
 

  اجلمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة الشعبيـة                   
  الديوان العمومي للمحضر القضائي     

  ....... ................... /األستـاذ  

  ............ حمضر قضائي لدى حمكمة  

  ................. اختصاص مجلس قضاء 

      : ..................و الكائن مكتبه بـ 

  ورــف باحلضـــكليتحمضـر ال                                                  
  واإلداريــــة ةــراءات املدنيــــون اإلجــمن قان 19و  18 واداملــ                                                        

  

       ............: وعلى الساعـة............و ألفين سنة ..........:شهر من ................ :بتـاريخ 

 ..... مجلس قضاء............محضر قضائي لدى محكمة ............................. نحن األستاذ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ  المـــوقـــــع أدنــــــاه

  ....................................................................................الكائن مكتبه  بـ

     .........................../القائم في حقه األستاذ............................ ):ة(السيد  من  طلبوب

  .. .............................................................................. :الســـــاكـــن

  قانـون اإلجراءات المدنيــة واإلداريــة ن ـم 416و406،407، 19و 18  الموادبنـاء على 

  ..........................................................................:  )ة(لمدعول بلغنا وسلمنا

  ............................................................................ :الساكــن 

  ...................................: فتـهص................................. : مخــاطـبيــــن                                    

  ........... ..:....................... رقــم ...................................):لبطاقة الهوية(الحامل

   .................................. :  عـن  : ....................................ادرة بتاريــخ الصـــ

  :...................................مرفقا بنسخة من العريضة المسجلة بكتابة الضبط نسخة من هذا التكليف 

  .................................:  مجلس قضاء .....................: للحضور أمام محكمة وكلفناه                       

  ..................................: الغرفـــة   ..............................  : القســــــــم                    

  ............ ...............: ...  على الساعة: ....................... خ ــــاريـــبت                     

  للجواب على العريضة المرفقة بمحضرنا هذا : .......  من اجل قضية مجدولة تحت رقم           

  للتكليف بالحضور ، سيصدر حكم ) ها(بأنه في حالة عدم إمتثاله ) ا(ونبهنا المدعى عليه *         

  .من عناصر )ة(المدعى) تها(بناء على ما قدمه) ها(ضده           

          

  ما تقدمال جيهل  لكيو
نسخة من هذا المحضر للطالب الكل  طبقا   وإثباتا لذلك بلغنا وتكلمنا كما ذكر أعاله وسلمنا 

  . للقانون

  المحضر القضائي                               وبصمة المبلغ لهأتوقيع 

 09:      /رقم الملف 

                  09:    /رقم الفهرس 

            01ن/ق.م.و.غ



 

 اجلمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة الشعبيـة
  

  ديوان العمومي للمحضر القضائي  ال

  ......................  /األستـاذ

  ......... حمضر قضائي لدى حمكمة

  ,,,,,,,,,,,,,.اختصاص مجلس قضاء 

  تكليف بالوفاء معحمضر تبليغ امر اداء                  : ..................و الكائن مكتبه بـ
  املدنية و اإلدارية من قانون اإلجراءات  309و  308املادة (

  

 ...............وعلى الساعـة ............و ألفين سنة..........:شهر من............ :تـاريخب

 ..... مجلس قضاء............محضر قضائي لدى محكمة ........................ نحن األستاذ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ  المـــوقـــــع أدنــــــاه

  ................................................................................الكائن مكتبه  بـ

     ......................../القائم في حقه األستاذ............................ ):ة(وبطلب من  السيد 

  ............................... ...............................................: الســـــاكـــن

    .قانون اإلجراءات المدنية و اإلداريةمن ، 308، 416، 407، 406:الموادعلى  االطالع  بعد

  ) : ...............................................................ة(للمدعو  بلغنا وسلمنا

  ............................................: .............................بـ ) ة(الساكن 

          ..................................... :بنسخة من أمر األداء الصادر عن السيد رئيس  محكمة 

  ......................................:تحت رقم............................................  :بتاريخ 

  ............................................................................:  )ة(الى السيد  

  ..................................................................................:  )ة(الســاكـن 

  ــــــــــــــــــــــ :كما كلفناه بالوفاء ما بين أيدينا المبالغ اآلتية   

  ).....................التناسبية الحقوق........: ، المصاريف........:أصل الدين (   األرقام لمجموع بالحروف وا

وله حق االعتراض على  .من تاريخ التبليغيومـــا )  15(في أجل خمســة عشــر 

  .بطريق اإلستعجال أمام القاضي الذي أصدر األمر األجلاألداء خالل نفس  أمر

 ولكي ال جيـهـل ما تقدم                      
نسخة من هذا المحضر للمخاطب الكل  طبقا   وإثباتا لذلك بلغنا وتكلمنا كما ذكر أعاله وسلمنا 

  . للقانون

       المحضر القضائي                                    بلغ لهتوقيع أوبصمة الم

 09:       /رقم الملف

                  09:      /رقم الفهرس

            02ن/ق.م.و.غ



 

 يـةاجلمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة الشعب
   الديوان العمومي للمحضر القضائي  

  ..........................  /األستـاذ

  .......... حمضر قضائي لدى حمكمة

  ,,,,,,,,,,,,,.اختصاص مجلس قضاء.

      : ..................مكتبه بـو الكائن 

  عرض إيداعحمضر                            
  )من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  585و 584املواد (                                            

  

  ..............................................و ألفين سنة..........:شهر من............ :بتـاريخ                                        

 ..... مجلس قضاء............لدى محكمة  محضر قضائي........................ نحن األستاذ   

  ـــــــــــــــــــــــــــــ  المـــوقـــــع أدنــــــاه    

  ................................................................................الكائن مكتبه  بـ    

  :، و المقدم من طرف ...................: .......بناءا على طلب العرض المؤرخ في 

  اـغ من طرفنـو المبل)مضمون طلب العرض (المتضمن ............................ ):ة(السيد 

     .....................................................................بتاريخ  )الدائن(للمعروض عليه  

  ،  )هوية الدائن و موطنه ( و بعد رفض العرض من طرف الدائن المعروض عليه

  ).الدائن بهويته ( :لفائدة ) وصف الشيء المعروض ( حضر العارض إلى مكتبنا و أودع 

  من تاريخ هدا المحضر يمكن له استرجاع ) 01(أجل سنة  كما أخطرناه بأن بعد انقضاء

   . المبلغ أو الشيء المعروض و المودع بموجب أمر على عريضة

 دمولكي ال جيـهـل ما تق
الكل  طبقا    لطالبنسخة من هذا المحضر لوإثباتا لذلك بلغنا وتكلمنا كما ذكر أعاله وسلمنا 

  . للقانون

    المحضر القضائي                                    المودعتوقيع أوبصمة 

  

  

  

  

 09:       /رقم الملف

                  09:      /رقم الفهرس

            03ن/ق.م.و.غ



 

 اجلمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة الشعبيـة
   الديوان العمومي للمحضر القضائي  

  ..........................  /األستـاذ

  .......... حمضر قضائي لدى حمكمة

  ,,,,,,,,,,,,,.اختصاص مجلس قضاء.

      : ...............و الكائن مكتبه بـ

  حمضر عرض وفاء                                       
  )من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  585و 584املواد (                                                                       

  

  ..............................................و ألفين سنة..........:شهر من............ :بتـاريخ                                      

..... مجلس قضاء............ضر قضائي لدى محكمة ..............نحن األستاذ فهرس رقم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المـــوقــع أدنـــــاه

  ...................................................................................الكائن مكتبه  بـ

  .......................................................................... ):ة(بناءا على طلب السيد  

  ............................................................................................:الساكن بـ  

  . .)مضمون العرض حسب الطلب(الرامي إلى 

   . داريةقانون اإلجراءات المدنية و اإلمن 416إلى 407، 406، 585، 584:الموادبعد االطالع  على 

  ...................:............................المؤرخ في بلغنا العرض المقدم إلينا من طرف الطالب 

  ).شخصيا.........(........................................................................:.... إلى السيد

  ..................................أو في موطنه............................................:الساكن بـ 

    ....................:حسب تصريحه .....................) ياشخص المعني/ (مخـاطـبين

                      ............. :بتاريخ.............. الصادرة عن:.................... رقــم):لبطاقة الهوية(الحامل

  و عرضنا عليه في الحال 

  

     ......................................................بتاريخ ) الدائن(و المبلغ من طرفنا للمعروض عليه 

  ، ) هوية الدائن و موطنه ( و بعد رفض العرض من طرف الدائن المعروض عليه

  ).الدائن بهويته :(  لفائدة) وصف الشيء المعروض ( حضر العارض إلى مكتبنا و أودع 

  من تاريخ هدا المحضر يمكن له استرجاع ) 01(كما أخطرناه بأن بعد انقضاء أجل سنة 

  .  المبلغ أو الشيء المعروض و المودع بموجب أمر على عريضة

 ولكي ال جيـهـل ما تقدم
طبقا     نسخة من هذا المحضر للطالب الكلوإثباتا لذلك بلغنا وتكلمنا كما ذكر أعاله وسلمنا 

  . للقانون

  المحضر القضائي                                    توقيع أوبصمة المودع

 09:       /رقم الملف

                  09:      /رقم الفهرس

            04ن/ق.م.و.غ



 

  اجلمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة الشعبيـة                                              
 

  الديوان العمومي للمحضر القضائي

  .......................... /األستـاذ

  ......... ائي لدى حمكمةحمضر قض

  ,,,,,,,,,,,,,.اختصاص مجلس قضاء

  : ....................الكائن مكتبه بـ

  حمضـر تبليــغ حكم حضـوري
  من قانــون اإلجــــراءات املدنيــةواإلداريــــة 336املــادة 

  09:  /رقم الملف

  09:  /رقم الفهرس

  الساعة في..........(....../....../......)و فينأل سنة....... :شهر من...........  :بتـاريخ  

 ..... مجلس قضاء............محضر قضائي لدى محكمة ............................. نحن األستاذ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ  المـــوقـــــع أدنــــــاه

  ................................................................................الكائن مكتبه  بـ

   )ذكر من تقدم لطلب الخدمة..(بواسطة............................ ):ة(بطلب من  السيد   

  .............................................................................. : الســـــاكـــن

  من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  416 407، 406، 405، 336، 313،322:الموادبناءعلى  أحكام 

 ................................. :الحكم الحضوري الصادر عن محكمة/ وسلمنا نسخة من نابلغ

