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قرار وزاري مشترك مؤرخ ﰲ  20ربيع الثاني عام
 ١4٣٩اﳌوافق  ٨يناير سنة  ،20١٨يتضمن اﳌوافقة
عﲆ دفتر اﻷعباء النموذجي الذي يحدد شروط
وكيفيات اﳊصول عﲆ اﳊصص أو أجزائها.

اﳌلحق
دفـتر اﻷعباء النموذجي الذي يحّدد شروط وكيفيات
اﳊصول عن طريق اﳌزاد عﲆ اﳊصص أو أجزائها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اﳌوضوع

ن وزير التجارة،
إ ّ

اﳌ ـ ـ ـ ـادة اﻷوﱃ  :يحدد دفـتـ ـ ـ ـ ـ ـر اﻷعباء النـ ـ ـ ـ ـموذجي هذا
شروط وكيفيات اﳊصول ،عن طريق اﳌزاد ،عﲆ اﳊصص

ووزير اﳌالية،
– ﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠3-٠3اﳌؤرخ ﰲ  19جمادى

أو أجزائها.
تأهيل اﳌتعامل

اﻷوﱃ عام  1٤2٤اﳌوافق  19يوليو سنة  2٠٠3واﳌتعلق
باﳌنافسة ،اﳌعدل واﳌتمم ،ﻻ سيما اﳌادة  36منه،

اﳌادة  : 2يمكن كل متعامل اقتصادي ،شخصا طبيعيا

– وﲟقتضى اﳌرسـوم الرئاسي رقم  2٤3 -17اﳌؤرخ

أو معنويا يستوﰲ الشروط اﳌنصوص عليها ﰲ التشريع

ﰲ  25ذي القعدة عام  1٤38اﳌوافق  17غشت سنة 2٠17

والتنظيم اﳌعمول بهما ،وكذا ﰲ دفتر اﻷعباء النموذجي،

واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،

اﳌشاركـ ـ ـة ﰲ اﳌزاد اﳌفـ ـ ـتـ ـ ـوح لـ ـ ـل ـ ـحصول عﲆ اﳊصص أو

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  5٤-95اﳌؤرخ ﰲ
 15رمضان عام  1٤15اﳌوافق  15فبراير سنة  1995الذي
يحدد صﻼحيات وزير اﳌالية،

أجزائها.
اﳌادة  : ٣يجب أن يرفق كل عرض مطابق للنموذج
الوارد ﰲ اﳌلحق بالوثائق اﻵتية :

– وبـمـقـتـضـى اﳌـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقـم  ٤53-٠2اﳌؤّرخ
ﰲ  17شوال عام  1٤23اﳌوافق  21ديسمبر سنة  2٠٠2الذي
يحّدد صﻼحيات وزير التجارة،

– نسخ ـ ـة م ـ ـن مست ـ ـخ ـ ـرج السج ـ ـل ال ـ ـت ـ ـجـ ـاري ساري
اﳌفعول عند تاريخ اﳌزايدة مع إثبات ﳑارسة النشاطات
ذات الصلة باﳌنتوجات والسلع موضوع اﳊصص ،ﳌدة

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  3٠6-15اﳌؤرخ

ثﻼث ) (3سنوات ،عﲆ اﻷقل،

ﰲ  2٤صفر عام  1٤37اﳌوافق  6ديسمبر سنة  2٠15الذي
يحّدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص اﻻستيراد أو
التصدير للمنتوجات والبضائع،

– شهادة تثبت نشر حسابات الشركة محﹽينة،
– مستخرج الضريبة مصّفى أو يتضمن جدوﻻ زمنيا

– وبعد أخذ رأي مجلس اﳌنافسة،
يقـّرران ما يأتي :

للدفع أو اﻹجراء القانوني للدفع،
– نسخة من بطاقة رقم التعريف اﳉبائي )،(NIF

اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  1٤من ااﳌرسوم
التنفيذي رقم  3٠6-15اﳌؤرخ ﰲ  2٤صفر عام  1٤37اﳌوافق
 6ديسمبر سنة  2٠15الذي يحّدد شروط وكيفيات تطبيق

– شهادة الضمان اﻻجتماعي لغير اﻷجراء محﹽينة.
اﳌادة  : 4ﻻ يمكن اﳌتعاملﲔ اﻻقتصاديﲔ اﳌسجلﲔ

أنظمة رخص اﻻستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع،

ﰲ البطاقية الوطنية ﳌرتكبي الغش )ي.و.غ( اﳌشاركة ﰲ

يهدف هذا القرار إﱃ اﳌوافقة عﲆ دفتر اﻷعباء النموذجي

عملية اﳌزاد.

