
اإخطار �صادر عن دائرة تنفيذ عمان

يف الق�صية التنفيذية رقم 

)2017/10183ع(

ا�سم املحكوم عليهما :

 1( �صركة جرير وجمد اجلرادات.

2( عمار حممد �صعيد اجلرادات.

وعنوانهما : جمهويل مكان الإقامة.

رقم الإعالم/ ال�سند التنفيذي : )611(.

حمل �سدوره: تنفيذ عمان.

والر�سوم  دينار(   50000( الدين:  قيمة 

وامل�ساريف واأتعاب املحاماة اإن وجدت.

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤديا  اأن  عليكما  يجب 

اإىل  الإخطار  هذا  تبليغكم  تاريخ  تلي  يومًا 

املحكوم له الدائن/ البنك الإ�سالمي الأردين 

املبني  املبلغ  خليل  اأبو  �سفيع  املحامي  وكيله 

اأعاله.

الدين  توؤديا  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واإذا 

املذكور اأو تعر�سا الت�سوية القانونية �ستقوم 

دائرة التنفيذ مببا�سرة املعامالت التنفيذية 

الالزمة قانونًا بحقكما.

ماأمور التنفيذ

اإخطار �صادر عن دائرة تنفيذ عمان

يف الق�صية التنفيذية رقم 

)2016/6806ع(

ا�سم املحكوم عليهم

  1( �صركة داود الوادي و�صريكته.

2( ابت�صام عبد الغني عبد القادر احمد.

3( داود ح�صني حممود الوادي.

وعنوانهم : جمهويل مكان الإقامة.

رقم الإعالم/ ال�سند التنفيذي : )531(.

حمل �سدوره: تنفيذ عمان.

والر�سوم  دينار(   50000( الدين:  قيمة 

وامل�ساريف واأتعاب املحاماة اإن وجدت.

يومًا  ثالثون  خالل  توؤدوا  اأن  عليكم  يجب 

اإىل  الإخطار  هذا  تبليغكم  تاريخ  تلي 

املحكوم له الدائن/ البنك الإ�سالمي الأردين 

املبني  املبلغ  خليل  اأبو  �سفيع  املحامي  وكيله 

اأعاله.

الدين  توؤدوا  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واإذا 

القانونية  الت�سوية  تعر�سوا  اأو  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونًا بحقكم.

ماأمور التنفيذ

مذكرة تبليغ اإعالم حكم 

�صادر عن حمكمة �صلح حقوق غرب عمان

رقم الدعوى )2019/2337( �صجل عام

تاريخ 2019/9/17
البنك  ميثله:  ومن  التبليغ  طالب  ا�سم 

حممد  املحامي  وكيله/  الأردين  الإ�سالمي 

حنون.

ا�سم املطلوب تبليغهما : 

1( عامر �صامل خالد جوهر.

2( نايل ريان خليل ريان.
العنوان:  جمهول مكان الإقامة.  

خال�سة احلكم: تقرر املحكمة ما يلي :-

من  و480(  و199   87( املواد  باأحكام  •عماًل 
قانون  من  )3/13/ج(  واملادة  املدين  القانون 

بالتكافل  عليهما  املدعى  اإلزام  البينات 

 )850( مبلغ  للمدعية  يوؤدوا  باأن  والت�سامن 

دينار.

قانون  من  )161و166(  املواد  باأحكام  •عماًل 
من   )46( واملادة  املدنية  املحاكمات  اأ�سول 

املدعى  ت�سمني  املحامني  نقابة  قانون 

حماماة  اأتعاب  دينار   )43( مبلغ  عليهما 

والر�سوم وامل�ساريف.

ومبثابة  املدعى  بحق  وجاهيًا  حكمًا 

قاباًل  عليه  املدعى  بحق  الوجاهي 

ح�سرة  با�سم  علنًا  وافهم  �سدر  لالإعرتا�ض 

ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  اجلاللة  �ساحب 

احل�سني املعظم بتاريخ 2019/9/17.

وزارة العدل 

دائرة تنفيذ عمان

اأخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية  : 5 – 11 / ) 

27667  – 2019 ( - �صجل عام – �ص 
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

1- غالب خليل غالب االرناوؤوط   
 عنوان :  عمان / خميم احل�سني – �سارع متيم 

الرمياوي – عمارة 10الطابق الر�سي 

2 – مروان نادر حامد امل�صري 
�سارع   – احل�سني  جبل   / عمان   : عنوان    

طربيا – عمارة 18 الطابق الول 

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

– 2018 ( �سجل عام              تاريخه :   22312

2019 / 1 / 30

حمل �سدوره : تنفيذ عمان 

والر�سوم  دينار     3341  : الدين   / به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واأتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت 

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

اإىل  الإخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما 

املحكوم له / الدائن :

�سركة التامني الوطنية    املبلغ املبني اأعاله  .

واذا انق�ست هذه املدة ومل توؤد الدين املذكور 

او تعر�ض الت�سوية القانونية ، �ستقوم دائرة 

التنفيذية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ 

الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور التنفيذ عمان 

انذار للموظف 

) حممد غازي حامد دع�صان (

�سركة  يف  عملكم  مركز  عن  لتغيبكم  نظراً 

فندق   / ذ.م.م.  بال�ض  جراند  فنادق 

 2020/06/24 تـاريخ  منـذ  بال�ض  ريجن�سي 

وعليه  متتالية،  اأيام  ع�سرة  عن  تزيد  وملدة 

وا�ستنادا لأحكام املـــــادة ) 28 /هـ ( من قانون 

ب�سرورة  اأنذركم  فانني  الأردين  العمل 

مدة  وخالل  فورا  عملكم  مركز  اىل  العودة 

لذلك  وخالف  تاريخه  من  يومني  اأق�ساها 

حقوقك  ولكافة  لعملك  فاقدا  تعترب 

العمالية.

�شركة فنادق جراند باال�س ذ.م.م.

فنـدق ريجن�شي  باال�س

دائرة تنفيذ �صرق عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية 11-3/)5901-

2019(-�صجل عام-ع

ا�سم املحكوم عليه/املدين:

 ف�ؤاد اأحمد عبد الرحمن عي�شاوي
ال�سيدة  �ض.   - الن�سر  جبل   - عمان  عنوانه: 

زينب - عمارة )93( اأبو عرفة للتدخني

رقم العالم/ال�سند التنفيذي: 269

حمل �سدوره: تنفيذ �سرق عمان

والر�سوم  دينار   21735 به/الدين:  املحكوم 

وامل�ساريف واأتعاب املحاماة اإن وجدت

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  اأن  عليك  يجب 

الخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يومًا 

�سفوة  بنك  �سركة  له/الدائن  املحكوم  اإىل 

ال�سالمي املبلغ املبني اأعاله

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واإذا 

املذكور اأو تعر�ض الت�سوية القانونية �ستقوم 

دائرة التنفيذ مببا�سرة املعامالت التنفيذية 

الالزمة قانونًا بحقك.

ماأمور التنفيذ �صرق عمان

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�صريبة

مذكرة تبليغ الئحة ا�شتئناف

رقم الدعوى: 17-47/)2020-581(-

�صجل عام

طالب التبليغ وعنوانه: احلق العام

عمان - احلق العام

وكيله الأ�ستاذ: املدعي العام

املطلوب تبليغه وعنوانه:

 عمر حممد عوده العكر

ال�سلط - ا�سكان املغاريب - مقابل املركز 

ال�سحي - رقم الهاتف )0777207608(

لئحة  تبليغها:  املطلوب  الأوراق 

ا�ستئناف

حمكمة اال�شتئناف ال�شريبية

مذكرة تبليغ قرار حكم

رقم الدعوى 18-81/)2020-511( 

- �صجل عام 

الهيئة / القا�صي الهيئة الثالثة 

تاريخ احلكم 2020/8/11
طالب التبليغ وعنوانه احلق العام 

عمان / احلق العام 

وكيله ال�ستاذ املدعي العام 

املطلوب تبليغه وعنوانه 

فريال قا�شم حممد املر�شد
غري مقبو�ض عليها 

الرمثا / هاتف 7381643

ما  على  وتاأ�سي�سا  وعليه   : احلكم  خال�سة 

وعمال  املحكمة  تقرر  عليه  وبناء  تقدم 

باحكام املادة 267 من قانون ا�سول املحاكمات 

القرار  وتاأييد  ال�ستئناف  رد  اجلزائية 

امل�ستاأنف واعادة الوراق مل�سدرها .

ال�سريبية  النيابة  بحق  وجاهيا  قرارا 

الظنينة  �سدها  امل�ستاأنف  بحق  وغيابيا 

فريال قا�سم حممد املر�سد �سدر وافهم علنا 

عبد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  با�سم 

الثاين ابن احل�سني املعظم حفظه اهلل ورعاه 

بتاريخ 2020/8/11 .

حمكمة بداية ال�شلط ب�شفتها اال�شتئنافية

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للم�صتاأنف

رقم الدعوى: 7-11/

)106-2020(-بداية ال�شلط ب�شفتها 

اال�شتئنافية

الهيئة/القا�صي: الهيئة الثالثة - جزاء

ا�سم امل�ستاأنف: 

مزيد مو�صى عواد جري�صات
رقم الثبات ال�سخ�سي: اجلن�سية

رقم   - �ساكر  دوار   - الفحي�ض  عنوانه: 

الهاتف: 0798337612

املوافق  الأربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

ال�ستئناف  يف  للنظر   9 ال�ساعة   2020/8/26

احلق  �سده  امل�ستاأنف  �سد  قبلكم  من  املقدم 

العام

ويف حال تخلفكم عن احل�سور ت�سري عليكم 

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

املحاكمات املدنية.

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�صريبة

مذكرة تبليغ الئحة ا�شتئناف

رقم الدعوى: 17-47/)2020-540(-

�صجل عام

طالب التبليغ وعنوانه: احلق العام

عمان - احلق العام

وكيله الأ�ستاذ: املدعي العام

املطلوب تبليغه وعنوانه:

 JONATHAN OTTO HANKIN -1 

ومفو�ض  عليها  امل�ستكى  اإدارة  عن  م�سوؤول 

والإدارية  املالية  الأمور  كافة  يف  بالتوقيع 

والق�سائية

2- �شركة من االأر�س ل�شناعة املنتجات 

الطبيعية

 - وخلدا  ال�سماق  واأم  العلي  تالع   - عمان 

رقم   - عليه  مقبو�ض  غري   - ال�سماق  اأم  حي 

الهاتف: )0794563675/5535966(

الأوراق املطلوب تبليغها: لئحة ا�ستئناف

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�صريبة

مذكرة تبليغ الئحة ا�شتئناف

رقم الدعوى: 17-47/)2020-542(-

�صجل عام

طالب التبليغ وعن�انه: احلق العام

عمان - احلق العام
وكيله الأ�ستاذ: املدعي العام

املطلوب تبليغه وعنوانه:

