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ثمن الّنشر عﲆ أساس  60,00د.ج للّسطر.
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مراسيم تنظيمّية
م ـرس ـوم تنـف ـيذي رق ـم  22٦-20م ـؤّرخ ف ـي  2٩ذي اﳊـجة
عـام  ١44١اﳌوافق  ١٩غشت سنة  ،2020يـحدد شـروط

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٣–٠٩اﳌؤّرخ ﰲ  2٩صفر عام
 ١٤٣٠اﳌوافـ ـق  25ف ـب ـرايـر سنـة  2٠٠٩واﳌتـعـلـق بحماية

وك ـيـف ـيـات ﳑـارسـة ن ـشـاط تصنيع اﳌركـبـات.

اﳌستهلك وقمع الغش ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

––––––––
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير الصناعة،
– وب ـ ـناء ع ـ ـﲆ الدست ـ ـور ،ﻻ سيم ـ ـا اﳌادت ـ ـ ـان  ٤–٩٩و١٤٣
)الفقرة  (2منه،

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٩–١٦اﳌؤّرخ ﰲ  2٩شّوال عام

 ١٤٣٧اﳌوافق  ٣غشت سنة  2٠١٦واﳌتعلق بترقية اﻻستثمار،
اﳌعّدل،

– وﲟق ـتضى ال ـق ـان ـون رق ـم  ١8–١8اﳌؤّرخ ﰲ  ١٩ربيع
الثاني عام  ١٤٤٠اﳌوافق  2٧ديسمبر سنة  2٠١8واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة  ،2٠١٩ﻻ سيما اﳌادة  ٤8منه،

– وﲟقتضى اﻷمـر رقم  58–٧5اﳌؤّرخ ﰲ  2٠رمضان عام
 ١٣٩5اﳌوافق  2٦سبـتمبـر سنة  ١٩٧5واﳌتضمن القانون

 ١٤٤١اﳌوافق  ٤يونيو سنة  2٠2٠واﳌتضمن قانون اﳌالية

اﳌدني ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

التكميﲇ لسنة  ،2٠2٠ﻻ سيما اﳌادة  ٦٠منه،

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  5٩–٧5اﳌؤّرخ ﰲ  2٠رمضان عام
 ١٣٩5اﳌوافق  2٦سبتمبر سنة  ١٩٧5واﳌتضمن القانون

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٣٧٠–١٩اﳌؤّرخ ﰲ
أول جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١اﳌوافق  28ديسمبر سنة 2٠١٩

التجاري ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٧–٧٩اﳌؤّرخ ﰲ  2٦شعبان عام
 ١٣٩٩اﳌوافق  2١يوليو سنة  ١٩٧٩واﳌتضمن قانون اﳉمارك،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتـضى القانون رقم  22–٩٠اﳌؤّرخ ﰲ  2٧محرم عام
 ١٤١١اﳌوافق  ١8غشت سنة  ١٩٩٠واﳌتعلق بالسجل التجاري،
اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٧–2٠اﳌؤّرخ ﰲ  ١2شّوال عام

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ١٦٣–2٠اﳌؤّرخ ﰲ
أول ذي ال ـ ـقـ ـعـ ـدة عـ ـام  ١٤٤١اﳌوافـ ـق  2٣ي ـون ـيـو سنـة 2٠2٠
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟق ـتضى اﳌ ـرسوم ال ـتن ـف ـي ـذي رقم  ٣8١–٠٤اﳌ ـؤّرخ

ﰲ  ١5ش ـوال ع ـام  ١٤25اﳌ ـوافق  28ن ـوفم ـب ـر سـنة  2٠٠٤الذي
يحدد قـواعد حركة الـمـرور عبر الطرق ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٩8–٠٦اﳌؤّرخ ﰲ ٤

– وﲟقتضى الـق ـانـون رقم  ١٤–٠١اﳌ ـؤّرخ ﰲ  2٩جمادى
اﻷوﱃ ع ـام  ١٤22اﳌ ـوافق  ١٩غشت سن ـة  2٠٠١وال ـمـتـعـلق

يضبط التنظيم اﳌطبق عﲆ اﳌؤسسات اﳌصنفة ﳊماية

بـتـنـظـيـم حـركـة ال ـمـرور عـبـر الـطـرق وسﻼمـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ـا وأمـنـهـا،

البيئة،

اﳌعّدل واﳌتّمم،

جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤2٧اﳌوافق  ٣١مايو سنة  2٠٠٦الذي

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٤٤–٠٧اﳌؤّرخ ﰲ 2

جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤28اﳌوافق  ١٩مايو سنة  2٠٠٧الذي

– وﲟـقت ـضى اﻷمـر رقم  ٠٣–٠٣الـمـؤّرخ ﰲ  ١٩ج ـم ـادى
اﻷوﱃ عـام  ١٤2٤اﳌ ـوافق  ١٩ي ـول ـي ـو س ـنـة  2٠٠٣والـمتعلق

يحدد قائمة اﳌنشآت اﳌصنفة ﳊماية البيئة،

بالـمنافسة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤١–١٤اﳌؤّرخ ﰲ
أول ذي القعدة عام  ١٤٣5اﳌوافق  2٧غشت سنة  2٠١٤الذي

– وﲟق ـتضى ال ـقان ـون رقم  ٠2–٠٤اﳌ ـؤّرخ ﰲ  5ج ـم ـادى
اﻷوﱃ عـام  ١٤25اﳌ ـوافق  2٣ي ـونـي ـو س ـنـة  2٠٠٤الذي يحدد
القواعد اﳌطبقة عﲆ الـممارسات التجارية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟق ـتضى ال ـقان ـون رقم  ٠٤–٠٤اﳌ ـؤّرخ ﰲ  5ج ـم ـادى
اﻷوﱃ عـام  ١٤25اﳌ ـوافق  2٣ي ـونـي ـو س ـنـة  2٠٠٤والـمتعلق
بالتقييس ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

يحدد صﻼحيات وزير الصناعة واﳌناجم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  58–١5اﳌؤّرخ ﰲ ١8

ربيع الثاني عام  ١٤٣٦اﳌوافق  8فبراير سنة  2٠١5الذي
يـ ـحـ ـدد شروط وك ـي ـف ـي ـات ﳑارسة نشاط وك ـﻼء اﳌرك ـب ـات
اﳉديدة،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٣٤–١5اﳌؤّرخ ﰲ
 ١٤ذي القعدة عام  ١٤٣٦اﳌوافق  2٩غشت سنة  2٠١5الذي

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠8–٠٤اﳌؤّرخ ﰲ  2٧جمادى
الثانية عام  ١٤25اﳌوافق  ١٤غشت سنة  2٠٠٤واﳌتعلق

يحدد شروط وكيفيات ﳑارسة اﻷنشطة واﳌهن اﳌنظمة

بشروط ﳑارسة اﻷنشطة التجارية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

اﳋاضعة للتسجيل ﰲ السجل التجاري،
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– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٤٤–١٧اﳌؤّرخ ﰲ ٩

يمكن أن يكون اﳌستثمر شخصا طبيعيا أو معنويا

ربيع اﻷول عام  ١٤٣٩اﳌوافق  28نوفمبر سنة  2٠١٧الذي

أجنبيا أو أكثر ،أو بشراكة مع أشخاص وطنيﲔ مقيمﲔ،

ي ـح ـدد شروط وك ـي ـف ـي ـات ﳑارسة نشاط إن ـت ـاج اﳌرك ـب ـات

يعملون ﰲ إطار شركة خاضعة للقانون اﳉزائري.

وتركيبها،

اﻻستثمار  :كل استثمار يهدف إﱃ إنتاج مركبة محليا

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٠5–١8اﳌؤّرخ ﰲ 2٧

تستجيب نسبة إدماجها ﳌتطلبات هذا اﳌرسوم ،انطﻼقا

ربيع الثاني عام  ١٤٣٩اﳌوافق  ١5يناير سنة  2٠١8الذي

من قاعدتها التي يشكلها اﳉسم والهيكل القاعدي أوكل قطعة

يحدد تنظيم مراقبة مطابقة اﳌركبات وكيفيات ﳑارستها،

حمة ميكانيكيا.
مقولبة أو مل ّ
ُ
مصّنع مركبات يحوز عﻼمات.
الصانع ُ :

يرسم ما يأتي :
الفصل اﻷول
اﳌوضوع والتعريفات
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادتﲔ  2٤و 25من القانون
رقم  ٠8–٠٤اﳌؤّرخ ﰲ  2٧جمادى الثانية عام  ١٤25اﳌوافق
 ١٤غشت سنة  2٠٠٤واﳌتعلق بشروط ﳑارسة اﻷنشطة
التجارية ،اﳌعّدل واﳌتّمم ،يهدف هذا اﳌرسوم إﱃ ﲢديد
شروط وكيفيات ﳑارسة نشاط تصنيع اﳌركبات.
اﳌادة  : 2يقصد ،ﰲ مفهوم أحكام هذا اﳌرسوم ،ﲟا يأتي :

اﻹدماج  :دمج اﳌكونات والقطع واﻷجزاء اﳌصنوعة ﰲ
اﳉزائ ـر وك ـذا اﳋدم ـات الـتـقـنـيـة والـهـنـدسيـة اﳌرتـبـطـة بـهـا
التي تسمح بالنمو التدريجي لسلسلة القيمة ﰲ صناعة
السيارات.
الفصل الثاني
الشروط العامة ﳌمارسة نشاط تصنيع اﳌركبات
اﳌادة  : 3تخضـ ـ ـع ﳑ ـارسـ ـة نش ـ ـاط صناعـ ـ ـ ـ ـة اﳌركبـ ـ ـات
ﻻحترام أحكام هذا اﳌرسوم ،ولﻼكتتاب ﰲ دفتر الشروط
اﳌرفق باﳌلحق اﻷول.

م ـرك ـب ـة  :كـ ـل وسيـ ـلـ ـة نـ ـق ـل ب ـري م ـزودة أو غ ـي ـر م ـزودة

مقّدم طلب ﳑارسة نشاط تصنيع
اﳌادة  : 4يتعّين عﲆ ُ

ﲟحـ ـ ـرك للدف ـ ـ ـع ،ﲟ ـ ـا فيهـ ـ ـا اﳌـح ـ ـرك الكهربائ ـ ـي ،تسي ـ ـر ع ـ ـﲆ

اﳌركبات ،أن يحصل عﲆ الرخصة اﳌؤقتة التي ُيسلّمها

الطريق بوسائلها اﳋاصة أو ُتدفع أو ُتجر ،سيارة وآلة

الوزير اﳌكلف بالصناعة.

متحركة.
سيارة  :كل مركبة موجهة لنقل اﻷشخاص أو البضائع
م ـزودة ب ـج ـه ـاز م ـي ـك ـان ـيـكي لـلـدفـع أو كـهـربـائي ،تسيـر عﲆ
الطريق  :سيارة خاصة وشاحنة صغـيرة وشاحنة وحافلة
للنقل ﰲ اﳌدينة وحافلة للنقل خارج اﳌدينة وجرار طريق
ودراجة ودراجة نارية ودراجة مجهزة ﲟحرك.
آلة متحركة  :كل آلة متحركة أو ﲡهيز صناعي يمكن
نقلها أو حملها ،ذات هيكل أو ﻻ ،غير مخصصة لنقل اﻷشخاص
أو السلع ﰲ الطريق ،مجهزة ﲟحرك دفع داخﲇ أو كهربائي :كل
مركبة مستعملة ﰲ الفﻼحة والغابة واﻷشغال العمومية والنقل
والتخزين والرفع واﻷشغال اﳌائية واﳌـحروقات واﳌركبات

اﳌادة  : ٥يتكون اﳌلف اﳌطلوب للحصول عﲆ الرخصة
اﳌؤقتة اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ٤أعﻼه ،من :
— طلب اﳊصول عﲆ الرخصة اﳌؤقتة،
— دفتر الشروط مؤّرخا وﳑضيا وموّقعا باﻷحرف اﻷوﱃ
من قبل الشخص اﳌؤهل قانونا ،يتضمن مﻼحظة “ :قرئ
وصودق عليه”،
— يجب أن تكون بطاقة التعهد اﳌرفقة باﳌلحق الثاني
من دفتر الشروط ،مؤّرخة وموقعا عليها،
— نسخـ ـة مـ ـن الـ ـقـ ـان ـون اﻷساسي ل ـلشرك ـة ي ـب ـّي ـن نشاط
تصنيع اﳌركبات،

ذات اﻻسـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـم ـال اﳋ ـاص ،بـاـس ـتـث ـنـ ـ ـاء اﳌـق ـط ـورات ونـصـ ـف

— دراسة تقنية – اقتصادية للمشروع تبّين ما يأتي :

اﳌقطورات ذات وزن إجماﱄ يساوي أو يفوق  ٣5٠٠كغ ،مرتبطة

• دراس ـ ـة مفصلـ ـ ـة للمش ـ ـروع تتعلـ ـ ـق باﳉوان ـ ـب التقني ـة

بجرار طريق.
اﳌستثمر  :كل كيان خاضع للقانون اﳉزائري ،يمارس
نشاطا صناعيا ﰲ إطار الشروط اﳌنصوص عليها ﰲ هذا
اﳌرسوم وأحكام دفتر الشروط الذي يكتتب فيه ،اﳌلحق.

واﳌالية والتجارية مع التقديرات الرقمية عﲆ مدى ثﻼث
) (٣سنوات من اﻻستغﻼل،
• قائمـ ـ ـة التجهي ـ ـ ـ ـزات واﳌنشـ ـ ـ ـآت اﻷساسيـ ـ ـة مـوض ـ ـ ـوع
اﻻستثمار ،ومناصب الشغل الواجب إحداثها حسب كل صنف،
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– نسخة من السجل التجاري،
– رقم التعريف اﳉبائي،

• مستويات اﻻستثمارات )مبالغ اﻻستثمار( اﳌتوّقعة

– الوثائق التي تثبت وجود اﳌنشآت اﻷساسية والتجهيزات

حسب ك ـل م ـرح ـل ـة ت ـن ـاسب ـا م ـع مست ـوي ـات اﻹدم ـاج اﳌزم ـع

الضرورية لصناعة اﳌركبات كما ﰎ التصريح به ﰲ طلب

ﲢقيقها،

الرخصة اﳌؤقتة،

• مستويات اﻹنتاج اﳌتوّقعة حسب كل طراز ونموذج
وحسب كل مرحلة فيما يخص حجم اﻹنتاج،
• قائمة اﳌكونات والقطع واﻷجزاء اﻷساسية الواجب
ما عن طريق
استيرادها وتلك الواجب تصنيعها محليا )إ ّ
ما عن طريق اﳌناولة(.
اﻹدماج الداخﲇ وإ ّ

– الوثيقـ ـ ـة الت ـ ـي تثب ـ ـت رق ـ ـم التعري ـ ـف العاﳌ ـ ـي للصان ـ ـع
ﳌسّلم من قبل
“ ”WMIاﳋاص باﳌصنع اﳌنشأ باﳉزائر ،وا ُ
الهيئة اﳌؤهلة.
يودع اﳌلف عﲆ مستوى اﻷمانة التقنية للجنة اﳌنصوص
عليها ﰲ اﳌادة  ١8أدناه ،مقابل تسليم وصل إيداع.

— التزام مقدم الطلب باﳊصول عﲆ رقم التعريف العاﳌي

اﳌادة  : ٩يخضع تسليم اﻻعتماد النهائي لزيارات ميدانية

للصانع “ ،”WMIاﳋاص باﳌصنع اﳌنشأ باﳉزائر قصد

مسبقة إﱃ اﳌوقع تقوم بها مصالح اﳌديرية الوﻻئية اﳌكلفة

تثبيت رقم الهيكل القاعدي عﲆ كل اﳌركبات اﳌنتجة،

بالصناعة اﳌختصة إقليميا ،قصد التأكد من مدى احترام

انطﻼقا من اﳌركبة اﻷوﱃ التي تخرج من السلسلة.

اﻻلتزامات التي تعهد بها اﳌستثمر بناء عﲆ دفتر الشروط.

يودع اﳌلف عﲆ مستوى اﻷمانة التقنية للجنة اﳌنصوص
عليها ﰲ اﳌادة  ١8أدناه ،مقابل تسليم وصل إيداع.
اﳌادة ُ : ٦تسّلم الرخصة اﳌؤقتة من قبل اللجنة اﳌذكورة
ﰲ اﳌادة  ١8أدناه ،ﰲ أجل ﻻ يتجاوز ثﻼثﲔ ) (٣٠يوما من
أيام العمل التي تﲇ تاريخ تسليم وصل اﻹيداع.
يـ ـجب أن يـ ـكـ ـون كـ ـل رد سلـ ـبي مـ ـبـ ـررا ،ويـ ـجب أن ُيـ ـب ـّل ـغ
للمعني ﰲ أجل الثﻼثﲔ ) (٣٠يوما التي تﲇ تاريخ إصدار

تتّوج الزيارة بتقرير مفصل عن طبيعة اﻻستثمار ومدى
تقدم إنجازه.
يجب أن ُيبّلغ كل ﲢفظ محتمل خﻼل ثﻼثﲔ ) (٣٠يوما،
ابتداء من تاريخ إيداع اﳌلف ،من طرف اﻷمانة التقنية للجنة
إﱃ اﳌستثمر الطالب حتى يتمكن من تداركه ﰲ أجل خمسة
عشر ) (١5يوما ،ابتداء من تاريخ استﻼم التحفظات.
اﳌادة  : ١0دون اﻹخ ـ ـﻼل ب أ ح ك ـــ ا م ا ﳌ ـــ ا د ة  ٩أ ع ـــ ﻼ ه ُ ،يس ـّلم

وصل اﻹيداع من قبل اﻷمانة التقنية للجنة اﳌنصوص عليها

اﻻعتم ـ ـاد النهائ ـ ـي مـ ـن قبـ ـ ـل الوزي ـ ـر اﳌكل ـ ـف بالصناع ـ ـ ـة ﰲ

ﰲ اﳌادة  ١8أدناه.

أجل ﻻ يتجاوز ثﻼثﲔ ) (٣٠يوما ،ابتداء من تاريخ إيداع

اﳌادة  : ٧تسمـ ـ ـح الرخص ـ ـة اﳌؤقت ـ ـة للمستثم ـ ـر الطال ـ ـ ـب
القيام باﻹجراءات الضرورية ﻹنجاز استثماره .وﻻ يعني،
بأي حال من اﻷحوال ،الترخيص ﲟمارسة النشاط.
ﲢّدد صﻼحية هذه الرخصة اﳌؤقتة ﳌدة ﻻ تتجاوز ستة
وثﻼثﲔ ) (٣٦شهرا ،ابتداء من تاريخ تسليمها.
يمكن ﲤديد هذا اﻷجل ﳌدة اثني عشر ) (١2شهرا بطلب
من اﳌعني ،عﲆ أساس الوثائق التبريرية.
بعد انقضاء مدة صﻼحية هذه الرخصة اﳌؤقتة ،وﰲ حال
طر الوزير اﳌكلف بالصناعة الوزير اﳌكلف
عدم ﲤديدهاُ ،يخ ِ
بالتجارة قصد إعﻼمه بعدم منح اﻻعتماد النهائي.
اﳌادة  : ٨يشت ـ ـ ـرط للممارسـ ـ ـة الفعلي ـ ـة لنش ـ ـاط تصني ـ ـع
اﳌركبات ،اﳊصول عﲆ اﻻعتماد النهائي.
يجب أن يتكون اﳌلف اﳌطلوب للحصول عﲆ اﻻعتماد
النهائي ،من :
– طلب اﳊصول عﲆ اﻻعتماد النهائي،

الطلب.
اﳌاّدة ُ : ١١يمن ـ ـح النظـ ـام اﳉب ـ ـائي التفضي ـﲇ اﳌـح ـ ـدد ﰲ
اﳌادة  22أدناه ،للُمصّنعﲔ اﳌعتمدين ،بناًء عﲆ مقرر التقييم
التقني اﳌرفق نموذجه باﳌلحق الرابع ،من طرف الوزير
اﳌكّلف بالصناعة مرفقا ببطاقة تقنية ،بعد اﻻكتتاب ﰲ دفتر
الشروط اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.
اﳌادة  : ١2يجـ ـ ـب أن يتضم ـ ـن ملـ ـ ـف طل ـ ـب اﳊص ـ ـول ع ـﲆ
مقرر التقييم التقني ،ما يأتي :
– استمارة طلب مقرر التقييم التقني اﳌرفق باﳌلحق
الثالث ،بعد ملئها بعناية والتوقيع عليها وإرفاقها بالوثائق
الُثبوتية،
– نسخة من السجل التجاري يتضمن النشاط اﳌعني،
– رقم التعريف اﳉبائي،
– البطاقات التقنية الوصفية ،ﰲ شكل نسخة ورقية
وإلكترونية ،اﳌلحق نموذجها ﰲ اﳌلحق اﳋامس،
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– قائمة اﳌكونات اﳌنتجة محليا التي سيتم إدماجها ﰲ
اﳌنتوج.
ُي ـوَدع اﳌل ـف ﰲ نسخ ـتﲔ ل ـدى اﻷم ـان ـة ال ـت ـق ـنـيـة لـلـجـنـة
اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ١8أدناه ،ﰲ شكل نسخة ورقية
ورقمية ،مقابل تسليم وصل إيداع.
اﳌادة  : ١3قبل اﳊصول عﲆ مقرر التقييم التقني تقوم
مصالح اﳌديرية الوﻻئية اﳌكلفة للصناعة ،اﳌختصة إقليميا،

– الوزارة اﳌكلفة بالتجارة،
– الوزارة اﳌكلفة باﳌناجم،
– اﳌصلحة اﳌعنية ﰲ الوزارة اﳌكلفة بالصناعة.
اﳌادة  : ١٦يج ـ ـ ـب أن يكـ ـ ـون ك ـ ـ ـل رد سلبـ ـ ـي عـ ـ ـﲆ طل ـ ـ ـب
مبرًرا وُيبّلغ
اﳌستثمر للحصول عﲆ مقرر التقييم التقنيُ ،
للمعني ﰲ أجل ﻻ يتجاوز الثﻼثﲔ ) (٣٠يوما التي تﲇ

بزيارات ميدانية إﱃ مواقع اﻹنتاج قصد التحقق من وجود

تاريخ تسليم وصل اﻹيداع اﳌذكور ﰲ اﳌادة  ١2من هذا

اﳌنشآت واﻵﻻت واﳌعدات ،ومن مدى تطابقها مع اﻻلتزامات

اﳌرسوم.

التي تعهد بها اﳌستثمر ﲟوجب دفتر الشروط.

اﳌادة  : ١٧يمكن اﳌستثمر الذي يعتبر نفسه متضررا

اﳌادة ُ : ١4يسـ ـّلم مقـ ـ ـرر التقيي ـ ـم التقنـ ـي ﰲ أج ـ ـل ثﻼثـ ـﲔ

أن يتقدم بطعن ﰲ أجل خمسة عشر ) (١5يوما ،ابتداء من

) (٣٠يوما ،ابتداء من تاريخ تسليم وصل اﻹيداع اﳌنصوص

تاريخ تبليغ اﳌقرر لدى ﳉنة الطعن اﳌنصوص عليها ﰲ

عليه ﰲ اﳌادة  ١2أعﻼه ،بالنسبة للفترة التي تغطي كل

اﳌادة  2١أدناه.

