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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.
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م ـرس ـوم تـنـفـي ـذي رق ـم  24٩–22مـ ـؤّرخ ﰲ أول ذي اﳊجـة

7

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٥2–99اﳌؤرخ ﰲ

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

 28رجب عام  1٤2٠اﳌوافق  7نوفمبر سنة  1999الذي يحدد

ش ـروط م ـم ـارسـ ـة ن ـشـ ـاط إن ـجـ ـاز ال ـع ـلـ ـم ال ـوطـنـي

شروط ﳑارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وصنعه وكذلك

وكـي ـفـيـات ال ـّرق ـاب ـة ع ـﲆ مـنـجـزي ـه ومستعمليه.

الّشعـ ـار الـ ـذي يـ ـحـ ـمـ ـلـ ـه وال ـع ـل ـم اﳌصّغ ـر وك ـي ـف ـي ـات ﳑارسة

–––––––––––
ن الوزير اﻷّول،
إ ّ
– ب ـن ـاء ع ـﲆ ت ـقـري ـر وزي ـر ال ـداخـلـيـة واﳉم ـاع ـات اﳌـحلية
والتهيئة العمرانية،
– وبـ ـن ـاء ع ـﲆ ال ـدس ـتـور ،ﻻ سيـمـ ـا اﳌ ـادت ـان  ٥–112و1٤1
)الفقرة  (2منه،
– وﲟـقـتـضـى القانون رقم  1٤٥–63اﳌؤرخ ﰲ  2٥أبريل
سـن ـة  1963واﳌـتـضـمـن الـتـعـ ـريـف ﲟم ـﹽيـ ـزات العـل ـم الـ ـوطـنـي
اﳉ ـزائـري،

الّرقابة عﲆ منجزيه ومستعمليه ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– 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 ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  331–18اﳌؤرخ ﰲ
 1٤ربيع الثاني عام  1٤٤٠اﳌوافق  22ديسمبر سنة 2٠18
الذي يحدد صﻼحيات وزير الداخلية واﳉماعات اﳌـحلية
والتهيئة العمرانية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  36٥–2٠اﳌؤرخ ﰲ

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  1٥6–66اﳌؤرخ ﰲ  18صفر عام 1386

 22ربيع الثاني عام  1٤٤2اﳌوافق  8ديسمبر سنة  2٠2٠الذي

اﳌـوافـق  8يـونـي ـو سـنـة  1966واﳌتضمـن ق ـانـون الـع ـقـوبـات،

يحدد شروط اﻹعفاء من تقدﱘ شهادة اﳉنسية وصحيفة

اﳌعّدل واﳌتّمم،

السوابق القضائية ﰲ اﳌلفات اﻹدارية،

– وﲟ ـقـتـضى اﻷمـ ـر رقـ ـم  ٥9–7٥اﳌ ـ ـؤرخ فـي  2٠رم ـض ـان
عام  139٥اﳌوافق  26سبتمبر سنة  197٥واﳌتضمن القانون

يرسم ما يأتي :
الفصل اﻷول

التجاري ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

أحكام عامة

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠2–٠٤اﳌؤرخ ﰲ  ٥جمادى اﻷوﱃ
عام  1٤2٥اﳌوافق  23يونيو سنة  2٠٠٤الذي يحدد القواعد

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تـطـب ـيـق ـا ﻷح ـك ـام اﳌ ـادة  ٥م ـن اﳌ ـرس ـوم
الرئاسي رقم  36٥–97اﳌؤرخ ﰲ  2٥جمادى اﻷوﱃ عام 1٤18

