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مـنوح للـمدين سـتحق بـذمتـكم بالـتكـافل والتـضامـن عن (القـرض) ا نظـرا لعـدم قيـامكم بـتسـديد مـبلغ الـدين ا
ـصاريف اعاله والـبـالغ (١٥٨٤٠٠٠) ديـنار (مـلـيون وخـمـسـمائـة واربـعة وثـمـانـون الف دينـار) عـدا الـفوائـد وا
لسنة ـادة الثالـثة من قانـون حتصيل الـديون احلكـومية رقم ٥٦  ـلزم بـدفعه الى مصـرفنا واسـتنادا الى ا وا
ادة الـثانـية من الـقانـون اعاله انذركم بـوجوب تـسديد وجب ا مـنوحة لـي  ١٩٧٧ فـاني وحسب الـصالحيـة ا
ـتـرتـبة عـلـيه خالل عشـرة ايـام اعـتبـارا من الـيوم الـتـالي لـتبـلـغكم ـشار الـيه اعاله مع الـفـوائد ا مبـلغ الـدين ا
ادة اخلامسة الفقرة (١) من القانون باالنذار وبعكسه فسوف تتـخذ االجراءات القانونية الالزمة وفقا الحكام ا
نقـولة وذلك لتحـصيل مبلغ الدين نقولة والـغير ا ـذكور وذلك بوضع اشارة احلـجز التنفـيذي على اموالـكم ا ا

ولقد اعذر من انذر..
مع التقدير..

s¹b «d « ·dB

W UF « …—«œô«

w½u½UI « r I «

W½u¼d*«  «—UIF « lOÐË cOHM² « W³Fý

rþU  wŠU{ ÂU¼œ« Øs¹b*« v «

πμØ≤Ø±∑ Øœ Ø ¥≤ Ø“ Ø ∂≥μ Ø Â t½«uMŽ

‘u²MŠ ` U  bLŠ« qOHJ «

…d¹e'« V²J  Ød¼U « …—ULŽ ØwK¼ô« WF U'« vHA²  »d  ØlOÐd « Ÿ—Uý WF U'« wŠ t½«uMŽ

—«c½« ØÂ

منـوح للمدين ستـحق بذمتكـم بالتكـافل والتضـامن عن (تسهـيالت) ا نـظرا لعـدم قيامكم بـتسديـد مبلغ الـدين ا
اعـاله والبالغ (٥٤٣٥٠٤٣) دينـار (خمسـة مالي واربعـمائة وخـمسة وثالثـون الف وثالثة واربعـون دينار) عدا
ـادة الثـالـثـة من قـانون حتـصـيل الـديون ـلـزم بـدفـعه الى مـصـرفـنا واسـتـنـادا الى ا ـصـاريف وا الـفـوائد وا
ادة الثـانية من الـقانون اعاله ـوجب ا مـنوحة لي  احلكـومية رقم ٥٦ لـسنة ١٩٧٧ فـاني وحسب الصالحـية ا
ـتـرتبـة علـيه خالل عـشرة ايـام اعتـبارا من شـار اليـه اعاله مع الفـوائد ا انـذركم بـوجوب تـسديـد مبـلغ الـدين ا
ادة اخلامسة اليوم التـالي لتبلغكم بـاالنذار وبعكسه فسـوف تتخذ االجراءات القـانونية الالزمة وفقـا الحكام ا
نقولة وذلك نقولة والـغير ا ذكور وذلك بوضع اشارة احلـجز التنفيذي عـلى اموالكم ا الفقرة ( (1من القـانون ا

لتحصيل مبلغ الدين ولقد اعذر من انذر..
مع التقدير..
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