






مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه

�سادرة عن حمكمة �سلح حقوق عمان 

  رقم الدعوى : 2019/17288

  القا�سي : ح�سن الدبايبة 

 ا�سم املدعى عليه : 

�سيف الدين رجب حممود ابو 

رقعه  .

الإقامة  مكان  جمهول    : وعنوانه   

حاليا . 

الربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

التا�سعة  ال�ساعة   2019/9/25 املوافق 

اأعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر  �سباحا 

التامني  �سركة  عليك  اأقامتها  والتي 

 / العامة  امل�ساهمة  الردن   - العربية 

وكيلها املحامي ح�سام املع�سر .

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  الأحكام  عليك 

اأ�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية . 

قلم  مراجعة  عليك   : مالحظة 

املتعلقة  امل�ستندات  لت�سلم  املحكمة 

بالدعوى 

    مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه

�سادرة عن حمكمة �سلح حقوق عمان 

  رقم الدعوى : 2019/17265

  القا�سي : ليث دحابرة

 ا�سم املدعى عليها : 

حممد عمر احمد �سمحان  .

الإقامة  مكان  جمهول    : وعنوانه   

حاليا . 

الربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

التا�سعة  ال�ساعة   2019/9/25 املوافق 

اأعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر  �سباحا 

التامني  �سركة  عليك  اأقامتها  والتي 

 / العامة  امل�ساهمة  الردن   - العربية 

وكيلها املحامي ح�سام املع�سر .

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  الأحكام  عليك 

اأ�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية . 

قلم  مراجعة  عليك   : مالحظة 

املتعلقة  امل�ستندات  لت�سلم  املحكمة 

بالدعوى 

اإنذار عديل موجه بوا�سطة كاتب عدل عمان االكرم

رقم )2019/24043( �سجل عام

املنذر :-  �سركة البنك االإ�سالمي االأردين 

وكيلها املحامي فرا�س ا�ستيوي
عنوانه: عمان – جبل احل�سني – �سارع خالد بن الوليد – البنك ال�سالمي الردين – ط5

املنذر اإليهم:

ها�سم حممد جدوع القرنة ) 9601007516 (
    وعنوانه عمان / �ساحية اليا�سمني / اإ�سكان البنك الإ�سالمي الأردين.

الإنذار :- 

يعلم املنذر اإليه اأنه ي�سغل يف ملك املنذر ال�سقة الغربية من طابق الت�سوية الثانية من البناية الغربية )ب( عدا �سطحها رقم )-211( 

واملقامة على قطعة الأر�ص رقم )1753( من اأرا�سي عمان مبوجب عقد تاأجري متويلي موؤرخ يف 2005/8/4 وملدة ع�سرون عامًا تبداأ  

بتاريخ 2005/9/25 مع وعد املنذر بتمليك العني املوؤجرة اإىل املنذر اليه الأول يف نهاية عقد اليجار.

على  تدفع   )48480( اردين   دينار  وثمانون   واأربعمائة  األفًا  واأربعون  ثمان  العقد  مدة  كامل  عن  اليجار  بدل  اأن  اليهم  املنذر  يعلم 

النحو التايل :

بعد انتهاء ال�سنة العقدية الأوىل يدفع مبلغ )48480( دينار بواقع )2556( دينار لكل �سنة ت�سدد طول فرتة الإيجار موزعة على 

)228( ق�سط قيمة كل ق�سط )213( دينار با�ستثناء الق�سط الأول وقيمته )129( دينار.

يعلم املنذر اليه انه قد �سبق واأن تخلف عن دفع الأجور امل�ستحقة عليه من تاريخ 2017/3/25 وحتى تاريخ 2019/5/25 وبواقع بدل 

ايجار وقدره 5710.169 دينار عن هذه املدة.

يعلم املنذر اليهم اأنه و�سندا للبند اخلام�س من العقد اأنه اذا ا�ستحق ق�سط ومل يدفع يف ميعاد ا�ستحقاقه فان باقي االق�ساط التالية 

ت�سبح م�ستحقة الداء يف احلال؛ بحيث ي�سبح كامل املبلغ امل�ستحق 21685.169 دينار عن املدة الواقعة من تاريخ 2017/3/28 وحتى 

نهاية مدة العقد.

يعلم املنذر اليه الثاين اأنها كفيل املنذر اليه الأول كفالة ت�سامنيه م�ستمرة بال�ستحقاق 

و اأن ذمتك م�سغولة بالتكافل و الت�سامن مع املنذر اليه الأوىل بجميع اللتزامات مبا يف ذلك املطالبات الواردة يف هذا الإنذار.

وعليه فان املنذر ينذركم ب�سرورة دفع املبالغ امل�ستحقة بذمتكم والبالغة 21685.169 دينار وذلك خالل مدة ع�سرة اأيام من تاريخ 

تبلغكم هذا الإنذار واإل فان املنذر �سوف ي�سطر اآ�سفا لإقامة اأي دعوى ت�سمن حقوقه ومنها دعوى ا�سرتداد العقار و/اأو دعوى ف�سخ 

العقد و/اأو املطالبة باالأق�ساط امل�ستحقة و/اأو املطالبة بالتعوي�س الناجت عن التاأخري الر�سوم وامل�ساريف واأتعاب املحاماة .

واقبلوا االحرتام

وكيل املنذر

املحامي فرا�س ا�ستيوي

اعالن بيع مزاد علني )للمرة الثالثة( �سادر عن دائرة تنفيذ �سمال عمان يف 

الدعوى التنفيذية رقم )4343/2016(
تعلن دائرة تنفيذ �سمال عمان عن بيع العقار القائم على قطعة الأر�ص رقم )317(من حو�ص )6( ذهيبة من ارا�سي �سمال 

و  منحرف،  �سبه  �سكل  على  وهي  مربع،  مرت   )1947( م�ساحتها  تبلغ  امللك،  نوع  من  القطعة  اأن  حيث  بدران  القرية  عمان 

القطعة داخل حدودامانة عمان الكربى/حي املوحدين، وهي بفئة �سكن )ب(، يحدها من اجلهة ال�سرقية �سارع )معبد( 

بعر�ص )30( مرت )�سارع المري طالل بن حممد ح�سب م�سميات اأمانة عمان الكربى لل�سوارع (، و القطعة اأدنى من من�سوب 

من  ال�سرقي  ال�سمال  اإىل  تقريبا  مرت   )700( تبلغ  افقية  م�سافة  القطعة  وتبعد  والزراعة،  للبناء  �ساحلة  وهي  ال�سارع، 

الأكادميية الردنية للدرا�سات البحرية، وتبعد م�سافة افقية تبلغ )306( مرت تقريبا اإىل ال�سمال من م�سجد الفالح، كما 

تبعد م�سافة افقية تبلغ )255( مرت تقريبا اإىل اجلنوب الغربي من م�سجد حماد عبد الهادي عنيزات، وتتوفر اخلدمات 

العامة يف القطعة.

و�سف العقار :-

يوجد يف الق�سم ال�سمايل من القطعة مبنى �سكني يحمل الرقم )165(ح�سب ت�سل�سل ترقيم اأمانة عمان الكربى لالبنية 

ل�سارع الأمري طالل بن حممد، ويتكون املبنى من طابقني :

- طابق ت�سوية : تبلغ م�ساحته )194( مرت مربع، وهو يتكون من �سقتني كل منهما تتكون من غرفتي نوم ومطبخ وحمام 

مزايكو،  البالط  املنيوم،  ال�سبابيك  زياتي،  مدهون  خ�سب  )االأبواب  عادية  لل�سقتني  النهائية  االأعمال  معي�سة،  وغرفة 

اجلدران دهان عادي، اأر�سية وجدران احلمامات واملطابخ من ال�سرياميك، خزائن مطبخ فورمايكا(.

- طابق ار�سي :تبلغ م�ساحته )194( مرت مربع، وهو يتكون من مطبخ، ثالث غرف نوم منها غرفتني رئي�سيتني، حمام 

غرفة  دهان  وال�سفارة،  ال�سيوف  غرفة  يف  جب�سني  اأعمال  معي�سة،  وغرفة  �سيوف  غرفة  )موزع(  ممر  مدخل،  عربي، 

ال�سيوف ودهان ترخيم، ال�سبابيك املنيوم، الأر�سية �سرياميك، جدران احلمامات واملطبخ من ال�سرياميك، خزائن مطبخ 

فورمايكا، الأبواب الداخلية خ�سب ق�سرة( .

العلم باأن  ال�سمايل من القطعة )مع  الق�سم  الزيتون يف  اأ�سجار  املبنى لعام )1980(وتوجد جمموعة من  ان�ساء  يعود تاريخ 

احل�سة املراد بيعها من اأ�سل ح�ستني(.

فعلى من يرغب باملزاوده التوجه اىل دائرة تنفيذ �سمال عمان خالل مهلة ثالثون يوما تلي تاريخ هذا الإعالن م�سطحبا 

معه تاأمني قيمته 10% من الثمن مع الإ�سارة اإىل اأنه مت تقدير العقار املو�سوف اأعاله بوا�سطة خرباء ومقدرين عقاريني 

للح�سة املراد بيعها مببلغ وقدره )236445( دينارا )مائتان و�ستة وثالثون األفا واأربعمائة وخم�سة واأربعون دينارا( علما 

باأن اأجور الدللة على املزاد الخري.

ماأمور تنفيذ �سمال عمان

اعالن تاين عن بيع مزاد علني �سادر عن دائرة تنفيذ �سمال عمان يف 

الدعوى التنفيذية رقم) 2059 /2008( �س
 تعلن دائرة تنفيذ �سمال عمان عن بيع العقار القائم على قطعة الأر�ص رقم ) 179 ( من حو�ص ) 4 ( �سلطاين من ارا�سي 

دوار  من  ال�سمال  واىل  البتدائية  احلمر  مدر�سة  من  الغرب  اىل  تقع  حيث  عمان  �سمال  ارا�سي  مديرية  �سويلح  قرية 

الكمالية وعلى �سارعني معبدين وهي منظمة �سكن ومقام عليها بناء

 الو�سف العام ، مقام على القطعة بناء من احلجر من�سا منذ حوايل 30 عام. القطعة حماطة بالأ�سوار من جميع اجلهات 

التني  من  متنوعة  مثمرة  اأ�سجار  توجد   . مبلطة  اأمامية  م�ساحات  توجد  احلجر  من  ال�سوارع  على  الواقعة  والأ�سوار 

حديد  �سحاب  باب  يوجد   .  . حديد  بوابات  من  مدخالن  للقطعة   . وغريها  وامل�سم�ص  والليمون  والعنب  وال�سكدنيا 

كمدخل للكراج املك�سوف البناء

البناء مقام على القطعة موؤلف من طابق ت�سوية عبارة عن غرفة خزين مب�ساحة 16 م 2 وهي من الدكة وطابق ار�سي 

من احلجر عبارة عن �سقتني مب�ساحة اجمالية 310 م 2 ويوجد اأعمدة �سمع مقامة على الطابق الأر�سي مع تقطيع طوب 

اأجزاء بدون عقدة ال�سقف ال�سقة واقعة على ميني الدرج موؤلفة من ثالث غرف وبرندتني ومطبخ وحمام لها مدخالن 

وهي م�سغولة من قبل ال�سيد عيد �سديق ار�سيد ، ال�سقة الواقعة على ي�سار الدرج موؤلفة من غرفتني ومطبخ وحمام 

وهي م�سغولة من قبل ال�سيد عامر �سديق ار�سيد . موا�سفات البناء : اأر�سيات بالط موزايكو ، �سبابيك اأملنيوم ، اأبواب 

�سيك  ديكورات  يوجد  ول  حملي  وزياتي  امل�سن  ودهان   ، حملية  داخلية  خ�سب  اأبواب   ، بال�ستيك  واباجورات   ، خ�سب 

حمايه حديد حملى واأر�سيات املطابخ بالط موزايكو حملي واجلدران �سيني . . اقدر ال�سعر املرت املربع الواحد لالأر�س 

مببلغ 145 دينار ، - 652 * 145 = 94540 دينار اقدر �سعر املرت املربع الواحد البناء الطابق الأر�سي مببلغ 135 دينار . - 310 

* 135 = 41850 دينار . اقدر �سعر املرت املربع الواحد لبناء الطابق الت�سوية ولأعمال الطوب مببلغ 7000 دينار اقدر قيمة 

�سعر املرت املربع الواحد لالأ�سوار واالأ�سجار وال�ساحات اخلارجية واالأعمال االإ�سافية االأخرى مببلغ 5000 دينار . وعليه 

تكون القيمة الإجمالية التقدير كالآتي :  - 94540 دينار + 41850 دينار + 7000 + 5000 

القيمة الإجمالية = 148390 مائة وثمان واأربعون األف وثالثمائة وت�سعون ديناره فعلى من يرغب باملزاوده التوجه اىل 

دائرة تنفيذ حمكمة بداية �سمال عمان املوقرة / دائرة التنفيذ خالل ثالثني يوما تلى تاريخ هذا العالن م�سطحبًا 

معه تاأمني قيمته 10 % من الثمن مع ال�سارة اىل انه مت تقدير العقار املو�سوف اعاله مببلغ وقدره ) 148390 ( ديناراً  ) 

مائة وثمان واربعون الف وثالثمائة وت�سعون دينار ( علما بان اأجور الدللة على املزاود الأخري

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �سمال عمان

رقم الدعوى:2019/14485

القا�سي : حممود الزياده.

ا�سم املدعى عليها : عمار عوين 

حممد العبا�سي.

الإقامة  مكان  جمهول    : عنوانه 

حاليا يقت�سي ح�سورك يوم الثالثاء 

�سباحا   9 املوافق2019/9/24ال�ساعة 

اأعاله  الرقم  ذات  الدعوى  يف  للنظر 

التاأمني  �سركة  عليكم  اأقامتها  والتي/ 

 / العامة  امل�ساهمة  الردن  العربية 

وكيلها املحامي ح�سام املع�سر.

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  الأحكام  عليك 

اأ�سول  قانون  و  ال�سلح  حماكم  قانون 

عليك  مالحظة  املدنية  املحاكمات 

عمان  حقوق  �سلح  قلم  مراجعة 

وحافظة  الدعوى  لئحة  لت�سلم 

امل�ستندات .

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه

�سادرة عن حمكمة �سلح حقوق عمان 

رقم الدعوى : 2019/17166

  القا�سي : ليث دحابرة

 ا�سم املدعى عليه :

 حممد احمد حممد الطاهر.
الإقامة  مكان  جمهول   : وعنوانه   

حاليا . 

الربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

التا�سعة  ال�ساعة   2019/9/25 املوافق 

اأعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر  �سباحا 

التامني  �سركة  عليك  اأقامتها  والتي 

 / العامة  امل�ساهمة  الردن   - العربية 

وكيلها املحامي ح�سام املع�سر .

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  الأحكام  عليك 

اأ�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية . 

قلم  مراجعة  عليك   : مالحظة 

املتعلقة  امل�ستندات  لت�سلم  املحكمة 

بالدعوى .

 مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليهم 

�سادرة عن حمكمة �سلح حقوق عمان 

  رقم الدعوى : 2019/17164

  القا�سي : عطيه ال�سعود 
 ا�سم املدعى عليهم : 

1- �سركة القرنة و�سالمة )اال�سم التجاري 

: القد�س لل�سناعة واالن�ساءات( .

2- داود ح�سني خليل �سالمة .

3- يو�سف احمد ح�سني القرنة.
الإقامة  مكان  جمهولني    : وعنوانهم   

حاليا . 

يقت�سي ح�سوركم يوم الحد املوافق 

�سباحا  التا�سعة  ال�ساعة   2019/9/22

والتي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

اأقامتها عليكم �سركة التامني العربية 

وكيلها   / العامة  امل�ساهمة  الردن   -

املحامي ح�سام املع�سر .

املحدد  املوعد  يف  حت�سروا  مل  فاإذا 

املن�سو�ص  الأحكام  عليكم  تطبق 

عليها يف قانون حماكم ال�سلح وقانون 

اأ�سول املحاكمات املدنية . 

قلم  مراجعة  عليكم   : مالحظة 

املتعلقة  امل�ستندات  لت�سلم  املحكمة 

بالدعوى .

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه

�سادرة عن حمكمة �سلح جزاء عمان 

  رقم الدعوى : 2019/14561

  القا�سي : بنان الطراونة 

 ا�سم املدعى عليه : 

معتز حممود حممد القوا�سمي  .
الإقامة  مكان  جمهول    : وعنوانه   

حاليا . 

الثالثاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

التا�سعة  ال�ساعة   2019/9/24 املوافق 

�سباحا للنظر يف الدعوى ذات  الرقم 

�سركة  عليك  اأقامتها  والتي  اأعاله 

امل�ساهمة  الردن   - العربية  التامني 

العامة / وكيلها املحامي ح�سام املع�سر .

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  الأحكام  عليك 

اأ�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية . 

�سلح  قلم  مراجعة  عليك   : مالحظة 

الدعوى  لئحة  لت�سلم   عمان   حقوق 

وحافظة امل�ستندات  .

اإخطار �سادر عن دائرة تنفيذ عمان

رقم الدعوى التنفيذية: 

)2019/21760�س(
 اأ�سم املحكوم عليه/ املدين: 

�سادي �سامي ح�سن �سويد.
عنوانهم : عمان ـ �سركة اورجن ـ موظف لدى 

ال�سركة.

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

 : تاريخه  عام           �سجل   )2018/18228(

.2018/11/28

حمل �سدوره:  تنفيذ عمان. 

دينار(   3699.200( الدين:  به/  املحكوم 

اإن  املحاماة  واأتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 

وجدت.

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  اأن  عليك  يجب 

اإىل  الإخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يومًا 

املحكوم له الدائن/ البنك الإ�سالمي الأردين 

املبني  املبلغ  امليادمه  فار�ص  املحامي  وكيله 

اأعاله.

الدين  توؤدي  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واإذا 

القانونية  الت�سوية  تعر�ص  اأو  اأعاله  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونًا بحقك.

ماأمور التنفيذ 

انذار بالعودة للعمل

املوظف

 يزن حممد عزالدين خم�س 

عملك  مركز  عن  لتغييبك  نظراً 

الأردن  ات�ص  واي  ا�ص  �سركة  يف 

اأيام  ع�سرة   )10( عن  تزيد  ملدة 

 2019/09/05 تاريخ  من  متتالية 

بدون اذن م�سبق اأو عذر م�سروع 

لذا فاإننا ننذرك ب�سرورة العودة 

من  اأيام  ثالثة  خالل  العمل  اىل 

وخالف  النذار  هذا  ن�سر  تاريخ 

لوظيفتك  فاقدا  تعترب  ذلك 

 5 فقرة   28 املادة  لحكام  ا�ستنادا 

لقانون العمل الأردين.

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�سريبة 

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�سر

رقم الدعوى: 17-47/)2019-24( - 

�سجل عام  الهيئة/القا�سي: حممد النعيم

ا�سم الظنني: 

اهاب عبد احلميد عمران الكيايل
العمر: 53 �سنة.

العلي  تالع  منطقة   - عمان/عمان  العنوان: 

 - ال�سمايل  التالع   حي   - وخلدا  ال�سماق  وام 

رقم الهاتف: 0795394582/065562937

التهمة: تهرب �سريبي.

املوافق  الحد  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2019/9/22 ال�ساعة 09:00 للنظر يف الدعوى 

العام  احلق  عليك  اقامها  التي  اأعاله  رقم 

وم�ستكي: 

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك 

الحكام املن�سو�ص عليها يف قانون اجلمارك 

وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�سريبة 

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�سر

رقم الدعوى: 17-47/)2019-41( 

- �سجل عام  الهيئة/القا�سي: لبنى علي 

بركات االبراهيم

ا�سم الظنني:

 غ�سان دروي�س م�سطفى اخلليلي
املهنة: تاجر.

العمر: 65 �سنة.

حي   - الزرقاء   - الزرقاء/عمان  العنوان: 

رقم   - في�سل  امللك  �سارع   - التجاري  الو�سط 

الهاتف: 0795513450/3983111

التهمة: تهريب �سريبي.

املوافق  الثنني  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2019/9/23 ال�ساعة 09:00 للنظر يف الدعوى 

العام  احلق  عليك  اقامها  التي  اأعاله  رقم 

وم�ستكي: 

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك 

الحكام املن�سو�ص عليها يف قانون اجلمارك 

وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنح اجلمارك 

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�سر

رقم الدعوى: 17-48/)2019-1145( 

- �سجل عام  الهيئة/القا�سي: احمد 

ابراهيم عبد اهلل ال�سمادي

ا�سم الظنني:

 حممد يحيى عبد الرزاق العزه
العمر: 42 �سنة.

هاتف:   - طارق  الزرقاء/جبل  العنوان: 

0780907522

التهمة: تهريب.

املوافق  الحد  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2019/9/22 ال�ساعة 09:00 للنظر يف الدعوى 

العام  احلق  عليك  اقامها  التي  اأعاله  رقم 

وم�ستكي: دائرة اجلمارك  العامة.

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك 

الحكام املن�سو�ص عليها يف قانون اجلمارك 

وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنح اجلمارك 

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�سر

رقم الدعوى: 17-47/)2019-1290( 

- �سجل عام  الهيئة/القا�سي: ماجد ح�سني 

ار�سيد العفيف

ا�سم الظنني: 

خليل حممد علي اعليان

العمر: 46 �سنة.

العنوان: اربد/الو�سط

التهمة: تهريب.

املوافق  الثنني  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2019/9/23 ال�ساعة 09:00 للنظر يف الدعوى 

العام  احلق  عليك  اقامها  التي  اأعاله  رقم 

وم�ستكي: دائرة اجلمارك  العامة.

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك 

الحكام املن�سو�ص عليها يف قانون اجلمارك 

وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية.

حمكمة بني عبيد ال�سرعية

الرقم: 459 و 460 و 2019/461

التاريخ: 1441/1/16 هـ

املوافق: 2019/9/15م

تبليغ بالن�سر �سادر عن حمكمة بني عبيد ال�سرعية

هيئة القا�سي: مالك حممد علي ق�ساة

اىل املدعى عليه: 

ذياب جري�س عبد اهلل قروط/
مكان  واآخر  امريكا  يف  حاليًا  القامة  حمل  جمهول 

2/قرب  بلوك   - احل�سن  خميم   - الردن  يف  له  اقامة 

امللجاأ القدمي/منزل حممد جري�س القروط.

الربعاء  يوم  املحكمة  هذه  اىل  ح�سورك  يقت�سي 

للنظر  �سباحًا  التا�سعة  ال�ساعة  2019/9/25م  املوافق 

التفريق  ومو�سوعها   2019/459 اأ�سا�ص  الدعوى  يف 

 2019/460 اأ�سا�ص  الدعوى  ويف  والنزاع  لل�سقاق 

ومو�سوعها نفقة زوجة ويف الدعوى اأ�سا�ص 2019/461 

قبل  من  عليك  واملقامة  �سغار  نفقة  ومو�سوعها 

�سليمان  اهلل  عبد  م�سطفى  ميادة  املدعية:  زوجتك 

وكيلها املحامي ها�سم خ�ساونه.

فاذا مل حت�سر يف الزمان واملكان املعينني اأو مل تر�سل 

وكياًل عنك اأو مل تبد للمحكمة معذرة م�سروعة عن 

تخلفك عن احل�سور يجري بحقك اليجاب ال�سرعي، 

علنًا  ال�سول  ح�سب  ذلك  تبليغك  �سار  فقد  وعليه 

حتريراً يف )1( حمرم/1441 هـ  وفق 2019/9/15م.

قا�سي حمكمة بني عبيد ال�سرعية

مالك »حممد علي« ق�ساة

انذار عديل بوا�سطة كاتب عدل عمان االكرم

الرقم العديل: 5-23 )26501-2019( - �سجل 

عام - وثيقة
املنذرة:

 1- حنان ربحي امني عطية الرقم الوطني )9702026882(
عنوانه: عمان - ال�سمي�ساين - �سارع الثقافة - البنك ال�سالمي

وكيلتها املحامية دميه ال�سياب.

املنذر اليه:

 1- �سركة عبد الفتاح ياغي و�سركاه رقم املن�ساأة )200111060(.

2- عبد الفتاح ح�سني عبد اهلل ياغي الرقم الوطني )9831040868(.
عنوانهم: عمان - جبل النزهة - دوار النزهة - �سركة عبد الفتاح ياغي

وقائع النذار،،،

املنذرة  واأن مت التفاق فيما بينها و بني  باأنه �سبق  اليهم  املنذر  اوًل: يعلم 

الر�سي  الطابق  من  الغربية  ال�سمالية  ال�سقة  ب�سراء  املنذرة  تقوم  اأن  على 

املقام على قطعة الأر�ص رقم )1989( حو�ص رقم )6( من ارا�سي طرببور 

وذلك  اأردين  دينار   )46000( وقدره  مببلغ  اليهم  للمنذر  ملكيتها  والعائدة 

مبوجب عقد خطي خارج دائرة الرا�سي وامل�ساحة.

 )29320( وقدره  مبلغ  املنذرة  من  قب�سوا  قد  باأنهم  اليهم  املنذر  يعلم  ثانيًا: 

نقدية  دفعات  مبوجب  وذلك  اأعاله  املو�سوفة  ال�سقة  ثمن  من  اأردين  دينار 

ومبوجب �سندات قب�ص �سادرة عن املنذر اليها ومبوجب �سيكات مت �سرفها 

من قبل املنذر اليه الثاين.

اأعاله  املبينة  ال�سقة  �سراء  عن  العدول  مت  قد  انه  اإليهم  املنذر  يعلم  ثالثًا: 

املدعو عبد اهلل ربحي  املنذرة بوا�سطة �سقيقها  وانه مت التفاق يف ما بني 

اأن يقوم املنذر اليه الثاين ببناء طابق على البناء القائم  امني عطية على 

على  طرببور  ارا�سي  من  البلد   )17( حو�ص   )52( رقم  الأر�ص  قطعة  على 

املوؤرخة  التفاقية  تاريخ  من  ا�سهر  �ستة  عن  التنفيذ  مدة  تزيد  ل  اأن 

2018/10/29 على نفقة املنذر اليهم بكلفة مقدارها )24000( دينار اأردين.

رابعًا: يعلم املنذر اليهم باأنهم مل يلتزموا بالتفاق املربم فيما بينهم وبني 

املنذرة كما يعلم املنذر اليهم  باأن ذمتهم ل تزال م�سغولة بقيمة املبالغ التي 

مت قب�سها من املنذرة الوىل والبالغة )29320( دينار اأردين.

اجراءات  ا�ستكمال  ب�سرورة  تنذركم  املنذرة  فاإن  تقدم  ما  على  وبناًء 

 )52( رقم  الأر�ص  قطعة  على  القائم  البناء  على  عليه  املتفق  الطابق  بناء 

ا�سبوع  خالل  بالجراءات  والبدء  عمان  ارا�سي  من   )17( البلد  حو�ص 

من  �سهر  خالل  مكتماًل  للمنذرة  وت�سليمه  النذار  هذا  تبلغكم  تاريخ  من 

تاريخ ت�سليم النذار وبالتناوب دفع ما تبقى من املبالغ املرت�سدة بذمتكم 

اليكم  م�سلمة  تعترب  والتي  يدكم  حتت  املوجودة  ال�سيكات  املنذرة  بت�سليم 

على �سبيل المانة.

وبعك�ص ذلك،،،

الالزمة  القانونية  الجراءات  كافة  اتخاذ  اىل  �ست�سطر  املنذرة  اجلهة  فان 

مو�سوعيًا  مبواجهتكم  دعوى  اقامة  �سمنها  من  والتي  حقوقها  لتح�سيل 

اأردين  دينار   )29320( والبالغة  بذمتكم  امل�ستحقة  باملبالغ  مطالبتكم 

التاأخر يف تنفيذ  الناجت عن  املادي واملعنوي  ال�سررين  التعوي�ص عن  وبدل 

التزامكم وتكبيدكم ر�سوم وم�ساريف واتعاب وحجوزات انتم يف غنى عنها.

وقد اعذر من انذر،،،

الوكيل

حمكمة بداية جزاء - جنح اجلمارك 

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�سر

رقم الدعوى: 17-48/)2019-1260( 

- �سجل عام  الهيئة/القا�سي: ماجد ح�سني 

ار�سيد العفيف

ا�سم الظنني: 

ح�سن حممد حممود ح�سن
العمر: 29 �سنة.

 - املعلقة  ال�سمالية/حي  ال�سونة  العنوان: 

رقم الهاتف: 0788467012 

التهمة: تهريب دخان )203(.

املوافق  الثنني  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2019/9/23 ال�ساعة 09:00 للنظر يف الدعوى 

العام  احلق  عليك  اقامها  التي  اأعاله  رقم 

وم�ستكي: دائرة اجلمارك  العامة.

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك 

الحكام املن�سو�ص عليها يف قانون اجلمارك 

وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية.

لدى كاتب عدل  حمكمة جنوب عمان االكرم

الرقم: 2-23-8059-2019 - �سجل عام
املنذر:- ح�سن يعقوب ح�سن �سربة، الرقم الوطني )9631023751( وعنوانه املقابلني - �سارع القد�ص 

- موؤ�س�سة ح�سن �سربة لالطارات تلفون )0796516111( - وكيله املحامي عبد اهلل حممد اجلبور

املنذر اليه:- عطا فايق عطا مطر - الرقم الوطني )9801049293( وعنوانه خريبة ال�سوق - �ساحية 

المري علي - �سارع ال�سحابي زيد بن خالد - بجانب بقالة روزيت - بناية رقم 5 - منزل اأبو عطا 

- تلفون )0799808580(.

وقائع النذار

وذلك  دنانري  وت�سعة  ومائة  اآلف  خم�سة   )5109( مببلغ  للمنذر  مدين  انه  اليه  املنذر  يعلم   .1

مبوجب و�سل امانة ي�ستحق بتاريخ 2015/12/15.

2- ويعلم املنذر اليه انه مدين للمنذر مببلغ )3564( دينار ثالثة اآلف وخم�سمائة واأربعة و�ستون 

دينار  وذلك مبوجب و�سل امانة ي�ستحق بتاريخ 2016/12/16.

3- ويعلم املنذر اليه انه مدين للمنذر مببلغ )350( دينار تدفع غب الطلب.

وثالثة  اآلف  ت�سعة   )9023( مالية  مبالغ  من  ذمته  يف  تر�سد  ما  جمموع  ان  اليه  املنذر  ويعلم   -4

وع�سرون دينار.

5- رغم مطالبة املنذر املتكررة لكم بدفع ما تر�سد بذمتكم ال انكم امتنعتم عن الدفع دون مربر 

قانوين.

6- انني انذركم بدفع ما تر�سد يف ذمتكم من مبالغ مالية والبالغة )9023( دينار اردين ت�سعة اآلف 

وثالثة وع�سرون دينار اردين خالل خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ هذا النذار وعك�ص ذلك �ساأكون 

م�سطراً لتخاذ كافة الجراءات القانونية التي تكفل حق موكلي ومنها رفع دعوى مطالبة مالية 

مببلغ 9023 دينار اردين وت�سمينكم الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية مبا فيها 

ر�سوم هذا النذار.

