








مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية  حقوق عمان

رقم الدعوى : 27 / 2020 ( – �سجل 

عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه 

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

كنعان حممود عثمان حممود 
جمهول مكان االقامة  

املوافق  الثالثاء   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

للنظر  �سباحا   8:00 ال�ساعة    2020/  1  /  21

عليك  اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف 

وكيالها  االردن  بنك  �سركة  املدعي 

املحاميان ا�سامة �سكري و ب�سمة احلمود

و ملراجعة قلم هذه املحكمة ال�ستالم الئحة 

الدعوى و مرفقاتها     

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

ا�سول  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة �سلح حقوق عمان

رقم الدعوى : 114 / 2020 ( – �سجل 

عام 

الهيئة القا�سي : عماد العدوان  

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

 علي وائل عبد كلبونه 
جمهول مكان االقامة  

املوافق  الثالثاء   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

للنظر  �سباحا   8:00 ال�ساعة    2020/  1  /  21

عليك  اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف 

وكيالها  االردن  بنك  �سركة  املدعي 

املحاميان ا�سامة �سكري و ب�سمة احلمود

و ملراجعة قلم هذه املحكمة ال�ستالم الئحة 

الدعوى و مرفقاتها     

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح و قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة �سلح حقوق عمان

رقم الدعوى : 376 / 2020 ( – �سجل 

عام 

الهيئة القا�سي : روان حليمه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

 ابراهيم دحام حمودي ال�سويخ 
جمهول مكان االقامة 

املوافق  الثالثاء   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

للنظر  �سباحا   8:00 ال�ساعة    2020/  1  /  21

عليك  اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف 

وكيالها  االردن  بنك  �سركة  املدعي 

املحاميان ا�سامة �سكري و ب�سمة احلمود

و ملراجعة قلم هذه املحكمة ال�ستالم الئحة 

الدعوى و مرفقاتها     

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح و قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية  حقوق عمان

رقم الدعوى : 31 / 2020 ( – �سجل 

عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه 

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

ربيع حممد فار�س عبد املجيد 
جمهول مكان االقامة  

املوافق  الثالثاء   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

للنظر  �سباحا   8:00 ال�ساعة    2020/  1  /  21

عليك  اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف 

وكيالها  االردن  بنك  �سركة  املدعي 

املحاميان ا�سامة �سكري و ب�سمة احلمود

و ملراجعة قلم هذه املحكمة ال�ستالم الئحة 

الدعوى و مرفقاتها     

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

ا�سول  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة �سلح حقوق عمان

رقم الدعوى : 105 / 2020 ( – �سجل 

عام 

الهيئة القا�سي : عماد العدوان  

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

 بهاء الدين عبد احلافظ م�سلم 

القراله   
جمهول مكان االقامة  

املوافق  الثالثاء   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

للنظر  �سباحا   8:00 ال�ساعة    2020/  1  /  21

عليك  اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف 

وكيالها  االردن  بنك  �سركة  املدعي 

املحاميان ا�سامة �سكري و ب�سمة احلمود

و ملراجعة قلم هذه املحكمة ال�ستالم الئحة 

الدعوى و مرفقاتها     

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح و قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة �سلح حقوق عمان

رقم الدعوى : 379 / 2020 ( – �سجل 

عام 

الهيئة القا�سي : روان حليمه   
ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

1 . �سركة عالء و ربيع الرمادي ) 

الرمادي اخوان التجارية (

2 . ربيع مو�سى حممد الرمادي 

3 . عالء مو�سى حممد الرمادي 
جمهولني مكان االقامة 

املوافق  الثالثاء   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

للنظر  �سباحا   8:00 ال�ساعة    2020/  1  /  21

عليك  اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف 

وكيالها  االردن  بنك  �سركة  املدعي 

املحاميان ا�سامة �سكري و ب�سمة احلمود

و ملراجعة قلم هذه املحكمة ال�ستالم الئحة 

الدعوى و مرفقاتها     

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح و قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية  حقوق عمان

رقم الدعوى : 29 / 2020 ( – �سجل 

عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه 

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

1 . حمزه عبد الب�سري حمزه طهبوب  

2 . لبنى ب�سري احمد املعاين  

جمهولني مكان االقامة  

املوافق  الثالثاء   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

للنظر  �سباحا   8:00 ال�ساعة    2020/  1  /  21

عليك  اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف 

وكيالها  االردن  بنك  �سركة  املدعي 

املحاميان ا�سامة �سكري و ب�سمة احلمود

و ملراجعة قلم هذه املحكمة ال�ستالم الئحة 

الدعوى و مرفقاتها     

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

ا�سول  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة �سلح حقوق عمان

رقم الدعوى : 111 / 2020 ( – �سجل 

عام 

الهيئة القا�سي : عماد العدوان  

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

 عثمان ب�سري زكي �سالمه  
جمهول مكان االقامة  

املوافق  الثالثاء   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

للنظر  �سباحا   8:00 ال�ساعة    2020/  1  /  21

عليك  اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف 

وكيالها  االردن  بنك  �سركة  املدعي 

املحاميان ا�سامة �سكري و ب�سمة احلمود

و ملراجعة قلم هذه املحكمة ال�ستالم الئحة 

الدعوى و مرفقاتها     

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح و قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة �سلح حقوق عمان

رقم الدعوى : 378 / 2020 ( – �سجل 

عام 

الهيئة القا�سي : روان حليمه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

1 . ربيع مو�سى حممد الرمادي 

2 . عالء مو�سى حممد الرمادي 
جمهولني مكان االقامة 

املوافق  الثالثاء   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

للنظر  �سباحا   8:00 ال�ساعة    2020/  1  /  21

عليك  اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف 

وكيالها  االردن  بنك  �سركة  املدعي 

املحاميان ا�سامة �سكري و ب�سمة احلمود

و ملراجعة قلم هذه املحكمة ال�ستالم الئحة 

الدعوى و مرفقاتها     

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح و قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للم�ستاأنف �سده

�سادرة عن حمكمة ا�ستئناف اجلمارك

رقم الدعوى: 2020/15 ا�ستئناف جزاء 

هيئة القا�سي الرئي�س �سليم احلبا�سنة

املطلوب تبليغ امل�ستاأنف �سده:

1- يحيى حممود حممد حممد       

جمهول مكان االقامة.

االثنني  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

التا�سعة  ال�ساعة   2020/1/20 املوافق 

املقدم  اال�ستئناف  يف  للنظر  �سباحًا 

اجلمارك  عام  مدعي  امل�ستاأنف  من 

باال�سافة لوظيفته ويف حال تخلفك 

االحكام  عليك  ت�سري  احل�سور  عن 

ا�سول  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص 

املحاكمات اجلزائية.

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للم�ستاأنف �سده

�سادرة عن حمكمة ا�ستئناف اجلمارك

رقم الدعوى: 2020/11 ا�ستئناف جزاء 

هيئة القا�سي الرئي�س �سليم احلبا�سنة

املطلوب تبليغ امل�ستاأنف �سده:

1- فوؤاد �سامل عيد الطحامرة       

جمهول مكان االقامة.

