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3 : : يكـلف وزيــر اHالـيـة ووزير الـعــدلt حافظ اHـاداHـادّة ة 
األخــتــامt كل فــيـــمــا يــخــصّهt بــتــنــفــيــذ هــذا اHــرســوم الــذي
يــنــشــر في اجلــريـدة الــرّســمــيّــة لـلــجــمــهـوريّـــة اجلــزائــريّــة

الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حــرّر بــاجلــزائــر في 15 ذي احلــجــة عــام 1436 اHــوافق
29 سبتمبر سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسوممـرسوم رئـاسي  رئـاسي رقم رقم 15-253 مـؤرخ مـؤرخ في  في 15 ذي احلـجـة عام ذي احلـجـة عام
1436 ا اHــوافق Hــوافق 29 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة  ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة t2015 يـــتـــضـــمنt يـــتـــضـــمن

حتويل اعــتماد إلى مـيزانيـة تسيـير وزارة التـعليمحتويل اعــتماد إلى مـيزانيـة تسيـير وزارة التـعليم
العالي والبحث العلمي.العالي والبحث العلمي.

ـــــــــــــــــــــــــ

tإنّ رئيس اجلمهورية

tاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورt ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77
tو125 (الفقرة األولى) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانHـوافق 7  يـولـيـو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

t تمّمHعدّل واHا tاليةHا

- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عــــــــام 1436 اHــــــــوافق 30 ديــــــــســــــــمــــــــبــــــــر ســــــــنــــــــة 2014

t2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســـــوم الــــرئــــاسـي اHــــؤرخ فـي 11
ربــيع الــثــانـي عـام 1436 اHــوافق أول فــبــرايــر ســنــة 2015
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

t2015 الية لسنةHا

- وبـــمــقـــتـــضى اHــرســوم الــتـــنــفـــيـذي رقم 39-15  
اHـــــؤرخ فـي 11 ربـــــيــع الــــــثـــــانـي عـــــام 1436 اHــــــوافـق أول
فـــبــــرايـــــر ســـنـــة  2015 واHـــتـــضــــمن تـــوزيــع االعـــتـــمـــادات
اخملــصـصــة لـوزيــر الــتـعــلـيـم الـعــالي والــبـحث الــعــلـمي من
t2015 الية لسنةHمـيـزانية التسييـر �وجــب قانـون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــــــاداHــــــادّة األولى :ة األولى : يـــــلـــــغى مـن مـــــيـــــزانـــــيـــــة ســـــنـــــة 2015
اعــــــتـــــمــــــاد قـــــــدره مـــــائــــــة وثـــــمــــانـــــون مـــــلــــيـــــون ديــــــنـــــار

(180.000.000 دج)  مــــقـــــيّـــــــد في مــــيـــــزانــــيــــة الــــتـــــكــــالــــيف
اHــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمع".

اHـــاداHـــادّة ة 2 : : يــخـــصـص Hــيـــزانــيـــة ســـنــة 2015  اعــتــمــاد
قـــدره مــائـة وثــمــانــون مـلــيـــون ديـــنــار (180.000.000 دج)
يــقـــيّـــد فـــي مـيـزانـيــة تـسـيـــير  وزارة الـتـعـلـيم الـعالي
والـبـحـث الـعـلـمي وفي الـبـاب رقم 44 -10 "مـركـز تـنـمـيـة

التكنولوجيا اHتقدمة".

3 : : يــــكـــلف وزيــــر اHــــالـــيـــة ووزيــــر الـــتــــعـــلـــيم اHـــاداHـــادّة ة 
العـالي والبحث العـلميt كل فيـما يخـــصّهt بتنـفيذ هـــذا
اHــــــرســــــــوم الــــــذي يــــــنـــــــشـــــــر فـي اجلــــــريــــــدة الــــــرّســــــمــــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حــرّر بــاجلــزائــر في 15 ذي احلــجــة عــام 1436 اHــوافق
29 سبتمبر سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسوم تنفيـذي رقم مرسوم تنفيـذي رقم 15-249 مؤرخ في  مؤرخ في 15 ذي احلجة عام ذي احلجة عام
1436 ا اHوافق Hوافق 29 سبـتمبر سنة  سبـتمبر سنة t2015 يحـدد محتوى يحـدد محتوى

