






�إعالن بيع ثاين

�شادر عن د�ئرة تنفيذ حمكمة �شلح �لأغو�ر �ل�شمالية 

يف �لق�شية �لتنفيذية رقم )2013/2087(

�لد�ئن : �لبنك �لإ�شالمي �لأردين وكيله �ملحامي عبد �هلل �حلنيني.

�ملدين : حممد ح�شن فالح �خل�شان.
الق�ضية  يف  ال�ضمالية  الأغوار  حمكمة  تنفيذ  دائرة  طريق  وعن  العلني  باملزاد  للبيع  مطروح  باأنه  للعموم  يعلن 

املدين   : عليه  واملحكوم  الأردين  الإ�ضالمي  البنك  الدائن  له  املحكوم  بني  واملتكونة   )2013/2087( رقم  التنفيذية 

حممد ح�ضن فالح اخل�ضان.

اأوًل : و�ضف قطعة الأر�ض:

قطعة الأر�ض رقم )981( حو�ض رقم )5( البلد ال�ضمايل قرية امل�ضارع من اأرا�ضي الأغوار ال�ضمالية والبالغ م�ضاحتها 

)549م2( وهي من النوع امللك وداخل التنظيم 

) �ضفة التنظيم )د(( واحلد الأعلى امل�ضوح به )اأربع اأدوار( وتقع اإىل ال�ضمال ال�ضرقي من قرية امل�ضارع وعلى بعد 

حوايل )300م( من ال�ضارع الرئي�ضي املتجه من ال�ضمال اإىل اجلنوب واإىل ال�ضرق من ال�ضارع املووؤدي اإىل طبقة فحل 

وتقع اإىل الغرب من برجي اإت�ضالت )زين وموبايل( والقطعة وخدومة بالكهرباء واملاء وتقع على �ضارعني عر�ض 

كل منهم )12م( نافذين يحدانها من ال�ضرق واجلنوب والقطعة منحدرة من ال�ضرق باجتاه الغرب. 

ثانيًا : و�ضف الطوابق املقامة على قطعة الأر�ض رقم )981( :-

01 الطابق الأر�ضي : عبارة عن �ضقتني من البلوك امل�ضلح م�ضاحة كل �ضقة )107م2( ت�ضطيب عادي.

02 الطابق الأول : عبارة عن �ضقتني من البلوك امل�ضلح م�ضاحة كل �ضقة )107م2( ت�ضطيب عادي.

03 الطابق الثاين : عبارة عن �ضقة واحدة من احلجر )واجهة اأمامية( م�ضاحة كل �ضقة )264م2( ت�ضطيب ديلوك�ض.

ثالثًا: و�ضف ال�ضقق يف كل طابق :-

01 ال�ضقتني يف الطابق الأر�ضي : عبارة عن غرفتني و�ضالة وحمام ومطبخ لكل �ضقة وهي م�ضطبة ت�ضطيب عادي 

وهي موؤجرة باأجرة �ضهرية )70( دينار لكل �ضقة اأي )140( دينار لل�ضقتني.

02 ال�ضقتني يف الطابق الأول : عبارة عن غرفتني و�ضالة وحمام ومطبخ لكل �ضقة وهي م�ضطبة ت�ضطيب عادي وهي 

موؤجرة باأجرة �ضهرية )70( دينار لكل �ضقة اأي )140( دينار لل�ضقتني.

�ضمري  امل�ضري،  )ب�ضار  امل�ضتاأجرين  الأول  والطابق  الأر�ضي  الطابق  يف  ال�ضقق  •ي�ضكن 
اأبو الرب، احمد �ضاهر بني حمد، �ضليمان احمد �ضنوبر خ�ضان(.  

03 ال�ضقة يف الطابق الثاين : عبارة عن �ضتة غرف و�ضالة وثالث حمامات ومطبخ لكل �ضقة وهي م�ضطبة ت�ضطيب 

ديلوك�ض وي�ضكنه املالك.

رابعاأً : التقديرات : 

01 : قدر قيمة املرت املربع الواحد من الأر�ض )15( دينار وعليه 

)549م2 × 15 دينار = 8235 دينار(.

02 : قدر قيمة املرت املربع الواحد من البناء لل�ضقق يف الطابق الأر�ضي )90( دينار وعليه 

)214م2 × 90 دينار = 19260 دينار(. 

03 : قدر قيمة املرت املربع الواحد للبناء لل�ضقق يف الطابق الأول )90( دينار وعليه 

)214م2 × 90 دينار = 19260 دينار(. 

04 : قدر قيمة املرت املربع الواحد للبناء لل�ضقة يف الطابق الثاين )120( دينار وعليه 

)264 × 120 دينار = 31680 دينار(. 

05 : قدر قيمة معر�ض العنب) 100( دينار.

06 : قدر قيمة الأ�ضجار كما يلي :- 

ال�ضجرة العمر بال�ضنةالعددالنوع �ضعر 

الواحدة

القيمة  جمموع 

بالدينار

6525150زيتون

211530عنب

152525تني

142020جوافة

111010ليمون

142020ا�ضكدنيا

111010توت

265املجموع الكلي

 + )�ضقتني((  الأر�ضي  )الطابق   + الأر�ض  قطعة   ( ومعر�ض  واأ�ضجار  بناء  من  عليها  وما  الأر�ض  قيمة  تكون  وعليه 

)الطابق الأول )�ضقتني(( + الطابق الثاين )�ضقة( + الأ�ضجار + معر�ض العنب(.

)8235 + 19260 + 19260 + 31680 + 265 + 100 = 78800 دينار(

) ثمانية و�ضبعون األفًا وثمامنائة دينار(

وعليه على من يرغب باملزاودة مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة �ضلح الأغوار ال�ضمالية خالل مدة خم�ضة ع�ضر يومًا 

من اليوم التايل لن�ضر هذا الإعالن يف �ضحيفتني حمليتني م�ضطحبًا معه )10%( من القيمة املقدرة كتاأمينات لدخول 

املزاودة على اأن ل تقل قيمة الدخول باملزاودة عن )50%( من القيمة املقدرة عند و�ضع اليد، علمًا اأن اأجور الدللة 

والطوابع تعود على املزاود الأخري.

ماأمور تنفيذ

حمكمة �شلح �لأغو�ر �ل�شمالية

�إخطار �شادر عن د�ئرة تنفيذ �شمال عمان

يف �لدعوى �لتنفيذية رقم 

)2019/9171ع( �شجل عام 
ا�ضم املحكوم عليهم :

 1( عمر منري عبد �هلل �للحام.

2( حمزه منري عبد �هلل �للحام.

3( عرفات منري عبد �هلل �للحام.

4( �ميان زهري ح�شني �خلب.
وعنوانهم : جمهويل مكان الإقامة.

رقم الإعالم/  ال�ضند التنفيذي : 2909.

حمل �ضدوره:  تنفيذ �ضمال عمان. 

املحكوم به/ الدين: )45398 دينار( والر�ضوم 

وامل�ضاريف واأتعاب املحاماة اإن وجدت.

ع�ضر  خم�ضة  خالل  توؤدوا  اأن  عليكم  يجب 

الإخطار  هذا  تبليغكم  تاريخ  تلي  يومًا 

الإ�ضالمي  البنك  الدائن/  له  املحكوم  اإىل 

زعل  اهلل  عبد  املحامي  وكيله  الأردين 

احلنيني املبلغ املبني اأعاله.

الدين  توؤدوا  ومل  املدة  هذه  انق�ضت  واإذا 

املذكور اأعاله اأو تعر�ضوا الت�ضوية القانونية 

املعامالت  مببا�ضرة  التنفيذ  دائرة  �ضتقوم 

التنفيذية الالزمة قانونًا بحقكم.

ماأمور �لتنفيذ 

�إخطار �شادر عن د�ئرة تنفيذ مادبا

يف �لق�شية �لتنفيذية رقم 

)2020/897ك(
الإ�ضالمي  البنك   : الدائن  له/  املحكوم 

�ضمري  �ضحدة  املحامي  وكيله  الأردين 

الرجبي.

املدعى عليه:  

 حممد مبارك م�شلم �لعمر�ن.
وعنوانهم: جمهول مكان الإقامة.

رقم الإعالم/ ال�ضند التنفيذي : 510855.

حمل �ضدوره : تنفيذ مادبا.

دينار   )5772.250(  : به/الدين  املحكوم 

اإن  املحاماة  واأتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم 

وجدت. 

ع�ضر  خم�ضة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

الخطار  هذا  تبليغكما  تاريخ  تلي  يومًا 

ال�ضالمي  البنك  الدائن  له/  املحكوم  اىل 

�ضمري  �ضحدة  املحامي  وكيله  الردين 

انق�ضت  واذا  اعاله  املبني  املبلغ  الرجبي، 

هذه املدة ومل توؤدي الدين املذكور او تعر�ضا 

التنفيذ  دائرة  �ضتقوم  القانونية،  الت�ضوية 

الالزمة  التنفيذية  املعامالت  مببا�ضرة 

قانونا بحقك

ماأمور �لتنفيذ 

�إخطار �شادر عن د�ئرة تنفيذ مادبا

يف �لق�شية �لتنفيذية رقم 

)2020/898ك(
الإ�ضالمي  البنك   : الدائن  له/  املحكوم 

�ضمري  �ضحدة  املحامي  وكيله  الأردين 

الرجبي.

املدعى عليهم :

1( حممد مبارك م�شلم �لعمر�ن.

2( علي فو�ز �إبر�هيم �جلريري.

3( ثامر خالد عبد �هلل �حلي�شه.
وعنوانهم: جمهول مكان الإقامة.

رقم الإعالم/ ال�ضند التنفيذي : 853494.

حمل �ضدوره : تنفيذ مادبا.

دينار   )7407.750(  : به/الدين  املحكوم 

اإن  املحاماة  واأتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم 

وجدت. 

ع�ضر  خم�ضة  خالل  توؤدوا  ان  عليكم  يجب 

اىل  الخطار  هذا  تبليغكم  تاريخ  تلي  يومًا 

املحكوم له/ الدائن البنك ال�ضالمي الردين 

املبلغ  الرجبي،  �ضمري  �ضحدة  املحامي  وكيله 

ومل  املدة  هذه  انق�ضت  واذا  اعاله  املبني 

الت�ضوية  تعر�ضوا  او  املذكور  الدين  توؤدوا 

مببا�ضرة  التنفيذ  دائرة  �ضتقوم  القانونية، 

بحق قانونا  الالزمة  التنفيذية  املعامالت 

كم.                                                                                                                                                                                                                           

ماأمور �لتنفيذ 

حمكمة بد�ية جز�ء - جنح �جلمارك

مذكرة علم وخرب تبليغ �إعالم جز�ئي �شادرة

عن حمكمة بد�ية جز�ء - جنح �جلمارك

رقم �لق�شية وتاريخ �شدور �لقر�ر: 17-48/)748-

2018(-�شجل عام

تاريخ �شدور �لقر�ر: 2018/9/27
معرت�ض �ضده: مدعي عام اجلمارك واآخرون

ا�ضم املحكوم عليه: 

حممد �شليمان عوده �لرفايعه
الرقم الوطني: 9571015784

عنوان املطلوب تبليغه: العقبة - الرمال

بجرم  الظنني  اإدانة  املحكمة  تقرر  تقدم  ما  على  وتاأ�ضي�ضًا  وعليه  احلكم:  خال�ضة 

قانون  من   )203( للمادتني  طبقًا  املبيعات  �ضريبة  دفع  من  والتهرب  اجلمركي  التهريب 

اجلمارك رقم 20 ل�ضنة 1998 واملادة )34( من قانون ال�ضريبة العامة على املبيعات رقم 6 

ل�ضنة 1994 واحلكم عليه مبا يلي:

1- غرامة جزائية )50( دينار والر�ضوم عماًل باملادة )206/اأ( من قانون اجلمارك. 

العامة  ال�ضريبة  قانون  من   )35( باملادة  عماًل  والر�ضوم  دينار   )200( جزائية  غرامة   -2

على املبيعات.

وعماًل باأحكام املادة )72( من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة اجلزائية الأ�ضد بحق كل 

واحد من الظنينني وهي الغرامة )200( دينار والر�ضوم.

3- اإلزامه بالتكافل والت�ضامن مع املحكوم عليهم بالق�ضية البدائية اجلزائية اجلمركية 

بواقع  دينار   )98750( مقدارها  جمركية  بغرامة   2007/12/27 ف�ضل   )2002/374( رقم 

مثلي الر�صوم اجلمركية عن الدخان امل�صبوط واملت�صرف به وذلك مبثابة تعوي�ض مدين 

لدائرة اجلمارك عماًل باملادة )206/ب/3( من قانون اجلمارك.

4- اإلزامه بالتكافل والت�ضامن مع املحكوم عليهم بالق�ضية البدائية اجلزائية اجلمركية 

مثلي  بواقع  دينار   )286229( مقدارها  بغرامة   2007/12/27 ف�ضل   )2002/374( رقم 

�صريبة املبيعات املتهرب منها عن الدخان امل�صبوط واملت�صرف به وذلك مبثابة تعوي�ض 

مدين للدائرة عماًل باملادة )35( من قانون ال�ضريبة العامة على املبيعات.

5- اإلزامه بالتكافل والت�ضامن مع املحكوم عليهم بالق�ضية البدائية اجلزائية اجلمركية 

بواقع  فل�ض  و250  دينار   )54861( مقدارها  بغرامة   2007/12/27 ف�ضل   )2002/374( رقم 

)206/ج(  باملادة  عماًل  م�ضادرة  بدل  وذلك  بها  املت�ضرف  الكمية  عن  والر�ضوم  القيمة 

من قانون اجلمارك0

6- م�ضادرة كمية الدخان امل�ضبوطة عماًل باملادة )206/ج( من قانون اجلمارك. 

7- اإلزامه بالتكافل والت�ضامن مع املحكوم عليهم بالق�ضية البدائية اجلزائية اجلمركية 

رقم )2002/374( ف�ضل 2007/12/27 بغرامة مقدارها )2805( دينار بواقع )5%( من قيمة 

الدخان وذلك بدل م�ضادرة وا�ضطة النقل.

نوع اجلرم: تهرب �ضريبي - تهريب

نوع احلكم: مبثابة الوجاهي

�شعادة كاتب عدل حمكمة جنوب عمان �لأكرم 

�نذ�ر عديل 

�لرقم �لعديل 1708 - 2020 
املنذر : احمد جميل حممد ثلجي / الرقم 9591018950

هاتف 0796823030 - عنوانه مقابل حمكمة جنوب عمان - مركز جنوب عمان للطباعة 

على الكمبيوتر .

املنذر اليه :

 �حمد حممد �حمد عبد �لظاهر دروي�ش
 - الرقم الوطني 9851041691 عنوانه �ضارع حمكمة جنوب عمان - اول دوار ابو علندا - 

مركز �ضلباية للكمبيوتر - مقابل كازية جولف هاتف : 0779990492

وقائع النذار :

1- لقد مت التفاق بني املنذر واملنذر اليه على اعطائي كمبيوتر مقابل اخذ لب توب 

البالغ  الفرق  ودفع  دينار  وثالثون  مائة  وقدره  مببلغ  ممتازة  بحالة    HP3CORI نوع 

خم�ضون دينار على ان تعطيني كمبيوتر بحالة جيدة منذ �ضهر ون�ضف اي 2020/1/25 

فقلت ان اجلهاز بحالة ممتازة .

التايل  اليوم  الكمبيوتر بحاجة اىل هاردي�ضك ورامات لنه يف  ان  اليه  املنذر  2- ويعلم 

طفى اجلهاز وقلت يل انك �ضوف تقوم بتغيري الهاردي�ضك له بعد ان ار�ضلت اليك �ضور 

العطل يف اجلهاز على الوات�ض اب بتاريخ 2020/2/8 .

حل�ضابي  تبيعه  ان  اجل  من   DELL نوع  توب  لب  اعطيتك  انني  اليه  املنذر  ويعلم   -3

بل  ل  عليه  املتفق  املبلغ  باعطائي  تقم  ومل  �ضهرين  من  اكرث  منذ  دينار  �ضبعون  بقيمة 

و�ضعته عند �ضديق لك يف اجلاردينز من اجل العر�ض والبيع وعندما طالبتك باملبلغ 

او اعادة الالب توب اخربتني انه بر�ضم البيع و�ضوف تعطيني املبلغ وادعيت انك م�ضافر 

يف ال�ضفة وعندما تعود �ضوف تقوم باعطائي اجلهاز وا�ضالح الكمبيوتر املعطل وتغيري 

الهاردي�ضك والرامات .

4- ويعلم املنذر اليه انني منذ ثالثة ا�ضابيع وانا متعطل ب�ضبب جهاز الكمبيوتر الذي 

عن  معك  التوا�ضل  وحاولت  بي  بالت�ضال  اي�ضا  تقم  مل  بل  ل  تبايل  ومل  يل  اح�ضرته 

وان  الثنني  توبات  الالب  اعادة  او  امل�ضكلة  حل  يف  ال�ضراع  ل�ضرورة  اب  الوات�ض  طريق 

تاأخذ جهازك ولكن دون جدوى لذا فانني اطالبك بدفع مائتي دينار ثمن الجهزة او 

اعادتهم يل وان تاأخذ جهازك املتعطل ومل تتجاوب معي.

�ضوف  وال  يل  الجهزة  اعادة  او  عليك  املرتتب  املبلغ  دفع  يف  ا�ضبوع  ملدة  انذرك  لذا 

اجلاأ للق�ضاء لخذ حقي واطالبك بالعطل وال�ضرر الذي حلق بي من جراء الكمبيوتر 

املتعطل الذي اح�ضرته يل .

مببلغ  ومطالبتك  ال�ضخ�ضي  الدعاء  بحق  اليه  املنذر  على  بالدعاء  املنذر  احتفاظ  مع 

200 دينار بدل عطل و�ضرر بال�ضافة اىل الر�ضوم والتعاب 

املنذر 

حرر يف 2020/3/4 

حمكمة �ل�شتئناف �ل�شريبية

مذكرة تبليغ موعد جل�شة للم�شتاأنف �شده

رقم �لدعوى 18-81/)2020-249( - 

�شجل عام  �لهيئة/�لقا�شي: �لهيئة �لثانية

ا�ضم امل�ضتاأنف �ضده وعنوانه: 

�ريج فايز �شليمان عبد �لقادر

الهاتف:  رقم   - ب�ضمان  عمان/منطقة 

0797264972

املوافق  الثنني  يوم  ح�ضورك  يقت�ضي 

يف  للنظر   09:00 ال�ضاعة   2020/3/23

ال�ضتئناف املقدم من امل�ضتاأنف احلق العام.

ويف حال تخلفكم عن احل�ضور ت�ضري عليكم 

ا�ضول  قانون  يف  عليها  املن�ضو�ض  الحكام 

املحاكمات املدنية .

حمكمة بد�ية جز�ء - جنح �جلمارك

مذكرة تبليغ ظنني / بالن�شر

رقم �لدعوى: 17-48/ )145 - 2018( 

- �شجل عام �لهيئة/�لقا�شي: �ياد �نور 

ح�شن �جلريودي

ا�ضم الظنني :

 1- عبد �هلل حممد فالح �لق�شا�ش.

 2- �حمد فاروق عبد �لرحمن �لقاق.

 3- عبد �لرحمن �بر�هيم ر�شو�ن 

طيطي.

العمر: 41 �ضنة.

العنوان : اربد/قرب امللعب البلدي - املغري - 

رقم الهاتف: 0797471740. 

التهمة: تهريب.

املوافق  الربعاء  يوم  ح�ضورك  يقت�ضي 

2020/3/25 ال�ضاعة 09:00 للنظر يف الدعوى 

العام  احلق  عليك  اقامها  التي  اأعاله  رقم 

وم�ضتكي مدعي عام اجلمارك.

فاذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك 

الحكام املن�ضو�ض عليها يف قانون اجلمارك 

وقانون ا�ضول املحاكمات اجلزائية.

حمكمة بد�ية جز�ء - جنايات )جنايات 

�شغرى( مادبا

مذكرة تبليغ متهم 

رقم �لدعوى: 5-12/ )28 - 2020( - 

�شجل عام �لهيئة/�لقا�شي: هيئة �جلنايات 

�لثانية 

ا�ضم املتهم :

 �مين �شليمان ح�شني �بو غليون. 
العمر: 26 �ضنة

خلف   - �ضحاب  �ضحاب/نزهة   : العنوان 

م�ضجد �ضرحبيل ين ح�ضنة.

تاأليف   -  )404( املو�ضوفة  ال�ضرقة  التهمة: 

على  اجلنايات  ارتكاب  بق�ضد  جمعيات 

النا�ض او الموال )157(.

املوافق  الربعاء  يوم  ح�ضورك  يقت�ضي 

2020/3/18 ال�ضاعة 09:00 للنظر يف الدعوى 

العام  احلق  عليك  اقامها  التي  اأعاله  رقم 

وم�ضتكي ح�ضن يو�ضف جميل العباب�ضه.

حمكمة بد�ية جز�ء - جنح �جلمارك

مذكرة علم وخرب تبليغ �إعالم جز�ئي �شادرة

عن حمكمة بد�ية جز�ء - جنح �جلمارك
48-17/)1111-2019(-�ضجل  القرار:  �ضدور  وتاريخ  الق�ضية  رقم 

عام

تاريخ �ضدور القرار: 2019/11/26

م�ضتكي: دائرة اجلمارك العامة واآخرون

ا�ضم املحكوم عليه:

 1- �شركة �أمين حالوة و�شريكه/حالوة 

للتوريد�ت
الرقم الوطني: 200027776

2- ب�شام عبد �للطيف حممد �شحرور

3- �أمين برهان عثمان حالوه
 - رانيا  امللكة  �ضارع   - العلي  تالع   - عمان  تبليغه:  املطلوب  عنوان 

بناية رقم )567( هاتف )065337881(

خال�ضة احلكم: لذا تاأ�ضي�ضًا على ما تقدم تقرر املحكمة ما يلي:

اجلزائية  املحاكمات  اأ�ضول  قانون  من   )177( املادة  باأحكام  عماًل 

للتوريدات  و�ضريكه/حالوة  حالوة  اأمين  �ضركة  الأظناء  اإدانة 

�ضحرور  حممد  اللطيف  عبد  وب�ضام  حالوة  عثمان  برهان  واأمين 

وحممد  تقايل(  وليد  )حمالت  للزجاج  تقايل  حممد  وموؤ�ض�ضة 

مو�ضوع  البيان  مبحتويات  والت�ضرف  التهرب  بجرم  تقايل  وليد 

املادة  لأحكام  خالفًا  املخت�ضة  اجلهات  من  اجازتها  قبل  الدعوى 

ال�ضاري   2018 ل�ضنة   33 رقم  املعدل  اجلمارك  قانون  من  )199/خ( 

املفعول يف 2018/7/14 ب�ضفته املعدل واحلكم عليهم وبذات املادة 

بالغرامة )500( دينار.

جمركي/موؤ�ض�ضة  بتعهد  مدخلة  مبواد  الت�ضرف  اجلرم:  نوع 

املوا�ضفات واملقايي�ض )204/جمارك و18/قانون املوا�ضفات(.

نوع احلكم: غيابي.

حمكمة بد�ية جز�ء - جنح �جلمارك

مذكرة تبليغ ظنني / بالن�شر

رقم �لدعوى: 17-48/ )277 - 2020( 

- �شجل عام �لهيئة/�لقا�شي: �شميح 

�كرمي �بنيه �لعدو�ن 
ا�ضم املتهم :

 1- عبد عالوي ما�شي.

 2- عبد �حلميد خلف �شلمان �لك�شاب.

 3- �شركة �شعيد عناية للتخلي�ش.

 4- ر�ئد �حمد حممد عبيد �هلل.

 5- موؤ�ش�شة �لفوكاتو �لتجارية. 

6- رعد �إح�شان حممد ندمي �لعور�ن.
العنوان : عمان/الرابية. 

جمركي/ بتعهد  مدخلة  مبواد  الت�ضرف  التهمة: 

/18 و  )204/جمارك  واملقايي�ض  املوا�ضفات  موؤ�ض�ضة 

قانون املوا�ضفات( - تهرب �ضريبي.

 2020/3/23 املوافق  الثنني  يوم  ح�ضورك  يقت�ضي 

التي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر   09:00 ال�ضاعة 

عام  مدعي  وم�ضتكي  العام  احلق  عليك  اقامها 

اجلمارك.

فاذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك الحكام 

ا�ضول  وقانون  اجلمارك  قانون  يف  عليها  املن�ضو�ض 

املحاكمات اجلزائية.

