








اإخطار �شادر عن دائرة تنفيذ �شرق عمان

يف الق�شية التنفيذية رقم 

)2020/129ع(

املحكوم له/ الدائن : البنك الإ�سالمي الأردين 

وكيله املحامي �سحدة �سمري الرجبي.

املدعى عليه : 

حممود زهدي احمد اخلوالده
وعنوانه : جمهول مكان الإقامة.

حمل �سدوره : تنفيذ �سرق عمان.

والر�سوم  دينار   )7329(  : به/الدين  املحكوم 

وامل�ساريف واأتعاب املحاماة اإن وجدت. 

يجب عليك ان توؤدي خالل خم�سة ع�سر يومًا 

تلي تاريخ تبليغك هذا الخطار اىل املحكوم 

وكيله  الردين  ال�سالمي  البنك  الدائن  له/ 

املبني  املبلغ  الرجبي,  �سمري  �سحدة  املحامي 

اعاله واذا انق�ست هذه املدة ومل توؤدي الدين 

املذكور او تعر�ض الت�سوية 

مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم  القانونية, 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك

ماأمور التنفيذ  

وزارة العدل.

حمكمة �شلح حقوق عمان .

مذكرة تبليغ موعد جل�شة والئحة الدعوى 

ومرفقاتها للمدعى عليه / بالن�شر

رقم الدعوى:1-5)2019/27812(         

هيئة القا�شي: فتون بدران 

التاأمني  �سركة  وعنوانه:  التبليغ  طالب 

العربية -الأردن.

عنوانه: عمان- ال�سمي�ساين – �سارع ال�سريف 

عبد احلميد �سرف- بناية رقم )3(- الطابق 

الأول.

وكيله املحامي: ح�سام املع�سر.

املطلوب تبليغه: 

�شركة املثالية ل�شناعة املنظفات 

الكيماوية. 
– ماركا- �سارع ال�ستني  اأخر عنوان له: عمان 

ماركا. ترخي�ض  من  –بالقرب 

الأوراق املطلوب تبليغها: مذكرة تبليغ موعد 

جل�سة ولئحة دعوى ومرفقاتها.

دائرة تنفيذ الق�شر

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية 11-40/

)45-2020(-عام-�ص

ا�سم املحكوم عليه/املدين: 

ح�شني مهاو�ص رجا العطيوي
الق�سر - حي م�سهور قرب   - الكرك  عنوانه: 

املدر�سة

تاريخه: 2020/1/23

حمل �سدوره: تنفيذ الق�سر

والر�سوم  دينار   2750 به/الدين:  املحكوم 

وامل�ساريف والأتعاب والفائدة

يجب عليك اأن توؤدي خالل خم�سة ع�سر يومًا 

تلي تاريخ تبليغك هذا الخطار اإىل املحكوم 

له/الدائن �سدام ح�سني علي املبي�سني املبلغ 

املبني اأعاله

واإذا انق�ست هذه املدة ومل توؤد الدين املذكور 

دائرة  �ستقوم  القانونية,  الت�سوية  تعر�ض  اأو 

التنفيذية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ 

الالزمة قانونًا بحقك.

ماأمور التنفيذ الق�شر

دائرة تنفيذ فقوع

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية 11-52/)592-

2019(-�شجل عام-ك

ا�سم املحكوم عليه/املدين: 

فار�ص عدنان خلف املعايطه
املدر�سة  قرب  فقوع   - الكرك  عنوانه: 

الأ�سا�سية

حمل �سدوره: تنفيذ فقوع

والر�سوم  دينار   250 به/الدين:  املحكوم 

وامل�ساريف

يجب عليك اأن توؤدي خالل خم�سة ع�سر يومًا 

تلي تاريخ تبليغك هذا الخطار اإىل املحكوم 

له/الدائن �سهم عبد ال�سالم حممد البديرات 

املبلغ املبني اأعاله

واإذا انق�ست هذه املدة ومل توؤد الدين املذكور 

دائرة  �ستقوم  القانونية,  الت�سوية  تعر�ض  اأو 

التنفيذية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ 

الالزمة قانونًا بحقك.

ماأمور التنفيذ فقوع

حمكمة �شلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�شة للمدعى عليه/

بالن�شر

رقم الدعوى: 1-5/)2020-991(-

�شجل عام

الهيئة/القا�شي: روان اأحمد وا�شف حليمه

ا�سم املدعى عليه وعنوانه: 

ح�شام �شليمان اأحمد العمايره

عمان - وزارة املياه

املوافق  اخلمي�ض  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

9 للنظر يف الدعوى رقم  ال�ساعة   2020/1/30

اأعاله والتي اأقامها عليك املدعي �سركة بنك 

�سفوة ال�سالمي

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  الأحكام 

ال�سلح وقانون اأ�سول املحاكمات املدنية.

حمكمة �شلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�شة للمدعى عليه/

بالن�شر

رقم الدعوى: 1-5/)2020-988(-

�شجل عام

الهيئة/القا�شي: روان اأحمد وا�شف حليمه

ا�سم املدعى عليه وعنوانه:

 ح�شام �شليمان اأحمد العمايره

عمان - وزارة املياه

املوافق  اخلمي�ض  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

9 للنظر يف الدعوى رقم  ال�ساعة   2020/1/30

اأعاله والتي اأقامها عليك املدعي �سركة بنك  

�سفوة ال�سالمي

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  الأحكام 

ال�سلح وقانون اأ�سول املحاكمات املدنية.

حمكمة �شلح جزاء ال�شلط

مذكرة تبليغ م�شتكى عليه/بالن�شر

رقم الدعوى : 3-11/)2020-181(-

�شجل عام

الهيئة/القا�شي: وفاء حممد ح�شن عوامله

ا�سم امل�ستكى عليه:

 �شركة مدر�شة ورو�شة م�شاعل 

التفكري الدولية
العمر: 2 �سنة

العنوان: ال�سلط - البحرية بالقرب من م�سجد 

العطيات - رقم الهاتف: 0779090420

التهمة: خمالفة اأحكام قانون العمل )139(

املوافق  الأربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

الدعوى  يف  للنظر   9 ال�ساعة   2020/1/29

العام  احلق  عليك  اأقامها  والتي  اأعاله  رقم 

وامل�ستكي

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  الحكام 

ال�سلح وقانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية.

انذار بالعودة اىل العمل اىل 

املوظف نائل ظاهر خليفة خليفة 

 16 عن  تزيد  ملدة  العمل  عن  لتغيبك  نظرا 

 2019/12/21 تاريخ  من  اعتبارا  متتاليًا  يوما 

فان  لذا   م�سروع  �سبب  بدون  الن  ولغاية 

مدة  خالل  لعملك  بالعودة  تنذرك  ال�سركة 

فانها  ذلك  وبخالف  ايام  ثالثة  تتجاوز  ل 

عملك  من  بف�سلك  خدماتك  بانهاء  �ستقوم 

عاتق  على  م�سوؤولية  ادنى  ودون  ا�سعار  دون 

ال�سركة , وذلك عمال باأحكام املادة )28/ هـ( 

من قانون العمل والعمال الأردين.

�شركة القد�ص لل�شناعات اخلر�شانية

مذكرة تبليغ قرار حكم 

�شادرة عن �شلح حقوق عمان املوقرة 

رقم الدعوى  2019/16898 

تاريخ �شدور القرار 2019/8/20

املدعي : البنك الهلي 

 - والتحكيم  للقانون  املتحدون  �سركة  وكيلها 

املحامي احمد طهبوب هاتف )065548787(

املدعى عليه : 

عادل فهد عادل بركات 

ابو  �سارع   / اجلاردنز   / عمان   : وعنوانه 

يو�سف الن�ساري 

املبلغ  باأن يوؤدي للمدعية  الزام املدعى عليه 

وت�سمني  دينار   )6562( والبالغ  به  املدعى 

الر�سوم  للمدعية  يدفع  ان  عليه  املدعى 

اتعاب  بدل  دينار   )329( ومبلغ  وامل�ساريف 

تاريخ  من   ٪  9 القانونية  والفائدة  حماماة 

املطالبة حتى ال�سداد التام .

مذكرة تبليغ قرار حكم

�شادرة عن حمكمة �شلح حقوق عمان

رقم الدعوى: 2019/14794

تاريخ �شدور القرار: 2019/7/21

ا�سم املدعي: �سركة البنك الأهلي الأردين

وكيلها: �سركة املتحدون للقانون والتحكيم - 

املحامي اأحمد طهبوب هاتف )5548787(

ا�سم املدعى عليه: 

حممد فرح �شامل �شامل

بناية   - الأ�سرفية   - عمان  له:  عنوان  اآخر 

رقم )6(

خال�سة القرار: اإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي 

دينار   )1136.362( وقدره  مبلغ  للمدعية 

 )56( ومبلغ  وامل�ساريف  الر�سوم  وت�سمينه 

دينار بدل اأتعاب حماماة والفائدة القانونية 

بواقع )9٪( من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد 

التام.

اإنذار ف�شل نهائي عن العمل

اإىل املوظف: 

عارف يو�شف حامد العبدات

عملك  مكان  عن  لتغيبك  نظراً 

لالأعمال  التدوير  �سركة  يف 

ع�سرة  عن  تزيد  مدة  التجارية 

عذر,  اأو  �سبب  دون  متتالية  اأيام 

العمل  قانون  باأحكام  وعماًل  لهذا 

بحكم  عملك  من  مف�سوًل  تعترب 

جتاه  م�سوؤولية  دون  القانون 

ال�سركة.

�شركة التدوير للأعمال التجارية

حمكمة �شلح حقوق الق�شر

مذكرة تبليغ حكم/بالن�شر

رقم الدعوى: 40-1/)273-2019(-�شجل عام

تاريخ احلكم: 2019/12/31

طالب التبليغ وعنوانه: جرير ب�ساره خليل هل�سا

املوؤ�س�سة  مقابل   - الرئي�سي  ال�سارع   - الق�سر   - الكرك 

رقم   - مركبات  قطع  بيع  حمل  �ساحب   - املدنية 

الهاتف: 0797212299

وكيله الأ�ستاذ عماد مو�سى خلف احلجازين

املطلوب تبليغه وعنوانه: 

حازم عبد الرحمن عبد اهلل املجايل

الكرك - الق�سر - بالقرب من �سوبر ماركت طيبه

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

ما  اأو  عك�سها  يرد  مل  التي  م/1  املربز  اخلطية  للبينة 

يناق�سها تقرر املحكمة ما يلي:-

1- عماًل باأحكام املواد )263 و181 و185 و186( من قانون 

واملادة  البينات  قانون  من  و11(   10( واملادتني  التجارة 

باإلزام  احلكم  العدلية  الأحكام  جملة  من   )1818(

املدعى عليهما بالتكافل والت�سامن بدفع مبلغ )1000( 

ديناراً للمدعي.

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

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

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

والفائدة  حماماة  اأتعاب  بدل  دينار   100 ومبلغ 

عر�ض  تاريخ  من  تاريخ  من   )٪9( بواقع  القانونية 

ال�سيك على البنك امل�سحوب عليه وحتى ال�سداد التام.

قراراً وجاهيًا بحق املدعي قاباًل لال�ستئناف ومبثابة 

الوجاهي بحق املدعى عليهما قاباًل لالعرتا�ض �سدر 

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

اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم بتاريخ 2019/12/31.

اخطار �شادر عن دائرة تنفيذ

حمكمة بداية عمان  

رقم الدعوى التنفيذيه :37765 /2019 ع 

1-ا�شم املحكوم عليه / املدين  : 

حممد ح�شن خالد ال�شطراوي 

العنـــوان : جمهول مكان القامه حاليا 

رقم �سند الرهن:  937      تاريخه:  2017/7/6   حمل �سدوره 

:اأرا�سي عمان

قيمة الدين:  67182  دينار  والر�سوم وامل�ساريف والعمولة 

والفائدة حتى ال�سداد التام.

هذا  ن�سر  تاريخ  تلي  يومًا   15 خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

ايهم  املحامي  وكيله  الحتاد  بنك  الدائن  اىل  الإخطار 

ومل  املدة  هذه  انق�ست  واإذا  اأعاله  املبني  املبلغ  حمارنه 

توؤدي الدين املذكور اأعاله �ستقوم دائرة التنفيذ مببا�سرة 

الدين  �سند  مبوجب  قانونيًا  الالزمة  التنفيذية  املعامالت 

رقم اعاله.

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية عمان   

اعلن بيع  باملزاد العلني ملده 30  يوم �شادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية �شمال عمان 

يف الق�شيه التنفيذيه ذات الرقم 2014/3034ع   و املتكونه بني الدائن بنك االحتاد و كلوؤه املحامون �شامر العطيات و ايهم احلمارنة و املدين  �شركة الرافدين لتطوير امل�شاريع 

يعلن للعموم بانه مطروح للبيع باملزاد العلني وعن طريق هذه الدائره كامل  قطعة االأر�ص رقم 1972 حو�ص رقم)8(  ال�شم�شاين قرية تلع العلي من ارا�شي �شمال عمان و ما عليها من بناء و من�شئات  و العائده ملكيتها للمدين �شركة الرافدين لتطوير امل�شاريع لقاء 

دين الدائن بنك االحتاد  و ذلك مبوجب �شند تامني دين مقابل اموال غري منقوله رقم)1687( بتاريخ 8/10 /2010 بقيمة)3500000( ثلثة مليني و خم�شمائة الف دينار والر�شوم و امل�شاريف و الفائده و العموالت  حتى ال�شداد التام  و املنظم لدى مديرية ت�شجيل 

ارا�شي �شمال عمان
و�سف العقار:   

1-  العقار مو�سوع الدعوى هي عبارة عن بناء مقام على قطعة الأر�ض رقم ) 1972 ( 

حو�ض ) 8 ال�سم�ساين (  القرية تالع العلي من ارا�سي مديرية ت�سجيل �سمال عمان وم�ساحتها  1441 مرت مربع ومملوكة لل�سادة �سركة الرافدين لتطوير امل�ساريع وذلك ح�سب �سند الت�سجيل 

2-  تنظيم العقار هو جتاري حملي باحكام خا�سة �سمن �سكن ) ب (  وذلك ح�سب املخطط التنظيمي امل�سدق  

و ال�سادر عن اأمانة عمان / منطقة العبدىل و يقع البناء على �سارع حي بن يقظان و الذي يحده من اجلهة اجلنوبية ال�سرقية  و �سارع ال�سريف نا�سر بن جميل و الذي يحده من اجلهة ال�سمالية الغربية و يحمل البناء رقم ) 42 ( ح�سب ترقيم اأمانة عمان 

و العقار مو�سوع الدعوى معروف با�سم فندق البالزا م�سنف ح�سب ت�سنيف وزارة ال�سياحة اربعة جنوم. و هو غري م�سغل حاليا   

3- ان العقار مو�سوع الدعوى و ح�سب واقع احلال  مقام عليه بناء يتكون 13 طابقا بحيث يتكون من طابق قبو اأول وهو مرخ�ض )خدمات مواقف( و م�ساحته 1324 مرت و طابق قبو ثاين وهو مرخ�ض )خدمات مواقف( 

و م�ساحته 1324 مرت  و طابق قبو ثالث و هو مرخ�ض )خدمات مواقف( و م�ساحته 1324 مرت و طابق ت�سوية اول و هو مرخ�ض )�سقق فندقية( و م�ساحته 649 مرت و طابق ت�سوية ثاين و هو مرخ�ض )�سقق فندقية( و م�ساحته 649 مرت وطابق ت�سوية ثالث 

و هو مرخ�ض )مكاتب و كفرتيا و ا�ستقبال( و م�ساحته 649 مرت وطابق ت�سوية رابع و هو مرخ�ض )مكاتب و كفرتيا ونادي و خدمات( و م�ساحته 758 مرت و طابق اأر�سي  و هو مرخ�ض )�سقق فندقية( و م�ساحته 649 مرت و طابق اول و هو مرخ�ض )�سقق 

فندقية( و م�ساحته 649 مرت

 و طابق ثاين وهو مرخ�ض )�سقق فندقية( و م�ساحته 649 مرت و طابق ثاث و هو مرخ�ض )�سقق فندقية( و م�ساحته 649 مرت و طابق رابع و هو مرخ�ض )مطعم( و م�ساحته 340 مرت كما يوجد طابق ال�سطح و هو عبارة عن �سطح و هو مرخ�ض خدمات و 

م�ساحته 76 مرت و البناء مت اإن�سائه عام 2012م  و ذلك ح�سب اذن ا�سغال ال�سادرعن امانة عمان الكربى / منطقة العبديل  رقم 2012/179   بتاريخ 2012/4/18  .

العقار مو�سوع الدعوى وح�سب واقع احلال يتكون من ثالثة ع�سر طابقا حيث ان واجهات املبنى من احلجراجليد والنظيف و الواجهات متتاز بربوزات معمارية جميلة كما يوجد ح�سب واقع احلال براويز حجرية و اعمده حجرية على الواجهات المامية 

و اخللفية )ال�سرقية و الغربية(.