وقد اعذر من انذر
وكيل املنذر

املحامي

عبد اهلل حممد اجلبور

حمكمة بداية جزاء - جنح اجلمارك 

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�سر

رقم الدعوى: 17-48/)2019-1113( 

- �سجل عام  الهيئة/القا�سي: احمد 

ابراهيم عبد اهلل ال�سمادي

ا�سم الظنني: 

�سعود احمد �سمري براك

العمر: 26 �سنة.

العنوان: عمان/جمهول مكان القامة.

التهمة: تهريب.

املوافق  الحد  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2019/9/22 ال�ساعة 09:00 للنظر يف الدعوى 

العام  احلق  عليك  اقامها  التي  اأعاله  رقم 

وم�ستكي: دائرة اجلمارك  العامة.

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك 

الحكام املن�سو�ص عليها يف قانون اجلمارك 

وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء - جنح اجلمارك 

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�سر

رقم الدعوى: 17-47/)2019-649( 

- �سجل عام  الهيئة/القا�سي: �سامر احمد 

عبد الكرمي الطراونه

ا�سم الظنني:

 �سركة جمال العبيديني و�سريكه
العمر: 20 �سنة.

احمد  الظنني  العقبة/بو�ساطة  العنوان: 

اخلام�سة  املنطقة   - العقبة  وعنوانه:  اللحم 

الهاتف:  رقم   - البيطار  م�سجد  بجانب   -

0797397133

التهمة: تهريب.

املوافق  الربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2019/9/25 ال�ساعة 09:00 للنظر يف الدعوى 

العام  احلق  عليك  اقامها  التي  اأعاله  رقم 

وم�ستكي: دائرة اجلمارك  العامة.

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك 

الحكام املن�سو�ص عليها يف قانون اجلمارك 

وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية.

دائرة تنفيذ الق�سر

اخطار �سادر عن دائرة التنفيذ/بالن�سر

رقم الدعوى التنفيذية: 11-40/)321 

- 2019( - �سجل عام - ك
ا�سم املحكوم عليه / املدين: 

بهاء الدين جمعه عوده بدر
قرب  اجلبيهة   - عمان/عمان  عنوانه: 

هاتف  للبنات  الثانوية  العلي  تالع  مدر�سة 

.)0799000303(

رقم العالم / ال�سند التنفيذي: 26/1، 26/2  

تاريخه: 2019/8/8. 

حمل �سدوره: تنفيذ الق�سر   

املحكوم به / الدين: 400

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

اىل  الخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما 

املحكوم له / الدائن امني عبد احلافظ عبد 

املنعم املعاقبه املبلغ املبني اعاله.

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

القانونية  الت�سوية  تعر�ص  اأو  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك

ماأمور التنفيذ الق�سر

انذار عديل موجه بوا�سطة كاتب عدل غرب عمان االكرم

الرقم: 4-23-)8394-2019( - �سجل عام - وثيقة
املنذرة: �سركة اجلبل اجلديد لال�ستثمارات العقارية ذ. م. م، الرقم الوطني للمن�ساأة )200137379(، املفو�سني بالتوقيع عنها: نا�سر ورجائي حممود 

اأحمد طهبوب وعلي ي�سري طهبوب.

عنوانها: �سارع مكة - مطابخ طهبوب - عمارة )232(.

وكيلتها املحامية �سو�سن ح�سن.

املنذر اليه: خالد عبد الرحمن حممود القي�سي، يحمل الرقم الوطني )9731009444(.
العنوان للتبليغ: الدوار الثامن �سارع امللك عبد اهلل الثاين - �سارع النايلت�سيك - املوقع مابني �سارع النايلت�سيك و�سارع الربيع بن النعمان.

وقائع النذار:-

اوًل: يعلم املنذر اليه باأن قطعة الأر�ص رقم )1766( حو�ص )13( ال�سهل، قرية وادي ال�سري من  اأرا�سي غرب عمان ل تعود له ولي�ست ملكه ويعلم باأنها 

ملك الغري وانها  تعود ل�سركة اجلبل اجلديد لال�ستثمارات العقارية وال�سركاء يف ال�سركة.

ثانياً: يعلم املنذر اليه باأنه قام بال�ستيالء وا�ستعمال وا�ستغالل قطعة الأر�ص ذات الرقم )1766( حو�ص رقم )13( ال�سهل، قرية )وادي ال�سري( من 

موافقة  اأو  ور�سى  علم  دون  دومنان،  م�ساحتها  تبلغ  والتي  العقارية،  لال�ستثمارات  اجلديد  اجلبل  �سركة  للمنذرة  ملكيتها  العائدة  عمان  غرب  ارا�سي 

من املنذرة و/اأو املفو�سني بالتوقيع عنها، وتعلم باأنك قمت بالتعدي وا�ستيالء اأمالك وممتلكات الغري دون وجه حق، حيث قمت با�ستعمال وا�ستغالل 

قطعة الر�ص وت�سرفت بها ت�سرف املالك للعقار، وقمت با�ستغاللها كمكب لأعمال البناء وا�ستعمالها كمحطة للتحميل والتنزيل ملا حتمله ال�ساحنات 

من حمولت الرمل وال�سمنت وغريها وتلقيها يف الر�ص العائدة للمنذرة، حيث اإنك تعلم باأنك ت�ستعمل معظم م�ساحة الر�ص لهذه الغاية.

اإن  حيث  املنذرة،  مب�سلحة  ي�سر  وب�سكل  حق،  وجه  دون  الأر�ص  قطعة  على  بال�ستيالء  قام  واأنه  للقانون  خمالف  فعله  باأن  اليه  املنذر  يعلم  ثالثًا: 

املنذرة ب�سبب تعديكم وتواجدكم يف العقار وب�سبب ما قمتم به من ا�ستخدام )مكب ملواد البناء( ا�سر بقطعة الأر�ص العائدة ملكيتها للمنذرة، مما فوت 

اإن قطعة الأر�ص  عليها منفعة وك�سب وت�سببتم لها باأ�سرار مادية ومعنوية �سكلت عائقًا يحول دون النتفاع وا�ستثمار العقار العائد للمنذرة، حيث 

العائدة ملكيتها للمنذرة، مت عر�سها للبيع وب�سبب تواجدكم وا�ستغاللكم لقطعة الأر�ص تراجع الراغبني يف �سراء قطعة الر�ص وفومت بذلك فر�سًا 

�سناعية  منطقة  �سمن  هي  حق  وجه  دون  عليها  بال�ستيالء  قمتم  التي  الر�ص  قطعة  باأن  وتعلمون  مناف�ص،  ب�سعر  العقار  لبيع  وفر�سًا  ا�ستثمارية 

وملك ل�سركة تعمل يف جمال ا�ستثمارات عقارية واأنه بذلك حرمتم املنذرة من حقها يف ا�ستثمارها بان�ساء م�ساريع عليها و/اأو بيعها ل�سركات ترغب 

يف ا�ستثمارها.

دون  ت�ستغلونها  كنتم  باأنكم  وتعلمون  املنذرة  وموافقة  ر�سى  دون  وا�ستعمالها  وا�ستغاللها  الر�ص  قطعة  على  بال�ستيالء  قمتم  باأنكم  تعلمون  رابعًا: 

اأيام من تاريخ تبلغكم لهذا النذار فاإن  املالك للعقار دون وجه حق ويف حال متنعكم عن ت�سليم العقار خالل مدة �سبعة  مقابل وتت�سرفون ت�سرف 

االر�س  لقطعة  وا�ستغاللكم  تواجدكم  فرتة  خالل  اخلرباء  يقدرونه  الذي   املثل  اأجر  وببدل  بالتعوي�س  مبطالبتكم  �ستقوم  باأنها  تنذركم  املنذرة  

العائدة للمنذرة.

خام�سًا: وبناًء على ما تقدم، فاإن املنذرة تنذركم ب�سرورة ازالة الطمم والرمل وال�سمنت وكافة الأعمال التي تقومون بها واعادة احلال على ما كان 

وخالية  نظيفة  وت�سليمها  لأعمالكم  تعود  اآثار  اأية  وازالة  م�سروعة  غري  ب�سورة  للمنذرة  العائدة  الر�ص  لقطعة  وا�ستغاللكم  ا�ستعمالكم  قبل  عليه 

من اأي طمم وذلك خالل �سبعة اأيام من تاريخ تبلغكم لهذا النذار، ويف حال تاأخركم و/اأو امتناعكم فان املنذرة تنذركم باأنها �ست�سطر اآ�سفة للجوء 

وجه  دون  ا�ستعمالكم  جراء  من  بها  حلقت  التي  واملعنوية  املادية  ال�سرار  عن  بالتعوي�ص  �ستطالبكم  وكذلك  �سدكم،  جزائية  �سكوى  لقامة  للق�ساء 

حق للممتلكات اخلا�سة وحتتفظ املنذرة بحقها باقامة دعوى حقوقية ملطالبتكم باال�سرار التي قد تلحق بالعقار يف حال مل تعيدوا احلال كما كان 

عليه قبل ا�ستيالئكم على العقار.

وقد اعذر من انذر

وكيلة املنذرة

املحامية

�سو�سن ح�سن

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�سريبة 

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�سر

رقم الدعوى: 17-47/)2019-39( 

- �سجل عام  الهيئة/القا�سي: بالل عبد 

العزيز عبد اهلل ال�ساكت

ا�سم الظنني: 

ب�سار حممد خمي�س ح�سني اأبو منره

العمر: 38 �سنة.

حي   - ال�سري  وادي   - عمان/عمان  العنوان: 

 - )�سهيد(  الروا�سدة  خملد  �سارع   - الرونق 

جممع هاين �سوبر قرب �سوزوكي.

التهمة: تهرب �سريبي.

املوافق  الثنني  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2019/9/23 ال�ساعة 09:00 للنظر يف الدعوى 

العام  احلق  عليك  اقامها  التي  اأعاله  رقم 

وم�ستكي: 

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك 

الحكام املن�سو�ص عليها يف قانون اجلمارك 

وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية.

دائرة تنفيذ عمان 

مذكرة اخطار كفيل 

رقم الق�سية 11-5/)2018-21331( - 

�سجل عام - ك  

مو�سوع الق�سية : تنفيذية 
ا�سم الكفيل املطلوب تبليغهم : 

1- احمد م�سعد دروي�س الفار.
بجانب  العلوي   33 �ص  احل�سني  عمان/خميم 

معر�ص العادة للربادي.

2- ثائر فايز م�سعد الفار.
عمان/�ساحية المري ح�سن - رقم الهاتف: 

0799206988

ا�سم املكفول: عبد اهلل م�سعد دروي�ص الفار. 

رد  قررت  عمان  ال�ستئناف  حمكمة  ان  مبا 

مكفولك  من  املقدم  احلب�ص  قرار  ا�ستئناف 

امل�ستحقة  املبالغ  بدفع  املكفول  يقم  ومل 

عليه ل�سالح املحكوم له حممد ح�سني حممد 

عبيدات والبالغة 3629 دينار.

فيتوجب عليك عمال باحكام املادة )20/هـ( 

من قانون التنفيذ وتعديالته رقم 25 ل�سنة 

2007 دفع هذا املبلغ خالل خم�سة ع�سر يوما 

من تاريخ تبلغك هذا الخطار .

ماأمور التنفيذ عمان 

حمكمة بداية جزاء - جنح اجلمارك

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�سر

رقم الدعوى: 17-48/)1169-

2019(-�سجل عام

الهيئة/القا�سي: ماجدة عبد املجيد عبد 

املهدي املخاتره

ا�سم الظنني:

 1- ان�سراح مو�سى يو�سف حب�س
العمر: 54 �سنة

2- املدماك لال�سترياد والت�سدير
العنوان: عمان - الن�سر - املنارة

التهمة: الت�سرف مبواد مدخلة بتعهد 

والدواء  الغذاء  جمركي/موؤ�س�سة 

)204/جمارك و16/قانون الغذاء(

اخلمي�س  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

املوافق 2019/9/19 ال�ساعة 9 للنظر يف 

الدعوى رقم اأعاله التي اأقامها عليك 

اجلمارك  دائرة  وامل�ستكي  العام  احلق 

العامة

تنفذ  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاإذا 

عليها  املن�سو�ص  الحكام  بحقك 

اأ�سول  وقانون  اجلمارك  قانون  يف 

املحاكمات اجلزائية.



اخطار �صادر عن دائرة تنفيذ

حمكمة �صلح حقوق عمان

رقم الدعوى التنفيذية

 2019/10251 �ص
ا�سم املحكوم عليه /املدين

 نا�صر ح�صني ح�صن ابو حويله
مدر�سة  بجانب   / نزال  حي   / عمان  عنوانه 

االحنف / بقالة االمل

 2008/7078 التنفيذي  ال�سند   / االإعالم   رقم 

تاريخه 2008/9/25

به  املحكوم  عمان  حقوق  �سلح  �سدوره  حمل 

واالأتعاب  والر�سوم  دينار   )553.4( الدين:   /

والفائدة القانونية.

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

تلي تاريخ تبليغك هذا االإخطار اإىل املحكوم 

خلدمات  االأردنية  ال�سركة  الدائن   / له 

الهواتف املتنقلة )زين(.

وكيلها املحامي / �سهل اجلريودي

ت: )064642129( )0799997636( 

املدة  هذه  انق�ست  واإذا  اأعاله  املبني  املبلغ 

الت�سويه  تعر�ض  او  املذكور  الدين  توؤد  ومل 

مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم   ، القانونيه 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونًا بحقك.

اخطار �صادر عن دائرة تنفيذ

حمكمة �صلح حقوق عمان

رقم الدعوى التنفيذية

 2018/16460 �ص
ا�سم املحكوم عليها /

 فاطمه �صالمه �صال�ص ال�صرفات
رو�سة   / احل�سني  جبل   / عمان  عنوانها   

االمرية ب�سمة

 2006/8037 التنفيذي  ال�سند   / االإعالم   رقم 

تاريخه 2006/12/24

به  املحكوم  عمان  حقوق  �سلح  �سدوره  حمل 

واالأتعاب  والر�سوم  دينار   )264.7( الدين:   /

والفائدة القانونية.

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

تلي تاريخ تبليغك هذا االإخطار اإىل املحكوم 

خلدمات  االأردنية  ال�سركة  الدائن   / له 

الهواتف املتنقلة )زين(.

وكيلها املحامي / �سهل اجلريودي

ت: )064642129( )0799997636( 

املدة  هذه  انق�ست  واإذا  اأعاله  املبني  املبلغ 

الت�سويه  تعر�ض  او  املذكور  الدين  توؤد  ومل 

مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم   ، القانونيه 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونًا بحقك.

