجدت والفائدة ان وجدت 

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

االخطار  هذا   تبليغك  تاريخ  تلي  يوما 

املتكاملة  �سركة  الدائن   / له  املحكوم  اىل 

للتاأجري التمويلي املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

ماأمور التنفيذ عمان

اخطار �صادر عن دائرة تنفيذ

 بداية عمان/ بالن�صر 

رقم الدعوى التنفيذية 33211/ 

2019 ك
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

 حممد خري خليل حممد خري
خليل  انور   : الكفيل   / عليه  املحكوم  ا�سم 

حممد خري

وعنوانه: جمهولوا مكان االقامة.

دينار   999 الدين     / به  املحكوم  املبلغ 

املحاماه  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 

والفائده ان وجدت

يجب عليكم ان توؤدوا خالل خم�سة ع�سر 

يوما تلي تاريخ تبليغكم هذا االخطار اىل 

املحكوم له 

الهواتف  خلدمات  االردنية  ال�سركة 

املتنقلة 

وكيلها املحامي حممود العبادي

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 الالزمة قانونا بحقكم

ماأمور التنفيذ

اخطار �صادر عن دائرة تنفيذ

 بداية �صمال عمان/ بالن�صر 

رقم الدعوى التنفيذية 8585/ 

2019 ك
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

 اياد احمد جلم  
طالل   : الكفيل   / عليه  املحكوم  ا�سم 

م�سطفى احمد وهدان

وعنوانه: جمهولوا مكان االقامة.

دينار   1449 الدين     / به  املحكوم  املبلغ 

املحاماه  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 

والفائده ان وجدت

يجب عليكم ان توؤدوا خالل خم�سة ع�سر 

يوما تلي تاريخ تبليغكم هذا االخطار اىل 

املحكوم له 

الهواتف  خلدمات  االردنية  ال�سركة 

املتنقلة 

وكيلها املحامي حممود العبادي

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 الالزمة قانونا بحقكم

ماأمور التنفيذ

وزارة العدل 

حمكمة �صلح جزاء عمان 

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه  / بالن�صر 

رقم الدعوى  : 5 – 3 / ) 661  – 

2020 ( �صجل عام 

الهيئة / القا�صي : زهيه �صادق احمد 

حمي�صن 
ا�سم  امل�ستكى عليه :

 حممد م�صطفى حمدان ابو �صوميه
العمر : 80  �سنة    .

�سارع   – اجلوفة  جبل   / عمان   : عنوانه 

ثاين   12 رقم  عمارة  ثعلبه  بنت  بركة 

منزل �سمال الدرج    

التهمة : - �سرقة الطاقة الكهربائية ) 50 ( 

يقت�سي ح�سوركم يوم االحد                  املوافق 

: 26  / 1 / 2020              ال�ساعة 8.30  �سباحا 

والتي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

 : وامل�ستكي  العام  احلق  عليك  اأقامها 

امل�ساهمة   االردنية  الكهرباء  �سركة 

حممد  املحامون  وكالوؤها  املحدودة   العامة 

وحامت  اجلنيني  الفتاح  عبد  و  اجلرابعة 

ال�سوابكة  .

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاإذا 

قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االأحكام  عليك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

اجلزائية  .

وزارة العدل 

حمكمة �صلح جزاء عمان 

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه  / بالن�صر 

رقم الدعوى  : 5 – 3 / ) 665  – 

2020 ( �صجل عام 

الهيئة / القا�صي : زهيه �صادق احمد 

حمي�صن 
ا�سم  امل�ستكى عليه :

 نزيه كاظم ح�صني علقم
العمر : 48  �سنة    .

�سارع   – احل�سني  جبل   / عمان   : عنوانه 

خالد بن الوليد – عمارة 158   

التهمة : - �سرقة الطاقة الكهربائية ) 50 ( 

يقت�سي ح�سوركم يوم االحد                  املوافق 

: 26  / 1 / 2020              ال�ساعة 8.30  �سباحا 

والتي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

 : وامل�ستكي  العام  احلق  عليك  اأقامها 

امل�ساهمة   االردنية  الكهرباء  �سركة 

حممد  املحامون  وكالوؤها  املحدودة   العامة 

وحامت  اجلنيني  الفتاح  عبد  و  اجلرابعة 

ال�سوابكة  .