 1- حممد عالء الدين حممود عبد 

الرحمن عمر عبد اهلل
ومفو�ض  ال�سركة  اإدارة  عن  م�سوؤول   ،

والإدارية  املالية  الأمور  كافة  يف  بالتوقيع 

والق�سائية

2- �شركة النجم االأزرق للتخزين 

والتجارة العامة

3- عماد الدين حممود عبد الرحمن 

حممد عمر عبد اهلل

4- ح�صام الدين حممود عبد الرحمن 

حممد عمر عبد اهلل
 م�سوؤول عن اإدارة ال�سركة ومفو�ض بالتوقيع 

يف كافة الأمور الإدارية واملالية والق�سائية

عمان - منطقة وادي ال�سري - حي ال�سويفية 

الهاتف:  رقم   - عليه  مقبو�ض  غري   -

)079660720/5814603(

الأوراق املطلوب تبليغها: لئحة ا�ستئناف

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�صريبة

مذكرة تبليغ الئحة ا�شتئناف

رقم الدعوى: 17-47/)2020-365(-

�صجل عام

طالب التبليغ وعن�انه: احلق العام

عمان - احلق العام

وكيله الأ�ستاذ: املدعي العام

املطلوب تبليغه وعنوانه:

 1- �صركة اأبناء جرب حداد و�صريكهم

2- ابراهيم جرب حممد حداد، غري 

مقبو�ص عليه

3- اأدهم ا�صماعيل اأحمد م�صلم عوينه

غري مقبو�ض عليه

حي   - العني  را�ض  منطقة   - عمان 

الهاتف:  رقم   - القد�ض  �سارع   - الزهور 

)0795221191/064779367(

الأوراق املطلوب تبليغها: لئحة ا�ستئناف

حمكمة �صلح جزاء مادبا

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه/بالن�صر

رقم الدعوى: 3-12/)2020-1285(-

�صجل عام

الهيئة/القا�صي: هيا اأ�صرف �صيف اهلل 

الكباريتي

ا�سم امل�ستكى عليه:

 ايهاب عقل حميدان �صليمان
العمر: 24 �سنة

العنوان: الزرقاء - غري مقبو�ض عليه

فاأكرث  �سخ�سني  من  ال�سرقة  التهمة: 

)1/406/ب(

املوافق  الثنني  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

الدعوى  يف  للنظر   9 ال�ساعة  2020/8/24م 

العام  احلق  عليك  اأقامها  والتي  اأعاله  رقم 

وامل�ستكي حممد عبيد اهلل اأحمد الفالحات

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  الأحكام 

ال�سلح وقانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية.

اإنذار بالعودة اإىل العمل 

اإىل املوظف : 

عبد الكرمي برغال 

عملك  مكان  عن  لتغيبك  نظرا 

متتالية  اأيام  ع�سرة  من  اأكرث 

ننذرك  فاننا  م�سبق  اإذن  بدون 

من  اأيام   3 خالل  للعمل  بالعودة 

وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ 

وكافة  لعملك  فاقدا  تعترب 

قانون  ح�سب  القانونية  حقوقك 

 /28 املادة  من  الأردين  العمل 

فقرة هـ

املنذر 

ح�صن احمد جروان

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�صريبة

مذكرة تبليغ الئحة ا�شتئناف

رقم الدعوى: 17-47/)2020-539(-

�صجل عام

طالب التبليغ وعن�انه: احلق العام

عمان - احلق العام

وكيله الأ�ستاذ: املدعي العام

املطلوب تبليغه وعنوانه:

 1- ه�شام من�ش�ر حممد االأ�شد

2- �شركة املحرتف�ن االأربعة لتنظيم 

احلفالت

3- عماد حممد وليد عبد الرحيم العتيبي

ال�سلط - الدوار الرابع - غري مقبو�ض عليه 

- رقم الهاتف: )56535005(

الأوراق املطلوب تبليغها: لئحة ا�ستئناف

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�صريبة

مذكرة تبليغ الئحة ا�شتئناف

رقم الدعوى: 17-47/)2020-404(-

�صجل عام

طالب التبليغ وعنوانه: احلق العام

عمان - احلق العام

وكيله الأ�ستاذ: املدعي العام

املطلوب تبليغه وعنوانه:

 �صمري خ�صر يو�صف الزرو

 - ال�ساخن  عمان - املقابلني قرب دوار 

هاتف )0790459220(

لئحة  تبليغها:  املطلوب  الأوراق 

ا�ستئناف

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�صريبة

مذكرة تبليغ الئحة ا�شتئناف

رقم الدعوى: 17-47/)2020-225(-

�صجل عام

طالب التبليغ وعنوانه: احلق العام

عمان - احلق العام

وكيله الأ�ستاذ: املدعي العام

املطلوب تبليغه وعنوانه:

 حممد ح�صني كمال زهران

 - التجاري  الو�سط  حي   - الزرقاء 

هاتف )3977723/0777777023(

لئحة  تبليغها:  املطلوب  الأوراق 

ا�ستئناف

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�صريبة

مذكرة تبليغ الئحة ا�شتئناف

رقم الدعوى: 17-47/)2020-486(-

�صجل عام

طالب التبليغ وعنوانه: احلق العام

عمان - احلق العام

وكيله الأ�ستاذ: املدعي العام

املطلوب تبليغه وعنوانه:

 1- �شركة االختيار االأف�شل لتجارة امل�اد 

الغذائية

2- منري عبد الفتاح يا�صني الرحمي

عمان - تالع العلي - اأم ال�سماق وخلدا 

- رقم الهاتف: )0799045059(

لئحة  تبليغها:  املطلوب  الأوراق 

ا�ستئناف

التاريخ: 2020/8/11

امل�ظف: زيد فريد عزت القطاط�شي

املو�صوع: اإنذار بالعودة للعمل

عن  تزيد  ملدة  العمل  عن  لتغيبك  نظراً 

اأو  م�سروع  عذر  دون  متتالية  اأيام  ع�سرة 

من  بالرغم  ال�سركة  اإدارة  من  ر�سمي  اإذن 

الو�سائل  ب�ستى  معك  التوا�سل  حماولتنا 

اإىل  العودة  لطلب  ت�ستجيب  مل  ولكنك 

العودة  ب�سرورة  ننذرك  فاإننا  لذا  العمل، 

تاريخ  من  اعتباراً  اأيام  ثالثة  خالل  للعمل 

هذا الكتاب وبعك�ض ذلك فاإنك تعترب فاقد 

ن�ض  اإىل  ا�ستناداً  العمالية  احلقوق  لكافة 

العمل  املادة رقم )28( فقرة )هـ( من قانون 

الأردين.

