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اﻻثنﲔ  ١2ذو اﳊجة عام  ١44٣هـ

السنة التاسعة واﳋمسون

اﳌوافق  ١١يوليو سنة  2022م

تحرير
اﻹدارة وال ّ

اﳉزائر

مة للحكـومة
اﻷمانة العا ّ

تونس

اﻻشتراك
ي
سنو ّ

بلدان خارج دول
اﳌغرب العربي

اﳌغرب

WWW.JORADP.DZ

ليبيا

ال ّ
طبع واﻻشتراك

موريطانيا

اﳌطبعة الّرسمّية

سنة

سنة

ية...........................
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 10٩0,00د.ج

 2675,00د.ج

الفاكس ٠23.٤1.18.76

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

حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص.ب  - 376اﳉزائر  -مـحطة
الهاتف  ٠23.٤1.18.89 :إﱃ 92

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.

 ١2ذو اﳊجة عام  ١44٣هـ
 ١١يوليو سنة  2022م
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مراسيم تنظيمّيـة
م ـرس ـوم تـنـفـي ـذي رق ـم  24٨–22مـ ـؤّرخ ﰲ أول ذي اﳊجة

– وبـمقـتضى اﳌ ـرسـوم الرئاسي رقم  27٥–21اﳌؤرخ ﰲ

عـ ـام  ١44٣الـ ـم ـوافـ ـق  ٣0يـ ـون ـيـ ـو س ـن ـة  ،2022يـ ـعـ ـدل

 19ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن

ويتـمـم اﳌرسوم التنفيذي رقم  427–٩6اﳌؤرخ ﰲ

تعيﲔ الوزير اﻷول،

 ١٩رجـ ـب عـ ـام  ١4١7ال ـمـ ـوافـق  ٣0نوفمبر سنة ١٩٩6
الـ ـذي يـحـدد ش ـروط مـم ـارسة نشاط صنع الطوابع
واﻷختام.

– وﲟقتضى اﳌ ـرس ـوم ال ـرئ ـاسي رقم  281–21اﳌؤرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق 7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن

–––––––––––

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنف ـيـذي رق ـم  ٤27–96اﳌؤرخ ﰲ

ن الوزير اﻷّول،
إ ّ

 19رجب عام  1٤17اﳌوافق  3٠نوفمبر سنة  1996الذي يحدد

– ب ـنـ ـاء ع ـﲆ ت ـق ـريـ ـر وزي ـر الـداخـلـية واﳉم ـاع ـات اﳌـحلية

شروط ﳑارسة نشاط صنع الطوابع واﻷختام،

والتهيئة العمرانية،
– وب ـن ـاء ع ـﲆ ال ـدسـت ـور ،ﻻ س ـيـم ـا الـمـادتـ ـان  ٥–112و1٤1
)الفقرة  (2منه،

– وﲟـقـتـضـى اﳌـرسـوم التنـفـيـذي رقم  23٤–1٥اﳌؤرخ ﰲ
 1٤ذي القعدة عام  1٤36اﳌوافق  29غشت سنة  2٠1٥الذي
يحدد شروط وكيفيات ﳑارسة اﻷنشطة واﳌهن اﳌنظمة
اﳋاضعة للتسجيل ﰲ السجل التجاري ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وﲟ ـقـتـضى ال ـقـان ـون رق ـم  123–6٤اﳌ ـؤرخ ﰲ  1٥أبريل
سنة  196٤واﳌتعلق بختم الدولة،

– وﲟـقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم التـنف ـيذي رقـم  331–18اﳌؤرخ ﰲ
 1٤ربـي ـع ال ـثـانـي ع ـام  1٤٤٠الـم ـوافـق  22ديسـمـبـر سـنـة 2٠18

– وﲟـقـتـضى اﻷم ـر رقم  1٥٥–66اﳌؤرخ ﰲ  18صفر عام 1386
اﳌ ـواف ـق  8ي ـونـي ـو سـنـة  1966واﳌتـضـمن ق ـان ـون اﻹج ـراءات

ال ـذي يـحـدد صـﻼحـيـات وزي ـر ال ـداخـلـية واﳉماعات اﳌ ـحـلـية
والتهيئة العمرانية،

اﳉزائية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟـقـتـضـى اﳌ ـرسـوم التـنفيذي رقم  36٥–2٠اﳌؤرخ ﰲ
– وﲟـقـتـضى اﻷمـر رقـم  1٥6–66اﳌؤرخ ﰲ  18صفر عام 1386

 22ربيع الثاني عام  1٤٤2اﳌوافق  8ديسمبر سنة  2٠2٠الذي

اﳌ ـواف ـق  8ي ـون ـي ـو سـنـة  1966واﳌتض ـمـن ق ـانون العقوبات،

يـحدد شـروط اﻹعـف ـاء مـن تقدﱘ شهادة اﳉنسية وصحيفة

اﳌعّدل واﳌتّمم،

السوابق القضائية ﰲ اﳌلفات اﻹدارية،

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠8–٠٤اﳌؤرخ ﰲ  27جمادى الثانية

يرسم ما يأتي :

ع ـام  1٤2٥اﳌـواف ـق  1٤غـش ـت سـنـة  2٠٠٤واﳌتعـلـق بـشـروط
ﳑارسة اﻷنشطة التجارية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟـقـت ـ ـضـ ـى ال ـقـ ـان ـ ـون رقـ ـم  1٠–11اﳌـ ـؤرخ فـي  2٠رجـ ـب
عام  1٤32اﳌوافق  22يونيو سنة  2٠11واﳌتعلق بالبلدية،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟـقـتضى القانون رقم  ٠7–12اﳌؤرخ ﰲ  28ربيع اﻷول
عام  1٤33اﳌوافق  21فبراير سنة  2٠12واﳌتعلق بالوﻻية،

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يعّدل هذا اﳌرسوم ويتّمم أحكام اﳌرسوم
التنفيذي رقم  ٤27–96اﳌؤرخ ﰲ  19رجب عام  1٤17اﳌوافق
 3٠نوفمبر سنة  1996الذي يحدد شروط ﳑارسة نشاط
صنع الطوابع واﻷختام.
اﳌاّدة  : 2تعّدل وتتمم أحكام اﳌادتﲔ  3و ٤من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  ٤27–96اﳌؤرخ ﰲ  19رجب عام  1٤17اﳌوافق
 3٠نوفمبر سنة  1996واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :
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“اﳌاّدة  : 3يشتمل ملف طلب الرخصة عﲆ الوثائق اﻵتية :
بالنسبة لﻸشخاص الطبيعيﲔ :
– استمارة طلب الرخصة مطابقة للنموذج اﳌنصوص
عليه ﰲ اﳌلحق اﻷّول بهذا اﳌرسوم،
– نسخة من سند اﳌلكية أو عقد إيجار اﳌـحل.
بالنسبة لﻸشخاص اﳌعنويﲔ :
– استمارة طلب الرخصة مطابقة للنموذج اﳌنصوص
عليه ﰲ اﳌلحق اﻷّول بهذا اﳌرسوم،

 ١2ذو اﳊجة عام  ١44٣هـ
 ١١يوليو سنة  2022م

ُيبلّغ قرار الواﱄ اﳌتضمن الترخيص ﲟمارسة النشاط
أو رفض الطلب إﱃ اﳌعني ،فوﹰرا ،عن طريق رئيس اﳌجلس
الشعبي البلدي.
يحدد نموذج القرار اﳌتضمن الترخيص ﲟمارسة النشاط
ﰲ اﳌلحق الثاني بهذا اﳌرسوم”.
“اﳌاّدة  ٤مكرر  : 3ﰲ حالة رفض طلب الرخصة ،يجب أن
ﻼ.
يكون الرفض معّل 
يمكن صاحب الطلب تقدﱘ طعن لدى اﳌصلحة اﳌكلفة
بالتنظيم عﲆ مستوى البلدية ﰲ أجل ثمانية ) (8أيام ابتداء
من تاريخ تبليغ الرفض ،مرفقا بجميع عناصر اﳌعلومات

– نسخة من القانون اﻷساسي،
– نسخة من سند اﳌلكية أو عقد إيجار اﳌـحل “.
“اﳌاّدة  : ٤يودع ملف طلب الرخصة ﰲ نسخة ورقية لدى
اﳌصلحة اﳌكّلفة بالتنظيم عﲆ مستوى بلدية مكان اﳌـحل
اﳌزمع ﳑارسة النشاط فيه  ،مقابل وصل إيداع “.
اﳌاّدة  : ٣يتم ـم اﳌـرسوم التنفيذي رقم  ٤27–96اﳌؤرخ
فـي  19رجـ ـب عـ ـام  1٤17ال ـم ـوافـ ـق  3٠نـ ـوف ـمـب ـر سـنـة 1996

والوثائق التبريرية.
يحول رئيس اﳌجلس الشعبي البلدي ملف الطعن ،فورا،
إﱃ الواﱄ للبت فيه.
يفصل الواﱄ ﰲ طلب الطعن ﰲ أجل ﻻ يتجاوز عشرة )(1٠
أيام ،ابتداء من تاريخ استﻼم الطعن .ويبّلغ الّرد إﱃ اﳌعني
عن طريق رئيس اﳌجلس الشعبي البلدي”.
“اﳌ ـادة  ٥مكرر  :الرخصة شخصية وغير قابلة للتنازل“.

واﳌ ـذكـ ـور أع ـﻼه ،بـ ـ ـم ـواد  ٤م ـكـ ـرر و ٤مـكـ ـرر  1و ٤م ـك ـ ـرر 2
و ٤مكرر  3و ٥مكرر و 1٥مكـ ـرر و 1٥مكرر ،1وﲢّرر كما يأتي :

“اﳌاّدة  1٥مكرر  :يمكن صاحب الطلب القيام بكل اﻹجراءات
اﳌنصوص عليها ﰲ هذا اﳌرسوم اﳌتعلقة بإيداع ملف

“اﳌاّدة  ٤مكرر  :ي ـرسـل مـلـف الطـلـب اﳌ ـذكـور ﰲ اﳌاّدة 3

طلب اﳊصول عﲆ الرخصة أو الطعن ﰲ حالة الرفض ،عبر

أع ـ ـﻼه م ـ ـن ق ـبـ ـل رئي ـس اﳌـجـلـ ـس الشـعـ ـبي الـبلـ ـدي ،ف ـ ـورا،

صـة اﻹلكترونية اﳌخصصة لهذا الغرض ،مقابل وصل
اﳌن ّ

إﱃ مصالح اﻷمن اﳌختصة إقليميا ﻹبداء الرأي.

إيداع يستلمه اﳌعني بعد التأكد من مطابقة اﳌلف”.

تبدي هذه اﻷخيرة رأيها ﰲ أجل عشرين ) (2٠يوما ابتداء

“ اﳌاّدة  1٥مكرر : 1فـي حـ ـالـ ـة رف ـض طـل ـب مـنـح الرخ ـصـة

من تاريخ استﻼم اﳌلف .وعند انقضاء هذا اﻷجل ،يعد عدم

أو ﰲ حالة سحبها النهائي ،يلزم اﳌعني بطلب شطبه من

الرد ﲟثابة رأي بعدم اﳌعارضة”.

السجل التجاري ﰲ أجل خمسة عشر ) (1٥يوما ،ابتداء من
تاريخ تبليغ الرفض أو السحب النهائي للرخصة” .

“اﳌاّدة  ٤مكرر  : 1ي•ـحّول رئيس اﳌجلس الشعبي البلدي
ملف طلب الرخصة ،فورا ،إﱃ الواﱄ مرفقا بآراء اﳌصالح
اﻷمنية اﳌستشارة”.
“اﳌاّدة  ٤مكرر  : 2يفصل الواﱄ ﰲ طلب الرخصة بالقبول
أو بالرفض ﰲ أجل ﻻ يتجاوز عشرة ) (1٠أيام ،ابتداء من
تاريخ استﻼم اﳌلف.

اﳌادة  : 4ي ـنـشـر ه ـذا اﳌ ـرسـوم ف ـي اﳉ ـريـ ـدة الّرسـ ـمـ ـّية
للجمهورية اﳉزائرية الديمقراطية االشعبية.
حّرر باﳉزائر ﰲ أول ذي اﳊجة عام  1٤٤3اﳌوافق  3٠يونيو
سنة .2٠22
أيمن بن عبد الرحمان

 هـ١44٣  ذو اﳊجة عام١2
 م2022  يوليو سنة١١
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اﳌلحق اﻷّول

اﳉمهوري ـ ـ ـة اﳉزائريـ ـ ـ ـة الديمقراطيـ ـ ـ ـة الشعبيـ ـ ـ ـ ـة
وزارة الداخلية واﳉماعات اﳌـحلية والتهيئة العمرانية
Wilaya : .........................................
Daïra : ............................................
Commune : .....................................

