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وزارة العدل
محكمة صلح حقوق عمان

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه/بالنشر

رقم الدعوى 1-5/)2022-10459( 
- سجل عام

الناصر  عبد  نيفين  الهيئة/القاضي 
عبد الرحمن زعتر

نعيم  حسن  عليه  المدعى  اســم 
محمد ابو عوده

 - طارق   - طبربور  الزرقاء  عنوانه 
شارع جبول

االحــد  ــوم  يـ حــضــورك  يقتضي 
الساعة   2022/5/29 الموافق 
9.00 للنظر في الدعوى رقم اعاله 

والتي اقامها عليك المدعي 
شركة الشرق العربي للتامين

المحدد  الموعد  في  تحضر  لم  فاذا 
المنصوص  االحكام  عليك  تطبق 
الصلح  محاكم  قانون  في  عليها 

وقانون اصول المحاكمات المدنية.
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وزارة العدل
دائرة تنفيذ البادية الشمالية

  الرقم 2019/15انابات
إعالن تمديد مزاد صادر عن دائرة تنفيذ البادية الشمالية  بالقضية التنفيذية رقم 2019/15 انابات لمدة 

يوم واحد 
يعلن للعموم بأنه مطروح للبيع بالمزاد العلني ولمدة يوم واحد يبدأ بتاريخ 2022/5/30 وينتهي بنهاية هذ اليوم وعن طريق دائرة تنفيذ البادية الشمالية بالقضية التنفيذية 

رقم ) 2019/15 انابات (. والمتكونة بين :
المحكــــــوم لها : شركة الصقر العربي لبيع وشراء األوراق المالية . 

والمحكوم عليها : سحر عادل عبد العزيز القدسي.
حصص المحكوم عليها سحر عادل القدسي في قطع األراضي التالية :

 كامل قطعة األرض رقم )708( حوض )1( البلد / قرية الصفاوي /أراضي البادية الشمالية / لوحة )51( حي رقم )51(  والبالغة مساحتها 988.72 متر مربع.
كامل قطعة األرض رقم )702( حوض )1( البلد / قرية الصفاوي /أراضي البادية الشمالية. لوحة )51( حي رقم )51(  والبالغة مساحتها 86425.92 متر مربع.

حصص المحكوم عليها في قطعة األرض رقم )1686( حوض )1( الشرقي / قرية الصفاوي /أراضي البادية الشمالية / والبالغة مساحتها 284618.9 متر مربع .             )1 
حصة من أصل 2 حصة( 

وصف العقار:
قطعة األرض رقم )708( حوض )1( البلد / قرية الصفاوي /أراضي البادية الشمالية / والبالغة مساحتها 988.72 متر مربع.

تقع على بعد 200 متر الى الجهة الجنوبية الغربية من مركز أمن قرية الصفاوي . يحدها من الشمال الشارع الرئيسي الصفاوي األزرق وهي مستطيلة الشكل تربتها حمراء 
. ويوجد على سطحها  مائلة للصفار وتنخفض عن مستوى الشارع الرئيسي بمقدار مترين تقريبًا.قريبة من الخدمات خالية من االنشاءات واألشجار وتصلح للزراعة والسكن 

بعض الحجارة البركانية السوداء والتي يمكن ازالتها. 
2-قطعة األرض رقم )702( حوض )1( البلد / قرية الصفاوي /أراضي البادية الشمالية / لوحة )51( حي رقم )51( والبالغة مساحتها 86425.92       متر مربع.

تقع في الطرف الشمالي الغربي من قرية الصفاوي وي مالصقة للمباني في قرية الصفاوي ويحدها جنوبا محطة الكهرباء في قرية الصفاوي . وهي للشمال بمسافة )380م( 
من شيك اسكان سالح  الجو . مختلف الشكل واألضالع تتطاول من الجنوب الى الشمال تقريبا وهي وعرة ذات تربة حمراء مائلة للصفار .يطفو على سطحها حجارة بركانية 
سوداء منها ما هو ثابت ومنها متحرك يمكن ازالته . خالية من االنشاءات واألشجار قريبة من الخدمات خصوصا طرفها الجنوبي المالصق للمباني والخدمات . غير صالحة للزراعة 
بوضعها الحالي حيث تحتاج للتمهيد لتصبح صالحة للزراعة .وهي صالحة للسكن كونها قريبة من الخدمات خصوصا الجزء الجنوبي منها .علما بان المحوم عليها سحر القدسي 

تملك كامل حصص هذه القطعة . 
3-قطعة األرض رقم )1686( حوض )3( الشرقي / قرية الصفاوي /أراضي البادية الشمالية / لوحة )53( والبالغة مساحتها 284618.90  متر مربع.

تقع قطعة األرض على بعد )3.70 كم ( الى الجهة الشمالية الشرقية من قرية الصفاوي ومع طريق الصفاوي الرويشد . ) طريق بغداد ( وتقع على شارع بغداد الدولي . يحدها من 
الجهة الجنوبية طريق بغداد ويمر من طرفها السفلي مسار خط الغاز المنوي انشاؤه . وقطعة األرض مختلفة الشكل واألضالع تتطاول من الجنوب الى الشمال تقريبا وهي وعرة 
ذات تربة حمراء مائلة للصفار .يطفو على سطحها حجارة بركانية سوداء منها ما هو ثابت ومنها متحرك يمكن ازالته . خالية من االنشاءات واألشجار وبعيدة  عن الخدمات. غير 

صالحة للزراعة بوضعها الحالي وغير صالحة للسكن لبعدها عن  الخدمات.علما بان المحكوم عليها سحر عادل  القدسي تملك نصف مساحة هذه القطعة . 
التقديرات :

بناء على تقرير الخبرة المقدم وأسعار األراضي في ذات المنطقة مراعيًا مساحتها وقربها من الخدمات وحركة السوق تم تقدير سعر المتر على النحو التالي: 
سعر المتر المربع من قطعة األرض رقم )708( هو )1.5 دينار( .

