حمكمة بداية جزاء  -جنح ال�ضريبة
مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر
رقم الدعوى/ 17 - 47 :
(� - )2020 - 910سجل عام الهيئة/
القا�ضي :نان�سي عالء الدين حممد
الداغ�ستاين

ا�سم الظنني:

� -1شركة رافع �صوافطة و�شركاه.
 -2حممد توفيق علي �صوافطة.
 -3علي رافع �صوافطة.
 -4رافع علي توفيق �صوافطة.

حمكمة بداية جزاء  -جنح ال�ضريبة
مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر
رقم الدعوى/ 17 - 47 :
(� - )2020 - 1127سجل عام الهيئة/
القا�ضي :لبنى علي بركات االبراهيم

حمكمة بداية جزاء  -جنح ال�ضريبة
مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر
رقم الدعوى/ 17 - 47 :
(� - )2020 - 1018سجل عام الهيئة/
القا�ضي :بالل عبد العزيز عبد اهلل
ال�ساكت

� -1شركة حممد عبد اهلل �سليمان م�صطفى
و�شريكه.
 -2م�صطفى عبد اهلل �سليمان م�صطفى.

� -1سندرا �سليم حماده.
 -2خالد عبد اهلل الهاجري.

ا�سم الظنني:

ا�سم الظنني:

العنوان :عمان/اربد � -شارع ايدون.
التهمة :التهرب ال�ضريبي للمرة
الأولى (.)31
يقت�ضي ح�ضورك يوم االحد املوافق
 2020/12/27ال�ساعة  09:00للنظر يف
الدعوى رقم �أعاله التي اقامها عليك
احلق العام وم�شتكي
ف�إذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تنفذ
بحقك الأحكام املن�صو�ص عليها يف
القانون وقانون ا�صول املحاكمات
اجلزائية.

العنوان :الر�صيفة/الر�صيفة  -رقم
الهاتف0777885592 :
التهمة :تهرب �ضريبي
يقت�ضي ح�ضورك يوم اخلمي�س
املوافق  2020/12/31ال�ساعة 09:00
للنظر يف الدعوى رقم �أعاله التي
اقامها عليك احلق العام وم�شتكي
ف�إذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تنفذ
بحقك الأحكام املن�صو�ص عليها يف
القانون وقانون ا�صول املحاكمات
اجلزائية.

العنوان :عمان/غري مقبو�ض عليها
و�آخر عنوان لها :تالع العلي وام
ال�سماق وخلدا  -حي بركة � -شارع
امللكة رانيا  -ت -065631030 :
0796230015
التهمة :التهرب ال�ضريبي للمرة
االولى (.)31
يقت�ضي ح�ضورك يوم اخلمي�س
املوافق  2020/12/31ال�ساعة 09:00
للنظر يف الدعوى رقم �أعاله التي
اقامها عليك احلق العام وم�شتكي
ف�إذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تنفذ
بحقك الأحكام املن�صو�ص عليها يف
القانون وقانون ا�صول املحاكمات
اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء  -جنح ال�ضريبة

حمكمة بداية جزاء  -جنح ال�ضريبة

حمكمة بداية جزاء  -جنح ال�ضريبة

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر

رقم الدعوى/ 17 - 47 :

رقم الدعوى/ 17 - 47 :

(� - )2020 - 1060سجل عام الهيئة/

(� - )2020 - 1059سجل عام الهيئة/

القا�ضي :ح�سام حممد علي عليان

القا�ضي :ح�سام حممد علي عليان

رقم الدعوى/ 17 - 47 :
(� - )2020 - 891سجل عام الهيئة/
القا�ضي :معايل زياد حممد �سعد الدين
ا�سم الظنني:

ا�سم الظنني:

ا�سم الظنني:

� -1شركة عوده احلموز واخوانه.

 -1ب�شار حممد �صالح ال�شب غري مقبو�ض

 -1هيثم عي�سى مر�شد جديع.

 -2عوده جميل حممد احلموز.

عليه.

� -2شركة اجلودة لتجارة الكري�ستال.

 -3عثمان جميل حممد احلموز.

� -2شركة االتكال لتجارة املواد اخلام.

العنوان :عمان/منطقة بدر/حي الذراع -

العنوان :عمان/ماركا  -حي حمزه  -رقم

رقم الهاتف.0796108686 :

الهاتف0786078112 :

التهمة :التهرب ال�ضريبي للمرة االولى

التهمة :التهرب ال�ضريبي للمرة االولى

العنوان :عمان.
التهمة :تهرب �ضريبي.

حمكمة بداية جزاء  -جنح ال�ضريبة
مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر
رقم الدعوى/ 17 - 47 :
(� - )2020 - 1107سجل عام الهيئة/
القا�ضي :ح�سام حممد علي عليان
ا�سم الظنني:

 -1عماد ابراهيم �صالح من�صور غري
مقبو�ض عليه.
� -2شركة ا�سواق دارفور للمواد الغذائية
والتموينية.
العنوان :عمان/طرببور  -مقابل
ا�سكان ال�صحفيني  -بوابة رقم .33
التهمة :تهرب �ضريبي.
يقت�ضي ح�ضورك يوم اخلمي�س
املوافق  2020/12/31ال�ساعة 09:00
للنظر يف الدعوى رقم �أعاله التي
اقامها عليك احلق العام وم�شتكي
ف�إذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تنفذ
بحقك الأحكام املن�صو�ص عليها يف
القانون وقانون ا�صول املحاكمات
اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء  -جنح ال�ضريبة
مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر
رقم الدعوى/ 17 - 47 :
(� - )2020 - 1106سجل عام الهيئة/
القا�ضي :ح�سام حممد علي عليان
ا�سم الظنني:

� -1شركة عالء العمد ومروان ناجي
و�شركاهم.
 -2مروان يو�سف حممد ناجي.
 -3عالء عز الدين عبد الرحمن العمد
العنوان :عمان/ال�شمي�ساين قرب حدائق
امللك عبد اهلل.
التهمة :التهرب ال�ضريبي للمرة االولى

يقت�ضي ح�ضورك يوم االربعاء املوافق

(.)31

(.)31

 2020/12/30ال�ساعة  09:00للنظر يف

يقت�ضي ح�ضورك يوم اخلمي�س املوافق

يقت�ضي ح�ضورك يوم اخلمي�س املوافق

الدعوى رقم �أعاله التي اقامها عليك احلق

 2020/12/31ال�ساعة  09:00للنظر يف

 2020/12/31ال�ساعة  09:00للنظر يف

الدعوى رقم �أعاله التي اقامها عليك احلق

الدعوى رقم �أعاله التي اقامها عليك احلق

العام وم�شتكي

العام وم�شتكي

العام وم�شتكي

العام وم�شتكي

(.)31
يقت�ضي ح�ضورك يوم اخلمي�س املوافق
 2020/12/31ال�ساعة  09:00للنظر يف
الدعوى رقم �أعاله التي اقامها عليك احلق

حمكمة بداية جزاء  -جنح ال�ضريبة

حمكمة بداية جزاء  -جنح ال�ضريبة

حمكمة بداية جزاء  -جنح ال�ضريبة

حمكمة بداية جزاء  -جنح ال�ضريبة

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر

رقم الدعوى/ 17 - 47 :

رقم الدعوى/ 17 - 47 :

رقم الدعوى/ 17 - 47 :

رقم الدعوى/ 17 - 47 :

(� - )2020 - 1118سجل عام الهيئة/

(� - )2020 - 1122سجل عام الهيئة/

(� - )2020 - 914سجل عام الهيئة/

(� - )2020 - 1074سجل عام الهيئة/

القا�ضي :ح�سام حممد علي عليان
ا�سم الظنني:

القا�ضي :ح�سام حممد علي عليان
ا�سم الظنني:

القا�ضي :معايل زياد حممد �سعد الدين

� -1شركة الد�سوقي للتجارة.

�شركة الغرابلي التجارية.

 -2جمال عبد الرحيم د�سوقي كنعان.

العنوان :عمان/املهاجرين  -ج�سر

 -2م�صعب حممد عارف بني ملحم.

 -3تي�سري عبد الرحيم د�سوقي كنعان.
الهاتف0795477461 :
التهمة :تهرب �ضريبي.
يقت�ضي ح�ضورك يوم اخلمي�س املوافق
 2020/12/31ال�ساعة  09:00للنظر يف

املهاجرين  -رقم الهاتف0795558140 :
التهمة :التهرب ال�ضريبي للمرة
االولى (.)31
يقت�ضي ح�ضورك يوم اخلمي�س
املوافق  2020/12/31ال�ساعة 09:00
للنظر يف الدعوى رقم �أعاله التي

ا�سم الظنني:

 -1جمعية ريف عنجرة التعاونية متعددة
االغرا�ض.

 -3با�سم حممد عبد القادر ملحم.
العنوان :اربد
التهمة :التهرب ال�ضريبي للمرة االولى
(.)31
يقت�ضي ح�ضورك يوم االربعاء املوافق
 2020/12/30ال�ساعة  09:00للنظر يف

 -2حممد علي فالح ال�صمادي.
العنوان :عمان.
التهمة :التهرب ال�ضريبي للمرة االولى
(.)31
يقت�ضي ح�ضورك يوم االحد املوافق
 2020/12/27ال�ساعة  09:00للنظر يف

اقامها عليك احلق العام وم�شتكي

الدعوى رقم �أعاله التي اقامها عليك احلق

العام وم�شتكي

ف�إذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تنفذ

العام وم�شتكي

ف�إذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك

بحقك الأحكام املن�صو�ص عليها يف

العام وم�شتكي

ف�إذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك

الأحكام املن�صو�ص عليها يف القانون وقانون

القانون وقانون ا�صول املحاكمات

ف�إذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك

الأحكام املن�صو�ص عليها يف القانون وقانون

الأحكام املن�صو�ص عليها يف القانون وقانون

ا�صول املحاكمات اجلزائية.

اجلزائية.

ا�صول املحاكمات اجلزائية.

ا�صول املحاكمات اجلزائية.

الدعوى رقم �أعاله التي اقامها عليك احلق

حمكمة بداية جزاء  -جنح ال�ضريبة

حمكمة بداية جزاء  -جنح ال�ضريبة

حمكمة بداية جزاء  -جنح ال�ضريبة

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر

رقم الدعوى/ 17 - 47 :

رقم الدعوى/ 17 - 47 :

رقم الدعوى/ 17 - 47 :

(� - )2020 - 1075سجل عام الهيئة/

(� - )2020 - 911سجل عام الهيئة/

(� - )2020 - 1140سجل عام الهيئة/

القا�ضي :ح�سام حممد علي عليان

القا�ضي :معايل زياد حممد �سعد الدين.

ا�سم الظنني:

القا�ضي :احمد عبد املهدي امني
الفاعوري

ا�سم الظنني:

 -1وليد خليل احمد خليل  -غري
مقبو�ض عليه.

� -1شركة �سياتل لت�سويق و�صناعة
اللوحات االعالنية.

� -2شركة االولى ل�صناعة الكرتون.
العنوان :عمان/وادي ال�سري/حي اجلندويل
 رقم الهاتف079441115/5819845 :التهمة :التهرب ال�ضريبي للمرة االولى
(.)31
يقت�ضي ح�ضورك يوم اخلمي�س املوافق
 2020/12/31ال�ساعة  09:00للنظر يف
الدعوى رقم �أعاله التي اقامها عليك احلق

ا�سم الظنني:

� -1شركة توري�س ادفان�سد انرتبرايز
�سوليو�شن.

 -2اجمد يا�سني احمد حمد.
العنوان :عمان
التهمة :التهرب ال�ضريبي للمرة االولى
(.)31
يقت�ضي ح�ضورك يوم االربعاء املوافق
 2020/12/30ال�ساعة  09:00للنظر يف
الدعوى رقم �أعاله التي اقامها عليك احلق

الدعوى رقم �أعاله التي اقامها عليك احلق

حمكمة بداية جزاء  -جنح ال�ضريبة
مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر
رقم الدعوى/ 17 - 47 :
(� - )2020 - 909سجل عام الهيئة/
القا�ضي :معايل زياد حممد �سعد الدين
ا�سم الظنني:

�شاهر خالد عايد عو�ض اهلل.

 -2ا�شور الي�شا.
العنوان :عمان/عمان/ال�صويفية.
التهمة :التهرب ال�ضريبي للمرة االولى
(.)31
يقت�ضي ح�ضورك يوم االربعاء املوافق
 2020/12/30ال�ساعة  09:00للنظر يف
الدعوى رقم �أعاله التي اقامها عليك احلق

العام وم�شتكي

العام وم�شتكي

العام وم�شتكي

الأحكام املن�صو�ص عليها يف القانون وقانون

ف�إذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك

ف�إذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك

ف�إذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك

ف�إذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك

ف�إذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك

ف�إذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك

الأحكام املن�صو�ص عليها يف القانون وقانون

الأحكام املن�صو�ص عليها يف القانون وقانون

الأحكام املن�صو�ص عليها يف القانون وقانون

الأحكام املن�صو�ص عليها يف القانون وقانون

الأحكام املن�صو�ص عليها يف القانون وقانون

الأحكام املن�صو�ص عليها يف القانون وقانون

ا�صول املحاكمات اجلزائية.

ا�صول املحاكمات اجلزائية.

ا�صول املحاكمات اجلزائية

ا�صول املحاكمات اجلزائية.

ا�صول املحاكمات اجلزائية.

ا�صول املحاكمات اجلزائية.

ا�صول املحاكمات اجلزائية.

ف�إذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك

الداغ�ستاين

ا�سم الظنني:

� -1شركة حياة اربد للمطاعم.

العنوان :اربد�/سوق احلدادين  -رقم

القا�ضي :نان�سي عالء الدين حممد

املهنة� :صاحب �شركة بال.
العنوان :حتويل البيانات/غري
معروف.
التهمة :التهرب ال�ضريبي للمرة
االولى (.)31
يقت�ضي ح�ضورك يوم االربعاء
املوافق  2020/12/30ال�ساعة 09:00
للنظر يف الدعوى رقم �أعاله التي
اقامها عليك احلق العام وم�شتكي
ف�إذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تنفذ
بحقك الأحكام املن�صو�ص عليها يف
القانون وقانون ا�صول املحاكمات
اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء  -جنح ال�ضريبة

حمكمة بداية جزاء  -جنح ال�ضريبة

حمكمة اال�ستئناف ال�ضريبية

حمكمة اال�ستئناف ال�ضريبية

حمكمة بداية جزاء  -جنايات

مذكرة تبليغ موعد جل�سة (للمدعى

مذكرة تبليغ موعد جل�سة (املدعى عليه)

حمكمة بداية جزاء  -جنح ال�ضريبة

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للم�ست�أنف �ضده

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للم�ست�أنف �ضده

(جنايات �صغرى) عجلون

عليهما) �صادرة عن

�صادرة عن

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر

رقم الدعوى/ 17 - 47 :

رقم الدعوى/ 17 - 47 :

رقم الدعوى- )2020-800(/18-81 :

رقم الدعوى- )2020-795(/18-81 :

(� - )2020 - 962سجل عام الهيئة/

(� - )2020 - 899سجل عام الهيئة/

�سجل عام الهيئة/القا�ضي :الهيئة االولى

القا�ضي :معايل زياد حممد �سعد الدين

القا�ضي :معايل زياد حممد �سعد الدين

ا�سم الظنني:

�سجل عام الهيئة/القا�ضي :الهيئة االولى
ا�سم امل�ست�أنف �ضده:

انعام احمد نور البخاري

ا�سم الظنني:

بالل جمال طه �سالمه.
العنوان :عي.