  .................................. :خ ــبتاري    ..................................: ...........القسم 

  .................................... :رقم الجدول    ....................................: رقم الفهرس 

                                    ........................................................................................:) ة(إلى السيد 

  ........................................................................................ :ـالساكن ب  

   : حسب تصريحه )المعني، أو من ينوبه، شخص معنوي ذكر صفته / (مخـاطـبين

  ..............بتاريخ   :...............الصادرة عن:.................... رقــم):لبطاقة الهوية(الحامل

ابتداء من تاريخ التبليغ إذا كان                        )01(بشهر واحد ن اجل الطعن باالستئناف محدد بأ وأعلمناه

إذا تم التبليغ في موطنه الحقيقي أو ) 02(للشخص ذاته ويمدد أجل االستئناف إلى شهرين 

  من قانـون اإلجــراءات المدنية واإلداريـة  336المختار طبقا لنص المادة 

  جيـهـل ما تقدمولكي ال 
نسخة من هذا المحضر للمخاطب الكل  طبقا   وإثباتا لذلك بلغنا وتكلمنا كما ذكر أعاله وسلمنا   

    للقانون

            05ن/ق.م.و.غ  المحضر القضائي                                     توقيع أوبصمة المستلم 

 09:       /رقم الملف

                  09:      /رقم الفهرس



 

  اجلمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة الشعبيـة
  القضائي  الديوان العمومي للمحضر 

  ..........................  /األستـاذ

  ......... حمضر قضائي لدى حمكمة

  ,,,,,,,,,,,,,.اختصاص مجلس قضاء.

  حمضـر تبليــغ حكم غيابـي              : ....................الذي مكتبه بـ

  من قانون اإلجراءات املدنيــةواإلداريـة 336و 329املواد   

  

  :.............وعلى الساعة .....(.../.../...)و ألفين سنة..........:شهر من............ :بتـاريخ

 ..... مجلس قضاء............محضر قضائي لدى محكمة ............................. نحن األستاذ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ  المـــوقـــــع أدنــــــاه

  ................................................................................الكائن مكتبه  بـ

     ......................../القائم في حقه األستاذ.............................. ):ة(وبطلب من  السيد 

  ........... ....................................................................: الســـــاكـــن

  من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  416و  407، 313،322،329،336،405،406:الموادبناء على 

  ..................................................................:  )ة(بلغنا وسلمنا للمدعـو   

  ..................................:فتــه................................. : مخــاطـبيــــن  

  :..................................  رقــم.......................................):لبطاقة الهوية(الحامل

  .................................. :عـن : .......................................الصـــادرة بتاريــخ 

  ...........................: ....القسم................  :لغيابي الصادر عن محكمةنسخة من الحكم ا

  ..................... :رقم الجدول......................: رقم الفهرس.......................  :بتاريخ 

. م.إ . ق( من 329من تاريـخ التبليغ  طبقا   للمادة   للمعارضة يسري)01(وأعلمناه بأن له اجل شهر

،وإال سقط حقه في ذلك    كمــا  أعلمناه أنه بعد انقضاء أجل المعارضة له أجــل شهر واحد )إ

          للطـعـن باإلستئنـاف إذا تم  ا  تبليـغ للحكـم إلـى الشخـص ذاتــه  ــــــــــــ

قي أو المختار طبقا لنص المادة إذا تم التبليغ في موطنه الحقي) 02(ويمدد أجل اإلستئناف إلى شهرين 

  ) إ .م.إ.ق( من 336

  ما تقدم  يـجهـللكي الو
نسخة من هذا المحضر للطالب الكل  طبقا   وإثباتا لذلك بلغنا وتكلمنا كما ذكر أعاله وسلمنا 

  . للقانون

                     06ن/ق.م.و.غ                 المحضر القضائي                               توقيع أوبصمة المبلغ له 

 09:       /رقم الملف

                  09:      /رقم الفهرس



 

  اجلمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة الشعبيـة     
 الديوان العمومي للمحضر القضائي

  .......................... /األستـاذ

  ......... حمضر قضائي لدى حمكمة

  ,,,,,,,,,,,,,.اختصاص مجلس قضاء

  : ....................الكائن مكتبه بـ

    ائـيحمضـر تبليـغ حكم حضـوري إبتدائي  

  من قانــون اإلجــراءات املدنيــةواإلداريـــة 354،  349:املــادة 

  

 :.........الساعة في..........(....../....../....)و ألفين سنة....... :شهر من...........  :بتـاريخ                                     

  ..... مجلس قضاء............ائي لدى محكمة محضر قض............................. نحن األستاذ 

   )ذكر من تقدم لطلب الخدمة..(بواسطة............................ ):ة(بطلب من  السيد   

  ..............................................................................: الســـــاكـــن

  ــــــــإ .م .إ . من ق 416، 407،  406، 405، 354، 349،  313:الموادبعد االطالع على 

  .................: بلغنا وسلمنا نسخة من الحكم الحضوري االبتدائي النهائي الصادر عن محكمة

  رقم الفهرس.............. :رقم الجدول...............  :بتاريخ :..............القسم  

  ........................................................................................... )ة(الى السيد

     ............................................................................:  )ة(السـاكــــــن 

  : حسب تصريحه )         المعني، أو من ينوبه، شخص معنوي ذكر صفته / (مخـاطـبين

  ............. :بتاريخ.............. الصادرة عن:.................... رقــم):اقة الهويةلبط(الحامل

  )01(بشهر واحد وأعلمناه  بــأن اجـــل الطعـــن باالستئناف محـدد 

ابتداء مـن تاريـخ التبليـغ الرسمـي للحكـم إلى الشخص ذاتـه ـــــــــــ                                     

ابتداء من تاريخ تبليغ ا اذا كان للشخص ذات ه ) 02(بأن أجل الطعن بالنقض محدد بشهرينوأعلمناه  

أشهر إذا تم التبليغ  في موطنه الحقيقي او المختار طبقا ) 03(و يمدد اجل الطعن بالنقض إلى ثالثة

  .اإلدارية من قانون اإلجراءات المدنية و  354لنص المادة 

 ولكي ال جيـهـل ما تقدم
نسخة من هذا المحضر للمخاطب الكل  طبقا   وإثباتا لذلك بلغنا وتكلمنا كما ذكر أعاله وسلمنا 

  .  للقانون

  المحضر القضائي                                    توقيع أوبصمة المستلم 

                                        

            07ن/ق.م.و.غ

  09:     /رقم الملف

                  09:   /رقم الفهرس



 

  اجلزائريـة الدميقراطيـة الشعبيـة اجلمهوريـة
 الديوان العمومي للمحضر القضائي

   .......................... /األستـاذ

  ......... حمضر قضائي لدى حمكمة

  ,,,,,,,,,,,,,.اختصاص مجلس قضاء

  : ....................الكائن مكتبه بـ

  حمضـر تبليـغ حكم غيابـي إبتـدائـي ائـي

  من قانــون اإلجــراءات املدنيــةواإلداريـــة 354،  349، 932:املــادة 

 الساعة في..........(....../....../......)و ألفين سنة....... :شهر من...........  :بتـاريخ

 ..... مجلس قضاء............محضر قضائي لدى محكمة ............................. نحن األستاذ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــاهالمـــوقـــــع أدن

  ......................................................................................الكائن مكتبه  بـ

   )ذكر من تقدم لطلب الخدمة..(بواسطة......................................... ):ة(بطلب من  السيد   

  .............................................................................: الســـــاكـــن

  إ .م .إ . من ق 416، 407، 406، 405، 355، 349،354، 328،329، 313،322:الموادبناء على    

  ........ ........................محضر قضائي لدى محكمة ............................. نحن األستاذ     

  المـــوقـــــع أدنــــــاه  ـــــــــــــــــــــــــــ

       :.....................القسم.............. .: ......بلغنــا   نسخة من الحكم الصادر عن محكمة

  ............: .........رقم الفهرس:.................. رقم الجدول: ...................... بتاريخ 

  .......................................) : ..............................................ة(الى السيد

  ) : ............................................................................ة(السـاكـــن

 :  حسب تصريحه   )       المعني، أو من ينوبه، شخص معنوي ذكر صفته / (مخـاطـبين

  ............بتاريخ  :.............الصادرة عن:....................رقــم ):لبطاقة الهوية(الحامل

،وإال )إ. م.إ. ق(من 329للمعارضة يسري  من تاريخ التبليغ  طبقا للمادة )01(وأعلمناه بأن له اجل شهر

لمعارضة له أجــل شهر واحد للطـعـن كمــا  أعلمناه أنه بعد انقضاء أجل ا سقط حقه في ذلك

) 02(باإلستئنـاف إذا تم  تبليـغ للحكـم إلـى الشخـص ذاتــه  ويمدد أجل اإلستئناف إلى شهرين 

  ) إ .م.إ.ق( من 336إذا تم التبليغ في موطنه الحقيقي أو المختار طبقا لنص المادة 

داء من  تاريخ انقضاء أجل  المعارضة  إذا للطعـن بالنقض ابت) 02(كما اعلمناه  بأن له اجل شهرين    

أشهر إذا تم  التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو )03(تم شخصيا، ويمدد اجل الطعن بالنقض إلىثالثة 
 ولكي ال جيـهـل ما تقدم.                            المختار  

  نا كما ذكر أعاله وسلمنا نسخة من هذا المحضر للمخاطب الكل  طبقا   للقانون  وإثباتا لذلك بلغنا وتكلم                                     

              المحضر القضائي                                                    توقيع أوبصمة المستلم 
             08 ن/ق.م.و.غ

 09:       /رقم الملف

                  09:      /رقم الفهرس



 

  اجلمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة الشعبيـة  
 الديوان العمومي للمحضر القضائي

   .......................... /ألستـاذا

  ......... حمضر قضائي لدى حمكمة

  ,,,,,,,,,,,,,.اختصاص مجلس قضاء

  : ....................الكائن مكتبه بـ

  حمضـر تبليـغ حكم غيابـي ائـي

  من قانــون اإلجــراءات املدنيــةواإلداريـــة 354،  349، 329:املــادة 

 الساعة في..........(....../....../......)و ألفين سنة....... :شهر من.... ....... :بتـاريخ  

 ..... مجلس قضاء............محضر قضائي لدى محكمة ............................. نحن األستاذ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ  المـــوقـــــع أدنــــــاه

