






اخطار �صادر عن دائرة

تنفيذ    عمان  

  رقم الدعوى11-5  )2428 - 2020 

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

مو�صى عادل مو�صى نع�صان  
عمان – القوي�سمة – قرب نزول البلدية – 

قرب مدر�سة البنات

رقم االعالم / ال�سند التنفيذي: 

حمل �سدوره تنفيذ  عمان 

املحكوم به / الدين : 460

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 

عماد فهيم حممد ال�سالل 

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    عمان  

  رقم الدعوى11-5  )1713 - 2020 

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

 ا�صماعيل علي خليل ابو م�صلم    
 – بحران  �سارع    – الزهور  جبل   \ عمان 

بناية رقم 7 – الطابق االول – رقم الهاتف 

0795060187 :

رقم االعالم / ال�سند التنفيذي:  

حمل �سدوره تنفيذ عمان 

املحكوم به / الدين : 3000

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 

حممد قبالن حممد الزعبي  

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 موعد جل�صه للمدعى عليه 

�صادرة عن حمكمة  �صلح حقوق الكرك 

رقم الدعوى34 -1/)2020-30(– 

�صجل عام

الهيئة /القا�صي : جمدولني عبد املجيد 

عبد املهدي املخاتره        

ا�سم املدعى عليه : 

عماد خليل عبداهلل ال�صرايره    
 – املرج   – الكرك   – الكرك   : عنوانه 

 : هاتف   – اال�سا�سية  هزاع  مدر�سة  بجانب 

  0795906904

يقت�سي ح�سورك يوم االثنني    املوافق 27 

/01 /2020 ال�ساعة 00 :09 

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك املدعي

�سميح عطا اهلل �سليمان احلوراين 

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    عمان  

  رقم الدعوى11-5  )1222 - 2020 

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

 حممد م�صطفى خليل االحول 
احمد  �ض   – املدرج  حي   – املدينة   – عمان 

الدباغ 

رقم االعالم / ال�سند التنفيذي:  

حمل �سدوره تنفيذ  عمان 

املحكوم به / الدين : 565

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 

عماد فهيم حممد ال�سالل 

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 م�صتكى عليه  �صادرة عن 

حمكمة �صلح جزاء  �صمال عمان  

رقم الدعوى 3-1/)12197 -2019( 

عام – �صجل 
الهيئة /القا�صي :   �صيماء عبد الفتاح 

حممد �صنجق  
ا�سم امل�ستكى عليه :

 بهاء الدين حممد علي 

الطوبا�صي  
العمر : 37 �سنة 

العنوان : عمان – عمان – اجلبيهة – مقابل 

عبد  نبيل  جممع  خلف   – العايل  التعليم 

الرحيم – عمارة رقم 13 ط 2 

التهمة �سيك ال يقابله ر�سيد )421 ( 

املوافق  االثنني     يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2020/01/27 ال�ساعة 00 :09 

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك احلق العام وم�ستكي 

عبد احلكيم عارف علي ابو �سليم 

وكيله املحامي ا�سالم العوامله 

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية 

مذكرة تبليغ موعد جل�صه للمدعى 

عليه �صادرة عن حمكمة  �صلح حقوق 

�صمال  عمان

رقم الدعوى1 -1/)2019-6618(– 

�صجل عام

الهيئة /القا�صي : بيان جهاد �صالح 

العتيبي         
ا�سم املدعى عليه : 

يون�س حممد مو�صى الع�صكري    
 – ح�سن  االمري  �ساحية   / عمان   : عنوانه 

الربماوي  معر�ض   – ال�سمال  جممع  مقابل 

لل�سيارات – رقم الهاتف : 0790485271  

يقت�سي ح�سورك يوم االثنني    املوافق 27 

/01 /2020 ال�ساعة 00 :08 

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك املدعي

م�سطفى مو�سى عبد مو�سى 

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

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه  مدعي باحلق 

ال�صخ�صي  �صادرة عن حمكمة �صلح جزاء  

�صمال عمان  

رقم الدعوى 3-1/) 11421 -2019( 

عام – �صجل 
الهيئة /القا�صي :   �صامر حممد يو�صف 

الثوايبه 

ا�سم امل�ستكى عليه :

 وليد ع�صام حممد جودة 
العمر :30 �سنة 

�سارع   – اجلامعة  �سارع   – عمان   : العنوان 

امللكة رانيا – فندق باملريا 

التهمة :  �سيك ال يقابله ر�سيد )421 (

املوافق  االحد      يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2020/01/26 ال�ساعة 00 :09 

