
  صورة تنفيذية ثانية تسليمدعوى ة غصي _٢٨
 
 

  ........../ ......... / ......  الموافق ...................انه فى يوم
  

   .................... فىالمقيم ...................  /بناء على طلب السيد  
 المحامى الكائن ..................../ ومحله المختار مكتب االستاذ 

                       ................. فى
ـا ــة .......................انــ ــضر محكمـ                .................. محـ

  :واعلنتالجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعاله 
ـيم    ....................../السيد                ...........قـسم   ...................... فـى  المق

 .  .........................محافظة
  ........................./مخاطبا مع 

  باألتىهعلنتاو
ـاريخ                (   ) الــدائرة ........... أصــدرت محكمــة ....... / ..../  ....بت

ـد المعلـن اليـه ،           .......... لسنة  ......الحكم فى الدعوى رقم     لصالح الطالب ض
                 ........................... ب والقاضى منطوقه
  فقدت الصورة التنفيذية األولى التى تسلمها الطالب  .... / ... / ......وبتاريخ

 ، ........إدارى قـسم      ..........  لـسنة    ........ قام بتحرير المحضر رقم     لذلك ،
 .ثبات واقعة فقد الصورة التنفيذية األولى إل

 :  من قانون المرافعات على أنه ١٨٣دة وحيث تنص الما
 الصوره فى حال ضياع ال يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إال" 

  الـصورة    فى المنازعات المتعلقة بتسليم    وتحكم المحكمة التى أصدرت الحكم    االولى  
إلى خصمه  الخصوم  تعلن من أحد  بناء على صحيفةىالثانية عند ضياع األول التنفيذية
  "اآلخر

 الموضوع
 

ــسليم   ــوى ت دع
صورة تنفيذية ثانية   

         ......للحكم رقـم  
 .........لسنة 

ــبك ــب الطال   طل
 .مسئوليته تحت و

 وكيل الطالب
 

 المحامى



وهو األمر الذى حدا بالطالب إلى إقامة الدعوى الماثلة ابتغاء الحكم له باستالم             
 .  ............ لسنة .......... من الحكم الصادر فى الدعوى رقم صورة تنفيذية ثانية

 
 ناء عليهب

 اليه وسلمته انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعاله الى حيث المعلن
   الكائن مقرها    ...............صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة       

ـام      (     )  امام الدائرة   ..................  فى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فـى تم
           ...../ ......  / .....لموافـق ا .............. الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم      

 وذلك لسماع الحكم بتسليم الطالب صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر فى الدعوى
    ، مع حفظ كافـة         ....... /  .... /... والصادر بتاريخ    ........  لسنة     ........ رقم

 .الحقوق القانونية األخرى للطالب 
 /والجل العلم 

 
 مرافعات  من قانون ال ١٨٣   المواد:السند القانونى

 