  ................................................................................الكائن مكتبه  بـ

   )ذكر من تقدم لطلب الخدمة..(بواسطة............................ ):ة(بطلب من  السيد   

  .........................................................................: الســـــاكـــن

  إ .م .إ . من ق 416، 407، 406، 405، 355، 349،354، 328،329، 313،322:الموادبناء على 

  .............................. محضر قضائي لدى محكمة ............................. نحن األستاذ 

  المـــوقـــــع أدنــــــاه  ـــــــــــــــــــــــــ

.......... ......:..........القسم..................... :..بلغنــا   نسخة من الحكم الصادر عن محكمة

  .................: .........رقم الفهرس:.................. رقم الجدول: ...................... بتاريخ 

  .................................................) : .......................................ة(الى السيد

  ....................) : ...............................................................ة(السـاكـــن

 : حسب تصريحه )المعني، أو من ينوبه، شخص معنوي ذكر صفته / (مخـاطـبين

   ............:....بتاريخ:.............الصادرة عن :....................رقــم ):لبطاقة الهوية(الحامل

قانون من  329للمعارضة يسري  من تاريـخ التبليغ  طبقا للمادة )01(وأعلمناه بأن له اجل شهر

   ،وإال سقط حقه في ذلكاإلجراءات المدنية و اإلدارية 

للطعـن بالنقض ابتداء من  تاريخ انقضاء أجل  المعارضة  إذا ) 02(كما اعلمناه  بأن له اجل شهرين    
أشهر إذا تم  التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو )03(ثالثة  ويمدد اجل الطعن بالنقض إلىتم شخصيا، 

  .من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية  354المختار   طبقا للمادة 

 ولكي ال جيـهـل ما تقدم
  طبقا   للقانون   وإثباتا لذلك بلغنا وتكلمنا كما ذكر أعاله وسلمنا نسخة من هذا المحضر للمخاطب الكل   
 المحضر القضائي                                             توقيع أوبصمة المستلم                 

                  
            09 ن/ق.م.و.غ

 09:       /رقم الملف

                  09:      /رقم الفهرس



 

 

  اجلمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة الشعبيـة                                   
  

 الديوان العمومي للمحضر القضائي

  .......................... /األستـاذ

  ......... حمضر قضائي لدى حمكمة

  ,,,,,,,,,,,,,.اختصاص مجلس قضاء

  : ....................الكائن مكتبه بـ

  استعجايل   أمــر  حمضـر تبليــغ                       
  املدنيــةواإلداريــــة  من قانــون اإلجــــراءات 304/2املــادة                                     

  

 الساعة في..........(....../....../......)و ألفين سنة....... :شهر من...........  :بتـاريخ     

 ..... مجلس قضاء............محضر قضائي لدى محكمة ............................. نحن األستاذ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ  المـــوقـــــع أدنــــــاه

  ................................................................................الكائن مكتبه  بـ

   )ذكر من تقدم لطلب الخدمة..(بواسطة............................ ):ة(بطلب من  السيد   

  ..............................................................................: الســـــاكـــن

من قانون اإلجراءات المدنية  416، 407، 406، 405، 304، 322، 313:الموادبعد االطالع  على 

  واإلدارية 

 : ...................القسم اإلستعجالي ..............  :بلغنا نسخة من األمر الصادر عن محكمة

  ................... :رقم الجدول......................: قم الفهرسر.......................  :بتاريخ 

  .....................................................................................:  )ة(الى السيد  

  ......................................................................................:  )ة(الســاكـن                       

  : حسب تصريحه )         المعني، أو من ينوبه، شخص معنوي ذكر صفته / (مخـاطـبين

  الصادرة عن              بتاريخ :.................... رقــم):لبطاقة الهوية(الحامل

التبليغ لالمر  طبقا يوما من تاريخ ) 15(واعلمناه بان اجل االستئناف محدد بخمسة عشرة

   قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية من  2فقرة  304للمادة 

 ولكي ال جيـهـل ما تقدم
نسخة من هذا المحضر للمخاطب الكل  طبقا   وإثباتا لذلك بلغنا وتكلمنا كما ذكر أعاله وسلمنا   

    للقانون

  المحضر القضائي                                    توقيع أوبصمة المستلم 

  
  

            10 ن/ق.م.و.غ

 09:       /رقم الملف

                  09:      /رقم الفهرس



 

  اجلمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة الشعبيـة
  

 الديوان العمومي للمحضر القضائي

  .......................... /األستـاذ

  ......... حمضر قضائي لدى حمكمة

  ,,,,,,,,,,,,,.اختصاص مجلس قضاء

  : ....................الكائن مكتبه بـ

  استعجايل غيايب   أمــر  يـغحمضـر تبل              
  من قانــون اإلجــــراءات املدنيــةواإلداريــــة  304/2املــادة                                     

  

 الساعة في..........(....../....../......)و ألفين سنة....... :شهر من...........  :بتـاريخ 

 ..... مجلس قضاء............محضر قضائي لدى محكمة ..... ........................نحن األستاذ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ  المـــوقـــــع أدنــــــاه

  ................................................................................الكائن مكتبه  بـ

   )ذكر من تقدم لطلب الخدمة..(بواسطة............................ ):ة(بطلب من  السيد   

  ..............................................................................: الســـــاكـــن

من قانون اإلجراءات المدنية  416، 407، 406، 405، 304، 322، 313:الموادبعد االطالع  على 

  واإلدارية 

 : ...................القسم اإلستعجالي ..............  :عن محكمة بلغنا نسخة من األمر الصادر

  ................... :رقم الجدول......................: رقم الفهرس.......................  :بتاريخ 

  .....................................................................................:  )ة(الى السيد  

  ......................................................................................:  )ة(الســاكـن 

  : حسب تصريحه )         المعني، أو من ينوبه، شخص معنوي ذكر صفته / (مخـاطـبين

  بتاريخ         الصادرة عن      :.................... رقــم):لبطاقة الهوية(الحامل

يوما من تاريخ التبليغ لالمر  طبقا للمادة ) 15(واعلمناه بان اجل االستئناف محدد بخمسة عشرة

   قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية من  2فقرة  304

 ولكي ال جيـهـل ما تقدم
لكل  طبقا   نسخة من هذا المحضر للمخاطب اوإثباتا لذلك بلغنا وتكلمنا كما ذكر أعاله وسلمنا   

    للقانون

  المحضر القضائي                                    توقيع أوبصمة المستلم 

  
            11 ن/ق.م.و.غ

 09:       /رقم الملف

                  09:      /رقم الفهرس



 
  

                                       

  اجلمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة الشعبيـة                                    
  

 الديوان العمومي للمحضر القضائي

  .......................... /األستـاذ

  ......... حمضر قضائي لدى حمكمة

  ,,,,,,,,,,,,,.اختصاص مجلس قضاء

  : ....................الكائن مكتبه بـ
  

   قـــرار  غيـابـي  تبليــغ حمضر                     
  ـراءات املدنيــةواإلداريــة من قانـون اإلجـ   355، 329،354املـادة                                     

  

 الساعة في..........(....../....../......)و ألفين سنة....... :شهر من...........  :بتـاريخ

  ..... مجلس قضاء............محضر قضائي لدى محكمة ............................. نحن األستاذ 

   )ذكر من تقدم لطلب الخدمة..(بواسطة............................ ):ة(بطلب من  السيد   

  ..............................................................................: الســـــاكـــن

  إ .م.إ.من ق  417،، 407،،406، 355، 354، 329، 328، 322، 313:الموادبناء على 

  ................................ قضائي لدى محكمة محضر ............................. نحن األستاذ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ  المـــوقـــــع أدنــــــاه   

  : لغرفةا............. :بلغنا بنسخة من القرار المدني الغيابي الصادر عن مجلس قضاء

  ................... :الجدول رقم ....................: رقم الفهرس...................  :بتاريخ 

  .....................................................................................:  )ة(الى السيد  

  ..................................................................................:  )ة(الســاكـن 

  : حسب تصريحه )        ينوبه، شخص معنوي ذكر صفته  المعني، أو من/ (مخـاطـبين

  .................بتاريخ  :...............الصادرة عن :.................... رقــم):لبطاقة الهوية(الحامل

قانون من  329للمعارضة يسري  من تاريـخ التبليغ  طبقا للمادة )01(وأعلمناه بأن له اجل شهر

  ،وإال سقط حقه في ذلكو اإلدارية  اإلجراءات المدنية

للطعـن بالنقض ابتداء من  تاريخ انقضاء أجل  المعارضة  إذا ) 02(كما اعلمناه  بأن له اجل شهرين 

أشهر إذا تم  التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو )03(تم شخصيا، ويمدد اجل الطعن بالنقض إلىثالثة 
  .إلجراءات المدنية و اإلدارية من قانون ا 354المختار   طبقا للمادة 

 ولكي ال جيـهـل ما تقدم
نسخة من هذا المحضر للمخاطب الكل  طبقا   وإثباتا لذلك بلغنا وتكلمنا كما ذكر أعاله وسلمنا   

    للقانون
  المحضر القضائي                                    توقيع أوبصمة المستلم 

  

09:  /رقم الملف  

        09:  /رقم الفهرس
           

            12 ن/ق.م.و.غ



 

  اجلمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة الشعبيـة                                    
 الديوان العمومي للمحضر القضائي 

  .......................... /األستـاذ

  ......... حمضر قضائي لدى حمكمة

  ,,,,,,,,,,,,,.اختصاص مجلس قضاء

  : ....................الكائن مكتبه بـ

   حكــم  إداري حضــوري   حمضر تبليغ  
  من قانـون اإلجــراءات املدنيــةواإلداريــة  950املـادة 

  

 الساعة في..........(....../....../......)و ألفين سنة....... :شهر من...........  :بتـاريخ  

  ..... مجلس قضاء............محضر قضائي لدى محكمة ....................... نحن األستاذ 

  .................................................................. : .الكائن مكتبنا بـ  

   )ذكر من تقدم لطلب الخدمة..(بواسطة............................ ):ة(بطلب من  السيد  

  ..............................................................................: الســـــاكـــن

  إ .م.إ.من ق  950، 416، 407، 406، 405، 322، 313:الموادع  على بعد االطال

  .................................. محضر قضائي لدى محكمة ............................. نحن األستاذ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ  المـــوقـــــع أدنــــــاه  

: القسم.......... :ي الصادر عن المحكمة اإلداريةبلغنا بنسخة من الحكم اإلداري الحضور

  ................... :رقم الجدول .....................: رقم الفهرس.........  :بتاريخ   ...........