عماد احمد �صالح دردور.
العنوان :عمان/اربد

التهمة :تهرب �ضريبي.

التهمة :التهرب ال�ضريبي للمرة االولى

يقت�ضي ح�ضورك يوم االثنني املوافق

(.)31

 2020/12/28ال�ساعة  09:00للنظر يف

يقت�ضي ح�ضورك يوم االربعاء املوافق

غري مقبو�ض عليها.
رقم االثبات ال�شخ�صي :اجلن�سية
عنوانه:

عمان/الطرة

هاتف:

ا�سم امل�ست�أنف �ضده:

� -1شركة الهجني لال�سترياد والت�صدير.
 -2هدى �سامح كرمي املجايل.
 -3معتز طارق حممود الب�سطامي.
رقم االثبات ال�شخ�صي :اجلن�سية
عنوانه :عمان/تالع العلي وام

0786894177

ال�سماق حي ال�صاحلني � -شارع املدينة

يقت�ضي ح�ضورك يوم االثنني املوافق

املنورة هاتف5548010 :

الدعوى رقم �أعاله التي اقامها عليك

 2020/12/30ال�ساعة  09:00للنظر يف

 2020/12/28ال�ساعة  09:00للنظر يف

احلق العام وم�شتكي

الدعوى رقم �أعاله التي اقامها عليك احلق

اال�ستئناف املقدم من امل�ست�أنف احلق

ف�إذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تنفذ

العام وم�شتكي

العام.

يقت�ضي ح�ضورك يوم االثنني املوافق
 2020/12/28ال�ساعة  09:00للنظر يف
اال�ستئناف املقدم من امل�ست�أنف احلق

مذكرة تبليغ متهم  /بالن�شر

حمكمة �صلح حقوق عمان املوقرة

حمكمة �صلح حقوق عمان املوقرة

رقم الدعوى/ 17 - 47 :

رقم الدعوى)2020 - 48( /5-20 :

رقم الدعوى 2020/22028 :القا�ضي:

رقم الدعوى 2020/17527 :القا�ضي:

(� - )2020 - 1093سجل عام الهيئة/

� -سجل عام الهيئة/القا�ضي :الهيئة

مي�شلني زيادات.

دعاء العي�سى.

القا�ضي :ح�سام حممد علي عليان

الثانية اجلنائية
ا�سم املتهم :

 -1يو�سف �سامي ح�سن بعريات
 -2احمد ر�سمي عبد املولى البعريات.
العمر� 24 :سنة
العنوان  :عجلون/او�صره بعد مدر�سة
الذكور على اليمني.
التهمة :احداث عاهة دائمة (.)335
يقت�ضي ح�ضورك يوم الثالثاء املوافق

ا�سم الظنني:

ا�سم (املدعى عليه)-:

ا�سم (املدعى عليهما)-:

 -1رامي احمد عبد اهلل العمري.

عبد الفتاح عبد املجيد عبد

 -2فرا�س فايز �صبحي قموم.

الفتاح حبو�ش.
العنوان :جمهول مكان االقامة.

يقت�ضي ح�ضورك يوم االثنني املوافق

يقت�ضي ح�ضورك يوم الثالثاء املوافق

 2020/12/28ال�ساعة (� )9صباح ًا للنظر يف

 2021/1/5ال�ساعة (� )9صباح ًا للنظر يف

الدعوى رقم �أعاله والتي اقامتها عليكم

الدعوى رقم �أعاله والتي اقامتها عليكم

االوروبية

االوروبية

�شركة

املجموعة

العربية

�شركة

املجموعة

� -2شركة حممد اجلاغوب و�شريكه.
 -3ا�سماعيل حممد عدنان ا�سماعيل

العنوان :جمهول مكان االقامة.

العربية

 -1حممد �سعيد غامن اجلاغوب.

و�شريكه.
العنوان :عمان/خلدا مقابل البنك االردين.
التهمة :تهرب �ضريبي.
يقت�ضي ح�ضورك يوم اخلمي�س املوافق
 2020/12/31ال�ساعة  09:00للنظر يف

للت�أمني وكال�ؤها املحامون �سعد الفاعوري

للت�أمني وكال�ؤها املحامون �سعد الفاعوري

بحقك الأحكام املن�صو�ص عليها يف

وحممد العقلة وحنني حداد .فاذا مل حت�ضر

ف�إذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك

ويف حال تخلفكم عن احل�ضور ت�سري

العام.

الدعوى رقم �أعاله التي اقامها عليك احلق

وحممد العقلة وحنني حداد .فاذا مل حت�ضر

الدعوى رقم �أعاله التي اقامها عليك احلق
العام وم�شتكي

ويف حال تخلفكم عن احل�ضور ت�سري

القانون وقانون ا�صول املحاكمات

العام وم�شتكي جابر احمد حممد القر�شي.

يف املوعد املحدد تطبق عليك االحكام

يف املوعد املحدد تطبق عليك االحكام

ف�إذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك

الأحكام املن�صو�ص عليها يف القانون وقانون

 2020/12/29ال�ساعة  10:00للنظر يف

عليكم االحكام املن�صو�ص عليها يف

عليكم االحكام املن�صو�ص عليها يف

يف قانون حماكم ال�صلح وقانون �أ�صول

املن�صو�ص عليها يف قانون ا�صول املحاكمات

املن�صو�ص عليها يف قانون ا�صول املحاكمات

الأحكام املن�صو�ص عليها يف القانون وقانون

اجلزائية.

ا�صول املحاكمات اجلزائية.

قانون ا�صول املحاكمات املدنية.

قانون ا�صول املحاكمات املدنية.

املحاكمات اجلزائية.

املدنية وقانون حماكم ال�صلح.

املدنية وقانون حماكم ال�صلح.

ا�صول املحاكمات اجلزائية.

حمكمة بداية جزاء  -جنايات (جنايات
�صغرى) اربد
قرار االمهال
رقم الدعوى- )2020-636(/5-15 :
�سجل عام الهيئة/القا�ضي :الهيئة الثانية

حمكمة بداية جزاء  -جنايات (جنايات
�صغرى) اربد
قرار االمهال
رقم الدعوى- )2020-636(/5-15 :
�سجل عام الهيئة/القا�ضي :الهيئة الثانية
الى املتهم :احمد جهاد عبد اهلل عليمي.

حمكمة بداية جزاء  -جنايات (جنايات �صغرى) اربد
قرار االمهال
رقم الدعوى� - )2020-641(/5-15 :سجل عام
الهيئة/القا�ضي :الهيئة الثانية
الى املتهم:

�صادر يف الق�ضية اجلزائية رقم )2020-636(/5-15 :
 �سجل عامً
عمال ب�أحكام املادة  243من قانون �أ�صول املحاكمات
اجلزائية اقرر امهالك مدة ع�شرة �أيام من تاريخ
ن�شر القرار لت�سليم نف�سك لل�سلطات الق�ضائية عن
التهمة :حتري�ض وتدخل يف ا�ضرام احلريق ق�صداً
يف االبنية والور�ش واملخازن ( 1/368بداللة املادة
(.))80
و�إنني �آمر كل فرد من �أفراد الأمن العام القاء القب�ض
عليك وت�سليمك للمراجع املخت�صة وعلى كل من
يعلم مبحل وجود املتهم �أن يخرب ال�سلطات املخت�صة.
و�إذا مل ت�سلم نف�سك خالل املدة املذكورة �أعاله
ف�ستعترب فاراً من وجه العدالة وتو�ضع �أموالك
و�أمالكك حتت �إدارة احلكومة ما دمت فاراً من وجه
العدالة وحترم من الت�صرف بها ومتنع من اقامة �أية
دعوى ويعترب كل ت�صرف �أو التزام تتعهد فيه بعد
ً
باطال.
ذلك
اجلل�سة يوم :الثالثاء تاريخ10:30 2021/1/5 :
�صدر يف2020/12/23 :

 �سجل عامً
عمال ب�أحكام املادة  243من قانون �أ�صول املحاكمات

الى املتهم:

عائ�شة احمد يو�سف عليمي.

�صادر يف الق�ضية اجلزائية رقم )2020-636(/5-15 :

اجلزائية اقرر امهالك مدة ع�شرة �أيام من تاريخ
ن�شر القرار لت�سليم نف�سك لل�سلطات الق�ضائية عن
التهمة :ا�ضرام احلريق ق�صداً يف االبنية والور�ش
واملخازن (.)1/368
و�إنني �آمر كل فرد من �أفراد الأمن العام القاء القب�ض
عليك وت�سليمك للمراجع املخت�صة وعلى كل من
يعلم مبحل وجود املتهم �أن يخرب ال�سلطات املخت�صة.
و�إذا مل ت�سلم نف�سك خالل املدة املذكورة �أعاله
ف�ستعترب فاراً من وجه العدالة وتو�ضع �أموالك
و�أمالكك حتت �إدارة احلكومة ما دمت فاراً من وجه
العدالة وحترم من الت�صرف بها ومتنع من اقامة �أية
دعوى ويعترب كل ت�صرف �أو التزام تتعهد فيه بعد
ً
باطال.
ذلك
اجلل�سة يوم :الثالثاء تاريخ10:30 2021/1/5 :
�صدر يف2020/12/23 :

رئي�س املحكمة

حمكمة بداية جزاء  -جنايات (جنايات
�صغرى) اربد
مذكرة تبليغ متهم  /بالن�شر
رقم الدعوى)2020 - 642( /5-15 :
 �سجل عام الهيئة/القا�ضي :الهيئةالثانية
ا�سم امل�شتكى عليه :

ابراهيم ح�سني �سليم �شواهني
العمر� 60 :سنة
العنوان  :ناعور/دوار الرمامنه.
التهمة :االيذاء الب�سيط ( - )334حمل
وحيازة االدوات احلادة واخلطرة على
ال�سالمة (.)156
يقت�ضي ح�ضورك يوم الثالثاء املوافق
 2021/1/5ال�ساعة  10:30للنظر يف الدعوى
رقم �أعاله التي اقامها عليك احلق العام
وم�شتكي ا�شرف احمد عبد العزيز
جمحاوي.
يف قانون حماكم ال�صلح وقانون �أ�صول

حمكمة بداية جزاء  -جنايات (جنايات
�صغرى) اربد
قرار االمهال
رقم الدعوى- )2020-636(/5-15 :
�سجل عام الهيئة/القا�ضي :الهيئة الثانية

الى املتهم:
جهاد عبد اهلل مروح عليمي.

�صادر يف الق�ضية اجلزائية رقم )2020-636(/5-15 :
 �سجل عامً
عمال ب�أحكام املادة  243من قانون �أ�صول املحاكمات
اجلزائية اقرر امهالك مدة ع�شرة �أيام من تاريخ
ن�شر القرار لت�سليم نف�سك لل�سلطات الق�ضائية عن
التهمة :حتري�ض وتدخل يف ا�ضرام احلريق ق�صداً
يف االبنية والور�ش واملخازن ( 1/368بداللة املادة
(.))80
و�إنني �آمر كل فرد من �أفراد الأمن العام القاء القب�ض
عليك وت�سليمك للمراجع املخت�صة وعلى كل من
يعلم مبحل وجود املتهم �أن يخرب ال�سلطات املخت�صة.
و�إذا مل ت�سلم نف�سك خالل املدة املذكورة �أعاله
ف�ستعترب فاراً من وجه العدالة وتو�ضع �أموالك
و�أمالكك حتت �إدارة احلكومة ما دمت فاراً من وجه
العدالة وحترم من الت�صرف بها ومتنع من اقامة �أية
دعوى ويعترب كل ت�صرف �أو التزام تتعهد فيه بعد
ً
باطال.
ذلك
اجلل�سة يوم :الثالثاء تاريخ10:30 2021/1/5 :
�صدر يف2020/12/23 :

املحاكمات اجلزائية.

دائرة تنفيذ العقبة
رقم الدعوى التنفيذية 2697(/11-35
 � - )2020سجل عام  -كا�سم املحكوم عليه  /املدين

ق�صي حممد �سامل ابو زيد
عنوانه عمان � /سحاب  -رقم الهاتف :

علم وخرب تبليغ اعالم حكم
�صادر عن حمكمة بداية عمان/الغرفة االقت�صادية
رقم الدعوى)2020/383( :

ا�سم املدعي :مراقب عام ال�شركات باال�ضافة لوظيفته.
ا�سم املطلوب تبليغها (املدعى عليها):

�شركة فرا�س يا�سني و�شريكه لل�صرافة
«حتت الت�صفية االجبارية»

واخر عنوان لها  :عمان  -عمان � -شارع ال�شريف نا�صر بن جميل -
مقابل �سيفوي ال�شمي�ساين
رقم االعالم وتاريخه.2020/383 :
وتاريخه.)2020/12/2( :

0772496181

خال�صة مندرجاته:
ً
وعمال ب�أحكام املادتني
لهذا وبناء على ما تقدم تقرر املحكمة

حمل �صدوره تنفيذ العقبة

(/26ط و  )28من قانون �أعمال ال�صرافة رقم ( )44ل�سنة ()2015

املحكوم به  /الدين  312والر�سوم وامل�صاريف
واالتعاب والفائدة ان وجدت
يجب عليك ان ت�ؤدي خالل خم�سة ع�شر
يوما تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار الى
املحكوم له  /الدائن حممد مفلح احمد

رئي�س املحكمة

رئي�س املحكمة

رئي�س املحكمة

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ  /بالن�شر

حممد احمد ح�سني ابو ح�سني.

