
العدد العدد 36
السالسّنة الثامنة واألربعوننة الثامنة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اJغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اJغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اJطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 27  رجــب عام  رجــب عام 1432 هـ هـ
اJوافق اJوافق 29 يونيو سنة  يونيو سنة 2011 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اJطبعة الراJطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX بئر مراد رايسq ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12



وبـــانـــقـــضـــاء مـــدة الــــصالحـــيـــة هـــذه يـــصــــبح الـــســـجل
التجاري بدون أثر و�كن التاجر اJعنيq شخصا طبيعيا

كان أم معنوياq أن يطلب شطبه.
وعـــنـــد عـــدم الــقـــيـــام بـــذلكq تـــقــوم مـــصـــالح الـــرقـــابــة

اJؤهلةq بطلب الشطب من السجل التجاري.
اJـاداJـادّة ة 3 :  : في حــالـة إبــداء الـتــاجــر رغـبــته في جتــديـد
سـجــله الـتــجـاري Jـمــارسـة األنـشــطـة اJــذكـورة في اJـادّة 4
أدنـاهq تـمـنح له مـدة خـمـسـة عـشـر (15) يـومـا قـبل انـقـضاء

مدة صالحيته للشروع في اإلجراءات اخلاصة بذلك.
4 :  : األنــشــطــة اJــعــنـيــة بــتــحــديــد مــدة صـالحــيـة اJـاداJـادّة ة 
مــسـتــخـرج الــسـجل الــتـجــاري واJـذكــورة في اJـادّة األولى

أعـالهq هـي :
- اســتــيــراد اJــواد األولــيــة واJــنــتــوجــات والـبــضــائع
اJــوجــهـة إلعــادة الـبــيع عــلى حـالــتــهـاq بــاسـتــثــنـاء عــمـلــيـات
االسـتـيــراد الـتي يـنـجـزهــا كل مـتـعـامل اقــتـصـادي حلـسـابه
اخلـاص في إطــار نـشـاطــاته في مـجــال اإلنـتـاج والــتـحـويل

qو/ أو اإلجناز وفي حدود حاجاته اخلاصة
qجتـارة الـتــجـزئـة الـتـي �ـارسـهـا الــتـجـار األجـانب -

.Xأم معنوي Xسواء كانوا أشخاصا طبيعي
اJاداJادّة ة 5 :  : يجب أن تكـون األنشطـة اJذكورة في اJادّة
4 أعاله مـتـجانـسـة وتـابعـة لـقـطـاع نشـاط واحـد من مـدونة
األنــشــطــة االقــتــصــاديــة اخلــاضـعــة لــلــتــســجــيل في الــســجل

التجاري.
XسجلJادّة ة 6 :  : تمـنح مدة ستة (6) أشهر لـلتجار اJاداJا
في السجل التـجاري Jمارسة األنشطة اJذكورة في اJادّة
4 أعاله Jطابقـة سجالتهم مع أحكام هـذا القرار ابتداء من

تاريخ نشره في اجلريدة الرّسميّة.
وبــانـقـضـاء هـذه اJــدةq تـصـبح مـسـتــخـرجـات الـسـجل

التجاري غير اJطابقة عد�ة األثر.
وعـالوة عـــلى ذلكq تـــقـــوم مـــصــالـح الــرقـــابـــة اJـــؤهـــلــة

بطلب شطب التجار اJعنيX من السجل التجاري.
اJـاداJـادّة ة 7 :  : تـدون مـدة الـصالحــيـة اJـذكـورة في اJـادّة 2
أعاله في مــســتــخــرج الــســجل الــتــجـاري فـي مــكـان يــوضع

خصيصا لهذا الغرض.
اJـاداJـادّة ة 8 :  : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرّسـمــيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الديّمقراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 11 رجـب عـــام 1432 اJــــوافق 13
يونيو سنة 2011.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

وزارة التجـارةوزارة التجـارة
قــــرار مــــؤرقــــرار مــــؤرّخ في خ في 11 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1432 اJــــوافق  اJــــوافق 13 يــــونــــيـــو يــــونــــيـــو
سـنـة سـنـة q2011 يـحــدq يـحــدّد مـدد مـدّة صالحــيـة مــسـتــخـرج الــسـجلة صالحــيـة مــسـتــخـرج الــسـجل
الـــتالـــتّـــجـــاري اJـــمـــنـــوح لـــلـــخـــاضـــعـــJ Xـــمـــارســـة بـــعضـــجـــاري اJـــمـــنـــوح لـــلـــخـــاضـــعـــJ Xـــمـــارســـة بـــعض

األنشطـة.األنشطـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير التّجـارة
- �ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04 - 08 اJــــؤرّخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اJــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واJـتعـلّق بشـــروط »ارســـة األنشـطة الـتّجــاريــةq اJـعدّل

qادّة 2 منـهJال سيّما ا qتمّمJوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 10 - 01 اJــــــــؤرّخ في 16
رمـضان عام 1431 اJوافق 26 غـشت سنة 2010 واJـتضمّن
قــانــون اJـالـيّــة الـتـكـمـــيـلي لـسـنـة q2010 ال سـيّـمـــا اJــادّة

q58 منـه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 10 - 149
اJـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اJـوافق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJسنة 2010 وا
- و�قتـضى اJرسوم التّـنفيذيّ رقم 97 - 41 اJؤرّخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اJــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
qــتـــعــلّق بـــشــروط الــتـــســجــــيل في الـــســجل الـــتّــــجــاريJوا

qتمّـمJعـدّل واJا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 02 - 453
اJـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1423 اJـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

q2002 الذي يحدّد صالحيات وزير التّجارة

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 05 - 458
اJـؤرّخ في 28 شـوّال عـام 1426 اJـوافق 30 نــوفـمـبــر سـنـة
2005 الــذي يــحــدّد كــيــفــيــات »ــارســة نــشــاطــات اســتــيــراد

اJــوادّ األولــيــة واJـــنــتــوجــات والــبــضـــائع اJــوجــهـــة إلعـــادة
qالبـيع على حالتها

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :
اJـاداJـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اJـادّة 2 من الــقـانـون
رقم 04 - 08 اJــــؤرّخ في 27 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام 1425
اJــوافق 14 غــشت ســنـة 2004 واJــذكــور أعالهq يــهــدف هـذا
الـــقـــرار إلـى حتـــديــــد مـــدّة صالحــــيـــة مــــســـتــــخـــرج الــــســـجل

التّجاري اJمنوح للخاضعJ Xمارسة بعض األنشطة.
اJـاداJـادّة ة 2 :  : حتــدّد مــدّة صالحـيــة مــسـتــخـرجــات الــسـجل
التّجاري اJمنـوحة للخاضعJ Xمارسة األنشطة اJذكورة
في اJادّة 4 أدناه �دة سنتX (2) قابلـة للتجديدq وتسري

ابتـداء من تـاريخ التسجـيل في السجـل التّجـاري.
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