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 مكتب أداء األجور الرئيسي
 قسم األداء و المحاسبة

 مصلحة تدبير  التعرضات و التحصيل
 
 
 

                                       
  
  

         يذ الملفات المتعلقة بالتعرضات اإلسراع  في تنفالعمل على من أجل   
داء فإن مصالح مكتب أداء األجور الرئيسي تنهي ألفية و اصتسهيل مسطرة الت و

  :إلى من يهمه األمر اإلدالء بالوثائق التالية
  

  :في حالة صدور أمر بشأن حجز ما للمدين لدى الغير )1
 قرار بشأن حجز ما للمدين لدى الغير 
 محضر تبليغ 

  
  :في حالة صدور حكم المصادقة )2

 "سخة تنفيذيةن" حكم يقضي بالمصادقة  
شهادة عدم التعرض و االستئناف في جميع الملفات عدا تلك الخاصة  

 بالنفقة
طلب تحويل المبالغ المحجوزة محررا من طرف طالب الحجز أو من  

 ينوب عنه
 أو شيك اإلدالء بشهادة بنكية تشير إلى رقم حساب المعني باألمر 

 .مشطب عليه
 عن متابعة مسطرة التنفيذتنازل المحامي في حالة تخلي هذا األخير  
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  :في حالة صدور حكم برفع الحجز )3
 "نسخة تنفيذية " حكم يقضي برفع الحجز  
 شهادة عدم التعرض و االستئناف أو تنازل طالب الحجز 

 
 طلب تحويل المبالغ المحجوزة محررا من طرف طالب الحجز أو من 

 ينوب عنه
 .األمراإلدالء بشهادة بنكية تشير إلى رقم حساب المعني ب 
 تنازل المحامي في حالة تخلي هذا األخير عن متابعة مسطرة التنفيذ 
 

  :و تجدر اإلشارة إلى ما يلي
  

 تبلغ آل الوثائق عن طريق الجهة اآلمرة بالحجز )1
 طلب التحويل و تنازل المحامي مباشرة في مكتب يمكن أن يوضع )2

 الضبط دون اللجوء إلى الجهة اآلمرة بالحجز
عتراضات و شواهد رفع اليد إال بعد اإلدالء بما يثبت ال تسلم قائمة اال )3

الحاجة لذلك من طرف الجهة اآلمرة بالحجز مع وضع الطلبات في 
 .مكتب االستقباالت

آل االستفسارات حول مآل ملفات التعرضات يجب أن تسلم آتابيا إلى  )4
  . مكتب االستقباالت حيث يتم الرد عليها في مدة أقصاها ثالثة أيام

 . الصور الشمسية للوثائق ال تقبل )5
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