مرحلة من مراحل اﻹدماج اﻵتية :

الفصل الثالث

– عند بداية النشاط ،تشترط نسبة إدماج دنيا ﻻ تقل عن

مراقبة النشاط ومتابعته

،% ٣٠
– السنة الثالثة ،% ٣5 :

اﳌادة ُ : ١٨تنش ـ ـ ـأ ل ـ ـ ـدى الوزي ـ ـ ـر اﳌكلـ ـ ـف بالصناعـ ـ ـة ﳉنـ ـة
تقنية يرأسها الوزير أو ﳑثله ،تدعى ﰲ صلب النص “اللجنة“،

– السنة الرابعة ،% ٤٠ :

تتشكل من :

– السنة اﳋامسة .% 5٠ :

– ثﻼثة ) (٣ﳑثلﲔ عن الوزير اﳌكلف بالصناعة،

ﲤنح نسبة إضافية قدرها  %5من نسبة اﻹدماج العام

– ﳑثـل ) (١عن الوزير اﳌكلف باﳌالية،

ﳌصّنع ـ ـ ـ ـة بالقط ـ ـ ـع
اﳌـحققـ ـ ـة ،عـ ـ ـﲆ نسبـ ـ ـ ـة ﲡهي ـ ـز اﳌـ ـركبـ ـ ـات ا ُ
اﻷساسية اﻵتية  :محركات ومحاور وعلب السرعة اﳌنتجة

– ﳑثل ) (١عن الوزير اﳌكلف بالتجارة،

محليا ،وذلك بالنسبة إﱃ كل وحدة بلغت نسبة اﻹدماج فيها

– ﳑثل) (١عن الوزير اﳌكلف باﳌناجم،

 % ٤٠زيادة عﲆ تأثيرها ﰲ النسبة العامة.
يسّلم مقرر التقييم التقني الذي يغطي كل مرحلة ،وفق
نفس الشروط واﻹجراءات اﳌـحددة ﰲ هذا اﳌرسوم.
يتم ﲡديد مقررات التقييم التقني سنويا بعد السنة
اﳋامسة من اﻻستغﻼل ،وبعد ﲢقيق نسبة اﻹدماج اﳌطلوبة
ﰲ أحكام هذا اﳌرسوم.
اﳌادة  : ١٥يتـ ـ ـم إعـ ـ ـداد مقـ ـ ـرر التقييـ ـ ـم التقنـ ـ ـي والبطاقـ ـ ـات
التقنية الوصفية اﳌرفقة نماذجها بهذا اﳌرسوم ،ﰲ ست )(٦
نسخ أصلية موجهة لكل من :
– اﳌعني،
– ال ـوزارة اﳌكـلـفـة بـاﳌالـيـة )اﳌديـريـة الـعـامـة لـلـجـمـارك
واﳌديرية العامة للضرائب(،

– ﳑثل ) (١عن الغرفة اﳉزائرية للتجارة والصناعة.
تتوﱃ مصالح الوزارة اﳌكلفة بالصناعة اﻷمانة التقنية
للجنة.
يحدد تنظيم هذه اللجنة وسيرها وتعيﲔ اﻷعضاء فيها
ﲟوجب قرار من الوزير اﳌكلف بالصناعة.
اﳌادة  : ١٩تكّلف اللجنة ،ﲟا يأتي :
– إبداء الرأي اﳌطابق حول طلبات اﳌستثمرين اﳌتعلقة
بالرخصة اﳌؤقتة،
– إبداء الرأي اﳌطابق حول طلبات اﳌستثمرين اﳌتعلقة
باﻻعتمـ ـ ـاد النهائ ـ ـي ومق ـ ـ ـررات التقييـ ـ ـم التقن ـ ـي ،بع ـ ـد القي ـ ـام
بزيارة ميدانية،

 2٩ذو اﳊجة عام  ١44١هـ
 ١٩غشت سنة  2020م
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– إبداء الرأي اﳌطابق ﰲ حالة عدم احترام اﳌستثمرين
اﻻلتزامات بعنوان دفتر الشروط.
اﳌادة  : 20يمك ـ ـ ـن الّلجن ـ ـة اﻻستع ـ ـان ـ ـة بخبـ ـراء أو هيئ ـ ـات
مؤهلـ ـ ـة ،ﰲ إطـ ـار اﳌرافق ـ ـة التقنيـ ـة الـ ـتي تسم ـح لها بالقيام
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كما ﻻ يخضع هؤﻻء إﱃ أحكام دفتر الشروط اﳌلحق بهذا
اﳌرسوم لﻼستفادة من النظام التفضيﲇ الساري اﳌفعول،
ﰲ إطار اقتناء مدخﻼتها والقطع واﳌكونات.
اﳌادة  : 24عـ ـ ـﲆ اﳌتعامل ـ ـﲔ ﰲ مج ـ ـال نش ـ ـاط التركيـ ـب،
وفـقـ ـا ﻷحـكـ ـام اﳌـرس ـوم الـتـنـفـي ـذي رق ـ ـم  ٣٤٤–١٧اﳌـ ـؤّرخ ف ـي

باﳌهام اﳌوكلة إليها.
اﳌادة  : 2١تنشأ ﳉنة طعن لدى الوزير اﳌكلف بالصناعة،
تتشكل من :

 ٩ربيع اﻷول عام  ١٤٣٩اﳌوافق  28نوفمبر سنة  2٠١٧واﳌذكور
أعـ ـ ـﻼه ،اﻻكتتـ ـ ـاب ﰲ دفت ـ ـر الشـ ـ ـروط اﳉديـ ـ ـد اﳌلح ـ ـق بهـ ـ ـذا
اﳌرسوم عند نشره ﰲ اﳉريدة الرسمية للجمهورية اﳉزائرية

– ﳑثل عن الوزير اﳌكلف بالصناعة ،رئيسا،
– ﳑث ـ ـل عـ ـ ـن وزير اﳌـالي ـ ـة ،عضوا،
– ﳑثل عن الوزير اﳌكلف بالتجارة ،عضوا،
– ﳑثل الغرفة اﳉزائرية للتجارة والصناعة ،عضوا.
يعﲔ أعضاء ﳉنة الطعن ﲟوجب قرار من الوزير اﳌكلف
بالصناعة لعضوية مدتها ثﻼث ) (٣سنوات ،بناء عﲆ اقتراح
من وزراء القطاعات والهيئة اﳌعنية.
ﲢّدد هذه اللجنة نظامها الداخﲇ وتضبط سيرها وكيفيات
اﻹحالة ،منذ اجتماعها اﻷول .ويوافق الوزير اﳌكلف بالصناعة
عﲆ هذا النظام الداخﲇ.

الديمقراطية الشعبية ،ﰲ انتظار ذلك ،يتم تطبيق النظام
العام عﲆ كل مكّون من اﳌكّونات حسب وضعيتها ﰲ التعريفة
اﳉمركية ،عﲆ وارداتهم من اﳌدخﻼت والقطع واﳌكّونات.
اﳌادة  : 2٥تلغى أحكام اﳌرسوم التنفيذي رقم ٣٤٤–١٧
اﳌؤّرخ ﰲ  ٩ربيع اﻷول  ١٤٣٩اﳌوافق  28نوفمبر سنة 2٠١٧
الذي يحدد شروط وكيفيات ﳑارسة نشاط إنتاج اﳌركبات
وتركيبها.
اﳌادة  : 2٦ينشـ ـ ـر ه ـ ـ ـذا اﳌرس ـ ـوم ﰲ اﳉري ـ ـ ـدة الّرس ـ ـمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  2٩ذي اﳊجة عام  ١٤٤١اﳌوافق  ١٩غشت
سنة .2٠2٠
عبد العزيز جراد

ُتبدي اللجنة رأيا ﰲ الطعون اﳌودعة ﰲ مدة أقصاها
ثﻼثون ) (٣٠يوما ،ابتداء من تاريخ استﻼم الطعن ،حيث

اﳌلحق اﻷول

يعرض عﲆ الوزير اﳌكلف بالصناعة للفصل فيه بناء عﲆ
ذلك ،ثم تبليغ اﳌتعامل بالقرار النهائي.

دفتر شروط يتعلق بشروط وكيفيات ﳑارسة نشاط
تصنيع اﳌركبات

اﳌادة  : 22طبقا ﻷحكام اﳌادة  ٦٠من القانون رقم ٠٧-2٠

الفصل اﻷول

اﳌؤّرخ ﰲ  ١2شّوال عام  ١٤٤١اﳌوافق  ٤يونيو سنة 2٠2٠
واﳌتضمن قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة  ،2٠2٠يستفيد
مصنعو السيارات من النظام التفضيﲇ اﳌطبق عﲆ اﳌدخﻼت
اﳌستعملة ﰲ إنتاج اﳌكونات واﻷطقم الفرعية اﳌدمجة ﰲ
اﻹنت ـ ـاج الداخـ ـ ـﲇ وكـ ـ ـذا الوحـ ـ ـدات واﳌكون ـ ـات اﳌقتن ـ ـاة ل ـ ـ ـ ـدى
اﳌناولﲔ اﳌـحليﲔ ،والنظام اﳌطبق عﲆ الوحدات واﳌكونات

الشروط التقنية اﳋاصة
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يهدف دفتر الشروط هذا ،إﱃ ﲢديد الشروط
والكيفيات التي يجب أن يكتتب فيها اﳌستثمر ﳌمارسة
نشاط تصنيع اﳌركبات.

اﳌستوردة عﲆ كل مركبة بلغت نسبة اﻹدماج اﳌنصوص

اﳌادة  : 2الشروط اﳌطلوبة من اﳌستثمر اﻷجنبي :

عليها ﰲ اﻵجال اﳌـحددة.

يجب عﲆ اﳌستثمر اﻷجنبي ،ﰲ إطار استثمار صناعي

الفصل الرابع
أحكام انتقالية وختامية
اﳌادة  : 23ﻻ تطبـ ـق أحكـ ـام هـ ـذا اﳌرس ـوم عﲆ اﳌتعاملﲔ
ﰲ مجـ ـال إنتـ ـاج اﳌركب ـات التـ ـي تشتـ ـرك فيه ـا اﳌؤسس ـات
العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع
اﻻقتصادي للجيش الوطني الشعبي.

لتصنيع اﳌركبات ،أن يلتزم ﲟا يأتي :
– أن يكون فاعﻼ دوليا من الدرجة اﻷوﱃ ﰲ مجال تصنيع
اﳌركبات،
– نقل مهاراته التكنولوجية،
– ﰲ حال التمويل البنكي اﳉزئي ،يجب أن يكون كافﻼ
فيما يخص الضمانات،

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 4٩
اﳉريدة الرسم ّ
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– تقدﱘ دراسة تقنية للمشروع ُتنجزها مكاتب دراسات
متخصصـ ـة مرتبطـ ـة بعقـ ـد ُيبـ ـرم مباشـ ـرة مـ ـع الشركـ ـة اﻷم،
وبتمويل من هذه اﻷخيرة،

 2٩ذو اﳊجة عام  ١44١هـ
 ١٩غشت سنة  2020م

– اﳌساهمة بنصيبه من رؤوس اﻷموال اﳌـحدد ﰲ ميثاق
اﳌساهمﲔ،
– ﰲ حال التمويل البنكي اﳉزئي ،يجب أن يقدم الشريك

– اﳌساهمة برأس اﳌال اﳋاص ﰲ ﲤويل اﳌشروع عند

اﻷجنبي كفالة تضامنية مع الطرف اﳉزائري أو اﻷطراف

انطﻼقه ﲟا ﻻ يقل عن  %٣٠من القيمة اﻹجمالية لﻼستثمار.

اﳉزائرية فيما يخص الضمانات ﲟقدار نصيبه اﳌقرر ﰲ

اﳌادة  : 3الشروط اﳌطلوبة من اﳌستثمر اﳉزائري :
يجب عﲆ اﳌستثمر اﳉزائري ،ﰲ إطار استثمار صناعي
لتصنيع اﳌركبات ،أن يستوﰲ الشروط اﻵتية :
– امتﻼك وعاء ماﱄ ﰲ شكل رأس مال خاصُ ،يمثل ،%٣٠
عﲆ اﻷقل ،من مساهمته ﰲ القيمة اﻹجمالية لﻼستثمار
اﳌرتقب،

إطار ملكية اﻷسهم،
– أن يكون الشريك اﻷجنبي حائزا ،ﰲ الشركة اﳋاضعة
للقانون اﳉزائري ،اﳌنشأة لهذا الغرض ،عﲆ مساهمة ﰲ
رأس اﳌال ﻻ تقل عن  % ٣٠من رأسمال الشركة،
– ي ـ ـ ـجب عﲆ الشريك اﻷج ـ ـ ـنـ ـ ـبي ت ـق ـدﱘ وضمـان الـدراسة
التقنية للمشروع،

– القدرة عﲆ إنشاء استثمار صناعي وتسييره ،يشترط

ضح
– تقدﱘ بروتوكول اﻻتفاق و/أو اتفاق الشراكة ،اﳌو ّ

فيه احتساب خبرة سابقة ﻻ تقل عن خمس ) (5سنوات ﰲ

ن اﻻستثمار اﳌتوّقع يندرج ﰲ
ﰲ اﳌادة  5أدناه ،يبّين أ ّ
إطار شراكة صناعية بﲔ مستثمر جزائري وشريك أجنبي

التسيير أو ﰲ تنفيذ التزاماته اﳌالية ،أو أي مخالفات

من اﳌقام اﻷول وذي شهرة عاﳌية ،مالك العﻼمة.

أحد اﻷنشطة لﻺنتاج الصناعي ،دون تسجيل أي اختﻼل ﰲ
جسيمة ملحوظة،
– القدرة عﲆ الوفاء بالديون باﻷموال اﳋاصة والضمانات
العينية،
– خطط اﻻستثمار التي يتوجب أن تنص عﲆ ﲡميد ﰲ
اﳊساب ﳌا ﻻ يقل عن  %٣٠من مساهمته،
ح ـّل ك ـفـالـة الـدولـة مـحـل جـمـيـع الضمـانـات اﳌطـلـوبـة
– َت ـ ُ
أعﻼه ،غير تلك اﳌطلوبة عﲆ أصول هذه الهيئة عندما يتعلق
اﻷمر بهيئة اقتصادية تابعة للقطاع العمومي التجاري،
– عرض حالة محينة للوضعية اﳉبائية وشبه اﳉبائية،
تخص جميع اﻷنشطة التي ﰎ اﻻلتزام بكفالتها أو ضمانها،
– تقدﱘ دراسة تقنية للمشروع منجزة من قبل مكاتب
دراسـ ـ ـات متخصصـ ـ ـة ﰲ كـ ـ ـل جانـ ـ ـب م ـ ـن اﳉوان ـ ـ ـب التقني ـ ـ ـة
واﳌالية للمشروع.
يمكن اﳌستثمرين اﳉزائريﲔ تكوين مجّمع ﰲ إطار
هيئة جديدة خاضعة للقانون اﳉزائري يتم إنشاؤها لهذا
الغرض ،مع ضرورة استيفاء كل منهم الشروط اﳌذكورة
أعﻼه.
اﳌادة  : 4الش ـ ـ ـروط اﳌطلوبـ ـ ـة ﰲ حالـ ـ ـة الشراكـ ـ ـة مـ ـ ـع
مستثمر أجنبي :
يجب أن يستوﰲ اﻻستثمار الصناعي لتصنيع اﳌركبات
ﰲ إطار الشراكة ،الشروط اﻵتية :
– حصـ ـ ـ ـر كـ ـ ـل ﲤـ ـ ـويـ ـ ـل بنكـ ـ ـي محـ ـ ـﲇ عنـ ـ ـد مستـ ـ ـ ـوى عتب ـ ـ ـة
ﻻ يتجاوز  % ٤٠من تكلفة اﳌشروع،

اﳌادة  : ٥يجب أن يحدد بروتوكول اﻻتفاق و/أو اتفاق
الشراكة ،اﳌذكور ﰲ اﳌادة  ٤أعﻼه ،ما يأتي :
– موضوع الشركة وشكلها القانوني،
– مدة الشراكة،
– توزيع اﻷسهم أو حصص الشركة بﲔ اﻷطراف اﳌعنية
باﳌشروع،
– مسار اكتمال اﳌشروع وجدوله الزمني ،وكذا دور كل
طرف من اﻷطراف اﳌعنية،
– مخطط ﲤويل اﻻستثمار،
– نسبة اﻹدماج اﳌتوّقعة عند البداية وحسب اﳌراحل
اﳌـحددة ﰲ دفتر الشروط ،وكذا طبيعة اﳌكونات واﳋدمات
التي ستدمج،
– ﲢدي ـ ـد ط ـ ـراز اﳌركب ـ ـات ونماذجهـ ـ ـ ـا وأحج ـ ـام إنتاجه ـ ـ ـا
اﻹجماﱄ سنويا ،مع حصة كل نموذج من هذا اﻹنتاج،
– التزام الصانع مالك العﻼمة باﳌساهمة الفعلية ﰲ نجاح
اﳌشروع من حيث اﳉوانب اﻵتية :
• إنجاز الهياكل اﻷساسية والتجهيزات القاعدية للمصنع،
• التكفل التقني عند التنفيذ،
• اﳌساعدة عﲆ تكييف اﳌنتوجات مع اﻻستعمال اﳋاص
)مركبات صناعية ونفعية وخاصة( ،عند اﻻقتضاء،
• مخ ـ ـطط التكوي ـ ـن التقنـ ـي اﳌقـ ـرر لتأهي ـ ـل مستخدمـ ـي
التحكم والتنفيذ ﰲ الشركة،

 2٩ذو اﳊجة عام  ١44١هـ
 ١٩غشت سنة  2020م
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• مخطط التكوين والتأطير اﳌـحﲇ فيما يخص اﳌناجمت
الصناعي وتسيير مراحل اﻹنتاج،
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اﳌادة  : ١١ﻻ يمكـ ـ ـن أن يـ ـ ـدرج مش ـ ـروع تصني ـ ـع اﳌركب ـ ـات
ﰲ خط إنتاجه نماذج عﻼمات مختلفة ﰲ نفس اﳌوقع ،حتى

• مخطط تكوين وتأهيل مستخدمي الشركة ،يجب أن

لو كان الشريك اﻷجنبي مالكا لرأس مال هذه العﻼمات ﰲ
البورصة أو معنيا بتسييرها اﳌباشر.

يحّدد وينفذ حسب معايير ومقاييس الصانع.
– عقد رخصة اﻹنتاج واﳌهارة واﻹدماج اﳌـحﲇ كما هو

من اﳌصّن ـع عـ ـ ـﲆ حسـابـ ـ ـ ـه ،لصالـ ـ ـ ـح
اﳌادة  : ١2يج ـ ـ ـ ـب أن ُيـ ـ ـؤ ّ
الزبون ،ضمان اﳌركبة اﳌسّلمة ،وفقا للتنظيم اﳌعمول به.

منصوص عليه ﰲ دفتر الشروط هذا،
– تقديرات اللجوء إﱃ اﳌناولة اﳌـحلية واﻹدماج اﳌـحﲇ
كما هو منصوص عليه ﰲ دفتر الشروط،

ويجب ضمان اﳌنتجات الناﲡة عن النشاطات اﳌـحددة
ﰲ ه ـ ـ ـذا اﳌرس ـ ـوم ،من عيـ ـ ـوب التصنيـ ـع والعي ـ ـوب الظاه ـ ـرة

– بند يشير إﱃ القانون اﳌتعلق بالوقاية من الفساد
ومكافحته ،اﳌعمول به ﰲ اﳉزائر،

و /أو اﳋفية.
تلزم الشركة بالقيام بحمﻼت إعادة ﰲ حالة وجود عيوب
ﰲ التصميم والسﻼمة التي تكتشف عﲆ طراز أو حصة من

– القانون اﳌطبق )القانون اﳉزائري(.

اﳌركبات.

الفصل الثاني

ﳌص ـ ـ ـنﱢع أو موّرديـ ـ ـه اﳌعتمديـ ـ ـن
اﳌادة  : ١3يج ـ ـ ـب عـ ـ ـﲆ ا ُ
ضمان القطع اﳌوجهة للتركيب اﻷول ،وﻻ يمكن ،ﰲ أي حال

التعهدات واﻻلتزامات والضمانات
اﳌادة  : ٦يتعّين عﲆ اﳌستثمر إنجاز منشآت وﲡهيزات

من اﻷحوال ،أن تكون محل رفض ،وتوجيهها لعمليات اﻹتﻼف،

إنـتـاج اﳌركـبـات اﳌﻼئـمـة واﳌطـابـقـة لـلـمـواصفـات الـتـقـنـية

وعند اﻻقتضاء ،تبقى هذه القطع عﲆ عاتق اﳌؤسسة اﻷم أو

للعﻼمة اﻷصلية.

مورديها اﳌعتمدين.

اﳌادة  : ٧يجب أن تستجيب اﳌركبات اﳌنتجة ﳌعايير

ﰲ حالة تدهور القطع أو القطع اﻷساسية أو جزء منها

اﻷمن وحماية البيئة اﳌنصوص عليها ﰲ التشريع والتنظيم

خﻼل مرحلة النقل ،فإن ضمانها يتحمله اﳌمونون أو عقود

اﳌعمول بهما ،وكذا ﳌعايير النوعية اﳌطبقة ﰲ بلد اﳌنشأ.

التأمﲔ اﳌبرمة لهذا الغرض.

اﳌادة  : ٨يج ـ ـ ـب أن تك ـ ـ ـون اﳌركبـ ـ ـات اﳌنتج ـ ـة مـ ـ ـزودة

اﳌادة  : ١4ﻻ يمك ـ ـ ـ ـن ،ﰲ أي حـ ـ ـ ـال مـ ـ ـن اﻷح ـ ـ ـ ـوال ،أن تبـ ـ ـ ـاع

باﻷجهـ ـ ـزة التـ ـ ـي تستجي ـ ـ ـب للمواصف ـ ـ ـات التقني ـ ـ ـة ﰲ مجـ ـ ـ ـ ـال

اﳌك ـون ـات وال ـق ـطـع واﻷجـزاء اﳌستـوردة اﳌوجـهـة لـلـتـركـيب

السﻼمة اﳌنصوص عليها ﰲ التشريع والتنظيم اﳌعمول

اﻷول ،عﲆ حالتها.

بهما.

اﳌادة  : ١٥يلتـ ـ ـ ـزم اﳌص ـ ـ ـنﱢع بضمـ ـ ـان توفيـ ـ ـر قط ـ ـع الغي ـ ـار

اﳌادة  : ٩يع ـ ـ ـد إدراج وحـ ـ ـ ـدة القولب ـ ـة والتلحي ـ ـم والطـ ـ ـﻼء
شرطا مسبقا للحصول عﲆ مقرر التقييم التقني.

واللوازم عﲆ مستوى شبكة التوزيع اﳋاصة به.

اﳌادة  : ١0ﻻ يمكـ ـ ـن أن يض ـ ـم مش ـ ـروع تصني ـ ـع مركب ـ ـات،

ﰲ حالة التوقف عن النشاط ،يتعّين عﲆ اﳌستثمر أن
يضمن ،من خﻼل شبكة التوزيع اﳋاصة به ،توفير قطع

بأي حال من اﻷحوال ،ﰲ تشكيلة إنتاجه اﳌـحﲇ أكثر من

الغيار واللوازم اﻷصلية أو ذات النوعية اﳌعادلة لها ،معتمدة

أرب ـعـة ) (٤ن ـم ـاذج اخ ـت ـي ـاري ـة تضم اﳌرك ـب ـات السي ـاحـيـة أو

ﳌصنﱢع ،خﻼل مدة ﻻ تقل عن عشر ) (١٠سنوات.
من قبل ا ُ

النفعية.

الفصل الثالث

بالنسبة للسيارات اﳋفيفة اﳌوجهة لنقل اﻷشخاص أو
البضـائع ،ﻻ يمكـن أن تفوق حـدود سعة اﻷسطوانة 2٠٠٠

اﻹدماج

سم٣

بـالـنـسبـة للم ـرك ـب ـات الس ـيـاحـي ـة ،و ٣٠٠٠سم ٣مكعب بالنسبة
للنفعية اﳋفيفة اﳌوجهة لنقل البضائع.
ﳌصﱢنعي مركبات النقل اﳉماعية أو الثقيلة أو
تبقى ُ
اﻵﻻت اﳌتحركة أو اﳌركبات ذات اﻻستعمال اﳋاص أو

ﳌصـ ـ ـنﱢع بتبن ـ ـي نه ـ ـج صناعـ ـ ـي عمـ ـ ـﲇ
اﳌادة  : ١٦يلت ـ ـ ـزم ا ُ
لتحقيق إدماج محﲇ عﲆ مستوى مصنعه و/أو اﻻستعانة
باﳌناولة.
يمكن اﳌستثمرين التجمع لبعث عمليات الشراكة ﻹنتاج

ال ـع ـت ـاد ال ـفـﻼحي اﳌتـحـرك ،حـريـة اخـتـيـار اﳌجـمـوعـة الـتي

اﳌجموعات واﳌجموعات الفرعية والقطع اﻷساسية ومكونات

يرغبون ﰲ إنتاجها محليا.

اﳌركبات ،ﰲ إطار اﻹدماج اﳌـحﲇ.
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اﳌادة  : ١٧يتعﲔ عﲆ اﳌصّنع ﲡنيد مناوليه ومجهزيه

ﲢتسب اﳌشتريات اﳌـحلية الناجمة عن اﳌناولة اﳌـحلية،

اﻷجانب ،قصد اﳌشاركة باﳉزائر ﰲ ﲢقيق استثمارات

كنسبة إدماج محﲇ ،وتخص اﳌواد والقطع اﳌوجهة للتركيب

ﰲ مجال إنتاج اﳌجموعات واﳌجموعات الفرعية والقطع

اﻷول واﳌكونات اﳌصنوعة محليا ،حيث ُتبّرر بنسبة إدماج

طبقا للتنظيم اﳌعمول به.

اﻷساسية ومكونات اﳌركبات.
اﳌادة  : ١٨يقصد بنسبة اﻹدماج ،ﰲ مفهوم دفتر الشروط
هذا ،بلوغ اﳊد اﻷدنى من النشاطات اﳌنجزة ﰲ اﳉزائر،
التي تساهم ﰲ إنتاج منتوج نهائي ،سواء ﰲ مصنع اﻹنتاج

ﲢتسـ ـ ـ ـب التكالي ـ ـف اللوجيستيـ ـ ـ ـة ومصاري ـ ـف التسيي ـ ـ ـر
بالتناسب مع فائض القيمة اﳌـحﲇ بعد طرح اﻻستهﻼك
اﳋام للمواد واﳌنتجات اﳌدمجة أو اﳌستوردة.
ﲢدد نسبة اﻹدماج وفق الصيغة اﻵتية :

أو عن طريق اﳌناولة اﳌـحلية.

التكاليف اﳌـحلية  +قيمة اﳌشتريات اﳌـحلية
نسبة اﻹدماج = * ١00
التكاليف اﳌـحلية  +قيمة اﳌشتريات اﳌـحلية  +قيمة اﳌشتريات عند اﻻستيراد

الـتـكـاليف اﳌـحل ـ ـيـ ـة  :ت ـك ـلـفـة الـقـطـع اﳌصنـعـة مـن قـبـل
اﳌصّنع ولصاﳊه ،إضافة إﱃ اﻷجور والتكوين.
قيمة اﳌشتريات اﳌـحلية  :القطـ ـ ـع اﳌصنعـ ـ ـة محلي ـ ـ ـا
واﳌواد اﳌـحلية عندما ﻻ ﲢتسب ضمن التكاليف اﳌـحلية.

ويترتب عﲆ عدم احترام أحكام دفتر الشروط هذا ،اﻹقصاء
من اﻻستفادة من النظام اﳉبائي التفضيﲇ ،دون اﻹخﻼل
باﻷحكام اﻷخرى اﳌنصوص عليها ﰲ التنظيم والتشريع
اﳌعمول بهما.

قيم ـ ـة اﳌشتريـ ـ ـات عنـ ـ ـد اﻻستيـ ـ ـراد  :ﻻ يمكـ ـ ـن لقيم ـ ـ ـة

اﳌادة  : 24ﰲ حالـ ـ ـة ﲢوي ـ ـل اﳌزايـ ـا اﳌمنوحـة ،زيادة عﲆ

اﳌشتريات عند اﻻستيراد أن تساوي ،ﰲ جميع اﻷحوال،

العقوبات اﳌنصوص عليها ﰲ التشريع والتنظيم اﳌعمول

ق ـي ـم ـة م ـرك ـب ـة م ـك ـت ـم ـل ـة الـتصنـيـع ﰲ سوق أخـرى ،وقـيـمـة

بهما ،تطبق العقوبات اﻵتية جزئيا أو بشكل كﲇ :

اﳌركبة اﳌكتملة الصنع محليا ﻻ يمكن أن تفوق مجموع
القيم اﻹجمالية لقيمة نفس اﳌركبة اﳋارجة من اﳌصنع،
بإلغاء جميع الرسوم من قاعدة اﳌقارنة.
اﳌادة  : ١٩يجب أن يتضمن كل استثمار متعلق بصناعة
السيارات ،ﰲ إطار النظام اﳉبائي التفضيﲇ ،إدماج إنتاج
ﳌقولبة أو
اﻷجسام والهياكل القاعدية وكل القطع اﳊديدية ا ُ
ﳌل ـح ـم ـة م ـيـكـانـيـكـيـا ،إضافـة إﱃ مـعـاﳉة اﻷسطـح والـطـﻼء
ا ُ
والتخرﱘ اﳌـحﲇ ،عند انطﻼق عملية صناعة اﳌركبات.
اﳌادة  : 20يـلتزم اﳌصّنع بتـحـ ـق ـ ـيـ ـق نسبة إدماج ﻻ تقل
عن  % 5٠مع السنة اﳋامسة ،مرورا باﳌراحل اﳌذكورة ﰲ
اﳌادة  ١٤من هذا اﳌرسوم.
اﳌادة  : 2١يتعﲔ عﲆ اﳌستثمر أن يقدم سنويا للوزارة
اﳌكلفة بالصناعة تقرير خبرة عن مستوى اﻹدماج اﳌـحقق،
ُيعّده خبير معتمد من قبل الوزارة اﳌكّلفة بالصناعة.
اﳌادة  : 22ﻻ يمكـ ـ ـن التـ ـ ـزود باﳌكون ـ ـات والقط ـ ـع واﻷجـ ـ ـزاء
ﳌصنﱢع أو مورديه
اﳌستوردة غير اﳌدمجة محليا إ ّ
ﻻ لدى ا ُ
اﻻعتياديﲔ اﳌعتمدين.
اﳌادة  : 23يتعـ ـ ـﲔ عـ ـ ـﲆ اﳌستثم ـ ـر احت ـ ـرام أحك ـ ـام دفت ـ ـر
الشروط هذا ،واﳋضوع لرقابة اﳌصالح اﳌؤهلة ،ﻻ سيما
تلك التابعة للوزارة اﳌكلفة بالصناعة.