4 -  طابق  القبو ثالث حيث ي�سمل مواقف �سيارات و غرف تخزين و غرف مل�سخات احلريق و غرف لتحكم بالكهرباء  و غرف م�ستودع وغرفة بويلرات  و كما يوجد وح�سب واقع احلال حفر  امت�سا�سية  و م�سخات ل�سخ مياه ال�سرف ال�سحي على �سبكة 

ال�سرف ال�سحي  و ح�سب واقع احلال ان  ارتفاع طابق القبو 3.6 مرت و دهانه عادي )امل�سن ( و ار�سياته  من ال�سمنت امل�سلح )كونكريت( اما ال�سقف  انارة عادية  نيونات مطرية كما يوجد نظام انذار حريق و نظام كوا�سف و نظام اإطفاء احلريق وح�سب 

واقع احلال يوجد على الر�سية حواجز ا�سمنتية )حجارة انيوجر�سي(  كما يوجد على الر�سية دهان تر�سيف عاك�ض و اأ�سهم اإر�ساد كما يوجد و ح�سب واقع احلال على كل زاوية من اأعمدة ال�سمنت امل�سلح كو�سوك )ربر ما�ض لل�سدمات( كما يوجد نظام 

�سفط مركزي و نظام تهوية كامل و ح�سب واقع احلال يوجد مداخل متعددة على هذا الطابق موؤدية اىل الطوابق العلوية بحيث يوجد مدخل لل�سيارات مب�سربني منف�سلني �سعودا و مدخل من مكرر الدرج الرئي�سي حيث ي�سمل على �سالة ا�ستقبال امام 

امل�ساعد ار�سياتها من الرخام اليطايل و جدرانها ملب�سة من الرخام اليطايل كما يوجد قاطع من الزجاج و الملنيوم يف�سل �سالة ال�ستقبال عن باقي الطابق علية ابواب من زجاج ال�سيكوريت  كما يوجد وح�سب واقع احلال مدخل على مكرر درج الطوارئ 

)درج خدمات ( كما يخدم ح�سب واقع احلال م�سعد خدمات يوؤدي اىل الطوابق العليا . 

  5 -  طابق  القبو الثاين  حيث ي�سمل مواقف �سيارات و غرف تخزين و غرف كفترييا للموظفني بالطها من ال�سرياميك و جدرانها من ال�سرياميك كما يوجد غرفة م�سلى لها باب و قواطع من الزجاج و الملنيوم و غرف لتحكم بالكهرباء و غرف م�ستودع  

و كما يوجد بئر ماء رئي�سي  و ح�سب واقع احلال ان  ارتفاع طابق القبو 3.6 مرت و دهانه عادي )امل�سن ( و ار�سياته  من ال�سمنت امل�سلح )كونكريت( اما ال�سقف  فيوجد به وحدات انارة عادية ) نيونات مطرية(  كما يوجد نظام انذار و نظام كوا�سف و 

نظام اإطفاء احلريق وح�سب واقع احلال يوجد على الر�سية حواجز ا�سمنتية )حجارة انيوجر�سي(  كما يوجد على الر�سية دهان تر�سيف عاك�ض و اأ�سهم اإر�ساد كما يوجد و ح�سب كما يوجد وح�سب واقع احلال نظام �سفط مركزي و نظام تهوية كامل و 

ح�سب واقع احلال يوجد مداخل متعددة على هذا الطابق موؤدية اىل الطوابق العلوية و ال�سفلية بحيث يوجد مدخل لل�سيارات مب�سربني منف�سلني �سعودا و نزول و مدخل من مكرر الدرج الرئي�سي حيث ي�سمل على �سالة ا�ستقبال منف�سلة امام امل�ساعد 

ار�سياتها من الرخام اليطايل و جدرانها ملب�سة من الرخام اليطايل كما يوجد قاطع من الزجاج و الملنيوم يف�سل �سالة ال�ستقبال عن باقي الطابق علية ابواب من زجاج ال�سيكوريت  كما يوجد وح�سب واقع احلال مدخل على مكرر درج طوارئ  كما 

يخدم ح�سب واقع احلال م�سعد خدمات 

6 -  طابق القبو الول حيث ي�سمل مواقف �سيارات و غرف تخزين  و غرف م�سخات ماء لربكة ال�سباحة و الكلور و غرف مكاتب بالطها من ال�سرياميك وبها ابواب و قواطع من الزجاج و الملنيوم  وكما يوجد غرف لتحكم بالكهرباء و غرف م�ستودع  و كما 

يوجد بئر ماء  دهانه عادي )امل�سن ( و ار�سياته  من ال�سمنت امل�سلح )كونكريت( اما ال�سقف  فيوجد وحدات انارة عادية  نيونات مطرية  كما يوجد به نظام انذار حريق و نظام كوا�سف و نظام اإطفاء احلريق وح�سب واقع احلال يوجد على الر�سية 

حواجز ا�سمنتية )حجارة انيوجر�سي(  يوجد على الر�سية دهان تر�سيف عاك�ض و اأ�سهم اإر�ساد كما يوجد وح�سب واقع احلال نظام �سفط مركزي و نظام تهوية كامل و ح�سب واقع احلال يوجد مداخل متعددة على هذا الطابق موؤدية اىل ال�سارع العام 

بحيث يوجد مدخل لل�سيارات مب�سربني منف�سلني �سعودا و نزول و مدخل من مكرر الدرج الرئي�سي حيث ي�سمل على �سالة ا�ستقبال منف�سلة ار�سياتها من الرخام اليطايل و جدرانها ملب�سة من الرخام اليطايل كما يوجد قاطع من الزجاج و الملنيوم 

يف�سل �سالة ال�ستقبال عن باقي الطابق علية ابواب من زجاج ال�سيكوريت  كما يوجد وح�سب واقع احلال مدخل على مكرر درج طوارئ  )درج خدمات ( كما يخدم ح�سب واقع احلال م�سعد خدمات. 

7 -  طابق ت�سوية رابع  : حيث ي�سمل على جناحني جناح خا�ض وهو ي�ستخدم لإدارة الفندق و جناح لقاعة اجتماعات و جناح للنادي ال�سحي 

اأ- اجلناح اخلا�ض وهو عباره عن جناح به جمموعة من الغرف و مكاتب ت�سكل خدمات م�سانده للفندق بحيث ت�سمل على غرفة بويلرات حيث يوجد بها بويلرات عدد2 وهم من النوعيه الجنبية ذات الكفائه العالية و �سلندرات اي�سا من النوعيه الجنبية 

ذات الكفائه العالية وبها وحدات اإناره مطريه كما يحتوي هذا الطابق على غرفة مربدات حراريه اما ال�سقف دهانه عادي وبه وحدات اإناره مطريه و يوجد بها مربدات حرارية خا�سة كما يوجد غرفة حتكم يف الكهرباء وحتتوي على خزائن حتكم بالتيار 

الكهربائي وهي من النوعية الجنبية كما يوجد غرفة مولد كهربائي ار�سيتها ا�سمنتية )كونكريت( و يوجد بها مولد كهربائي خا�ض يعمل على الديزل و ي�ستخدم حلالت الطوارئ يف حال اإنقطاع التيار الكهربائي و هو من النوعية الجنبية اجليده 

وهو مو�سول على ال�سبكة الكهربائية بكوابل خا�سه كما يوجد خزانات خا�سه بديزل و كما ي�سمل هذا اجلناح على غرف مكاتب للموظفني )5غرف( اأر�سياتها من ال�سرياميك و دهانها عادي اما ال�سقف فهو من اجلب�ض بورد )فول �سيلنج( وبه وحدات 

انارة عادية )نيونات ( كما يوجد غرفة م�سبغة )دراي كلني( بالطها و جدرانها من ال�سرياميك اما ال�سقف فهو من اجلب�ض بورد )فول �سيلنج( وبه وحدات انارة عادية )نيونات ( اما دهانه عادي كما يوجد �سالة )عدد2( حتتوي على غرف غيار للموظفني 

بالطها من ال�سرياميك وجدرانها دهان عادي اما ال�سقف فهو من )فول �سيلنج( وبه وحدات انارة عادية )نيونات ( كما يوجد جناح حمامات بالطه و جدرانه من ال�سرياميك 

ب- جناح قاعة الجتماعات وهي عباره عن قاعه معده خ�سي�سا لالجتماعات و املنا�سبات بالطها من الرخام اليطايل ملب�ض باخل�سب )باركيه( اما ال�سقف فهو من اجلب�ض بورد ووحدات اإنارة )�سبوت ليت ( كما يوجد ديكورات من اجلب�ض على �سكل 

بحرات ويوجد ثريات اإنارة وبال�صافة يوجد وحدات تكيف داخلية )�صنرت هيتنج( وال�صقف ح�صب واقع احلال دهانه �صتوكو اوتو�صينتو ترخيم اما اجلدران فجميعها ملب�صه بديكورات من اخل�صب بلوط ال�صلد .

ج- قاعة النادي ال�سحي  بالطها من الرخام اليطايل ملب�ض باخل�سب )باركيه( اما ال�سقف فهو من اجلب�ض بورد وبه وحدات اإنارة )�سبوت ليت ( كما يوجد ديكورات من اجلب�ض على �سكل بحرات ويوجد ثريات اإنارة وبال�سافة يوجد وحدات تكيف 

داخلية و ال�سقف ح�سب واقع احلال دهانه �ستوكو اوتو�سينتو ترخيم وح�سب واقع احلال يوجد اجنحه من احلمامات ويتكون من 4 حمامات بالطها و جدرانها من ال�سرياميك اما ال�سقف الفول �سيلنج اما البواب فهي من زجاج ال�سيكوريت يوجد يف هذا 

الطابق تر�س خارجي بالطه من الرخام و احلجر به م�صبح مبلط ب�صرياميك الف�صيف�صائي املطلي بزجاج و امل�صبح يحتوي على نظام التعقيم و يوجد درج من ال�صتانل�س �صتيل و امل�صبح حماط برخام.

يوجد نظام انذار حريق يخدم هذاالطابق

 8-  طابق ت�سوية الثالث  ويقع على ال�سارع العام مبا�سرا حيث ي�سمل على �سالة ال�ستقبال الرئي�سية للفندق لوبي  كما يوجد مكاتب و مركز اعمال و جناح املطبخ الرئي�سي  و مكاتب اإدارة الفندق و وحدة �سيطرة و حتكم  علما ان ارتفاع ال�سقف يف هذا 

الطابق 5.5 مرت و ح�سب واقع احلال جميع ال�سبابيك بالطابق تكون واجهات من الزجاج املعماري .

اأ- �سالة ال�ستقبال ) اللوبي ( يوجد ح�سب واقع احلال مدخل رئي�سي على ال�سارع العام مبا�سرة حيث يتكون من رواق من الزجاج املعماري )دبل جال�ض( بانوراما على هذا املدخل باب زجاج �سحاب يعمل على كهرباء ويلي ذلك باب زجاجي اخر من الزجاج 

املعماري �سحاب كهربائي يوؤدي اىل �سالة ال�ستقبال الرئي�سيه اللوبي و ح�سب واقع احلال فان �سالة ال�ستقبال اللوبي بالطها من الرخام اليطايل الفاخر كما يوجد ديكورات على الر�سيات و لوحات ف�سيف�سائية من الرخام , كما يوجد ار�سيات من خ�سب 

الباركية )الجنبي( على بع�ض الجزاء من �سالة اللوبي كما يوجد اعمده دائريه عليها ديكورات ان ال�سقف من اجلب�ض امبورد وبه وحدات اإنارة �سبوت ليت كما يوجد ديكورات من اجلب�ض على �سكل بحرات ويوجد ثريات وح�سب واقع احلال يوجد 

مطبخ �سغري )بار( جدرانه من ال�سرياميك اما �سقفه فول �سيلنج وبه وحدات اإنارة �سبوت ليت كما يوجد وح�سب واقع احلال �سالة مكتب بالطها من الرخام اليطايل و جدرانها دهانها اوتو�سينتو و �ستوكو ترخيم , يوجد وح�سب واقع احلال غرفة 

)مركز اعمال (  .

ب - جناح احلمامات يوجد و ح�سب واقع احلال جناحني بكل جناح يوجد 4 وحدات من احلمامات االفرجنية االر�صيات  و اجلدران من ال�صرياميك اما االبواب من خ�صب البلوط املعالج كما  يوجد وحدات مغا�صل من النوعية االجنبية كما يوجد خزائن 

ديكورية  من اخل�سب املعالج اما ال�سقف فهو من اجلب�ض امبورد )فول �سيلنج( و به وحدات انارة من ال�سبوت ليت.

ج - جناج مكاتب و غرف ال�سيطرة  و ح�سب واقع احلال يوجد غرف مكتبية خا�سة ل�ستعمال ادارة الفندق تتكون من 5 غرف لها باب من الزجاج ال�سيكوريت وح�سب واقع احلال بالطها من الرخام اليطايل و اجلدران دهانه اوتو�سينتو و �ستوكو ترخيم 

ح�سب كما ان ال�سقف من اجلب�ض امبورد وبه وحدات اإنارة �سبوت ليت  كما يوجد و ح�سب واقع احلال غرفة حتكم و �سيطرة خا�سة بكمريات املراقبة بالطها من الرخام اليطايل و ح�سب واقع احلال فان ال�سقف من اجلب�ض امبورد وبه وحدات اإنارة 

�سبوت ليت .

د - املطبخ الرئي�سي  وح�سب واقع احلال يف هذا الطابق املطبخ الرئي�سي الذي يخدم  الفندق وح�سب واقع احلال ار�سياته و جدرانه من ال�سرياميك و كما يوجد قواطع جدرانها من ال�سرياميك  

و ح�سب واقع احلال اما ال�سقف فهو فول �سيلنج من األواح الكابوند كهرباء �سناعية 3 فاز وح�سب واقع احلال يف املطبخ نظام اإطفاء خا�ض �سد احلريق يعمل مادة عازله للحريق من الفوم به نظام اجرا�ض حريق  لالنذار و نظام كوا�سف .

 هـ - ثالجة التربيد  ح�سب واقع احلال ثالجة تربيد و تفريز املواد الغزائية و هي من النوعية الجنبية 

كما يوجد مكرر درج بالطة من الرخام علية درابزين حديد )هفي ديوتي (  كما يوجد  م�سعد خدمات يوجد علية ديكورات من الرخام .

9- طابق الت�سوية الثاين 

اأ- ح�سب واقع احلال يوجد �سالة ا�ستقبال )لوبي( امام امل�ساعد الرئي�سية توؤدي اىل موزعات اىل الغرف الفندقية الر�سيات من الرخام اليطايل و اجلدران ملب�سة على ارتفاع 1.5 مرت من الرخام اما باقي اجلدران وح�سب واقع احلال الدهان اوتو�سينتو 

و �ستوكو ترخيم وكما يوجد برواز من اخل�سب )�سلد( يعلو الرخام على اجلدران .

ح�سب واقع احلال يوجد غرف فندقية تتكون من :

ب- غرف جناح فندقي )�سويت( عدد  4موؤلفه من غرفه و�سالة الر�سيات من الرخام اليطايل و الدهان  �ستوكو و اوتو�سينتو مطبع اما ال�سقف فهو من اجلب�ض امبورد به وحدات انارة �سبوت ليت كما يوجد حمامات بالطها وجدرانها من الرخام كما 

يوجد مغ�سلة ا�سفلها خزانة من اخل�سب كما يوجد اطقم حمامات .

ج - غرف فندقية دبل عدد2 وتتكون من غرفتني نوم ما�سرت كل غرفه ار�سياتها من الرخام اليطايل و الدهان  �ستوكو واوتو�سينتو مطبع اما ال�سقف فهو من اجلب�ض امبورد به وحدات انارة �سبوت ليت اما حمامات بالطها وجدرانها من ال�سرياميك كما 

يوجد مغ�سلة ا�سفلها خزانة من اخل�سب كما يوجد اطقم حمامات .

   د - غرف عاديه عدد 8 وتتكون من غرفه مع حمام الر�سيات من الرخام اليطايل و الدهان  �ستوكو واوتو�سينتو مطبع اما ال�سقف فهو من اجلب�ض امبورد به وحدات انارة �سبوت ليت اما احلمام بالطه وجدرانه من ال�سرياميك كما يوجد مغ�سلة ا�سفلها 

خزانة من اخل�سب كما يوجد اطقم حمامات .

10 - طابق الت�سوية الول اأ- ح�سب واقع احلال يوجد �سالة ا�ستقبال )لوبي( امام امل�ساعد الرئي�سية توؤدي اىل موزعات اىل الغرف الفندقية الر�سيات من الرخام اليطايل و اجلدران ملب�سة على ارتفاع 1.5 مرت من الرخام اما باقي اجلدران وح�سب واقع 

احلال الدهان اوتو�سينتوو �ستوكو ترخيم وكما يوجد برواز من اخل�سب )�سلد( يعلو الرخام على اجلدران . 

اأ- ح�سب واقع احلال يوجد �سالة ا�ستقبال )لوبي( امام امل�ساعد الرئي�سية توؤدي اىل موزعات اىل الغرف الفندقية الر�سيات من الرخام اليطايل و اجلدران ملب�سة على ارتفاع 1.5 مرت من الرخام اما باقي اجلدران وح�سب واقع احلال الدهان اوتو�سينتو 

و �ستوكو ترخيم وكما يوجد برواز من اخل�سب )�سلد( يعلو الرخام على اجلدران .

ح�سب واقع احلال يوجد غرف فندقية تتكون من :

ب- غرف جناح فندقي )�سويت( عدد  4موؤلفه من غرفه و�سالة الر�سيات من الرخام اليطايل و الدهان  �ستوكو و اوتو�سينتو مطبع اما ال�سقف فهو من اجلب�ض امبورد به وحدات انارة �سبوت ليت كما يوجد حمامات بالطها وجدرانها من الرخام كما 

يوجد مغ�سلة ا�سفلها خزانة من اخل�سب كما يوجد اطقم حمامات .

ج - غرف فندقية دبل عدد2 وتتكون من غرفتني نوم ما�سرت كل غرفه ار�سياتها من الرخام اليطايل و الدهان  �ستوكو واوتو�سينتو مطبع اما ال�سقف فهو من اجلب�ض امبورد به وحدات انارة �سبوت ليت اما حمامات بالطها وجدرانها من ال�سرياميك كما 

يوجد مغ�سلة ا�سفلها خزانة من اخل�سب كما يوجد اطقم حمامات .

   د - غرف عاديه عدد 8 وتتكون من غرفه مع حمام الر�سيات من الرخام اليطايل و الدهان  �ستوكو واوتو�سينتو مطبع اما ال�سقف فهو من اجلب�ض امبورد به وحدات انارة �سبوت ليت اما احلمام بالطه وجدرانه من ال�سرياميك كما يوجد مغ�سلة ا�سفلها 

خزانة من اخل�سب كما يوجد اطقم حمامات .