مذكرة تبيلغ موعد

جل�صة للمدعي عليه

�صادرة عن حمكمة �صلح حقوق عمان /

بالت�صر

رقم الدعوى 1-5/

)      17072  /2019( – �صجل عام

الهيئة القا�صي :  اجمد قا�صم الزعبي  

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

 هالل حممد عدنان هالل العي�صات 
جمهول مكان االإقامة

يقت�سي ح�سورك يوم االثنني  املوافق

2019/9/23 ال�ساعة 9 للنظر يف الدعوى 

رقم اأعاله  و التي اأقامها عليها ال�سركة 

االأردنية خلدمات

الهواتف املتنقلة )زين 

املوعد املحدد تطبق  فاذا مل حت�سر يف 

املن�صو�ص  االحكام   و  ال�صروط  عليك  

املحاكمات  اأ�سول  قانون  يف  عليها 

املدنية

مذكرة تبيلغ موعد

جل�صة للمدعي عليه

�صادرة عن حمكمة �صلح حقوق عمان /

بالت�صر

رقم الدعوى 1-5/

)  17084  /2019( – �صجل عام

الهيئة القا�صي :   اجمد قا�صم الزعبي 

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

فوؤاد ر�صا عبد علوه 
جمهول مكان االإقامة

يقت�سي ح�سورك يوم االثنني املوافق

9 للنظر يف الدعوى رقم  ال�ساعة   2019/9/23

االأردنية  ال�سركة  عليها  اأقامها  التي  و  اأعاله  

خلدمات

الهواتف املتنقلة )زين 

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك  

ال�صروط و االحكام  املن�صو�ص عليها يف قانون 

اأ�سول املحاكمات املدنية

اخطار �صادر عن دائرة تنفيذ

حمكمة �صلح حقوق ال�صلط

رقم الدعوى التنفيذية 2017/1458 �ص

ا�سم املحكوم عليه /املدين

 فيا�ص عبد املنعم فيا�ص �صالح
عمارة   / امليدان  �سارع   / ال�سلط  عنوانه 

اجلغري

 2006/177 التنفيذي  ال�سند   / االإعالم   رقم 

تاريخه2006/5/31

حمل �سدوره �سلح حقوق ال�سلط املحكوم به 

/ الدين: )256.340( دينار والر�سوم واالأتعاب 

والفائدة القانونية.

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

تلي تاريخ تبليغك هذا االإخطار اإىل املحكوم 

خلدمات  االأردنية  ال�سركة  الدائن   / له 

الهواتف املتنقلة )زين(.

وكيلها املحامي / �سهل اجلريودي

ت: )064642129( )0799997636( 

املدة  هذه  انق�ست  واإذا  اأعاله  املبني  املبلغ 

الت�سويه  تعر�ض  او  املذكور  الدين  توؤد  ومل 

مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم   ، القانونيه 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونًا بحقك.

اخطار �صادر عن دائرة تنفيذ

حمكمة �صلح حقوق عمان

رقم الدعوى التنفيذية 

2018/16461 �ص
ا�سم املحكوم عليه /املدين

 ريا�ص جرب احمد منر
الذهب  جممع   / املهاجرين   / عمان  عنوانه 

للت�سويق / خلف امانة عمان الكربى

 2006/3784 التنفيذي  ال�سند   / االإعالم   رقم 

تاريخه 2006/6/25

حمل �سدوره �سلح حقوق عمان املحكوم به / 

واالأتعاب  والر�سوم  دينار   )141.130( الدين: 

والفائدة القانونية.

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

تلي تاريخ تبليغك هذا االإخطار اإىل املحكوم 

خلدمات  االأردنية  ال�سركة  الدائن   / له 

الهواتف املتنقلة )زين(.

وكيلها املحامي / �سهل اجلريودي

ت: )064642129( )0799997636( 

املدة  هذه  انق�ست  واإذا  اأعاله  املبني  املبلغ 

الت�سويه  تعر�ض  او  املذكور  الدين  توؤد  ومل 

مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم   ، القانونيه 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونًا بحقك.

اخطار �صادر عن دائرة تنفيذ

حمكمة �صلح حقوق عمان

رقم الدعوى التنفيذية 2019/8181 �ص

ا�سم املحكوم عليه /املدين

 مفيد عزالدين حامد ابوع�صب
امللك  �سارع   / احل�سني  جبل  عمان/  عنوانه 

علي ابن احل�سني / تك�سي العبداالت

 2007/2688 التنفيذي  ال�سند   / االإعالم   رقم 

تاريخه 2007/4/25

به  املحكوم  عمان  حقوق  �سلح  �سدوره  حمل 

واالأتعاب  والر�سوم  دينار   )247.76( الدين:   /

والفائدة القانونية.

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

تلي تاريخ تبليغك هذا االإخطار اإىل املحكوم 

خلدمات  االأردنية  ال�سركة  الدائن   / له 

الهواتف املتنقلة )زين(.

وكيلها املحامي / �سهل اجلريودي

ت: )064642129( )0799997636( 

املدة  هذه  انق�ست  واإذا  اأعاله  املبني  املبلغ 

الت�سويه  تعر�ض  او  املذكور  الدين  توؤد  ومل 

مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم   ، القانونيه 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونًا بحقك.

اخطار �صادر عن دائرة تنفيذ

حمكمة �صلح حقوق عمان

رقم الدعوى التنفيذية 2019/8186 �ص

ا�سم املحكوم عليه /املدين 

خ�صر ح�صن خمي�ص ابوعلي
قرب   / ال�سمايل  الها�سمي   / عمان  عنوانه 

رو�سة الرابية 

 2008/5923 التنفيذي  ال�سند   / االإعالم   رقم 

تاريخه 2008/6/30

به  املحكوم  عمان  حقوق  �سلح  �سدوره  حمل 

واالأتعاب  والر�سوم  دينار   )256.35( الدين:   /

والفائدة القانونية.

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

تلي تاريخ تبليغك هذا االإخطار اإىل املحكوم 

خلدمات  االأردنية  ال�سركة  الدائن   / له 

الهواتف املتنقلة )زين(.

وكيلها املحامي / �سهل اجلريودي

ت: )064642129( )0799997636( 

املدة  هذه  انق�ست  واإذا  اأعاله  املبني  املبلغ 

الت�سويه  تعر�ض  او  املذكور  الدين  توؤد  ومل 

مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم   ، القانونيه 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونًا بحقك.

مذكرة تبيلغ موعد

جل�صة للمدعي عليه

�صادرة عن حمكمة �صلح حقوق عمان /

بالت�صر

رقم الدعوى 1-5/

)17206 /2019( – �صجل عام

الهيئة القا�صي :   اكثم امين عربيات  

ا�سم املدعى عليهم و عنوانهم :

بالل علي �صالح بكر 

عمار علي �صالح بكر 

�صركة عمار و بالل بكر 
جمهول مكان االإقامة

يقت�سي ح�سورك يوم االأربعاء  املوافق

2019/9/18 ال�ساعة 9 للنظر يف الدعوى 

رقم اأعاله  و التي اأقامها عليها ال�سركة 

االأردنية خلدمات

الهواتف املتنقلة )زين 

املوعد املحدد تطبق  فاذا مل حت�سر يف 

املن�صو�ص  االحكام   و  ال�صروط  عليك  

املحاكمات  اأ�سول  قانون  يف  عليها 

املدنية

مذكرة تبيلغ موعد

جل�صة للمدعي عليه

�صادرة عن حمكمة �صلح حقوق عمان /

بالت�صر

رقم الدعوى 1-5/

)17154 /2019( – �صجل عام

الهيئة القا�صي :   روان احمد حليمه 

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

غادة حممد خري اإ�صماعيل طوالبة
جمهول مكان االإقامة

يقت�سي ح�سورك يوم االثنني  املوافق

2019/9/23 ال�ساعة 9 للنظر يف الدعوى 

رقم اأعاله  و التي اأقامها عليها ال�سركة 

االأردنية خلدمات

الهواتف املتنقلة )زين 

املوعد املحدد تطبق  فاذا مل حت�سر يف 

املن�صو�ص  االحكام   و  ال�صروط  عليك  

املحاكمات  اأ�سول  قانون  يف  عليها 

املدنية

اخطار �صادر عن دائرة تنفيذ

حمكمة �صلح حقوق عمان

رقم الدعوى التنفيذية

 2018/16462 �ص
ا�سم املحكوم عليه /املدين

 �صالح عبدالوهاب �صالح �صبيحات
الثاين  الدوار  عمان  جبل  عمان/  عنوانه 

العلمية  الكلية  بجانب   / البحرتي  �سارع   /

اال�سالمية / ا�ستديو العي�سوي

 2007/2952 التنفيذي  ال�سند   / االإعالم   رقم 

تاريخه 2007/4/25

به  املحكوم  عمان  حقوق  �سلح  �سدوره  حمل 

واالأتعاب  والر�سوم  دينار   )438( الدين:   /

والفائدة القانونية.

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

تلي تاريخ تبليغك هذا االإخطار اإىل املحكوم 

خلدمات  االأردنية  ال�سركة  الدائن   / له 

الهواتف املتنقلة )زين(.

وكيلها املحامي / �سهل اجلريودي

ت: )064642129( )0799997636( 

املدة  هذه  انق�ست  واإذا  اأعاله  املبني  املبلغ 

الت�سويه  تعر�ض  او  املذكور  الدين  توؤد  ومل 

مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم   ، القانونيه 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونًا بحقك.

اخطار �صادر عن دائرة تنفيذ

حمكمة بداية حقوق غرب عمان

رقم الدعوى التنفيذية 2017/2851 ب

ا�سم املحكوم عليه /املدين 

ارام بدرو�ص همرب�صوم جمبازيان
الفا  جموهرات   / ال�سويفية   / عمان  عنوانه 

ليد ارام جمبازيان ) جموهرات ابوارام(

 2014/365 التنفيذي  ال�سند   / االإعالم   رقم 

تاريخه 2015/1/28

عمان  غرب  حقوق  بداية  �سدوره  حمل 

دينار   )7907.75( الدين:   / به  املحكوم 

والر�سوم واالأتعاب والفائدة القانونية.

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

تلي تاريخ تبليغك هذا االإخطار اإىل املحكوم 

خلدمات  االأردنية  ال�سركة  الدائن   / له 

الهواتف املتنقلة )زين(.

وكيلها املحامي / �سهل اجلريودي

ت: )064642129( )0799997636( 

املدة  هذه  انق�ست  واإذا  اأعاله  املبني  املبلغ 

الت�سويه  تعر�ض  او  املذكور  الدين  توؤد  ومل 

مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم   ، القانونيه 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونًا بحقك.

مذكرة تبيلغ موعد

جل�صة للمدعي عليه

�صادرة عن حمكمة �صلح حقوق عمان /

بالت�صر

رقم الدعوى 1-5/

)  17079      /2019( – �صجل عام

الهيئة القا�صي :  اجمد قا�صم الزعبي 

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

نزار عمر �صعيد اأبو ك�صك 
جمهول مكان االإقامة

يقت�سي ح�سورك يوم االثنني  املوافق

2019/9/23 ال�ساعة 9 للنظر يف الدعوى 

رقم اأعاله  و التي اأقامها عليها ال�سركة 

االأردنية خلدمات

الهواتف املتنقلة )زين 

املوعد املحدد تطبق  فاذا مل حت�سر يف 

املن�صو�ص  االحكام   و  ال�صروط  عليك  

املحاكمات  اأ�سول  قانون  يف  عليها 

املدنية

مذكرة تبيلغ موعد

جل�صة للمدعي عليه

�صادرة عن حمكمة �صلح حقوق عمان /

بالت�صر

رقم الدعوى 1-5/

)  17131      /2019( – �صجل عام

الهيئة القا�صي :   اكثم امين عبد احلليم 

عربيات 

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

عامر حت�صني جميل بكرى 
جمهول مكان االإقامة

يقت�سي ح�سورك يوم الثالثاء املوافق

2019/9/24 ال�ساعة 9 للنظر يف الدعوى 

رقم اأعاله  و التي اأقامها عليها ال�سركة 

االأردنية خلدمات

الهواتف املتنقلة )زين 

املوعد املحدد تطبق  فاذا مل حت�سر يف 

املن�صو�ص  االحكام   و  ال�صروط  عليك  

املحاكمات  اأ�سول  قانون  يف  عليها 

املدنية

اخطار �صادر عن دائرة تنفيذ

حمكمة �صلح حقوق عمان

رقم الدعوى التنفيذية 2019/8184 �ص

ا�سم املحكوم عليه /املدين

 فرا�ص حممد مو�صى حماد
عنوانه عمان / العبديل / �سارع امللك ح�سني 

/ بنايه بالل بن رباح

 2008/7086 التنفيذي  ال�سند   / االإعالم   رقم 

تاريخه2009/2/9

حمل �سدوره �سلح حقوق عمان املحكوم به / 

واالأتعاب  والر�سوم  دينار   )438.140( الدين: 

والفائدة القانونية.

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

تلي تاريخ تبليغك هذا االإخطار اإىل املحكوم 

خلدمات  االأردنية  ال�سركة  الدائن   / له 

الهواتف املتنقلة )زين(.

وكيلها املحامي / �سهل اجلريودي

ت: )064642129( )0799997636( 

املدة  هذه  انق�ست  واإذا  اأعاله  املبني  املبلغ 

الت�سويه  تعر�ض  او  املذكور  الدين  توؤد  ومل 

مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم   ، القانونيه 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونًا بحقك.

اخطار �صادر عن دائرة تنفيذ

حمكمة �صلح حقوق الزرقاء

رقم الدعوى التنفيذية 8448 /2015 �ص
ا�سم املحكوم عليه /املدين

 �صفيان م�صطفى عبد القادر ابو 

را�ص    
�سارع   / عوجان  مثلث  الزرقاء/  عنوانه 

مبارك  عادل  موؤ�س�سة   بجانب   / ح�سني  امللك 

هنط�ض  ابو  موؤ�س�سة  مقابل   / لل�سكاكر 

�ساحب   / �سريف  ابو  دار  بناية   / لالطارات 

ال�سند   / االإعالم   رقم  اخلربه  مطبعة 

التنفيذي 57 /2007 تاريخه 2007/3/8

حمل �سدوره �سلح حقوق الزرقاء املحكوم به 

واالأتعاب  والر�سوم  دينار   )110.44( الدين:   /

والفائدة القانونية.

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

تلي تاريخ تبليغك هذا االإخطار اإىل املحكوم 

خلدمات  االأردنية  ال�سركة  الدائن   / له 

الهواتف املتنقلة )زين(.

وكيلها املحامي / �سهل اجلريودي

ت: )064642129( )0799997636( 

املدة  هذه  انق�ست  واإذا  اأعاله  املبني  املبلغ 

الت�سويه  تعر�ض  او  املذكور  الدين  توؤد  ومل 

مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم   ، القانونيه 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونًا بحقك.

وزارة العدل 

حمكمه �صلح حقوق جنوب عمان 

مذكرة تبليغ حكم / بالن�صر

رقم الدعوى 2-1 )2244 – 2019 ( �صجل عام

تاريخ احلكم 2019/7/23
طالب التبليغ وعنوانه : �سركة اريزونا لتوزيع املواد الغذائيه

عمان – وكيلها املحامي موفق اخلري�سه – �ض مادبا جممع فراج �سنرت 

2 ط6 مكتب 602

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

ا�صماعيل ابراهيم عبد الرحمن ابو 

ال�صند�ص
زغله  ابو  مطعم  قرب  اجلويده  ج�سر  بعد  ال�سوق  خريبه   – عمان 

�سوبر ماركت ابو ال�سند�ض

خال�سه احلكم : 

جملة  من   )1818( املادة  الأحكام  و�سنداً  تقدم  ما  على  وتاأ�سي�سًا  لهذا 

املحكمة  فاإن  دعواه  اأثبت  قد  املدعي  اأن  وحيث  العدلية،  االأحكام 

تقرر ما يلي: 

1.عماًل باأحكام املادة )59( من قانون التجارة، واملواد )199( و)202( 

من  و)1/967(  و)966(  و)960(  و)950(  و)644(  و)637(   )636( و)87( 

القانون املدين ، واملادة )92/ب( من قانون البنوك ، واملادة )11( من 

اإلزام املدعى عليهما بالت�سامن والتكافل باأداء مبلغ  قانون البينات 

)541.698(  دينار للمدعية 

اأ�سول املحاكمات  2. عمال باأحكام املواد )161 و166 و167( من قانون 

املدعى  ت�سمني  املحامني  نقابة  قانون  من   )4/46( واملادة  املدنية 

ديناراً   )27( ومبلغ  وامل�ساريف  الر�سوم  والتكافل  بالت�سامن  عليهما 

وحتى  املطالبة  تاريخ  من  القانونية  والفائدة  حماماة  اأتعاب  بدل 

ال�سداد التام.