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك احلق العام وم�ستكي 

الدلتا لتجارة اللحوم و املوا�سي 

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية 

اخطار �صادر عن دائرة

تنفيذ    عمان  

  رقم الدعوى11-5  )2312 - 2020 

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

 عبري حممود م�صطفى ابو 

ال�صعود   
 – ال�سهيد  جامع  مقابل  التاج  – جبل  عمان 

بجانب خمفر التاج  

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

)15525-2012 ( – �سجل عام 

حمل �سدوره تنفيذ  عمان 

املحكوم به / الدين : 1300

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 

نزيه م�سطفى حممد عي�سى  

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   جنوب عمان  

  رقم الدعوى11-2  )141 - 2020 

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

 عا�صم ابراهيم ا�صحق احلزين   
وذلك   ( القوي�سمة   – اجلويدة   – عمان 

دائرة  م�سروحات  �سمن  ورد  ما  ح�سب 

رقم   –  ) اجلوازات  و  املدنية  االحوال 

الهاتف : بال 

رقم االعالم / ال�سند التنفيذي:   1 

حمل �سدوره تنفيذ   جنوب عمان 

املحكوم به / الدين : 800

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 

عماد فهيم حممد ال�سالل 

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 جنوب  عمان 

مذكرة تبليغ موعد جل�صه للمدعى 

عليه �صادرة عن حمكمة  �صلح حقوق 

�صمال  عمان

رقم الدعوى1 -1/)2019-7687(– 

�صجل عام

الهيئة /القا�صي : نوال �صالح حممد 

اخلطيب        
ا�سم املدعى عليه :

 �صركة املر�صاه الذهبية لل�صحن و 

اخلدمات اللوج�صتيه    
 – التل  و�سفي  �ض  عمان   / عمان   : عنوانه 

ادم  جممع   – العربي  البنك  ا�سارة  بجانب 

�سركة   –  406 مكتب   –  4 ط   –  293  – بالزا 

اخلدمات  و  لل�سحن  الذهبية  املر�ساة 

اللوج�ستية   

يقت�سي ح�سورك يوم االثنني    املوافق 27 

/01 /2020 ال�ساعة 00 :09 

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك املدعي

حممد فايز احمد جرب 

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  �صرق  عمان  

  رقم الدعوى11-3  )203 - 2020 

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

ا�صماعيل �صعدات حممد م�صطفى   
عمان عمان – ماركا – حي الها�سمي ال�سمايل 

– �سارع االمري حمزه بن احل�سني – بالقرب 
يف  ورد  ما  ح�سب  وذلك   ( االق�سى  حي  من 

م�سروحات االحوال املدنية و اجلوازات ( – 

رقم الهاتف : بال 

رقم االعالم / ال�سند التنفيذي:   1 

حمل �سدوره تنفيذ �سرق عمان 

املحكوم به / الدين : 150

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 

عماد فهيم حممد ال�سالل 

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 �صرق عمان 

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه  �صادرة عن 

حمكمة �صلح جزاء عمان  

رقم الدعوى 3-5/)452 -2020( – 

�صجل عام

الهيئة /القا�صي :   علي ابراهيم يو�صف 

اخل�صريي

ا�سم امل�ستكى عليه : 

ابراهيم اديب حممد الكرزون   
العمر : 35 �سنة 

الهاتف  رقم   – طرببور   – عمان   : العنوان 

 0795070035

 –  )  423( امل�سددة  االمانة  ا�ساءة  التهمة 

االحتيال )417 ( 

املوافق  االحد     يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2020/01/26 ال�ساعة 00 :09 

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك احلق العام وم�ستكي 

�سركة خيار ال�سفر لل�سياحة و ال�سفر  

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية 

مذكرة تبليغ موعد جل�صه للمدعى 

عليه �صادرة عن حمكمة  �صلح حقوق 

�صمال  عمان

رقم الدعوى1 -1/)2020-142(– 

�صجل عام

الهيئة /القا�صي : زينة حممد فرج عبد 

الرحيم ال�صالميه         
ا�سم املدعى عليه : 

1.امين حممد ه�صام يو�صف عوينات    
من  – بالقرب  العلي  تالع   / عمان   : عنوانه 

و  الريا�سة  وزارة  – بجانب  الب�ستان  مطعم 

ال�سباب  22

2. احمد حماد عبد ربه الع�صران 
ناعور \ ناعور 

3. ها�صم حممد عواد العطيات 
عماان \ ابو ن�سري – قرب مدار�ض االبداع   

يقت�سي ح�سورك يوم االثنني    املوافق 27 

/01 /2020 ال�ساعة 00 :09 

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك املدعي

ناجي حممد ح�سني الزغول 

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

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه  �صادرة عن 

حمكمة �صلح جزاء  �صمال عمان  

رقم الدعوى 3-1/)11929 -2019( 

عام – �صجل 
الهيئة /القا�صي :   فاتن حممود عبداهلل 

ابو اجلمال  
ا�سم امل�ستكى عليه : 

مهدى م�صطفى حممدامني 

حممدامني 
العمر : 62 �سنة 

العنوان : عمان \ �سارع و�سفي التل – خلف 

جربي املركزي – �سارع دائرة قا�سي الق�ساه 

 36 رقم  – عمارة  ال�ساكت  – مو�سى 
التهمة �سيك ال يقابله ر�سيد )421 (

املوافق  االحد      يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2020/01/26 ال�ساعة 00 :09 