االثنني  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

التا�سعة  ال�ساعة   2020/1/20 املوافق 

املقدم  اال�ستئناف  يف  للنظر  �سباحًا 

اجلمارك  عام  مدعي  امل�ستاأنف  من 

باال�سافة لوظيفته ويف حال تخلفك 

االحكام  عليك  ت�سري  احل�سور  عن 

ا�سول  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص 

املحاكمات اجلزائية.

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية  حقوق عمان

رقم الدعوى : 37 / 2020 ( – �سجل 

عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه 

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

�سمري �سافع جني احلنيطي  
جمهول مكان االقامة  

املوافق  الثالثاء   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

للنظر  �سباحا   8:00 ال�ساعة    2020/  1  /  21

عليك  اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف 

وكيالها  االردن  بنك  �سركة  املدعي 

املحاميان ا�سامة �سكري و ب�سمة احلمود

و ملراجعة قلم هذه املحكمة ال�ستالم الئحة 

الدعوى و مرفقاتها     

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

ا�سول  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية  حقوق عمان

رقم الدعوى : 61 / 2020 ( – �سجل 

عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه 

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

 عادل حممد عدنان علي الطيب    

 21 املوافق  الثالثاء   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

/ 1 /2020  ال�ساعة 8:15   للنظر يف الدعوى 

رقم اعاله والتي اقامها عليك املدعي �سركة 

ا�سامة �سكري  بنك االردن وكياله املحاميان 

و عمر كرومه    

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

ا�سول  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

املحاكمات املدنية  

حمكمة بداية جزاء - جنايات )جنايات 

�سغرى( مادبا

مذكرة تبليغ متهم 

رقم الدعوى: 5-12/ )5 - 2020( - 

�سجل عام  الهيئة/القا�سي هيئة اجلنايات 

الثانية

ا�سم املتهم :

 احلارث فالح حممد العزازمه.
العمر: 23 �سنة.

العنوان: اجليزة/غري مقبو�ص عليه.

على  م�سروع  غري  بوجه  ا�ستوىل  التهمة: 

اجلاين  مع  تدخل  اأو  لغريه  مملوكة  مركبة 

على  احل�سول  او  املركبة  مالك  مفاو�سة  يف 

منفعة من هذا اجلرم )405/1 مكرر( - احلاق 

ال�سرر مبال الغري )445(. 

املوافق  الثالثاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2020/1/21 ال�ساعة 09:00 للنظر يف الدعوى 

العام  احلق  عليك  اقامها  التي  اأعاله  رقم 

ابو  �سليمان  ابراهيم  ا�سماعيل  وم�ستكي 

جزر.

حمكمة �سلح جزاء ال�سلط

مذكرة تبليغ م�ستكى عليه/بالن�سر

رقم الدعوى: 11 - 3 )84 - 2020( - 

�سجل عام  الهيئة/القا�سي : منار ابراهيم 

احمد احل�سن

ا�سم امل�ستكى عليه :

 عمار عبد الفتاح خنيف�س 

العودات.
العمر: 53 �سنة

ماح�ص  مدر�سة  /قرب  ماح�ص   : العنوان  

للبنات.

التهمة: خمالفة احكام القانون )62(.

املوافق  االحد  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2020/1/19 ال�ساعة 09:00 للنظر يف الدعوى 

العام  احلق  عليك  اقامها  التي  اعاله  رقم 

وم�ستكي

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية.

حمكمة �سلح حقوق الكرك

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه/

بالن�سر

رقم الدعوى : 1-34/)2020-10( 

- �سجل عام  الهيئة/القا�سي: جمدولني 

عبد املجيد عبد املهدي املخاتره

ا�سم املدعى عليه وعنوانه: 

معن معيوف �سامل احلبا�سنه.
مدر�سة  بجانب  الكرك/الثنيه 

�سكن  خلف  للبنات  احل�سني  نور 

ال�سينيني.

االثنني  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

 09:00 ال�ساعة   2020/1/20 املوافق 

عليك  اقامها  التي  الدعوى  يف  للنظر 

املدعي موؤ�س�سة االقرا�ص الزراعي.

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم  قانون 

املحاكمات املدنية.

حمكمة اجلنايات الكربى 

مذكرة تبليغ متهم / بالن�سر 

رقم الدعوى 6-26/)937 - 2019( - 

جنايات  الهيئة/القا�سي الهيئة ال�ساد�سة 

ا�سم املتهم 

حارث طه حممد قوقزه  
العمر 34 �سنة

 - البلد  اول   - �سوف   / جر�ص  العنوان  

عامل ديكور وجب�سني - رقم الهاتف 

0777613182

بالعنف  العر�ص  هتك  التهمة: 

)1/296(

الثالثاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

املوافق 2020/1/28 ال�ساعة 9:00

التي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

وم�ستكي  العام  احلق  عليك  اقامها 

ثريا احمد م�سلح القواقزه 

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تنفذ 

يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  بحقك 

قانون ا�سول املحاكمات اجلزائية

حمكمة بداية جزاء - جنايات )جنايات �سغرى( معان 

قرار الإمهال

رقم الدعوى 32-5 )2-2020( - �سجل عام 

  الهيئة/القا�سي الهيئة الوىل  

اىل املتهم

 حممد ه�سام مزهر ابو دروي�س    
الرقم الوطني 9951067462

 -  )2020-2(  5-32 رقم  اجلزائية  الق�سية  يف  �سادر 

�سجل عام

املحاكمات  اأ�سول  قانون  من   243 املادة  باأحكام  عماًل 

تاريخ  من  ايام  ع�سرة  مدة  امهالك  اقرر  اجلزائية 

عن  الق�سائية  لل�سلطات  نف�سك  لت�سليم  القرار  ن�سر 

التهمة:

ال�سرقة املو�سوفة )404(

القاء  العام  االأمن  افراد  من  فرد  كل  اآمر  وانني 

وعلى  املخت�سة  للمراجع  وت�سليمك  عليك  القب�ص 

ال�سلطات  يخرب  ان  املتهم  وجود  مبحل  يعلم  من  كل 

املخت�سة.

اأعاله  املذكورة  املدة  خالل  نف�سك  ت�سلم  مل  واإذا 

اأموالك  وتو�سع  العدالة  وجه  من  فاراً  ف�ستعترب 

وجه  من  فاراً  دمت  ما  احلكومة  ادارة  حتت  واأمالكك 

العدالة وحترم من الت�سرف بها ومتنع من اقامة اية 

دعوى ويعترب كل ت�سرف او التزام تتعهد فيه بعد 

ذلك باطاًل.