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاإذا 

قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االأحكام  عليك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

اجلزائية  .

وزارة العدل 

حمكمة �صلح جزاء عمان 

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه  / بالن�صر 

رقم الدعوى  : 5 – 3 / ) 675  – 

2020 ( �صجل عام 

الهيئة / القا�صي : زهيه �صادق احمد 

حمي�صن 
ا�سم  امل�ستكى عليه :

 احمد ح�صن احمد العرموطي
العمر : 67  �سنة    .

بن  عمرو  – �سارع  نزال   / عمان   : عنوانه 

معاذ – دخلة بجانب عقار 32   

التهمة : - �سرقة الطاقة الكهربائية ) 50 ( 

يقت�سي ح�سوركم يوم االحد                  املوافق 

: 26  / 1 / 2020              ال�ساعة 8.30  �سباحا 

والتي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

 : وامل�ستكي  العام  احلق  عليك  اأقامها 

امل�ساهمة   االردنية  الكهرباء  �سركة 

حممد  املحامون  وكالوؤها  املحدودة   العامة 

وحامت  اجلنيني  الفتاح  عبد  و  اجلرابعة 

ال�سوابكة  .

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاإذا 

قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االأحكام  عليك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

اجلزائية  .

وزارة العدل 

حمكمة �صلح جزاء عمان 

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه  / بالن�صر 

رقم الدعوى  : 5 – 3 / ) 662  – 

2020 ( �صجل عام 

الهيئة / القا�صي : زهيه �صادق احمد 

حمي�صن 
ا�سم  امل�ستكى عليه :

 احمد ح�صن احمد العرموطي
العمر : 67  �سنة    .

بن  عمرو  – �سارع  نزال   / عمان   : عنوانه 

معاذ – دخلة بجانب عقار 32   

التهمة : - �سرقة الطاقة الكهربائية ) 50 ( 

يقت�سي ح�سوركم يوم االحد                  املوافق 

: 26  / 1 / 2020              ال�ساعة 8.30  �سباحا 

والتي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

 : وامل�ستكي  العام  احلق  عليك  اأقامها 

امل�ساهمة   االردنية  الكهرباء  �سركة 

حممد  املحامون  وكالوؤها  املحدودة   العامة 

وحامت  اجلنيني  الفتاح  عبد  و  اجلرابعة 

ال�سوابكة  .

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاإذا 

قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االأحكام  عليك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

اجلزائية  .

وزارة العدل 

حمكمة �صلح جزاء عمان 

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه  / بالن�صر 

رقم الدعوى  : 5 – 3 / ) 671  – 

2020 ( �صجل عام 

الهيئة / القا�صي : زهيه �صادق احمد 

حمي�صن 
ا�سم  امل�ستكى عليه :

 ح�صن يو�صف عبد اهلل قمر
العمر : 38  �سنة    .

�سارع   – احل�سني  خميم   / عمان   : عنوانه 

18 – عمارة 158   

التهمة : - �سرقة الطاقة الكهربائية ) 50 ( 

يقت�سي ح�سوركم يوم االحد                  املوافق 

: 26  / 1 / 2020              ال�ساعة 8.30  �سباحا 

والتي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

 : وامل�ستكي  العام  احلق  عليك  اأقامها 

امل�ساهمة   االردنية  الكهرباء  �سركة 

حممد  املحامون  وكالوؤها  املحدودة   العامة 

وحامت  اجلنيني  الفتاح  عبد  و  اجلرابعة 

ال�سوابكة  .

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاإذا 

قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االأحكام  عليك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

اجلزائية  .

وزارة العدل 

حمكمة �صلح جزاء عمان 

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه  / بالن�صر 

رقم الدعوى  : 5 – 3 / ) 683  – 

2020 ( �صجل عام 

الهيئة / القا�صي : زهيه �صادق احمد 

حمي�صن 
ا�سم  امل�ستكى عليه : 

حممد ح�صني ابراهيم الغزاوي
العمر : 58  �سنة    .