�شركة اإجناز للإعمار واال�شتثمار

)فندق فريم�نت عمان(

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�صريبة

مذكرة تبليغ الئحة ا�شتئناف

رقم الدعوى: 17-47/)2020-326(-

�صجل عام

طالب التبليغ وعنوانه: احلق العام

عمان - احلق العام

وكيله الأ�ستاذ: املدعي العام

املطلوب تبليغه وعنوانه:

 1- خلدون جورج ق�صطندي ع�صفور، غري 

مقبو�ص عليه

2- �صركة حري�صة للتجارة العامة

3- رعد مروان �صامل حداد

غري مقبو�ض عليه

حي  زهران  منطقة   - عمان 

هاتف:   - ال�سمايل  عبدون 

)5340135/0798799997(

لئحة  تبليغها:  املطلوب  الأوراق 

ا�ستئناف

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�صريبة

مذكرة تبليغ الئحة ا�شتئناف

رقم الدعوى: 17-47/)2020-41(-

�صجل عام

طالب التبليغ وعنوانه: احلق العام

عمان - احلق العام

وكيله الأ�ستاذ: املدعي العام

املطلوب تبليغه وعنوانه:

 1- اأحمد ح�صني ح�صن حممد

2- �صركة اأحمد حماد واأحمد حممد

3- اأحمد حممود ح�صني حماد

�سارع   - القوي�سمة  منطقة   - عمان 

رقم  خلوي   - اأو�ض  بن  احلارث 

)0796411635( اأر�سي )064737753(

لئحة  تبليغها:  املطلوب  الأوراق 

ا�ستئناف

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�صريبة

مذكرة تبليغ الئحة ا�شتئناف

رقم الدعوى: 17-47/)2020-149(-

�صجل عام

طالب التبليغ وعنوانه: احلق العام

عمان - احلق العام

وكيله الأ�ستاذ: املدعي العام

املطلوب تبليغه وعنوانه:

 حممد حممود عي�صى اأبو ال�صميد

الرابية  حي   - اجلامعة  �سارع   - اربد 

الهاتف  رقم   -  )6( رقم  عمارة   -

)079892838(

لئحة  تبليغها:  املطلوب  الأوراق 

ا�ستئناف

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�صريبة

مذكرة تبليغ الئحة ا�شتئناف

رقم الدعوى: 17-47/)2020-150(-

�صجل عام

طالب التبليغ وعنوانه: احلق العام

عمان - احلق العام

وكيله الأ�ستاذ: املدعي العام

املطلوب تبليغه وعنوانه:

 بكر عي�شى خطاب عابد، �شاحب م�ؤ�ش�شة 

بكر عي�صى لال�صترياد والت�صدير

عمان - املقابلني - �سارع القد�ض - رقم 

الهاتف )0796345033(

لئحة  تبليغها:  املطلوب  الأوراق 

ا�ستئناف

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�صريبة

مذكرة تبليغ الئحة ا�شتئناف

رقم الدعوى: 17-47/)2020-393(-

�صجل عام

طالب التبليغ وعنوانه: احلق العام

عمان - احلق العام

وكيله الأ�ستاذ: املدعي العام

املطلوب تبليغه وعنوانه:

 1- �صركة حمام�ص ومطاحن ال�صرق 

للقه�ة حمدودة امل�ش�ؤولية

2- موري�ص ق�صطه مو�صى عكاوي

عمان - وادي ال�سري - )0799465007(

لئحة  تبليغها:  املطلوب  الأوراق 

ا�ستئناف

حمكمة بداية حقوق الكرك   

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه 

/ بالن�صر 

رقم الدعوى 2-34/)2020/105( - 

�صجل عام 

الهيئة / القا�صي حمزه ابراهيم عبد 

اهلل ال�صرعه   

ا�سم املدعى عليه 

حممد ا�صماعيل عواد  عبد اجلواد  
 2001004946 ال�سخ�سي  الثبات  رقم 

اجلن�سية فل�سطيني

 - املن�سور  حي   - اجلبيهة   / عمان  عنوانه 

�سارع الردن 

املوافق  الثنني  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2020/9/14 ال�ساعة 10.00 للنظر يف الدعوى 

رقم اعاله والتي اقامها عليك املدعي خالد 

عو�ض عبد الرزاق ال�سمايله 

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

ا�سول  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  الحكام 

املحاكمات املدنية .

التاريخ: 2020/8/11

امل�ظف: عبد الكرمي فرج ا�شحق املح�شي

املو�صوع: اإنذار بالعودة للعمل

عن  تزيد  ملدة  العمل  عن  لتغيبك  نظراً 

اأو  م�سروع  عذر  دون  متتالية  اأيام  ع�سرة 

من  بالرغم  ال�سركة  اإدارة  من  ر�سمي  اإذن 

الو�سائل  ب�ستى  معك  التوا�سل  حماولتنا 

اإىل  العودة  لطلب  ت�ستجيب  مل  ولكنك 

العودة  ب�سرورة  ننذرك  فاإننا  لذا  العمل، 

تاريخ  من  اعتباراً  اأيام  ثالثة  خالل  للعمل 

هذا الكتاب وبعك�ض ذلك فاإنك تعترب فاقد 

ن�ض  اإىل  ا�ستناداً  العمالية  احلقوق  لكافة 

العمل  املادة رقم )28( فقرة )هـ( من قانون 

الأردين.