  .....................................................................................:  )ة(الى السيد 

  .....................................................................................:  )ة( الســاكـن

: حسب تصريحه )         المعني، أو من ينوبه، شخص معنوي ذكر صفته / (مخـاطـبين  

  ............:..بتاريخ   :..............الصادرة عن:.................... رقــم):لبطاقة الهوية(الحامل

ابتداء من تاريخ التبليغ للمعني طبقا للمادة ) 02(و اعلمناه بان اجل االستئناف محدد بشهرين  
  قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية من  950

 ولكي ال جيـهـل ما تقدم    
بقا   نسخة من هذا المحضر للمخاطب الكل  طوإثباتا لذلك بلغنا وتكلمنا كما ذكر أعاله وسلمنا   

    للقانون
  المحضر القضائي                                    توقيع أوبصمة المستلم 
            13 ن/ق.م.و.غ  

09:  /رقم الملف  

        09:  /رقم الفهرس
           



 

  اجلمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة الشعبيـة
 الديوان العمومي للمحضر القضائي   

  .......................... /األستـاذ   

  ......... حمضر قضائي لدى حمكمة  

  ,,,,,,,,,,,,,.قضاءاختصاص مجلس   

  : ....................الكائن مكتبه بـ  

   حكــم  إداري غيايب   تبليــغ        
  من قانـون اإلجــراءات املدنيــةواإلداريــة  950املـادة                 

  

 اعةالس في..........(....../....../......)و ألفين سنة....... :شهر من...........  :بتـاريخ 

 ..... مجلس قضاء............محضر قضائي لدى محكمة ............................. نحن األستاذ  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ  المـــوقـــــع أدنــــــاه   

  ................................................................................الكائن مكتبه  بـ   

     )ذكر من تقدم لطلب الخدمة..(بواسطة............................ ):ة(بطلب من  السيد   

  ..............................................................................: لســـــاكـــنا

  إ .م.إ.من ق  950، 416، 407، 406، 405، 322، 313:الموادبعد االطالع  على 

  .................................. محضر قضائي لدى محكمة ............................. نحن األستاذ      

  ـــــــــــــــــــــــــــــ  المـــوقـــــع أدنــــــاه    

: القسم.......... :بلغنا بنسخة من الحكم اإلداري الحضوري الصادر عن المحكمة اإلدارية 

  ................... :رقم الجدول .....................: رقم الفهرس.........  :بتاريخ   ...........

  .....................................................................................:  )ة(الى السيد 

  .....................................................................................:  )ة(الســاكـن 

: حسب تصريحه )         المعني، أو من ينوبه، شخص معنوي ذكر صفته / (مخـاطـبين  

  الصادرة عن             بتاريخ :.................... رقــم):لبطاقة الهوية(الحامل

التبليغ الحكم طبقا للمادة  ابتداء من تاريخ) 01(و اعلمناه بان اجل العارضة محدد بشهر واحد  
  .قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية من   954

ابتداء من تاريخ  انقضاء المعارضة  طبقا ) 02(كما اعلمناه بان اجل االستئناف محدد بشهرين
  قانون اإلجراءات المدنية و اإلداريةمن   950للمادة 

 ولكي ال جيـهـل ما تقدم
نسخة من هذا المحضر للمخاطب الكل  طبقا   نا كما ذكر أعاله وسلمنا وإثباتا لذلك بلغنا وتكلم  

    للقانون
  المحضر القضائي                                    توقيع أوبصمة المستلم 

            14 ن/ق.م.و.غ  

 09:       /رقم الملف

                  09:      /رقم الفهرس



 

   

  

  اجلمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة الشعبيـة                                    
 لقضائيالديوان العمومي للمحضر ا

  .......................... /األستـاذ

  ......... حمضر قضائي لدى حمكمة

  ,,,,,,,,,,,,,.اختصاص مجلس قضاء

  : ....................الكائن مكتبه بـ

 حمضـر تبليـغ أمر استعجايل اداري حضوري

  من قانــون اإلجــراءات املدنيــةواإلداريـــة 950:املــادة 
 الساعة في..........(....../....../......)و ألفين سنة....... :شهر من...... ..... :بتـاريخ

 ..... مجلس قضاء............محضر قضائي لدى محكمة ............................. نحن األستاذ 

   )ذكر من تقدم لطلب الخدمة..(بواسطة............................ ):ة(بطلب من  السيد   

  ..............................................................................: ـــاكـــنالســ

  إ .م.إ.من ق  950، 416، 407، 406، 405، 322، 313:الموادبعد االطالع  على   

 ..... مجلس قضاء............محضر قضائي لدى محكمة ............................. نحن األستاذ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ  مـــوقـــــع أدنــــــاهال

  ................................................................................الكائن مكتبه  بـ

: القسم.......... :بلغنا بنسخة من الحكم اإلداري الحضوري الصادر عن المحكمة اإلدارية

  ................ :رقم الجدول .....................: رقم الفهرس.........  :بتاريخ   ...........

  .....................................................................................:  )ة(الى السيد 

  .................................................................................:  )ة(الســاكـن 

: حسب تصريحه )         المعني، أو من ينوبه، شخص معنوي ذكر صفته / (مخـاطـبين  

  :..................بتاريخ :............الصادرة عن :.................... رقــم):لبطاقة الهوية(الحامل

خ التبليغ الحكم طبقا للمادة ابتداء من تاري) 01(و اعلمناه بان اجل العارضة محدد بشهر واحد  
  .قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية من   954

ابتداء من تاريخ  انقضاء المعارضة  طبقا ) 02(كما اعلمناه بان اجل االستئناف محدد بشهرين
  قانون اإلجراءات المدنية و اإلداريةمن   950للمادة 

ابتداء من تاريخ التبليغ للمعني طبقا ) 15(و اعلمناه بان اجل استئناف محدد بخمسة عشرة يوما 
  قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية من  950للمادة 

 ولكي ال جيـهـل ما تقدم
نسخة من هذا المحضر للمخاطب الكل  طبقا   وإثباتا لذلك بلغنا وتكلمنا كما ذكر أعاله وسلمنا   

    للقانون
  المحضر القضائي                                    توقيع أوبصمة المستلم 

            15 ن/ق.م.و.غ

 09:       /رقم الملف

                  09:      /رقم الفهرس



 

   

  اجلمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة الشعبيـة
    الديوان العمومي للمحضر القضائي  

  ..........................  /األستـاذ

  ......... حمضر قضائي لدى حمكمة

  ,,,,,,,,,,,,,.اختصاص مجلس قضاء.

              : ....................الذي مكتبه بـ

  حمضر تصريح الطعن بالنقضتبليــغ 

  قانون اإلجراءات المدنية و اإلداريةمن  563 املادة 

  

  وعلى الساعـة .....(.../.../...)و ألفين سنة..........:شهر من............ :بتـاريخ

 . ....مجلس قضاء............محضر قضائي لدى محكمة ............................. نحن األستاذ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ  المـــوقـــــع أدنــــــاه

  ................................................................................الكائن مكتبه  بـ

     ......................../القائم في حقه األستاذ............................ ):ة(وبطلب من  السيد  

  ............................................................................ : الســـــاكـــن

  قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية من   416إلى  404المواد من و  563بعد االطالع على  المادة 

المـؤرخ فـي   بلغنا وسلمنا نسخة من محضر التصريح بالطعن بالنقض أمام المحكمـة العليـا   

  ................... تحت رقم ............   

  ..................................................................:  )ة(الى السيد  

  : حسب تصريحه )         المعني، أو من ينوبه، شخص معنوي ذكر صفته / (مخـاطـبين

                      ............. :بتاريخ.............. الصادرة عن........:............ رقــم):لبطاقة الهوية(الحامل

 ولكي ال جيـهـل ما تقدم
نسخة من هذا المحضر للمخاطب الكل  طبقا   وإثباتا لذلك بلغنا وتكلمنا كما ذكر أعاله وسلمنا 

 .  للقانون

       لمحضر القضائيا                                    توقيع أوبصمة المستلم

 09:       /رقم الملف

                  09:      /رقم الفهرس

            16 ن/ق.م.و.غ



 

�ا���ـ� ا������ا��ـ� ا�����ـ�ا�  � �ر�ـ� ا�
    مومي للمحضر القضائي  الديوان الع

  / .......................... األستـاذ

  ......... حمضر قضائي لدى حمكمة

  ,,,,,,,,,,,,,.اختصاص مجلس قضاء.

              .................... :ي مكتبه بـالذ

  �- ,��!� ا�+�* ()�'�&� %�$#"!
  قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية من  564املادة 

  

  وعلى الساعـة .....(.../.../...)و ألفين سنة..........:شهر من............ :بتـاريخ

  .....مجلس قضاء............ #"!�000 7!0000)�6 ��0000ى #"�0000�4 .............................  3"00000* ا0000012/)ذ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ00; أد3ــــــ00)8ا��ـــ�7ــ0000
  ................................................................................ا�000004)�* #00000�/4>  (ـ00000  

     ......................../القائم في حقه األستاذ............................ ):ة(وبطلب من  السيد 

  ............................................................................ : ـنالســـــاكــ

قانون اإلجراءات المدنية و من   416إلى  404المواد من و  568و  564بعد االطالع على  المادة 

  اإلدارية 

م أمانـة  بلغنا وسلمنا نسخة من  عريضة الطعن بالنقض امام   المحكمة العليا و المودعة أما

  ... ................المؤرخة في ........ ......أو مجلس قضاء / ضبط المحكمة العليا  

  ........ ................تحت رقم ..  .................................المودعة بتاريخ  

  .................................................................................:  )ة(الى السيد  

  : حسب تصريحه )         المعني، أو من ينوبه، شخص معنوي ذكر صفته / (مخـاطـبين

                      ............. :بتاريخ.............. الصادرة عن:.................... رقــم):لبطاقة الهوية(الحامل

  :و نبهناه بما يلي 

داء من تاريخ تبليغ عريضة الطعن بالنقض لتقديم مذكرة جواب موقع عليها بان له اجل شهرين ابت -

من طرف محام معتمد لدى المحكمة العليا  امام  أمانة ضبط المحكمة العليا او المجلس القضائي  و 

تمدد لمدة شهرين اجال الطعن بالنقض المنصوص عليها في هذا القانون لألشخاص المقيمين خارج 

  .اقليم الوطن

 لكي ال جيـهـل ما تقدمو
نسخة من هذا المحضر للمخاطب الكل  طبقا   وإثباتا لذلك بلغنا وتكلمنا كما ذكر أعاله وسلمنا 

  .  للقانون

    المحضر القضائي                                       توقيع أوبصمة المستلم

 09:       /رقم الملف

                  09:      /رقم الفهرس

            17 ن/ق.م.و.غ



 

  ئريـة الدميقراطيـة الشعبيـةاجلمهوريـة اجلزا                                          
  الديوان العمومي للمحضر القضائي  

  ..........................  /األستـاذ

  .......... حمضر قضائي لدى حمكمة

  قـــرار حضـوري  حمضـر تبليــغ: ....................                      الذي مكتبه بـ
من قانــون اإلجــــراءات    354المــادة                                                                                    

  المدنيــةواإلداريــــة

                         

  ............و ألفين سنة.................. :شهر من................  :بتـاريخ  

     ......................../القائم في حقه األستاذ.............................. 

  ............................................................................... : الســـــاكـــن

     من قانون اإلجراءات المدنية       416، 407، 406، 405، 354، 322، 313:الموادبعد اإلطالع على 

  , واإلدارية

  ................................ محضر قضائي لدى محكمة ............................. نحن األستاذ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ  المـــوقـــــع أدنــــــاه

  .....................................................................................:  )ة(بلغنا المدعـو

  ......................................................................................:  )ة(الســاكـن  

  ..........................................:صفتــه................................: وكنا مخـاطـبين

  :..................................  رقــم.......................................):لبطاقة الهوية(الحامل

  .................................. :عـن : .......................................الصـــادرة بتاريــخ 

  ....: .........لغرفةا........... :بنسخة من القرار المدني الحضوري الصادر عن مجلس قضاء  

  ................... :رقم الجدول ....................: رقم الفهرس...................  :بتاريخ   

  ) 02(إ ،  يرفع الطعن بالنقض في اجل شهرين .إ م.من ق  354واخبرناه  بأنه طبقا للمادة 

  ـــيبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار المطعون فيه إذا تم شخصيا ـــــــــــ

  أشهر ، إذا تـم التبليـغ الرسمي في موطنـه ) 03(ويمدد اجل الطعن بالنقض إلى ثالثة  

  الحقيقي أو المختار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  و لكي ال جيـهـل ما تقدم

نسخة من هذا المحضر للطالب الكل  طبقا   وإثباتا لذلك بلغنا وتكلمنا كما ذكر أعاله وسلمنا   

  

  المحضر القضائي                             توقيع أوبصمة المبلغ له 

                                                         
  

             18 ن/ق.م.و.غ



 
 
 
  
  
  

  اجلمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة الشعبيـة
  الديوان العمومي للمحضر القضائي  

  ..........................  /األستـاذ
  .......... ضر قضائي لدى حمكمةحم

  : ....................الذي مكتبه بـ
  حمضر حجز تنفيذي وجرد                              

  ، من قانـون اإلجــراءات املدنيــة و اإلداريــة   704،و 691، 690،  689، 688، 687املـواد                                               

                                           
       ,,, :وعلى الساعـة............و ألفين سنة.................. :شهر من................  :بتـاريخ

    .............................................................................. ):ة(بناء على طلب السيد  
  ................................................................................ : الســـــاكن  

  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:المختار موطنه بـ   
  إ ـــــــــــ.م.إ.من ق 704، 690،691، 689،  688،  687 :الموادبعد اإلطالع على 

  .............................................................بناء على السند التنفيذي المبلغ بتاريخ    

                                 ...........................................:بناء على امر على عريضة الصادر عن رئيس محكمة 
  ......................... :تـحـــت رقــــم: ................................. بتاريــــخ 

  ...............................................................................................  :المتضمن   

  .................................. لدى محكمة محضر قضائي ............................. نحن األستاذ    

  ــــــــــــــــــــــــــــــ  المـــوقـــــع أدنــــــاه
       .........................) :ة(إنتقلنا بالتاريخ والساعة المذكورة أعاله إلى مكان الحجز للمدعو

  ..............................................................................................: الكائــن
  :لتنفيذ ما جاء في نص االمر المذكور أعاله وحال وصولنا إلى عين المكان    

  .......................................................................................: وكنا مخـاطـبين 
  من مهمتنا، وكلفناه بالوفاء حاال تحــت أيدينـا  وبعد أن عرفناه بصفتنا والغرض

  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :، والذي أجابنا بما يلي )المصاريف والألتعاب +بالمبالـغ المحكوم بها(
 تعيين األشياء المحجوزة بتفصيل:(وعليه قمنا فورا بضرب حجز تنفيذي على المنقوالت اآلتي جردها

  أو غياب المدين /في حضور)رها ووزنها ومقاسها وقيمتها بالتقريبمع تحديد نوعها وأوصافها ومقدا

  .حارسا على االموال المحجوزة،وعلى ثمارها,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,وعينا 
  ونبهناه أنه يحظر عليه إستغالل األموال المحجوزة وفي حالة تبديدها يتعرض للعقوبة   
  .ألموال المحجوزةالمقررة في قانون العقوبات للجرائم المتعلقة با  

أيام تسري من تاريخ                 )10(بأن األموال المحجوزة ستباع بعد مضي مدة عشرة/كما نبهناه    
  ,      التبليغ  

  كي ال جيـهـل ما تقدمل
إثباتا لذلك بلغنا وتكلمنا كما ذكر أعاله وسلمنا نسخة من هذا المحضر للمخاطب الكل طبقا للقانون  

�ــ                                                    
  المحضر القضائي              توقيع أو بصمةأو رفض توقيع  المحجوز عليه

         19   ن/ق.م.و.غ





 

نسخة من هذا المحضر للطالب الكل  طبقا   وإثباتا لذلك بلغنا وتكلمنا كما ذكر أعاله وسلمنا 

  . للقانون

  

  المحضر القضائي   الختـم                                             

  

  



 

  اجلمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة الشعبيـة          
  

   الديوان العمومي للمحضر القضائي 
  ..........................  /األستـاذ

  .......... حمضر قضائي لدى حمكمة

  : ....................الذي مكتبه بـ

  حمضر إمتناع عن التنفيذ                        

  

  :             وعلى الساعـة........(../.../..)و ألفين سنة............ :شهر من.........  :بتـاريخ

..&محكمة  Qمحضر قضأئي لد.................*........... األستإذ نحن 



 

......&..............& ......  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ  المـــوقـــــع أدنــــــاه  

 ):ة(بناء على طـب السيد   

....................................................................,........      

.........................*: ســـــاكـــنQا



 

.......,................................



 

 ............  

............................:تنفيذي Rفحضر تبليغ السند ا� � � � بنـاء على



 

.....*................"........&..  

Q نـاء على محضر التكليف بالوفاء:....................................................................  

  كور أعاله ذنثبت أنه بعد فوات اآلجال القانونية المنوه عنها في محضر التكليف بالوفاء الم

  لم يمتثل وإمتنع تماما عن التنفيذ     

   

                                     

                                                                                      

  المحضر القضائي                                                                                    

  
  
  

           
 
 

  

  اجلمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة الشعبيـة                                 
  ر القضائي  الديوان العمومي للمحض

  ..........................  /األستـاذ

  .......... حمضر قضائي لدى حمكمة

  :...............اختصاص جملس 
  : ................الكائن مكتبه بـ

  حمضر تبليغ امر على عريضة                        
  جــراءات املدنيــة و اإلداريــة ، من قانـون اإل  688املـادة                                     

  

  ............(....../....../......)و ألفين سنة.................. :شهر من................  :بتـاريخ  

             ..................................................................(........ : ........)       : وعلى الساعـة

    .............................................................................. ):ة(بناء على طلب السيد  

  ................................................................................ : الســـــاكـــن

  ، 2006/ 02/ 20، المــؤرخ فــي 06/03: ــونمن القان 12و  02المادتيـن بنـاء على 

  المتضمـــن تنظيـــم مهنــة المحضـــر القضائـــي ـــــــــــــــ

  إ ــــــــــــــــــــــ.م.إ.من ق، 688، 416، 407، 406:الموادبناء على 

        20    ن/ق.م.و.غ



 

  � .....�*...........................محضر قضائي لدى محكمة ............................. نحن األستاذ 

  ـــــــــــــــــــــ�ـــــــ  المـــوقـــــع أدنــــــاه  

  ...................&.................&..*.................*......................):ة(بلغنا وسلمنا المدعو

 :الساكـــن



 

............................................



 

........*&.....................................  

  .............................................................:..وكنا مخاطبين حسب تصريحه 

.......................................................................................          

  ................... رئيس محكمة / د بنسخة من امر على عريضة  الصادر عن السي

  .................... :تحت رقم .........................: بتاريخ 

                                                                                                    

  ي ال جيـهـل ما تقدملكو                                     

  إثبـاتـا لذلك بلغنا و تكلمنا كما ذكر أعاله و سلمنا نسخة من هذا المحضر للمخاطب ،

  . الكل طبقا للقانون

  
  المحضر القضائي                          توقيع أوبصمة المبلغ له                                 

         21   ن/ق.م.و.غ



 

  هوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة الشعبيـةاجلم                                 
  الديوان العمومي للمحضر القضائي  

  ..........................  /األستـاذ

  .......... حمضر قضائي لدى حمكمة

  :...............اختصاص جملس 
  : ................الكائن مكتبه بـ

  ل منقولة  حمضر حجز حتفظي و جرد اموا                          
  ، من ق ا م ا   665املـادة                                              

  

                          ..       :وعلى الساعـة............و ألفين سنة.................. :شهر من................  :بتـاريخ

      . ,  الموقع أدناه,,,,,,,,,,,,,,,,كمةمحضر قضائي لدى مح,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,نحن األستاذ

  .......................................................................... :الكائـــن مكتبنا بـ 

  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,: بطلب من السيد 

  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,:الساكن بـ     

  , من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية 665، 661,660,  659:  الموادبعد اإلطالع على 

  ,,,,,,,,,,,,,,,,,   :بتاريخ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,بناء على امر على عريضة الصادر عن رئيس محكمة

  .............و المبلغ للمدين بتاريخ........................المتضمن...............تحت رقم 

  .....................................................................:انتقلنا عند المدين السيد 

  ..........................................................................,,,:الساكـــن بـ   

  .....,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:................وكنا مخاطبين حسب تصريحه 

.................................................................................................          

  ......................:وبعد أن عرفناه بصفتنا والغرض من مهمتنا،أجابنا كما يلي 

  :قمنا بإجراء حجز تحفظي على األموال المنقولة تحت يد المدين مع جردها كاألتي

  )......................................................في حضور أو غياب المدين(

  . بصفته حارسا على المنقوالت المحجوزة............................وقمنا بتعيين 

  أخطرناه ، بأن األموال المنقولة المحجوزة أصبحت موضوعة تحت يد القضاء و يمنعو 

  عليه التصرف فيها و إال تعرض للعقوبات المتعلقة بجرائم األموال المحجوزة المنصوص  

  . عليها في قانون العقوبات

  و لكي ال جيـهـل ما تقدم                                              

  ـا لذلك بلغنا و تكلمنا كما ذكر أعاله و سلمنا نسخة من هذا المحضر للمخاطب ،إثبـات

  . الكل طبقا للقانون

         22   ن/ق.م.و.غ  المحضر القضائي         توقيع أو بصمةأو رفض توقيع  المحجوز عليه 



 
           

  اجلمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة الشعبيـة      
  الديوان العمومي للمحضر القضائي  

  ..........................  /ستـاذاأل

  ..........مجلس  حمضر قضائي لدى حمكمة

  : ....................الكائن  مكتبه بـ

  حمضر حجز ما للمدين لدى الغري                       
  ، من ق ا م ا  669،672املـادة                                     

                                         

   : على الساعـة............(....../....../......)و ألفين سنة.... :شهر من......  :بتـاريخ

  .....مجلس قضاء............محضر قضائي لدى محكمة ............................. نحن األستاذ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ  المـــوقـــــع أدنــــــاه

  ................................................................................مكتبه  بـ الكائن

      .............................................................................. ):ة(بناء على طلب السيد

  ..................................... ...........................................: الســـــاكـــن

                          669, 416, 407,  406: الموادعلى  بعد اإلطالع

  .........الصادر عن السيد رئيس محكمة/ تنفيذا ألمر حجز ما للمدين لدى الغير  

  )قالمنطو(المتضمن حجز ما للمدين لدى الغير...........تحت رقم ..........بتاريخ 

  بصفته مح،وز لديه   بتاريخ)                                 ة(المبلغ إلى السيد

  ) /ة(الساكن

مبلغ الدين ـ (ننا نجري حجز ما للمدين لديه من اموال منقولة في حدود Qو على الفور اخطرناه ي

ليمها الى المدين اه بعدم التخلي عن االموال المحجوزة و عدم تسQو اعذر†لفائدة الحاجز) المصاريف 

و .من قانون االجراءات المدنية و االدارية 669او غيره اال بصدور امر مخالف طبقا الحكام المادة  

أيام التالية  8يتعين عليه تقديم تصريح مكتوبا عن مقدار المبلغ المالي الموجود او انعدامه خالل اجل 

  , للتبيلغ أو إلى غاية جلسة التخصيص

  حالة عدم التصريح بما عنده أو تقديم تصريح بغير حقيقة أو إخفاء األوراق و نبهناه بأنه في

الواجب إيداعها لتأييد التصريح ، جاز الحكم عليه بالمبلغ المحجوز من أجله لصالح الدائن الحاجز و 

ذلك بدعوى استعجالية ، مع الزامه بالمصاريف القضائية كما يمكن الحكم عليه بالتعويضات المترتبة 

  ,      ى تقصيره أو تأخيره في تقديم التصريحعل

  لكي ال جيـهـل ما تقدم                     

  واثباتا لذلك بلغنا و تكلمنا كما ذكر أعاله وسلمنا نسخة من هذا المحضر للمخاطب ، الكل طبقا    

  ,للقانون

           23 ن/ق.م.و.غ  يالمحضر القضائ                                   توقيع المبلغ له     

 09:       /رقم الملف

                  09:      /رقم الفهرس



 

  اجلمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة الشعبيـة      
  الديوان العمومي للمحضر القضائي  

  ..........................  /األستـاذ

  .......... حمضر قضائي لدى حمكمة

  : ....................الذي مكتبه بـ

  حمضر تبليغ امر على عريضة حلجز                      

  تنفيذي ما للمدين لدى الغري                         
  ، من ق ا م ا   669املـادة                                     
  

   .......: على الساعـة...(.../../...)........و ألفين سنة............. :شهر من.........  :بتـاريخ

  .....مجلس قضاء............محكمة  محضر قضائي لدى............................. نحن األستاذ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ  المـــوقـــــع أدنــــــاه

  .......................................................................................الكائن مكتبه  بـ

  

      ........................................................................... ):ة(ناء على طلب السيدب

  .............................................................................. : لســـــاكـــنا                                 

   

  من ق إ م إ ــــــــــــــــــــ 669, 416, 407,  406: الموادبنـاء على  

  ......................نسخة من امر على عريضة صادر عن السيد رئيس محكمة  /منا بلغنا وسل

  ...............................تحت رقم ..............................................بتاريخ   

  تتضمن حجز تنفيذي ما للمدين لدى الغير    

  .................................. .................................. : )ة(إلى السيد   

  .................................. ..................................:  ب/الساكن     

                                           

  و لكـى ال جيـهـل ما تقدم                         

  

  كر أعاله وسلمنا نسخة من هذا المحضر للمخاطب ، الكل طبقا    واثباتا لذلك بلغنا و تكلمنا كما ذ

  ,للقانون

  المحضر القضائي                                    توقيع المبلغ له     
  
  
  

         
  
  

           24 ن/ق.م.و.غ

 09:       /رقم الملف

                  09:      /رقم الفهرس



 

  
  اجلمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة الشعبيـة     

  الديوان العمومي للمحضر القضائي  

  ................ .......... /األستـاذ

  .......... حمضر قضائي لدى حمكمة

  : ....................الذي مكتبه بـ

  حمضر ايداع العرض                       
  ، من ق ا م ا   585, 584املـادة                                     

  

  ............(....../....../......)و ألفين سنة.................. :شهر من................  :بتـاريخ

                          ..................................................................(........ : ........)       : وعلى الساعـة

      .............................................................................. ):ة(بناء على طلب السيد

  ................................................................................ : الســـــاكـــن

  ــــــــــــــــ، من ق إ م إ ــــــــــ 585،  584 : الموادبنـاء على 

  لعرض والمتضمن تخصيص ا..............في ............ بناءا على محضر العرض  

  .................................. محضر قضائي لدى محكمة ............................. نحن األستاذ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  المـــوقـــــع أدنــــاه

  ...........................) .......تحديد االشياء المودعة بدقة ( حضر الى مكتب الطالب واودع 

  ق ا م ا  585المكتب اواي مكان اخر طبقا للمادة ب

  مخاطبا حسب تصريحة           المتضمن الحضور لجلسة التخصيص بمكتب 

  و حتـى ال جيـهـل   

  من تحرير هذا المحضر بامر على عريضة  01بعد انقضاء اجل السنة    

  اثباتا لما تقدم و......  العروض .........كما اخطرناه انه يمكن استرجاع المبلغ   

  لذلك حررنا هذا المحضر وسلمنا نسخة منه مع سائر التحفظات      واثباتا

  

        25    ن/ق.م.و.غ  المحضر القضائي                           توقيع المبلغ له           



 

  يـةQاجلمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة الشع
  ق العمومي للمحشر القضائي  Qديوۙا

......... /األستـاذ



 

... .............  

  .......... حمضر قضائي لدى حمكمة

  : ....................الذي مكتبه بـ
  حمضر تكليف بالوفاء                        

  ، من ق ا م ا   613, 612املـادة                                     

  

   
   : على الساعـة..../..../...)........(و ألفين سنة........... :شهر من...........  :بتـاريخ

  .....مجلس قضاء............محضر قضائي لدى محكمة ............................. نحن األستاذ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ  المـــوقـــــع أدنــــــاه

  .....................................................................................الكائن مكتبه  بـ

      ......................................................................... ):ة(ناء على طلب السيدب
  ......... .................................................................: الســـــاكـــن  

  ـــــمن ق إ م إ ـــــــــــ  416إلى  406 ،613, 612: الموادبعد اإلطالع على 
  الممهور بالصيغة التنفيذية,,,,تحت رقم,,,بتاريخ ....من ,,,بناءا على السند التنفيذي الصادر 

  ,,,,                            المبلغ في.
  /كلفنا السيد

  الساكن
  حسب تصريحه      )                  المعني،أو من ينوبه،شخص معنوي ذكر صفته/(مخاطبين

)  ...........................................................              نوع بطاقة الهوية(الحامل   
  مقابل وصل عن هذا االداء مبلغ  اصل الدين )  أوالقيام بالعمل(بدفع المبالغ التالية

 قوق التناسبية الح )تفصل حسب الحالة ( مصاريف التنفيذ (المصاريف المستحقة -
 .بالحروف/ المجموع,,,,,,,الحجمي الرسم على القيمة المضافة،ارسم الطابع - .
  ............................واألرقام.

  يوما للوفاء تسري  من تاريخ تبليغه هذا المحضر واال نفذ عليه جبرا 15بأن له مهلة  /ونبهناه
  بكافة الطرق قانونية 

  
                          

  ــــــــــــــــــــــــــــــ  المـــوقـــــع أدنــــــاه
  

  و لكي ال جيـهـل ما تقدم                             
  

لذلك بلغنا وتكلمنا كما ذكر أعاله وسلمنا نسخة من هذا المحضر للمخاطب الكل طبقا   واثباتا
  للقانون 

           26 ن/ق.م.و.غ  المحضر القضائي                    توقيع المبلغ له                      

 09:       /رقم الملف

                  09:      /رقم الفهرس



 

  اجلمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة الشعبيـة
  الديوان العمومي للمحضر القضائي  

  ..........................  /األستـاذ

  .......... حمضر قضائي لدى حمكمة

  : ....................الذي مكتبه بـ
     حمضر تكليف بالوفاء                          

  ، من ق ا م ا   613،614, 612املـادة                                     

  

  09:/رقم الملف 
   : على الساعـة........(..../..../...)و ألفين سنة........... :شهر من...........  :بتـاريخ:/                                رقم الفهرس 

  .. مجلس قضاء.........محضر قضائي لدى محكمة ...................... ألستاذ نحن ا                          
  ـــــــــــــــــــــــــــــ  المـــوقـــــع أدنــــاه                        

    .............................................................................. ):ة(بناء على طلب السيد  
  ................................................................................ : الســـــاكـــن                       
  613،614, 612: الموادبعد اإلطالع على                         
  الممهور بالصيغة التنفيذية,,,,تحت رقم,,,خ بتاري....من ,,,بناءا على السند التنفيذي الصادر                        
  ,,,,                            المبلغ في.                      
  /كلفنا السيد                        

  الساكن                        
  حسب تصريحه             )           المعني،أو من ينوبه،شخص معنوي ذكر صفته/(مخاطبين                       
  ) نوع بطاقة الهوية(الحامل                        
                                     .................................................................................................

  مقابل وصل عن هذا االداء )  القيام بالعملأو(بدفع المبالغ التالية                        
  مبلغ  اصل الدين  -
 ( المصاريف المستحقة -
  )تفصل حسب الحالة ( مصاريف التنفيذ  -
 الحقوق التناسبية  -
 ,,,,,,,الرسم على القيمة المضافة،ارسم الطابع الحجمي - .

  ...............................................واألرقام..بالحروف/المجموع
  

  بأنه إذا لم يمتثل فورا لمحتوى السند التنفيذي المذكور أعاله نفذ عليه جبرا بكافة الطرق       /ونبهناه
  قانونية

                          
  و لكي ال جيـهـل ما تقدم                                                 

  
                     ا كما ذكر أعاله وسلمنا نسخة من هذا المحضر للمخاطب الكل   ا  لذلك بلغنا وتكلمن واثباتا                     

  طبقا للقانون                     
  

  المحضر القضائي                     توقيع أو بصمة المستلم                      

  
  
  
  
  

           27  ن/ق.م.و.غ



 

 
  اجلمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة الشعبيـة

  لعمومي للمحضر القضائي  الديوان ا
  ..........................  /األستـاذ

  .......... حمضر قضائي لدى حمكمة

  : ....................الذي مكتبه بـ
  حمضر تكليف بالوفاء                             

  ، من ق ا م ا   613،625, 612املـادة                                     

  

  09:/لملفرقم ا 
   : على الساعـة........(..../..../...)و ألفين سنة........... :شهر من...........  :بتـاريخ:/                       رقم الفهرس 

  .. مجلس قضاء.........محضر قضائي لدى محكمة ...................... نحن األستاذ                        
  ـــــــــــــــــــــــــــــ  المـــوقـــــع أدنــــاه                       

    .............................................................................. ):ة(ناء على طلب السيدب  
  ........................... .....................................................: الســـــاكـــن                       
  من ق إ م إ ـــــــــــــــــــــ 613،625, 612: الموادبعد اإلطالع على                         
  الممهور بالصيغة التنفيذية,,,,تحت رقم,,,بتاريخ ....من ,,,بناءا على السند التنفيذي الصادر                        

  ,,,,                            المبلغ في.                      
  /كلفنا السيد                        

  الساكن                        
  حسب تصريحه  )                      المعني،أو من ينوبه،شخص معنوي ذكر صفته/(مخاطبين                       
  ) ة الهويةنوع بطاق(الحامل                        
                                     .................................................................................................

  األداءمحتوى السند التنفيذي المذكور أعاله فورا،ودفع المصاريف التالية  مقابل  وصل على / بتنفيذ                        
  المصاريف المستحقة -
  )تفصل حسب الحالة ( مصاريف التنفيذ  -
 ,,,,,,,الرسم على القيمة المضافة،ارسم الطابع الحجمي - .

  ...............................................واألرقام..بالحروف/المجموع
  

 ه هذا المحضر واال نفذ   للوفاء تسري  من تاريخ تبليغ)  15(بأن له مهلة خمسة عشر يوما  /ونبهناه
  عليه جبرا  بكافة الطرق قانونية                                             

  بأنه إذا لم يمتثل فورا لمحتوى السند التنفيذي المذكور أعاله نفذ عليه جبرا بكافة الطرق       /ونبهناه
  قانونية

                                          
  و لكي ال جيـهـل ما تقدم                                                 

لذلك بلغنا وتكلمنا كما ذكر أعاله وسلمنا نسخة من هذا المحضر للمخاطب الكل                          واثباتا                         
  طبقا للقانون                      

  المحضر القضائي                    توقيع او بصمة المستلم                      

           28 ن/ق.م.و.غ  



 

  اجلمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة الشعبيـة                     
  الديوان العمومي للمحضر القضائي  

  ..........................  /األستـاذ

  .......... حمضر قضائي لدى حمكمة

  : ....................الذي مكتبه بـ
  حمضر تكليف بالوفاء                             

  ، من ق ا م ا   613،614،625, 612املـادة                                     

  

  09:/رقم الملف 
   : على الساعـة........(..../..../...)و ألفين سنة.......... .:شهر من...........  :بتـاريخ:/                                رقم الفهرس 

  .. مجلس قضاء.........محضر قضائي لدى محكمة ...................... نحن األستاذ                           
  ـــــــــــــــــــــــــــــ  المـــوقـــــع أدنــــاه                        

    .............................................................................. ):ة(السيد بناء على طلب  
  ................................................................................ : الســـــاكـــن                       
  613،614،625, 612: لموادابعد اإلطالع على                         
  الممهور بالصيغة التنفيذية,,,,تحت رقم,,,بتاريخ ....من ,,,بناءا على السند التنفيذي الصادر                        
  ,,,,                            المبلغ في.                      
  /كلفنا السيد                        

  الساكن                        
  حسب تصريحه  )                      المعني،أو من ينوبه،شخص معنوي ذكر صفته/(مخاطبين                       
  ) نوع بطاقة الهوية(الحامل                        
                       .................................................................              ................................

  محتوى السند التنفيذي المذكور أعاله فورا،ودفع المصاريف التالية  مقابل  وصل على األداء/ بتنفيذ                        
  المصاريف المستحقة -
  )تفصل حسب الحالة ( مصاريف التنفيذ  -
 ,,,,,,,الحجمي الرسم على القيمة المضافة،ارسم الطابع - .

  ...............................................واألرقام..بالحروف/المجموع
  
بأنه إذا لم يمتثل فورا لمحتوى السند التنفيذي المذكور أعاله نفذ عليه جبرا بكافة الطرق       /ونبهناه 

  قانونية
                                          
  و لكي ال جيـهـل ما تقدم                                                 

لذلك بلغنا وتكلمنا كما ذكر أعاله وسلمنا نسخة من هذا المحضر للمخاطب الكل                     واثباتا                         
  طبقا للقانون                        
  المحضر القضائي                    ستلم  توقيع او بصمة الم                    

  
  
  
  
  
 
 
 
 
  

           28 ن/ق.م.و.غ



 
  اجلمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة الشعبيـة                          

  الديوان العمومي للمحضر القضائي  
  ..........................  /األستـاذ

  .......... حمضر قضائي لدى حمكمة

  :...........اختصاص جملس قضاء
  .................:ائن مكتبه بـ الك

  حمضرتبليغ امر على عريضة حلجز حتفظي على اموال منقولة                       
  ، من ق ا م ا   688, 659املـادة                                     

  
  

  :....وعلى الساعـة ..........و ألفين سنة.......... ........:شهر من................  :بتـاريخ:                             ملف رقم  

  ............................. محضر قضائي لدى محكمة ............................. نحن األستاذ :                       فهرس رقم 

  .........................................:...................................الكائن مكتبنا بـ                          

  ـــــــــــــــــــــــــــــ  المـــوقـــــع أدنــــاه

    .............................................................................. ):ة(بناء على طلب السيد                                           

  ................................................................................ : الســـــاكـــن                       

  .من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية 688, 659, 416, 407, 406: الموادبعد اإلطالع على                          

  ..............................................................................:سلمنا للسيد بلغنا و                         

   ..................................................................................:   الساكن بـ             

  حسب تصريحه              ) معنوي ذكر صفتهالمعني،أو من ينوبه،شخص /(مخاطبين                         
  ) نوع بطاقة الهوية(الحامل                        

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,        نسخة من امر على عريضة صادر عن السيد  رئيس محكمة   

  ) االمر  معنى( المتضمنة ......تحت رقم .................................بتاريخ   

                                           

  لكي ال جيـهـل ما تقدم                                                   

لذلك بلغنا وتكلمنا كما ذكر أعاله وسلمنا نسخة من هذا المحضر للمخاطب الكل طبقا                  واثباتا                     

  . للقانون                     

  المحضر القضائي                         توقيع او بصمة المبلغ له                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  

       29     ن/ق.م.و.غ



 
  اجلمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة الشعبيـة

  الديوان العمومي للمحضر القضائي  
  ..........................  /األستـاذ

  .......... حمضر قضائي لدى حمكمة

  :...........اختصاص جملس قضاء
  .................:الكائن مكتبه بـ 

  حمضرمعـــــاينــة                                
  ) ق.م .ق م: من  12املـادة (                                                         

  
  

   .................................و ألفين سنة.................. :شهر من................  :بتـاريخ:                             ملف رقم  

  ..... مجلس قضاء....................محضر قضائي لدى محكمة .................... نحن األستاذ :                       فهرس رقم 

  ..............................................................................:الكائن مكتبنا بـ                          

  ـــــــــــــــــــــــــــــ  المـــوقـــــع أدنــــاه

      .....................).....................................الهوية الكاملة (  ):ة(بناء على طلب السيد                                           

  ............................................................................ : الســـــاكـــن                       

  :........................................الرامي إلى إجراء معاينة مادية بحتة بخصوص                        

                       .........................................................................................  

   2006فبراير  20: المؤرخ في  03-06: من القانون رقم  4الفقرة  12: لمادة و بناء على  ا                         

  .نة المحضر القضائيالمتضمن تنظيم مه                         
� ا�����                                  �  ...............................................................................................ا)%'��� &%�ر#" ا�! م �
                                  �  .).-�ن ا�+*�#��(........................................................................................................إ�
�'!�م &��+*�#�� ا�+2� &� أ�0/                                 �.  
                                  3�  :و =�ل و: ��� ، إ�� �!9 ا�+-�ن ، ا�8ي د��� ��!5 ا�4��2 ،  ��#�� .� #

                                 .....................................................................................................................................  
                                 ........................................................... ..........................................................................  
                                                   .....................................................................................................................................  
                                                   .....................................................................................................................................  
                                                  .....................................................................................................................................  
                                                    

  ..............................................................-�� B= 3Dود ا����� و BC أ)A. ��!A+%�� و ا)�@?�� .9 ا<.                                                   
                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                    
  =.J آ��D ا�%@�GHت =                                                                                                        

  
  

�'�) ن                                                   � �'D5 و& K+*�� ، 4��2�� 5�. �L�( ��+�  .    و إB'P �. K-� �P�?Qم ، =Mر)� ه8ا ا�+@MN و �
  

                                                                                                                                                 3R�N'ا� MN@+ا�:  
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  اجلمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة الشعبيـة

  الديوان العمومي للمحضر القضائي  
  ..........................  /األستـاذ

  .......... حمضر قضائي لدى حمكمة

  :...........اختصاص جملس قضاء
  .................:الكائن مكتبه بـ 

  حمضرمعـاينة بأمر                                  

  ) إ.م ..إ. ق: من  312و  311،  310املـادة (                                                         

  
  

   .................................و لفينأ سنة.................. :شهر من................  :بتـاريخ:                             ملف رقم  

  ..... مجلس قضاء....................محضر قضائي لدى محكمة .................... نحن األستاذ :                       فهرس رقم 

  .............................:.................................................الكائن مكتبنا بـ                          

  ـــــــــــــــــــــــــــــ  المـــوقـــــع أدنــــاه

      )..........................................................الهوية الكاملة ( ):ة(بناء على طلب السيد                                           

  ............................................................................ : لســـــاكـــنا                       

  ............................   و بموجب أمر على عريضة الصادر عن السيد رئيس محكمة                       

)                                           نص األمر: (المتضمن .............:تحت رقم :....................بتاريخ                        

                       .........................................................................................  

   2006فبراير  20: المؤرخ في  03-06: ون رقم من القان 4الفقرة  12: لمادة و بناء على  ا                         

  من قانون اإلجراءات   312إلى  310المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي ، و المواد من                          

  .المدنية و اإلدارية                         
� ا��                                  �  ............................................................................................���ا)%'��� &%�ر#" ا�! م �
                                  �  .).-�ن ا�+*�#��(........................................................................................................إ�

  .�%��U �. 8!Hء S( 3D ا<.M ا�+8آ ر أ�0/                                 

                                  B!ا�� �(BU9 ا�+-�ن ، و!� �  )........................................ الهوية الكاملة ( : و =�ل و: ��� ، إ�

                                 �� ا�*�N#M ا�+8آ ر أ�0/ ، و &*B .� أ��� M.>9 ا. �L�( 5� ��+�� ، ��%+A. 9. ضMWو ا� ��%HX& /��+  
                    :       و &*B ا.%D ��+C ، 5��Y را &��+*�#�� ا�%��!�                                  
                                 .....................................................................................................................................  
                                 ........................................................................................................................... ..........  
                                                   .....................................................................................................................................  
                                                   .....................................................................................................................................  
                                                  .....................................................................................................................................  
                                                    

.................                                                      .............................................و BC أ)A. ��!A+%�� و ا)�@?�� .9 ا<.-�� B= 3Dود ا�����                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                         

  =.J آ��D ا�%@�GHت =                                                                                                        
  

                                                    K-� �P�?Qنو إ (�'�� �'D5 و& K+*�� ،  5�. �L�( ��+�  .    .� B'Pم ، =Mر)� ه8ا ا�+@MN و �
  

                                                                                                                                                 3R�N'ا� MN@+ا�: 
 
  

            31 ن/ق.م.و.غ



 
  

  اجلمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة الشعبيـة                          
  الديوان العمومي للمحضر القضائي  

  ..........................  /األستـاذ

  .......... حمضر قضائي لدى حمكمة

  :...........اختصاص جملس قضاء
  .................:الكائن مكتبه بـ 

  على عريضة حمضرتبليغ امر                        
  ، من ق ا م ا 416إىل  406املواد                                     

  
  

  :....وعلى الساعـة ..........و ألفين سنة.................. :شهر من................  :بتـاريخ:                             ملف رقم  

  ............................. محضر قضائي لدى محكمة .............................  نحن األستاذ:                       فهرس رقم 

  :............................................................................الكائن مكتبنا بـ                          

  ـــــــــــــــــــــــــــــ  المـــوقـــــع أدنــــاه

    .............................................................................. ):ة(بناء على طلب السيد                                           

  ............... .................................................................: الســـــاكـــن                       

  .من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية 416إلى  406: المواد من بعد اإلطالع على                          

  ............................................................................:بلغنا وسلمنا للسيد                          

     ....................................................................................: كن بـ السا            

  حسب تصريحه  )             المعني،أو من ينوبه،شخص معنوي ذكر صفته/(مخاطبين                        
  ) نوع بطاقة الهوية(الحامل                        

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,        ر على عريضة صادر عن السيد  رئيس محكمةنسخة من ام   

  ) نص االمر  ( المتضمنة ..........تحت رقم .................................بتاريخ   

                                           

  لكي ال جيـهـل ما تقدم                                                   

لذلك بلغنا وتكلمنا كما ذكر أعاله وسلمنا نسخة من هذا المحضر للمخاطب الكل طبقا                  واثباتا                     

  . للقانون                     

  لقضائيالمحضر ا                         توقيع او بصمة المبلغ له                     
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  اجلمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة الشعبيـة

  الديوان العمومي للمحضر القضائي  
  ..........................  /األستـاذ

  .......... حمضر قضائي لدى حمكمة

  :...........اختصاص جملس قضاء
  .................:الكائن مكتبه بـ 

  حمضرتبليغ إنذار                                   
  ) ق.م .م. ق: من  12املـادة (                                                         

  
  

   .................................و ألفين سنة.................. :شهر من................  :بتـاريخ:                             ملف رقم  

  ..... مجلس قضاء....................محضر قضائي لدى محكمة .................... نحن األستاذ                    :    فهرس رقم 

  :..............................................................................الكائن مكتبنا بـ                          

  ـــــــــــــــــــــــــــــ  المـــوقـــــع أدنــــاه

      )..........................................................الهوية الكاملة (  ):ة(بناء على طلب السيد                                           

  ..................................... .......................................: الســـــاكـــن                       

  :.................................................................الرامي إلى تبليغ إنذار                        

                       .........................................................................................  

   2006فبراير  20: المؤرخ في  03-06: من القانون رقم  4الفقرة  12: لمادة و بناء على  ا                         

  .المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي                         
��L�( ��W .9 إ)8ار .@Mر و                                                    &  3D ف ا�4��2 .]رخM[ 9. JC ..................................................:  
                                                     ^Cر _@P....................................................................................................................:  

                                                       B!��      )...........................................................................الهوية الكاملة (  :)ة(�

                                                                                                                             .........................................................................: )ة(الســـــاكـــن                                 

  حسب تصريحه  )             المعني،أو من ينوبه،شخص معنوي ذكر صفته/(مخاطبين                               

                                                                                                                   )نوع بطاقة الهوية(الحامل                                     

                                                  9+N%+ن ا`)8ار:.................................(ا� +N. MG(أ..........................................................(  

  لكي ال جيـهـل ما تقدم                                                                               

لذلك بلغنا وتكلمنا كما ذكر أعاله وسلمنا نسخة من هذا المحضر للمخاطب الكل طبقا                  واثباتا                     

    . للقانون                     

  لقضائيالمحضر ا                         توقيع او بصمة المبلغ له                     
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  اجلمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة الشعبيـة

  الديوان العمومي للمحضر القضائي  
  ..........................  /األستـاذ

  .......... حمضر قضائي لدى حمكمة

  :...........اختصاص جملس قضاء
  .................:الكائن مكتبه بـ 

  حمضراستجواب بأمر                                  

  ) إ.م ..إ. ق: من  312و  311،  310املـادة (                                                         

  

   .................................و ألفين سنة.................. :شهر من................  :بتـاريخ:                             ملف رقم  

  ..... مجلس قضاء....................محضر قضائي لدى محكمة .................... نحن األستاذ :                       فهرس رقم 

  :..............................................................................الكائن مكتبنا بـ                          

  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــع أدنــــاهالمـــوقـ

      )..........................................................الهوية الكاملة ( ):ة(بناء على طلب السيد                                           

  .................................................... ........................: الســـــاكـــن                       

  ............................   و بموجب أمر على عريضة الصادر عن السيد رئيس محكمة                       

                                     )      نص األمر: (المتضمن :.............تحت رقم :....................بتاريخ                        

                       .........................................................................................  

   2006فبراير  20: المؤرخ في  03-06: من القانون رقم  4الفقرة  12: لمادة و بناء على  ا                         

  من قانون اإلجراءات   312إلى  310المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي ، و المواد من                          

  .المدنية و اإلدارية                         
� ا�����                                  �  ............................................................................................ا)%'��� &%�ر#" ا�! م �
                                  �  .).-�ن ا�+*�#��(........................................................................................................إ�
                                 . 8!H�%�/0ا�+8آ ر أ� M.>ا S( 3D ء�U �.  

                                  B!ا�� �(BU9 ا�+-�ن ، و!� �  )........................................ الهوية الكاملة ( : و =�ل و: ��� ، إ�

                                 � ��+�� ، ��%+A. 9. ضMWو ا� ��%HX& /��+�� ا�*�N#M ا�+8آ ر أ�0/ ، و &*B .� أ��� M.>9 ا. �L�( 5  
                                  3�# �+& ��&�Uا&5 ، أ a%ا� B*& و                                                                        :  
                                 ....................................... ..............................................................................................  
                                                   .....................................................................................................................................  
                                                   .....................................................................................................................................  

                                                  .....................................................................................................................................  
                                                    

                                                   %+A. ��!A(أ BC ود ا����� وB= 3D ��-.>و ا)�@?�� .9 ا ��                                                      ..............................................................
                                                                                                                                                                                                                                 

  لكي ال جيـهـل ما تقدم=            MR�� _@P ا�%@�GHت =                                              

لذلك بلغنا وتكلمنا كما ذكر أعاله وسلمنا نسخة من هذا المحضر للمخاطب الكل طبقا                  واثباتا                     

    . للقانون                     

  المحضر القضائي                         توقيع او بصمة المبلغ له                              
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