الوجاهي  ومبثابة  لالإ�ستئناف  قاباًل  املدعية  بحق  وجاهيًا  قراراً 

با�سم  علنًا  واأفهم  �سدر  لالعرتا�ض  قاباًل  عليهما  املدعى  بحق 

�ساحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم بتاريخ  2019/2/26

مذكرة تبيلغ موعد

جل�صة للمدعي عليه

�صادرة عن حمكمة �صلح حقوق عمان /

بالت�صر

رقم الدعوى 1-5/

)17208 /2019( – �صجل عام

الهيئة القا�صي :   روان احمد حليمه 

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

حامد يا�صر حمد عبداهلل 
جمهول مكان االإقامة

يقت�سي ح�سورك يوم االربعاء املوافق

2019/9/18 ال�ساعة 9 للنظر يف الدعوى 

رقم اأعاله  و التي اأقامها عليها ال�سركة 

االأردنية خلدمات

الهواتف املتنقلة )زين 

املوعد املحدد تطبق  فاذا مل حت�سر يف 

املن�صو�ص  االحكام   و  ال�صروط  عليك  

املحاكمات  اأ�سول  قانون  يف  عليها 

املدنية

وزارة العدل

دائرة تنفيذ �صرق عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية :

3-11)2019/4918( �صجل عام ب
ا�سم املحكوم عليه املدين : 

ه�صام �صاكر حرب البدارين
م�ست�سفى   خلف  طرببور  :عمان/  عنوانه 

االق�سى دوار الالدا عمارة العنان 22 ط2

-103(  2-3  : التنفيذي  ال�سند  االعالم  رقم 

2014( �سجل عام 

تاريخه : 2014-6-30

حمل �سدوره : تنفيذ �سرق عمان 

والر�سوم  دينار   1604.81  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  امل�ساريف  و 

والفائدة وان وجدت 

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

املحكوم  اىل  االخطار  هاذا  تبليغك  تلي  يوما 

له الدائن : 

املبني  املبلغ  احلالوة  ابو  زكي  كامل  حمدي 

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

انذار بالعودة اإىل العمل 

اىل املوظف م�صطفى عبد الرحمن 

احمد ابو �صاور 

عملك  مكان  عن  متغيب  اأنك  مبا 

للتجارة  الف�سول  �سركة  لدى 

ع�سرة  من  اكثـر  ملدة  واال�ستثمار 

ال�سركة  فان  متوا�سلة  ايام 

تنذرك ب�سرورة العودة اىل مكان 

تاريخ  من  يومني  خالل  عملك 

فانك  ذلك  وبغري  االنذار  هذا 

تعترب فاقدا لوظيفتك و�ست�سري 

بحقك احكام قانون العمل النافذ 

�صركة الف�صول 

للتجارة واال�صتثمار

اخطار �صادر عن دائرة

تنفيذ عني البا�صا 

  رقم الدعوى  11-19/)896   - 2019 

( – �صجل عام  

ا�سم املحكوم عليه /املدين : 

اياد �صعيد ح�صن عبد الفتاح 
عنوانه :  عني البا�سا – قرب كازية الفاعوري 

رقم االعالم /ال�سند التنفيذي 2

حمل �سدوره تنفيذ عني البا�سا 

املحكومية / الدين.  500

املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دينار   

والفائدة ان وجدت

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

تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار اىل املحكوم 

له / الدائن

نا�سر م�سطفى عبد احلافظ ابو �سمعه 

املدة  هذه  انق�ست  واذا  اعاله  املبني  املبلغ 

الت�سويه  تعر�ض  او  املذكور  الدين  توؤدي  ومل 

مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم  القانونية 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك

ماأمور تنفيذ عني البا�صا 

اخطار �صادر عن دائرة

تنفيذ عني البا�صا 

  رقم الدعوى  11-19/)895   - 2019 

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

الفتاح  عبد  ح�صن  �صعيد  •اياد 
العزيز  عبد  راتب  �صالح  •�صامر 

عنوانه :  عني البا�سا – قرب كازية الفاعوري 

رقم االعالم /ال�سند التنفيذي 2

حمل �سدوره تنفيذ عني البا�سا 

املحكومية / الدين.  955

املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دينار   

والفائدة ان وجدت

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

تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار اىل املحكوم 

له / الدائن

نا�سر م�سطفى عبد احلافظ ابو �سمعه 

املدة  هذه  انق�ست  واذا  اعاله  املبني  املبلغ 

الت�سويه  تعر�ض  او  املذكور  الدين  توؤدي  ومل 

مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم  القانونية 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك

ماأمور تنفيذ عني البا�صا 

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية :2-

11)2019/5303( �صجل عام ك
ا�سم املحكوم عليه املدين : 

عبد اهلل مقبول �صالمه العجالني
– العلكوميه  ال�سوق  خريبة  :عمان-  عنوانه 

رحيل �سعيد  م�سجد  – قرب 
رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 1 

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ جنوب عمان 

والر�سوم  دينار   300  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  امل�ساريف  و 

والفائدة وان وجدت 

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

املحكوم  اىل  االخطار  هاذا  تبليغك  تلي  يوما 

له الدائن : مفلح نايف مفلح اخلزاعله 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 جنوب عمان

اخطار �صادر عن دائرة

تنفيذ غرب عمان 

  رقم الدعوى  11-4/)637 - 2018 

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

حممد �صهيل جنيب ح�صان
 – املحبه  – حي  ن�سري  ابو   / عمان    : عنوانه 

مقابل املالهي 

رقم االعالم /ال�سند التنفيذي 1-4 /)3339-

2018( – �سجل عام 

حمل �سدوره تنفيذ غرب عمان 

املحكومية / الدين.  307.282

املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دينار   

والفائدة ان وجدت

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

تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار اىل املحكوم 

له / الدائن

 �سركة امنيه للهواتف املتنقلة 

وحممد  الب�ستاوي  يو�سف  املحامي  وكيله 

القالب 0782811188

املدة  هذه  انق�ست  واذا  اعاله  املبني  املبلغ 

الت�سويه  تعر�ض  او  املذكور  الدين  توؤدي  ومل 

مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم  القانونية 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك

ماأمور تنفيذ غرب عمان 

وزارة العدل

دائرة تنفيذ عني البا�صا

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذيه : 11-3 

)2019/785( �صجل عام ك
ا�سم املحكوم عليه املدين :

 حممد احمد حممود حممد
عنوانه : عني البا�سا خلف م�سنع املخلالت 

رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 1

تاريخه : 

حمل �سدورة : تنفيذ عني البا�سا

والر�سوم  دينار   4000  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماه  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائده ان وجدت

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

له  املحكوم  اىل  االخطار  هاذا  تبليغك  تلي 

الدائن :مروان زياد عبد العزيز زهران املبلغ 

املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املده  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�ض الت�سوية القانونيه �ستقوم 

القانونيه  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة 

التنفيذيه الالزمه قانونا بحقك .

مامور تنفيذ عني البا�صا

مذكرة تبيلغ موعد

جل�صة للمدعي عليه

�صادرة عن حمكمة �صلح حقوق عمان /

بالت�صر

رقم الدعوى 1-5/

)2019/17889( – �صجل عام

الهيئة القا�صي :   اجمد قا�صم كرمي 

الزعبي   

ا�سم املدعى عليهم و عنوانهم :

ب�صار حممود احمد اأبو عنزة 
جمهول مكان االإقامة

اخلمي�ض  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

املوافق

2019/9/19 ال�ساعة 9 للنظر يف الدعوى 

رقم اأعاله  و التي اأقامها عليها ال�سركة 

االأردنية خلدمات

الهواتف املتنقلة )زين 

املوعد املحدد تطبق  فاذا مل حت�سر يف 

املن�صو�ص  االحكام   و  ال�صروط  عليك  

املحاكمات  اأ�سول  قانون  يف  عليها 

املدنية

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صه للمدعى عليه 

/ بالن�صر

رقم الدعوى :1-5  )2019/14495 ( 

�صجل عام

الهيئة/ القا�صي احالم حممد م�صطفى 

الن�صريات
ا�سم املدعى عليه وعنوانه : 

ح�صان لطفي  ابراهيم  •نائل 
اجلعربي �صعبان  �صكري  حممد  •رامي 
الغذائيه املواد  لتجاره  تزويد  •�صركة 

اجلوهري منور  يحيى  •حممد 
عمان – طرببور – ابو عليا – �سارع النه�سه – 

�سركة تزويد لتجارة املواد الغذائيه 

املوافق  الثالثاء   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2019/9/24

ال�ساعه 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

للمواد  التجارية  �سركة   : املدعي  عليك 

اال�سا�سيه ذ م م

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االحكام 

مع  املدنية  املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح 

�سرورة مراجعه قلم املحكمه ال�ستالم الئحه 

الدعوى واملرفقات .

اخطار �صادر عن دائرة

تنفيذ غرب عمان 

  رقم الدعوى  11-4/)3443   - 2019 

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

ذيبان  فتحي  حممد  •فتحي 
ذيبان  فتحي  هاين  •فادي 
ذيبان  فتحي  ح�صن  •اياد 

 – – ال�سناعة  :  عمان / وادي ال�سري  عنوانه 

الدفاع املدين – قرب الدفاع املدين 

حمل �سدوره تنفيذ غرب عمان 

املحكومية / الدين.  4000

املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دينار   

والفائدة ان وجدت

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

تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار اىل املحكوم 

له / الدائن

ان�ض �سليمان يو�سف ق�سراوي 

وكيله االأ�ستاذ خلدون اجلعافره 

املدة  هذه  انق�ست  واذا  اعاله  املبني  املبلغ 

الت�سويه  تعر�ض  او  املذكور  الدين  توؤدي  ومل 

مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم  القانونية 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك

ماأمور تنفيذ غرب عمان 

اخطار �صادر عن دائرة

تنفيذ غرب عمان 

  رقم الدعوى  11-4/)736   - 2019 

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

 عايد عزت ح�صني العر
– قرب املدر�سه  :  الزرقاء / ال�سليل  عنوانه 

املركزيه – خلف حمزه مول

رقم االعالم /ال�سند التنفيذي 1-4 /)3075-

2018( – �سجل عام 

حمل �سدوره تنفيذ غرب عمان 

املحكومية / الدين.  339.4

املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دينار   

والفائدة ان وجدت

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

تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار اىل املحكوم 

له / الدائن

 �سركة امنيه للهواتف املتنقلة 

وحممد  الب�ستاوي  يو�سف  املحامي  وكيله 

القالب 0782811188

املدة  هذه  انق�ست  واذا  اعاله  املبني  املبلغ 

الت�سويه  تعر�ض  او  املذكور  الدين  توؤدي  ومل 

مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم  القانونية 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك

ماأمور تنفيذ غرب عمان 

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان 

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 

)2019/4027( �صجل عام �ص
ا�سم املحكوم عليه املدين :

حامت ذياب حممد ابو �صرخ
 – املالحم  – �سارع  – الطيبه  عمان   : عنوانه 

خلف ملحمه زمزم عمارة رقم 11 

 1-2  : التنفيذي  ال�سند  االعالم  رقم 

2018/2004

تاريخه : 2018/7/15

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 

له  املحكوم  اىل  االخطار  هاذا  تبليغك  تلي 

املبلغ  البيبي  ابراهيم  يو�سف  نا�سر   : الدائن 

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 جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم �صادرة عن حمكمة �صلح حقوق 

�صمال عمان 

رقم الدعوى 1-1 /)3085- 2018 ( – �صجل عام

تاريخ احلكم :  16 /10 /2018 

للتجارة  ار�سيدات  �سركة   : وعنوانه  التبليغ  طالب 

حممد  ن�سر  رامي  بالتوقيع  املفو�ض  واملقاوالت 

ار�سيدات )9691030293(

الكرك / املن�سية – رقم الهاتف : 0795439292

 وكيله االأ�ستاذ ليث خلف يو�سف املعايطة 

 املطلوب تبليغه وعنوانه :

  عبداهلل حممد عبداهلل بالل 
عمان / �ساحية الر�سيد – طلوع اميمة – عمارة 47

خال�سة احلكم : 125  دينار ت�ستند الأ�سا�ض �سحيح من 

الواقع والقانون وتتفق واأحكام املواد 87 و 199 و 202 و 

950 و 967  من القانون املدين. 

لكل ما تقدم تقرر املحكمة ما يلي :-

 1- عمال باأحكام املواد 87 و 199 و 202 و 644 من القانون 

املدين واملواد 10 و 11 من قانون البينات احلكم باإلزام 

به  املدعى  املبلغ  للمدعية  يدفع  باأن  عليه  املدعى 

والبالغ  2559.125  دينار والفائدة القانونية من تاريخ 

املطالبة وحتى ال�سداد التام. 

  2- عمال باأحكام املواد 161 و 166 و 167 من قانون اأ�سول 

املحامني  نقابة  قانون  من   46 واملادة  املدنية  املحاكمات 

  127 ومبلغ  وامل�ساريف  الر�سوم  عليه  املدعى  ت�سمني 

دينار بدل اتعاب حماماة للمدعيه.

بحق  الوجاهي  ومبثابة  املدعية  بحق  وجاهيًا  حكمًا 

املدعى عليه قاباًل لالعرتا�ض �سدر وافهم علنا با�سم 

ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة 

احل�سني املعظم بتاريخ 2018/10/16

مذكرة تبليغ حكم �صادرة عن حمكمة �صلح جزاء 

غرب عمان 

رقم الدعوى 4-3 /)1464- 2019 ( – �صجل عام

تاريخ احلكم :  31 /03 /2019 
االردنية  البحرينية  �سركة   : وعنوانه  التبليغ  طالب 

للتقنية واالت�ساالت 

عمان / ال�سويفية – �سارع باري�ض – جممع 23 ط 1

القالب  وحممد  الب�ستاوي  يو�سف  االأ�ستاذ  وكيله   

 0782811188

 املطلوب تبليغه وعنوانه : 

 ب�صار عبد الرزاق �صليمان ال�صلتوين 
�ستورز  فاملي  هابي  بجانب   – ال�سابع  الدوار   / عمان 

8 – بناية 
خال�سة احلكم : بالن�سبه لل�سق احلقوقـي : و حيث ان 

االدعاء باحلق ال�سخ�سي يدور وجودا و عدما مع ال�سق 

اجلزائي و حيث ثبت للمحكمة ارتكاب امل�ستكى عليه 

لذا  اليه  امل�سند  للجرم  ال�سخ�سي  باحلق  عليه  املدعى 

تقرر املحكمة ما يلي :-

1- عماًل باأحكـام املـادة )278( مـن قانون التجارة اإلزام 

للمدعي  يدفع  بان  ال�سخ�سي  باحلق  عليه  املدعى 

ال�سـخ�سي  باحلق  االدعاء  قيمة  ال�سخ�سي  باحلق 

والبـالغ )17503 دينار و554 فل�ض (.

قانون  من   )  166 و   161( املادتني  باأحكام  عماًل   -2

االأ�سول املدنية ت�سمني املدعى عليه باحلق ال�سخ�سي 

الر�سوم وامل�ساريف .

3- عمال باأحكام املادة )166( من قانون االأ�سول املدنية 

واملادة )4/46( من قانون نقابة املحامني ت�سمني املدعى 

عليه باحلق ال�سخ�سي مبلـغ 725 بـدل اأتعاب حماماة .

االأ�سول  قانون  من   )167( املادة  باأحكام  عمال   -4

املدنية ت�سمني املدعى عليه باحلق ال�سخ�سي الفائدة 

القانونية من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التـام.