– سحب و/أو استرداد مزايا اﻻستثمار اﳌمنوحة ﰲ إطار
منظومة الوكالة الوطنية لتطوير اﻻستثمار،
– مراجعة شروط منح امتياز القطعة اﻷرضية،
– تطبيـ ـ ـق العقوب ـ ـات اﳌالي ـ ـة اﳌنصـ ـوص عليهـ ـا ﰲ قانـ ـون
اﳌالية لسنة ،2٠١٩
– تعليـ ـ ـق اﳌ ـزاي ـ ـا اﳉبائيـ ـة اﳌنص ـ ـوص عليهـ ـ ـا ﰲ النظ ـ ـ ـ ـام
اﳉبائي التفضيﲇ ﳌدة ﻻ تقل عن سنة واحدة )،(١
– إعادة اﳌزايا اﳌمنوحة فيما يخص الكميات اﳌستوردة
موضوع التحويل،
– تطبيق العقوبات اﳉبائية اﳌنصوص عليها ﰲ مجال
اﳌخالفات اﳉبائية،
– السحب النهائي لﻼعتماد من قبل اﳌصالح اﳌعنية
للوزارة اﳌكلفة بالصناعة.
ترسل نسخة إﱃ اﳌصالح اﳌعنية بتنفيذ هذا النظام ﰲ
وزارتي التجارة واﳌالية.
حّرر بـ ـ ـ  ......................ﰲ ...........................
قرئ وصودق عليه

 2٩ذو اﳊجة عام  ١44١هـ
 ١٩غشت سنة  2020م
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اﳌلحق الثاني
بطاقة تعهد
أنا اﳌوّقع أسفله :
...........................................................................................................................................................................
اﳌتصرف بصفتي  ........................................:ﳊساب شركة .......................................................................:
الشكل القانوني .............................................................................................................................................. :
رقم السجل التجاري .......................................................................................................................................:
رقم التعريف اﳉبائي ....................................................................................................................................:
عنوان اﳌقر اﻻجتماعي ................................................................................................................................. :
وﻻية .............................................................................................................................................................. :
أصّرح :
 أنني عﲆ علم بالتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما، أنني عﲆ علم بطبيعة الشروط اﳌطلوبة ﳌمارسة نشاط تصنيع السيارات اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ٦٠من قانوناﳌالية التكميﲇ لسنة .2٠2٠
أشهد :
 بأن كل اﳌعلومات اﳌتضمنة ﰲ طلب اﻻعتماد ﳌمارسة نشاط تصنيع السيارات صحيحة، بأنني عﲆ علم بأن أي تصريح كاذب سيؤدي إﱃ العقوبات اﳌنصوص عليها ﰲ التشريع والتنظيم اﳌعمول بهما، أنني أوافق عﲆ جميع شروط وكيفيات ﳑارسة نشاط تصنيع السيارات موضوع طلبي.ألتزم :
 بالسهر عﲆ احترام أحكام التشريع والتنظيم اﳌعمول بهما، باستخدام اﳌواد اﻷولية اﳌستوردة أو اﳌقتناة محليا ،وكذا اﳌكونات اﳌقتناة لدى اﳌناولﲔ العاملﲔ ﰲ مجال إنتاجالقطع أو القطع اﳉزئية ،اﳌوجهة ﳌنتجات وﲡهيزات الصناعات اﳌيكانيكية واﻹلكترونية والكهربائية التي كانت محل
إعفاء.
 بإعﻼم اﳌصالح اﳌعنية للوزارة اﳌكلفة بالصناعة ﰲ اﻵجال اﳌـحددة ،بكل تعديل للمعلومات الواردة ﰲ ملف طلباﻻستفادة من اﻹعفاءات،
إثباتا لذلك ،يوّقع اﳌمثل اﳌخّول بطاقة التعهد هذه.

حّرر بـ........................ﰲ ........................

التوقيع )صفة اﳌوّقع اﳌخّول قانونا(
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اﳌلحق الثالث
اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الصناعة
)اﳌادة  ٦٠من قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة (2٠2٠
طلب مقرر التقييم التقني

 .١معلومات عامة :
 التسمية : الرمز : رقم التعريف اﳉبائي : نظام القانون اﻷساسي : عنوان اﳌقر : الهاتف: الفاكس : مكان /أماكن اﻹنتاج : تاريخ بداية نشاط التركيب  /التجميع : .2مجال النشاط ،نوع أو عائلة اﳌنتوج :
 .3تاريخ إيداع اﳌلف :
 .4اسم ووظيفة واضع اﳌلف :
 .٥اﳌنتوجات موضوع طلب الرأي التقني :

التعريفة اﳉمركية

اسم اﳌنتوج

القدرة السنوية لﻺنتاج

نظام اﳊقوق
اﳉمركية اﳌطلوب

 2٩ذو اﳊجة عام  ١44١هـ
 ١٩غشت سنة  2020م
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 .٦اﳌقررات السابقة :
التاريخ

الرقم

اﳌنتوج

اﳌﻼحظة

النظام اﳌمنوح

 .٧تطور اﻻستثمار فيما يخص اﻹنتاج حسب النشاط )باﳌليون دج( :

.....

السنة

.....

N -3

N -2

N

N -١

اﳌبلغ بـ
م  .دج

 .٨ﻻئحة اﳌواد اﻷساسية لﻺنتاج :

الكمية

اسم اﳌادة

 .٩تطور التوظيف :

السنة

N -2

N -١

N

اﻹطارات )أ(
التحكم )ب(
التنفيذ )ج(
إجماﱄ العمال الدائمﲔ د = أ  +ب +ج
نسبة التأطير أ /د

 .١0تكوين اﳌدخﻼت :
اﳌنتج

عدد اﳌواد

اﳌسار اﳌستعمل
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 2٩ذو اﳊجة عام  ١44١هـ
 ١٩غشت سنة  2020م

 .١١اﻹدماج )القطع اﳌنتجة من طرف اﳌؤسسة نفسها أو عن طريق اﳌناولة(
القطع اﳌنتجة

اﳌنتح اﳌطلوب

العمليات اﳌنجزة

– التصريح بنسبة اﻹدماج بالنسبة اﳌائوية وبالقيمة فيما يخص كل منتوج مصّنع.
 .١2اﳌدخﻼت اﳌـحلية اﳌستعملة :
ت ـحديد اﳌدخل

اﳌصدر اﳌـحﲇ )عنوان اﳌؤسسة(

مجال اﻻستعمال )اﳌنتج(

 .١3الشراكة
– الشريك
– البلد
– نمط الشراكة
 . ١4معلومات اﻻستغﻼل )بالنسبة للسنة اﳌنصرمة ( :
• اﻹنتاج اﳌادي :
اﳌنتج

وحدة القياس

• رقم اﻷعمال السنوي بآﻻف الدنانير،
• القيمة اﳌضافة السنوية بآﻻف الدنانير،
• قيمة اﳌشتريات اﳌـحلية بآﻻف الدنانير،
• قيمة الواردات بآﻻف الدنانير،
• الصادرات السنوية بآﻻف الدنانير،
• مصادر التموين اﳋارجية )مؤسسة ،شركة ،بلد(
• الكميات اﳌادية اﳌزمع استيرادها لهذه اﳌنتجات للسنة اﳉارية.
 .١٥العﻼمات اﳌستعملة :
 .١٦التقييس :
– اﳌقاييس اﳌستخدمة :
– التصديق :
– احترام اﳌقاييس :
 .١٧اﻵفاق التنموية للمؤسسة :
 ١-١٧اﳌشاريع قيد اﻹنجاز :
 2-١٧معلومات أخرى :

الكمية اﳌنتجة سنويا

 2٩ذو اﳊجة عام  ١44١هـ
 ١٩غشت سنة  2020م
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اﳌلحق الرابع
اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الصناعة

مقرر التقييم التقني
مقرر رقم  ..........ﰲ ..............

إنّ وزير الصناعة :

– تطبيقا ﻷحكام القانون رقم  ٠٧-2٠اﳌؤّرخ ﰲ  ١2شّوال عام  ١٤٤١اﳌوافق  ٤يونيو سنة  2٠2٠واﳌتضمن قانون اﳌالية
التكميﲇ لسنة  ،2٠2٠ﻻ سيما اﳌادة  ٦٠منه،
– تطبيقا ﻷحكام اﳌرسوم التنفيذي رقم  22٦-2٠اﳌؤّرخ ﰲ  2٩ذي اﳊجة عام  ١٤٤١اﳌوافق  ١٩غشت سنة  2٠2٠الذي يحدد
شروط وكيفيات ﳑارسة نشاط تصنيع اﳌركبات،
– وبالنظر إﱃ اﻻكتتاب ﰲ دفتر الشروط الذي يحدد شروط وكيفيات ﳑارسة نشاط تصنيع اﳌركبات ﰲ...................
– وبالنظر إﱃ نسبة اﻹدماج اﳌـحققة ﰲ اﻹنتاج ).........ﲢديد اﳌنتج (....اﳌقدرة بـ ،%......
يقّرر ما يأتي :
أن مؤسسة .....................................................................اﳌسجـ ـلـ ـة ﲢت رقـ ـم الـ ـتـ ـعـ ـريـ ـف اﳉب ـائي.......................................
الكائنة بـ...........................وﻻية ،............................مؤهلة لﻼستفادة من النظام اﳉبائي التفضيﲇ اﳌطبق ،ﻻقتناء :
– القطع واﻷجزاء واﳌكونات الﻼزمة ﻹنتاج )....تسمية اﳌنتوج ،(.......الواردة ﰲ البطاقة الوصفية اﳌرفقة بهذا
اﳌقرر ،بالنسبة للفترة من  .................................................................إﱃ ...............................................................................
– ُيعّد هذا اﳌقرر ﰲ ست ) (٦نسخ أصلية توجه إﱃ :
– اﳌعني،
– الوزارة اﳌكلفة باﳌالية ) اﳌديرية العامة للجمارك واﳌديرية العامة للضرائب(،
– الوزارة اﳌكلفة بالتجارة،
– الوزارة اﳌكلفة باﳌناجم،
– اﳌصلحة اﳌعنية بالوزارة اﳌكلفة بالصناعة.

مقرر التقييم التقني ساري الصﻼحية ﳌدة سنة ) (١ابتداء من تاريخ إمضائه.
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 2٩ذو اﳊجة عام  ١44١هـ
 ١٩غشت سنة  2020م

اﳌلحق اﳋامس
بطاقة تقنية وصفية
بطاقة وصفية للمدخﻼت
مقرر تقني رقم .............:مؤّرخ ﰲ.................
اﳌؤسسة :
اﳌنتج :
رقم
١
2
٣
٤
5
٦
٧
8
٩
١٠
١١
١2
١٣
١٤
١5
١٦
١٧
١8
١٩
2٠
2١
22
2٣
2٤
25
2٦
2٧
28
2٩
٣٠

الوصف

الكمية

 2٩ذو اﳊجة عام  ١44١هـ
 ١٩غشت سنة  2020م
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بطاقة وصفية للمكونات
مقرر تقني رقم .............:مؤّرخ ﰲ.................
اﳌؤسسة :
اﳌنتج :
رقم
١
2
٣
٤
5
٦
٧
8
٩
١٠
١١
١2
١٣
١٤
١5
١٦
١٧
١8
١٩
2٠
2١
22
2٣
2٤
25
2٦
2٧
28
2٩
٣٠

* البطاقات الوصفية غير مفصلة

الوصف

الكمية
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مرسوم تنفيذي رقم  22٧-20مؤّرخ ﰲ  2٩ذي اﳊجة عام

 ١44١اﳌوافق  ١٩غشت سنة  ،2020يـحّدد شروط
وكيفيات ﳑارسة نشاط وكﻼء اﳌركبات اﳉديدة.
––––––––

ن الوزير اﻷول،
إ ّ

 2٩ذو اﳊجة عام  ١44١هـ
 ١٩غشت سنة  2020م

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٧-2٠اﳌؤّرخ ﰲ  ١2شّوال عام
 ١٤٤١اﳌوافق  ٤يونيو سنة  2٠2٠واﳌتضمن قانون اﳌالية
التكميﲇ لسنة ،2٠2٠
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٣٧٠-١٩اﳌؤّرخ ﰲ
أول جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١اﳌوافق  28ديسمبر سنة 2٠١٩

– بناء عﲆ تقرير وزير الصناعة،

واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،

– وب ـ ـ ـناء عـ ـ ـ ـﲆ الـ ـ ـدس ـ ـ ـتـ ـ ـور ،ﻻ س ـ ـ ـي ـ ـما اﳌادتان  ٤-٩٩و١٤٣

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ١٦٣-2٠اﳌؤّرخ ﰲ
أول ذي ال ـ ـقـ ـعـ ـدة عـ ـام  ١٤٤١اﳌوافـ ـق  2٣ي ـون ـيـو سنـة 2٠2٠

)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى اﻷمـر رقم  58-٧5اﳌؤّرخ ﰲ  2٠رمضان عام
 ١٣٩5اﳌـوافق  2٦سبـتمبـر سنة  ١٩٧5واﳌتضمن القانون
اﳌدني ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  5٩-٧5اﳌؤّرخ ﰲ  2٠رمضان عام
 ١٣٩5اﳌوافق  2٦سبتمبر سنة  ١٩٧5واﳌتضمن القانون
التجاري ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟـقتـضى اﳌرسـوم التـنفيذي رقم  ٣8١-٠٤اﳌؤّرخ ﰲ
 ١5شّوال عام  ١٤25اﳌوافق  28نوفـمبر سـنة  2٠٠٤الذي
يحدد قـواعد حركة الـمـرور عبر الطرق ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤58-٠5اﳌؤّرخ ﰲ
 28شوال عام  ١٤2٦اﳌوافق  ٣٠نوفمبر سنة  2٠٠5الذي
يحدد كيفيات ﳑارسة نشاطات استيراد اﳌواد اﻷولية

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٧-٧٩اﳌؤّرخ ﰲ  2٦شعبان عام
 ١٣٩٩اﳌوافق  2١يوليو سنة  ١٩٧٩واﳌتضمن قانون اﳉمارك،

و ا ﳌ ن ت و ج ا ت والبضائع اﳌوجهة ﻹعادة البيع عﲆ حالتها،

اﳌعدل واﳌتمم،

اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وﲟقتضى الـقانـون رقم  ١٤-٠١الـمؤّرخ ﰲ  2٩جـمـادى
اﻷوﱃ عام  ١٤22اﳌوافق  ١٩غـشت سـنة  2٠٠١واﳌـتـعـلق

جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤2٧اﳌوافق  ٣١مايو سنة  2٠٠٦الذي

بـتـنـظـيـم حـركـة اﳌـرور عـبـر الـطـرق وأمـنـهـا وسﻼمـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ـا،

يضبط التنظيم اﳌطبق عﲆ اﳌؤسسات اﳌصنفة ﳊماية

اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟـقتضى اﻷمـر رقم  ٠٣-٠٣الـمـؤّرخ ﰲ  ١٩جمادى اﻷوﱃ
عـام  ١٤2٤الـموافق  ١٩يوليو سنـة  2٠٠٣والـمتعلق بالـمنافسة،
اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟـقتضى القـانون رقم  ٠2-٠٤اﳌؤّرخ ﰲ  5جمادى
اﻷوﱃ عـام  ١٤25الـموافق  2٣يونـيو سنـة  2٠٠٤الذي يـحدد
القـواعد اﳌطبـقة عﲆ الـممارسات التجارية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟـقتضى القـانون رقم  ٠٤-٠٤اﳌؤّرخ ﰲ  5جمادى
اﻷوﱃ عـام  ١٤25الـموافق  2٣يونـيو سنـة  2٠٠٤والـمتعلق
بالتقييس ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠8-٠٤اﳌؤّرخ ﰲ  2٧جمادى
الثانية عام  ١٤25اﳌوافق  ١٤غشت سنة  2٠٠٤واﳌتعلق
بشروط ﳑارسة اﻷنشطة التجارية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٣-٠٩اﳌؤّرخ ﰲ  2٩صفر عام
 ١٤٣٠اﳌوافـ ـق  25ف ـب ـرايـر سنـة  2٠٠٩واﳌتـعـلـق بحماية
اﳌستهلك وقمع الغش ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضـ ـى القان ـون رق ـم  ٠8-١٣اﳌ ـؤّرخ ﰲ  2٧صف ـر ع ـام

 ١٤٣5اﳌواف ـ ـق  ٣٠ديسمب ـ ـر سن ـ ـة  2٠١٣واﳌتضم ـ ـن قانـ ـون
اﳌالية لسنة ،2٠١٤

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٩8-٠٦اﳌؤّرخ ﰲ ٤

البيئة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٤٤-٠٧اﳌؤّرخ ﰲ 2
جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤28اﳌوافق  ١٩مايو سنة  2٠٠٧الذي
يحدد قائمة اﳌنشآت اﳌصنفة ﳊماية البيئة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١8١-٠٩اﳌؤّرخ ﰲ
 ١٧جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٠اﳌوافق  ١2مايو سنة  2٠٠٩الذي
يح ـ ـ ـ ـ ـدد شـ ـ ـ ـ ـ ـروط ﳑارسـ ـ ـ ـة أنشط ـ ـ ـة إستي ـ ـ ـ ـراد اﳌ ـ ـ ـ ـواد اﻷولي ـ ـ ـة
واﳌنتجات والبضائع اﳌوجهة ﻹعادة البيع عﲆ حالتها من
طـ ـ ـرف الشرك ـ ـ ـات التجاريـ ـ ـة التـ ـ ـي يك ـ ـون فيه ـ ـ ـا الشركـ ـ ـ ـاء أو
اﳌساهمون أجانب ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤١-١٤اﳌؤّرخ ﰲ
أول ذي القعدة عام  ١٤٣5اﳌوافق  2٧غشت سنة  2٠١٤الذي
يحدد صﻼحيات وزير الصناعة واﳌناجم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  58-١5اﳌؤّرخ ﰲ ١8
ربيع الثاني عام  ١٤٣٦اﳌوافق  8فبراير سنة  2٠١5الذي
يـ ـحـ ـدد شروط وك ـي ـف ـي ـات ﳑارسة نشاط وك ـﻼء اﳌرك ـبـات
اﳉديدة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٣٤-١5اﳌؤّرخ ﰲ
 ١٤ذي القعدة عام  ١٤٣٦اﳌوافق  2٩غشت سنة  2٠١5الذي

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٩-١٦اﳌؤّرخ ﰲ  2٩شوال عام
 ١٤٣٧اﳌوافق  ٣غشت سنة  2٠١٦واﳌتعلق بترقية اﻻستثمار،

يحدد شروط وكيفيات ﳑارسة اﻷنشطة واﳌهن اﳌنظمة

اﳌعّدل،

اﳋاضعة للتسجيل ﰲ السجل التجاري،

 2٩ذو اﳊجة عام  ١44١هـ
 ١٩غشت سنة  2020م
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– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٠5-١8اﳌؤّرخ ﰲ 2٧

الوكالة  :عق ـ ـ ـد يتن ـ ـازل ﲟوجب ـ ـه اﳌصّنع مان ـ ـح اﳌركبـ ـ ـات

ربيع الثاني عام  ١٤٣٩اﳌوافق  ١5يناير سنة  2٠١8الذي يحدد

اﳉديدة للوكيل عن حق تسويق منتجاته عﲆ التراب الوطني

تنظيم مراقبة مطابقة السيارات وكيفيات ﳑارستها،

ﻻ تقل عن خمس ) (5سنوات،
ﳌدة محددة بصفة حصرية عﲆ أ ّ
اﳌانح  :اﳌصّنع أو اﳌؤسسة التابعة للصانع التي ﲤنح

يرسم ما يأتي :
الفصل اﻷول
اﳌوضوع والتعاريف
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادتﲔ  2٤و 25من القانون
رقم  ٠8 – ٠٤اﳌؤّرخ ﰲ  2٧جمادى الثانية عام  ١٤25اﳌوافق
 ١٤غشت سنة  2٠٠٤واﳌتعلق بشروط ﳑارسة اﻷنشطة
التجارية ،اﳌعّدل واﳌتّمم ،يهدف هذا اﳌرسوم إﱃ ﲢديد
شروط وكيفيات ﳑارسة نشاط وكﻼء اﳌركبات اﳉديدة.

وكالة لتسويق منتجات اﳌصّنع،
نشاط الوكيل  :كل نشاط يقوم عﲆ استيراد مركبات
جديدة من أجل بيعها ،عﲆ أساس عقد امتياز يربط الوكيل
باﳌانح،
نشاط اﳌوزع اﳌعتمد  :كل نشاط بيع اﳌركبات اﳉديدة،
عﲆ أساس عقد يربط اﳌوزع اﳌعتمد بالوكيل،
اﳌوزع اﳌعتمد  :وكي ـل مـ ـ ـوزع للمـ ـركب ـ ـات اﳉديـ ـ ـ ـدة ﰲ
إطار عقد يربطه بالوكيل ومعتمد من قبل اﳌانح،

اﳌادة  : 2يقصد ،ﰲ مفهوم هذا اﳌرسوم ،ﲟا يأتي :

شبكة التوزيع  :تتكون من الوكيل وموزعيه اﳌعتمدين،

مركبة  :كل وسيلة نقل بري مزودة أو غير مزودة ﲟحرك

اﻹقليم  :التراب الوطني اﳉزائري.

للدفع ،ﲟا فيها اﳌـحرك الكهربائي ،تسير عﲆ الطريق بوسائلها
اﳋاصة أو ُتدفع أو ُتجر ،سيارة ،وآلة متحركة،
اﳌركبة اﳉديدة ،هي اﳌركبة :
– التي لم تكن موضوع إجراء تسجيل عﲆ اﻹطﻼق ﰲ أي
بلد كان،
ﻻ يتجاوز الفرق بﲔ تاريخ صنعها وتاريخ
– التي يجب أ ّ
دخولها التراب الوطني اثني عشر ) (١2شهرا،
ﻻ تتجاوز اﳌسافة اﳌقطوعة بها :
– التي يجب أ ّ

اﳌادة  : 3نش ـ ـاط استي ـ ـراد اﳌركب ـات اﳉديـدة لبيعها
عﲆ ح ـال ـت ـه ـا ،م ـف ـت ـوح ل ـل ـوك ـﻼء اﳌك ـونﲔ ﰲ شكـل شركـات
ﲡاري ـة ،ط ـب ـق ـا ل ـلـتشريـع اﳌعـمـول بـه ،واﳊائـزيـن اعـتـمـادا
نهائيا يسّلمه الوزير اﳌكلف بالصناعة.
صص هذا النشاط للشركات التجارية اﳌملوك رأسمالها
يخ ّ
كلية من طرف متعاملﲔ وطنيﲔ مقيمﲔ.
يخضع استيراد اﳌركبات لنظام اﳊصص ،حسب عﻼمة
كل مركبة ،ﰲ ظل احترام معايير الشفافية.
الفصل الثاني

* مائة ) (١٠٠كلم ،للسيارات اﳋاصة والشاحنات الصغيرة،
* ألف وخمسمائة ) (١5٠٠كلم ،للشاحنات وحافﻼت النقل
ﰲ اﳌدينة وحافﻼت النقل خارج اﳌدينة.
سيارة  :كل مركبة موجهة لنقل اﻷشخاص أو البضائع
م ـزودة ب ـج ـه ـاز م ـي ـك ـان ـيـكي لـلـدفـع أو كـهـربـائي ،تسيـر عﲆ
الطريق  :سيارة خاصة وشاحنة صغـيرة وشاحنة وحافلة
للنقل ﰲ اﳌدينة وحافلة للنقل خارج اﳌدينة وجرار طريق
ودراجة نارية مجهزة بأسطوانة بحجم أكبر من  5٠سم،٣
آلـ ـة مـتـحركـة  :ك ـل آلـة متحركـ ـة أو ﲡـهـي ـز صـنـاع ـي يـمـكن

شروط ﳑارسة نشاط الوكيل
اﳌادة  : 4يجب أن يكون عقد أو عقود الوكالة التي تربط
الوكيل باﳌانح أو اﳌانحﲔ مطابقا ﻷحكام التشريع والتنظيم
اﳌعم ـ ـ ـ ـول بهم ـ ـا ،ﻻ سيمـ ـ ـ ـا اﻷمـ ـ ـ ـر رقـ ـ ـم  ٠٣-٠٣الـمـ ـ ـ ـؤّرخ ﰲ
 ١٩جمادى اﻷوﱃ عـام  ١٤2٤الـموافق  ١٩يوليو سنـة 2٠٠٣
واﳌذكور أعﻼه ،وﻷحكام هذا اﳌرسوم.
ﻻ يمكن الوكيل الذي يتمتع بالشخصية اﳌعنوية اﳊصول
ﻻ عﲆ اعتماد وكيل واحد يسمح له ﲟمارسة النشاط وﲤثيل
إ ّ
عﻼمتﲔ ﲡاريتﲔ فقط عﲆ مستوى اﻹقليم.

نقلها أو حملها ،ذات هيكل أو ﻻ ،غير مخصصة لنقل اﻷشخاص

اﳌادة  : ٥الشـ ـ ـريك أو اﳌساه ـ ـم الـ ـذي يتمتـ ـع بالشخصي ـة

أو الس ـلع ﰲ الطريق ،مجهزة ﲟحرك دفع داخﲇ أو كهربائي :

الطبيعية أو اﳌعنوية ﻻ يمكنه اﳊصول عﲆ عدة اعتمادات

كل مركبة مستعملة ﰲ الفﻼحة واﻷشغال الغابية واﻷشغال

وكيل.

العمومية والنقل وخدمات الشحن والتفريغ والرفع والري

اﳌادة  : ٦اﳊصـ ـول عـ ـﲆ اﻻعـ ـت ـم ـاد ال ـن ـه ـائي ﳌم ـارسة

واﳌـحروقات والكهرباء واﳌركبات ذات اﻻستعمال اﳋاص،

نشاط وكﻼء اﳌركبـ ـ ـات اﳉديـ ـ ـدة مشـ ـ ـروط باﻻكتت ـ ـاب ﰲ

مقطورة ونصف مقطورة  :مركبة نقل البضائع يكون
الوزن اﻹجماﱄ باﳊمولة اﳌسموح به يساوي أو يفوق ٣5٠٠
كغ ،مرتبطة بجرار طريق،

دفت ـ ـ ـر الشروط اﳌرفق بهذا اﳌرسوم.
اﳌادة  : ٧يخضـ ـ ـع طالـ ـ ـب نش ـ ـ ـاط الوكيـ ـ ـل للحصـ ـ ـول
عـ ـ ـ ـﲆ رخصة مؤقتة يسلّمها الوزير اﳌكلف بالصناعة.
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اﳌادة  : ٨يتطلب اﳊصول عﲆ الرخصة اﳌؤقتة تقدﱘ
ملف يتكّون من :
– طلب اﳊصول عﲆ الرخصة اﳌؤقتة،
– دفتر الشروط اﳌرفق بهذا اﳌرسوم ،الذي تعّده مصالح
الوزارة اﳌكّلفة بالصناعة ويكتتبه الطالب،
– نسخة من القانون اﻷساسي للشركة ،تبﲔ رمز نشاط
الوكيل،
– عقد ) (١أو عقدين ) (2أو مذكرات تفاهم تتعلق بالوكالة
تل ـ ـزم اﳌانـ ـ ـح أو اﳌانحـ ـ ـﲔ بصفـ ـ ـة حصريـ ـ ـة ،كـ ـ ـل منه ـ ـم ﳌـ ـدة
ﻻ تقل عن خمس ) (5سنوات ،ابتداء من تاريخ اﳊصول عﲆ
اﻻعتماد النهائي.
ي ـودع اﳌل ـف ل ـدى اﻷم ـان ـة الـتـقـنـيـة لـلـجـنـة مـقـابـل تسلـيـم
وصل إيداع.
اﳌادة  : ٩ﻻ تعني الرخصة اﳌؤقتة ،بأي حال ،الترخيص
ﳌمارسة النشاط.
ﲢدد مدة صﻼحية هذه الرخصة اﳌؤقتة باثني عشر )(١2
شهرا.
يمكن ﲤديد هذه اﳌدة استثناء ،عﲆ أساس وثائق تبرر
اﻷسباب القاهرة لعدم احترام هذه اﳌدة ،لفترة ﻻ تفوق ستة
) (٦أشهر.
وﰲ حالة عدم التمديد أو انقضاء اﻷجل اﻹضاﰲ اﳌمنوح،
تبلغ الوزارة اﳌكلفة بالصناعة ،بصورة آلية الوزارة اﳌكلفة
بالتجارة ﳌباشرة إجراءات سحب السجل التجاري من
اﳌتعامل.
اﳌادة  : ١0يسلّـ ـ ـم الوزي ـ ـر اﳌكلـ ـ ـف بالصناعـ ـ ـة الرخص ـ ـ ـة
اﳌؤقتة ﰲ أجل ﻻ يتعدى الثﻼثﲔ ) (٣٠يوما اﳌوالية لتاريخ
تسليم وصل اﻹيداع ،بعد استشارة اللجنة اﳌذكورة ﰲ اﳌادة
 ٤١من هذا اﳌرسوم.
كل رد سلبي يجب أن يكون مبررا وُيبّلغ للمعني من قبل
اﻷمانة التقنية للجنة ﰲ أجل ﻻ يتجاوز الثﻼثﲔ ) (٣٠يوما،
اﳌوالية لتاريخ تسليم وصل اﻹيداع.
وﰲ حالة الرد السلبي ،يمكن صاحب الطلب ،أن يتقدم
بطعن أمام ﳉنة الطعن اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  ٤٤أدناه ،ﰲ أجل
اﳋمسة عشر ) (١5يوما ،ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.

 2٩ذو اﳊجة عام  ١44١هـ
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اﳌادة  : ١١يـ ـ ـودع طل ـ ـب اﳊصـ ـول عـ ـﲆ اﻻعتمـ ـاد النهائ ـي،
مقابل استﻼم وصل إيداع ،لدى اﳌصالح اﳌختصة للوزارة
اﳌكلفة بالصناعة.
اﳌادة  : ١2يج ـ ـب أن يتك ـ ـون اﳌلـ ـف اﳌطل ـ ـوب للحصـ ـول
عﲆ اﻻعتماد النهائي من :
– طلب اﳊصول عﲆ اﻻعتماد النهائي،
– نسخة من السجل التجاري،
– نسخة من بطاقة التعريف اﳉبائية،
– تصريح بالنزاهة يقدمه اﳌسّير الشخص الطبيعي،
وفقا للنموذج اﳌرفق بهذا اﳌرسوم،
– صحيف ـ ـة السوابـ ـق القضائيـ ـة )القسيمة رق ـ ـم  (٣بالنسبـ ـة
للمس ـّير الشخص الطبيعي،
– مستخرج اﳉداول الضريبية مسّوى،
– وثيقة محينة م ـن الصن ـدوق الوطن ـي للضم ـان اﻻجتماع ـي،
بتاري ـخ إي ـداع الطلب،
– نسخة من عقد أو عقود الوكالة اﳊصرية التي تربط
الوكيل باﳌانح أو اﳌانحﲔ الذي ﻻ يمكنه حيازة أكثر من
عﻼمتﲔ ) (2من اﳌركبات ،تعد طبقا للتشريع اﳌعمول به،
وتكون مدة صﻼحيتها خمس ) (5سنوات ،عﲆ اﻷقل،
– الوثائق التي تثبت وجود منشآت التخزين وخدمات
ما بعد البيع وقطع الغيار وكذا أماكن العرض )عقود اﻹيجار
بالنسبة للموزعﲔ اﳌعتمدين فقط وعقود اﳌلكية وعقود
اﻻمتياز بالنسبة للوكﻼء(،
– الوثائ ـ ـق التي تثبـ ـت ملكي ـة منشآت العرض للوكيل
واﳌوزعﲔ اﳌعتمدين ،عند اﻻقتضاء،
– مدة عقود كراء اﳌنشآت من طرف اﳌوزعﲔ اﳌعتمدين،
ﻻ تق ـ ـل ع ـ ـن خم ـ ـس )(5
اﳌـحـ ـررة ل ـ ـدى موث ـ ـق والتـ ـي يجـ ـب أ ّ
سنوات،
– الوثائق التي تثبت وجود اﳌستخدمﲔ وكذا كفاءتهم
)قائمة مرفقة بشهادة الصندوق الوطني للضمان اﻻجتماعي(.
اﳌادة  : ١3دون اﻹخـ ـ ـﻼل بأحك ـ ـام اﳌـ ـادة  ١٤أدنـ ـ ـاه ،يمنـ ـح
الوزير اﳌكلف بالصناعة اﻻعتماد النهائي ﰲ أجل الثﻼثﲔ
) (٣٠يوما اﳌوالية لتاريخ تسليم وصل اﻹيداع ،بعد استشارة
اللجنة الوزارية اﳌشتركة اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  ٤١أدناه.
اﳌادة  : ١4قب ـ ـل تبلي ـ ـغ اﻻعتم ـ ـاد النهائـ ـي خـ ـ ـﻼل اﻵجـ ـ ـال

يجب عﲆ ﳉنة الطعن الرد عﲆ اﳌعني خﻼل الثﻼثﲔ

اﳌـحددة ﰲ اﳌادة  ١٣من هذا اﳌرسوم ،يقوم اﳌدير الوﻻئي

) (٣٠يوما اﳌوالية لتاريخ استﻼم الطعن اﳌقدم من صاحب

اﳌكلف بالصناعة اﳌختص إقليميا بزيارات ميدانية قصد

الطلب.

التحقق من مطابقة اﳌنشآت اﳌوجودة مع الوثائق اﳌقدمة.

 2٩ذو اﳊجة عام  ١44١هـ
 ١٩غشت سنة  2020م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 4٩
اﳉريدة الرسم ّ

يجب عﲆ اﳌدير الوﻻئي اﳌكلف بالصناعة إعداد تقرير
وصفي عن اﳌواقع واﳌنشآت يكون جزءا من اﳌلف الذي
يبرر منح اﻻعتماد النهائي.
يجب أن ُيبّلغ كل ﲢفظ محتمل إﱃ صاحب الطلب خﻼل
الثﻼثﲔ ) (٣٠يوما اﳌوالية لتاريخ إيداع اﳌلف حتى يتمكن
من تداركه ﰲ أجل خمسة عشر ) (١5يوما.
اﳌادة  : ١٥يع ـ ـ ـد اﻻعتم ـ ـاد النهائـ ـ ـي الـ ـ ـذي يسّلم ـ ـ ـه الوزي ـ ـ ـر
جهة لكل من :
اﳌكلف بالصناعة ﰲ سبع ) (٧نسخ أصلية مو ّ
– اﳌعني باﻷمر،
– وزارة التجارة،
– وزارة النقل،
– وزارة اﳌال ـي ـة )اﳌدي ـري ـة الـعـامـة لـلـجـمـارك واﳌديـريـة
العامة للضرائب(،
– الوزارة اﳌكلفة باﳌناجم،
– اﳌصلحة اﳌعنية بالوزارة اﳌكّلفة بالصناعة.
اﳌادة  : ١٦يجـ ـ ـب أن يكـ ـ ـون كـ ـل رد سلبـ ـي مبـ ـررا وُيب ـ ـّلغ
للمعني من قبل اﻷمانة التقنية للجنة ﰲ أجل الثﻼثﲔ )(٣٠
يوما التي تﲇ تاريخ وصل إيداع ملف اﻻعتماد النهائي.
يمكن الطالب الذي يعتبر نفسه متضررا أن يتقدم بطعن
لدى ﳉنة الطعن اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ٤٤أدناه ،خﻼل
أجل خمسة عشر ) (١5يوما ،ابتداء من تبليغ القرار.
الفصل الثالث
كيفيات ﳑارسة نشاط الوكيل
اﳌادة  : ١٧يج ـب أن يكـ ـ ـون لـ ـ ـدى طال ـ ـب ﳑارسـ ـة نشـ ـاط
الوكيل اﳌنشآت اﳌﻼئمة للعرض وخدمة ما بعد البيع وقطع
الغيار والتخزين ،اﳌـحددة مساحاتها الدنيا ﰲ دفتر الشروط
الذي يكون جزءا ﻻ يتجزأ من هذا اﳌرسوم ،واﳌرفق به.
ويلزم وكيل اﳌركبات ،باستثناء الدراجات النارية ،بأن
يكـ ـ ـون لديـ ـ ـه مستـ ـ ـودع ﲢ ـ ـ ـ ـت اﳌراقب ـ ـة اﳉمركي ـ ـ ـة ﰲ أج ـ ـ ـل
ﻻ يتعدى اثني عشر ) (١2شهرا بعد اﳊصول عﲆ اﻻعتماد
النهائي.
اﳌادة  : ١٨يلزم الوكيل بأن يكون له مستخدمون يتمتعون
باﳌؤهﻼت اﳌطلوبة و/أو اﳋبرة اﳌهنية التي ﻻ تقل عن
خمس ) (5سنوات ﰲ مجاﻻت التسويق واﳌيكانيك ،اﳌؤكدة
بالوثائق التي تبررها.
ويلزم الوكيل بضمان أعمال تكوين اﳌستخدمﲔ التابعﲔ
لشبكة توزيعه وﲡديد معارفهم وﲢسﲔ مستواهم ،سنويا،
ابتداء من بداية النشاط.
ويجب إدراج مخطط التكوين الذي يضمنه اﳌانح ﰲ عقد
الوكالة.
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اﳌادة  : ١٩يلـ ـ ـزم الوكـ ـﻼء بتطويـ ـ ـر شبكـ ـ ـة توزيعـ ـ ـهم عبـ ـر
التراب الوطني التي يجب أن تغطي اﳌناطق اﻷربعة )الشرق
والغرب واﳉنوب والشمال( ،ﰲ أجل ﻻ يتعدى اثني عشر )(١2
شهرا بالنسبة لوكﻼء السيارات واﳌقطورات ونصف اﳌقطورات
اﳉديـ ـدة وأربـ ـع ـة وعشري ـن ) (2٤شهـ ـرا ب ـال ـنسب ـة ل ـوك ـﻼء اﻵﻻت
اﳌتحركة اﳉديدة ،ابتداء من تاريخ منح اﻻعتماد النهائي.
اﳌادة  : 20يـلـ ـزم الوكيـ ـل فيمـ ـا يخ ـ ـص شبكـ ـة توزيعـه بأن
تكون له منشآته اﳋاصة و/أو اللجوء إﱃ موزعﲔ معتمدين
من قبل اﳌانح أو اﳌانحﲔ .وﲢدد مساحات اﳌنشآت ﰲ
دفتر الشروط اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.
اﳌادة  : 2١يل ـ ـ ـزم الوكيـل بتوثيق العﻼقات التعاقدية التي
تربطه باﳌوزعﲔ اﳌعتمدين من قبل اﳌانح ،وذلك دون
اﳌساس باحتمال اللجوء للهيئات القضائية اﳌختصة ،ﰲ
ح ـال اﻹخ ـﻼل ب ـال ـب ـن ـود اﳌنصوص ع ـل ـي ـه ـا ﰲ دف ـت ـر الشروط
وأحكام هذا اﳌرسوم حيال الزبون.
اﳌادة  : 22يل ـ ـ ـ ـزم الـ ـ ـوكيـ ـ ـل باحتـ ـ ـرام اﻷحكـ ـ ـ ـام التشـ ـريعيـ ـ ـ ـة
والتنظيمية اﳌطبقة ،ﻻ سيما ﰲ مجال اﳌنافسة واﳌمارسات
التجاري ـ ـة وحماي ـ ـة اﳌستهـ ـ ـ ـ ـلك واﻷم ـ ـن والنظاف ـ ـة والشـ ـ ـ ـروط
الصحية والعمل والتأمﲔ والبيئة.
ﻻ اﳌرك ـبـات اﳉ ـديـ ـدة
اﳌادة  : 23يج ـب أ ّ
ﻻ يـسـلم الـوكـ ـيل إ ّ
التي كانت محل فحص اﳌطابقة من طرف مصالح اﳌناجم،
طبقا للمادتﲔ  ٧و ٤2من الـقانـون رقم  ١٤–٠١الـمؤّرخ ﰲ 2٩
جـمـادى اﻷوﱃ عام  ١٤22اﳌوافق  ١٩غـشت سـنة  2٠٠١واﳌذكور
أعﻼه.
يجب أن تستجيب اﳌركبات اﳉديدة اﳌستوردة ﳌقاييس
اﻷمن وحماية البيئة اﳌنصوص عليها ﰲ التشريع والتنظيم
اﳌعمول بهما ،أو أن تستجيب ﰲ غياب ذلك للمقاييس
اﳌعمول بها دوليا.
يلزم الوكيل بأن يضع ﲢت تصرف مصالح اﳌناجم صنف
اﳌركبة اﳌوجهة لوضعها ﰲ السوق مع كل الوثائق التقنية
اﳌتعلقة بها.
ﲡري مصالح اﳌناجم عمليات مراقبة اﳌطابقة أثناء
عملية استيراد اﳌركبات اﳉديدة ﰲ حصص ،وذلك بأخذ
عّينات من اﳌركبات اﳌستوردة عﲆ ضوء النشرة الوصفية
التي أعدها الصانع عن صنف اﳌركبة التي ﰎ استﻼمها،
وتنجز هذه اﳌراقبة عﲆ مستوى منشآت اﳌيناء ،وذلك
قبل عملية التخليص اﳉمركي.
ف من
اﳌادة  : 24يجب أن يتوفر لدى الوكيل مخزون كا ٍ
قطع الغيار واللوازم اﻷصلية أو ذات نوعية مصادق عليها من
طـ ـ ـرف الصانـ ـ ـع ،للتكفـ ـ ـل بالضم ـ ـ ـان وبخدم ـ ـ ـة مـ ـ ـا بعـ ـ ـد البي ـ ـ ـع
للمركبات.
اﳌادة  : 2٥طبقا ﻷحكام اﳌادة  52من القانون رقم ٠8-١٣
اﳌؤّرخ ﰲ  2٧صفر عام  ١٤٣5اﳌوافق  ٣٠ديسمبر سنة 2٠١٣
واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠١٤اﳌعّدلة :

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 4٩
اﳉريدة الرسم ّ
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– ﻻ يرّخص لوكﻼء السيارات ببيع السيارات اﳌستوردة

 2٩ذو اﳊجة عام  ١44١هـ
 ١٩غشت سنة  2020م

اﳌادة  : 32ﰲ حالـ ـ ـة عـ ـ ـدم احت ـ ـرام ش ـ ـروط الطلبي ـة ،يمكن

التي يجب أن تستجيب ﳌعايير اﻷمن اﳌعترف بها وفق

الـ ـطـ ـرفﲔ أن يـ ـت ـف ـق ـا عﲆ ح ـل ب ـال ـت ـراضي ،وﰲ ح ـال ـة رفض

التنظيم اﳌعمول به أو ﰲ غياب ذلك وفق اﳌقاييس اﳌعمول

الزبون للحل اﳌقترح ،فإنه يجب عﲆ الوكيل أن يقوم ﰲ

ﻻ ﰲ إطار شبكة التوزيع التي ﰎ عﲆ أساسها
بها دوليا ،إ ّ

غضون ثمانية ) (8أيام بإرجاع مبلغ التسبيق أو اﳌبلغ

اعتمادهم قانونا من طرف اﳌصالح اﳌؤهلة بالوزارة اﳌكلفة

اﻹجماﱄ اﳌدفوع للزبون مع زيادة قدرها عشرة ﰲ اﳌائة

بالصناعة،

) (% ١٠من اﳌبلغ اﳌدفوع.

– يمنع عﲆ وكﻼء السيارات استيراد اﳌركبات ﳊساب

اﳌادة  : 33يلزم الوكيل بالقيام بالفحوص اﳌطلوبة قبل

وكﻼء آخرين خارج شبكة توزيعهم ،التي ﰎ عﲆ أساسها

تسليم اﳌركبة اﳉديدة للزبون ،وذلك بغرض التأكد من

اعتمادهم قانونا من طرف اﳌصالح اﳌؤهلة بالوزارة اﳌكلفة

مطابقة اﳌركبة اﳌسّلمة للطلبية اﳌقدمة .

بالصناعة.
اﳌادة  : 2٦يجب ﲢرير فواتير اﳌركبات اﳉديدة اﳌستوردة
من قبل اﳌانح.

اﳌادة  : 34يلزم الوكيل عند تسليم اﳌركبة بأن يراعي
بدقة اﳌواصفات التقنية للتجهيزات اﻹضافية باﳌركبة
اﳉديدة موضوع الطلبية ،والتي يجب أن تكون مزودة بكمية

اﳌادة  : 2٧يلزم وكيل اﳌركبات اﳉديدة بأن يتزود لدى
الصانع اﳌانح أو لدى شركة تابعة للصانع اﳌانح وبأن
ﻻ أصناف اﳌركبات الواردة ﰲ دفتر
يتعهد بأن ﻻ يستورد إ ّ
الشروط.

من الوقود تسمح لها بالسير ﳌسافة مائة ) (١٠٠كيلومتر،
عﲆ اﻷقل.
اﳌادة  : 3٥يلزم الوكيل باﻻمتناع عن كل أشكال اﻹشهار
التي من شأنها تشجيع التصرفات اﳋطيرة وذلك من أجل

الفصل الرابع

ضم ـان أم ـن مست ـع ـمﲇ ال ـط ـرق ـات ،وي ـم ـك ـن ـه أن يـبـادر ﲡاه

شروط البيع اﳌطبقة عﲆ الوكيل

الزبائن بكل عمل مفيد بغرض التحسيس والوقاية فيما

اﳌادة  : 2٨يجب أن يكون عقد البيع الذي يربط الوكيل

يتعلق بأمن الطرقات.

بالزبون مطابقا ﻷحكام هذا اﳌرسوم ولدفتر الشروط اﳌرفق،

اﳌادة  : 3٦يتعهـ ـ ـد الوكيـ ـ ـل بالتك ـ ـفل ،ﰲ إط ـ ـار الضمـ ـ ـان،

وكذا للقواعد والشروط اﳌنصوص عليها ﰲ التشريع والتنظيم

باﳌركبـ ـات التـ ـي تكـ ـون فيه ـ ـا نقائ ـ ـص التصنيـ ـع والعيـ ـ ـوب

اﳌعمول بهما.

الظاهرة و/أو اﳋفية ،وكذا استبدال قطع الغيار واللوازم

اﳌادة  : 2٩يجـ ـب أن يكـ ـون سعـ ـر البي ـع اﳌبـ ـّين ﰲ سن ـد
الطلب اﳋاص باﳌركبة اﳉديدة ثابتا وغير قابل للمراجعة
وﻻ للتحيﲔ بالزيادة .ويجب أن يحّرر مع احتساب كل
ال ـ ـرسـ ـ ـ ـ ـوم ،ويحتـ ـ ـ ـ ـوي عنـ ـ ـ ـ ـد اﻻقتضـ ـ ـ ـاء ،عـ ـ ـ ـ ـﲆ التخفيضـ ـ ـ ـات
واﻻقتطاعات واﳌزايا اﳌمنوحة وكذا اﻻمتيازات اﳉبائية
اﳌنصوص عليها ﰲ التشريع اﳌعمول به.
اﳌادة  : 30ﰲ حالة طلب دفع تسبيق عند ﲢرير الطلبية،
فإنـ ـ ـه ﻻ يمكـ ـ ـن أن تتج ـ ـاوز قيمـ ـ ـة اﳌبل ـ ـغ عش ـ ـرة ﰲ اﳌائـ ـ ـة
) (% ١٠من سعر بيع السيارة واﳌقطورة ونصف اﳌقطورة،
وعشرين ﰲ اﳌائة ) (% 2٠من سعر اﻵلة اﳌتحركة مع
احتساب كل الرسوم.
ﻻ تتجـ ـاوز آج ـ ـال التسليـ ـم م ـدة خمس ـة
اﳌادة  : 3١يجـ ـ ـب أ ّ
وأربعﲔ ) (٤5يوما بالنسبة للسيارة واﳌقطورة ونصف
اﳌقطورة ،وتسعﲔ ) (٩٠يوما بالنسبة لﻶلة اﳌتحركة .غير
أنه يمكن ﲤديد هذه اﻵجال باتفاق مشترك بﲔ الطرفﲔ عﲆ
أساس وثيقة مكتوبة.
ن ذلك يستوجب
وﰲ حالة الدفع الكﲇ لسعر اﳌركبة ،فإ ّ
اﳉاهزية الفورية للمركبة .وﰲ هذه اﳊالة ،يلزم الوكيل
بتسليمها للزبون ﰲ غضون السبعة ) (٧أيام اﳌوالية لتاريخ
الدفع.

غير الصاﳊة لﻼستعمال.
اﳌادة  : 3٧تس ـ ـ ـ ـاوي أو تف ـ ـ ـ ـ ـ ـوق اﳌس ـ ـ ـاف ـ ـ ـ ـة اﳌـحـ ـ ـ ـ ـددة ﰲ
الضمان :
– مائة ألف ) (١٠٠.٠٠٠كيلومتر ﰲ حدود ستة وثﻼثﲔ
) (٣٦شهرا للسيارات ما عدا الدراجات النارية،
– خمسة آﻻف ) (5.٠٠٠كيلومتر ﰲ حدود اثني عشر )(١2
شهرا بالنسبة للدراجات النارية.
ويطبق الضمان الذي يقره الصانع فيما يخص اﳌقطورات
ونصف اﳌقطورات واﻵﻻت اﳌتحركة اﳉديدة.
اﳌادة  : 3٨يلـ ـ ـزم ال ـ ـوكيـ ـ ـل بضمـ ـان خدمـ ـة م ـ ـا بع ـ ـد البيـ ـ ـع
للمركب ـ ـات الت ـ ـ ـي ﰎ بيعه ـ ـ ـ ـ ـا ،وذلك عـ ـ ـ ـن طـ ـري ـ ـ ـق مستخـ ـدم ـ ـ ـﲔ
يتمتعون باﳌؤهﻼت التقنية واﳌهنية اﳌطلوبة.
يجـ ـ ـب أن تتضم ـ ـن خدم ـ ـة مـ ـا بع ـ ـد البيـ ـع ع ـ ـﲆ اﳋص ـ ـوص
اﳋدمات اﻵتية :
– اﳌراجعات الدورية التي يغطيها الضمان،
– العناية والصيانة والتصليح،
– بيع قطع الغيار واللوازم اﻷصلية أو ذات نوعية مصادق
عليها من قبل اﳌصّنع.

