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قــــــانــــــون رقــم قــــــانــــــون رقــم 13-06 مــــــؤرخ في  مــــــؤرخ في 14 رمــــــضــــــان عــــــام  رمــــــضــــــان عــــــام 1434
اGوافق اGوافق 23 يولـيو سنة  يولـيو سنة r2013 يعــدل ويـتمم القانونr يعــدل ويـتمم القانون
 رقم  رقم 04-08  اGــــؤرخ في   اGــــؤرخ في 27 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام
1425 اGـــــوافق  اGـــــوافق 14 غـــــشـت ســـــنـــــــة  غـــــشـت ســـــنـــــــة 2004 واGـــــتــــــــعــــــلق واGـــــتــــــــعــــــلق

بشروط ~ارسة األنشطة التجارية.بشروط ~ارسة األنشطة التجارية.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية

- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورr ال ســـيـــمـــا اGـــواد 119 و120
rو122 و125 (الفقرة 2) و126 منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اGــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اGـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واGـتـعلق

rادة 38 منهGال سيما ا  rتممGعدل واGا rبعالقات العمل

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 96-22 اGــؤرخ في 23 صــفــر
عــام 1417 اGــوافق 9 يــولـــيـــو ســـنــة 1996 واGــتـــعـــلق بـــقــمع
مـخـالـفـة الـتـشـريع والـتـنـظـيـم اخلـاصـX بـالـصـرف وحـركة

rتممGعدل واGا rرؤوس األموال من وإلى اخلارج

- و�ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانـــــون رقم 04-02 اGـــــؤرخ في 5
جــمـــادى األولـى عــام 1425 اGــوافق 23 يــونـيــو ســنـة 2004
rـمـارسـات الـتـجـاريةGـطـبـقـة عـلى اGالـذي يـحـدّد القـواعـد ا

rتمّمGعدّل واGا



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 39 34
22 رمضان عام رمضان عام 1434 هـ هـ
31 يوليو سنة  يوليو سنة 2013  م م

- و�ـــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 04-08 اGــــؤرخ في 27
جـمــادى الثـانـيـة عـام 1425 الــموافق 14 غـشت سـنة 2004

 rتعلق بشروط ~ارسة األنشطة التجاريةGوا
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 08-09  اGــؤرّخ  في  18
صـفر عام 1429 اGوافق 25  فبـراير  سنة 2008 واGـتضمن

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

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

rبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اGــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عـــام 1433  اGــــوافق 21 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2012

rتعلق بالواليةGوا
rوبعد رأي مجلس الدولة -
rانGوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصيصدر القانون اآلتي نصّه :ه :

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى : يـــعـــدل ويـــتـــمم هـــذا الـــقـــانـــون  بـــعض
أحكـام القـانون رقـم 04-08 اGؤرخ في 27 جمـادى الثـانية
عـام 1425 اGـوافق 14 غــشت سـنـة 2004 واGـتـعـلق بـشـروط

~ارسة األنشطة التجارية.

اGـاداGـادّة ة 2 :  :  تـعـدّل أحـكـام اGادة 8 من الـقـانون رقم
04 -08 اGـؤرخ في 27 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1425 اGـوافق

14 غشت سنة 2004 واGذكور أعالهr وحترر كما يأتي :

"اGادة 8 : ال  كن أن يسـجل في السجل التجاري أو
 ارس نـشاطا جتـارياr األشـخاص احملـكوم عـليـهم الذين لم
يرد لهم االعتبار الرتكابهم اجلنايات واجلنح في مجال :

rحركة رؤوس األموال من وإلى اخلارج -
- إنـــــــتـــــــاج و/أو تــــــســـــــويـق اGـــــــنـــــــتـــــــوجـــــــات اGــــــزورة

rوجهة  لالستهالكGغشوشة اGوا
rالتفليس -
rالرشوة -

- الـتــقـلــيـد و/أو اGــسـاس بــحـقــوق اGـؤلـف واحلـقـوق
rاجملاورة

- االجتار باخملدرات".

اGاداGادّة ة 3 :  : تتمم أحكام القانون رقم 04-08 اGؤرخ في
27 جــمــادى الـثــانــيــة عـــام 1425 اGـوافــق 14 غــشـت ســنـــة

2004 واGذكــور أعـالهr �ـادة 5 مكرر حترر كما يأتي :

"اGـادة 5 مـكـرر :   ــكن الـقـيـد في الــسـجل الـتـجـاري
بالطريقة اإللكترونية.

 ـكن إصـدار مــسـتـخـرج الـسـجل الـتـجـاري بـواسـطـة
إجراء إلكترونيr يحدد ©وذجه عن طريق التنظيم".

اGـاداGـادّة ة 4 :  : تـعـدّل وتــتـمم أحــكـام اGـادة 11 من الــقـانـون
رقم 04-08 اGـــــؤرخ في 27 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1425
اGــوافق 14 غــشت ســـنــة 2004 واGـــذكــــور أعـالهr وتـــحــرر

كما يأتي :

"اGــــادة 11 : يــــجب عـــــلى كـل شــــركــــة جتــــاريــــة أو أيــــة
مـؤسـسـة خاضـعـة لـلـتسـجـيل في الـسـجل الـتجـاري الـقـيام
بـاإلشــهـارات الــقـانــونـيــة اGـنــصـوص عـلــيـهــا في الـتــشـريع

والتنظيم اGعمول بهما.

غيـر أنهr ال تـخـضع الشـركـات حديـثـة التـسـجيل في
الـسـجل الـتجـاري إلجـراءات اإليـداع الـقانـوني حلـسـابـاتـها
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــســـنـــة األولى مـن تـــســـجـــيـــلـــهـــا في الـــســـجل

التجاري.