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك احلق العام وم�ستكي 

حم�سن احمد حممد القوقا 

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية 

وزارة العدل

حمكمه �صلح جزاء �صرق عمان 

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه / بالن�صر

رقم الدعوى :3-3  )2020/331 ( 

�صجل عام

الهيئة/ القا�صي : رائده خليل احمد 

احلواري  
ا�سم امل�ستكى عليهم : 

املطاعم  الدارة  البيانو  �صانع  •�صركة 
ال�صياحية 

القا�صي  ربيع  عمران  •رائد 
العنوان : عمان/ الها�سمي ال�سمايل – مقابل 

ماركت  �سوبر  بجانب   – حمزة  م�ست�سفى 

حبوب �ساحب مول القا�سي 

التهمه : �سيك ال يقابله ر�سيد )421(

املوافق  الثالثاء   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2020/1/28

ال�ساعة : 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك احلق العام وم�ستكي : 

�سركة اال�سراء للتموين 

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 �صرق عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-3 

)9016- 2019( �صجل عام - ع
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

خ�صر حممد فايز اخلطيب 
ال�سليل-   – الزرقاء   / الزرقاء  العنوان:  

ال�سوداين  حي   – االبي�ض  اال�سمنت  �سارع 

7 – عمارة 
رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 122446 

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ �سرق عمان

والر�سوم  دينار   9900  : 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 : 

االردن   / للتجارة  و�سركاه  مللوك  �سركة 

ذ.م.م    

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 �صرق عمان

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق مادبا 

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه  

/ بالن�صر

رقم الدعوى :1-12 )18 - 2020 ( 

�صجل عام

الهيئة/ القا�صي : معن حممد علي ر�صوان 

احلياري     

ا�سم املدعى عليه وعنوانه : 

�صركة العجائب للت�صويق 
العنوان : مادبا / جمهول االقامة 

املوافق  االثنني   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

2020/2/3

ال�ساعة 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك املدعي :

يو�سف �سبحي �سعيد بياري 

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 �صلح جزاء جنوب عمان 

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه / بالن�صر

رقم الدعوى :3-2  )2020/349 ( 

�صجل عام

الهيئة/ القا�صي : اماين احمد عبد 

املح�صن املبي�صني
ا�سم امل�ستكى عليهم : 

امل�صاريع الدارة  الغذائية  املواد  •�صركة 
ال�صويخ  كامل  ريا�س  • زيد 

قرب  ال�سوق  خريبة   / عمان   : العنوان 

خلف  ابراهيم  ملك  يف  عمران  خمابز 

الهمي�سات 

التهمه : �سيك ال يقابله ر�سيد )421( 

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

 2020/2/6

ال�ساعة : 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك احلق العام وم�ستكي : 

�سركة روابي االردن للت�سويق والتوزيع 

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

حمكمه �صلح جزاء جنوب عمان 

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه مدعي باحلق 

ال�صخ�صي / بالن�صر

رقم الدعوى :3-2  )313- 2020 ( 

�صجل عام

الهيئة/ القا�صي : احمد منور احمد 

الرحامنه    
ا�سم امل�ستكى عليهم : 

يحيى  حممد  ابراهيم  •حممد 
اال�صتهالكية  العبديل  روابي  •موؤ�ص�صة 

�سارع   / الباير  حي   / اليادودة   / عمان   : العنوان 

الرباءة بن مالك / بناية 18

التهمه : �سيك ال يقابله ر�سيد )421(

يقت�سى ح�سورك يوم : الثالثاء  املوافق 2020/1/28 

ال�ساعة : 9

عليك  اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

احلق العام وم�ستكي : 

ال�سخ�سية  ب�سفته  اجللي�ض  حممود  يو�سف  حممود 

وب�سفته مالكا ومفو�سا بالتوقيع عن مركز اجللي�ض 

التجاري 

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك االحكام 

وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض 

ا�سول املحاكمات اجلزائيه.

وزارة العدل

حمكمه �صلح جزاء جنوب عمان 

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه مدعي باحلق 

ال�صخ�صي / بالن�صر

رقم الدعوى :3-2  )314- 2020 ( 

�صجل عام

الهيئة/ القا�صي : طالل زيد دوجان 

اخلزاعله    
ا�سم امل�ستكى عليهم : 

يحيى  حممد  ابراهيم  •حممد 
اال�صتهالكية  العبديل  روابي  •موؤ�ص�صة 

�سارع   / الباير  حي   / اليادودة   / عمان   : العنوان 

الرباءة بن مالك / بناية 18

التهمه : �سيك ال يقابله ر�سيد )421(

يقت�سى ح�سورك يوم : الثالثاء  املوافق 2020/1/28 

ال�ساعة : 9

عليك  اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

احلق العام وم�ستكي : 

ال�سخ�سية  ب�سفته  اجللي�ض  حممود  يو�سف  حممود 

وب�سفته مالكا ومفو�سا بالتوقيع عن مركز اجللي�ض 

التجاري 

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك االحكام 

وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض 

ا�سول املحاكمات اجلزائيه.