اجلل�سة يوم: الثالثاء  

تاريخ: 2020/1/28   09:00

�سدر يف: 2020/1/15

رئي�س املحكمة

حمكمة اجلمارك البتدائية

مذكرة علم وخرب تبليغ اعالم حكم جزائي �سادر عن 

حمكمة اجلمارك البدائية - جنح اجلمارك

رقم الدعوى اجلزائية: 2018/945
تاريخ �سدور القرار: 2018/12/31

ا�سم امل�ستكي: مدعي عام اجلمارك

ا�سم املحكوم عليهم: 

مهند داوود القي�سي

ن�سال احمد عبد الرحمن جراب

�سركة املي�سرة للوكالت التجارية
املعلومات  ادارة  قرب  العلي  تالع  عمان  عنوان املطلوب تبليغهم:  

اجلنائية عمارة النور لال�سكان هاتف 0795244431

هاتف   20 رقم  عمارة  ان  الهوليدي  فندق  قرب  العلي  تالع  عمان 

جممع  املنورة  املدينة  �سارع  عمان     0795698745

ه�سام �سالمة 2 ط 4 مكتب 415 هاتف 5657071

خال�سة احلكم ومدرجاته:تقرر املحكمة:-: ادانة االظناء �سركة 

ون�سال  القي�سي  داوود  عدنان  ومهند  التجارية  للوكاالت  املي�سرة 

حمتويات  بتهريب  ال�سروع  بجرم  جراب  الرحمن  عبد  احمد 

للمادتني 203 و 204/ل من  الدعوى طبقًا  احلاويتني مو�سوع هذه 

قانون اجلمارك رقم 20 ل�سنة 1998 وتعديالته وقانون ال�سريبة 

العامة على املبيعات رقم 6 ل�سنة 1994 وتعديالته واحلكم عليهم 

باالآتي:

- الغرامة مائتي دينار والر�سوم لكل واحد منهم.

ومهند  التجارية  للوكاالت  املي�سرة  �سركة  االأظناء  الزام  ثانيًا: 

عدنان داوود القي�سي ون�سال احمد عبد الرحمن جراب بالتكافل 

على  مدنية  تعوي�سات  باعتبارها  التالية  بالغرامات  والت�سامن 

النحو التايل:

1- دفع مبلغ )57965( دينار بواقع ن�سف القيمة مبثابة تعوي�ص 

مدين عماًل باملادة 206/ب/3 من قانون اجلمارك.

بواقع  مدين  تعوي�ص  مبثابة  دينار   )38185.382( مبلغ  دفع   -2

مثلي �سريبة املبيعات وعماًل باملادة 31 من قانون ال�سريبة العامة 

على املبيعات.

املواد  م�سادرة  اجلمارك  قانون  من  206/ج/د  باملادة  عماًل   -3

امل�سبوطة وق�سرة احلاويتني مو�سوع هذه الدعوى.

االظناء  الزام  اجلمارك  قانون  من  206/ج  باملادة  عماًل   -4

بالتكافل.

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للم�ستاأنف �سده

�سادرة عن حمكمة ا�ستئناف اجلمارك

رقم الدعوى: 2020/5 ا�ستئناف جزاء 

هيئة القا�سي الرئي�س �سليم احلبا�سنة

املطلوب تبليغ امل�ستاأنف �سده:

1- حممد �سرار عامر البطاينة       

جمهول مكان االقامة.

االثنني  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

التا�سعة  ال�ساعة   2020/1/20 املوافق 

املقدم  اال�ستئناف  يف  للنظر  �سباحًا 

اجلمارك  عام  مدعي  امل�ستاأنف  من 

باال�سافة لوظيفته ويف حال تخلفك 

االحكام  عليك  ت�سري  احل�سور  عن 

ا�سول  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص 

املحاكمات اجلزائية.

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية  حقوق عمان

رقم الدعوى : 34 / 2020 ( – �سجل 

عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه 

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

1 . يزن �سمري �سافع احلنيطي 

2 . �سمري �سافع جني احلنيطي 
جمهولني مكان االقامة  

املوافق  الثالثاء   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

للنظر  �سباحا   8:00 ال�ساعة    2020/  1  /  21

عليك  اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف 

وكيالها  االردن  بنك  �سركة  املدعي 

املحاميان ا�سامة �سكري و ب�سمة احلمود

و ملراجعة قلم هذه املحكمة ال�ستالم الئحة 

الدعوى و مرفقاتها     

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

ا�سول  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة �سلح حقوق عمان

رقم الدعوى : 88 / 2020 ( – �سجل 

عام 

الهيئة القا�سي : عماد العدوان  

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

عالء مو�سى حممد الرمادي   
جمهول مكان االقامة  

 20 املوافق  االثنني   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

يف  للنظر  �سباحا   8:00 ال�ساعة    2020/  1  /

عليك  اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى 

وكيالها  االردن  بنك  �سركة  املدعي 

املحاميان ا�سامة �سكري و ب�سمة احلمود

و ملراجعة قلم هذه املحكمة ال�ستالم الئحة 

الدعوى و مرفقاتها     

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح و قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة �سلح حقوق عمان

رقم الدعوى : 380 / 2020 ( – �سجل 

عام 

الهيئة القا�سي : روان حليمه   

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

 احمد يو�سف يو�سفو  
جمهول مكان االقامة 

املوافق  الثالثاء   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

للنظر  �سباحا   8:00 ال�ساعة    2020/  1  /  21

عليك  اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف 

وكيالها  االردن  بنك  �سركة  املدعي 

املحاميان ا�سامة �سكري و ب�سمة احلمود

و ملراجعة قلم هذه املحكمة ال�ستالم الئحة 

الدعوى و مرفقاتها     

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

ال�سلح و قانون ا�سول املحاكمات املدنية  

الكاتب العدل لدى حمكمة بداية عمان املوقرة

اإنذار عديل رقم النذار2019/48619

املنــــــــــــذر:بنك �سفوة الإ�سالمي.
وكالوؤه املحامون: م�سعود �سقف احليط وبالل قطي�سات وب�سار اأبو �سامة واأ�سرف امل�ساقي وعمر احلنيطي. 

عنوانه: عمان – العبديل – البوليفارد-�سارع �سليمان النابل�سي.

املنـذر اإليه:عباده جواد حممد عبدالغني  الرقم الوطني )9911058739(.
عنوانه: عمان- ماركا ال�سمالية- �سارع اأن�ص النظر- بالقرب من جامع ال�سالم- بناية رقم )3(.

وقائع االإنذار

1-يعلم املنذر اإليه اأنه �سبق واأن وقع مع املنذر بنك �سفوة االإ�سالمي عقد بيع اأ�سهم –مرابحة تاريخ 2018/7/15. 

�أق�شاط �شهرية قيمة كل  �أ�شهم  -مر�بحة ومالحقها فاإنه يتوجب عليكم دفع  �أنه مبوجب �شروط عقد بيع  �إليه  2-كما يعلم �ملنذر 

ق�سط منها )79.165( دينار ، ت�سعة و�سبعون دينار وفلــــت170�ص.

و�ستة  ثالثمائة  دينار   )386.140( مبلغ  مبجموع   ،2019/6/25 تاريخ  منذ  متتالية  �أق�شاط  دفع   عن  تخلفت  قد  باأنك  تعلم  3-كما 

وثمانون دينار وفلـــــ140�ص.

4-كما تعلم �أن تخلفك عن دفع �لأق�شاط �مل�شتحقة عليكم تعد خمالفة جوهرية و�شريحة ل�شروط عقد بيع �أ�شهم -مر�بحة وكما 

هو وراد يف البند رابعًا/ب وبالتايل مطالبتكم بكامل الر�سيد وما يلحقها من اأرباح وم�ساريف وعموالت ور�سوم واأية مبالغ اأخرى 

تكبدها املنذر بخ�سو�ص العقد امل�سار اإليه.

