


اعالن بيع باملزاد العلني ملدة ثالثني يوما )فرق �سا�سع( 
�سادر عن دائرة تنفيذ حمكمة �سحاب يف الدعوى التنفيذية 

رقم 2018/1062ع
رقم  التنفيذية  الق�سية  يف  ال��دائ��رة  ه��ذه  ط��ري��ق  وع��ن  العلني  ب��امل��زاد  للبيع  م��ط��روح  ب��اأن��ه  للعموم  يعلن 
)2018/1062ع( املتكونة فيما بني املحكوم له )البنك اال�ستثماري( وكالوؤه املحامون »حممد علي« بركات 
ومراد معروف وطارق ال�سعراوي وهيثم العواملة وحممد العجلوين واملحكوم عليها: �سركة خالد اأبو �سامل 
و�سريكه بكفالة عقار خالد حممد خليل اأبو �سامل قطعة االأر�ض رقم )232( حو�ض رقم )1( حنوريا - قرية 

الرقيم - من اأرا�سي جنوب عمان.
* املوقع:

اأرا���س��ي قرية الرقيم م��ن ن��وع )ملك(  ان قطعة االر����ض رق��م )232( م��ن احل��و���ض حنو ري��ا رق��م )1( م��ن 
ت�سجيل  قيد  �سورة  – ح�سب  – كامال  �سامل  اأب��و  خليل  حممد  خالد  ال�سيد  ميلكها  )1085م2(  م�ساحتها 

االأموال غري املنقولة ال�سادر عن مديرية ت�سجيل اأرا�سي جنوب عمان.
والقطعة �سبه مربعة ال�سكل و�سبه مائلة و�سخرية وجرداء والقطعة خالية من االأبنية وتقع داخل حدود 
التنظيم باأحكام �سكن )ج( وتقع �سمن منطقة �سكنية ت�سلها خدمات املياه والكهرباء والهاتف والطرق وتقع 
على �سارع معبد من اجلهة ال�سرقية بعر�ض )12م( وعليه تكون القيمة االجمالية لقطعة االأر�ض مو�سوع 

الدعوى ت�ساوي:
85 دينارا× 1085م2= 92225 دينارا، اثنان وت�سعون األفا ومائتان وخم�سة وع�سرون دينارا.

فعلى من يرغب الدخول باملزاد احل�سور اإىل دائرة تنفيذ حمكمة �سحاب خالل مدة ثالثني يوماً من اليوم 
التايل لن�سر هذا االعالن بال�سحف املحلية، م�سطحبا معه 10% من القيمة املقدرة عند و�سع اليد البالغة 
العقار احالة  اإحالة  باأنه مت  األفا ومائتان وخم�سة وع�سرون دينارا(، علماً  )92225( دينارا )اثنان وت�سعون 
موؤقتة على املزاود املحكوم له )البنك اال�ستثماري( مببلغ )46112.500( دينار، �ستة واأربعون األفا ومائة واثنا 

ع�سر دينارا و500 فل�ض واأن الداللة والطوابع تعود على املزاد االأخري.
ماأمور تنفيذ حمكمة �سحاب

حمكمة بداية جزاء – جنح 
اجلمارك

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�سر
رقم الدعوى: 17-48/

)572-2020( – �سجل عام
ان����ور ح�سن  اي����اد  ال��ه��ي��ئ��ة/ال��ق��ا���س��ي: 

اجلريودي
ا���س��م ال��ظ��ن��ن: ه�����س��ام حم��م��د عامر 

احلوامدة
العمر: 31 �سنة

الكبري  امل�سجد  – قرب  معان  العنوان: 
0770360447 الهاتف  – رقم 

التهمة: تهرب �سريبي - تهريب 
املوافق  يوم اخلمي�س  يقت�سي ح�سورك 
 )9.55( ال�����س��اع��ة   2020/07/09
اأع��اه  رق��م  الدعوى  يف  للنظر  �سباحا 
التي اأقامها عليك احلق العام وم�ستكي 
حت�سر  مل  فاإذا  اجلمارك،  عام  مدعي 
الأحكام  تنفذ بحقك  املحدد  املوعد  يف 
اجلمارك  قانون  يف  عليها  املن�سو�س 

وقانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية.











وزارة العدل
حمكمة اال�ضتئناف ال�ضريبية
مذكرة تبليغ موعد جل�ضة 

للم�ضتاأنف �ضده
 )2020-249(/18-81 الدعوى:  رقم 

- �سجل عام
الهيئة/القا�سي: الهيئة الثانية

ا�سم امل�ستاأنف �سده: اأريج فايز �سليمان 
عبدالقادر

رقم االثبات ال�سخ�سي: اجلن�سية
– رقم  ب�سمان  عمان/منطقة  عنوانه: 

الهاتف: 0797264972
املوافق  الثالثاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 
�سباحا   12:35 ال�ساعة  2020/7/14م 
امل���ق���دم من  ل��ل��ن��ظ��ر يف اال���س��ت��ئ��ن��اف 

امل�ستاأنف احلق العام.
ت�سري  احل�سور  عن  تخلفكم  حال  ويف 
يف  عليها  املن�سو�ص  االأح��ك��ام  عليكم 

قانون اأ�سول املحاكمات املدنية.

وزارة العدل
حمكمة اال�ضتئناف ال�ضريبية

مذكرة تبليغ قرار حكم
�سجل   -  )2020-359(/18-81 الدعوى:  رقم 

عام
الهيئة/القا�سي: الهيئة االأوىل

تاريخ احلكم: 2020/6/22
عمان/  – العام  احل��ق  وعنوانه:  التبليغ  طالب 

احلق العام
وكيله االأ�ستاذ: املدعي العام

حممود  �سمري   -1 وع��ن��وان��ه:  تبليغه  امل��ط��ل��وب 
بالتوقيع  املفو�ص  ب�سفته  ح���واري  عبداجلليل 
املالية  االأم��ور  بكافة  االأوىل  عليها  امل�سكتى  عن 
احل�سرية  �سركة   -2 واالداري�����ة،  والق�سائية 
 – اجلامعة  عمان/اجلبيهة/حي   – للماأكوالت 

رقم الهاتف: 068518579 - 0788450442
تقدم  ما  على  وتاأ�سي�سا  لذلك  احلكم:  خال�سة 
وع��م��ال ب��اأح��ك��ام امل���ادة 267 م��ن ق��ان��ون اأ���س��ول 
املحاكمات اجلزائية تقرر املحكمة رد اال�ستئناف 
واع��ادة  امل�ستاأنف  احلكم  �سق  وتاأييدا  مو�سوعا 
االأوراق اإىل م�سدرها قرارا وجاهيا بحق النيابة 
علنا  وافهم  �سدر  الظنينني  بحق  وغيابيا  العامة 
بن  الثاين  عبداهلل  امللك  اجلاللة  �ساحب  با�سم 
احل�سني حفظه اهلل ورعاه بتاريخ 2020/6/22م
القا�ضي الع�ضو/عارف الفريحات
القا�ضي الع�ضو/د. حممد النعيم
الرئي�س/"حممد علي" الزعارير

وزارة العدل
حمكمة بداية جزاء – جنايات 

)جنايات �ضغرى( عمان
مذكرة تبليغ متهم/ بالن�سر

عام  �سجل   )2020-231(/5-5 ال��دع��وى  رق��م 
جنوب عمان

 – الثانية  اجلنائية  الهيئة   : القا�سي  الهيئة/ 
�سجل جنوب عمان

ا�سم املتهم عامر خليل غطا�ص غريب
العمر 60 �سنة

العنوان عمان/ غري مقبو�ص عليه
امتناع  او  فعل  كل  يف  وتدخل  حتري�ص  التهمة: 
يوؤدي اىل هدر االموال العامة او اموال ال�سركات 
او  الربحية  غري  ال�سركات  او  العامة  امل�ساهمة 
اجلمعيات )23/اأ بداللة املادة )5/16( و )80( 
حتري�ص وتدخل يف التزوير املعنوي باوراق ر�سمية 
املادة  بداللة   1/263( عام  موظف  من  املرتكب 
)80( حتري�ص وتدخل يف التزوير املادي باوراق 
ر�سمية املرتكب من موظف عام )1/262 بداللة 
مع  م��زور  ر�سمي  م�ستند  ا�ستعمال   )80( امل��ادة 
العلم )261( حتري�ص وتدخل يف ا�ساءة ا�ستعمال 
حتري�ص   )80( امل��ادة  بداللة   2/182( ال�سلطة 
وتدخل يف ا�ستثمار الوظيفة بالغ�ص )175 بداللة 

املادة )80(
ي��ق��ت�����س��ي ح�������س���ورك ي�����وم االث����ن����ني امل���واف���ق 
الدعوى  يف  للنظر   9.00 ال�ساعة   2020/7/13
رقم اعاله التي اقامها عليك احلق العام وم�ستكي 
يف قانون حماكم ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات 

اجلزائية

وزارة العدل
حمكمة بداية حقوق غرب عمان

مذكرة تبليغ حكم بالن�سر
رقم الدعوى : 4-2/)692-2019( �سجل عام

تاريخ احلكم : 2019/9/23
للتعليم  اال�سراء  �سركة   : وعنوانه  التبليغ  طالب 

واال�ستثمار
ورمي  ح��داد  ليث  املحامي  /وكيلها  عمان  غ��رب 

�سنودة
وكيله اال�ستاذ : رمي فوزي عبدامل�سيح �سنوده

�سالمة  حممد  ماهر   : وعنوانه  تبليغه  املطلوب 
الرومي  مظفر  ابو  �سارع  البيادر   / عمان  جفال 

قرب �سيدلية اجلندويل
تقدم  ما  على  وتاأ�سي�سا  لهذا   : احلكم  خال�سة 
من   )181( امل��ادة  باأحكام  وعمال  املحكمة  تقرر 
قانون التجارة واملادتني )10و 11/1( من قانون 
قانون  من   )167  ،166  ،161( وامل��واد  البينات 
من   )46/4( وامل��ادة  املدنية  املحاكمات  ا�سول 
بالزام  احلكم  االردن��ي��ني  املحامني  نقابة  قانون 
مبلغ  بتاأدية  والت�سامن  بالتكافل  عليهما  املدعى 
و�سبعة  و�سبعمائة  ال��ف  ع�سر  اثنى   )12767(
الر�سوم  وت�سمينهما  للمدعية  دي��ن��ارا  و�ستون 
حماماة  اتعاب  دينار   )640( ومبلغ  وامل�ساريف 
وحتى  اال�ستحقاق  تاريخ  من  القانونية  والفائدة 

ال�سداد التام.
قرارا وجاهيا بحق املدعي ومبثابة الوجاهي بحق 
املدعى عليهما قابال لال�ستئناف �سدر علنا با�سم 
ح�سرة �ساحب اجلاللة الها�سمية امللك عبداهلل 

الثاين ابن احل�سني املعظم بتاريخ 2019/9/23

وزارة العدل
حمكمة �ضلح حقوق �ضمال عمان

مذكرة تبليغ حكم بالن�ضر
رقم الدعوى : 1-1/)5096-2017( �سجل عام

تاريخ احلكم : 2018/1/24
طالب التبليغ وعنوانه : جامعة اال�سراء

عمان / طريق املطار – الطنيب 
وكيله اال�ستاذ : مهند عزمي م�سعود ابو مغلي

املطلوب تبليغه وعنوانه : عي�سى عطية عاطي قماين
عمان / ابون�سري مقابل بنك abc رقم الهاتف 0799362212

خال�سة احلكم : لذلك و�سندا ملا تقدم وحيث اثبتت املدعية وقائع 
دعواها فتقرر املحكمة ما يلي:

احلكم  امل��دين  القانون  من  87و89  املادتني  باأحكام  عمال   : اوال 
بالزام املدعى عليه بدفع مبلغ )500( دينار للمدعية

املحاكمات  ا�سول  قانون  من   )161( املادة  باأحكام  عمال   : ثانيا 
املدنية الزام املدعى عليه مب�ساريف الدعوى ور�سومها

املحاكمات  ا�سول  قانون  من   )166( املادة  باأحكام  عمال   : ثالثا 
املدنية واملادة 46/4 من قانون نقابة املحامني الزام املدعى عليه 

بدفع مبلغ 25 دينار بدل اتعاب حماماة للجهة املدعية
رابعا : عمال باملادة 167 من قانون ا�سول املحاكمات املدنية الزام 
املدعى عليه من تاريخ املطالبة الق�سائية يف 2017/10/4 وحتى 

ال�سداد التام.
عليه  املدعى  بحق  الوجاهي  ومبثابة  املدعية  بحق  وجاهيا  حكما 
ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  با�سم  �سدر 

احل�سني )حفظه اهلل( وافهم علنا بتاريخ 2018/1/24

وزارة العدل
حمكمة �ضلح حقوق املفرق

للمدعى  جل�سة  م��وع��د  تبليغ  م��ذك��رة 
عليه/بالن�سر

 -  )2020-59(/1-21 الدعوى:  رقم 
�سجل عام 

ا�سماعيل  حم��م��د  ال��ه��ي��ئ��ة/ال��ق��ا���س��ي: 
�سامي اأبو عيد

ا���س��م امل���دع���ى ع��ل��ي��ه: حم��م��ود حممد 
عبدالنا�سر اجباره

ع��ن��وان��ه: ال��زرق��اء/ال��ر���س��ي��ف��ة/ح��ي 
احل�سني/بجانب م�سجد عائ�سة

املوافق  االربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 
للنظر   09:00 ال�ساعة   2020/07/08
اأقامها  اأع���اله وال��ت��ي  ال��دع��وى رق��م  يف 
ع��ل��ي��ك امل���دع���ي حم��م��ود ع��ل��ي ق��ب��الن 

عكليك.
فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 
يف  عليها  املن�سو�ص  االأح��ك��ام  عليك 
اأ�سول  وق��ان��ون  ال�سلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية.

وزارة العدل
دائرة تنفيذ املزار اجلنوبي

التنفيذ/ دائ����رة  ع��ن  ���س��ادر  اخ��ط��ار 
بالن�سر

/11-42 ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة:  ال���دع���وى  رق���م 
)247-2020( - �سجل عام - �ص

عبداملوىل  عليه/املدين:  املحكوم  ا�سم 
خالد تركماين

عنوانه: الكرك/جمهول مكان االقامة
حمل �سدوره تنفيذ املزار اجلنوبي

املحكوم به/الدين: 2376 دينار
يجب عليك اأن توؤدي خالل خم�سة ع�سر 
االخطار  ه��ذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يومًا 
اإىل املحكوم له/الدائن عبداهلل حممد 

اليف النواي�سة، املبلغ املبني اأعاله.
الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واإذا 
القانونية،  الت�سوية  تعر�ص  اأو  املذكور 
���س��ت��ق��وم دائ�����رة ال��ت��ن��ف��ي��ذ مب��ب��ا���س��رة 
قانونًا  ال��الزم��ة  التنفيذية  املعامالت 

بحقك.
ماأمور التنفيذ املزار اجلنوبي

وزارة العدل
حمكمة اال�ضتئناف ال�ضريبية
مذكرة تبليغ موعد جل�ضة 

للم�ضتاأنف �ضده
 )2020-396(/18-81 الدعوى:  رقم 

- �سجل عام
الهيئة/القا�سي: الهيئة الثالثة

ا�سم امل�ستاأنف �سده: 1- �سركة الرونق 
ال���س��ت��ق��دام وا���س��ت��خ��دام ال��ع��ام��ل��ني يف 
املنازل، 2- يا�سني جواد توفيق ال�سامي

رقم االثبات ال�سخ�سي: اجلن�سية
ع��ن��وان��ه: ع��م��ان/ال�����س��وي��ف��ي��ة/���س��ارع 
 -  0795888508 ه��ات��ف:   – ب��اري�����ص 

5653195
املوافق  االأ}بعاء  يوم  يقت�سي ح�سورك 
�سباحا   10:00 ال�ساعة  2020/7/8م 
امل���ق���دم من  ل��ل��ن��ظ��ر يف اال���س��ت��ئ��ن��اف 

امل�ستاأنف احلق العام.
ت�سري  احل�سور  عن  تخلفكم  حال  ويف 
يف  عليها  املن�سو�ص  االأح��ك��ام  عليكم 

قانون اأ�سول املحاكمات املدنية.

دائرة االرا�ضي وامل�ضاحة
مذكرة تبليغ جل�ضة ازالة �ضيوع

جلنة ازالة �سيوع ارا�سي جنوب عمان
رقم الطلب 2020/86 

املطلوب تبليغهم:
1- تاال �سهاب الدين عبد الرحمن ما�سي 

2- خالد �سهاب الدين عبد الرحمن ما�سي 
3- كري�سي كارينا ما�سي

عنوان املطلوب تبليغه 
امل��واف��ق:  اخل��م��ي�����ص  ح�����س��ورك:  يقت�سي  ح��ي��ث 

2020/7/23 ال�ساعة: 12 �سباحا
مكان اجلل�سة: مديرية ارا�سي جنوب عمان 

اعاله  املذكور  الطلب  مبوجب  املنعقدة  اجلل�سة 
حممد  علي  ال�سيوع:  ازال���ة  طالب  م��ن  وامل��ق��دم 

زيدان احلنيطي و�سركاه 
مالحظات:

يف قطعة االر�ص رقم 9 من حو�ص رقم 37 قرية 
131 ابو علندا من ارا�سي جنوب عمان.

بحقه  �سينطبق  املحدد  باملوعد  يح�سر  مل  وم��ن 
امللكية  ق��ان��ون  يف  عليها  امل��ن�����س��و���ص  االح��ك��ام 
واالنظمة   )2019( ل�سنه   )13( رق��م  العقارية 

ال�سادرة مبوجبه بهذا اخل�سو�ص 
لرئي�ص  املبلغة  االط���راف  ح�سور  ع��دم  ح��ال  يف 
بحقه  ال�سيوع  بازالة  اللجنة  قرار  ا�سدار  اللجنة 

غيابيا.
رئي�س جلنة ازالة �ضيوع جنوب عمان

وزارة العدل
حمكمة بداية جزاء – جنايات 

)جنايات �ضغرى( عمان
مذكرة تبليغ متهم/بالن�سر

 -  )2020-363(/5–5 الدعوى:  رقم 
�سجل عام عمان

اجلنائية  الهيئة  ال��ه��ي��ئ��ة/ال��ق��ا���س��ي: 
الثالثة – �سجل عمان

عبداملجيد  حممد  دانيا  املتهم:  ا�سم 
هواري

العمر: 39 �سنة
العنوان: عمان/عمان

التهمة: االحتيال )417(
املوافق  االثنني  ي��وم  ح�سورك  يقت�سي 
�سباحا   09:00 ال�ساعة   2020/7/13
التي  اأع����اله  رق���م  ال��دع��وى  يف  للنظر 

اأقامها عليك احلق العام وم�ستكي 
يف قانون حماكم ال�سلح وقانون اأ�سول 

املحاكمات اجلزائية.

وزارة العدل
حمكمة �ضلح حقوق �ضمال عمان

مذكرة تبليغ حكم بالن�ضر
رقم الدعوى : 1-1/)2287-2018( �سجل عام

تاريخ احلكم : 2018/5/16
طالب التبليغ وعنوانه : �سركة اال�سراء للتعليم واال�ستثمار

عمان / طريق املطار – الطنيب رقم الهاتف 0795954442
وكيله اال�ستاذ : مهند عزمي م�سعود ابو مغلي

IMAD ELKARAN : املطلوب تبليغه وعنوانه
عمان / �سويلح �سارع اجلامعة خلف كنتاكي عمارة 18

املحكمة  تقرر  تقدم  ما  على  وتاأ�سي�سا  لذلك   : احلكم  خال�سة 
ما يلي:

املدين  القانون  املواد )87، 213، 199( من  باأحكام  : عمال  اوال 
واملادة  البينات  قانون  من  )10و11(  واملادتني  13/3/ج  وامل��ادة 
عليه  املدعى  ب��ال��زام  احلكم  العدلية  االح��ك��ام  جملة  من   1818
مبلغ  اال���س��راء(  )جامعة  للمدعية  ي��وؤدي  ب��اأن  القرعان(  )عماد 

1635 دينار
املحاكمات  ا�سول  قانون  من   )161( املادة  باأحكام  عمال   : ثانيا 

املدنية ت�سمني املدعى عليه الر�سوم وامل�ساريف
ثالثا : عمال باأحكام املادتني )166( من قانون ا�سول املحاكمات 
املدنية و )46( من قانون نقابة املحامني ت�سمني املدعى عليه مبلغ 

81،75 دينار بدل اتعاب حماماة
املحاكمات  ا�سول  قانون  املادة )167( من  باأحكام  : عمال  رابعا 
املدنية الزام املدعى عليها بالفائدة القانونية من تاريخ املطالبات 

الق�سائية وحتى ال�سداد التام.
عليه  املدعى  بحق  الوجاهي  ومبثابة  املدعية  بحق  وجاهيا  قرارا 
امللك  اجل��الل��ة  �ساحب  ح�سرة  با�سم  �سدر  لالعرتا�ص  قابال 

عبداهلل الثاين بن احل�سني )حفظه اهلل( بتاريخ 2018/5/16

وزارة العدل
حمكمة �ضلح حقوق �ضمال عمان

مذكرة تبليغ حكم بالن�ضر
رقم الدعوى : 1-1/)2988-2018( �سجل عام

تاريخ احلكم : 2018/6/21
طالب التبليغ وعنوانه : �سركة اال�سراء للتعليم واال�ستثمار جامعة 

اال�سراء
عمان / طريق املطار – الطنيب رقم الهاتف 0795954442

وكيله اال�ستاذ : مهند عزمي م�سعود ابو مغلي
املطلوب تبليغه وعنوانه : دانه �سعود عبداهلل خ�سر

عمان / اجلبيهه قرب البلدية �سكن الطالبات رقم 9
خال�سة احلكم : 

لذلك وتاأ�سي�سا على ما تقدم تقرر املحكمة ما يلي :
اوال : عمال باأحكام املواد )87 و 199و 202( من القانون املدين 
بالزام  احلكم  البينات  قانون  من  13/3/ج(   ،11  ،10( وامل��واد 

املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ 1135 دينار.
باأحكام املواد )161، 166، 167( من قانون ا�سول  ثانيا : عمال 
املحاكمات املدنية واملادة )46( من قانون نقابة املحامني ت�سمني 
اتعاب  دي��ن��ار   )56( ومبلغ  وامل�ساريف  ال��ر���س��وم  عليه  امل��دع��ى 
يف  املطالبة  تاريخ  من  القانونية  والفائدة  للمدعية  تدفع  حماماة 

2018/5/30 وحتى ال�سداد التام.
املدعى  بحق  ال��وج��اه��ي  ومب��ث��اب��ة  امل��دع��ي��ة  بحق  وج��اه��ي��ا  حكما 
�ساحب  ح�سرة  با�سم  علنا  وافهم  �سدر  لالعرتا�ص  قابال  عليه 
بتاريخ  ابن احل�سني )حفظه اهلل(  الثاين  امللك عبداهلل  اجلاللة 

2018/6/21

وزارة العدل
حمكمة �ضلح حقوق املزار 

اجلنوبي
للمدعى  جل�سة  م��وع��د  تبليغ  م��ذك��رة 

عليه/بالن�سر
رقم الدعوى: 1-42/)2020-248( - 

�سجل عام 
مو�سى  ف��الح  معاذ  الهيئة/القا�سي: 

ال�سالعني
ا�سم املدعى عليه: مو�سى ابراهيم كرمي 

الطراونة
الكرك/اخلالدية/بالقرب من  عنوانه: 
ال�سمالية  اجلهة  من  اخلالدية  مدر�سة 

�سقق اأحمد داوود الطراونة.
املوافق  االثنني  ي��وم  ح�سورك  يقت�سي 
للنظر   09:00 ال�ساعة   2020/07/13
اأقامها  اأع���اله وال��ت��ي  ال��دع��وى رق��م  يف 
عليك املدعي جمعية اخلالدية اخلريية.
فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 
يف  عليها  املن�سو�ص  االأح��ك��ام  عليك 
اأ�سول  وق��ان��ون  ال�سلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية.

وزارة العدل
حمكمة بداية حقوق عمان

للمدعى  جل�سة  م��وع��د  تبليغ  م��ذك��رة 
عليه/بالن�سر

رقم الدعوى: 2-5/)2020-5250( - 
�سجل عام 

عبداملح�سن  اأحمد  الهيئة/القا�سي: 
ار�سيد العفيف

ذيب  عبداهلل  علي  عليه:  املدعى  ا�سم 
اأبو ندى

 9791036339 ال���وط���ن���ي:  ال���رق���م 
اجلن�سية اأردين

عنوانه: عمان/�سفا بدران
املوافق  الثالثاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 
للنظر   09:00 ال�ساعة   2020/07/14
اأقامها  اأع���اله وال��ت��ي  ال��دع��وى رق��م  يف 
عليك �سركة اال�سراء للتعليم واال�ستثمار 

مالكة اال�سم التجاري جامعة اال�سراء.
فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 
يف  عليها  املن�سو�ص  االأح��ك��ام  عليك 

قانون اأ�سول املحاكمات املدنية.

وزارة العدل
حمكمة �ضلح جزاء املفرق

مذكرة تبليغ م�ستكى عليه/بالن�سر
 )2020-2395(/3-21 الدعوى:  رقم 

عام – �سجل 
�سعد  حممد  �سعد  الهيئة/القا�سي: 

العنانزه
يون�ص  �سهيب  ع��ل��ي��ه:  امل�ستكى  ا���س��م 

حممد اليون�ص
العمر: )28( �سنة

– ال�سارع  – الدجنية  املفرق  العنوان: 
الرئي�سي – قرب م�سجد معاذ بن جبل 
– حمل �سهيب اليون�ص لتقطيع وجتهيز 

الدجاج.
التهمة: �سيك ال يقابله ر�سيد )421(

املوافق  الثالثاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 
 )09:00( ال�����س��اع��ة   2020/07/14
والتي  اأع���اله  رق��م  ال��دع��وى  يف  للنظر 
اقامها عليك احلق العام وم�ستكي بنك 

�سفوة اال�سالمي.
فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 
يف  عليها  املن�سو�ص  االح��ك��ام  عليك 
اأ�سول  وق��ان��ون  ال�سلح  حماكم  قانون 

املحاكمات اجلزائية.

وزارة العدل
دائرة تنفيذ �ضحاب

اخطار �سادر عن دائرة التنفيذ/بالن�سر
 )2019-887(/11-7 التنفيذية:  الدعوى  رقم 

�سجل عام – �ص
عبدالرزاق  اأحمد  عليه/املدين:  املحكوم  ا�سم 

عطية ال�سبايحة
عنوانه: �سحاب/حي الغزازوة بالقرب من رو�سة 

االمرية هيا – رقم الهاتف: 0788353620
رقم االعالم/ال�سند التنفيذي: قرار �سلح حقوق

حمل �سدوره: تنفيذ �سحاب
املحكوم به/الدين: 6602 والر�سوم

يوما  ع�سر  خم�سة  خ��الل  ت��وؤدي  اأن  عليك  يجب 
املحكوم  اإىل  االخ��ط��ار  ه��ذا  تبليغك  ت��اري��خ  تلي 
املبلغ  اال�سالمي  �سفوة  بنك  �سركة  الدائن   / له 

املبني اأعاله.
واإذا انق�ست هذه املدة ومل توؤد الدين املذكور اأو 
التنفيذ  دائرة  �ستقوم  القانونية  الت�سوية  تعر�ص 
قانونا  ال��الزم��ة  التنفيذية  املعامالت  مببا�سرة 

بحقك.
ماأمور التنفيذ �ضحاب

وزارة العدل
حمكمة �ضلح حقوق �ضمال عمان

مذكرة تبليغ حكم بالن�ضر
رقم الدعوى : 1-1/)2261-2018( �سجل عام

تاريخ احلكم : 2018/5/24
طالب التبليغ وعنوانه : �سركة اال�سراء للتعليم واال�ستثمار جامعة 

اال�سراء
عمان / طريق املطار – الطنيب رقم الهاتف 0795954442

وكيله اال�ستاذ : مهند عزمي م�سعود ابو مغلي
املطلوب تبليغه وعنوانه : يزن احمد يو�سف الروا�ص

الهاتف  رق��م   )5( ح��ارة  امل��دين  الدفاع  ق��رب  ابون�سري   / عمان 
0776677297

خال�سة احلكم : 
لذلك وتاأ�سي�سا على ما تقدم تقرر املحكمة ما يلي :

اوال : عمال باأحكام املواد )87 و 199و 202( من القانون املدين 
بالزام  احلكم  البينات  قانون  من  13/3/ج(   ،11  ،10( وامل��واد 

املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ 3675 دينار.
باأحكام املواد )161، 166، 167( من قانون ا�سول  ثانيا : عمال 
املحاكماة املدنية واملادة )46( من قانون نقابة املحامني ت�سمني 
اتعاب  دينار   )183( ومبلغ  وامل�ساريف  الر�سوم  عليه  املدعى 
يف  املطالبة  تاريخ  من  القانونية  والفائدة  للمدعية  تدفع  حماماة 

2018/4/24 وحتى ال�سداد التام.
املدعى  بحق  ال��وج��اه��ي  ومب��ث��اب��ة  امل��دع��ي��ة  بحق  وج��اه��ي��ا  حكما 
�ساحب  ح�سرة  با�سم  علنا  وافهم  �سدر  لالعرتا�ص  قابال  عليه 
بتاريخ  ابن احل�سني )حفظه اهلل(  الثاين  امللك عبداهلل  اجلاللة 

2018/5/24



وزارة العدل
حمكمة بداية جزاء – جنح ال�ضريبة

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�ضر
رقم الدعوى: 47–17/)544–2020( 

- �ضجل عام
عو�ض  اأح��م��د  لبنى  الهيئة/القا�ضي: 

مرعي كري�ضان
يو�ضف  �ضلمان  يا�ضر  ال��ظ��ن��ني:  ا���ض��م 
عن  بالتوقيع  املفو�ض  ب�ضفته  �ضالح 

ال�ضركة
العمر: 40 �ضنة

العنوان: ***/عمان
التهمة: تهرب �ضريبي

املوافق  االثنني  ي��وم  ح�ضورك  يقت�ضي 
للنظر   09:00 ال�ضاعة  2020/7/20م 
اأقامها  ال��ت��ي  اأع���اله  رق��م  ال��دع��وى  يف 

عليك احلق العام وم�ضتكي 
تنفذ  املحدد  املوعد  فاإذا مل حت�ضر يف 
عليها  امل��ن�����ض��و���ض  االأح���ك���ام  ب��ح��ق��ك 
يف ق��ان��ون اجل���م���ارك وق���ان���ون اأ���ض��ول 

املحاكمات اجلزائية.

وزارة العدل
حمكمة بداية جزاء – جنح اجلمارك

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�ضر
رقم الدعوى: 48–17/)554–2020( 

- �ضجل عام
ار�ضيد  ح�ضني  ماجد  الهيئة/القا�ضي: 

العفيف
ا�ضم الظنني: ا�ضامة ماهر اأمني م�ضامح

العمر: 20 �ضنة
العنوان: عمان/غري معروف

التهمة: تهريب دخان )203( – تهرب 
�ضريبي

املوافق  االأح���د  ي��وم  ح�ضورك  يقت�ضي 
للنظر   09:00 ال�ضاعة  2020/7/12م 
اأقامها  ال��ت��ي  اأع���اله  رق��م  ال��دع��وى  يف 
عليك احلق العام وم�ضتكي مدعي عام 

اجلمارك.
تنفذ  املحدد  املوعد  فاإذا مل حت�ضر يف 
عليها  امل��ن�����ض��و���ض  االأح���ك���ام  ب��ح��ق��ك 
يف ق��ان��ون اجل���م���ارك وق���ان���ون اأ���ض��ول 

املحاكمات اجلزائية.

وزارة العدل
حمكمة اال�ضتئناف ال�ضريبية

للم�ضتاأنف  جل�ضة  موعد  تبليغ  مذكرة 
�ضده

 )2020-364(/18-81 الدعوى:  رقم 
- �ضجل عام

الهيئة/القا�ضي: الهيئة الثالثة
ا�ضم امل�ضتاأنف �ضده: عماد حممد خليل 

اأبو �ضامل
رقم االثبات ال�ضخ�ضي: اجلن�ضية

– م��ارك��ا  ع���ن���وان���ه: ع���م���ان/ع���م���ان 
ال�ضمالية – �ضندوق بريد )152( رقم 

الهاتف )4398788(
املوافق  يوم اخلمي�ض  يقت�ضي ح�ضورك 
�ضباحا   09:00 ال�ضاعة  2020/7/16م 
امل���ق���دم من  ل��ل��ن��ظ��ر يف اال���ض��ت��ئ��ن��اف 

امل�ضتاأنف احلق العام.
ت�ضري  احل�ضور  عن  تخلفكم  حال  ويف 
يف  عليها  املن�ضو�ض  االأح��ك��ام  عليكم 

قانون اأ�ضول املحاكمات املدنية.

وزارة العدل
حمكمة اال�ضتئناف ال�ضريبية

للم�ضتاأنف  جل�ضة  موعد  تبليغ  مذكرة 
�ضده

 )2020-365(/18-81 الدعوى:  رقم 
- �ضجل عام

الهيئة/القا�ضي: الهيئة الثالثة
ا���ض��م امل�����ض��ت��اأن��ف ���ض��ده: ع��م��ر حممد 

عبداحلميد العموري
رقم االثبات ال�ضخ�ضي: اجلن�ضية

الها�ضمي   – ع��م��ان/ع��م��ان  ع��ن��وان��ه: 
بن  عمر  م�ضجد  مقابل   – ال�ضمايل 
– رق��م  – ع��م��ارة رق���م 82  اخل��ط��اب 

الهاتف: 0799342483
املوافق  يوم اخلمي�ض  يقت�ضي ح�ضورك 
�ضباحا   09:05 ال�ضاعة  2020/7/16م 
امل���ق���دم من  ل��ل��ن��ظ��ر يف اال���ض��ت��ئ��ن��اف 

امل�ضتاأنف احلق العام.
ت�ضري  احل�ضور  عن  تخلفكم  حال  ويف 
يف  عليها  املن�ضو�ض  االأح��ك��ام  عليكم 

قانون اأ�ضول املحاكمات املدنية.

اإعالن بيع باملزاد العلني)احاله م�ؤقتة(
�سادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية ال�سلط
بالدع�ى التنفيذية رقم )2018/2658( 

يعلن للعم�م بانه مطروح للبيع باملزاد العلني يف الدع�ى 
التنفيذية رقم اعاله واملتك�نة فيما بني:

املحك�م له: البنك العربي �ش.م.ع.
واملحك�م عليه:- عبداهلل برهم ع��ش ال�سبلي 

ال�ضقة رقم )105( املقامة على القطعة رقم )72( حو�ص )11( امليدان اجلنوبي قريه ماح�ص من 
ارا�ضي ال�ضلط واملرهونة ل�ضالح الدائن املرتهن البنك العربي �ص.م.ع مبوجب �ضند تامني دين 
مقابل اموال غري منقولة رقم)2007/519( معاملة رقم )2007/54( تاريخ )2007/6/14( من 
الدرجة االوىل بقيمة )30800( دينار ثالثون الف وثمامنائه دينار بفائدة بن�ضبه )8%( وعموله 

)1%( وال�ضادر عن مديرية ت�ضجيل ارا�ضي ال�ضلط. 
و�ضف العقار:

اأحكام  ارا���ض��ي ماح�ص �ضمن  اجلنوبي من  امل��ي��دان   )11( رق��م  )72( حو�ص  رق��م  القطعة  تقع 
�ضبه  من  قريب  �ضكل  وذات  الغربية  اجلهة  من  رئي�ضي  �ضارع  ويحدها  )ج(  �ضكن  يليه  جتارية 
)الق�ضم  هي  الق�ضية  مو�ضوع  وال�ضقة  قائمة  ابنية  على  ويوجد  البلد  بو�ضط  قريبة  املنحرف 
اجلنوبي الغربي من الطابق االر�ضي مع �ضطحه( م�ضاحتها )99م2( غري خمدومة بالكهرباء 
وغري خمدومة باملياه وال�ضقة غري م�ضطبة اجلدران ق�ضارة خ�ضنة وال�ضقف غري مق�ضور وهي 
غري مبلطة وال يوجد ابواب راكبة وال يوجد �ضبابيك راكبة وهي عبارة عن غرفتني ومطبخ 

ومعي�ضة، وهي غري م�ضغولة وغري جاهزة لل�ضكن علماً باأنه يوجد بناء على �ضطح ال�ضقة. 
التقدير 

مت تقدير القيمة االجمالية لل�ضقة مع �ضطحها وما يتبع لها من اق�ضام م�ضرتكة:
99م2 × 350 دينار = 34650 دينار. اربعة وثالثون الف و�ضتمائة وخم�ضون دينار. 

وقد متت االحالة على املزاود االخري البنك العربي اإحالة موؤقتة مببلغ( 20000( دينار ع�ضرون 
الف دينار. 

وعليه فمن يرغب بالدخول باملزاد مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية ال�ضلط اأو الدخول على 
خالل   )http/auctions.moj.gov.jo( العدل  ب���وزارة  اخلا�ص  االل��ك��رتوين  املوقع 
خم�ضة ع�ضر يوما من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن م�ضطحبا معه 10% من القيمة املقدره 

للعقار علما باأن ر�ضوم الطوابع والداللة على امل�ضرتي املزاود االأخري.
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية ال�ضلط

الكاتب العدل لدى حمكمة بداية عمان املوقرة
اإنذار عديل رقم )2020/3865( 

املنذرة: �ضركة بنك �ضفوة االإ�ضالمي "بنك االأردن دبي االإ�ضالمي �ضابقاً “الرقم الوطني للمن�ضاأة 
.)200031817(

وكالوؤه املحامون: م�ضعود �ضقف احليط وبالل قطي�ضات وب�ضار اأبو�ضامة واأ�ضرف امل�ضاقي وعمر احلنيطي.
عنوانه: عمان – العبديل – البوليفارد-�ضارع املالية.

املنذر اإليه: ح�ضام عبد الرحمن عبد الرزاق الهيموين الرقم الوطني )9681022601(
عنوانه: طريق املطار – اجلهة املقابلة جلامعة البرتاء – �ضارع جميل اإبراهيم زيادين – املتفرع عن �ضارع اخلدمات – عمارة رقم )1( 

االأر�ضي. – الطابق  اخلدمات  �ضارع  على  – العمارة 

وقائع االإنذار
اإجارة  اتفاقية  م�ضتاأجرًا  ب�ضفته  اإليه  املنذر  وبني  موؤجرًا  ب�ضفته  االإ�ضالمي  �ضفوة  بنك  �ضركة  املنذرة  مع  وقع  واأن  �ضبق  اأنه  تعلم   -1
ومالحقه )عقد تاأجري متويلي( تاريخ 2018/1/30، والذي �ضجل لدى دائرة االأرا�ضي وامل�ضاحة/دائرة ت�ضجيل اأرا�ضي ناعور حتت الرقم 
اأدن�����������اه: و�����ض����ف����ه����ا  امل�����ب�����ني  امل����ن����ق����ول����ة  غ������ري  ب��������االأم��������وال  وامل����ت����ع����ل����ق   ،2018/1/30 ت������اري������خ   )2018/218(

امل�ضروحاتامل�ضاحةرقم القطعةنوع االأر�ضاحلو�ضالقريةاملديرية

البنياتاأرا�ضي ناعور 

الرقماال�ضم

طوابق و�ضقق

الطابق دومنمرت246 م��ن  الغربية  ال�ضقة 
من  �ضطحها  ع��دا  االأر���ض��ي 
�ضقة  رق��م   2 الغربي  البناء 
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2- كما تعلم اأنه مبوجب �ضروط االتفاقية امل�ضار اإليها فاإنه يتوجب عليكم دفع اأق�ضاط �ضهرية قيمة كل ق�ضط منها )1045.188( دينار، 
األف وخم�ضة واأربعون دينار وف����������ل�������������188����������������������ض.