�سارع   - النظيف  جبل   / عمان   : عنوانه 

عبد اللطيف كري�سان – عمارة 17   

التهمة : - �سرقة الطاقة الكهربائية ) 50 ( 

االحد                    : يوم  ح�سوركم  يقت�سي 

املوافق : 26  / 1 / 2020              ال�ساعة 8.30  

�سباحا 

والتي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

 : وامل�ستكي  العام  احلق  عليك  اأقامها 

امل�ساهمة   االردنية  الكهرباء  �سركة 

حممد  املحامون  وكالوؤها  املحدودة   العامة 

وحامت  اجلنيني  الفتاح  عبد  و  اجلرابعة 

ال�سوابكة  .

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاإذا 

قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االأحكام  عليك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

اجلزائية  .

حمكمة �صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى 

عليه/بالن�صر

رقم الدعوى : 1-2/)2020-110(-

�صجل عام

الهيئة/القا�صي: مارينا رائد اإبراهيم 

حجازين

ا�سم املدعى عليه وعنوانه:

 اأمل فالح علي الطعام�صه
الرئي�سي  ال�سارع  اجلمرك  دوار   - عمان 

الهاتف:  رقم   -  )7( رقم  عمارة   -

0772003449

املوافق  االإثنني  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2020/1/27

عليك  اأقامها  والتي  اأعاله  رقم  الدعوى 

املدعي �سركة اال�سراء للتعليم واال�ستثمار

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 

قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االحكام  عليك 

املحاكمات  اأ�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

املدنية.

حمكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى 

عليه/بالن�صر

رقم الدعوى : 1-5/)2020-258(-

�صجل عام

الهيئة/القا�صي: اياد حممد ح�صني 

العوي�صات

ا�سم املدعى عليه وعنوانه:

 ر�صاد خليف حماد ال�صالعني
عمان - االأ�سرفية - حي االأرمن

املوافق  اخلمي�ض  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2020/1/23

عليك  اأقامها  والتي  اأعاله  رقم  الدعوى 

املدعي �سركة اال�سراء للتعليم واال�ستثمار

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 

قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االحكام  عليك 

املحاكمات  اأ�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

املدنية.

حمكمة �صلح حقوق عمان    

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى 

عليه/ بالن�صر 

رقم الدعوى 1-5/)2020-234( 

- �صجل عام 

الهيئة / القا�صي اياد حممد ح�صني 

العوي�صات     

ا�سم املدعى عليه وعنوانه

 ماهر عطا اهلل فهد املجايل 
عمان / حي نزال - مقابل مطعم املنقل 

املوافق  اخلمي�ض  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

يف  للنظر   9.00 ال�ساعة    2020/1/23

عليك  اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى 

املدعي �سركة اال�سراء للتعليم واال�ستثمار 

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 

قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االحكام  عليك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

املدنية

حمكمة �صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى 

عليه/بالن�صر

رقم الدعوى : 1-2/)2020-109(-

�صجل عام

الهيئة/القا�صي: حممد هزاع فالح 

احلجايا
ا�سم املدعى عليه وعنوانه: 

ب�صمه �صليمان �صيف اهلل 

احلديثات
الدفاع  مركز  مقابل   - اجلويدة   - عمان 

الهاتف:  رقم   -  )40( عمارة  املدين 

0776720678

املوافق  االإثنني  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2020/1/27

عليك  اأقامها  والتي  اأعاله  رقم  الدعوى 

املدعي �سركة اال�سراء للتعليم واال�ستثمار

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 

قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االحكام  عليك 

املحاكمات  اأ�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

املدنية.

حمكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى 

عليه/بالن�صر

رقم الدعوى : 1-5/)2020-249( - 

�صجل عام   الهيئة/القا�صي: اياد حممد 

ح�صني العوي�صات

ا�سم املدعى عليه وعنوانه:

 1- حممد عبد اهلل علي اطريق.

 2- بيان نبيه �صاكر العليان.

 3- مرام نبيه �صاكر العليان.

عني البا�سا/ا�سواق طولكرم.

اخلمي�ض  يوم  ح�سوركم  يقت�سي 

للنظر   09:00 ال�ساعة   2020/1/23 املوافق 

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف 

للتعليم  اال�سراء  �سركة  املدعي  عليك 

واال�ستثمار.

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 

قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االحكام  عليك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

املدنية.

