
العدد العدد 16
السالسّنة الثانية واخلمسوننة الثانية واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء  11 جمادى الثانية  جمادى الثانية عام عام 1436 هـهـ

اHوافق أواHوافق أوّل أبريل سنة ل أبريل سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتtY بئر مراد رايسt ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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وزارة الصناعة واDناجموزارة الصناعة واDناجم
قــرار مـؤرقــرار مـؤرّخ في خ في 2  جـمــادى الـثـانــيـة عـام   جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 23
مــارس سـنـة مــارس سـنـة t2015 يــحــدد دفـاتــر الــشـروط اHــتــعـلــقـةt يــحــدد دفـاتــر الــشـروط اHــتــعـلــقـة
بــشـروط وكــيـفـيــات �ـارسـة نــشـاط وكالء اHــركـبـاتبــشـروط وكــيـفـيــات �ـارسـة نــشـاط وكالء اHــركـبـات

اجلديدة.اجلديدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tناجمHإن وزير الصناعة وا
- �ــقــتــضـى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــــام 1435 اHــــــــــوافـق 5 مــــــــــايــــــــــو ســــــــــنـــــــــة 2014

tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 14-241 اHؤرخ
t2014 وافق 27 غـشت سنةHفي أول ذي القـعدة عام 1435 ا

tناجمHالذي يحدد صالحيات وزير الصناعة وا
- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 15-58 اHـؤرخ
في 18 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1436 اHــوافق 8 فــبـــرايـــر ســـنــة
2015 الـذي يـحـدد شـروط وكـيـفــيـات �ـارسـة نـشـاط وكالء

tركبات اجلديدةHا
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيــقـا ألحــكـام اHــرســوم الـتــنـفــيـذي
رقم 15-58 اHـؤرخ في 18 ربـيع الــثـاني عـام 1436 اHـوافق
8 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 2015  الـــذي يــــحـــدد شــــروط وكـــيــــفـــيـــات
�ـارسـة نـشـاط وكالء اHـركـبـات اجلـديـدةt ال سـيـمـا اHـادة 5
مــنهt يـهــدف هـذا الــقـرار إلى حتــديـد دفــتـري (2) الـشـروط
مـن أجل تـــــســــلــــيـم االعــــتـــــمــــادات Hــــمـــــارســــة نـــــشــــاط وكالء
الـــســــيـــارات واHـــقــــطـــورات ونــــصف اHــــقـــطـــورات واآلالت

tتحركة اجلديدةHا
2 :  : طـلــبــيــات الــســيــارات اجلــديـدة الــتي كــانت اHـادة اHـادة 
مـحل فـتح اعـتـمـاد مـسـتـنـدي واHـقـدمـة قـبل تـاريخ إمـضـاء
هـــذا الــــقـــرار غــــيـــر مـــعــــنـــيــــة بـــأحــــكـــام اHـــادة 23 من دفـــتـــر

الشروط اHنصوص عليه في اHادة 3 أدناه.
يـــجب أن يـــتم إدخـــال الـــســيـــارات اجلـــديـــدة اHــعـــنـــيــة
بأحـكام الـفقـرة األولى من هذه اHـادة إلى التـراب الوطني

في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد نشر هذا القرار.
3 : : يـــلـــحـق دفـــتـــرا الـــشـــروط اHـــذكـــورين أعاله اHــادة اHــادة 

بهذا القرار.
اHـادة اHـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرسـمــيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 2  جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام 1436

t2015 وافق 23 مارس سنةHا
عبد السالم بوشواربعبد السالم بوشوارب

اHلحق األولاHلحق األول
دفتر شروط يحددفتر شروط يحدّد شروط وكيفياتد شروط وكيفيات
�ارسة�ارسة نشاطنشاط  وكالء السياراتوكالء السيارات

واHقطورات ونصف اHقطورات اجلديدة.واHقطورات ونصف اHقطورات اجلديدة.
الفصل األولالفصل األول

اHوضوع والتعاريفاHوضوع والتعاريف
اHادة األولى :اHادة األولى :  طبـقا ألحـكام اHـرسـوم التـنفـيذي رقم
15-58 مــــؤرخ في 18 ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1436 اHــــوافق 8

فبـراير سـنة 2015  الـذي يحـدد شروط وكيـفيـات �ارسة
نـشاط وكالء اHـركـبات اجلـديدةt يـهـدف دفتـرالشـروط هذا
إلى حتــــديــــد شــــروط وكــــيــــفـــــيــــات �ــــارســــة نــــشــــاط وكالء

السيارات واHقطورات ونصف اHقطورات اجلديدة.
اHادة اHادة 2 :  : يقصد بـ :

اHركبة اجلديدةt هي اHركبة :اHركبة اجلديدةt هي اHركبة :

التي لم تكن مـوضوع إجراء ترقيم على اإلطالق في
 tأي بلد كان

الــتي يـجب أال يــتـجـاوز الــفـارق بــY تـاريخ صـنــعـهـا
tوتاريخ دخولها التراب الوطني اثني عشر (12) شهرا

حيث يـجب أال تـتجـاوز اHـسافـة  اHـقطـوعـة بهـاt بأي
حال : 

- مـائـة (100) كــلم لــلـســيــارات اخلـاصــة والــشـاحــنـات
tالصغيرة

- ألف وخمـسمائة (1500) كلمt لـلشاحنات وحافالت
tدينةHدينة وحافالت النقل خارج اHالنقل في ا

الــــوكــــالــــةt الــــوكــــالــــةt عــــقــــد يــــتــــنــــازل �ــــوجــــبه الــــصــــانع مــــانح
اHركـبـات اجلديـدة للـوكـيل عن حق تـسويق مـنتـجـاته على

tدة معينةHالتراب الوطني و

نـــشـــاط الـــوكـــيلtنـــشـــاط الـــوكـــيلt  كل نـــشـــاط يـــقـــوم عـــلى اســـتـــيــراد
مـركبـات جـديـدة من أجل بـيعـهـاt عـلى أسـاس عقـد امـتـياز

tيربط الوكيل بالصانع

نــشــاط اHـوزعtنــشــاط اHـوزعt  كل نــشــاط لـبــيع اHــركــبـات اجلــديـدة
tوزع بالوكيلHعلى أساس عقد يربط ا

نشاط مـعيـد البيعtنشاط مـعيـد البيعt  كل نشـاط إلعادة بيع اHـركبات
اجلديدة على أساس عـقد يربط معيد البيع بالوكيل و/أو

tوزعHبا

الــتـــوزيعt تــتـــكـــون من الـــوكـــيل و مـــوزعـــيه شــبـــكـــة الــتـــوزيعtشــبـــكـــة 
tلهم Yومعيدي البيع التابع
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كل وســيـلـة نـقل بـري مـزودة �ـحـرك لـلـدفع  tـركـبةHا tـركـبةHا
أو غـــيــر مــزودة لـــذلكt  تــســـيــر عــلـى الــطــريـق بــوســائـــلــهــا
اخلــــاصـــة أو تــــدفع أو جتــــر : ســــيـــارة ومــــقــــطـــورة ونــــصف

مقطورة وآلة متحركة.

الــســيــارةtالــســيــارةt كل مــركـــبــة مــوجـــهــة لــنـــقل األشــخــاص أو
الـبــضـائع تــكـون مـزودة بــجـهــاز مـيـكــانـيـكـي لـلـدفع تــسـيـر
عـلى الــطـريق : سـيـارة خـاصــة وشـاحـنـة صـغــيـرة وشـاحـنـة
وجـرار طـريق وحـافــلـة لـلـنـقل  فـي اHـديـنـة وحـافــلـة لـلـنـقل

خارج اHدينة ودراجة متحركة.

اHــــقــــطـــــورة و نــــصف اHــــقــــطــــورةtاHــــقــــطـــــورة و نــــصف اHــــقــــطــــورةt كـل مــــركــــبـــــة نــــقل
الــبـضــائع يـكــون الـوزن اإلجــمـالي بــاحلـمــولـة اHـســمـوح به

يساوي أو يفوق 3500 كلغt مرتبطة بجرار طريق.

الفصل الثانيالفصل الثاني

الشروط اإلداريةالشروط اإلدارية

 اHادة  اHادة 3 : شروط و كيفيات اإلعتماد  : شروط و كيفيات اإلعتماد 

تـــطـــبـــيـــقــا ألحـــكـــام اHـــرســوم الـــتـــنـــفــيـــذي رقم 58-15
اHـؤرخ في 18 ربــيع الــثــانـي عـام 1436 اHـوافق 8 فــبــرايـر
سـنـة 2015 يـحـدّد شـروط وكـيــفـيـات �ـارسـة نـشـاط وكالء
اHــــركــــبــــات اجلــــديــــدةt يــــشــــتــــرط Hــــمــــارســــة نــــشــــاط وكالء
الـــســيـــارات واHـــقـــطـــورات ونـــصف اHـــقـــطـــورات اجلـــديــدة

احلصول على :

1) الرخصة اHؤقتة :) الرخصة اHؤقتة :

يـــتــكــون اHـــلف اHــطـــلــوب لـــلــحــصـــول عــلى الـــرخــصــة
اHؤقتة من : 

tؤقتةHطلب احلصول على الرخصة ا <

>  دفــتـــر الـــشـــروطt اHــؤشـــر عـــلــيـه واHــؤرخ واHـــوقع
عــــلـــيـه من طـــرف اHــــتـــعــــاملt الــــذي يـــحــــمل عــــبـــارة  "قـــر

 tوصودق عليه" فوق بطاقة التعهد

Yالـذي يـب tنسـخـة من الـقانـون األسـاسي للـشـركة <
tرمز نشاط الوكيل

> عقد أو عقد مسبق يتعلق بالوكالة.

تـــســمـح الــرخـــصــة اHـــؤقــتـــة لــلـــمــتـــعــامل بـــالــقـــيــد في
السجل التجاري وال تعني الترخيص �مارسة النشاط.

حتــدد مــدة صـالحــيــة هـــذه الــرخــصـــة اHــؤقــتـــة بــاثــنيْ
عـشر (12) شهـرا. و�كن تـمديـد هذه اHدةt اسـتثـناءt  على
أسـاس وثائق تبـرر أسباب عدم احـترام هذه اHـدةt لفترة

ال تفوق ستة (6) أشهر.

وبــعـد هــذا األجلt تـبــلغ الـوزارة اHــكـلــفـة بــالـصــنـاعـة
الـوزارة اHـكـلـفـة بـالـتـجـارة لـسـحب الـسـجل الـتـجـاري من

اHتعامل.

2) االعتماد النهائي :) االعتماد النهائي :

يــتــكـــون اHــلف اHــطـــلــوب لــلـــحــصــول عــلـى الــرخــصــة
النهائية من  :

tطلب احلصول على الرخصة النهائية <

tنسخة من السجل التجاري <

tنسخة من بطاقة التعريف اجلبائية <

> نــــســـخــــة من عــــقـــد الــــوكــــالـــة الــــذي يــــربط الــــوكـــيل
بالـصـانع اHـانحt تـعد طـبـقـا للـتـشـريع اHعـمـول بهt وتـكون

tمدة صالحيته ثالث (3) سنوات على األقل

> الــوثـــائق الـــتي تــثـــبت وجــود مـــنــشـــآت الــتـــخــزين
وخـدمـة مـا بـعـد الـبـيـع وقـطع الـغـيـار وكـذا أمـاكن الـعـرض
والـبـيع (عـقـد اHـلـكـيـة أو عـقـود تـوثـيق اإليـجـار لـلـمـنـشـآت
بـاسم اHـؤسـسـة حـيث تـكـون مـدة الـعـقـد ثالث (3) سـنوات

t(على األقل

YــــــســـــتــــــخـــــدمـــــHالــــــوثـــــائـق الـــــتـي تـــــثـــــبـت وجـــــود ا <
ومؤهالتهمt كما هي محددة في التنظيم اHعمول به.

يـخـضع تـسـلـيم االعـتـمـاد الـنـهـائي لـزيـارات تـفتـيش
مـــســبـــقـــة تــقـــوم بـــهـــا اHــصـــالح اHـــؤهـــلــة لـــلـــوزارة اHــكـــلـــفــة
بـالصـنـاعـة من أجل التـأكـد من وجـود اHنـشـآتt وتـطابـقـها
مع الــــنـــشـــاطــــات اHـــبـــرمــــجـــة وكـــذا الــــتـــنـــصــــيب الـــفــــعـــلي

للمعدات واألجهزة واألدوات الالزمة.

 كـل رد سـلــبيt مـبــرراt يــجب أن يـبــلغ لــلـمــعـني من
طرف اHصالح اHعنية للوزارة اHكلفة بالصناعة.

tعــلـى اخلــصــوص tيــجـب أن يــتـــضــمن عـــقــد الـــوكــالـــة
الواجبات والعناصر اآلتية : 

> > األحكام العامة للعقد :األحكام العامة للعقد :

tوقعون احملددون بوضوحHاألطراف وا -

tمدة صالحية العقد وأشكال التجديد -
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 tأحكام الفسخ وكذا التعويضات احملتملة -

- اHرجعية للتشريع اجلزائري.

> > اHركبة :اHركبة :

tركباتHأنواع ا -

tمقاييس التلوث للمركبات ذات محركات -

tجتهيزات و أنظمة األمن -

- التكفل باجلـوانب التقنية لتحويل السيارات إلى
ســـيــــارات تـــســـيـــر بـــغـــاز الـــبـــتـــرول اHـــمـــيـع فـــيـــمـــا يـــخص

tالسيارات اخلاصة

- مصادر التزويد اHتفق عليها.

> > اHرافقة واHهارات :اHرافقة واHهارات :

tرافقة التقنية إلقامة وتطوير شبكة التوزيعHا -

tهاراتHونقل ا YستخدمHتكوين ا -

tرافقة في اجملال التقني والتجاريHا -

- الــوصـــول لــلــمــعــلــومـــة الــتــقــنــيــة والـــتــكــنــولــوجــيــة
Hـصــلـحـة مــا بـعـد الــبـيع (وثــائقt بـرمــجـةt الـوصــول لـبـنك

 اHعطيات...).

> > الضمانات :الضمانات :

tمدة ضمان الصانع -

- قــطـع الــغـــيــار والـــلــوازم األصـــلــيـــة أو ذات نــوعـــيــة
tمصادق عليها من طرف الصانع

- االلـتـزام بـتــزويـد الـسـوق بـقـطـع الـغـيـار والـلـوازم
األصـلـية أو ذات نـوعـيـة مـصـادق علـيـهـا من طـرف الـصانع
Hدة ستة وثالثY (36) شهرا بعد تسويق السيارات حتى

tفي حالة فسخ العقد

- التكـفل بنـقائص التـصنـيع والعيـوب اخلفـية وكذا
استرجاع اHركبات.

يـوضع اHـلف لـدى اHصـالح اHـعـنيـة بـالـوزارة اHكـلـفة
بـالــصـنــاعـة مــقــابل اسـتالم وصـل إيـداع بــالـعــنـوان اآلتي :

عمارة الكوليزيt 2 شارع أحمد باي - األبيارt اجلزائر.

الفصل الثالثالفصل الثالث
الشروط التقنيةالشروط التقنية

أوال) اHنـشآت :أوال) اHنـشآت :

اHــادة اHــادة 4 :  : يـــجب أن تــتــوفـــر لــدى اHــكــتـــتب Hــمــارســة
نــشـاط وكـيل اHـركـبـات اجلـديـدة مــنـشـآت مالئـمـة لـلـعـرض
وخلــدمـة مــا بــعــد الـبــيع وقــطع الــغــيـار والــتــخــزينt  حتـدد

مساحتها الدنيا في اجلدول اآلتي (و: م2) :

نوع اHنتوجاتنوع اHنتوجات

سيـارة خاصة (س خ) شـاحنة
tشاحنة tصغيرة

tجرار طريق

tــــديــــنـــةHحــــافـــلــــة نــــقـل داخل ا
حافلة نقل خارج اHدينة

دراجة متحركة

مقطورة

ونصف مقطورة

حظيرةحظيرة
التخزينالتخزين

مخزن قطعمخزن قطع
الغيارالغيار

ورشة مصلحة ورشة مصلحة 
ما بعد البيعما بعد البيع

مساحةمساحة
العرضالعرض

اHساحة اإلجماليةاHساحة اإلجمالية

3800

750

500

200

50

100

1000

100

200

500

100

400

5500

1000

1200
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يجب على الوكيلt في حالة طلب إضافة عالمة : 
- تـوفــيـر مــكـان عــرض تـكــون مـســاحـته 300 م 2 عـلى
األقـل ومـخــزن قـطـع الـغــيـار تــكــون مـســاحـته 200 م 2 عـلى

tاألقل
- تقـد¢ نسخ احلـصـيلـة اجلـبائـية لألربع (4) سـنوات

األخيرة.
يـلــزم وكـيـل الـســيـاراتt بــاســتـثــنـاء الــدراجـات ذات
مـحركt أن يتوفـر لديه مستـودع حتت اHراقبة اجلـمركية
مــسـاحـتـه الـدنـيــا تـكـون 3000 م 2 في أجل ال يـتــعـدى اثـنيْ

عشر (12) شهرا بعد احلصول على االعتماد النهائي.

5 :  : يلـزم الـوكيل بـتـطويـر شـبكـة تـوزيعه عـبر اHادة اHادة 
الـتراب الوطـني التي يـجب أن تغطي عـلى األقل اHناطق
األربعt الــشــرق والـغــرب واجلــنــوب والــشـمــالt في أجل ال
يتـعدى اثـنى عشر (12) شهـرا بـعد احلـصول عـلى االعتـماد

النهائي.
ويلزم الوكيل فـيما يخص شبكـة توزيعه بأن تكون
له مـنــشـآته اخلـاصـة و /أو الـلـجــوء إلى مـوزعـY ومـعـيـدي

: Y(2) اآلتي Yمساحاتها في اجلدول Yالبيع التي تب
بالنسبة للمـوزعيـن :بالنسبة للمـوزعيـن :

(و : م 2)

نوع اHنتوجاتنوع اHنتوجات

t(س خ) سيارة خاصة

tشـــاحـــنـــة tشـــاحـــنـــة صـــغـــيـــرة
جرار طريق

tــــديــــنـــةHحــــافـــلــــة نــــقـل داخل ا
حافلة نقل خارج اHدينة 

دراجة متحركة 

مقطورة ونصف مقطورة

حظيرةحظيرة
التخزينالتخزين

محزن قطعمحزن قطع
الغيارالغيار

ورشة مصلحة ورشة مصلحة 
ما بعد البيعما بعد البيع

مساحةمساحة
العرضالعرض

اHساحة اإلجماليةاHساحة اإلجمالية

1000

200

400

100

50

50

500

100

150

200

100

200

1800

450

800

بالنسبة Hعيـدي البيعبالنسبة Hعيـدي البيع :

نوع اHنتوجاتنوع اHنتوجات

t(س خ) سيارة خاصة -

tديـنةHحـافلـة نـقل داخل ا tجرار طـريق tشـاحنـة tشـاحـنة صـغيـرة
 tدينةHحافلة نقل خارج ا

دراجة متحركة 

مقطورة ونصف مقطورة.

مكان العرض (و : ممكان العرض (و : م2)

200

100

200
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Hـــعــايــيـــر األمن اHــعـــمــول بـــهــا دولــيـــاt إال في إطــار شـــبــكــة
الـتـوزيع الـتي ª عـلى أساسـهـا اعـتـماده قـانـونـا من طرف

اHصالح اHؤهلة للوزارة اHكلفة بالصناعة.

يــتــعـهّــد وكــيل الــسـيــارات بــعـدم اســتــيـراد ســيـارات
حلـسـاب وكالء آخـرين خـارج شـبـكـة تـوزيـعهt الـتي ª عـلى
أســـاســـهـــا اعـــتـــمـــاده قــانـــونـــا مـن طـــرف اHــصـــالـح اHـــؤهـــلــة

للوزارة اHكلفة بالصناعة.

ثالثا) االستثمارات :ثالثا) االستثمارات :

9 :  : يـــلـــزم وكـــيل الــــســـيـــارات بـــإنـــشـــاء نـــشـــاط اHــادة اHــادة 
صــنــاعي و /أو شــبه صــنــاعي أو أي نــشــاط آخــر له عـالقـة

مباشرة بقطاع صناعة السيارات.

يـــجـــــب أن يـــنـــجـــــــز االســــتـــثـــمـــار فـي أجل أقـــصـــاه
ثالث (3) ســـــنـــــوات ابـــــتــــــداء من تـــــاريـخ مـــــنـح االعـــــتـــــمـــــاد

النهائي.  

يـتـرتب عـلى عـدم الـشـروع في اإلنـتـاج عـنـد انـقـضاء
هـــذا األجلt ســحـب االعــتـــمـــاد من طـــرف مــصـــالح اHـــؤهـــلــة

للوزارة اHكلفة بالصناعة.

اHـادة اHـادة 10 :  : يجب عـلى وكيل السـيارات أن يدرج في
بـــرنــامج اســـتـــيــراده حـــصـــة من الــســـيـــارات الــتـي تــســـيــر
بـــوقـــود غـــاز الـــبــــتـــرول اHـــمـــيعt كـــمــــا هـــو مـــحـــدد �ـــوجب

التنظيم.

رابعا) التكوين واHستخدمون : رابعا) التكوين واHستخدمون : 

اHـادة اHـادة 11 :  : يـلـزم الـوكـيل بـأن يــكـون له مـسـتـخـدمـون
يتمتعون بـاHؤهالت اHطلوبة و / أو بخبرة مهنية كافية

في اجملالt كما هو محدد �وجب التنظيم.

12 :  : عــــــلـى الــــــوكــــــيل أن يــــــضــــــمـن الــــــتــــــكــــــوين اHـــــادة اHـــــادة 
Hستـخدمي مصـلحة مـا بعد الـبيع ويشـتمل هذا الـتكوين

على : 

> تـــكـــوين مـــنـــظّم لـــلـــمـــنـــتـــوج اجلـــديـــد فـــيـــمـــا يـــخص
tيكانيك والهيكلHا

> تـــكـــوين مـــتـــواصل فـي الـــتــكـــنـــولـــوجـــيـــا اHـــتـــعـــلـــقــة
باHركبة.

YـــســتـــخـــدمــHكـــمـــا يــلـــزم بـــضــمـــان أعـــمــال تـــكـــوين ا
Yلــشــبــكــة تــوزيــعـه وجتــديــد مــعــارفــهم وحتــســ Yالــتــابـــعــ

مستواهم.

يــــجب أن تـــتـــوفـــر هـــذه اHـــنـــشـــآت عـــلـى وســـائل أمن
وحماية السيارات.

ثانيا) التجهيـزات :ثانيا) التجهيـزات :

اHـادة اHـادة 6 :  : يـلـزم الـوكيـل بضـمـان خـدمة مـا بـعـد الـبيع
Yوذلك عـن طـــريـق مـــســــتـــخــــدمـــ tـــبــــيــــعـــةHلــــلـــمــــركـــبــــات ا

يتمتعون باHؤهالت التقنية واHهنية اHطلوبة.

يــــجب أن تــــضــــمن مــــصــــلــــحـــة مــــا بــــعــــد الـــبــــيع عــــلى
اخلصوص اخلدمات اآلتية : 

tراجعات الدورية التي يغطيها الضمانHا <

tالعناية والصيانة والتصليح <

> بيع قـطع الغـيار والـلوازم األصلـية أو ذات نـوعية
مصادق عليها من طرف الصانع.

tيـجب أن تــتـوفـر مــصـلـحـة مــا بـعـد الــبـيع اخلـدمـات 
حسب نوع اHركبةt على اخلصوصt على :

tساعدةHسيارات ا <

t(سكانير) أدوات التشخيص باألشعة <

tأجهزة و أدوات الرفع <

tاألدوات اخلاصة والعامة <

tأدوات التفريغ <

tمشحن /مشغل البطارية <

tأدوات التنظيف والغسل <

tضغوطHخزان الهواء ا <

tلوازم أشغال  الهيكل والطالء <

tأدوات التشخيص والصيانة لنظام التبريد <

> أجهزة القياس اإللكتروني.

اHادة اHادة 7 :  : يلـزم وكيل اHـركبـات اجلديـدة بالـتزوّد لدى
الصـانع اHانح و يتـعهد بـأالّ يستـورد إال أصناف اHـركبات

الواردة في دفتر الشروط.

اHـــــادة اHـــــادة 8 :  : ال يــــــرخص لــــــوكــــــيـل الـــــســــــيــــــارات بــــــبــــــيع
الـسـيارات اجلـديـدة اHـسـتـوردة الـتي يـجـب أن تسـتـجـيب
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الفصل الرابعالفصل الرابع
شروط البيع اHطبقة على الوكيلشروط البيع اHطبقة على الوكيل

اHـادة اHـادة 13 :  : يــجب حتــريـر فــواتــيـر اHــركــبـات اجلــديـدة
اHستوردة من طرف الصانع اHانح.

اHادة اHادة 14 : : يـتعهّـد الوكيل بـأن يدرج في العـقود التي
تربطه : 

- �ــــوزعـــيـهt أحـــكــــام اHـــواد  6 و 11 و15 إلى  21 و25
tإلى 29 من دفتر الشروط هذا

- �عـيدي الـبيع الـتـابعـY لهt أحكـام اHواد 15 إلى21
و25 إلى 28 من دفتر الشروط هذا.

اHــادة اHــادة 15 :  : يــجـب أن يــكـــون عــقـــد الــبـــيع الـــذي يــربط
الوكـيل بـالـزبون مـطـابـقـا ألحكـام اHـرسـوم التـنـفـيذي رقم
15-58  اHــــؤرخ في 8 فــــبــــرايــــر ســــنـــة 2015 واHــــذكــــور في

اHـادة األولـى أعالهt وكــذا لــلـقــواعــد والــشــروط اHــنــصـوص
عليها في التشريع والتنظيم اHعمول بهما.

16 :  : يـــجب أن يـــكـــون ســـعـــر الــبـــيـع اHــبـــY في اHــادة اHــادة 
سـنـد الطـلـبـيـة اخلاص بـاHـركـبة اجلـديـدة ثـابتـا وغـيـر قابل
لــلــمــراجـعــة وال لــلــتــحـيــY بــالــزيــادة ويــجب أن يــحـرر مع
احـــتــســـاب كل الـــرســوم ويـــحـــتــويt عـــنـــد االقــتـــضـــاءt عــلى
الـــتــخـــفــيـــضـــات واالقــتـــطــاعـــات واHــزايـــا اHــمـــنــوحـــة وكــذا
االمــتــيــازات اجلـــبــائــيــة اHــنـــصــوص عــلــيــهـــا في الــتــشــريع

اHعمول به. 

17 :  : فـي حـــالـــة طــــلب دفع مــــبـــلـغ تـــســـبــــيق من اHــادة اHــادة 
طـــرف الـــوكـــيل عـــنــد حتـــريـــر الـــطــلـــبـــيــةt فـــإنه ال �ـــكن أن
تــتـــجــاوز قــيــمــة اHــبــلغ عــشــرة في اHــائــة (10%) مـن ســعـر

البيع مع احتساب كل الرسوم.

اHــادة اHــادة 18 :  : يــجـب أالّ يــتـــجـــاوز أجل تـــســلـــيم اHـــركـــبــة
اجلـديدةاHطـلوبة مـدة خمسـة وأربعY (45) يومـا. غير أنه
�كن تمـديد هـذه اHدة باتـفاق مـشترك بـY الطـرفY على

أساس وثيقة مكتوبة.

وفي حـالـة الـدفع الـكلي لـسـعـر اHـركبـة اجلـديـدةt فإن
عــلـى الــوكــيـل أن يــســلـــمــهــا في غـــضــون الــســـبــعــة (7) أيــام

اHوالية. 

tـادة 19 :  : في حــالــة عـدم احــتــرام شــروط الـطــلــبــيـةHـادة اHا
�ـكن الـطـرفــY أن يـتـفـقـا عـلى حـل بـالـتـراضي. وفي حـالـة
tفــإنه يــجب عــلى الــوكــيل tــقــتــرحHرفـض الــزبــون لــلــحل ا
القيام في غضون ثمانية (8) أيام بإرجاع مبلغ التسبيق
أو اHـــبــلغ اإلجـــمــالـي اHــدفـــوع لــلـــزبــون مع غـــرامــة قـــدرهــا

عشرة في اHائة (10%) من سعر اHركبة اجلديدة.

اHادة اHادة 20 :  : يلـزم الوكيل بـالقيـام بالفـحوص اHطـلوبة
قبل تـسلـيم اHـركبـة اجلديـدة للـزبـون وذلك بغـرض التـأكد

من مطابقة اHركبة اHسلمة للطلبية اHقدمة.

اHــادة اHــادة 21 :  : يــلـــزم الــوكــيل عـــنــد تــســلــيـم اHــركــبــة بــأن
يـراعي بـدقة اHـواصفـات التـقـنيـة والتـجـهيـزات اإلضافـية
اخلاصـة باHركـبة اجلديـدة موضوع الطـلبيـة التي يجب أن
تكون مزودة بكمـية من الوقود تسمح لهـا بالسير Hسافة

خمسY (50) كلم على األقل.

 يــجب أن تـســلم اHــركـبــة اجلـديــدة مــرفـقــة بـالــوثـائق
الـــتــقــنــيــةt الســيــمــا دلــيل االســتــعــمــال وكــتــيب الــصــيــانــة
باللـغتY الوطـنية والفـرنسية أو اإلجنـليزية وكـذا بطاقة

الترقيم اHؤقتة ووصل التسليم.

يـــجب أن تـــســــلم اHـــركـــبـــة اجلــــديـــدة مـــزودة بـــعـــجـــلـــة
الــــنــــجــــدة ورافــــعـــة وكــــرنـك وحــــقــــيـــبــــة مــــفــــاتــــيح (أدوات)
ومــــجــــمــــوعـــة أمـن حتــــتــــوي عــــلى اخلــــصــــوص عــــلى مــــثــــلث
الــتـحـذيـر والـصــدريـة الـعـاكـســة لـلـضـوء وحـقــيـبـة الـنـجـدة

األولية.
اHــادة اHــادة 22 :  : يـــجب أن تـــســتـــجــيب اHـــركــبـــات اجلــديــدة
اHــســـتــوردة Hـــقـــايــيس األمـن وحــمـــايــة الـــبـــيــئـــة (انــبـــعــاث
الـدخــان والـغـازات الـسـامـة والـضـجـيج) اHـنـصـوص عـلـيـهـا
في الـتـشـريع والـتـنـظـيم اHـعـمـول بـهـمـا  أو أن تـستـجـيب
في غـــيــاب ذلك لـــلــمــقـــايــيس اHــعـــمــول بــهـــا دولــيــا دون أن
تـــكـــون أقل مـن اHـــقـــايـــيس اHـــطـــبـــقـــة  في الـــبـــلـــد  األصـــلي

للصانع.
كـمــا يــلـزم الــوكــيل بــأن يـضع حتـت تـصــرف مــصـالح
مـــنـــاجم الـــواليـــةt صـــنف اHـــركـــبــة اHـــوجـــهـــة لـــوضـــعــهـــا في

السوق وكل الوثائق التقنية اخلاصة بها وهي اآلتية :
- الـــنــشـــرات الـــوصـــفــيـــة في ثالث (3) نـــسخ مـــؤشــر

tعليها من طرف الصانع
tمحاضر التجارب واألمن النشطة -

tمحاضر جتارب األمن الكامنة -
tمحاضر جتارب األمن العام -

- محاضر جتارب حماية البيئة.
يـــجب أن تــقــدم مـــحــاضــر الــتـــجــارب اHــذكــورة أعاله
حسـب احلاالت وصـنف اHركـبة ويـجب أن تسـلم من طرف
ISO 17020 ـعـتـمـدةHـطـابـقــة اHالـصـانـع أو هـيـئـات تـقــيـيم ا

.ISO 17025و
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اHــــادة اHــــادة 23 :  :  يـــــجب أن تـــــخــــضع اHـــــركــــبـــــات اجلــــديــــدة
اHـــســتـــوردة في شـــكل حـــصصH  tــراقـــبـــة اHــطـــابـــقــة بـــأخــذ
عـينـات عـلى ضـوء النـشـرة الـوصفـيـة التـي أعدهـا الـصانع
عن صـــنـف اHـــركـــبـــة الـــتـي ª تـــســـلـــيـــمــــهـــا. و تـــنـــجـــز هـــذه
اHــــراقــــبــــة عــــلـى مــــســــتــــوى مــــنــــشــــآت اHــــيــــنــــاء وذلك قــــبل

التخليص اجلمركي.

يــجب أن تــكـون اHــركــبــات اHــسـتــوردة مــجــهــزة عـلى
األقل بأجهزة األمن اآلتية :

1) السيارة اخلاصة :) السيارة اخلاصة :

السـيارة اHوجـهة لـنقل األشـخاص الـتي حتتـوي على
أكـثـرمن تـسـعـة (9) مـقـاعــدt �ـا فـيـهـا مـقــعـد الـسـائق ويـقل

وزنها على 3500 كلغ :

tABS نظام مضاد لقفل العجالت -

.(ESC tESP) راقبة اإللكترونية لالستقرارHا -

tجهاز محدد و/أو منظم للسرعة -

t(السائق و الراكب) كيسان (2) هوائيان أماميان -
 tYجانبي Y(2) هوائي Yزيادة على كيس

- حــزام أمـن  جلــمــيع الـــركــاب و مــثــبــتـــات مــطــابــقــة
لألحكام الـتنظيمـية و تستـجيب للمقـاييس اHطبـقة فيما

tيخص جتارب الصدمات

tمسند الرأس للمقاعد األمامية و اخللفية -

t(ISOFIX) نظام شد مقاعد األطفال -

- جهـاز تـذويب و إزالـة السـد¢ من الـزجـاج األمامي
 tواخللفي

- نظـام التـذكير لـغلق حـزام األمن للـسائق والراكب
األمامي.

يــجب أن تــصــنع هــذه اHــركــبــات �ــا يــضــمـن حــمــايـة
الــراجــلـY ومــســتــعــمــلي الــطــريق اآلخــريـن اHـعــرضــY في

حالة الصدمة األمامية.

2) الشاحنة الصغيرة :) الشاحنة الصغيرة :

اHـــركــــبــــات اHــــوجـــهــــة لــــنــــقل الــــبــــضـــائـع ذات الـــوزن
اإلجمالي اHرخص باحلمولة الذي يقلّ عن 3500 كلغ : 

tABS  نظام مضاد لقفل العجالت -

t(ESC tESP) راقبة اإللكترونية لالستقرارHا -

tجهاز محدد و/ أو منظم للسرعة -

t(السائق والراكب) كيسان (2) هوائيان أماميان -

- حزام أمن ومثـبتات مـطابـقة لألحكـام التـنظيـمية
وتــســـتــجــيب لــلـــمــقــايــيس اHـــطــبــقــة فــيـــمــا يــخص جتــارب

tالصدمات

tقاعدHمسند الرأس جلميع ا -

tجهاز تذويب وإزالة السد¢ من الزجاج -

tنظام التذكير لغلق حزام األمن -

- حـاجــز الــفــصل  بــY مــقــصــورة الـقــيــادة ومــنــطــقـة
الــشــحن لــلــشـــاحــنــات يــســتــجــيـب لــلــمــقــايــيـس بــالــنــســبــة

.fourgon من نوع tللشاحنات الصغيرة

3) الشاحنات و جرار الطريق : ) الشاحنات و جرار الطريق : 

اHــــركـــبــــات اHــــوجـــهــــة لـــنــــقـل الـــبــــضـــائـع ذات الـــوزن
اإلجـمــالي اHـرخص بـاحلــمـولـة الـذي يــسـاوي أو يـفـوق3500

كلغ : 

- نـظـام كـبح في األمـام وفي اخلـلف مع نـظـام مـضـاد
tABS لقفل العجالت

t(ESC tESP) راقبة اإللكترونية لالستقرارHا -

- �ــــــهل مــــــائـي أو فــــــوق صــــــمــــــام خــــــروج الــــــغـــــازات
لــلــمــركـبــات حــيث يــســاوي الـوزن اإلجــمــالي اHــســمـوح به

tباحلمولة أو يفوق 19 طنا

tجهاز محدد و/أو منظم للسرعة -

- نـظـام شد الـسـرعـة القـصـوى اHـنـصوص عـلـيـها في
tرورHالتنظيم الذي يحكم حركة ا

- حزام أمن ومثـبتات مـطابـقة لألحكـام التـنظيـمية
وتــســـتــجــيب لــلـــمــقــايــيس اHـــطــبــقــة فــيـــمــا يــخص جتــارب

tالصدمات

- جـهاز حمايـة من  التجـويف للشـاحنات في األمام
tوفي اخللف

- جــهــاز حــمــايـة فـي األمــام من الــتــجـويـف جلـرارات
tالطريق
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tحماية جانبية -

tعداد تسجيل السرعة وأوقات السير -

tقاعدHمسند الرأس في جميع ا -

 tجهاز تذويب وإزالة السد¢ من الزجاج -

tنظام التذكير لغلق حزام األمن -

 .Yحافظة الط -

4) اHقطورة ونصف اHقطورة :) اHقطورة ونصف اHقطورة :

ABS نظام مضاد لقفل العجالت -

tجهاز خلفي للوقاية من التجويف -

tحماية جانبية -

tراقبة اإللكترونية لالستقرارHا -

.Yحافظة الط -

فــيـمـا يــخص مـركــبـات لـلــنـقل لــلـمـواد اخلــطـيـرة ذات
الـوزن اإلجمالي اHـرخص باحلمـولة الذي يـساوي أو يفوق
3500 كـــلغt يــجب أن تــطـــابق الــتــنــظـــيم اHــعــمــول به أو أن

تعـملt في غـياب ذلكt بـاHـقايـيس اHـعمـول بـها دولـيا دون
أن تكون أقل من تلك اHطبقة في البلد األصلي للصانع.

5) حافالت النقل خارج اHدينة :) حافالت النقل خارج اHدينة :

مركـبات نـقل األشخـاص الـتي حتتـوي على أكـثر من
تسعة (9) مقاعد �ا فيـها مقعد السائق واHوجهة للنقل ما

بY اHدن :

tABS نظام مضاد لقفل العجالت -

t(ESC tESP) راقبة اإللكترونية لالستقرارHا -

- نـظـام حتـديـد الـسرعـة أو نـظـام شـد الـسـرعة بـ 100
tكلم/سا

tعداد تسجيل السرعة  وأوقات السير -

 tنظام ضد االنقالب -

- حـزام أمـن مـزود بــنــظـام الــتــذكـيــر بــالـغــلق جلــمـيع
tقاعدHا

 tقاعدHمسند الرأس جلميع ا -

- جهاز تذويب و إزالة السد¢ من الزجاج.

6) حافالت النقل في اHدينة  :) حافالت النقل في اHدينة  :

مركـبات نـقل األشخـاص التي حتـتوي عـلى أكثر من
تـسـعة (9) مقـاعـد �ـا فيـهـا مـقعـد الـسـائق واHـوجهـة لـلـنقل

احلضري :   

tABS نظام مضاد لقفل العجالت -

t(ESC tESP) راقبة اإللكترونية لالستقرارHا -

 tنظام شد السرعة بـ  80 كلم/سا -

tعداد تسجيل السرعة  وأوقات السير -

tحزام أمن للسائق مزود بنظام التذكير بالغلق -

 tمسند الرأس للسائق -

- جهاز تذويب و إزالة السد¢ من الزجاج.

7) الدراجات اHتحركة :) الدراجات اHتحركة :

- خوذة احلماية اHصادق عليها

- نــــظــــام مــــضـــــاد لــــقــــفـل الــــعــــجالت  ABS لــــلــــدراجــــة
tتحركة من صنف ب و جHا

tركائز جانبية أو مركزية -

- جهاز ضد انبعاث الضجيج (صامت). 

    اHادة  اHادة 24 : : ال يـجوز أن يـسلم الـوكـيل إال اHركـبات
اجلـــديـــدة الـــتي كـــانت مـــحـل فـــحص اHـــطـــابـــقـــةt من طـــرف
مصـالح اHنـــاجمt طـبقـا لـلمـادتY 7 و 42 من الـقـانون رقم
01-14 اHـؤرخ في 19 غـشت سـنة 2001 واHـتعـلـق بـتنـظـيم

حـــركــة اHـــرور عـــبــر الـــطـــرق وسالمـــتــهـــا وأمـــنــهـــاt اHـــعــدل
واHتممt واستكمال مجموع اإلجراءات اإلدارية اHطلوبة.

يــلـــزم الــوكــيل بـــأن يــقــدّم عــنــد كـل وصــول مــركــبــات
جديدة Hصالح اHناجم للوالية الوثائق اآلتية :

tستلمةHقوائم البضاعة ا -

 tسند الشحن -

tإشعار بالوصول -

tانحHعدة من طرف الصانع اHفواتير الشراء ا -

- نسخ من محاضر استالم اHركبة. 
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اHــادة اHــادة 25 :  : يــلـــزم الــوكــيـل قــبل نـــهــايـــة مــدة صـالحــيــة
(شـهـران)  بطـاقة الـتـرقيم اHـؤقتـةt بـتسـلـيم اHلف الـكامل

للزبون ويجب أن يتضمن الوثائق اآلتية :

tشهادة البيع <

tانحHعدة من طرف الصانع اHالفاتورة ا <

> الـوثـيـقـة  اHـشــطـبـة  بـالـلـون األحــمـر واHـتـضـمـنـة :
مـحــضــر االسـتالم والــنــشـرة الــوصـفــيــة وشـهــادة اHــطـابــقـة

اHؤشر عليها من طرف الصانع أو �ثله.

اHــادة اHــادة 26 :  : يــلــزم الـــوكــيل بـــاالمــتــنــاع عـن كل أشــكــال
اإلشــهـار الــتي من شــأنـهــا تـشــجــيع الـتــصـرفــات اخلـطــيـرة
عـــلى أمن مـــســـتـــعــمـــلـي الــطـــرق. و �ـــكـــنه أن يـــبـــادر جتــاه
الزبون بكل عمل مفـيد بغرض التحسـيس والوقاية فيما

يتعلق بأمن الطرق.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس

الضمانات واHسؤولياتالضمانات واHسؤوليات

اHــــادة اHــــادة 27 :  : يــــتـــــعــــهــــد الــــوكــــيـل بــــالــــتــــكــــفـلt في إطــــار
الـضـمانt بـاHـركـبـات الـتي تـكـون فيـهـا نـقـائص الـتـصـنيع
والـــعــيــوب الـــظــاهــرة و/أو اخلــفـــيــة و كــذا اســتـــبــدال قــطع

الغيار واللوازم غير الصاحلة لالستعمال. 

وفـي حــالــة مالحــظــة  عــيب مــغــطى بــالــضــمــانt فــإنه
يجب استبدال اHركبة.

يجب أن يقدم الوكـيل لفائدة الزبون ضمان اHركبة
اHــســلّــمــةt شـــريــطــة أن يــلــتـــزم الــزبــون بــالــقـــيــام بــجــمــيع

اHراجعات الدورية واحترام إرشادات الصانع .

اHــــادة اHــــادة 28 :  : في حـــــالــــة تــــوقف الــــســــيــــارة اخلــــاصــــة أو
الدراجة اHتحـركة بغرض التصليح الذي يندرج في إطار
الضمانt لـفترة تفوق سبعة (7) أيامt يلزم الوكيل بوضع
 سـيـارة أو دراجـة اسـتـبدال حتـت تـصرف الـزبـونt إال في

حالة أحكام تعاقدية بY الطرفY تنص على مدة أقل.

وبـالنسـبة لـلمـركبـات من نوع الشـاحنـات الصـغيرة
والـشاحـنـات وجرار الـطـريق وحافالت الـنـقل  في اHديـنة
وحـــــافالت الـــــنــــقـل خــــارج اHـــــديــــنـــــة واHــــقـــــطــــورة ونـــــصف
اHـقــطـورةt يـلـزم الـوكـيل بـتـعــويض الـزبـون مـقـابل فـقـدان
الربح الـناجم عن هذا الـتوقف الـذي يكون مـثبتـا بوثائق

مقنعة.

اHــــادة اHــــادة 29 :  : يـــــتــــعـــــهــــد الـــــوكـــــيل بـــــضــــمـــــان تــــوفّـــــر كل
مـرجـعيـات قـطع الـغيـار والـلـوازم األصـليـة أو ذات نـوعـية

مصادق عليها من طرف الصانعt على مستوى مخزنه.

في حـالـة الـتـوقف عن الـنـشـاط أو فـسخ الـعـقـد يـلزم
الــوكــيل بــأن يــضـمـنt عـبــر شــبــكـة تــوزيــعهt تــوفــيــر قـطع
الـغـيـار والـلـوازم األصـلـيـةt أو ذات نـوعـيـة مـصـادق عـلـيـها

من طرف الصانع  Hدة أدناها ستة وثالثون (36) شهرا.

اHــــادة اHــــادة 30 :  : تــــســــاوي أو تــــفـــــوق اHــــســــافــــة احملــــددة في
الضمان :

Yمــائــة ألف (100.000 كــلم) في حــدود سـتــة وثالثـ -
tتحركةHماعدا الدراجات ا t(36) شهرا للسيارات

- خـــمـــســـة آالف (5000 كـــلم) في حـــدود  اثـــني عـــشـــر
(12) شهرا للدراجات اHتحركة.

ويــطــبق الــضــمـان الــذي يــقــره الــصــانع اHــانح فــيــمـا
يخص اHقطورات و نصف اHقطورات.

يـجب أن تـدرج شـروط تـنـفـيـذ الـضـمـان صراحـة في
شهـادة الضـمان اHـعدة طبـقا لـلتـشريع والـتنـظيم اHـعمول
بـهما  واHسلـمة وجوبا  للزبـون عند تسلـيم اHركبة. ويقع
الـضـمـان عـلى عـاتق الـوكــيل بـدون تـكـالـيف إضـافـيـة عـلى

الزبون.

31 :  : يــــلـــزم الـــوكـــيل بـــاحــــتـــرام كل مـــراجـــعـــات اHــادة اHــادة 
الـشروط الـتـنـظـيـميـة اHـرتـبـطـة �مـارسـة نـشـاط الـوكيل

وإال سُحِبَ منه االعتماد.

32 : : يــــلـــزم الــــوكـــيـل بـــأن يـــرسـل إلى الـــوزارة اHــادة اHــادة 
اHكلفـة بالصـناعة بصـفة منـظمةt كل جتديـد لعقـد الوكالة
وإيــجــار اHـنــشــآت وكـذا الــســجل الـتــجــاريt الـتي تــنــتـهي

صالحيتها.

اHــادة اHــادة 33 :  : يــلــزم الــوكــيل بـــالــتــصــريح لــدى اHــصــالح
اHعـنية لـلوزارة اHـكلـفة بالـصنـاعة بكـل تغيـير يـطرأ على
مستوى شبكته للتوزيع فيما يخص منشآت التخزين و
ورشات خـدمـة مـا بـعـد الـبـيع ومـخـازن قـطع الـغـيـار وكذا

نقاط العرض والبيع.

اHــادة اHــادة 34 :  : �ـــكن حتـــيــY دفـــتــر الـــشـــروط هــذاt عـــنــد
.(2) Yكل عام tاحلاجة
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التعريف باHكتتب  لنشاط التعريف باHكتتب  لنشاط 
الوكيلالوكيل

عنـوان الشركة :  

رقم التعريف اجلبائي :

القانون األساسي :

رأسمال الشركة :

: Yقر/التوطHعنوان ا

الوالية :

الهاتف :

الفاكس :

العنوان اإللكتروني :

موقع الواب :

لقب واسم  اHسير :
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العالمة  (العالمات)العالمة  (العالمات)

البيانات اخلاصة بالسياراتالبيانات اخلاصة بالسيارات

الطرازالطراز 
(×) (×) 

اسم الصانع اسم الصانع 
 اHانح اHانح

 مكان أو أماكنمكان أو أماكن

التصنيعالتصنيع

(×) سيارة خاصة (س خ)t شاحنـة صغيرةt شاحنةt جرار طريقt حافلة نقل في اHدينةt حافلة نقل خارج اHدينةt مقطورة
ونصف مقطورة ودراجة متحركة. 

.(NA ISO 3780 انظر (ي للصانعHرمز التعريف العا) WMI ي للصانعHرمز التعريف العا (××)

رمز التعريف العاHيرمز التعريف العاHي
WMI (××) للصانع (××)للصانع
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التـعييـن التـعييـن (*)

منشــآت الــوكيلمنشــآت الــوكيل

اHبنية منها (ماHبنية منها (م2)الـواليـةالـواليـةالــعنـوانالــعنـوان

(*) اHنـشآت : اHـقرt قاعـة العـرضt تخزين الـسيـاراتt مخازن قـطع الغـيارt ورشات خـدمة مـا بعد الـبيع ومـستودع حتت

اHراقبة اجلمركية.

اHساحة (ماHساحة (م2)
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نوع  اHركبات (نوع  اHركبات (*)

مـعلـومات إحصـائيـةمـعلـومات إحصـائيـة
عنوان الشركة :

عنوان اHقـر  :
الفترة ................ السداسي / السنةالفترة ................ السداسي / السنة

>  >  استيراد  وبيع اHركبات ( الوحدات)     استيراد  وبيع اHركبات ( الوحدات)     

االستيراداالستيراد

>  عدد اHستخدمY :...... منهم.........إطارات 

> تذكير برقم األعمال دون رسوم السنة السابقة :......................... آالف دج

> االستثمار االجمالي :................... آالف دج منه :

- عتاد/ جتهيزات :.................... آالف دج

- منشآت ............................. آالف دج

(*) سيارة خاصة (س خ)t شاحنة صغيرةt شاحنةt جرار طريقt حافلة نقل في اHدينةt حافلة نقل خارج اHدينةt مقطورة
ونصف مقطورة ودراجة متحركة. 

البيعالبيع
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بـطـاقة التعهدبـطـاقة التعهد

أنا اHوقع أسفله (اللقب واالسم أو عنوان الشركة ) :.............................................................................................
العنوان:.........................................................................................................................................................
رقم السجل التجاري:.......................................................................................................................................
رقم التعريف اجلبائي:.....................................................................................................................................

1 - أصرح أنني :
tعمول به وبنود  دفتر الشروطHاطلعت على التنظيم ا <

> اطلعت على طبيعة اخلدمات الواجب تقد�ها والشروط اHنصوص عليها Hمارسة النشاط. 
2 - أشهد : 

tتضمنة في طلب اعتمادي صحيحةHعلومات اHوأن كل ا  <

tأني أعلمت بأن كل تصريح خاطئ يؤدي إلى رفض طلبي <
> أني أوافق على مجموع الشروط وكيفيات �ارسة نشاط وكالء اHركبات اجلديدة.

3 - ألتزم : 
> بـالــســهـر عــلى احــتـرام أحــكــام الــتـنــظــيم اHـعــمــول به واHــتـعــلق �ــمــارسـة نــشــاط وكالء اHـركــبــات اجلـديــدة ودفــتـر

tالشروط  هذا
> بـإعالمt في أقرب اآلجـالt مـصـالح الوزارة اHـكـلفـة بـالصـنـاعة بـكل تـغيـيـر في اHـعلـومـات اHذكـورة في مـلف طلب

tاالعتماد
> بإرسال في كل سداسيt اإلحصائيات اHتعلقة بتطور االستثمارات والتشغيل وحجم االستيراد والبيع.

إثباتا لذلكt يوقع اHمثل اخملوّل بطاقة االلتزام هذه.

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

التوقيع التوقيع 

(صفة اHوقع)(صفة اHوقع)
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اHلحق الثانياHلحق الثاني

دفترشروط يحدد شروط وكيفيات �ارسةدفترشروط يحدد شروط وكيفيات �ارسة 
نشاط وكالء اآلالت اHتحركة اجلديدة.نشاط وكالء اآلالت اHتحركة اجلديدة.

الفصل األولالفصل األول
اHوضوع و التعاريفاHوضوع و التعاريف

اHـادة األولى : اHـادة األولى : طـبـقـا ألحـكـام اHـرسـوم الـتـنـفيـذي رقم
15-58 اHــــؤرخ في 18 ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1436 اHــــوافق 8

فـبراير2015 الذي يـحدد شـروط وكيـفيـات �ارسـة نشاط
وكالء اHــركـبــات اجلــديـدةt يــهـدف دفــتــر الـشــروط هـذا إلى
حتـــديـــد شـــروط وكـــيـــفـــيـــات �ـــارســـة نـــشـــاط وكالء اآلالت

اHتحركة اجلديدة.

اHادة اHادة 2 :  : يقصد �ا يأتي :

> اHركبة اجلديدةt هي اHركبة :

 tالتي لم ترقم على اإلطالق في أي بلد كان -

- الـــتـي ال يـــتــــجــــاوز الــــفــــارق بـــY تــــاريخ صــــنــــعــــهـــا
tوتاريخ دخولها التراب الوطني اثنىْ عشر (12) شهرا

-  الـــوكـــالـــةt عـــقـــد يـــتـــنـــازل �ـــوجـــبه الـــصـــانع مـــانح
اHـركـبات اجلـديـدةلـلوكـيل عن  حق تـسـويق منـتـجـاته على

التراب الوطني وHدة معينة.

> نــشــاط الــوكـــيلt  كل نــشـــاط يــقــوم عــلـى اســتــيــراد
اHـركبـات اجلديـدة من أجل بيـعهـا على أسـاس عقـد امتـياز

tيربط الوكيل بالصانع

> نـشــاط اHـوزعt كل نـشــاط لـبـيع اHـركــبـات اجلـديـدة
على أساس عقد يربط اHوزع بالوكيل.

> نــــشـــــاط مـــــعــــيـــــد الـــــبــــيـعt  كل نـــــشـــــاط إلعــــادة بـــــيع
اHـــركــبــات اجلــديــدة عــلى أســاس عــقـــد يــربط مــعــيــد الــبــيع

tوزعHبالوكيل و /أو با

> شـــبــكـــة الـــتـــوزيعt تـــتــكـــون من الـــوكـــيلt مـــوزعــيه
ومعيدي البيع التابعY لهم.

> اHـركبةt كل وسـيلة نـقل بري مزودة �ـحرك للدفع
أو غـــيــر مـــزودة لـــذلكt تـــســيـــر عــلـى الــطـــريق بـــوســـائــلـــهــا
اخلــــاصـــة أو تــــدفع أو جتــــر : ســــيـــارة ومــــقــــطـــورة ونــــصف

مقطورة وآلة متحركة.

> آالت مـتحركةt كـل آلة متحـركة أو جتهـيز صناعي
�ـكن نــقــلـهــا أو حــمـلــهـاt ذات هــيــكل أم الt غـيــر مــخـصــصـة
لنقل األشخاص أو السلع في الطرقt مجهزة �حرك دفع
داخـــلي : كـل مـــركـــبـــة مـــســـتــــعـــمـــلـــة في الــــفالحـــة والـــغـــابـــة
واألشـغال العمـومية والـنقل والتخـزين والرفع واألشغال
اHـائـيـة واحملـروقـات والـكـهـربـاء ومـركـبـات ذات اسـتـعـمـال

خاص.

الفصل الثانيالفصل الثاني
الشروط اإلداريةالشروط اإلدارية

اHادة اHادة 3 : شروط و كيفيات االعتماد : شروط و كيفيات االعتماد

تـــطــبـــيـــقــا ألحـــكـــام اHــرســـوم الـــتــنـــفـــيــذي رقم 58-15
اHـؤرخ في 18 ربـيع الــثــاني عـام 1436 اHـوافق 8 فــبــرايـر
سـنة t2015 الـذي يـحـدد شـروط وكـيـفـيـات �ـارسـة نـشاط
وكالء اHـركـبــات اجلـديـدةt يــشـتـرط Hـمــارسـة نـشـاط وكالء

اآلالت اHتحركة اجلديدة احلصول على :

1) الرخصة اHؤقتة :) الرخصة اHؤقتة :

يــتــكـــون اHــلف اHــطـــلــوب لــلـــحــصــول عــلـى الــرخــصــة
اHؤقتة من : 

tؤقتةHطلب احلصول على الرخصة ا <

> دفتر الـشروطt اHؤشر عليه واHؤرخ واHوقع
عـــلــــيه مـن طـــرف اHــــتــــعــــامل الــــذي يـــحــــمل عــــبــــارة  "قـــر

 tوصودق عليه"  فوق بطاقة التعهد

> نـسـخـة من الـقـانـون األسـاسي لـلـشـركـةt الـذي
tرمز نشاط الوكيل Yيب

> عقد أو عقد مسبق يتعلق بالوكالة.

 تــســمح الـــرخــصــة اHــؤقــتــة لـــلــمــتــعــامـل بــالــقــيــد في
السجل التجاري وال تعني الترخيص �مارسة النشاط.

حتــدد مــدة صـالحــيــة هـــذه الــرخــصـــة اHــؤقــتـــة بــاثــني
عـشر (12) شهـرا. و�كن تـمديـد هذه اHدةt اسـتثـناءt  على
أسـاس وثائق تبـرر أسباب عدم احـترام هذه اHـدةt لفترة

ال تفوق ستة (6) أشهر.

وبــعـد هــذا األجلt تـبــلغ الـوزارة اHــكـلــفـة بــالـصــنـاعـة
الـوزارة اHـكـلـفـة بـالـتـجـارة لـسـحب الـسـجل الـتـجـاري من

اHتعامل.
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2) االعتماد النهائي :) االعتماد النهائي :

يـــتــكــون اHـــلف اHــطـــلــوب لـــلــحــصـــول عــلى الـــرخــصــة
النهائية من  :

tطلب احلصول على الرخصة النهائية <

tنسخة من السجل التجاري <

tنسخة من بطاقة التعريف اجلبائية <

> نــــســـخــــة من عــــقـــد الــــوكـــالــــة الــــتي تــــربط الــــوكـــيل
بـالـصـانع اHـانحt تـعد طـبـقـا لـلـتشـريع اHـعـمـول بهt وتـكون

tمدة صالحيته ثالث (3) سنوات على األقل

> الـــوثـــائق الــتـي تــثـــبت وجـــود مــنـــشــآت الـــتـــخــزين
وخــدمـة مـا بـعـد الـبــيع وقـطع الـغـيــار وكـذا أمـاكن الـعـرض
والـبـيع (عـقـد اHـلـكـيـة أو عــقـود تـوثـيق اإليـجـار لـلـمـنـشـآت
بـاسم اHـؤسـســة حـيث تـكـون مـدة الـعـقـد ثالث (3) سـنـوات

t(على األقل

YـــــســــــتـــــخــــــدمـــــHالـــــوثــــــائق الــــــتـي تـــــثــــــبت وجــــــود ا <
ومؤهالتهم كما هي محددة في التنظيم اHعمول به.

يـخـضع تـسـلـيم االعـتـمـاد الـنـهـائي لـزيـارات تـفـتـيش
مــســـبـــقـــة تــقـــوم بـــهـــا اHـــصــالـح اHــؤهـــلـــة لـــلــوزارة اHـــكـــلـــفــة
بـالـصــنـاعـة من أجل الـتـأكـد من وجـود اHـنـشـآت وتـطـابـقـهـا
مع النشاطات اHبـرمجة وكذا التنصيب الفعلي للمعدات

واألجهزة واألدوات الالزمة.

يـــــكـــــون كـل رد ســـــلـــــبيt مـــــبـــــرراt ويـــــجــب أن يـــــبـــــلغ
لــلـــمــعـــني مـن طــرف اHـــصـــالح اHـــعــنـــيـــة لــلـــوزارة اHـــكــلـــفــة

بالصناعة.

tعــلى اخلـــصــوص tيـــجب أن يـــتـــضــمن عــقـــد الــوكـــالـــة
الواجبات والعناصر اآلتية : 

> > األحكام العامة للعقد :األحكام العامة للعقد :

tوقعون احملددون بوضوحHاألطراف وا -

tمدة صالحية العقد وأشكال التجديد -

 tأحكام الفسخ وكذا التعويضات احملتملة -

tرجعية للتشريع اجلزائريHا -

> > اآلالت اHتحركة :اآلالت اHتحركة :

tتحركةHأنواع اآلالت ا -

- مــــقـــــايــــيس الــــتــــلـــــوث لــــآلالت اHــــتــــحــــركــــة اHــــزودة
tحركات�

- مصادر التزويد اHتفق عليها.

> > اHرافقة واHهارات :اHرافقة واHهارات :

tرافقة التقنية إلقامة وتطوير شبكة التوزيعHا -

tهاراتHونقل ا YستخدمHتكوين ا -

tرافقة في اجملال التقني والتجاريHا -

- الـوصول للمعلـومة التقنـية والتكنـولوجية خلدمة
مـــــا بـــــعــــــد الـــــبـــــيـع (وثـــــائقt بــــــرمـــــجـــــةt الـــــوصــــــول لـــــبـــــنك

اHعطيات...).

> > الضمانات الضمانات 

tمدة ضمان الصانع -

- قــطـع الــغـــيــار والـــلــوازم األصـــلــيـــة أو ذات نــوعـــيــة
tمصادق عليها من طرف الصانع

- االلـتـزام بـتــزويـد الـسـوق بـقـطـع الـغـيـار والـلـوازم
األصـلـية أو ذات نـوعـيـة مـصـادق علـيـهـا من طـرف الـصانع
Hدة ستة وثالثY (36) شهرا بـعد تسويق اآلالت اHتحركة

tحتى في حالة فسخ العقد

- التكـفل بنـقائص التـصنـيع والعيـوب اخلفـية وكذا
استرجاع اآلالت اHتحركة.

يـودع اHـلف لـدى اHصـالح اHـعـنـيـة  بالـوزارة اHـكـلـفة
بـالــصـنــاعـة مــقــابل اسـتالم وصـل إيـداع بــالـعــنـوان اآلتي :
عمارة الكوليزيt 2 شارع أحمد باي  � األبيارt اجلزائر.

الفصل الثالثالفصل الثالث

الشروط التقنيةالشروط التقنية

أوال اHنـشآت :أوال اHنـشآت :

اHــادة اHــادة 4 :  : يـــجب أن تــتــوفـــر لــدى اHــكــتـــتب Hــمــارســة
نـشــاط وكـيل اآلالت اHــتـحــركـة اجلــديـدةt مـنــشـآت مـالئـمـة
لـلـعـرض وخـدمـة ما بـعـد الـبـيع وقـطع الـغـيـــار والـتـخزين

حتدد مساحاتها الدنيا في اجلدول اآلتي (و:م2) :
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يجب على الوكيلt في حالة طلب إضافة عالمة : 
- تــوفــيـر مــكــان عـرض تــكـون مــســاحـته 300 م 2 عـلى
األقل ومــخــزن قـطـع الـغــيــار تـكــون مــســاحـته 200 م 2 عـلى

tاألقل
- تـقـد¢ نسخ احلـصـيـلة اجلـبـائـية لألربع (4) سـنوات

األخيرة.
اHـادة اHـادة 5 :  : يـلـزم الـوكيل بـتـطـوير شـبـكة تـوزيـعه عـبر
الــــتــــراب الــــوطـــنـيt ويــــجب عــــلــــيه أن يــــغــــطـي عــــلى األقل

t(الـشــرق والـغــرب واجلـنـوب والــشـمـال) ــنـاطق األربــعـةHا
في أجل ال يــتــعــدى اثــنـى عــشـر (12) شــهــرا بــعــد احلــصــول

على االعتماد النهائي.
ويــلـــزم الـوكــيـــل فـيــمـا يـخـــص شـبـكــــة تـوزيـعــــــه
بــان تكـون لــــــه مـنـشـآتــــــه اخلـاصـــــــة و /أو الـلـجــــــوء
Yومــعــيـــــــــدي الــبــيـــــع والــتي تــبــ Yإلـــــــى مــوزعـــــــــ

: Yاآلتي Yمساحــــاتها حســـــب اجلـــــدول

بالنسبة للمـوزعيـن : بالنسبة للمـوزعيـن : (و : م 2)

يــــجـب أن تــــوفــــر هـــــذه اHــــنــــشـــــات عــــلى وســـــائل أمن
وحماية اآلالت اHتحركة.

ثانيا التجهيزات :ثانيا التجهيزات :

اHادة اHادة 6 :  : يجب أن يتوفـر لدى الوكيل ورشة متنقلة
tلضمان التصليحات في موقع الزبون

يــلــزم الـوكــيل بــضـمــان خــدمـة مــا بــعـد الــبــيع لـآلالت
اHــتـــحــركــة اHــبـــيــعــةt بــواســـطــة مــســتـــخــدمــY يــتـــمــتــعــون

باHؤهالت التقنية واHهنية اHطلوبة.

يــــجب أن تــــضــــمن مــــصــــلــــحــــة مـــا بــــعــــد الــــبــــيع عــــلى
اخلصوص اخلدمات اآلتية : 

tراجعات الدورية التي يغطيها الضمانHا <

tالعناية والصيانة والتصليح <

> بيع قـطع الغـيار والـلوازم األصـليـة أو ذات نوعـية
مصادق عليها من طرف اHصنع.  

اHـادة اHـادة 7 :  : يــلـزم الـوكــيل بـالـتــزود لـدى الــصـانع اHـانح
ويـتــعــهــد بـأال يــســتـورد إال أصــنــاف اHـركــبــات الـواردة في

دفتر الشروط.

اHـادة اHـادة 8 :  : ال يـرخـص لـلــوكـيـل بـبــيع اآلالت اHــتـحــركـة
اجلــديــدة اHــســتــوردةt الــتي يــجب أن تــســتــجــيب Hــعــايــيـر
األمن اHــعــمــول بــهــا دولــيـــاt إال في إطــار شــبــكــة الــتــوزيع
الـتي ª عـلى أسـاسـهـا اعـتـمـاده قانـونـا مـن طرف اHـصـالح

اHؤهلة للوزارة اHكلفة بالصناعة.

يـتعهد الـوكيل بعدم اسـتيراد آالت متـحركة حلساب
وكالء آخرين خـارج شبـكة تـوزيـعهt التي ª عـلى أساسـها
اعـــتــمـــاده  قــانـــونـــا من طـــرف اHــصـــالح اHـــؤهـــلــة لـــلــوزارة

اHكلفة بالصناعة.     

ثالثا  االستثمارات  :ثالثا  االستثمارات  :

اHـادة اHـادة 9 :  : يـلزم الـوكـيل بـإنـشـاء نـشـاط صـناعي و/أو
شـبه صـنـاعي أو أي نـشـاط آخـر له عالقـة مبـاشـرة بـقـطاع

الصناعة اHيكانكية.

يجب أن ينـجز االستثـمار في أجل أقصاه ثالث (3)
سنوات ابتداء من تاريخ منح االعتماد النهائي.

يـتـرتب عـلى عـدم الـشـروع في اإلنـتـاج عـنـد انـقـضاء
هــذا األجل  ســـحب االعــتـــمــاد مـن طــرف اHــصـــالح اHـــؤهــلــة

للوزارة اHكلفة بالصناعة.

رابعا  التكوين واHستخدمون : رابعا  التكوين واHستخدمون : 

اHــادة اHــادة 10 :  : يـلـزم الـوكـيل بـأن يـكـون له مـسـتـخـدمون
يتمتعون بـاHؤهالت اHطلوبة و / أو بخبرة مهنية كافية

في اجملال كما هو محدد في التنظيم.  

نوع اHنتوجاتنوع اHنتوجات

اآلالت اHتحركة 

حظيرةحظيرة
التخزينالتخزين

محزن قطعمحزن قطع
الغيارالغيار

ورشة مصلحة ورشة مصلحة 
ما بعد البيعما بعد البيع

مساحةمساحة
العرضالعرض
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بالنسبة Hعيدي البيع :بالنسبة Hعيدي البيع :

نوع اHنتوجاتنوع اHنتوجات

اآلالت اHتحركة 

مكان العرض (و:ممكان العرض (و:م2)
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11 :  : عــــــلـى الــــــوكــــــيـل أن يــــــضــــــمن الـــــــتــــــكــــــوين اHـــــادة اHـــــادة 
Hستخدمي مصلحة ما بعد البيع. 

YسـتـخـدمHـعـارف اHويـلـزم بضـمـان أعـمال تـكـوين ا
Yلــشــبــكــة تـــوزيــعه وجتــديــد مـــعــارفــهم وحتــســ Yالــتــابــعـــ

مستواهم.
الفصل الرابعالفصل الرابع

شروط البيع اHطبقة على الوكيلشروط البيع اHطبقة على الوكيل
اHــادة اHــادة 12 :  : يـــجب حتـــريــر فـــواتــيـــر اآلالت اHـــتــحـــركــة

اجلديدة اHستوردة من طرف الصانع اHانح.
اHادة اHادة 13 :  : يـتعهـد الوكيل بـأن يدرج في العـقود التي
تربطـه �وزعيهt أحـكام اHواد 6  و10 ومن  14 إلى  20و23

إلى 26 من دفتر الشروط هذا.
وبــالــنــسـبــة Hــعــيــدي الـبــيع الــتــابــعـY لـه فـإنـه يـجب
عـــلـــيـه أن يـــدرج أحــــكـــام اHـــواد  14 إلى 20 و 26 من دفـــتـــر

الشروط هذا.
اHــادة اHــادة 14 :  : يــجب  أن يــكــون عـــقــد الــبــيع الــذي يــربط
الــوكـــيل بــالــزبــون مـــطــابــقــا ألحـــكــام اHــرســوم الـــتــنــفــيــذي
رقـــــم 15-58  اHـؤرخ في 8 فــبـرايــر ســنـة 2015 واHـذكـور
فـي اHـــــــادة األولـى أعـالهt وكـــــــذا لــــــــلـــــــقـــــــواعــــــــد والـــــــشـــــــروط

اHنصوص عليها في التشريع والتنظيم اHعمول بهما.
اHــادة اHــادة 15  : : يـــجب أن يــكـــون ســعــر الـــبــيع اHـــبــY في
سـنـد الطـلـبـيـة اخلاص بـاHـركـبة اجلـديـدة ثـابتـا وغـيـر قابل
لــلــمــراجــعــة وال لــلـــتــحــيــY بــالــزيــادة. يــجب أن يــحــرر مع
احـــتـــســـاب كل الـــرســـوم ويـــحـــتـــوي عــنـــد االقـــتـــضـــاءt عـــلى
الـــتــخـــفــيـــضـــات واالقــتـــطــاعـــات واHــزايـــا اHــمـــنــوحـــة وكــذا
االمــتــيــازات اجلـــبــائــيــة اHــنـــصــوص عــلــيــهـــا في الــتــشــريع

اHعمول به. 
16 : : فـي حـــالـــة طــــلب دفع مــــبـــلـغ تـــســـبــــيق من اHــادة اHــادة 
طـــرف الـــوكـــيل عـــنــد حتـــريـــر الـــطــلـــبـــيــةt فـــإنه ال �ـــكن أن
تـتــجـاوز قـيــمـة اHـبــلغ عـشــرين في اHـائـة (20%) من سـعـر

بيع اآللة اHتحركة مع احتساب  كل الرسوم.
اHــــادة اHــــادة 17 :  : يــــجـب أالّ يــــتـــــجــــاوز أجـل تــــســـــلـــــيم  اآللــــة
اHتحركة اجلديدة اHطلوبة مدة تسعY (90) يوما غير أنه
�كن تمـديد هـذه اHدة باتـفاق مـشترك بـY الطـرفY على
أســاس وثــيــقــة مــكــتــوبــة. وفي حــالــة الــدفع الــكــلـي لــســعـر
اHـركبة اجلديـدةt  فإن على الوكـيل أن يسلمـها في غضون

السبعة (7) أيام اHوالية.
tـادة 18 :  : في حــالــة عـدم احــتــرام شــروط الـطــلــبــيـةHـادة اHا
�ـكن الـطـرفــY أن يـتـفـقـا عـلى حـل بـالـتـراضي. وفي حـالـة
tفــإنه يــجب عــلى الــوكــيل tــقــتــرحHرفـض الــزبــون لــلــحل ا

الــــقــــيــــام فـي غــــضــــون ثــــمــــانــــيـــة (8) أيــــام بــــإرجــــاع مــــبــــلغ
الـتـسـبـيق أو اHـبـلغ اإلجـمـالي اHـدفـوع لـلـزبـون مـع غـرامة
قـدرهــا عــشـرة في اHــائـة (10%) مـن سـعــر اآللـة اHــتـحــركـة

اجلديدة.
19 :  : يـــلـــزم الـــوكـــيـل بـــالـــقـــيــــام بـــالـــفـــحـــوصـــات اHــادة اHــادة 
اHطلوبة قبل تسليم اآللة اHتحركة اجلديدة للزبون وذلك
بــغــرض الــتــأكـد من مــطــابــقــة اHـركــبــة اHــسـلــمــة لــلـطــلــبــيـة

اHقدمة.
اHـادة اHـادة 20 :  : يـلــزم الــوكـيـل عـنــد الــتـســلــيم بــأن يـراعي
بـدقة اHواصـفات الـتقنـية والـتجـهيزات اإلضـافيـة اخلاصة
باآللـة اHتحـركة اجلديـدة موضوع الطـلبيـةt التي يجب أن
تكون مزودة بكمـية من الوقود تسمح لهـا بالسير Hسافة

خمسY (50 كلم) على األقل. 

يـــجب أن تـــســــلم اآللـــة اHـــتـــحــــركـــة اجلـــديـــدة مـــرفـــقـــة
بــالــوثــائق الــتـقــنــيــةt السـيــمــاt دلــيل االســتـعــمــال وكــتـيب

الصيانة باللغتY الوطنية والفرنسية أو اإلجنليزية. 

يـــجـب أن تــــســـلـم اآللـــة اHــــتــــحــــركـــة اجلــــديــــدة مـــزودة
بحقيبة مفاتيح (أدوات).

اHــــادة اHــــادة 21 :  : ال يـــــســــلـم الــــوكــــيـل إال اآلالت اHــــتـــــحــــركــــة
اجلـــديـــدة الـــتي كـــانت مـــحـل فـــحص اHـــطـــابـــقـــةt من طـــرف
اHــصــالح اHــكــلـــفــة بــاHــنــــاجمt طـــبــقــا لــلــمــادتــY 7 و 42 من
الــــقـــــانــــون رقم 01- 14 اHـــــؤرخ في 19 غــــشـت ســــنــــة 2001
واHــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اHـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا
وأمــنــهـا اHـعــدل واHــتـمم  واسـتــكــمــال مـجــمــوع اإلجـراءات

اإلدارية اHطلوبة. 
22 :  : يــــجب أن تــــســـتــــجـــيـب اآلالت اHـــتــــحـــركـــة اHــادة اHــادة 
اجلديـدة اHستـــوردة Hقايـيس األمــــن وحمـايــــة البـيئــــة
ال ســـيــمــا مــا يــخص انــبـــعــاث الــدخــان والــغــازات الــســامــة
والــضــجــيج اHــنــصــوص عــلــيــهــا في الــتــشــريع والــتــنــظــيم
اHعـمول بـهـما أو أن تـستـجيب في غـيـاب ذلك للـمقـاييس
اHــــعـــمــــول بـــهــــا دولـــيــــا دون أن تـــكــــون أقل مـن اHـــقــــايـــيس

اHطبقة في البلد األصلي للصانع. 
وبـهـذه الـصـفـة يلـزم الـوكـيل بـأن يـضع حتت تـصرف
اHـصالح الـوالئية لـلمـناجمt صـنف اآللة اHـتحـركة اHـوجهة

لوضعها في السوق وكل الوثائق التقنية اخلاصة بها.
الفصل اخلامسالفصل اخلامس

الضمانات واHسؤولياتالضمانات واHسؤوليات
 اHـادة  اHـادة 23 :  : يــجب أن يــقــدم الــوكــيل لــفــائــدة الــزبـون
ضـمـان اآللـة اHتـحـركـة اجلـديـدة اHـطـبق من طـرف الـصانع
اHـــانحt شــــريـــطـــة أن يـــلـــتــــزم الـــزبـــون بـــالـــقـــيــــام بـــجـــمـــيع

اHراجعات الدورية واحترام إرشادات الصانع.
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يـتـعــهـد الـوكـيل بـالــتـكـفلt في إطــار الـضـمـانt بـاآللـة
اHــتــحــركـة اجلــديــدة الــتي تــكـون فــيــهــا نـقــائص الــتــصــنـيع
والـــعــيــوب الـــظــاهــرة و /أو اخلــفـــيــة وكــذا اســتـــبــدال قــطع

الغيار واللوازم غير الصاحلة لالستعمال.

24 :  : يــجب أن تــدرج شــروط تــنــفــيــذ الــضــمـان اHـادة اHـادة 
صـــراحـــة فـي شـــهـــادة الـــضـــمــــان اHـــعـــدة طـــبـــقـــا لــــلـــتـــشـــريع
والـتــنـظـيم اHـعــمـول بـهـمــا واHـسـلـمــة وجـوبـا لـلــزبـون عـنـد

تسليم اآللة اHتحركة. 

اHـادة اHـادة 25 :  : في حـالــة تـوقف  اآللـة اHـتــحـركـة اجلـديـدة
في إطار الضمانt  يـلزم الوكيل بتـعويض الزبون مقابل
فــقـــدان الـــربح الـــنــاجم عـن الــتـــوقف الـــذي يــكـــون مـــثــبـــتــا

بوثائق مقنعة.

26 :  : يــــتـــــعـــــهــــد الـــــوكـــــيل بـــــضـــــمـــــان تــــوفـــــر كل اHــــادة اHــــادة 
مـرجعـيات قـطع الغـيار والـلوازم األصـليـةt أو ذات نوعـية

مصادق عليها من طرف الصانعt على مستوى مخزنه.

فــي حـــــــالــــــة الــــــتـــــوقــف عـن الـــــــنــــــشــــــاط أو فــــــسـخ
tعــبـر شــبــكـة تــوزيـعه tالــعـــقــد يــلــزم الـوكــيل بــأن يـضــمن

تـوفــيــر قــطع الــغــيــار والــلـوازم األصــلــيــةt أو ذات نــوعــيـة
مـــصــــادق عـــلـــيــــهـــا من طــــرف الـــصـــانـع  Hـــدة أدنـــاهــــا ســـتـــة

وثالثون (36) شهرا.

27 :  : يــــلـــزم الـــوكـــيل بـــاحــــتـــرام كل مـــراجـــعـــات اHــادة اHــادة 
الـشــروط الـتــنـظـيــمـيــة اHـرتـبــطـة �ـمــارسـة نــشـاط وكـيل

اآلالت اHتحركةt وإال سحب منه االعتماد.

28 :  : يــــلـــزم الــــوكـــيـل بـــأن يـــرسـل إلى الـــوزارة اHــادة اHــادة 
اHكلفـة بالصـناعة بصـفة منـظمةt كل جتديـد لعقـد الوكالة
وإيــجــار اHـنــشــآت وكـذا الــســجل الـتــجــاريt الـتي تــنــتـهي

صالحيتها.

اHــادة اHــادة 29 :  : يــلــزم الـــوكالء بــالـــتــصــريح لـــدى اHــصــالح
اHعـنية لـلوزارة اHـكلـفة بالـصنـاعة بكـل تغيـير يـطرأ على
مستـوى شبكـتهم للتـوزيع فيمـا يخص منشـآت التخزين
وورشات خـدمة ما بـعد البـيع ومخـازن قطع الغـيار وكذا

نقاط العرض والبيع.

اHــادة اHــادة 30 :  : �ـــكن حتـــيــY دفـــتــر الـــشـــروط هــذاt عـــنــد
.(2) Yكل عام tاحلاجة

التعريف باHكتتب  لنشاط وكيل اآلالت اHتحركة اجلديدةالتعريف باHكتتب  لنشاط وكيل اآلالت اHتحركة اجلديدة

عنـوان الشركة :  

رقم التعريف اجلبائي :

القانون األساسي :

رأسمال الشركة :

: Yقر/التوطHعنوان ا

الوالية :

الهاتف :

الفاكس :

العنوان اإللكتروني :

موقع الواب :

لقب واسم اHسير :
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العالمة (العالمات)العالمة (العالمات)

البيانات اخلاصة باآلالت اHتحركةالبيانات اخلاصة باآلالت اHتحركة

 مكان أو أماكن التصنيعمكان أو أماكن التصنيعاسم الصانع اسم الصانع الطرازالطراز 
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التـعييـن التـعييـن (*)

منشــآت الــوكيلمنشــآت الــوكيل

اHبنية منها (ماHبنية منها (م2)الـواليـةالـواليـةالــعنـوانالــعنـوان

(*) اHنشآت : اHقرt قاعة العرضt تخزين اHركباتt مخازن قطع الغيارt ورشات خدمات ما بعد البيع.

اHساحة (ماHساحة (م2)
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أوأوّل أبريل سنة ل أبريل سنة 2015 م

نوع  اآلالت اHتحركةنوع  اآلالت اHتحركة

مـعلـومات إحصـائيـةمـعلـومات إحصـائيـة
عنوان الشركة

عنوان اHقـر 
الفترة ................ السداسي / السنةالفترة ................ السداسي / السنة

>  >  استيراد  وبيع اآلالت اHتحركة ( الوحدات)     استيراد  وبيع اآلالت اHتحركة ( الوحدات)     

االستيراداالستيراد

>  عدد اHستخدمY :...... منهم.........إطارات 

> تذكير برقم األعمال دون رسوم السنة السابقة :......................... آالف دج

> االستثمار اإلجمالي :................... آالف دج منه :

- عتاد/ جتهيزات :.................... آالف دج

- منشآت ............................. آالف دج

البيعالبيع



39 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 16 11 جمادى الثانية عام جمادى الثانية عام 1436 هـ هـ

أوأوّل أبريل سنة ل أبريل سنة 2015 م

بـطـاقة التعهدبـطـاقة التعهد

أنا اHوقّع أسفله (اللقب واالسم أو عنوان الشركة) :..............................................................................................
العنوان:.........................................................................................................................................................
رقم السجل التجاري:.......................................................................................................................................
رقم التعريف اجلبائي:.....................................................................................................................................

1 - أصرح أنني :
tعمول به وبنود  دفتر الشروطHاطلعت على التنظيم ا <

> اطلعت على طبيعة اخلدمات الواجب تقد�ها والشروط اHنصوص عليها Hمارسة النشاط. 
2 - أشهد : 

tتضمنة في طلب اعتمادي صحيحةHعلومات اHأن كل ا <
tأنني أعلمت أن كل تصريح خاطئ يؤدي إلى رفض طلبي <

> أنني أوافق على مجموع الشروط وكيفيات �ارسة نشاط وكالء اآلالت اHتحركة اجلديدة.
3 - ألتزم : 

> بالسـهر عـلى احتـرام أحكام الـتنـظيم اHـعمـول به واHتعـلق �مـارسة نـشاط وكالء اآلالت اHتـحركـة اجلديـدة ودفتر
tالشروط هذا

> بـإعالمt في أقرب اآلجـالt مـصـالح الوزارة اHـكـلفـة بـالصـنـاعة بـكل تـغيـيـر في اHـعلـومـات اHذكـورة في مـلف طلب
tاالعتماد

> بإرسال في كل سداسيt اإلحصائيات اHتعلقة بتطور االستثمارات والتشغيل وحجم االستيراد والبيع.

إثباتا لذلكt يوقع اHمثل اخملول بطاقة االلتزام هذه.

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

التوقيع التوقيع 

(صفة اHوق(صفة اHوقّع)ع)


