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مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم 15-124 مــؤر مــؤرّخ في خ في 25 رجب عــام رجب عــام
1436 ا اHــوافـق Hــوافـق 14 مـــايـــو ســـنـــة  مـــايـــو ســـنـــة r2015 يـــعــــدل ويـــتـــممr يـــعــــدل ويـــتـــمم

اHــرسـوم الــتــنـفــيــذي رقم اHــرسـوم الــتــنـفــيــذي رقم 97-142 اHـؤرخ في  اHـؤرخ في 23 ذي ذي
احلــجـة عـام احلــجـة عـام 1417 اHـوافق  اHـوافق 30 أبــريل سـنـة  أبــريل سـنـة 1997 الـذي الـذي
يـــحـــدد كـــيـــفــيـــات الـــتـــســـجـــيل فـي ســـجل الـــصـــنـــاعــةيـــحـــدد كـــيـــفــيـــات الـــتـــســـجـــيل فـي ســـجل الـــصـــنـــاعــة

التقليدية واحلرف.التقليدية واحلرف.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بـــنــاء عــلـى تــقـــريــر وزيــرة الـــســيـــاحــة والــصـــنــاعــة
rالتقليدية

- وبـناء على الـدستـورr ال سيّمـا اHادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اHــــؤرخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اHـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة r2000 ال سـيــمـا اHـادة 82

rمنه

- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 03-22 اHــؤرخ في 4 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1424 اHـــــوافق 28 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2003
واHـتـضـمـن قــانـون اHـالـيـة لـسـنـة r2004 ال سـيـمـا اHـادة 33

rمنه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-11 اHــــؤرخ في 21
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1429 اHـوافق 25 يــونـيــو ســنـة 2008
واHـتـعـلق بـشـروط دخـول األجــانب إلى اجلـزائـر وإقـامـتـهم

rبها وتنقلهم فيها

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اHــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اHــــوافق  28

rالوزير األول Yتضمن تعيHأبريل سنة 2014 وا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اHؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 97-142 اHؤرخ
في 23 ذي احلــجــة عـام 1417 اHــوافق 30 أبــريل ســنــة 1997
الــذي يـــحـــدد كـــيـــفــيـــات الـــتـــســـجـــيل في ســـجل الـــصـــنـــاعــة

rالتقليدية واحلرف

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-254 اHؤرخ
في 12 ذي القـعدة عام 1431 اHوافق 20 أكتـوبر سـنة 2010
الــــذي يــــحــــدد صالحــــيــــات وزيــــر الــــســــيــــاحــــة والــــصــــنــــاعـــة

rالتقليدية
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-363 اHؤرخ
في 22 صـــفـــر عــام 1436 اHــوافق 15 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2014
واHتـعلق بـإلـغاء األحـكام الـتنـظـيمـية اHـتعـلـقة بـالتـصديق
طــــبـق األصل عـــــلى نـــــسخ الـــــوثـــــائق اHـــــســــلّـــــمــــة مـن طــــرف

rاإلدارات العمومية

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــعـدل هــذا اHــرســوم ويــتــمم اHــرسـوم
التـنفـيذي رقم 97-142 اHؤرخ في 23 ذي احلـجة عام 1417

اHوافق 30 أبريل سنة 1997 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 2 :  :  تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اHـادة 3 مـن اHــرسـوم
الـــتــــنــــفـــيـــذي رقم 97-142 اHــؤرخ في 23 ذي احلـــجـــة عــام
1417 اHوافق 30 أبـريل سنة 1997 واHـذكور أعالهr وحترر

كما يأتي :

" اHــــادّة 3 : حتـــــرر طــــلــــبــــات الــــتـــــســــجــــيل فـي ســــجل
الــصــنـاعــة الــتــقـلــيــديـة واحلــرف عــلى اسـتــمــارات تـقــدمــهـا
غــرفــة الـصــنـاعــة الـتــقـلــيـديــة واحلــرف وتـمــضى من طـرف

أصحاب الطلب.
........................(بدون تغيير)..........................