�شركة اإجناز للإعمار واال�شتثمار

)فندق فريم�نت عمان(

اعالن بيع باملزاد العلني )للمرة الثالثة/الفرق ال�صا�صع( ملدة 30 يومًا 

�صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية عمان املوقرة

يف الدعوى التنفيذية رقم 2019/24663 ع
يف  الدائرة  هذه  طريق  وعن  العلني  باملزاد  للبيع  مطروح  اأنه  للعموم  يعلن 

ال�ستثماري(  )البنك  له  املحكوم  بني  فيما  واملتكونة   )2019/16184( رقم  الق�سية 

�سركة  عليه  واملحكوم  معروف  ومراد  بركات  وليد  علي«  »حممد  املحاميان  وكياله 

/47 رقم  حو�ض   )357( رقم  الر�ض  قطعة  ذ.م.م  وال�ستثمار  لال�سكان  ريت�سموند 

البنك  ل�سالح  واملرهونة  845م2  م�ساحتها  البالغ  عمان  ارا�سي  من  ال�سرقي  طيحني 

ال�ستثماري مبوجب �سند تاأمني دين اموال غري منقولة رقم 1469 معاملة رقم 180 

تاريخ 2016/8/25 بقيمة 450000 )اربعمائة وخم�سون الف دينار(.

تفا�سيل املوقع: تقع الر�ض يف عمان/منطقة ام ق�سري واملقابلني والبنيات حو�ض 

من  وبالقرب  معاوية  بن  نوفل  �سارع  على  املقابلني  بحي  ال�سرقي(  )47/طيحني 

حدائق امللك عبد اهلل الثاين من ارا�سي ت�سجيل عمان.

ثانيًا تفا�سيل العقار: الر�ض مقام عليها عمارة �سقق �سكنية والواجهات اخلارجية 

مب�ساحة  اول  قبو  طابق   : من  مكون  طابق  وكل  طوابق   6 من  مكونة  احلجر  من 

)472م2( وهو عبارة عن مواقف �سيارات وخدمات م�سرتكة.

�سقة  وكل  �سكنية  �سقق  ثالث  عن  عبارة  هو  )375م2(  مب�ساحة  الت�سوية:  طابق 

مكونة من:

ال�سقة اجلنوبية �سمال املدخل: مكونة من �سالون و 3 غرف نوم ومعي�سة ومفتوحة 

على املطبخ و 3 حمامات.

ال�سقة الو�سطى: مكونة من �سالون ومعي�سة وغرفتي نوم ومطبخ وحمام عدد 2.

ال�سقة ال�سمالية: مكونة من �سالون ومعي�سة و 3 غرف نوم ومطبخ وحمام عدد 2.

وار�سية  جدران  واحلمامات  املطبخ  �سرياميك،  الر�سيات  الداخلي:  الت�سطيب 

منها  جزء  ال�سبابيك  بورد  جب�سوم  وديكورات  امل�سن  دهان  اجلدران  �سرياميك، 

راكب �سبابيك املنيوم وباقي الغرف غري راكبة وبع�ض البواب راكبة خ�سب وباقي 

البواب غري راكبة الباجورات �سناديق فقط.

الطابق الول: مب�ساحة )381م2( هو عبارة عن ثالث �سقق �سكنية.

ال�سقة اجلنوبية �سمال املدخل: مكونة من �سالون و3 غرف نوم معي�سة ومفتوحة 

على املطبخ و3 حمامات.

ال�سقة الو�سطى: مكونة من �سالون ومعي�سة وغرفتي نوم ومطبخ وحمام عدد )2(.

ال�سقة ال�سمالية: مكونة من �سالون معي�سة و3 غرف نوم ومطبخ وحمام عدد )2(.

وار�سية  جدران  واحلمامات  املطبخ   �سرياميك،  الر�سيات  الداخلي:  الت�سطيب 

منها  جزء  ال�سبابيك  بورد  جب�سوم  وديكورات  امل�سن  دهان  اجلدران  �سرياميك 

راكب �سبابيك املنيوم وباقي الغرف غري راكبة وبع�ض البواب راكبة خ�سب وباقي 

البواب غري راكبة الباجورات �سناديق فقط.

الطابق الثاين: مب�ساحة )381م2( هو عبارة عن ثالث �سقق �سكنية.

ال�سقة اجلنوبية �سمال املدخل: مكونة من �سالون و3 غرف نوم ومعي�سة ومفتوحة 

على املطبخ و3 حمامات.

ال�سقة الو�سطى: مكونة من �سالون ومعي�سة وغرفتي نوم ومطبخ وحمام عدد )2(.

ال�سقة ال�سمالية: مكونة من �سالون ومعي�سة و3 غرف نوم ومطبخ وحمام عدد )2(.

واأر�سية  جدران  واحلمامات  املطبخ  �سرياميك،  الأر�سيات  الداخلي:  الت�سطيب 

منها  جزء  ال�سبابيك  بورد  جب�سوم  وديكورات  اأمل�سن  دهان  اجلدران  �سرياميك 

الأبواب غري راكبة  الغرف غري راكبة خ�سب وباقي  اأملنيوم وباقي  �سبابيك  راكب 

الأباجورات �سناديق فقط.

الطابق الثالث: مب�ساحة )381م2( هو عبارة عن ثالث �سقق �سكنية.

ال�سقة اجلنوبية �سمال املدخل: مكونة من �سالون و3 غرف نوم ومعي�سة ومفتوحة 

على املطبخ و3 حمامات.