11 - طابق الر�سي:

اأ- ح�سب واقع احلال يوجد �سالة ا�ستقبال )لوبي( امام امل�ساعد الرئي�سية توؤدي اىل موزعات اىل الغرف الفندقية الر�سيات من الرخام اليطايل و اجلدران ملب�سة على ارتفاع 1.5 مرت من الرخام اما باقي اجلدران وح�سب واقع احلال الدهان اوتو�سينتو 

و �ستوكو ترخيم وكما يوجد برواز من اخل�سب )�سلد( يعلو الرخام على اجلدران .

ح�سب واقع احلال يوجد غرف فندقية تتكون من :

اأ- ح�سب واقع احلال يوجد �سالة ا�ستقبال )لوبي( امام امل�ساعد الرئي�سية توؤدي اىل موزعات اىل الغرف الفندقية الر�سيات من الرخام اليطايل و اجلدران ملب�سة على ارتفاع 1.5 مرت من الرخام اما باقي اجلدران وح�سب واقع احلال الدهان اوتو�سينتو 

و �ستوكو ترخيم وكما يوجد برواز من اخل�سب )�سلد( يعلو الرخام على اجلدران .

ح�سب واقع احلال يوجد غرف فندقية تتكون من :

ب- غرف جناح فندقي )�سويت( عدد  4موؤلفه من غرفه و�سالة الر�سيات من الرخام اليطايل و الدهان  �ستوكو و اوتو�سينتو مطبع اما ال�سقف فهو من اجلب�ض امبورد به وحدات انارة �سبوت ليت كما يوجد حمامات بالطها وجدرانها من الرخام كما 

يوجد مغ�سلة ا�سفلها خزانة من اخل�سب كما يوجد اطقم حمامات .

ج - غرف فندقية دبل عدد2 وتتكون من غرفتني نوم ما�سرت كل غرفه ار�سياتها من الرخام اليطايل و الدهان  �ستوكو واوتو�سينتو مطبع اما ال�سقف فهو من اجلب�ض امبورد به وحدات انارة �سبوت ليت اما حمامات بالطها وجدرانها من ال�سرياميك كما 

يوجد مغ�سلة ا�سفلها خزانة من اخل�سب كما يوجد اطقم حمامات .

   د - غرف عاديه عدد 8 وتتكون من غرفه مع حمام الر�سيات من الرخام اليطايل و الدهان  �ستوكو واوتو�سينتو مطبع اما ال�سقف فهو من اجلب�ض امبورد به وحدات انارة �سبوت ليت اما احلمام بالطه وجدرانه من ال�سرياميك كما يوجد مغ�سلة ا�سفلها 

خزانة من اخل�سب كما يوجد اطقم حمامات .

12 - الطابق الول اأ- ح�سب واقع احلال يوجد �سالة ا�ستقبال )لوبي( امام امل�ساعد الرئي�سية توؤدي اىل موزعات اىل الغرف الفندقية الر�سيات من الرخام اليطايل و اجلدران ملب�سة على ارتفاع 1.5 مرت من الرخام اما باقي اجلدران وح�سب واقع احلال 

الدهان اوتو�سينتو و �ستوكو ترخيم وكما يوجد برواز من اخل�سب )�سلد( يعلو الرخام على اجلدران .

ح�سب واقع احلال يوجد غرف فندقية تتكون من :

اأ- ح�سب واقع احلال يوجد �سالة ا�ستقبال )لوبي( امام امل�ساعد الرئي�سية توؤدي اىل موزعات اىل الغرف الفندقية الر�سيات من الرخام اليطايل و اجلدران ملب�سة على ارتفاع 1.5 مرت من الرخام اما باقي اجلدران وح�سب واقع احلال الدهان اوتو�سينتو 

و �ستوكو ترخيم وكما يوجد برواز من اخل�سب )�سلد( يعلو الرخام على اجلدران .

ح�سب واقع احلال يوجد غرف فندقية تتكون من :

ب- غرف جناح فندقي )�سويت( عدد  4موؤلفه من غرفه و�سالة الر�سيات من الرخام اليطايل و الدهان  �ستوكو و اوتو�سينتو مطبع اما ال�سقف فهو من اجلب�ض امبورد به وحدات انارة �سبوت ليت كما يوجد حمامات بالطها وجدرانها من الرخام كما 

يوجد مغ�سلة ا�سفلها خزانة من اخل�سب كما يوجد اطقم حمامات .

ج - غرف فندقية دبل عدد2 وتتكون من غرفتني نوم ما�سرت كل غرفه ار�سياتها من الرخام اليطايل و الدهان  �ستوكو واوتو�سينتو مطبع اما ال�سقف فهو من اجلب�ض امبورد به وحدات انارة �سبوت ليت اما حمامات بالطها وجدرانها من ال�سرياميك كما 

يوجد مغ�سلة ا�سفلها خزانة من اخل�سب كما يوجد اطقم حمامات .

   د - غرف عاديه عدد 8 وتتكون من غرفه مع حمام الر�سيات من الرخام اليطايل و الدهان  �ستوكو واوتو�سينتو مطبع اما ال�سقف فهو من اجلب�ض امبورد به وحدات انارة �سبوت ليت اما احلمام بالطه وجدرانه من ال�سرياميك كما يوجد مغ�سلة ا�سفلها 

خزانة من اخل�سب كما يوجد اطقم حمامات .

13 - الطابق الثاين : اأ- ح�سب واقع احلال يوجد �سالة ا�ستقبال )لوبي( امام امل�ساعد الرئي�سية توؤدي اىل موزعات اىل الغرف الفندقية الر�سيات من الرخام اليطايل و اجلدران ملب�سة على ارتفاع 1.5 مرت من الرخام اما باقي اجلدران وح�سب واقع احلال 

الدهان اوتو�سينتو و �ستوكو ترخيم وكما يوجد برواز من اخل�سب )�سلد( يعلو الرخام على اجلدران .

ح�سب واقع احلال يوجد غرف فندقية تتكون من :

اأ- ح�سب واقع احلال يوجد �سالة ا�ستقبال )لوبي( امام امل�ساعد الرئي�سية توؤدي اىل موزعات اىل الغرف الفندقية الر�سيات من الرخام اليطايل و اجلدران ملب�سة على ارتفاع 1.5 مرت من الرخام اما باقي اجلدران وح�سب واقع احلال الدهان اوتو�سينتو 

و �ستوكو ترخيم وكما يوجد برواز من اخل�سب )�سلد( يعلو الرخام على اجلدران .

ح�سب واقع احلال يوجد غرف فندقية تتكون من :

ب- غرف جناح فندقي )�سويت( عدد  4موؤلفه من غرفه و�سالة الر�سيات من الرخام اليطايل و الدهان  �ستوكو و اوتو�سينتو مطبع اما ال�سقف فهو من اجلب�ض امبورد به وحدات انارة �سبوت ليت كما يوجد حمامات بالطها وجدرانها من الرخام كما 

يوجد مغ�سلة ا�سفلها خزانة من اخل�سب كما يوجد اطقم حمامات .

ج - غرف فندقية دبل عدد2 وتتكون من غرفتني نوم ما�سرت كل غرفه ار�سياتها من الرخام اليطايل و الدهان  �ستوكو واوتو�سينتو مطبع اما ال�سقف فهو من اجلب�ض امبورد به وحدات انارة �سبوت ليت اما حمامات بالطها وجدرانها من ال�سرياميك كما 

يوجد مغ�سلة ا�سفلها خزانة من اخل�سب كما يوجد اطقم حمامات .

   د - غرف عاديه عدد 10 وتتكون من غرفه مع حمام الر�سيات من الرخام اليطايل و الدهان  �ستوكو واوتو�سينتو مطبع اما ال�سقف فهو من اجلب�ض امبورد به وحدات انارة �سبوت ليت اما احلمام بالطه وجدرانه من ال�سرياميك كما يوجد مغ�سلة ا�سفلها 

خزانة من اخل�سب كما يوجد اطقم حمامات .

14- الطابق الثالث: اأ- ح�سب واقع احلال يوجد �سالة ا�ستقبال )لوبي( امام امل�ساعد الرئي�سية توؤدي اىل موزعات اىل الغرف الفندقية الر�سيات من الرخام اليطايل و اجلدران ملب�سة على ارتفاع 1.5 مرت من الرخام اما باقي اجلدران وح�سب واقع احلال 

الدهان اوتو�سينتو و �ستوكو ترخيم وكما يوجد برواز من اخل�سب )�سلد( يعلو الرخام على اجلدران .

ح�سب واقع احلال يوجد غرف فندقية تتكون من :

اأ- ح�سب واقع احلال يوجد �سالة ا�ستقبال )لوبي( امام امل�ساعد الرئي�سية توؤدي اىل موزعات اىل الغرف الفندقية الر�سيات من الرخام اليطايل و اجلدران ملب�سة على ارتفاع 1.5 مرت من الرخام اما باقي اجلدران وح�سب واقع احلال الدهان اوتو�سينتو 

و �ستوكو ترخيم وكما يوجد برواز من اخل�سب )�سلد( يعلو الرخام على اجلدران .

ح�سب واقع احلال يوجد غرف فندقية تتكون من :

ب- غرف جناح فندقي )�سويت( عدد  4موؤلفه من غرفه و�سالة الر�سيات من الرخام اليطايل و الدهان  �ستوكو و اوتو�سينتو مطبع اما ال�سقف فهو من اجلب�ض امبورد به وحدات انارة �سبوت ليت كما يوجد حمامات بالطها وجدرانها من الرخام كما 

يوجد مغ�سلة ا�سفلها خزانة من اخل�سب كما يوجد اطقم حمامات .

ج - غرف فندقية دبل عدد2 وتتكون من غرفتني نوم ما�سرت كل غرفه ار�سياتها من الرخام اليطايل و الدهان  �ستوكو واوتو�سينتو مطبع اما ال�سقف فهو من اجلب�ض امبورد به وحدات انارة �سبوت ليت اما حمامات بالطها وجدرانها من ال�سرياميك كما 

يوجد مغ�سلة ا�سفلها خزانة من اخل�سب كما يوجد اطقم حمامات .

   د - غرف عاديه عدد 8 وتتكون من غرفه مع حمام الر�سيات من الرخام اليطايل و الدهان  �ستوكو واوتو�سينتو مطبع اما ال�سقف فهو من اجلب�ض امبورد به وحدات انارة �سبوت ليت اما احلمام بالطه وجدرانه من ال�سرياميك كما يوجد مغ�سلة ا�سفلها 

خزانة من اخل�سب كما يوجد اطقم حمامات .

15 - الطابق الرابع :ان م�ساحة هذا الطابق 340 م كما يوجد 300 مرت ترا�سات خارجية وهو مرخ�ض وح�سب واقع احلال مطعم بحيث يتكون من �سالة مطعم كبرية و مطبخ رئي�سي ار�سية ال�سالة من الرخام اليطايل اما ال�سقف فهو من اجلب�ض بورد 

ووحدات اإنارة )�سبوت ليت ( كما يوجد ديكورات من اجلب�ض وال�سقف ح�سب واقع احلال دهانه �ستوكو اوتو�سينتو ترخيم وح�سب واقع احلال يوجد مطبخ �سغري )بار( جدرانه من ال�سرياميك و�سقفه فول �سيلنج وبه وحدات اإنارة �سبوت ليت .كما 

يوجد جناح مطبخ رئي�سي بالطه وجدرانه من ال�سرياميك اما ال�سقف فهو فول �سيلنج من األواح الكابوند ويوجد وح�سب واقع احلال يف املطبخ نظام اإطفاء خا�ض �سد احلريق يعمل مادة عازله للحريق من الفوم بال�سافة كون ان هذا الطابق بالكامل 

يوجد به نظام اجرا�ض احلريق  و نظام كوا�سف دخان و نظام اإطفاء احلريق وح�سب واقع احلال يوجد ترا�ض خارجي من الزجاج املعماري م�ساحته 36مرت �سقفه و جدرانه من الزجاج كما يوجد تر�ض خارجي مك�سوف ار�سياته من ال�سرياميك وبها وحدات 

اإنارة ار�سية )ليد ليت( كما يوجد ديكورات حجارية يف الرت�سات اخلارجية كما يوجد مظلة ديكورية خ�سبية كما يوجد ك�سافات لإ�ساءة الرت�ض وح�سب واقع احلال يوجد على املدخل الرئي�سي على املطعم قاطع زجاجي وهو عبارة عن باب يفتح على 

الكهرباء كما يوجد وح�سب واقع احلال نظام حتكم يف ال�سوت �سترييو يف املطعم و الرتا�سات اخلارجية كما يوجد يف واقع احلال نظام مراقبة عرب الكامريات.

16 -  طابق ال�سطح  يوجد بئر للم�ساعد كما حتتوي على غرفة حتكم بامل�ساعد و غرفة حتكم باللواقط الهوائية املركزية  و مقا�سم ات�سالت  و ح�سب واقع احلال  حتتوي باقي طابق ال�سطح على  وحدات للتكيف و التربيد املركزية ووحدات ا�ستقبال 

تلفزيوين ) �ستاليت مركزي( كما يوجد اجهزة  �سففط مركزي 

. الفاخرة  الجنية   املمتازه  النوعية  من  الدعوى  مو�سوع  العقار  يف  احلمامات  جدران  و  باحلمامات  الر�سيات  جميع  احلال  واقع  •ح�سب 
. الفاخرة  الجنبية  النوعية  من  الدعوي  مو�سوع   بالعقار  ال�سرياميك  اطقم  جميع  احلال  واقع  •ح�سب 

. الفاخرة  اجلنبية  النوعية  من  الدعوى  مو�سوع  بالعقار  احلمامات  اطقم  جميع  احلال  واقع  •ح�سب 
. الفاخرة  الجنبية  النوعية  من  الدعوى  مو�سوع  بالعقار  احلمامات   اك�س�سوارات  و  املياه  البطاريات  اطقم  جميع  احلال  واقع  •ح�سب 

الفاخرة  الجنبية  النوعية  من  الدعوى  مو�سوع  بالعقار  الرخامية  الر�سييات  جميع  جميع  احلال  واقع  •ح�سب 
•ح�سب واقع احلال جميع  ابواب الغرف الفندقية بالعقار مو�سوع الدعوى من النوعية الجنبية املمتازة بحيث يوجد على كل باب من ابواب الغرف الفندقية  قفل الكرتوين ممغنط يتم التحكم بة بوا�سطة البطاقة الذكية  املمغنطة  وح�سب واقع 

احلال ان من موا�سفات هذة البواب الغزل ال�سوتي بال�سافة اىل كونها م�سادة للحريق والرطوبة و اخلد�ض و الك�سر  .

الكهربائية  الجهزة  كافة  ت�سغيل  و  الكهربائي  التيار  تو�سيل  يتم  بحيث  الكهربائي  بالتيار  حتكم  نقطة  بها  يوجد  الدعوى  مو�سوع  بالعقار  الفندقية  الغرف  جميع  احلال  واقع  •ح�سب 
و النارة و اجهزة التكيف املركزي بوا�سطة البطاقة املمغنطة  .

. كهربائية  قواطع  بوا�سطة  وف�سلة  الكهربائي  التيار  تو�سيل  يتم  بحيث  الكهربائي  بالتيار  حتكم  لوحة   بها  يوجد  الدعوى  مو�سوع  بالعقار  الفندقية  الغرف  جميع  احلال  واقع  •ح�سب 
االنوعية  من  �سيطرة  و  حتكم  لوحات  يوجد  كما  و  املمتازة  الجنبية  النوعية  من  الدعوى   مو�سوع  بالعقار  فاز   3 كهربائية  قواطع  يوجد  كما  املمتازة  الجنبية  النوعية  من  الدعوى  مو�سوع  بالعقار  الكهربائية  القواطع  جميع  احلال  واقع  •ح�سب 

الجنبية املمتازة . 

انارة  نقاط  بها  يوجد  الدعوى  مو�صوع  بالعقار  الفندقية  الغرف  جميع  احلال  واقع  •ح�صب 
) درك�سيون عدد4 ( من اجل ت�سغيل النارة بالغرف من اكرث من موقع .

. غرفة  بكل  عدد2  هاتف  خم�ص�صة  نقاط  يوجد  كما  نت  باالنرت  خم�ص�صة  نقاط  يوجد  كما  املركزي  بال�صتاليت  خم�ص�صة  نقاط  بها  يوجد  الدعوى  مو�صوع  بالعقار  الفندقية  الغرف  جميع  احلال  واقع  •ح�صب 
. ال�سعر  ملجفف  خم�س�سة  كهربائية  نقطة  احلال  واقع  وح�سب  يوجد  كما  عدد3  باحلمامات  كهربائية  نقاط  بها  يوجد  الدعوى  مو�صوع  بالعقار  الفندقية  الغرف  جميع  احلال  واقع  •ح�صب 

النوعية الجنبية و خزائن خراطيم مياة من  انذار من  النوعية الجنبية و اجرا�ض  النوعية الجنبية و كوا�سف حريق  من  النوعية الجنبية بحيث ي�سمل على م�سخات ماء من  •ح�سب واقع احلال يوجد بالعقار مو�سوع الدعوى نظام اطفاء من 
النوعية الجنبية و نظام اطفاء بوا�سطة مر�سات املياه و ح�سا�سات حرارية زيتيه  من النوعية الجنبية كما يوجد نظام اطفاء بوا�سطة الفوم من النوعية الجنبية .

