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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 
اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 25 من الـقـانون
رقم 04 - 08 اHــــؤرّخ في 27 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام 1425
اHــوافق 14 غـــشت ســـنــة s2004 اHـــعــدّل واHـــتـــمّم واHـــذكــور
أعـالهs يـهــدف هـذا اHـرســوم إلى حتــديـد شــروط وكـيــفـيـات
�ـارسـة األنشـطة واHـهن اHـنظـمـة اخلاضـعة لـلـتسـجيل في

السجل التجاري.
اHـاداHـادّة ة 2 :  : تـعــرف األنـشـطــة واHـهن اHـنـظــمـة اHـذكـورة
في اHــــــادة األولى أعـالهs بـــــالـــــنـــــظـــــر إلـى طـــــبـــــيـــــعـــــتـــــهـــــا أو
مـوضـوعـهــاs بـأنـهــا أنـشـطـة ومــهن لـهـا طــابع خـصـوصي وال
يـســمح �ــمــارســتــهــا إالّ إذا تـوفــرت فــيــهــا الــشـروط الــتي

يتطلبها التنظيم.
اHـاداHـادّة ة 3 :  : تـعــتــبـر كــأنـشــطــة ومـهن مــنــظـمــة بــالـنــظـر
خلــصـوصــيـتــهـا تــلك الـتـي تـكــون �ـارســتـهــا من شـأنــهـا أن
تمس مباشرة بانشغاالت أو مصالح مرتبطة بـما يأتي :

sالنظام العام -
sمتلكات واألشخاصHأمن ا -

- احلــفــاظ عــلى الـــثــروات الــطــبــيــعـــيــة واHــمــتــلــكــات
sالعمومية التي تشكل الثروة الوطنية

sالصحة العمومية -
- البيئة.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يــتـطــلب الـتــســجـيل في الــســجل الـتــجـاري
Hمـارسة نشاط أو مـهنة مـنظمةs تـقد¤ رخصـة أو اعتماد

مؤقت تسلّمه اإلدارات أو الهيئات اHؤهلة.
تـبـقى اHـمـارسـة الــفـعـلـيـة لألنـشــطـة واHـهن اHـنـظـمـة
مـــرتــبـــطــة بـــحــصــول اHـــعــني عـــلى الــرخـــصــة أو االعـــتــمــاد
sـؤهـلةHالـنـهـائي الـلذيـن تسـلّـمـهـمـا اإلدارات أو الهـيـئـات ا

عندما تسمح شروط �ارسة النشاط واHهنة بذلك.
اHاداHادّة ة 5 :  : يجب أن يـخضع كل نـشـاط ومهـنة مـنظـمة
إلـى تـنــظـيم خــاص يـتــخـذ �ــوجب مــرسـوم تــنـفــيـذي بــنـاء
عـــلى اقـــتـــراح من الـــوزيـــر أو الـــوزراء اHــعـــنـــيـــsY طـــبـــقــا
لـلمادة 24 من الـقانون رقم 04 - 08 اHؤرّخ في 27 جـمادى
الـثـانــيـة عـام 1425 اHـوافق 14 غــشت سـنـة 2004 واHــتـعـلق

بشروط �ارسة األنشطة التجاريةs اHعدّل واHتمّم.
اHاداHادّة ة 6 :  : يجب أن يتضـمن النص اHنظم للنشاط أو

اHهنة  كل العناصر التي تسمحs ال سيما �ا يأتي :
- تعـريف طبيـعة ومـوضوع النـشاط أو اHهـنة اHراد
تـــنــــظــــيـــمــــهــــمـــا بــــدقــــة بـــالــــرجــــــوع ال ســـيــــمــــا إلى مــــدونـــة
الـنـشـاطـات االقـتـصـاديــة اخلـاضـعـة لـلـتـسـجـيل في الـسـجل

sالتجاري

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقـم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقـم 15 -  - 234 مـؤرخ في  مـؤرخ في 14 ذي الــقـعـدة ذي الــقـعـدة
عـــــام عـــــام 1436 اHـــــوافق  اHـــــوافق 29 غـــــشـت ســـــنـــــة  غـــــشـت ســـــنـــــة s2015 يــــــحـــــــددs يــــــحـــــــدد
شـــــروط وكــــيــــفــــيــــات �ــــارســــــة األنــــشــــطــــــة واHــــهنشـــــروط وكــــيــــفــــيــــات �ــــارســــــة األنــــشــــطــــــة واHــــهن
اHنظمة اخلاضعــة للتسجيــل في السجل التجاري.اHنظمة اخلاضعــة للتسجيــل في السجل التجاري.

ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

sبناء  على تقرير  وزير التجارة -

- وبـــنــاء عــلى  الـــدســتــورs ال ســيـــمــا  اHــادتــان 85- 3
sو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 59 اHــــــــؤرّخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26  ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 1975

sتمّمHعدّل واHا sتضمن القانون التجاريHوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 04 - 08 اHــؤرّخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واHـتــعــلق بــشـروط �ــارســة األنــشـطــة الــتــجـاريــةs اHــعـدّل

 sادة 25 منهHال سيما ا sتمّمHوا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 97 - 39 اHؤرّخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اHــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واHتعـلق �دونة األنـشطة االقـتصـادية اخلاضـعة للـقيد في

sتمّمHعدّل واHا sالسجل التجاري

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 97 - 40 اHؤرّخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اHــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واHــتـــعــلق �ـــعــايـــيــر حتـــديـــد الــنـــشــاطـــات واHــهن اHـــقــنـــنــة

sتمّمHا sاخلاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها

- و�ــقــتـــضى اHــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 2000 - 318
اHــؤرّخ في 18 رجب  عــام 1421 اHــوافق 16 أكــتــوبــر ســنـة
2000 الذي يـحدد  كـيـفيـات تبـليغ اHـركـز الوطـني للـسجل

الـــتــجــاري مـن اجلــهـــات الــقــضـــائــيـــة والــســلـــطــات اإلداريــة
اHــعــنـــيــة بــجــمــيـع الــقــرارات واHــعــلـــومــات الــتي �ــكن أن
تــنــجــر عــنــهــا تــعــديالت أو يــتــرتب عــلــيــهــا مــنع من صــفــة

sالتاجر

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 15 - 111
اHـؤرّخ في 14 رجب عـام 1436 اHـوافق 3 مـايــو سـنـة 2015
الـــذي يـــحـــدد كـــيــفـــيـــات الـــقـــيـــد والـــتـــعـــديل والـــشـــطب في

sالسجل التجاري

sوبعد  موافقة رئيس اجلمهورية -
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- الــــتـــوضــــيح أن عــــدم احلــــصـــول عــــلى الــــرخــــصـــة أو
االعـتــمـاد اHـؤقت أو الـنــهـائي يـتــرتب عـنه إلـزامــيـا تـقـد¤
اHـعـني طـلـبـا لـلـشـطب من الـسـجل الـتـجـاري خالل خـمـسـة

عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ الرفض.

7 :  : تنـشـأ لـدى الوزيـر اHـكلف بـالـتجـارةs جلـنة اHاداHادّة ة 
وزاريــة مــشـتــركــة تــكـلف �ــجــانـســة الــنـصــوص اHــتـعــلــقـة
باألنشـطة واHهن اHـنظمـة اخلاضـعة للـتسجـيل في السجل

التجاري والتي تدعى في صلب النص "اللجنة".

اHاداHادّة ة 8 : : تتمثل مهام اللجنة في :

- إبـــداء آراء حـــول مـــشـــاريـع الـــنـــصـــوص اHـــتـــعـــلـــقــة
بــاألنــشــطـة واHــهن اHــنــظــمــة الــتي تــبـادر بــهــا الــقــطــاعـات

sالوزارية

- تـــكــــيــــيف الــــنــــصـــوص الــــســــاريــــة اHـــفــــعــــولs عــــنـــد
sاالقتضاء

- لـفت انــتـبــاه الـقــطـاع اHــبـادر بـالــنص الــتـنـظــيـمي
sفي حـالة ظـهور صعـوبات عـند تطـبيقه sـفعولHالساري ا

واقتراح احللول اHناسبة عند االقتضاء.

اHاداHادّة ة 9 :  : يـرأس اللجـنة الوزيـر اHكلف بـالتجارة أو
�ثلهs وتتكون من �ثلY عن :

sكلفة  بالداخلية واجلماعات احملليةHالوزارة ا  -

sاليةHكلفة باHالوزارة ا  -

sكلفة بالطاقةHالوزارة ا  -

sناجمHكلفة بالصناعة واHالوزارة ا  -

sكلفة بالتهيئة العمرانيةHالوزارة ا  -

sكلفة بالبيئةHالوزارة ا  -

sكلفة بالصحةHالوزارة ا  -

-  الوزارة اHعنية �شروع النص.

�ـكن الـلـجـنـة االسـتـعـانـة بـأي شـخص بـإمـكـانه إبـداء
رأي تقني حول مسألة معينة.

حتــدد شـــروط وكــيـــفــيــات ســـيــر الــلـــجــنـــة بــقــرار من
الوزير اHكلف بالتجارة.