 2٩ذو اﳊجة عام  ١44١هـ
 ١٩غشت سنة  2020م
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اﳌادة  : 3٩ﰲ حالـ ـ ـة توق ـ ـف السي ـ ـارة اﳋاص ـ ـة أو الدراج ـ ـ ـة
النارية بغرض التصليح ﰲ إطار الضمان لفترة تفوق سبعة
) (٧أيام ،يلزم الوكيل ،بوضع مركبة استبدال ﲢت تصرف
ﻻ ﰲ حال أحكام تعاقدية بﲔ الطرفﲔ تنص عﲆ
الزبون ،إ ّ
مدة أقل.
بالنسبـ ـ ـ ـ ـة للمـ ـ ـركب ـ ـ ـ ـات مـ ـ ـ ـن نـ ـ ـ ـ ـ ـوع الشـ ـاحن ـ ـ ـات الصغي ـ ـ ـ ـرة
والشاحنات وحافﻼت النقل ﰲ اﳌدينة وحافﻼت النقل خارج
اﳌدينة وجرار الطريق واﳌقطورة ونصف اﳌقطورة واﻵﻻت
اﳌتحركة ،يلزم الوكيل بتعويض الزبون فقدان الربح الناجم
عن التوقف الذي يكون مثبتا بوثائق تبريرية.
اﳌادة  : 40يتعه ـ ـد الوكي ـ ـل ب ـإدراج اﻻلتزامات اﳌـحددة ﰲ
دفـ ـتـ ـر الشروط اﳌل ـح ـق ب ـه ـذا اﳌرسوم ،ضم ـن ال ـع ـق ـود ال ـتي
تربطه ﲟوزعيه اﳌعتمدين.
الفصل اﳋامس
مراقبة النشاط ومتابعته
اﳌادة ُ : 4١تنشـ ـأ ﳉنـة تقنيـة وزارية مشتركة تدعى ﰲ
صلب النص “اللجنة “ ،وتتشكل من اﳌمثلﲔ اﻵتﲔ :
– ﳑثلﲔ ) (2عن الوزير اﳌكلف بالصناعة،
– ﳑثل ) (١عن الوزير اﳌكلف باﳌناجم،
– ﳑثل ) (١عن الوزير اﳌكلف باﳌالية،
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ُيحدد تنظيم هذه اللجنة وسيرها ﲟوجب قرار من الوزير
اﳌكلف بالصناعة.
اﳌادة  : 44تنشأ ﳉنة طعن لدى الوزير اﳌكلف بالصناعة،
تتشكل من :
– ﳑثل عن الوزير اﳌكلف بالصناعة ،رئيسا،
– ﳑث ـ ـل ع ـ ـن وزي ـ ـر اﳌالي ـ ـة ،عضوا،
– ﳑثل عن الوزير اﳌكلف بالتجارة ،عضوا،
– ﳑثل عن الغرفة اﳉزائرية للتجارة والصناعة ،عضوا،
– ﳑثل عن اﳌجلس الوطني للمنافسة ،عضوا.
يعّين أعضاء ﳉنة الطعن ﲟوجب قرار من الوزير اﳌكلف
بالصناعة لعضوية مدتها ثﻼث ) (٣سنوات ،بناء عﲆ اقتراح
من وزراء القطاعات والهيئتﲔ اﳌعنيتﲔ.
تنتهي عهدة أعضاء اللجنة بصورة آلية مع انتهاء مهامهم
عﲆ مستوى الهيئة التي ﰎ تعيينهم بعنوانها.
ﲢّدد اللجنة نظامها الداخﲇ وتضبط سيرها وكيفيات
اﻹحالة ،ﰲ اجتماعها اﻷول.
ويوافق الوزير اﳌكلف بالصناعة عﲆ هذا النظام الداخﲇ.
تبدي اللجنة رأيا ﰲ الطعون اﳌقدمة ،ﰲ مدة أقصاها

– ﳑثل ) (١عن الوزير اﳌكلف بالتجارة.

ثﻼثون ) (٣٠يوما ،ابتداء من تاريخ استﻼم الطعن من قبل

يعﲔ الوزير اﳌكلف بالصناعة أعضاء اللجنة بقرار بناء

اللجنة ،حيث يعرض عﲆ الوزير اﳌكلف بالصناعة للفصل

عﲆ اقتراح الوزراء الذين يتبعونهم.
اﳌادة  : 42تكلف اللجنة ﲟا يأتي :
– دراسة اﳌلفات اﳌتعلقة بطلبات اﳊصول عﲆ الرخص
اﳌؤقتة واﻻعتمادات النهائية،
– إب ـداء ال ـرأي ل ـل ـوزي ـر اﳌك ـلـف بـالصنـاعـة حـول طـلـبـات
الراغبﲔ ﰲ اﻻستفادة من هذا التنظيم ،اﳌتعلقة باﻻعتماد

فيه بناء عﲆ ذلك ،ثم تبليغ اﳌتعامل بالقرار النهائي.
اﳌادة  : 4٥كـ ـ ـل إخـ ـﻼل بأحك ـ ـام ه ـ ـذا اﳌرسـ ـوم واﻻلتزام ـات
الواردة ﰲ دفتر الشروط يترتب عليه إعداد تقرير من مصالح
اﳌراقبة اﳌؤهلة ،يؤمر ﲟوجبه اﳌخالف بتسوية وضعيته
خﻼل أجل تسعﲔ ) (٩٠يوما ،ابتداء من تاريخ تبليغ اﻹعذار
للمعني.

ﳌقَدمة ،وتقرير الزيارة
النهائي ،بناًء عﲆ دراسة اﳌلفات ا ُ
اﳌيدانية اﳌعد من قبل اﳌدير الوﻻئي اﳌكلف بالصناعة،

الفترة اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ٤5أعﻼه ،يصدر قرار

– اﳊرص عﲆ احترام اﻻلتزامات التي تعهد بها الوكيل

سحب اﻻعتماد النهائي من طرف اﳌصالح اﳌعنية بالوزارة

ﲟوجب دفتر الشروط،
– اﳊرص عﲆ احترام أحكام هذا اﳌرسوم،
– إبداء الرأي بشأن سحب وتعليق اﻻعتمادات اﳌمنوحة
ﰲ إطار هذا اﳌرسوم.
اﳌادة  : 43يمك ـ ـن الّلجن ـ ـة اﻻستعانـ ـة بخبـ ـ ـراء أو هيئـ ـ ـات
مؤهلة ،ﰲ إطار الدعم التقني الذي يسمح لها بالقيام باﳌهام
اﳌوكلة إليها.

اﳌادة  : 4٦إذا ل ـ ـم يسـ ـﱢو اﳌخال ـ ـف وضعيتـ ـه بع ـ ـد انقضـ ـ ـاء

اﳌكلفة بالصناعة التي تطلب من الوزارة اﳌكلفة بالتجارة
مباشرة إجراءات سحب السجل التجاري.
اﳌادة  : 4٧كل إخﻼل بأحكام اﳌادة  ٣٩أعﻼه ،يعّرض الوكيل
أو اﳌوزع اﳌعتمد إﱃ تعليق خدمات البيع ﳌدة شهر واحد )(١
من قبل اﳌصالح اﳌؤهلة للوزارة اﳌكلفة بالصناعة.
وﻻ يمكـ ـ ـن الوكيـ ـ ـل أو اﳌـ ـ ـوزع اﳌعتم ـ ـد الت ـ ـذرع بالتعليـ ـ ـق
لتبرير أي إخﻼل إزاء الزبائن.

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 4٩
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اﳌادة  : 4٨يجب أن يتم إعﻼم مصالح الوزارتﲔ اﳌكلفتﲔ

الفصل الثاني

بـالـتـجـارة واﳌالـيـة )اﳌديـريـة الـعـامـة لـلـجـمـارك واﳌديـريـة

الشروط اﻹدارية

العامة للضرائب( بصفة منتظمة من طرف اﳌصالح اﳌعنية
ل ـل ـوزارة اﳌك ـل ـف ـة ب ـالصن ـاعـة بـاﻹجـراءات اﳌتـخـذة ﰲ إطـار
تنفيذ اﳌادتﲔ  ٤5و ٤٦أعﻼه.

اﳌادة  : 2شروط وكيفيات منح اﻻعتماد
يشترط ﳌمارسة نشاط وكﻼء السيارات واﳌقطورات

الفصل السادس
أحكام انتقالية وختامية
اﳌادة  : 4٩يلزم وكﻼء اﳌركبات اﳉديدة بالتصريح لدى
اﳌصالح اﳌعنية بالوزارة اﳌكلفة بالصناعة ،بعنوان كل
شبكة جديدة للتوزيع يتم وضعها ،ﲟنشآت التخزين ومصلحة
ما بعد البيع وقطع الغيار وكذا نقاط العرض والبيع.
اﳌادة  : ٥0يجب عﲆ وكﻼء اﳌركبات اﳉديدة اﳌستوردة
والذين ينشطون ﰲ إطار أحكام اﳌرسوم التنفيذي رقم 58-١5
اﳌؤّرخ ﰲ  ١8ربيع الثاني عام  ١٤٣٦اﳌوافق  8فبراير سنة
 2٠١5الذي يحدد شروط وكيفيات ﳑارسة نشاط وكﻼء
اﳌركبات اﳉديدة ،أن يكتتبوا ﰲ دفتر الشـ ـ ـ ـروط اﳉدي ـ ـ ـد
اﳌرف ـ ـ ـق به ـ ـ ـذا اﳌرس ـ ـوم ﲟج ـ ـرد نشره ﰲ اﳉريدة الرسمية
للجمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية.
اﳌادة  : ٥١تلغ ـ ـ ـى أحكـ ـ ـام اﳌرسـ ـ ـوم التنفيـ ـذي رقم 58–١5
اﳌؤّرخ ﰲ  ١8ربيع الثاني عام  ١٤٣٦اﳌوافق  8فبراير سنة
 2٠١5الذي يحدد شروط وكيفيات ﳑارسة نشاط وكﻼء
اﳌركبات اﳉديدة.
اﳌادة  : ٥2ينشـ ـ ـر ه ـ ـ ـذا اﳌرس ـ ـوم ﰲ اﳉري ـ ـ ـدة الّرس ـ ـمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  2٩ذي اﳊجة عام  ١٤٤١اﳌوافق  ١٩غشت
سنة .2٠2٠
عبد العزيز جراد
اﳌلحق اﻷول
دفتر شروط يحدد شروط وكيفيات ﳑارسة نشاط
وكﻼء السيارات واﳌقطورات
ونصف اﳌقطورات اﳉديدة
الفصل اﻷول
اﳌوضوع والتعاريف
اﳌادة اﻷوﱃ  :طبقا ﻷحكام اﳌرسوم التنفيذي رقم 22٧-2٠
اﳌؤّرخ ﰲ  2٩ذي اﳊجة عام  ١٤٤١اﳌوافق  ١٩غشت سنة
 2٠2٠الذي يـحّدد شروط وكيفيات ﳑارسة نشاط وكﻼء
السيـارات اﳉـديـدة ،يه ـدف دفـتـر الـشـروط هـذا إﱃ ﲢـديـد الشـ ـروط
والكيفي ـ ـات الت ـ ـي يجـ ـ ـب أن يكتت ـ ـب فيه ـ ـا الطالـ ـ ـب ﳌمارسـ ـ ـ ـة
نشـ ـ ـ ـاط وك ـ ـ ـ ـ ـﻼء السي ـ ـ ـ ـارات واﳌقطـ ـ ـ ـ ـ ـورات ونصـ ـ ـ ـف اﳌقطورات
اﳉديدة.

 2٩ذو اﳊجة عام  ١44١هـ
 ١٩غشت سنة  2020م

ونصف اﳌقطورات اﳉديدة ،اﳊصول عﲆ :
 – (١الرخصة اﳌؤقتة :
يتكون اﳌلف اﳌطلوب للحصول عﲆ الرخصة اﳌؤقتة
من :
– طلب اﳊصول عﲆ الرخصة اﳌؤقتة،
– دفتر الشروط ،اﳌؤشر عليه واﳌؤّرخ واﳌوّقع عليه من
طرف اﳌتعامل ويحمل عبارة “قرئ وصودق عليه” عﲆ
بطاقة التعهد،
– نسخة من القانون اﻷساسي للشركة ،الذي يبّين رمز
نشاط الوكيل،
– عقد أو عقدين أو مذكرة أو مذكرتﲔ للتفاهم أو عقد
مبدئي متعلقة بوكالة أو وكالتﲔ حصريتﲔ تلزم اﳌانح أو
اﳌانحﲔ ،كل عﲆ حدة ،ﳌدة خمس ) (5سنوات ،عﲆ اﻷقل،
ابتداء من اﳊصول عﲆ اﻻعتماد النهائي.
ﻻ تعني الرخصة اﳌؤقتة الترخيص ﲟمارسة النشاط.
ﲢدد مدة صﻼحية هذه الرخصة اﳌؤقتة باثني عشر )(١2
شهرا .ويمكن ﲤديد هذه اﳌدة ،استثناء ،عﲆ أساس وثائق
تثبـ ـ ـت سبـ ـب ق ـ ـوة قاهـ ـرة تب ـّرر عدم احترام هذا اﻷجل ،لفترة
ﻻ تفوق ستة ) (٦أشهر.
وبعد هذا اﻷجل ،تبّلغ الوزارة اﳌكّلفة بالصناعة الوزارة
اﳌكّلفة بالتجارة ﳌباشرة إجراءات سحب السجل التجاري
من اﳌتعامل.
 – (2اﻻعتماد النهائي :
يتكون اﳌلف اﳌطلوب للحصول عﲆ اﻻعتماد النهائي
من :
– طلب اﳊصول عﲆ اﻻعتماد النهائي،
– نسخة من السجل التجاري،
– نسخة من بطاقة التعريف اﳉبائية،
– تصريح بالنزاهة يقدمه مسّير شخص طبيعي ،وفقا
للنموذج اﳌرفق بهذا اﳌرسوم،

 2٩ذو اﳊجة عام  ١44١هـ
 ١٩غشت سنة  2020م
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– صحيفة السوابق القضائية )القسيمة رقم  (٣للمسّير
الشخص الطبيعي،
– مستخرج اﳉداول الضريبية )ﰲ حالة الشخص اﳌعنوي،
مست ـخ ـرج اﳉداول الضري ـب ـي ـة ل ـلشخص الـطـبـيـعي اﳌسيـر
مسﱠوى بتاريخ إيداع الطلب،
للشركة( ُ
– نسخة من عقد أو عقود الوكالة اﳊصرية التي تربط
الوكيل باﳌانح أو اﳌانحﲔ والذي ﻻ يمكنه حيازة أكثر من
عﻼمتﲔ ) (2للمركبات ،تعد طبقا للتشريع اﳌعمول به،
وتكون مدة صﻼحيته خمس ) (5سنوات ،عﲆ اﻷقل ،ابتداء
من تاريخ اﳊصول عﲆ اﻻعتماد النهائي،
– الوثائق التي تثبت وجود منشآت للتخزين وخدمة ما
بعد البيع وقطع الغيار وكذا أماكن العرض والبيع )عقود
اﳌلكية أو عقود توثيق اﻹيجار للمنشآت باسم الشركة،
ﳌدة خمس ) (5سنوات ،عﲆ اﻷقل(،
– الوثائق التي تثبت ملكية منشآت ﳑارسة النشاط من
طرف الوكيل،
– الوثائق التي تثبت وجود اﳌستخدمﲔ ومؤهﻼتهم كما
هو محدد ﰲ التنظيم اﳌعمول به )قائمة مرفقة بشهادة
الصنـدوق الـوطـني لـلـتأمـيـنـات اﻻجـتـمـاعـيـة لـلـعـمـال اﻷجراء
تثبت انتساب العمال لفترة ثﻼثة ) (٣أشهر ،عﲆ اﻷقل(.
اﳌادة  : 3قب ـ ـ ـ ـ ـل تبليـ ـ ـ ـغ اﻻعتم ـ ـ ـاد النهائ ـ ـي ضم ـ ـن اﻵج ـ ـ ـال
اﳌنصوص ع ـل ـي ـه ـا ﰲ ال ـت ـن ـظ ـي ـم اﳌعـمـول بـه ،يـقـوم اﳌديـر
الوﻻئي اﳌكلف بالصناعة اﳌختص إقليميا ،بزيارات تفتيش
بهدف التحقق من مطابقة اﳌنشآت اﳌوجودة مع الوثائق
اﳌقدمة.
ي ـق ـوم اﳌدي ـر ال ـوﻻئي اﳌك ـّل ـف ب ـالصنـاعـة بإعـداد تـقـريـر
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– أحكام الفسخ وكذا التعويضات اﳌـحتملة،
– حصرية ومدة العقد ﻻ يمكن أن تقل عن خمس ) (5سنوات،
– اﳌرجعية لهذا اﳌرسوم.
* اﳌركبات :
– أنواع اﳌركبات،
– م ـقـايـيس الـتـلـوث لـلـمـركـبـات ذات مـحـركـات اﻻحـتـراق
الداخﲇ،
– ﲡهيزات وأنظمة اﻷمن،
– التكفل باﳉوانب التقنية لتحويل السيارات إﱃ مركبات
تسير بغاز البترول اﳌميع فيما يخص اﳌركبات اﳋاصة،
– مصادر التزويد اﳌتفق عليها.
* اﳌرافقة واﳌهارات :
– اﳌرافقة التقنية ﻹقامة وتطوير شبكة التوزيع،
– تكوين اﳌستخدمﲔ ونقل اﳌهارات،
– اﳌرافقة ﰲ اﳌجال التقني والتجاري،
– الوصول للمعلومة التقنية والتكنولوجية ﳋدمة ما بعد
البيع )وثائق ،برمجيات ،الوصول لبنك اﳌعطيات(.
* الضمانات :
– مدة ضمان اﳌصّنع،
– قطع الغيار واللوازم اﻷصلية أو ذات نوعية مصادق
عليها من طرف اﳌصّنع،
– اﻻلتزام بتزويد السوق بقطع الغيار واللوازم اﻷصلية أو
ذات نوعي ـ ـ ـة مص ـ ـ ـادق عليهـ ـ ـا مـ ـ ـن طـ ـ ـرف اﳌ ـ ـصّنع ﳌـ ـ ـدة ست ـ ـة

وصفي لﻸماكن واﳌنشآت ،يكون جزءا من اﳌلف الذي يبرر

وثﻼثﲔ ) (٣٦شهرا بعد تسويق اﳌركبات ،حتى ﰲ حالة

منح اﻻعتماد النهائي.

فسخ العقد،

يجب أن يكون كل رد سلبي مبررا ويبّلغ للمعني من
طرف اﳌصالح اﳌعنية للوزارة اﳌكلفة بالصناعة.

– التكفل بنقائص التصنيع والعيوب اﳋفية وكذا استرجاع
اﳌركبات.

وﰲ حالة رد سلبي ،يمكن الطالب تقدﱘ طعن أمام ﳉنة

يودع اﳌلف لدى اﳌصالح اﳌعنية للوزارة اﳌكلّفة بالصناعة

الطعن خﻼل اﳋمسة عشر ) (١5يوما التي تﲇ تاريخ تبليغ

مقابل استﻼم وصل إيداع بالعنوان اﻵتي  :عمارة الكوليزي2 ،

القرار.

شارع أحمد باي – اﻷبيار ،اﳉزائر.

ويجب عﲆ ﳉنة الطعن الرد خﻼل الثﻼثﲔ ) (٣٠يوما

الفصل الثالث

التي تﲇ استﻼم الطعن الذي قدمه اﳌكتتب.
اﳌادة  : 4يج ـ ـب أن يتضم ـ ـن عق ـ ـ ـد الوكالـ ـ ـة ،خصوص ـ ـ ـا،
الواجبات والعناصر اﻵتية :
* اﻷحكام العامة للعقد :

الشروط التقنية
 . Iاﳌنشآت :
اﳌادة  : ٥يجب أن تتوفر لدى اﳌكتتب ﳌمارسة نشاط
وكيل اﳌركبات اﳉديدة منشآت مﻼئمة للعرض وﳋدمة ما

– اﻷطراف واﳌوّقعون اﳌـحددون بوضوح،

بعد البيع وقطع الغيار والتخزين ،ﲢدد مساحاتها الدنيا ﰲ

– مدة صﻼحية العقد وأشكال التجديد،

اﳉدول اﻵتي )و  :م: (2

 2٩ذو اﳊجة عام  ١44١هـ
 ١٩غشت سنة  2020م
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نوع اﳌنتجات

سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارة خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاصة )س خ(

حظيرة

مخزن قطع

التخزين

الغيار

٤ ٠٠٠

٤٠٠

ورشة
م ـ ـ ـص ـ ـل ـ ـح ـ ـة ما

مساحة
العرض

اﻹجمالية

١ ٠٠٠

١ ٠٠٠

٦ ٤٠٠

بعد البيع

اﳌساحة

وشاحنة صغيرة
ش ـاحـن ـة وج ـرار ط ـريـقـي
وح ـافـلـة نـق ـل ﰲ

٦ ٠٠٠

5٠٠

2 ٠٠٠

١ ٠٠٠

٩ 5٠٠

اﳌ ـديـنـة وح ـافـلـة نـقـ ـل
خـ ـارج اﳌـديـن ـة

5٠٠

١٠٠

2٠٠

١٠٠

٩٠٠

2 ٠٠٠

2٠٠

٤٠٠

5٠٠

٣ ١٠٠

دراجة نارية

مقطورة ونصف مقطورة

اﳌادة  : ٦ي ـلـ ـزم الـ ـوك ـيل بتطوير شـبكة توزيعه عبر التراب الوطني التي يجب أن تغطي اﳌناطق اﻷربعة )الش ـرق
وال ـغ ـرب واﳉ ـنوب والشمال( ،ﰲ أجل ﻻ يتعدى اثني عشر ) (١2شهرا بعد اﳊصول عﲆ اﻻعتماد النهائي.
ويلزم الوكيل ،فيما يخص شبكة توزيعه ،بأن تكون له منشآته اﳋاصة و /أو يلجأ إﱃ موزعﲔ معتمدين ،التي تبﲔ
مساحاتها ﰲ اﳉدول اﻵتي :
بالنسبة للموزعﲔ اﳌعتمدين :
)و  :م: (2

نوع اﳌنتجات

حظيرة

مخزن قطع

ورشة مصلحة

مساحة

اﳌساحة

التخزين

الغيار

ما بعد البيع

العرض

اﻹجمالية

سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارة خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاصة )س خ(
وشـ ـاحـنـة ص ـغ ـيـرة
وج ـرار طريقي وحافلة
نقل ﰲ اﳌدينة وحافلة

8٠٠

١5٠

2٠٠

2٠٠

١ ٣5٠

نقـ ـل خـ ـارج اﳌـديـنـة

دراجة نارية

١5٠

5٠

١٠٠

١٠٠

٤٠٠

مقطورة ونصف مقطورة

٤٠٠

١٠٠

١5٠

2٠٠

85٠
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يجب أن تتوفر ﰲ هذه اﳌنشآت وسائل اﻷمن وحماية
اﳌركبات.
 . IIالتجهيزات :
اﳌادة  : ٧يلـ ـ ـزم الـ ـ ـوك ـ ـيل بضم ـ ـان خ ـ ـدمـ ـة م ـ ـا بعـ ـ ـ ـ ـد البيـ ـ ـ ـع
للمركبات اﳌبيعة ،بواسطة مستخدمﲔ يتمتعون باﳌؤهﻼت
التقنية واﳌهنية اﳌطلوبة.
يجب أن تضمن مصلحة ما بعد البيع عﲆ اﳋصوص،
اﳋدمات اﻵتية :
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 . IIIالتكوين واﳌستخدمون :
اﳌادة  : ١١يلت ـ ـزم الوكيـ ـ ـل ب ـ ـأن يكـ ـ ـون لـ ـ ـه مستخدمـ ـ ـ ـون
يتمتعون باﳌؤهﻼت اﳌطلوبة و/أو بخبرة مهنية كافية ﰲ
اﳌجال.
اﳌادة  : ١2يجب عﲆ الوكيل أن يضمن تكوينا ﳌستخدمي
مصلحة ما بعد البيع .ويجب أن يشتمل هذا التكوين عﲆ :
– تكوين منتظم للمنتوج اﳉديد فيما يخص اﳌيكانيك
والهيكل،

– اﳌراجعات الدورية التي يغطيها الضمان،

– تكوين متواصل ﰲ التكنولوجيا اﳌتعلقة باﳌركبات.

– العناية والصيانة والتصليح،

ك ـم ـا ي ـل ـزم بضم ـان أعـمـال تـكـويـن اﳌستـخـدمﲔ الـتـابـعﲔ

– بيع قطع الغيار واللوازم اﻷصلية أو ذات نوعية مصادق
عليها من طرف اﳌصّنع.
يجب أن تتوفر مصلحة ما بعد البيع ،حسب نوع
اﳌركبة ،خصوصا ،عﲆ :
– مركبات اﳌساعدة،
– أدوات التشخيص باﻷشعة )سكانير(،
– أجهزة وأدوات الرفع،
– اﻷدوات اﳋاصة والعامة،
– أدوات التفريغ،
– مشاحن /مشغﻼت البطاريات،
– أدوات التنظيف والغسل،

لشبكة توزيعه وﲡديد معارفهم وﲢسﲔ مستواهم سنويا،
ابتداء من بداية النشاط.
يجب ﲢديد مخطط التكوين الذي يتكفل به اﳌانح ﰲ عقد
الوكالة.
الفصل الرابع
شروط البيع اﳌطبقة عﲆ الوكيل
اﳌادة  : ١3يج ـ ـ ـ ـب ﲢ ـ ـري ـ ـ ـر فـ ـواتي ـ ـ ـر اﳌـ ـركب ـ ـ ـات اﳉديـ ـ ـ ـدة
اﳌستوردة من طرف اﳌصّنع اﳌانح.
اﳌادة  : ١4يتعهد الوكيل بأن يدرج ﰲ العقود التي تربطه
ﲟوزعيه اﳌعتمدين أحكام اﳌواد  ٦و ١5إﱃ  2٣و 25إﱃ ٣٠
من دفتر الشروط هذا.
اﳌادة  : ١٥يجب أن يكون عقد البيع الذي يربط الوكيل
بالزبون مطابقا ﻷحكام اﳌرسوم التنفيذي رقم  22٧-2٠اﳌؤّرخ

– خزانات الهواء اﳌضغوط،

 2٩ذي اﳊجة عام  ١٤٤١اﳌوافق  ١٩غشت سنة  2٠2٠الذي

– لوازم أشغال الهيكل والطﻼء،

يـحّدد شروط وكيفيات ﳑارسة نشاط وكﻼء اﳌركبات اﳉديدة،

– أدوات التشخيص والصيانة لنظام التكييف،
– أجهزة القياس الكهربائي.