ح�سرة  با�سم  �سدر  لالعرتا�ض   قابال  غيابيا  حكمًا 

احل�سني  ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  اجلاللة  �ساحب 

حفظه اهلل بتاريخ 2019/03/31

وزارة العدل

دائرة تنفيذ عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 

)2019/17252( �صجل عام 
ا�سم املحكوم عليه املدين : 

انعام احمد عبد القادر ح�صن
مقابل  اليا�سمني  �ساحية  عمان   : عنوانه 

كازية جو مقابل م�سبح اليا�سمني عمارة 26  

رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 

تاريخه : 2019/7/21

حمل �سدوره : تنفيذ عمان

والر�سوم  دينار   2090  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

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

له  املحكوم  اىل  االخطار  هاذا  تبليغك  تلي 

ادريخ  ابراهيم  ر�سدي  الدين  :عالء  الدائن 

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

مذكرة تبيلغ موعد

جل�صة للمدعي عليه

�صادرة عن حمكمة �صلح حقوق عمان /

بالت�صر

رقم الدعوى 1-5/

)2019/17808( – �صجل عام

الهيئة القا�صي :   اجمد قا�صم كرمي 

الزعبي   

ا�سم املدعى عليهم و عنوانهم :

حممد علي اإ�صماعيل اأبو جريرة 
جمهول مكان االإقامة

اخلمي�ض  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

املوافق

2019/9/19 ال�ساعة 9 للنظر يف الدعوى 

رقم اأعاله  و التي اأقامها عليها ال�سركة 

االأردنية خلدمات

الهواتف املتنقلة )زين 

املوعد املحدد تطبق  فاذا مل حت�سر يف 

املن�صو�ص  االحكام   و  ال�صروط  عليك  

املحاكمات  اأ�سول  قانون  يف  عليها 

املدنية

وزارة العدل

حمكمه بدايه حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صه للمدعى عليه 

/ بالن�صر

رقم الدعوى :2-2  )2019/349 ( 

�صجل عام

الهيئة/ القا�صي ب�صام اخلوالده

ا�سم املدعى عليه وعنوانه : 

امال يو�صف خمي�ص ال�صملتي
منزل  توتال  كازية  – خلف  –املقابلني  عمان 

ابو حممد البنا

املوافق  االحد   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2019/9/22

ال�ساعه 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عبد  فرحات  ا�سماعيل   : املدعي  عليك 

ال�سميع غيث

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنية .

اخطار �صادر عن دائرة تنفيذ

حمكمة �صلح حقوق عمان

رقم الدعوى التنفيذية 

2015/18757 �ص
ا�سم املحكوم عليها / 

انت�صار طاهر مو�صى �صنان
كلية  �سارع   / العبديل   / عمان  عنوانها   

ال�سرطة / بناية موؤتة

 2009/1753 التنفيذي  ال�سند   / االإعالم   رقم 

تاريخه 2009/3/29

به  املحكوم  عمان  حقوق  �سلح  �سدوره  حمل 

واالأتعاب  والر�سوم  دينار   )402.69( الدين:   /

والفائدة القانونية.

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

تلي تاريخ تبليغك هذا االإخطار اإىل املحكوم 

خلدمات  االأردنية  ال�سركة  الدائن   / له 

الهواتف املتنقلة )زين(.

وكيلها املحامي / �سهل اجلريودي

ت: )064642129( )0799997636( 

املدة  هذه  انق�ست  واإذا  اأعاله  املبني  املبلغ 

الت�سويه  تعر�ض  او  املذكور  الدين  توؤد  ومل 

مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم   ، القانونيه 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونًا بحقك.

اخطار �صادر عن دائرة

تنفيذ �صمال عمان 

  رقم الدعوى  11-1/) 6359- 2019 

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

ال�صراويل  يو�صف  عفيف  •يو�صف 
ال�صراويل  يو�صف  عفيف  •حممد 

 – االردنية  اجلامعة  �سارع   / عمان    : عنوانه 

طلوع نيفني – بناية 26

رقم االعالم /ال�سند التنفيذي 1

حمل �سدوره تنفيذ �سمال عمان 

املحكومية / الدين.  1100

املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دينار   

والفائدة ان وجدت

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

تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار اىل املحكوم 

له / الدائن

ان�ض �سليمان يو�سف ق�سراوي 

وكيله االأ�ستاذ خلدون اجلعافره 

املدة  هذه  انق�ست  واذا  اعاله  املبني  املبلغ 

الت�سويه  تعر�ض  او  املذكور  الدين  توؤدي  ومل 

مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم  القانونية 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك

ماأمور تنفيذ �صمال عمان 

اخطار �صادر عن دائرة

تنفيذ غرب عمان 

  رقم الدعوى  11-4/)234   - 2019 

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

مازن حمي الدين علي الزيادنه
عنوانه :  الزرقاء / الها�سمية – قرب م�سجد 

علي بن ابي طالب 

رقم االعالم /ال�سند التنفيذي 1-4 /)3074-

2018( – �سجل عام 

حمل �سدوره تنفيذ غرب عمان 

املحكومية / الدين.  316.28

املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دينار   

والفائدة ان وجدت

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

تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار اىل املحكوم 

له / الدائن

 �سركة امنيه للهواتف املتنقلة 

وحممد  الب�ستاوي  يو�سف  املحامي  وكيله 

القالب 0782811188

املدة  هذه  انق�ست  واذا  اعاله  املبني  املبلغ 

الت�سويه  تعر�ض  او  املذكور  الدين  توؤدي  ومل 

مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم  القانونية 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك

ماأمور تنفيذ غرب عمان 

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق جنوب عمان 

مذكرة تبليغ حكم

رقم الدعوى : 1-2 )529 – 2019 ( 

�صجل عام

تاريخ احلكم : 2019/3/31
طالب التبليغ وعنوانه : م�سعل ابراهيم ا�سعد م�سعل

عمان اليادودة – هاتف 0780713449

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

غرام حممد احمد عباد
هاتف   – الع�سرة  اجل�سور  قرب   – نوارة  ام  عمان 

0792820101 – 0797756476

خال�سه احلكم : 

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

القانون  من  و967(   950( املادتني  باأحكام  عماًل  اأوال:- 

املدين، واملادتني )10 و1/11( من قانون البينات، واملادة 

)1818( من جملة االأحكام العدلية اإلزام املدعى عليها 

بان توؤدي للمدعي مبلغًا وقدره )787،400( ديناراً.

اأ�سول  قانون  من   )161( املادة  باأحكام  عماًل  ثانيًا:-  

بالر�سوم  عليها  املدعى  اإلزام  املدنية  املحاكمات 

وامل�ساريف.

بحق  الوجاهي  مبثابة  املدعي  بحق  وجاهيًا  حكمًا 

املدعى عليها

ح�سرة  با�سم  علنًا  وافهم  �سدر  لالعرتا�ض  قاباًل   

ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  الها�سمية  اجلاللة  �ساحب 

احل�سني املعظم بتاريخ 2019/3/31.

مذكرة تبليغ حكم �صادرة عن حمكمة  �صلح جزاء عمان 

رقم الدعوى 1 -1/)4925- 2019 ( – �صجل عام

تاريخ احلكم :  05 /09 /2019 

طالب التبليغ وعنوانه : اأن�ض �سليمان يو�سف ق�سراوي 

– عمارة  – �سارع خري الدين املعاين  عمان / الرحمانيه 

رقم 14

 وكيله االأ�ستاذ خلدون حامد عيد اجلعافره 

 املطلوب تبليغه وعنوانه : 

 عبد اللطيف حممد فالح العمري 
عمان / تالع العلي – قرب اإ�سارة الدوريات اخلارجية – 

طلوع نيفني – بناية رقم 19

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

ما يلي : 

العدلية  االحكام  جملة  من   1818 املواد  باحكام  عماًل   -1

من  و11  و1/50  44و45و47و48و49  املواد  باحكام  وعمال 

 7500 مبلغ   بدفع  عليه  املدعى  الزام  البينات  قانون 

دينار0 

عليه  املدعى  ت�سمني   167 و   161 املواد  باحكام  عمال    -2

تاريخ  من  القانونيه  والفائده  وامل�ساريف  الر�سوم 

املطالبة حتى ال�سداد التام ومبلغ 375 دينار بدل اتعاب 

حماماه .

بحق  الوجاهي   ومبثابة   املدعي  بحق  وجاهيا  حكما 

وافهم  �ســــــــــــــــــــــدر   لالعرتا�ض  قابال  عليه   املدعى 

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

ابن احل�سني املعظم يف 2019/9/5

وزارة العدل

دائرة تنفيذ �صحاب

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 

7-11)2019/1062( �صجل عام 
ا�سم املحكوم عليه املدين : 

ابراهيم عزيز ح�صن ال�صبيحني
الرئي�سي  ال�سارع  القطرانة  معان   : عنوانه 

بجانب ج�سر امل�ساه

رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ �سحاب

املحكوم به الدين : 2000 د والر�سوم 

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

املحكوم  اىل  االخطار  هاذا  تبليغك  تلي  يوما 

له الدائن :احمد حممد �سليمان ح�سني 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 �صحاب

مذكرة تبيلغ موعد

جل�صة للمدعي عليه

�صادرة عن حمكمة �صلح حقوق عمان /

بالت�صر

رقم الدعوى 1-5/

)2019/17891( – �صجل عام

الهيئة القا�صي :   اكثم امين عبد احلليم 

عربيات   

ا�سم املدعى عليهم و عنوانهم :

غدير ح�صني حممد العبد 
جمهول مكان االإقامة

اخلمي�ض  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

املوافق

2019/9/19 ال�ساعة 9 للنظر يف الدعوى 

رقم اأعاله  و التي اأقامها عليها ال�سركة 

االأردنية خلدمات

الهواتف املتنقلة )زين 

املوعد املحدد تطبق  فاذا مل حت�سر يف 

املن�صو�ص  االحكام   و  ال�صروط  عليك  

املحاكمات  اأ�سول  قانون  يف  عليها 

املدنية

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صه للمدعى عليه 

/ بالن�صر

رقم الدعوى :1-2  )2019/2962 ( 

�صجل عام

الهيئة/ القا�صي ختام ح�صني توفيق احلجاج

ا�سم املدعى عليه وعنوانه : 

حممد ح�صني حممد عمار
عمان – ابو علندا – بجانب ج�سر املر�سيد�ض 

املاحلي  – معمل 

املوافق  الثالثاء   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2019/9/24

ال�ساعه 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك املدعي : جعفر داود رباح �سكايف

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنية .

اخطار �صادر عن دائرة

تنفيذ �صمال عمان 

  رقم الدعوى  11-1/) 5956- 2019 

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

البغدادي داود  �صمري  •حممد 
البغدادي  داود  �صمري  •حممود 

 – – احلي ال�سرقي  عنوانه :  عمان / �سويلح 

بجانب خمابز ق�سطه – بناية 31

رقم االعالم /ال�سند التنفيذي 1

حمل �سدوره تنفيذ �سمال عمان 

املحكومية / الدين.  850

املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دينار   

والفائدة ان وجدت

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

تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار اىل املحكوم 

له / الدائن

ان�ض �سليمان يو�سف ق�سراوي 

وكيله االأ�ستاذ خلدون اجلعافره 

املدة  هذه  انق�ست  واذا  اعاله  املبني  املبلغ 

الت�سويه  تعر�ض  او  املذكور  الدين  توؤدي  ومل 

مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم  القانونية 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك

ماأمور تنفيذ �صمال عمان   

اخطار �صادر عن دائرة

تنفيذ غرب عمان 

  رقم الدعوى  11-4/)4425   - 2018 

( – �صجل عام – �ص 

ا�صم املحكوم عليه /املدين :

 عبد ال�صالم ر�صا ا�صعد عثمان 
 – ال�سرقي  – احلي  احل�سن   / اربد    : عنوانه 

قرب املركز ال�سحي 

رقم االعالم /ال�سند التنفيذي 1-4 /)1235-

2018( – �سجل عام 

حمل �سدوره تنفيذ غرب عمان 

املحكومية / الدين.  432.273

املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دينار   

والفائدة ان وجدت

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

تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار اىل املحكوم 

له / الدائن

 �سركة ارام وهاكوب للت�سوير والتجارة 

وحممد  الب�ستاوي  يو�سف  املحامي  وكيله 

القالب 0782811188

املدة  هذه  انق�ست  واذا  اعاله  املبني  املبلغ 

الت�سويه  تعر�ض  او  املذكور  الدين  توؤدي  ومل 

مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم  القانونية 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك

ماأمور تنفيذ غرب عمان 

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صه للمدعى عليه 

/ بالن�صر

رقم الدعوى :1-2  )2019/2954 ( 

�صجل عام

الهيئة/ القا�صي ختام ح�صني توفيق احلجاج

ا�سم املدعى عليه وعنوانه : 

موؤيد روحي حممد ال�صحت
م�سجد  بجانب   – علندا  ابو   – عمان 

الو�سام  حمالت   – عفان  بن  عثمان 

للحلويات

الثالثاء   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

املوافق 2019/9/24 

ال�ساعه 9

والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

اجلنيدي   : املدعي  عليك  اقامها 

والقطناين

املوعد املحدد تطبق  فاذا مل حت�سر يف 

يف  عليها  املن�سو�ض  االحكام  عليك 

ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية .

مذكرة تبليغ حكم �صادرة عن حمكمة �صلح حقوق 

�صمال عمان 

رقم الدعوى 1-1 /)2747- 2019 ( – �صجل عام

تاريخ احلكم :  24 /06 /2019 
طالب التبليغ وعنوانه : �سركة مدار�ض النوابغ الدوليه 

من  – بالقرب  التل  و�سفي  – �ض  ال�سرقي  العلي  التالع  حي   / عمان 

مدار�ض البريقدار – بناية 178

 وكيله االأ�ستاذ عمر من�سور �سلمان العايد

 املطلوب تبليغه وعنوانه :   

االدهمي القادر  عبد  املعطي  عبد  القادر  •عبد 
عبداهلل  �صعيد  امني  •ليايل 

بناية   – نيفني  طلوع   – �سابقًا  اجلامعة   – رانيا  امللكة  �ض   / عمان 

13 - ط3

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

يف الدعوى والتي مل يرد عك�سها اأو ما يناق�سها وغري املعرت�ض عليها 

وحيث متكنت املدعية من اثبات دعواها، لذا تقرر املحكمة ما يلي:

املدين  القانون  من   )) و202   199(( املواد  باأحكام  عماًل  عمال  اأواًل:- 

واملواد     )10 ، و11و3/13/د ( من قانون البينات واملادة 1818 من جملة 

االأحكام العـــــــــــــــــدلية احلكم باإلزام املدعى عليهما ))عبدالقادر 

عبداهلل((  �سعيد  اأمني  وليايل  االأدهمي  عبدالقادر  عبداملعطي 

بالتكافل والت�سامن بتاأدية مبلغ وقدره )800 دينار( للمدعية.

ثانيًا:- عمال باأحكام املادة )161( من قانون اأ�سول املحاكمات املدنية 

ت�سمني املدعى عليهما بالتكافل والت�سامن الر�سوم وامل�ساريف.

املدنية  املحاكمات  اأ�سول  قانون  من   167 املادة  باأحكام  عمال  ثالثا: 

من  القانونية  بالفائدة  والت�سامن  بالتكافل  عليهما  املدعى  اإلزام 

تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.

املدنية  املحاكمات  اأ�سول  قانون  من   166 املادة  باأحكام  عمال   : رابعا 

بالتكافل  عليهما  املدعى  اإلزام  املحامني  نقابة  قانون  من   46 واملادة 

والت�سامن مببلغ )) 80 دينار(( بدل اأتعاب حماماة .