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

اﳌوافق  27سبتمبر سنة  1997واﳌتعلق بشروط استعمال

عام  1٤2٥اﳌوافق  1٤غشت سنة  2٠٠٤واﳌتعلق بشروط

العلم الوطني ،يهدف هذا اﳌرسوم إﱃ ﲢديد شروط ﳑارسة

ﳑارسة اﻷنشطة التجارية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

نشاط إنجاز العلم الوطني وكيفيات الرقابة عﲆ منجزيه

اﳌطبقة عﲆ اﳌمارسات التجارية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وﲟقتضى القانون رقم  1٠–11اﳌؤرخ ﰲ  2٠رجب عام 1٤3 2
اﳌوافق  22يونيو سنة  2٠11واﳌتعلق بالبلدية ،اﳌعّدل
واﳌتّمم،

ومستعمليه.
اﳌاّدة  : 2تـطـب ـق أحـك ـام هـ ـذا اﳌ ـرس ـوم عـﲆ الـعلـم الوطني
والّشعار الذي يحمله والعلم اﳌصّغر.
الفصل الثاني

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠7–12اﳌؤرخ ﰲ  28ربيع اﻷول
عام  1٤33اﳌوافق  21فبراير سنة  2٠12واﳌتعلق بالوﻻية،
– وﲟـقتضى اﳌرسوم رقم  2٤9–63اﳌ ـؤرخ فـي  1٠ي ـول ـيـو
سـنـة  1963واﳌـتضـمـن التـعـ ـريـف ﲟم ـيـزات الشـع ـار الـحام ـل
للعلم الوطني،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  36٥–97اﳌؤرخ ﰲ
 2٥جمادى اﻷوﱃ عام  1٤18اﳌوافق  27سبتمبر سنة 1997
واﳌتعلق بشروط استعمال العلم الوطني ،ﻻ سيما اﳌادة ٥
منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  27٥–21اﳌؤرخ ﰲ
 19ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،

شروط ﳑارسة نشاط إنجاز العلم الوطني
اﳌاّدة  : ٣تخضع ﳑارسة نشاط إنجاز العلم الوطني إﱃ
اﳊصول عﲆ رخصة يسّل ـمها الواﱄ اﳌختص إقليميا.
اﳌاّدة  : 4يشترط ﰲ اﻷشخاص الطبيعيﲔ واﳌعنويﲔ
طالبي رخصة ﳑارسة نشاط إنجاز العلم الوطني ،ما يأتي :
– اﳉنسية اﳉزائرية،
– التمتع باﳊقوق اﳌدنية،
– الـ ـخـض ـوع للـ ـق ـانـ ـون اﳉ ـزائ ـري ،ب ـالـنـسـب ـة لﻸشخـاص
اﳌعنويﲔ.
اﳌاّدة  : 5يجب عﲆ صاحب الطلب أن تتوفر لديه .زيادة

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281–21اﳌؤرخ ﰲ

عﲆ الشروط اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ٤أعﻼه ،محﻼت

 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق 7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن

تـ ـت ـﻼءم م ـع ال ـنشاط وﲟساح ـة م ـن ـاسب ـة تسم ـح ب ـاﳌم ـارسة

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

اﳌﻼئمة للنشاط ،ومجهزة بأدوات التصميم اﳌناسبة.
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الفصل الثالث
إجراءات الترخيص
ﲟمارسة نشاط إنجاز العلم الوطني
اﳌاّدة  : 6يودع ملف طلب رخصة ﳑارسة نشاط إنجاز
الـع ـل ـم ال ـوطـنـي فـي نـسـخ ـة ورق ـي ـة ل ـ ـدى اﳌـصـلـحـة اﳌـك ـلـ ـف ـة
بـالتـنـظـيم فـي ب ـل ـدي ـة م ـكـان وج ـود اﳌـحـل اﳌـزم ـع م ـم ـارس ـة
النشاط فيه ،مقابل وصل إيداع.