ال�سقة الو�سطى: مكونة من �سالون ومعي�سة وغرفتي نوم ومطبخ وحمام عدد )2(.

ال�سقة ال�سمالية: مكونة من �سالون ومعي�سة و3 غرف نوم ومطبخ وحمام عدد )2(.

واأر�سية  جدران  واحلمامات  املطبخ  �سرياميك،  الأر�سيات  الداخلي:  الت�سطيب 

منها  جزء  ال�سبابيك  بورد  جب�سوم  وديكورات  اأمل�سن  دهان  اجلدران  �سرياميك 

راكب �سبابيك اأملنيوم وباقي الغرف غري راكبة وبع�ض الأبواب راكبة خ�سب وباقي 

الأبواب غري راكبة الأباجورات �سناديق فقط.

ح�سب املخطط ال�سادر من منطقة اأم ق�سري واملقابلني والبنيات )�سكن ب(.

 )163294-2019( رقم  الت�سجيل  �سند  ح�سب  )845م2(   )357( رقم  القطعة  م�ساحة 

بتاريخ  ال�سادر   )2017/483( رقم  الأ�سغال  اإذن  ح�سب  امل�ساحات   2019/8/12 بتاريخ 

.2017/12/11

مو�سوع  ال�سرقي/47(  )طيحني  حو�ض   )357( رقم  الأر�ض  لقطعة  كروكي  خمطط 

الدعوى:

ثالثًا: تقدير القيمة:

امل�ساحة/الو�سف

م2 

القيمة قيمة د/م2 

الجمالية

مالحظات

الأر�ض رقم 

)357(

 845 230194350

15070800 472 طابق قبو اأول

طابق الت�سوية 

الأوىل

 375 18067500

22083820 381 الطابق الأر�سي 

18068580 381 الطابق الأول

18068580 381 الطابق الثاين

18068580 381 الطابق الثالث

الأعمال اخلارجية وت�سمل الأ�سوار والرتا�سات
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629210

القيمة 

الجمالية

دينار 

اأردين 

 

�ستمائة وت�سعة وع�سرون األف ومائتان 

وع�سرة دنانري

فعلى من يرغب بالدخول باملزاد الدخول اإىل موقع وزارة العدل

الإعالن  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  يومًا  ثالثني  خالل   auction.moj.gov.jo  

البالغة  اليد  و�سع  عند  املقدرة  القيمة  من   )٪10( دفع  بعد  املحلية  بال�سحف 

والطوابع  الن�سر  اأجور  باأن  وعلمًا  فواتريكم  اي  طريق  عن  دينار   )629210(

البنك  املزاود  على  موؤقتة  اإحالة  العقار  اإحالة  مت  اأنه  علمًا  الأخري،  املزاود  على 

ال�ستثماري بالبدل املطروح منه البالغ )314605( دينار.

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية عمان

وزارة العدل

دائرة تنفيذ عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 )10123- 2020( 

�صجل عام ك

ا�سم املحكوم عليه / املدين :

ابراهيم خليل منر الد�ص
– �ساحية  – النزهة  العنوان: عمان / عمان 

البقالة  �ساحب  الد�ض  بقالة  ح�سن  المري 

بجانب مركز امن النزهه  

رقم العالم ال�سند التنفيذي : 

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ عمان

والر�سوم  دينار   5380  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هذا 

الخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

�سركة عماد بوجه واخوانه

املبلغ املبني اعاله

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�ض الت�سوية القانونية �ستقوم 

القانونية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ عمان

وزارة العدل

حمكمه �صلح جزاء �صرق عمان

مذكرة تبليغ حكم بالن�صر

رقم الدعوى : 3-3 )1847 – 2020 ( �صجل عام 

تاريخ احلكم : 2020/6/23
طالب التبليغ وعنوانه   : 

يعقوب عبوده احمد اله�سلمون

عمان 

املطلوب تبليغه  وعنوانه : 

حممد نبيل خمي�ص حممود بدر 
ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته مالك موؤ�س�سة وادي طرببور للمنظفات حمالت 

مركز ربوع طرببور للمنظفات

طرببور  ربوع  مركز  حمالت  النه�سة  �سارع  عليا  ابو  طرببور   / عمان 

للمنظفات املنزلية جممع احلاج �سليمان الدع�سان التجاري 

خال�سة احلكم :

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

اأوًل: بالن�سبة لل�سق اجلزائي : 

اإدانة  اجلزائية  املحاكمات  اأ�سول  قانون  من   177 املادة  باأحكام  عمال   -1

امل�ستكى عليه حممد نبيل" خمي�ض حممود بدر بجرم اإ�سدار �سيك لي�ض له 

مقابل وفاء قائم وقابل لل�سرف بحدود املادة )1/421/اأ( من قانون العقوبات 

والغرامة  والر�سوم  واحدة  �سنة  باحلب�ض  ذاتها  باملادة  عماًل  عليه  واحلكم 

مائة دينار والر�سوم . 

2- عمال باأحكام املادة 178 من قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية اعالن عدم 

اإ�سدار  م�سوؤولية امل�ستكى عليها موؤ�س�سة وادي طرببور للمنظفات عن جرم 

املادة )1/421/اأ( من  �سيك لي�ض له مقابل وفاء قائم وقابل لل�سرف بحدود 

قانون العقوبات كونها موؤ�س�سة فردية ورد الدعاء باحلق ال�سخ�سي عنها  . 

ثانيًا: بالن�سبة لل�سق احلقوقي :  

عليه  امل�ستكى  ارتكاب  ثبت  وحيث  وجودا  يدور  احلقوقي  ال�سق  ان  حيث 

اإلزام املدعى  للجرم امل�سند اليه وعماًل باحكام املادة 278 من قانون التجارة 

 161 املادة  باحكام  وعماًل  دينار،   )2000( مبلغ  باأداء  ال�سخ�سي  باحلق  عليه 

ال�سخ�سي  باحلق  عليه  املدعى  ت�سمني  املدنية  املحاكمات  ا�سول  قانون  من 

املحاكمات  ا�سول  قانون  من   166 املادة  باحكام  وعماًل   ، وامل�ساريف  الر�سوم 

املدنية و46 من قانون نقابة املحامني ت�سمني املدعى عليه باحلق ال�سخ�سي 

قانون  من   167 املادة  باحكام  وعماًل  دينارا،   )100( مقدارها  حماماة  باتعاب 

عليه  املدعى  الزام  التجارة  قانون  من   263 واملادة  املدنية  املحاكمات  ا�سول 

باحلق ال�سخ�سي من تاريخ عر�ض ال�سيك على البنك وحتى ال�سداد التام .

حكمًا غيابيًا عن ال�سق اجلزائي ومبثابة الوجاهي عن ال�سق احلقوقي بحق 

�سدر  لالعرتا�ض  قاباًل  ال�سخ�سي  باحلق  عليهما  املدعى  عليهما  امل�ستكى 

 ( املعظم  احل�سني  ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  با�سم 

حفظه اهلل و رعاه ( بتاريخ 2020/6/23

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق العقبة

مذكرة تبليغ حكم – بالن�صر 

رقم الدعوى : 35-1 )192-2020( �صجل عام

تاريخ احلكم : 2020/6/30 

طالب التبليغ وعنوانه : حممد ا�سريع �سالمه الطر�سان 

القويرة / الرا�سديه احلي ال�سمايل 

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

فايز نا�شر عبد الرحيم العمارين
العقبة / قرية فينان ال�سارع الرئي�سي

خال�سة احلكم :

لهذا وتاأ�سي�سا على ما تقدم و�سندا للبينة اخلطية املقدمة يف هذه 

حيث  و  يناق�سها  ما  او  عك�سها  يرد  مل  التي  )م/1(  املربز  الدعوى 

للمدعي  عليه   املدعى  ذمة  ان�سغال  خاللها  من  للمحكمة  ثبت 

باملبلغ املدعى به لذا  تقرر املحكمة ما يلي:

1. عمال باأحكام املواد )1/181 و 1/185 و 1/186( من قانون التجارة 

من   )11 و   10( واملادتني  ذاته  القانون  من   )224( املادة  وبدللة 

قانون البينات احلكم باإلزام املدعى عليه فايز نا�سر عبد الرحيم 

ا�سريع  حممد  للمدعي  اأردين  دينار   )6000( مبلغ  بدفع  العمارين 

�سالمه الطر�سان .

2. عمال باأحكام املواد )161 و 166 و 167( من قانون اأ�سول املحاكمات 

املدنية واملادة )4/46( من قانون نقابة املحاميني النظاميني ت�سمني 

دينار   )300( ملبلغ  اإ�سافة  وامل�ساريف  الر�سوم  كامل  عليه  املدعى 

وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من  القانونية  والفائدة  حماماة  اأتعاب 

ال�سداد التام.

الوجاهي  ومبثابة  لال�ستئناف  قابال  املدعي  بحق  وجاهيًا  حكمًا 

بحق املدعى عليه قابال لالعرتا�ض �سدر واأفهم علنا با�سم ح�سرة 

�ساحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم بتاريخ 

2020/6/30

وزارة العدل

دائرة تنفيذ عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 )14347- 2020( 

�صجل عام ك

ا�سم املحكوم عليه / املدين :

اياد �صعيد جالل امل�صري
بجانب  ال�سمي�ساين  عمان   / عمان  العنوان: 

جالل  �سعيد  اياد  منزل  البحرينية  ال�سفارة 

امل�سري 

رقم العالم ال�سند التنفيذي : 1 

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ عمان

والر�سوم  دينار   10000  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هذا 

الخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

حممود رزق �سالح عبد اهلل 

املبلغ املبني اعاله

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�ض الت�سوية القانونية �ستقوم 

القانونية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ عمان

وزارة العدل

حمكمه بداية حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�صر 

رقم الدعوى : 2-5 )2020-3475( 

�صجل عام

تاريخ احلكم : 2020/7/16
مو�سى  الرحمن  عبد  حماد   : وعنوانه  التبليغ  طالب 

حممود علي  

عمان / خلدا �سارع مكه / 194 ط/1 

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

جربين احمد جرب مزهر    
ال�سا�سية  املدر�سة  من  بالقرب  علندا  ابو   / عمان 

للبنات بجانب م�سجد حممد احلنيطي

خال�سة احلكم :

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

املدين  القانون  من  و202(  و199   87( باملواد  عمال   .1

جرب  احمد  )جربين  عليه  املدعى  بالزام  احلكم 

الرحمن  عبد  )حماد  للمدعي  يدفع  باأن  مزهر( 

مو�سى "حممود علي"( مبلغ )92100( دينار.

اأ�سول  قانون  من  )161و166و167(  باملواد  عماًل   .2

املحاكمات املدنية وبدللة املادة 4/46 من قانون نقابة 

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

ومبلغ )1000( دينار اتعاب حماماة والفائدة القانونية 

بواقع )9%( من تاريخ التخلف عن دفع االق�ساط يف 

2019/10/30 وحتى ال�سداد التام.