وكذا للقواعد والشروط اﳌنصوص عليها ﰲ التشريع والتنظيم
اﳌعمول بهما.
اﳌادة  : ١٦يج ـ ـ ـب أن يكـ ـ ـون سع ـ ـر البي ـ ـع اﳌ ـ ـبّين ﰲ سن ـد

اﳌادة  : ٨يلتـ ـ ـزم وكيـ ـ ـل اﳌركبـ ـات اﳉدي ـ ـدة بالت ـزود لدى

الطلبية اﳋاص باﳌركبة اﳉديدة ثابتا ،وغير قابل للمراجعة

ﻻ عﻼمة أو عﻼمتﲔ ) (2من
ﻻ يستورد إ ّ
اﳌانح ،ويتعهد بأ ّ

وﻻ لـ ـل ـت ـح ـيﲔ ب ـال ـزي ـادة .وي ـجب أن ي ـح ـّرر م ـع اح ـتساب ك ـل

اﳌركبات الواردة ﰲ دفتر الشروط.

ال ـ ـرس ـ ـ ـوم ويحت ـ ـ ـ ـوي ،عن ـ ـ ـ ـ ـد اﻻقتضـ ـ ـ ـ ـاء ،عـ ـ ـ ـ ـ ـﲆ التخفيض ـ ـ ـ ـ ـات

اﳌادة  : ٩ﻻ يرخـ ـ ـص للـ ـوكيـ ـ ـل ببي ـ ـع اﳌ ـركب ـ ـات اﳉدي ـ ـ ـدة

واﻻقتطاعات واﳌزايا اﳌمنوحة.

اﳌستوردة التي يجب أن تستجيب ﳌعايير اﻷمن اﳌعمول

اﳌادة  : ١٧ﰲ حالـ ـ ـة طلـ ـ ـب دفـ ـع تسبيـ ـق م ـن طـرف الوكيل

ﻻ ﰲ إطار شبكة التوزيع التي ﰎ عﲆ أساسها
بها دوليا ،إ ّ

عند ﲢرير الطلبية ،فإّنه ﻻ يمكن أن تتجاوز قيمة اﳌبلغ،

اعتماده قانونا من طرف اﳌصالح اﳌؤهلة للوزارة اﳌكلفة

ﰲ أي من اﻷحوال ،عشرة ﰲ اﳌائة ) (%١٠من سعر البيع،

بالصناعة.

مع احتساب كل الرسوم.

اﳌادة  : ١0يتعهد وكيل السيارات بعدم استيراد مركبات

ﻻ يتجاوز أجل تسليم اﳌركبة اﳉديدة
اﳌادة  : ١٨يجب أ ّ

ﳊساب وكﻼء آخرين ،خارج شبكة توزيعه التي ﰎ عﲆ

اﳌطـ ـل ـوب ـة م ـدة خ ـمسة وأرب ـعﲔ ) (٤5ي ـوم ـا .غ ـي ـر أّن ـه يـمـكـن

أساسها اعتماده قانونا من طرف اﳌصالح اﳌؤهلة للوزارة

ﲤديد هذه اﳌدة باتفاق مشترك بﲔ الطرفﲔ عﲆ أساس

اﳌكلفة بالصناعة.

وثيقة مكتوبة.
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وﰲ حالة الدفع الكﲇ للمبلغ ،يلزم الوكيل بتسليم اﳌركبة
اﳉديدة ﰲ غضون السبعة ) (٧أيام اﳌوالية.
اﳌادة  : ١٩ﰲ حال ـ ـ ـة ع ـ ـ ـدم احتـ ـ ـرام شـ ـروط الطلبية ،يمكن

 2٩ذو اﳊجة عام  ١44١هـ
 ١٩غشت سنة  2020م

يجب أن تقدم محاضر التجارب اﳌذكورة أعﻼه ،حسب
اﳊاﻻت وصنف اﳌركبات ،ويجب أن يسّلمها اﳌصّنع أو
هيئات تقييم اﳌطابقة اﳌعتمدة  ISO ١٧٠2٠و.ISO ١٧٠25

الـ ـطـ ـرفﲔ أن يـ ـت ـف ـق ـا عﲆ ح ـل ب ـال ـت ـراضي .وﰲ ح ـال ـة رفض

اﳌادة  : 23يجب أن تخضع اﳌركبات اﳉديدة اﳌستوردة،

الزبون للحل اﳌقترح ،فإّنه يجب عﲆ الوكيل القيام ،ﰲ
غضون ثمانية ) (8أيام ،بإرجاع مبلغ التسبيق أو اﳌبلغ

ﰲ شكل حصص ،ﳌراقبة اﳌطابقة بأخذ عّينات عﲆ ضوء
النشرة الوصفية التي أعدها اﳌصّنع عن صنف اﳌركبة

اﻹجماﱄ اﳌدفوع للزبون مع زيادة قدرها عشرة ﰲ اﳌائة

التي ﰎ تسليمها ،وتنجز هذه اﳌراقبة عﲆ مستوى منشآت

) (%١٠من اﳌبلغ اﳌدفوع.

اﳌيناء وذلك قبل عملية اﳉمركة.

اﳌادة  : 20يلزم الوكيل بالقيام بالفحوص اﳌطلوبة قبل
تسليم اﳌركبة اﳉديدة للزبون ،وذلك بغرض التأكد من
مطابقة اﳌركبة اﳌسّلمة للطلبية اﳌقدمة.
اﳌادة  : 2١يلـ ـ ـزم الوكي ـ ـل عن ـ ـد التسليـ ـم بـ ـأن يراعـ ـي بدق ـة
اﳌواصفات التقنية والتجهيزات اﻹضافية للمركبة اﳉديدة
موضوع الطلبية ،التي يجب أن تكون مزودة بكمية من
الوقود تسمح لها بالسير ﳌسافة مائة ) (١٠٠كلم ،عﲆ اﻷقل.
يجب أن تسّلم اﳌركبة اﳉديدة مرفقة بالوثائق التقنية،
ﻻ سيما منها دليل اﻻستعمال وكتيب الصيانة باللغتﲔ
الـوطـنـيـة والـفـرنسيـة أو اﻹنـجـلـيـزيـة وكـذا بـطـاقـة الـتـرقـيـم
اﳌؤقتة ووصل التسليم.
يجب أن تسلّم اﳌركبة اﳉديدة مزودة بعجلة النجدة
ورافعة وحقيبة مفاتيح )أدوات( ،ومجموعة أمن ﲢتوي،

يجب أن تكون اﳌركبات اﳌستوردة مجهزة ،عﲆ اﻷقل،
بأجهزة اﻷمن اﻵتية :
 – (١اﳌركبات اﳋاصة :
اﳌركبات اﳌوجهة لنقل اﻷشخاص التي ﲢتوي عﲆ
اﻷكثر تسعة ) (٩مقاعد للجلوس ،ﲟا فيها مقعد السائق ويقل
وزنها عن  ٣5٠٠كلغ :
– نظام مضاد لقفل العجﻼت ،ABS
– اﳌراقبة اﻹلكترونية لﻼستقرار ) ،(ESC ،ESPبالنسبة
للمركبات التي تفوق سعة أسطوانتها  ١2٠٠سم،٣
– ن ـظ ـام م ـح ـّدد السرع ـة و/أو م ـث ـبت السرع ـة ،ب ـالـنسبـة
للمركبات التي تفوق سعة أسطوانتها  ١٦٠٠سم،٣
– كيسان ) (2هوائيان أماميان )السائق والراكب( ،زيادة

عﲆ اﳋصوص ،عﲆ مـ ـثـ ـلث ال ـت ـح ـذي ـر والصدري ـة ال ـع ـاكسة

عﲆ كيسﲔ ) (2هوائيﲔ جانبيﲔ بالنسبة للمركبات التي

للضوء وحقيبة النجدة اﻷولية.

تفوق سعة أسطوانتها  ١2٠٠سم،٣

اﳌادة  : 22يجـ ـ ـ ـ ـب أن تستجيـ ـ ـ ـ ـب اﳌـ ـ ـركبـ ـ ـ ـات اﳉدي ـ ـ ـدة

– حزام أمن ﳉميع الركاب ومثبتات مطابقة لﻸحكام

اﳌستوردة ﳌقاييس اﻷمن وحماية البيئة )انبعاث الدخان

التنظيميـ ـ ـ ـ ـة ومستوفيـ ـ ـ ـة للمقايي ـ ـس اﳌطبقـ ـ ـ ـ ـ ـة فيم ـ ـا يخـ ـ ـ ـ ـص

والغازات السامة والضجيج( اﳌنصوص عليها ﰲ التشريع

ﲡارب الصدمات،

والتنظيم اﳌعمول بهما ،أو أن تستجيب ،ﰲ غياب ذلك،
للمقاييس اﳌعمول بها دوليا.
وبهذه الصفة ،يلزم الوكيل بأن يضع ﲢت تصرف مصالح

– مسند الرأس للمقاعد اﻷمامية واﳋلفية،
– نظام شد مقاعد اﻷطفال )،(ISOFIX

اﳌناجم للوﻻية ،صنف اﳌركبات اﳌوجهة لوضعها ﰲ السوق

– جهاز تذويب وإزالة السدﱘ من الزجاج اﻷمامي واﳋلفي،

وكل الوثائق التقنية اﳋاصة بها اﳌبّينة أدناه :

– نظام التذكير لغلق حزام اﻷمن للسائق والراكب اﻷمامي.

– النشرات الوصفية ﰲ ثﻼث ) (٣نسخ مؤشرا عليها من
قبل اﳌصّنع،
– محاضر ﲡارب اﻷمن النشطة،

 – (2الشاحنة الصغيرة :
اﳌركبات اﳌوجهة لنقل البضائع ذات الوزن اﻹجماﱄ
اﳌرخص باﳊمولة الذي يقل عن  ٣5٠٠كلغ :

– محاضر ﲡارب اﻷمن الكامنة،

– نظام مضاد لقفل العجﻼت ،ABS

– محاضر ﲡارب اﻷمن العام،

– نظام محّدد السرعة و/أو مثبت السرعة،

– محاضر ﲡارب حماية البيئة.

– كيسان ) (2هوائيان أماميان )السائق والراكب(،

 2٩ذو اﳊجة عام  ١44١هـ
 ١٩غشت سنة  2020م
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– حـ ـ ـزام أمـ ـن ومثبت ـ ـات مطابق ـ ـة لﻸحك ـ ـام التنظيميـ ـ ـة
ومستوفية للمقاييس اﳌطبقة فيما يخص ﲡارب الصدمات،
– مسند الرأس ﳉميع اﳌقاعد،
– جهاز تذويب وإزالة السدﱘ من الزجاج اﻷمامي،
– نظام التذكير لغلق حزام اﻷمن،
– حاجز الفصل يستجيب للمقاييس بﲔ مقصورة القيادة
ومنطق ـ ـ ـة الشح ـ ـ ـن بالنسب ـ ـة للشاحنـ ـ ـات الصغيـ ـرة مـ ـن ن ـوع
.fourgon
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– حماية جانبية،
– اﳌراقبة اﻹلكترونية لﻼستقرار،
– حافظة الطﲔ.
بالنسبة ﳌركبات نقل اﳌواد اﳋطرة ذات الوزن اﻹجماﱄ
اﳌرخص باﳊمولة الذي يساوي أو يفوق  ٣5٠٠كلغ ،يجب أن
تطابـ ـ ـ ـ ـق التنظي ـ ـم اﳌعم ـ ـول بـ ـ ـه أو أن تعم ـ ـ ـ ـل ،ﰲ غي ـ ـ ـ ـاب ذلك
باﳌقاييس اﳌعمول بها دوليا دون أن تكون أقل من تلك
اﳌطبقة ﰲ البلد اﻷصﲇ للمصّنع.
 – (٥حافﻼت النقل خارج اﳌدينة :

 – (3الشاحنات وجرار الطريق :
اﳌركبات اﳌوجهة لنقل البضائع ذات الوزن اﻹجماﱄ
اﳌرخص باﳊمولة الذي يساوي أو يفوق  ٣5٠٠كلغ :
– نظام كبح ﰲ اﻷمام وﰲ اﳋلف مع نظام مضاد لقفل
العجﻼت ،ABS
– ﳑهل مائي أو فوق صمام خروج الغازات للمركبات
حيث يساوي الوزن اﻹجماﱄ اﳌسموح به باﳊمولة أو يفوق
 ١٩طنا،

مركـ ـبات نقل اﻷش ـخاص الـ ـتي ﲢـ ـتـ ـوي ع ـ ـ ـﲆ أك ـثـ ـر م ـن
تـس ـعة ) (٩مقاعد ،ﲟا فيها مقعد السائق واﳌوجهة للنقل ما
بﲔ اﳌدن :
– نظام مضاد لقفل العجﻼت ،ABS
– اﳌراقبة اﻹلكترونية لﻼستقرار )،(ESC ،ESP
– نظام محّدد السرعة أو نظام شد السرعة بـ  ١٠٠كلم  /سا،
– عداد تسجيل السرعة،

– نظام محّدد السرعة و/أو مثبت السرعة،

– نظام ضد اﻻنقﻼب،

– نظام شد السرعة القصوى اﳌنصوص عليها ﰲ التنظيم

– حزام أمن مزود بنظام التذكير بالغلق ﳉميع اﳌقاعد،

الذي يحكم حركة اﳌرور،
– ح ـ ـ ـ ـزام أمـ ـ ـ ـن ومثبت ـ ـات مطابق ـ ـ ـة لﻸحك ـ ـام التنظيميـ ـ ـة
ومستوفية للمقاييس اﳌطبقة فيما يخص ﲡارب الصدمات،
– جهاز حماية من التجويف ﰲ اﻷمام وﰲ اﳋلف بالنسبة
للشاحنات،
– جهاز حماية ﰲ اﻷمام من التجويف بالنسبة ﳉرارات
الطريق،
– حماية جانبية،
– عداد تسجيل السرعة،
– مسند الرأس ﰲ جميع اﳌقاعد،
– جهاز تذويب وإزالة السدﱘ من الزجاج اﻷمامي،
– نظام التذكير لغلق حزام اﻷمن،
– حافظة الطﲔ.
 – (4اﳌقطورة ونصف اﳌقطورة :
– نظام مضاد لقفل العجﻼت ،ABS
– جهاز خلفي للوقاية من التجويف،

– مسند الرأس ﳉميع اﳌقاعد،
– جهاز تذويب وإزالة السدﱘ من الزجاج اﻷمامي.
 – (٦حافﻼت النقل ﰲ اﳌدينة :
مركبات نقل اﻷشخاص التي ﲢتوي عﲆ أكثر من تسعة
) (٩مقاعد ،ﲟا فيها مقعد السائق واﳌوجهة للنقل اﳊضري :
– نظام مضاد لقفل العجﻼت ،ABS
– اﳌراقبة اﻹلكترونية لﻼستقرار )،(ESC ،ESP
– نظام شد السرعة بـ  8٠كلم  /سا،
– عداد تسجيل السرعة،
– حزام أمن مزود بنظام التذكير بالغلق،
– مسند الرأس ﳌقعد السائق،
– جهاز تذويب وإزالة السدﱘ من الزجاج اﻷمامي.
 – (٧الدراجات النارية :
– خوذة اﳊماية اﳌصادق عليها،
– نظام مضاد لقفل العجﻼت  ABSبالنسبة للدراجة النارية
من صنف ب وج،
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– ركائز جانبية أو مركزية،
– جهاز ضد انبعاث الضجيج )صامت(.
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اﳌادة  : 2٨ﰲ حـ ـ ـال توقـ ـ ـف السيـ ـ ـارة اﳋاصـ ـ ـة أو الدراج ـ ـ ـة
النارية بغرض التصليح الذي يندرج ﰲ إطار الضمان ،لفترة
تفوق سبعة ) (٧أيام ،يلزم الوكيل بوضع مركبة عﲆ وجه

ﻻ اﳌركبات اﳉديدة
اﳌادة  : 24ﻻ يمكن أن يسّلم الوكيل إ ّ

ﻻ ﰲ حالة أحكام تعاقدية
اﻻستبدال ،ﲢت تصرف الزبون ،إ ّ

التي كانت محل فحص اﳌطابقة من طرف مصالح اﳌناجم

بﲔ الطرفﲔ تنص عﲆ مدة أقل .وبالنسبة للمركبات من

طبقا للمادتﲔ  ٧و ٤2من القانون رقم  ١٤–٠١اﳌؤّرخ ﰲ 2٩
جـمـادى اﻷوﱃ عام  ١٤22اﳌوافق  ١٩غشت سنة  2٠٠١واﳌتعلق

نوع  :الشاحنات الصغيرة ،الشاحنات ،جرار الطريق ،حافﻼت
النقل ﰲ اﳌدينة ،حافﻼت النقل خارج اﳌدينة ،اﳌقطورة

بتنظيم حركة اﳌرور عبر الطرق وسﻼمتها وأمنها ،اﳌعّدل

ونصف اﳌق ـط ـورة ،ي ـل ـزم ال ـوكـيـل بـتـعـويض الـزبـون مـقـابـل

واﳌتّمم ،واستكمال مجموع اﻹجراءات اﻹدارية اﳌطلوبة.
ويلزم الوكيل بأن يقدم عند كل وصول للمركبات اﳉديدة

فقدان الربح الناجم عن هذا التوقف الذي يكون مثبتا بوثائق

إﱃ مصالح اﳌناجم للوﻻية ،الوثائق اﻵتية :

مقنعة.
اﳌادة  : 2٩يتعهـ ـ ـد الوكيـ ـ ـل بضمـ ـ ـان توف ـ ـر كـ ـ ـل مرجعي ـ ـات

– قوائم البضاعة اﳌستلمة،

قطع الغيار واللوازم اﻷصلية ،أو ذات نوعية مصادق عليها

– سند الشحن،

من طرف اﳌصّنع عﲆ مستوى مخزنه .وﰲ حال التوقف

– إشعار بالوصول،

عن النشاط أو فسخ العقد ،يلزم الوكيل بأن يضمن ،عبر
شبكة توزيعه ،توفير قطع الغيار واللوازم اﻷصلية ،أو ذات

– فواتير الشراء اﳌعدة من طرف اﳌصّنع اﳌانح،

نوعية مصادق عليها من طرف اﳌصّنع ﳌدة أدناها ستة

– نسخ من محاضر استﻼم اﳌركبات.

وثﻼثون ) (٣٦شهرا.

اﳌادة  : 2٥يلزم الوكيل ،قبل نهاية مدة صﻼحية شهرين
) (2لبطاقة الترقيم اﳌؤقتة ،بتسليم اﳌلف الكامل للزبون،
ويجب أن يتضمن الوثائق اﻵتية :

اﳌادة  : 30تس ـ ـ ـ ـ ـاوي أو تف ـ ـ ـ ـ ـ ـوق اﳌسـ ـ ـاف ـ ـ ـ ـة اﳌـ ـح ـ ـ ـ ـ ـددة ﰲ
الضمـ ـان :
– مائة ألف ) (١٠٠.٠٠٠كلم ﰲ حدود ستة وثﻼثﲔ )(٣٦
شهرا بالنسبة للسيارات ،ما عدا الدراجات النارية،

– شهادة البيع،
– الفاتورة اﳌعدة من طرف اﳌصنع اﳌانح،
– الوثيقة اﳌشطوبة باللون اﻷحمر واﳌتضمنة  :محضر
اﻻستﻼم والنشرة الوصفية وشهادة اﳌطابقة اﳌؤشر عليها
من طرف اﳌصّنع أو ﳑثله.

– خمسة آﻻف ) (5.٠٠٠كلم ﰲ حدود اثني عشر ) (١2شهرا
بالنسبة للدراجات النارية.
ويطبق الضمان الذي يقّره اﳌصّنع اﳌانح فيما يخص
اﳌقطورات ونصف اﳌقطورات .ويجب أن تدرج شروط
تنفي ـ ـ ـ ـذ الضم ـ ـ ـان صراحـ ـ ـة ﰲ شه ـ ـ ـادة الضم ـ ـ ـان اﳌع ـ ـ ـدة طبقـ ـ ـ ـا

اﳌادة  : 2٦يلزم الوكيل باﻻمتناع عن كل أشكال اﻹشهار

للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما ،واﳌسّلمة وجوبا للزبون

التـ ـ ـي مـ ـ ـن شأنه ـ ـا تشجيـ ـ ـع التصرفـ ـ ـات اﳋطي ـ ـرة ع ـ ـﲆ أمـ ـ ـ ـن

عند تسليم اﳌركبة .ويقع الضمان عﲆ عاتق الوكيل بدون

مستعمﲇ الطرق ،ويمكنه أن يبادر ﲡاه الزبون بكل عمل

تكاليف إضافية عﲆ الزبون.

مفيد بغرض التحسيس والوقاية فيما يتعلق بأمن الطرق.
الفصل اﳋامس
الضمانات واﳌسؤوليات

اﳌادة  : 3١يل ـ ـ ـزم الوكيـ ـ ـل ،ﲢت طائلة سحب اﻻعتماد،
باحتــرام كـــل مراجعــة للشــروط التنظيمية اﳌرتبطة ﲟمارسة
نشاط الوكيل.

اﳌادة  : 2٧ﰲ إطـ ـ ـار الضمـ ـ ـان ،يتعهـ ـ ـ ـ ـد الوكي ـ ـ ـل بالتكف ـ ـ ـ ـل

اﳌادة  : 32يل ـ ـزم الوكي ـ ـل ب ـأن يرس ـ ـل إﱃ الـ ـ ـوزارة اﳌكلف ـ ـة

باﳌركب ـ ـات الت ـ ـ ـي تك ـ ـون فيه ـ ـ ـ ـا نقائـ ـ ـص التصنيـ ـ ـ ـع والعيـ ـ ـ ـوب

بالصناعة ،بصفة منتظمة ،كل ﲡديد لعقد الوكالة وإيجار

الظاهرة و/أو اﳋفية ،وكذا استبدال قطع الغيار واللوازم

اﳌنشآت وكذا السجل التجاري ،التي تنتهي صﻼحيتها.

غير الصاﳊة لﻼستعمال .وﰲ حال معاينة عيب مغطى

اﳌادة  : 33يلزم الوكيل بالتصريح لدى اﳌصالح اﳌعنية

بـ ـالضمـ ـان ،فإّن ـه ي ـجب است ـب ـدال اﳌرك ـب ـة .وي ـجب أن ي ـق ـدم

للوزارة اﳌكلفة بالصناعة بكل تغيير يطرأ عﲆ مستوى

الوكيل لفائدة الزبون ضمان اﳌركبة اﳌسّلمة ،شريطة أن

شبكته للتوزيع فيما يخص منشآت التخزين وورشات

يلتزم الزبون بالقيام بجميع اﳌراجعات الدورية واحترام

خدمة ما بعد البيع ومخازن قطع الغيار وكذا نقاط العرض

إرشادات اﳌصّنع.

والبيع.
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التعريف باﳌكتتب لنشاط الوكيل

العنوان اﻻجتماعي  /اﻻسم التجاري :

رقم التعريف اﳉبائي :

الشكل القانوني :

رأسمال الشركة :

عنوان اﳌقر /التوطﲔ :

الوﻻية :

الهاتف :

الفاكس :

البريد اﻹلكتروني :

اﳌوقع اﻹلكتروني :

لقب واسم اﳌسّير :
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البيانات اﳋاصة باﳌركبات

العﻼمة )العﻼمات(

الطراز )*(

ﳌصنّع
اسم ا ُ
اﳌانح

رمز التعريف
نع
العاﳌي للمص ّ
(**) WMI

مكان )أماكن(
التصنيع

)*(  :سيارة خاصة )س.خ(  ،شاحنـة صغيرة ،شاحنـة ،جرار طريق ،حافلة نقل ﰲ اﳌدينة ،حافلة نقل خارج اﳌدينة ،مقطورة ونصف مقطورة ،ودراجة
نارية.
)**(  :رمز التعريف العاﳌي للمصنع  ) WMIأنظر .( NA ISO ٣٧8٠
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منشآت الوكيل

التعيﲔ )*(

العنوان

الوﻻية

اﳌساحة )م(2

اﳌبنية منها
)م(2

)*( اﳌنشآت  :اﳌقـ ـ ـر ،قاعـ ـة الع ـ ـرض ،تخزيـ ـن اﳌركبـ ـات ،مخـ ـازن قطـ ـع الغيـ ـار ،ورشات خدمة ما بعد البيع ،واﳌستودع اﳋاضع للرقابة اﳉمركية.
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 2٩ذو اﳊجة عام  ١44١هـ
 ١٩غشت سنة  2020م

مـعلـومات إحصـائيـة
العنوان اﻻجتماعي  /اﻻسم التجاري :
عنوان اﳌقر :
الفترة  ................السداسي  /السنة
– استيراد وبيع اﳌركبات )الوحدات(

نوع اﳌركبات )*(

اﻻستيراد

البيع

– عدد اﳌستخدمﲔ  .................. :منهم  ..................... :إطارات.
– تذكير برقم اﻷعمال خارج الرسوم للسنة السابقة  ...................... :آﻻف دج.
– اﻻستثمار اﻹجماﱄ  ....................... :آﻻف دج منه :
– عتاد /ﲡهيزات  ........................ :آﻻف دج.
– منشآت  ............................. :آﻻف دج.

)*(  :سيارة خاصة )س.خ( ،شاحنـة صغيرة ،شاحنـة ،جرار طريق ،حافلة نقل ﰲ اﳌدينة ،حافلة نقل خارج اﳌدينة ،مقطورة ونصف مقطورة ودراجة
نارية.
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بطاقة تعهد

أنا اﳌوّقع أسفله )اللقب واﻻسم أو اﳌقر اﻻجتماعي( :
.......................................................................................................................................................................
العنوان ......................................................................................................................................................... :
رقم السجل التجاري .................................................................................................................................... :
رقم التعريف اﳉبائي ................................................................................................................................ :
 .١أصّرح :
– أنني عﲆ علم بالتنظيم الساري اﳌفعول وبنود دفتر الشروط،
– أنني عﲆ علم بطبيعة اﳋدمات التي يجب تقديمها واﳌتطلبات الضرورية ﳌمارسة هذا النشاط.
 .2أشهد :
– بأن كل اﳌعلومات اﳌتضمنة ﰲ طلب الرخصة صحيحة،
– بأنني عﲆ علم بأن أي تصريح كاذب سيؤدي إﱃ رفض طلبي،
– أنني أوافق عﲆ جميع شروط وكيفيات ﳑارسة نشاط وكﻼء اﳌركبات اﳉديدة.
 .3ألتزم :
– بالسهر عﲆ احترام أحكام التنظيم الساري اﳌفعول اﳌتعلق ﲟمارسة نشاط وكﻼء اﳌركبات اﳉديدة
ودفتر الشروط هذا،
– بإعﻼم مصالح الوزارة اﳌكلّفة بالصناعة ،ﰲ أقصر اﻵجال ،بأي تعديل ﰲ اﳌعلومات اﳌتضمنة ﰲ ملف
طلب اﻻعتماد،
– بإرسال ،ﰲ كـ ـل سداسي ،اﻹحصائـ ـيـ ـات اﳌتـ ـعـ ـلـ ـقـ ـة بـ ـتـ ـطـ ـور اﻻست ـث ـم ـارات وال ـتشغ ـي ـل وح ـج ـم ال ـواردات
واﳌبيعات.
إثباتا لذلك ،يوّقع اﳌمثل اﳌخول بطاقة التعهد هذه.