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�صر 

رقم الدعوى : 2-1 )3849-2019( �صجل عام

تاريخ احلكم : 2019/10/30

طالب التبليغ وعنوانه :

خالد احمد ح�سن ابو �سرحان 

عمان / �سحاب مقابل مركز امن �سحاب بجانب �سركة 

نقوال ابو ح�سر لل�سيارات 

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

احمد حممد احمد الغرباوي 
مر�سيد�ض  ج�سر  بجانب  علندا  ابو  عمان   / عمان 

بجانب حمالت الكهف ملواد البناء 

خال�سة احلكم :

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

االأحكام  جملة  من   )1818( املادة  باأحكام  1-عمال 

العدلية واملواد )260و263( من قانون التجارة واملواد 

باأن  عليه  املدعى  اإلزام  البينات  قانون  من  )10و11( 

يدفع للمدعي املبلغ املدعى به والبالغ )540( دينار.

قانون  من  )161و166و167(  املواد  باأحكام  2-عمال 

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

الر�سوم  عليه  املدعى  ت�سمني  املحامني  نقابه 

و  حماماة  اأتعاب  دينار   )27( مبلغ  و  وامل�ساريف 

على  ال�سيك  عر�ض  تاريخ  من  القانونية  الفائدة 

البنك امل�سحوب عليه وحتى ال�سداد التام.

بحق  الوجاهي  ومبثابة  املدعي  بحق  وجاهيًا  حكما 

ح�سرة  با�سم  �سدر  لالعرتا�ض  قاباًل  عليه  املدعى 

احل�سني  بن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  اجلاللة  �ساحب 

بتاريخ 2019/10/30

وزارة العدل

حمكمه �صلح جزاء جنوب عمان 

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه مدعي عليه 

باحلق ال�صخ�صي / بالن�صر

رقم الدعوى :3-2  )318 - 2020 ( 

�صجل عام

الهيئة/ القا�صي : امين �صليم خليف 

ال�صوره   
ا�سم امل�ستكى عليهم : 

التموينية  للمواد  ازمري  خريات  •�صركة 
هاديه ح�صني  علي  •زياد 

العنوان : عمان / اليادودة / حي الباير / �ض 

الرباءة بن مالك / بناية 18

التهمه : �سيك ال يقابله ر�سيد )421(

املوافق  االثنني    : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2020/2/10

ال�ساعة : 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك احلق العام وم�ستكي : 

مركز اجللي�ض التجاري 

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

حمكمه �صلح حقوق جنوب عمان 

مذكرة تبليغ موعد جل�صه للمدعى عليه  / بالن�صر

رقم الدعوى :2-1 )4892- 2019 ( �صجل عام

الهيئة/ القا�صي: مارينا رائد ابراهيم حجازين 

ا�صم املدعى عليهم وعنوانهم : 

جربين �صليمان  رجب  •�صائد 

جربين  اهلل  عبد  �صليمان  •رجب 
املعادي  حي  القوي�سمة   / عمان   : العنوان 

لدى  حالق  يعمل  حن�سلة  م�سجد  قرب 

�سالون �سائد

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

 2020/1/30

ال�ساعة 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك املدعي :

حموده عي�سى حممد برغ�ض

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

دائرة تنفيذ �صرق عمان

مذكرة اخطار كفيل

رقم الق�صية : 11-3 )375 - 2019( 

�صجل عام �س
مو�سوع الق�سية : مطالبة مالية 

ا�سم الكفيل املطلوب تبليغه : 

زينب م�صعود خليل ابو خليفه 
 – الن�سر  جبل   / عمان   : الكفيل  عنوان 

بجانب مدار�ض زرقاء اليمامة – مل تودع مع 

اوراق الق�سية 

ا�سم املكفول : نادر حممد عي�سى و�سو�ض  

مبا ان حمكمه اال�ستئناف بداية �سرق عمان  

املقدم  احلب�ض  قرار  ا�ستئناف  رد  قررت 

املبالغ  بدفع  املكفول  يقم  ومل  مكفولك  من 

امل�ستحقة عليه ل�سالح املحكوم له : 

احمد نعيم حممد ح�سن

عمال  عليك  فيتوجب  دينار   1379 والبالغة 

التنفيذ  قانون  من  20/هـ  املاده  باحكام 

هذا  دفع   2007 ل�سنة   25 رقم  وتعديالته 

تاريخ  من  يوما  ع�سر  خم�سه  خالل  املبلغ 

تبليغك هذا االخطار

  مامور تنفيذ �صرق عمان

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )243- 

2020( �صجل عام �س
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

عبد املجيد فايز احمد عقل 
      العنوان: عمان / القوي�سمة حي املعادي 

فوق بقالة البداوي عمارة ابو خ�سب 

 /  1-2   : التنفيذي  ال�سند  االعالم  رقم 

)4433-2019( – �سجل عام 

تاريخه : 2019/11/27

حمل �سدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�سوم  دينار   700  : 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 احمد احمد ابو خ�سب 

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 �صلح حقوق جنوب عمان 

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه  

/ بالن�صر

رقم الدعوى :1-2 )4937- 2019 ( 

�صجل عام

الهيئة/ القا�صي: زين حممد حممود 

النعيمات 

ا�سم املدعى عليه وعنوانه : 

ثاين فرج حممد الذياب 
مقابل  ال�سوق  خريبة   / عمان   : العنوان 

م�سجد االميان عمارة رقم 12 ط ار�ضي

املوافق  االثنني   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2020/2/3

ال�ساعة 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك املدعي :

نا�سر حممد بخيت احلنيطي

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

دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )7607- 2019( 

�صجل عام �س

ا�سم املحكوم عليهم / املدين :

�صرميني  حممد  •حممدهاين 
العواوده خليل  يو�صف  •ن�صال 

ا�سكان  مقابل  علندا  ابو   / عمان  العنوان: 

االق�سى  اعمدة  حمالت  بجانب  العام  االمن 

للمخلالت 

 /  1-2   : التنفيذي  ال�سند  االعالم  رقم 

)2601-2019( – �سجل عام 

تاريخه : 2019/10/23

حمل �سدوره : تنفيذ جنوب 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 اىل املحكوم له / الدائن : 

موؤيد زعل حممد عمرو 

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 �صلح حقوق جنوب عمان 

مذكرة تبليغ موعد جل�صه للمدعى عليه  

/ بالن�صر

رقم الدعوى :1-2 )4681- 2019 ( 

�صجل عام

الهيئة/ القا�صي: حممد هزاع فالح 

احلجايا  
ا�سم املدعى عليهم وعنوانهم : 

والفواكه للخ�صار  النور  جبل  •�صركة 
الق�صاه احمد  �صامل  •رامي 

املركزي  اخل�سار  �سوق   / عمان   : العنوان 

حمالت جبل النور للخ�سار والفواكه

املوافق  الثالثاء   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2020/1/28

ال�ساعة 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك املدعي :

حممد حممود حممد عمرو

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 �صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�صر 

رقم الدعوى : 1-2 )2019-4868( 

�صجل عام

تاريخ احلكم : 2019/12/30
طالب التبليغ وعنوانه :

م�صطفى داود رزق عمرو 
جنوب  �سرطة  مديرية  بجانب  املقابلني   / عمان 

عمان حمالت بيجاد للعطارة 

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

�سخر طالب جري�ض املخامره 

تامبا  بجانب  توتال  كازية  خلف  اليادودة   / عمان 

مول

خال�سة احلكم :

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

1.  عماًل باأحكام املواد )181 و186 و222 و223/اأ و224( 

من قانون التجارة اإلزام املدعى عليه باأن يدفع مبلغ 

)1300( دينار اأردين.

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

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

الر�سوم  عليه  املدعى  ت�سمني  املحامني  نقابة 

وامل�ساريف ومبلغ )65( دينار اأتعاب حماماة والفائدة 

الواقع  كمبيالة   اول  ا�ستحقاق  تاريخ  من  القانونية 

بتاريخ  2019/8/10 وحتى ال�سداد التام.

بحق  الوجاهي  ومبثابة  املدعي  بحق  وجاهيا  قراراً 

املدعى عليه

 قابال لالعرتا�ض

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

بتاريخ  اهلل  حفظه  احل�سني  ابن  الثاين  عبداهلل 

.2019/12/30

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )310- 

2020( �صجل عام ك
ا�سم املحكوم عليهم / املدين :

�صامل  ابو  حممد  تي�صري  •حممد 
الفالح  جربيل  من�صور  •حممد 

م�سجد  من  بالقرب  جاوا   / جاوا  العنوان: 

الريان عمارة 6 الطابق الثاين 

رقم االعالم ال�سند التنفيذي :  1 

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�سوم  دينار   750  : 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 : 

�سالح خالد م�سعان ابو حمفوظ 

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 �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 

)7494- 2019( �صجل عام �س
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

علي حممد احمد �صعد
الكفاح  �سارع  اجلويدة   / عمان  العنوان: 

مقابل مطعم ابو زغله   

 /  1-2   : التنفيذي  ال�سند  االعالم  رقم 

)1961-2019( – �سجل عام 

تاريخه : 2019/5/30

حمل �سدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�سوم  دينار   4500  : 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 : 

�سامر حممد عبد الفتاح مزهر 

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 �صلح جزاء جنوب عمان 

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه / بالن�صر

رقم الدعوى :3-2  )2020/352 ( 

�صجل عام

الهيئة/ القا�صي : روان عاي�س مو�صى 

ابو الدب�س   
ا�سم امل�ستكى عليهم : 

امل�صاريع الدارة  الغذائية  املواد  •�صركة 
ال�صويخ  كامل  ريا�س  • زيد 

قرب  ال�سوق  خريبة   / عمان   : العنوان 

خلف  ابراهيم  ملك  يف  عمران  خمابز 

الهمي�سات 

التهمه : �سيك ال يقابله ر�سيد )421( 

املوافق  الثالثاء    : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2020/2/4

ال�ساعة : 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك احلق العام وم�ستكي : 

خمزن االمن الغذائي 

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 عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 

)1629- 2020( �صجل عام ك
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

حممد يا�صر ح�صن الروا�صدة 
عمارة   / احل�سني  جبل   / عمان  العنوان: 

