
 
 

 2نموذج رقم 
 ه18/6/1441آخر تحديث                      مغيرةآل 

 تنفيذية تهميش على قرار/ صيغةطلب 

 املنازعات واملخالفات املصرفية والتمويليةسعادة أمين عام لجان 

 :ختم القرار بالصيغة التنفيذيةالتهميش على القرار و أدناه بيانات الدعوى والقرار الصادر فيها، آمل      

 مقدم الطلب:اسم 
 

 وكيل املدعى عليه     املدعى عليه                      كيل املدعي      و     املدعي      و               :صفته

 أتعهد أنا مقدم الطلب بأن جميع املعلومات صحيحة، وأنه لم يسبق لي تقديم طلب ختم تنفيذ أو تسلم نسخة قرار مختمة.

  التوقيع: ه14/                /                        تقديم الطلب:تاريخ 

 اآلتي: *يجب إرفاق

 أو عقد التأسيس بحسب األحوال. أو السجل التجاري  بطاقة الهويةنسخة من ( 1 

 .(تسلم األحكام /)التهميش على األحكام واملطالبة بالتنفيذ صالحية تتضمن  .-إن ُوجدت –( الوكالة 2 

 ( نسخة القرار محل طلب التهميش.3
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 الداخلي فقط: لالستخدام

 ه.14                      /                        /                                  املدعي نسخة القرارتسلم تاريخ 

 ه.14                /                      /                                          تاريخ تسلم املدعى عليه نسخة القرار

 ه.14                /                      /                                          تاريخ تمديد تسلم القرار إن وجد:

 ال. o نعم.           o : وجد اعتراضي

 ال. o نعم.           o صدر قرار االستئنافية:

 ال o نعم o ؟هل سبق ختم التنفيذ على القرار
 

 اسم املوظف املختص:

 

 التاريخ

                            /                  /14 

 التوقيع

 ال. o نعم.           o تحقق الصفة واملصلحة:

 ال. o نعم.           o التنفيذ:مناسبة املنطوق لختم 

 ال. o نعم.           o مشمول بالنفاذ املعجل:

 ال. o نعم.           o استحقاق الختم:

 مالحظات:

التوقيع   اسم املوظف املختص:

 والتاريخ:

 

 

 اعتماد مدير الشعبة
 

                            نعم   ال 
 التوقيع

 والتاريخ:

 

 

 مصرفية. o  رقم الدعوى:

o تمويلية 

 ه.14          /                     /                     القرار: صدور تاريخ   القرار: رقم

  املدعى عليه:  املدعي:


