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المفتمح  لم ب ك مك  -5555555555 -للحساب رقمم: 2258444رقم:للشيك  :بناءا على السند التنفيذي 

 شممدا ع عمم م المم فا   لمم ام الرقممي   ح   قمم حالمرفممب ك عممين المكممان الفالحممو حالت ميممو الريفيممو حكالممو 

 . 99/09/2018المؤرخو في: 

 .   21/09/2018 ضائي المؤرخ في: مكتك ا  حن المحضر ال نع تبليغ سند تنفيذيبناء على 

 .   21/09/2018تكليغ تكليف كالحفاء شدا ع ع م ال فا ال ل ام الرقي  اح  ق  كتاريخ: بناء على 
ــى  ــ ـــاء عل ــهبنــ ــيد اونق ــ ــدام الر ــ ــ ــدفص انع ــ ــهادةعدم ال ــغ شــ ــ ــص تبلي ــ ــف  م ــاء:التكليــ ــ المممممؤرخ بالوف

ائي حال اضممي كمع فا المممالي مكتك ما  حممن المحضمر ال ضم نالقمما ر عم888/18رقمم: 21/09/2018فمي:
 ج اث ان مليحن حخمسمئو حخمسحن  لف  ي ار لزائمر  قيممو الشميك حكا ضمافو  2550000.00مكلغ: 

 الى المقاريف ال ضائيو.    
 . 27/09/2018محضر اللر  القا ر عن مكتب المحضر ال ضائي كتاريخ:  بعد األطالع على

 475/18رقم:  02/10/2018المؤرخ في: عين المكان األمر القا ر عن رئيس محكمو  ىلبناءا ع
 للم ين ل ب الغير.المتضمن حلز ما 

  ..المكان عين  محكمة ىلـد القضائي المحضر  جموعي اجدي / األستاذ نحن
  .عين المكان بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة مدير  رحنا لـ: 

الخاص  000000000000000 -:الحساب الك كي رقمعلى  اه    ا  لر  الحلز تحت ي ه عح كلغ
 2693206.00كما ي اكل المكلغ ا لمالي الم  ر كع:  عين المكان:  الساكن  ال   حمحعي  كالم ين:

 الشيكتمثل مكلغ التي   ي ار لزائر حمئتان ححستو   لف  حثالثو حتسلحنمئو اث ان مليحن حست ج 
     عاله. لفائ ع ال ائن الحالز المذكحر ذالت فيكا ضافو للمقاريف 

حقرح ا ل      يم ا علي  التقرف فيدا  ح تسليمدا للغير كل  الحلز لغايو ق حر  مر قضائي آخر 
ام ع ن ي  م تقريحا  م عين المكانم ير ك ك الفالحو حالت ميو الريفيو حكالو حعلى المحلحز ل ي  

طك ا ل  لل  ققاه ثما يو  يام التاليو من تكليغ  الرسمي الخعين المكا  اضي المختص ل ب محكمو ال 
 حا  اريو. حن ا لراءات الم  يوعمن قا ( 677) للما ع

ممن قما حن (669)حاثكاتا لما ت  م حرر ا هذا المحضر كحلز ما للم ين ل ب الغيمر كمل ذلمك عممال كالمما ع
يكلغ هممذا عحسم،محكمممو  حال  لالل ك مماءا علمى األمممر القما ر عممن رئميس حا  اريمو ا لمراءات الم  يممو
ت عاء الطممرف علحز عليمم  مقمححكا ك سممع ائن الحممالز حالمحلمحز ل يمم  حالممم ين المحمعالمحضمر الممى الم

لز حذلمك ليقمر  كمما ل يم  حمما عرتدا الحمعاله للحضحر  مام قاضمي المحكممو التمي ي ما ك ائمعالمذكحر  ع
 .حا  اريوم  يو من قا حن ا لراءات ال(682، 677)ا حك ا للميلترف ك  ط

 وإتباتا لما تقدم ول حة ماذكر أعاله حررنا هذا المحضر للعمل بموجبه وفقا للقانون.
  المحضر القضائي                                            المحجـوز لديـه         

  اجدي جموعياألستاذ/                                 مدير بنك الفالحة والتنمية الريفية 
                        . عين المكان وكالة       

 