5-ولكل ما تقدم، فاإن �ملنذر ينذركم و يخطركم ويعلمكم ويطلب منكم ت�شديد كامل �لأق�شاط �مل�شتحقة بذمتكم و�لبالغ جمموعها 

)386.140( دينار ثالثمائة و�ستة وثمانون دينار وفلـــــ140�ص ،خالل مدة اأربعة ع�سر يومًا تلي تاريخ تبلغكم لهذا االإنذار، واإال فاإن 

املنذر �سيلجاأ اإىل املحكمة املخت�سة ومطالبتك بكامل الر�سيد املرتتب يف ذمتكم جتاه املنذر وما يلحقها من اأرباح وم�ساريف وعموالت 

ور�سوم واأية مبالغ اأخرى تكبدها املنذر بخ�سو�ص العقد امل�سار اإليها، ومطالبتكم بكامل الر�سوم وامل�ساريف واأتعاب املحاماة.

مـــــع الحـــــتــرام،،،

وكيال املنذر 

املحاميان 

اأ�سرف امل�ساقي      و          عمر احلنيطي

الكاتب العدل لدى حمكمة بداية عمان املوقرة

اإنذار عديل رقم الأنذار العديل 2019/48627

املنــــــــــــذر:

بنك �سفوة الإ�سالمي.
وكالوؤه املحامون: م�سعود �سقف احليط وبالل قطي�سات وب�سار اأبو �سامة واأ�سرف امل�ساقي وعمر احلنيطي. 

عنوانه: عمان – العبديل – البوليفارد-�سارع �سليمان النابل�سي.

املنـذر اإليها:

فرح عزمي علي الرازق  الرقم الوطني )9932069266(.
عنوانها: عمان- مرج احلمام- اإ�سكان الر�سوان- بالقرب من املدار�ص العاملية.

وقائع االإنذار

 .2017/5/14 تاريخ  –مرابحة  اأ�سهم  بيع  عقد  االإ�سالمي  �سفوة  بنك  املنذر  مع  وقعت  واأن  �سبق  اأنه  اإليها  املنذر  •تعلم 
�شهرية قيمة كل  �أق�شاط  فاإنه يتوجب عليكم دفع  �أ�شهم  -مر�بحة ومالحقها  �أنه مبوجب �شروط عقد بيع  �إليها  �ملنذر  •كما تعلم 

ق�سط منها )105.8( دينار ، مائة وخم�سة دنانري وفلـــــ8�ص.

واحد  و  خم�سمائة  دينار   )521.124( مبلغ  مبجموع   ،2019/6/28 تاريخ  منذ  متتالية  �أق�شاط  دفع   عن  تخلفت  قد  باأنك  تعلم  •كما 
وع�سرون دينار وفلــــــ124�ص.

�أ�شهم -مر�بحة وكما  �أن تخلفك عن دفع �لأق�شاط �مل�شتحقة عليكم تعد خمالفة جوهرية و�شريحة ل�شروط عقد بيع  •كما تعلم 
هو وراد يف البند رابعًا/ب وبالتايل مطالبتكم بكامل الر�سيد وما يلحقها من اأرباح وم�ساريف وعموالت ور�سوم واأية مبالغ اأخرى 

تكبدها املنذر بخ�سو�ص العقد امل�سار اإليه.

و�لبالغ  بذمتكم  �مل�شتحقة  �لأق�شاط  كامل  ت�شديد  منكم  ويطلب  ويعلمكم  يخطركم  و  ينذركم  �ملنذر  فاإن  تقدم،  ما  •ولكل 
لهذا  تبلغكم  تاريخ  تلي  يومًا  ع�سر  اأربعة  مدة  ،خالل  وفلــــــ124�ص  دينار  وع�سرون  واحد  و  خم�سمائة  دينار   )521.124( جمموعها 

االإنذار، واإال فاإن املنذر �سيلجاأ اإىل املحكمة املخت�سة ومطالبتك بكامل الر�سيد املرتتب يف ذمتكم جتاه املنذر وما يلحقها من اأرباح 

الر�سوم وامل�ساريف  اإليها، ومطالبتكم بكامل  امل�سار  العقد  املنذر بخ�سو�ص  اأخرى تكبدها  وم�ساريف وعموالت ور�سوم واأية مبالغ 

واأتعاب املحاماة.

مـــــع الحـــــتــرام،،،

وكيال املنذر 

املحاميان 

اأ�سرف امل�ساقي      و          عمر احلنيطي

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية  حقوق عمان

رقم الدعوى : 52 / 2020 ( – �سجل 

عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه 

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

هديل يلدار �سحادة ابده 

 21 املوافق  الثالثاء   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

/ 1 /2020  ال�ساعة 8:15   للنظر يف الدعوى 

رقم اعاله والتي اقامها عليك املدعي �سركة 

ا�سامة �سكري  بنك االردن وكياله املحاميان 

و عمر كرومه    

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

ا�سول  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية  حقوق عمان

رقم الدعوى : 57 / 2020 ( – �سجل 

عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه 

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

حممد حممود عبد الكرمي 

الع�ساف     

 21 املوافق  الثالثاء   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

/ 1 /2020  ال�ساعة 8:15   للنظر يف الدعوى 

رقم اعاله والتي اقامها عليك املدعي �سركة 

ا�سامة �سكري  بنك االردن وكياله املحاميان 

و عمر كرومه    

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

ا�سول  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية  حقوق عمان

رقم الدعوى :50   / 2020 ( – �سجل 

عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه 

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

عدي ح�سني �سالح العودات 

 21 املوافق  الثالثاء   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

/ 1 /2020  ال�ساعة 8:15   للنظر يف الدعوى 

رقم اعاله والتي اقامها عليك املدعي �سركة 

ا�سامة �سكري  بنك االردن وكياله املحاميان 

و عمر كرومه    

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

ا�سول  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية  حقوق عمان

رقم الدعوى : 59 / 2020 ( – �سجل 

عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه 

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

 توفيق موؤن�س توفيق احلديدي 

 21 املوافق  الثالثاء   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

/ 1 /2020  ال�ساعة 8:15   للنظر يف الدعوى 

رقم اعاله والتي اقامها عليك املدعي �سركة 

ا�سامة �سكري  بنك االردن وكياله املحاميان 

و عمر كرومه    

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

ا�سول  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية  حقوق عمان

رقم الدعوى : 53 / 2020 ( – �سجل 

عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه 

ا�سم املدعى عليه و عنوانه : 

معت�سم يون�س حممد ال�سودة  

 21 املوافق  الثالثاء   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

/ 1 /2020  ال�ساعة 8:15   للنظر يف الدعوى 

رقم اعاله والتي اقامها عليك املدعي �سركة 

ا�سامة �سكري  بنك االردن وكياله املحاميان 

و عمر كرومه    

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

ا�سول  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

املحاكمات املدنية  

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمدعى عليه 

�سادرة عن 

حمكمة بداية  حقوق عمان

رقم الدعوى : 55 / 2020 ( – �سجل 

عام 

الهيئة القا�سي : ا�سامة دروزه 

ا�سم املدعى عليه و عنوانه :

 عماد عادل ناجي الداوود   

 21 املوافق  الثالثاء   يوم  ح�سورك  يقت�سى 

/ 1 /2020  ال�ساعة 8:15   للنظر يف الدعوى 

رقم اعاله والتي اقامها عليك املدعي �سركة 

ا�سامة �سكري  بنك االردن وكياله املحاميان 

و عمر كرومه    

فاذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

ا�سول  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام 

املحاكمات املدنية  

الكاتب العدل لدى حمكمة بداية عمان املوقرة

اإنذار عديل رقم النذار 2019/48632

املنــــــــــــذر:

بنك �سفوة الإ�سالمي.
وكالوؤه املحامون: م�سعود �سقف احليط وبالل قطي�سات وب�سار اأبو �سامة واأ�سرف امل�ساقي وعمر احلنيطي. 