حمكمة �صلح حقوق عمان   

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى 

عليه/ بالن�صر 

رقم الدعوى 1-5/)2020-254( 

- �صجل عام 

الهيئة / القا�صي اياد حممد ح�صني 

العوي�صات     

ا�سم املدعى عليه وعنوانه

 تي�صري هاين م�صطفى عبدالنبي  
عمان / الدوار االول - �سارع الرينبو

املوافق  اخلمي�ض  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

يف  للنظر   9.00 ال�ساعة    2020/1/23

عليك  اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى 

املدعي �سركة اال�سراء للتعليم واال�ستثمار 

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 

قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االحكام  عليك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

املدنية

دائرة تنفيذ �صرق عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية 11-3/

)8981-2019(-�صجل عام-ك
ا�سم املحكوم عليه/املدين:

 عمر مو�صى حممود عي�صى
حي   - ال�سمايل  الها�سمي   - عمان  عنوانه: 

النعمان  �سارع   )19( رقم  بناية  جا�سر  اأبو 

بن مالك

عقد  التنفيذي:  االعالم/ال�سند  رقم 

ايجار

حمل �سدوره: تنفيذ �سرق عمان

والر�سوم  دينار   1600 به/الدين:  املحكوم 

وجدت  اإن  املحاماة  واأتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة اإن وجدت

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  اأن  عليك  يجب 

يومًا تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار اإىل 

اإبراهيم  املحكوم له/الدائن ماجدة يحيى 

عبيدات واآخرون 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 �صرق عمان

حمكمة �صلح جزاء املفرق

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه مدعى عليه 

باحلق ال�صخ�صي/بالن�صر

رقم الدعوى : 3-21/)6535-

2016(-�صجل عام

الهيئة/القا�صي: كرم عبد الكرمي 

اأحمد امل�صري
ا�سم امل�ستكى عليه:

 اأحمد فائق عوده اأبو �صباب
العمر: 40 �سنة

العنوان: جر�ض - خميم جر�ض للعائدين

الرابطة  اإف�ساد   -  )360( التحقري  التهمة: 

الزوجية )3/304(

املوافق  الثالثاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

يف  للنظر   09:00 ال�ساعة   2020/1/28

عليك  اأقامها  والتي  اأعاله  رقم  الدعوى 

ابراهيم  فرا�ض  وامل�ستكي  العام  احلق 

�سالمة زايد

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 

قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االحكام  عليك 

املحاكمات  اأ�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

اجلزائية.

اخطار �صادر عن دائرة تنفيذ 

�صرق عمان

رقم الق�صية 2019/8072
اىل املحكوم عليه : 

عالء الدين �صعيد ناجي ابو زيد 
 – عمرو  دير  �سارع   – طرببور   : عنوانه 

دخلة 1222 – عمارة 9 – الطابق الرابع 

اعاله  رقم  التنفيذية  بالق�سية  تقرر  لقد 

لت�سبح  قبلك  من  املعرو�سة  الت�سوية  رفع 

 2020/1/30 من  ابتداء  �سهريا  دينار   80

ال�سداد  وحتى  �سهر  كل  نهاية  من  وهكذا 

دفع  عن  تخلفك  حالة  ويف  للمبلغ  التام 

دفعة  االخرى  االق�ساط  ت�ستحق  ق�سط 

تنفيذ  دائرة  مراجعة  عليك  لذا  واحدة 

يلي  يوما  ع�سر  خم�سة  خالل  عمان  �سرق 

بحقك  �سيتخذ  واال  االخطار  هذا  تبلغك 

االجراءات التنفيذية الالزمة .

ماأمور تنفيذ �صرق عمان 

اخطار �صادر عن دائرة

تنفيذ    عمان  

  رقم الدعوى11-5  )1223 - 2020 ( – 

�صجل عام -  ك

ا�سم املحكوم عليه / املدين 

نبيل علي عطا ال�صعود   
عمان – جبل التاج – �ض عمر املختار بالقرب من 

مركز �سحي اجلوفه 

 رقم االعالم / ال�سند التنفيذي:   

حمل �سدوره تنفيذ  عمان 

املحكوم به / الدين : 1125

املحاماة  واتعاب  امل�ساريف  و  الر�سوم  و  دينار 

عليك  يجب  وجدت    ان  الفائدة  و  وجدت  ان 

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

تبليغك هذا االخطار اىل املحكوم له / الدائن 

عماد فهيم حممد ال�سالل 

ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا  اعاله  املبني  املبلغ 

توؤد الدين املذكور او تعر�ض الت�سوية القانونية 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم   .