 . عالية   �سعة  ذو  ت�سجيل  نظام  و   ) رزليو�سن  هاي   ( الو�سوح  عالية  مراقبة  كامريات  على  ي�سمل  بحيث  الجنبية  النوعية  من  متطور  مراقبة  نظام  الدعوى  مو�سوع  بالعقار  يوجد  احلال  واقع  •ح�سب 
. الجنبية   النوعية  من  التحكم  غرفة  بوا�سطة  يعمل  �سوتي  وتوجية  انذار  نظام  الدعوى  مو�سوع  بالعقار  يوجد  احلال  واقع  •ح�سب 

. الجنبية  النوعية  من  الكفاءه  عايل  تربيد  و  تكيف  نظام  يوجد  كما  الجنبية  النوعية  من  مركزي  �سفط  نظام  الدعوى  مو�سوع  بالعقار  يوجد  احلال  واقع  •ح�سب 
)الرث( الر�سي  التفريع  �سبكت  مع  مت�سلة  و  بع�سها  مع  مت�سلة   ) )خوابري  نحا�سية  اعمدة  و  النحا�ض  من  م�سابري  على  وت�سمل  الجنبية  النوعية  من  �سواعق  مانعات  نظام  الدعوى  مو�سوع  بالعقار  يوجد  احلال   واقع  •ح�سب 

. الهيدروليك  نظام  على  تعمل  متحركة  حديدية   حواجز   على  ي�سمل  بحيث  بعد  عن  التحكم  بوا�سطة  يعمل  الجنبية  النوعية   من  متطور  حماية  نظام  الدعوى  مو�سوع  بالعقار  يوجد  احلال   واقع  •ح�سب 
املو�سيقي  ال�سوتي  التحكم  نظام  الدعوى  مو�سوع  بالعقار  يوجد  احلال  واقع  •ح�سب 

) �سرتيوا �س�ستم( بحيث يتم التحكم بال�سوت عرب غرفة التحكم و ال�سيطرة و هو من النوعية الجنبية .

امللونة   املرايا  و  اخل�سب  من  فاخرة  ديكورات  يوجد  به  يوجد  كما  �سخ�ض   13 م�سعد  كل  يت�سع  الفاخرة  الجنبية  النوعية  من  الزبائن  خلدمة  خم�س�ض  عدد2  م�ساعد  الدعوى  مو�سوع  بالعقار  يوجد  احلال  واقع  •ح�سب 
. �سخ�ض   13 يت�سع  املوظفني   و  امل�ساندة  للخدمات  خم�س�ض  الفاخرة  الجنبية  النوعية  من  للخدمات  م�سعد  الدعوى  مو�سوع  بالعقار  يوجد  احلال  واقع  •ح�سب 

الجنبية  النوعية  من  وهي  الداخلية  بالغرف  ات�سالت  مقا�سم  الدعوى  مو�سوع  بالعقار  يوجد  احلال  واقع  •ح�سب 
زجاج  من  لوح  امل�سربيات  هذه  يعلو  كما  الرخام  من  م�سربيات  الدعوى  مو�سوع  بالعقار  ال�سبابيك  جميع  على  يوجد  كما  خا�ض   مقطع  الأملنيوم  من  و  جال�ض(   دبل   ( الزجاج  بحيث  املمتازه  النوعية  من  الدعوي  مو�سوع  بالعقار  ال�سبابيك  •جميع 

ال�سيكوريت   .

. العادية   النوعية  من  الدعوى  بالعقارمو�سوع  خ�سبية  الداخلية  الأبواب  •ان 
. املمتازه  النوعية  من  وهما  حديد  درابزين  علية  و  بالرخام  مبلط  الدعوى  مو�سوع  بالعقار  الطوابق   درج  مكرر  و  الدرج  مكرر  •ان 

امل�سلحة ال�سمنتية  العمدة  حماية  اجل  من  ذلك  و  1.50�سم   بارتفاع   ) لل�سدمات  ما�ض  )ربر  كو�سوك  امل�سلح  ال�سمنت  اأعمدة  من  زاوية  كل  على  احلال  واقع  ح�سب  و  يوجد  •كما 
التقدير 

بناء على خرباتنا كمقدرين عقاريني و على اإطالعنا الدائم لالأ�سعار و البيوعات يف املنطقة و ال�ستئنا�ض بالأ�سعار من اأهل املنطقة و املكاتب العقارية القريبة و اأ�سعار البيوعات لدائرة الأرا�سي يف نف�ض املوقع و ح�سب موقع و �سكل و تنظيم و امل�ساحة و 

قرب و بعد العقار عن اخلدمات و قربه و بعده عن املناطق العمرانية و احليوية و الأخذ بعني العتبار الو�سع القت�سادي العام نقدر قيمة العقار امل�سار اأعاله مبا هو اتي : 

مت تقدير �سعر الر�ض  عند و�سع اليد  ب�سعر 2,000 دينار للمرت املربع الواحد  اي

2,000  دينار للمرت املربع * 1,441 مرت مربع م�ساحة ار�ض العقار 

ي�ساوي 2,882,000  دينار

مت تقدير �سعر املرت املربع من البناء املقام على العقار مو�سوع الدعوى عند و�سع اليد على النحو التايل 

1 – طوابق القبو  ان جمموع م�ساحاتها3972 مرت مربع *500 دينار / م 2

= 1,986,000 دينار

2 - طوابق الت�سوية ان جمموع م�ساحاتها 2705 مرت مربع * 750 دينار / م 2

= 2,028,750 دينار

3- الطوابق من الر�سي و حتى ال�سطح 3,012,000 جمموع م�ساحاتها3012 مرت مربع * 1000دينار / م 2

= 3,012,000 دينار

*** ان  �سعر املرت املربع ي�سمل جميع اعمال الكهرمكانيك و انظمة املراقبة و التحكم 

و احلماية   املنفذة بالعقار

كما نقدر تكلفة اقامة العمال اخلارجية و ال�سوار  و اجلدران ال�ستنادية و الرت�سات اخلارجية و الدراج و املرات اخلارجية  و و الربكة    350000 دينار

و بالنتيجة :

�سعر ار�ض العقار 2,882,000  دينار + طوابق القبو 1,986,000دينار  

+ طوابق الت�سوية 2,028,750 + الطوابق من الر�سي و حتى ال�سطح 3,012,000

 + تكلفة العمال اخلارجية 350000 دينار = 10,258,750 دينار

قيمة التقدير :  ع�سرة ماليني ومئتان وثمانية وخم�سون األفًا و�سبعمئة وخم�سون  دينارا

و عليه فمن له الرغبه بال�سراء عليه مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية �سمال عمان خالل مدة ثالثون يوم من اليوم التايل لتاريخ ن�سر هذا العالن يف �سحيفتني يوميتني حمليتني م�سطحبا معه تامني بقيمة 10٪من القيمه املقدرة للعقار  عند و�سع 

اليد تامينا للدخول باملزاد علما بان اجور الدلله و الطوابع و الن�سر تعود على املزاود الخري .

مامور تنفيذ حمكمة بداية �شمال عمان

وزارة العدل

اعلن بيع  باملزاد العلني ملدة ثلثون يوم �شادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية �شمال عمان 

   يف الق�شيه التنفيذيه ذات الرقم 2018/5913ع  و املتكونه بني الدائن بنك االحتاد و كلوؤه املحامون �شامر 

العطيات و ايهم احلمارنة و املدين  �شركة دنيا العرب لل�شناعة و التجارة ذ.م.م 

يعلن للعموم بانه مطروح للبيع باملزاد العلني وعن طريق هذه الدائره كامل  ال�شقة رقم 2115/101 
حو�ض رقم)8(  ال�سم�ساين قرية تالع العلي من ارا�سي �سمال عمان و العائده ملكيتها للمدين �سركة دنيا العرب لل�سناعة و التجارة 

 2016/10/12 بتاريخ  رقم)3162(  منقوله  غري  اموال  مقابل  دين  تامني  �سند  مبوجب  ذلك  و  الحتاد   بنك  الدائن  دين  لقاء  ذ.م.م 

بقيمة)330000( ثالثمائة و ثالثون الف دينار والر�سوم و امل�ساريف و الفائده و العمولت  حتى ال�سداد التام  و املنظم لدى مديرية 

ت�سجيل ارا�سي �سمال عمان .

و�سف العقار : هي الطابق الر�سي عدا �سطحه عبارة عن �سقة واحدة رقمها 101 و البالغ م�ساحتها 309م2 ح�سب �سند الت�سجيل 

املربز و ال�سادر من ارا�سي �سمال عمان بتاريخ 2018/5/6 فان ال�سقة م�سجلة با�سم �سركة دنيا العرب لل�سناعة و التجارة كاملة .

ال�سقة مو�سوع الدعوى مقامة على قطعة الر�ض رقم )2115 ( من حو�ض )8( ال�سم�ساين من قرية تالع العلي / مديرية ارا�سي 

�سمال عمان , لوحة )10( نوع الر�ض طوابق و �سقق و حتمل رقم )59 ( ح�سب ترقيم امانة عمان / اربع واجهات من احلجر و حماطة 

با�سوار و تتكون من اربعة طوابق و طابق ت�سوية عبارة عن خدمات /و بئر ماء و غرف خزين خزين و غرفة بويلر و غرفة ديزل 

يوجد م�سعد بالعمارة , درج العمارة من الرخام و حماية من الدربزين و باب مدخل العمارة باب من احلديد .

وح�سب املخطط التنظيمي ال�سادر من منطقة تالع العلي و ام ال�سماق و خلدا فان تنظيم قطعة الر�ض �سكن )ا( 

ال�سالم  ال�سماق و خلدا / حي  ام  العلي و  ال�سمالية منطقة تالع  تقع قطعة الر�ض على �سارع ) عمر بن عبد العزيز ( من اجلهه 

جنوب مدر�سة كامربدج �سارع فندق دايز ان اىل الغرب , و جميع اخلدمات من ماء و كهرباء و طرق معبدة متوفرة باملوقع .          

و�سف ال�سقة : 

تتكون ال�صقة من �صالون و غرفة �صفرة ، و يتبع له حمام �صيوف ، جدران احلمام بالط من الرخام مع ديكور خ�صب بارتفاع 1م , لها 

باب من اخل�صب املزجج مطلة على برندة ال�صقف قرميد اجلدران �صكوريد ، االر�صيات بالط رخام ، و ال�صقف ديكورات من اجلب�س 

و قواطع خ�صبية زان ، و غرفة معي�صة االر�صيات بالط رخام و ال�صقف من اجلب�س مطلة على فرندة ، و اربع غرف نوم ، اثنان منها 

ما�سرت , خزائن باحلائط , الر�سيات باركيه , ورق جدران , و حمام افرجني خلدمة باقي عنا�سر ال�سقة و مطبخ ار�سيات و جدران 

املطبخ ، خزائن علوية و �صفلية خ�صب بلوط و باب مطل على تر�س و غرفة خادمة مع حمام ، غرفة خزين �صرياميك احلمامات 

، ال�صبابيك من االملنيوم دبل كال�س و يوجد عليها حماية  اطقم و االر�صيات و اجلدران بالط ، االبواب من اخل�صب ق�صرة بلوط 

و اباجورات كهربائية , تر�ض خلفي م�سقوف / و كراج �سيارة ال�سقف من احلديد و حديقة خلفية و باربكيو و مزروعة با�سجار 

الزينة و حديقة جانبية , يوجد تدفئة العقار بتاريخ الك�سف م�سغول من قبل �ساحب العقار عمر البناء 10 �سنوات .

التقدير و ا�س�ض التقدير : 

من  قربه  و  ا�ستخدامه  و  الر�ض  طبوغرافية  و  م�ساحته  و  تنظيمه  و  العقار  موقع  ح�سب  و  العقار  و�سف  من  تقدم  ما  على  بناًء 

اخلدمات و على �سوء ال�سعار الدارجة يف نف�ض املنطقة الواقع فيها العقار مو�سوع الدعوى و مثيالتها و من خالل معرفة اخلرباء 

يف هذا املجال و على اطالعهم الدائم و متابعتهم ل�سعار العقارات يف املناطق عامة و ا�سعار العقارات يف املنطقة الواقع فيها العقار 

ا�سلوب املقارنة بالتقدير مع مراعات الفرق بني العقار  , و بعد اعتمادهم  ال�سوؤال املجاورين و اخر البيوعات  , و  مو�سوع الدعوى 

مو�سوع املقارنة و العقار مو�سوع الدعوى . 

منافع  يعترب  الذي  ال�سطح  فيها  مبا  دينار   810 ب  اليد  و�سع  عند  الدعوى  مو�سوع  ال�سقة  من  الواحد  املربع  املرت  قيمة  تقدير  مت 

م�سرتكة و عليه يكون اجمايل قيمة ال�سقة عند و�سع اليد           = 309 /م2× 810/د = 250290  مئتني و خم�سون الف و مئتني و ت�سعون 

دينار 

التايل  اليوم  و عليه فمن له الرغبه بال�سراء عليه مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية �سمال عمان خالل مدة ثالثون يوم من 

لتاريخ ن�سر هذا العالن يف �سحيفتني يوميتني حمليتني م�سطحبا معه تامني بقيمة 10٪من القيمه املقدرة للعقار  عند و�سع اليد 

تامينا للدخول باملزاد علما بان اجور الدلله و الطوابع و الن�سر تعود على املزاود الخري .

مامور تنفيذ حمكمة بداية �شمال عمان

اعلن اإحالة موؤقتة ملدة خم�شة ع�شر يوما �شادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية �شمال عمان 

   يف الق�شيه التنفيذيه ذات الرقم 2019/363ع و املتكونه بني الدائن بنك االحتاد و كلوؤه املحامون �شامر العطيات 

و ايهم احلمارنة وعمار البقور  املدين  نور الدين اديب نور الدين ابو زناد 

يعلن للعموم بانه مطروح للبيع باملزاد العلني وعن طريق هذه الدائره كامل  ال�سقة رقم 1325/122 

حو�ض رقم)7(  ام ال�سباع قرية تالع العلي من ارا�سي �سمال عمان و العائده ملكيتها للمدين   نور الدين اديب نور 

الدين ابو زناد لقاء دين الدائن بنك الحتاد  و ذلك مبوجب �سند تامني دين مقابل اموال غري منقوله رقم)2626( 

بتاريخ 2006/8/8 بقيمة)60000( �ستون الف دينار والر�سوم و امل�ساريف و الفائده و العمولت  حتى ال�سداد التام  و 

املنظم لدى مديرية ت�سجيل ارا�سي �سمال عمان .  

و�سف العقار :

تبلغ م�ساحة ال�سقة 232 مرت مربع و هي م�سجلة با�سم نور الدين اديب نور الدين ابو زناد من ارا�سي �سمال عمان و 

تقع قطعة الر�ض �سمن مناطق امانة عمان الكربى منطقة تالع العلي و هي على �سارع احمد �سليمان النجداوي 

متفرع من �سارع املدينة املنورة قرب م�سجد الكالوتي رقم العمارة 33 و هي ال�سقة ال�سرقية من الطابق الثاين عدا 

�سطحها وا�سلها جميع اخلدمات و كذلك ال�سواق التجارية و �سهلة الو�سول اليها من خالل �سبكة موا�سالت .

ال�سقة موؤلفة من اربع غرف نوم و غرفة خادمة �سغرية و ثالث حمامات و مطبخ مع برندة على املطبخ , خزائن 

املطبخ من اخل�صب البلوط بالط اجلدران و االر�صيات من ال�صرياميك و االبواب الداخلية من اخل�صب بلكونة امامية 

من الزجاج واجهتها المامية ال�سبابيك من الملنيوم مع وجود الباجورات , غرف النوم من الباركيه و املمرات و 

ال�صالة و ال�صالون بالط االر�صيات من الرخام مع وجود ديكورات جب�صني يف اال�صقف مع وجود تدفئة مركزية .

التقدير :

لدى الرجوع ل�سعر ال�سا�ض لدائرة الرا�سي و امل�ساحة من قبل اخلرباء و بعد ال�ستف�سار من املجاورين عن ال�سعار 

و مبعرفة اخلرباء يف املنطقة مت تقدير �سعر املرت املربع الواحد  لل�سقة و ما ي�سيبها من ار�ض العقار و اخلدمات 

عند و�سع اليد مببلغ )700 ( دينار للمرت املربع الواحد 

حيث مت اعتماد طريقة املقارنة مع الخذ بعني العتبار موقع ال�سقة و املنفعة املحيطة بها و �سعر ال�سوق 

و عليه تكون القيمة الجمالية لل�سقة عند و�سع اليد ت�ساوي 162400 مائة و اثنان و �ستون الف و اربعمائة دينار 

قدره)81200(  و  مزاودة  ببدل  الحتاد  بنك  الدائن  الخري  املزاود  على  موؤقتة  احالة  العقار  احالة  مت  بانه  علما 

واحد و ثمانون الف و مائتان دينار . 

و عليه فمن له الرغبه بال�سراء عليه مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية �سمال عمان خالل مدة خم�سة ع�سر 

يوم من اليوم التايل لتاريخ ن�سر هذا العالن يف �سحيفتني يوميتني حمليتني م�سطحبا معه تامني بقيمة 10٪من 

القيمه املقدرة للعقار  عند و�سع اليد تامينا للدخول باملزاد علما بان اجور الدلله و الطوابع و الن�سر تعود على 

املزاود الخري .  

مامور تنفيذ حمكمة بداية �شمال عمان

حمكمة �شلح حقوق الكرك

مذكرة تبليغ موعد جل�شة للورثة والرتكة/

بالن�شر

رقم الدعوى: 1-34/)2018-1337(-

�شجل عام

الهيئة/القا�شي: حل ذياب هوي�شل 

الطراونه

املطلوب تبليغه: 

ورثة وتركة املرحوم ح�شني عمر 

حممد املعايطة
املوافق  اخلمي�ض  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

9 للنظر يف الدعوى رقم  ال�ساعة   2020/1/30

اأعاله والتي اأقامها عليك املدعي اأحمد حممد 

اأحمد اجلرادات

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

اأ�سول  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  الأحكام 

املحاكمات املدنية.



حمكمة �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه/

بالن�صر

رقم الدعوى: 1-5/)2020-241(-

�صجل عام

الهيئة/القا�صي: اياد حممد ح�صني 

العوي�صات

ا�سم املدعى عليه وعنوانه:

 1- من�صور عقله مرزوق الها�صم

2- هديل ابراهيم حممد الربيزات

مادبا - منطقة اللب

املوافق  الأربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

9 للنظر يف الدعوى رقم  ال�ساعة   2020/1/29

�سركة  املدعي  عليك  اأقامها  والتي  اأعاله 

ال�سراء للتعليم وال�ستثمار

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  الأحكام 

ال�سلح وقانون اأ�سول املحاكمات املدنية.