ال ـ ـذي ي ـ ـح ـ ـدد شروط وكـ ـيـ ـفـ ـيـ ـات اﳊصول عﲆ اﳊصص أو
أجزائها ،اﳌرفق نموذجه باﳌلحق.
اﳌدة  : 2يـ ـنشر هـ ـذا الـ ـقـ ـرار ﰲ اﳉري ـدة ال ـرسم ـّي ـة
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉرائر ﰲ  2٠ربيع الثاني عام  1٤39اﳌوافق 8
يناير سنة .2٠18

معلومات حول اﳌزاد
اﳌادة  : 5ينشر إعﻼن فتح اﳊصص عن طريق اﳌزاد
عﲆ اﳌوقع اﻹلكتروني لوزارة التج ـ ـارة وﰲ يوميـ ـت ـ ـ ـﲔ
وطنيتﲔ )باللغة العربية وباللغة الفرنسية( قبل شهر،
عﲆ اﻷقل ،من تاريخ اﳌزايدة ،ويجب أن يوضح اﻹعﻼن عن
طريق اﳌزايدة ،ما يأتي :

وزير التجارة

وزير اﳌالية

محـمد بن مرادي

عبد الرحمان راوية

– مكان اﳌزايدة،
– تعيﲔ اﳊصص أو أجزائها،
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يوضع رقم التسجيل ﰲ السجل اﳋاص عﲆ الظرف
اﳌغلق اﳌذكورﰲ اﳌادة  8أعﻼه.
اﳌادة  : ١١ﻻ يمكن أن تكون التعهدات موضوع تكملة
أو تغيير بعد إيداعها.
اﳌادة  : ١2يشرف عﲆ عملية اﳌزايدة أعوان مؤهلون

اﳌادة  : 6يمكن كل متعامل اقتصادي أن يقدم تعهدا

تابعون ﻹدارة اﻷمﻼك العمومية ،ﲟساعدة اﻷمانة التقنية

ﰲ جزء أو عدة أجزاء من اﳊصص اﳌفتوحة للمزاد شريطة

اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  6من اﳌرسوم التنفيذي رقم

ﻻ يفوق حد  % 2٠من اﳊجم الكﲇ للحصة.
أ ّ

 3٠6-15اﳌؤرخ ﰲ  2٤صفر عام  1٤37اﳌوافق  6ديسمبر

وﻻ يقبل تقدﱘ أكثر من تعهد لكل جزء من اﳊصة من
طرف نفس اﳌتعامل.

سنـ ـة  2٠15ال ـذي ي ـح ـّدد شروط وكـيـفـيـات تـطـبـيـق أنـظـمـة
رخص اﻻستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع.
اﳌزايدة

كيفية اﳌزايدة
اﳌادة  : 7يجري اﳌزاد عن طريق اﳌزايدة بتعهدات
مختومة.
اﳌادة  : ٨تودع التعهدات واﳌلفات القانونية الـمطلوبة
عﲆ مستوى مكتب استقبال العروض ،قبل الساعة الرابعة
) (16:٠٠من يـ ـوم اﳌزايدة ،عـﲆ اﻷكثـ ـر ،حسب الكيفيات
اﻵتية :

اﳌادة  : ١٣يجب أن ُتفتح التعهدات يوم اﳌزايدة من
طرف أعضاء مكتب اﳌزايدة ،بحضور اﳌتعهدين أو ﳑثليهم
اﳌؤهلﲔ.
اﳌادة  : ١4ﲤنح اﳌزايدة لصالح اﳌتعهد اﳌستوﰲ
الشروط اﳌنصوص عليها ﰲ دفتر اﻷعباء الذي قدم أحسن
عرض ماﱄ للحصول عﲆ اﳊصة أو أجزائها.

ن الظ ـ ـ ـ ـرف اﳋ ـ ـارجـ ـي
– ظرف مـزدوج مـغلـق ،ح ـ ـ ـيث أ ّ

اﳌادة  : ١5ﰲ حالة تساوي العروض ،يقوم مكتب

ﻻ يحمل أي عبارة ،أمّا الظرف الداخﲇ ،فيجب أن يحمل

اﳌزايدة ،أثناء انعقاد اﳉلسة ،ﲟزاد شفهي بﲔ اﳌتعهدين

العبارة اﻵتية “ تعهد باﳌزاد للحصص  ....................جزء

الذين قدموا أحسن عروض متساوية.

رقـم  “ ..........الـذي يـحـتـوي عـلـى الـتـعـهـد طـبـقـا للنموذج
اﳌرفق بدفتر اﻷعباء ،مرفق بصك مسﹽمى لصالح رئيس
مفتشية أمﻼك الدولة اﳌختص إقليميا ،اﳌعبر عن مبلغ
العرض اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادتﲔ  1٤و 15أدناه،
– ظرف مفتوح يحتوى وجوبا عﲆ الوثائق اﳌنصوص
عليها ﰲ اﳌادة  3أعﻼه.

منح الرخصة غير اﻵلية
اﳌادة  : ١6بعد كل جلسة مزايدة ،يحرر رئيس مكتب
است ـق ـب ـال ال ـع ـروض م ـحضرا تسجـل فـيـه قـائـمـة اﳌزايـديـن
واﻷجزاء اﳌمنوحة لهم ومبالغ عروضهم.
ترسل نسخة من اﶈضر اﳌذكور إﱃ اللجنة الوزارية

اﳌادة  : ٩يقوم مكتب استقبال العروض ،أثناء إيداع

اﳌشتركة الدائمة اﳌكلفة بفحص الرخص اﳌنصوص عليها

التعهد وبحضور اﳌتعهد أو ﳑثله اﳌؤهل ،التأكد من الوثائق

ﰲ اﳌادة  6من اﳌرسوم التنفيذي رقم  3٠6-15اﳌؤرخ ﰲ

اﳌثبتة لتأهيله واﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  3أعﻼه.

 2٤صفر عام  1٤37اﳌوافق  6ديسمبر سنة  2٠15الذي يحّدد
شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص اﻻستيراد أو التصدير

وﰲ حال ما إذا كان اﳌتعهد يستوﰲ الشروط اﳌطلوبة
للتعهد ،يسلّم له وصل إيداع .ويتم تبليغ اﳌتعهد بوصل
رفض إي ـ ـداع ال ـ ـع ـ ـرض حسب نـ ـفس اﻷشكـ ـال ﰲ حـ ـالـ ـة عـ ـدم
استيفائه الشروط اﳌطلوبة للتعهد.

للمنتوجات والبضائع.
اﳌادة  : ١7ﲤنح اﳌزايدة اﳊق للمزايد ﰲ استعمال
جزء من اﳊصة العائدة له ،وتسّلم له رخصة استيراد غير
آلية طبقا ﻷحكام اﳌرسوم التنفيذي رقم  3٠6-15اﳌؤرخ

اﳌادة  : ١0يسجل مكتب استقبال العروض التعهدات

ﰲ  2٤صفر عام  1٤37اﳌوافق  6ديسمبر سنة  2٠15الذي

اﳌودعـ ـة حسب تـ ـرتـ ـيب وصولـ ـهـ ـا ﰲ سجـ ـل خ ـاص م ـرق ـم

يحّدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص اﻻستيراد أو

ومؤشر عليه من طرف رئيس اﳌكتب.

التصدير للمنتوجات والبضائع.
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 24جمادى اﻷوﱃ عام  ١4٣٩هـ
 ١١فبراير سنة  20١٨م

نموذج التعهد لكل جزء من اﳊصة

 - ١تعيﲔ اﳌتعامل وعنوانه .......................................................................................................................................... :
 - 2رقم التسجيل ﰲ السجل التجاري ........................................................................................................................... :
 - ٣تاريخ اﳌزايدة .......................................................................................................................................................... :
 - 4اﳌزايدة اﳌتعلقة باﳊصة رقم ................................................................................................................................ :
أنا اﳌمضي أسفله ،أصرح أني ﲢصلت أثناء جلسة اﳌزايدة بتاريخ  ................................عﲆ حصة ..............................
أو أجزائها  /رقم،.....................
 مقابل مبلغ )باﻷرقام( ........................................................................................................................................................)باﳊروف( ..........................................................................................................................................................................

أصرح أنني عﲆ علم بجميع بنود وشروط دفتر اﻷعباء التي ﲢدد شروط وكيفيات اﳊصول عﲆ حقوق استعمال
اﳊصة أو أجزائها عن طريق اﳌزاد وكذا الشروط اﳌطلوبة ﻻحترام اﳌزايدة وقبولها.

يوم  ..............ﰲ ...............
قرئ وصودق عليه

اﳌتعهد
اﳋتم واﻹمضاء

اﳌطبعة الرسمﹽية  -حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص .ب  - ٣٧٦ -اﳉزائر  -محطة