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

ماأمور التنفيذ  عمان 

اخطار �صادر عن دائرة

تنفيذ    عمان  

  رقم الدعوى11-5  )36718 - 2019 ( – 

�صجل عام -  �ص
ا�سم املحكوم عليه / املدين 

1. رميا خالد احمد حمام 
– جممع بنك اال�سكان  – ال�سمي�ساين  عمان 

القانونية ال�سوؤون  – دائرة 
2. عبد اللطيف عناد حممد احلديد   

عمان – عمان – القوي�سمة – جبل احلديد 

   )  51( – بناية  الثانوية  املدر�سة  من  – بالقرب 
/1-5 التنفيذي:    ال�سند   / االعالم  رقم 

)19184-2019 ( – �سجل عام 

حمل �سدوره تنفيذ  عمان 

املحكوم به / الدين : 1870

دينار و الر�سوم و امل�ساريف واتعاب املحاماة 

ان وجدت و الفائدة ان وجدت   يجب عليك 

تلي  يوما  ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان 

املحكوم  اىل  االخطار  هذا  تبليغك  تاريخ 

له / الدائن 

ان�ض �سليمان يو�سف ق�سراوى 

وكيله املحامي خلدون اجلعافرة 

املدة  هذه  انق�ست  واذا  اعاله  املبني  املبلغ 

الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور  الدين  توؤد  ومل 

القانونية . �ستقوم دائرة التنفيذ مببا�سرة 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

ماأمور التنفيذ  عمان 

مذكرة تبليغ �صيغة ميني حا�صمة للمدعى 

عليه �صادرة عن حمكمة �صلح  حقوق 

�صمال عمان 

رقم الدعوى 1-1 / ) 2019-5760 ( – 

�صجل عام 
�سامل  ابراهيم  ا�سماء   : القا�سي   / الهيئة 

الو�ساح  

املطلوب تبليغه:

 علي ا�صعد حممد اللحام   
مدار�ض  – بجانب  ن�سري  ابو  عمان/  عنوانه 

ال�سرح – عمارة 16

املوافق  الثالثاء        يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2020/01/21               ال�ساعة 09:00

وذلك لتبليغ وتفهم �سيغة اليمني احلا�سمة : 

اق�سم باهلل العظيم ) اق�سم باهلل العظيم انا 

املدعى عليه  علي ا�سعد حممد اللحام بانني 

مل ا�ستلم ب�سائع من املدعى يا�سر وليد عبد 

ذمتي  وان  دينار   657 بقيمة  العامل  املعطى 

البالغ  ثمنها  بباقي  للمدعى  م�سغولة  غري 

اكثـر  وال  املبلغ  ذلك  من  اقل  وال  دينار   557

ما  على  واهلل   ) �سهيد  اقول  ما  على  واهلل 

اقول �سهيد 

فاذا مل حت�سر تطبق يف املوعد املحدد تطبق 

قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االحكام  عليك 

البينات 

اخطار �صادر عن دائرة

تنفيذ    عمان  

  رقم الدعوى

 ) 2019 - 36714(  11-5

�ص   - عام  – �صجل 
ا�سم املحكوم عليه / املدين 

1. رميا خالد احمد حمام 
– جممع بنك اال�سكان  – ال�سمي�ساين  عمان 

القانونية ال�سوؤون  – دائرة 
2. غدير يا�صني عبد النبي  ال�صوات  

عمان – عمان – ام نوارة – مدر�سة ا�سيا  

رقم االعالم / ال�سند التنفيذي:

   5-1/)19188-2019 ( – �سجل عام 

حمل �سدوره تنفيذ  عمان 

املحكوم به / الدين : 1000,28

دينار و الر�سوم و امل�ساريف واتعاب املحاماة 

ان وجدت و الفائدة ان وجدت   يجب عليك 

تلي  يوما  ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان 

املحكوم  اىل  االخطار  هذا  تبليغك  تاريخ 

له / الدائن 

ان�ض �سليمان يو�سف ق�سراوى 

وكيله املحامي خلدون اجلعافرة 

املدة  هذه  انق�ست  واذا  اعاله  املبني  املبلغ 

الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور  الدين  توؤد  ومل 

القانونية . �ستقوم دائرة التنفيذ مببا�سرة 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