: Yبالنسبة لألشخاص الطبيعي - : Y1 - بالنسبة لألشخاص الطبيعي

- نــســـخــة من وثــيــقـــة تــثــبت هــويـــة وإقــامــة صــاحب
rالطلب

rطلوبةHهنية اHؤهالت اHالوثائق التي تثبت ا -

- نــســخـــة من ســنـــد مــلــكـــيــة أو عــقـــد إيــجــار احملل أو
امـتيـاز لوعـاء عقـاري يـسمح �ـمارسـة نشـــاط حـرفـي أو
كل عـقــد أو مـقــرر تـخـصـيص آخـر مـســلم من طـرف هـيـئـة

rعمومية

- كل الوثائـق التي تثـبت اإلقامـة اHعـتادة بـالنـسبة
rنزلHلألشخاص الذين �ارسون نشاطا متنقال أو في ا

- االعـتـمـاد أو الـتـرخـيص اHـسـلّم من اإلدارة اHـعـنـية
rصنفةHقننة أو اHهن اHمن أجل مزاولة النشاطات أو ا

- بــطــاقـــة اHــقــيـم عــنــدمــا يـــكــون صــاحب الـــطــلب من
جنسية أجنبية.

: Yبالنسبة لألشخاص االعتباري  - : Y2 -  بالنسبة لألشخاص االعتباري
- نــسـخــة من الـقــانـون األســاسي اHـتــضـمن تــأسـيس

rقاولة احلرفية أو التعاونية احلرفيةHا

- نــســخـــة من ســنـــد مــلــكـــيــة أو عــقـــد إيــجــار احملل أو
امـتـيـاز لوعـاء عـقاري يـسـمح �ـمارسـة نـشــاط حرفـيr أو
كل عـقـــد أو مـقـرر تـخصـيـص آخـر مسـلـم من طـرف هـيـئة

rعمومية

- االعـتــماد أو الـتـرخيص اHـسـلم من اإلدارة اHعـنـية
مـن أجـل مــــــزاولــــــة الـــــنــــشـــــاطـــــات أو اHــــهـن اHــــقـــــنـــــنــــة أو

اHصنفة".

اHـاداHـادّة 3 :  :  تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اHـادة 7 مـن اHــرسـوم
الـــتــــنــــفــــيـــذي رقم 97-142 اHــؤرخ في 23 ذي احلـــجـــة عـــام
1417 اHوافق 30 أبـريل سنة 1997 واHـذكور أعالهr وحترر

كما يأتي :

" اHادّة 7 : .........................( بدون تغيير حتى )

ب - في حالة حتويل اHقر :

- نــســـخـــة من ســنـــد مـــلــكـــيـــة أو عــقـــد إيـــجــاراحملل أو
امـتـيـاز لـوعـاء عـقـاري يــسـمح �ـمـارسـة نـشـاط حـرفيr أو
كل عـقــد أو مـقــرر تـخـصــيص آخـر مـســلم من طـرف هــيـئـة

عمومية.

rج - في حالـة مواصـلـة االستـغالل بـعد وفـاة احلرفي
يقدم الورثة زيادة على ذلك :

- ........................(بدون تغيير)........................

- الــوثــائق الــتي تــثــبت اHــؤهالت اHــهــنــيــة لــلـمــوكل
Hمارسة النشاط اHعني".

اHـاداHـادّة 4 :  :  تـتـــمـم أحــكــام الـــمـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم
97-142 اHـــــؤرخ في 23 ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1417 اHـــــوافق 30

أبـــريل ســـنــة 1997 واHـــذكـــور أعالهr �ــادة 8 مــكــررr حتــرر
كما يأتي :

" اHـادّة 8 مـكرر : يتـعـY عـلى كل شـخص طـبـيعي أو
اعـــتـــبـــاري  يـــرغب فـي الـــتـــســـجـــيل في ســـجـل الـــصـــنـــاعــة
الـــتــــقـــلـــيــــديـــة واحلــــرفr دفع رســــوم وحـــقـــوق الــــتـــســــجـــيل

اHنصوص عليها في التشريع اHعمول به".

اHاداHادّة ة 5 :  :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 25 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق 14
مايو سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل


