
 
ـدد  12اإلستشارة عـ  

 
��� ���ھ�  ��رع ا����� ���� ����ف و أ����� أن  كم الممثل القانونيتصل بإ��رئيس  المكتب     �"�!�  ا� ���� و ا�

مؤرخة في   00054645مضمنة تحت عـدد الجهوي  للصندوق  الوطني  للضمان  اإلجتماعي بالكاف أصدر بطاقة جبر 
بالصـــيغة  التنفيذيـة  مـن  طرف  والي  الكاف  بتفويض  من  وزير  الشؤون اإلجتماعية   و مكساة 2016جوان  20

 4 447, 921على دفع ما قدره الشركة و  المتضمنة جبر ) 1/2012( 2012ة  األولى  لسنة  بالثالثيالمتعلقة   هي و 
  دينارا دون الخطايا

  
بالشركة في الفترة الممتدة لصندوق  الوطني  للضمان  اإلجتماعي بالكاف حيث و بدون سابقية إتصال أحد أعوان او 

 04بتاريخ بن علي السيد  وسام   وقع إعالمها ببطاقة الجبر بواسطة  عدل  التنفيذ  بالكاف 2016و  2012بين 
   155دد حسب محضره عـ 2016أكتوبر 

  
��� الممثل القانونيطلب منكم ��� ا�,�� و �$+ ا*(�)�ء &��%� ا�$#�  �"�!�  ا� ���� و ا�)�- .��. إ����1� ا�-0/ 

 ��34�  6��3 ا��0�ل ا�� 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـدد  13اإلستشارة عـ  

 

سعاد و عرضت عليكم أن إبنتها أحالم  المتزوجة  من المدعو صالح الّرماح القاطن حاليا بشارع  حضرت لديكم المرأة 
أكتوبر  20توفيت  بتاريخ )   سنوات  06(و سنــدة ) سنوات   03(اإلستقالل بحمام سوسة  و لها إبنان  مــنه  علي 

  .و قد حاولت في العديد من المناسبات زيارة  حفيديها  إال  أنها  جوبهت  بالرفض  من طرف  والدهما  2015
  

  إجراءات قانونية قصد تمكينها من حق زيارة حفيديهــا طلبت منكم المرأة سعاد إتمام ما يتعين القيام به من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ـدد 14اإلستشارة عـ  

 

  حضر لديكم بتاريخ اليوم السيد صالح الفرحاتي
 

دينارا موضوع كتب  6850, 000أنه دائن تجاه المدعو عمار بن المختار القاطن بشارع الورد برأس الجبل بمبلغ مالي 
إّال أنه رفض خالصه  2014جانفي  15و قد حل أجل تسديد هذا الدين يوم  مضى و معرف باإلمضاء عليه من طرفيهم

 بتعلة أنه يمّر بضائقة مالية 

  
  

و لما كان  2015جانفي  03و أعلمكم أنه و بتاريخ بتاريخ الحادث سنة  17البالغ من العمر فؤاد كما حضر معه إبنه 
وليا قيادة دراجة عادية تعرض إلى حادث مرور بشارع الحبيب بورقيبة بزغوان تسببت فيه سيارة مؤمنة لدى شركة مت

و  B 20111155شركة خفية اإلسم مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة اإلبتدائية بزغوان تحت عدد " الوقاية "التأمين 
يوما ، و قد كلف محامي ثان قصد  90الراحة بـحددت مّدة قد أصيب بأضرار بدنية وقع تشخيصها بشهادة طبية أولية 

قضية للمطالبة بجبر هذه األضرار و أداء مصاريف المعالجة و التداوي منشورة حاليا أمام الدائرة المدنية القيام ب



يات إلى إال أنه في أوكد الحاج 2017جانفي  31ـدد و معينة حاليا بجلسة  55566بالمحكمة اإلبتدائية بزغوان تحت عـ
  دينارا قصد إجراء عملية جراحية لها عالقة بالحادث الذي تعرض إليه  6 000, 000مبلغ 

  
  

  : طلب منكم السيد صالح الفرحاتي إتمام جميع األعمال 
  قصد إلزام عمار بن المختار بتسديد الدين العامر بذمته: أوال 

دينارا لمجابهة مصاريف العملية الجراحية التي  6 000, 000بتسديد مبلغ  "الوقاية "شركة التأمين قصد إلزام : ثانيا 
  سيخضع لها إبنه 

 