اHاداHادّة ة 10 :  : يعـY أعضـاء اللـجنـة اHذكـورة في اHادة 9
أعالهs بـــقــرار مـن الــوزيـــر اHــكـــلف بــالـــتــجـــارة بــنـــاء عــلى

 .YعنيHاقتراح من الوزراء ا

حتـــدد مــــدة الـــعــــهـــدة ألعــــضـــاء الــــلـــجــــنـــة بــــخـــمس (5)
سنوات قابلة للتجديد.

- حتـــديــــد الــــشــــروط اخلـــاصــــة اHــــطــــلـــوبــــة Hــــمــــارســـة
sنظمةHهنة اHالنشاط أو ا

Yــطـلـوبـة لـدى الـراغـبـHـهـنـيـة اHحتــديـد الـقـدرات ا -
sنظمةHهن اHفي �ارسة األنشطة أو ا

- حتـــديــــد الــــشــــروط اHـــرتــــبــــطــــة بـــاحملـالت اHـــهــــنــــيـــة
والـتجهـيزات التـقنـية التي تـستعـمل والوسـائل التقـنية

sالضرورية
- تــعــيــY اإلدارة أو الــهــيــئــة اHــؤهــلــة لـدراســة طــلب
�ارسـة النشاط أو اHـهنة اHـنظمةs وكـذا تسلـيم الرخصة

sأو االعتماد
- حتـــديـــد الـــوثــائـق اHـــكــونـــة لـــلـــمـــلف اHـــقـــدم لــطـــلب

sؤقت أو النهائيHالرخصة أو االعتماد ا
- حتـــديــــد احلـــاالت الـــتـي تـــســـلّـم فـــيـــهــــا الـــرخـــصـــة أو

sؤقت أو النهائيHاالعتماد ا
-  حتديـدs عـنـد االقتـضـاءs مـدة صالحـية الـرخـصة أو

sؤقت أو النهائيHاالعتماد ا
- حتـديـدs عنـد االقتـضاءs نـطـاق التـغطـيـة اإلقلـيمـية

sؤقت أو النهائيHللرخصة أو االعتماد ا
- وضع نـــظـــام يـحــدد كــيــفـيــات إجــراء الـرقــابــة عـلى
�ـــارســـة الـــنــــشـــاط أواHـــهـــنـــة اHــــنـــظـــمـــة وذلـك بـــتـــوضـــيح
مـوضوعها وكـيفيات �ـارستها وكذا األعـوان اHؤهلY في

sهذا اجملال
- حتـــديـــد أجـل خـــمـــســــة عـــشـــر (15) يـــومـــا لــــتـــســــلـــيم

sؤقتةHالرخصة ا
sحتديد أجل لتسليم االعتماد النهائي -

- وضع دفـــتــر شـــروط حتــدد فـــيه االلـــتــزامـــات الــتي
تـقــوم عــلـيــهـا مــســؤولـيــة الـشــخص الــطـبــيــعي أو اHـعــنـوي
اHــسـتـفـيـد من الـرخـصــة أو االعـتـمـاد والـعـقـوبـات اإلداريـة

sفي حالة اخملالفات
- حتـــــديـــــد �ــــوذج الـــــرخـــــصــــة أو االعـــــتـــــمــــاد اHـــــؤقت

sوالنهائي
- حتديد حاالت اخملالفات التي يترتب عليها :

* الـســحـب اHـؤقـت لـلــرخــصــة أواالعــتــمــاد الـذي
sمارسة مع حتديد مدتهHيؤدي إلى تعليق ا

* الـسـحب الـنـهـائي لـلرخـصـة أو االعـتـمـاد الذي
يترتب عليه الشطب من السجل التجاري.

- حتـــديـــد مـــهـــلـــة  لـــلـــتـــجـــار اHـــمـــارســـY عـــنـــد دخــول
sهنـة لالمتثـال ألحكامهHرسـوم الذي ينـظم النشـاط أو اHا

sحيز التنفيذ
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في حالـة انقـطاع عهـدة أحد األعـضاءs يـتم استخالفه
حسب األشكال نفسها.

sـرسـومHـادّة ة 11 :  : تــلـغى كل األحــكـام اخملـالــفـة لـهــذا اHـاداHا
السيما أحـكام اHرسوم الـتنفيذي رقم 97 - 40 اHؤرخ في
9 رمضان عام 1417 اHوافق 18 يناير سنة 1997 واHتعلق
�ــعــايـيــر حتــديــد الــنــشــاطــات واHــهــن اHــقــنــــنــة اخلــاضــعـة

للقــيد في السجل التجاري وتأطيرهاs اHتمّم.
12 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلــزائـر في 14 ذي الـقــعـدة عـام 1436 اHـوافق

29 غشت سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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