ماأمور التنفيذ  عمان 

اخطار �صادر عن دائرة

تنفيذ  غرب  عمان  

  رقم الدعوى11-4  )5390 - 2019 ( – 

�صجل عام -  �ص
ا�سم املحكوم عليه / املدين

 حممد زياد عبداللطيف البوز   
عمان – عمان – الذراع الغربي  بدر – �سارع 

الد�ستور 

 رقم االعالم / ال�سند التنفيذي: 

  4-1/)2442-2019 ( – �سجل عام 

حمل �سدوره تنفيذ غرب  عمان 

املحكوم به / الدين : 2800

دينار و اخالء املاأجور و الر�سوم و امل�ساريف 

ان  الفائدة  و  وجدت  ان  املحاماة  واتعاب 

وجدت   يجب عليك ان توؤدي خالل خم�سة 

ع�سر يوما تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار 

اىل املحكوم له / الدائن 

ابراهيم فائق ابراهيم ال�سايغ 

املدة  هذه  انق�ست  واذا  اعاله  املبني  املبلغ 

الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور  الدين  توؤد  ومل 

القانونية . �ستقوم دائرة التنفيذ مببا�سرة 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

ماأمور التنفيذ   غرب عمان 

اخطار �صادر عن دائرة

تنفيذ    الزرقاء   

  رقم الدعوى11-10 

 )328 - 2020 ( – �صجل عام -  ك

ا�سم املحكوم عليه / املدين

 تامر زياد خليل ال�صعودي   
الزرقاء – جمهول مكان االقامة 

رقم االعالم / ال�سند التنفيذي:    

حمل �سدوره تنفيذ  الزرقاء  

املحكوم به / الدين : 900

خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب  الر�سوم    و  دينار 

هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما  ع�سر  خم�سة 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن 

هيثم حممد حممود ال�سمادي 

ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا  اعاله  املبني  املبلغ 

توؤد الدين املذكور او تعر�ض الت�سوية القانونية 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم   .

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

ماأمور التنفيذ  الزرقاء 

مذكرة تبليغ موعد جل�صه للمدعى 

عليه �صادرة عن حمكمة بداية  حقوق 

�صمال  عمان

رقم الدعوى1 -2/)2019-1355(– 

�صجل عام
فناطل  عو�ض  حممد  /القا�سي  الهيئة 

الزيدان         

ا�سم املدعى عليه : 

راتب حممود عبد القادر الن�صريات    
بن  عامر  �سارع   – خلدا  عمان–   : عنوانه 

– �سركة عبد   2 – عمارة الزيادات ط  مالك 

الكرمي الراعي وراتب ن�سريات   

يقت�سي ح�سورك يوم الثالثاء    املوافق 21 

/01 /2020 ال�ساعة 00 :09 

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك املدعي

�سركة بابل للمقاوالت 

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنية  

ال�ستالم  املحكمة  قلم  مراجعة  وعليك 

الئحة الدعوى ومرفقاتها

اخطار �صادر عن دائرة

تنفيذ    �صمال  عمان

  رقم الدعوى11-1  )7906 - 2019 ( – 

�صجل عام -  �ص
ا�سم املحكوم عليه / املدين

 خالد حممد �صامل ابو فروه         
 – االفراح  – �سارع  الر�سيد  – �ساحية  عمان 

عمارة 14  

رقم االعالم / ال�سند التنفيذي:   

 1-1/)5505-2018 ( – �سجل عام 

حمل �سدوره تنفيذ  �سمال عمان 

املحكوم به / الدين : 216,293

دينار و الر�سوم و امل�ساريف واتعاب املحاماة 

ان وجدت و الفائدة ان وجدت   يجب عليك 

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

 / له  املحكوم  اىل  االخطار  هذا  تبليغك 

الدائن 

�صركة امنيه للهواتف املتنقله

وكيلها املحامي يو�صف الب�صتاوي 

وحممد القالب 0782811188
املدة  هذه  انق�ست  واذا  اعاله  املبني  املبلغ 

الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور  الدين  توؤد  ومل 

مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم   . القانونية 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