وعليه فإن سعر كامل قطعة األرض هو )1.5 دينار  ×988.72 = 1483.08  دينار ( .
علمًا بأنه تم أحالة الحصص أعاله إحالة مؤقتة على المزاود خالد خلف نهار الهدبان ، بمبلغ وقدره )500 دينار(.

سعر المتر المربع من قطعة األرض رقم )702(  هو )35 قرش ( بما يعادل      )350 دينار للدونم الواحد ( وبقيمة إجمالية لكامل مساحة األرض كما يلي :
86425.92×0.35 دنانير = 30249.072 دينار.ثالثون الفا ومائتان وتسعة وأربعون دينارا واثنان وسبعون فلسًا وهي كاملة من نصيب المحكوم عليها سحر القدسي.

علما بأنه تم أحالة الحصص أعاله إحالة مؤقتة على المزاود خالد خلف نهار الهدبان، بمبلغ )6050 دينار(.
سعر المتر المربع من قطعة األرض رقم )1686(  هو )20 قرش ( بما يعادل       )200 دينار للدونم الواحد ( وبقيمة إجمالية لكامل مساحة األرض كما يلي :

284618.9×0.20 دنانير = 56923.780 دينار)ستة وخمسون الفا وتسعمائة وثالثة وعشرون دينراوسبعمائة وثمانون فلسًا(  حصة المحكوم عليها المطروحة للبيع          ) 
1 حصة من أصل 2 حصة( وهي كما يلي : 

284618.9 متر مربع ×)50%( = 142309.45 دونم × 0.20 دنانير                 = 28461.89 دينار.
علما بأنه تم أحالة الحصص أعاله إحالة قطعية على المزاود خالد خلف نهار الهدبان،بمبلغ وقدره  )8100 دينار(.

فعلى من يرغب بالشراء الدخول الى المزاودة لدى دائرة تنفيذ محكمة البادية الشمالية ودفع تأمينات المزاد 10% من القيمة المقدرة خالل يوم واحد يبدأ في 2022/5/30 وينتهي 
بنهاية هذا اليوم علما بأن أجور النشر والطوابع تعود على المزاود األخير وعلى ان ال تقل نسبة الضم عن 10% من بدل المزاودة األخير.

مأمور التنفيذ

اخطار صادر عن دائرة التنفيذ/
بالنشر

دائرة تنفيذ عمان/قسم جنوب عمان
رقم الدعوى التنفيذية رقم 

2022/14٨4
اسم المحكوم عليه/ المدين:

يحيى زكريا محمد الفقيه
 – التجاري  السوق   – اليادودة   / عمان  عنوانه: 

قرب دائرة االحوال المدنيه.
محل صدوره : تنفيذ عمان / قسم جنوب عمان

والرسوم  دينار   )2600( الدين:  به/  المحكوم 
والمصاريف واتعاب المحاماه ان وجدت والفائدة 

ان وجدت.
المبين اعاله خالل  المبلغ  ان تؤدي  يجب عليك 
هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما  عشر  خمسة 

االخطار إلى:
 المحكوم له / الدائن:

ابراهيم راجح حلمي المنصور 
الدين  ــؤدي  ت ولــم  ــاله  اع المده  انقضت  واذا 
المذكور او تعرض التسويه القانونيه ،ستقوم 
التنفيذية  ــراءات  اإلج بمباشره  التنفيذ  دائــرة 

الالزمه قانونًا بحقك.
مأمور التنفيذ.
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وزارة العدل
محكمه صلح جزاء عمان 

مذكرة تبليغ مشتكى عليه / بالنشر
رقم الدعوى :3-5 )2021/21022 

( سجل عام
عبدربه  خالد  محمد   : القاضي  الهيئة/ 

عيال عواد   
اسم المشتكى عليه : 

نسيم فتحي فالح السحيمات
قرب  الشميساني   / عمان   : العنوان 

الشركة القطرية
التهمه : شيك ال يقابله رصيد )421(

يقتضى حضورك يوم : االثنين الموافق 
 2022/5/30
الساعة 9:00

والتي  اعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 
اقامها عليك الحق العام ومشتكي : 

عبد اهلل فايز علي الفايز
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات الجزائيه.

وزارة العدل
محكمه صلح حقوق العقبة

مذكرة تبليغ حكم – بالنشر 
رقم الدعوى : 1-35 )1434-201٨( 

سجل عام
تاريخ الحكم : 2019/11/5 

طالب التبليغ وعنوانه : قدري علي محمد االشعري
العقبة / التاسعه

المطلوب تبليغه وعنوانه : 
حنان محمد عبد منزالوي 

العنوان : العقبة / المحدود الغربي / مقابل مسجد عمر 
بن الخطاب 

خالصة الحكم :
لذا وتأسيسًا على ما تقدم تقرر المحكمة :- 

من   ) و266   257 و   256( المواد  باحكام  عمال   : أواًل 
تدفع  بأن  عليها  المدعى  بالزام   الحكم  المدني  القانون 

للمدعي مبلغ وقدره )1500( الف وخمسمائة دينارا.
اصول  قانون  من   )  163  ( المادة  باحكام  عماًل   : ثانيًا 
الرسوم  عليها  المدعى  تضمين  المدنية  المحاكمات 

والمصاريف.
اصول  قانون  من   )166( الــمــادة  باحكام  ثالثا:عماًل 
نقابة  قانون  من   )4/46  ( والمادة  المدنية  المحاكمات 
خمسة   75 مبلغ  عليها  المدعى  تضمين  المحامين 

وسبعون دينار بدل اتعاب محاماة 
اصول  قانون  من   )  167  ( المادة  باحكام  عماًل  رابعا: 
بالفائدة  عليه  المدعى  تضمين  المدنية  المحاكمات 

القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
وبمثابة  لالستئناف  قابال  المدعي  بحق  وجاهيًا  قــرارًا 
صدر  لالعتراض  قاباًل  عليها  المدعى  بحق  الوجاهي 
وافهم علنا باسم حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهلل 