بحق  الوجاهي  ومبثابة  املدعي  بحق  وجاهيًا  قراراً 

املدعى عليه قاباًل لال�ستئناف �سدر وافهم علنًا با�سم 

ح�سرة �ساحب اجلاللة املعظم يف 2020/7/16

وزارة العدل

دائرة تنفيذ عمان / ق�صم �صرق عمان 

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-3 )2836- 2020( 

�صجل عام ك

ا�سم املحكوم عليه / املدين :

�صادي خليل احمد علو�ص
فرح  �سارع   / الن�سر  جبل   / عمان  العنوان: 

ح�سني الزعبي / قرب مركز امن الن�سر 

رقم العالم ال�سند التنفيذي : 000007

تاريخه : 

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

عمان 

والر�سوم  دينار   20000  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هذا 

الخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

رائد م�سطفى �سبحي الربادعي 

املبلغ املبني اعاله

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�ض الت�سوية القانونية �ستقوم 

القانونية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ �صرق عمان

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�صر 

رقم الدعوى : 5-1 )6236-2020( �صجل عام

تاريخ احلكم : 2020/6/16
طالب التبليغ وعنوانه : �سالح م�سطفى عي�سى �سقفه           

عمان/ الرجيب – املنطقه ال�سناعيه 

املطلوب تبليغهم وعنوانهم : 

1-اجمد كاظم حممد عو�ص

2-عامر عبد العزيز ح�صن يا�صني

3-�صركة اخل�صراء لالبنيه والعقارا
عمان / ال�سمي�ساين – خلف فندق املاريوت – بجانب 

�سوبر ماركت دهب – بناية 41 ط4

خال�سة احلكم :

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

من  و  و263  و260  و228  و185   123 املواد  باحكام  عماًل 

البينات  قانون  من  و11   10 واملادتني  التجارة  قانون 

 1/161 واملواد  العدلية  الحكام  جملة  من   1818 واملادة 

املدنية واملادة  املحاكمات  ا�سول  و163 و166 من قانون 

املدعى  بالزام  احلكم  املحامني  نقابة  قانون  من   4/46

املبلغ  والت�سامن  بالتكافل  للمدعي  يوؤدوا  بان  عليهم 

الر�سوم  ت�سمينهم  مع  دينار   3500 والبالغ  به  املدعى 

والفائدة  حماماة  اأتعاب  دينار   175 ومبلغ  وامل�ساريف 

البنك  على  ال�سيك  عر�ض  تاريخ  من  القانونية 

امل�سحوب عليه يف 2015/8/2 وحتى ال�سداد التام وذلك 

بن�سبة 9% من املبلغ املحكوم به.

لال�ستئناف(  )قابال  املدعي  بحق  وجاهيًا  قراراً 

)قابال  عليهم  املدعى  بحق  الوجاهي  ومبثابة 

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

املعظم  احل�سني  ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  اجلاللة 

)حفظه اهلل ورعاه( يف    2020/6/16

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق �صمال عمان 

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

رقم الدعوى :1-1 )3209- 2020 ( �صجل عام

الهيئة/ القا�صي : ب�صرى عبد اللطيف يحيى كري�صان   

ا�سم املدعى عليه وعنوانه : 

يو�صف حممد حممود املالح 

جممع  املنوره  املدينه  �ض   / عمان   : العنوان 

عمارة  كنج  برجر  مقابل  ال�سالمي  البنك 

227 ط1

املوافق  الحد    : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2020/8/16

ال�ساعة 9:00

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك املدعي :

لل�سياحه  املقد�سه  العا�سمه  م�ساعر  �سركة 

وال�سفر واحلج والعمره 

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  الحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنيه .

وزارة العدل

دائرة تنفيذ عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 

)13659- 2020( �صجل عام ك
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

�صائدة حممد م�صطفى �صناعه
العنوان: عمان / جمهول مكان القامة

رقم العالم ال�سند التنفيذي : 

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ عمان

والر�سوم  دينار   500  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هذا 

الخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

امين احمد ابراهيم �سيخ �ساكن

املبلغ املبني اعاله

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�ض الت�سوية القانونية �ستقوم 

القانونية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ عمان

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق العقبة

مذكرة تبليغ حكم – بالن�صر 

رقم الدعوى : 35-1 )1207-2019( �صجل عام

تاريخ احلكم : 2020/1/28 
طوير�ض  اهلل  عبد  حممد   : وعنوانه  التبليغ  طالب 

الر�سايده

الكرك / الر�سايده - مدر�ض

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

عبد الرحمن �صليمان دميثان الر�صايده 
العقبة / وادي عربه - فينان

خال�سة احلكم :

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

و465  و1/202   2/199( املادتني  باحكام  عماًل  اوًل:- 

من  و63(  و60   53( واملواد  املدين،  القانون  من  و522( 

الحكام  جملة  من   )1818( واملادة  البينات،  قانون 

مبلغًا  للمدعي  يدفع  باأن  عليه  املدعى  الزام  العدلية 

وقدره )1500(  ديناراً.

ا�سول  قانون  من   )161( املادة  باحكام  عماًل  ثانيًا:- 

بالر�سوم  عليه  املدعى  الزام  املدنية،  املحاكمات 

وامل�ساريف.

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

بالفائدة  عليه  املدعى  اإلزام  املدنية   املحاكمات 

املطالبة  تاريخ  من  وذلك   ،)%9 بواقع)  القانونية 

املطالبة وحتى ال�سداد التام.

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

قانون  من   )46( املادة  وبدللة  املدنية  املحاكمات 

املدعى  اإلزام  الأردنيني  النظاميني  املحامني  نقابة 

عليه مببلغ )75( ديناراً بدل اأتعاب حماماة.

بحق  الوجاهي  ومبثابة  املدعي  بحق  وجاهيًا  حكمًا 

علنًا  واأفهم  �سدر  لالعرتا�ض  قابال  عليه  املدعى 

عبد  امللك  الها�سمية  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  با�سم 

اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم بتاريخ 2020/1/28










	p11 Main adv
	p21 Main adv
	p22 Main adv
	p23 Main adv
	p24 Main adv