بـ  ...............................ﰲ ..............................................

التوقيع
)صفة اﳌوّقع(
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اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère de l’industrie

وزارة الصناعة

التصريح بالنزاهة للشخص الطبيعي

 – ١التعريف باﳌصلحة اﳌتعاقدة :
تعيﲔ اﳌصلحة اﳌتعاقدة ..................................................................................................................................................... :
.................................................................................................................................................................................................
 – 2اﳌوضوع ........................................................................................................................................................................ :
.................................................................................................................................................................................................
 – 3تقدﱘ اﳌكتتب لﻼعتماد لنشاط الوكيل :
لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميﻼد اﳌمضي الذي له صفة ﳑثل الشركة اﳌكتتبة لﻼعتماد :
.................................................................................................................................................................................................
 ،...................................................................................................يتصرف :
– باسمه وﳊسابه،
– باسم وﳊساب الشركة التي يمثلها.
تسمية الشركة ...................................................................................................................................................................... :
.................................................................................................................................................................................................
ال ـع ـن ـوان ورق ـم ال ـه ـات ـف ورق ـم ال ـف ـاكس وال ـب ـري ـد اﻹل ـك ـت ـروني ورق ـم ال ـت ـع ـري ـف اﻹحصائي لـلـمؤسسات اﳋاضعـة لـلـقـانـون
اﳉزائري ورقم نظام ترقيم البيانات العاﳌي ) (D-U-N-Sللمؤسسات اﻷجنبية ..................................................................... :
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
الشكل القانوني للشركة ........................................................................................................................................................ :
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 – 4تصريح اﳌكتتب :
أصرح بأنه لم أكن أنا شخصيا ،وﻻ أحد من مستخدمي أو ﳑثلون عني ،محل متابعات قضائية بسبب الرشوة أو محاولة
رشوة أعوان عموميﲔ.

ﻻ

نعم

ﰲ حالة اﻹيجاب )وضح طبيعة هذه اﳌتابعات ،والقرار اﳌتخذ وأرفق نسخة من اﳊكم( :
.................................................................................................................................................................................................
ألتزم بعدم اللجوء إﱃ أي فعل أو مناورة ترمي إﱃ تسهيل أو تفضيل دراسة عرضي عﲆ حساب اﳌنافسة النزيهة.
ألتزم بعدم اللجوء إﱃ أي أفعال أو مناورات ترمي إﱃ تقدﱘ وعد لعون عمومي ﲟنح أو تخصيص ،بصفة مباشرة أو غير
مباشرة ،إما لنفسه أو لكيان آخر ،مكافأة أو امتياز مهما كانت طبيعته ،ﲟناسبة طلب اﻻعتماد.
أصّرح أني عﲆ علم أن اكتشاف أدلة مطابقة ﻻنحياز أو فساد ،قبل أو أثناء أو بعد إجراء منح الترخيص اﳌؤقت أو
اﻻعتماد النهائي ،يشكل ،دون اﳌساس باﳌتابعات القضائية ،سببا كافيا ﻻتخاذ أي تدبير ردعي ،ﻻسيما إلغاء دفتر الشروط
وتسجيل اﳌعني ﰲ قائمة اﳌتعاملﲔ اﻻقتصاديﲔ اﳌمنوعﲔ للترشح لطلب اﻻعتماد ﳌمارسة نشاط وكيل اﳌركبات
اﳉديدة.
ن اﳌعلومات اﳌذكورة أعﻼه ،صحيحة ﲢت طائلة التعرض لتطبيق العقوبات اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  2١٦من
أشهد بأ ّ
اﻷمر رقم  ١5٦–٦٦اﳌؤّرخ ﰲ  8يونيو سنة  ١٩٦٦واﳌتضمن قانون العقوبات ،اﳌعّدل واﳌتّمم.

حّرر بـ  .........................ﰲ .....................................

إمضاء اﳌكتتب
)اسم ،صفة اﳌمضي وختم اﳌكتتب(
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اﳌلحق الثاني
دفتر شروط يـحدد شروط وكيفيات ﳑارسة نشاط
وكﻼء اﻵﻵت اﳌتحركة اﳉديدة
الفصل اﻷول
اﳌوضوع والتعاريف
اﳌادة اﻷوﱃ  :طبقا ﻷحكام اﳌرسوم التنفيذي رقم 22٧-2٠

 2٩ذو اﳊجة عام  ١44١هـ
 ١٩غشت سنة  2020م

وبعد هذا اﻷجل ،تبلغ الوزارة اﳌكلفة بالصناعة الوزارة
اﳌكلفة بالتجارة ﳌباشرة إجراءات سحب السجل التجاري
من اﳌتعامل.
 (2اﻻعتماد النهائي :
يتكون اﳌلف اﳌطلوب للحصول عﲆ اﻻعتماد النهائي
من :

اﳌؤّرخ  2٩ذي اﳊجة عام  ١٤٤١اﳌوافق  ١٩غشت سنة 2٠2٠

– طلب اﳊصول عﲆ اﻻعتماد النهائي،

الذي يحدد شروط وكيفيات ﳑارسة نشاط وكﻼء اﳌركبات

– نسخة من السجل التجاري،

اﳉديـ ـ ـ ـدة ،يـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـدف دفـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـر الشروط هـ ـ ـ ـذا إﱃ ﲢدي ـ ـ ـد الشروط
وال ـك ـي ـف ـي ـات ال ـتي ي ـجب أن ي ـك ـت ـتب ف ـي ـه ـا ال ـطـالب ﳌمـارسة
نشاط وكﻼء اﻵﻻت اﳌتحركة اﳉديدة.
الفصل الثاني
الشروط اﻹدارية
اﳌادة  : 2شروط وكيفيات اﻻعتماد
تطبيقا ﻷحكام اﳌرسوم التنفيذي رقم  22٧-2٠اﳌؤّرخ 2٩
ذي اﳊجة عام  ١٤٤١اﳌوافق  ١٩غشت سنة  2٠2٠الذي يحدد
شروط وكيفيات ﳑارسة نشاط وكﻼء اﳌركبات اﳉديدة،
يشتـ ـرط ﳌمـ ـارسة نشاط وكـ ـﻼء اﻵﻻت اﳌتـ ـحـ ـركـ ـة اﳉديـ ـدة،
اﳊصول عﲆ :
 (١الرخصة اﳌؤقتة :
يتكون اﳌلف اﳌطلوب للحصول عﲆ الرخصة اﳌؤقتة
من :

– نسخة من بطاقة التعريف اﳉبائي،
– التصريح بالنزاهة يقدمه مكتتب الرخصة الشخص
الطبيعي،
– صحيفة السوابق القضائية )القسيمة رقم  (٣بالنسبة
للشخص الطبيعي،
– مستـ ـ ـخـ ـ ـرج اﳉداول الضريـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـة )ﰲ حـ ـ ـال ـ ـة الشخص
اﳌعنوي ،مستخرج اﳉداول الضريبية للشخص الطبيعي
مسﱠوى بتاريخ إيداع الطلب،
اﳌسّير للشركة( ُ
– نسخة من عقد أو عقود الوكالة اﳊصرية التي تربط
الوكيل باﳌانح أو اﳌانحﲔ الذي ﻻ يتجاوز عﻼمتﲔ )(2
ل ـل ـم ـرك ـب ـات ،ت ـع ـد طـبـقـا لـلـتشريـع اﳌعـمـول بـه .وتـكـون مـدة
ص ـﻼحيـتـه خـمـس ) (5سـنـوات ،ع ـﲆ اﻷق ـل ،ابـتـداء م ـن ت ـاري ـخ
اﳊصول عﲆ اﻻعتماد النهائي،
– الوثائق التي تثبت وجود منشآت التخزين وخدمة ما

– طلب اﳊصول عﲆ الرخصة اﳌؤقتة،

ب ـع ـد ال ـب ـي ـع وق ـط ـع ال ـغـيـار وكـذا أمـاكـن الـعـرض والـبـيـع )عـقـد

– دفتر الشروط ،اﳌؤشر عليه واﳌؤرخ واﳌوّقع عليه من

اﳌلكية أو عقود توثيق اﻹيجار للمنشآت باسم اﳌؤسسة،

ط ـرف اﳌت ـع ـام ـل ،ي ـح ـم ـل ع ـب ـارة “ق ـرئ وصودق ع ـلـيـه” عﲆ
بطاقة التعهد،
– نسخة من القانون اﻷساسي للشركة ،الذي يبّين رمز
نشاط الوكيل،

حيث تكون مدة العقد خمس ) (5سنوات ،عﲆ اﻷقل(،
– ال ـوث ـائ ـق ال ـتي ت ـث ـبت م ـل ـك ـي ـة أم ـاك ـن ال ـعـرض لـلـوكـيـل
واﳌوزعﲔ اﳌعتمدين،
– الوثائق التي تثبت وجود اﳌستخدمﲔ ومؤهﻼتهم كما

– عقد أو عقدين أو مذكرة أو مذكرتﲔ للتفاهم متعلقة

هو محدد ﰲ التنظيم اﳌعمول به )قائمة مرفقة بشهادة

بوكالة أو وكالتﲔ حصريتﲔ تلزم اﳌانح أو اﳌانحﲔ ،كل

الصن ـدوق ال ـوط ـني لـلـتأمـيـنـات اﻻجـتـمـاعـيـة لـلـعـمـال اﻷجـراء

ع ـ ـﲆ ح ـ ـدة ،ﳌـ ـدة خمـ ـس ) (5سنـ ـوات ،عـ ـﲆ اﻷقـ ـل ،ابت ـ ـداء م ـ ـن

تثبت انتساب العمال لفترة سنة واحدة ) ،(١عﲆ اﻷقل(.

اﳊصول عﲆ الرخصة النهائية.

اﳌادة  : 3قب ـ ـ ـل تبليـ ـ ـ ـغ اﻻعتمـ ـ ـاد النهائـ ـ ـي ضم ـ ـ ـن اﻵجـ ـ ـ ـال

ﻻ تعني الرخصة اﳌؤقتة الترخيص ﲟمارسة النشاط.

اﳌنصوص عليها ﰲ التنظيم الساري اﳌفعول ،يقوم اﳌدير

ﲢدد مدة صﻼحية هذه الرخصة اﳌؤقتة باثني عشر )(١2

الوﻻئي اﳌكّلف بالصناعة ،بزيارات تفتيش بهدف التحقق

شهرا.

من مطابقة اﳌنشآت اﳌوجودة مع الوثائق اﳌقدمة.

ويـ ـمـ ـكـ ـن ﲤديـ ـد هـ ـذه اﳌدة ،است ـث ـن ـاء ،عﲆ أساس وث ـائ ـق

ي ـق ـوم اﳌدي ـر ال ـوﻻئي اﳌك ـّل ـف ب ـالصن ـاع ـة بإع ـداد ت ـق ـريـر

تثبت أسباب قوة قاهرة تبرر عدم احترام هذه اﳌدة ،لفترة

وصفي لﻸماكن واﳌنشآت ،يكون جزءا من اﳌلف الذي يبرر

ﻻ تفوق ستة ) (٦أشهر.

منح اﻻعتماد النهائي.
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* اﳌرافقة واﳌهارات :
– اﳌرافقة التقنية ﻹقامة وتطوير شبكة التوزيع،
– تكوين اﳌستخدمﲔ ونقل اﳌهارات،
– اﳌرافقة ﰲ اﳌجال التقني والتجاري،

الﻼزمة.
يجب أن يكون كل رد سلبي مبررا ،ويبّلغ للمعني من
طرف اﳌصالح اﳌعنية للوزارة اﳌكلفة بالصناعة.
ﰲ حالة رد سلبي ،يمكن اﳌكتتب تقدﱘ طعن أمام ﳉنة
الطعون خﻼل اﳋمسة عشر ) (١5يوما التي تﲇ تبليغ القرار.
ويجب عﲆ ﳉنة الطعن الرد خﻼل الثﻼثﲔ ) (٣٠يوما

– الوصول للمعلومة التقنية والتكنولوجية ﳋدمة ما بعد
البيع )وثائق ،برمجيات ،الوصول لبنك اﳌعطيات(.
* الضمانات :
– مدة ضمان اﳌصّنع،
– قطع الغيار واللوازم اﻷصلية أو ذات نوعية مصادق
عليها من طرف اﳌصّنع،

التي تﲇ استﻼم الطعن اﳌقدم من اﳌكتتب.
اﳌادة  : 4ي ـ ـ ـ ـجب أن يتضم ـ ـ ـ ـن عق ـ ـ ـ ـد ال ـوكال ـ ـ ـة خصوصـ ـ ـ ـا،
الواجبات والعناصر اﻵتية :

– اﻻلتزام بتزويد السوق بقطع الغيار واللوازم اﻷصلية أو
ذات نـ ـوعـ ـيـ ـة مصادق عـ ـلـ ـيـ ـهـ ـا مـ ـن طـ ـرف اﳌصّنـ ـع ﳌدة ستـ ـة
وثﻼثﲔ ) (٣٦شهرا بعد تسويق اﻵﻻت اﳌتحركة ،حتى ﰲ

* اﻷحكام العامة للعقد :

حالة فسخ العقد،

– اﻷطراف واﳌوّقعون اﳌـحددون بوضوح،

– التكف ـ ـ ـل بنقائـ ـ ـ ـص التصنيـ ـ ـع والعيـ ـ ـوب اﳋفيـ ـ ـة ،وكـ ـ ـ ـذا
استرجاع اﻵﻻت اﳌتحركة.

– مدة صﻼحية العقد وأشكال التجديد،

يـ ـودع اﳌلـ ـف لـ ـدى اﳌصالـ ـح اﳌعـ ـنـ ـيـ ـة بـ ـالـ ـوزارة اﳌكـ ـلـ ـف ـة

– أحكام الفسخ وكذا التعويضات اﳌـحتملة،
– بـ ـنـ ـد اﳊصريـ ـة اﻹقـ ـل ـي ـم ـي ـة ﳌدة ﻻ ت ـق ـل ع ـن خ ـمس )(5

بالصناعة مقابل استﻼم وصل إيداع بالعنوان اﻵتي  :عمارة
الكوليزي 2 ،شارع أحمد باي – اﻷبيار ،اﳉزائر.

سنوات،
الفصل الثالث

– اﳌرجعية لهذا اﳌرسوم.

الشروط التقنية

* اﻵﻻت اﳌتحركة :
 . Iاﳌنشآت :

– أنواع اﻵﻻت اﳌتحركة،
– مقاييس التلوث لﻶﻻت اﳌتحركة اﳌزودة ﲟحركات
اﻻحتراق الداخﲇ،

اﳌادة  : ٥يجب أن تتوفر لدى اﳌكتتب ﳌمارسة نشاط
وك ـي ـل اﻵﻻت اﳌت ـح ـرك ـة اﳉدي ـدة ،م ـنشآت م ـﻼئ ـم ـة ل ـل ـع ـرض
وخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار والتخزين ،ﲢدد مساحاتها
الدنيا ﰲ اﳉدول اﻵتي )و :م: (2

– مصادر التزويد اﳌتفق عليها.

نوع

حظيرة

مخزن قطع

ورشة مصلحة

مساحة

اﳌساحة

اﳌنتـ ـجات

التخزين

الغيار

ما بعد البيع

العرض

اﻹجمالية

اﻵﻻت اﳌتحركة

2 ٠٠٠

١ ٠٠٠

١ 2٠٠

8٠٠

5 ٠٠٠

ﳌادة  : ٦يلزم الوكيل بتطوير شبكة توزيعه عبر التراب الوطني ،ويجب عليه أن يغطي اﳌناطق اﻷربعة )الشرق
ا ّ
والغرب واﳉنوب والشمال( ،ﰲ أجل ﻻ يتعدى أربعة وعشرين ) (2٤شهرا بعد منحه اﻻعتماد النهائي.
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ويلزم الوكيل فيما يخص شبكة توزيعه ،بأن تكون له منشآته اﳋاصة و/أو اللجوء إﱃ موزعﲔ معتمدين ،التي تبيّن
مساحاتها حسب اﳉدول اﻵتي :
بالنسبة للموزعﲔ اﳌعتمدين )و :م: (2

نوع

حظيرة

مخزن قطع

ورشة مصلحة

مساحة

اﳌساحة

اﳌنت ـجات

التخزين

الغيار

ما بعد البيع

العرض

اﻹجمالية

اﻵﻻت اﳌتحركة

١ ٠٠٠

5٠٠

٦٠٠

٤٠٠

2 5٠٠

يجب أن تتوفر ﰲ هذه اﳌنشآت وسائل أمن وحماية
اﻵﻻت اﳌتحركة.
 . IIالتجهيزات :
اﳌادة  : ٧يتعّين أن يتوفر لدى الوكيل ورشات متنقلة
لضمان التصليحات ﰲ موقع الزبون.
يلزم الوكيل بضمان خدمة ما بعد البيع لﻶﻻت اﳌتحركة
اﳌبيعة بواسطة مستخدمﲔ يتمتعون باﳌؤهﻼت التقنية

 . IIIالتكوين واﳌستخدمون :
اﳌادة  : ١١يتعـ ـ ـﲔ عـ ـﲆ الوكي ـل بأن يكون له مستخدمون
يتمتعون باﳌؤهﻼت اﳌطلوبة و/أو بخبرة مهنية كافية
ﰲ اﳌجال.
اﳌادة  : ١2يجب عﲆ الوكيل ضمان التكوين ﳌستخدمي
مصل ـ ـح ـ ـة م ـ ـا ب ـ ـع ـ ـد الـ ـبـ ـيـ ـع .ويـ ـلـ ـزم بضمـ ـان أعـ ـمـ ـال تـ ـكـ ـويـ ـن
اﳌست ـخ ـدمﲔ ال ـت ـاب ـعﲔ لشب ـك ـة ت ـوزي ـع ـه وﲡدي ـد م ـع ـارفـهـم
وﲢسﲔ مستواهم.

واﳌهنية اﳌطلوبة.
الفصل الرابع
يجب أن تتضمن مصلحة ما بعد البيع ،عﲆ اﳋصوص،
اﳋدمات اﻵتية :
– اﳌراجعات الدورية التي يغطيها الضمان،
– العناية والصيانة والتصليح،
– بيع قطع الغيار واللوازم اﻷصلية أو ذات نوعية مصادق
عليها من طرف اﳌصّنع.

شروط البيع اﳌطبقة عﲆ الوكيل
اﳌادة  : ١3يجب ﲢرير فواتير اﻵﻻت اﳌتحركة اﳉديدة
اﳌستوردة من طرف اﳌصّنع اﳌانح.
اﳌادة  : ١4يتعه ـ ـ ـد الوكيـ ـ ـل ب ـ ـأن يـ ـ ـدرج ﰲ العق ـ ـ ـود التـ ـ ـ ـي
تربطه ﲟوزعيه أحكام اﳌواد  ٦و ١5إﱃ  22و 2٤إﱃ  2٧من
دفتر الشروط هذا.

اﳌادة  : ٨يتعﲔ عﲆ الوكيل التزود لدى اﳌانح ،ويتعهد

اﳌادة  : ١٥يجب أن يكون عقد البيع الذي يربط الوكيل

ﻻ عﻼمات اﳌركبات الواردة ﰲ دفتر الشروط.
ﻻ يستورد إ ّ
بأ ّ

بالزبون مطابقا ﻷحكام اﳌرسوم التنفيذي رقم  22٧-2٠اﳌؤّرخ

اﳌادة  : ٩ﻻ يرخ ـ ـ ـ ـص للـ ـ ـوكي ـ ـ ـل ببي ـ ـ ـع اﻵﻻت اﳌتحـ ـركـ ـ ـ ـ ـة
اﳉديدة اﳌستوردة ،التي يجب أن تستجيب ﳌعايير اﻷمن
ﻻ ﰲ إطار شبكة التوزيع التي ﰎ عﲆ
اﳌعمول بها دوليا ،إ ّ

 2٩ذي اﳊجة عام  ١٤٤١اﳌوافق  ١٩غشت سنة  2٠2٠الذي يـحّدد
شروط وكيفيات ﳑارسة نشاط وكﻼء اﳌركبات اﳉديدة،
وكذا للقواعد والشروط اﳌنصوص عليها ﰲ التشريع والتنظيم
اﳌعمول بهما.

أساسها اعتماده قانونا من طرف اﳌصالح اﳌؤهلة للوزارة
اﳌكلفة بالصناعة.

اﳌادة  : ١٦يجـب أن يـك ـون سـع ـر البـي ـع اﳌـبـّين ف ـي سـنـ ـد
الـ ـطـ ـلـ ـبـ ـيـ ـة اﳋاص بـ ـاﳌركـ ـبـ ـة اﳉديـ ـدة ثـ ـابـ ـتـ ـا وغـ ـيـ ـر قـ ـاب ـل

اﳌادة  : ١0يتعهـ ـ ـد الوكيـ ـ ـل بع ـ ـدم استيـ ـراد آﻻت متحركـ ـة

لـ ـلـ ـمـ ـراجـ ـعـ ـة وﻻ لـ ـلـ ـتـ ـحـ ـيﲔ ب ـال ـزي ـادة .وي ـجب أن ي ـح ـّرر م ـع

ﳊساب وكﻼء آخرين خارج شبكة توزيعه التي ﰎ عﲆ

اح ـ ـ ـتساب ك ـ ـ ـل ال ـ ـ ـرسوم وي ـ ـ ـح ـ ـ ـت ـ ـ ـوي ،ع ـ ـ ـنـ ـ ـد اﻻقـ ـ ـتضاء ،عﲆ

أساسها اعتماده قانونا من طرف اﳌصالح اﳌؤهلة للوزارة

التخفيضات واﻻقتطاعات واﳌزايا اﳌمنوحة وكذا اﻻمتيازات

اﳌكلفة بالصناعة.

اﳉبائية اﳌنصوص عليها ﰲ التشريع اﳌعمول به.

 2٩ذو اﳊجة عام  ١44١هـ
 ١٩غشت سنة  2020م
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اﳌادة  : ١٧ﰲ حال ـ ـة طل ـ ـب دفـ ـع تسبي ـق من طرف الوكيل

زم الـ ـ ـوكـ ـ ـيـ ـ ـل بأن يضع ﲢت تصرف
وب ـ ـ ـه ـ ـ ـذه الصف ـ ـ ـةُ ،يـ ـ ـلـ ـ ـ َ

عند ﲢرير الطلبية ،فإّنه ﻻ يمكن أن تتجاوز قيمة اﳌبلغ

اﳌصالح الوﻻئية للمناجم صنف اﻵلة اﳌتحركة اﳌوجهة

عشرين ﰲ اﳌائة ) (% 2٠من سعر بيع اﻵلة اﳌتحركة ،مع

لوضعها ﰲ السوق وكل الوثائق التقنية اﳋاصة بها.

احتساب كل الرسوم.

الفصل اﳋامس

ﻻ يتجاوز أجل تسليم اﻵلة اﳌتحركة
اﳌادة  : ١٨يجب أ ّ

الضمانات واﳌسؤوليات

اﳉديدة اﳌطلوبة مدة تسعﲔ ) (٩٠يوما .غير أنه يمكن ﲤديد
هذه اﳌدة باتفاق مشترك بﲔ الطرفﲔ عﲆ أساس وثيقة
مكتوبة.
وﰲ حالة الدفع الكﲇ للمبلغ ،يلزم الوكيل بتسليم اﳌركبة
اﳉديدة ﰲ غضون السبعة ) (٧أيام اﳌوالية.

اﳌادة  : 24يج ـ ـ ـب أن يق ـ ـ ـدم الوكي ـ ـل لفائـ ـ ـدة الزبـ ـون ضمان
اﻵلة اﳌتحركة اﳉديدة اﳌطبق من طرف اﳌصنّع اﳌانح
شريـ ـطـ ـة أن يـ ـلـ ـتـ ـزم ال ـزب ـون ب ـال ـق ـي ـام ب ـاﳌراج ـع ـات ال ـدوري ـة
واحترام إرشادات اﳌصّنع .ويتعهد الوكيل بالتكفل ،ﰲ إطار

اﳌادة  : ١٩ﰲ حالـ ـ ـة ع ـ ـدم احتـ ـرام ش ـ ـروط الطلبي ـة ،يمكن

هـ ـذا الضمـ ـان ،بـ ـاﻵلـ ـة اﳌتـ ـحـ ـركـ ـة اﳉديـ ـدة ال ـتي ت ـك ـون ف ـي ـه ـا

الـ ـطـ ـرفﲔ أن يـ ـتـ ـفـ ـقـ ـا عﲆ حـ ـل ب ـال ـت ـراضي .وﰲ ح ـال ـة رفض

نـ ـقـ ـائص الـ ـتصنـ ـيـ ـع والـ ـعـ ـيـ ـوب الـ ـظ ـاه ـرة و/أو اﳋف ـي ـة ،وك ـذا

الزبون للحل اﳌقترح ،فإّنه يجب عﲆ الوكيل ،القيام ،ﰲ

استبدال قطع الغيار واللوازم غير الصاﳊة لﻼستعمال.

غضون ثمانية ) (8أيام ،بإرجاع مبلغ التسبيق أو اﳌبلغ
اﻹجماﱄ اﳌدفوع للزبون مع زيادة قدرها عشرة ﰲ اﳌائة
) (% ١٠من اﳌبلغ اﳌدفوع.
اﳌادة ُ : 20يلزم الوكيل بالقيام بالفحوصات اﳌطلوبة
قبل تسليم اﻵلة اﳌتحركة اﳉديدة للزبون وذلك بغرض
التأكد من مطابقة اﳌركبة اﳌسّلمة للطلبية اﳌقدمة.
اﳌادة ُ : 2١يلـ ـ ـزم الوكي ـ ـل عن ـ ـد التسليـ ـم بـ ـأن يراع ـي بدقة
اﳌواصفات التقنية والتجهيزات اﻹضافية اﳋاصة باﻵلة
اﳌتحركة اﳉديدة موضوع الطلبية ،التي يجب أن تكون
مزودة بكمية من الوقود تسمح لها بالسير ﳌسافة مائة
) (١٠٠كيلومتر ،عﲆ اﻷقل.

