
العدد العدد 21
السالسّنة اخلمسوننة اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب 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

اGطلوب 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

الثالثاء الثالثاء 12 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1434 هـ هـ
اGوافـق اGوافـق 23 أبريل أبريل  سنة سنة 2013 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

حي البساتtX بئر مراد رايسt 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



12 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1421

23 أبريل  سنة أبريل  سنة 2013  م م

مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقـم مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقـم 13 -  - 140 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 29 جـــمـــادى جـــمـــادى
األولى عام األولى عام 1434 اGوافق  اGوافق 10 أبـريل سنة  أبـريل سنة t2013 يحددt يحدد

شروط �ارسة األنشطة التجارية غير القارة.شروط �ارسة األنشطة التجارية غير القارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإن الوزير األول
tبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبـناء على الـدستـورt ال سيمـا اGادتان 85-3 و125
t(الفقرة 2) منه

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-02 اGـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اGــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
tـمـارسـات الـتـجـاريةGـطـبـقـة عـلى اGالـذي يـحـدد القـواعـد ا

tتممGعدل واGا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اGــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اGــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واGـتــعــلق بــشـروط �ــارســة األنــشـطــة الــتــجـاريــةt اGــعـدل

tادة 20 منهGال سيما ا tتممGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اGــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اGـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واGــتــعـلق

tستهلك وقمع الغشGبحماية ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اGــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اGــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واGــتــعــلق

tبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اGــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اGـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

tتعلق بالواليةGوا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 tالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�قتـضى  اGرسوم  التـنفيذي رقم 97-39 اGؤرخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اGــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واGـتعـلق �ـدونـة الـنـشـاطات االقـتـصـاديـة اخلـاضعـة لـلـقـيد

tتممGعدل واGا tفي السجل التجاري
- و�قتـضى اGرسوم  التـنفيذي  رقم 97-41 اGؤرخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اGــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واGــتــعــلق بــشــروط الــقــيــد في الــســجل الــتــجــاريt اGــعـدل

tتممGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 12-111 اGؤرخ
في 23 ربيع الثاني عام 1433 اGوافق 6 مارس سنة 2012

الـــــذي يــــحـــــدد شــــــروط وكــــــيــــــفــــــيـــــات إنـــــشـــــاء وتــــنـــــظـــــيم
الـــــفـــــضــــــاءات الـــــتـــــجـــــاريــــة و�ـــــارســـــة بـــــعض األنـــــشـــــطــــة

tالتجارية
tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يــــرسم ما يأتي :يــــرسم ما يأتي :
اGادة األولى : اGادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اGادة 20 من الـقانون
رقم 04-08 اGـــــؤرخ في 27 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1425
اGــوافق 14 غـــشت ســـنــة t2004 اGـــعــدل واGـــتـــمم واGـــذكــور
أعالهt يـــهــدف هـــذا اGـــرســـوم إلى حتـــديــد شـــروط �ـــارســة

األنشطة التجارية غير القارة.
اGـادة اGـادة  2  :  : �ــارس الـــنـــشــاط الــتــجــاري غــيــر الــقـــار
كــــمــــا هـــو مــــعـــرّف فـي اGـــادة 20 مـن الـــقــــانـــون رقـم 08-04
اGؤرخ فــي 27 جمادى الثانية عام 1425 اGوافق 14 غشت
ســنــة t2004 اGـعــدل واGــتــمم واGــذكــور أعالهt فـي األسـواق
األسـبـوعـيـة أو نـصف األسـبـوعـيـة واجلـواريـة أو اGـعـارض

أو في أي فضاء أو مكان آخر مهيأ لهذا الغرض.
�ــارس الـــنــشـــاط الــتـــجــاري غـــيــر الـــقــار عـن طــريق