عنوانه: عمان – العبديل – البوليفارد-�سارع �سليمان النابل�سي.

املنـذر اإليه:

عيد اأحمد م�سطفى �سربه الرقم الوطني )9671027652(.
عنوانه: عمان- �ساحية اليا�سمني- �سارع �سعد البكري- بناية رقم )46(.

وقائع االإنذار

تاريخ  –مرابحة  حملية  جتارية  وعمليات  ب�سائع  بيع  عقد  االإ�سالمي  �سفوة  بنك  املنذر  مع  وقع  واأن  �سبق  اأنه  اإليه  املنذر  •يعلم 
 .2018/11/13

•كما يعلم �ملنذر �إليه �أنه مبوجب �شروط عقد بيع ب�شائع  -مر�بحة ومالحقها فاإنه يتوجب عليكم دفع �أق�شاط �شهرية قيمة كل 
ق�سط منها )721.875( دينار �سبعمائة و واحد وع�سرون دينار وفلـــــ875�ص.

•كما تعلم باأنك قد تخلفت عن دفع �أق�شاط متتالية منذ تاريخ 2019/7/2، مبجموع مبلغ )3609.375( دينار، ثالثة اآالف و�ستمائة 
وت�سعة دنانري وفلـــــ375�ص.

•كما تعلم �أن تخلفك عن دفع �لأق�شاط �مل�شتحقة عليكم تعد خمالفة جوهرية و�شريحة ل�شروط عقد بيع ب�شائع -مر�بحة وكما 
هو وراد يف البند رابعًا/ب وبالتايل مطالبتكم بكامل الر�سيد وما يلحقها من اأرباح وم�ساريف وعموالت ور�سوم واأية مبالغ اأخرى 

تكبدها املنذر بخ�سو�ص العقد امل�سار اإليه.

•ولكل ما تقدم، فاإن �ملنذر ينذرك ويخطرك ويعلمك ويطلب منك ت�شديد كامل �لأق�شاط �مل�شتحقة بذمتكم و�لبالغ )3609.375( 
فاإن  واإال  االإنذار،  لهذا  تبلغكم  تاريخ  تلي  يومًا  ع�سر  اأربعة  مدة  ،خالل  وفلـــــ375�ص  دنانري  وت�سعة  و�ستمائة  اآالف  ثالثة  دينار، 

املنذر �سيلجاأ اإىل املحكمة املخت�سة ومطالبتك بكامل الر�سيد املرتتب يف ذمتكم جتاه املنذر وما يلحقها من اأرباح وم�ساريف وعموالت 

ور�سوم واأية مبالغ اأخرى تكبدها املنذر بخ�سو�ص العقد امل�سار اإليها، ومطالبتكم بكامل الر�سوم وامل�ساريف واأتعاب املحاماة.

مـــــع الحـــــتــرام،،،

وكيال املنذر 

املحاميان 

اأ�سرف امل�ساقي      و          عمر احلنيطي

الكاتب العدل لدى حمكمة بداية عمان املوقرة

اإنذار عديل رقم الإنذار 2019/48616 

املنــــــــــــذر:

بنك �سفوة الإ�سالمي.
وكالوؤه املحامون: م�سعود �سقف احليط وبالل قطي�سات وب�سار اأبو �سامة واأ�سرف امل�ساقي وعمر احلنيطي. 

عنوانه: عمان – العبديل – البوليفارد-�سارع �سليمان النابل�سي.

املنـذر اإليها:

فرح عزمي علي الرازق  الرقم الوطني )9932069266(.

عنوانها: عمان- مرج احلمام- اإ�سكان الر�سوان- بالقرب من املدار�ص العاملية.

وقائع االإنذار

 .2017/12/11 تاريخ  –مرابحة  اأ�سهم  بيع  عقد  االإ�سالمي  �سفوة  بنك  املنذر  مع  وقعت  واأن  �سبق  اأنه  اإليها  املنذر  •تعلم 
�شهرية قيمة كل  �أق�شاط  فاإنه يتوجب عليكم دفع  �أ�شهم  -مر�بحة ومالحقها  �أنه مبوجب �شروط عقد بيع  �إليها  �ملنذر  •كما تعلم 

ق�سط منها )78.795( دينار ، ت�سعة و�سبعون دينار وفلــــت170�ص.

وخم�سة  ثالثمائة  دينار   )315.180( مبلغ  مبجموع   ،2019/7/25 تاريخ  منذ  متتالية  �أق�شاط  دفع   عن  تخلفت  قد  باأنك  تعلم  •كما 
ع�سر دينار وفلـــــ180�ص.

�أ�شهم -مر�بحة وكما  �أن تخلفك عن دفع �لأق�شاط �مل�شتحقة عليكم تعد خمالفة جوهرية و�شريحة ل�شروط عقد بيع  •كما تعلم 
هو وراد يف البند رابعًا/ب وبالتايل مطالبتكم بكامل الر�سيد وما يلحقها من اأرباح وم�ساريف وعموالت ور�سوم واأية مبالغ اأخرى 

تكبدها املنذر بخ�سو�ص العقد امل�سار اإليه.

•ولكل ما تقدم، فاإن �ملنذر ينذركم و يخطركم ويعلمكم ويطلب منكم ت�شديد كامل �لأق�شاط �مل�شتحقة بذمتكم و�لبالغ جمموعها 
)315.180( دينار ثالثمائة وخم�سة ع�سر دينار وفلـــــ180�ص ،خالل مدة اأربعة ع�سر يومًا تلي تاريخ تبلغكم لهذا االإنذار، واإال فاإن 

املنذر �سيلجاأ اإىل املحكمة املخت�سة ومطالبتك بكامل الر�سيد املرتتب يف ذمتكم جتاه املنذر وما يلحقها من اأرباح وم�ساريف وعموالت 

ور�سوم واأية مبالغ اأخرى تكبدها املنذر بخ�سو�ص العقد امل�سار اإليها، ومطالبتكم بكامل الر�سوم وامل�ساريف واأتعاب املحاماة.

مـــــع الحـــــتــرام،،،

وكيال املنذر 

املحاميان 

اأ�سرف امل�ساقي      و          عمر احلنيطي

الكاتب العدل لدى حمكمة بداية عمان املوقرة

اإنذار عديل رقم النذار 2019/48636

املنــــــــــــذر:

بنك �سفوة الإ�سالمي.
وكالوؤه املحامون: م�سعود �سقف احليط وبالل قطي�سات وب�سار اأبو �سامة واأ�سرف امل�ساقي وعمر احلنيطي. 

عنوانه: عمان – العبديل – البوليفارد-�سارع �سليمان النابل�سي.

املنـذر اإليه:

حممود حممد حممود ال�سعيد  الرقم الوطني )9711008916(.
عنوانه: الزرقاء – الزرقاء اجلديدة- �سارع )30( – بناية رقم )1(.