ماأمور التنفيذ �صمال عمان

اخطار �صادر عن دائرة

تنفيذ    �صمال  عمان

  رقم الدعوى11-1  )8815 - 2019 ( – 

�صجل عام -  �ص
ا�سم املحكوم عليه / املدين

 حممد علي �صليمان حممد علي احل�صيني       
عمان – املدينة الريا�سية – �سركة ا�سترياد 

احلديد ال�سناعية 

 رقم االعالم / ال�سند التنفيذي: 

   1-1/)3269-2019 ( – �سجل عام 

حمل �سدوره تنفيذ  �سمال عمان 

املحكوم به / الدين : 315,569

دينار و الر�سوم و امل�ساريف واتعاب املحاماة 

ان وجدت و الفائدة ان وجدت   يجب عليك 

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

 / له  املحكوم  اىل  االخطار  هذا  تبليغك 

الدائن 

�صركة امنيه للهواتف املتنقله

وكيلها املحامي يو�صف الب�صتاوي 

وحممد القالب 0782811188
املدة  هذه  انق�ست  واذا  اعاله  املبني  املبلغ 

الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور  الدين  توؤد  ومل 

مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم   . القانونية 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

ماأمور التنفيذ �صمال عمان

اخطار �صادر عن دائرة

تنفيذ    �صمال  عمان

  رقم الدعوى11-1  )7911 - 2019 ( – 

�صجل عام -  �ص
ا�سم املحكوم عليه / املدين

 طارق حممود عبد الرحيم ملحم          
الوجبة  مطعم  دخلة   – �سويلح   – عمان 

الذهبية – عمارة 123  

 رقم االعالم / ال�سند التنفيذي: 

   1-1/)5716-2018 ( – �سجل عام 

حمل �سدوره تنفيذ  �سمال عمان 

املحكوم به / الدين : 230514

دينار و الر�سوم و امل�ساريف واتعاب املحاماة 

ان وجدت و الفائدة ان وجدت   يجب عليك 

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

 / له  املحكوم  اىل  االخطار  هذا  تبليغك 

الدائن 

�صركة امنيه للهواتف املتنقله

وكيلها املحامي يو�صف الب�صتاوي

 وحممد القالب 0782811188
املدة  هذه  انق�ست  واذا  اعاله  املبني  املبلغ 

الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور  الدين  توؤد  ومل 

مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم   . القانونية 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

ماأمور التنفيذ �صمال عمان

اخطار �صادر عن دائرة

تنفيذ    �صمال  عمان

  رقم الدعوى11-1  )8638 - 2019 ( – 

�صجل عام -  �ص
ا�سم املحكوم عليه / املدين 

حنان طالل �صالح من�صور      
عمان – �سارع امللكة رانيا – خلف مفرو�سات 

�سهوان – عمارة رقم 3

رقم االعالم / ال�سند التنفيذي: 

   1-1/)3323-2019 ( – �سجل عام 

حمل �سدوره تنفيذ  �سمال عمان 

املحكوم به / الدين : 305,66

دينار و الر�سوم و امل�ساريف واتعاب املحاماة 

ان وجدت و الفائدة ان وجدت   يجب عليك 

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

 / له  املحكوم  اىل  االخطار  هذا  تبليغك 

الدائن 

�صركة امنيه للهواتف املتنقله

وكيلها املحامي يو�صف الب�صتاوي 

وحممد القالب 0782811188
املدة  هذه  انق�ست  واذا  اعاله  املبني  املبلغ 

الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور  الدين  توؤد  ومل 

مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم   . القانونية 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

ماأمور التنفيذ �صمال عمان



وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية : 

2-11 )101- 2020( �شجل عام ك
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

احمد جمال احمد الغزاوي 
كازية  خلف  املقابلني   / عمان  العنوان: 

توتال قرب مطعم ابو زغلة 

رقم االعالم ال�سند التنفيذي :  1 

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ جنوب 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 : 

تي�سري �سليمان يو�سف حالوة 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�ض الت�سوية القانونية �ستقوم 

دائرة التنفيذ مببا�سرة املعامالت 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 :

 2-11 )6972- 2019( �شجل عام ك
ا�سم املحكوم عليهم / املدين :