�صادر يف الق�ضية اجلزائية رقم /5-15 :
(� - )2020-641سجل عام
ً
عمال ب�أحكام املادة  243من قانون �أ�صول
املحاكمات اجلزائية اقرر امهالك مدة ع�شرة
�أيام من تاريخ ن�شر القرار لت�سليم نف�سك
لل�سلطات الق�ضائية عن التهمة :ال�سرقة
املو�صوفة (.)404
و�إنني �آمر كل فرد من �أفراد الأمن العام القاء
القب�ض عليك وت�سليمك للمراجع املخت�صة
وعلى كل من يعلم مبحل وجود املتهم �أن
يخرب ال�سلطات املخت�صة.
و�إذا مل ت�سلم نف�سك خالل املدة املذكورة
�أعاله ف�ستعترب فاراً من وجه العدالة
وتو�ضع �أموالك و�أمالكك حتت �إدارة
احلكومة ما دمت فاراً من وجه العدالة
وحترم من الت�صرف بها ومتنع من اقامة �أية
دعوى ويعترب كل ت�صرف �أو التزام تتعهد
ً
باطال.
فيه بعد ذلك
اجلل�سة يوم :الثالثاء تاريخ2021/1/5 :
09:30
�صدر يف2020/12/23 :

وبداللة املواد ( 32و  35و  )36من قانون ال�شركات تعيني املحامي
الأ�ستاذ ينال «حممد �سعيد» مو�سى ابو خيط م�صفي ًا للمدعى

كافة اجلهات وحلني االنتهاء من ت�صفيتها والقيام مبا يلزم

املدار�س  -رقم الهاتف0788816266 :
التهمة :ا�ضرام احلريق ق�صداً يف االبنية
والور�ش واملخازن (.)1/368
يقت�ضي ح�ضورك يوم الثالثاء املوافق
 2021/1/5ال�ساعة  10:30للنظر يف الدعوى

العام وم�شتكي

املنذر

ف�إذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك

م�ؤ�س�سة االناقة لتجلي�س ودهان ال�سيارات
ميثلها بالتوقيع خالد حممد خ�ضر عبد
قدورة

الأحكام املن�صو�ص عليها يف القانون وقانون
ا�صول املحاكمات اجلزائية.

ال�صمادي
ا�سم املدعى عليه وعنوانه :

مازن �صابر �صربي �صدقه
عنوانه  :عمان  /جبل احل�سني �ش نابل�س
بناية 9
يقت�ضي

ح�ضوركم

املوافق 2021 /1 /7 :

يوم

اخلمي�س

ال�ساعة � 9صباحا

للنظر يف الدعوى رقم �أعاله والتي �أقامها

وم�شتكي احمد مظهر نايف بخيت
و�آخرون.

ف�إذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تطبق عليك

يف قانون حماكم ال�صلح وقانون �أ�صول

الأحكام املن�صو�ص عليها يف قانون حماكم

املحاكمات اجلزائية.

ال�صلح وقانون ا�صول املحاكمات املدنية .

دائرة تنفيذ عمان/ق�سم �شمال عمان
اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/بالن�شر
رقم الدعوى التنفيذية /11-1
(�-)2020-4430سجل عام�-ص
ا�سم املحكوم عليه/املدين:

فرا�س �صقر فار�س خرفان

عنوانه :عمان  -جبل احل�سني � -ش .خالد
بن الوليد جممع كليب م�شعل ط  5مكتب
خالد الغزايل للألب�سة الن�سائية
حمل �صدوره :تنفيذ عمان/ق�سم �شمال
عمان

يجب عليك �أن ت�ؤدي خالل خم�سة ع�شر
يوم ًا تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار �إلى
املحكوم له/الدائن املدار�س النموذجية

بقيمة �ألف دينار مع ت�ضمني املدعى عليها الر�سوم وامل�صاريف

�ستقوم دائرة التنفيذ مببا�شرة املعامالت
التنفيذية الالزمة قانون ًا بحقك.

م�أمور التنفيذ �شمال عمان

علم وخرب تبليغ اعالم حكم
�صادر عن حمكمة بداية عمان/الغرفة االقت�صادية
رقم الدعوى)2020/384( :

ا�سم املدعي :مراقب عام ال�شركات باال�ضافة لوظيفته.
ا�سم املطلوب تبليغها (املدعى عليها):

�شركة عمادالدين ال�شكري و�شركاه
لل�صرافة «حتت الت�صفية االجبارية»

واخر عنوان لها  :عمان  -عمان � -شارع ال�شريف نا�صر بن جميل -
قرب دوار املدينة الريا�ضية
رقم االعالم وتاريخه.2020/384 :
وتاريخه.)2020/12/2( :
خال�صة مندرجاته:
ً
وعمال ب�أحكام املادتني
لهذا وبناء على ما تقدم تقرر املحكمة
(/26ط و  )28من قانون �أعمال ال�صرافة رقم ( )44ل�سنة ()2015
وبداللة املواد ( 32و  35و  )36من قانون ال�شركات تعيني املحامي
الأ�ستاذ ينال «حممد �سعيد» مو�سى ابو خيط م�صفي ًا للمدعى عليها
(�شركة عماد الدين ال�شكري و�شركاه لل�صرافة «حتت الت�صفية
االجبارية» ) امل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات يف وزارة
ال�صناعة والتجارة يف �سجل �شركات الت�ضامن حتت الرقم ()90989
بتاريخ ( )2008/6/8والتي تقرر الغاء ترخي�صها من قبل جمل�س
�إدارة البنك املركزي الأردين بتاريخ ( )2020/7/29واعتبارها
حتت الت�صفية االجبارية لغايات متثيل ال�شركة املذكورة لدى
كافة اجلهات وحلني االنتهاء من ت�صفيتها والقيام مبا يلزم
لتح�صيل حقوقها وت�سوية االلتزامات املرتتبة عليها وت�صفية
موجوداتها وت�سويتها وفق ًا لأحكام الت�صفية املن�صو�ص عليها يف
قانون ال�شركات رقم ( )22ل�سنة  1997وتعديالته و�أي ت�شريعات
اخرى ذات عالقة وتكليف امل�صفي املذكور بتقدمي كفالة عدلية
بقيمة �ألف دينار مع ت�ضمني املدعى عليها الر�سوم وامل�صاريف
ومبلغ مائة دينار اتعاب حماماة.
قراراً وجاهي ًا بحق املدعي ومبثابة الوجاهي بحق املدعى عليها
ً
قابال لال�ستئناف
�صدر با�سم ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن
احل�سني املعظم بتاريخ .2020/12/2

وزارة العدل
حمكمة �صلح حقوق عمان
مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه
 /بالن�شر
رقم الدعوى / 1 – 5 :
( � ) 2020 – 21639سجل عام
الهيئة  /القا�ضي  :روان احمد وا�صف
حليمه
ا�سم املدعى عليه وعنوانه :

امل�ساهمة املحدودة

اخرى ذات عالقة وتكليف امل�صفي املذكور بتقدمي كفالة عدلية

م�أمور التنفيذ العقبة

الدعوى رقم �أعاله التي اقامها عليك احلق

لن�ص املادة /28هـ من قانون العمل الأردين.

رقم �أعاله التي اقامها عليك احلق العام

املذكور �أو تعر�ض الت�سوية القانونية

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك

 2020/12/28ال�ساعة  09:00للنظر يف

لوظيفتك وجلميع حقوقك العمالية �سنداً

عليك املدعى � :شركة التامني الوطنية

الرواجيح البقوم املبلغ املبني اعاله

احل�سني املعظم بتاريخ .2020/12/2

(.)31
يقت�ضي ح�ضورك يوم االثنني املوافق

هذا االعالن وبخالف ذلك تعترب فاقداً

الهيئة  /القا�ضي � :سنابل عمر حممد

واذا انق�ضت هذه املدة ومل ت�ؤد الدين
�ستقوم دائرة التنفيذ مببا�شرة املعامالت

التهمة :التهرب ال�ضريبي للمرة االولى

الثانية

العنوان  :االغوار ال�شمالية/املن�شية/حي

وحتى تاريخ توجيه هذا االنذار دون

خالل ثالثة ايام متتالية من تاريخ ن�شر

( � ) 2020 – 20830سجل عام

العمر� 29 :سنة

موتورز ملدة تزيد عن ع�شرة �أيام متتالية

ننذرك ب�ضرورة العودة �إلى مكان عملك

� -سجل عام الهيئة/القا�ضي :الهيئة

احمد مروح عبد اهلل عليمي

االناقة لتجلي�س ودهان ال�سيارات الكائن يف

العنوان :اربد.

رقم الدعوى)2020 - 636( /5-15 :

ا�سم املتهم :

نظراً لتغيبك عن مكان عملك لدى م�ؤ�س�سة

عذر ر�سمي �أو �سبب قانوين م�شروع فاننا

 /بالن�شر

قانون ال�شركات رقم ( )22ل�سنة  1997وتعديالته و�أي ت�شريعات

�صدر با�سم ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن

غري مقبو�ض عليه.

رقم الدعوى / 1 – 5 :

و�إذا انق�ضت هذه املدة ومل ت�ؤد الدين

املذكور او تعر�ض الت�سوية القانونية

اكرام جمعة م�سلم اجلعارات

مذكرة تبليغ متهم  /بالن�شر

لتح�صيل حقوقها وت�سوية االلتزامات املرتتبة عليها وت�صفية
موجوداتها وت�سويتها وفق ًا لأحكام الت�صفية املن�صو�ص عليها يف

ومبلغ مائة دينار اتعاب حماماة.

ا�سم الظنني:

مو�سى النا�صر
عمان  -بيادر وادي ال�سري  -خلف �شركة كيا

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه

العربية املبلغ املبني �أعاله

قراراً وجاهي ًا بحق املدعي ومبثابة الوجاهي بحق املدعى عليها
ً
قابال لال�ستئناف

القا�ضي :معايل زياد حممد �سعد الدين

�صغرى) اربد

ال�صناعة والتجارة يف �سجل �شركات الت�ضامن حتت الرقم ()91612

حتت الت�صفية االجبارية لغايات متثيل ال�شركة املذكورة لدى

رقم الدعوى/ 17 - 47 :
(� - )2020 - 963سجل عام الهيئة/

حمكمة بداية جزاء  -جنايات (جنايات

وامل�صاريف و�أتعاب املحاماة

�إدارة البنك املركزي الأردين بتاريخ ( )2020/7/29واعتبارها

انذار �إلى املوظف احمد ابراهيم

وزارة العدل

عليها (�شركة فرا�س يا�سني و�شريكه لل�صرافة «حتت الت�صفية

بتاريخ ( )2008/7/24والتي تقرر الغاء ترخي�صها من قبل جمل�س

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�شر

حمكمة �صلح حقوق عمان

املحكوم به/الدين 1562 :دينار والر�سوم

االجبارية») امل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات يف وزارة

حمكمة بداية جزاء  -جنح ال�ضريبة

انذار موظف

 – 1راكان خالد فايز البطرين
 – 2عدنان يون�س راغب ال�شطرات

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه

مذكرة تبليغ موعد جل�سة (للمدعى

حمكمة �صلح جزاء مادبا

�صادرة عن

عليهما) �صادرة عن

مذكرة تبليغ م�شتكى عليه/بالن�شر

حمكمة �صلح حقوق عمان املوقرة

حمكمة �صلح حقوق عمان املوقرة

رقم الدعوى )2020-1688(/3-12 :

رقم الدعوى2020/21794 :

رقم الدعوى 2020/19584 :القا�ضي:

القا�ضي :رولى الر�شدان.

دعاء العي�سى.

املدعى عليه-:

� -1شركة با�صات حممود خليل ال�شتيوي
ال�سليحات ويو�سف ال�سامل املهريات.
 -2حممد خلف حممد اخلتاتنة.
العنوان :جمهول مكان االقامة.
يقت�ضي ح�ضورك يوم االربعاء املوافق
 2021/1/6ال�ساعة (� )9صباح ًا للنظر يف
الدعوى رقم �أعاله والتي اقامتها عليكم
�شركة

املجموعة

العربية

االوروبية

للت�أمني وكال�ؤها املحامون �سعد الفاعوري

ا�سم امل�شتكى عليه:

ا�سم (املدعى عليهما)-:

 -1جمدي زهري حممود جربين.
 -2حممد زهري حممود جربين.

حمزه حممود احمد هياجنه.
العمر� 36 :سنة.
العنوان :مادبا/احلي ال�شرقي  -قرب

العنوان :جمهول مكان االقامة.

مدار�س دار

يقت�ضي ح�ضورك يوم االثنني املوافق

0772533098/0775243833

الفكر  -رقم الهاتف:

 2020/12/28ال�ساعة (� )9صباح ًا للنظر يف

التهمة :االحتيال ( - )417مزاولة اعمال

الدعوى رقم �أعاله والتي اقامتها عليكم

ال�صرافة دون ترخي�ص (.)25

�شركة

املجموعة

العربية

االوروبية

للت�أمني وكال�ؤها املحامون �سعد الفاعوري

يقت�ضي ح�ضورك يوم االربعاء املوافق
 2020/12/30ال�ساعة  09:00للنظر يف
الدعوى رقم اعاله والتي اقامها عليك احلق

وحممد العقلة وحنني حداد .فاذا مل حت�ضر
يف املوعد املحدد تطبق عليك االحكام

يف املوعد املحدد تطبق عليك االحكام

فاذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تطبق عليك

املن�صو�ص عليها يف قانون ا�صول املحاكمات

املن�صو�ص عليها يف قانون ا�صول املحاكمات

الأحكام املن�صو�ص عليها يف قانون حماكم

احلقوقية.

املدنية وقانون حماكم ال�صلح.

ال�صلح وقانون ا�صول املحاكمات اجلزائية.

وزارة العدل
حمكمة �صلح حقوق عمان
مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه
 /بالن�شر
رقم الدعوى / 1 – 5 :
( � ) 2020 – 21654سجل عام
الهيئة  /القا�ضي  :مرام حممد عبد اهلل
احلياري

ا�سم املدعى عليه وعنوانه :

 – 1حممد عبد عي�سى الدن

 عمان  /طرببور – رقم هاتف :0788212498
 عمان  /ال�شمي�ساين – مقابل بنك االردن– مبنى 14
االثنني
يوم
ح�ضوركم
يقت�ضي
ال�ساعة � 9صباحا
املوافق 2021 / 1 / 11 :
للنظر يف الدعوى رقم �أعاله والتي �أقامها
عليك املدعى � :شركة التامني الوطنية
امل�ساهمة املحدودة
ف�إذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تطبق عليك
الأحكام املن�صو�ص عليها يف قانون حماكم
ال�صلح وقانون ا�صول املحاكمات املدنية .

دائرة تنفيذ عمان/ق�سم �شمال عمان
اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ
رقم الدعوى التنفيذية /11-1
(�-)2020-5385سجل عام�-ص

دائرة تنفيذ عمان/ق�سم �شمال عمان
اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ
رقم الدعوى التنفيذية /11-1
(�-)2020-5386سجل عام�-ص

�شركة �ألفا للطباعة الرقمية

ح�سني ما�ضي الروا�شده

وحممد العقلة وحنني حداد .فاذا مل حت�ضر

عنوانه  :عمان  /ال�شم�ساين – مقابل البنك
العربي – بناية 17
يقت�ضي ح�ضوركم يوم االربعاء
ال�ساعة 8.30
املوافق 2021 / 1 / 6 :
�صباحا
للنظر يف الدعوى رقم �أعاله والتي �أقامها
عليك املدعى � :شركة التامني الوطنية
امل�ساهمة املحدودة
ف�إذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تطبق عليك
الأحكام املن�صو�ص عليها يف قانون حماكم
ال�صلح وقانون ا�صول املحاكمات املدنية .