3- كما تعلم باأنك قد تخلفت عن دفع اأق�ضاط متتالية منذ تاريخ 2019/8/2، مبجموع مبلغ )5216.187( دينار، خم�ضة االف ومئتان 
و�ضتة ع�ضر دينار وف����������ل�������������187�����������������������ض.

4- كما تعلم اأن تخلفك عن دفع االأق�ضاط امل�ضتحقة عليكم تعد خمالفة جوهرية و�ضريحة ل�ضروط االتفاقية امل�ضار اإليها وكما هو وراد يف 
امللحق رقم )2( من حاالت املخالفة وبالتايل مطالبتكم بكامل الر�ضيد وما يلحقها من اأرباح وم�ضاريف وعموالت ور�ضوم واأية مبالغ اأخرى 

تكبدتها املنذرة بخ�ضو�ض االتفاقية امل�ضار اإليها.
5- كما تعلم اأنه وح�ضب ن�ض املادة )22( من قانون التاأجري التمويلي رقم 45 ل�ضنة 2008 باأنه" اإذا امتنع امل�ضتاأجر عن اإعادة املاأجور عند 
انتهاء مدة عقد التاأجري اأو عن ت�ضديد اأي من دفعات بدل االإيجار امل�ضتحقة عليه يعترب ذلك �ضببًا م�ضروعًا لتقدمي طلب من قبل املوؤجر اإىل 

قا�ضي االأمور امل�ضتعجلة لدى حمكمة البداية ال�ضت�ضدار قرار باإعادة املاأجور اإليه... “.
6- كما تعلم اأنه ومبوجب �ضروط االتفاقية امل�ضار اإليها وخا�ضة البند )5( حاالت املخالفة 1/5 االإنهاء: "عند وقوع اأي من حاالت املخالفة 

املدرجة يف امللحق رقم )2( يحق للموؤجر توجيه اإ�ضعار خطي للم�ضتاأجر: 5-1-1 الإنهاء مدة االتفاقية، وا�ضتعادة االأ�ضل".
7- لذلك، ولكل ما تقدم، فاإن املنذرة تنذرك وتخطرك وتعلمك وتطلب منك ت�ضديد كامل االأق�ضاط امل�ضتحقة بذمتكم والبالغ )5216.187( 
دينار، خم�ضة االف ومئتان و�ضتة ع�ضر دينار وف����������ل�������������187�����������������������ض،خالل مدة ع�ضرة اأيام تلي تاريخ تبلغكم لهذا االإنذار، واإال فاإن 
املنذرة �ضتلجاأ اإىل املحكمة املخت�ضة بتقدمي طلب م�ضتعجل ال�ضرتداد ال�ضقة املو�ضوفة اأعاله ا�ضتنادًا لن�ض املادة )22( من قانون التاأجري 
التمويلي رقم 45 ل�ضنة 2008، و/اأو اإقامة دعوى ق�ضائية ملطالبتك بجميع االأق�ضاط امل�ضتحقة عليك ومطالبتك بكامل قيمة االتفاقية وما 
يلحقها من اأرباح وم�ضاريف وعموالت ور�ضوم واأية مبالغ اأخرى تكبدتها املنذرة بخ�ضو�ض االتفاقية امل�ضار اإليها، و/اأو وا�ضتنادًا ل�ضروط 
االتفاقية امل�ضار اإليها وخا�ضة البند)5(حاالت املخالفة 1/5 االإنهاء باإقامة دعوى مو�ضوعية للمطالبة باإنهاء وف�ضخ اتفاقية التاأجري واأية 
التزام مايل يرتتب عليك مبوجب هذه االتفاقية، وبالتعوي�ض عن كل عطل و�ضرر حلق باملنذرة من جراء اإنهاء وف�ضخ االتفاقية امل�ضار اإليها 

ومطالبتكم بكامل بالر�ضوم وامل�ضاريف واأتعاب املحاماة.
وكيال املنذرة 

املحاميان 
اأ�ضرف امل�ضاقي وعمر احلنيطي

الكاتب العدل لدى حمكمة بداية عمان املوقرة
اإنذار عديل رقم )2020/3231(
املنذر: بنك �ضفوة االإ�ضالمي 

وكالوؤه املحامون: م�ضعود �ضقف احليط وبالل قطي�ضات وب�ضار ابو �ضامة 
واأ�ضرف امل�ضاقي وعمر احلنيطي.

عنوانه: عمان – بوليفارد العبديل - �ضارع �ضليمان النابل�ضي.
املنذر اإليه: اأحمد عبد الرحمن ذياب كل�ض، اأردين اجلن�ضية ويحمل الرقم وطني 9711010843

عنوانه: اإربد – و�ضط البلد – �ضارع ال�ضينما – حو�ض ناطفة – موؤ�ض�ضة اأحمد كل�ض لالإلب�ضة ال�ضرعية.
وقائع االإنذار

1- تعلم اأنه �ضبق واأن وقع مع املنذر بنك �ضفوة االإ�ضالمي ب�ضفته موؤجرًا وبني املنذر اإليه ب�ضفته م�ضتاأجرًا اتفاقية اإجارة ومالحقه )عقد 
تاأجري متويلي( تاريخ 2015/11/3، والذي �ضجل لدى دائرة االأرا�ضي وامل�ضاحة/دائرة ت�ضجيل اأرا�ضي اإربد حتت الرقم )2015/726( 
اأدن�����������������اه: و������ض�����ف�����ه�����ا  امل�������ب�������ني  امل������ن������ق������ول������ة  غ���������ري  ب�������������االأم�������������وال  وامل������ت������ع������ل������ق   ،2015/11/9 ت���������اري���������خ 

امل�ضروحاتامل�ضاحةرقم القطعةنوع االأر�ضاحلو�ضالقريةاملديرية

ناطفهاأرا�ضي اإربد 

الرقماال�ضم

721طوابق و�ضقق

�ضطحه دومنمرت ع��دا  االأول  ال��ط��اب��ق 
رقم  ال�ضرقية  ال�ضمالية  �ضقة 
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2- كما تعلم اأنه مبوجب �ضروط االتفاقية امل�ضار اإليها فاإنه يتوجب عليكم دفع اأق�ضاط �ضهرية قيمة كل ق�ضط منها )396.332( دينار، 
ثالثمائة و�ضتة وت�ضعون دينار وفل���332�ض. 

3- كما تعلم باأنك قد تخلفت عن دفع اأق�ضاط متتالية منذ تاريخ 2019/7/2، مبجموع مبلغ )1977.992( دينار، األف وت�ضمعائة و�ضبعة 
و�ضبعون دينار وف����������ل�������������992�����������������������ض.

4- كما تعلم اأن تخلفك عن دفع االأق�ضاط امل�ضتحقة عليكم تعد خمالفة جوهرية و�ضريحة ل�ضروط االتفاقية امل�ضار اإليها وكما هو وراد يف 
امللحق رقم )2( من حاالت املخالفة وبالتايل مطالبتكم بكامل الر�ضيد وما يلحقها من اأرباح وم�ضاريف وعموالت ور�ضوم واأية مبالغ اأخرى 

تكبدها املنذر بخ�ضو�ض االتفاقية امل�ضار اإليها.
5- كما تعلم اأنه وح�ضب ن�ض املادة )22( من قانون التاأجري التمويلي رقم 45 ل�ضنة 2008 باأنه" اإذا امتنع امل�ضتاأجر عن اإعادة املاأجور عند 
انتهاء مدة عقد التاأجري اأو عن ت�ضديد اأي من دفعات بدل االإيجار امل�ضتحقة عليه يعترب ذلك �ضببًا م�ضروعًا لتقدمي طلب من قبل املوؤجر اإىل 

قا�ضي االأمور امل�ضتعجلة لدى حمكمة البداية ال�ضت�ضدار قرار باإعادة املاأجور اإليه...".
6- كما تعلم اأنه ومبوجب �ضروط االتفاقية امل�ضار اإليها وخا�ضة البند )5( حاالت املخالفة 1/5 االإنهاء: "عند وقوع اأي من حاالت املخالفة 

املدرجة يف امللحق رقم )2( يحق للموؤجر توجيه اإ�ضعار خطي للم�ضتاأجر: 5-1-1 الإنهاء مدة االتفاقية، وا�ضتعادة االأ�ضل".
7- لذلك، ولكل ما تقدم، فاإن املنذر ينذرك ويخطرك ويعلمك ويطلب منك ت�ضديد كامل االأق�ضاط امل�ضتحقة بذمتكم والبالغ )1977.992( 

دينار، األف وت�ضمعائة و�ضبعة و�ضبعون دينار وف����������ل�������������992�����������������������ض.
8- خالل مدة ع�ضرة اأيام تلي تاريخ تبلغكم لهذا االإنذار، واإال فاإن املنذر �ضيلجاأ اإىل املحكمة املخت�ضة بتقدمي طلب م�ضتعجل ال�ضرتداد 
ال�ضقة املو�ضوفة اأعاله ا�ضتنادًا لن�ض املادة )22( من قانون التاأجري التمويلي رقم 45 ل�ضنة 2008، و/اأو اإقامة دعوى ق�ضائية ملطالبتك 
اأخرى  واأية مبالغ  اأرباح وم�ضاريف وعموالت ور�ضوم  امل�ضتحقة عليك ومطالبتك بكامل قيمة االتفاقية وما يلحقها من  االأق�ضاط  بجميع 
تكبدها املنذر بخ�ضو�ض االتفاقية امل�ضار اإليها، و/اأو وا�ضتنادًا ل�ضروط االتفاقية امل�ضار اإليها وخا�ضة البند)5(حاالت املخالفة 1/5 االإنهاء 
باإقامة دعوى مو�ضوعية للمطالبة باإنهاء وف�ضخ اتفاقية التاأجري واأية التزام مايل يرتتب عليك مبوجب هذه االتفاقية، وبالتعوي�ض عن كل 

عطل و�ضرر حلق باملنذر من جراء اإنهاء وف�ضخ االتفاقية امل�ضار اإليها ومطالبتكم بكامل بالر�ضوم وامل�ضاريف واأتعاب املحاماة.
وكيال املنذر

املحاميان 
اأ�ضرف امل�ضاقي وعمر احلنيطي

اإعالن بيع اأول باملزاد العلني وملدة 30 ي�مًا �سادر عن دائرة تنفيذ 
حمكمة �سلح �سحاب يف الق�سية التنفيذية رقم )2019/385 ع( 

واملتك�نة بني املحك�م له: بنك �سف�ة الإ�سالمي
وكياله املحاميان م�سع�د �سقف احليط واأ�سرف امل�ساقي

وبني املحك�م عليه املدين منى ي��سف علي عط�ن 
يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني وعن طريق هذه الدائرة قطعة االر�ص رقم )471( حو�ص رجم م�ضلم رقم )3( لوحة 
رقم )1( قرية اخل�ضافية من اأرا�ضي جنوب عمان نوع )ملك( والتي مت تقديرها من قبل املحكمة عند و�ضع اليد مببلغ )30095( دينار، 
اأم��وال غري منقولة رقم ال�ضند )8( رقم  ثالثون الفاآ وخم�ضة وت�ضعون دينارا، واملطروحة للتنفيذ مبوجب �ضند تاأمني دين مقابل 

املعاملة )8( ال�ضادر بتاريخ 2015/1/6 من الدرجة االأوىل لقاء مبلغ )18900( دينار، ثمانية ع�ضر الفاآ وت�ضعمائة دينار.