عادل القا�ضم ط3   

رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ عمان

والر�سوم  دينار   1479  : 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 : 

رويده نواف م�سطفى اال�سعد

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 عمان

مذكرة اخطار كفيل

رقم الق�صية : 11-5 )24316 - 

2019( �صجل عام ك
مو�سوع الق�سية : مطالبة مالية 

ا�سم الكفيل املطلوب تبليغه : 

�صريين �صبحي عبد اخلالق العمد 
عنوان الكفيل : عمان / تالع العلي – خلف 

الرملة بناية  – قرب م�سجد  ال�سلطان  �سوق 

38

فرحان  م�سطفى  احمد   : املكفول  ا�سم 

املواجده   

رد  قررت  عمان   اال�ستئناف  حمكمه  ان  مبا 

مكفولك  من  املقدم  احلب�ض  قرار  ا�ستئناف 

امل�ستحقة  املبالغ  بدفع  املكفول  يقم  ومل 

عليه ل�سالح املحكوم له : 

م�سطفى حممود �سليمان �سمارة 

عمال  عليك  فيتوجب  دينار   2158 والبالغة 

التنفيذ  قانون  من  20/هـ  املاده  باحكام 

هذا  دفع   2007 ل�سنة   25 رقم  وتعديالته 

تاريخ  من  يوما  ع�سر  خم�سه  خالل  املبلغ 

تبليغك هذا االخطار

  مامور تنفيذ عمان

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ �صيغه ميني حا�صمة للمدعي 

عليه / بالن�صر

رقم الدعوى :1-5 )2019/28324 

( �صجل عام

الهيئة القا�صي : عماد عبد اهلل حممد 

العدوان 
ا�سم املدعى عليه وعنوانه:

حممد تي�صري توفيق م�صاعد
العنوان : عمان / الدوار الداخلية – بالقرب 

واجلراحة   – للتوليد  االمل  م�ست�سفى  من 

الن�سائية – منزل حممد م�ساعد 

املوافق  االربعاء    : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2020/1/29

ال�ساعة 9

وذلك لتبليغ وتفهم �سيغة اليمني احلا�سمة 

حممد  عليه  املدعى  انا  العظيم  باهلل  اق�سم 

ا�ستدن من  تي�سري توفيق م�ساعد بانني مل 

املدعي احمد حممود ا�سماعيل القرنه مبلغ 

ومل  �سفر  تذكرة  بدل  اماراتي  درهم   1150

 1000 قيمته  للمدعي  يعود  ايباد  باخد  اقم 

ذمتي  وان  باعادته  ووعدته  اماراتي  درهم 

نهائيا  مبالغ  باية  للمدعي  م�سغولة  غري 

واهلل على ما اقول �سهيد 

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

االحكام املن�سو�ض عليها يف قانون البينات

وزارة العدل

حمكمه �صلح جزاء جنوب عمان 

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه مدعي باحلق 

ال�صخ�صي / بالن�صر

رقم الدعوى :3-2  )306 - 2020 ( 

�صجل عام

الهيئة/ القا�صي : اميان غازي ح�صن 

العطيات    
ا�سم امل�ستكى عليهم : 

التموينية  للمواد  ازمري  خريات  •�صركة 
هاديه ح�صني  علي  •زياد 

العنوان : عمان / اليادودة / حي الباير / �ض الرباءة 

بن مالك / بناية 18

التهمه : �سيك ال يقابله ر�سيد )421(

يقت�سى ح�سورك يوم : اخلمي�ض  املوافق 2020/1/30 

ال�ساعة : 9

عليك  اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

احلق العام وم�ستكي : 

مركز اجللي�ض التجاري 

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك االحكام 

وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض 

ا�سول املحاكمات اجلزائيه.

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�صر 

رقم الدعوى : 2-1 )4788-2019( �صجل عام

تاريخ احلكم : 2019/12/15

طالب التبليغ وعنوانه :

�ساهر �سعيد احمد العطيات 

عمان / ابو علندا �سارع عبد الكرمي احلديد عمارة 

رقم 111 مقابل كازية جولف   

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

�صادي يحيى �صليم املدادحه 
عمان / ابو علندا �سارع عبد الكرمي احلديد عمارة 

رقم 113 قهوة علي بجانب ملحمة ام النعام  

خال�سة احلكم :

تقرر املحكمة ما يلي : 

و186  و185  و1/181  )123/ب  املواد  باأحكام  عماًل    .1

و222 و224( من قانون التجارة واملادتني )10 و1/11( 

يدفع  باأن  عليه  املدعى  اإلزام  البينات  قانون  من 

للمدعي مبلغ )270( مائتني و�سبعون دينارا.

اأ�سول  املواد )161 و166( من قانون  باأحكام  2.  عمال 

الر�سوم  عليه  املدعى  ت�سمني  املدنية  املحاكمات 

وامل�ساريف.