عليهما  املدعى  بحق  الوجاهي  ومبثابة  املدعي  بحق  وجاهيًا  قراراً 

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

امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم يف 2019/6/24

مذكرة تبليغ حكم �صادرة عن حمكمة �صلح حقوق 

غرب عمان 

رقم الدعوى 4-1 /)1884- 2019 ( – �صجل عام

تاريخ احلكم :  30 /05 /2019 

طالب التبليغ وعنوانه : �سركة امنيه للهواتف املتنقلة 

عمان / ال�سويفية – �سارع باري�ض – جممع 23 ط 1

القالب  وحممد  الب�ستاوي  يو�سف  االأ�ستاذ  وكيله   

 0782811188

 املطلوب تبليغه وعنوانه :   

�صهم �صميح فا�صل العبي�صات
عمان / بيادر وادي ال�سري – �سارع احمد عقله – الدره 

مول – بجانب معر�ض امنيه البيادر 

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

املحكمة ما يلي:-

االأحكام  جملة  من   )1818( املادة  باأحكام  عمال   .1

العدلية و املواد )87، 2/199، 202، 213 و 2/51/ج (  من 

البينات  قانون  من   )11  ،10( املواد  و  املدين  القانون 

املبلغ  للمدعية  يدفع  بان  عليه  املدعى  باإلزام  احلكم 

املدعى به والبالغ )278( دينار و)78( فل�ض.

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

نقابة  قانون  من   )4/46( واملادة  املدنية  املحاكمات 

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

ومبلغ 14 دينار بدل اأتعاب حماماة والفائدة القانونية 

من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.

حكما وجاهيا بحق املدعية قابال لال�ستئناف ومبثابة 

�سدر  لالعرتا�ض  قابال  عليه  املدعى  بحق  الوجاهي 

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

ابن احل�سني املعظم

وافهم علنا بتاريخ 2019/5/30



وزارة العدل

دائرة تنفيذ عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية: 

5-11 )2019/23304( �صجل عام ك
ا�سم املحكوم عليه املدين : 

رقيق ابو  �صالمه  ده�صان  • حممد 
رقيق ابو  �صالمه  ده�صان  •يو�صف 

عنوانه : عمان – الوحدات �سارع �سميه  

رقم االعالم 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 هاذا االخطار اىل املحكوم 

والفواكه  للخ�سار  العامود  باب   : الدائن  له 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�ض الت�سوية القانونية �ستقوم 

دائرة التنفيذ مببا�سرة املعامالت القانونية 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ عمان

وزارة العدل 

حمكمه �صلح جزاء عمان 

مذكرة تبليغ خال�صة حكم جزائي

رقم الدعوى : 5-3 )12823 – 2018 (�صجل عام
ا�سم امل�ستكي عليه : 

�ش  العامه  لال�صتثمارات  اخلليجية  •�صركة 
. م . ع / االردن

الرقم الوطني )200100406(

�صرى جمعه  اهلل  عبد  •حممد 
الرقم االثبات ال�سخ�سي )1003128273(

العنوان : عمان 

نوع اجلرم : االحتيال 

املتحدون  العرب  امل�ستثمرون  �سركة   : امل�ستكي  ا�سم 

واخرون 

خال�سه احلكم :

عماًل  املحكمة  تقرر  تقدم  ما  على   وتاأ�سي�سًا  وعليه 

املحاكمات  اأ�سول  قانون  من   177 املادة  باأحكام 

االإحتيال  بجرم  عليهما   امل�ستكى  اإدانة  اجلزائية 

من    417 و    76 املادتني  الأحكام  خالفًا  باال�سرتاك  

بايهام  املرتكب   الفعل  جل�سامة  و  العقوبات   قانون 

دينار  مليون   20 بحوايل  مالية  مبالغ  بدفع  امل�ستكية 

املحكمة  فيه  ت�سعد  ان  معه  ي�ستلزم  مما  تقريبًا 

بالعقوبة من احلد االأدنى باحلكم  عليهما  باحلب�ض 

مدة �سنتني  والر�سوم والغرامة مائتي  دينار والر�سوم 

و  دينار  خم�سمائة  الغرامة  و  حممد  عليه  للم�ستكى 

الر�سوم لل�سركة امل�ستكى عليها . 

حكمًا  غيابيًا بحق امل�ستكى عليهم قاباًل لالإعرتا�ض  

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

بتاريخ  ورعاه  اهلل  حفظه  احل�سني  ابن  الثاين 

2019/4/11

وزارة العدل 

حمكمه �صلح حقوق عمان 

مذكرة تبليغ حكم

رقم الدعوى : 5-1 )16315 – 2019 (�صجل عام

تاريخ احلكم : 2019/9/2
طالب التبليغ وعنوانه  : 

�سم�ض الدين ن�سري نورى االلو�سي

العنوان : عمان – تالع العلي بجانب فندق �سوفيا

املطلوب تبليغه وعنوانه :

نا�صر حكمت بديع نا�صر
عمان اجلاردنز قرب دائرة قا�سي الق�ساه 

خال�سه احلكم :

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

املواد  و  العدلية  االأحكام  جملة  من   )1818( املادة  باأحكام  عماًل   -1

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

حكمت  )نا�سر  عليه  املدعى  اإلزام  البينات  قانون  من  )10و1/11( 

نورى  ن�سري  الدين  �سم�ض   ( للمدعي  يوؤدي  باأن  نا�سر(   بديع 

االلو�سى ( مبلغ وقدره )9300( ت�سعة االف وثالثمائة  دينار .

املحاكمات  اأ�سول  قانون  من  و166(   161( املادة  باأحكام  عماًل   -2

املدعى  ت�سمني  املحامني  نقابة  قانون  من   )4/46( واملادة  املدنية 

حماماة   اأتعاب  بدل  دينار   )465( مبلغ  و  وامل�ساريف  الر�سوم  عليه 

للمدعي  .

املدعى  ت�سمني  التجارة  قانون  من   )186( املادة  باأحكام  عماًل   -3

عليه الفائدة القانونية املرتتبة على الكمبيالة مو�سوع الدعوى 

ال�سداد  وحتى   )2019/3/31( يف  والواقع  اال�ستحقاق  تاريخ  من 

التام . 

املدعى  تغرمي  التنفيذ  قانون  من  )7/اأ/4(  املادة  باأحكام  عماًل   -4

الف   )1860( قيمته  والبالغة  به  املحكوم  املبلغ  خم�ض  عليه 

وثمامنائة و�ستون دينار ل�سالح خزينة الدولة .

الوجاهي  ومبثابة  لال�ستئناف   قاباًل  املدعي  بحق  وجاهيًا  قراراً 

با�سم  علنًا  واأفهم  �سدر  لالعرتا�ض  قاباًل  عليه  املدعى  بحق 

ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك املعظم عبد اهلل الثاين حفظه اهلل 

بتاريخ 2019/9/2

وزارة العدل

دائرة تنفيذ عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 

)2019/23300( �صجل عام ك
ا�سم املحكوم عليه املدين : 

حممود �صالح فار�ش �صالح
�سارع   – اجلوفة  جبل   – عمان   : عنوانه 

االمام البخاري عمارة 51

رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ عمان

والر�سوم  دينار   40  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هاذا االخطار اىل املحكوم 

له الدائن : م�سطفى حممود �سليمان �سمارة  

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�ض الت�سوية القانونية �ستقوم 

دائرة التنفيذ مببا�سرة املعامالت القانونية 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ عمان

وزارة العدل

دائرة تنفيذ اربد

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-15  

)2019/11122( �صجل عام ك
ا�سم املحكوم عليه املدين : 

عبد املجيد راأفه عبد املجيد كل�ش
عنوانه : اربد – دوار البيا�سه موؤ�س�سه عبد 

املجيد كل�ض

رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 1

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ اربد

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 هاذا االخطار اىل املحكوم 

فتحي  حممد  الرحمن  عبد   : الدائن  له 

ال�سادق  املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�ض الت�سوية القانونية �ستقوم 

دائرة التنفيذ مببا�سرة املعامالت القانونية 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ اربد

وزارة العدل

دائرة تنفيذ �صحاب 

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-7  

)2019/1274( �صجل عام ع
ا�سم املحكوم عليه املدين : 

�صركة مرمره للتخلي�ش  
بالتوقيع  املفو�ض  يبلغ   – عمان   : عنوانه 

 – رقعه  ابو  حممد  رجب  الدين  �سيف  عنها 

نزيل مركز ا�سالح وتاهيل اجلويده 

رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 9993 

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ �سحاب

والر�سوم  دينار   17000  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هاذا االخطار اىل املحكوم 

واوالده  اجلبايل  فار�ض  �سركة   : الدائن  له 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�ض الت�سوية القانونية �ستقوم 

دائرة التنفيذ مببا�سرة املعامالت القانونية 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ �صحاب

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق غرب عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صه للمدعى عليه 

/ بالن�صر

رقم الدعوى :1-4    )2019/3144 

( �صجل عام

الهيئة/ القا�صي تاييد حممد ذياب 

اخلاليله

ا�سم املدعى عليه وعنوانه : 

موؤ�ص�صه جرار خلدمات ال�صحن
زهرة  بنايه  غو�سة  اهلل  عبد  –�سارع  عمان 

املدائن  

املوافق  االربعاء   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2019/9/25

ال�ساعه 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك املدعي : �سركة االلفيه للنقل الربي

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنية .

وزارة العدل

دائرة تنفيذ عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 

)2019/17403( �صجل عام ك
ا�سم املحكوم عليه املدين : 

خالد احمد مو�صى ح�صني
ام تينه  – حي  – اال�سرفيه  : عمان  عنوانه 

مل�ست�سفى  الطوارئ  مدخل  مقابل  اجلنوبي 

الب�سري ال�سارع اخللفي عمارة 21 ج

رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ عمان

والر�سوم  دينار   1200  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هاذا االخطار اىل املحكوم 

�سربه  حممد  اهلل  عبد  احمد   : الدائن  له 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�ض الت�سوية القانونية �ستقوم 

دائرة التنفيذ مببا�سرة املعامالت القانونية 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ عمان

وزارة العدل

دائرة تنفيذ �صحاب 

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-7  

)2019/1273( �صجل عام ع
ا�سم املحكوم عليه املدين : 

مهند �صالمه �صلمان العلمات
هورايزن  عمان  جمرك   – عمان   : عنوانه 

للتخلي�ض على الب�سائع 

رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 11672 

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ �سحاب

والر�سوم  دينار   7000  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هاذا االخطار اىل املحكوم 

واوالده  اجلبايل  فار�ض  �سركة   : الدائن  له 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�ض الت�سوية القانونية �ستقوم 

دائرة التنفيذ مببا�سرة املعامالت القانونية 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ �صحاب

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صه للمدعى عليه 

/ بالن�صر

رقم الدعوى :1-5   )2019/15320 

( �صجل عام

الهيئة/ القا�صي هبه غازي حممد املومني

ا�سم املدعى عليه وعنوانه : 

حممد فخري اديب اجليزاوي 
عمان –عابدون – دير غبار 

املوافق  االحد   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2019/9/22

ال�ساعه 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

ا�سماعيل  حممود  احمد   : املدعي  عليك 

القرنه

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنية .

وزارة العدل

دائرة تنفيذ غرب عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-4  

)2019/3449( �صجل عام ك
ا�سم املحكوم عليه املدين : 

خالد حت�صني فار�ش ال�صالح
عنوانه : عمان – مرج احلمام

رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 1

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ غرب عمان

والر�سوم  دينار   1450  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هاذا االخطار اىل املحكوم 

القيم  ومدر�سة  رو�سه  �سركة    : الدائن  له 

الرتبوية  املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�ض الت�سوية القانونية �ستقوم 

دائرة التنفيذ مببا�سرة املعامالت القانونية 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ غرب عمان
وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2  

)2019/4629( �صجل عام ك
ا�سم املحكوم عليه املدين : 

ا�صالم عاطف حممد عبد اخلالق 
عنوانه : عمان –الوحدات – دخلة �سحاب 

رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 1.2.3

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�سوم  دينار   3000  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هاذا االخطار اىل املحكوم 

املبلغ  خالف   علي  فتوح  �سالح   : الدائن  له 

املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�ض الت�سوية القانونية �ستقوم 

دائرة التنفيذ مببا�سرة املعامالت القانونية 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2  

)2019/4464( �صجل عام ك
ا�سم املحكوم عليه املدين : 

عامر جمعه خليل يو�صف 
عنوانه : عمان – جبل الزهور 

رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 1

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�سوم  دينار   500  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هاذا االخطار اىل املحكوم 

له الدائن : غاده ا�سعد فوؤاد ابو ال�سعود  املبلغ 

املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�ض الت�سوية القانونية �ستقوم 

دائرة التنفيذ مببا�سرة املعامالت القانونية 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ الئحه دعوى وموعد جل�صه 

للمدعى عليه / بالن�صر

رقم الدعوى :1-2  )2019/3068 ( 

�صجل عام

الهيئة/ القا�صي عوده احمد كرمي 

احل�صامي  
طالب التبليغ وعنوانه : 

ا�صرف حنفي حممود حممد 
عنوانه : عمان

ا�سماعيل  وليد   : وعنوانه  تبليغه  املطلوب 

علي الطباخي 

ملحمه  بجانب  اجلمرك   – عمان   : عنوانه 

احمد النعيمي 

املو�سوع  : مطالبه ماليه 

االوراق املطلوب تبليغها مع قائمه البينات

املوافق  اخلمي�ض  يوم  ح�سورك  يقت�سى 

2019/9/26 ال�ساعه 9

للنظر يف الدعوى رقم اعاله فاذا مل حت�سر 

او تر�سل وكيال عنك تطبق عليك االحكام 

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

وقانون ا�سول املحاكمات املدنية .

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ الئحه دعوى وموعد جل�صه 

للمدعى عليه / بالن�صر

رقم الدعوى :1-2  )2019/3067 ( 

�صجل عام

الهيئة/ القا�صي حممد هزاع فالح احلجايا  

طالب التبليغ وعنوانه : 

ا�صرف حنفي حممود حممد 
عنوانه : عمان

املطلوب تبليغه وعنوانه : مراد جوده احمد 

جوده

عنوانه : عمان – الطيبه – العلكومية  

املو�سوع  : مطالبه ماليه 

االوراق املطلوب تبليغها مع قائمه البينات

املوافق  الثالثاء  يوم  ح�سورك  يقت�سى 

2019/9/24 ال�ساعه 9

للنظر يف الدعوى رقم اعاله فاذا مل حت�سر 

او تر�سل وكيال عنك تطبق عليك االحكام 

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

وقانون ا�سول املحاكمات املدنية .