و�ضف قطعة االر�ص: -
1. ان قطعة االر�ص رقم )471( من حو�ص رجم م�ضلم رقم )3( من ارا�ضي قرية اخل�ضافية من نوع )ملك( م�ضاحتها )837 2م( متلكها 
ال�ضيدة منى يو�ضف علي عطون - كامال - ح�ضب �ضورة قيد ت�ضجيل االموال غري منقولة رقم AS - 63013 - 2014 ال�ضادرة عن 

مديرية ت�ضجيل ارا�ضي جنوب عمان بتاريخ 2014/11/30م.
2. القطعة م�ضتطيلة ال�ضكل منحدرة باإجتاه الغرب ذات تربة حمراء ومزروعة باأ�ضجار الزيتون املثمر عدد )16( �ضجرة بعمر يزيد 

عن )20( �ضنة.
3. القطعة خالية من االبنيه ومقام عليها �ضيك من اجلهة اجلنوبية فقط.

4. تقع داخل حدود التنظيم باأحكام �ضكن )ج(.
5. تقع �ضمن منطقة �ضكنية خدمات الكهرباء متوفرة واملياه والهاتف غري متوفره.

6. تقع على �ضارع ترابي من اجلهة الغربية بعر�ص )12( مرت. 

التقدير:
بناًء على ما تقدم من و�ضف للقطعة )مو�ضوع و�ضع اليد( ومن خالل معرفتي بالبيوع التي تتم يف املنطقة ومبوجب خربتي مبجال 
التقدير اأخذ باالعتبارات التي يوؤخذ بها يف هذا املجال )موقع قطعة االأر�ص وم�ضاحتها و�ضكلها وتنظيمها وتوفر اخلدمات العامة 

وعلى �ضوء اأ�ضعار املنطقة(.
اأوال:-

اقدر قيمة املرت املربع الواحد من قطعة االأر�ص ب� )35( دينار اردين.
وعليه تكون القيمة االإجمالية لقطعة االأر�ص مو�ضوع الدعوى ت�ضاوي:- 

)35 × 837 = 29295( دينار اردين فقط ال غري.

ثانيا:-
اأقدر قيمة االأ�ضجار املثمره وعددها )16( ب�� )800( دينار فقط ال غري.

وعليه تكون القيمة االإجمالية لقطعة االأر�ص مو�ضوع الدعوى وما عليها من ا�ضجار مثمره ت�ضاوي:- )29295 + 800 = 30095( دينار 
اردين فقط ال غري.

فعلى من يرغب الدخول باملزاد احل�ضور اإىل دائرة تنفيذ حمكمة �ضلح �ضحاب من اليوم التايل لن�ضر االإعالن وملدة ثالثون يوماً 
م�ضطحباً معه 10% من القيمة املقدرة للقطعة امل�ضار اليها اأعاله عند و�ضع اليد،، علماً باأن اأجور الن�ضر والداللة والطوابع تعود على 

املزاود االأخري.
ماأم�ر تنفيذ حمكمة �سلح �سحاب

وزارة العدل
حمكمة بداية جزاء – جنح ال�ضريبة

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�ضر
رقم الدعوى: 47–17/)563–2020( 

- �ضجل عام
عو�ض  اأح��م��د  لبنى  الهيئة/القا�ضي: 

مرعي كري�ضان
ا�ضم الظنني: 1- عمر خلدون ح�ضري، 
ال��ك��ي��الين وع��م��ر  ���ض��رك��ة حم��م��د   -2

احل�ضري،
MOHJAMMED AL GALANI 

ال���ع���ن���وان: ع���م���ان/����ض���ارع م��ك��ة/غ��ري 
م��ق��ب��و���ض ع��ل��ي��ه – رق�����م ال���ه���ات���ف: 

0795860745 - 5518503
التهمة: تهرب �ضريبي

املوافق  يوم اخلمي�ض  يقت�ضي ح�ضورك 
2020/7/9م ال�ضاعة 09:00 للنظر يف 
عليك  اأقامها  التي  اأعاله  رقم  الدعوى 

احلق العام وم�ضتكي 
تنفذ  املحدد  املوعد  فاإذا مل حت�ضر يف 
عليها  امل��ن�����ض��و���ض  االأح���ك���ام  ب��ح��ق��ك 
يف ق��ان��ون اجل���م���ارك وق���ان���ون اأ���ض��ول 

املحاكمات اجلزائية.

وزارة العدل
حمكمة بداية جزاء – جنح اجلمارك

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�ضر
رقم الدعوى: 48–17/)551–2020( 

- �ضجل عام
ابنيه  اك��رمي  �ضميح  الهيئة/القا�ضي: 

العدوان
ا�ضم الظنني: 1- �ضركة عمر الب�ضاب�ضة 
حممود  تي�ضري  حم��م��د   -2 و���ض��ري��ك��ه، 

مقابله
العمر: 15 �ضنة

العنوان: الرمثا/الرمثا
التهمة: تهريب

املوافق  االأح���د  ي��وم  ح�ضورك  يقت�ضي 
للنظر   09:00 ال�ضاعة  2020/7/12م 
اأقامها  ال��ت��ي  اأع���اله  رق��م  ال��دع��وى  يف 
عليك احلق العام وم�ضتكي مدعي عام 

اجلمارك.
تنفذ  املحدد  املوعد  فاإذا مل حت�ضر يف 
عليها  امل��ن�����ض��و���ض  االأح���ك���ام  ب��ح��ق��ك 
يف ق��ان��ون اجل���م���ارك وق���ان���ون اأ���ض��ول 

املحاكمات اجلزائية.

وزارة العدل
حمكمة بداية جزاء – جنح اجلمارك

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�ضر
رقم الدعوى: 48–17/)548–2020( 

- �ضجل عام
اأن����ور ح�ضن  اي���اد  ال��ه��ي��ئ��ة/ال��ق��ا���ض��ي: 

اجلريودي
عبداهلل  جميل  عبداهلل  الظنني:  ا�ضم 

فروان
العمر: 35 �ضنة

العنوان: ---/عمان
التهمة: تهريب دخان )203(

املوافق  يوم اخلمي�ض  يقت�ضي ح�ضورك 
للنظر   09:55 ال�ضاعة  2020/7/9م 
اأقامها  ال��ت��ي  اأع���اله  رق��م  ال��دع��وى  يف 
عليك احلق العام وم�ضتكي مدعي عام 

اجلمارك.
تنفذ  املحدد  املوعد  فاإذا مل حت�ضر يف 
عليها  امل��ن�����ض��و���ض  االأح���ك���ام  ب��ح��ق��ك 
يف ق��ان��ون اجل���م���ارك وق���ان���ون اأ���ض��ول 

املحاكمات اجلزائية.

وزارة العدل
حمكمة �ضلح حقوق غرب عمان

للمدعى  جل�ضة  م��وع��د  تبليغ  م��ذك��رة 
عليه/بالن�ضر

 -  )2020-1331(/1-4 الدعوى  رقم 
�ضجل عام

ال���ه���ي���ئ���ة/ال���ق���ا����ض���ي: ح���ن���ان خم��ل��د 
عبدالهادي الف�ضاطلة

خالد  اأن�ض  وعنوانه:  عليه  املدعى  ا�ضم 
اأحمد احل�ضامية

ال�ضري/ ع���م���ان/وادي  غ��رب  ع��ن��وان��ه: 
عراق االمري �ضارع االمري في�ضل قرب 

امل�ضافة
املوافق  الثالثاء  يوم  ح�ضورك  يقت�ضي 
�ضباحا   09:00 ال�ضاعة   2020/7/14
والتي  اأع���اله  رق��م  ال��دع��وى  يف  للنظر 
اال�ضراء  �ضركة  املدعي  عليك  اأقامها 
لال�ضم  مالكة   – واال�ضتثمار  للتعليم 

التجاري جامعة اال�ضراء.
فاإذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تطبق 
يف  عليها  املن�ضو�ض  االأح��ك��ام  عليك 
اأ�ضول  وق��ان��ون  ال�ضلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية.