الثاني ابن الحسين المعظم بتاريخ 2019/11/5 

محكمة صلح حقوق عين الباشا 
مذكرة اخطار مزاوده / بالنشر 

رقم الدعوى: 1-19/)2019-367(  
سجل عام

ابو  محمود  الكريم  عبد  مراد   : الهيئة/القاضي    
ادعيج 

يوسف  عــارف  شرين   -1 وعنوانه:  الشريك  اسم 
ابو صفا   2- شادي محمد عز بني ملحم  3- بالل 
حمداهلل عبد الوريكات 4- حنان محمود علي شقفه 
محمود  وضحا   -6 السابق  يوسف  حسين  مراد   -5
الواكد الوريكات  7- خالد مصطفى محمود محمود 

حمدان   -9 خورشيد  نهاد  راسم  محمد  سوزان   -8
عبد االحمد الوريكات  10- احمد عبد احمد الوريكات 
هدى   -12 الوريكات  سليمان  هايل  محمود   -11
عبد  حمداهلل  اسماء   -13 الوريكات  واكد  امحامود 
 -15 الوريكات  عبد  حمداهلل  سناء   -14 الوريكات 

محمود عبد احمد الوريكات 
عنوان الكفيل : عين الباشا ابو نصير قرب المركز 

الصحي  
عين  حقوق  صلح  محكمة  امام  حضورك  يقتضي 
الباشا  خالل خمسة عشرة يوما من تاريخ تبليغك 

هذا االخطار وذلك البداء فيما 
لقسمة  قابلة  غير  الحصص  ترغب بشراء  اذا كنت 
من احد الشركاء في قطعة االرض رقم 45 حوض 
الهربج  رقم 4 علما بأن موعد الجلسة القادم يوم 

االثنين  الموافق 2022/5/30     الساعه : 09:00
في حقك  تنفذ  المحدد  الموعد  في  تحضر  لم  فاذا 
تقسيم  قــانــون  فــي  عليها  المنصوص  االحــكــام 

االموال غير المنقولة المشتركة

وزارة العدل
محكمة صلح حقوق الجيزة

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه/بالنشر

رقم الدعوى 1-9/)2022/273( - 
سجل عام

الهيئة/القاضي محمود يونس احمد عبد 
الباري

عبد  جميل  صبى  عليه  المدعى  اســم 
الهادي الرواشده

عنوانه عمان - الجيزة - طريق المطار - 
الشارع الرئيسي

الموافق  الثالثاء  يوم  حضورك  يقتضي 
في  للنظر   9.00 الساعة   2022/5/31
عليك  اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى 

المدعي 
جامعة االسراء

فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات المدنية.

وزارة العدل
محكمة االستئناف الضريبية

مذكرة تبليغ قرار حكم
رقم الدعوى ٨1-1٨/)2022/303( 

سجل عام
تاريخ الحكم 2022/5/19

الهيئة/ القاضي: الهيئة الثانية
طالب التبليغ وعنوانه: الحق العام

عمان الحق العام
وكيله االستاذ المدعي العام

حسن  احمد  حالل  وعنوانه:  تبليغه  المطلوب 
حسين

الزرقاء البتراوي قرب فندق الجوابرة
خالصة الحكم:

القرار  جاء  وحيث  تقدم  ما  على  وتأسيسا  لهذا 
واسباب  واالصــول  للقانون  موافقا  المستانف 
وعمال  المحكمة  تقرر  عليه  ترد  ال  االستئناف 
باحكام المادة 267 من قانون اصول المحاكمات 
القرار  وتاييد  موضوعا  االستئناف  رد  الجزائية 

المستانف واعادة االوراق لمصدرها .
الضريبية  العامة  النيابة  بحق  وجاهيا  قــرارا 
باسم  علنا  وافهم  صدر  الظنين  بحق  وغيابيا 
حضرة صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبد اهلل 
الثاني ابن الحسين )حفظه اهلل ورعاه( بتاريخ  

 2022/5/19
العضو             العضو                القاضي المترئس
عُال الخصاونه       د جهاد الجندي                محمد المحادين

وزارة العدل
دائرة وكيل ادارة قضايا الدولة

رقم القضية 2021/17337- سجل عام
انذار عدلي بواسطة كاتب عدل محكمة 

بداية عمان
المنذر: اذاعة وتلفزيون القوات المسلحة االردنية- الجيش 
الى  باالضافة  الدولة  قضايا  ادارة  وكيل  يمثلها  العربي 

وظيفته
المنذر اليه: مؤسسة محمد بغادنه التجارية- المسجلة تحت 
يملكها  والتجارة/  الصناعة  وزارة  لدى   )261610( الرقم 
الشركة:  عنوان  بغادنه،  موسى  ابراهيم  محمد  السيد 
رقم  هاتف  علي  عطا  ــارع  ش السير  وادي  بيادر  عمان 

0795589906
الموضوع: مطالبة مالية بقيمة 11600 دينار احدى عشر 

الف وستمائة دينار اردني
الوقائع:

1- نعلمكم بانه ترصد بذمتكم مبلغ 11600 دينار استنادا 
الى عقد الرعاية التجارية المبرم فيما بين اذاعة وتلفزيون 

القوات المسلحة االردنية- الجيش العربي والمنذر اليه
ترتب  بما  تم مطالبته  ان  انه وسبق  اليه  المنذر  يعلم   -2
المبرم  التجارية  الرعاية  عقد  الى  استنادا  ذمم  من  عليه 
االردنية-  المسلحة  القوات  وتلفزيون  اذاعــة  بين  فيما 
ورغم  اليه  المنذر  ان  اال  اليه  والمنذر  العربي  الجيش 
مطالبته مرات عديدة لمراجعة الجهة المنذرة اال انه ممتنع 