1-�شوق خالد احمد نعمان

2-موؤيد حممد فهد �شبلي 
       العنوان: عمان / ام احلريان بالقرب من 

م�سجد الرحمن �سارع الورود

رقم االعالم ال�سند التنفيذي :  4 , 5 , 3 , 1 , 

 7 , 6 , 8 , 10 , 9 , 2

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ جنوب 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 هذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

يعقوب احمد حممد ر�سيد 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�ض الت�سوية القانونية �ستقوم 

دائرة التنفيذ مببا�سرة املعامالت 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 :

 2-11 )1134- 2019( �شجل عام ك
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

�شامر م�شطفى �شعد اهلل ابو مرخيه 
الكهربا  ا�سكان  علندا  ابو   / عمان  العنوان: 

العامريه  �سهداء  �سارع  الفاروق  �ساحية 

وخمابز  فلمنجي  ماركت  �سوبر  من  قرب 

طائر ال�سالم عمارة رقم 60/62

رقم االعالم ال�سند التنفيذي :  1 

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�سوم  دينار   100  : 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 عمار ملحم الغريب 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�ض الت�سوية القانونية �ستقوم 

دائرة التنفيذ مببا�سرة املعامالت 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 :

 2-11 )7063- 2019( �شجل عام ك
ا�سم املحكوم عليه/ املدين :

احمد ح�شن حممد احلداد
العنوان: عمان / ام احلريان مقابل مدر�سة 

رقم  عمارة  للبنني  الثانوية  احلريان  ام 

ال�سقة  الزاوية  على  ال�سالون  بجانب   55

الواقعة يف الطابق االول �سمال 

رقم االعالم ال�سند التنفيذي :  1 

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ جنوب 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 هذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

ن�سال عبد اللطيف خريي �سماره 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�ض الت�سوية القانونية �ستقوم 

دائرة التنفيذ مببا�سرة املعامالت 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 : 

2-11 )6955- 2019( �شجل عام �ص
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

ح�شني جمعه عيد ال�شوابكه
احلزام  �سارع  علندا  ابو   / عمان  العنوان: 

خلف البنك العربي بيت حممد جمعه 

رقم االعالم ال�سند التنفيذي :

  2-1 / )2673-2018( – �سجل عام  

تاريخه : 2019/4/16

حمل �سدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�سوم  دينار   0  : 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 : 

علي �سالح عبد اهلل العبادي 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�ض الت�سوية القانونية �ستقوم 

دائرة التنفيذ مببا�سرة املعامالت 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 :

 2-11 )7556- 2019( �شجل عام ك
ا�سم املحكوم عليه/ املدين :

1-امين عبد ربه علي �شالح

2-عروه عمر عيد ع�شاف  
العنوان: معان / ق�سبة معان حي عليان 

رقم االعالم ال�سند التنفيذي :  4 , 5 , 3 , 1 , 

 7 , 6 , 8 , 10 , 9 , 2

تاريخه : 2020/1/12

حمل �سدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�سوم  دينار   6750  : 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 ابراهيم حممد ال�سرايف 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�ض الت�سوية القانونية �ستقوم 

دائرة التنفيذ مببا�سرة املعامالت 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 :

 2-11 )3437- 2018( �شجل عام ك
ا�سم املحكوم عليه/ املدين :

يو�شف �شالح عبد اللطيف املالطي 
العنوان: عمان / ابو علندا خلف كراج عمان 

اجتاه امل�ستنده 

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 : 

علي حممد حممود م�سايخ 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�ض الت�سوية القانونية �ستقوم 

دائرة التنفيذ مببا�سرة املعامالت 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 :

 2-11 )89- 2020( �شجل عام ك
ا�سم املحكوم عليه/ املدين :

مالك حممد ن�شار ابو را�شي 
– خريبة  – الطيبة  العنوان: عمان / عمان 

مقابل   – الوكالة  مدر�سة  �سارع   – ال�سوق 
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رقم االعالم ال�سند التنفيذي :  0 

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�سوم  دينار   1424  : 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 : 

لوؤي حممود احلنفي زينو 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�ض الت�سوية القانونية �ستقوم 

دائرة التنفيذ مببا�سرة املعامالت القانونية 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان


