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اﻷحد  ٢٧رمضان عام  ١44٢هـ

السنة الثامنة واﳋمسون

اﳌوافق  ٩مايو سنة  ٢٠٢١م
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ية...........................
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 10٩0,00د.ج

 2675,00د.ج

الفاكس 021.54.35.12

ية وترجمتها........
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 21٨0,00د.ج

 5350,00د.ج

ح.ج.ب  3200-50 clé 68اﳉزائر

تزاد عليها
نفقات اﻻرسال

بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠ 3٠٠ ٠6٠٠٠٠2٠193٠٠٤8

الهاتف  021.54.35.06 :إﱃ 09

حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠3 ٠٠ ٠6٠٠٠٠٠1٤72٠2٤2

ثمن الّنسخة اﻷصلّية  1٤,٠0د.ج
ثمن الّنسخة اﻷصلّية وترجمتها  28,٠٠د.ج
صادر ﰲ الّسنﲔ الّسابقة  :حسب الّتسعيرة.
ثمن العدد ال ّ
جانا للمشتركﲔ.
وتسّلم الفهارس م ّ
اﳌطلوب إرفاق لفيفة إرسال اﳉريدة اﻷخيرة سواء لتجديد اﻻشتراكات أو لﻼحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن الّنشر عﲆ أساس  60,00د.ج للّسطر.

 ٢٧رمضان عام  ١44٢هـ
 ٩مايو سنة  ٢٠٢١م
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مرسوم تنفيذي رقم  ١٧٥-٢١مؤّرخ ﰲ  ٢١رمضان عام ١44٢
اﳌوافق  3مايو سنة  ،٢٠٢١يعدل ويتمم اﳌرسوم

التنفيذي رقم  ٢٢٧-٢٠اﳌؤّرخ ﰲ  ٢٩ذي اﳊجة عام
 ١44١اﳌوافق  ١٩غشت سنة  ٢٠٢٠الذي يحدد شروط
وكيفيات ﳑارسة نشاط وكﻼء اﳌركبات اﳉديدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير الصناعة،
– وبنـ ـاء ع ـ ـﲆ الدست ـ ـور ،ﻻ سيمـ ـا اﳌادتـ ـ ـان  ٥-112و1٤1
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  37٠-19اﳌؤرخ ﰲ
أول جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤1اﳌوافق  28ديسمبر سنة 2٠19
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  78-21اﳌؤرخ ﰲ 9
رجـ ـب عـ ـام  1٤٤2اﳌوافـ ـق  21فبرايـ ـر سن ـة  2٠21واﳌتضم ـن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  1٥3-1٥اﳌؤرخ ﰲ
 28شعـ ـ ـبان ع ـ ـام  1٤36اﳌواف ـ ـق  16يونيـ ـو سن ـة  2٠1٥ال ـ ـذي

15

“ اﳌادة )..................... : 2بدون تغيير حتى( بحجم أكبر
من ٥٠

سم.3

آلة متحركة  :كل آلة متحركة أو ﲡهيز صناعي يمكن
نقل ـ ـهـ ـ ـا أو حملهـ ـ ـا ،ذات هيك ـ ـ ـل أو ﻻ ،غيـ ـ ـر مخصص ـ ـة لنقـ ـ ـ ـل
اﻷشخاص أو سلع ﰲ الطريق ،مجهزة ﲟحرك دفع داخﲇ أو
كهربائي  :كل مركبة مستعملة ﰲ الفﻼحة واﻷشغال الغابية
واﻷشغ ـ ـال العموميـ ـة والنقـ ـ ـل وخدمـ ـ ـات الشح ـ ـن والتفري ـ ـ ـغ
والرفـ ـع والـ ـري واﳌـحروقـ ـات والكهرب ـ ـاء واﳌركبـ ـات ذات
اﻻستعمـ ـال اﳋ ـاص ،باستثناء اﳌعبئ الكهربائي ورافعات
أل ـ ـ ـ ـواح ﲢمي ـ ـ ـ ـل البض ـ ـائ ـ ـع ) (Transpalettesالتـ ـي ﻻ تتجـ ـ ـ ـاوز
حمولتها  2٥٠٠كلغ.
)................................بدون تغيير(.”..................................
الوكالة  :عقـ ـد يتنـ ـازل ﲟوجب ـه اﳌص ـّنع مانـح اﳌركبـات
اﳉديـ ـ ـدة للوكيـ ـل ع ـ ـن حـ ـق تسويـ ـق منتجات ـ ـه عـ ـﲆ الت ـ ـراب
الوطني بصفة حصرية.
نع اﳌانح  :اﳌصـ ـ ـّنع ،بصفتـ ـه الشرك ـ ـة اﻷم ،الـ ـ ـذي
اﳌص ّ
ي ـم ـن ـح وك ـال ـة ل ـتسوي ـق م ـنـتـجـاتـه انـطـﻼقـا مـن بـلـد إنـتـاجـهـا
اﻷصﲇ.

يحـ ـدد اﳊـ ـد اﳌطب ـق ع ـﲆ عملي ـات الدف ـع الت ـي يج ـب أن تت ـم

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

بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية واﳌالية،

اﳌاّدة  : 3تستبـ ـدل عبارة “اعتماد نهائي” بـ “اعتماد” ﰲ

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  23٤-1٥اﳌؤرخ ﰲ

جميع أحكام اﳌرسوم التنفيذي رقم  227–2٠اﳌؤرخ ﰲ 29

 1٤ذي القعدة عام  1٤36اﳌوافق  29غشت سنة  2٠1٥الذي

ذي اﳊجة عام  1٤٤1اﳌوافق  19غشت سنة  2٠2٠واﳌذكور

يحدد شروط وكيفيات ﳑارسة اﻷنشطة واﳌهن اﳌنظمة

أعﻼه.

اﳋاضعة للتسجيل ﰲ السجل التجاري ،اﳌعدل واﳌتمم،

اﳌاّدة  : 4تعدل أحكام اﳌواد  ٤و 11و 12و 13و 1٤و 1٥و16

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  227-2٠اﳌؤرخ ﰲ

و 17و 2٠و 23من اﳌرسوم التنفيذي رقم  227–2٠اﳌؤرخ ﰲ 29

 29ذي اﳊجة عام  1٤٤1اﳌوافق  19غشت سنة  2٠2٠الذي

ذي اﳊجة عام  1٤٤1اﳌوافق  19غشت سنة  2٠2٠واﳌذكور

يحـ ـ ـ ـدد شـ ـ ـروط وكيفي ـ ـات ﳑارسـ ـة نش ـاط وك ـﻼء اﳌركبـ ـات

أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :

اﳉديدة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  36٥-2٠اﳌؤرخ ﰲ
 22ربيع الثاني عام  1٤٤2اﳌوافق  8ديسمبر سنة  2٠2٠الذي
يحدد شروط اﻹعفـاء من تقدﱘ شهادة اﳉنسيـة وصحيفـة
السوابـق القضائية ﰲ اﳌلفات اﻹدارية،
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يع ـ ـ ـدل هـ ـذا اﳌـ ـرس ـوم ويتـ ـ ـمم بعـ ـ ـض أحكـ ـ ـ ـام
اﳌرسوم التنفيذي رقم  227-2٠اﳌؤرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام
 1٤٤1اﳌوافق  19غشت سنة  2٠2٠الذي يحدد شروط وكيفيات
ﳑارسة نشاط وكﻼء اﳌركبات اﳉديدة وكذا دفتري الشروط
اﳌلحقﲔ به.
اﳌاّدة  : ٢تع ـ ـدل أحك ـ ـام اﳌـ ـادة  2م ـ ـن اﳌرسـ ـوم التنفي ـ ـ ـذي
رقـ ـم  227-2٠اﳌـ ـؤرخ ﰲ  29ذي اﳊج ـة ع ـام  1٤٤1اﳌواف ـ ـق 19
غشت سنة  2٠2٠واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :

“اﳌادة  : ٤يجب أن يكون عقد أو عقود الوكالة )............بدون
تغييرحتى( ﻷحكام هذا اﳌرسوم.
ﻻ يمكن الوكيل الذي يتمتع بالشخصية اﳌعنوية اﳊصول
ﻻ عﲆ اعتماد واحد يسمح له ﲟمارسة النشاط وﲤثيل :
إ ّ
– عﻼمتﲔ ) (2ﲡاريتﲔ بالنسبة للسيارات واﳌقطورات
ونصف اﳌقطورات اﳉديدة،
– ثﻼث ) (3عﻼمـ ـات ﲡاريـ ـة بالنسب ـة لﻶﻻت اﳌتحـركة
اﳉديدة”.
“اﳌادة  : 11يـ ـ ـودع طلـ ـ ـب اﳊص ـ ـول ع ـ ـﲆ اﻻعتمـ ـاد ،مقاب ـ ـ ـل
وصل إيداع ،لدى اﻷمانة التقنية اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  ٤1من
هذا اﳌرسوم”.
“اﳌادة  : 12يجـ ـ ـب أن يتكـ ـون اﳌلـ ـف اﳌطل ـوب للحص ـ ـول
عﲆ اﻻعتماد من :
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– طلب اﳊصول عﲆ اﻻعتماد،
– دفتر الشروط اﳌرفق بهذا اﳌرسوم ،اﳌؤشر واﳌؤرخ

 ٢٧رمضان عام  ١44٢هـ
 ٩مايو سنة  ٢٠٢١م

“اﳌادة  : 1٥يع ـ ـ ـد اﻻعتم ـ ـاد الـ ـ ـذي يسلّمـ ـه الوزي ـ ـر اﳌكل ـ ـف
بالصناعة ﰲ ثماني ) (8نسخ أصلية موجهة لكل من :

واﳌمضى من طرف اﳌتعامل ويحمل عبارة “قرئ وصودق

– اﳌعني باﻷمر،

عليه”،

– اﳌصلحة اﳌعنية للوزارة اﳌكلفة بالصناعة،

– بطاقة تعهد ملحقة بدفتر الشروط ،مؤرخة وﳑضاة،

– الوزارة اﳌكلفة بالداخلية واﳉماعات اﳌـحلية،

– شهادة يعدها موثق يمارس نشاطه ﰲ اﳉزائر ،تثبت

– وزارة اﳌاليـ ـة )اﳌديري ـ ـة العام ـ ـة للجمـ ـارك واﳌديري ـ ـة

وجود الوثائق اﻵتية ومطابقتها وسريان مفعولها :
 – 1القانون اﻷساسي للشركة ،مع إبراز رمز نشاط
وكيل اﳌركبات اﳉديدة،
 – 2بطاقة التعريف اﳉبائية،
 – 3السجل التجاري،

العامة للضرائب(،
– الوزارة اﳌكلفة باﳌناجم،
– الوزارة اﳌكلفة بالتجارة،
– الوزارة اﳌكلفة بالنقل”.
“اﳌادة  : 16كل رأي سلبي تصدره اللجنة التقنية يجب
أن يكون مبررا قانونا ويبلّغ للمعني من قبل رئيس اﻷمانة

 – ٤مستخرج اﳉداول الضريبية مسّوى،

التقنية لّلجنة ﰲ أجل العشرين ) (2٠يوما التي تﲇ تاريخ

 – ٥وثيق ـ ـ ـة محّين ـ ـة م ـ ـ ـن الصنـ ـ ـدوق الوطنـ ـ ـي للضمـ ـ ـ ـان

وصل إيداع اﳌلف اﳌتعلق بطلب اﻻعتماد ،مع إعﻼم الوزير

اﻻجتماع ـي ،بتاري ـخ إي ـداع الطلب،
 – 6قائمـ ـة اﳌستخـ ـ ـدمـ ـﲔ ومؤهﻼتهـ ـم مرفقـ ـة بشه ـ ـ ـادة
الصندوق الوطني للضمان اﻻجتماعي.
– نسخـ ـة مـ ـن ع ـق ـد أو ع ـق ـود ال ـوك ـال ـة اﳊصري ـة ال ـتي ت ـرب ـط
الوكيل باﳌانح أو اﳌانحﲔ والذي ﻻ يمكنه حيازة أكثر من
عﻼمتـ ـﲔ ) (2مـ ـن السيارات واﳌقط ـ ـورات ونص ـ ـف اﳌقطـ ـورات
اﳉديدة وثﻼث ) (3عﻼمات بالنسبة لﻶﻻت اﳌتحركة اﳉديدة،
تعد طبقا للتشريع اﳌعمول به ،وتكون مدة صﻼحيته خمس )(٥
سنوات ،عﲆ اﻷقل،
– الوثائق التي تثبت وجود اﳌنشآت اﻷساسية للتخزين،
وخدمة ما بعد البيع ،وقطع الغيار وكذا أماكن العرض والبيع
)عقود اﳌلكية أو عقود توثيق اﻹيجار للمنشآت ﳌدة ﻻ تقل عن
عشر ) (1٠سنوات(،
– تصريح بالنزاهة يقدمه اﳌسّير – شخص طبيعي،
وفقا للنموذج اﳌرفق بهذا اﳌرسوم”.
“اﳌادة  : 13دون اﻹخ ـ ـﻼل بأحك ـ ـام اﳌـ ـادة  1٤أدن ـ ـاه ،يمن ـ ـح
الوزير اﳌكلف بالصناعة اﻻعتماد ،بناء عﲆ رأي مطابق
من اللجنة اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  ٤1أدناه ،ﰲ أجل عشرين )(2٠
يوما ابتداء من تاريخ تسليم وصل اﻹيداع”.
“اﳌادة  : 1٤ق ـ ـبل دراسـ ـة مل ـ ـف طـ ـلب اﻻعتمـ ـاد مـ ـن قـ ـبل
اللجنة التقنية خﻼل اﻵجال اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة 13
من هذا اﳌرسوم ،يقوم اﳌدير الوﻻئي اﳌكلف بالصناعة،
اﳌختص إقليميا ،بزيارات تفتيش ميدانية قصد التحقق
م ـ ـن مـ ـطـ ـابـ ـقـ ـة اﳌنشآت اﻷساسيـ ـة اﳌوجـ ـودة مـ ـع الـ ـوثـ ـائـ ـق
اﳌقدمة.
) .........................الباقي بدون تغيير(.”...........................

اﳌكلف بالصناعة بذلك.
يتم تبليغ الرأي السلبي ﰲ شكل مراسلة إدارية ﳑضاة
من طرف رئيس اﻷمانة التقنية ،ﲢتوي عﲆ الرأي اﳌبرر
كامﻼ كما جاء ﰲ محضر اجتماع اللجنة التقنية”.
يمكن الطالب الذي يعتبر نفسه متضررا أن يتقدم بطعن
لدى ﳉنة الطعن اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ٤٤أدناه ،خﻼل
أجل خمسة عشر ) (1٥يوما ،ابتداء من تاريخ التبليغ.
يجب عﲆ ﳉنة الطعن الرد عﲆ اﳌعني خﻼل العشرين )(2٠
يوما التي تﲇ تاريخ استﻼم الطعن اﳌقدم من صاحب الطلب.
ﰲ حالة الرأي السلبي الصادر عن اللجنة التقنية وﳉنة
الطعـ ـ ـن ،ع ـ ـند اﻻقتض ـ ـاء ،ﻻ يمك ـ ـن الطالـ ـب إي ـ ـداع ملـ ـف آخـ ـ ـر
يتضم ـ ـن طلـ ـ ـب اعتم ـ ـاد ﳑارسـ ـة نشـ ـاط وكـ ـ ـﻼء اﳌركب ـ ـ ـات
ﻻ بعد ستة ) (6أشهر ،ابتداء من تاريخ تبليغ الرأي
اﳉديدة إ ّ
السلبي”.
“اﳌادة  : 17يجـ ـ ـب أن يكـ ـون لـ ـدى طالـ ـب ﳑارسـ ـة نشـ ـاط
الوك ـيل اﳌنشآت اﻷساسية اﳌﻼئمة للعرض وخدمة ما بعد
البيع وقطع الغيار والتخزين.
ويجـ ـب أن تكـ ـون ه ـذه اﳌنشآت واﳌساحات اﳌتعلقة بها
مﻼئمـ ـة للنشـ ـاط اﳌقـ ـرر وتتطاب ـق م ـع اﳌمارس ـات اﳉي ـدة
اﳌعمول بها ﰲ اﳌهنة” .
“اﳌادة  : 2٠يلـ ـزم الوك ـ ـي ـ ـل فيمـ ـا يخ ـص شبكـ ـته للت ـ ـوزي ـع
ب ـ ـأن تكـ ـون ل ـ ـه منشآت ـ ـه اﻷساسيـ ـة اﳋاص ـ ـة و/أو اللج ـ ـ ـوء إﱃ
موزعﲔ معتمدين”.
“اﳌادة ).............. : 23بدون تغيير حتى( مع كل الوثائق
التقنية اﳌتعلقة بها.
ﲡـ ـري مصال ـح اﳌناج ـم عملي ـات مراقب ـة اﳌطابقـة أثـنـ ـاء
عملية استيراد اﳌركبات اﳉديدة ﰲ حصص ،وذلك بأخذ

 ٢٧رمضان عام  ١44٢هـ
 ٩مايو سنة  ٢٠٢١م
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عّينات من هذه اﳌركبات اﳌستوردة عﲆ ضوء النشرة

“اﳌادة  : ٤1تنشأ ﳉنة تقنية وزارية مشتركة تدعى ﰲ

الوصفية التي أعدها الصانع عن صنف اﳌركبة التي ﰎ

صل ـ ـب النـ ـص “اللجن ـة” ،يرأسهـ ـا وزيـ ـر الصناعـ ـة أو ﳑثلـ ـه،

است ـ ـﻼم ـ ـه ـ ـا .وت ـ ـنـ ـجـ ـز هـ ـذه اﳌراقـ ـبـ ـة عﲆ مستـ ـوى مـ ـنشآت

وتتشكل من اﳌمثلﲔ اﻵتي ذكرهم :

اﳌيـ ـ ـنـ ـ ـاء و/أو غـ ـ ـيـ ـ ـره ـ ـا م ـ ـن اﳌن ـ ـاط ـ ـق اﳋاضع ـ ـة ل ـ ـل ـ ـرق ـ ـاب ـ ـة
اﳉمركية ،وذلك قبل عملية التخليص اﳉمركي”.
اﳌاّدة  : ٥تـ ـ ـدرج ضمـ ـن أحك ـ ـام اﳌرسـ ـوم التنفيـ ـذي رق ـ ـم
 227–2٠اﳌؤرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام  1٤٤1اﳌوافق  19غشت
سنـ ـة  2٠2٠واﳌذكـ ـور أع ـﻼه ،م ـواد  27مك ـرر و 27مك ـرر 1و3٠
مكرر و 3٠مكرر  ،1وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  27مكرر :يجـ ـب ع ـﲆ الوك ـﻼء السهر عﲆ تشجيع
استعمال السيارات الكهربائية ،ﰲ تشكيلة مركباتهم.
ويلزم الوكﻼء بتلبية الطلبيات اﳌقدمة اﳋاصة باﳌركبات
الكهربائيـ ـة بنسبـ ـة  %1٥مـ ـن مجمـ ـوع اﳌركبـ ـات السياحي ـة
اﳌسّوقة”.
“اﳌادة  27مكرر : 1ﻻ يرخـ ـ ـص لوك ـ ـ ـﻼء اﳌركـ ـبات اﳉدي ـدة
ﻻ باستيـ ـ ـراد السي ـ ـ ـارات
بالنسب ـ ـة للمركب ـ ـات السياحي ـ ـة ،إ ّ
اﳌجهـ ـ ـ ـ ـزة ﲟحـ ـ ـركـ ـ ـات ذات سعـة تساوي  16٠٠سم 3أو أقـ ـ ـل،
التي تعادل  1.6لتر”.

– ﳑثﻼن ) (2عن الوزير اﳌكلف بالصناعة ،أحدهما رئيسا،
– ﳑث ـ ـل ) (1ع ـ ـن الوزيـ ـر اﳌكلـ ـف بالداخلي ـة واﳉماع ـات
اﳌـحلية،
– ﳑثل ) (1عن الوزير اﳌكلف باﳌالية،
– ﳑثل ) (1عن الوزير اﳌكلف باﳌناجم،
– ﳑثل ) (1عن الوزير اﳌكلف بالتجارة.
يع ـ ـ ـﲔ الوزيـ ـ ـر اﳌكلـ ـ ـ ـف بالصناع ـ ـ ـة أعض ـ ـاء اللجنـ ـ ـة ﲟوج ـ ـب
قـرار ،بناء عﲆ اقتراح الوزراء الذين يتبعونهم ،ﳌدة ثﻼث )(3
سنوات قابلة للتجديد.
تتوﱃ مصالح الوزارة اﳌكلفة بالصناعة اﻷمانة التقنية
للجنة.
يع ـ ـّين الوزي ـر اﳌكلـ ـف بالصناعة أعضـ ـاء اﻷمانـ ـة التقنيـة
ﲟوجب مقرر”.
“ اﳌادة  : ٤2تكلف اللجنة ﲟا يأتي :

“اﳌادة  3٠مكرر :يجب أن يتم كل دفع من أجل اقتناء
مركبة عن طريق وسائل الدفع الكتابية من خﻼل الشبكات
البنكية واﳌالية ،طبقا للمادة  2من اﳌرسوم التنفيذي رقم
 1٥3–1٥اﳌؤرخ ﰲ  28شعبان عام  1٤36اﳌوافق  16يونيو
سنة  2٠1٥واﳌذكور أعﻼه”.

– دراسـ ـة اﳌلف ـ ـات اﳌتعلق ـ ـة بطلبات اﻻعتم ـ ـاد ﳌمارس ـ ـة
نشاط وكﻼء اﳌركبات اﳉديدة،
– إب ـ ـ ـداء الـ ـ ـرأي للوزي ـ ـر اﳌكلـ ـ ـف بالصناع ـ ـة ) .......الباقي
بدون تغيير(.”................

“اﳌادة  3٠مكرر  : 1يح ـدث نظـ ـام معلومات ـي وطن ـي مرك ـ ـزي

اﳌاّدة  : ٧ت ـ ـدرج ضمـ ـن أحك ـ ـام اﳌرس ـ ـوم التنفي ـ ـذي رقـ ـم

لدى الوزارة اﳌكلفة بالصناعة ،يتم تزويده آنيا باﳌعلومات

 227–2٠اﳌؤرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام  1٤٤1اﳌوافق  19غشت

اﳌتعلقة بعمليات البيع التي قام بها جميع الوكﻼء وموزعيهم

سنة  2٠2٠واﳌذك ـور أعـﻼه ،مادة  ٤9مكـرر ﲢرر كما يأتي :

اﳌعتمدين عﲆ اﳌستوى الوطني.

“ اﳌادة  ٤9مكرر  :كل إخﻼل باﻷحكام واﻻلتزامات اﳌتعهد

وينشـ ـأ ربـ ـط بين ـي ب ـﲔ هـ ـذا النظـ ـام اﳌعلوماتـ ـي وأنظمـ ـ ـة

بها من قبل الوكﻼء ومقتني اﳌركبات اﳉديدة ﰲ مفهوم

معلومات القطاعات اﳌعنية ،ﻻ سيما الوزارة اﳌكلفة بالداخلية

هذا اﳌرسوم ودفتري الشروط اﳌلحقﲔ به ،يعّرض صاحبه

واﳉماع ـات اﳌـحلي ـة ،لضم ـان مراقب ـة م ـدى احتـرام أحكـام هـذا

للعقوبات اﳌنصوص عليها ﰲ التشريع والتنظيم اﳌعمول

اﳌرسوم ودفتري الشروط اﳌلحقﲔ به.

بهما”.

ﲢـ ـدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة ﲟوجب قرار مشت ـ ـرك بـ ـﲔ

اﳌادة  : ٨يستبدل دفترا الشروط اﳌنصوص عليهما ﰲ

ال ـ ـ ـوزي ـ ـر اﳌكلـ ـف بالصناعـ ـ ـ ـة والـ ـ ـ ـوزي ـ ـر اﳌكل ـ ـ ـف بالداخليـ ـ ـ ـة

اﳌلحقﲔ اﻷول والثاني باﳌرسوم التنفيذي رقم 227–2٠

واﳉماعـ ـ ـ ـات اﳌـحليـ ـة ووزيـ ـر القطـ ـاع اﳌعن ـي مباشـ ـرة ،عنـ ـ ـ ـد

اﳌؤرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام  1٤٤1اﳌوافق  19غشت سن ـ ـة

اﳊاجة”.

 2٠2٠واﳌذك ـ ـور أع ـ ـ ـﻼه ،بدفت ـ ـري الش ـ ـروط اﳌ ـلحقـ ـ ـﲔ بهذا
اﳌرسوم”.

اﳌاّدة  : ٦تـ ـ ـعدل وتتـ ـ ـمم أحك ـ ـ ـام اﳌادتـ ـ ـﲔ  ٤1و ٤2مـ ـ ـ ـن
اﳌرسوم التنفيذي رقم  227-2٠اﳌؤرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام

اﳌادة  : ٩تتمم أحكام اﳌادة  ٥٠من اﳌرسوم التنفيذي

 1٤٤1اﳌوافـ ـق  19غش ـت سن ـة  2٠2٠واﳌذك ـور أع ـﻼه ،وﲢ ـرر

رقم  227–2٠اﳌؤرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام  1٤٤1اﳌوافق 19

كما يأتي :

غشت سنة  2٠2٠واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :
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“اﳌادة ) ...................... : ٥٠بدون تغيير حتى( اﳉمهورية
اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية.
يجب عﲆ مقدمي الطلبات الذين سبق لهم اﻻكتتاب ﰲ
دف ـ ـت ـ ـر الشروط ،اﳌلـ ـحـ ـق بـ ـاﳌرسوم الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـيـ ـذي رقـ ـم 227-2٠
اﳌؤرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام  1٤٤1اﳌوافق  19غشت سنة 2٠2٠
واﳌذكور أعﻼه ،ﳌمارسة نشاط وكﻼء اﳌركبات اﳉديدة قبل
ص ـ ـدور هـ ـ ـذا اﳌرسـ ـوم ،اﻻكتتـ ـاب ﰲ دف ـتر الش ـروط ،اﳌعـ ـدل
واﳌلحـق به ـذا اﳌرسـوم ،للحصـول عﲆ اﻻعتمـاد وإعـادة إيداع
ملف من أجل اﳊصول عﲆ اﻻعتماد طبقا ﻷحكام اﳌادة  ٥من
هذا اﳌرسوم”.
اﳌادة  : ١٠تلغ ـ ـ ـ ـى أحكـ ـ ـ ـام اﳌـ ـ ـ ـ ـواد  7و 8و 9و 1٠و 19مـ ـ ـ ـن
اﳌرسوم التنفيذي رقم  227-2٠اﳌؤرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام
 1٤٤1اﳌوافق  19غشت سنة  2٠2٠واﳌذكور أعﻼه”.
اﳌادة  : ١١ينش ـ ـر ه ـ ـ ـذا اﳌرسـ ـوم ﰲ اﳉريـ ـ ـدة الّرس ـ ـمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الديمقراطية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  21رمضان عام  1٤٤2اﳌوافق  3مايو
سنة .2٠21
عبد العزيز جراد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﳌلحق اﻷول
دفتر شروط يحدد شروط وكيفيات ﳑارسة نشاط
وكﻼء السيارات واﳌقطورات ونصف اﳌقطورات
اﳉديدة
الفصل اﻷول

اﳌاّدة  : 3يجب عﲆ مقدم طلب اﻻعتماد اﻻمتثال ﻷحكام
اﳌرسوم التنفيذي رقم  227–2٠اﳌؤرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام
 1٤٤1اﳌ ـ ـواف ـ ـ ـق  19غ ـ ـ ـشـ ـ ـت سنـ ـ ـ ـة  ،2٠2٠اﳌع ـ ـ ـدل واﳌتـ ـ ـ ـمم
واﳌذكور أعﻼه.
اﳌاّدة  : 4يج ـ ـب أن يتضمـ ـ ـن عقـ ـ ـ ـد ال ـوكال ـ ـة ،خصوصـ ـ ـا،
اﻻلتزامات والعناصر اﻵتية :
* اﻷحكام العامة للعقد :
– اﻷطراف واﳌوّقعون اﳌـحددون بوضوح،
– مدة صﻼحية العقد وأشكال التحديد،
– أحكام الفسخ وكذا التعويضات اﳌـحتملة،
– حصريـ ـة وم ـدة العق ـد التي ﻻ يمك ـن أن تقـل عن خمس )(٥
سنوات،
– اﳌرجعية للمرسوم التنفيذي رقم  227-2٠اﳌؤرخ ﰲ 29
ذي اﳊجـ ـة عـ ـام  1٤٤1اﳌوافـ ـق  19غشـ ـت سنـ ـة  ،2٠2٠اﳌعـ ـدل
واﳌتمم واﳌذكور أعﻼه،
* اﳌركبات :
– أنواع اﳌركبات،
– مقايـ ـيس التلـ ـوث للمركب ـات ذات محركـ ـات اﻻحت ـراق
الداخﲇ،
– ﲡهيزات وأنظمة اﻷمن،
– التكفـ ـ ـل باﳉ ـوانـ ـب التقني ـة لتحويـ ـل السي ـ ـارات إﱃ مركبات
تسير بغاز البترول اﳌميع فيما يخص السيارات اﳋاصة،
– مصـ ـادر التزويـ ـد اﳌتفـ ـق عليه ـا التي تك ـون بالض ـرورة

اﳌوضوع والتعاريف

بلدان اﻹنتاج اﻷصﲇ للمركبات.

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :طبقـ ـ ـا ﻷحكـ ـ ـام اﳌرس ـ ـوم التنفيـ ـ ـذي رق ـ ـ ـم
 227–2٠اﳌؤرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام  1٤٤1اﳌوافق  19غشت
سنـ ـة  2٠2٠الـ ـذي يـ ـحـ ـّدد شروط وكـ ـي ـف ـي ـات ﳑارسة نشاط
وك ـ ـﻼء السي ـ ـارات اﳉدي ـ ـدة ،اﳌعـ ـدل واﳌتـ ـمـ ـم ،يـ ـهـ ـدف دفـ ـتـ ـر
الشروط هذا إﱃ ﲢديد الشروط والكيفيات التي يجب أن
ي ـ ـكـ ـتـ ـتب فـ ـيـ ـهـ ـا الـ ـطـ ـالب ﳌمـ ـارسة نشاط وكـ ـﻼء السيـ ـارات
واﳌقطورات ونصف اﳌقطورات اﳉديدة.

* اﳌرافقة واﳌهارات :

الفصل الثاني
الشروط اﻹدارية
اﳌاّدة  : ٢شروط وكيفيات منح اﻻعتماد.
طبقا ﻷحكام اﳌرسوم التنفيذي رقم  227–2٠اﳌؤّرخ ﰲ
 29ذي اﳊجة عام  1٤٤1اﳌوافق  19غشت سنة  2٠2٠الذي
يح ـ ـّدد شـ ـروط وكيفيـ ـات ﳑارس ـة نش ـاط وكـ ـﻼء السي ـ ـارات
اﳉدي ـ ـدة ،اﳌعـ ـدل واﳌتـ ـمم ،يشـ ـترط ﳌمارسـ ـة نش ـاط وك ـﻼء
السي ـ ـارات واﳌقـط ـ ـورات ونصـ ـ ـف اﳌقطـ ـ ـورات اﳉديـ ـ ـ ـدة،
اﳊصول عﲆ اﻻعتماد.

 ٢٧رمضان عام  ١44٢هـ
 ٩مايو سنة  ٢٠٢١م

– اﳌرافقة التقنية ﻹقامة وتطوير شبكة التوزيع،
– تكوين اﳌستخدمﲔ ونقل اﳌهارات،
– اﳌرافقة ﰲ اﳌجال التقني والتجاري،
– الوصول للمعلومة التقنية والتكنولوجية ﳋدمة ما بعد
البيع )وثائق وبرمجيات والوصول لبنك اﳌعطيات(.
* الضمانات :
– مدة ضمان اﳌصّنع،
– قطـ ـع الغيـ ـار واللـ ـوازم اﻷصلي ـة أو ذات نوعي ـة مصـ ـادق
عليها من طرف اﳌصّنع،
– اﻻلتزام بتزويد السوق بقطع الغيار واللوازم اﻷصلية أو
ذات النوعية اﳌصادق عليها من طرف اﳌصّنع ﳌدة ستﲔ
) (6٠شهرا بعد تسويق اﳌركبات ،حتى ﰲ حالة فسخ العقد،
– التكفل بنقائص التصنيع والعيوب اﳋفية وكذا استرجاع
اﳌركبات.

 ٢٧رمضان عام  ١44٢هـ
 ٩مايو سنة  ٢٠٢١م
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الشروط التقنية
 . Iاﳌنشآت :
اﳌاّدة  : ٥يجب أن تتوفر لدى اﳌكتتب ﳌمارسة نشاط
وك ـ ـيل اﳌركبـ ـات اﳉديـ ـدة منشـ ـآت مﻼئم ـة للع ـرض وﳋدم ـة
ما بعد البيع وقطع الغيار والتخزين ،بصيغة اﳌلكية أو عقد
اﻹيجار ﳌدة ﻻ تقل عن عشر ) (1٠سنوات.
يجب أن تكون هذه اﳌنشآت واﳌساحات اﳌتعلقة بها
مﻼئمة للنشاط موضوع الطلب.
اﳌاّدة  : ٦يلزم الوكيل ،فيما يخص شبكته للتوزيع ،بأن
تكون له منشآته اﳋاصة و /أو يلجأ إﱃ موزعﲔ معتمدين.
ويجب أن تتوفر ﰲ هذه اﳌنشآت وسائل اﻷمن وحماية
اﳌركبات.
 . IIالتجهيزات :
اﳌاّدة  : ٧يلزم الوكيل بضمان خدمة ما بعد البيع للمركبات
اﳌبيع ـة ،بواسط ـة مستخدمـﲔ يتمتعـون باﳌؤهـﻼت التقنيـ ـة
واﳌهنية اﳌطلوبة.
يجب أن تضمن مصلحة ما بعد البيع عﲆ اﳋصوص،
اﳋدمات اﻵتية :
– اﳌراجعات الدورية التي يغطيها الضمان،
– العناية والصيانة والتصليح،
– بيـ ـع قط ـ ـع الغي ـ ـار واللـ ـ ـ ـوازم اﻷصليـ ـ ـة أو ذات الن ـ ـوعي ـ ـ ـة
اﳌصادق 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،
– خزانات الهواء اﳌضغوط،
– لوازم أشغال الهيكل والطﻼء،
– أدوات التشخيص والصيانة لنظام التكييف،
– أجهزة القياس الكهربائي.
اﳌاّدة  : ٨يلزم وكيل اﳌركبات اﳉديدة بالتـزود لدى اﳌانح،
ﻻ عﻼمة أو عﻼمات اﳌركبات الواردة
ويتعهد بأن ﻻ يستورد إ ّ
ﰲ دفتر الشروط اﳌكتتب فيه.

19

ﻻ يرخص اﻻستيراد من طرف وكﻼء اﳌركبات اﳉديدة،
بالنسبة لفئة السيارات السياحية ،إﻻّ السيارات اﳌجهزة
ﲟحركـ ـ ـات ذات سع ـ ـة تسـ ـاوي أو تـ ـقل ع ـ ـن  16٠٠سـ ـم 3الت ـي
تعادل  1.6لتر.
اﳌاّدة  : ٩ﻻ يرخـ ـ ـ ـ ـص للوكي ـ ـل ببي ـ ـع اﳌـ ـركبـ ـات اﳉديـ ـ ـدة
اﳌستوردة التي يجب أن تستجيب ﳌعايير اﻷمن اﳌعمول
ﻻ ﰲ إطار شبكة التوزيع التي ﰎ عﲆ أساسها
بها دوليا إ ّ
اعتماده قانونا.
اﳌاّدة  : ١٠يتعهد وكيل السيارات بعدم استيراد مركبات
ﳊس ـاب وك ـﻼء آخري ـن خ ـارج شبك ـة توزيع ـه الت ـي ﰎ عـ ـﲆ
أساسها اعتماده قانونا.
 . IIIالتكوين واﳌستخدمون :
اﳌاّدة  : ١١يلزم الوكيل بأن يكون له مستخدمون يتمتعون
باﳌؤهﻼت اﳌطلوبة و/أو بخبرة مهنية كافية ﰲ اﳌجال.
اﳌاّدة  : ١٢يجب عﲆ الوكيل أن يضمن تكوينا ﳌستخدمي
مصلحة ما بعد البيع .ويجب أن يشتمل هذا التكوين عﲆ :
– تكوين منتظم للمنتوج اﳉديد فيما يخص اﳌيكانيك
والهيكل،
– تكوين متواصل ﰲ التكنولوجيا اﳌتعلقة باﳌركبات.
ك ـم ـا ي ـل ـزم بضم ـان أعـمـال تـكـويـن اﳌستـخـدمﲔ الـتـابـعﲔ
لشبكته للتوزيع وﲡديد معارفهم وﲢسﲔ مستواهم سنويا،
ابتداء من بداية النشاط.
يجـ ـب ﲢديـ ـد مخـ ـطط التكوي ـن ال ـذي يتك ـفل به اﳌانح ﰲ
عقد الوكالة.
الفصل الرابع
شروط البيع اﳌطبقة عﲆ الوكيل
اﳌاّدة  : ١3يج ـ ـب ﲢ ـ ـري ـ ـر ف ـ ـواتي ـ ـر اﳌ ـ ـركبـ ـ ـات اﳉدي ـ ـ ـدة
اﳌستوردة من طرف اﳌصنّع اﳌانح.
اﳌاّدة  : ١4يتعهـ ـ ـد ال ـ ـ ـوكيـ ـل بـ ـأن يـ ـ ـدرج ﰲ العقـ ـ ـ ـود الت ـي
تربطه ﲟوزعيه اﳌعتمدين ،أحكام اﳌواد  6و 1٥إﱃ  23و2٥
إﱃ  3٠من دفتر الشروط هذا.
اﳌاّدة  : ١٥يجب أن يكون عقد البيع الذي يربط الوكيل
ب ـال ـزب ـون م ـط ـاب ـق ـا ﻷح ـكـام اﳌرسوم الـتـنـفـيـذي رقـم 227–2٠
اﳌؤّرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام  1٤٤1اﳌوافق  19غشت سنة
 2٠2٠الذي يحّدد شروط وكيفيات ﳑارسة نشاط وكﻼء
اﳌركبات اﳉديدة ،اﳌعدل واﳌتمم ،وكذا للقواعد والشروط
اﳌنصوص عليها ﰲ التشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.
اﳌاّدة  : ١٦يجـ ـ ـب أن يك ـ ـون سعـ ـ ـر البيـ ـع اﳌبـ ـ ـّين ﰲ سن ـ ـ ـد
الطلبية اﳋاص باﳌركبة اﳉديدة ثابتا ،وغير قابل للمراجعة
وﻻ للتحيﲔ بالزيادة .ويجب أن يحّرر مع احتساب كل الرسوم
ويحتـ ـ ـوي ،عن ـ ـد اﻻقتضـ ـاء ،ع ـﲆ التخفيضـ ـات واﻻقتطاعـ ـ ـات
واﳌزايا اﳌمنوحة.
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اﳌاّدة  : ١٧ﰲ حال ـ ـة طلـ ـب دفـ ـع تسبيـق مـن طـرف الوكيل
عند ﲢرير الطلبية ،فّإنه ﻻ يمكن أن تتجاوز قيمة اﳌبلغ،
ﰲ أي من اﻷحوال ،عشرة ﰲ اﳌائة ) (% 1٠من سعر البيع،
مع احتساب كل الرسوم.

 ٢٧رمضان عام  ١44٢هـ
 ٩مايو سنة  ٢٠٢١م

– محاضر ﲡارب اﻷمن الكامنة،
– محاضر ﲡارب اﻷمن العام،
– محاضر ﲡارب حماية البيئة.

ﻻ يتجاوز أجل تسليم اﳌركبة اﳉديدة
اﳌاّدة  : ١٨يجب أ ّ
اﳌطـ ـل ـوب ـة م ـدة خ ـمسة وأرب ـعﲔ ) (٤٥ي ـوم ـا .غ ـي ـر أن ـه يـمـكـن

يجب أن تقدم محاضر التجارب اﳌذكورة أعﻼه ،حسب
اﳊال ـ ـة وصنـ ـف اﳌركبـ ـات ،ويج ـب أن يسّلمها اﳌصّنع أو

ﲤديد هذه اﳌدة باتفاق مشترك بﲔ الطرفﲔ عﲆ أساس

هيئات تقييم اﳌطابقة اﳌعتمدة  ISO 17٠2٠و. ISO 17٠2٥

وثيقة مكتوبة.
وﰲ حالـ ـ ـة الدفـ ـع الك ـ ـﲇ للمبل ـ ـغ ،يلـ ـزم الوكيـ ـ ـل بتسليـ ـم
اﳌ ـ ـركب ـ ـة اﳉدي ـ ـدة ﰲ غض ـ ـون السبع ـ ـة ) (7أي ـ ـام اﳌوالي ـ ـ ـة،
باستثنـ ـ ـ ـاء اﳌركبات الكهربائية التي يتم تسليمها ﰲ مدة
ﻻ تتجاوز شهرا واحدا.
اﳌاّدة  : ١٩ﰲ حال ـ ـة ع ـ ـدم احتـ ـرام شـ ـروط الطلبي ـة ،يمك ـن
الـ ـطـ ـرفﲔ أن يت ـف ـق ـا عﲆ ح ـل ب ـال ـت ـراضي .وﰲ ح ـال ـة رفض
الزبون للحل اﳌقترح ،فإّنه يجب عﲆ الوكيل القيام ،ﰲ
غضـ ـون ثمانيـ ـة ) (8أيـ ـام ،بإرجـ ـاع مبل ـغ التسبي ـق أو اﳌبل ـغ
اﻹجماﱄ اﳌدفوع للزبون مع زيادة قدرها عشرة ﰲ اﳌائة
) (% 1٠من اﳌبلغ اﳌدفوع.
اﳌاّدة  : ٢٠يلزم الوكيل بالقيام بالفحوص اﳌطلوبة قبل
تسل ـيم اﳌركب ـة اﳉديـ ـدة للزبـ ـون ،وذلك بغـ ـرض التأكـ ـد مـ ـن
مطابقة اﳌركبة اﳌسّلمة للطلبية اﳌقدمة.
اﳌاّدة  : ٢١يلـ ـ ـزم الوكـ ـيل عنـ ـد التسلي ـم ب ـأن يراع ـي بدقـ ـ ـة
اﳌواصفات التقنية والتجهيزات اﻹضافية للمركبة اﳉديدة
موضوع الطلبية ،التي يجب أن تكون مزودة بكمية من
الوقود تسمح لها بالسير ﳌسافة مائة ) (1٠٠كلم ،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 تسّلم اﳌركبة اﳉديدة مزودة بعجلة النجدة
ورافعة وحقيبة مفاتيح )أدوات( ،ومجموعة أمن ﲢتوي،
عﲆ اﳋصوص ،عﲆ مثلث ال ـت ـح ـذي ـر والصدري ـة ال ـع ـاكسة
للضوء وحقيبة النجدة اﻷولية.
اﳌاّدة  : ٢٢يجـ ـ ـب أن تستجـ ـيـ ـ ـب اﳌـ ـركب ـ ـ ـات اﳉـ ـديـ ـ ـ ـ ـدة
اﳌستوردة ،ﳌقاييس اﻷمن وحماية البيئة )انبعاث الدخان
والغازات السامة والضجيج( اﳌنصوص عليها ﰲ التشريع
والتنظيم اﳌعمول بهما ،أو أن تستجيب ،ﰲ غياب ذلك،
للمقاييس اﳌعمول بها دوليا.
وبهذه الصفة ،يلزم الوكيل بأن يضع ﲢت تصرف مصالح
اﳌنـ ـاجـ ـم لـ ـل ـوﻻي ـة ،صن ـف اﳌرك ـب ـات اﳌوج ـه ـة ل ـوضع ـه ـا ﰲ
السوق وكل الوثائق التقنية اﳋاصة بها اﳌبّينة أدناه :
– النشرات الوصفية ﰲ ثﻼث ) (3نسخ مؤشرا عليها من
قبل اﳌصنّع،
– محاضر ﲡارب اﻷمن النشطة،

اﳌاّدة  : ٢3يجب أن تخضع اﳌركبات اﳉديدة اﳌستوردة،
ﰲ حصص ،ﳌراقبة اﳌطابقة بأخذ عّينات عﲆ ضوء النشرة

الوصفـيـ ـة التـي أع ـده ـا اﳌصـّنع ع ـ ـن صنـ ـف اﳌـ ـركبـة التـي ﰎ
تسليمها ،وتنجز هذه اﳌراقبة عﲆ مستوى منشآت اﳌيناء أو
عﲆ مستوى اﳌناطق اﳋاضعة للرقابة اﳉمركية وذلك قبل
عملية اﳉمركة.
يجب أن تكون اﳌركبات اﳌستوردة مجهزة ،عﲆ اﻷقل،
بأجهزة اﻷمن اﻵتية :
 – (١اﳌركبات اﳋاصة :
اﳌركب ـات اﳌوجهـ ـة لنقـ ـل اﻷشخـ ـاص التي ﲢـ ـوي عـ ـﲆ

اﻷكثر ،تسعة ) (9مقاعد للجلوس ،ﲟا فيها مقعد السائق ويقل
وزنها عن  3٥٠٠كلغ :
– نظام مضاد لقفل العجﻼت )،(ABS
– اﳌراقبة اﻹلكترونية لﻼستقرار ) ،( ESC ،ESPبالنسبة
للمركبات التي تفوق سعة أسطوانتها  12٠٠سم،3
– نظـ ـ ـام محـ ـ ـّدد السرع ـ ـة و/أو مثب ـ ـت السرعـ ـ ـة ،بالنسبـ ـ ـ ـة
للمركبات التي تفوق سعة أسطوانتها 12٠٠

سم ،3

– كيسان ) (2هوائيان أماميان )السائق والراكب(،
– حـ ـزام أمـ ـن ﳉمي ـع الركـ ـاب ومثبت ـات مطابق ـة لﻸحكـ ـام
ال ـت ـن ـظـيـمـيـة ومستـوفـيـة لـلـمـقـايـيس اﳌطـبـقـة فـيـمـا يـخص
ﲡارب الصدمات،
– مسند الرأس للمقاعد اﻷمامية واﳋلفية،
– نظام شد مقاعد اﻷطفال )،(ISOFIX
– جهـ ـ ـاز تذويـ ـ ـب وإزالـ ـ ـة الس ـ ـدﱘ مـ ـن الزجـ ـ ـاج اﻷمامـ ـ ـي
واﳋلفي،
– نظام التذكير لغلق حزام اﻷمن للسائق والّراكب اﻷمامي.
 – (٢الشاحنة الصغيرة :
اﳌركب ـ ـات اﳌوجهـ ـة لنق ـ ـل البضائ ـع ذات ال ـوزن اﻹجمـ ـاﱄ
اﳌرخص باﳊمولة الذي يقل عن  3٥٠٠كلغ :
– نظام مضاد لقفل العجﻼت )،(ABS
– نظام محّدد السرعة و/أو مثبت السرعة،
– كيسان ) (2هوائيان أماميان )السائق والّراكب(،
– ح ـ ـزام أم ـ ـن وم ـث ـب ـ ـت ـ ـ ـ ـات م ـط ـاب ـقـ ـ ـ ـ ـة لﻸح ـكـ ـ ـام ال ـتـنـظـيـمـي ـة،
ومستوفية للمقاييس اﳌطبقة فيما يخص ﲡارب الصدمات،
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– مسند الرأس ﳉميع اﳌقاعد،

 – (٥حافﻼت النقل خارج اﳌدينة :

– جهاز تذويب وإزالة السدﱘ من الزجاج اﻷمامي،

مركبات نقل اﻷشخاص التي ﲢتوي عﲆ أكثر من تسعة

– نظام التذكير لغلق حزام اﻷمن،
– ح ـ ـاج ـ ـز ال ـ ـفصل يستـ ـجـ ـيب لـ ـلـ ـمـ ـقـ ـايـ ـيس بﲔ مـ ـقصورة
القيادة ومنطقة الشحن بالنسبة للشاحنات الصغيرة من
نوع .fourgon
 – (3الشاحنات وجّرار الطريق :
اﳌركبـ ـات اﳌوجهـ ـة لنق ـ ـل البضائـ ـع ذات الـ ـوزن اﻹجم ـ ـاﱄ
اﳌرخص باﳊمولة الذي يساوي أو يفوق  3٥٠٠كلغ :
– نظام كبح ﰲ اﻷمام وﰲ اﳋلف مع نظام مضاد لقفل
العجﻼت ،ABS
– ﳑـ ـهل مائـ ـي أو عﲆ صم ـام خـ ـروج الغـ ـازات للمركب ـات
حيـ ـث يفوق أو يسـ ـاوي الوزن اﻹجماﱄ اﳌسموح ب ـه باﳊمولة
 19طنا،

) (9مقاعد ،ﲟا فيها مقعد السائق واﳌوجهة للنقل ما بﲔ
اﳌدن :
– نظام مضاد لقفل العجﻼت ،ABS
– اﳌراقبة اﻹلكترونية لﻼستقرار )،( ESC ،ESP
– نظـام مح ـّدد السرعة أو نظـام شـد السرعة بـ  1٠٠كلم  /سا،
– عداد تسجيل السرعة،
– نظام ضد اﻻنقﻼب،
– حزام أمن مزود بنظام التذكير بالغلق بالنسبة للسائق،
– حزام أمن ﳉميع اﳌقاعد،
– مسند الرأس ﳉميع اﳌقاعد،

– نظام محّدد السرعة و/أو مثبت السرعة،

– جهاز تذويب وإزالة السدﱘ من الزجاج اﻷمامي.

– نظ ـ ـام ش ـ ـد السرع ـ ـة القص ـ ـوى اﳌنصـ ـ ـوص عليهـ ـ ـ ـا ﰲ

 – (٦حافﻼت النقل ﰲ اﳌدينة :

التنظيم الذي يحكم حركة اﳌرور،
– حـ ـزام أمـ ـ ـن ومـ ـثـ ـبـ ـت ـات م ـط ـاب ـق ـة لﻸحـ ـ ـك ـام ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـي 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،

مركبات نقل اﻷشخاص التي ﲢتوي عﲆ أكثر من تسعة
) (9مقاعد ،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،

– حماية جانبية،

– حزام أمن مزود بنظام التذكير بالغلق بالنسبة للسائق،

– عداد تسجيل السرعة،

– مسند الرأس ﳌقعد السائق،

– مسند الرأس ﰲ جميع اﳌقاعد،

– جهاز تذويب وإزالة السدﱘ من الزجاج اﻷمامي.

– 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،
– حماية جانبية،
– اﳌراقبة اﻹلكترونية لﻼستقرار،

 – ( ٧الدراجات النارية :
– خوذة اﳊماية اﳌصادق عليها،
– نظام مضاد لقفل العجﻼت  ،ABSبالنسبة للدراجات
النارية من صنف ب و ج،
– ركائز جانبية أو مركزية،
– جهاز ضد انبعاث الضجيج )صامت(.
ﻻ اﳌركبات اﳉديدة
اﳌاّدة  : ٢4ﻻ يمكن أن يسّلم الوكيل إ ّ
التي كانت محل فحص اﳌطابقة من طرف مصالح اﳌناجم

– حافظة الطﲔ.

طبقا للمادتﲔ  7و ٤2من القانون رقم  1٤–٠1اﳌؤرخ ﰲ 29

بـ ـ ـالـ ـ ـنسبـ ـ ـة ﳌركـ ـ ـبـ ـ ـات نـ ـ ـقـ ـ ـل اﳌواد اﳋطـ ـ ـرة ذات الـ ـ ـوزن

جـمـادى اﻷوﱃ عام  1٤22اﳌوافق  19غشت سنة  2٠٠1واﳌتعلق

اﻹجماﱄ اﳌرخص باﳊمولة الذي يساوي أو يفوق 3٥٠٠

بتنظيم حركة اﳌرور عبر الطرق وسﻼمتها وأمنها ،اﳌعدل

كلغ ،يجب أن تطابق التنظيم اﳌعمول به أو أن تعمل ،ﰲ

واﳌت ـم ـم ،واست ـك ـم ـال م ـج ـم ـوع اﻹج ـراءات اﻹداري ـة اﳌط ـلـوبـة.

غياب ذلك ،باﳌقاييس اﳌعمول بها دوليا دون أن تكون أقل

ويلزم الوكيل بأن يقدم ،عند كل وصول للمركبات اﳉديدة إﱃ

من تلك اﳌطبقة ﰲ البلد اﻷصﲇ للمصنّع.

مصالح اﳌناجم للوﻻية ،الوثائق اﻵتية :
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– قوائم البضاعة اﳌستلمة،
– سند الشحن،
– إشعار بالوصول،
– فواتير الشراء اﳌعدة من طرف اﳌصّنع اﳌانح،
– نسخ من محاضر استﻼم اﳌركبات.

 ٢٧رمضان عام  ١44٢هـ
 ٩مايو سنة  ٢٠٢١م

اﳌاّدة  : ٢٩يتعه ـ ـد الوكـ ـيل بضمـ ـان توف ـر ك ـل مرجعي ـ ـات
قطع الغيار واللوازم اﻷصلية ،أو ذات نوعية مصادق عليها
من طرف اﳌصّنع عﲆ مستوى مخزنه .وﰲ حال التوقف
عن النشاط أو فسخ العقد ،يلزم الوكيل بأن يضمن ،عبر
شبكتـ ـه للتوزي ـع ،توفي ـر قط ـع الغيار والل ـوازم اﻷصلي ـة ،أو
ذات نوعية مصادق عليها من طرف اﳌصّنع ﳌدة أدناها
ستون ) (6٠شهرا.

اﳌاّدة  : ٢٥يل ـ ـزم الوكي ـ ـ ـل ،عن ـ ـد بيـ ـع اﳌ ـركب ـ ـة ،بتسليـ ـم
اﳌلـف الكامل للزبون ،ويجب أن يتضمن الوثائق اﻵتية :

اﳌاّدة  : 3٠تس ـ ـ ـ ـاوي أو تفـ ـ ـ ـ ـوق اﳌس ـ ـ ـ ـافـ ـ ـة اﳌـ ـح ـ ـ ـ ـددة ﰲ
الضمـ ـان :

– شهادة البيع ﳑضاة من طرف الوكيل أو من طرف

– مائة وعشرين ألف ) (12٠.٠٠٠كلم ﰲ حدود ستﲔ )(6٠
شهرا بالنسبة للسيارات،

– الفاتورة اﳌعدة من طرف الوكيل أو من طرف وكيله

– ثمانية آﻻف ) (8٠٠٠كلم ﰲ حدود خمسة عشر )(1٥
شهرا بالنسبة للدراجات النارية.

وكيله اﳌعتمد،

اﳌعتمد،
– الوثيقة اﳌشطوبة باللون اﻷحمر واﳌتضمنة  :محضر
شر عليها
اﻻستﻼم والنشرة الوصفية وشهادة اﳌطابقة اﳌؤ ّ
من طرف اﳌصّنع أو ﳑثله،
– نسخة من التصريح اﳉمركي اﳌفصل.
اﳌاّدة  : ٢٦يلزم الوكيل باﻻمتناع عن كل أشكال اﻹشهار
الـ ـتي مـ ـن شأنـ ـهـ ـا تشجـ ـيـ ـع الـ ـتصرفـ ـات اﳋطـ ـيـ ـرة عﲆ أم ـن
مستعمﲇ الطرق ،ويمكنه أن يبادر ﲡاه الزبون بكل عمل
مفيد بغرض التحسيس والوقاية فيما يتعلق بأمن الطرق.
الفصل اﳋامس
الضمانات واﳌسؤوليات
اﳌاّدة  : ٢٧ﰲ إطـ ـ ـار الضمـ ـ ـان ،يتعه ـ ـ ـد الوكيـ ـ ـل بالتكفـ ـ ـ ـل
ب ـاﳌرك ـب ـات ال ـتي ت ـك ـون ف ـي ـهـا نـقـائص الـتصنـيـع والـعـيـوب
الظاهـ ـرة و/أو اﳋفيـ ـة ،وك ـذا استب ـدال قط ـع الغي ـار واللـ ـوازم
غيـ ـر الصاﳊـ ـة لﻼستعم ـال .وﰲ حـ ـال معاين ـة عي ـب مغطـ ـى
بالضمان ،فإّن ـه ي ـجب است ـب ـدال اﳌرك ـب ـة .وي ـجب أن ي ـق ـدم
الوكيـ ـل للزبـ ـون ضمـ ـان اﳌركـبة اﳌسّلم ـة ،شريطـة أن يلتزم
الـ ـ ـزبـ ـ ـون بالقي ـ ـام بجمي ـ ـع اﳌـ ـراجعـ ـ ـات الـ ـ ـدوريـ ـ ـة واحتـ ـ ـرام
إرشادات اﳌصّنع.

ويطّبق الضمان الذي يقّره اﳌصّنع اﳌانح فيما يخص
اﳌقطورات ونصف اﳌقطورات ،ويجب أن تدرج شروط
تـ ـنـ ـفـ ـيـ ـذ الضمـ ـان صراحـ ـة ﰲ شهـ ـادة الضمـ ـان اﳌعـ ـدة ط ـب ـق ـا
للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما ،واﳌسّلمة وجوبا للزبون
عند تسليم اﳌركبة .ويقع الضمان عﲆ عاتق الوكيل بدون
تكاليف إضافية عﲆ الزبون.
اﳌاّدة  : 3١يلـ ـ ـزم الوكي ـ ـل ،ﲢ ـ ـت طائل ـ ـة سح ـ ـب اﻻعتم ـ ـاد،
بـ ـاحـ ـت ـرام كـ ـل مـ ـراجـ ـعـ ـة لـ ـلش ـروط الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ـم ـي ـة اﳌرت ـب ـط ـة
ﲟمارسة نشاط الوكيل.
اﳌاّدة  : 3٢يلزم الوكيل بـأن يرسل إﱃ الوزارة اﳌكلفة
بالصناعة ،بصفة منتظمة ،كل ﲡديد لعقد الوكالة وإيجار
اﳌنشآت وكذا السجل التجاري ،التي تنتهي صﻼحيتها.
اﳌاّدة  : 33يلزم الوكيل بالتصريح لدى اﳌصالح اﳌعنية
للوزارة اﳌكلفة بالصناعة بكل تغيير يطرأ عﲆ مستوى
شبكت ـ ـه للتوزيـ ـع فيمـ ـا يخـ ـص منشـ ـآت التخزيـ ـن وورشات
خدمة ما بعد البيع ومخازن قطع الغيار وكذا نقاط العرض
والبيع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التعريف باﳌكتتب لنشاط الوكيل
اسم الشركة :
رقم التعريف اﳉبائي :

اﳌاّدة  : ٢٨ﰲ حـ ـ ـال توق ـ ـف السيـ ـارة اﳋاص ـ ـة أو الدراج ـ ـة

الشكل القانوني :

الـ ـنـ ـاريـ ـة ب ـغ ـرض ال ـتصل ـي ـح ال ـذي ي ـن ـدرج ﰲ إط ـار الضم ـان،

رأسمال الشركة :

لفترة تفوق سبعة ) (7أيام ،يلزم الوكيل بوضع مركبة عﲆ

عنوان اﳌقر /التوطﲔ :

ﻻ ﰲ حالة أحكام
وجه اﻻستبدال ،ﲢت تصرف الزبون ،وإ ّ
ت ـ ـع ـ ـاق ـ ـدي ـ ـة بﲔ ال ـ ـط ـ ـرفﲔ ت ـ ـنص عﲆ مـ ـدة أقـ ـل .وبـ ـالـ ـنسبـ ـة
لـ ـلـ ـم ـرك ـب ـات م ـن ن ـوع  :الشاح ـن ـات الصغ ـي ـرة ،والشاح ـن ـات،
وجّرار الطريق ،وحافﻼت النقل ﰲ اﳌدينة ،وحافﻼت النقل
خـ ـ ـ ـ ـارج اﳌدي ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـة ،واﳌق ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـورة ونصف اﳌق ـط ـورة ،ي ـل ـزم

الوﻻية :
الهاتف :
الفاكس :
البريد اﻹلكتروني :

ال ـوكـيـل بـتـعـويض الـزبـون مـقـابـل فقدان الربح الناجم عن هذا

اﳌوقع اﻹلكتروني :

التوقف الذي يكون مثبتا بوثائق مقنعة.

اسم ولقب اﳌسّير :

 ٢٧رمضان عام  ١44٢هـ
 ٩مايو سنة  ٢٠٢١م
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البيانات اﳋاصة باﳌركبات

العﻼمة )العﻼمات(

الطراز)*(

نع اﳌانح
اسم اﳌص ّ

رمز التعريف العاﳌي
للمصنع (**) WMI

مكان )أماكن التصنيع(

)* ( سيارة خاصة )س خ( ،شاحنة صغيرة ،شاحنة ،جرار طريق ،حافلة نقل ﰲ اﳌدينة ،حافلة نقل خارج اﳌدينة ،مقطورة
ونصف مقطورة ،ودراجة نارية.
)**( رمز التعريف العاﳌي للمصنعﲔ ) WMIأنظر (NA .ISO 37 8٠
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 ٢٧رمضان عام  ١44٢هـ
 ٩مايو سنة  ٢٠٢١م

منشآت الوكيل

التعيﲔ )*(

العنوان

الوﻻية

اﳌساحة )م(٢

اﳌبنية منها )م(٢

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

اسم الشركة :

عنوان اﳌقر:

الفترة  ................ :السداسي  /السنة

– استيراد وبيع اﳌركبات )الوحدات(

نوع اﳌركبة )*(

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.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)*(  :سيارة خاصة )س.خ( ،شاحنة صغيرة ،شاحنة ،جّرار طريق ،حافلة نقل ﰲ اﳌدينة ،حافلة نقل خارج اﳌدينة ،مقطورة
ونصف مقطورة ودراجة نارية.
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 ٩مايو سنة  ٢٠٢١م

بطاقة تعهد

أنا اﳌوّقع أسفله )اللقب واﻻسم أو اسم الشركة( :
...............................................................................................................................................................................
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.

 –٢أشهد :
ن كل اﳌعلومات اﳌتضمنة ﰲ طلب اﻻعتماد صحيحة،
–أ ّ
– أّنني عﲆ علم بأن أي تصريح كاذب سيؤدي إﱃ رفض طلبي،
– أّنني أوافق عﲆ جميع شروط وكيفيات ﳑارسة نشاط وكﻼء اﳌركبات اﳉديدة.

 –3ألتزم ب ـما يأتي :
ﻻ من بلدان التصنيع اﻷصلية.
– إبرام عقد وكالة مع اﳌصّنع  -الشركة اﻷم واستيراد اﳌركبات إ ّ
– السهر عﲆ احترام أحكام التنظيم الساري اﳌفعول اﳌتعلق ﲟمارسة نشاط وكﻼء اﳌركبات اﳉديدة ودفتر الشروط هذا،
– إعﻼم مصالح الوزارة اﳌكّلفة بالصناعة ،ﰲ أقصر اﻵجال ،بأي تعديل ﰲ اﳌعلومات الواردة ﰲ ملف طلب اﻻعتماد،
– إرسال اﻹحصائيات اﳌتعلقة بتطور اﻻستثمارات والتشغيل وحجم الواردات واﳌبيعات ﰲ كل سداسي ،وكذا القائمة
اﻻسمية للزبائن بصفة شهرية.
– طلب موافقة وزارة الصناعة عند كل عملية بيع للمركبات لصالح الشركات.
ﻻ مركبة خاصة واحدة لكل شخص طبيعي ﰲ مدة ثﻼث ) (3سنوات.
– عدم بيع إ ّ
ﻻ
– إدراج ﰲ عقد بيع السيارات السياحية للخواص ،تعهدا صارما من هؤﻻء ،ابتداء من تاريخ إمضاء هذا العقد ،بعدم اقتناء إ ّ
سيارة سياحية واحدة لدى مجموع الوكﻼء و/أو موزعيهم اﳌعتمدين اﳌمارسﲔ نشاطهم عﲆ التراب الوطني ،خﻼل ثﻼث )(3
سنوات متتالية ،وأن كل إخﻼل بهذا اﻻلتزام يخضع صاحبه لﻺجراءات اﳌنصوص عليها ﰲ التنظيم اﳌعمول به.

حّرر بـ ..............................ﰲ ..............................................
التوقيع وصفة اﳌوّقع
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التصريح بنزاهة الشخص الطبيعي

 –١التعريف باﳌصلحة اﳌتعاقدة ) :تعيﲔ اﳌصلحة اﳌتعاقدة(............................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

 –٢اﳌوضوع ............................................................................................................................................................................. :
.....................................................................................................................................................................................................

 –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
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

الشكل القانوني للشركة :
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
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 – 4تصريح اﳌكتتب :
ي أو اﳌمثلﲔ عني ،محل متابعات قضائية بسبب الرشوة
أصرح بأني لم أكن أنا شخصيا ،وﻻ أحد من اﳌستخدمﲔ لد ّ
أو محاولة رشوة أعوان عموميﲔ.
ي أو اﳌمثلﲔ عني ،محل متابعات قضائية بسبب الرشوة أو محاولة
كنت أنا شخصيا ،أو أحد من اﳌستخدمﲔ لد ّ
رشوة أعوان عموميﲔ.
)توضح طبيعة هذه اﳌتابعات ،والقرار الصادر وإرفاق نسخة من اﳊكم(
...................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
أصرح أني مطّلع بأنه ﰲ حالة اكتشاف دليل ثابت عﲆ التحيز أو الفساد قبل أو أثناء أو بعد إجراءات إصدار اﻻعتماد ،دون
اﻹخﻼل باﳌتابعات القضائية ،يمكن أن يشكل سببا كافيا ﻻتخاذ أي إجراء قسري ،وﻻ سيما سحب اﻻعتماد وتسجيل
الشخص اﳌعني ﰲ قائمة اﳌتعاملﲔ اﻻقتصاديﲔ اﳌمنوعﲔ من التقدم بطلب اﳊصول عﲆ اعتماد ﳌمارسة نشاط وكﻼء
اﳌركبات اﳉديدة.

 –٥التزامات اﳌكتتب :
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
ما لنفسه أو ﻷي شخص أو كيان آخر ،مكافأة أو امتيازا مهما كانت طبيعته ،ﲟناسبة طلب اﻻعتماد.
مباشرة ،إ ّ
ألتزم ﲟكافحة كل عملية مضاربة من شأنها ﲢويل مسار اﳌركبات اﳌسّوقة من شبكات البيع اﳌسموح بها.
ن اﳌعلومات اﳌقدمة والتصريحات واﻻلتزامات اﳌتخذة اﳌذكورة أعﻼه ،صحيحة ونزيهة ،ﲢت طائلة التعرض
أشهد أ ّ
لتطبيق العقوبات اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  216من اﻷمر رقم  1٥6–66اﳌؤرخ ﰲ  8يونيو سنة  1966واﳌتضمن قانون
العقوبات ،اﳌعدل واﳌتمم.
حّرر بـ...........................ﰲ ............................................

إمضاء اﳌكتتب
)اسم وصفة اﳌمضي وختم اﳌكتتب(.
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دفتر شروط يـحدد شروط وكيفيات ﳑارسة نشاط
وكﻼء اﻵﻻت اﳌتحركة اﳉديدة
الفصل اﻷول
اﳌوضوع والتعاريف
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :طبقا ﻷحكام اﳌرسوم التنفيذي رقم 227–2٠
اﳌؤرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام  1٤٤1اﳌوافق  19غشت سنة 2٠2٠
الذي يحدد شروط وكيفيات ﳑارسة نشاط وكﻼء اﳌركبات
اﳉديدة ،اﳌعدل واﳌتمم ،يهدف دفتر الشروط هذا إﱃ ﲢديد
الش ـروط والـكـيـفـيـ ـات الـت ـي يـجـ ـب أن يـكـتـتـ ـب فـيـه ـ ـا طـال ـ ـب
ﳑـارسة نشاط وكﻼء اﻵﻻت اﳌتحركة اﳉديدة.
الفصل الثاني
الشروط اﻹدارية
اﳌاّدة  : ٢شروط وكيفيات اﻻعتماد.
تطبيقا ﻷحكام اﳌرسوم التنفيذي رقم  227–2٠اﳌؤرخ
ﰲ  29ذي اﳊجة عام  1٤٤1اﳌوافق  19غشت سنة  2٠2٠الذي
يـ ـحـ ـدد شروط وكـ ـيـ ـفـ ـيـ ـات ﳑارسة نشاط وك ـﻼء اﳌرك ـب ـات
اﳉديدة ،اﳌعدل واﳌتمم ،يشترط ﳌمـ ـارسة نشاط وكـﻼء
اﻵﻻت اﳌتـ ـحـ ـركة اﳉديدة ،اﳊصول عﲆ اﻻعتماد.
اﳌاّدة  : 3يجـ ـب ع ـﲆ مق ـدم طل ـب اﻻعتم ـاد اﻻمتث ـال ﻷحك ـام
اﳌرسوم التنفيذي رقم  227–2٠اﳌؤرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام
 1٤٤1اﳌوافق  19غشت سنة  ،2٠2٠اﳌعدل واﳌتمم واﳌذكور
أعﻼه.
اﳌاّدة  : 4يجب أن يتضمن عقد الـوكالة خصوصا ،الواجبات
والعناصر اﻵتية :
* اﻷحكام العامة للعقد :
– اﻷطراف واﳌوّقعون اﳌـحددون بوضوح،
– مدة صﻼحية العقد وأشكال التجديد،
– أحكام الفسخ وكذا التعويضات اﳌـحتملة،
– اﳊصرية ومدة عقد ﻻ ت ـق ـل ع ـن خمس ) (٥سنوات،
– اﳌرجعية للمرسوم التنفيذي رقم  227-2٠اﳌؤرخ ﰲ
 29ذي اﳊجة عام  1٤٤1اﳌوافق  19غشت سنة  ،2٠2٠اﳌعدل
واﳌتمم واﳌذكور أعﻼه.
* اﻵﻻت اﳌتحركة :
– أنواع اﻵﻻت اﳌتحركة،
– مقاييس التلوث لﻶﻻت اﳌتحركة اﳌزودة ﲟحركات
اﻻحتراق الداخﲇ،
– مصادر التزويد اﳌتفق عليها التي يجب أن تتوافق مع
بلدان الصنع اﻷصﲇ للمركبات.
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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 اﳌصنع،
– قطع الغيار واللوازم اﻷصلية أو ذات النوعية اﳌصادق
عليها من طرف اﳌصّنع،
– اﻻلتزام بتزويد السوق بقطع الغيار واللوازم اﻷصلية أو
ذات الن ـوعية اﳌصادق عليها مـ ـن طـ ـرف اﳌصّنع ﳌدة ستﲔ
) (6٠شهرا بعد تسويق اﻵﻻت اﳌتحركة ،حتى ﰲ حالة فسخ
العقد،
– التكفل بنقائص التصنيع والعيوب اﳋفية ،وكذا استرجاع
اﻵﻻت اﳌتحركة.
الفصل الثالث
الشروط التقنية
 . Iاﳌنشآت :
اﳌاّدة  : ٥يجب أن تتوفر لدى اﳌكتتب ﳌمارسة نشاط
وكـيـل اﻵﻻت اﳌتـحـركـة اﳉديـدة ،مـنشآت مـﻼئـمـة لـلـعـرض
وخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار والتخزين ،بصيغة اﳌلكية أو
عقد إيجار ﳌدة ﻻ تقل عن عشر ) (1٠سنوات.
يجب أن تكون هذه اﳌنشآت واﳌساحات اﳌتعلقة بها
مﻼئمة للنشاط موضوع الطلب.
اﳌاّدة  : ٦يلزم الوكيل فيما يخص شبكته للتوزيع ،بأن
تكون له منشآته اﳋاصة و/أو اللجوء إﱃ موزعﲔ معتمدين.
ويجـ ـب أن تتوفـ ـر ﰲ هـ ـذه اﳌنش ـآت وس ـائل أمن وحماية
اﻵﻻت اﳌتحركة.
 . IIالتجهيزات :
اﳌاّدة  : ٧يتعـ ـّين أن تتوف ـر لـ ـدى الوكيـل ورشات متنقلة
لضمان التصليحات ﰲ موقع الزبون.
يلزم الوكيل بضمان خدمة ما بعد البيع لﻶﻻت اﳌتحركة
اﳌبيعة بواسطة مستخدمﲔ يتمتعون باﳌؤهﻼت التقنية
واﳌهنية اﳌطلوبة.
يجب أن تتضمن مصلحة ما بعد البيع ،عﲆ اﳋصوص،
اﳋدمات اﻵتية :
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– اﳌراجعات الدورية التي يغطيها الضمان،
– العناية والصيانة والتصليح،
– بيـ ـ ـع قط ـ ـ ـع الغيـ ـ ـار والل ـ ـ ـوازم اﻷص ـليـ ـ ـة أو ذات النـ ـوعيـ ـة
اﳌصادق عليها من طرف اﳌصّنع.
ﻻ
اﳌاّدة  : ٨يلـ ـزم الوكيـ ـل بالت ـزود ل ـدى اﳌان ـح ،ويتعه ـد بأ ّ
ﻻ عﻼمات اﳌركبات الواردة ﰲ دفتر الشروط.
يستورد إ ّ
اﳌاّدة  : ٩ﻻ يرخـ ـ ـص لل ـ ـوكي ـ ـل ببيـ ـ ـع اﻵﻻت اﳌتحـ ـركـ ـ ـ ـة
اﳉديدة اﳌستوردة ،التي يجب أن تستجيب ﳌعايير اﻷمن
ﻻ ﰲ إطار شبكة التوزيع التي ﰎ عﲆ
اﳌعمول بها دوليا ،إ ّ
أساسها اعتماده قانونا.
اﳌاّدة  : ١٠يتعهـ ـ ـد الوكي ـ ـل بعـ ـ ـدم استي ـ ـراد آﻻت متحرك ـة
ﳊساب وكﻼء آخرين خارج شبكته للتوزيع التي ﰎ عﲆ
أساسها اعتماده قانونا.
 . IIIالتكوين واﳌستخدمون :
اﳌاّدة  : ١١يلـ ـ ـزم الـ ـوكيـ ـ ـ ـل بـ ـأن يك ـ ـون ل ـ ـه مستخ ـ ـدمـ ـ ـ ـون
يتمتعون باﳌؤهﻼت اﳌطلوبة و/أو بخبرة مهنية كافية
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اﳌاّدة  : ١٧ﰲ حالة طلب دفع تسبي ـق من طرف الوكيل
عند ﲢرير الطلبية ،فإنه ﻻ يمكن أن تتجاوز قيمة اﳌبلغ
عشرين ) (2٠ﰲ اﳌائة من سعر بيع اﻵلة اﳌتحركة ،مع
احتساب كل الرسوم.
ﻻ يتجاوز أجل تسليم اﻵلة اﳌتحركة
اﳌاّدة  : ١٨يجب أ ّ
اﳉديـ ـدة اﳌطلوبـ ـة مـ ـدة تسع ـﲔ ) (9٠يومـ ـا .غي ـر أن ـه يمكـ ـن
ﲤديد هذه اﳌدة باتفاق مشترك بﲔ الطرفﲔ عﲆ أساس
وثيقة مكتوبة.
ﰲ حالة الدفع الكﲇ للمبلغ ،يلزم الوكيل بتسليم اﳌركبة
اﳉديدة ﰲ غضون السبعة ) (7أيام اﳌوالية.
اﳌاّدة  : ١٩ﰲ حالـ ـ ـة عـ ـ ـدم احت ـ ـرام ش ـروط الطلبي ـة ،يمكن
الطـ ـرفﲔ أن يتفقا عﲆ حـ ـل ب ـال ـت ـراضي.
وﰲ ح ـال ـة رفض الزبون للحل اﳌقترح ،فإنه يجب عﲆ
الوكيل ،القيام ،ﰲ غضون ثمانية ) (8أيام ،بإرجاع مبلغ
الـ ـتسبـ ـيـ ـق أو اﳌبـ ـلـ ـغ اﻹجـ ـمـ ـاﱄ اﳌدف ـوع ل ـل ـزب ـون م ـع زي ـادة
قدرها عشرة ﰲ اﳌائة ) (% 1٠من اﳌبلغ اﳌدفوع.
اﳌاّدة  : ٢٠يل ـ ـزم الوكيـ ـل بالقي ـام بالفحوص ـات اﳌطلوبـ ـة

ﰲ هذا اﳌجال.
اﳌاّدة  : ١٢يجب عﲆ الوكيل ضمان التكوين ﳌستخدمي
مصل ـ ـح ـ ـة م ـ ـا ب ـ ـع ـ ـد ال ـب ـ ـي ـ ـع .ويـ ـلـ ـزم بضمـ ـان أعـمـ ـال ت ـ ـكـ ـويـ ـن
اﳌست ـخـدمﲔ ال ـت ـابعﲔ لشب ـك ـته للت ـوزيع وﲡديد م ـع ـارفـهـم

قبـ ـل تسليـ ـم اﻵل ـة اﳌتحرك ـة اﳉدي ـدة للزب ـون وذلك بغ ـ ـرض
التأكد من مطابقة اﳌركبة اﳌسّلمة للطلبية اﳌقدمة.
اﳌاّدة  : ٢١يل ـ ـزم الوكيـ ـل عن ـد التسلي ـم ب ـأن ي ـراعـ ـ ـي بدق ـ ـة
اﳌواصفـ ـات التقنيـ ـة والتجهيـ ـزات اﻹضافيـ ـة اﳋاص ـة باﻵلـ ـة

وﲢسﲔ مستواهم.
الفصل الرابع
شروط البيع اﳌطبقة عﲆ الوكيل
اﳌاّدة  : ١3يجب ﲢرير فواتير اﻵﻻت اﳌتحركة اﳉديدة
اﳌستوردة من طرف اﳌصّنع اﳌانح.
اﳌاّدة  : ١4يتعه ـ ـد الـ ـوكيـ ـل بـ ـأن ي ـ ـدرج ﰲ العـ ـقـ ـ ـ ـود الت ـ ـ ـي
تربطه ﲟوزعيه أحكام اﳌواد  6و 1٥إﱃ  22و 2٤إﱃ  29من
دفتر الشروط هذا.
اﳌاّدة  : ١٥يجـ ـ ـب أن يك ـ ـون عق ـ ـد البيـع الذي يربط الوكيل
ب ـال ـزب ـون م ـط ـاب ـق ـا ﻷح ـكـام اﳌرسوم الـتـنـفـيـذي رقـم 227–2٠
اﳌؤرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام  1٤٤1اﳌوافق  19غشت سنة
 2٠2٠الـ ـذي يـحـ ـّدد شـ ـروط وكيف ـيات ﳑارسة نشـ ـاط وكـ ـﻼء
اﳌركبات اﳉديدة ،اﳌعدل واﳌتمم ،وكذا للقواعد والشروط
اﳌنصوص عليها ﰲ التشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.
اﳌاّدة  : ١٦يجـب أن يـك ـون سـع ـر البـي ـع اﳌـبّين ﰲ سند
الـ ـط ـل ـ ـب ـ ـي ـ ـة اﳋاص ب ـاﳌرك ـ ـب ـ ـة اﳉدي ـ ـدة ثـابـ ـتـ ـا وغـ ـيـ ـر قـاب ـل

اﳌتحركة اﳉديدة موضوع الطلبية ،التي يجب أن تكون
مـ ـزودة بكميـ ـة مـ ـن الوقـ ـود تسم ـح له ـا بالسي ـر ﳌساف ـة مائـة
) (1٠٠كيلومتر ،عﲆ اﻷقل.
يجب أن تسلّم اﻵلة اﳌتحركة اﳉديدة مرفقة بالوثائق
ال ـت ـق ـن ـي ـة ،ﻻ سي ـمـا مـنـهـا دلـيـل اﻻستـعـمـال وكـتـيب الصيـانـة
باللغتﲔ الوطنية والفرنسية أو اﻹنجليزية.
يج ـ ـب أن تسـ ـّلم اﻵلـ ـة اﳌتحركـ ـة اﳉديـ ـدة مـ ـزودة بحقيب ـة
اﳌفاتيح )أدوات(.
ﻻ اﻵﻻت اﳌتحركة اﳉديدة
اﳌاّدة  : ٢٢ﻻ يسﹽل ـم الوكيل إ ّ
التي كانت محل فحص اﳌراقبة من طرف اﳌصالح اﳌكلفة
باﳌناج ـ ـ ـم ،طبقـ ـ ـا للم ـادتـ ـﲔ  7و ٤2مـ ـن القانـ ـ ـون رقـ ـ ـم 1٤–٠1
اﳌؤرخ ﰲ  29جـمـادى اﻷوﱃ عام  1٤22اﳌوافق  19غشت
سنة  2٠٠1واﳌت 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.

لـ ـلـ ـمـ ـراجعة وﻻ للتحيﲔ ب ـال ـزي ـادة .وي ـجب أن ي ـح ـرر مع

اﳌاّدة  : ٢3يجب أن تستجيب اﻵﻻت اﳌتحركة اﳉديدة

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

اﳌستـ ـ ـ ـوردة ﳌق ـاي ـيـ ـ ـس اﻷم ـ ـ ـن وح ـم ـاي ـ ـة ال ـب ـيئـ ـ ـة ،ﻻ سي ـم ـ ـ ـا

ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـف ـ ـيضات واﻻق ـ ـت ـ ـط ـ ـاع ـ ـات واﳌزاي ـ ـا اﳌم ـ ـن ـ ـوح ـ ـة وكـ ـذا

مـ ـ ـا يخـ ـص انبعاثـ ـات الدخـ ـان والغ ـ ـازات السامـ ـة والضجيـ ـج

اﻻمتيازات اﳉبائية اﳌنصوص عليها ﰲ التشريع اﳌعمول

اﳌنصوص عليها ﰲ التشريع والتنظيم اﳌعمول بهما ،أو

به.

أن تستجيب ﰲ غياب ذلك للمقاييس اﳌعمول بها دوليا.
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وبـ ـ ـهـ ـ ـذه الصفـ ـ ـة ،يـ ـ ـلـ ـ ـزم الـ ـ ـوكـ ـ ـيـ ـ ـل بأن يضع ﲢت تصرف
اﳌصالح الوﻻئية للمناجم صنف اﻵلة اﳌتحركة اﳌوجهة
لوضعها ﰲ السوق وكل الوثائق التقنية اﳋاصة بها.

اسم الشركة :

الفصل اﳋامس
الضمانات واﳌسؤوليات
اﳌاّدة  : ٢4يج ـ ـب أن يق ـ ـدم الوكيـ ـل لفائـ ـدة الزبـ ـون ضمـ ـان

رقم التعريف اﳉبائي :

اﻵلة اﳌتحرك ـ ـة اﳉدي ـ ـدة اﳌطبـ ـق مـ ـن ط ـرف اﳌص ـّنع اﳌان ـح
شريـ ـط ـة أن يلتزم ال ـزب ـون ب ـال ـق ـي ـام ب ـاﳌراج ـع ـات ال ـدوري ـة
واحت ـرام إرش ـادات اﳌص ـّنع.
ويتعهـ ـ ـ ـد الـ ـوكي ـ ـل بالتكف ـ ـ ـل ،ﰲ إطار هـذا الضمـ ـان ،باﻵلة

الشكل القانوني :

اﳌت ـ ـح ـ ـركـ ـة اﳉديـ ـدة ال ـتي ت ـك ـون ف ـي ـه ـا نـ ـقـ ـائص الـ ـتصنـ ـيـ ـع
والعيوب الظاهرة و/أو اﳋف ـي ـة ،وك ـذا استبدال قطع الغيار
واللوازم غير الصاﳊة لﻼستعمال.

رأسمال الشركة :

اﳌاّدة  : ٢٥يجب أن تدرج شروط تنفيذ الضمان صراحة
ﰲ شهادة الضمان اﳌعدة طبقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول
بهما ،واﳌسّلمة وجوبا للزبون عند تسليم اﻵلة اﳌتحركة
اﳉديدة.

عنوان اﳌقر /التوطﲔ :

اﳌاّدة  : ٢٦كل حالة توقف لﻶلة اﳌتحركة اﳉديدة ﻷكثر
من شهر) (1ﰲ 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.

الوﻻية :

اﳌاّدة  : ٢٧يتعه ـ ـد الوكيـ ـل بضمـ ـان توفـ ـر ك ـ ـل مرجعيـ ـات
قط ـ ـع الغي ـ ـار واللـ ـ ـوازم اﻷصليـ ـ ـة ،أو ذات النوعي ـ ـة اﳌص ـ ـادق
عليها من طرف اﳌصّنع ،عﲆ مستوى مخزنه.

الهاتف :

وﰲ حالة التوقف عن النشاط أو فسخ العقد ،يلزم الوكيل
بأن يضم ـن ،ع ـب ـر شب ـك ـت ـه ل ـل ـت ـوزي ـع ،ت ـوف ـي ـر ق ـط ـع ال ـغ ـيـار
واللوازم اﻷصلية ،أو ذات النوعية اﳌصادق عليها من طرف
اﳌصّنع ﳌدة أدناها ستون ) (6٠شهرا.

الفاكس :

اﳌاّدة  : ٢٨يلـ ـ ـزم الوكي ـ ـل ،ﲢـ ـت طائل ـ ـة سح ـ ـب اﻻعتمـ ـ ـاد،
ب ـال ـت ـك ـيـف مـع كـل مـراجـعـة لـلشروط الـتـنـظـيـمـيـة اﳌرتـبـطـة
ﲟمارسة نشاط وكيل اﻵﻻت اﳌتحركة اﳉديدة.
اﳌاّدة  : ٢٩يل ـ ـزم ال ـوكيـ ـل ب ـأن يرس ـل إﱃ ال ـوزارة اﳌكلفـ ـة

البريد اﻹلكتروني :

بالصناعة ،بصفة منتظمة ،كل ﲡديد لعقود الوكالة وإيجار
اﳌنشآت وكذا السجل التجاري ،التي تنتهي صﻼحيتها.
اﳌاّدة  : 3٠يل ـزم الوكﻼء بالتصريح لدى اﳌصالح اﳌعنية

اﳌوقع اﻹلكتروني :

للوزارة اﳌكلفة بالصناعة بكل تغيير يطرأ عﲆ مستوى
شب ـكتهم للتوزيع ف ـي ـما يـخص مـنشآت الـتـخـزيـن وورشات
خدمة ما بعد البيع ومخازن قطع الغيار وكذا نقاط العرض
والبيع.

اسم ولقب اﳌسّير :

31
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البيانات اﳋاصة باﳌركبات

العﻼمة )العﻼمات(

الطراز)*(

نع اﳌانح
اسم اﳌص ّ

)* ( طراز اﻵلة واستعمالها النهائي.
)**( رمز التعريف العاﳌي للصانع ) WMIأنظر (NA ISO 37 8٠

رمز التعريف العاﳌي
نع (**) WMI
للمص ّ

مكان )أماكن التصنيع(
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منشآت الوكيل

التعيﲔ )*(

العنوان

الوﻻية

اﳌساحة )م(٢

اﳌبنية منها )م(٢

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

اسم الشركة :

عنوان اﳌقر:

الفترة  ................ :السداسي  /السنة

– استيراد وبيع اﳌركبات )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.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)*(  :الطراز واﻻستعمال النهائي.

البيع
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بطاقة تعهد

أنا اﳌوّقع أسفله )اللقب واﻻسم أو اسم الشركة( :
..............................................................................................................................................................................................
العنوان ............................................................................................................................................................................... :
رقم السجل التجاري ...........................................................................................................................................................:
رقم التعريف اﳉبائي ...................................................................................................................................................... :

 –١أصّرح
– أّنني عﲆ علم بالتنظيم الساري اﳌفعول وبنود دفتر الشروط،
– أّنني عﲆ علم بطبيعة اﳋدمات التي يجب تقديمها واﳌتطلبات الضرورية ﳌمارسة هذا النشاط.

 –٢أشهد :
– أن كل اﳌعلومات الواردة ﰲ طلب اﻻعتماد صحيحة،
– أنني عﲆ علم بأن أي تصريح كاذب سيؤدي إﱃ رفض طلبي،
– أنني أوافق عﲆ جميع شروط وكيفيات ﳑارسة نشاط وكﻼء اﳌركبات اﳉديدة.

 –3ألتزم ﲟا يأتي :
– السهر عﲆ احترام أحكام التنظيم الساري اﳌفعول اﳌتعلق ﲟمارسة نشاط وكﻼء اﳌركبات اﳉديدة ودفتر الشروط هذا،
– إعﻼم مصالح الوزارة اﳌكّلفة بالصناعة ،ﰲ أقصر اﻵجال ،بأي تعديل ﰲ اﳌعلومات الواردة ﰲ ملف طلب اﻻعتماد،
– إرسال ،ﰲ كل سداسي ،اﻹحصائيات اﳌتعلقة بتطور اﻻستثمارات والتشغيل وحجم الواردات واﳌبيعات ،وكذا القائمة
اﻻسمية للزبائن.
حّرر بـ ..............................ﰲ ..............................................
التوقيع وصفة اﳌوّقع
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التصريح بنزاهة الشخص الطبيعي

 –١التعريف باﳌصلحة اﳌتعاقدة ) :تعيﲔ اﳌصلحة اﳌتعاقدة( .........................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

 –٢اﳌوضوع ............................................................................................................................................................................. :
.....................................................................................................................................................................................................

 –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 :
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

الشكل القانوني للشركة ..............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
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 – 4تصريح اﳌكتتب :
ي أو اﳌمثلﲔ عني ،محل متابعات قضائية بسبب
أصرح بأنني لم أكن أنا شخصيا ،وﻻ أحد من اﳌستخدمﲔ لد ّ
الرشوة أو محاولة رشوة أعوان عموميﲔ.
ي أو اﳌمثلﲔ عني ،محل متابعات قضائية بسبب الرشوة أو محاولة
كنت أنا شخصيا ،أو أحد من اﳌستخدمﲔ لد ّ
رشوة أعوان عموميﲔ.
ضح طبيعة هذه اﳌتابعات ،والقرار الصادر وإرفاق نسخة من اﳊكم(
)تو ّ
...................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
أصّرح أني مطلع بأنه ﰲ حالة اكتشاف دليل ثابت عﲆ التحيز أو الفساد قبل أو أثناء أو بعد إجراءات إصدار اﻻعتماد ،دون
اﻹخﻼل باﳌتابعات القضائية ،يمكن أن يشكل سببا كافيا ﻻتخاذ أي إجراء قسري ،وﻻ سيما سحب اﻻعتماد وتسجيل
الشخص اﳌعني ﰲ قائمة اﳌتعاملﲔ اﻻقتصاديﲔ اﳌمنوعﲔ من التقدم بطلب اﳊصول عﲆ اعتماد ﳌمارسة نشاط وكﻼء
اﳌركبات اﳉديدة.

 –٥التزامات اﳌكتتب :
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
ما لنفسه أو ﻷي شخص أو كيان آخر ،مكافأة أو امتيازا مهما كانت طبيعته ،ﲟناسبة طلب اﻻعتماد.
مباشرة ،إ ّ
ألتزم ﲟكافحة كل عملية مضاربة من شأنها ﲢويل مسار اﳌركبات اﳌسّوقة من شبكات البيع اﳌسموح بها.
أشهد أن اﳌعلومات اﳌقدمة والتصريحات واﻻلتزامات اﳌتخذة اﳌذكورة أعﻼه ،صحيحة ونزيهة ،ﲢت طائلة التعّرض
لتطبيق العقوبات اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  216من اﻷمر رقم  1٥6–66اﳌؤرخ ﰲ  8يونيو سنة  1966واﳌتضمن قانون
العقوبات ،اﳌعدل واﳌتمم.
حّرر بـ...........................ﰲ ............................................

إمضاء اﳌكتتب
)اسم وصفة اﳌمضي وختم اﳌكتتب(.