العرض أو بصفة متنقلة.
اGــادة اGــادة 3 :  : �ـــارس األنــشــطــة الــتــجــاريــة غــيــر الــقــارة
األشـخــاص الـطـبـيــعـيـون احلــاصـلـون عـلـى سـجالت جتـاريـة
حتـمل رمـوز األنـشـطـة اGـعـنـيـة حـسب مـا هـو مـفـهـرس في
مـدونـة األنـشطـة االقـتـصـاديـة اخلـاضـعـة لـلـقـيد فـي السـجل

التجاري.
اGـادة اGـادة 4 :  : تـمــارس األنـشـطـة الـتـجــاريـة غـيــر الـقــارة
في شكـل تـقد� خـدمـات أو بيع مـنتـجــات معـروضة على
الــرفـــوف أو في الـســيــارات اGـهــيـأة أو عــلى الــطـاوالت أو

على اGنصات.
اGـادة اGـادة 5 :  : تــخـضع �ــارسـة األنـشــطـة الــتـجـاريــة غـيـر

القارة إلى الشروط اآلتية :
tالقيد في السجل التجاري -

- رخـــــصــــة مـن رئــــيـس اجملــــلـس الــــشـــــعــــبـي الــــبـــــلــــدي
للـحـصـول عـلى مـكـان عـلى مسـتـوى اGـعـارض والـفـضاءات

اGهيأة.

اGادة اGادة 6 :  :  زيـادة علـى األشخـاص اGذكـورين في اGادة
3 أعالهt �ـكن رئــيس اجملـلس الـشـعــبي الـبـلـدي أن يـرخص
أيـــضــــا وبـــصــــفـــة اســــتـــثــــنـــائــــيـــة �ــــمـــارســــة الـــنــــشـــاط في
الـفضـاءات اخملصـصة لـلتـجار الـذين �ارسـون جتارة غـير

قارة :
Xأو مـعـنـويـ Xلـلـتـجـار أكـانــوا أشـخـاصـا طـبـيــعـيـ -

tالذين �ارسون نشاطا قارا
- لــلــمــتـدخــلــX اآلخــرين غــيـر اGــقــيـديـن في الــسـجل

التجاري.



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 21 12 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1434 هـ هـ

23 أبريل  سنة  أبريل  سنة 2013  م م

اGـادة اGـادة 7 : :  يـتــعـX عـلى الــتـاجــر الـذي �ـارس نــشـاطـا
غـيــر قـار احـتـرام الـتـنـظـيم اGــطـبق عــلى مــيـدان نــشـاطه

و/ أو على اGنتجات واخلدمات التي يسوقها.
وبـهذه الصفـةt يجب أن تسـتجيب �ارسـة األنشطة
الــتــجـاريــة غــيـر الــقــارة إلى مــتـطــلــبــات األمن والـنــظــافـة
والـسـكـيــنـة والـصـحـة الـعـمـومــيـةt ويـجب أال تـلـحق ضـررا
بـــاحملـــيـط الـــعــــمـــراني اجملــــاور لـــهــــاt وال تـــعــــرقل األنــــشـــطـــة

التجارية القارة احملاذية لها.

8 : : كل مــخــالــفــة ألحــكــام هــذا اGــرســوم يــعــاقب اGـادة اGـادة 
عليها طبقا للتشريع والتنظيم اGعمول بهما.

اGـادة اGـادة 9 : : يـنشـر هـذا اGـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 29 جـــــمـــــادى األولـى عــــام 1434
اGوافق 10 أبريل سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقـم مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقـم 13 -  - 141 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 29 جـــمـــادى جـــمـــادى
t2013 ــــــوافق 10 أبــــــريـل ســـــــنــــــة  أبــــــريـل ســـــــنــــــةGــــــوافق  اGاألولى عــــــام األولى عــــــام 1434 ا
يــعـــدل ويتـمـم اGـرســــوم التـنـفـــيـذي رقــم يــعـــدل ويتـمـم اGـرســــوم التـنـفـــيـذي رقــم 458-05
اGــــــــــؤرخ فـي اGــــــــــؤرخ فـي 28 شــــــــــوال عــــــــــام  شــــــــــوال عــــــــــام 1426 اGــــــــــوافــق  اGــــــــــوافــق 30
نوفـمبـر سنـــة نوفـمبـر سنـــة 2005 الـذي يحــدد كيفـيـات �ارسـة الـذي يحــدد كيفـيـات �ارسـة
نـــشــاطــــات اســتـــيــــراد اGـــواد األولـــيــة واGـــنــتـــوجــاتنـــشــاطــــات اســتـــيــــراد اGـــواد األولـــيــة واGـــنــتـــوجــات

والبضائع اGوجهة إلعـادة البيع علـى حالتهـا.والبضائع اGوجهة إلعـادة البيع علـى حالتهـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول
- بــنــاء عــلى الــتــقــريــر اGــشــتــرك بــX وزيــر اGــالــيـة

tووزير التجارة
- وبـناء على الـدستـورt ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125

t(الفقرة 2) منه
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 07-12 اGـؤرخ في 21 ذي
احلــــــجّــــــة عــــــام 1428 اGــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2007
واGــتـضـمن قــانـون اGــالـيـة لــسـنـة t2008 ال سـيّــمـا اGـادّة 61

tمنـه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اGــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اGـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واGــتــعـلق

tستهلك وقمع الغشGبحماية ا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 tالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 97-41 اGـؤرخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اGــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واGــتــعــلّق بــشــروط الــقــيــد في الــســجل الــتــجــاريt اGــعـدل

tتممGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 05-458 اGؤرخ
في 28 شـــوال عــام 1426 اGــوافق 30 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2005
الـذي يــحــدد كــيـفــيــات �ــارسـة نــشــاطــات اسـتــيــراد اGـواد
األولية واGـنتـوجات والـبضائع اGـوجهـة إلعادة الـبيع على

tحالتها
tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى :ة األولى : يـــعــــدل ويـــتـــمّم هــــذا اGـــرســـوم أحـــكـــام
اGـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 05-458 اGـؤرخ في 28 شـوال عام
1426 اGـوافق 30 نـوفـمبـر سـنة 2005 الـذي يـحدد كـيـفـيات

�ــارســة نـشــاطــات اســتـيــراد اGــواد األولــيـة واGــنــتــوجـات
والبضائع اGوجهة إلعادة البيع على حالتها.

اGــاداGــادّة ة 2 : : تــعــدّل وتـــتــمّم أحــكــام اGــادّة 5 مـن اGــرسـوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 05-458 اGــؤرخ في 28 شـــوال عــام 1426
اGــوافق 30 نــوفــمـــبــر ســنــة 2005 واGــذكــور أعالهt وحتــرر

كما يأتي : 

"اGادّة 5 : يتـعX عـلى الشـركات الـتجـارية في إطار
�ارسة نشاطاتها مـا يأتي :

- تــوفـيــر اGـنــشـآت األسـاســيـة لــلـتــخـزين والــتـوزيع
اGناسبة واGهـيأة وفقا لطبـيعة وحجم وضرورات تخزين
وحـمـايـة الـبـضـائع مـوضـوع نـشاطـاتـهـا والـتي تـسـهل عـلى

tؤهلة مراقبتهاGصالح اGا
- اســــتـــعــــمـــال وســــائل نــــقل مـالئـــمــــة خلــــصـــوصــــيـــات

tنشاطاتها
- اتـخاذ الـتـدابـير الالزمـة Gـراقـبة مـطـابـقة اGـنـتوج
اGــــســــتــــورد قـــــبل إدخــــالـه إلى الــــتـــــراب الــــوطــــنـي طــــبــــقــــا

للتشريع والتنظيم اGعمول بهما.
يـجـب عـلـى الــشـركــات الــتــجــاريــة اGـعــنــيــة احلــصـول
عـلى شـهــادة إثـبـات االلـتـزام بـالـشــروط اGـنـصـوص عـلـيـهـا
في الـفقرات أعالهt تسـلمها إيـاها اGصالح اGـؤهلة لوزارة
الـــتــــجـــارة و/أو مـــصــــالح الـــوزارات اGــــعـــنـــيــــة وذلك قـــبل

الشروع في �ارسة النشاط.