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�صريبة

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�صر

رقم الدعوى: 17-47/)2020-38(-

�صجل عام

الهيئة/القا�صي: طالل عبد احلميد عبد 

ربه �صباح
ا�سم الظنني:

 1- ليلى فوزي عي�صى الراهب
العمر: 69 �سنة

2- حممود ابراهيم خليل الد�صوقي

3- �صركة �صوبر ماركت ال�صرق والغرب
 - عليها  مقبو�ص  غري   - عمان  العنوان: 

�سارع   - اأذينة  اأم   - )عمان  لها  عنوان  اآخر 

هاتف  رقم   - العزيز  عبد  بن  في�سل  امللك 

)0797152449

التهمة: تهرب �سريبي

املوافق  الثالثاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

9 للنظر يف الدعوى رقم  ال�ساعة   2020/1/28

اأعاله التي اأقامها عليك احلق العام وامل�ستكي

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك 

املن�سو�ص عليها يف قانون اجلمارك  الأحكام 

وقانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية.

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للم�صتاأنف �صده 

�صادرة عن حمكمة ا�صتئناف اجلمارك 

رقم الدعوى 2020/49 ا�صتئناف جزاء 

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

املطلوب تبليغ امل�ستاأنف �سدهما  :

1- �صركة املاغما للتجارة العامة 

2- روان كمال حممود اخلزاعلة   

 جمهويل مكان القامة 

املوافق  الثنني   يوم  ح�سوركم  يقت�سي 

للنظر  �سباحا  التا�سعة  ال�ساعة   2020/1/27

مدعي  امل�ستاأنف  من  املقدم  ال�ستئناف  يف 

حال  ويف  لوظيفته  بال�سافة  اجلمارك  عام 

الحكام  عليكم  ت�سري  احل�سور  عن  تخلفكم 

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

اجلزائية .

حمكمة �صلح حقوق ناعور

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه/

بالن�صر

رقم الدعوى: 1-6/)2020-42(-

�صجل عام

الهيئة/القا�صي: �صليمان بركات عبد 

الرحمن البخيت

ا�سم املدعى عليه وعنوانه:

 ن�صال اأحمد مو�صى اأبو �صعد
مقابل  البنيات  �سارع   - البنيات   - ناعور 

�سيدلية بوابة البرتاء - عمارة )7(

املوافق  اخلمي�ص  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

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

اأقامها عليك املدعي �سركة  رقم اأعاله والتي 

ال�سراء للتعليم وال�ستثمار

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  الأحكام 

ال�سلح وقانون اأ�سول املحاكمات املدنية.

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�صريبة

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�صر

رقم الدعوى: 17-47/)2020-41(-

�صجل عام

الهيئة/القا�صي: طالل عبد احلميد عبد 

ربه �صباح

ا�سم الظنني:

 1- �صركة اأحمد حماد واأحمد حممد

العمر: 14 �سنة

2- اأحمد حممود ح�صني حماد

3- اأحمد ح�صني ح�صن حممد

�سارع   - القوي�سمة  منطقة   - عمان  العنوان: 

/0796411635 رقم  خلوي   - اأو�ص  بن  احلارث 

اأر�سي 064737753

التهمة: تهرب �سريبي

املوافق  الثالثاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

9 للنظر يف الدعوى رقم  ال�ساعة   2020/1/28

اأعاله التي اأقامها عليك احلق العام وامل�ستكي

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك 

املن�سو�ص عليها يف قانون اجلمارك  الأحكام 

وقانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية.

حمكمة �صلح حقوق  �صمال عمان 

مذكرة  تبليغ حكم 

رقم الطلب 1-1/)20-2020( - طلبات تاريخ احلكم 

2020/1/14

طالب التبليغ وعنوانه خليل داود فايز ابو عرابي / عمان / عمان 

الهاتف  رقم   - ط2   - �سنرت  فراج  جممع   - االو�سط  ال�سرق  دوار   -

0777002544

عمان   / ال�سوبكي  الهادي  عبد  علي  �سايل  وعنوانه  ال�ستاذ  وكيله 

 4737250 الهاتف  رقم   -  1 �سنرت  فراج   - مادبا   - الوحدات   - عمان   /

0777002544 /

املطلوب تبليغه وعنوانه

 حممد عبد اهلل ذيب حمدان
 / عمان / عمان - اجلبيهة - طاب كراع - �سارع المري في�سل بجانب 

خمبز طاب كراع - بجانب ال�سوبر ماركت 

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

باحكام املادة )19( من قانون املالكني وامل�ستاأجرين الزام امل�ستدعى 

املاأجورة املقامة على  �سده حممد عبد اهلل ذيب حمدان برد العني 

قطعة الر�ص رقم 584 حو�ص 10 طاب كراع من ارا�سي �سمال عمان 

وت�سليمه للم�ستدعي خليل داود فايز ابو عرابي خاليا من ال�سواغل 

وتكليف اجلهة امل�ستدعية بتقدمي كفالة عدلية بقيمة 500 دينار 

ما  اذا  �سده  بامل�ستدعى  يلحق  و�سرر  عطل  كل  خاللها  من  ي�سمن 

�سده  امل�ستدعى  وت�سمني  طلبه  يف  حمق  غري  امل�ستدعي  ان  تبني 

احلكم  هذا  يعترب  ان  على  دينار   60 والتعاب  وامل�ساريف  الر�سوم 

�سفة  يحوز  ان  على  �سدوره  فور  للتنفيذ  قابال  ق�سائيا  حكما 

ال�ستعجال يف تنفيذه .

قرارا �سدر تدقيقا قابال لال�ستئناف �سدر وافهم علنا با�سم ح�سرة 

�ساحب اجلاللة الها�سمية 2020/1/14

حمكمة �صلح جزاء اربد

مذكرة تبليغ حكم

رقم الدعوى: 15-3/)11487-2018(-�صجل عام

تاريخ احلكم: 2019/1/22
طالب التبليغ وعنوانه: �سركة روؤيا للتجارة العامة والتخزين

عمان - �ص. مكة - عمارة رقم )167( ط )2( مكتب رقم )101(

وكيله الأ�ستاذ فندي اأحمد علي الفاعوري

املطلوب تبليغه وعنوانه: 

فادي كرمي علي اأبو حجازي
اربد - حواره - قرب البلدية من اجلهة الغربية

يرد  مل  التي  للبينة  و�سنداً  تقدم  ما  لكل  و�سنداً  احلكم:  خال�سة 

عك�سها اأو ما يناق�سها تقرر املحكمة ما يلي:-

من  )177و178(  املادة  باأحكام  عماًل  اجلزائي:  لل�سق  بالن�سبة  اأوًل:- 

اإدانة امل�ستكى عليه املدعى عليه  اأ�سول املحاكمات اجلزائية  قانون 

اإ�سدار �سيك ل يقابله وفاء خالفًا لأحكام  ال�سخ�سي بجرم  باحلق 

ذاتها  باملادة  عماًل  عليه  واحلكم  العقوبات  قانون  من   )421( املادة 

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

يدور  املدين  ال�سق  ان  وحيث  احلقوقي،،،  لل�سق  بالن�سبة  ثانيًا:-  

وجوداً وعدمًا مع ال�سق اجلزائي وحيث ثبت ارتكاب امل�ستكى عليه 

للجرم امل�سند اإليه تقرر املحكمة ما يلي:-

واملواد  التجارة  قانون  من  و278(  و263   260( املواد  باأحكام  عماًل 

 )46( واملادة  املدنية  املحاكمات  اأ�سول  قانون  من  و167(  و166   161(

باحلق  عليه  املدعى  عليه  امل�ستكى  اإلزام  املحامني  نقابة  قانون  من 

ال�سخ�سي بدفع مبلغ )1700 دينار( مل�سلحة امل�ستكية املدعية باحلق 

ال�سخ�سي  باحلق  عليه  املدعى  عليه  امل�ستكى  وت�سمني  ال�سخ�سي 

والفائدة  حماماة(  اأتعاب  دينار   85 )ومبلغ  وامل�ساريف  الر�سوم 

عليه  امل�سحوب  البنك  على  ال�سيك  عر�ص  تاريخ  من  القانونية 

وحتى ال�سداد التام.

ال�سخ�سي  باحلق  عليه  املدعى  عليه  امل�ستكى  بحق  غيابيًا  قراراً 

ال�سق  عن  الوجاهي  ومبثابة  لالعرتا�ص  قاباًل  اجلزائي  ال�سق  عن 

اجلاللة  �ساحب   ح�سرة  با�سم  �سدر  لالعرتا�ص  قاباًل  احلقوقي 

بتاريخ  علنًا  واأفهم  ورعاه  اهلل  حفظه  الثاين  اهلل  عبد  امللك 

2019/1/22

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�صريبة

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�صر

رقم الدعوى: 17-47/)2020-51(-

�صجل عام

الهيئة/القا�صي: طالل عبد احلميد عبد 

ربه �صباح

ا�سم الظنني:

 1- �صركة الديره لل�صناعات الغذائية

العمر: 11 �سنة

2- اأحمد يو�صف حممد املوؤذن

هاتف   - ال�سمالية  ماركا   - عمان  العنوان: 

تهرب  التهمة:   )064882848  -  0796097788(

�سريبي

املوافق  الثالثاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

9 للنظر يف الدعوى رقم  ال�ساعة   2020/1/28

اأعاله التي اأقامها عليك احلق العام وامل�ستكي

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك 

املن�سو�ص عليها يف قانون اجلمارك  الأحكام 

وقانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنح اجلمارك

مذكرة علم وخرب تبليغ اإعالم جزائي �صادرة

عن حمكمة بداية جزاء - جنح اجلمارك

رقم الق�صية وتاريخ �صدور القرار: 17-48/)966-

2014(-�صجل عام

تاريخ �صدور القرار: 2015/4/8
م�ستكي: دائرة اجلمارك العامة واآخرون

ا�سم املحكوم عليه:

 1- علي �صالح علي فريحات موؤ�ص�صة ترمي لال�صترياد 

والت�صدير.
الرقم الوطني: 9931028179

2- ق�صي اأحمد عبد الرحمن النجار
رقم   - الربيد  عمان/�سارع  تبليغه:  املطلوب  عنوان 

الهاتف: 0795329068

واحلكم  الظنني  اإدانة  املحكمة  تقرر  احلكم:  خال�سة 

عليه مبا يلي:

العقوبات  قانون  من   )1/72( املادة  باأحكام  عماًل  اوًل: 

تنفيذ العقوبة الأ�سد بحق الأظناء وهي الغرامة 200 

دينار والر�سوم.

والت�سامن  بالتكافل  الأظناء  باإلزام  احلكم  ثانيًا: 

ن�سف  بواقع  دينار   )6590( مقداره  مبلغ  بدفع 

لدائرة  مدين  كتعوي�ص  منها  املهربة  الب�ساعة  قيمة 

اجلمارك.

والت�سامن  بالتكافل  الأظناء  باإلزام  احلكم  ثالثًا: 

بدفع مبلغ مقداره 5061.12 دينار بواقع مثلي �سريبة 

املبيعات تعوي�ص مدين لدائرة �سريبة املبيعات.

اجلن�سية(  املن�سطات  )علكة  كمية  م�سادرة  رابعًا: 

امل�سبوطة.

نوع اجلرم: تهريب

نوع احلكم: غيابي

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�صريبة

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�صر

رقم الدعوى: 17-47/)2020-47(-

�صجل عام

الهيئة/القا�صي: طالل عبد احلميد عبد 

ربه �صباح

ا�سم الظنني:

 1- يو�صف عثمان ن�صر اهلل اأبو جراد

العمر: 78 �سنة

2- �صركة االأ�صطورة للوكاالت التجارية

3- اياد يو�صف عثمان اأبو جرار

اآخر   - عليه  مقبو�ص  غري   - عمان  العنوان: 

حي   - العبديل  منطقة   - )عمان  له  عنوان 

ال�سمي�ساين - هاتف رقم 065674099(

التهمة: تهرب �سريبي

املوافق  الثالثاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

9 للنظر يف الدعوى رقم  ال�ساعة   2020/1/28

اأعاله التي اأقامها عليك احلق العام وامل�ستكي

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك 

املن�سو�ص عليها يف قانون اجلمارك  الأحكام 

وقانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية.

انذار بالعودة للعمل

اىل املوظفة هبه اياد حممد 

احلمادين
بيت  رو�سة  يف  العمل  عن  لتغيبك  نظرا   

ايام   10 عن  تزيد  ملدة  اخلا�سة  اللعاب 

من  بالرغم  ر�سمي  عذر  او  اذن  دون  متتالية 

حماولة الت�سال اكثـر من مرة

العودة  ب�سرورة  نهائيا  انذارا  ننذرك  فاننا 

هذا  تاريخ  من  يومني  خالل  العمل  اىل 

النذار

لوظيفتك  فاقدة  تعتربين  ذلك  وبخالف 

العمل  قانون  من  املادة28/ه  لحكام  �سندا 

رقم8 ل�سنة1996 وتعديالته 

جتاهك  حقوقها  بكامل  الرو�سة  احتفاظ  مع 

عند اللجوء للق�ساء

الطرف  خالية  الرو�سة  تعترب  كما 

وامل�سوؤولية من اي حقوق للموظفة املذكورة

املنذر : رو�صة بيت االلعاب اخلا�صة

حمكمة �صلح حقوق ناعور

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه/

بالن�صر

رقم الدعوى: 1-6/)2020-49(-

�صجل عام

الهيئة/القا�صي: �صليمان بركات عبد 

الرحمن البخيت

ا�سم املدعى عليه وعنوانه:

 �صياء كامل جا�صم جا�صم
ناعور - اأم الب�ساتني خلف بلدية اأم الب�ساتني 

- عمارة )26(

املوافق  اخلمي�ص  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

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

اأقامها عليك املدعي �سركة  رقم اأعاله والتي 

ال�سراء للتعليم وال�ستثمار

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  الأحكام 

ال�سلح وقانون اأ�سول املحاكمات املدنية.

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�صريبة

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�صر

رقم الدعوى: 17-47/)2020-64(-

�صجل عام

الهيئة/القا�صي: لبنى علي بركات 

االإبراهيم

ا�سم الظنني: 

1- حممد عدنان �صعدي �صعيد االإمام

العمر: 57 �سنة

2- �صركة فلوريدا للمواد التموينية

مقابل  الريا�سية  املدينة   - عمان  العنوان: 

فندق االأرز بجانب اأ�سواق ه�ساب املدينة

التهمة: تهرب �سريبي

املوافق  الأربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

9 للنظر يف الدعوى رقم  ال�ساعة   2020/1/29

اأعاله التي اأقامها عليك احلق العام وامل�ستكي

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك 

املن�سو�ص عليها يف قانون اجلمارك  الأحكام 

وقانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية.

حمكمة اجلمارك االبتدائية 

مذكرة علم وخرب تبليغ اعالم حكم جزائي �صادر عن 

حمكمة اجلمارك البدائية - جنح جمارك 

رقم الدعوى اجلزائية 1992/105

تاريخ �سدور القرار 2007/12/16

ا�سم امل�ستكي مدعي عام اجلمارك 

ا�سم املحكوم عليه:

 1- بالل �صالح ابو ح�صان

 2- ابراهيم عبد اهلل حمي�صن

 3- عزاز حممد عبا�س

 4- حممد اقبال �صعيد القا�صي

 5- جكت �صندرا برييرا 
عنوان املطلوب تبليغه: جمهول مكان القامة .

خال�سة احلكم ومدرجاته : 

تقرر املحكمة ما يلي :

بقانون  اجلرم  ل�سمول  االأظناء  عن  العام  احلق  دعوى  ا�سقاط   -1

العفو العام رقم 6 ل�سنة 99 .

2- احلكم على الظنني بالتكافل والت�سامن بدفع مبلغ 263957 دينار 

و 500 فل�ص تعوي�ص مدين لدائرة اجلمارك .

3- احلكم على الظنني بالتكافل والت�سامن بدفع مبلغ 230469 دينار 

و 500 فل�ص بدل م�سادرة الدخان املهرب .

4- م�سادرة ال�سيارتني التي اقلت الدخان املهرب .

دائرة تنفيذ اربد

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية 11-15/)2019-9367(-

�صجل عام-�س

ا�صم املحكوم عليه/املدين: فادي حممد اأحمد اأبو را�صد

ال�سيعة  حلويات  خلف  احل�سن  �ص.   - اربد  عنوانه: 

مطبعة اأبو را�سد

-)2017-4240(/1-15 التنفيذي:  العالم/ال�سند  رقم 

�سجل عام

تاريخه: 2017/10/4

حمل �سدوره: تنفيذ اربد

وامل�ساريف  والر�سوم  دينار   2150 به/الدين:  املحكوم 

واأتعاب املحاماة اإن وجدت والفائدة اإن وجدت

تلي  يومًا  ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  اأن  عليك  يجب 

له/الدائن  املحكوم  اإىل  الخطار  هذا  تبليغك  تاريخ 

�سركة الورقة اخل�سراء للتنظيف املبلغ املبني اأعاله

اأو  املذكور  الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واإذا 

التنفيذ  دائرة  �ستقوم  القانونية،  الت�سوية  تعر�ص 

مببا�سرة املعامالت التنفيذية الالزمة قانونًا بحقك.