بحق  الوجاهي  ومبثابة  املدعي  بحق  وجاهيا  قراراً 

علنًا  واأفهم  �سدر  لالعرتا�ض  قابال  عليه  املدعى 

الثاين  عبداهلل  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  با�سم 

ابن احل�سني حفظه اهلل 

بتاريخ 2019/12/15 م.

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�صر 

رقم الدعوى : 2-1 )4735-2019( �صجل عام

تاريخ احلكم : 2019/12/30

طالب التبليغ وعنوانه :

اجمد ح�سني عبد اهلل �سيخه 

بن  الزبري  م�سجد  قرب  الزواهرة  حي  الزرقاء/  

عوام   

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

احمد طالل احمد عقايله
عمان / اليادودة قرب كازية كان زمان بجانب كازية 

توتال  

خال�سة احلكم :

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

1.  عماًل باأحكام املواد )181 و186 و222 و223/اأ و224( 

من قانون التجارة اإلزام املدعى عليه باأن يدفع مبلغ 

)500( دينار اأردين.

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

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

الر�سوم  عليه  املدعى  ت�سمني  املحامني  نقابة 

وامل�ساريف ومبلغ )25( دينار اأتعاب حماماة والفائدة 

بتاريخ   الواقع  اال�ستحقاق  تاريخ  من  القانونية 

2019/11/5 وحتى ال�سداد التام.

بحق  الوجاهي  ومبثابة  املدعي  بحق  وجاهيا  قراراً 

املدعى عليه

 قابال لالعرتا�ض

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

بتاريخ  اهلل  حفظه  احل�سني  ابن  الثاين  عبداهلل 

.2019/12/30

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )311- 

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

       عمر �صم�س حممد الروا�س 
      العنوان: جاوا / جاوا �سوبر ماركت خطاب 

عمارة رقم 5 الطابق الثالث 

رقم االعالم ال�سند التنفيذي :  1 

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�سوم  دينار   1000  : 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 : 

عبد ال�سالم احمد عبد الفتاح تيم 

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 �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )315- 2019( 

�صجل عام �س

ا�سم املحكوم عليه / املدين :

ركان عبد العزيز �صامل الدعجه
مثلث  ال�سوق  خريبة   / عمان  العنوان:        

اجلمعية �سارع �سعيد الغ�ساين عمارة رقم 3   

 /  1-2   : التنفيذي  ال�سند  االعالم  رقم 

)2705-2018(- �سجل عام  

تاريخه : 2018/9/4

حمل �سدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�سوم  دينار   490  : 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 : 

زكريا فرحان حممد العودات 

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 �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�صر 

رقم الدعوى : 5-1 )12944-2017( �صجل عام

تاريخ احلكم : 2018/5/6

الغني  عبد  عزام  ان�ض   : وعنوانه  التبليغ  طالب 

ال�سقال           

عمان / الدوار االول عمارة ال�ضعاده ط2  

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

كمال جابر ابراهيم الهربي�صي 
عمان / جبل احل�سني �ض خالد بن الوليد خلف كليه 

احل�سني منزل رقم 10

خال�سة احلكم :

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

االحكام  جملة  من   1818 املادة  باأحكام  عمال 

العمل  قانون  من  61و63و59/ب  32و  واملواد  العدليه 

ابراهيم  جابر  )كمال   عليه  املدعى  باإلزام  احلكم 

عزام  )ان�ض  للمدعي  تدفع  باأن  الهربي�سي( 

عبدالغني ال�سقال( مبلغ  )3687( دينار ورد املطالبة 

مبا زاد عن ذلك .

ا�سول  قانون  و167من  و166   161 املواد  باأحكام  عماًل 

نقابة  قانون  من   4/46 واملادة  املدنية  املحاكمات 

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

وجدت ومبلغ 200 دينار بدل اأتعاب حماماة والفائدة 

القانونية من تاريخ املطالبة حتى ال�سداد التام.

الوجاهي  ومبثابة  املدعي  بحق  وجاهيًا  حكمًا 

واأفهم  �سدر  لالعرتا�ض  قاباًل  عليه  املدعى  بحق 

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

2018/5/6

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )183- 

2020( �صجل عام �س
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

يو�صف فهد خالد حممد علي 
النهارية  القوي�سمة   / عمان  العنوان:        

قرب كازية القهيوي

 /  1-2   : التنفيذي  ال�سند  االعالم  رقم 

)4376-2019( – �سجل عام 

تاريخه : 2019/11/26

حمل �سدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�سوم  دينار   525  : 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 : 

حممود عبا�ض ح�سن حداد

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 �صلح حقوق �صمال عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�صر 

رقم الدعوى : 1-1 )4966-2017( �صجل عام

تاريخ احلكم : 2018/5/31 

طالب التبليغ وعنوانه : �سركة مدارك للتجاره العامه      

عمان / اللويبده / �ض الباعونيه / عمارة 54

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

�صحر م�صطفى احمد ي�صن
عمان / ابو ن�سري / حاره 1 فيال 55

خال�سة احلكم :

وعليه وتا�سي�سا على ما تقدم تقرر املحكمه ما يلي :