اﳌادة  : 2٥يجب أن تدرج شروط تنفيذ الضمان صراحة
ﰲ شهادة الضمان اﳌعدة طبقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول
بهما ،واﳌسّلمة وجوبا للزبون عند تسليم اﻵلة اﳌتحركة
اﳉديدة.
اﳌادة  : 2٦كل حالة توقف لﻶلة اﳌتحركة اﳉديدة ﻷكثر
من شهر) ،(١ﰲ إطار الضمان ،يلزم الوكيل ،ابتداء من هذا
ال ـت ـاري ـخ ،ب ـت ـع ـويض ال ـزب ـون مـقـابـل فـقـدان الـربـح الـنـاجـم عـن
التوقف الذي يكون مثبتا بوثائق مقنعة.
اﳌادة  : 2٧يتعهـ ـ ـد الوكي ـ ـل بضمـ ـان توف ـ ـر ك ـ ـل مرجعيـ ـات
قطع الغيار واللوازم اﻷصلية ،أو ذات نوعية مصادق عليها

يجب أن تسّلم اﻵلة اﳌتحركة اﳉديدة مرفقة بالوثائق

ﳌصّنع ،عﲆ مستوى مخزنه .وﰲ حالة التوقف
من طرف ا ُ

ال ـت ـق ـن ـي ـة ،ﻻسي ـمـا مـنـهـا دلـيـل اﻻستـعـمـال وكـتـيب الصيـانـة

عن النشاط أو فسخ العقد ،يلزم الوكيل بأن يضمن ،عبر

باللغتﲔ الوطنية والفرنسية أو اﻹنجليزية.

شبكة توزيعه ،توفير قطع الغيار واللوازم اﻷصلية ،أو ذات

يجب أن تسّلم اﻵلة اﳌتحركة اﳉديدة مزودة بحقيبة
اﳌفاتيح )أدوات(.

ﳌصّنع ﳌدة أدناها ستة
نوعية مصادق عليها من طرف ا ُ
وثﻼثون ) (٣٦شهرا.

ﻻ اﻵﻻت اﳌتحرك ـ ـة اﳉديـ ـ ـدة
اﳌادة  : 22ﻻ يسلّـ ـم الوكي ـ ـل إ ّ

اﳌادة  : 2٨يلزم الوكيل ،ﲢت طائلة سحب اﻻعتماد،

التي كانت محل فحص اﳌراقبة من طرف اﳌصالح اﳌكلفة

ب ـال ـت ـك ـيـف مـع كـل مـراجـعـة لـلشروط الـتـنـظـيـمـيـة اﳌرتـبـطـة

باﳌناج ـ ـم ،طبق ـ ـا للمادت ـ ـﲔ  ٧و ٤2م ـ ـن القانـ ـ ـون رق ـ ـ ـم ١٤–٠١

ﲟمارسة نشاط وكيل اﻵﻻت اﳌتحركة اﳉديدة.

اﳌؤّرخ ﰲ  2٩جـمـادى اﻷوﱃ عام  ١٤22اﳌوافق  ١٩غشت
سنـ ـة  2٠٠١واﳌت ـع ـل ـق ب ـت ـنـظـيـم حـركـة اﳌرور عـبـر الـطـرق
وسﻼم ـت ـه ـا وأم ـن ـه ـا ،اﳌع ـدل واﳌت ـم ـم ،واست ـك ـم ـال م ـج ـمـوع
اﻹجراءات اﻹدارية اﳌطلوبة.
اﳌادة  : 23يجب أن تستجيب اﻵﻻت اﳌتحركة اﳉديدة
اﳌستـ ـوردة ﳌقـ ـاي ـيس اﻷم ـن وح ـم ـاي ـة ال ـب ـيئ ـة ،ﻻ سي ـم ـا م ـا

اﳌادة  : 2٩يل ـ ـزم الوكيـ ـل بـ ـأن يرسـ ـل إﱃ ال ـ ـوزارة اﳌكلفـ ـ ـة
بالصناعة ،بصفة منتظمة ،كل ﲡديد لعقود الوكالة وإيجار
اﳌنشآت وكذا السجل التجاري ،التي تنتهي صﻼحيتها.
اﳌادة  : 30يلزم الوكﻼء بالتصريح لدى اﳌصالح اﳌعنية
للوزارة اﳌكلفة بالصناعة بكل تغيير يطرأ عﲆ مستوى

ي ـ ـ ـخص ان ـ ـ ـب ـ ـ ـع ـ ـ ـاث ال ـ ـ ـدخ ـ ـ ـان وال ـ ـ ـغـ ـ ـازات السامـ ـ ـة والضجـ ـ ـيج

شب ـك ـة ت ـوزي ـع ـه ـم ف ـي ـم ـا يـخص مـنشآت الـتـخـزيـن وورشات

اﳌنصوص عليها ﰲ التشريع والتنظيم اﳌعمول بهما ،أو

خدمة ما بعد البيع ومخازن قطع الغيار وكذا نقاط العرض

أن تستجيب ﰲ غياب ذلك للمقاييس اﳌعمول بها دوليا.

والبيع.
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التعريف باﳌكتتب لنشاط الوكيل

العنوان اﻻجتماعي  /اﻻسم التجاري :

رقم التعريف اﳉبائي :

الشكل القانوني :

رأسمال الشركة :

عنوان اﳌقر /التوطﲔ :

الوﻻية :

الهاتف :

الفاكس :

البريد اﻹلكتروني :

اﳌوقع اﻹلكتروني :

اسم ولقب اﳌسّير :

 2٩ذو اﳊجة عام  ١44١هـ
 ١٩غشت سنة  2020م

 2٩ذو اﳊجة عام  ١44١هـ
 ١٩غشت سنة  2020م
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البيانات اﳋاصة باﳌركبات

العﻼمة )العﻼمات(

طراز اﳌركبة )*(

)*(  :طراز اﻵلة ،واستعمالها النهائي.
)**(  :رمز التعريف العاﳌي للصانع  ) WMIأنظر .( NA ISO ٣٧8٠

نع
ﳌص ّ
اسم ا ُ
اﳌانح

رمز التعريف
نع
العاﳌي للمص ّ
(**) WMI

مكان )أماكن(
التصنيع

 2٩ذو اﳊجة عام  ١44١هـ
 ١٩غشت سنة  2020م
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منشآت الوكيل

التعيﲔ )*(

العنوان

الوﻻية

اﳌساحة )م(2

اﳌبنية منها
)م(2

)*( اﳌنـشآت  :اﳌـقر ،قاعـة العـرض ،تخزين اﳌركبات ،مخازن قـطع الغـيار ،ورشات خـدمة مـا بعد الـبيع ،واﳌـستودع اﳋاضع للرقابة اﳉمركية.

 2٩ذو اﳊجة عام  ١44١هـ
 ١٩غشت سنة  2020م
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مـعلـومات إحصـائيـة
العنوان اﻻجتماعي  /اﻻسم التجاري :
عنوان اﳌقر :
الفترة  ................السداسي  /السنة
– استيراد وبيع اﻵﻻت اﳌتحركة اﳉديدة )الوحدات(

نوع اﻵﻻت اﳌتحركة )*(

اﻻستيراد

– عدد اﳌستخدمﲔ  .................. :منهم  ..................... :إطارات.
– تذكير برقم اﻷعمال خارج الرسوم للسنة السابقة  ...................... :آﻻف دج.
– اﻻستثمار اﻹجماﱄ  ....................... :آﻻف دج ،منه :
– عتاد /ﲡهيزات  ............................... :آﻻف دج.
– منشآت  .......................................... :آﻻف دج.

)*( الطراز واﻻستعمال النهائي

البيع
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 2٩ذو اﳊجة عام  ١44١هـ
 ١٩غشت سنة  2020م

بطاقة تعهد

أنا اﳌوّقع أسفله )اللقب واﻻسم أو العنوان اﻻجتماعي( :
...................................................................................................................................................................................................
العنوان ...................................................................................................................................................................................... :
رقم السجل التجاري ................................................................................................................................................................. :
رقم التعريف اﳉبائي ............................................................................................................................................................... :
 .١أصّرح :
– أنني عﲆ علم بالتنظيم الساري اﳌفعول وبنود دفتر الشروط،
– أنني عﲆ علم بطبيعة اﳋدمات التي يجب تقديمها واﳌتطلبات الضرورية ﳌمارسة هذا النشاط.
 .2أشهد :
ن كل اﳌعلومات اﳌتضمنة ﰲ طلب الرخصة صحيحة،
– بأ ّ
ن أي تصريح كاذب سيؤدي إﱃ رفض طلبي،
– بأنني عﲆ علم بأ ّ
– أنني أوافق عﲆ جميع شروط وكيفيات ﳑارسة نشاط وكﻼء اﳌركبات اﳉديدة.
 .3ألتزم :
– بالسهر عﲆ احترام أحكام التنظيم الساري اﳌفعول اﳌتعلق ﲟمارسة نشاط وكﻼء اﳌركبات اﳉديدة ودفتر الشروط هذا،
– بإعﻼم مصالح الوزارة اﳌكّلفة بالصناعة ،ﰲ أقصر اﻵجال ،بأي تعديل ﰲ اﳌعلومات اﳌتضمنة ﰲ ملف طلب اﻻعتماد،
– بإرسال ،ﰲ كل سداسي ،اﻹحصائيات اﳌتعلقة بتطور اﻻستثمارات والتشغيل وحجم الواردات واﳌبيعات.

إثباتا لذلك ،يوّقع اﳌمثل اﳌخول بطاقة التعهد هذه.

بـ  ...............................ﰲ ..............................................

التوقيع
)صفة اﳌوّقع(
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اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de l’industrie

وزارة الصناعة
التصريح بالنزاهة للشخص الطبيعي

 – ١التعريف باﳌصلحة اﳌتعاقدة :
تعيﲔ اﳌصلحة اﳌتعاقدة ......................................................................................................................................................... :
.......................................................................................................................................................................................................
 – 2اﳌوضوع ............................................................................................................................................................................. :
.......................................................................................................................................................................................................
 – 3تقدﱘ اﳌكتتب لﻼعتماد لنشاط الوكيل :
لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميﻼد اﳌمضي الذي له صفة ﳑثل الشركة اﳌكتتبة لﻼعتماد :
.......................................................................................................................................................................................................
 ،...................................................................................................يتصرف :
– باسمه وﳊسابه،
– باسم وﳊساب الشركة التي يمثلها.
تسمية الشركة ........................................................................................................................................................................... :
.......................................................................................................................................................................................................
العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد اﻹلكتروني ورقم التعريف اﻹحصائي للمؤسسات اﳋاضعة للقانون اﳉزائري
ورقم نظام ترقيم البيانات العاﳌي ) (D-U-N-Sللمؤسسات اﻷجنبية ..................................................................................... :
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
الشكل القانوني للشركة .............................................................................................................................................................. :
 – 4تصريح اﳌكتتب :
أصرح بأنه لم أكن أنا شخصيا ،وﻻ أحد من مستخدمي أو ﳑثلون عني ،محل متابعات قضائية بسبب الرشوة أو محاولة
رشوة أعوان عموميﲔ.
ﻻ

نعم

ﰲ حالة اﻹيجاب )وضح طبيعة هذه اﳌتابعات ،والقرار اﳌتخذ وأرفق نسخة من اﳊكم( :
.......................................................................................................................................................................................................
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ألتزم بعدم اللجوء إﱃ أي فعل أو مناورة ترمي إﱃ تسهيل أو تفضيل دراسة عرضي عﲆ حساب اﳌنافسة النزيهة.
ألتزم بعدم اللجوء إﱃ أي أفعال أو مناورات ترمي إﱃ تقدﱘ وعد لعون عمومي منح أو تخصيص ،بصفة مباشرة أو غير
مباشرة ،إما لنفسه أو لكيان آخر ،مكافأة أو امتياز مهما كانت طبيعته ،ﲟناسبة طلب اﻻعتماد.
أصّرح أني عﲆ علم أن اكتشاف أدلة مطابقة ﻻنحياز أو فساد ،قبل أو أثناء أو بعد إجراء منح الترخيص اﳌؤقت أو
اﻻعتماد النهائي ،يشكل ،دون اﳌساس باﳌتابعات القضائية ،سببا كافيا ﻻتخاذ أي تدبير ردعي ،ﻻسيما إلغاء دفتر الشروط
وتسجيل اﳌعني ﰲ قائمة اﳌتعاملﲔ اﻻقتصاديﲔ اﳌمنوعﲔ للترشح لطلب اﻻعتماد ﳌمارسة نشاط وكيل اﳌركبات
اﳉديدة.
ن اﳌعلومات اﳌذكورة أعﻼه ،صحيحة ﲢت طائلة التعرض لتطبيق العقوبات اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  2١٦من
أشهد بأ ّ
اﻷمر رقم  ١5٦–٦٦اﳌؤرخ ﰲ  8يونيو سنة  ١٩٦٦واﳌتضمن قانون العقوبات ،اﳌعّدل واﳌتّمم.

حّرر بـ  .........................ﰲ .....................................

إمضاء اﳌكتتب
)اسم ،صفة اﳌمضي وختم اﳌكتتب(

مراسيم فردّية
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  ١2ذي اﳊجة عام  ١44١اﳌوافق
 2غشت سن ـ ـ ـ ـة  ،2020يـ ـتضمـ ـن إن ـه ـاء م ـه ـام رئ ـيس
ديوان واﱄ وﻻية سوق أهراس.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  ١2ذي اﳊجة عام ١٤٤١

مرس ـ ـوم تنفيـ ـ ـ ـذي م ـ ـ ـؤّرخ ﰲ  ١2ذي اﳊج ـ ـ ـة ع ـ ـ ـ ـام ١44١
اﳌواف ـ ـق  2غش ـ ـت سنـ ـ ـة  ،2020يتضم ـ ـن إنه ـ ـاء مهـام
رئيـ ـ ـس قسـ ـ ـم التكنول ـ ـ ـوجيـ ـ ـات اﳉديـ ـ ـدة ب ـ ـ ـ ـوزارة
الصناعة واﳌناجم – سابقا.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  ١2ذي اﳊجة عام ١٤٤١

اﳌوافق  2غشت سنة  ،2٠2٠تنهى مهام السيد مـحـمـد ياسﲔ

اﳌوافـ ـ ـق  2غشت سن ـ ـ ـ ـ ـة  ،2٠2٠تـ ـنـ ـهـ ـى مـ ـه ـام السي ـد مصط ـف ـى

صفصاف ،بصف ـ ـت ـ ـه رئ ـ ـيسا ل ـ ـديـ ـوان واﱄ وﻻيـ ـة سوق أهـ ـراس،

حمودي ،بصفته رئيسا لقسم التكنولوجيات اﳉديدة بوزارة

لتكليفه بوظيفة أخرى.

الصناعة واﳌناجم – سابقا ،ﻹحالته عﲆ التقاعد.
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  ١2ذي اﳊجة عام  ١44١اﳌوافق
 2غشت سنة  ،2020يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم
دع ـ ـم اﳌؤسسات الصغـ ـيـ ـرة واﳌتـ ـوسطـ ـة بـ ـوزارة
الصناعة واﳌناجم – سابقا.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  ١2ذي اﳊجة عام ١٤٤١
اﳌوافق  2غشت سنة  ،2٠2٠تنهى مهام السيد مراد عريف،
بصفته رئيسا لقسم دعم اﳌؤسسات الصغيرة واﳌتوسطة
بوزارة الصناعة واﳌناجم – سابقا ،ﻹحالته عﲆ التقاعد.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  ١2ذي اﳊجة عام  ١44١اﳌوافق
 2غشت سنـ ـ ـ ـة  ،2020ي ـتضم ـن إن ـه ـاء م ـه ـام رئ ـيسة
دراسات بوزارة الصناعة واﳌناجم – سابقا.

– مبروك شيوخ ،ﰲ وﻻية بشار،
– حسن لوانشي ،ﰲ وﻻية تلمسان،
– بوعمامة بلمخفي ،ﰲ وﻻية سعيدة،
– خالد خباش ،ﰲ وﻻية عنابة،
– حسﲔ بوطرع ،ﰲ وﻻية قاﳌة،
– م ـحـمد ياسﲔ صفصاف ،وﻻية اﳌدية،
– مـحـمـد طالبي ،ﰲ وﻻية تيسمسيلت.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  ١2ذي اﳊجة عام  ١44١اﳌوافق
 2غشت سنة  ،2020يتضمن تعيﲔ رئيسي ديواني
واليﲔ منتدبﲔ لدى واﱄ وﻻية اﳉزائر.
––––––––––––

––––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  ١2ذي اﳊجة عام ١٤٤١
اﳌوافق  2غشت سنة  ،2٠2٠تنهى مهام السيدة سامية لقام،
بصفتها رئيسة دراسات بقسم ترقية الشراكة وإعادة اﻻستثمار
بوزارة الصناعة واﳌناجم – سابقا ،ﻹحالتها عﲆ التقاعد.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  ١2ذي اﳊجة عام  ١44١اﳌوافق
 2غشت سن ـ ـ ـ ـ ـة  ،2020يـ ـتضمـ ـن إنـ ـهـ ـاء مـ ـه ـام م ـدي ـر
دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير اﻻستثمار.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  ١2ذي اﳊجة عام ١٤٤١
اﳌوافـ ـ ـق  2غشت سن ـ ـ ـ ـ ـة  ،2٠2٠تـ ـنـ ـهـ ـى مـ ـهـ ـام السيـ ـد سمـ ـاعﲔ
ب ـوج ـب ـور ،بصف ـت ـه م ـدي ـر دراسات م ـك ـل ـفـا بـاﻷنـظـمـة اﻹعـﻼمـيـة
واﻻتصال بالوكالة الوطنية لتطوير اﻻستثمار ،ﻹحالته عﲆ
التقاعد.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  ١2ذي اﳊجة عام  ١44١اﳌوافق
 2غشت سن ـ ـ ـ ـ ـة  ،2020يـ ـتضمـ ـن إنـ ـهـ ـاء مـ ـه ـام م ـدي ـر
السكن ﰲ وﻻية البيض.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  ١2ذي اﳊجة عام ١٤٤١
اﳌـ ـوافـ ـق  2غ ـشـ ـت سـن ـة  ،2٠2٠تـن ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى مـه ـ ـام الـسـيـد ي ـاس ـﲔ
خ ـوخ ـي ،بص ـفـتـ ـه مـ ـديـ ـرا لـ ـلسكـ ـن ﰲ وﻻيـ ـة الـ ـبـ ـيض ،ل ـت ـك ـل ـي ـف ـه
بوظيفة أخرى.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  ١2ذي اﳊجة عام  ١44١اﳌوافق
 2غشت سنة  ،2020يتضمن تعيﲔ رؤساء دواوين
وﻻة ﰲ الوﻻيات.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  ١2ذي اﳊجة عام ١٤٤١
اﳌوافق  2غشت سنة  ،2٠2٠يعّيـن السادة اﻵتية أسماؤهم،
رؤساء دواوين وﻻة ﰲ الوﻻيات اﻵتية :
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ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  ١2ذي اﳊجة عام ١٤٤١

اﳌواف ـ ـق  2غشت سن ـ ـ ـ ـة  ،2٠2٠ت ـ ـع ـ ـّيـ ـ ـن السي ـ ـدة والسي ـ ـد اﻵتي
اسماهما ،رئيسي ديواني واليﲔ منتدبﲔ لدى واﱄ وﻻية
اﳉزائر ،باﳌقاطعتﲔ اﻹداريتﲔ اﻵتيتﲔ :
– إلياس جكون ،ببوزريعة،
– فاطمة الزهراء بلحناﰲ  ،ببراقي.
–––––––––––★–––––––––––
مرسومان تنفيذيان مؤّرخان ﰲ  ١2ذي اﳊجة عام ١44١
اﳌوافق  2غـ ـشـ ـت سـ ـن ـة  ،2020يتـضـم ـن ـان تعـيﲔ
مديرين للسكن ﰲ وﻻيتﲔ.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  ١2ذي اﳊجة عام ١٤٤١

اﳌوافق  2غشت سنة  ،2٠2٠يعّيـن السيد ياسﲔ خوخي ،مديرا
للسكن ﰲ وﻻية وهران.
–––––––––––––––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  ١2ذي اﳊجة عام ١٤٤١

اﳌوافق  2غشت سنة  ،2٠2٠يعّيـن السيد مازن صندقﲇ ،مديرا
للسكن ﰲ وﻻية عﲔ الدفﲆ.
–––––––––––★–––––––––––

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  ١2ذي اﳊجة عام  ١44١اﳌوافق
 2غشت سنة  ،2020يتضمن تعيﲔ مديرين للتجارة
ﰲ وﻻيتﲔ.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  ١2ذي اﳊجة عام ١٤٤١
اﳌوافق  2غشت سنة  ،2٠2٠يعّيـن السيدان اﻵتي اسماهما،
مديرين للتجارة ﰲ الوﻻيتﲔ اﻵتيتﲔ :
– اﳊاج دعاشي ،ﰲ وﻻية اﻷغواط،
– رشيد حمادي ،ﰲ وﻻية إيليزي.
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قرارات ،مقّررات ،آراء
وزارة اﳌالية

اﳌادة  : 2ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الرسمية للجمهورّية
اﳉزائرّية الديمقراطيّة الشعبيّة.

قرار مؤرخ ﰲ  2ذي اﳊجة عام  ١44١اﳌوافق  23يوليو

حّرر باﳉزائر ﰲ  2ذي اﳊجة عام  ١٤٤١اﳌوافق  2٣يوليو
سنة .2٠2٠

سنة  ،2020يعّدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ  2٧رجب عام
 ١4١2اﳌوافق أول فبراير سنة  ١٩٩2الذي يحدد
مبلغ قيمة الشراء لﻸشياء غير القابلة لﻼستهﻼك
باﻻستعمال اﻷوﱄ وﻻ للجرد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن وزير اﳌالية،

أيمن بن عبد الرحمان

وزارة العمل والتشغيل
والضمان اﻻجتماعي
قرار مؤرخ ﰲ  24ذي القعدة عام  ١44١اﳌوافق  ١٦يوليو

– ﲟقتضى القانون رقم  ٣٠-٩٠اﳌؤّرخ ﰲ  ١٤جمادى اﻷوﱃ

سنة  ،2020يعّدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ  20ذي اﳊجة
عام  ١43٨اﳌوافق  ١١سبتمبر سنة  20١٧واﳌتضمن

اﻷمﻼك الوطنية ،اﳌعّدل واﳌتّمم ،ﻻسيما اﳌواد  8و 22إﱃ 25

ت ـ ـع ـ ـيﲔ أعضاء م ـ ـج ـ ـلس إدارة الصن ـ ـدوق الـ ـوطـ ـني

منه،

للتأمﲔ عن البطالة.

عام  ١٤١١اﳌوافق أول ديسمبر سنة  ١٩٩٠واﳌتضمن قانون

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ١٦٣-2٠اﳌؤّرخ ﰲ أول

ذي القعدة عام  ١٤٤١اﳌوافق  2٣يونيو سنة  2٠2٠واﳌتضمن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  2٤ذي القعدة عام  ١٤٤١اﳌوافق ١٦

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

يوليو سنة  ،2٠2٠يعّدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ  2٠ذي اﳊجة عام

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤55-٩١اﳌؤّرخ ﰲ
 ١٦جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤١2اﳌوافق  2٣نوفمبر سنة ١٩٩١

مجلس إدارة الصندوق الوطني للتـأمﲔ عن البطالة ،كما يأتي :

واﳌتعلق بجرد اﻷمﻼك الوطنية ،ﻻسيما اﳌادتان  2٠و 2١منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  5٤–٩5اﳌؤّرخ ﰲ ١5
رمضان عام  ١٤١5اﳌوافق  ١5فبراير سنة  ١٩٩5الذي يحدد
صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟقتضى القرار اﳌؤّرخ ﰲ  2٧رجب عام  ١٤١2اﳌوافق

أول فبراير سنة  ١٩٩2الذي يحدد مبلغ قيمة الشراء لﻸشياء
غير القابلة لﻼستهﻼك باﻻستعمال اﻷوﱄ وﻻ للجرد،
يقّرر ما يأتي :

 ١٤٣8اﳌوافق  ١١سبتمبر سنة  2٠١٧واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء
“).........................................................بدون تغيير حتى(
– بعنوان ﳑثل اﻹدارة اﳌركزية للميزانية :
– السيد عﲇ عماري.
)...............................الباقي بدون تغيير(.”.......................
–––––––––––★–––––––––––

قرار مؤرخ ﰲ  ٧ذي اﳊجة عام  ١44١اﳌوافق  2٨يوليو
سنة  ،2020يعّدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ  ١4محّرم عام
 ١440اﳌوافق  24سبتمبر سنة  20١٨واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء مجلس إدارة اﳌعهد الوطني للعمل.

اﳌادة اﻷوﱃ  :تعّدل أحكام اﳌادة اﻷوﱃ من القرار اﳌؤّرخ

ﰲ  2٧رجب عام  ١٤١2اﳌوافق أول فبراير سنة  ١٩٩2واﳌذكور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يوليو سنة  ،2٠2٠يعّدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ  ١٤محّرم عام ١٤٤٠

أعﻼه ،وﲢّرر كما يأتي :
“اﳌادة اﻷوﱃ  :وفقا ﻷحكام اﳌادة  2٠من اﳌرسوم التنفيذي

اﳌوافق  2٤سبتمبر سنة  2٠١8واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء
مجلس إدارة اﳌعهد الوطني للعمل ،كما يأتي :

رقم  ٤55-٩١اﳌؤّرخ ﰲ  ١٦جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤١2اﳌوافق
 2٣نوفمبر سنة  ١٩٩١واﳌذكور أعﻼه ،يحدد مبلغ قيمة الشراء

“).................................بدون تغيير حتى( قابلة للتجديد :

الوحدوية لﻸشياء غير القابلة لﻼستهﻼك باﻻستعمال اﻷوﱄ

– السيد هوام فوزي ،ﳑثل الوزير اﳌكلف بالعمل ،رئيسا،

والتي لم يتم جردها ،بثﻼثة آﻻف دينار )  ٣.٠٠٠,٠٠دج(”.

)...............................الباقي بدون تغيير(.”.......................
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