
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية      
  ي ي القضائالقضائ  لمحضرلمحضرالديوان العمومي لالديوان العمومي ل  

  جموعي جموعي   اجدياجدي  //  األستاذاألستاذ      

    عين المكانعين المكانمحضر قضائي لدى محكمة محضر قضائي لدى محكمة 
    عين المكانعين المكانشارع أول نوفمبر شارع أول نوفمبر الكائن ب: الكائن ب: 

     : :8888..6666..8888((033033 ) )الهاتفالهاتف        

 دتبليغ شهادة عدم الدفع إلنعدام الرصي محضر      

 تكليف بالوفاء      مع أو نقصه 
 القانون التجاري، من 536المـادة        

 ...... على الساعة: عشرة، ثمانية ألفين و سنة ..............شهر من..................  :اريخبت     2018_ _ _/فهرس رقم : 

 

 

 :بيـــن

 
  جموعي   اجدي

 

 و بيــن:

 
 اجدي جموعي

 .ناكعين المالمحضر القضائي لدى محكمة  جموعي   نحن األستاذ/ 
 والموقع أدناه  عين المكانومجلس قضاء بسكرة الكائن مقره بشارع أول نوفمبر 

   . عين المكان :)ة(ــاكــنـالســ  .  جموعي   اجدي:)ة(بناء على طلب السيد

 واإلدارية. من قانون اإلجراءات المدنية 613, 612 ،600بعد اإلطالع على المواد:

المفتوح لدى بنك  -0250258745 -للحساب رقم: 9514789523رقم: للشيك  التنفيذي السند ابناء

المؤرخة  شهادة عدم الدفع إلنعدام الرصيد أو نقصهوالمرفق ب عين المكانالتنمية الريفية وكالة الفالحة و

 . 88/09/2018في: 

   .عين المكان : لساكنا جموعي ياجد  :يدـكلفنا السبلغنا و
 ...................................................................................................مخــاطـبيــــن:

 .......................................... رقـم: .......................................... الحامل)لبطاقة الهوية(:

 .......................................... عـن: ............./............/...........صـــادرة بتاريخ:ال

  الوفاء بين أيدينا نحن المحضر القضائي مقابل وصل عن األداء: بالتنفيذ و

باإلضرافة للرى قيمرة الشري  جزائرري  دينار لفوخمسون أ اثنان مليون وخمس مئة دج 2550000.00بدفع مبلغ 

  التالية: المصاريف القضائية

 95000.00.دج حق تناسبي 

 1875.00 .دج محضر تكليف بالوفاء 

 1640.00.دج محضر تسليم التكليف 

 1774.00 .دج محضر تبليغ سند تنفيذي 

 1875.00 ولنتهاء التنفيذ دج محضر تسليم. 
( يوما من حصول التبليغ وفي حالة عدم الدفع ضمن 20بالدفع في أجل قدره) وأن هذا التبليغ يعد أمر

المهلة المذكورة أعاله ويمكن لحامل الصك المذكور أعاله وعن طريق القيام بأمر صادر في ذيل 
 عريضة يصدره رئيس المحكمة القيام بحجز وبيع أمالك المسحوب عليه .

 .اجدي جموعي :وعليه حررنا هذا المحضر بتبليغ السيد

( يومذذا و ف فذذجن  جذذرا از الحجذذز سذذو  تتيذذذ ضذذده تن يذذذا 20ضذذمن مهلذذة ) والوفذذا  وأنذذذرناه بالتسذذديد
                                                . من القانون التجاري 536ألحكام المادة 

 و لكي ال يجـهـل ما تقدم
   .نا نسخة من هذا المحضر للمخاطب الكل طبقا للقانونلذل  بلغنا كما ذكر أعاله وسلم ولثباتا

 المحضر القضائي                                        توقيع المبلغ له 

                                                                                         جموعي  اجدياألستاذ/                                                              
 