ماأمور التنفيذ اربد

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�صريبة

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�صر

رقم الدعوى: 17-47/)2020-50(-

�صجل عام

الهيئة/القا�صي: طالل عبد احلميد عبد 

ربه �صباح

ا�سم الظنني: 

1- �صركة جزيرة مايوركا لل�صقق الفندقية

العمر: 5 �سنة

2- ماجد رم�صان اأني�س ال�صعيدي

بئر  �سارع   - احل�سني  جبل   - عمان  العنوان: 

 )11110( الرمز   )926145( �ص.ب   - ال�سبع 

 )065605804( اأر�سي   )0795572524( خلوي 

رقم الهاتف )0795572524/065605804(

التهمة: تهرب �سريبي

املوافق  الثالثاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

9 للنظر يف الدعوى رقم  ال�ساعة   2020/1/28

اأعاله التي اأقامها عليك احلق العام وامل�ستكي

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك 

املن�سو�ص عليها يف قانون اجلمارك  الأحكام 

وقانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�صريبة

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�صر

رقم الدعوى: 17-47/)2020-42(-

�صجل عام

الهيئة/القا�صي: طالل عبد احلميد عبد 

ربه �صباح

ا�سم الظنني: 

1- �صركة الطاقة الذهبية الإدارة حمطات 

املحروقات

العمر: 9 �سنة

2- �صفيان يو�صف �صحادة من�صور

خلوي   - الوتو�سرتاد   - الزرقاء  العنوان: 

)0796787977( - رقم الهاتف: )0796787977(

التهمة: تهرب �سريبي

املوافق  الثالثاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

9 للنظر يف الدعوى رقم  ال�ساعة   2020/1/28

اأعاله التي اأقامها عليك احلق العام وامل�ستكي

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك 

املن�سو�ص عليها يف قانون اجلمارك  الأحكام 

وقانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية.

حمكمة اجلمارك االبتدائية

مذكرة علم وخرب تبليغ اإعالم حكم جزائي �صادر

عن حمكمة اجلمارك البدائية - جنح جمارك

رقم الدعوى اجلزائية: 2016/807

تاريخ �صدور القرار: 2017/3/27
ا�سم امل�ستكي: مدعي عام اجلمارك

ا�سم املحكوم عليه:

 1- موؤ�ص�صة اكاري�س التجارية

2- رائد اأحمد حممد عبد اهلل

3- مهند علي هالل ح�صن

4- زيد �صعيد حممد عناية

5- خالد اأحمد جربين العداربه

6- مازن حممد م�صطفى خويري

7- �صركة �صعيد عنايا للتخلي�س

8- من�صور عي�صى عبد اهلل النرب

9- موؤ�ص�صة �صردار لال�صترياد والت�صدير
عنوان املطلوب تبليغه: جمهول مكان القامة

خال�سة احلكم ومدرجاته: تقرر املحكمة ما يلي:

مبا  عليه  واحلكم  اإليه  امل�سند  باجلرم  الظنني  اإدانة 

يلي:

1- مبلغ خم�سون دينار عن جنحة التهريب اجلمركي.

التهرب  جنحة  عن  والر�سوم  دينار  مائتي  مبلغ   -2

ال�سريبي.

3- اإلزام الظنني بالت�سامن والتكافل بالغرامات التالية 

باعتبارها تعوي�سات مدنية:

اأ- مبلغ )234900( دينار ل�سالح دائرة اجلمارك.

�سريبة  دائرة  ل�سالح  دينار   )832466( مبلغ  ب- 

املبيعات.

ج- مبلغ )196950( دينار وذلك بدل م�سادرة.

عملية  يف  امل�ستخدمة  النقل  وا�سطة  م�سادرة  د- 

التهريب رقم 60-34209

اإنذار تغيب عن العمل

ال�صيد اأحمد اإبراهيم يا�صني 

�صاهني

اليوم  �سركة  من  عملك  عن  لتغيبك  نظراً 

عن  تزيد  ملدة  ر�سمي  اإذن  دون  لالأغذية 

وحيث  2020/1/12م  منذ  متتالية  اأيام  ع�سرة 

ننذرك  فاإننا  تاريخه  حتى  تعد  مل  انك 

ب�سرورة العودة اإىل العمل خالل ثالثة اأيام 

من تاريخ الإنذار وخالفًا لذلك تعترب فاقداً 

لعملك ولكافة حقوقك وفقًا للمادة )28/هـ( 

من قانون العمل الأردين.

�صركة اليوم لالأغذية

حمكمة بداية جزاء - جنح اجلمارك

مذكرة علم وخرب تبليغ اإعالم جزائي �صادرة

عن حمكمة بداية جزاء - جنح اجلمارك

رقم الق�صية وتاريخ �صدور القرار: 17-48/)321-

2014(-�صجل عام
تاريخ �سدور القرار: 2014/7/7

م�ستكي: احلق العام واآخرون

ا�سم املحكوم عليه:

 1- حممد عارف خ�صر الزعبي
الرقم الوطني: 9581023822

2- م�صلم م�صعد احلويطي
عنوان املطلوب تبليغه: عمان/غري معروف

خال�سة احلكم: تقرر املحكمة ما يلي: 

التهريب  جرم  عن  العام  احلق  دعوى  اإ�سقاط  اأواًل: 

اجلمركي امل�سند لالظناء ل�سموله باأحكام قانون العفو 

العام رقم 6 ل�سنة 1999 فيما يتعلق بالعقوبة اجلزائية 

املرتتبة على جرم التهريب اجلمركي.

بغرامة  والت�سامن  بالتكافل  الأظناء  اإلزام  ثانيًا: 

جمركية مقدارها )844143( دينار و500 فل�ص مبثابة 

تعوي�ص مدين لدائرة اجلمارك.

�سريبة  دفع  من  التهرب  بجرم  االأظناء  اإدانة  رابعًا: 

املبيعات واحلكم عليهم مبا يلي:- 

1- غرامة 200 دينار والر�سوم عماًل باملادة 35 من قانون 

ال�سريبة العامة على املبيعات.

بغرامة  والت�سامن  بالتكافل  اإلزامهم   -2

مقدارها)307615( دينار مبثابة تعوي�ص مدين لدائرة 

�سريبة املبيعات.

مو�سوع  امل�سبوط  الدخان  كمية  م�سادرة  خام�سًا: 

امل�سبوطة  النقل  وا�سطة  وم�سادرة  الدعوى  هذه 

امل�ستخدمة بالتهريب.

نوع اجلرم: تهريب

نوع احلكم: وجاهي

اإنذار تغيب عن العمل

ال�صيد اأحمد حممود داود الرحمي

�سما  �سركة  من  عملك  عن  لتغيبك  نظراً 

التجارية )�سنرتو( دون  لال�ستثمار واملخازن 

اإذن ر�سمي ملدة تزيد عن ع�سرة اأيام متتالية 

حتى  تعد  مل  انك  وحيث  2020/1/14م  منذ 

اإىل  العودة  ب�سرورة  ننذرك  فاإننا  تاريخه 

الإنذار  تاريخ  من  اأيام  ثالثة  خالل  العمل 

وفقًا  لعملك  فاقداً  تعترب  لذلك  وخالفًا 

للمادة )28/هـ( من قانون العمل الأردين.

�صركة �صما لال�صتثمار واملخازن التجارية

حمكمة �صلح حقوق ناعور

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه/

بالن�صر

رقم الدعوى: 1-6/)2020-50(-

�صجل عام

الهيئة/القا�صي: م�صريه اأحمد عيد نا�صر 

دقدوقه

ا�سم املدعى عليه وعنوانه: 

عامر حممد مطيع جبارين
 - �سبيح  اأبو  جمدي  �سارع   - البنيات   - عمان 

عمارة )30( - ط )3(

املوافق  اخلمي�ص  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

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

اأقامها عليك املدعي �سركة  رقم اأعاله والتي 

ال�سراء للتعليم وال�ستثمار

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  الأحكام 

ال�سلح وقانون اأ�سول املحاكمات املدنية.

حمكمة �صلح جزاء عمان

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه/بالن�صر

رقم الدعوى : 3-5/)2019-21341(-

�صجل عام

الهيئة/القا�صي: عمر فاروق حممد علي 

احلم�صي

ا�سم امل�ستكى عليه: 

فار�س �صاهر �صامل اأبو هديب

العمر: 48 �سنة

خالد  �سارع  احل�سني  جبل   - عمان  العنوان: 

بن الوليد

التهمة: �سيك ل يقابله ر�سيد )421(

املوافق  الأربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

الدعوى  يف  للنظر   9 ال�ساعة   2020/1/29

العام  احلق  عليك  اأقامها  والتي  اأعاله  رقم 

الكربى  عمان  اأمانة  جمل�ص  وامل�ستكي 

واآخرون

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  الحكام 

ال�سلح وقانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية.

حمكمة �صلح حقوق ناعور

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه/

بالن�صر

رقم الدعوى: 1-6/)2020-48(-

�صجل عام

الهيئة/القا�صي: م�صريه اأحمد عيد نا�صر 

دقدوقه

ا�سم املدعى عليه وعنوانه:

 طارق جا�صم عودة حممد الظفريي

 - امل�ستقلة  مدار�ص  مقابل   - البنيات   - ناعور 

عمارة )32(

املوافق  اخلمي�ص  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

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

اأقامها عليك املدعي �سركة  رقم اأعاله والتي 

ال�سراء للتعليم وال�ستثمار

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  الأحكام 

ال�سلح وقانون اأ�سول املحاكمات املدنية.

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�صريبة

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�صر

رقم الدعوى: 17-47/)2020-54(-

�صجل عام

الهيئة/القا�صي: طالل عبد احلميد عبد 

ربه �صباح
ا�سم الظنني:

 1- �صركة جاد ال�صوالقه و�صركاه
العمر: 9 �سنة

2- جاد اأحمد جاد اهلل ال�صوالقه

3- ثروت ع�صام عبد الكرمي العزب

4- ب�صار خليل ا�صماعيل اجلبارين

5- حامت حممد ح�صن الب�صتوين

6- عبد الرحمن حممد يو�صف القوا�صمه
هاتف:   - العلي  تالع   - عمان  العنوان: 

0795302001

التهمة: تهرب �سريبي

املوافق  الثالثاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

9 للنظر يف الدعوى رقم  ال�ساعة   2020/1/28

اأعاله التي اأقامها عليك احلق العام وامل�ستكي

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك 

املن�سو�ص عليها يف قانون اجلمارك  الأحكام 

وقانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية.



وزارة العدل

دائرة تنفيذ عمان

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 )2369- 2020( 

�شجل عام �ص

ا�سم املحكوم عليهم / املدين :

عربيات الكرمي  عبد  غالب  •مروان 
العاي�ص   احمد  ح�شني  •خلدون 

بجانب  ال�سجرة  وادي   / ال�سلط  العنوان: 

كازيه يا هال جممع الدكتور معت�سم الدبا�س  

 /  1-5  : التنفيذي  ال�سند  االعالم  رقم 

)23364-2019( – �سجل عام 

تاريخه : 2019/12/8

حمل �سدوره : تنفيذ عمان

والر�سوم  دينار   1232  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

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

تلي تبليغك هذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

حممد عارف م�سعود ابو ليلى 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�س الت�سوية القانونية �ستقوم 

القانونية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ عمان

وزارة العدل

حمكمة �شلح حقوق �شرق عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�شر 

رقم الدعوى : 3-1 )3013-2019( �شجل عام

تاريخ احلكم : 2019/12/2

طالب التبليغ وعنوانه : جالل �سامي �ساهني زراقو     

عمان / مكتب �سم�س للقانون 

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

ب�شام �شالح مو�شى �شالح 
الهندي ملواد  – دخلة حمالت  ال�سمالية   عمان / ماركا 

البناء 

خال�سة احلكم :

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

قانون  من  و186(   185( املادتني  باأحكام  عماًل   : اأوال 

ذاته  القانون  من   )224( املادة  وبداللة  التجارة 

واملادتني )10 و11( من قانون البينات واملادة )1818( من 

جملة االأحكام العدلية احلكم باإلزام املدعى عليه باأن 

يدفع للمدعي مبلغ وقدره )3870( دينار.

ثانيًا :عمال باأحكام املواد )161 و 166 و167( من قانون 

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

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

املحاماة  اتعاب  بدل  وفلـــ500ـــ�س  دينار   )193( ومبلغ 

يف  الكمبيالة  طرح  تاريخ  من  القانونية  والفائدة 

دائرة التنفيذ وحتى ال�سداد التام .

بحق  الوجاهي  ومبثابة  املدعي  بحق  وجاهيًا  حكمًا 

املدعى عليه 

قاباًل لالعرتا�س �سدر با�سم ح�سرة �ساحب اجلاللة 

بتاريخ  علنًا  وافهم  احل�سني  بن  الثاين  اهلل  عبد  امللك 

2019/12/2

وزارة العدل

دائرة تنفيذ عمان

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 )35831- 2019( 

�شجل عام ك

ا�سم املحكوم عليه / املدين :

جرب جمال جرب النجار 
العنوان: عمان / �ساحية احلاج ح�سن – �سارع 

م�سجد ابراهيم احلاج ح�سن – بجانب امل�سجد 

بناية رقم 8   

رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 1 , 2

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ عمان

والر�سوم  دينار   1200  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

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

تلي تبليغك هذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

مدر�سة ورو�سة املنار النموذجيه اال�سا�سيه

املبلغ املبني اعاله

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�س الت�سوية القانونية �ستقوم 

القانونية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ عمان

وزارة العدل

حمكمه �شلح حقوق غرب عمان 

مذكرة تبليغ موعد جل�شة للمدعى عليه 

/ بالن�شر

رقم الدعوى :1-4 )2020/102 ( 

�شجل عام

الهيئة القا�شي : تاأييد حممد ذياب عبد 

الرحمن اخلاليله
ا�سم املدعى عليه وعنوانه:

موؤ�ش�شة الرافعه االردنيه للمقاوالت 

االن�شائيه ميثلها وليد حممد عرند�ص 

يعقوب 
املنوره  املدينه  �سارع   / عمان  غرب   : العنوان 

ماركت  �سوبر  قرب   / الر�ساله  حزب  بجانب 

اجياد 

املوافق  االربعاء    : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2020/1/29

ال�ساعة 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك املدعي :

حممد يا�سني احمد العثمان

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

حمكمه �شلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�شه للمدعى عليه 

/ بالن�شر

رقم الدعوى :1-5 )2020-1014 ( 

�شجل عام

الهيئة القا�شي : نور ريا�ص حممد البدور 

ا�سم املدعى عليه وعنوانه:

حممد خالد حمد حماد الطراونه
جممع  الرابيه  دوار  قرب   / عمان   : العنوان 

لوؤلوؤة الرابية عمارة 7 فوق مطعم الكلحه

املوافق  االربعاء    : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2020/1/29

ال�ساعة 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك :

نبيل حماده �سليمان اله�سلمون 

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

حمكمه �شلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ �شيغة ميني حا�شمة للمدعى عليه / بالن�شر

رقم الدعوى :2-1 )2019/4525 ( �شجل عام

الهيئة القا�شي : مارينا رائد ابراهيم حجازين        

املطلوب تبليغه وعنوانه :

عامر عبد احلميد مو�شى البدارين 
الكهرباء  ا�سكان  علندا  ابو   / عمان   : العنوان 

خلف كارفور بجانب مدر�سة الرباعم عمارة 

رقم 8 ط3

املوافق  الثالثاء    : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2020/1/28

ال�ساعة 9

وذلك لتبليغ وتفهم �سيغة اليمني احلا�سمة :

عليه  املدعى  انا  انني  العظيم  باهلل  اق�سم 

مل   ) البدارين  مو�سى  احلميد  عبد  عامر   (

�سعيد  حممد  حمزة   ( املدعي  من  ا�ستجر 

عبد القادر ابو عري�سه ( ب�ساعة تتمثل ب ) 

ا�ساربات وحجابات وقمطات و�سنتات �ستاتي 

 2018/1/25 بني  ما  الواقعة  الفرتة  خالل   )

قيمتها  والبالغة   2018/8/15 تاريخ  حتى 

)6305( دينار وان ذمتي غري م�سغولة له بهذا 

املبلغ واهلل على ما اقول �سهيد

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

االحكام املن�سو�س عليها يف قانون البينات

وزارة العدل

حمكمه �شلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�شر 

رقم الدعوى : 2-1 )3613-2019( �شجل عام

تاريخ احلكم : 2019/10/30
طالب التبليغ وعنوانه :

اجمد ممدوح احمد جمعه
عمان 

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

احمد جميل ح�سن حجاوي 

دائرة  من  بالقرب  احلرية  �سارع  املقابلني   / عمان 

االرا�سي بجانب قاعات الغد   

خال�سة احلكم :

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

1.  عماًل باأحكام املادة 1818 من جملة االأحكام العدلية 

قانون  من   )1/186 و  و181  و224  و222  )123/ب  واملواد 

اإلزام  البينات  قانون  من  )10و11(  واملواد  التجارة 

 )1700( وقدره  مبلغا  للمدعي  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى 

دينار 

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 

والفائدة  حماماة  اأتعاب  دينار   )85( ومبلغ  وامل�ساريف 

بتاريخ  الواقع  اال�ستحقاق   تاريخ  من  القانونية 

2019/3/15 وحتى ال�سداد التام

بحق  الوجاهي  ومبثابة  املدعية  بحق  وجاهيا  قراراً 

املدعى عليه

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

احل�سني  ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  اجلاللة  �ساحب 

حفظه اهلل 

املوافق 2019/10/30 .