وزارة العدل

دائرة تنفيذ عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 

)2018/13187( �صجل عام ك
ا�سم املحكوم عليه املدين : 

جمدي احمد �صليم فيا�ش
عنوانه : عمان –را�ض العني – بجانب �سركه 

ليما للمياه – ك�سك العوا�سي ملواد البناء

رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 28 

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 هاذا االخطار اىل املحكوم 

املبلغ  البكري  عمر  ن�سار  يا�سر   : الدائن  له 

املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�ض الت�سوية القانونية �ستقوم 

دائرة التنفيذ مببا�سرة املعامالت القانونية 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ عمان

وزارة العدل

دائرة تنفيذ �صمال عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-1  

)2019/6100( �صجل عام �ش
ا�سم املحكوم عليه املدين : 

عبد اهلل عبد املعطي ابراهيم 

�صعث
مقابل  الرو�سة  –�ساحيه  عمان   : عنوانه 

م�سجد الرو�سه بنايه رقم 20 ط 3

 1-1  : التنفيذي  ال�سند  االعالم  رقم 

2018/2862 �سجل عام

تاريخه : 2019/1/31

حمل �سدوره : تنفيذ �سمال عمان

والر�سوم  دينار   5000  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هاذا االخطار اىل املحكوم 

له الدائن : حممد طلب �سعيد العب�سي املبلغ 

املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�ض الت�سوية القانونية �ستقوم 

دائرة التنفيذ مببا�سرة املعامالت القانونية 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ �صمال عمان

وزارة العدل

حمكمه �صلح جزاء �صحاب

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه مدعى باحلق 

ال�صخ�صي / بالن�صر

رقم الدعوى :3-7  )2019/1221 ( 

�صجل عام

الهيئة/ القا�صي نور الدين ب�صام حممد 

الزعبي 
ا�سم امل�ستكى عليه وعنوانه : 

حممود حممد حممود عوي�صات
�سحاب – دوار الرجيب  

الذم   )359( القدح   )360( التحقري   : التهمه 

)358(

املوافق  االثنني   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2019/9/30

ال�ساعه 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

احمد  حممد   : وم�ستكي  العام  احلق  عليك 

ح�سن �سويدان

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائيه

وزارة العدل

دائرة تنفيذ عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 

)2019/22442( �صجل عام ب
ا�سم املحكوم عليه املدين : 

ماهر علي احمد عو�ش
�سارع  ال�سري  وادي  بيادر   – عمان   : عنوانه 

عبد اهلل رجب 

 2-5  : التنفيذي  ال�سند  االعالم  رقم 

2019/686 �سجل عام 

تاريخه : 2019/3/12

حمل �سدوره : تنفيذ عمان

والر�سوم  دينار   10660  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هاذا االخطار اىل املحكوم 

والفواكه  للخ�سار  العامود  باب   : الدائن  له 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�ض الت�سوية القانونية �ستقوم 

دائرة التنفيذ مببا�سرة املعامالت القانونية 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ عمان

وزارة العدل

دائرة تنفيذ �صحاب 

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-7  

)2019/1275( �صجل عام ع
ا�سم املحكوم عليه املدين : 

�صركة هورايزن لل�صحن 
– �ض 12  – املنطقة احلرة  عنوانه : الزرقاء 

 – – بناء رقم 22  – مقابل �سركة مر�سيد�ض 
معر�ض هورايزن لل�ساحنات

رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 14257 �سجل 

عام

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ �سحاب

والر�سوم  دينار   27000  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هاذا االخطار اىل املحكوم 

واوالده  اجلبايل  فار�ض  �سركة   : الدائن  له 

املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�ض الت�سوية القانونية �ستقوم 

دائرة التنفيذ مببا�سرة املعامالت القانونية 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ �صحاب

وزارة العدل

حمكمه �صلح جزاء غرب عمان

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه مدعى عليه 

باحلق ال�صخ�صي / بالن�صر

رقم الدعوى :3-4  )2019/5944 ( 

�صجل عام

الهيئة/ القا�صي ر�صا �صهيل احمد النا�صر 

ا�سم امل�ستكى عليه وعنوانه : 

جواد حممد مبدا جرار 
زهرة  بنايه  غو�سة  اهلل  عبد  –�سارع  عمان 

املدائن  

التهمه �سيك ال يقابله ر�سيد )421(

املوافق  االربعاء   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2019/9/25

ال�ساعه 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك احلق العام وم�ستكي : �سركة االلفيه 

للنقل الربي

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائيه

حمكمة �صلح حقوق ناعور

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه/

بالن�صر

رقم الدعوى: 1-6/)2019-327(-

�صجل عام

الهيئة/القا�صي: جمانه جمال ابراهيم 

امل�صري

ا�سم املدعى عليه وعنوانه:

 عمر وليد خليل عباد

ناعور - حي ال�سهيد

املوافق  االأربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

9 للنظر يف الدعوى رقم  ال�ساعة   2019/9/25

�سركة  املدعي  عليك  اأقامها  والتي  اأعاله 

اال�سراء للتعليم واال�ستثمار

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االأحكام 

ال�سلح وقانون اأ�سول املحاكمات املدنية.

حمكمة �صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه/

بالن�صر

رقم الدعوى: 1-2/)2019-2933(-

�صجل عام

الهيئة/القا�صي: عودة اأحمد كرمي 

احل�صامي

ا�سم املدعى عليه وعنوانه:

 �صند ح�صن حممود الطالفيح

عمان - جاوا - �سارع جاوا قرب م�سجد خباب 

بن االرث

املوافق  اخلمي�ض  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

9 للنظر يف الدعوى رقم  ال�ساعة   2019/9/26

�سركة  املدعي  عليك  اأقامها  والتي  اأعاله 

اال�سراء للتعليم واال�ستثمار

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االأحكام 

ال�سلح وقانون اأ�سول املحاكمات املدنية.

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2  

)2019/4901( �صجل عام ك
ا�سم املحكوم عليه املدين : 

ال�صاليطه احمد  عوده  •احمد 
ال�صاليطه عوده  احمد  •عامر 

زيد  بن  حديث  �سارع   – عمان   : عنوانه 

مقابل ا�سواق فجر االمل – القوي�سمه  

رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 1.2.3.

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�سوم  دينار   450  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هاذا االخطار اىل املحكوم 

خليل  ه�سام  حممد  عزام   : الدائن  له 

ال�ساحلي  املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�ض الت�سوية القانونية �ستقوم 

دائرة التنفيذ مببا�سرة املعامالت القانونية 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل

حمكمه �صلح جزاء عمان

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه مدعي باحلق 

ال�صخ�صي / بالن�صر

رقم الدعوى :3-5  )2019/14505 

( �صجل عام

الهيئة/ القا�صي وائل تركي �صامل عنيزات 
ا�سم امل�ستكى عليه وعنوانه : 

1-يزيد حممد زهدي حممود

2- حممد داود حميدان حميدان
عمان – �ساحيه اليا�سمني 

التهمه : �سيك ال يقابله ر�سيد )421(

املوافق  الثالثاء   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2019/9/24

ال�ساعه 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

علي  مو�سى   : وم�ستكي  العام  احلق  عليك 

حممد الوح�ض

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائيه

وزارة العدل

دائرة تنفيذ �صرق عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية : 11-3  

)2019/5949( �صجل عام 
ا�سم املحكوم عليه املدين : 

علي احمد ح�صني منر
مقابل   – البطحاء  –ماركا  عمان   : عنوانه 

�سوبر ماركت اجلمل الطائر

رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 1

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ �سرق 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 هاذا االخطار اىل املحكوم 

الرحمن  عبد  يعقوب  ان�ض   : الدائن  له 

مو�سى املبلغ املبني اعاله 

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

املذكور او تعر�ض الت�سوية القانونية �ستقوم 

دائرة التنفيذ مببا�سرة املعامالت القانونية 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ �صرق عمان

وزارة العدل

حمكمه �صلح جزاء اربد

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه / بالن�صر

رقم الدعوى :3-15  )2019/9158 

( �صجل عام

الهيئة/ القا�صي ا�صامه را�صي عبد الهادي 

الطراونه 
ا�سم امل�ستكى عليه وعنوانه : 

حممد عبد الروؤوف عبد الرحيم 

ابو حجله
اربد – �سارع الها�سمي 

التهمه : �سيك ال يقابله ر�سيد )421(

املوافق  االثنني   : يوم  ح�سورك  يقت�سى 

 2019/9/23

ال�ساعه 9

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

ا�سحق  زيد   : وم�ستكي  العام  احلق  عليك 

حممود النواي�سه

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائيه

حمكمة �صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه/

بالن�صر

رقم الدعوى: 1-2/)2019-2932(-

�صجل عام

الهيئة/القا�صي: حممد هزاع فالح احلجايا

ا�سم املدعى عليه وعنوانه:

 ق�صي را�صد عبد العزيز العومير

الها�سمي  ا�سالم  اأبو  �سارع   - جاوا   - عمان 

بجانب مطعم الرفاتي

املوافق  اخلمي�ض  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

9 للنظر يف الدعوى رقم  ال�ساعة   2019/9/26

�سركة  املدعي  عليك  اأقامها  والتي  اأعاله 

اال�سراء للتعليم واال�ستثمار

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االأحكام 

ال�سلح وقانون اأ�سول املحاكمات املدنية.

حمكمة �صلح حقوق ناعور

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه/

بالن�صر

رقم الدعوى: 1-6/)2019-326(-

�صجل عام

الهيئة/القا�صي: �صليمان بركات عبد 

الرحمن البخيت

ا�سم املدعى عليه وعنوانه:

 حممود حممد عوده ال�صهوان

ناعور - اأم الب�ساتني

املوافق  االأربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

9 للنظر يف الدعوى رقم  ال�ساعة   2019/9/25

�سركة  املدعي  عليك  اأقامها  والتي  اأعاله 

اال�سراء للتعليم واال�ستثمار

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االأحكام 

ال�سلح وقانون اأ�سول املحاكمات املدنية.

اإعالن بيع  رابع  ملدة خم�صــة ع�صر  يوما �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية  جنوب عمان  يف الق�صية التنفيذية رقم  

) 2018/5163 ع (   واملتكونة بني الدائن  بنك االحتاد  وكالوؤه املحامون 

اأيهم حمارنة و عمار البقور  و�صامر العطيات  

و املدين : �صو�صن عبداهلل عبد الرحيم الب�صتنجي   

يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني وعن طريق هذه الدائرة كامل ال�سقة رقم ) 201 (    الكائنة �سمن البناء املقام على 

قطعة االأر�ض رقم ) 698 ( حو�ض  ) 1 / اأبو القعفور  ( قرية  ) اأم ق�سري و املقابلني ( من اأرا�سي جنوب عمان والعائدة ملكيتها للمدين 

�سو�سن عبداهلل عبد الرحيم الب�ستنجي   لقاء دين الدائن بنك االحتاد  وذلك مبوجب �سند تاأمني دين مقابل اأموال غري منقولة رقم 

) 1813 (        بتاريخ  ) 2016/11/6 ( بقيمة ) 58400( ثمانية و خم�سون األف و اأربعمائة  دينار والر�سوم وامل�ساريف والفائدة والعمولة  

واملنظم لدى دائرة ت�سجيل ارا�سي جنوب عمان .

اوال :-  تفا�سيل املوقع :

- يقع العقار يف منطقة اأم ق�سري و املقابلني يف منطقة �سكنية جيدة �سكن )ب( حتيط بها االأبنية ال�سكنية و تقع على �سارع ال�سهيد 

غازي بني يون�ض مفتوح جزء منه و معبد و �سارع �سمال القطعة )�سارع حممد �سالمة الغرير ( رقم البناء ترميز االأمانة )26( و تقع 

اىل ال�سرق من رو�سة و مدار�ض الهدى املحمدي اجلديدة مب�سافة 200 مرت تقريبا ت�سله كافة اخلدمات .

ثانيا :- ال�سقة مو�سوع و�سع اليد :-

ال�سقة مو�سوع الدعوى هي ال�سقة اجلنوبية من الطابق االأر�سي عدا �سطحها من البناء اجلنوبي و البالغ م�ساحتها 148 مرت مربع و 

هي �سقة �سكنية من �سمن بناء مكون من اأربع طوابق و طابق خدمات و مواقف �سيارات , نوع االأر�ض طوابق و �سقق )رقم ال�سقة 

201( و مقام على قطعة االر�ض عمارتني �سكنيتني �سمالية و جنوبية و يقدر عمر البناء باأربع �سنوات واجهتها االأربعة من احلجر 

حمامات  ثالثة   و  نوم  غرف  ثالث  و  �سالون  و  �سالة  من  مكونة  ال�سقة  و  مب�سعد  خمدومة  العمارة  و  خمدومة  العمارة  و  النظيف 

�سبوتات  اإنارة  و  خ�سب  ال�سقف  و  بقرميد  م�سقوف  مربع  مرت   50 م�ساحته  ترا�ض  و  �سيوف  حمام  و  عائلة  حمام  و  ما�سرت  اإحداهما 

�سفلية  و  علوية  خزائن   ( راكب  مطبخ  و  الدرج  بيت  جهة  من  لل�سقة  ثاين  مدخل  و  رخام  درج  مع  �سقف  مع  الزجاج  من  واجهته 

النوع  من  �سرياميك  لل�سقف  جدران  و  اأر�سيات  و  هواء  �سفاط  و  بال�سقف  اإنارة  ديكورات  و  اجلرانيت  من  �سفرة  طاولة  مع  مالمني 

اأر�سيات و جدران �سرياميك و مغ�سلة  اأجزاء احلمام  ال�ساور و باقي  �ساور, زجاج فا�سل بني   , , مقعدة  اجليد ( احلمامات)مغ�سلة 

حمام املا�سرت على �سكل خزانة( ت�سطيبات ال�سقة �سوبر ديلوك�ض )دهان الغرف كات�سيز( و �سقف ال�سالة و ال�سالون جب�سنبورد و 

يوجد بها �سبوتات اإنارة بال�سقف و بحرات يف �سقف ال�سالة و ال�سالون و اأر�سيات ال�سقة �سرياميك 40x40 �سم و غرف النوم �سرياميك 

اأباجورات عادي و زجاج ال�سبابيك دبل جال�ض و متوفر لل�سقة كراج �سيارة م�ستقل يف االأرتداد من  باركيه و ال�سبابيك املنيوم و 

اجلهة اجلنوبية .  

ثالثا :- تقدير قيمة ال�سقة :- 

بناء على ك�سف اخلرباء احل�سي و على �سوء ما ذكر من موا�سفات لل�سقة و م�ساحتها و تنظيمها و موقعها و اخلدمات املتوفرة و على 

عقاريني  كمقدرين  املنطقة  يف  خربتهم  و  اخلرباء  معرفة  �سوء  على  و  لها  املجاورة  املناطق  و  املنطقة  يف  الدارجة  االأ�سعار  �سوء 

اأهل املنطقة و املكاتب العقارية القريبة و اأخر  اأ�سعار املنطقة و االإ�ستئنا�ض باالأ�سعار من  و على اإطالع و متابعة دائمة لالأ�سعار و 

البيوعات يف دائرة االأرا�سي و امل�ساحة و بعد اإعتماد ا�سلوب املقارنه يف التقدير اي مقارنة ال�سقة مو�سوع الدعوى مع مثيالتها من 

ال�سقق باملنطقة مع مراعاة الفرق بني ال�سقق مو�سوع املقارنة و ال�سقة مو�سوع الدعوى 

فقد قدر اخلرباء �سعر املرت املربع الواحد عند و�سع اليد على ال�سقة و البالغ م�ساحتها 148 مرت مربع �سامال �سعر االر�ض و اخلدمات 

و الرتا�ض امل�سقوف مببلغ 390 دينار للمرت املربع الواحد لل�سقة لتكون القيمة االأجمالية 148 مرت مربع X 390 دينار = 57720 دينار 

)�سبعة و خم�سون األفا و �سبعمائة و ع�سرون دينار ( 

علما باأنه قد متت املزاودة من قبل املزاود االأخري ال�سيد  حممد مو�سى �سليمان اخلطيب مببلغ 28900 دينار 

اليوم  وعليه فمن له الرغبة باملزاودة عليه مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية جنوب عمان خالل مدة  خم�سة ع�سر يوما من 

% من القيمة املقدرة لل�سقة عند  التايل لتاريخ ن�سر هذا االعالن يف �سحيفتني يوميتني حمليتني م�سطحبا معه تاأمني بقيمة 10 

و�سع اليد تاأمينا للدخول باملزاد على اأن ال يقل بدل ال�سم عن 2% من بدل اخر مزاد  علما باأن اأجور الداللة والطوابع تعود على 

املزاود االأخري .

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية جنوب عمان  