عن دفع المستحقات المترصدة بذمته
3- نعلمكم بانه يتوجب عليكم وخالل فترة اقصاها اسبوع 
المستحقات  بدفع  المبادرة  االنذار  هذا  تبلغكم  تاريخ  من 
االجراءات  التخاذ  تجنبا  اداؤها  الواجب  بذمكتم  المترصدة 
القانونية الالزمة مع احتفاظ الجهة المنذرة بما يترتب لها 
من حقوق بموجب القانون ومع االشارة الى ان مال الجهة 
رسمها  التي  للطرق  وفقا  ويحصل  عام  مال  هو  المنذرة 

القانون لتحصيله.
وكيل ادارة قضايا الدولة
الرائد القاضي العسكري
ايمن يوسف الوردات

وزارة العدل
محكمة بداية جزاء - جنح الضريبة

معلومات التبليغ االلكتروني
الئحة  تبليغ  مذكرة  التبليغ:  اسم 

استئناف
تاريخ اصدار التبليغ: 2022/5/9

رقم التبليغ: 35811922
علي  احمد  علي  تبليغه:  المطلوب 

القطيشات
اسم مصدر التبليغ مراد نايف احمد 

ذيب
-389(/17-47 القضية:  ــم  رق

2022( - سجل عام
وسيله التبليغ االلكتروني :

رسالة نصية: لم يتم التسليم الى 
الرقم 9620795000057

حالة التبليغ: لم يتم االستالم
   2022/5/9 الـــحـــالـــة:  ــخ  ــاريـ تـ

12:57:35م

المملكة االردنية الهاشمية
دائرة قاضي القضاة

محكمة عمان الشرعية/ القضايا
مذكرة تبليغ جلسة بالنشر

صادرة عن محكمة عمان الشرعية/ 
القضايا

هيئة القاضي: بسام نهار نهار البطون
الدعوى اساس 2022100802909

والدعوى اساس 2022100802908
ابو  يوسف  مامون  ساجد  عليه  المدعى  الــى 
خضر- الشميساني قرب وزارة التربية والتعليم

يقتضي حضورك الى هذه المحكمة يوم االحد 
الساعة 9 صباحا وذلك  الموافق 2022/6/5م 
للنظر في الدعوى رقم 2022100802909 و 
مسكن  اجرة  2022100802508وموضوعها 
وحضانة والمقامة عليك من قبل المدعي افنان 

رشيد عبداهلل حمدان الماضي
المعينين  والوقت  اليوم  الحضور في  عليك  لذا 
عنك  منابا  او  وكيال  ترسل  او  تحضر  لم  فاذا 
الحضور  عن  لتخلفك  مشروعة  معذرة  تبد  او 
وعليه  الشرعي  االيــجــاب  بحقك  فسيجري 
في  تحريرا  االصول  حسب  ذلك  تبليغك  جرى 

2022/5/23م
قاضي محكمة عمان الشرعية/ القضايا
بسام نهار نهار البطون

وزارة العدل
دائرة وكيل ادارة قضايا الدولة

الرقم 2021/17335- سجل عام وثيقة
انذار عدلي بواسطة كاتب عدل محكمة بداية عمان

المنذر: اذاعة وتلفزيون القوات المسلحة االردنية- الجيش 
الى  باالضافة  الدولة  قضايا  ادارة  وكيل  يمثلها  العربي 

وظيفته
المسجلة  للتصميم،  افكار  قصصات  مؤسسة  اليه:  المنذر 
تحت الرقم 323276 لدى وزارة الصناعة والتجارة يملكها 
عمان  الشركة  عنوان  الطبيشي  انور  عصام  شادي  السيد 
التجاري  عيسى  ابو  مجمع  التل  وصفي  شارع  العلي  تالع 

هاتف رقم 0799064904
فلسا  و36  دينارا   3373 بقيمة  مالية  مطالبة  الموضوع: 
ثالثة االف وثالثمائة وثالثة وسبعون دينار وستة وثالثون 

فلسا
الوقائع:

 36 دينارا   3373 مبلغ  بذمتكم  ترصد  بانه  نعلمكم   -1
وتلفزيون  اذاعة  عن  والصادر  راديو  حجز  امر  بدل  فلسا 

القوات المسلحة االردنية- الجيش العربي لمصلحتكم
ترتب  بما  تم مطالبته  ان  انه وسبق  اليه  المنذر  يعلم   -2
راديو  حجز  امر  بدل  تنفيذ  عن  والناشئة  ذمم  من  عليه 
االردنية-  المسلحة  القوات  وتلفزيون  اذاعة  عن  الصادر 
الجيش العربي لمصلحة المنذر اليه اال ان المنذر اليه ورغم 
مطالبته مرات عديدة لمراجعة الجهة المنذرة اال انه ممتنع 

عن دفع المستحقات المترصدة بذمته
3- نعلمكم بانه يتوجب عليكم وخالل فترة اقصاها اسبوع 
المستحقات  بدفع  المبادرة  االنذار  هذا  تبلغكم  تاريخ  من 
االجراءات  التخاذ  تجنبا  اداؤها  الواجب  بذمكتم  المترصدة 
القانونية الالزمة مع احتفاظ الجهة المنذرة بما يترتب لها 
من حقوق بموجب القانون ومع االشارة الى ان مال الجهة 
رسمها  التي  للطرق  وفقا  ويحصل  عام  مال  هو  المنذرة 

القانون لتحصيله.
وكيل ادارة قضايا الدولة
الرائد القاضي العسكري
ايمن يوسف الوردات

وزارة العدل
محكمة بداية جزاء - جنح الضريبة

معلومات التبليغ االلكتروني
الئحة  تبليغ  مذكرة  التبليغ:  اسم 

استئناف
تاريخ اصدار التبليغ: 2022/4/21

رقم التبليغ: 35686148
ظاهر  احــمــد  تبليغه:  المطلوب 

خميس الحاج
اسم مصدر التبليغ مراد نايف احمد 

ذيب
-56(/17-47 الــقــضــيــة:  رقـــم 

2022( - سجل عام
وسيله التبليغ االلكتروني :