حمكمة بد�ية جز�ء - جنح �جلمارك

مذكرة علم وخرب تبليغ �إعالم جز�ئي �شادرة

عن حمكمة بد�ية جز�ء - جنح �جلمارك

رقم �لق�شية وتاريخ �شدور �لقر�ر: 17-48/)1335-

2019(-�شجل عام
تاريخ �ضدور القرار: 2019/12/15

م�ضتكي: مدعي عام اجلمارك واآخرون

ا�ضم املحكوم عليه: 

مالك و�دي �أحمد
، مودع رقم 166060 - املنطقة احلرة الزرقاء

عنوان املطلوب تبليغه: عمان - جمهول القامة

املحكمة  تقرر  تقدم  ما  على  وتاأ�ضي�ضًا  وعليه  احلكم:  خال�ضة 

اإدانة الظنينني بجرم التهريب امل�ضند اإليهما طبقًا للمادتني )203 

و204/ي( من قانون اجلمارك رقم 20 ل�ضنة 1998 واملادة 30 30 من 

قانون ال�ضريبة العامة على املبيعات رقم 6 ل�ضنة 1994 وتعديالته 

واحلكم عليهما مبايلي:

1- تغرمي كل واحد منهما 50 دينار والر�ضوم عماًل باملادة )206/اأ( 

من قانون اجلمارك0

2- تغرمي كل واحد منهما 200 دينار والر�ضوم عماًل باملادة )31( من 

قانون ال�ضريبة العامة على املبيعات0

وعماًل باملادة )72( عقوبات تنفيذ العقوبة اجلزائية الأ�ضد بحق 

كل واحد منهما وهي الغرامة 200 دينار والر�ضوم.

 )9000( مقدارها  جمركية  بغرامة  والت�ضامن  بالتكافل  اإلزامه   -3

دينار مبثابة تعوي�ض مدين بواقع مثلي الر�ضوم اجلمركية عماًل 

باملادة )206/ب/3( من قانون اجلمارك0

دينار   )6240( مقدارها  بغرامة  والت�ضامن  بالتكافل  اإلزامه   -4

باملادة  عماًل  املبيعات  �ضريبة  مثلي  بواقع  مدين  تعوي�ض  مبثابة 

)31( من قانون ال�ضريبة العامة على املبيعات0

5- اإلزامه بالتكافل والت�ضامن بغرامة جمركية مقدارها )19500( 

القيمة  بواقع  الدعوى  مو�ضوع  الب�ضاعة  م�ضادرة  بدل  دينار 

قانون  من  )206/ج(  باملادة  عماًل  اجلمركية  للر�ضوم  بال�ضافة 

اجلمارك0

نوع اجلرم: تهريب.

نوع احلكم: غيابي.

حمكمة �ل�شتئناف �ل�شريبية

مذكرة تبليغ موعد جل�شة للم�شتاأنف �شده

رقم �لدعوى 18-81/)2020-304( - 

�شجل عام  �لهيئة/�لقا�شي: �لهيئة �لثالثة

ا�ضم امل�ضتاأنف �ضده وعنوانه: 

جالل �حمد ح�شن ح�شني.

الزرقاء/الزرقاء اجلديدة/حي البرتاوي - 

رقم الهاتف: 0796578781

املوافق  الربعاء  يوم  ح�ضورك  يقت�ضي 

يف  للنظر   09:00 ال�ضاعة   2020/3/25

ال�ضتئناف املقدم من امل�ضتاأنف احلق العام.

ويف حال تخلفكم عن احل�ضور ت�ضري عليكم 

ا�ضول  قانون  يف  عليها  املن�ضو�ض  الحكام 

املحاكمات املدنية .

حمكمة �ل�شتئناف �ل�شريبية

مذكرة تبليغ موعد جل�شة للم�شتاأنف �شده

رقم �لدعوى 18-81/)2020-305( - 

�شجل عام  �لهيئة/�لقا�شي: �لهيئة �لثالثة

ا�ضم امل�ضتاأنف �ضده وعنوانه:

1- �شركة �شوت �لريح لال�شتري�د 

و�لت�شدير.

 2- حمد�ن حممد �شليم �لرو��شده

التالع  حي   - العلي  عمان/تالع 

الهاتف:  رقم   - ال�ضمايل  العلي 

.0795639898/065545757

املوافق  الربعاء  يوم  ح�ضورك  يقت�ضي 

يف  للنظر   09:00 ال�ضاعة   2020/3/25

ال�ضتئناف املقدم من امل�ضتاأنف احلق العام.

ويف حال تخلفكم عن احل�ضور ت�ضري عليكم 

ا�ضول  قانون  يف  عليها  املن�ضو�ض  الحكام 

املحاكمات املدنية .

حمكمة بد�ية جز�ء - جنح �جلمارك

مذكرة علم وخرب تبليغ �عالم جز�ئي �شادرة عن 

حمكمة بد�ية جز�ء - جنح �جلمارك

رقم �لق�شية وتاريخ �شدور �لقر�ر: 17-48/)592-

2019( - �شجل عام

تاريخ �شدور �لقر�ر: 2019/9/24
م�ضتكي: دائرة اجلمارك العامة واآخرون.

ا�ضم املحكوم عليه: 

حممد عبد �لكرمي مطلب �لدر�ب�شه.
الرقم الوطني: 9851046820

عنوان املطلوب تبليغه: العقبة/العقبة - العا�ضرة - �ضارع الكويت 

- قرب مدر�ضة الذكور.

املحكمة  تقرر  تقدم  ما  على  وتاأ�ضي�ضًا  وعليه  احلكم:  خال�ضة 

ما يلي:

اجلزائية  املحاكمات  ا�ضول  قانون  من   )177( باملادة  عماًل   : اوًل 

ال�ضريبي  والتهرب  اجلمركي  التهريب  بجنحتي  الظنني  ادانة 

واحلكم عليه مبا يلي:

1- الغرامة )50( خم�ضون دينار والر�ضوم عماًل باملادة )206/اأ( من 

قانون اجلمارك.

من   )31( باملادة  عماًل  والر�ضوم  دينار  مائتي   )200( الغرامة   -2

قانون ال�ضريبة العامة على املبيعات.

العقوبة  تنفيذ  العقوبات  قانون  من   )72( املادة  باأحكام  عماًل   -3

ال�ضد بحق الظنني وهي الغرامة )200( مائتي دينار والر�ضوم.

ثانيًا: الزام الظنني بالغرامات التالية تعوي�ضات مدنية.

1- مبلغ )100( دينار كون الب�ضاعة غري خا�ضعة لية ر�ضوم عماًل 

باملادة )206/ب/4( من قانون اجلمارك ال�ضاري وقت اجلرم.

املبيعات  على  العامة  ال�ضريبة  مثلي  دينار   )23676( مبلغ   -2

تعوي�ض مدين لدائرة ال�ضريبة العامة على املبيعات عماًل باملادة 

)31( من قانون ال�ضريبة العامة على املبيعات.

قانون  من  )206/ج(  باملادة  عماًل  امل�ضبوطة  املركبة  م�ضادرة   -3

اجلمارك.

نوع اجلرم: تهريب �ضيارة )203(.

نوع احلكم:غيابي

حمكمة بد�ية جز�ء - جنح �جلمارك

مذكرة علم وخرب تبليغ �إعالم جز�ئي �شادرة

عن حمكمة بد�ية جز�ء - جنح �جلمارك

رقم �لق�شية وتاريخ �شدور �لقر�ر: 17-48/)394-

2019(-�شجل عام

تاريخ �شدور �لقر�ر: 2019/10/30
م�ضتكي: دائرة اجلمارك العامة واآخرون

ا�ضم املحكوم عليه: 

�أحمد عامر ��شماعيل �لعب�شي
الرقم الوطني: 9651007204

العودة/ عمان/الريموك  عمان/ق�ضبة  تبليغه:  املطلوب  عنوان 

رقم الهاتف: 0797263145

خال�ضة احلكم: لذا تاأ�ضي�ضًا على ما تقدم تقرر املحكمة ما يلي:

املحاكمات  اأ�ضول  قانون  من   )177( املادة  باأحكام  عماًل  اأوًل: 

اجلزائية اإدانة الظنني واحلكم عليهما بالآتي:

1- الغرامة 50 دينار مع الر�ضوم عن جنحة التهرب اجلمركي عماًل 

باأحكام املادة )206/اأ( من قانون اجلمارك لكل واحد منهما.

ال�ضريبي  التهرب  جنحة  عن  الر�ضوم  مع  دينار  مائتي  الغرامة   -2

عماًل باأحكام املادة )31( من قانون ال�ضريبة العامة على املبيعات 

لكل واحد منهما.

العقوبة  تنفيذ  العقوبات  قانون  من   )1/72( املادة  باأحكام  وعماًل 

لكل  والر�ضوم  دينار  مائتي  الغرامة  وهي  الظنني  بحق  الأ�ضد 

واحد منهما.

احلكم  اجلمارك  قانون  من  )206/ب/3(  املادة  باأحكام  عماًل   -3

باإلزام الظنينني بالتكافل والت�ضامن بدفع )3087( ديناراً و)600( 

فل�ض بواقع مثلي الر�ضوم.

على  العامة  ال�ضريبة  قانون  من   )31( املادة  باأحكام  عماًل   -4

مبلغ  بدفع  والت�ضامن  بالتكافل  الظنينني  باإلزام  احلكم  املبيعات 

دائرة  ل�ضالح  ال�ضريبة  مثلي  بواقع  فل�ضًا  و)740(  دينار   )2140(

ال�ضريبة العامة.

اإلزام  احلكم  اجلمارك  قانون  من  )206/ج(  املادة  باأحكام  عماًل   -5

و)800(  دينار   )6689( مبلغ  بدفع  والت�ضامن  بالتكافل  الظنينني 

فل�ضًا بدل م�ضادرة ت�ضمل القيمة والر�ضوم.

نوع اجلرم: تهريب.

نوع احلكم: مبثابة الوجاهي.

حمكمة و�دي �ل�شري �ل�شرعية/�لق�شايا

�لرقم: 2019/2572

�لتاريخ: 1441/7/18هـ

�ملو�فق: 2020/3/15م

تبليغ �إعالم حكم بالن�شر �شادر عن حمكمة و�دي �ل�شري 

�ل�شرعية/�لق�شايا

هيئة �لقا�شي حممود حممد رو��شدة

اإىل املحكوم عليه: 

�شيف �هلل حمد�ن �شيف �هلل 

�لباكري
 )جمهول حمل القامة يف الأردن( واآخر حمل اقامة 

جنم  عاكف  الر�ضيد/�ض.  �ضاحية  الأردن  يف  له 

بالدللة.

ال�ضرعية  الدعوى  يف  بحقك  �ضدر  قد  باأنه  نعلمك 

زوجة  نفقة  ومو�ضوعها  2019/2572م  رقم  اأ�ضا�ض 

�ضهريًا  اأردنيًا  ديناراً  مائة  مببلغ  عليك  احلكم 

الزغول  عقلة  حممد  منال  املدعية  لزوجتك  نفقًة 

واأمرتك  حالك،  ح�ضب  ال�ضرعية  لوازمها  ل�ضائر 

تاريخ  من  اعتباراً  املذكورة  للمدعية  ذلك  بدفع 

الر�ضوم  و�ضمنتك  2019/12/22م،  يف  الواقع  الطلب 

وامل�ضاريف القانونية حكمًا غيابيًا قاباًل لالعرتا�ض 

وال�ضتئناف اأفهم علنًا للمدعية املذكورة حتريراً يف 

1441/7/17هـ يوافقه 2020/3/11م.

قا�شي حمكمة و�دي �ل�شري �ل�شرعية/�لق�شايا

�لقا�شي حممود حممد رو��شدة

حمكمة بد�ية جز�ء - جنح �جلمارك

مذكرة علم وخرب تبليغ �إعالم جز�ئي �شادرة

عن حمكمة بد�ية جز�ء - جنح �جلمارك

رقم �لق�شية وتاريخ �شدور �لقر�ر: 17-48/)775-

2019(-�شجل عام
تاريخ �ضدور القرار: 2019/9/12

م�ضتكي: دائرة اجلمارك العامة واآخرون

ا�ضم املحكوم عليه: 

ليث �أحمد يو�شف كليب
الرقم الوطني: 9921034871

مدر�ضة  من  ال�ضمالية/بالقرب  ال�ضونة  تبليغه:  املطلوب  عنوان 

الذكور الأ�ضا�ضية

خال�ضة احلكم: لذا تاأ�ضي�ضًا على ما تقدم تقرر املحكمة ما يلي:

املحاكمات  اأ�ضول  قانون  من   )177( املادة  باأحكام  عماًل  اأوًل: 

اجلزائية اإدانة الظنني ليث اأحمد يو�ضف كليب بجنحتي التهرب 

اجلمركي وال�ضريبي خالفًا لأحكام املواد )203 و204/اأ( من قانون 

ال�ضريبة  قانون  من   )31( املادة  و   2018 ل�ضنة   33 املعدل  اجلمارك 

العامة على املبيعات واحلكم عليه بالآتي:

باأحكام  عماًل  اجلمركي  التهرب  جنحة  عن  دينار   50 الغرامة   -1

املادة )206/اأ( من قانون اجلمارك.

ال�ضريبي  التهرب  جنحة  عن  الر�ضوم  مع  دينار  مائتي  الغرامة   -2

عماًل باأحكام املادة )31( من قانون ال�ضريبة العامة على املبيعات.

العقوبة  تنفيذ  العقوبات  قانون  من   )1/72( املادة  باأحكام  وعماًل 

الأ�ضد بحق الظنني وهي الغرامة مائتي دينار والر�ضوم.

احلكم  اجلمارك  قانون  من  )206/ب/3(  املادة  باأحكام  عماًل   -3

باإلزام الظنني بدفع 540 ديناراً والر�ضوم تعوي�ض لدائرة اجلمارك 

بواقع مثلي الر�ضوم.

على  العامة  ال�ضريبة  قانون  من   )31( املادة  باأحكام  عماًل   -4

فل�ض  و400  دينار   374 مبلغ  بدفع  الظنني  باإلزام  احلكم  املبيعات 

بواقع مثلي ال�ضريبة ل�ضالح دائرة ال�ضريبة العامة.

باأحكام  عماًل  الدعوى  مو�ضوع  امل�ضبوطة  الدراجة  م�ضادرة   -5

املادة )206/ج( من قانون اجلمارك.

نوع اجلرم: تهريب دراجة )203(.

نوع احلكم: غيابي.

حمكمة �ل�شتئناف �ل�شريبية

مذكرة تبليغ موعد جل�شة للم�شتاأنف �شده

رقم �لدعوى 18-81/)2020-312( - 

�شجل عام  �لهيئة/�لقا�شي: �لهيئة �لثالثة

ا�ضم امل�ضتاأنف �ضده وعنوانه:

 1- �شركة تيتانيوم للت�شويق و�ل�شتري�د 

و�لت�شدير.

 2- طارق �حمد علي قطم.

ال�ضماق  وام  العلي  تالع  عمان/منطقة 

الهاتف:  رقم   - خلدا  خلدا/حي 

0795484956/5371099

املوافق  الربعاء  يوم  ح�ضورك  يقت�ضي 

يف  للنظر   09:00 ال�ضاعة   2020/3/25

ال�ضتئناف املقدم من امل�ضتاأنف احلق العام.

ويف حال تخلفك عن احل�ضور ت�ضري عليكم 

ا�ضول  قانون  يف  عليها  املن�ضو�ض  الحكام 

املحاكمات املدنية .

حمكمة �ل�شتئناف �ل�شريبية

مذكرة تبليغ موعد جل�شة للم�شتاأنف �شده

رقم �لدعوى 18-81/)2020-245( - 

�شجل عام  �لهيئة/�لقا�شي: �لهيئة �لثانية

ا�ضم امل�ضتاأنف �ضده وعنوانه:

 1- �مين نذير حمي �لدين �شبحا ب�شفته �مل�شوؤول عن 

�د�رة �مل�شتكى عليها �لوىل وب�شفته �ملفو�ش بالتوقيع 

عنها يف �لمور �ملالية و�لق�شائية و�لد�رية.

 2- �شركة �لنخلة لالحذية و�للب�شة 

نا�ضر   -3  .)2001233030( الوطني  الرقم 

الوطني  الرقم  عي�ضه  القادر  عبد  �ضالح 

.)9661042911(

املوافق  الثنني  يوم  ح�ضورك  يقت�ضي 

يف  للنظر   09:00 ال�ضاعة   2020/3/23

ال�ضتئناف املقدم من امل�ضتاأنف احلق العام.

ويف حال تخلفكم عن احل�ضور ت�ضري عليكم 

ا�ضول  قانون  يف  عليها  املن�ضو�ض  الحكام 

املحاكمات املدنية .

مذكرة تبليغ موعد جل�شة للم�شتاأنف �شده

�شادرة عن حمكمة ��شتئناف �جلمارك 

رقم �لدعوى 2020/165 ��شتئاف جز�ء 

هيئة  �لقا�شي �لرئي�ش �شليم �حلبا�شنه  

املطلوب تبليغ امل�ضتاأنف �ضده : 

1- �شاطع عايد خلف �مل�شبحيني 

جمهول مكان القامة 

املوافق  الثنني  يوم  ح�ضورك  يقت�ضي 

للنظر  �ضباحا   التا�ضعة  ال�ضاعة   2020/3/23

مدعي  امل�ضتاأنف  من  املقدم  ال�ضتئناف  يف 

عام اجلمارك بال�ضافة لوظيفته ويف حال 

الحكام  عليك  ت�ضري  احل�ضور  عن  تخلفك 

املحاكمات  ا�ضول  قانون  يف  عليها  املن�ضو�ض 

اجلزائية.

حمكمة بد�ية جز�ء - جنح �جلمارك

مذكرة علم وخرب تبليغ �عالم جز�ئي �شادرة عن 

حمكمة بد�ية جز�ء - جنح �جلمارك

رقم �لق�شية وتاريخ �شدور �لقر�ر: 17-48/)639-

2019( - �شجل عام

تاريخ �شدور �لقر�ر: 2019/9/8
م�ضتكي: دائرة اجلمارك العامة واآخرون.

ا�ضم املحكوم عليه:

 �شركة �لتو�فق لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية.
200000332 الرقم الوطني:  

الهاتف:  رقم    - املقابلني   - عمان/عمان  تبليغه:  املطلوب  عنوان 

.064207425

خال�ضة احلكم: وعليه وتاأ�ضي�ضًا على ما تقدم تقرر املحكمة ادانة 

الظنينة بجرم التهريب اجلمركي واحلكم عليها مبا يلي:-

1- غرامة جزائية 50 دينار والر�ضوم عماًل باملادة 206/اأ من قانون 

اجلمارك.

قانون  من   31 باملادة  عماًل  والر�ضوم  دينار   200 جزائية  غرامة   -2

تنفيذ  عقوبات   72 باملادة  وعماًل  املبيعات  على  العامة  ال�ضريبة 

دينار   200 الغرامة  وهي   الظنينة  ال�ضد  اجلزائية  العقوبة 

والر�ضوم. 

فل�ض   800 و  دينار   )4573( مقدارها  جمركية  بغرامة  الزامها   -3

باملادة  عماًل  اجلمركية  للر�ضوم  بال�ضافة  القية  مثلي  بواقع 

و  دينار   799 مقدارها  وبغرامة  اجلمارك  قانون  من  206/ب/2 

قانون  من   31 باملادة  عماًل  املبيعات  �ضريبة  مثلي  بواقع  فل�ض   200

عن  وذلك  مدين  تعوي�ض  مبثابة  املبيعات  على  العامة  ال�ضريبة 

من  كونها  بها  املت�ضرف  اجلمركي  البيان  حمتويات  الب�ضاعة 

الب�ضائع املمنوعة.

4- الزامها بغرامة مقدارها )2494( دينار و 800 فل�ض بدل م�ضادرة 

مو�ضوع  اجلمركي  البيان  حمتويات  من  بها  املت�ضرف  الب�ضاعة 

باملادة  عماًل  اجلمركية  للر�ضوم  بال�ضافة  القيمة  بواقع  الدعوى 

206/ج من قانون اجلمارك.

فل�ض   500 و  دينار   )1039( مقدارها  جمركية  بغرامة  الزامها   -5

الر�ضوم اجلمركية اقل من ن�ضف  القيمة كون مثلي  بواقع ن�ضف 

وغرامة  اجلمارك  قانون  من  206/ب/3  باملادة  عماًل  القيمة 

املبيعات  �ضريبة  مثلي  بواقع  فل�ض   200 و  دينار   799 مقدارها 

وذلك  املبيعات  على  العامة  ال�ضريبة  قانون  من   31 باملادة  عماًل 

عن الب�ضائع امل�ضبوطة مو�ضوع الدعوى مبثابة تعوي�ض مدين.

باملادة  عماًل  الدعوى  مو�ضوع  امل�ضبوطة  الب�ضاعة  م�ضادرة   -6

206/ج من قانون اجلمارك.

نوع اجلرم: تهريب

نوع احلكم:غيابي

حمكمة �ل�شتئناف �ل�شريبية

مذكرة تبليغ موعد جل�شة للم�شتاأنف �شده

رقم �لدعوى 18-81/)2020-248( - 

�شجل عام  �لهيئة/�لقا�شي: �لهيئة �لثانية

ا�ضم امل�ضتاأنف �ضده وعنوانه:

 1- ر�يق خالد �بو ن�شره �مل�شوؤول عن 

�د�رة �مل�شتكى عليها �لوىل و�ملفو�ش 

عنها.

 2- �شركة حبوب �ل�شمال لتجارة 

�لعالف. 3- �مين عبد �هلل نوفل نوفل.

ق�ضري/البنيات/ ام  عمان/منطقة 

الهاتف:  املقابلني/رقم  املقابلني/حي 

0799082777/4200258

املوافق  الثنني  يوم  ح�ضورك  يقت�ضي 

يف  للنظر   09:00 ال�ضاعة   2020/3/23

ال�ضتئناف املقدم من امل�ضتاأنف احلق العام.

ويف حال تخلفك عن احل�ضور ت�ضري عليكم 

ا�ضول  قانون  يف  عليها  املن�ضو�ض  الحكام 

املحاكمات املدنية .

حمكمة �ل�شتئناف �ل�شريبية

مذكرة تبليغ موعد جل�شة للم�شتاأنف �شده

رقم �لدعوى 18-81/)2020-270( - 

�شجل عام  �لهيئة/�لقا�شي: �لهيئة �لثانية

ا�ضم امل�ضتاأنف �ضده وعنوانه:

 1- معن رجب حممد قطي�شات.

 2- �شركة �لو�شائط �ملرئية للت�شميم.

 3- �بر�هيم حممود �بر�هيم ديان.

الهاتف:  رقم   - ال�ضابع  عمان/الدوار 

0799111470

املوافق  الثنني  يوم  ح�ضورك  يقت�ضي 

يف  للنظر   09:00 ال�ضاعة   2020/3/23

ال�ضتئناف املقدم من امل�ضتاأنف احلق العام.

ويف حال تخلفكم عن احل�ضور ت�ضري عليكم 

ا�ضول  قانون  يف  عليها  املن�ضو�ض  الحكام 

املحاكمات املدنية .

حمكمة بد�ية جز�ء - جنح �جلمارك

مذكرة علم وخرب تبليغ �عالم جز�ئي �شادرة عن 

حمكمة بد�ية جز�ء - جنح �جلمارك

رقم �لق�شية وتاريخ �شدور �لقر�ر: 17-48/)177-

2005( - جز�ء  تاريخ �شدور �لقر�ر: 2009/12/20

م�شتكي: د�ئرة �جلمارك �لعامة و�آخرون.

ا�ضم املحكوم عليه:

 �حمد �شربي عي�شى �جليو�شي.
الرقم الوطني: 9721023011

الزرقاء/الزواهرة/�ض.  تبليغه:  املطلوب  عنوان 

الرازي/قرب دوار ابو الراتب.

خال�ضة احلكم: وعليه وتاأ�ضي�ضًا على ما تقدم تقرر 

املحكمة ما يلي:

بغرامة  والت�ضامن  بالتكافل  الظنينني  الزام   -1

تعوي�ض  مبثابة  دينار   124.550 مقدارها  جمركية 

مدين للدائرة بواقع مثلي القيمة + الر�ضوم عن مادة 

من  235/ب/2  باملادة  عماًل  حم�ضورة  كونها  ال�ضولر 

قانون اجلمارك رقم 16 ل�ضنة 1983.

بغرامة  والت�ضامن  بالتكافل  الظنينني  الزام   -2

بدل  والر�ضوم  القيمة  بواقع  دينار   71.550 مقدارها 

م�ضادرة مادة ال�ضولر املهربة عماًل باملادة 235/ج.

نوع اجلرم:تهرب �ضريبي - تهريب.

نوع احلكم: مبثابة الوجاهي

مذكرة تبليغ موعد جل�شة للم�شتاأنف �شده

�شادرة عن حمكمة ��شتئناف �جلمارك 

رقم �لدعوى 2020/155 ��شتئناف جز�ء 

هيئة  �لقا�شي �لرئي�ش �شليم �حلبا�شنه  

املطلوب تبليغ امل�ضتاأنف �ضده : 

1- �حمد عبد �لرحمن يو�شف 

�شتات 

جمهول مكان القامة 

املوافق  الثنني  يوم  ح�ضورك  يقت�ضي 

للنظر  �ضباحا   التا�ضعة  ال�ضاعة   2020/3/23

مدعي  امل�ضتاأنف  من  املقدم  ال�ضتئناف  يف 

عام اجلمارك بال�ضافة لوظيفته ويف حال 

الحكام  عليك  ت�ضري  احل�ضور  عن  تخلفك 

املحاكمات  ا�ضول  قانون  يف  عليها  املن�ضو�ض 

اجلزائية.

حمكمة بد�ية جز�ء - جنح �ل�شريبة 

مذكرة تبليغ ظنني / بالن�شر 

رقم �لدعوى 47 - 17 / )524 - 

2020( - �شجل عام �لهيئة/�لقا�شي  

لبنى علي بركات �لبر�هيم 

ا�ضم الظنني

 1- �شركة �لهلية �لت�شامنية لد�رة 

�مل�شاريع

 2- م�شطفى عبد �لرحيم ر�شيد �خلما�ش     

العمر 10 �ضنة 

 ***/  / التل  و�ضفي  �ضارع   / عمان  العنوان 

غري مقبو�ض عليه - رقم الهاتف : 5537098

التهمة تهرب �ضريبي  

املوافق  الثالثاء   يوم  ح�ضورك  يقت�ضي 

2020/3/17 ال�ضاعة 9:00 

اقامها  التي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك احلق العام وم�ضتكي

فاإذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك 

الأحكام املن�ضو�ض عليها يف قانون اجلمارك  

وقانون ا�ضول املحاكمات اجلزائية.

حمكمة بد�ية جز�ء - جنح �ل�شريبة 

مذكرة تبليغ ظنني / بالن�شر 

رقم �لدعوى 47 - 17 / )523 - 

2020( - �شجل عام �لهيئة/�لقا�شي  

لبنى علي بركات �لبر�هيم 
ا�ضم الظنني

 1- بهجت عثمان حممد �بو يو�شف مفو�ش 

بالتوقيع عن �مل�شتكى عليها

 2- �شركة دبلن لال�شتري�د و�لت�شدير 
املهنة موظف جمرك العقبة 

العمر 58 �ضنة 

العنوان عمان / تالع العلي / بجانب م�ضجد 

 : الهاتف  رقم   -  10 رقم  منزل   / الرو�ضة 

0795692092

التهمة تهرب �ضريبي 

املوافق  الثالثاء   يوم  ح�ضورك  يقت�ضي 

2020/3/17 ال�ضاعة 9:00 

اقامها  التي  اأعاله  رقم  الدعوى  يف  للنظر 

عليك احلق العام وم�ضتكي

فاإذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك 

الأحكام املن�ضو�ض عليها يف قانون اجلمارك  

وقانون ا�ضول املحاكمات اجلزائية.

حمكمة �ل�شتئناف �ل�شريبية

مذكرة تبليغ موعد جل�شة للم�شتاأنف �شده

رقم �لدعوى 18-81/)2020-303( - 

�شجل عام  �لهيئة/�لقا�شي: �لهيئة �لثانية

ا�ضم امل�ضتاأنف �ضده وعنوانه:

 1- عي�شى عطا عي�شى �لزياد�ت ب�شفته �مل�شوؤول عن 

�د�رة �مل�شتكى عليها �لوىل و�ملفو�ش بالتوقيع عنها يف 

�لمور �ملالية و�لد�رية و�لق�شائية  و�لخرى.

 2- حممد عطا عي�شى �لزياد�ت.

 3- �شركة �ملتفوقون للمعار�ش و�ل�شو�ق �لدولية.

عمان/حي الروابي/�ضارع عبد اهلل غو�ضة/

رقم الهاتف: 5829771

املوافق  الربعاء  يوم  ح�ضورك  يقت�ضي 

يف  للنظر   09:00 ال�ضاعة   2020/3/25

ال�ضتئناف املقدم من امل�ضتاأنف احلق العام.

ويف حال تخلفكم عن احل�ضور ت�ضري عليكم 

ا�ضول  قانون  يف  عليها  املن�ضو�ض  الحكام 

املحاكمات املدنية .

مذكرة تبليغ موعد جل�شة للم�شتاأنف �شده

�شادرة عن حمكمة ��شتئناف �جلمارك 

رقم �لدعوى 2020/151 ��شتئاف جز�ء 

هيئة  �لقا�شي �لرئي�ش �شليم �حلبا�شنه  

املطلوب تبليغ امل�ضتاأنف �ضده : 

1- لوؤي زهري عبد �لوهاب �لبغال 

جمهول مكان القامة 

املوافق  الثنني  يوم  ح�ضورك  يقت�ضي 

للنظر  �ضباحا   التا�ضعة  ال�ضاعة   2020/3/23

مدعي  امل�ضتاأنف  من  املقدم  ال�ضتئناف  يف 

عام اجلمارك بال�ضافة لوظيفته ويف حال 

الحكام  عليك  ت�ضري  احل�ضور  عن  تخلفك 

املحاكمات  ا�ضول  قانون  يف  عليها  املن�ضو�ض 

اجلزائية.

حمكمة بد�ية جز�ء - جنح �جلمارك

مذكرة علم وخرب تبليغ �عالم جز�ئي �شادرة عن 

حمكمة بد�ية جز�ء - جنح �جلمارك

رقم �لق�شية وتاريخ �شدور �لقر�ر: 17-48/)893-

2015( - �شجل عام

تاريخ �شدور �لقر�ر: 2016/3/30
م�ضتكي: دائرة اجلمارك العامة واآخرون.

ا�ضم املحكوم عليه:

 1- �حمد ح�شن �شليمان ولد علي

 2- حممود يو�شف �حمد عطيه.
9811053609 الرقم الوطني:  

حليمة  الزرقاء/الغويرية/�ض.  تبليغه:  املطلوب  عنوان 

ال�ضعدية/قرب بقالة ابو حامت.

املحكمة  تقرر  تقدم  ما  على  وتاأ�ضي�ضًا  وعليه  احلكم:  خال�ضة 

ما يلي:

اجلزائية  املحاكمات  ا�ضول  قانون  من   177 املادة  باحكام  عماًل   -1

 203 املواد  لحكام  خالفًا  اجلمركي  التهريب  بجرم  الظنني  ادانة 

العامة  ال�ضريبة  من  التهرب  وجرم  اجلمارك  قانون  من   204 و 

للمبيعات واحلكم على كل ظنني منهم بالغرامة 50 دينار والر�ضوم 

قانون  من   206 املادة  باحكام  عماًل  اجلمركي  التهريب  جرم  عن 

من   31 باملادة  عماًل  وذلك  والر�ضوم  دينار   200 والغرامة  اجلمارك 

قانون ال�ضريبة العامة على املبيعات رقم 6 ل�ضنة 1994.

جمركية  غرامة  بدفع  والت�ضامن  بالتكافل  الظنني  الزام   -2

القيمة  ن�ضف  كون  القيمة  ن�ضف  بواقع  دينار   22000 مقدارها 

قانون  من  206/ب/3  املادة  باحكام  عماًل  الر�ضوم  مثلي  من  اكرث 

اجلمارك مبثابة تعوي�ض مدين لدائرة اجلمارك علمًا اأن القيمة 

هي 44000 دينار ون�ضفها هو 22000 دينار والر�ضوم هي 10560 دينار 

ومثليها هو 21120 دينار لذا فان �ضنف القيمة هي الواجبة احلكم 

يف هذا املجال.

3- الزام الظنني بالتكافل والت�ضامن بدفع غرامة مقدارها 17460 

دينار بواقع مثلي �ضريبة املبيعات مبثابة تعوي�ض مدين لدائرة 

�ضريبة املبيعات عماًل باأحكام املادة 31 من قانون ال�ضريبة العامة 

على املبيعات علمًا ان ال�ضريبة هي 8730 دينار.

4- الزام الظنني بالتكافل والت�ضامن بدفع غرامة مقدارها 54560 

الر�ضوم   +  44000 القيمة  بواقع  النق�ض  عن  م�ضادرة  بدل  دينار 

قانون  من  206/ج  املادة  باحكام  عماًل  دينار   54560  = دينار   10560

اجلمارك.

نوع اجلرم:تهريب

نوع احلكم:غيابي

مذكرة تبليغ قر�ر للم�شتاأنف �شده

�شادرة عن حمكمة ��شتئناف �جلمارك

رقم �لدعوى: 2019/68 ��شتئناف جز�ء

هيئة �جلمارك �ل�شتئنافية �لثانية

1- موؤ�ش�شة هبة حممود عربي �أحمد

2- هبة حممود عربي �أحمد

وعليه وتاأ�ضي�ضًا على ما تقدم وعماًل باأحكام املادة )269( من قانون 

امل�ضتاأنف  القرار  ف�ضخ  املحكمة  تقرر  اجلزائية  املحاكمات  اأ�ضول 

وبذات الوقت وعماًل باأحكام املادة )234( من ذات القانون تعديل 

التهريب  جنحة  من  �ضدهما  امل�ضتاأنف  اإىل  امل�ضندة  التهمة  و�ضف 

اجلمركي خالفًا لأحكام املادة )203( من قانون اجلمارك رقم 20 

ل�ضنة 1998 اإىل خمالفة اأحكام املادة )199/خ( من قانون اجلمارك 

)199/خ(  املادة  باأحكام  وعماًل  الوقت  وبذات   2018 ل�ضنة   33 رقم 

من ذات القانون احلكم بتغرمي امل�ضتاأنف �ضدهما مبلغ 500 دينار 

واإعادة الأوراق اإىل م�ضدرها.

قراراً �ضدر وجاهيًا بحق امل�ضتاأنف م�ضاعد النائب العام اجلمركي 

ح�ضرة  با�ضم  علنًا  واأفهم  �ضدر  �ضدهما  امل�ضتاأنف  بحق  وغيابيًا 

احل�ضني  ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  الها�ضمية  اجلاللة  �ضاحب 

املعظم بتاريخ 2020/1/27م.

حمكمة بد�ية جز�ء - جنح �جلمارك

مذكرة علم وخرب تبليغ �عالم جز�ئي �شادرة عن 

حمكمة بد�ية جز�ء - جنح �جلمارك

رقم �لق�شية وتاريخ �شدور �لقر�ر: 17-48/)74-

2015( - �شجل عام

تاريخ �شدور �لقر�ر: 2019/1/31
م�ضتكي: دائرة اجلمارك العامة واآخرون.

ا�ضم املحكوم عليه: 

حممد ناجي �بر�هيم عبد �لد�مي.
9681037253 الرقم الوطني:  

عنوان املطلوب تبليغه: ****/عمان

املحكمة  تقرر  تقدم  ما  على  وتاأ�ضي�ضًا  وعليه  احلكم:  خال�ضة 

ما يلي:-

 )50( تغرميه  اجلمارك  قانون  من  206/اأ  املادة  باحكام  عماًل   -1

دينار والر�ضوم.

2- عماًل باملادة 31 من قانون ال�ضريبة العامة على املبيعات تغرميه 

)200( دينار والر�ضوم.

بالتكافل  الزامهم  اجلمارك  قانون  من  206/ب/3  باملادة  عماًل   -3

والت�ضامن بغرامة جمركية مقدارها )15545( دينار بواقع ن�ضف 

تعوي�ض  مبثابة  القيمة  ن�ضف  من  اقل  الر�ضوم  مثلي  كون  القيمة 

مدين لدائرة اجلمارك.

4- عماًل باملادة 31 من قانون ال�ضريبة العامة على املبيعات الزامهم 

بواقع  دينار   )10943.68( مقدارها  بغرامة  والت�ضامن  بالتكافل 

مثلي �ضريبة املبيعات مبثابة تعوي�ض مدين.

بالتكافل  الزامهم  اجلمارك  قانون  من  206/ج  باملادة  عماًل   -5

والت�ضامن بغرامة مقدارها )34199(  دينار بدل م�ضادرة الب�ضاعة 

املهربة بواقع القيمة بال�ضافة للر�ضوم اجلمركية املوحدة.

بالتكافل  الزامهم  اجلمارك  قانون  من  206/د  باملادة  عماًل   -6

م�ضادرة  بدل  فل�ض   5 و  دينار   )7772( مقدارها  بغرامة  والت�ضامن 

و�ضائط النقل بواقع 25% من قيمة الب�ضائع مو�ضوع هذه الدعوى 

لتعدد و�ضائل النقل التي ا�ضتعملت بالتهريب.

بالتكافل  الزامهم  اجلمارك  قانون  من  206/د  باملادة  عماًل   -7

م�ضادرة  بدل  دينار   )7772.5( مقدارها  بغرامة  والت�ضامن 

 ٪25 بواقع  الق�ضرة(  )احلاويات  بالتهريب  امل�ضتخدمة  احلاويات 

التي  احلاويات  لتعدد  الق�ضية  هذه  مو�ضوع  الب�ضائع  قيمة  من 

ا�ضتعملت بالتهريب.

نوع اجلرم: تهريب 

نوع احلكم:مبثابة الوجاهي

حمكمة بداية جزاء - جنح اجلمارك

مذكرة علم وخرب تبليغ �إعالم جز�ئي �شادرة

عن حمكمة بد�ية جز�ء - جنح �جلمارك

رقم �لق�شية وتاريخ �شدور �لقر�ر: 17-48/)724-

2019(-�شجل عام

تاريخ �شدور �لقر�ر: 2019/9/11
م�ضتكي: دائرة اجلمارك العامة واآخرون

ا�ضم املحكوم عليه:

 1- �شركة ��شماعيل �شعود �أبو م�شرف 

و�شريكه
الرقم الوطني: 7666

2- ��شماعيل �شعود ��شماعيل �أبو م�شرف
القانوين  واملمثل  الظنني  عمان/بوا�ضطة  تبليغه:  املطلوب  عنوان 

عمان/وادي  وعنوانه:  م�ضرف  اأبو  ا�ضماعيل  �ضعود  ا�ضماعيل  لها 

الن�ضر/قرب مطاحن ال�ضكايف/رقم الهاتف )0796667391(

املحكمة  تقرر  تقدم  ما  على  وتاأ�ضي�ضًا  وعليه  احلكم:  خال�ضة 

واحلكم  اإليه  امل�ضند  اجلمركي  التهريب  بجرم  الظنينني  اإدانة 

عليه مبا يلي:- 

من  )206/اأ(  باملادة  عماًل  والر�ضوم  دينار   50 منهما  كاًل  تغرمي   -1

قانون اجلمارك.

من   )31( باملادة  عماًل  والر�ضوم  دينار   200 منهما  كاًل  تغرمي   -2

قانون ال�ضريبة العامة على املبيعات0

وعمال باملادة )72( عقوبات تنفيذ العقوبة اجلزائية الأ�ضد بحق 

كل واحد من الظنينني وهي الغرامة 200 دينار والر�ضوم.

3- اإلزامهما بالتكافل والت�ضامن بغرامة جمركية مقدارها )2907( 

دينار مبثابة تعوي�ض مدين بواقع مثلي الر�ضوم اجلمركية.

دينار   )7505( مقدارها  بغرامة  والت�ضامن  بالتكافل  اإلزامهما   -4

و)120( فل�ض مبثابة تعوي�ض مدين بواقع مثلي �ضريبة املبيعات.

مقدارها  جمركية  بغرامة  والت�ضامن  بالتكافل  اإلزامهما   -5

)23453( دينار و)500( فل�ض بدل م�ضادرة.

نوع اجلرم: تهريب.

نوع احلكم: غيابي.

�نذ�ر بالعودة �ىل �لعمل

علي جميل عبا�ش حرب

فندق  يف  عملكم  موقع  عن  لتغيبكم  نظرا 

جراند ميلينيوم

عن  تزيد  ملده  و   2020/03/03 تاريخ   منذ 

ع�ضرة ايام متتاليه

و عليه وا�ضتنادا لحكام املاده )28/هـ(

ننذرك  فاأننا  الأردين  العمل  قانون  من 

بالعودة اىل عملك خالل مدة

ذلك  خالف  و  تاريخه  من  �ضاعه   24 اق�ضاها 

فاإننا �ضتقوم باإنهاء

اإ�ضعار  دون  عملكم  من  ف�ضلكم  و  خدماتكم 

و دون

اأدنى م�ضوؤولية على عاتق  الفندق و الرجوع

عليكم و مطالبتكم باحلقوق املرتتبة لها

جتاهكم مبا يتفق و القانون.

�إنذ�ر بالعودة للعمل

�إىل �ل�شائق: 

حممد �بر�هيم ح�شن �حلليقاوي

عملك  مركز  عن  تغيبت  حيث 

متتالية  اأيام  ع�ضرة  من  لأكثـر 

وحتى   2020/3/5 من  اعتباراً 

م�ضروع  �ضبب  بدون  تاريخه 

ننذرك  فاإننا  مقبول،  عذر  اأو 

ثالثة  خالل  عملك  اإىل  بالعودة 

الإعالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  اأيام 

عن  مف�ضوًل  تعترب  ذلك  وخالف 

الفقرة  لأحكام  ا�ضتناداً  العمل 

قانون  من   )28( املادة  من  )هـ( 

 8 رقم  الأردين  والعمال  العمل 

ل�ضنة 1996 وتعديالته.

�شركة �شجاب �ل�شناعية



اخطار �صادر عن دائرة

تنفيذ    الر�صيفة  

  رقم الدعوى11-13  )1621 - 2019 

( – �صجل عام -  ك

ا�سم املحكوم عليه / املدين

 ر�صوان حممود خليل املومني   
الر�سيفة – ياجوز – خلف م�ست�سفى في�سل 

رقم االعالم / ال�سند التنفيذي:   1 

حمل �سدوره تنفيذ  الر�سيفة 

املحكوم به / الدين : 3300

املحاماة  واتعاب  امل�ساريف  و  الر�سوم  و  دينار 

ان وجدت و الفائدة ان وجدت   يجب عليك 

ان توؤدي خالل خم�سة ع�سر يوما تلي تاريخ 

 / له  املحكوم  اىل  االخطار  هذا  تبليغك 

الدائن 

علي عي�سى مفلح احل�سبان 

املدة  هذه  انق�ست  واذا  اعاله  املبني  املبلغ 

الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور  الدين  توؤد  ومل 

مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم   . القانونية 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

ماأمور التنفيذ  الر�صيفة 

مذكرة تبليغ حكم �صادرة عن حمكمة �صلح حقوق عمان     

رقم الدعوى5-1 /)28441 - 2019( – �صجل عام

تاريخ احلكم :  01/29 /2020 

حممود  احلفيظ  عبد  �سحر   : وعنوانه  التبليغ  طالب 

الكيالين 

التطوير  ا�سكان  الدبابه-  دوار   – طرببور  عمان/ 

احل�سري – رقم الهاتف : 0777374163

وكيله اال�ستاذ : احمد حممد عبداهلل املومني   

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

�صائد �صميح فهمي اخلطيب
 – ال�سريح  – �سارع  الربكة  – حي  العلي  تالع  عمان/ 

م�سروحات دائرة االحوال املدنية واجلوازات

خال�سة احلكم : 

اواًل:  عمال باأحكام املواد )256 و 257 و 276( من القانون 

االلزامي  التاأمني  نظام  من  13/ب(  )3و  املواد  و  املدين  

)�سائد  عليهما  املدعى  الزام   2010 ل�سنة   12 رقم 

العربية  و  )�سركة املجموعة  �سميح فهمي اخلطيب( 

االردنية للتامني(  باأن يوؤديا على الت�سامم للمدعية 

قدره  و  مبلغ  الكيالين(  حممود  احلفيظ  عبد  )�سحر 

)690(  دينار.

املواد )161و166 و167( من قانون  باأحكام  ثانيًا: عمال 

اأ�سول املحاكمات املدنية واملادة )46( من قانون نقابة 

الت�سامم  �سبيل  على  عليهما  املدعى  ت�سمني  املحامني 

اتعاب  بدل  دينار   )35( مبلغ  و  وامل�ساريف  الر�سوم 

حماماه للمدعية والفائدة القانونية بواقع )9%( من 

تاريخ املطالبة و حتى ال�سداد التام.

اخطار �صادر عن دائرة

تنفيذ    عمان  

  رقم الدعوى11-5  )3254 - 2020 

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

بكر عبد الرحيم عزيز بكر  
عمان – ال�سمي�ساين – حدائق امللك عبداهلل 

االوروبية  االردنية  �سركة  الثاين-بناية 

للت�أمني ط 5

رقم االعالم / ال�سند التنفيذي:   

حمل �سدوره تنفيذ  عمان 

املحكوم به / الدين : 13476

ع�سر  خم�سة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

اىل  االخطار  هذا  تبليغك  تاريخ  تلي  يوما 

املحكوم له / الدائن 

زياد قا�سم نور نور  

وحممد  الب�ستاوي  يو�سف  املحامي  وكيلها 

القالب 0782811188

املدة  هذه  انق�ست  واذا  اعاله  املبني  املبلغ 

الت�سوية  تعر�ض  او  املذكور  الدين  توؤد  ومل 

مببا�سرة  التنفيذ  دائرة  �ستقوم   . القانونية 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

ماأمور التنفيذ  عمان 

مذكرة تبليغ حكم �صادرة عن حمكمة �صلح حقوق عمان     

رقم الدعوى5-1 /)24914 - 2019( – �صجل عام

تاريخ احلكم :  11/26 /2019 
طالب التبليغ : �سركة امنيه للهواتف املتنقله

القالب  وحممد  الب�ستاوي  يو�سف  املحامي  وكيلها 

0781777770

وعنوانه  : عمان – �سويفيه – �سارع باري�ض – جممع 

23- طابق االول

وكيله اال�ستاذ : يو�سف حممد عبد ال�سالم العمري

املطلوب تبليغه :

 ح�صني نظمي جمعه قا�صم
ال�سفارة  خلف  �سقرة  وادي  �سارع   / عمان   : عنوانه 

الليبيه عمارة 15

خال�سة احلكم : 

بناء على ما �سبق ولكل ما تقدم تقرر املحكمة احلكم 

مبا يلي  : 

االأحكام  جملة  من   1818 املادة  باأحكام  عماًل    : اواًل 

املدين   القانون  من  2/199و202(   87( واملواد  العدلية 

اإلزام  البينات  قانون  من  3/13/د(  و  و11   10( واملواد 

يدفعوا  باأن  والتكافل  بالت�سامن  عليهم  املدعى 

للمدعيه مبلغا وقدره )8229.59( دينار .

املواد 164 و 166 و 167 من قانون  ثانيا:  عمال باحكام 

نقابة  قانون  من   46 واملادة  املدنية  املحاكمات  ا�سول 

والتكافل  بالت�سامن  عليهم  املدعى  ت�سمني  املحامني 

تاريخ  من  القانونية  والفائدة  وامل�ساريف  الر�سوم 

 )411( ومبلغ  التام  ال�سداد  وحتى  الق�سائية  املطالبة 

دينار بدل اتعاب حماماة 

بحق  الوجاهي   ومبثابة  املدعي  بحق  وجاهيًا  قراراً 

املدعى عليهم قاباًل لالعرتا�ض �سدر وافهم علنًا

الثاين  اهلل  عبد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  با�سم 

بن احل�سني املعظم

حفظه اهلل ورعاه بتاريخ 2019/11/26

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�صر 

رقم الدعوى : 2-1 )4380-2019( �صجل عام

تاريخ احلكم : 2019/11/24 

طالب التبليغ وعنوانه : ح�سني �سحاده حمدان عتيق

عمان / ام احلريان خلف البنك االهلي قرب ثانويه البنيات 

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

دروي�ش م�صطفى عبد الرحمن جالب 
عمان / القوي�سمة مقابل كازية القهيوي �سارع حممد املنور احلديد 

فوق �سيدلية الو�سيم

خال�سة احلكم :

لهذا وتاأ�سي�سا على ما تقدم  تقرر املحكمة ما يلي : 

واملواد  العدلية،  االأحكام  جملة  من   )1818( املادة  باأحكام  عماًل    .1

واملادة  املدين  القانون  من  و675(  و1/202  و665  و658  و246   87(

من  )10و11(  واملادتني  وامل�ستاأجرين  املالكني  قانون  من  )5/ب/1( 

قانون البينات، اإلزام املدعى عليه  باأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره 

)1735( دينار. 

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

والفائدة  وامل�ساريف  الر�سوم  عليه  املدعى  ت�سمني  املدنية 

وحتى    2019/11/13 بتاريخ  الواقع  املطالبة  تاريخ  من  القانونية 

ال�سداد التام.

املدنية  املحاكمات  اأ�سول  قانون  من   )166( املادة  " باحكام  عمال   .3

مببلغ  عليه  املدعي  الزام  املحامني  نقابة  قانون  من   )46( واملادة 

)86،75(  دينار اتعاب حماماة .

عليه  املدعى  بحق  الوجاهي  ومبثابة  املدعي  بحق  وجاهيا  قراراً 

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

امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني حفظه اهلل

املوافق 2019/11/24 .

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق اجليزة

مذكرة تبليغ حكم – بالن�صر 

رقم الدعوى : 9-1 )31-2019( �صجل عام

تاريخ احلكم : 2019/10/7

طالب التبليغ وعنوانه : عبد املعطي حممد عتيق الهبيدي

عمان / احلي الغربي – مقابل م�سجد اوي�ض

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

�صركة ال�صرق االو�صط لتكنولوجيا البيئة حمدوده 

امل�صوؤوليه

اجليزة / العبديل �سارع امللك ح�سني جممع عقاركو بناية رقم 222 

طابق 9 �سركة ايكتور تريد مقابل امل�ست�سفى اال�سالمي 

خال�سة احلكم :

لذلك، وهديًا مبا تقدم تقرر املحكمة احلكم مبا يلي :

واملواد  العدلية  االأحكام  جملة  من   1818 املادة  باأحكام  عماًل   : اأوال 

46 و 60 و 61 و 63 من قانون العمل اإلزام املدعى عليها �سركة ال�سرق 

االو�سط لتكنولوجيا البيئة ذ.م.م باأن تدفع للمدعي عبد املعطي 

ورد  فل�ض  دينارو500   2875 وقدره  مبلغًا  الهبيدي  عتيق  حممد 

املطالبة فيما زاد عن ذلك.