......................................
: وﻻية
..................................... : دائرة
......................................
: بلدية

استمارة طلب رخصة ﳑارسة نشاط صنع الطوابع واﻷختام
Formulaire de demande d’autorisation d’exercice de l’activité de confection de cachets
et de griffes de signature
Personne morale شخص معنوي

Personne physique شخص طبيعي

Nom et prénom (1) : ........................................................................................................................ : (1) اﻻسم واللقب
Dénomination (2) :.................................................................................................................................. : (2) التسمية
Nom et prénom du gérant :........................................................................................................... : اسم ولقب اﳌسير
Numéro d’identité national : .................................................................................................. : رقم التعريف الوطني
Date et lieu de naissance : ....................................................................................................... : تاريخ ومكان اﻻزدياد
Nom et prénom de la mère :........................................ :  اسم ولقب اﻷمPrénom du père........................... : اسم اﻷب
Nationalité :.................................................................................................................................................. : اﳉنسية
Adresse(3) : ................................................................................................................................................ : (3)العنوان
Adresse du lieu d’exercice :.................................................................................................... : عنوان مكان اﳌمارسة
Numéro de téléphone :............................................................................................................................. : رقم الهاتف

.أصّرح بشرﰲ أن اﳌعلومات اﳌبّينة أعﻼه صحيحة وأتعهد باحترام التشريع والتنظيم الساريي اﳌفعول

Je déclare sur l’honneur la véracité des informations susvisées, et je m’engage à respecter la législation et la réglementation
en vigueur.

Date : ...............................
Lu et approuvé,
Signature

.......................... : التاريخ
،قرئ وصودق عليه
اﻹمضاء

(1) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique.

.( ﰲ حالة الشخص الطبيعي1)

(2) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale.

.( ﰲ حالة الشخص اﳌعنوي2)

(3) Adresse personnelle lorsqu’il s’agit d’une personne physique

ou le siège social lorsqu’il s’agit d’une personne morale.

( العنوان الشخصي ﰲ حالة الشخص الطبيعي3)
.أو مقر الشركة ﰲ حالة الشخص اﳌعنوي
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 ١2ذو اﳊجة عام  ١44٣هـ
 ١١يوليو سنة  2022م

اﳌلحق الثاني
اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية

وﻻية ..................... :

قرار رقم  .........مؤّرخ ﰲ  ،...............................يتضّمن منح رخصة ﳑارسة نشاط صنع الطوابع واﻷختام.

ن الواﱄ،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقـم  ................اﳌؤّرخ ﰲ  .....................اﳌوافق  ....................واﳌتضمن تعيﲔ
السّيد  ...............واﱄ وﻻية ..............................
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤27-96اﳌؤرخ ﰲ  19رجب عام  1٤17اﳌوافق  3٠نوفمبر سنة  1996الذي يحدد
شروط ﳑارسة نشاط صنع الطوابع واﻷختام ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  23٤-1٥اﳌؤرخ ﰲ  1٤ذي القعدة عام  1٤36اﳌوافق  29غشت سنة  2٠1٥الذي
يحدد شروط وكيفيات ﳑارسة اﻷنشطة واﳌهن اﳌنظمة اﳋاضعة للتسجيل ﰲ السجل التجاري ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وبناء عﲆ الطلب اﳌقّدم من طرف  .....................بتاريخ ...........................................................................................
– وبناء عﲆ مراسلة رئيس اﳌجلس الشعبي البلدي لبلدية ......................................ﲢت رقم ................................
بتاريخ  .....................................................اﳌتضمنة ﲢويل ملف طلب الرخصة ورأيه وكذا آراء اﳌصالح اﳌستشارة،
يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تـط ـب ـي ـق ـا ﻷحـك ـام اﳌادة  2من اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤27-96اﳌؤرخ ﰲ  19رجب عام  1٤17اﳌوافق
 3٠نوفمبر سنة  1996واﳌذكور أعﻼه ،ﲤنح رخصة ﳑارسة نشاط صنع الطوابع واﻷختام ،لفائدة ): (1
.....................................................................................................................................................
– مقر الشركة )..................................................................................................................... : (2
– مكان ﳑارسة النشاط .......................................................................................................... :
اﳌاّدة  : 2تقدم هذه الرخصة وجوبا عند كل عملية مراقبة تقوم بها اﳌصالح اﳌخولة قانونا.

حرر بـ ،.................ﰲ............................
اﳋتم واﻹمضاء

) (1ذكر اسم ولقب صاحب الطلب ﰲ حالة الشخص الطبيعي أو تسمية الشركة ﰲ حالة الشخص اﳌعنوي.
) (2ﰲ حالة الشخص اﳌعنوي.