ا�سم املحكوم عليه/املدين:

� -سجل عام الهيئة/القا�ضي :يعقوب

 - 2احمد حممد عبد الدن

ا�سم املحكوم عليه/املدين:

�شركة �سابيه لإدارة املطاعم
ال�سياحية

عنوانه :عمان � -ضاحية الر�شيد � -شارع
كمال حممد عودة  -بناية رقم ()3
رقم االعالم/ال�سند التنفيذي-2613(/1-1 :
�-)2019سجل عام
تاريخه2019/7/14 :
حمل �صدوره :تنفيذ عمان/ق�سم �شمال
عمان
املحكوم به/الدين 4151.666 :دينار
والر�سوم وامل�صاريف و�أتعاب املحاماة �إن
وجدت والفائدة �إن وجدت
يجب عليك �أن ت�ؤدي خالل خم�سة ع�شر
يوم ًا تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار �إلى
املحكوم له/الدائن ماجد عليان جميل البنا
املبلغ املبني �أعاله
و�إذا انق�ضت هذه املدة ومل ت�ؤد الدين
املذكور �أو تعر�ض الت�سوية القانونية
�ستقوم دائرة التنفيذ مببا�شرة املعامالت
التنفيذية الالزمة قانون ًا بحقك.

عنوانه :عمان  -خلدا  -مقابل مطعم عالية
املركزي  -كومودو كافيه
رقم االعالم/ال�سند التنفيذي-5840(/1-1 :
�-)2019سجل عام
تاريخه2019/12/31 :
حمل �صدوره :تنفيذ عمان/ق�سم �شمال
عمان
املحكوم به/الدين 1871.37 :دينار والر�سوم
وامل�صاريف و�أتعاب املحاماة �إن وجدت
والفائدة �إن وجدت
يجب عليك �أن ت�ؤدي خالل خم�سة ع�شر
يوم ًا تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار �إلى
املحكوم له/الدائن �شركة اغاتي للحلويات
واملثلجات املبلغ املبني �أعاله
و�إذا انق�ضت هذه املدة ومل ت�ؤد الدين
املذكور �أو تعر�ض الت�سوية القانونية
�ستقوم دائرة التنفيذ مببا�شرة املعامالت
التنفيذية الالزمة قانون ًا بحقك.

م�أمور التنفيذ �شمال عمان

م�أمور التنفيذ �شمال عمان

وزارة العدل
حمكمة �صلح حقوق عمان
مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه
 /بالن�شر
رقم الدعوى / 1 – 5 :
( � ) 2020 – 21676سجل عام
الهيئة  /القا�ضي  :رولى حممود علي
الر�شدان
ا�سم املدعى عليه وعنوانه :

 – 1بنان خليل ابراهيم الرواد
 – 2ح�سني عدنان ح�سني املعايطه

العام وم�شتكي

وزارة العدل
حمكمة �صلح حقوق عمان
مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه
 /بالن�شر
رقم الدعوى / 1 – 5 :
( � ) 2020 – 22004سجل عام
الهيئة  /القا�ضي  :مي�شلني هاين عوده
الزيادات
ا�سم املدعى عليه وعنوانه :

 – 1وليد جوده حممد �شحاده
 -2مي�سون ح�سني حممد عبد القادر

عنوانه  :عمان  /ال�شمي�ساين  -قرب جممع
النقابات عمارة 18
يقت�ضي ح�ضوركم يوم اخلمي�س
ال�ساعة 8.30
املوافق 2021 / 1 / 7 :
�صباحا
للنظر يف الدعوى رقم �أعاله والتي �أقامها
عليك املدعى � :شركة التامني الوطنية
امل�ساهمة املحدودة
ف�إذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تطبق عليك
الأحكام املن�صو�ص عليها يف قانون حماكم
ال�صلح وقانون ا�صول املحاكمات املدنية .

عنوانه  :عمان  /ال�شمي�ساين – مقابل
حديقة الطيور – مبنى 9
يقت�ضي ح�ضوركم يوم اخلمي�س
ال�ساعة 8.30
املوافق 2021 / 1 / 7 :
�صباحا
للنظر يف الدعوى رقم �أعاله والتي �أقامها
عليك املدعى � :شركة التامني الوطنية
امل�ساهمة املحدودة
ف�إذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تطبق عليك
الأحكام املن�صو�ص عليها يف قانون حماكم
ال�صلح وقانون ا�صول املحاكمات املدنية .

حمكمة �صلح حقوق عمان
مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه
 /بالن�شر
رقم الدعوى )2020/22233(/1-5
 �سجل عامالهيئة  /القا�ضي هديل علي عليان
ابو زيد

حمكمة �صلح حقوق غرب عمان
مذكرة تبليغ �صيغة ميني حا�سمة للمدعى
عليه
رقم الدعوى )2020 - 3032(/1-4
 �سجل عامالهيئة  /القا�ضي حممود ناجح حممود
رحال

ا�سم املدعى عليه

�شركة الفهد للمطاعم والت�سلية
والرتويح ال�سياحي

عنوانه غرب عمان  /ال�صويفية /
�شارع باري�س بجانب �شركة رينو وي
كافيه
يقت�ضي ح�ضورك يوم الثالثاء
املوافق  2020/12/29ال�ساعة 9.00
للنظر يف الدعوى رقم اعاله والتي
اقامها عليك املدعي �شركة اغاتي
للحلويات واملثلجات .
فاذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تطبق
عليك االحكام املن�صو�ص عليها يف
قانون حماكم ال�صلح وقانون ا�صول
املحاكمات املدنية .

املطلوب تبليغه وعنوانه

�شركة العاطرة لتجارة املواد
الغذائية

عمان  /يبلغ املفو�ض بالتوقيع عن ال�شركة اياد
جمال حممد االجمد ال�سيد خليفة
يقت�ضي ح�ضورك يوم االثنني املوافق 2020/12/28
ال�ساعة  9.00وذلك لتبليغ وتفهم �صيغة اليمني
احلا�سمة :
اق�سم باهلل العظيم اق�سم باهلل العظيم انني انا
املفو�ض عن �شركة العاطرة لتجارة املواد الغذائية
ذ.م.م .اياد جمال حممد االجمد ال�سيد خليفة
وح�سب علمي واطالعي على �سجالت ال�شركة بان
ال�شركة مل ت�ستجر ب�ضائع ومواد غذائية من املدعية
�شركة الفراجني للتجارة والتوزيع وان ذمتها غري
م�شغولة للمدعية بقيمة هذه الب�ضائع والبالغة
 1762دينار و  647فل�س وال اقل من ذلك وال اكثـر
واهلل على ما اقول �شهيد واهلل على ما اقول �شهيد
فاذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تطبق عليك االحكام
املن�صو�ص عليها يف قانون البينات .

يقت�سى ح�سورك يوم :االربعاء املوافق
2021/1/6
ال�ساعة 9:00
للنظر يف الدعوى رقم اعاله والتي اقامها
عليك املدعي :
دالل حممد �سامل ال�سرحان
فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك
االحكام املن�سو�ض عليها يف قانون حماكم

يجب عليك ان توؤدي خالل خم�سه ع�سر يوما
تلي تبليغك هذا
االخطار الى املحكوم له  /الدائن :
هيا حممود حممد العو�سي  /وكيلها املحامي
�سامر ا�ستيتيه
املبلغ املبني اعاله
واذا انق�ست هذه املدة ومل توؤد الدين املذكور
او تعر�ض الت�سوية القانونية �ستقوم دائرة
التنفيذ مببا�سرة املعامالت القانونية
التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ عمان

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنية .

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه
�صادرة عن
حمكمة �صلح حقوق عمان
رقم الدعوى :
( � – ) 2020 / 18898سجل عام
الهيئة  /القا�ضي  :ريا�ض عليان
ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

احمد حممود ابراهيم الد�سوقي

مذكرة تبليغ م�شتكى عليه
�صادرة عن حمكمة �صلح جزاء عمان
رقم الدعوى – ) 2020 / 12458 (:
�سجل عام
الهيئة  /القا�ضي  :حت�سني املا�ضي
ا�سم امل�شتكى عليه ( املدعى عليه باحلق
ال�شخ�صي ) :

احمد عبد الوهاب ح�سني
العطعوط

حمكمة �صلح حقوق الزرقاء
مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه/
بالن�شر
رقم الدعوى-)2020-4166(/1-10 :
�سجل عام
الهيئة/القا�ضي :غاده ب�سام ح�سن عبد
اجلواد
ا�سم املدعى عليه:

نواف نايف عبد الرحيم ال�صوف

جمهول مكان االقامة

ب�صفته ال�شخ�صية و ب�صفته مالك

يقت�ضى ح�ضورك يوم االحد املوافق 27

م�ؤ�س�سة " �سحر االناقة لالقم�شة "

 2020/ 12 /ال�ساعة � 8:00صباحا للنظر

يقت�ضى ح�ضورك يوم االربعاء املوافق30

 - 16قرب مدر�سة نور الدين �شارع  - 16ملك

يف الدعوى رقم اعاله والتي اقامها عليك

 2020/ 12 /ال�ساعة  9:00للنظر يف الدعوى

املدعيان الطابق الأول

�شركة بنك االردن وكيالها

رقم اعاله والتي اقامها عليك احلق العام و

يقت�ضي ح�ضورك يوم الثالثاء املوافق

م�شتكي �شركة بنك االردن وكياله احلاميان

 2021/1/5ال�ساعة  9للنظر يف الدعوى رقم

املدعي

املحاميان ا�سامة �سكري و ب�سمة احلمود
و ملراجعة قلم هذه املحكمة ال�ستالم الئحة
الدعوى و مرفقاتها

ا�سامة �سكري و عبد اهلل املالحمة
و ملراجعة قلم هذه املحكمة ال�ستالم الئحة
الدعوى و مرفقاتها

فاذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تطبق عليك

فاذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تطبق عليك

االحكام املن�صو�ص عليها يف قانون حماكم

االحكام املن�صو�ص عليها يف قانون حماكم

ال�صلح و قانون ا�صول املحاكمات املدنية

ال�صلح وقانون ا�صول املحاكمات اجلزائية

عنوانه :الزرقاء  -الزرقاء اجلديدة �شارع

�أعاله والتي �أقامها عليك املدعي كايد �سليم
اليف ال�سعيد و�آخرون
ف�إذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تطبق عليك
الأحكام املن�صو�ص عليها يف قانون حماكم
ال�صلح وقانون �أ�صول املحاكمات املدنية.

العدلق�سم �شمال عمان
عمان /
دائرة تنفيذوزارة
التنفيذ
دائرة
�صادر عن
اخطار
عمان
حقوق �سرق
حمكمه �سلح
حكم – بالن�سر
مذكرة تبليغ
التنفيذية
الدعوى
رقم
�سجل عام
رقم الدعوى )2020-3661( 1-3 :
)2020-6272(/11-1
تاريخ احلكم 2020/11/29 :
عام -
�سجل
طالب التبليغ -
حممودكالعياط واوالده
�شركة
وعنوانه :
املدين :
عليه /
الرواحنه عمان دوار
حممود
املحكوماملحامي
ا�سم /وكيله
عمان
ال�شرق االو�شط جممع فراج �شنرت ط 1مكتب 104
املطلوب تبليغه وعنوانه :

 -1حممود عبد احلافظ حمد املطريين العجرمي
� -2شريين احمد ح�سن الكردي

�سادي حممد يو�سف الرفاعي

وزارة العدل
حمكمه �سلح جزاء جنوب عمان
مذكرة تبليغ م�ستكى عليه  /بالن�سر
رقم الدعوى ) 2020/6036( 3-2:
�سجل عام
الهيئة /القا�سي  :جهاد �سيف اهلل امني
اجلعافره
ا�سم امل�ستكى عليه :

احمد حممد ح�سن ابو �سالح

العنوان  :عمان  /ابو علندا جبل احلديد
قرب م�سجد احلاج خملوف النبايل بنايه
رقم  25ط1
التهمه  :االحتيال ()417
يقت�سى ح�سورك يوم  :االحد املوافق
2020/12/27
ال�ساعة 9:00
للنظر يف الدعوى رقم اعاله والتي اقامها
عليك احلق العام وم�ستكي :

وزارة العدل
مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه
 /بالن�سر
رقم الدعوى )2020-8440( 2-5:
�سجل عام
الهيئة القا�سي  :عبداهلل عزام غالب

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان
اخطار �سادر عن دائرة التنفيذ /بالن�سر
رقم الدعوى التنفيذية :
� )2020 -23136( 11-5سجل عام �ص

وزارة العدل

القا�سي
ا�سم املدعى عليه وعنوانه :

غ�سان عبد الرحمن عبد الرزاق الهيموين
العنوان  :عمان  /ابو علندا قرب كراج
امل�سرق لل�سيارات حمالت الهيموين
يقت�سى ح�سورك يوم  :االثنني املوافق
2020/12/28
ال�ساعة 9:00
للنظر يف الدعوى رقم اعاله والتي اقامها
عليك :

ابراهيم �سليمان حماد ابو خي�سه
فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك

االحكام املن�سو�ض عليها يف قانون حماكم

االحكام املن�سو�ض عليها يف قانون حماكم

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائيه.

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنية.

الهيئة /القا�سي  :نان�سي �سميح زعل
اجلعافره
ا�سم املدعى عليه وعنوانه :

غ�سان حممد عوده الزيدانني

�سحاب � /سركة املتقدمة البيطرية – املدينة
ال�سناعية
يقت�سى ح�سورك يوم :االربعاء املوافق
2021/1/6
ال�ساعة 9:00
للنظر يف الدعوى رقم اعاله والتي اقامها
عليك املدعي :
دالل حممد �سامل ال�سرحان
فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك
االحكام املن�سو�ض عليها يف قانون حماكم
ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنية .

وزارة العدل
حمكمه �سلح حقوق �سرق عمان
مذكرة تبليغ حكم – بالن�سر
رقم الدعوى � )2020-3661( 1-3 :سجل عام
تاريخ احلكم 2020/11/29 :
طالب التبليغ وعنوانه � :شركة حممود العياط واوالده
عمان  /وكيله املحامي حممود الرواحنه عمان دوار
ال�شرق االو�شط جممع فراج �شنرت ط 1مكتب 104
املطلوب تبليغه وعنوانه :

�سادي حممد يو�سف الرفاعي

نبيل عادل حممد ال�سريخ

عمان � /ساحية الر�سيد بعد ا�سارة الدفاع املدين
بجانب م�سجد العال بناية  34ط4
خال�سة احلكم :
تقرر املحكمة ما يلي-:
ً
عمال باأحكام املادتني  10و 11من قانون البينات
-1
واملواد  181و 185و 186و 224من قانون التجارة؛ احلكم
باإلزام املدعى عليهما بالتكافل والت�سامن باأن يدفعا
للمدعي مبلغ  900ديناراً.
ً
عمال باأحكام املواد  161و 166و 167من قانون
-2
اأ�سول املحاكمات املدنية واملادة  4/46من قانون نقابة
املحامني واملادة  186من قانون التجارة؛ ت�سمني املدعى
عليهما بالتكافل والت�سامن الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ
 45دينار اأتعاب حماماة والفائدة القانونية بواقع %9
من تاريخ ا�ستحقاق اأول كمبيالة الواقع يف 2016/12/1
وحتى ال�سداد التام.
ً
عمال باأحكام املادة  7من قانون التنفيذ اإلزام
-3
املدعى عليها االأولى (اأحالم عادل حممد ال�سريخ)
بخم�ض املبلغ املحكوم به تدفع ل�سالح اخلزينة.
قراراً وجاهي ًا بحق املدعي ومبثابة الوجاهي بحق
املدعى عليهما
ً
قابال لالإعرتا�ض �سدر واأفهم علن ًا با�سم ح�سرة
�ساحب اجلاللة
امللك عبد اهلل الثاين اإبن احل�سني املعظم بتاريخ
2020/11/5

ا�سرف خلو�سي مو�سى مالح

وزارة العدل
حمكمه �سلح حقوق �سحاب
مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه
 /بالن�سر
رقم الدعوى ) 2020 -690( 1-7:
�سجل عام

تاريخ احلكم 2020/11/5 :
طالب التبليغ وعنوانه :
ثائر ريا�ض عبد الرحمن خليفه
الزرقاء  /الزرقاء
املطلوب تبليغه وعنوانه :

ا�سم املحكوم عليه  /املدين :

هديل يو�سف غازي ال�سع�ساع

العنوان :عمان � /ساحية اليا�سمني – خلف
مدر�سة الريموك � -سارع احلرم – عمارة 131
– ط 3ال�سقة اخللفية
رقم االعالم ال�سند التنفيذي -1387( / 1-5 :
� – )2020سجل عام
تاريخه 2020/7/19 :
حمل �سدوره  :تنفيذ عمان
املحكوم به الدين  2500 :دينار والر�سوم
وامل�ساريف واتعاب املحاماة ان وجدت
والفائدة ان وجدت
يجب عليك ان توؤدي خالل خم�سه ع�سر يوما
تلي تبليغك هذا
االخطار الى املحكوم له  /الدائن :
هيا حممود حممد العو�سي  /وكيلها املحامي
�سامر ا�ستيتيه
املبلغ املبني اعاله
واذا انق�ست هذه املدة ومل توؤد الدين املذكور
او تعر�ض الت�سوية القانونية �ستقوم دائرة
التنفيذ مببا�سرة املعامالت القانونية
التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ عمان

وزارة العدل
حمكمه �سلح جزاء جنوب عمان
مذكرة تبليغ حكم – بالن�سر
رقم الدعوى � )2020-4625( 3-2 :سجل عام
تاريخ احلكم 2020/11/8 :

طالب التبليغ وعنوانه � :سركة حمالت اميل
عمان  /املقابلني – �سارع عائ�سة التيمورية مقابل �سركة دروي�ض
املطلوب تبليغهم وعنوانهم :

� -1سركة مهند ال�سعدي و�سريكه
 -2مهند فايز عقاب ال�سعدي
 -3يا�سني فايز عقاب ال�سعدي

عمان  /املحطة م�سلخ عمان بجانب ملحمة حجازي
وغو�سة �سركة االغايل للمواد الغذائية
خال�سة احلكم :
لذا وتاأ�سي�س ًا على ما تقدم تقرر املحكمة ما يلي:
ً
اأو ً
عمال باأحكام املواد (11و )10من قانون البينات
ال:
واملواد ( )522 , 488 , 465من القانون املدين واملواد
53و 61من قانون ال�سركات اإلزام املدعى عليه باأن
يدفع للمدعية مبلغ ( )6660,239دينار.
ً
عمال باأحكام املادة ( )161من قانون اأ�سول
ثاني ًا:
املحاكمات املدنية اإلزام املدعى عليه بالر�سوم
وامل�ساريف.
ً
عمال باأحكام املادة (166و  )167من قانون
ثالث ًا:
اأ�سول املحاكمات املدنية واملادة ( )46من قانون نقابة
املحامني اإلزام املدعى عليه بدفع مبلغ ( )333دينار
بدل اأتعاب حماماة والفائدة القانونية من تاريخ
املطالبة وحتى ال�سداد التام.
حكم ًا وجاهي ًا بحق املدعية ومبثابة الوجاهي بحق
ً
قابال لالعرتا�ض �سدر با�سم ح�سرة
املدعى عليه
�ساحب اجلاللة امللك املعظم بتاريخ 29/11/2020

عمان � /سارع القد�ض قبل ا�سارات االر�سال حمالت �سم�ض هوم
خال�سة احلكم :
وعليه وتاأ�سي�سا على ما تقدم تقرر املحكمة ما يلي -:
ً
عمال باأحكام املادة  177من قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية اإدانة
•
امل�ستكى عليه مهند ويا�سني بجرم اإ�سدار �سيك ال يقابله ر�سيد وفقا
ً
وعمال باحكام املادة ذاتها
الأحكام املادة (/1/421اأ ) من قانون العقوبات
احلكم عليه باحلب�ض �سنة واحدة والر�سوم والغرامة مائة دينار والر�سوم
عن كل �سيك.
• وعمال باحكام املادة  72من قانون العقوبات تنفيذ احدى هذه العقوبات
لت�سبح احلب�ض �سنة واحدة والر�سوم والغرامة مائة دينار والر�سوم لكل
واحد منهما .
• عم ً
ال باأحكام املادة  177من قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية اإدانة
امل�ستكى عليه يا�سني بجرم اإ�سدار �سيك ال يقابله ر�سيد وفقا الأحكام
املادة (/1/421اأ ) من قانون العقوبات وعم ً
ال باحكام املادة ذاتها احلكم عليه
باحلب�ض �سنة واحدة والر�سوم والغرامة مائة دينار والر�سوم .
• عم ً
ال باأحكام املادة  177من قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية اإدانة
امل�ستكى عليها �سركة مهند ال�سعدي و�سريكه بجرم اإ�سدار �سيك ال يقابله
ً
وعمال باحكام
ر�سيد وفقا الأحكام املادة (/1/421اأ ) من قانون العقوبات
املادة ذاتها وبداللة املادة  74من القانون ذاته احلكم عليها بالغرامة مائة
دينار والر�سوم عن كل �سيك .
وعمال باحكام املادة  72من قانون العقوبات تنفيذ احدى هذه العقوبات
لت�سبح الغرامة مائة دينار والر�سوم.
وحيث اإن ال�سق احلقوقي يدور وجودا وعدم ًا مع ال�سق اجلزائي وحيث
انتهت املحكمة اإلى اإدانة امل�ستكى عليه تقرر املحكمة وعمال باأحكام املادة
 278من قانون التجارة واملواد  1/161و166و 167من قانون اأ�سول املحاكمات
املدنية واملادة  46من قانون نقابة املحامني ت�سمني امل�ستكى عليهما بالتكافل
والت�سامن قيمة االدعاء باحلق ال�سخ�سي والبالغة (  51424دينار )) مع
الر�سوم و امل�ساريف والفائدة القانونية من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد
التام ومبلغ (الف) دينار اتعاب حماماة
ً
قابال لالعرتا�ض �سدر وافهم علنا با�سم
قراراً غيابي ًا بحق امل�ستكى عليهما
ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني حفظه اهلل ورعاه
بتاريخ 2020/11/8

وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان
اخطار �سادر عن دائرة التنفيذ /بالن�سر
رقم الدعوى التنفيذية )2020 -1499( 11-2 :

وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان
اخطار �سادر عن دائرة التنفيذ /بالن�سر
رقم الدعوى التنفيذية )2020 -1501( 11-2 :

حمكمه �سلح حقوق جنوب عمان
مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه  /بالن�سر
رقم الدعوى � ) 2020 -2596( 1-2:سجل عام
الهيئة /القا�سي :زين حممد حممود
النعيمات
ا�سم املدعى عليهم وعنوانهم :

 -1احمد ابراهيم حممد عبد اهلل
 -2حممد عثمان عبد الرحيم �سليم
 -3ابراهيم احمد ابراهيم ابو �سالمه
العنوان  :عمان  /املقابلني �ض عائ�سة
التيمورية دوار الق�سراوي عمارة الدكتور
عثمان احلاج ط3
يقت�سى ح�سورك يوم  :االثنني املوافق
2020/12/28
ال�ساعة 9:00
للنظر يف الدعوى رقم اعاله والتي اقامها
عليك املدعي :
نبيل مو�سى ابراهيم احلميدات
فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك
االحكام املن�سو�ض عليها يف قانون حماكم
ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنيه .

وزارة العدل
حمكمه �سلح جزاء جنوب عمان
مذكرة تبليغ حكم – بالن�سر
رقم الدعوى � )2020-4731( 3-2 :سجل عام
تاريخ احلكم 2020/9/14 :

طالب التبليغ وعنوانه � :سركة حمالت اميل املفو�ض بالتوقيع
�سمري زنانريي
عمان  /املقابلني – �سارع عائ�سة التيمورية مقابل �سركة دروي�ض
املطلوب تبليغهم وعنوانهم :

� -1سركة مهند ال�سعدي و�سريكه
 -2مهند فايز عقاب ال�سعدي

عمان � /سارع القد�ض قبل ا�سارات االر�سال حمالت �سم�ض هوم
خال�سة احلكم :
وعليه وتاأ�سي�س ًا على ما تقدم تقرر املحكمة احلكم مبا يلي -:
اوال :بالن�سبة لل�سق اجلزائي
 -1عمال باحكام املادة  177من قانون ا�سول املحاكمات اجلزائية
ادانة امل�ستكى عليها �سركة مهند ال�سعدي و�سريكه بجرم ا�سدار
�سيك ال يقابله ر�سيد خالف ًا الحكام املادة  421من قانون العقوبات
مكرر  21مرة واحلكم عليها وعم ً
ال بذات املادة وبداللة املادتني74
و22من ذات القانون بالغرامة مائة دينار والر�سوم عن كل جرم,
وعمال باحكام املادة  72من قانون العقوبات تنفيذ احدى العقوبات
بحق امل�ستكى عليها لت�سبح العقوبة املحكومة بها هي الغرامة مائة
دينار والر�سوم.
 -2عمال باحكام املادة  177من قانون ا�سول املحاكمات اجلزائية
ادانة امل�ستكى عليه مهند فايز عقاب ال�سعدي بجرم ا�سدار �سيك
ال يقابله ر�سيد خالف ًا الحكام املادة  421من قانون العقوبات مكرر
 21مرة واحلكم عليه وعم ً
ال بذات املادة باحلب�ض مدة �سنة واحدة
والر�سوم والغرامة ماية دينار والر�سوم عن كل جرم وعمال باحكام
املادة  72من قانون العقوبات تنفيذ احدى العقوبات املحكوم بها
امل�ستكى عليه لت�سبح العقوب املحكوم بها هي احلب�ض مدة �سنه
واحدة والر�سوم والغرامة مائة دينار والر�سوم.
ثانيا :وبالن�سبة لل�سق املدين وحيث يدور وجودا وعدما مع ثبوت
ارتكاب امل�ستكى عليهما املدعى عليهما باحلق ال�سخ�سي مهند فايز
عقاب ال�سعدي و�سركة مهند ال�سعدي و�سريكه للجرم امل�سند اإليهما
فتقرر املحكمة وعمال باأحكام املادة  11من قانون البينات واملادتني
 263و 278من قانون التجارة واملادتني  161و 166من قانون اأ�سول
املحاكمات املدنية واملادة  4/46من قانون نقابة املحامني النظامني
اإلزام امل�ستكى عليه املدعى عليه باحلق ال�سخ�سي بان يدفع
للم�ستكية املدعية باحلق ال�سخ�سي قيمة االدعاء باحلق ال�سخ�سي
والبالغ ( )88887دينار وت�سمينه الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ (1000
دينار ) اتعاب حماماة والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ
عر�ض ال�سيكات على البنك امل�سحوبة عليه وحتى ال�سداد التام.
قراراً غيابيا بحق امل�ستكى عليهم قابال لالعرتا�ض
�سدر وافهم علنا با�سم ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك عبد اهلل
الثاين ابن احل�سني حفظه اهلل بتاريخ 2020/9/14

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان
اخطار �سادر عن دائرة التنفيذ /بالن�سر
رقم الدعوى التنفيذية )2020 -23571( 11-5 :

� -1سركة مهند ال�سعدي و�سريكه
 -2مهند فايز عقاب ال�سعدي
 -3يا�سني فايز عقاب ال�سعدي

ال�ساعة 9:00
للنظر يف الدعوى رقم اعاله والتي اقامها
عليك املدعي :
نبيل مو�سى ابراهيم احلميدات
فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك
االحكام املن�سو�ض عليها يف قانون حماكم
ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنيه .

وزارة العدل
حمكمه �سلح جزاء جنوب عمان
مذكرة تبليغ حكم – بالن�سر
رقم الدعوى � )2020-4731( 3-2 :سجل عام
تاريخ احلكم 2020/9/14 :

طالب التبليغ وعنوانه � :سركة حمالت اميل املفو�ض بالتوقيع
�سمري زنانريي
عمان  /املقابلني – �سارع عائ�سة التيمورية مقابل �سركة دروي�ض
املطلوب تبليغهم وعنوانهم :

� -1سركة مهند ال�سعدي و�سريكه
 -2مهند فايز عقاب ال�سعدي

عمان � /سارع القد�ض قبل ا�سارات االر�سال حمالت �سم�ض هوم
خال�سة احلكم :
وعليه وتاأ�سي�س ًا على ما تقدم تقرر املحكمة احلكم مبا يلي -:
اوال :بالن�سبة لل�سق اجلزائي
 -1عمال باحكام املادة  177من قانون ا�سول املحاكمات اجلزائية
ادانة امل�ستكى عليها �سركة مهند ال�سعدي و�سريكه بجرم ا�سدار
�سيك ال يقابله ر�سيد خالف ًا الحكام املادة  421من قانون العقوبات
مكرر  21مرة واحلكم عليها وعم ً
ال بذات املادة وبداللة املادتني74
و22من ذات القانون بالغرامة مائة دينار والر�سوم عن كل جرم,
وعمال باحكام املادة  72من قانون العقوبات تنفيذ احدى العقوبات
بحق امل�ستكى عليها لت�سبح العقوبة املحكومة بها هي الغرامة مائة
دينار والر�سوم.
 -2عمال باحكام املادة  177من قانون ا�سول املحاكمات اجلزائية
ادانة امل�ستكى عليه مهند فايز عقاب ال�سعدي بجرم ا�سدار �سيك
ال يقابله ر�سيد خالف ًا الحكام املادة  421من قانون العقوبات مكرر
 21مرة واحلكم عليه وعم ً
ال بذات املادة باحلب�ض مدة �سنة واحدة
والر�سوم والغرامة ماية دينار والر�سوم عن كل جرم وعمال باحكام
املادة  72من قانون العقوبات تنفيذ احدى العقوبات املحكوم بها
امل�ستكى عليه لت�سبح العقوب املحكوم بها هي احلب�ض مدة �سنه
واحدة والر�سوم والغرامة مائة دينار والر�سوم.
ثانيا :وبالن�سبة لل�سق املدين وحيث يدور وجودا وعدما مع ثبوت
ارتكاب امل�ستكى عليهما املدعى عليهما باحلق ال�سخ�سي مهند فايز
عقاب ال�سعدي و�سركة مهند ال�سعدي و�سريكه للجرم امل�سند اإليهما
فتقرر املحكمة وعمال باأحكام املادة  11من قانون البينات واملادتني
 263و 278من قانون التجارة واملادتني  161و 166من قانون اأ�سول
املحاكمات املدنية واملادة  4/46من قانون نقابة املحامني النظامني
اإلزام امل�ستكى عليه املدعى عليه باحلق ال�سخ�سي بان يدفع
للم�ستكية املدعية باحلق ال�سخ�سي قيمة االدعاء باحلق ال�سخ�سي
والبالغ ( )88887دينار وت�سمينه الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ (1000
دينار ) اتعاب حماماة والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ
عر�ض ال�سيكات على البنك امل�سحوبة عليه وحتى ال�سداد التام.
قراراً غيابيا بحق امل�ستكى عليهم قابال لالعرتا�ض
�سدر وافهم علنا با�سم ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك عبد اهلل
الثاين ابن احل�سني حفظه اهلل بتاريخ 2020/9/14

عنوانه  :عمان  /اجلبيهة حي البلدية
عمارة
الروياين
عمان 5بجانب ملحمة حجازي
م�سلخ
�شارعاملحطة
عمان /
للمواد الغذائية
االغايل
رقم �سركة
وغو�سة
التنفيذي 1
ال�سند
االعالم /
حمل احلكم :
خال�سة
�صدوره تنفيذ عمان  /ق�سم �شمال
أ�سي�س ًا على ما تقدم تقرر املحكمة ما يلي:
لذا وتا
عمان
ً
اأو ً
عمال باأحكام املواد (11و )10من قانون البينات
ال:
والر�سوم
املحكوم به  /الدين  2800دينار
واملواد ( )522 , 488 , 465من القانون املدين واملواد
وامل�صاريف واتعاب املحاماة ان وجدت
53و 61من قانون ال�سركات اإلزام املدعى عليه باأن
والفائدة ان وجدت
يدفع للمدعية مبلغ ( )6660,239دينار.
ع�شر
خالل
أحكام ت�
عليك ان
يجب ً
خم�سة اأ�سول
من قانون
ؤدي()161
املادة
عمال با
ثاني ًا:
الى
االخطار
تبليغك
يوما
بالر�سوم
هذا عليه
املدعى
تاريخاإلزام
املحاكماتتلياملدنية
وامل�ساريف .له  /الدائن ماجد م�صطفى عبد
املحكوم
ً
اعاله
من .قانون
املبني)167
املبلغ(166و
العطياتاملادة
الرحمن باأحكام
عمال
ثالث ًا:
قانون نقابة
املدة()46
هذهواملادة
انق�ضتاملدنية
واذااملحاكمات
اأ�سول
الدين
من ت�ؤد
ومل
مبلغ ( )333دينار
عليه بدفع
املذكورإلزاماواملدعى
املحامني ا
القانونية
الت�سوية
تعر�ض
مببا�شرة من تاريخ
والفائدة القانونية
بدل ا
املعامالت
حماماة التنفيذ
أتعاب دائرة
�ستقوم
املطالبة وحتى ال�سداد التام.
التنفيذية الالزمة قانونا بحقك.

وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان
اخطار �سادر عن دائرة التنفيذ /بالن�سر
رقم الدعوى التنفيذية )2020 -1499( 11-2 :
�سجل عام ك
ا�سم املحكوم عليه  /املدين :

وزارة العدل
دائرة تنفيذ جنوب عمان
اخطار �سادر عن دائرة التنفيذ /بالن�سر
رقم الدعوى التنفيذية )2020 -1501( 11-2 :
�سجل عام ك
ا�سم املحكوم عليه  /املدين :

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان
اخطار �سادر عن دائرة التنفيذ /بالن�سر
رقم الدعوى التنفيذية )2020 -23571( 11-5 :
�سجل عام ك
ا�سم املحكوم عليه  /املدين :

العنوان :عمان  /عمان  /خريبة ال�سوق
� /سارع ك�ساب اجلازي  /بعد مدار�ض بيت
املقد�ض على اجلهة ال�سمال  /فوق �سوبر
ماكرت ربوع غمدان
رقم االعالم ال�سند التنفيذي 1 :
تاريخه :
حمل �سدوره  :تنفيذ جنوب عمان
املحكوم به الدين  300 :دينار والر�سوم
وامل�ساريف واتعاب املحاماة ان وجدت
والفائدة ان وجدت
يجب عليك ان توؤدي خالل خم�سه ع�سر يوما
تلي تبليغك هذا
االخطار الى املحكوم له  /الدائن :
بدر حممد مو�سى عطون
املبلغ املبني اعاله
واذا انق�ست هذه املدة ومل توؤد الدين املذكور
او تعر�ض الت�سوية القانونية �ستقوم دائرة
التنفيذ مببا�سرة املعامالت القانونية
التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

العنوان :عمان  /عمان  /خريبة ال�سوق
� /سارع ك�ساب اجلازي  /بعد مدار�ض بيت
املقد�ض على اجلهة ال�سمال  /فوق �سوبر
ماكرت ربوع غمدان
رقم االعالم ال�سند التنفيذي 3 , 2 , 1 :
تاريخه :
حمل �سدوره  :تنفيذ جنوب عمان
املحكوم به الدين  3363 :دينار والر�سوم
وامل�ساريف واتعاب املحاماة ان وجدت
والفائدة ان وجدت
يجب عليك ان توؤدي خالل خم�سه ع�سر يوما
تلي تبليغك هذا
االخطار الى املحكوم له  /الدائن :
�سيماء خليل حممود ابو دقه
املبلغ املبني اعاله
واذا انق�ست هذه املدة ومل توؤد الدين املذكور
او تعر�ض الت�سوية القانونية �ستقوم دائرة
التنفيذ مببا�سرة املعامالت القانونية
التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

العنوان :عمان  /عمان  /حي نزال  /منطقة
بدر  /بجانب جامع بدر  /منزل و�سيم قطا�ض
رقم االعالم ال�سند التنفيذي 1 :
تاريخه :
حمل �سدوره  :تنفيذ عمان
املحكوم به الدين  1000 :دينار والر�سوم
وامل�ساريف واتعاب املحاماة ان وجدت
والفائدة ان وجدت
يجب عليك ان توؤدي خالل خم�سه ع�سر يوما
تلي تبليغك هذا
االخطار الى املحكوم له  /الدائن :
ذكرى �سليمان �سالمه احلويطات
املبلغ املبني اعاله
واذا انق�ست هذه املدة ومل توؤد الدين املذكور
او تعر�ض الت�سوية القانونية �ستقوم دائرة
التنفيذ مببا�سرة املعامالت القانونية
التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

ماأمور تنفيذ عمان

حكم ًا وجاهي ًا بحق املدعية ومبثابة الوجاهي بحق

عمان
قابال م�أمور
ً
�شمالح�سرة
التنفيذ با�سم
لالعرتا�ض �سدر
املدعى عليه

نهار عوده نهار ابو �سماحه

حمكمه بداية حقوق عمان

طالب التبليغ وعنوانه � :سركة حمالت اميل
عمان  /املقابلني – �سارع عائ�سة التيمورية مقابل �سركة دروي�ض
املطلوب تبليغهم وعنوانهم :

2020/12/28

عمان � /سارع القد�ض قبل ا�سارات االر�سال حمالت �سم�ض هوم
خال�سة احلكم :
وعليه وتاأ�سي�سا على ما تقدم تقرر املحكمة ما يلي -:
ً
عمال باأحكام املادة  177من قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية اإدانة
•
امل�ستكى عليه مهند ويا�سني بجرم اإ�سدار �سيك ال يقابله ر�سيد وفقا
ً
وعمال باحكام املادة ذاتها
الأحكام املادة (/1/421اأ ) من قانون العقوبات
احلكم عليه باحلب�ض �سنة واحدة والر�سوم والغرامة مائة دينار والر�سوم
عن كل �سيك.
• وعمال باحكام املادة  72من قانون العقوبات تنفيذ احدى هذه العقوبات
لت�سبح احلب�ض �سنة واحدة والر�سوم والغرامة مائة دينار والر�سوم لكل
واحد منهما .
ً
عمال باأحكام املادة  177من قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية اإدانة
•
امل�ستكى عليه يا�سني بجرم اإ�سدار �سيك ال يقابله ر�سيد وفقا الأحكام
ً
وعمال باحكام املادة ذاتها احلكم عليه
املادة (/1/421اأ ) من قانون العقوبات
باحلب�ض �سنة واحدة والر�سوم والغرامة مائة دينار والر�سوم .
ً
عمال باأحكام املادة  177من قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية اإدانة
•
امل�ستكى عليها �سركة مهند ال�سعدي و�سريكه بجرم اإ�سدار �سيك ال يقابله
ً
وعمال باحكام
ر�سيد وفقا الأحكام املادة (/1/421اأ ) من قانون العقوبات
املادة ذاتها وبداللة املادة  74من القانون ذاته احلكم عليها بالغرامة مائة
دينار والر�سوم عن كل �سيك .
وعمال باحكام املادة  72من قانون العقوبات تنفيذ احدى هذه العقوبات
لت�سبح الغرامة مائة دينار والر�سوم.
وحيث اإن ال�سق احلقوقي يدور وجودا وعدم ًا مع ال�سق اجلزائي وحيث
انتهت املحكمة اإلى اإدانة امل�ستكى عليه تقرر املحكمة وعمال باأحكام املادة
 278من قانون التجارة واملواد  1/161و166و 167من قانون اأ�سول املحاكمات
املدنية واملادة  46من قانون نقابة املحامني ت�سمني امل�ستكى عليهما بالتكافل
والت�سامن قيمة االدعاء باحلق ال�سخ�سي والبالغة (  51424دينار )) مع
الر�سوم و امل�ساريف والفائدة القانونية من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد
التام ومبلغ (الف) دينار اتعاب حماماة
ً
قابال لالعرتا�ض �سدر وافهم علنا با�سم
قراراً غيابي ًا بحق امل�ستكى عليهما
ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني حفظه اهلل ورعاه
بتاريخ 2020/11/8

�ساحب اجلاللة امللك املعظم بتاريخ 29/11/2020

وزارة العدل
حمكمه �سلح حقوق �سرق عمان
مذكرة تبليغ حكم – بالن�سر
رقم الدعوى � )2020-3932( 1-3 :سجل عام

وزارة العدل
حمكمه �سلح جزاء جنوب عمان
مذكرة تبليغ حكم – بالن�سر
رقم الدعوى � )2020-4625( 3-2 :سجل عام
تاريخ احلكم 2020/11/8 :

يقت�سى ح�سورك يوم  :االثنني املوافق

وزارة العدل
حمكمه �سلح حقوق �سرق عمان
مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه
 /بالن�سر
رقم الدعوى ) 2020 -4286( 1-3:
�سجل عام

الهيئة /القا�سي� :سو�سن كمال يو�سف
غرايبه
ا�سم املدعى عليه وعنوانه :

كمال حممد عبد اهلل امل�سري

العنوان  :عمان  /عدن � -سارع املعذر املتفرع
من �سارع قي�ض بن عبيد – خلف رو�سة
فتافيت ال�سكر
يقت�سى ح�سورك يوم  :االربعاء املوافق
2021/1/6
ال�ساعة 9:00
للنظر يف الدعوى رقم اعاله والتي اقامها
عليك املدعي :
نان�سي خليل حامد حامد واخرون
فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك
االحكام املن�سو�ض عليها يف قانون حماكم
ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنيه .

وزارة العدل
حمكمه �سلح حقوق جنوب عمان
مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه
 /بالن�سر
رقم الدعوى ) 2020 -2557( 1-2:
�سجل عام

الهيئة /القا�سي :مارينا رائد ابراهيم
حجازين
ا�سم املدعى عليه وعنوانه :

ثائر حممدفريد �سبحي خرفان

العنوان  :عمان  /القوي�سمة مقابل حمكمة
جنوب عمان قرب مدر�سة ا�سكان الداخلية
اال�سا�سية �ض جميل القحيمي
يقت�سى ح�سورك يوم  :االثنني املوافق
2020/12/28
ال�ساعة 9:00
للنظر يف الدعوى رقم اعاله والتي اقامها
عليك املدعي :
وجيه عبد الرحمن حممد حيمور
فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك
االحكام املن�سو�ض عليها يف قانون حماكم
ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنيه .

وزارة العدل
حمكمه �سلح جزاء جنوب عمان
مذكرة تبليغ حكم – بالن�سر
رقم الدعوى � )2020-4732( 3-2 :سجل عام

تاريخ احلكم 2020/10/5 :
طالب التبليغ وعنوانه � :سركة حمالت اميل  /املفو�ض بالتوقيع �سمري اميل
اليا�ض زنانريي
عمان  /املقابلني – �سارع عائ�سة التيمورية مقابل �سركة دروي�ض
املطلوب تبليغهم وعنوانهم :

�-1سركة مهند ال�سعدي و�سريكه
-2مهند فايز عقاب ال�سعدي

عمان  /املقابلني خلف قاعات موؤتة �سم�ض هوم – داوند – مقابل املطبعة الدولية
خال�سة احلكم :
وعليه وتاأ�سي�سا على ما تقدم تقـرر املحكمة ما يلـي -:
اأوال  :عن ال�سق اجلزائي :
 .1عمال باحكام املادة  177من قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية ادانة امل�ستكى عليها
االولى (�سركة مهند ال�سعدي و �سريكه) بجرم اإ�سدار �سيك لي�ض له مقابل وفاء
قائم وقابل لل�سرف خالفا الحكام املادة  421من قانون العقوبات مكرر  12مرة
واحلكم عليها عمال بذات املادة واحكام املادتني  22و  74من قانون العقوبات بالغرامة
مائة دينار والر�سوم عن كل جرم .
 .2عمال باحكام املادة  72من قانون العقوبات تنفيذ احدى العقوبات ال�سادرة بحق
امل�ستكى عليها �سركة مهند ال�سعدي و �سريكه لت�سبح العقوبة النهائية الواجبة
التطبيق بحقها هي الغرامة مائة دينار و الر�سوم .
 .3وعمال باأحكام املادة  177من قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية اإدانة امل�ستكى عليه
مهند ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته املفو�ض بالتوقيع عن ال�سركة امل�ستكى عليها
بجرم اإ�سدار �سيك ال يقابله ر�سيد قائم وقابل لل�سرف خالفا الأحكام املادة 1/421
ً
عمال بذات املادة باحلب�ض �سنة
من قانون العقوبات مكرر  12مرة واحلكم عليه
واحدة والر�سوم والغرامة مائة دينار والر�سوم عن كل جرم .
 .4عمال باحكام املادة  72من قانون العقوبات تنفيذ احدى العقوبات ال�سادرة بحق
امل�ستكى عليه مهند لت�سبح العقوبة النهائية الواجبة التطبيق بحقه هي احلب�ض
مدة �سنة واحدة و الر�سوم و الغرامة مائة دينار و الر�سوم .
ثانيا  :بالن�سبة لل�سق احلقوقي :
ً
وعدما مع ال�سق اجلزائي وحيث
 :وحيث ان االدعاء باحلق ال�سخ�سي يدور وجودا
ثبت للمحكمة ارتكاب امل�ستكى عليهما املدعى عليهما باحلق ال�سخ�سي �سركة
مهند ال�سعدي و �سريكه و امل�ستكى عليه مهند للجرم امل�سند اليهم فتقرر املحكمة :
ً
عمال باأحكـام املـادة ( )278مـن قانون التجارة اإلزام املدعى عليهما باحلق
-1و
ال�سخ�سي �سركة مهند ال�سعدي و �سريكه و امل�ستكى عليه مهند باأن يدفعوا للمدعية
باحلق ال�سخ�سي قيمة االدعاء باحلق ال�سـخ�سي والبـالغة (  30420دينار ) .
ً
عمال باأحكام املادتني ( 161و  ) 166من قانون االأ�سول املدنية ت�سمني املدعى
-2
عليهما باحلق ال�سخ�سي �سركة مهند ال�سعدي و �سريكه و امل�ستكى عليه مهند
الر�سوم وامل�ساريف .
 -3عمال باأحكام املادة ( )166من قانون االأ�سول املدنية واملادة ( )4/46من قانون
نقابة املحامني ت�سمني املدعى عليهم باحلق ال�سخ�سي �سركة مهند ال�سعدي و
�سريكه و امل�ستكى عليه مهند مبلـغ ( 1000دينار) بـدل اأتعاب حماماة.
ً
عمال باأحكام املادة ( )167من قانون االأ�سول املدنية ت�سمني املدعى عليهم باحلق
-1
ال�سخ�سي �سركة مهند ال�سعدي و �سريكه و امل�ستكى عليه مهند الفائدة القانونية من
تاريخ عر�ض ال�سيكات على البنك امل�سحوبة عليه وحتى ال�سداد التـام .
 -2رد االدعاء باحلق ال�سخ�سي بالن�سبة للم�ستكى عليه يا�سني لعدم االخت�سا�ض .
غيابيا عن ال�سق اجلزائي ومبثابة الوجاهي عن ال�سق احلقوقي قابالً
ً
حكماً
لالعرتا�ض و اال�ستئناف �سدر وافهم علنا با�سم ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك
عبداهلل الثاين بن احل�سني حفظه اهلل ورعاه بتاريخ 2020/10/5

نهار عوده نهار ابو �سماحه

وزارة العدل
دائرة تنفيذ العقبة
اخطار �سادر عن دائرة التنفيذ /بالن�سر
رقم الدعوى التنفيذية :
� )2020 -1230( 11-35سجل عام ك

ا�سم املحكوم عليه  /املدين :

عواطف �سحاده احمد عنانزه

العنوان :العقبة  /مديرية تربية وتعليم
العقبه
رقم االعالم ال�سند التنفيذي :
تاريخه 2020/12/23 :
حمل �سدوره  :تنفيذ العقبة
املحكوم به الدين  500 :دينار والر�سوم
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة ان
وجدت
يجب عليك ان توؤدي خالل خم�سه ع�سر يوما
تلي تبليغك هذا
االخطار الى املحكوم له  /الدائن :
�سالومي فوؤاد ال�سيخ �سحاده
املبلغ املبني اعاله
واذا انق�ست هذه املدة ومل توؤد الدين املذكور
او تعر�ض الت�سوية القانونية �ستقوم دائرة
التنفيذ مببا�سرة املعامالت القانونية
التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ العقبة

وزارة العدل
حمكمه �سلح جزاء عمان
مذكرة تبليغ خال�سة حكم جزائي  -بالن�سر
رقم الدعوى � )2020-2775( 3-5 :سجل عام

ا�سم امل�ستكى عليهم :

� -1سركة ليزر العداد املاأكوالت
الرقم الوطني 200170812 :
 -2يزن ماجد عبد اهلل داود
الرقم الوطني 9971067323 :

عنوانه  :عمان  /جبل احل�سني �سارع خالد بن الوليد جممع
ال�سرقاوي
نوع اجلرم � :سيك ال يقابله ر�سيد
ا�سم امل�ستكي :

بالل حممد �سعيد احمد ابو �سنب واخرون

خال�سة احلكم :
لذا وتاأ�سي�س ًا على ما تقدم تقرر املحكمة ما يلي- :
اوال -:فيما يتعلق بال�سق اجلزائي-:
 .1عمال باأحكام املادة ( )177من قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية
اإدانة امل�ستكى عليها �سركة ليزر العداد املاأكوالت عن اجلرم امل�سند
اإليها وهو اإ�سدار �سيك لي�ض له مقابل وفاء قائم ومعد لل�سرف وفقا
الأحكام املادة ( )1/421من قانون العقوبات مكرر  4مرات واحلكم
عليها عمال باحكام املادة ذاتها وبداللة املادتني (74و  )22من ذات
القانون بالغرامة مائة دينار والر�سوم عن كل جرم وعمال باحكام
املادة  1/72من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة اال�سد بحقها لت�سبح
العقوبة واجبة النفاذ هي الغرامة مائة دينار والر�سوم.
 .2عمال باأحكام املادة ( )177من قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية
اإدانة امل�ستكى عليه يزن ماجد عبدهلل داوود عن اجلرم امل�سند
اإليه وهو اإ�سدار �سيك لي�ض له مقابل وفاء قائم ومعد لل�سرف
وفقا الأحكام املادة ( )421من قانون العقوبات مكرر  4مرات وعم ً
ال
باأحكام الفقرة ( )1من املادة ذاتها احلكم عليه باحلب�ض ملدة �سنة
واحدة والر�سوم والغرامة مائة دينار والر�سوم عن كل جرم وعمال
باحكام املادة  1/72تنفيذ العقوبة اال�سد بحقه لت�سبح العقوبة
واجبة النفاذ هي احلب�ض �سنة واحدة والر�سوم والغرامة مائة
دينار والر�سوم.
ثانيا -بالن�سبة لل�سق احلقوقي - :عم ً
ال باحكام املادة  278من قانون
التجارة و املادة  161من قانون ا�سول املحاكمات املدنية و املادة 167
من قانون ا�سول املحاكمات املدنية واملادة  263من قانون التجارة
اإلزام املدعى عليهما باحلق ال�سخ�سي بالت�سامن والتكافل باأداء
مبلغ (( ))9500ت�سعة االف وخم�سمائة دينار و بالر�سوم وامل�ساريف
وت�سمينهما مبلغ  475دينار اتعاب حماماه و بالفائدة القانونية
بواقع ( )%9من تاريخ عر�ض ال�سيكات على البنك امل�سحوب عليه
وحتى ال�سداد التام للم�ستكية املدعية باحلق ال�سخ�سي.
حكم ًا غيابيا عن ال�سق اجلزائي و مبثابة الوجاهي عن ال�سق
احلقوقي بحق امل�ستكى عليهما املدعى عليهما باحلق ال�سخ�سي
قاب ً
ال لالعرتا�ض �سدر وافهم علنا با�سم ح�سرة �ساحب اجلاللة
امللك املعظم يف .2020/7/28
قيمة ال�سيك  /ال�سيكات  :ت�سعة االف وخم�سمائة دينارا
الر�سوم والغرامات والنفقات  100 :دينار
االجمايل  100:دينار

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان  /ق�سم جنوب عمان
اخطار �سادر عن دائرة التنفيذ /بالن�سر
رقم الدعوى التنفيذية :
� )2020 -4040( 11-2سجل عام �ص

ا�سم املحكوم عليه  /املدين :

حممد ح�سن مقبل حماد

العنوان :عمان  /اجلويدة قرب م�سجد عمر
املختار
رقم االعالم ال�سند التنفيذي -3947( / 1-2 :
� – )2019سجل عام
تاريخه 2019/12/18 :
حمل �سدوره  :تنفيذ عمان  /ق�سم جنوب
عمان
املحكوم به الدين  800 :دينار والر�سوم
وامل�ساريف واتعاب املحاماة ان وجدت
والفائدة ان وجدت
يجب عليك ان توؤدي خالل خم�سه ع�سر يوما
تلي تبليغك هذا
االخطار الى املحكوم له  /الدائن :
رامي احمد حممود ابو زر
املبلغ املبني اعاله
واذا انق�ست هذه املدة ومل توؤد الدين املذكور
او تعر�ض الت�سوية القانونية �ستقوم دائرة
التنفيذ مببا�سرة املعامالت القانونية
التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

يقت�سى ح�سورك يوم  :االثنني املوافق
2020/12/28
ال�ساعة 9:00
للنظر يف الدعوى رقم اعاله والتي اقامها
عليك املدعي :
وجيه عبد الرحمن حممد حيمور
فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك
االحكام املن�سو�ض عليها يف قانون حماكم
ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنيه .

وزارة العدل
حمكمه �سلح جزاء جنوب عمان
مذكرة تبليغ حكم – بالن�سر
رقم الدعوى � )2020-4732( 3-2 :سجل عام

تاريخ احلكم 2020/10/5 :
طالب التبليغ وعنوانه � :سركة حمالت اميل  /املفو�ض بالتوقيع �سمري اميل
اليا�ض زنانريي
عمان  /املقابلني – �سارع عائ�سة التيمورية مقابل �سركة دروي�ض
املطلوب تبليغهم وعنوانهم :

�-1سركة مهند ال�سعدي و�سريكه
-2مهند فايز عقاب ال�سعدي

عمان  /املقابلني خلف قاعات موؤتة �سم�ض هوم – داوند – مقابل املطبعة الدولية
خال�سة احلكم :
وعليه وتاأ�سي�سا على ما تقدم تقـرر املحكمة ما يلـي -:
اأوال  :عن ال�سق اجلزائي :
 .1عمال باحكام املادة  177من قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية ادانة امل�ستكى عليها
االولى (�سركة مهند ال�سعدي و �سريكه) بجرم اإ�سدار �سيك لي�ض له مقابل وفاء
قائم وقابل لل�سرف خالفا الحكام املادة  421من قانون العقوبات مكرر  12مرة
واحلكم عليها عمال بذات املادة واحكام املادتني  22و  74من قانون العقوبات بالغرامة
مائة دينار والر�سوم عن كل جرم .
 .2عمال باحكام املادة  72من قانون العقوبات تنفيذ احدى العقوبات ال�سادرة بحق
امل�ستكى عليها �سركة مهند ال�سعدي و �سريكه لت�سبح العقوبة النهائية الواجبة
التطبيق بحقها هي الغرامة مائة دينار و الر�سوم .
 .3وعمال باأحكام املادة  177من قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية اإدانة امل�ستكى عليه
مهند ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته املفو�ض بالتوقيع عن ال�سركة امل�ستكى عليها
بجرم اإ�سدار �سيك ال يقابله ر�سيد قائم وقابل لل�سرف خالفا الأحكام املادة 1/421
ً
عمال بذات املادة باحلب�ض �سنة
من قانون العقوبات مكرر  12مرة واحلكم عليه
واحدة والر�سوم والغرامة مائة دينار والر�سوم عن كل جرم .
 .4عمال باحكام املادة  72من قانون العقوبات تنفيذ احدى العقوبات ال�سادرة بحق
امل�ستكى عليه مهند لت�سبح العقوبة النهائية الواجبة التطبيق بحقه هي احلب�ض
مدة �سنة واحدة و الر�سوم و الغرامة مائة دينار و الر�سوم .
ثانيا  :بالن�سبة لل�سق احلقوقي :
ً
وعدما مع ال�سق اجلزائي وحيث
 :وحيث ان االدعاء باحلق ال�سخ�سي يدور وجودا
ثبت للمحكمة ارتكاب امل�ستكى عليهما املدعى عليهما باحلق ال�سخ�سي �سركة
مهند ال�سعدي و �سريكه و امل�ستكى عليه مهند للجرم امل�سند اليهم فتقرر املحكمة :
ً
عمال باأحكـام املـادة ( )278مـن قانون التجارة اإلزام املدعى عليهما باحلق
-1و
ال�سخ�سي �سركة مهند ال�سعدي و �سريكه و امل�ستكى عليه مهند باأن يدفعوا للمدعية
باحلق ال�سخ�سي قيمة االدعاء باحلق ال�سـخ�سي والبـالغة (  30420دينار ) .
ً
عمال باأحكام املادتني ( 161و  ) 166من قانون االأ�سول املدنية ت�سمني املدعى
-2
عليهما باحلق ال�سخ�سي �سركة مهند ال�سعدي و �سريكه و امل�ستكى عليه مهند
الر�سوم وامل�ساريف .
 -3عمال باأحكام املادة ( )166من قانون االأ�سول املدنية واملادة ( )4/46من قانون
نقابة املحامني ت�سمني املدعى عليهم باحلق ال�سخ�سي �سركة مهند ال�سعدي و
�سريكه و امل�ستكى عليه مهند مبلـغ ( 1000دينار) بـدل اأتعاب حماماة.
ً
عمال باأحكام املادة ( )167من قانون االأ�سول املدنية ت�سمني املدعى عليهم باحلق
-1
ال�سخ�سي �سركة مهند ال�سعدي و �سريكه و امل�ستكى عليه مهند الفائدة القانونية من
تاريخ عر�ض ال�سيكات على البنك امل�سحوبة عليه وحتى ال�سداد التـام .
 -2رد االدعاء باحلق ال�سخ�سي بالن�سبة للم�ستكى عليه يا�سني لعدم االخت�سا�ض .
ً
ً
ً
قابال
غيابيا عن ال�سق اجلزائي ومبثابة الوجاهي عن ال�سق احلقوقي
حكما
لالعرتا�ض و اال�ستئناف �سدر وافهم علنا با�سم ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك
عبداهلل الثاين بن احل�سني حفظه اهلل ورعاه بتاريخ 2020/10/5