وتـــمـــحـــور وكـــذا شـــروط تـــســـيـــيـــر وحتـــيـــY مـــدونـــةوتـــمـــحـــور وكـــذا شـــروط تـــســـيـــيـــر وحتـــيـــY مـــدونـــة
األنـــشــطـــة االقـــتــصـــاديـــة اخلــاضــــعــــة لــلـــتـــســجـــيل فياألنـــشــطـــة االقـــتــصـــاديـــة اخلــاضــــعــــة لــلـــتـــســجـــيل في

السجل التجاري.السجل التجاري.
ـــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول

tبناء على تقرير  وزير التجارة  -

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

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

tتممHعدل واHا tتضمن القانون التجاريHوا

- و�قـتضى األمر رقم 96-01 اHؤرخ في 19 شـعبان
عام 1416 اHوافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد

tالتي حتكم الصناعة التقليدية واحلرف

  -  و�ـــــقـــــتـــــضى األمـــــر رقم 01-03 اHـــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2001

tتممHعدل واHا tتعلق بتطوير االستثمارHوا
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- و�قـتـضى األمر رقم 03-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق

tتممHعدل واHا tنافسةHبا

- و�قـتـضى األمر رقم 03-04 اHؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق
بالقـواعد العامـة اHطبقـة على عملـيات استيـراد البضائع

tتممHعدل واHا tوتصديرها

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اHــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واHـتــعــلق بــشـروط �ــارســة األنــشـطــة الــتــجـاريــةt اHــعـدل

tادة 23 منهHال سيما ا tتممHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اHــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واHــتــعـلق

tستهلك وقمع الغشHبحماية ا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 125-15
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

tعدلHا tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

 - و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 92-68 اHؤرخ
في 14 شــعــبــان عــام 1412 اHــوافق 18 فـــبــرايــر ســنــة 1992
واHــتــضــمن الــقــانــون األســـاسي اخلــاص بــاHــركــز الــوطــني

tتممHعدل واHا tللسجل التجاري وتنظيمه

 - و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 92-69 اHؤرخ
في 14 شــعــبــان عــام 1412 اHــوافق 18 فـــبــرايــر ســنــة 1992
واHــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص �ـــأمــوري اHـــركــز

tتممHعدل واHا tالوطني للسجل التجاري

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 97-39 اHـؤرخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اHــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واHتعـلق �دونة األنـشطة االقـتصـادية اخلاضـعة للـقيد في

tتممHعدل واHا tالسجل التجاري

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 40-97
اHــؤرخ في 9 رمــضــان عــام 1417 اHــوافق 18 يـــنــايــر ســنــة
1997 والـــمــــتـــعــــلق �ـــعــايــيـــر حتــديـــد الــنـــشــاطـــات واHــهن

اHــقــنــنــة اخلــاضــعــة لــلــقـــيــد في الــســجل الــتــجــاريt اHــعــدل
tتممHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-282 اHؤرخ
في 25 جـمـادى الثـانيـة عام 1423 اHوافق 3 سـبـتمـبر سـنة
2002 واHــتــضـــمن تــأســـيس اHــدونــة اجلـــزائــريــة لـألنــشــطــة

tنتجاتHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-222 اHؤرخ
في 25 جــمــادى األولى عــام 1427 اHــوافق 21 يـــونــيــو ســنــة
2006 الـــذي يـــحـــدد �ــوذج مـــســـتـــخــرج الـــســـجل الـــتـــجــاري

tومحتواه

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 15-111 اHؤرخ
في 14 رجب عــام 1436 اHــوافق 3 مـــايـــو ســـنــة 2015 الــذي
يــحــدد كـيــفــيــات الــقــيــد والــتـعــديل والــشــطب فـي الـســجل

tالتجاري

tوبعد موافقة رئيـس اجلمهورية -

يـرسم ما يأتـي :يـرسم ما يأتـي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اHادة 23 من الـقانون
رقم 04-08 اHـــــؤرخ في 27 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1425
اHــوافق 14 غـــشت ســـنــة t2004 اHـــعــدل واHـــتـــمم واHـــذكــور
أعالهt يـهـدف هــذا اHـرسـوم إلى حتــديـد مـحـتــوى وتـمـحـور
وكذا شروط تسيـير وحتيY مدونة األنـشطة االقتصادية
اخلــاضـعــة لــلــتــســجــيل في الــســجل الــتــجــاريt وتــدعى في

صلب النص " مدونة األنشطة االقتصادية".

2 : : تـــــضم مـــــدونـــــة األنــــشـــــطـــــة االقــــتـــــصـــــاديــــة اHـــــادة اHـــــادة 
نــشـــاطــات اقـــتــصـــاديــة مـــهــيـــكــلــة فـي قــطـــاعــات نـــشــاطــات
مـقـسـمـة إلى مـجـمـوعـات ومــجـمـوعـات فـرعـيـة لـنـشـاطـات

متجانسةt ويخصص لكل نشاط رمز خاص وتسمية.

يـشــيـر الـرمــز إلى احملـتــوى الـذي يـشــكل وصـفــا عـامـا
للنشاطt و�كن أن يحمل وصفا تكميليا عند احلاجة.

تتضمن رموز وتسـميات اHدونة اHتعلقة بقطاعات
الـــنــــشـــاطــــات الـــعـــمــــلـــيــــات الـــتـــجــــاريـــة اHــــنـــفـــذة مـن قـــبل

اHتعاملY بصفة تكميلية لنشاطاتهم الرئيسية.

يـقصد باHعـامالت التجارية بـصفة تكمـيلية خدمات
الــنـقل والــتــسـلــيم لــلـزبــائن وتــركـيب وتــنــصـيب األجــهـزة
والــــتـــزويـــد بــــقـــطــــاع الـــغـــيــــار وكـــذا اخلــــدمـــات اHـــرتــــبـــطـــة

باالستشارة والتكوين.

اHــادة اHــادة 3 : : تـتــشـكل مـدونــة األنـشـطـة االقــتـصـاديـة من
قطاعات النشاطات اآلتية :

tإنتاج السلع -
tمؤسسات اإلنتاج احلرفي -

tالتوزيع باجلملة -
tاالستيراد إلعادة البيع على احلالة -
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t(القارة وغير القارة) التوزيع بالتجزئة -
tاخلدمات -

- التصدير.

اHــادة اHــادة 4 :  : تـعـY الـنـشــاطـات في اHـدونـة بـرمـز عـددي
يتكون من ستة (6) أرقام.

تـــمـــثل األرقـــام الـــثـالثــة (3) األولـى مـــرجـــعـــا لـــقـــطــاع
ومجمـوع النشاطـاتt واألرقام الثالثة (3) األخـيرة تخص

اجملموعة الفرعية للنشاط اHفردة.

اHـــادة اHـــادة 5 : : تـــمـــثل اHـــدونـــة مـــرجـــعـــا مـــعـــيـــاريـــا واجب
االسـتـعـمـال قـصـــد تـعـريف كل نـشـــاط اقـتـصـادي يـكــــون

محل طلب تسجيل فـــي السجل التجاري.
وبـــهـــذه الـــصـــفـــةt تـــمـــثل اHـــدونـــة وثـــيـــقـــة مـــرجـــعـــيــة

إلزامية لكل طلب تسجيل في السجل التجاري.
يــــحــــدد مــــحــــتــــوى مــــدونــــة األنــــشــــطــــة االقــــتــــصــــاديـــة

وحتيينها بقرار من الوزير اHكلف بالتجارة.

6 : :  يـوكل تـسيـيـر اHـدونة إلى اHـركـز الـوطني اHادة اHادة 
لــلــســجل الــتــجــاري الــذي يــتـولـى إعـدادهــا واســتــنــســاخــهـا

.YستعملHوتوزيعها وكذا وضعها حتت تصرف ا
يتم تسيير اHدونة بالطريق اإللكتروني.

tـكـلف بالـتـجارةH7 : : تنـشـأ جلـنة لـدى الـوزير ا اHادة اHادة 
تسمى "جلنة مدونة األنشطة االقتصادية".

تكلف اللجنة اHذكورة أعالهt باHهام اآلتية :
- دراسـة إضافة أنشطـة جديدة يقـترحها اHـتعاملون

tدونةHاالقتصاديون إلى ا
- إدمـاج أنــشـطـة جـديـدة ذات اHـرجــعـيـة الـدولـيـة في

tدونة بصفة دوريةHا
- دراســـة الـــتـــعـــديالت اHـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــتـــســـمـــيـــات أو

tاحملتويات بإضافة بيانات تكميلية أو حذف عالمات
- حذف أنشطة.