ي•ـحّول رئيس اﳌجلس الشعبي البلدي ملف الطعن ،فورا،
إﱃ الواﱄ للبت فيه.
يفصل الواﱄ ﰲ الطعن ﰲ أجل ﻻ يتجاوز عشرة ) (1٠أيام،
ابتداء من تاريخ استﻼمه ،ويبّلغ إﱃ اﳌعني عن طريق رئيس
اﳌجلس الشعبي البلدي.
اﳌاّدة  : ١0الرخصة شخصية وغير قابلة للتنازل.
يحدد نموذج الرخصة ﰲ اﳌلحق الثاني بهذا اﳌرسوم.

ﻻ يسّلم الوصل إﻻ بعد التأّكد من مطابقة اﳌلف.
ﻻ يمكن أن يحل الوصل محل رخصة اﻻستغﻼل.
يشتمل ملف طلب الرخصة عﲆ الوثائق اﻵتية :

الفصل الرابع
كيفيات الرقابة عﲆ منجزي العلم الوطني ومستعمليه
الفرع اﻷول

أ– بالنسبة لﻸشخاص الطبيعيﲔ :

اللجنة الوطنية للعلم الوطني

– اسـتـمـارة طـلـب ال ـرخصـة مـطـابـقـة للنموذج اﳌنصوص
– نسخة من سند اﳌلكية أو عقد إيجار اﳌـحل،

اﳌاّدة  : ١١تـنش ـأ ﳉنـة وطـنـيـة للـعـلـم الـوطـني تـكـّل ـف
بالّسهر عﲆ ضمان حماية العلم الوطني واﳌـحافظة عليه ﰲ

– نسخة من الشهادات أو اﻹجازات التي تثبت الكفاءة

مجال إنجازه واستعماله .وﰲ هذا اﻹطار ،تكلف ﲟا يأتي :

عليه ﰲ اﳌلحق اﻷّول بهذا اﳌرسوم،

اﳌهنية ﳌمارسة هذا النشاط.
ب– بالنسبة لﻸشخاص اﳌعنويﲔ :
– استمارة طلب الرخصة مطابقة للنموذج اﳌنصوص
عليه ﰲ اﳌلحق اﻷّول بهذا اﳌرسوم،
– نسخة من القانون اﻷساسي،
– نسخة من سند اﳌلكية أو عقد إيجار اﳌـحل،
– نسخة من الشهادات أو اﻹجازات التي تثبت الكفاءة
اﳌهنية ﳌمارسة هذا النشاط بالنسبة للمسّير.
اﳌاّدة  : 7ي ـرس ـل رئي ـس اﳌجـل ـس الشـعـبـي البـلـدي م ـلـف
ط ـلـب ال ـرخـصـة اﳌـ ـذك ـور فـي اﳌـادة  6أع ـﻼه ،ف ـورا ،إﱃ ال ـواﱄ
اﳌخـتـص إقـلـيمـيـا ،ال ـذي ي ـرسلـه بـ ـدوره ،ف ـورا ،إﱃ أع ـضـاء
اللجنة الوﻻئية للعلم الوطني اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  1٤أدناه.
اﳌاّدة  : ٨ي ـجـب عـ ـﲆ اللـج ـنة ال ـوﻻئـيـة إبداء رأيها ﰲ أجل

– اقتراح تدابير وتقدﱘ توجيهات ﰲ مجال إنجاز العلم
الوطني واستعماله،
– إعداد بطاقية وطنية ﳌنجزي العلم الوطني ،والسهر
عﲆ ﲢيينها بصفة دورية،
– تنسيق نشاط اللجان الوﻻئية ومتابعتها،
– السه ـر ع ـﲆ احـتـرام اﳌنـج ـزي ـن اﳌميزات التقنية للعلم
الوطني طبقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما،
– السهـ ـر عﲆ احـ ـتـ ـرام اﳌؤسسات والـ ـهـ ـيئ ـات ال ـوط ـن ـي ـة
واﻹدارات اﳌركزية لشروط وكيفيات استعمال العلم الوطني،
وتقدﱘ تقارير للوزير اﳌكلّف بالداخلية ﰲ حالة اﻹخﻼل
بذلك.
اﳌاّدة  : ١2تتشكل اللجنة الوطنية للعلم الوطني من :

ﻻ يتجاوز عشرين ) (2٠يوما ،ابتداء من تاريخ استﻼم ملف

– الوزير اﳌكلف بالداخلية أو ﳑثله ،رئيسا،

الطلب.

– ﳑثل عن الوزير اﳌكلف بالشؤون اﳋارجية ،عضوا،

ت الواﱄ بناء عﲆ رأي هذه اللجنة ،ﰲ طلب الرخصة
يب ّ
بالقبول أو الرفض ﰲ أجل ﻻ يتجاوز عشرة ) (1٠أيام ،ابتداء

– ﳑثل عن الوزير اﳌكلف باﳌجاهدين ،عضوا،

من تاريخ استﻼم الرأي.
يبلّغ قرار الواﱄ اﳌتضمن الترخيص ﲟمارسة النشاط
أو رفض الطلب إﱃ اﳌعني ،فورا ،عن طريق رئيس اﳌجلس

– ﳑثل عن الوزير اﳌكلف بالتربية الوطنية ،عضوا،
– ﳑثل عن الوزير اﳌكلف بالتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ،
عضوا،

الشعبي البلدي اﳌعني.

– ﳑثل عن الوزير اﳌكلف بالرقمنة ،عضوا،

اﳌاّدة  : ٩ﰲ حالة رفض طلب الرخصة ،يجب أن يكون
الرفض معلﻼ.

– ﳑثل عن الوزير اﳌكلف بالتجارة ،عضوا،

يمكن صاحب طلب الرخصة تقدﱘ طعن لدى اﳌصلحة
اﳌكلفة بالتنظيم ﰲ البلدية ﰲ أجل ثمانية ) (8أيام ،ابتداء
من تاريخ تبليغ الرفض ،مرفقا بجميع عناصر اﳌعلومات
والوثائق التبريرية.

– ﳑثل عن اﳌديرية العامة لﻸمن الوطني ،عضوا،
– ﳑثل عن قيادة الدرك الوطني ،عضوا.
اﳌاّدة  : ١٣يحدد تنـظـي ـم الـلـجـنـة ال ـوطـنـيـة للـعـلم الوطني
وعملها ﲟوجب قرار من الوزير اﳌكّلف بالداخلية.
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اﳌاّدة  : ١4تنشأ ﳉنة وﻻئية للعلم الوطني تكلّف بالسهر

صر
اﳌاّدة  : ١٨يمكن الواﱄ توجيه إعذار إﱃ الشخص اﳌق ّ

عﲆ ضمان حماية العلم الوطني واﳌـحافظة عليه ﰲ مجال

ﰲ شروط إنجاز العلم الوطني أو القيام بالسحب اﳌؤقت

إنجازه واستعماله عﲆ مستوى الوﻻية.

أو النهائي للرخصة بناء عﲆ تقرير اللجنة الوﻻئية للعلم

اﳌاّدة  : ١5ت ـك ـل ـف الـلـجـنـ ـة ال ـوﻻئـي ـة للـعـلـم ال ـوطنـي عـﲆ
اﳋصوص ﲟا يأتي :
– تنفيذ توجيهات اللجنة الوطنية للعلم الوطني،
– إبداء الرأي ﰲ ملفات طلبات رخص ﳑارسة نشاط
إنجاز العلم الوطني،
سسات والهيئات واﻹدارات اﳌلزمة باستعمال
– إحصاء اﳌؤ ّ
العلم الوطني عﲆ مستوى الوﻻية طبقا للتنظيم اﳌعمول به،
– مسك بطاقية منجزي العلم الوطني الناشطﲔ عﲆ
مستوى الوﻻية ،والسهر عﲆ ﲢيينها،
– السهر عﲆ احترام اﳌنجزين اﳌميزات التقنية للعلم
الوطني طبقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما،
– السه ـ ـر عﲆ اح ـ ـت ـ ـرام اﳌؤسسات وال ـ ـهـ ـيئـ ـات واﻹدارات
اﳌعنية عﲆ مستوى الوﻻية لشروط وكيفيات استعمال
العلم الوطني،
– مراقبة منجزي ومستعمﲇ العلم الوطني عﲆ مستوى
الوﻻية ،من خﻼل تنظيم زيارات دورية،
– إرسال تقارير إﱃ الواﱄ ﰲ حالة اﻹخﻼل بالشروط
اﳌطلوبة ﰲ إنجاز واستعمال العلم الوطني ﻻتخاذ التدابير

الوطني.
اﳌاّدة  : ١٩تعلق رخصة اﳌمارسة ،مؤّقتﹰا ،ﳌدة ﻻ تتجاوز
ثﻼثة ) (3أشهر ﰲ حالة عدم تقدﱘ التسهيﻼت للجنة الوﻻئية
عند ﳑارسة رقابتها.
اﳌاّدة  : 20تسحب رخصة اﳌمارسة نهائيا ﰲ اﳊاﻻت
اﻵتية :
– اﻹخﻼل بأحد شروط منح الرخصة،
– عدم رفع التحفظات بعد انتهاء فترة التوقيف اﳌؤقت
للنشاط،
– عدم احترام اﳌواصفات التقنية للعلم الوطني،
– التصفية القضائية،
– التخﲇ اﻹرادي عن ﳑارسة النشاط.
اﳌاّدة  : 2١ي ـشـطـب اﻷشخـاص الـ ـذين تـم سـحب رخصـهـ ـم
نهائيا من بطاقيات منجزي العلم الوطني.
اﳌاّدة  : 22فـي حـالـة رفض طلب منح الرخصة أو ﰲ حالة
السحب الـ ـنـ ـه ـائي ،ي ـل ـزم اﳌع ـني ب ـط ـلب شط ـب ـه م ـن السج ـل
التجاري ﰲ أجل خمسة عشر ) (1٥يوما ،ابتداء من تاريخ
تبليغ الرفض أو السحب النهائي للرخصة.
الفصل اﳋامس

اﳌﻼئمة،

أحكام خاصة وخـت ـامية

– إرسال تقارير ،كل ثﻼثة ) (3أشهر ،عن نشاطاتها إﱃ
اللجنة الوطنية.
اﳌاّدة  : ١6تتشكل اللجنة الوﻻئية للعلم الوطني من :
– الواﱄ أو ﳑّثله ،رئيسا،
– مدير التنظيم والشؤون العامة للوﻻية ،عضوا،
– مدير اﳌجاهدين للوﻻية ،عضوا،
– مدير التربية الوطنية للوﻻية ،عضوا،
– مدير التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ للوﻻية ،عضوا،

اﳌاّدة  : 2٣يمـك ـن ص ـاح ـب الطـلـب الـقـي ـام بـكـل اﻹج ـراءات
اﳌنصوص عليها ﰲ هذا اﳌرسوم اﳌتعلقة بإيداع ملف
طلب اﳊصول عﲆ الرخصة وكذا الطعن ﰲ حالة الرفض،
عبر اﳌنصة اﻹلكترونية اﳌخصصة لهذا الغرض ،مقابل
وصل إيداع يستلمه اﳌعني بعد التأكد من مطابقة اﳌلف.
اﳌاّدة  : 24ت ـل ـغى ك ـ ـل اﻷحـك ـ ـام الـمـخ ـال ـفـ ـة لـهـ ـذا اﳌرسوم،
ﻻ س ـيـمـ ـا من ـه ـا اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٥2–99اﳌؤرخ ﰲ
 28رجب عام  1٤2٠اﳌوافق  7نوفمبر سنة  1999الذي يحدد
شروط ﳑارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وصنعه وكذلك

– مدير التجارة للوﻻية ،عضوا،

الّشعـ ـار الـ ـذي يـ ـحـ ـمـ ـلـ ـه وال ـع ـل ـم اﳌصّغ ـر وك ـي ـف ـي ـات ﳑارسة

– رئيس أمن الوﻻية ،عضوا،

الّرقابة عﲆ منجزيه ومستعمليه.