وقائع االإنذار

 .2018/5/14 تاريخ  –مرابحة  اأ�سهم  بيع  عقد  االإ�سالمي  �سفوة  بنك  املنذر  مع  وقع  واأن  �سبق  اأنه  اإليه  املنذر  •يعلم 
كل  قيمة  �شهرية  �أق�شاط  دفع  عليكم  يتوجب  فاإنه  ومالحقها  -مر�بحة  �أ�شهم   بيع  عقد  �شروط  مبوجب  �أنه  �إليه  �ملنذر  يعلم  •كما 

ق�سط منها )141.820( دينار ، مائة و واحد واربعون دينار وفلــــــ820�ص.

و�ستة  �سبعمائة  دينار   )706.619( مبلغ  مبجموع   ،2019/6/25 تاريخ  منذ  متتالية  �أق�شاط  دفع   عن  تخلفت  قد  باأنك  تعلم  •كما 
دنانري وفلـــــــ619�ص.

�أ�شهم -مر�بحة وكما  �أن تخلفك عن دفع �لأق�شاط �مل�شتحقة عليكم تعد خمالفة جوهرية و�شريحة ل�شروط عقد بيع  •كما تعلم 
هو وراد يف البند رابعًا/ب وبالتايل مطالبتكم بكامل الر�سيد وما يلحقها من اأرباح وم�ساريف وعموالت ور�سوم واأية مبالغ اأخرى 

تكبدها املنذر بخ�سو�ص العقد امل�سار اإليه.

•ولكل ما تقدم، فاإن �ملنذر ينذركم و يخطركم ويعلمكم ويطلب منكم ت�شديد كامل �لأق�شاط �مل�شتحقة بذمتكم و�لبالغ جمموعها 
)706.619( دينار �سبعمائة و�ستة دنانري وفلـــــــ619�ص ،خالل مدة اأربعة ع�سر يومًا تلي تاريخ تبلغكم لهذا االإنذار، واإال فاإن املنذر 

وعموالت  وم�ساريف  اأرباح  من  يلحقها  وما  املنذر  جتاه  ذمتكم  يف  املرتتب  الر�سيد  بكامل  ومطالبتك  املخت�سة  املحكمة  اإىل  �سيلجاأ 

ور�سوم واأية مبالغ اأخرى تكبدها املنذر بخ�سو�ص العقد امل�سار اإليها، ومطالبتكم بكامل الر�سوم وامل�ساريف واأتعاب املحاماة.

مـــــع الحـــــتــرام،،،

وكيال املنذر 

املحاميان 

اأ�سرف امل�ساقي      و          عمر احلنيطي





وزارة العدل 

حمكمة �صلح حقوق الزرقاء

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه 

/ بالن�صر 

رقم الدعوى  : 10 – 1 / ) 6249  – 

2019 ( �صجل عام 

الهيئة / القا�صي : غادة ب�صام ح�صن عبد 

اجلواد    

ا�سم املدعى عليه وعنوانه  : 

حممد �صليمان زكي ابو الوي
عنوانه : الزرقاء / االتو�سرتاد – بالقرب من 

فارم�سي ون – مدخل جناعة

يقت�سي ح�سوركم يوم االأثنني         املوافق : 27 

/ 1 / 2020         ال�ساعة 9  �سباحا 

اأقامها  والتي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك املدعى : ماجد �سعيد عمر ابو خديجة 

فاإذا مل حت�سر يف املوعد املحدد تطبق عليك 

حماكم  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االأحكام 

 . املدنية  املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح 

�سرورة مراجعة قلم املحكمة ال�ستالم ن�سخة 

من الئحة الدعوى وحافظة امل�ستندات 

مذكرة تبليغ �صيغة ميني حا�صمة للمدعى 

عليه �صادرة عن حمكمة �صلح  حقوق 

�صمال عمان 

رقم الدعوى 1-1 / ) 2019-5697 

( – �صجل عام 

الهيئة / القا�صي : بيان جهاد �صالح 

العتيبي  
املطلوب تبليغه:

 �صركة الت�صامح للمقاوالت 

االن�صائية   
عيد  جممع   – ال�سكر  دوار   – خلدا  عمان/  عنوانه 

زيادات – ط2- م 205

يقت�سي ح�سورك يوم االحد       املوافق 2020/01/19               

ال�ساعة 08:00

وذلك لتبليغ  و تفهم �سيغة اليمني احلا�سمة : 

انني  العظيم  باهلل  اق�سم  العظيم  باهلل  اق�سم 

املفو�ص  ب�سفتي  و  املغايرة  مو�سى  يا�سني  ان�ص  انا 

بالتوقيع عن �سركة الت�سامح للمقاوالت االن�سائية 

ال�سركة  و�سجالت  قيود  واقع  ومن  علمي  وح�سب 

عبدالقادر  با�سم  املدعى  مع  االتفاق  يتم  مل  بانه 

املحا�سبة  باأعمال  يقوم  بان  ال�سربجي  ا�سماعيل 

من  الفرتة  عن  جزئي  بدوام  عليها  املدعى  لدى 

وبراتب   2019/5/31 تاريخ  وحتى   2018/12/11

�سهيد  اقول  ما  على  واهلل  دينار   300 مقداره  �سهري 

واهلل على ما اقول �سهيد 

عليك  تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 

االحكام املن�سو�ص عليها يف قانون البينات 

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه  �صادرة عن 

حمكمة �صلح جزاء  �صمال عمان  

رقم الدعوى 3-1/)10455 -2019( 

عام – �صجل 
الهيئة /القا�صي :   رامي نهيد مو�صى 

�صالح 
ا�سم امل�ستكى عليه : 

عامر يو�صف را�صد ابو زيد 
العمر : 33 �سنة 

�سفيان  – �ص  العلي  – تالع  عمان   : العنوان 

 – الكرمي  القران  جمعية  بجانب  وهب  بن 

عمارة 145 – رقم الهاتف : 079833855

التهمة االحتيال )417(

املوافق  االثنني    يوم  ح�سورك  يقت�سي 

2020/01/20 ال�ساعة 00 :08 

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك احلق العام وم�ستكي 

�سهري ماجد عبد الرحيم كليب 

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاإذا 

قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

اجلزائية 

مذكرة  تبليغ ظنني مدعى عليه باحلق ال�صخ�صي �صادر 

عن حمكمة بداية جزاء – جنح عمان

رقم الدعوى 5-4/)1342-2019 ( – �صجل عام 

الهيئة القا�صي : فاتن �صليمان عبد املعطي الروا�صده 

ا�سم الظنني :

 1.وم�صات الكون نيوز 
العمر : 6 �سنة 

ا�سم الظنني : نادر علي �سليمان الك�سا�سبة

 العمر :41 �سنة 

 – العبداهلل  رانيا  امللكة  �سارع   – عمان   : العنوان 

مقابل م�ست�سفى اجلامعة – جممع فرح – بناية رقم 

197 – ط 2 موبيل : 0795421391

او  ال�سعور  اهانة  على  ي�ستمل  ما  ن�سر   : التهمة 

او  املذهبية  النعرات  اثارة  او  الديني  املعتقد 

– عدم حترى  العن�سرية )46/د باللة املادة 38/ج ( 

املطبوعة للحقيقة وعدم االلتزام بالدقة و احلياد 

ما  ون�سر  ال�سحفية  املادة  عر�ص  يف  املو�سوعية  و 

وقيم  االن�سان  وحقوق  احلرية  مبادئ  مع  يتعار�ص 

االمة )45/اأ بداللة املادة )5 ( ( 

   2020/01/19 املوافق  االحد    يوم  ح�سورك  يقت�سي 

ال�ساعة  09:00

عليك  اقامها  التي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

احلق العام و م�ستكي:

ذاكر �سامن جديع املومني 

عليك  تطبق  عنك  وكيال  تر�سل  اأو  حت�سر  مل  فاذا 

االحكام املن�سو�ص عليها يف قانون حماكم ال�سلح و 

قانون ا�سول املحاكمات اجلزائية  

مذكرة تبليغ موعد جل�صه للمدعى عليه 

�صادرة عن حمكمة  بداية حقوق   عمان

رقم الدعوى5 -2/)2020-123(– 

�صجل عام

الهيئة /القا�صي : ابراهيم �صمري حممد 

العمو�ش         
ا�سم املدعى عليه : 

�صالح مو�صى حممد ابو خمي�ش   
هارون  �سارع   – عرجان   / عمان   : عنوانه 

– بناية  العروبة  – مقابل مدار�ص  الر�سيد 

رقم 26 ط 3  

يقت�سي ح�سورك يوم االربعاء    املوافق 22 

/01 /2020 ال�ساعة 00 :09 

اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك املدعي

احمد حممد فزاع خوالده

تطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاإذا 

قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  االحكام  عليك 

املحاكمات  ا�سول  وقانون  ال�سلح  حماكم 

املدنية  

ال�ستالم  املحكمة  قلم  مراجعة  وعليك 

الئحة الدعوى ومرفقاتها

وزارة العدل 

دائرة تنفيذ عمان

اأخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية  : 5 – 11 / ) 

20270  – 2019 ( - �صجل عام – �ش 
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

 �صامية احمد �صليمان اجلنادبه 
عبد  – �سارع  عمان  جبل   / عمان   : عنوانه 

اهلل بن رواحة – بناية 24

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

– 2018 ( �سجل عام              تاريخه :   13768

         2018 / 9 / 30

والر�سوم  دينار    1192  : الدين   / به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واأتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت 

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

اإىل  االإخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما 

املحكوم له / الدائن : 

املبني  املبلغ  الوطنية       التامني  �سركة 

اأعاله  .

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

 ، القانونية  الت�سوية  تعر�ص  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور التنفيذ عمان 

وزارة العدل 

دائرة تنفيذ عمان

اأخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية  : 5 – 11 / ) 

28463  – 2019 ( - �صجل عام – �ش 
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

 حممد عابد عيد ابو ركبه 
عنوانه : عمان / الدوار الثالث مقابل �سوبر 

ماركت الثالث مبنى 142

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

– 2017 ( �سجل عام              تاريخه :   17890

         2018 / 2 / 20

املحكوم به / الدين : 1788.7  دينار والر�سوم 

وجدت  ان  املحاماة  واأتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت 

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

اإىل  االإخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما 

املحكوم له / الدائن : 

املبني  املبلغ  الوطنية       التامني  �سركة 

اأعاله  .

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

 ، القانونية  الت�سوية  تعر�ص  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور التنفيذ عمان 

وزارة العدل 

دائرة تنفيذ عمان

اأخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية  : 5 – 11 / ) 

28370  – 2019 ( - �صجل عام – �ش 
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

 1 – ا�صامة عبد الكرمي عبد اهلل ابو 

�صتيه    2- عبد الكرمي عبد اهلل علي 

ابو �صتيه
دوار   – احل�سني  جبل   / عمان   : عنوانه 

فرا�ص مقابل مك�سيم مول

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

– 2018 ( �سجل عام              تاريخه :   19864

         2019 / 1 / 30

دينار     802.959  : الدين   / به  املحكوم 

ان  املحاماة  واأتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 

وجدت والفائدة ان وجدت 

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

اإىل  االإخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما 

املحكوم له / الدائن : 

املبني  املبلغ  الوطنية       التامني  �سركة 

اأعاله  .

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

 ، القانونية  الت�سوية  تعر�ص  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور التنفيذ عمان 

وزارة العدل 

دائرة تنفيذ عمان

اأخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية  : 5 – 11 / ) 

31308  – 2019 ( - �صجل عام – �ش 
ا�سم املحكوم عليه / املدين : 

1 – ح�صن ح�صني ح�صن الزيتاوي   
- عمان / جبل عمان – �سارع �سعد بن ثابت 

بناية 14 �سقة 5

2 – عمر ح�صن امني علي         
 - املفرق / حي الها�سمي الغربي 

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

– 2018 ( �سجل عام              تاريخه :   19871

         2018 / 12 / 31

دينار     1422.742  : الدين   / به  املحكوم 

ان  املحاماة  واأتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 

وجدت والفائدة ان وجدت 

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

اإىل  االإخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما 

املحكوم له / الدائن : 

املبني  املبلغ  الوطنية       التامني  �سركة 

اأعاله  .

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

 ، القانونية  الت�سوية  تعر�ص  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور التنفيذ عمان 

وزارة العدل 

دائرة تنفيذ عمان

اأخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية  : 5 – 11 / ) 

36376  – 2019 ( - �صجل عام – ك 

ا�سم املحكوم عليه / املدين : 

حممد �صالح عيد ابو خليل 
عنوانه : عمان / جبل احل�سني – �سارع اللد عمارة 15

                  553978   : التنفيذي  ال�سند   / االإعالم  رقم 

تاريخه : 

املحكوم به / الدين : 700  دينار والر�سوم وامل�ساريف 

واأتعاب املحاماة ان وجدت والفائدة ان وجدت 

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

 / له  املحكوم  اإىل  االإخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي 

الدائن : 

�سركة التامني الوطنية      املبلغ املبني اأعاله  .

او  املذكور  الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

التنفيذ  دائرة  �ستقوم   ، القانونية  الت�سوية  تعر�ص 

قانونا  الالزمة  التنفيذية  املعامالت  مببا�سرة 

بحقك .

ماأمور التنفيذ عمان 

وزارة العدل 

دائرة تنفيذ عمان

اأخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية  : 5 – 11 / ) 

34895  – 2019 ( - �صجل عام – �ش 
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

 1 – ثائر راكان م�صباح ابو عرقوب 

  2 – �صفوان حم�صن �صاكر ال�صمريي 
عنوانهم : عمان / جبل احل�سني - قرب دوار فرا�ص 

بناية 19

 –  3740  (  /  1 –  5   : التنفيذي  ال�سند   / االإعالم  رقم 

2019 ( �سجل عام              تاريخه : 26 / 3 / 2019         

والر�سوم  دينار     1760.621  : الدين   / به  املحكوم 

ان  والفائدة  وجدت  ان  املحاماة  واأتعاب  وامل�ساريف 

وجدت 

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

 / له  املحكوم  اإىل  االإخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي 

الدائن : 

�سركة التامني الوطنية      املبلغ املبني اأعاله  .

او  املذكور  الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

التنفيذ  دائرة  �ستقوم   ، القانونية  الت�سوية  تعر�ص 

قانونا  الالزمة  التنفيذية  املعامالت  مببا�سرة 

بحقك .