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان

اخطار �ضادر عن دائرة التنفيذ
/11–5 ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة:  ال���دع���وى  رق���م 

)8192-2020( - �ضجل عام – �ض
ا�ضم املحكوم عليه/املدين: �ضيف الدين 

با�ضم عبداهلل ال�ضيد
عنوانه: عمان/عرجان اال�ضتقالل

/1-5 التنفيذي:  االإعالم/ال�ضند  رقم 
 – ع���ام  �ضجل   –  )2019-19922(

تاريخه: 2019/10/17
حمل �ضدوره: تنفيذ عمان 

دينار   3417.5 ب��ه/ال��دي��ن:  املحكوم 
املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم 

اإن وجدت والفائدة اإن وجدت.
يجب عليك ان توؤدي خالل خم�ضة ع�ضر 
االخطار  ه��ذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يومًا 
اإىل املحكوم له/الدائنة: �ضركة اال�ضراء 

للتعليم واال�ضتثمار املبلغ املبني اأعاله.
الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ضت  واذا 
القانونية،  الت�ضوية  تعر�ض  اأو  املذكور 
���ض��ت��ق��وم دائ�����رة ال��ت��ن��ف��ي��ذ مب��ب��ا���ض��رة 
قانونا  ال��الزم��ة  التنفيذية  املعامالت 

بحقك.
ماأمور التنفيذ عمان

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان

اخطار �ضادر عن دائرة التنفيذ
-11214(/11–5 التنفيذية:  ال��دع��وى  رق��م 

2017( - �ضجل عام – �ض
ا���ض��م امل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/امل��دي��ن: ف���ادي اب��راه��ي��م 

عبداجلواد حنفية
ح�ضن/منزل  احل���اج  عمان/�ضاحية  ع��ن��وان��ه: 

ابراهيم حنفية/منزل اأبو قاد�ضي حنفية
-339(/1-5 التنفيذي:  االإعالم/ال�ضند  رق��م 

2017( – �ضجل عام – تاريخه: 2017/2/27
حمل �ضدوره: تنفيذ عمان 

وال��ر���ض��وم  دي���ن���ار  ب���ه/ال���دي���ن: 500  امل��ح��ك��وم 
والفائدة  اإن وجدت  واتعاب املحاماة  وامل�ضاريف 

اإن وجدت.
يومًا  ع�ضر  خم�ضة  خ��الل  ت��وؤدي  ان  عليك  يجب 
تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار اإىل املحكوم له/

الدائن: جامعة اال�ضراء املبلغ املبني اأعاله.
واذا انق�ضت هذه املدة ومل توؤد الدين املذكور اأو 
التنفيذ  دائرة  �ضتقوم  القانونية،  الت�ضوية  تعر�ض 
قانونا  ال��الزم��ة  التنفيذية  املعامالت  مببا�ضرة 

بحقك.
ماأمور التنفيذ عمان

وزارة العدل
حمكمة �ضلح حقوق غرب عمان

للمدعى  جل�ضة  م��وع��د  تبليغ  م��ذك��رة 
عليه/بالن�ضر

 -  )2020-1332(/1-4 الدعوى  رقم 
�ضجل عام

ال���ه���ي���ئ���ة/ال���ق���ا����ض���ي: ح���ن���ان خم��ل��د 
عبدالهادي الف�ضاطله

ا�ضم املدعى عليه: ر�ضاء ربحي ابراهيم 
خليف

 – – ال�ضناعة  عنوانه: عمان/البيادر 
�ض العمال قرب مركز احلل النهائي

املوافق  الثالثاء  يوم  ح�ضورك  يقت�ضي 
�ضباحا   09:00 ال�ضاعة   2020/7/14
والتي  اأع���اله  رق��م  ال��دع��وى  يف  للنظر 
اال�ضراء  �ضركة  املدعي  عليك  اأقامها 
لال�ضم  مالكة   – واال�ضتثمار  للتعليم 

التجاري جامعة اال�ضراء.
فاإذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تطبق 
يف  عليها  املن�ضو�ض  االأح��ك��ام  عليك 
اأ�ضول  وق��ان��ون  ال�ضلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية.

وزارة العدل
حمكمة �ضلح حقوق غرب عمان

للمدعى  جل�ضة  م��وع��د  تبليغ  م��ذك��رة 
عليه/بالن�ضر

 -  )2020-1333(/1-4 الدعوى  رقم 
�ضجل عام

حممد  �ضمري  معاذ  الهيئة/القا�ضي: 
حوامده

ا�ضم املدعى عليه: �ضو�ضن �ضالح اأحمد 
العبابنة

�ضارع   – عمان/ال�ضويفية  ع��ن��وان��ه: 
عبدالرحمن غريب – منزل رقم 5

املوافق  الثالثاء  يوم  ح�ضورك  يقت�ضي 
�ضباحا   09:00 ال�ضاعة   2020/7/14
والتي  اأع���اله  رق��م  ال��دع��وى  يف  للنظر 
اال�ضراء  �ضركة  املدعي  عليك  اأقامها 
لال�ضم  مالكة   – واال�ضتثمار  للتعليم 

التجاري جامعة اال�ضراء.
فاإذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تطبق 
يف  عليها  املن�ضو�ض  االأح��ك��ام  عليك 
اأ�ضول  وق��ان��ون  ال�ضلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية.

وزارة العدل
حمكمة �ضلح حقوق غرب عمان

للمدعى  جل�ضة  م��وع��د  تبليغ  م��ذك��رة 
عليه/بالن�ضر

 -  )2020-1334(/1-4 الدعوى  رقم 
�ضجل عام

ع��ارف  ع��دن��ان  هبه  الهيئة/القا�ضي: 
جعفر

عبدالغني  ب�ضام  ملا  عليه:  املدعى  ا�ضم 
خري�ضه

�ضارع   – ال�ضماق  ع��م��ان/اأم  عنوانه: 
زرزور – منزل رقم 7

املوافق  الثالثاء  يوم  ح�ضورك  يقت�ضي 
�ضباحا   08:15 ال�ضاعة   2020/7/14
والتي  اأع���اله  رق��م  ال��دع��وى  يف  للنظر 
اال�ضراء  �ضركة  املدعي  عليك  اأقامها 
لال�ضم  مالكة   – واال�ضتثمار  للتعليم 

التجاري جامعة اال�ضراء.
فاإذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تطبق 
يف  عليها  املن�ضو�ض  االأح��ك��ام  عليك 
اأ�ضول  وق��ان��ون  ال�ضلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية.

وزارة العدل
حمكمة �ضلح حقوق ناعور

تبليغ الئحة دعوى وموعد جل�ضة للمدعى  مذكرة 
عليه/بالن�ضر

رقم الدعوى: 6–1/)169-2020( - �ضجل عام
الهيئة/القا�ضي م�ضرية اأحمد عيد نا�ضر دقدوقة

للتعليم  اال�ضراء  �ضركة  وعنوانه:  التبليغ  طالب 
واال�ضتثمار – عمان/طريق املطار – الطنيب – 

جامعة اال�ضراء – رقم الهاتف: 0795130553
وكيله االأ�ضتاذ: رمي فوزي عبد امل�ضيح �ضنوده

ح�ضني  حممود  اكثم  وع��ن��وان��ه:  تبليغه  املطلوب 
عبداملحي – ناعور/البنيات – ال�ضارع الرئي�ضي 

12 – عمارة  االأمانة  م�ضجد  – مقابل 
املو�ضوع: مطالبة مالية

وموعد  دع��وى  الئحة  تبليغها:  املطلوب  االأوراق 
جل�ضة وقائمة بينات

يقت�ضي ح�ضورك يوم االأحد املوافق 2020/7/16 
رقم  الدعوى  يف  للنظر  �ضباحا   09:00 ال�ضاعة 
اأعاله، فاإذا مل حت�ضر اأو تر�ضل وكيال عنك تطبق 
عليك االأحكام املن�ضو�ض عليها يف قانون حماكم 

ال�ضلح وقانون اأ�ضول املحاكمات املدنية.

وزارة العدل
حمكمة �ضلح حقوق ناعور

تبليغ الئحة دعوى وموعد جل�ضة للمدعى  مذكرة 
عليه/بالن�ضر

رقم الدعوى: 6–1/)183-2020( - �ضجل عام
الهيئة/القا�ضي م�ضرية اأحمد عيد نا�ضر دقدوقة

للتعليم  اال�ضراء  �ضركة  وعنوانه:  التبليغ  طالب 
الطنيب   – املطار  عمان/طريق   – واال�ضتثمار 
– جامعة اال�ضراء – رقم الهاتف: 064618990

وكيله االأ�ضتاذ: رمي فوزي عبد امل�ضيح �ضنوده
املطلوب تبليغه وعنوانه: ابراهيم جمال ابراهيم 
– �ضارع غرناطة  الب�ضاتني  – ناعور/اأم  �ضري�ض 

3 – عمارة 
املو�ضوع: مطالبة مالية

وموعد  دع��وى  الئحة  تبليغها:  املطلوب  االأوراق 
جل�ضة وقائمة بينات

يقت�ضي ح�ضورك يوم االأحد املوافق 2020/7/16 
رقم  الدعوى  يف  للنظر  �ضباحا   09:00 ال�ضاعة 
اأعاله، فاإذا مل حت�ضر اأو تر�ضل وكيال عنك تطبق 
عليك االأحكام املن�ضو�ض عليها يف قانون حماكم 

ال�ضلح وقانون اأ�ضول املحاكمات املدنية.

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان

اخطار �ضادر عن دائرة التنفيذ
/11–5 ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة:  ال���دع���وى  رق���م 

)8957-2020( - �ضجل عام – �ض
ا�ضم املحكوم عليه/املدين: اأمني حممد 

�ضعيد �ضتيتي
ع��ن��وان��ه: ع��م��ان/ع��م��ان ���ض��ارع ال���رازي 

قرب وزارة االوقاف منزل امني �ضتيتي
/1-5 التنفيذي:  االإعالم/ال�ضند  رقم 

 – ع���ام  �ضجل   –  )2017-18832(
تاريخه: 2018/1/31

حمل �ضدوره: تنفيذ عمان 
دي��ن��ار   3025 ب���ه/ال���دي���ن:  امل��ح��ك��وم 
املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم 

اإن وجدت والفائدة اإن وجدت.
يجب عليك ان توؤدي خالل خم�ضة ع�ضر 
االخطار  ه��ذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يومًا 
ج��ام��ع��ة  ل���ه/ال���دائ���ن:  امل��ح��ك��وم  اإىل 

اال�ضراء املبلغ املبني اأعاله.
الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ضت  واذا 
القانونية،  الت�ضوية  تعر�ض  اأو  املذكور 
���ض��ت��ق��وم دائ�����رة ال��ت��ن��ف��ي��ذ مب��ب��ا���ض��رة 
قانونا  ال��الزم��ة  التنفيذية  املعامالت 

بحقك.
ماأمور التنفيذ عمان

وزارة العدل
حمكمة �ضلح حقوق ناعور

تبليغ الئحة دعوى وموعد جل�ضة للمدعى  مذكرة 
عليه/بالن�ضر

رقم الدعوى: 6–1/)181-2020( - �ضجل عام
الهيئة/القا�ضي م�ضرية اأحمد عيد نا�ضر دقدوقة

للتعليم  اال�ضراء  �ضركة  وعنوانه:  التبليغ  طالب 
الطنيب   – املطار  عمان/طريق   – واال�ضتثمار 
– جامعة اال�ضراء – رقم الهاتف: 064618990

وكيله االأ�ضتاذ: رمي فوزي عبد امل�ضيح �ضنوده
م�ضطفى  اأحمد  خ�ضر  وعنوانه:  تبليغه  املطلوب 
بن  ���ض��ارع   – الب�ضاتني  ن���اع���ور/اأم   – حماميد 

امل�ضبب – مقابل �ضوبرماركت الن�ضمي
املو�ضوع: مطالبة مالية

وموعد  دع��وى  الئحة  تبليغها:  املطلوب  االأوراق 
جل�ضة وقائمة بينات

يقت�ضي ح�ضورك يوم االأحد املوافق 2020/7/16 
رقم  الدعوى  يف  للنظر  �ضباحا   09:00 ال�ضاعة 
اأعاله، فاإذا مل حت�ضر اأو تر�ضل وكيال عنك تطبق 
عليك االأحكام املن�ضو�ض عليها يف قانون حماكم 

ال�ضلح وقانون اأ�ضول املحاكمات املدنية.