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )190- 

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

حممد اجمد زهري قنديل 
نزول   – القوي�سمة   / عمان  العنوان:        

النبايل   – الورد  بائع  مقابل   – البلدية 

للتنجيد – �سارع منور احلديد

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

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�سوم  دينار   1500  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

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

تلي تبليغك هذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

جمال عزت عبد اهلل احلديد

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�س الت�سوية القانونية �ستقوم 

القانونية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل

حمكمه �شلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�شه للمدعى عليه 

/ بالن�شر

رقم الدعوى :1-5 )2020-1011 ( 

�شجل عام

الهيئة القا�شي : امل احمد علي بني ن�شر  

ا�سم املدعى عليه وعنوانه:

حممد حممود �شالح ابو حطب 
ابو حطب  الوحدات مكتب   / : عمان  العنوان 

لتجارة ال�سيارات 

املوافق  االربعاء    : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2020/1/29

ال�ساعة 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك :

مومن ابراهيم زامل 

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 )219- 

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

مراد يو�شف ابراهيم النقروز 
      العنوان: عمان / عمان خريبة ال�سوق حي 

اخلطاب  بن  عمر  م�سجد  بجانب  العلكومية 

منزل مراد النقروز 

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

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

تلي تبليغك هذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

�سركة جبل النور للخ�سار والفواكه 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�س الت�سوية القانونية �ستقوم 

القانونية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )300- 2020( 

�شجل عام ك

ا�سم املحكوم عليهم / املدين :

يغمور علي  عيد  حممد  •بيان 
النقروز حممد  القادر  عبد  •ح�شام 

م�سجد  اجلويدة  القوي�سمة   / عمان  العنوان: 

الرحمن مفلح الباير احلديد

رقم االعالم ال�سند التنفيذي :  5

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�سوم  دينار   10000  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

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

تلي تبليغك هذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

اجمد حممد خ�سر حممود الدراوي�س 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�س الت�سوية القانونية �ستقوم 

القانونية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )7618- 2019( 

�شجل عام ك

ا�سم املحكوم عليه / املدين :

عامر �شالمه من�شور زنون ابو 

يحيى 
مدار�س  بجانب  القوي�سمة    / عمان  العنوان: 

نايف  االمري  �سارع  اال�ستك�سافية  الثانوية 

عمارة رقم 60

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

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�سوم  دينار   750  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

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

تلي تبليغك هذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

حممد ح�سني عي�سى حمي الدين 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�س الت�سوية القانونية �ستقوم 

القانونية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل

دائرة تنفيذ عمان

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 

)19103- 2019( �شجل عام ك
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

عطيه خليل عبد اهلل ابو �شليح
العنوان: عمان / اجلوفه / طلوع �سوبر ماركت 

الدي�سي �سقه 201

رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ عمان

والر�سوم  دينار   3000  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

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

تلي تبليغك هذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

عبد البا�سط �سعيد �سلمان معمر 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�س الت�سوية القانونية �ستقوم 

القانونية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ عمان

وزارة العدل

دائرة تنفيذ عمان

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 )2806- 2020( 

�شجل عام �ص

ا�سم املحكوم عليه / املدين :

اجمد يو�شف �شاكر فراح
�سارع  تقاطع  ال�سمي�ساين   / عمان  العنوان: 

ا�سيد بن ثعلبه و�سارع احمد عرابي بالقرب 

من مدر�سة الرائد العربي عمارة رقم 40   

 /  3-5  : التنفيذي  ال�سند  االعالم  رقم 

)19030-2019( – �سجل عام

تاريخه : 2019/11/21

حمل �سدوره : تنفيذ عمان

والر�سوم  دينار   511000  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

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

تلي تبليغك هذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

�سركة علي ا�سالن و�سميح الق�سيفي 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�س الت�سوية القانونية �ستقوم 

القانونية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ عمان

وزارة العدل

دائرة تنفيذ عمان

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 )1627- 2020( 

�شجل عام ك

ا�سم املحكوم عليه / املدين :

مالك ا�شامه حممد خروب 
بالقرب  الثالث  الدوار   / عمان  جبل   / عمان  العنوان: 

من البنك اال�سالمي عمارة 3 ط2

رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ عمان

وامل�ساريف  والر�سوم  دينار   643  : الدين  به  املحكوم 

واتعاب املحاماة ان وجدت والفائدة ان وجدت

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

تبليغك هذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

رويده نواف م�سطفى اال�سعد

املبلغ املبني اعاله

او  املذكور  الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

التنفيذ  دائرة  �ستقوم  القانونية  الت�سوية  تعر�س 

الالزمة  التنفيذية  القانونية  املعامالت  مببا�سرة 

قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ عمان

وزارة العدل

حمكمه بداية حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�شه للمدعى عليه 

/ بالن�شر

رقم الدعوى :2-5 )2020-149( 

�شجل عام

الهيئة القا�شي : مهند زايد ابراهيم 

ابو قمر  
ا�سم املدعى عليه وعنوانه:

نا�شر الدين عبد احلليم عبد 

اللطيف عو�ص 
العنوان : عمان / جبل اللويبدة �سارع املامون 

رقم  ال�سعودي  عمارة  الكرفان  فندق  مقابل 

10 ط3

املوافق  الثالثاء   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2020/1/28

ال�ساعة 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك :

عبد الرحمن ب�سام ابراهيم النابل�سي 

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

حمكمة بداية حقوق عمان 

مذكرة تبليغ الئحة دعوى خا�شة بالدعاوى 

التابعة لتبادل اللوائح

رقم الدعوى : 2-5 / )5172 - 2019( 

�شجل عام 

رقم ادارة الدعوى : 2019/1277

الهيئة / القا�شي : هيثم اخلوالدة 

طالب التبليغ وعنوانه  : 

حممد فهد �شليمان القطيفان 
بجانب  احلديد  جبل  القوي�سمة   / عمان 

الراية  جممع  الطبية  احلديد  جبل  عيادة 

اال�سالمية   

املطلوب تبليغه و عنوانه :

حممد خالد حمد حماد الطراونه 

عمان / اجلامعة تالع العلي العا�سمه ال�سالم 

بينت دجن قرب دوار الرابيه

مو�سوع الدعوى : مطالبة مالية   

الدعوى  الئحة   : تبليغها  املطلوب  االأوراق 

ومرفقاتها 

وزارة العدل

حمكمه �شلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�شر 

رقم الدعوى : 2-1 )4839-2019( �شجل عام

تاريخ احلكم : 2019/12/18
طالب التبليغ وعنوانه :

ح�سان حممد كرمي احل�سامي 

البنك  بجانب  الرئي�سي  ال�سرع  علندا  ابو   / عمان 

اال�سالمي موؤ�س�سة �سرمي لالطارات 

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

النعيمات  زعل  عايد  • حممد 
النعيمات  اهلل  �شيف  زعل  • عايد 

عمان / اليادوده خلف حمطة الوليد منزل رقم 67

خال�سة احلكم :

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

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

القانون  من   )  967 و   966( املواد  و  التجارة  قانون  من 

باأن  الت�سامن  و  بالتكافل  عليهما  املدعى  اإلزام  املدين  

يدفعا للمدعي  مبلغ )600( دينار.

املواد ) 161و 166 و 167(  واملادة )46(  2. عمال باأحكام 

عليهما  املدعى  ت�سمني  املحامني  نقابة  قانون  من 

الت�سامن بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ )30(  بالتكافل و 

من  القانونية  الفائدة  و  حماماة  اأتعاب  بدل  دينار 

تاريخ اال�ستحقاق الواقع  بتاريخ 2019/11/30 و حتى 

ال�سداد التام.

بحق  الوجاهي  ومبثابة  املدعية  بحق  وجاهيا  قراراً 

املدعى عليه

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

احل�سني  ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  اجلاللة  �ساحب 

حفظه اهلل 

املوافق 2019/12/18 .

وزارة العدل

حمكمه �شلح حقوق جنوب عمان 

مذكرة تبليغ موعد جل�شة للمدعى عليه 

/ بالن�شر

رقم الدعوى :1-2 )168- 2020 ( 

�شجل عام

الهيئة/ القا�شي: مارينا رائد ابراهيم 

حجازين 

ا�سم املدعى عليه وعنوانه : 

خالد حممود ذياب اجلالد 
جاوا  مدر�سة  بجانب  جاوا   / عمان   : العنوان 

للبنني عمارة رقم 35

املوافق  الثالثاء   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2020/1/28

ال�ساعة 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك املدعي :

احمد عاطف خالد ابو �سفيه

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

دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )7413- 2019( 

�شجل عام ك

ا�سم املحكوم عليه / املدين :

رميا خالد احمد حمام
      العنوان: عمان / جبل احلديد �سارع نوري 

احلديد بناية رقم 6

رقم االعالم ال�سند التنفيذي :  1 

تاريخه : 2020/1/15

حمل �سدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�سوم  دينار   950  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

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

تلي تبليغك هذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

حممود ع�سام حممود عبد اهلل

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�س الت�سوية القانونية �ستقوم 

القانونية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل

دائرة تنفيذ �شمال عمان

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-1)83- 

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

جمال ا�سحق عبد العفو �سنقرط
البنك  مقابل  الرابيه   / عمان  العنوان: 

 – – الطابق االول  – عمارة احلجيلي  العربي 

مكتب رقم 101

-71(  /2-1  : التنفيذي  ال�سند  االعالم  رقم 

2019( – �سجل عام

تاريخه : 2019/6/27

حمل �سدوره : تنفيذ �سمال عمان

والر�سوم  دينار   150000  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

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

تلي تبليغك هذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

ح�سن عبداهلل عويز اجلبوري 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�س الت�سوية القانونية �ستقوم 

القانونية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ �شمال عمان 

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )159- 

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

عبد العزيز حممد عبد العزيز 

من�شور 
      العنوان: عمان / عمان / املقابلني / خلف 

مدار�س احل�ساد / عمارة رقم 12 / �سقة رقم 3 

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

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

تلي تبليغك هذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

نبيل حممود عبد احلميد ابو عرقوب 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�س الت�سوية القانونية �ستقوم 

القانونية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )7493- 

2019( �شجل عام ك
ا�سم املحكوم عليهم / املدين :

م�سطفى  علي  فائق  • �سليمان 
م�سطفى  فائق  �سلمان  • حممد 

النهارية  �سارع  القوي�سمة   / عمان  العنوان: 

بعد العبارة مقابل زقالم عمارة رقم 41

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

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�سوم  دينار   780  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

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

تلي تبليغك هذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

عزام حممد ه�سام خليل ال�ساحلي 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�س الت�سوية القانونية �ستقوم 

القانونية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )347- 2020( 

�شجل عام �ص

ا�سم املحكوم عليه / املدين :

اياد �شليمان ابراهيم غباين 
�ساحة  املركزي  ال�سوق   / عمان  العنوان: 

ال�سوق املركزي مقابل حمل ال�سياد 

رقم االعالم ال�سند التنفيذي :  1-2 / )4042-

2019( – �سجل عام  

تاريخه : 2019/11/14

حمل �سدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�سوم  دينار   2091.87  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

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

تلي تبليغك هذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

�سركة جبل النور للخ�سار والفواكه 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�س الت�سوية القانونية �ستقوم 

القانونية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل

دائرة تنفيذ عمان

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 )2024- 

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

حممد احمد منر مريزيق 
زيد  حي  �سارع  العني  را�س   / عمان  العنوان: 

منزل  زياد  بن  طارق  م�سجد  خلف  الكيالين 

حممد مريزيق 

رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 282

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ عمان

والر�سوم  دينار   520  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

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

تلي تبليغك هذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

ه�سام يعقوب ابراهيم ابو عزام 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�س الت�سوية القانونية �ستقوم 

القانونية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ عمان

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )165- 

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

احمد ح�شن �شليمان ابو خ�شرة 
البيطرة  مقابل  القوي�سمة   / عمان  العنوان: 

حمالت ابو خ�سرة لبيع قطع ال�سيارات 

رقم االعالم ال�سند التنفيذي :  5 , 6 , 7

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�سوم  دينار   1500  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

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

تلي تبليغك هذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

حممد ح�سني عي�سى حمي الدين 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�س الت�سوية القانونية �ستقوم 

القانونية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل

حمكمه �شلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�شر 

رقم الدعوى : 2-1 )3910-2018( �شجل عام

تاريخ احلكم : 2018/12/20
طالب التبليغ وعنوانه :

ابراهيم حممد عي�سى ح�سن 

عمان / عمان القوي�شمة �شارع خلف بن بركات �شارع دمياط عمارة 

9 بالقرب من م�سجد حممد بن م�سلم 

املطلوب تبليغهم وعنوانهم : 

النمروطي  حممد  حممود  • خمي�ص 
حديدي  �شعدو  ح�شن  •مروان 

عمان / عمان املقابلني بلدية املقابلني موظفني يف البلدية 

خال�سة احلكم :

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

واملواد  البينات,  قانون  من  و1/11(   10( املواد  باأحكام  عماًل  اأوال:-   

)222 و1/181 و1/186/ب( من قانون التجارة واملادتني )950 و1/967( 

بان  والت�سامن  بالتكافل  عليهما  املدعى  اإلزام  املدين  القانون  من 

يوؤديا للمدعي مبلغًا وقدره )950( دينار. 

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

القانونية وذلك  اإلزام املدعى عليهما بالتكافل والت�سامن بالفائدة 

من تاريخ ا�ستحقاق اول كمبيالة بتاريخ 2017/2/10 وحتى ال�سداد 

التام .

ثالثًا:- عماًل باأحكام املادة )164( من قانون اأ�سول املحاكمات املدنية 

اإلزام املدعى عليهما بالتكافل والت�سامن بالر�سوم وامل�ساريف.

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

النظاميني االأردنيني  املادة )46( من قانون نقابة املحامني  وبداللة 

حماماة  اأتعاب  ببدل  والت�سامن  بالتكافل  عليهما  املدعى  اإلزام 

مقدارها ) 45( ديناراً .

عليهما  املدعى  بحق  الوجاهي  ومبثابة  املدعي  بحق  وجاهيا  حكمًا 

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

ورعاه  اهلل  حفظه  احل�سني  بن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  الها�سمية 

بتاريخ 2018/12/20

مذكرة تبليغ موعد جل�شه للمدعى عليه 

�شادرة عن حمكمة بداية  حقوق �شمال  

عمان

رقم الدعوى1 -2/)2019-1355(– 

�شجل عام

الهيئة /القا�شي حممد عو�ص فناطل 

الزيدان         
ا�سم املدعى عليه :

 راتب حممود عبد القادر 

الن�شريات    
عنوانه : عمان– خلدا – �سارع عامر بن مالك 

– �سركة عبد الكرمي   2 – عمارة الزيادات ط 
الراعي وراتب ن�سريات   

 28 املوافق  الثالثاء     يوم  ح�سورك  يقت�سي 

/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�س  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنية  

وعليك مراجعة قلم املحكمة ال�ستالم الئحة 

الدعوى ومرفقاتها

مذكرة تبليغ الئحة دعوى وموعد جل�شة للمدعى عليه 

�شادرة عن حمكمة �شلح حقوق �شمال  عمان

رقم الدعوى : 1-1/)7732-2019(- �شجل عام

الهيئة / القا�شي : ماهر �شلمي دغمان النيف 

طالب التبليغ وعنوانه : املدار�س النموذجية 

العربيه 

عمان / وكيلها املحامي حممود املغربي – رقم 

الهاتف : 0796925133

ح�سني  احمد  حممد  حممود   : اال�ستاذ  وكيله 

املغربي 

املطلوب تبليغه وعنوانه :

 مراد توفيق عبد الفتاح العطعوط 
– �سارع  ال�سماق اجلنوبي  – ام  عمان / عمان 

�سكان   –  29 رقم  عمارة   – تايه  ابو  زعل 

النجوم – ال�سقة رقم 7 

�سند   – ال�سحب  �سند   ( ال�سندات   : املو�سوع 

الأمر – ال�سيك (

دعوى  الئحة   : تبليغها  املطلوب  االوراق 

وقائمة البينات 

املوافق  الثالثاء     يوم    ح�سورك  يقت�سي 

2020/01/28      ال�ساعة : 08:00

حت�سر  مل  فاذا  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

االحكام  عليك  تطبق  عنك  وكيال  تر�سل  او 

ال�سلح  حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�س 

وقانون ا�سول املحاكمات املدنية . 

مذكرة تبليغ حكم �شادرة عن حمكمة بداية حقوق عمان     

رقم الدعوى5-2 /)5149 - 2019( – �شجل عام

تاريخ احلكم :  12/26 /2019 

طالب التبليغ : حممد �ساهر عبدالغني املجايل 

– جممع احل�سن التجاري \  – �سارع وادي �سقرة  عمان 

133 – رقم الهاتف :0798791178

وكيله اال�ستاذ : لوؤي عديل حممد جرب 

املطلوب تبليغه :

 االء �شامل مفلح عبيدات   
عمان \ وادي ال�سري – اجلندويل – �سارع حممد ك�ساب 

الدعجة – منزل 8\ب 

خال�سة احلكم : 

وعمال  املحكمة  تقرر  تقدم  ما  كل  على  وتاأ�سي�سًا  لذا 

قانون  260من  و   228 و  و1/185    1/  181 املواد  باحكام 

التجارة  واملادتني 10 و 11 من قانون البينات  واملواد 161 

واملادة  املدنية  املحاكمات  ا�سول  قانون  من   167 و166و 

4/46 من قانون نقابة املحامني  :

1. الزام املدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ )14500( 

دينار .

ومبلغ  وامل�ساريف  الر�سوم  عليها   املدعى  ت�سمني   .2

من  القانونية  والفائدة  حماماة  اتعاب  دينار    )725(

تاريخ  اال�ستحقاق  وحتى ال�سداد التام  . 

رقم  التنفيذ  قانون  من  7/اأ/4  املادة  باأحكام  عماًل   .3

)25( ل�سنة 2007 وتعديالته اإلزام املدعى عليها بدفع 

غرامة مقدارها ُخم�س الدين من قيمة املبلغ املحكوم 

به والبالغ )2900 ( دينار  تدفع ل�سالح اخلزينة.

بحق  الوجاهي  ومبثابة  املدعي   بحق  وجاهيًا  قراراً 

املدعى عليها  قاباًل لال�ستئناف �سدر وافهم علنا با�سم 

ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة 

احل�سني املعظم يف 2019/12/26.