اHـادة اHـادة 8 : : يـرأس جلــنـة مـدونــة األنـشــطـة االقـتــصـاديـة
�ثل وزير التجارة.

حتـدد تـشكـيـلـة الـلـجـنـة وكيـفـيـات سـيـرهـا �ـقرر من
وزير التجارة.

اHــــــادة اHــــــادة 9 :  : في إطـــــــار احــــــتــــــرام جتـــــــانس األنـــــــشــــــطــــــة
االقــتــصـاديــة اخلــاضـعــة لــلـتــســجــيل في الــسـجل الــتــجـاري
ومالءمتهاt ال �ـكن أن يسجل أكثر من قطاع نشاط واحد

في نفس مستخرج السجل التجاري.

غـــيــر أنهt ولــضـــرورة اHــنــفــعـــة الــتــجـــاريــة وتــمــوين
الـتجمـعات السـكانـية واHنـاطق النائـية أو اHـمونة بـصفة
غيـر كـافـيـة عن طـريق شـبـكـة الـتـوزيعt �ـــكن الـتـرخيص
بـاجلـمـع بـY بـعض نـشـاطــات قـطـاع الــتــوزيــع بـالـتـجـزئـة

وقطاع اخلدمات فـــي نفس مستخرج السجل التجاري.

اHـادة اHـادة 10 :  : تـدون الــرمـوز والــتـســمـيــات لـلــنـشــاطـات
tYاالقـتـصـاديـ YـتـعـامـلـHـطـلـوبــة من قـبل اHاالقـتـصـاديـة ا
بـعـنـوان الـتـسـجـيل فـي الـسجـل الـتـجـاريt بـعـد اعـتـمـادها
وحتــــديـــد اHــــكـــان اخملــــصص لــــهـــا فـي مـــســــتـــخــــرج الــــســـجل

التجاري.

اHــــادة اHــــادة 11 : : بـــــغض الــــنــــظـــــر عن خــــصـــــوصــــيــــة قــــطــــاع
التصديرt �ـكن كل متعامل اقتصاديt في إطار نشاطاته
الـتـجـاريــةt الـقـيـام بـتـصـديــر اHـنـتـوجـات طـبــقـا لـلـتـنـظـيم

اHعمول به.

اHــــــادة اHــــــادة 12 : : يــــــرفـق مــــــحـــــــتــــــوى مـــــــدونــــــة األنـــــــشــــــطــــــة
االقتصادية وشكلها بأصل هذا اHرسوم.

tـرسومHـادة 13 : : تـلغــى كـل األحـكام اخملـالـفـة لـهـذا اHـادة اHا
ال سيـما أحـكام اHـرسـوم التـنفـيذي رقم 97-39 اHؤرخ في
9 رمضان عام 1417 اHوافق 18 ينـاير سنة 1997 واHتعلق
�ـدونـة األنـشـطة االقـتـصـاديـة اخلـاضعـة لـلـقـيـد في الـسجل

التجاريt اHعدل واHتمم.

اHادة اHادة 14 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 15 ذي احلــجــة عــام 1436 اHــوافق
29 سبتمبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسوم تنفـيذي رقم مرسوم تنفـيذي رقم 15-250 مؤرخ في  مؤرخ في 15 ذي احلجة عام ذي احلجة عام
1436 اHــوافـق  اHــوافـق 29 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة  ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة t2015 يـــحـــددt يـــحـــدد

شروط وكـيفـيات اقتناء التجهيزات اHساعدة علىشروط وكـيفـيات اقتناء التجهيزات اHساعدة على
الـصـيـد الـبـحــري واسـتـعـمـالـهـا والــتـنـازل عـنـهـاt منالـصـيـد الـبـحــري واسـتـعـمـالـهـا والــتـنـازل عـنـهـاt من

طرف مهنيي الصيد البحري.طرف مهنيي الصيد البحري.
ـــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلى الـتـقـريـر اHـشـتـرك  بـY وزيـرة الـبـريـد
وتـــــكـــــنـــــولـــــوجــــيـــــات اإلعـالم واالتـــــصــــال ووزيـــــر الـــــفـالحــــة
والـتـنــمـيــة الـريـفــيـة والــصـيـد الــبـحــري ووزيـر الـداخــلـيـة

tواجلماعات احمللية