العدليه  االحكام  جملة  من   )1818( املاده  باحكام  عمال   : اوال 

واملادتني )293و294/1(

البينات  قانون  من  )10و11و13/3/ج(  واملواد  املدين  القانون  من 

احلكم بالزام املدعى عليها باداء مبلغ )1000( دوالر امريكي او ما 

يعادله بالدينار االردين بتاريخ الوفاء للمدعيه 

ا�سول  قانون  من   ) و167   166 و   161( املواد  باحكام  عمال   : ثانيا 

ت�سمني  املحامني  نقابه  قانون  من   )46( واملاده  املدنية  املحاكمات 

حماماه  اتعاب  دينار   50 ومبلغ  وامل�ساريف  الر�سوم  عليها  املدعى 

يف  املطالبه  تاريخ  من  القانونيه  والفائده  للمدعيه  تدفع 

2017/11/21 وحتى ال�سداد التام 

حكما وجاهيا بحق املدعيه ومبثابه الوجاهي بحق املدعى عليها 

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

 " ورعاه  اهلل  حفظة   " املعظم  احل�سني  بن  الثاين  اهلل  عبد  امللك 

بتاريخ 2018/5/31

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�صر 

رقم الدعوى : 2-1 )4712-2019( �صجل عام

تاريخ احلكم : 2019/12/24
طالب التبليغ وعنوانه :

اجمد ح�سني عبد اهلل �سيخه

بن  الزبري  م�سجد  قرب  الزواهرة  حي   / الزرقاء    

عوام

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

احمد �صالمه مرزوق القوابعه 
عمان ابو علندا قرب ج�سر مر�سيد�ض بجانب �سركة 

تويوتا

خال�سة احلكم :

لهذا وتاأ�سي�سًا على ما تقدم تقرر املحكمة ما يلي: 

االأحكام  جملة  من   )1818( املواد  باأحكام  عماًل  اأواًل: 

التجارة  قانون  من  و263(  و262  و260  و)185  العدلية 

و)10 و1/11( من قانون البينات احلكم بالزام املدعى 

والبالغ  به  املدعى  املبلغ  للمدعي   يدفع  باأن  عليه 

)1240( دينار اأردين. 

من  و166و167(   161( املواد  باحكام  عماًل  ثانيًا: 

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

الدعوى  ر�سوم  عليه  املدعى  الزام  املحامني  نقابة 

وم�ساريفها ومبلغ )62(  دينار اأتعاب حماماة والفائدة 

الواقع  2017/8/10   القانونية من تاريخ اال�ستحقاق  

وحتى ال�سداد التام.

بحق  الوجاهي  ومبثابة  املدعي  بحق  وجاهيا  قراراً 

املدعى عليه

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

احل�سني  ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  اجلاللة  �ساحب 

حفظه اهلل املوافق 2019/12/24 .

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )155- 

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

فاروق م�صطفى احمد بحر 

النت�صه   
�سارع   / املقابلني   / عمان   / عمان  العنوان: 

 / خديجه  م�سجد  خلف  احلكيم/  لقمان 

رقم 7 

رقم االعالم ال�سند التنفيذي :  1

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�سوم  دينار   2200  : 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 : 

ابراهيم حممد ابراهيم ابو �سمره 

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 �صلح جزاء جنوب عمان 

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه / بالن�صر

رقم الدعوى :3-2  )2020/171 ( 

�صجل عام

الهيئة/ القا�صي : احمد منور احمد 

الرحامنه  
ا�سم امل�ستكى عليهم : 

اجلبايل  �صامل  جودت  •يحيى 
و�صركاهم اجلبايل  �صامل  ابناء  •�صركة 

املدينة   – علندا  ابو   / عمان   : العنوان 

الكويتي  البنك االردين  – خلف  ال�سناعية 

و�سركاهم اجلبايل  – �سركة 
التهمه : �سيك ال يقابله ر�سيد )421( 

املوافق  االحد    : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2020/2/2

ال�ساعة : 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك احلق العام وم�ستكي : 

ال�سرايره  وحممد  ح�سان  ابو  حممد  �سركة 

و�سركائهم �ساحبة اال�سم التجاري موؤ�س�سة 

ال�سرق ال�سريع للتخلي�ض وخدمات ال�سحن 

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 جنوب عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )57- 

2020( �صجل عام ك
ا�سم املحكوم عليهم / املدين :

مريزيق  منر  احمد  •حممود 
حماد ح�صني  اجلبار  عبد  •ح�صني 

الد�ستور  �ض  العا�سمة   / عمان  العنوان: 

الذراع نوال 

رقم االعالم ال�سند التنفيذي :  1 

تاريخه : 2020/1/14

حمل �سدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�سوم  دينار   18000  : 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 يو�سف عبد الهادي حممد 

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 �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 

)6730- 2019( �صجل عام ك
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

حممد علي عي�صى �صاهني
      العنوان: عمان / را�ض العني حي الرو�سة 

�ض علي يو�سف ال�سي�ساين  

رقم االعالم ال�سند التنفيذي :  1 

تاريخه : 2020/1/12

حمل �سدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�سوم  دينار   700  : 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 هاين حممد �سرحان 

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