باأحكام الفقرة ( )1من املادة ذاتها احلكم عليه باحلب�ض ملدة �سنة
واحدة والر�سوم والغرامة مائة دينار والر�سوم عن كل جرم وعمال
باحكام املادة  1/72تنفيذ العقوبة اال�سد بحقه لت�سبح العقوبة
واجبة النفاذ هي احلب�ض �سنة واحدة والر�سوم والغرامة مائة
دينار والر�سوم.
ثانيا -بالن�سبة لل�سق احلقوقي - :عم ً
ال باحكام املادة  278من قانون
التجارة و املادة  161من قانون ا�سول املحاكمات املدنية و املادة 167
من قانون ا�سول املحاكمات املدنية واملادة  263من قانون التجارة
اإلزام املدعى عليهما باحلق ال�سخ�سي بالت�سامن والتكافل باأداء
مبلغ (( ))9500ت�سعة االف وخم�سمائة دينار و بالر�سوم وامل�ساريف
وت�سمينهما مبلغ  475دينار اتعاب حماماه و بالفائدة القانونية
بواقع ( )%9من تاريخ عر�ض ال�سيكات على البنك امل�سحوب عليه
وحتى ال�سداد التام للم�ستكية املدعية باحلق ال�سخ�سي.
حكم ًا غيابيا عن ال�سق اجلزائي و مبثابة الوجاهي عن ال�سق
احلقوقي بحق امل�ستكى عليهما املدعى عليهما باحلق ال�سخ�سي
قاب ً
ال لالعرتا�ض �سدر وافهم علنا با�سم ح�سرة �ساحب اجلاللة
امللك املعظم يف .2020/7/28
قيمة ال�سيك  /ال�سيكات  :ت�سعة االف وخم�سمائة دينارا
الر�سوم والغرامات والنفقات  100 :دينار
االجمايل  100:دينار

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان  /ق�سم جنوب عمان
اخطار �سادر عن دائرة التنفيذ /بالن�سر
رقم الدعوى التنفيذية :
� )2020 -4040( 11-2سجل عام �ص

ا�سم املحكوم عليه  /املدين :

حممد ح�سن مقبل حماد

العنوان :عمان  /اجلويدة قرب م�سجد عمر
املختار
رقم االعالم ال�سند التنفيذي -3947( / 1-2 :
� – )2019سجل عام
تاريخه 2019/12/18 :
حمل �سدوره  :تنفيذ عمان  /ق�سم جنوب
عمان
املحكوم به الدين  800 :دينار والر�سوم
وامل�ساريف واتعاب املحاماة ان وجدت
والفائدة ان وجدت
يجب عليك ان توؤدي خالل خم�سه ع�سر يوما
تلي تبليغك هذا
االخطار الى املحكوم له  /الدائن :
رامي احمد حممود ابو زر
املبلغ املبني اعاله
واذا انق�ست هذه املدة ومل توؤد الدين املذكور
او تعر�ض الت�سوية القانونية �ستقوم دائرة
التنفيذ مببا�سرة املعامالت القانونية
التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

و�سيم �سالح �سعد قطا�ص

وزارة العدل
حمكمه �سلح حقوق جنوب عمان
مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه
 /بالن�سر
رقم الدعوى ) 2020 -2676( 1-2:
�سجل عام
الهيئة /القا�سي :وفاء حمزه حممد غرايبه
ا�سم املدعى عليه وعنوانه :

علي عبد ال�سالم مثقال العدوان

العنوان  :عمان  /القوي�سمة حي النهارية
عمارة 23
يقت�سى ح�سورك يوم  :االثنني املوافق
2020/12/28
ال�ساعة 9:00
للنظر يف الدعوى رقم اعاله والتي اقامها
عليك املدعي :
معاذ ابراهيم ديب عليان ب�سفته ال�سخ�سية
وب�سفته املفو�ض بالتوقيع عن �سركة معاذ
عليان و�سركاه
فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك
االحكام املن�سو�ض عليها يف قانون حماكم

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان  /ق�سم جنوب عمان
اخطار �سادر عن دائرة التنفيذ /بالن�سر
رقم الدعوى التنفيذية :
� )2020 -2834( 11-2سجل عام �ص

ا�سم املحكوم عليهم  /املدين :

طالب التبليغ وعنوانه � :سركة مدر�سه املواكب
احلديثه ذ.م.م مفو�سا بالتوقيع عنها مديرها العام
مو�سى ح�سني علي هديب
غرب عمان  /يبلغ على عنوان الوكيل
املطلوب تبليغه وعنوانه :

عالء م�سباح عطا اهلل داود

غرب عمان  /مرج احلمام � /سارع االمرية تغريد بن
حممد بجانب �سيفوي مرج احلمام
خال�سة احلكم :
ملا تقدم وتاأ�سي�س ًا عليه تقرر املحكمة:
ً
اأو ً
عمال باأحكام املادتني (  10و )1/11من قانون
ال:
البينات واملواد (/123ب و222و224و181و )186من
قانون التجارة اإلزام املدعى عليه (عالء م�سباح عطا
اهلل داود) باأن يدفع للمدعية (�سركة مدر�سة املواكب
احلديثة ذ.م.م ) مبلغ (� )650ستمائة وخم�سون
ديناراً.
ً
عمال باأحكام املواد ( 161و 166و  )2/167من
ثاني ًا:
قانون اأ�سول املحاكمات املدنية واملادة ( )4/46من
قانون نقابة املحامني النظاميني ت�سمني املدعى عليه
الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ ( )32دينار و 500فل�ض اأتعاب
حماماة للمدعية والفائدة القانونية بواقع ()%9
ت�سري من تاريخ ا�ستحقاق الكمبيالة يف 2018/9/10
وحتى ال�سداد التام .
حكم ًا وجاهي ًا بحق املدعية قابال لال�ستناف ومبثابة
الوجاهي بحق املدعى عليه قابال لالعرتا�ض �سدر
واأفهم علنا ً با�سم ح�سرة �ساحب اجلاللة الها�سمية
امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني املعظم حفظه اهلل
ورعاه بتاريخ .2020/6/30

وزارة العدل
حمكمه �سلح حقوق جنوب عمان
مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه
 /بالن�سر
رقم الدعوى ) 2020 -2829( 1-2:
�سجل عام
الهيئة /القا�سي :ختام ح�سني توفيق
احلجاج
ا�سم املدعى عليه وعنوانه :

�سركة احلمزه للتخلي�ص

العنوان  :عمان  /القوي�سمة خلف ملعب
القوي�سمة بجانب م�سجد عثمان بن عفان

العنوان :عمان  /خميم الوحدات وحمالت عمو علي
لالحذية مقابل مركز امن الوحدات املبا�سرة
رقم االعالم ال�سند التنفيذي – )2019-190( / 1-2 :
�سجل عام
تاريخه 2019/3/31 :
حمل �سدوره  :تنفيذ عمان  /ق�سم جنوب عمان
املحكوم به الدين  3000 :دينار والر�سوم وامل�ساريف
واتعاب املحاماة ان وجدت والفائدة ان وجدت
يجب عليك ان توؤدي خالل خم�سه ع�سر يوما تلي
تبليغك هذا
االخطار الى املحكوم له  /الدائن :
ابراهيم احمد حممود مد اهلل
املبلغ املبني اعاله
واذا انق�ست هذه املدة ومل توؤد الدين املذكور او
تعر�ض الت�سوية القانونية �ستقوم دائرة التنفيذ
مببا�سرة املعامالت القانونية التنفيذية الالزمة
قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

� -1سركة رامي حمد و�سريكته
 -2ر�سيله حممد يعقوب �سحويل

وزارة العدل
حمكمه �سلح حقوق عمان
مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه  /بالن�سر
رقم الدعوى � ) 2020 -21550( 1-5:سجل عام
الهيئة /القا�سي :ابتهال حممد ح�سن
اجلبايل
ا�سم املدعى عليه وعنوانه :

نهاد حممود م�سطفى عليان
العنوان  :عمان  /ال�سمي�ساين قرب جممع
النقابات
مع مراجعه قلم املحكمه ال�ستالم الئحه
الدعوى ومرفقاتها
يقت�سى ح�سورك يوم  :االثنني املوافق
2020/12/28
ال�ساعة 9:00
للنظر يف الدعوى رقم اعاله والتي اقامها
عليك املدعي :
حممد مهاو�ض احمد زامل
فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك
االحكام املن�سو�ض عليها يف قانون حماكم
ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنيه .

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان
اخطار �سادر عن دائرة التنفيذ /بالن�سر
رقم الدعوى التنفيذية :
� )2020 -20229( 11-5سجل عام ك
ا�سم املحكوم عليه  /املدين :

نادر حممدطاهر دعدو�ص زاهده

العنوان :عمان  /ماركا التطوير احل�سري �ض ا�سماء
ال�سريف عمارة  4ط3
رقم االعالم ال�سند التنفيذي 58 , 01 , 37 , 42 :
تاريخه :
حمل �سدوره  :تنفيذ عمان
املحكوم به الدين  6263 :دينار والر�سوم وامل�ساريف

حمالت بيانو للحلويات
يقت�سى ح�سورك يوم  :االربعاء املوافق

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

2021/1/6
للنظر يف الدعوى رقم اعاله والتي اقامها

تبليغك هذا
االخطار الى املحكوم له  /الدائن :
حممود احمد حممود خطاب
املبلغ املبني اعاله

عليك املدعي :
نا�سر يو�سف ابراهيم البيبي

تعر�ض الت�سوية القانونية �ستقوم دائرة التنفيذ

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك

مببا�سرة املعامالت القانونية التنفيذية الالزمة

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنيه .

طالب التبليغ وعنوانه � :سركة الوطنية ل�سناعة
امل�سامري ذ.م.م  /ميثلها املفو�سني بالتوقيع عنها
اجمد ماجد "حممد بركات" مرار
�سحاب � /سحاب مدينة امللك عبد اهلل الثاين
ال�سناعية
املطلوب تبليغه وعنوانه :

لبيب عبد الرحمن ابراهيم اخلطيب

عمان  /خريبة ال�سوق �ساحية االمريعلي مقابل
مدار�ض بيت املقد�ض
خال�سة احلكم :
لذا وتا�سي�سا على ما تقدم تقرر املحكمة ما يلي- :
اوال -:عمال باحكام املواد( 522و465و483و ) 485من
القانون املدين و املادة /3/13د من قانون البينات
واملادة( )1818من املجلة الزام املدعى عليه بان يدفع
للمدعية املبلغ املدعى به والبالغ ( )6629,78دينار
اردين.
ثانيا -:عمال باحكام املواد ( )167, 166, 161من
قانون ا�سول املحاكمات املدنية واملادة ( )4/46من
قانون نقابة املحامني ت�سمني املدعى عليه الر�سوم
وامل�ساريف ومبلغ ( )100دينار اتعاب حماماة والفائدة
القانونية بواقع  %9ت�سري من تاريخ املطالبة
الق�سائية وحتى ال�سداد التام.
حكما وجاهيا بحق املدعية ومبثابة الوجاهي بحق
املدعى عليه قابال لالعرتا�ض �سدر وافهم علنا با�سم
ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاين املعظم
(حفظه اهلل) بتاريخ 2020/10/21

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان  /ق�سم جنوب عمان
اخطار �سادر عن دائرة التنفيذ /بالن�سر
رقم الدعوى التنفيذية :
� )2020 -4061( 11-2سجل عام �ص
ا�سم املحكوم عليهم  /املدين :

 -1فرا�ص احمد حممود كم�ص
 -2عبد اهلل احمد حممود كم�ص

العنوان :عمان  /املقابلني مقابل مدار�ض احلفاظ
بجانب مطاعم ماك
رقم االعالم ال�سند التنفيذي )2020-2361( / 1-2 :
– �سجل عام
حمل �سدوره  :تنفيذ عمان  /ق�سم جنوب عمان
املحكوم به الدين  1100 :دينار والر�سوم وامل�ساريف
واتعاب املحاماة ان وجدت والفائدة ان وجدت
يجب عليك ان توؤدي خالل خم�سه ع�سر يوما تلي
تبليغك هذا
االخطار الى املحكوم له  /الدائن :
وائل داود �سكري اال�سبح

واذا انق�ست هذه املدة ومل توؤد الدين املذكور او

االحكام املن�سو�ض عليها يف قانون حماكم

وزارة العدل
حمكمه �سلح حقوق جنوب عمان
مذكرة تبليغ حكم – بالن�سر
رقم الدعوى � )2020-2085( 1-2 :سجل عام
تاريخ احلكم 2020/10/21 :

تاريخه 2020/10/27 :

واتعاب املحاماة ان وجدت والفائدة ان وجدت

ال�ساعة 9:00

علي احمد ذياب حمد

العنوان :عمان  /تالع العلي حي الربكة
�سارع ابراهيم �سامل الطراونة خلف جربي
املركزي
رقم االعالم ال�سند التنفيذي -266( / 3-2 :
� – )2019سجل عام
تاريخه 2019/2/6 :
حمل �سدوره  :تنفيذ عمان  /ق�سم جنوب
عمان
املحكوم به الدين  4500 :دينار والر�سوم
وامل�ساريف واتعاب املحاماة ان وجدت
والفائدة ان وجدت
يجب عليك ان توؤدي خالل خم�سه ع�سر يوما
تلي تبليغك هذا
االخطار الى املحكوم له  /الدائن :
ابراهيم احمد حممود مد اهلل
املبلغ املبني اعاله
واذا انق�ست هذه املدة ومل توؤد الدين املذكور
او تعر�ض الت�سوية القانونية �ستقوم دائرة
التنفيذ مببا�سرة املعامالت القانونية
التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات املدنيه .

وزارة العدل
حمكمه �سلح حقوق غرب عمان
مذكرة تبليغ حكم – بالن�سر
رقم الدعوى � )2020-897( 1-4 :سجل عام
تاريخ احلكم 2020/6/30 :

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان  /ق�سم جنوب عمان
اخطار �سادر عن دائرة التنفيذ /بالن�سر
رقم الدعوى التنفيذية )2019 -6724( 11-2 :
�سجل عام �ص
ا�سم املحكوم عليه  /املدين :

قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ عمان

املبلغ املبني اعاله
واذا انق�ست هذه املدة ومل توؤد الدين املذكور او
تعر�ض الت�سوية القانونية �ستقوم دائرة التنفيذ
مببا�سرة املعامالت القانونية التنفيذية الالزمة
قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

ديناراً.
ً
عمال باأح
ثاني ًا:
قانون اأ�سول امل
قانون نقابة املح
الر�سوم وامل�ساري
حماماة للمدعي
ت�سري من تاريخ
وحتى ال�سداد ال
حكم ًا وجاهي ًا بح
الوجاهي بحق
واأفهم علنا ً با�س
امللك عبد اهلل ا
ورعاه بتاريخ 0

حمكمه
مذكرة تبلي

رقم الدعو

الهيئة /القا
احلجاج

ا�سم املدعى ع

�سركة

العنوان  :عم

القوي�سمة بج
حمالت بيانو

يقت�سى ح�
2021/1/6
ال�ساعة 9:00

للنظر يف الد

عليك املدعي
نا�سر يو�سف

فاذا مل حت�سر

االحكام املن�

ال�سلح وقانون