ماأمور التنفيذ عمان 

وزارة العدل 

دائرة تنفيذ عمان

اأخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية  : 5 – 11 / ) 

28367  – 2019 ( - �صجل عام – �ش 
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

 1 – احمد �صعبان احمد ابو الزينات

   2- يو�صف عايد هالل الهبارنه 
بجانب   – املدينة  دوار   / عمان   : عنوانه 

املختار مول – عمارة رقم 6 ط 3

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

– 2018 ( �سجل عام              تاريخه :   18234

         2018 / 12 / 6

دينار     928.599  : الدين   / به  املحكوم 

ان  املحاماة  واأتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 

وجدت والفائدة ان وجدت 

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

اإىل  االإخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما 

املحكوم له / الدائن : 

املبني  املبلغ  الوطنية       التامني  �سركة 

اأعاله  .

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

 ، القانونية  الت�سوية  تعر�ص  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور التنفيذ عمان 

وزارة العدل 

دائرة تنفيذ عمان

اأخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية  : 5 – 11 / ) 

31307  – 2019 ( - �صجل عام – �ش 
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

 1 – ح�صن حممد هزاع عفانة  

   2 – حمزة ح�صن حممد عفانة
 – فرا�ص  دوار   – احل�سني  جبل   : عنوانهم 

خلف خمبز غيث بناية 3

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

– 2018 ( �سجل عام              تاريخه :   18230

         2018 / 12 / 11

املحكوم به / الدين : 1100   دينار والر�سوم 

وجدت  ان  املحاماة  واأتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت 

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

اإىل  االإخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما 

املحكوم له / الدائن : 

املبني  املبلغ  الوطنية       التامني  �سركة 

اأعاله  .

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

 ، القانونية  الت�سوية  تعر�ص  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور التنفيذ عمان 

وزارة العدل 

دائرة تنفيذ عمان

اأخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية  : 5 – 11 / ) 

28414  – 2019 ( - �صجل عام – �ش 
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

 1 – عو�ش حممد عبد الفتاح ابو عو�ش    
حممد  االمري  �سارع   – العبديل   / عمان    -

مبنى رقم 6

2 – رائد حممد عبد الفتاح ابو عو�ش     
عمان / جبل عمان – �سارع الرينبو بناية رقم 5

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

– 2018 ( �سجل عام              تاريخه :   19867

         2018 / 12 / 26

املحكوم به / الدين : 247.4   دينار والر�سوم 

وجدت  ان  املحاماة  واأتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت 

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

اإىل  االإخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما 

املحكوم له / الدائن : 

املبني  املبلغ  الوطنية       التامني  �سركة 

اأعاله  .

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

 ، القانونية  الت�سوية  تعر�ص  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور التنفيذ عمان 

وزارة العدل 

دائرة تنفيذ عمان

اأخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية  : 5 – 11 / ) 

34122  – 2019 ( - �صجل عام – �ش 
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

 عناد احمد عبد اهلل طالفحه 
ال�سلط  �ص   – العبديل   / عمان   : عنوانه 

عمارة رقم 6 ط 2

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

 : – 2018 ( �سجل عام              تاريخه   4102

         2018 / 4 / 17

والر�سوم  دينار    450  : الدين   / به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واأتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت 

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

اإىل  االإخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما 

املحكوم له / الدائن : 

املبني  املبلغ  الوطنية       التامني  �سركة 

اأعاله  .

الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

 ، القانونية  الت�سوية  تعر�ص  او  املذكور 

املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور التنفيذ عمان 

وزارة العدل 

دائرة تنفيذ عمان

اأخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية  : 5 – 11 / ) 

35548  – 2019 ( - �صجل عام – �ش 
ا�سم املحكوم عليه / املدين : 

1 – مروان حماد م�صطفى عرار  
من  بالقرب   – املاأمونية  دوار   – البيادر   / عمان   -   

بقالة العجاوي عمارة 20

2 – حماد مروان حماد عرار   
    - عمان / البيادر – �سارع الفقهاء عمارة 8 الطابق 

1 ت : 0777509384 

 –  5417  (  /  1 –  5   : التنفيذي  ال�سند   / االإعالم  رقم 

2019 ( �سجل عام              تاريخه : 31 / 3 / 2019         

املحكوم به / الدين : 228   دينار والر�سوم وامل�ساريف 

واأتعاب املحاماة ان وجدت والفائدة ان وجدت 

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

 / له  املحكوم  اإىل  االإخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي 

الدائن : 

�سركة التامني الوطنية      املبلغ املبني اأعاله  .

او  املذكور  الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

التنفيذ  دائرة  �ستقوم   ، القانونية  الت�سوية  تعر�ص 

قانونا  الالزمة  التنفيذية  املعامالت  مببا�سرة 

بحقك .

ماأمور التنفيذ عمان 

وزارة العدل 

دائرة تنفيذ عمان

اأخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية  : 5 – 11 / ) 

36486  – 2019 ( - �صجل عام – ك 
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

 حممد عبد النعيم حممد الزغول 
عنوانه : عمان / جبل احل�سني – دوار فرا�ص العمارة 

املقابلة ل�سركة االهلية للتمويل 

رقم االإعالم / ال�سند التنفيذي :                               تاريخه 

والر�سوم  دينار    10000  : الدين   / به  املحكوم 

ان  والفائدة  وجدت  ان  املحاماة  واأتعاب  وامل�ساريف 

وجدت 

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

 / له  املحكوم  اإىل  االإخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي 

الدائن : 

عبد الكرمي حمدان مفلح العا�سم          املبلغ املبني 

اأعاله  .

او  املذكور  الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

التنفيذ  دائرة  �ستقوم   ، القانونية  الت�سوية  تعر�ص 

قانونا  الالزمة  التنفيذية  املعامالت  مببا�سرة 

بحقك .

ماأمور التنفيذ عمان 

وزارة العدل 

دائرة تنفيذ عمان

اأخطار �صادر عن دائرة التنفيذ

رقم الدعوى التنفيذية  : 5 – 11 / ) 

34125  – 2019 ( - �صجل عام – �ش 
ا�سم املحكوم عليه / املدين : 

1 – حممد احمد فناطل احلجايا  
    - عمان / مرج احلمام ام عبهرة بالقرب من م�سجد 

ام عبهرة الكبري بجانب �صوبر ماركت عا�صم ط 1 .

2 – رنا خلف عطا اهلل احلجايا    
العجوري  بقالة  قرب   – القلعة  جبل   / عمان   -   

عمارة 16 

 –  13003 ( / 1 – رقم االإعالم / ال�سند التنفيذي :  5 

2018 ( �سجل عام              تاريخه : 31 / 10 / 2018         

والر�سوم  دينار     6052.962  : الدين   / به  املحكوم 

ان  والفائدة  وجدت  ان  املحاماة  واأتعاب  وامل�ساريف 

وجدت 

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

 / له  املحكوم  اإىل  االإخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي 

الدائن : 

�سركة التامني الوطنية      املبلغ املبني اأعاله  .

او  املذكور  الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

التنفيذ  دائرة  �ستقوم   ، القانونية  الت�سوية  تعر�ص 

قانونا  الالزمة  التنفيذية  املعامالت  مببا�سرة 

بحقك .

ماأمور التنفيذ عمان 