– قائد اﳌجموعة اﻹقليمية للدرك الوطني ،عضوا.
تت ـوﱃ أم ـان ـة الـلـجـنـة ،اﳌصـلـحـة اﳌـكـّل ـفة بـالـتنـظـيم ع ـﲆ
مستوى الوﻻية.
اﳌاّدة  : ١7ي ـحدد تنظيم اللجنة الوﻻئية للعلم الوطني
وسيرها ﲟوجب قرار من الوزير اﳌكّلف بالداخلية.

اﳌادة  : 25ي ـنـشـ ـر هـ ـذا اﳌـرس ـوم فـي اﳉ ـري ـ ـدة ال ـّرسـمّيـة
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
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 إنجاز العلم الوطني
Formulaire de demande d'autorisation d'exercice
de l'activité de confection de l'emblème national

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

 وألتزم، وأتعهد بتقدﱘ أي وثيقة ﻹثباتها حال طلبها،أصّرح بشرﰲ أن اﳌعلومات اﳌبّينة أعﻼه صحيحة
.بحماية العلم الوطني واﳌـحافظة عليه من خﻼل احترام اﻷحكام التشريعية والتنظيمية اﳌتعلقة به
Je déclare sur l’honneur la véracité des informations susvisées, je m’engage à fournir tout document
justiﬁcatif demandé. Je m’engage à protéger et à préserver l'emblème national en respectant les
dispositions législatives et réglementaires y afférentes.

Date : ..................................

........................... : التاريخ

Lu et approuvé,

،قرئ وصودق عليه

Signature

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 الطبيعي أو مقر الشركة3)
.ﰲ حالة الشخص اﳌعنوي

 ١2ذو اﳊجة عام  ١44٣هـ
 ١١يوليو سنة  2022م
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وﻻية ……….………………… :

قرار رقم  .................مؤّرخ ﰲ  .....................يتضّمن منح رخصة ﳑارسة نشاط إنجاز العلم الوطني

ن الواﱄ،
إ ّ

– ﲟـقـتـض ـى اﳌرسوم الرئاسي رقم  .................اﳌؤرخ ﰲ  ...........................اﳌوافق  ...............................واﳌتضمن
تعﲔ السيد  ......................واﱄ وﻻية ...............................
– 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 ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟق ـتـض ـ ـى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤9-22اﳌ ـؤّرخ ﰲ أول ذي اﳊجة عام  1٤٤3اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠22الذي
يحدد شروط ﳑارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وكيفيات الرقابة عﲆ منجزيه ومستعمليه،
– وبناء عﲆ الطلب اﳌقّدم من طرف  ............................................بتاريخ ....................................................
– وبناء عﲆ محضر اجتماع اللجنة الوﻻئية للعلم الوطني ،اﳌنعقد بتاريخ ................................................
يقّرر ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌاّدة  3من اﳌرسوم الّتنفيذي رقم  2٤9-22اﳌؤرخ ﰲ أول ذي اﳊجة عام 1٤٤3
اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠22واﳌذكور أعﻼه ،ﲤنح رخصة ﳑارسة نشاط إنجاز العلم الوطني لفائدة ): (1
...............................................................................................................................................................
– مقر الشركة )................................................................................................................................. : (2
– مكان ﳑارسة النشاط ...................................................................................................................... :
اﳌاّدة  : 2تقدم هذه الرخصة وجوبا عند كل عملية مراقبة تقوم بها اﳌصالح اﳌخّولة قانونـا.

حّرر بـ ،.................ﰲ............................
اﳋتم واﻹمضاء

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