املدنية  املحاكمات  اأ�سول  قانون  من   167 املادة  باأحكام  عماًل   : ثانيا 

اإقامة  تاريخ  من  القانونية  بالفائدة  االوىل  عليها  املدعى  اإلزام 

الدعوى يف 2018/9/16وحتى ال�سداد التام .                 

ثالثا : عماًل باأحكام املادة )161( من قانون اأ�سول املحاكمات املدنية 

ت�سمني املدعى عليها امل�ساريف. 

املحاكمات  اأ�سول  قانون  من   )166( املادتني  باأحكام  عماًل   : رابعا 

املدنية و)4/46( من قانون نقابة املحامني الزام املدعى عليها مببلغ 

135 دينار بدل اأتعاب حماماة تدفع للمدعي.

عليها  املدعى  بحق  الوجاهي  مبثابة  املدعي  بحق  وجاهيا  حكما 

احل�سني  بن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  با�سم  �سدر  لالعرتا�ض  قابال 

بتاريخ 2019/10/7

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�صر 

رقم الدعوى : 2-1 )356-2020( �صجل عام

تاريخ احلكم : 2020/2/20 

للكهرباء  فينو�ض  �سركة   : وعنوانه  التبليغ  طالب 

واالناره

عمان / املحطة �سوق لكهرباء �سركة فينو�ض للكهرباء  

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

لوؤي عو�ش يو�صف عبد الهادي
بجانب  والتلفزيون  االذاعة  �سارع  املقابلني   / عمان 

جربي جممع العرب 

خال�سة احلكم :

لذا وتاأ�سي�سًا على ما تقدم تقرر املحكمة ما يلي:

االأحكام  جملة  من   )1818( املادة  باأحكام  1-عمال 

واملواد  التجارة  قانون  من  )260و263(  واملواد  العدلية 

باأن  عليه  املدعى  اإلزام  البينات  قانون  من  )10و11( 

 )1212( والبالغ  به  املدعى  املبلغ  للمدعية  يدفع 

دينار.

2-عمال باأحكام املواد )161و166و167( من قانون اأ�سول 

نقابه  قانون  من   )  4/46( واملادة  املدنية  املحاكمات 

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

القانونية  الفائدة  و  حماماة  اأتعاب  دينار   )61( مبلغ 

عليه  امل�سحوب  البنك  على  ال�سيك  عر�ض  تاريخ  من 

وحتى ال�سداد التام.

بحق  الوجاهي  ومبثابة  املدعية  بحق  وجاهيًا  حكما 

ح�سرة  با�سم  �سدر  لالعرتا�ض  قاباًل  عليه  املدعى 

احل�سني  بن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  اجلاللة  �ساحب 

بتاريخ 2020/2/20.

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )7098- 2019( 

�صجل عام ك

ا�سم املحكوم عليه / املدين :

ثائر غالب خليل زيدان
حي  العني  را�ض  عمان   / عمان  العنوان: 

الرو�سة �سارع احلاج ح�سن التون�سي بالقرب 

من كلية حطني

رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 4 ، 5 ، 3 ، 1 ، 

  7 ، 6 ، 8 ، 10 ، 9 ، 2

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�سوم  دينار   1500  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

حممود عزت حممد ابو زيد

املبلغ املبني اعاله 

واذا انق�ست هذه املدة ومل توؤد الدين املذكور 

دائرة  �ستقوم  القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او 

القانونية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق جنوب عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�صر 

رقم الدعوى : 2-1 )1048-2019( �صجل عام

تاريخ احلكم : 2020/1/15 
طالب التبليغ وعنوانه : نبيل خالد �سحاده �سالح

ال�سمال  على  الطلوع  اول  احلديد  جبل  طلوع  القوي�سمة   / عمان 

معر�ض ال�سلوادي لالخ�ساب  

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

بهاء نافذ يو�صف ابو عمر
كنبايات  تنجيد  م�سغل  الهنا  ع�ض  مطعم  خلف  القوي�سمة   / عمان 

يعمل يف نف�ض امل�سغل كمعلم ل�سنع الكنبايات

خال�سة احلكم :

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

اأواًل:- عماًل باأحكام املادتني )10 و1/11( من قانون البينات، وعماًل 

من   )1818( واملادة  التجارة،  قانون  من  و261(   181( املادتني  باأحكام 

جملة االأحكام العدلية اإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغًا 

وقدره )2950( دينار .

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

اإلزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�ساريف.

ثالثًا:- عماًل باأحكام املادة )166( من قانون اأ�سول املحاكمات املدنية 

واملادة )4/46( من قانون نقابة املحامني النظاميني االأردنيني اإلزام 

املدعى عليه باأداء مبلغ )147.5( دينار بدل اأتعاب حماماة . 

املحاكمات  اأ�سول  قانون  من   )167( املادة  باأحكام  عماًل  رابعًا:- 

القانونية بواقع )9%( وذلك  اإلزام املدعى عليه بالفائدة  املدنية 

امل�سحوب  البنك  على  الدعوى  مو�سوع  ال�سيكات  عر�ض  تاريخ  من 

عليه وحتى ال�سداد التام .

خام�سًا:- عماًل باأحكام املادة )7/ اأ/4( من قانون التنفيذ رقم )25( 

ل�سنة )2007( تقرر املحكمة احلكم على املدعى عليه بغرامة تعادل 

اململكة  خزينة  ل�سالح  كلها  تدفع  به  املنازع  الدين  قيمة  خم�ض 

االأردنية الها�سمية . 

حكمًا وجاهيًا بحق املدعي و مبثابة الوجاهي بحق املدعى عليه

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

امللك عبد اهلل  الثاين ابن احل�سني املعظم

بتاريخ 2020/1/15

وزارة العدل

دائرة تنفيذ عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-5 )9194- 

2020( �صجل عام ك
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

رافت نظام حممد قا�صم
�سارع  ال�سويفية  عمان   / عمان  العنوان: 

الذهب بناية 15 مقابل �سكجها للمجوهرات

رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 1 

تاريخه : 

حمل �سدوره : تنفيذ عمان

والر�سوم  دينار   15000  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

رفاء علي عبد املجيد �سراف

املبلغ املبني اعاله

واذا انق�ست هذه املدة ومل توؤد الدين املذكور 

دائرة  �ستقوم  القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او 

القانونية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ عمان

وزارة العدل

دائرة تنفيذ الغور ال�صايف

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-43 / )748- 2019( 

�صجل عام ك

ا�سم املحكوم عليه / املدين :

رائد توفيق علي قعدان
يف  يعمل  ال�سايف  غور   / اجلنوبية  االغوار  العنوان: 

�سركة الطني

رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 0

تاريخه : 2020/2/2

حمل �سدوره : تنفيذ الغور ال�سايف

وامل�ساريف  والر�سوم  دينار   541  : الدين  به  املحكوم 

واتعاب املحاماة ان وجدت والفائدة ان وجدت

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

تبليغك هذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

عبد الرزاق �سليمان �سالمه ابو �سعيليك

املبلغ املبني اعاله

او  املذكور  الدين  توؤد  ومل  املدة  هذه  انق�ست  واذا 

التنفيذ  دائرة  �ستقوم  القانونية  الت�سوية  تعر�ض 

الالزمة  التنفيذية  القانونية  املعامالت  مببا�سرة 

قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ الغور ال�صايف

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق اجليزة

مذكرة تبليغ حكم – بالن�صر 

رقم الدعوى : 9-1 )531-2019( �صجل عام

تاريخ احلكم : 2019/12/29
طالب التبليغ وعنوانه : حممد توفيق احمد دماطي           

عمان / النزهه مقابل خمابز ال�سلتاوي

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

حمود �صاهر حممد الفايز
اجليزة / ال�سارع الرئي�سي جممع بنك اال�سكان مياه املطار

خال�سة احلكم :

لكل ذلك، وهديًا مبا تقدم تقرر املحكمة احلكم مبا يلي :

ف�سخ  املدين  القانون  من  و249(   246( املادتني  باأحكام  عماًل   : اأواًل 

�ساهر  حمود  عليه  املدعى  واإلزام  الدعوى  مو�سوع  االإيجار  عقد 

توفيق  حممد  للمدعي  وت�سليمه  املاأجور  باإخالء  الفايز  حممد 

احمد دماطي خاليًا من ال�سواغل.

اإلزام  املدين  القانون  من  و202(   199( املادتني  باأحكام  عماًل   : ثانيًا 

بدل  دينارا   1400 وقدره  مبلغًا  للمدعية  يدفع  باأن  عليه  املدعى 

اأجور م�ستحقة.

املدنية  املحاكمات  اأ�سول  قانون  من   167 املادة  باأحكام  عماًل   : ثالثًا 

اإلزام املدعى عليه بالفائدة القانونية من تاريخ املطالبة الق�سائية 

يف 2019/11/12 وحتى ال�سداد التام .

املدنية  املحاكمات  اأ�سول  قانون  من  املادة 161  باأحكام  عماًل   : رابعًا 

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

املحاكمات  اأ�سول  قانون  من   )166( املادتني  باأحكام  عماًل   : خام�سًا 

املدنية و)46( من قانون نقابة املحامني ت�سمني املدعى عليه مبلغ 

واملطالبة  الف�سخ  الدعوى  �سقي  عن  حماماة  اأتعاب  بدل  دينارا   190

باالأجور.

الوجاهي  مبثابة  لال�ستئناف  قابال  املدعي  بحق  وجاهيًا  حكمًا 

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

الثاين بن احل�سني بتاريخ  امللك عبد اهلل  ح�سرة �ساحب اجلاللة 

2019/12/29

وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-2 )1477- 

2020( �صجل عام �ش
ا�سم املحكوم عليه / املدين :

حممد ح�صني ح�صني ابو مو�صى
امللعب  طلوع  القوي�سمة   / عمان  العنوان: 

عمارة مقابل م�سجد ابو مو�سى

-59(  /  1-2  : التنفيذي  ال�سند  االعالم  رقم 

2020( – �سجل عام 

تاريخه : 2020/1/21

حمل �سدوره : تنفيذ جنوب عمان

والر�سوم  دينار   2000  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

حممد امني احمد �سليمان ال�سوابكه 

املبلغ املبني اعاله 

واذا انق�ست هذه املدة ومل توؤد الدين املذكور 

دائرة  �ستقوم  القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او 

القانونية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ جنوب عمان

وزارة العدل

دائرة تنفيذ الغور ال�صايف

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/ بالن�صر

رقم الدعوى التنفيذية : 11-43 / )747- 2019( 

�صجل عام ك

ا�سم املحكوم عليه / املدين :

رائد حممد حاج ح�صن التزارين
ال�سايف  غور   / اجلنوبية  االغوار  العنوان: 

قرب النادي

رقم االعالم ال�سند التنفيذي : 0

تاريخه : 2020/3/12

حمل �سدوره : تنفيذ الغور ال�سايف

والر�سوم  دينار   732  : الدين  به  املحكوم 

وجدت  ان  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

والفائدة ان وجدت

ع�سر  خم�سه  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

يوما تلي تبليغك هذا 

االخطار اىل املحكوم له / الدائن : 

عبد الرزاق �سليمان �سالمه ابو �سعيليك

املبلغ املبني اعاله

واذا انق�ست هذه املدة ومل توؤد الدين املذكور 

دائرة  �ستقوم  القانونية  الت�سوية  تعر�ض  او 

القانونية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ الغور ال�صايف

وزارة العدل

حمكمه �صلح حقوق �صمال عمان

مذكرة تبليغ حكم – بالن�صر 

رقم الدعوى : 1-1 )7246-2019( �صجل عام

تاريخ احلكم : 2020/2/26 

طالب التبليغ وعنوانه : �ساري حممد حممود العطي      

عمان / اجلبل ال�سمايل ال�سرع الرئي�سي �سوبر ماركت 

العطي

املطلوب تبليغه وعنوانه : 

راكان حممود قا�صم الب�صري
 – رانيا  امللكة   – الدوريات  ا�ساره   – عمان   / عمان 

ال�سحرور 30

خال�سة احلكم :

لذا وتاأ�سي�سًا على ما تقدم تقرر املحكمة ما يلي: 

البينات  قانون  من   11 و   10 املواد  باحكام  عماًل  اأواًل: 

ال�سيك  على  عليه  املدعى  توقيع  باثبات  احلكم 

املكتبي مو�سوع الدعوى التنفيذية 2019/5438 ك  .  

ثانيًا: ت�سمني املدعى عليه ر�سوم الدعوى وم�ساريفها 

باحكام  عمال  حماماة   اأتعاب  بدل  دينار   375 ومبلغ 

و  املدنية  املحاكمات  ا�سول  قانون  من   166 و   161 املواد 

املادة 4/46 من قانون نقابة املحامني وعدم احلكم باأي 

فائدة قانونية.

بحق  الوجاهي  مبثابة  و  املدعي  بحق  وجاهيًا  قراراً 

املدعى عليه قابال لالعرتا�ض �سدر وافهم علنًا با�سم 

اهلل  عبد  امللك  الها�سمية  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة 

الثاين ابن احل�سني املعظم حفظه اهلل ورعاه بتاريخ 

.2020/2/26

ا�صعار بالعودة للعمل

املوظف: 

حممود حمدان زعيم ال�صلمان

9921004896

نظرا لغيابك عن العمل اكرث من 

عذر  دون  متتالية  ايام  ع�سرة 

العودة  ب�سرورة  ننذرك  فاننا 

من  ايام  ثالثة  خالل  عملك  اىل 

تاريخ ن�سر هذا االعالن واح�سار 

�سوف  فانك  واال  غيابك  يربر  ما 

تعترب فاقد لوظيفتك وحقوقك 

ا�ستنادا 

من  هـ(  فقرة   28  ( املادة  الحكام 

 8 رقم  االردين  العمل  قانون 

ل�سنة 1996 وتعديالته.

املنذر/ �سركة 

وجتهيز  لذبح  اخلري  �صركة 

وت�صويق الدواجن

اعالن بيع  باملزاد العلني 

�صادر عن دائرة تنفيذ غرب عمان

 يف الق�صية التنفيذية رقم 2018/603 ع
العلني  للمزاد  مطروح  باأنه  للعموم  يعلن 

الق�سية  يف  الدائرة  هذه  طريق  وعن 

التنفيذية املتكونة بني 

املحكوم له    : ال�سركة املتكاملة لبيع املركبات 

ذ.م.م   

وكيلها املحامي �سليمان اأبو عتمة

واملدين اجمد قا�سم حممد عطااهلل      

والعائدة      )  60  -62312( رقم  املركبة  

للمحكوم عليه

اجمد قا�سم حممد عطااهلل

تنك   : هي  املركبة  اأو�ساف  باأن  علما 

مر�سيد�ض ACTORS 2544  نقل ماء موديل 

2010  املركبة م�سبوطة لدى كراج امل�سرق 

الدخول  باملزاد  اال�سرتاك  يرغب  من  فعلى 

اخلا�ض  االلكرتونية  املزادات  موقع  اىل 

بوزارة العدل

ودفع   https://auctions.moj.gov.jo  

من  اإلكرتوين  ب�سكل  التاأمني  مبلغ   %10

  39000 والبالغة  للمركبة  املقدرة  القيمة 

يوم  وحتى  االإعالن  تاريخ  من  وذلك  دينار  

2020/3/19 ال�ساعة  00 : 2  علمًا بان الر�سوم 

والطوابع والداللة تعود على امل�سرتي 

ماأمور تنفيذ غرب عمان

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�صريبة

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�صر

رقم الدعوى: 17-47/)2020-525(-

�صجل عام

الهيئة/القا�صي: لبنى علي بركات 

االبراهيم

ا�سم الظنني:

 اليا�ش جورج اليا�ش طنو�ش

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

غري مقبو�ض عليه - رقم الهاتف: 5818744

التهمة: تهرب �سريبي

املوافق  الثالثاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

رقم  الدعوى  يف  للنظر   9 ال�ساعة   2019/3/17

اأعاله التي اأقامها عليك احلق العام وم�ستكي

بحقك  تنفذ  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاإذا 

اجلمارك  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االأحكام 

وقانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية.

دائرة تنفيذ البادية ال�صمالية

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/بالن�صر

رقم الدعوى التنفيذية 11-57/)134-

2020(-�صجل عام-ك

ا�سم املحكوم عليه/املدين: 

�صالح ا�صماعيل �صالح عبد اهلل

عنوانه: الرمثا - احلي اجلنوبي

تاريخه: 2020/3/15

حمل �سدوره: تنفيذ البادية ال�سمالية

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

تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار اإىل املحكوم 

ال�سرفات  حامد  مطرود  حممد  له/الدائن 

املبلغ املبني اأعاله

واإذا انق�ست هذه املدة ومل توؤد الدين املذكور 

دائرة  �ستقوم  القانونية  الت�سوية  تعر�ض  اأو 

التنفيذية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ 

الالزمة قانونًا بحقك.

ماأمور التنفيذ البادية ال�صمالية

املحكمة ال�صرعية يف عمان الق�صايا 

الرقم 2019/17690

املوافق 2020/3/12

اعالن تبليغ جل�صة م�صاحلة 

بالن�صر 

املحكمة عمان ال�صرعية الق�صايا 

القا�صي فهمي عواد ابو حماد 
اىل املدعى عليه

 احمد ن�صر يو�صف العطار
له  اقامة  حمل  واآخر  االقامة  حمل  جمهول   

�سكن  قرب  الر�سيد  �ساحية  يف  الكائن  عمان 

اميمه بالقرب من �سركة ا�سواق غادة اخر�ست 

 2019/17690 ا�سا�ض  الدعوى  يف  تقرر  لقد 

واملقامة  والنزاع  لل�سقاق  تفريق  ومو�سوعها 

اخال�ض  املدعية  زوجتك  قبل  من  عليك 

م�ساحلة  جل�سة  عقد  مقداد  اهلل  عبد  حممد 

االحد  يوم  وذلك  املحكمة  قبل  من  بينكما 

يف  �سباحا  التا�سعة  ال�ساعة  م   2020/3/29

مقابل  العبديل  عمان  الق�سايا  عمان  حمكمة 

جمل�ض النواب .

لذا عليك احل�سور يف الزمان واملكان املحددين 

�سيجري  واال  بينكما  لل�سلح  اجلهد  لبذل 

جرى  وعليه  ال�سرعي  االيجاب  بحقك 

يف  حتريرا  اال�سول  ح�سب  ذلك  تبليغك 

2020/3/12 م .

قا�صي عمان ال�صرعي/ الق�صايا 

فهمي عواد ابو حماد

حمكمة بداية جزاء - جنح ال�صريبة

مذكرة تبليغ ظنني/بالن�صر

رقم الدعوى: 17-47/)2020-526(-

�صجل عام

الهيئة/القا�صي: لبنى علي بركات 

االبراهيم

ا�سم الظنني:

 1- �صركة اأحمد فتحي علي و�صريكه

العمر: 14 �سنة

2- حممد فتحي اأحمد علي

3- اأحمد فتحي اأحمد علي

العنوان: عمان - املدينة الريا�سية - �سارع بن 

ر�سيق القريواين - رقم الهاتف: 0787826666

التهمة: تهرب �سريبي

املوافق  الثالثاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي 

رقم  الدعوى  يف  للنظر   9 ال�ساعة   2019/3/17

اأعاله التي اأقامها عليك احلق العام وم�ستكي

بحقك  تنفذ  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاإذا 

اجلمارك  قانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االأحكام 

وقانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية.

مذكرة تبليغ حكم / بالن�صر 

�صادرة عن حمكمة �صلح جزاء الزرقاء

رقم الدعوى: 10 – 3 ) 11350 – 2019 (  �صجل عام

تاريخ احلكم 31/ 2019/12
طالب التبليغ وعنوانه

ايهاب رافع احمد عبد الرازق

الزرقاء/ جممع البلدية ال�سناعي – خلف ال�سفوي – منجرة الوادي 

االخ�سر – رقم الهاتف 0797967781 

وكيله اال�ستاذ ح�سان علي ح�سن اجلمل

املطلوب تبليغه وعنوانه

عبد الرحمن �صامي حممد اجلوهري
مقابل   – ال�سناعي  البلدية  جممع   – اجلديدة  الزرقاء   / الزرقاء 

ال�سيفوي

خال�سة احلكم:

لذلك وتاأ�سي�سًا  على ما تقدم تقرر املحكمة  ما يلي :-

1-عماًل باأحكام املادة  )177 ( من قانون ا�سول املحاكمات اجلزائية 

ا�سدار  بجرم  ال�سخ�سي  باحلق  عليه  املدعى  عليه  امل�ستكي  ادانة 

قانون  من   )  421  ( املادة  الحكام  خالفًا  ر�سيد  يقابله  ال  �سيك 

العقوبات مكرر اربع مرات و احلكم عليه عماًل باحكام املادة ذاتها 

عن  والر�سوم  دينار  مائة  والغرامة  والر�سوم  واحد  �سنة  باحلب�ض 

احدى  تنفيذ  املحكمة  تقرر  عقوبات   72 باملادة  وعمال  جرم  كل 

مائة  والغرامة  والر�سوم  �سنة  مدة  احلب�ض  وهي  بحقه  العقوبات 

دينار والر�سوم .

ثانيًا : بالن�سبة لل�سق احلقوقي  وحيث ان ال�سق املدين يدور وجودا 

وعدما مع ال�سق اجلزائي وحيث ثبت ارتكاب امل�ستكى عليه املدعى 

وعمال  املحكمة  تقرر  اليه  امل�سند  للجرم  ال�سخ�سي  باحلق  عليه 

باحكام املواد ) 185 و 260 و 263/اأ و 278 ( من قانون التجارة  و ) 10 

و 11 ( من قانون البينات و ) 161 و 166 ( من قانون ا�سول املحاكمات 

املدنية واملادة 46/4 من قانون نقابة املحامني احلكم بالزام امل�ستكى 

باحلق  االدعاء  بقيمة  ال�سخ�سي  باحلق  عليه  املدعى  عليه 

وامل�ساريف  الر�سوم  وت�سمينه  دينار   )2850  ( البالغة  ال�سخ�سي 

ومبلغ 90 دينار اتعاب حماماة والفائدة القانونية من تاريخ عر�ض 

ال�سيكات على البنك امل�سحوب عليه وحتى ال�سداد التام . 

ال�سخ�سي  باحلق  عليه  املدعي  عليه   امل�ستكى  بحق  غيابيُا  حكمًا 

قاباًل  احلقوقي  ال�سق  عن  الوجاهي  ومبثابة  اجلزائي  ال�سق  عن 

امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  با�سم  علنا  وافهم  �سدر  لالعرتا�ض  

عبداهلل الثاين بن احل�سني املعظم يف 2019/12/31

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه

�صادرة عن حمكمة �صلح حقوق عمان

رقم الدعوى: 1-5/)2020-4162(-

�صجل عام

الهيئة: القا�صي هبة غازي حممد املومني

االأوقاف/دائرة  وزارة  التبليغ:  طالب 

ها�سم  املحامي  وكيلها  االأوقاف  اأموال  تنمية 

الظهريات

املطلوب تبليغه:

 1- اأحمد ف�صي علي القناوي

2- هزاع عبد الكرمي فيا�ش اأبو ري�صه

العنوان: جمهويل االقامة حاليًا

املحكمة  قلم  مراجعة  عليكم  يقت�سي 

ال�ستالم الئحة الدعوى ومرفقاتها ويقت�سي 

يوم  عمان  حقوق  �سلح  ملحكمة  ح�سوركم 

االأربعاء املوافق 2020/3/18 ال�ساعة التا�سعة 

�سباحًا للنظر يف الدعوى رقم اأعاله، والتي 

االأوقاف/دائرة  وزارة  املدعي  عليكم  اأقامها 

حت�سروا  مل  فاإذا  االأوقاف،  اأموال  تنمية 

االأحكام  عليكم  تطبق  املحدد  باملوعد 

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

وقانون اأ�سول املحاكمات املدنية.

اإنذار اىل العامل

عبد اهلل ح�صن ح�صني جنديه

ابراج  �سركة  لدى  العمل  عن  لتغيبك  نظراً 

العرب للمقاوالت دون مربر اأكثـر من ع�سرة 

فان   ،2020/3/5 تاريخ  منذ  متتالية  اأيام 

لعملك  العودة  ب�سرورة  تنذرك  ال�سركة 

هذا  ن�سر  تاريخ  من  ايام  ثالث  خالل  لديها 

لعملك  فاقداً  تعترب  ذلك  وبعك�ض  االنذار 

من  28/هـ  رقم  املادة  الحكام  �سنداً  وذلك 

قانون العمل االردين.

�صركة ابراج العرب للمقاوالت