وزارة العدل
حمكمة بداية جزاء – جنح اجلمارك

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�ضر
�ضجل   -  )2020–581(/17–48 الدعوى:  رقم 

عام
الهيئة/القا�ضي: اياد اأنور ح�ضن اجلريودي

والتجارة  للتخزين  النهروان   -1 الظنني:  ا�ضم 
عبد  عليه  امل�ضتكى  ميثلها  حرة(  )منطق  العامة 
�ضليم  ثامر   -2 �ضهباز،  �ضهباز  حممد  الر�ضول 
اأب��و  اأح��م��د  ا�ضماعيل  �ضعود   -3 ح�ضن،  ح�ضن 
الب�ضطامي، 5-  م�ضرف، 4- �ضامح ب�ضري حممد 

عبدالر�ضول حممد �ضهباز.
املهنة: جتاري

العمر: 3 �ضهرًا و 22 يومًا
العنوان: الزرقاء/الزرقاء

التهمة: تهريب �ضريبي - تهريب
ي��ق��ت�����ض��ي ح�������ض���ورك ي����وم اخل��م��ي�����ض امل���واف���ق 
الدعوى  يف  للنظر   10:25 ال�ضاعة  2020/7/9م 
رقم اأعاله التي اأقامها عليك احلق العام وم�ضتكي 

مدعي عام اجلمارك.
بحقك  تنفذ  املحدد  املوعد  يف  حت�ضر  مل  ف��اإذا 
اجلمارك  قانون  يف  عليها  املن�ضو�ض  االأح��ك��ام 

وقانون اأ�ضول املحاكمات اجلزائية.

وزارة العدل
حمكمة بداية جزاء – جنح اجلمارك

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�ضر
رقم الدعوى: 48–17/)568–2020( 

- �ضجل عام
عبدالغني  ا���ض��ام��ة  الهيئة/القا�ضي: 

عبدالعزيز الرعود
اأبو  من�ضور  علي  حممد  الظنني:  ا�ضم 

احميد
العمر: 43 �ضنة

ال��ع��ن��وان: ع��م��ان/احل��زان ال��دائ��ري – 
قرية خالد مقابل مدار�ض وادي القطار 

07954224600 الهاتف:  – رقم 
التهمة: تهرب �ضريبي - تهريب

املوافق  االثنني  ي��وم  ح�ضورك  يقت�ضي 
للنظر   09:00 ال�ضاعة  2020/7/13م 
اأقامها  ال��ت��ي  اأع���اله  رق��م  ال��دع��وى  يف 
عليك احلق العام وم�ضتكي مدعي عام 

اجلمارك.
تنفذ  املحدد  املوعد  فاإذا مل حت�ضر يف 
عليها  امل��ن�����ض��و���ض  االأح���ك���ام  ب��ح��ق��ك 
يف ق��ان��ون اجل���م���ارك وق���ان���ون اأ���ض��ول 

املحاكمات اجلزائية.

وزارة العدل
حمكمة بداية جزاء – جنح ال�ضريبة

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�ضر
رقم الدعوى: 47–17/)547–2020( 

- �ضجل عام
عو�ض  اأح��م��د  لبنى  الهيئة/القا�ضي: 

مرعي كري�ضان
ا�ضم الظنني: اأن�ض عماد ا�ضماعيل قريق

العمر: 26 �ضنة
العنوان: عمان/عمان
التهمة: تهرب �ضريبي

املوافق  االأح���د  ي��وم  ح�ضورك  يقت�ضي 
للنظر   09:00 ال�ضاعة  2020/7/19م 
اأقامها  ال��ت��ي  اأع���اله  رق��م  ال��دع��وى  يف 

عليك احلق العام وم�ضتكي 
تنفذ  املحدد  املوعد  فاإذا مل حت�ضر يف 
عليها  امل��ن�����ض��و���ض  االأح���ك���ام  ب��ح��ق��ك 
يف ق��ان��ون اجل���م���ارك وق���ان���ون اأ���ض��ول 

املحاكمات اجلزائية.

وزارة العدل
حمكمة بداية جزاء – جنح اجلمارك

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�ضر
رقم الدعوى: 48–17/)327–2020( 

- �ضجل عام
اأن����ور ح�ضن  اي���اد  ال��ه��ي��ئ��ة/ال��ق��ا���ض��ي: 

اجلريودي
اأبو  نزال  �ضلمان  فرحان  الظنني:  ا�ضم 

عامره
العمر: 38 �ضنة

قرب   – العقبة/الرا�ضدية  ال��ع��ن��وان: 
مدر�ضة االناث

التهمة: تهريب �ضيارة )203( – تهرب 
�ضريبي

املوافق  االثنني  ي��وم  ح�ضورك  يقت�ضي 
للنظر   09:00 ال�ضاعة  2020/7/13م 
اأقامها  ال��ت��ي  اأع���اله  رق��م  ال��دع��وى  يف 
عليك احلق العام وم�ضتكي مدعي عام 

اجلمارك.
تنفذ  املحدد  املوعد  فاإذا مل حت�ضر يف 
عليها  امل��ن�����ض��و���ض  االأح���ك���ام  ب��ح��ق��ك 
يف ق��ان��ون اجل���م���ارك وق���ان���ون اأ���ض��ول 

املحاكمات اجلزائية.

وزارة العدل
حمكمة بداية جزاء – جنح ال�ضريبة

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�ضر
رقم الدعوى: 47–17/)503–2020( 

- �ضجل عام
عبداحلميد  ط��الل  الهيئة/القا�ضي: 

عبد ربه �ضباح
اأح��م��د ���ض��ال��ح ها�ضم  ال��ظ��ن��ني:  ا���ض��م 

العو�ضي غري مقبو�ض عليه
العنوان: ***/عمان

التهمة: تهرب �ضريبي
املوافق  يوم اخلمي�ض  يقت�ضي ح�ضورك 
2020/7/9م ال�ضاعة 09:00 للنظر يف 
عليك  اأقامها  التي  اأعاله  رقم  الدعوى 

احلق العام وم�ضتكي 
تنفذ  املحدد  املوعد  فاإذا مل حت�ضر يف 
عليها  امل��ن�����ض��و���ض  االأح���ك���ام  ب��ح��ق��ك 
يف ق��ان��ون اجل���م���ارك وق���ان���ون اأ���ض��ول 

املحاكمات اجلزائية.

وزارة العدل
حمكمة بداية جزاء – جنح اجلمارك

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�ضر
رقم الدعوى: 48–17/)565–2020( 

- �ضجل عام
ال��ه��ي��ئ��ة/ال��ق��ا���ض��ي: ���ض��ام��ر اأح��م��د 

عبدالكرمي الطراونة
عبدالعزيز  �ضامر   -1 الظنني:  ا�ضم 
اأحمد  عبداحلكيم   -2 العالونة،  فايز 

ذيب العمري
العمر: 50 �ضنة

ال���ع���ن���وان: ارب����د/احل����ي ال�����ض��رق��ي – 
���ض��اح��ب م��ع��ر���ض ����ض���ي���ارات – رق��م 

الهاتف: 0795210765
التهمة: تهريب �ضيارة )203(

املوافق  الثالثاء  يوم  ح�ضورك  يقت�ضي 
للنظر   09:30 ال�ضاعة  2020/7/14م 
اأقامها  ال��ت��ي  اأع���اله  رق��م  ال��دع��وى  يف 
عليك احلق العام وم�ضتكي مدعي عام 

اجلمارك.
تنفذ  املحدد  املوعد  فاإذا مل حت�ضر يف 
عليها  امل��ن�����ض��و���ض  االأح���ك���ام  ب��ح��ق��ك 
يف ق��ان��ون اجل���م���ارك وق���ان���ون اأ���ض��ول 

املحاكمات اجلزائية.

وزارة العدل
حمكمة بداية جزاء – جنح ال�ضريبة

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�ضر
رقم الدعوى: 47–17/)575–2020( 

- �ضجل عام
عبداحلميد  ط��الل  الهيئة/القا�ضي: 

عبد ربه �ضباح
عمان  خمازن  �ضركة   -1 الظنني:  ا�ضم 
حممد   -2 التموينية،  امل���واد  ل��ت��ج��ارة 
علي فائق ال�ضمهوري، 3- ح�ضام فتحي 

عبدالهادي مهنا
العنوان: عمان/لوحة اعالنات

التهمة: تهرب �ضريبي
املوافق  يوم اخلمي�ض  يقت�ضي ح�ضورك 
2020/7/9م ال�ضاعة 09:00 للنظر يف 
عليك  اأقامها  التي  اأعاله  رقم  الدعوى 

احلق العام وم�ضتكي 
تنفذ  املحدد  املوعد  فاإذا مل حت�ضر يف 
عليها  امل��ن�����ض��و���ض  االأح���ك���ام  ب��ح��ق��ك 
يف ق��ان��ون اجل���م���ارك وق���ان���ون اأ���ض��ول 

املحاكمات اجلزائية.