رسالة نصية: لم يتم التسليم الى 
الرقم 0795020219

حالة التبليغ: لم يتم االستالم
   2022/4/21 ــة:  ــال ــح ال ــاريــخ  ت

1:38:06م

وزارة العدل
محكمة بداية حقوق عمان
مذكرة تبليغ حكم/بالنشر

رقم الدعوى 2-5/)2022/143٨( 
سجل عام

تاريخ الحكم 2022/3/31
العربية  المجموعة  شركة  وعنوانه:  التبليغ  طالب 

االوروبية للتامين
عمان اشارة حدائق الحسين

وكيله االستاذ سعد محمد داود الفاعوري
خليفة  رجب  الدين  بدر  وعنوانه:  تبليغه  المطلوب 

خليل
عمارة  الرينبو  شارع  االول  الــدوار  عمان  جبل  عمان 

رقم 13
خالصة الحكم:

لذا واستنادًا لما تقدم ، تقرر المحكمة:
القانون  )256، 926( من  المادتين  بأحكام  1- عماًل 
االلزامي  التأمين  نظام  من   )3( المادة  و  المدني 
اعمال  تنظيم  قانون  )100/أ( من  المادة  و  للمركبات 
العدلية  األحكام  مجلة  من   )1818( والمادة  التأمين  
الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية المبلغ 

المدعى به والبالغ )31470( دينار. 
من   )167 و   166 و   161( المواد  بأحكام  وعماًل   -2
قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة )4/46( من 
المدعى  تضمين  النظاميين  المحامين  نقابة  قانون 
بدل  دينار  )الــف(  ومبلغ  والمصاريف  الرسوم  عليه 
أتعاب محاماة ،  والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة 

وحتى السداد التام.
بحق  الوجاهي  بمثابة  و  المدعية  بحق  وجاهيًا  قرارًا 
المدعى عليه  قاباًل لالستئناف صدر وافهم علنًا باسم 
ابن  الثاني  اهلل  عبد  الملك  الجالله  صاحب  حضرة 

الحسين حفظه اهلل بتاريخ  2022/3/31

وزارة العدل
دائرة وكيل ادارة قضايا الدولة

رقم القضية 2021/17347- سجل عام
انذار عدلي بواسطة كاتب عدل محكمة بداية عمان

المنذر: اذاعة وتلفزيون القوات المسلحة االردنية- الجيش 
الى  باالضافة  الدولة  قضايا  ادارة  وكيل  يمثلها  العربي 

وظيفته
التسويقية-  للخدمات  هــور  وينتر  شركة  اليه:  المنذر 
المسجلة تحت الرقم )200124049( لدى وزارة الصناعة 
عبدالسالم  نعيم  محمد  سعد  السيد  يملكها  والتجارة/ 
ياسين، عنوان الشركة: عمان هاتف رقم 0776440772

الموضوع: مطالبة مالية بقيمة 4727 دينارا و570 فلسا 
دينارا وخمسمائة  االف وسبعمائة وسبعة وعشرون  اربعة 

وسبعون فلسا
الوقائع:

 570 دينارا   4727 مبلغ  بذمتكم  ترصد  بانه  نعلمكم   -1
وتلفزيون  اذاعة  عن  والصادر  راديو  حجز  امر  بدل  فلسا 

القوات المسلحة االردنية- الجيش العربي لمصلحتكم
ترتب  بما  تم مطالبته  ان  انه وسبق  اليه  المنذر  يعلم   -2
راديو  حجز  امر  بدل  تنفيذ  عن  والناشئة  ذمم  من  عليه 
االردنية-  المسلحة  القوات  وتلفزيون  اذاعة  عن  الصادر 
الجيش العربي لمصلحة المنذر اليه اال ان المنذر اليه ورغم 
مطالبته مرات عديدة لمراجعة الجهة المنذرة اال انه ممتنع 

عن دفع المستحقات المترصدة بذمته
3- نعلمكم بانه يتوجب عليكم وخالل فترة اقصاها اسبوع 
المستحقات  بدفع  المبادرة  االنذار  هذا  تبلغكم  تاريخ  من 
االجراءات  التخاذ  تجنبا  اداؤها  الواجب  بذمكتم  المترصدة 
القانونية الالزمة مع احتفاظ الجهة المنذرة بما يترتب لها 
من حقوق بموجب القانون ومع االشارة الى ان مال الجهة 
رسمها  التي  للطرق  وفقا  ويحصل  عام  مال  هو  المنذرة 

القانون لتحصيله.
وكيل ادارة قضايا الدولة
الرائد القاضي العسكري
ايمن يوسف الوردات

وزارة العدل
محكمة بداية جزاء- جنح الضريبة

مذكرة تبليغ الئحة استئناف
رقم الدعوى 17-47/)2022-116( 

- سجل عام
المدعي  التبليغ وعنوانه:  طالب 

العام الضريبي
العام  المدعي  تبليغ  عــمــان/ 
محمد  ــد  ــي ــس ال ــي  ــب ــري ــض ال
ضريبة  ــرة  ــ دائ  - الحناقطة 
الهاتف  رقم  والمبيعات  الدخل 

0799056623
 -1 وعنوانه:  تبليغه  المطلوب 

هدى محمود حسن حامد
2- جهاد ريان محمد بلوطة

لواء   - العاصمة  طارق   - عمان 
 - ابــطــن   - طبربور   - مــاركــا 

بالقرب من االتحاد الرياضي
االوراق المطلوب تبليغها: الئحة

وزارة العدل
محكمة صلح حقوق شمال عمان

مذكرة تبليغ حكم/بالنشر
رقم الدعوى 1-1/)2021/4377( 

سجل عام
تاريخ الحكم 2022/4/20

عبدالمطلب  صبحي  فاطمة  وعنوانه:  التبليغ  طالب 
الدجاني

ط1  الحسيني  مجمع  الثامن  باتجاه  السابع  الدوار  عمان 
مكتب 111 رقم الهاتف 0795777006

