 ١7جمادى الثانية عام  ١٤٤٢هـ
 ٣١جانفي سنة  ٢٠٢١م
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اﳌلحق الرابع
دفتر شروط
يتضمن شروط وكيفيات ﳑارسة نشاط صنع لوحات ترقيم اﳌركبات

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يهدف دفتر الشروط إﱃ ﲢديد شروط وكيفيات ﳑارسة نشاط صنع لوحات ترقيم اﳌركبات.
اﳌاّدة  : ٢ي ـم ـارس نش ـاط صنع ل ـوح ـات تـرقـيـم اﳌركبات ﰲ إطار احترام اﻷحكام التشريعية والتنظيمية اﳌعمول بها
ﻻ سيما فيما يخص أمن وجودة اﳌنتوج اﳌصنوع.
اﳌاّدة  : ٣يجب أن يقدم صانع لوحات الترقيم ،باﻹضافة إﱃ الوثائق اﳌطلوبة ﰲ اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤8-21اﳌؤرخ
ﰲ  ٥جمادى الثانية عام  1٤٤2اﳌوافق  19جانفي سنة  2٠21الذي يحدد شروط وكيفيات ﳑارسة نشاطات صنع وتركيب
لوحات ترقيم اﳌركبات ومواصفاتها :
– كشفا وصفيا للوسائل اﳌادية والبشرية اﳌستعملة ﳌمارسة النشاط،
– مخططا للهياكل القاعدية اﳌخصصة ﳌمارسة النشاط.
اﳌاّدة  : ٤يجب عﲆ الصانع أن يحترم اﳌواصفات التقنية للوحات ترقيم اﳌركبات ،كما هي محددة ﰲ التنظيم
اﳌعمول به.
ويمنع عليه إدخال أية تعديﻼت عﲆ هذه اﳌواصفات.
اﳌاّدة  : ٥يجب عﲆ الصانع ضمان لوحات الترقيم التي ﰎ صنعها ضد كل عيوب التصميم أو التأمﲔ الظاهرة أو
اﳌخفية.
اﳌاّدة  : 6يجب عﲆ الصانع إرسال ،خﻼل كل سداسي ،للواﱄ اﳌختص إقليميا ،اﻹحصائيات اﳌتعلقة بعدد لوحات
الترقيم اﳌصنعة واﳌباعة.
اﳌاّدة  : 7يجب عﲆ الصانع إخطار السلطة التي سّلمته اﻻعتماد بأي تعديل ﰲ القانون اﻷساسي.
اﳌاّدة  : ٨ﰲ حالة ﲢويل مكان ﳑارسة النشاط ،يجب عﲆ الصانع إعﻼم الواﱄ اﳌختص إقليميا.
اﳌاّدة  : ٩يجب عﲆ الصانع ﰲ حالة التوقف عن النشاط ،إبﻼغ السلطة التي سلمته اﻻعتماد بذلك قصد القيام بإلغائه.
اﳌاّدة  : ١٠ك ـ ـل إخـ ـﻼل باﻷحكـ ـام التشريعيـ ـة والتنظيمي ـة ﰲ هـ ـذا اﳌجـ ـال ،وك ـذا اﻻلتزامات اﳌنصوص عليها ﰲ دفتر
الشروط هذا ،يعّرض مرتكبه للعقوبات اﳌنصوص عليها ﰲ التشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.
اﳌاّدة  : ١١يشه ـ ـد الصانـ ـع أن جميـ ـع اﳌعلومـ ـات ال ـ ـواردة ﰲ طلـ ـب اﻻعتم ـ ـاد صحيحـ ـة وأنـ ـه اطلـ ـع عـ ـﲆ دفتـ ـر الشروط هذا
وصادق عليه.
حّرر بـ  ..............................ﰲ ................................................

اﻹمضاء
)صفة اﳌمضي(

