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وزارة وزارة التجارةالتجارة
قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 26  مــحـر مــحـرّم عـام م عـام 1437  اHـوافق   اHـوافق 9 نـوفــمـبـر نـوفــمـبـر
ســنــة ســنــة r2015 يــحــد يــحــدّد شــروط وكــيــفــيــات فــتح وســيــرد شــروط وكــيــفــيــات فــتح وســيــر

مكاتب الربط غير التجارية.مكاتب الربط غير التجارية.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير التجارة

- بــمــقــتــضـى األمـر رقـم 76-105 الــمـؤرّخ فـي 17
ذي احلـــجّـــة عـــــام 1396 اHــــوافــق 9 ديـــســــمـــبــــر ســـنــــة 1976
واHــتــضــمّن قــانـون الــتــســجــيلr اHــعـدّل واHــتــمّمr ال ســيــمـا

 rادّة 212 مكرّر منهHا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
في 25 رجب عـــــــام 1436 اHـــــوافــق 14 مـــــايـــــو ســـــنـــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اHؤرّخ
في 17 شـوّال عــام 1423 اHـوافــق 21 ديـسـمبـر سـنـة 2002

rالـذي يحـدّد صالحيات وزير التجارة

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : تــطــبــيــقــــا ألحــكــــام اHــادّة 212 مــكـــرّر
مـن قانون التسـجـيلr اHعدّل واHتـمّمr يهدف هـذا القـرار
إلى حتــديــد شـروط وكـيـفـيـات فـتح وسـيـر مكـاتب الـربط

غير التجارية.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : مـكـاتب الـربط غـيـر الـتـجـاريـةr في مـفـهـوم
r"الـتي تدعى في صلب النص "مكاتب الربط rهذا القرار

هي هيئات تمثيلية مؤقتة.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : تـكـلّف مـكـاتب الـربط بـاسـتـكـشـاف الـسـوق
وإجـراء االتـصـاالت وجمـع اHعـلـومـات والعـمل عـلى تـرقـية
اHنتوجات والقـيام بالشكليـات اإلدارية لصالح الشركات

التجارية األجنبية.

4 :  : ال تـــتـــمـــتع مـــكـــاتـب الـــربط بـــالـــشـــخـــصـــيـــة اHــاداHــادّة ة 
اHعنوية وال �كنها ¡ارسة نشاطات اقتصادية.

وتــــــكــــــون تــــــدخـالتـــــــهــــــا بــــــاسـم الـــــــشــــــركــــــة الــــــتـي
تـــمـــثـــلــهــا وتــتــصــرف في هــذا اإلطــار بــتـفــويض مـن هـذه

األخيرة.

اHــاداHــادّة ة 5 :  : يــخـــضــع فـــتـح مــكـــتب ربـط إلى احلـــصـــول
عــــلى اعـــتـــمـــــاد تـــســـلّــــمـه وزارة الـــتـــجــــــارةH rـــدة صـــاحلـــــة

لسنتY (2) قابلـة للتجديد.

اHــــاداHــــادّة ة 6 :  : يــــوجــه طــــلب احلــــصـــــول عــــلى االعــــتــــمـــــاد
لـــــفــــتــح مــــكـــــتـب الــــربـط إلى وزارة الـــــتـــــجــــارة مـن طــــرف
rـــؤهـل لـــلـــشــــركــــــة الـــتـــجــــاريـــــة األجـــنـــبـــــيــةHـــســـؤول اHا

مـرفقــا بالوثائق اآلتـية :
- نـسـخـة من الـقـانـون األســاسي لـلـشـركـة الـتـجـاريـة
األجــنـبــيــة مـصــادقـا عــلـــيه من طــرف اHـصــالح الــقـنــصـلــيـة

rقـر إقامة الشركـةH اجلزائرية
- مـــقــرر من الـــهــيــئــة اHـــؤهــلــة لـــلــشــركــة الـــتــجــاريــة

األجنبية اHتضمّن فتح مكتب الربط باجلزائر.

اHاداHادّة ة 7 :  : يرفـق طلب فتح مكتب الربط اHذكـور في
اHادّة  6 أعاله في حالة اHوافقةr بالوثائق اآلتـية:

1 - وصل إثـبات دفع حق الـتسـجـيل للـقيـمة اHـقابـلة
بــالـعــمــلــة الــصــعــبــة الــقــابـلــة لــلــتــحــويل واHــقــدرة �ــلــيـون
وخـــــمــــســـــمـــــائــــة ألف ديـــــنــــار (1.500.000 دج) لــــدى قـــــابض

rالضرائب اخملتص إقليميا
2 - شـهــادة إثـبــات إيـداع كــفـالــة بـقــيـمــة ثالثـY ألف

r(30.000) دوالر أمريكي لدى بنك أولي
3 - شـــهــادة إثـــبــات فـــتح حــســـاب أجــنـــبي بــالـــديــنــار
اجلـزائــري الــقـابـل لـلــتــحـويل (CEDAC) لـدى نــفس الــبـنك
مع دفع مـبلغ بـالعمـلة الـصعـبة يقـابلهr كـحد أدنىr خـمسة

rآالف (5000) دوالر أمريكي
rمسؤول مكتب الربط Y4 - مقرر تعي

5 - عـقـد اإليـجـار أو سـنـد إثـبـات وجـود محـل يغـطي
rمدة صالحية االعتماد

6 - تـــعـــهــد اHـــمـــثل الـــقــانـــوني لـــلـــشــركـــة الـــتــجـــاريــة
األجــنـــبـــيـــة يــتـــضـــمن احـــتــرام الـــقـــوانــY والـــتـــنــظـــيـــمــات
الــــســـاريــــة اHــــفـــعــــول بــــاجلـــزائــــرr ال ســـيــــمــــا عـــدم ¡ــــارســـة
نــشـاطــات اقـتـصـــاديــة بــصـفــة مــبـاشــرة أو غـيـر مــبـاشـرة

على اإلقلـيم اجلـزائري.

8 :  : يـــقـــدم طـــلب جتـــديـــد اعـــتــــمـــاد فـــتح مـــكـــتب اHــاداHــادّة ة 
الــربطr في أجل أقــصــاه شــهـران (2) قــبل تــاريخ انــقــضـاء

مدة صالحية االعتمادr مرفقا بالوثائق اآلتـية :
1 - وصل إثـبات دفع حق الـتسـجـيل للـقيـمة اHـقابـلة
بــالــعــمـــلــة الــصــعــبـــة الــقــابــلــة لـــلــتــحــويل اHـــقــدرة �ــلــيــون
وخـــــمــــســـــمـــــائــــة ألف ديـــــنــــار (1.500.000 دج) لــــدى قـــــابض

rالضرائب اخملتص إقليميا
2 - عـقـد اإليـجـار أو سـنـد إثـبـات وجـود محـل يغـطي

rمدة صالحية االعتماد
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3 - شــهــادة إثـبــات الــوضــعـيــة جتــاه إدارة الــضـرائب
الصادرة من طرف قابض الضرائب اخملتص إقليميا.

اHـاداHـادّة ة 9 :  : �ـنع مـنـعــا بـاتـا ¡ـارســة أي نـشـاط جتـاري
مـن طـــــرف مــــكــــتب الـــــربـط بــــاسم الــــشــــركــــة الــــتــــجــــاريــــة

األجنبـية وحلسابها.
وتـــــــؤدي ¡ــــــارســـــــة أي نــــــشـــــــاط جتـــــــاري إلى ســـــــحب
االعـتــمـاد دون اإلخالل بــالــعـقــوبـات اHــقـررة فـي الـتــشـريع

اHعمول به.

اHاداHادّة ة 10 :  : تخضع مكاتب الربط لاللتزامات اآلتية :

1 - يـــــتــــــكـــــفــل مـــــكــــــتـب الـــــربـطr في إطــــــار نـــــشــــــاطه
بـاجلـزائـرr �ـصــاريف وتـكـالـيف سـيــر مـكـاتب الـربطr �ـا
فـــيـــهــا رواتـب اHــســـتـــخـــدمــY والـــتـــكـــالــيـف االجــتـــمـــاعـــيــة
rـتعلقة بها بـاإلضافة إلى أي مصاريف أخرىHواجلبائية ا
تـكون على عـاتق الشـركة الـتجـارية األجنـبيـة ويتم دفـعها

rللحساب األجنبي بالدينار اجلزائري القابل للتحويل

2 - وضع بــــيــــان واضـح يــــحـــمـل تــــســــمــــيــــة الــــشــــركـــة
الـتـجـــاريــة األجـنــبــيـة مــتـبـوعــا بــعـبـارة "مــكـتب الــربط"

على اHبنى الذي يتواجد به مكتب الربط.

اHاداHادّة ة 11 :  : ال �نح أي اعتماد آخر Hكتب الربط.

اHـاداHـادّة ة 12 :  : يــخــضع مــســتـخــدمــو الــشــركـة الــتــجــاريـة
األجـــنــبــيـــة اHــمــثـــلــــة من طــــرف مــكـــتب الــــربط لـــقـــانــون

العمـل اجلـزائري.

rــادّة ة 13 :  : في حـــالـــة تـــوقف نـــشــاط مـــكـــتب الـــربطHــاداHا
يــرخص بــتــحــريـــر الــكـفــالـــة وعـنــد االقــتــضــاءr بــتــحـويـل
مـبـلـغ الـكـفالـة بـعـد تـقـد¦ رفـع الـيد عن الـكـفـالــة الـصـادر

عن وزارة التجارة.

يرتبط إصدار رفع اليد بتقد¦ :

1 - طـلب إصـدار رفع الـيــد ¡ـضي من طـرف اHـمـثل
rالقانوني للشركة التجارية األجنبية

2 - مـقـــرر غــلــق مـكـتـب الـــربط بـاجلــــزائــر صـــادر
rعــن الشركـة التجاريـة األجنبـية

3 - مـسـتــخـــرج عـــدم اخلـضـــــوع لـلـضـــريـبــة صـــادر
عــن قابض الضرائب اخملـتص إقليمياr يثبت أن الشركـة

rمحيّنة جتاه الضرائب

4 - شــــهـــــادة الــــتــــحـــــيــــY الــــصـــــادرة عن الـــــصــــنــــدوق
.(CNAS) الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء

اHــاداHــادّة ة 14 :  : ال �ــكـــن فـــتــح مـــكـــتـب ربـط بـــاجلــــزائـــر
مـن طـرف :

rY1 - األشخـاص الطبيعي

2 - الـوكاالت والـفـروع واHمـثـليـات الـتجـارية أو أي
rمؤسسة أخرى تابعة لشركة مقيمة باخلارج

rعـــلــى اخلــصـوص r3 - الـــشـــركـــات الـــتـي تـــمـــارس
األنــشـطـة االسـتــشـاريـة والــتـصـريح اجلــمـركيr بـاســتـثـنـاء
تـــلك الـــتي تـــقـــدم خـــدمــات يـــعـــتـــبــر وجـــودهـــا في اجلـــزائــر

rضروريا

4 - األشــخـاص اHــعـنــويــY الـذين �ــارســون أنـشــطـة
غير خاضعة للقيد في السجـل التجاري.

اHـاداHـادّة ة 15 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 26 مـــحـــرّم عـــام 1437 اHــوافق 9
نوفمبر سنة 2015.

بختي بلعايببختي بلعايب

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
والصيد البحريوالصيد البحري

قـــــــرار مـــــــؤرخ فـي قـــــــرار مـــــــؤرخ فـي 15 مـــــــحـــــــر مـــــــحـــــــرّم عــــــــام م عــــــــام 1437 اHـــــــوافـق  اHـــــــوافـق 29
أكــــتــــوبـــر ســــنـــة أكــــتــــوبـــر ســــنـــة r2015 يــــتــــضــــمن تــــفــــويض ســــلــــطـــةr يــــتــــضــــمن تــــفــــويض ســــلــــطـــة
الــــتــــعــــيــــY والـــتــــســــيــــيــــر اإلداري Hــــديـــري اHــــصــــالحالــــتــــعــــيــــY والـــتــــســــيــــيــــر اإلداري Hــــديـــري اHــــصــــالح

الفالحية في الواليات.الفالحية في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــر الـــفالحـــة والـــتـــنـــمـــيــة الـــريـــفـــيـــة والـــصـــيــد
rالبحري

- �ـقــتــضى األمـر رقم 06-03 اHـؤرّخ في 19 جـمـادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

rالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-12 اHـؤرّخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اHــوافق أوّل يـنـايــر سـنـة
1990 الـــــذي يــــحــــــدّد صـالحــــيـــــات وزيــــر الـــــفـالحــــةr اHـــــعــــدّل

rتمّمHوا