وكيله االستاذ احمد عمر احمد قدوره
المطلوب تبليغه وعنوانه: احمد نعيم يعقوب عطيه

عمان صويلح نزول صافوط مقابل مخابز الوسام عمارة 
عطية

خالصة الحكم:
وعليـه وتأسيسًا على ما تقدم فتقرر المحكمة ما يلي:

اواًل: عمال بإحكام المادة 363 من القانون المدني إلزام 
المدعى عليه بان يدفعا للمدعي مبلغ ))1850دينار((  

اصــول  قــانــون  مــن   161 الــمــادة  بأحكام  عمال  ثانيا: 
الرسوم  عليهما  المدعى  ــزام  إل المدنية  المحاكمات 

والمصاريف. 
أصول  قانون  من   )167( المادة  بأحكام  عمال  ثالثا: 
الفائدة  عليهما  المدعى  إلــزام  المدنية  المحاكمات 

القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام
أصول  قانون  من   166 الــمــواد  بأحكام  عمال  رابــعــا: 
المحاكمات المدنية و46 من قانون نقابة المحامين إلزام 

المدعى عليهما بمبلغ ))92(( دينار كأتعاب محاماة.
بحق  الوجاهي  وبمثابة  المدعية  بحق  وجاهيًا  ــرارًا  ق

المدعى عليهما قاباًل لالعتراض
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  باسم  علنًا  وأفهم  صدر 
عبد اهلل الثاني بن الحسين المعظم )حفظه اهلل ورعاه( 

بتاريخ 2022/4/20

وزارة العدل
محكمة صلح حقوق الجيزة

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه/بالنشر

رقم الدعوى 1-9/)2022/279( - 
سجل عام

الهيئة/القاضي محمود يونس احمد عبد 
الباري

احمد  محمود  احمد  عليه  المدعى  اسم 
قرجه

عنوانه عمان - الجيزة - طريق المطار - 
الشارع الرئيسي

الموافق  الثالثاء  يوم  حضورك  يقتضي 
في  للنظر   9.00 الساعة   2022/5/31
عليك  اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى 

المدعي 
جامعة االسراء

فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات المدنية.

وزارة العدل
محكمة االستئناف الضريبية

مذكرة تبليغ قرار حكم
رقم الدعوى ٨1-1٨/)2022/٨6( سجل عام

تاريخ الحكم 2022/5/18
الهيئة/ القاضي: الهيئة الثانية

طالب التبليغ وعنوانه: الحق العام
عمان الحق العام

وكيله االستاذ المدعي العام
عبدالرحمن  بكر  محمد  وعنوانه:  تبليغه  المطلوب 

الرفاعي
عمان حي الصناعة

خالصة الحكم:
لهذا وتاسيسًا على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي :-

االول  االستئناف  اسباب  على  الــرد  ضوء  على   -1
للفترة  المستأنف  الــقــرار  فسخ  المحكمة  تقرر 
5+2013/6 والحكم باعالن براءة االظناء عن جرم 
التهرب الضريبي المسند اليهم ورد مطالبة النيابة 
العامة الضريبية بااللزامات المدنية بواقع 24578 
دينار غرامة المثلي والغرامة الجزائية )200( دينار 

للفترة 2013/6+5 .
الثاني  االستئناف  اسباب  على  ردنا  ضوء  على   -2
تقرر المحكمة رد االستئناف موضوعا وتاييد الحكم 

المستأنف واعادة االوراق لمصدرها .
العام  المدعي  المستأنف  بحق  وجاهيا  قـــرارا 
الحره  نما  شركة  والظنينين  المنتدب  الضريبي 
الظنين  بحق  وغيابيًا  عيد  عيسى  ووسيم  للتجارة 
صاحب  حضرة  باسم  علنا  وافهم  صدر  بكر  محمد 
الجاللة الهاشمية الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين 

)حفظه اهلل ورعاه( بتاريخ  2022/5/18
العضو                 العضو            القاضي المترئس

عُال الخصاونه               د.جهاد الجندي                  محمد المحادين

وزارة العدل
دائرة وكيل ادارة قضايا الدولة

رقم القضية 2021/17344- سجل عام
انذار عدلي بواسطة كاتب عدل محكمة 

بداية عمان
المنذر: اذاعة وتلفزيون القوات المسلحة االردنية- الجيش 
الى  باالضافة  الدولة  قضايا  ادارة  وكيل  يمثلها  العربي 

وظيفته
التسويقية  لالستشارات  بوكيت  شركة  الــيــه:  المنذر 
لدى   )200137430( الرقم  تحت  المسجلة  والتدريب- 
جهاد  عبدالرحمن  السيد  يملكها  والتجارة/  الصناعة  وزارة 
الجندويل  عمان  الشركة:  عنوان  الشعراوي،  عمر  الدين 
رقم  هاتف   10 رقم  بناية  لالعمال  حسين  الملك  مجمع 

0786660067
الموضوع: مطالبة مالية بقيمة 4179 دينارا و480 فلسا

الوقائع:
 480 دينارا   4179 مبلغ  بذمتكم  ترصد  بانه  نعلمكم   -1
وتلفزيون  اذاعة  عن  والصادر  راديو  حجز  امر  بدل  فلسا 

القوات المسلحة االردنية- الجيش العربي لمصلحتكم
ترتب  بما  تم مطالبته  ان  انه وسبق  اليه  المنذر  يعلم   -2
راديو  حجز  امر  بدل  تنفيذ  عن  والناشئة  ذمم  من  عليه 
االردنية-  المسلحة  القوات  وتلفزيون  اذاعة  عن  الصادر 
الجيش العربي لمصلحة المنذر اليه اال ان المنذر اليه ورغم 
مطالبته مرات عديدة لمراجعة الجهة المنذرة اال انه ممتنع 