مذكرة تبليغ موعد جل�شه للمدعى عليه 

�شادرة عن حمكمة بداية  حقوق �شمال  

عمان

رقم الدعوى1 -2/)2019-656(– 

�شجل عام

الهيئة /القا�شي جالل حممد عايد الزعبي 

ا�سم املدعى عليه :

 لوؤي يو�شف ح�شني الغلبان     
دوار   – اجلاردنز  �سارع  عمان-   : عنوانه 

قبل   – اليمني  على  عمارة  اول   – الواحة 

الدخول للنفق 

 28 املوافق  الثالثاء     يوم  ح�سورك  يقت�سي 

/01 /2020 ال�ساعة 00 :08 

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�س  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنية  

وعليك مراجعة قلم املحكمة ال�ستالم الئحة 

الدعوى ومرفقاتها

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �شادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�شر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )7457- 

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

احمد وليد احمد طه
اح�سني  �سارع  نوارة  ام   / عمان  العنوان: 

النمرين العقاربه بجانب م�سجد فالح الباير  

رقم 28 – �شقة ط ثاين منزل ابو ريان

رقم االعالم ال�سند التنفيذي :  1

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�سوم  دينار   1870  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

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

تلي تبليغك هذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

وكيلته  كحله  ابو  حممد  ذيبان  يو�سف 

املحاميه دعاء النمروطي

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�س الت�سوية القانونية �ستقوم 

القانونية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

اخطار �شادر عن دائرة تنفيذ عمان    

رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 / ) 

1589 -  2020  ( –�شجل عام – �ص
ا�سم املحكوم عليه / املدين : 

عمر ماجد حممد �شوندك 
 – الكرامة  – �س  ن�سري  ابو   / عمان   : عنوانه 

بجانب مدار�س ال�سرح 

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

18137 – 2019  ( – �سجل عام 

تاريخه : 2019/9/16             

حمل �سدوره : تنفيذ عمان  

املحكوم به /الدين :  746.546   دينار و الر�سوم 

و  وجدت  ان  املحاماة  اتعاب  و  امل�ساريف  و 

الفائدة ان وجدت 

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

اىل  االخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما  

وكياله  االردن   بنك  الدائن    / له  املحكوم 

املحاميان ا�سامة �سكري و خالد الن�سور  املبلغ 

املبني اعاله .

واذا انق�ست هذه املده و مل توؤد الدين املذكور 

او تعر�س الت�سوية القانونية , �ستقوم دائرة 

التنفيذية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ 

الالزمة قانونا بحقك . 

ماأمور التنفيذ عمان 

اخطار �شادر عن دائرة تنفيذ عمان    

رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 / ) 

1909 -  2020  ( –�شجل عام – �ص
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

 طه حممد عبد اجلواد ابو طه 
عنوانه : عمان / اليادوده وادي الطيب قرب 

�سوبر ماركت ابو خليل عمارة رقم 15 

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

16903 – 2019  ( – �سجل عام 

تاريخه : 2019/8/20             

حمل �سدوره : تنفيذ عمان  

املحكوم به /الدين :  4436.7   دينار و الر�سوم 

و  وجدت  ان  املحاماة  اتعاب  و  امل�ساريف  و 

الفائدة ان وجدت 

يجب عليك ان توؤدي خالل خم�سة ع�سر يوما  

تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار اىل املحكوم 

املحاميان  وكياله  االردن   بنك  الدائن    / له 

املبني  املبلغ  الزعمط   عالء  و  �سكري  ا�سامة 

اعاله .

واذا انق�ست هذه املده و مل توؤد الدين املذكور 

او تعر�س الت�سوية القانونية , �ستقوم دائرة 

التنفيذية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ 

الالزمة قانونا بحقك . 

ماأمور التنفيذ عمان 

اخطار �شادر عن دائرة تنفيذ عمان    

رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 / ) 

36746 -  2019  ( –�شجل عام – �ص
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

 هايل زهدي فار�ص عبد املجيد 
قرب  اخلليل  منطقة   / البقعة   : عنوانه 

 / الن�سر  ابو  خمبز  قرب   – احلجر  م�سجد 

لغاية االهمية اعادتها مبلغه ح�سب اال�سول 

رقم االعالم / ال�سند التنفيذي : 5 – 1 / ) 995 

عام  – �سجل   )   2019 –
تاريخه : 2019/2/19             

حمل �سدوره : تنفيذ عمان  

و  دينار     4142.293   : /الدين  به  املحكوم 

ان  املحاماة  اتعاب  و  امل�ساريف  و  الر�سوم 

وجدت و الفائدة ان وجدت 

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

اىل  االخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما  

وكياله  االردن   بنك  الدائن    / له  املحكوم 

املحاميان ا�سامة �سكري و خالد الن�سور  املبلغ 

املبني اعاله .

واذا انق�ست هذه املده و مل توؤد الدين املذكور 

او تعر�س الت�سوية القانونية , �ستقوم دائرة 

التنفيذية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ 

الالزمة قانونا بحقك . 

ماأمور التنفيذ عمان 

اخطار �شادر عن دائرة تنفيذ عمان    

رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 / ) 

1601 -  2020  ( –�شجل عام – �ص
ا�سم املحكوم عليه / املدين : 

ن�شال ظاهر علي عيال �شلمان 
– خلف  الريا�سية  املدينة   / عمان   : عنوانه 

خمتار مول 

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

14213 – 2019  ( – �سجل عام 

تاريخه : 17 / 7 / 2019               

حمل �سدوره : تنفيذ عمان  

املحكوم به /الدين :  787.14   دينار و الر�سوم 

و  وجدت  ان  املحاماة  اتعاب  و  امل�ساريف  و 

الفائدة ان وجدت 

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

اىل  االخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما  

وكياله  االردن   بنك  الدائن    / له  املحكوم 

املحاميان ا�سامة �سكري و خالد الن�سور  املبلغ 

املبني اعاله .

واذا انق�ست هذه املده و مل توؤد الدين املذكور 

او تعر�س الت�سوية القانونية , �ستقوم دائرة 

التنفيذية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ 

الالزمة قانونا بحقك . 

ماأمور التنفيذ عمان 

اخطار �شادر عن دائرة تنفيذ عمان    

رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 / ) 

2285 -  2020  ( –�شجل عام – ب

ا�سم املحكوم عليه / املدين : 

خليل حممد احمد ال�شالميه 
عنوانه : طرببور / خلف �سركة الدا 

رقم االعالم / ال�سند التنفيذي : 5 – 2 / ) 264 

عام  – �سجل   )   2019 –
تاريخه : 19 / 3/ 2019         

حمل �سدوره : تنفيذ عمان  

و  دينار    52238.501   : /الدين  به  املحكوم 

ان  املحاماة  اتعاب  و  امل�ساريف  و  الر�سوم 

وجدت و الفائدة ان وجدت 

يجب عليك ان توؤدي خالل خم�سة ع�سر يوما  

تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار اىل املحكوم 

املحاميان  وكياله  االردن   بنك  الدائن    / له 

املبني  املبلغ  الزعمط   عالء  و  �سكري  ا�سامة 

اعاله .

واذا انق�ست هذه املده و مل توؤد الدين املذكور 

او تعر�س الت�سوية القانونية , �ستقوم دائرة 

التنفيذية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ 

الالزمة قانونا بحقك . 

ماأمور التنفيذ عمان

اخطار �شادر عن دائرة تنفيذ عمان    

رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 / ) 

37909 -  2019  ( –�شجل عام – ب
ا�سم املحكوم عليه / املدين : 

�شمري ح�شن حممود �شلطان 
را�سي  �س   – اجلندويل   / عمان   : عنوانه 

عناب – عمارة رقم 7 

رقم االعالم / ال�سند التنفيذي : 5 – 2 / ) 557 

عام  – �سجل   )   2017 –
تاريخه : 2017/3/14           

حمل �سدوره : تنفيذ عمان  

و  الر�سوم  و  دينار    : /الدين  به  املحكوم 

و  وجدت  ان  املحاماة  اتعاب  و  امل�ساريف 

الفائدة ان وجدت 

يجب عليك ان توؤدي خالل خم�سة ع�سر يوما  

تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار اىل املحكوم 

املحاميان  وكياله  االردن   بنك  الدائن    / له 

املبني  املبلغ  الزعمط   عالء  و  �سكري  ا�سامة 

اعاله .

واذا انق�ست هذه املده و مل توؤد الدين املذكور 

او تعر�س الت�سوية القانونية , �ستقوم دائرة 

التنفيذية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ 

الالزمة قانونا بحقك . 

ماأمور التنفيذ عمان 

مذكرة تبليغ موعد جل�شة للمدعى عليه 

�شادرة عن 

حمكمة �شلح   حقوق عمان 

رقم الدعوى :   28000 / 1920 ( – 

�شجل عام 

الهيئة القا�شي : روان حليمه 

ا�سم املدعى عليهما و عنوانهما : 

1 . ماهر كامل عبد الفتاح الطيط 

2 . هاين حممد عبد الرحمن 

ح�شن 
يقت�سى ح�سورك يوم الثالثاء  املوافق 28 / 1 

/2020  ال�ساعة 9:00

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

وكياله  االردن  بنك  �سركة  املدعي  عليك 

املحاميان ا�سامة �سكري و حممد اجلريري     

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�س  االحكام 

ال�سلح وقانون  ا�سول املحاكمات املدنية  

اخطار �شادر عن دائرة تنفيذ عمان    

رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 / ) 

1590 -  2020  ( –�شجل عام – �ص
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

 ان�ص حممد كمال البيطار 
عنوانه : عمان / �سفا بدران – حي ام حجري 

ميني  الطلعه  قبل  املدين  الدفاع  نزول   –
مقابل حمل الكهربا عمارة 19 

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

18254 – 2019  ( – �سجل عام 

تاريخه : 2019/9/26              

حمل �سدوره : تنفيذ عمان  

و  دينار     4167.616   : /الدين  به  املحكوم 

ان  املحاماة  اتعاب  و  امل�ساريف  و  الر�سوم 

وجدت و الفائدة ان وجدت 

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

اىل  االخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما  

وكياله  االردن   بنك  الدائن    / له  املحكوم 

املحاميان ا�سامة �سكري و خالد الن�سور  املبلغ 

املبني اعاله .

واذا انق�ست هذه املده و مل توؤد الدين املذكور 

او تعر�س الت�سوية القانونية , �ستقوم دائرة 

التنفيذية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ 

الالزمة قانونا بحقك . 

ماأمور التنفيذ عمان 

اخطار �شادر عن دائرة تنفيذ عمان    

رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 / ) 

2065 -  2020  ( –�شجل عام – ب

ا�سم املحكوم عليه / املدين :

 يو�شف مروح طاهر خنفر 
عنوانه : عمان / حي نزال – �سارع الد�ستور

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

2191 – 2019  ( – �سجل عام 

تاريخه : 26 / 6 /2019          

حمل �سدوره : تنفيذ عمان  

و  دينار    53621.996   : /الدين  به  املحكوم 

ان  املحاماة  اتعاب  و  امل�ساريف  و  الر�سوم 

وجدت و الفائدة ان وجدت 

يجب عليك ان توؤدي خالل خم�سة ع�سر يوما  

تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار اىل املحكوم 

املحاميان  وكياله  االردن   بنك  الدائن    / له 

املبني  املبلغ  الزعمط   عالء  و  �سكري  ا�سامة 

اعاله .

واذا انق�ست هذه املده و مل توؤد الدين املذكور 

او تعر�س الت�سوية القانونية , �ستقوم دائرة 

التنفيذية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ 

الالزمة قانونا بحقك . 

ماأمور التنفيذ عمان 

اخطار �شادر عن دائرة تنفيذ عمان    

رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 / ) 

38051 -  2019  ( –�شجل عام – �ص
ا�سم املحكوم عليه / املدين : 

احمد م�شطفى احمد ال�شريده 
الطالبيه  خميم   – اجليزه   / عمان   : عنوانه 

– منزل احمد  – بالقرب من بقالة ابو حماد 
ال�سريده 

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

4948 – 2018  ( – �سجل عام 

تاريخه : 30 /4 / 2018            

حمل �سدوره : تنفيذ عمان  

و  دينار    3020.828   : /الدين  به  املحكوم 

ان  املحاماة  اتعاب  و  امل�ساريف  و  الر�سوم 

وجدت و الفائدة ان وجدت 

يجب عليك ان توؤدي خالل خم�سة ع�سر يوما  

تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار اىل املحكوم 

املحاميان  وكياله  االردن   بنك  الدائن    / له 

املبني  املبلغ  الزعمط   عالء  و  �سكري  ا�سامة 

اعاله .

واذا انق�ست هذه املده و مل توؤد الدين املذكور 

او تعر�س الت�سوية القانونية , �ستقوم دائرة 

التنفيذية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ 

الالزمة قانونا بحقك . 

ماأمور التنفيذ عمان 

  اخطار �شادر عن دائرة تنفيذ عمان    

رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 / ) 

36744 -  2019  ( –�شجل عام – �ص
ا�سم املحكوم عليه / املدين : 

علي وليد احمد ابو ال�شيد 
 – – منطقة نابل�س  البقعة   / عنوانه : عمان 

قرب خمبز الدواميه منزل علي ابو ال�سيد 

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

4736 – 2019  ( – �سجل عام 

تاريخه : 3/28 / 2019                

حمل �سدوره : تنفيذ عمان  

و  دينار     2620.599   : /الدين  به  املحكوم 

ان  املحاماة  اتعاب  و  امل�ساريف  و  الر�سوم 

وجدت و الفائدة ان وجدت 

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

اىل  االخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما  

وكياله  االردن   بنك  الدائن    / له  املحكوم 

املحاميان ا�سامة �سكري و خالد الن�سور  املبلغ 

املبني اعاله .

واذا انق�ست هذه املده و مل توؤد الدين املذكور 

او تعر�س الت�سوية القانونية , �ستقوم دائرة 

التنفيذية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ 

الالزمة قانونا بحقك . 

ماأمور التنفيذ عمان 

اخطار �شادر عن دائرة تنفيذ عمان    

رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 / ) 

1906 -  2020  ( –�شجل عام – ب
ا�سم املحكوم عليه / املدين : 

احمد عبد احلليم �شابر جازيه 
عبد  �سارع   – املنارة  جبل   / عمان   : عنوانه 

الرحمن بني عود – عمارة رقم 209

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

3359 – 2019  ( – �سجل عام 

تاريخه : 16 /9 / 2019           

حمل �سدوره : تنفيذ عمان  

و  دينار    15836.161   : /الدين  به  املحكوم 

ان  املحاماة  اتعاب  و  امل�ساريف  و  الر�سوم 

وجدت و الفائدة ان وجدت 

يجب عليك ان توؤدي خالل خم�سة ع�سر يوما  

تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار اىل املحكوم 

املحاميان  وكياله  االردن   بنك  الدائن    / له 

املبني  املبلغ  الزعمط   عالء  و  �سكري  ا�سامة 

اعاله .

واذا انق�ست هذه املده و مل توؤد الدين املذكور 

او تعر�س الت�سوية القانونية , �ستقوم دائرة 

التنفيذية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ 

الالزمة قانونا بحقك . 

ماأمور التنفيذ عمان 

اخطار �شادر عن دائرة تنفيذ عمان    

رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 / ) 

2942 -  2020  ( –�شجل عام – ب
ا�سم املحكوم عليه / املدين : 

1 . �شركة ما�ص االردن لالقم�شة و ال�شتائر 

2 . �شمري علي م�شلم ابو �شرخ 

3 . منذر م�شطفى ابراهيم اقري�ص 

4 . علي �شمري علي ابو �شرخ 

ا�سواق  مقابل   – املقابلني   / عمان   : عنوانه 

الفريد – بجانب م�ستودعات ارامك�س 

 /  2 –  106  : التنفيذي  ال�سند   / االعالم  رقم 

) 249 – 2019  ( – �سجل الق�سايا االقت�سادية  

تاريخه : 2019/9/30                 

حمل �سدوره : تنفيذ عمان  

دينار     545515.662   : /الدين  به  املحكوم 

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

وجدت و الفائدة ان وجدت 

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

اىل  االخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما  

وكياله  االردن   بنك  الدائن    / له  املحكوم 

املحاميان ا�سامة �سكري و خالد الن�سور  املبلغ 

املبني اعاله .

واذا انق�ست هذه املده و مل توؤد الدين املذكور 

او تعر�س الت�سوية القانونية , �ستقوم دائرة 

التنفيذية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ 

الالزمة قانونا بحقك . 

ماأمور التنفيذ عمان 

اخطار �شادر عن دائرة تنفيذ عمان    

رقم الدعوى التنفيذية : 5-  11 / ) 

37873 -  2019  ( –�شجل عام – ب

ا�سم املحكوم عليه / املدين : 

راكان عبد اهلل حممد العودات 
عنوانه : عمان / الزهور 

رقم االعالم / ال�سند التنفيذي : 5 – 2 / ) 565 

عام  – �سجل   )   2019 –
تاريخه : 2019/3/24           

حمل �سدوره : تنفيذ عمان  

و  دينار   13321.184   : /الدين  به  املحكوم 

ان  املحاماة  اتعاب  و  امل�ساريف  و  الر�سوم 

وجدت و الفائدة ان وجدت 

يجب عليك ان توؤدي خالل خم�سة ع�سر يوما  

تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار اىل املحكوم 

املحاميان  وكياله  االردن   بنك  الدائن    / له 

املبني  املبلغ  الزعمط   عالء  و  �سكري  ا�سامة 

اعاله .

واذا انق�ست هذه املده و مل توؤد الدين املذكور 

او تعر�س الت�سوية القانونية , �ستقوم دائرة 

التنفيذية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ 

الالزمة قانونا بحقك . 

ماأمور التنفيذ عمان 

اخطار �شادر عن دائرة تنفيذ غرب عمان    

رقم الدعوى التنفيذية : 4-  11 / ) 

4795  -  2019  ( –�شجل عام – ع

ا�سم املحكوم عليه / املدين :

 نزيه في�شل حممود حجري 
�سارع   – االخ�سر  اجلبل   / عمان   : عنوانه 

�سكري القوتلي – قرب مدار�س الفاطميه 

رقم االعالم / ال�سند التنفيذي :56 

حمل �سدوره : تنفيذ غرب عمان  

املحكوم به /الدين :  83500   دينار و الر�سوم 

و  وجدت  ان  املحاماة  اتعاب  و  امل�ساريف  و 

الفائدة ان وجدت 

يجب عليك ان توؤدي خالل خم�سة ع�سر يوما  

تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار اىل املحكوم 

له / الدائن  بنك االردن  املبلغ املبني اعاله .

واذا انق�ست هذه املده و مل توؤد الدين املذكور 

او تعر�س الت�سوية القانونية , �ستقوم دائرة 

التنفيذية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ 

الالزمة قانونا بحقك . 

ماأمور التنفيذ غرب عمان  