عن دفع المستحقات المترصدة بذمته
3- نعلمكم بانه يتوجب عليكم وخالل فترة اقصاها اسبوع 
المستحقات  بدفع  المبادرة  االنذار  هذا  تبلغكم  تاريخ  من 
االجراءات  التخاذ  تجنبا  اداؤها  الواجب  بذمكتم  المترصدة 
القانونية الالزمة مع احتفاظ الجهة المنذرة بما يترتب لها 
من حقوق بموجب القانون ومع االشارة الى ان مال الجهة 
رسمها  التي  للطرق  وفقا  ويحصل  عام  مال  هو  المنذرة 

القانون لتحصيله.
وكيل ادارة قضايا الدولة
الرائد القاضي العسكري
ايمن يوسف الوردات

وزارة العدل
محكمة بداية جزاء - جنح الضريبة

معلومات التبليغ االلكتروني
الئحة  تبليغ  مذكرة  التبليغ:  اسم 

استئناف
تاريخ اصدار التبليغ: 2022/4/28

رقم التبليغ: 35765201
عبد  محمود   : تبليغه  المطلوب 

الرحمن سالم الفاليله
اسم مصدر التبليغ مراد نايف احمد 

ذيب
-73(/17-47 الــقــضــيــة:  رقـــم 

2022( - سجل عام
وسيله التبليغ االلكتروني :

رسالة نصية: لم يتم التسليم الى 
الرقم 0799752680

حالة التبليغ: لم يتم االستالم
   2022/4/28 ــة:  ــال ــح ال ــاريــخ  ت

2:20:33م

لدى كاتب عدل محكمة بداية عمان 
االكرم

الرقم 2021/20651
واالستيراد  للتجارة  الدولية  التقدم  شركة  المنذر: 
)الــمــدارس  التجاري  ــم  االس مالكة  ذ.م.م  والتصدير 
المستقلة الدولية( تحمل الرقم الوطني 200008844 
وكيلتها  حسين-  نبيل  السيد  عنها  بالتوقيع  مفوضا 

المحامية احالم العايد
االسكان  بنك  مقابل  الرئيسي  الشمالية  ماركا  العنوان: 

مجمع علي الحواري الطابق الثالث
الرقم  يحمل  الطيب  محمد  محمود  حابس  اليه:  المنذر 
الوطني 9711038058 رقم الهاتف 0797646161و 

0796621210
العنوان: البنيات بركة الجامعة

وقائع االنذار:
لصالح   2 عــدد  كمبياالت  حررتم  بانكم  تعلمون   -1

المدارس المستقلة الدولية وهي كاالتي:
* كمبيالة محررة بتاريخ 2019/8/21 وتبلغ قيمتها ستة 

االف وسبعمائة وسبع واربعون دينارا وخمسمائة فلس
قيمتها  وتبلغ   2019/8/21 بتاريخ  محررة  كمبيالة   *

الفين وخمسمائة دينارا
ما  الكمبياالت  بمبلغ  مشغولة  ذمتكم  بان  تعلمون   -2
دينارا  واربــعــون  وسبع  ومئتان  االف  تسعة  مجموعه 
الدفع وتم تكرار  وخمسمائة فلس وانكم ممتنعون عن 

المطالبة دون مسوغ او مبرر قانوني
بعد  الكمبيالة  يتم تسديد مبلغ  لم  ننذركم في حال  انا 
سيضطر  ايام  بثالثة  اياه  وتبلغكم  االنــذار  هذا  توجيه 
المحاكم  ــدى  ل ــدعــاوى  ال باقامة  اسفا  المنذر  وكيل 
والرسوم  الكمبياالت  بقيمة  المالية  للمطالبة  المختصة 
من  القانونية  والفائدة  المحامماة  واتعاب  والمصاريف 

تاريخ المطالبة وحتى السداد التام=
وكيلهالمنذرة
المحامية احالم العايد

وزارة العدل
دائرة وكيل ادارة قضايا الدولة

رقم القضية 2021/17350- سجل عام
انذار عدلي بواسطة كاتب عدل محكمة بداية عمان

المنذر: اذاعة وتلفزيون القوات المسلحة االردنية- الجيش 
الى  باالضافة  الدولة  قضايا  ادارة  وكيل  يمثلها  العربي 

وظيفته
المنذر اليه: شركة اضنه للتكنولوجيا- المسجلة تحت الرقم 
يملكها  والتجارة/  الصناعة  وزارة  لدى   )200158430(
دريد  ورانية  الصمادي  حسن  محمد  ابراهيم  يزن  السيد 
رقم  هاتف  االردن  عمان  الشركة:  عنوان  الصمادي،  نبيه 

062000099
الموضوع: مطالبة مالية بقيمة 5800 دنيار

الوقائع:
1- نعلمكم بانه ترصد بذمتكم مبلغ 5800 دينار استنادا 
الى عقد الرعاية التجارية المبرم فيما بين اذاعة وتلفزيون 

القوات المسلحة االردنية- الجيش العربي والمنذر اليه
ترتب  بما  تم مطالبته  ان  انه وسبق  اليه  المنذر  يعلم   -2
المبرم  التجارية  الرعاية  عقد  الى  استنادا  ذمم  من  عليه 
االردنية-  المسلحة  القوات  وتلفزيون  اذاعــة  بين  فيما 
ورغم  اليه  المنذر  ان  اال  اليه  والمنذر  العربي  الجيش 
مطالبته مرات عديدة لمراجعة الجهة المنذرة اال انه ممتنع 

عن دفع المستحقات المترصدة بذمته
3- نعلمكم بانه يتوجب عليكم وخالل فترة اقصاها اسبوع 
المستحقات  بدفع  المبادرة  االنذار  هذا  تبلغكم  تاريخ  من 
االجراءات  التخاذ  تجنبا  اداؤها  الواجب  بذمكتم  المترصدة 
القانونية الالزمة مع احتفاظ الجهة المنذرة بما يترتب لها 
من حقوق بموجب القانون ومع االشارة الى ان مال الجهة 
رسمها  التي  للطرق  وفقا  ويحصل  عام  مال  هو  المنذرة 

القانون لتحصيله.
وكيل ادارة قضايا الدولة
الرائد القاضي العسكري
ايمن يوسف الوردات

وزارة العدل
محكمة بداية جزاء- جنح الضريبة

مذكرة تبليغ الئحة / استئناف
رقم الدعوى 17-47/)101٨-

2020( - سجل عام
طالب التبليغ وعنوانه: الحق العام

عمان/ الحق العام
وكيله االستاذ المدعي العام

خالد  وعنوانه:   تبليغه  المطلوب 
عبد اهلل فهد الهاجري

عليه  مــقــبــوض  ــر  غــي  - ــان  ــم ع
وام  العلي  تــالع  لــه:  عنوان  واخــر 
شارع   - بركة  حي  وخلدا  السماق 
 - ت065631030   - رانيا  الملكة 
الهاتف:  رقــم   -  0796230015

065631030
االوراق المطلوب تبليغها: الئحة

المملكة االردنية الهاشمية
دائرة قاضي القضاة

محكمة عمان الشرعية/ القضايا
مذكرة تبليغ جلسة بالنشر

صادرة عن محكمة عمان الشرعية/ 
القضايا

هيئة القاضي: عبداهلل ادهم ارتيمان الدمانية
الدعوى اساس 2022100802911

ابو  يوسف  مامون  ساجد  عليه  المدعى  الــى 
خضر- عمان شفا بدران شارع سهيل بن قيس 

مقابل مسجد الفارسي
يقتضي حضورك الى هذه المحكمة يوم االحد 
الساعة 9 صباحا وذلك  الموافق 2022/6/5م 
 2022100802911 رقم  الدعوى  في  للنظر 
من  عليك  والمقامة  تعليم  نفقة  وموضوعها 

قبل المدعي بيان ساجد مامون ابو خضر
المعينين  والوقت  اليوم  الحضور في  عليك  لذا 
عنك  منابا  او  وكيال  ترسل  او  تحضر  لم  فاذا 
الحضور  عن  لتخلفك  مشروعة  معذرة  تبد  او 
وعليه  الشرعي  االيــجــاب  بحقك  فسيجري 
في  تحريرا  االصول  حسب  ذلك  تبليغك  جرى 

2022/5/23م
قاضي محكمة عمان الشرعية/ القضايا
عبداهلل ادهم ارتيمان الدمانية

وزارة العدل
محكمة االستئناف الضريبية

مذكرة تبليغ قرار حكم
رقم الدعوى ٨1-1٨/)2022/2٨9( 

سجل عام
تاريخ الحكم 2022/5/19

الهيئة/ القاضي: الهيئة الثانية
طالب التبليغ وعنوانه: الحق العام

عمان الحق العام
وكيله االستاذ المدعي العام

محسن  ناجي  مهند  وعنوانه:  تبليغه  المطلوب 
الرفاعي

عمان غير مقبوض عليه واخر عنوان له ماركا 
حي نادي السباق هاتف 0797926673

خالصة الحكم:
القرار  جاء  وحيث  تقدم  ما  على  وتأسيسا  لهذا 
واسباب  واالصــول  للقانون  موافقا  المستانف 
وعمال  المحكمة  تقرر  عليه  ترد  ال  االستئناف 
باحكام المادة 267 من قانون اصول المحاكمات 
القرار  وتاييد  موضوعا  االستئناف  رد  الجزائية 

المستانف واعادة االوراق لمصدرها .
الضريبية  العامة  النيابة  بحق  وجاهيا  قــرارا 
مهند  الظنين  بحق  وغيابيا  غسان  والظنين 
الجاللة  باسم حضرة صاحب  وافهم علنا  صدر 
الحسين  ابن  الثاني  اهلل  عبد  الملك  الهاشمية 

)حفظه اهلل ورعاه( بتاريخ  2022/5/19 
العضو                    العضو                     القاضي 

المترئس
عُال الخصاونه      د جهاد الجندي     محمد المحادين

وزارة العدل
محكمة صلح حقوق الجيزة

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه/بالنشر

رقم الدعوى 1-9/)2022/275( - 
سجل عام

الهيئة/القاضي محمود يونس احمد عبد 
الباري

اسم المدعى عليه ميساء سليمان شاكر 
الدسوقي

عنوانه عمان - الجيزة - طريق المطار - 
خلف كازية المناصير عمارة 895

الموافق  الثالثاء  يوم  حضورك  يقتضي 
في  للنظر   9.00 الساعة   2022/5/31
عليك  اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى 

المدعي 
جامعة االسراء

فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات المدنية.

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ محكمة 
بداية عمان

رقم الدعوى التنفيذية: 
2022/11295

الياس  ايهاب   -1 عليه:  المحكوم  اسم 
يعقوب السفري

العنوان: مجهول مكان االقامة
رقم االعالم: 1-5/)2022/11295(

محل صدوره : تنفيذ عمان
دينار   9620 بمبلغ  الزامه  به:  المحكوم 
اتعاب  وبـــدل  والــمــصــاريــف  ــوم  ــرس وال
تاريخ  من  القانونية  والفائدة  المحاماة 
المطالبه وحتى تاريخ السداد التام يجب 
يوم  عشر  خمسة  خالل  تؤدي  ان  عليك 
الى  االخطار  هــذا  تبلغكم  تاريخ  تلي 
العربية  المجموعة  شركة  لها  المحكوم 
المحامون  وكالؤها  للتامين  االوروبيه 
وعايدة  العقلة  ومحمد  الفاعوري  سعد 

طحان وحمزه نسور المبلغ المبين اعاله
واذا انقضت هذه المدة ولم تؤدي الدين 
القانونية  التسوية  تعرض  او  المذكور 
ستقوم دائرة التنفيذ بمباشرة المعامالت 

التنفيذية الالزمة قانونًا بحقك