ال تــخــضع الــشــركـــات اGــنــشــأة في إطــار أجــهــزة دعم
تــشــغـــيل الــشــبــاب إلـى دفع احلــقــوق اGــتـــعــلــقــة بــإجــراءات
اإليــداع الــقــانــوني حلــســـابــات الــشــركــات خالل الــســنــوات

الثالث (3) اGوالية  لقيدها في السجل التجاري".

اGـاداGـادّة ة 5 :  :  تـعدّل وتـتـمّـم أحـكـام اGادة 15 من الـقـانون
رقم 04-08 اGـــــؤرخ في 27 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1425
اGـوافق 14 غـــشـت ســـنــة 2004 والــمــذكــور أعالهr وحتـرر

كما يأتي :

"اGـادة 15 :  يـجب عـلى كل شـخص طـبـيـعـي تـاجر أن
يقوم باإلجراءات اGتعلقة باإلشهارات القانونية.

تـهــدف اإلشـهـارات الــقـانــونـيـة اإللــزامـيــةr بـالـنــسـبـة
لألشـخـاص الـطــبـيـعـيـX الـتـجــارr إلى إعالم الـغـيـر بـحـالـة
وأهـليـة الـتاجـر وبـعنـوان اGؤسـسـة الرئـيـسيـة لالسـتغالل
الـفـعـلي لـتـجــارته و�ـلـكـيـة احملل الــتـجـاريr وكـذا بـتـأجـيـر

التسيير وبيع احملل التجاري.

حتـــــدد كــــيـــــفــــيــــات إجـــــراء اإلشــــهـــــارات الــــقــــانـــــونــــيــــة
ومصاريف إدراجه عن طريق التنظيم".

اGـاداGـادّة ة 6 :  : تـعـدّل وتــتـمم أحــكـام اGـادة 17 من الــقـانـون
رقم 04-08 اGـــــؤرخ في 27 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1425
اGـوافق 14 غـــشـت ســـنــة 2004 والــمــذكــور أعالهr وحتـرّر

كما يأتي :

"اGــادة 17 : ال تـــخــضـع اGــؤســـســات الـــعـــمــومـــيــة ذات
الـــطــابـع الــصـــنـــاعي والــتـــجـــاري لإلشـــهــارات الـــقـــانــونـــيــة

اGنصوص عليها في أحكام هذا القانون".
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اGـاداGـادّة ة 7 :  :  تـعدّل وتـتـمّـم أحـكـام اGادة 21 من الـقـانون
رقم 04-08 اGـــــؤرخ في 27 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1425
اGـوافق 14 غـشت ســنة 2004 والــمـذكــور أعـالهr وتــحــرر

كما يأتي :

"اGــــادة 21 : عــــنـــــدمــــا يــــكــــون الـــــشــــخص الــــطـــــبــــيــــعي
مــســتــثــمــرا أولــيــاr فــإنه  ــكــنه اخــتــيــار مــوطن في مــحل
إقامـته اGعـتادة إلى غـاية إنـهاء اGـشروعr وفي هـذه احلالة

يصبح موقع النشاط موطنا له.
 ـــكن الــشــركـــة الــتــجــاريـــة اGــســتــثـــمــر األولي الــتي
الحتــوز  مـــقــرا اجـــتــمــاعـــيــاr أن تـــخــتـــار مــوطـــنــا لـــهــا لــدى
محافظ حسـابات أو خبير محاسبr أو محام أو موثق أو
مـــحل إقـــامـــة اGـــمـــثل الـــقـــانـــوني لـــلـــشـــركـــة Gـــدّة أقـــصـــاهــا
rعــنـد االقــتـضـاء rســنـتـان(2) قــابـلــة لـلــتـجــديـد مــرة واحـدة
وعــنـــد بـــدايـــة الــنـــشـــاطr يـــصــبـح مــوقـع نـــشــاط  الـــشـــركــة

موطنا لها.
حتـــدد كــيـــفــيـــات تــطـــبــيـق أحــكـــام الــفـــقــرة 2 من هــذه
اGادةr عند االقتـضاءr بقرار  مشتـرك بX الوزير اGكلف
بـاالستـثـمـار والوزيـر اGـكـلف بالـتـجـارة والوزيـر اGـكلف

باGالية ".

اGـاداGـادّة ة 8 :  :  تـعدّل وتـتـمّـم أحـكـام اGادة 22 من الـقـانون
رقم 04-08 اGـــــؤرخ في 27 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1425
اGـوافق 14 غـــشـت ســنــة 2004 والــمــذكــور أعالهr وحتـرر

كما يأتي :
"اGادة 22 : دون اإلخالل بأحكام اGادة 38 من القانون
اGــتـــعـــلق بـــعالقـــات الـــعــمـلr  ــكـن كل شـــخص طـــبــيـــعي أو
مـعنـوي  ـارس نشـاطـا جتاريـا في اإلنـتاج أو الـتوزيع أو
اخلــدمـــاتr الــتــوقف عـن ~ــارســة جتـــارته بــســبـب الــعــطل

األسبوعية أو السنوية أو أثناء األعياد الرسمية.
يــحـــدّد الــوالي  بـــقــرارr بـــعــد اســتـــشــارة اجلــمـــعــيــات
اGـهنـية اGـعنـيةr قـائمـة التـجار اGـلزمـX بضـمان اGـداومة
أثنـاء فترات وأيـام التـوقف عن ~ـارسة الـتجارة بـسبب
الـــعــطل أو األعـــيــاد الـــرســمـــيــة مـن أجل ضــمـــان الــتـــمــوين
اGــنـتـظم لــلـســكـان بـاGــنـتـجــات واخلـدمــات ذات االسـتـهالك

الواسع ".

اGاداGادّة ة 9 :  : تتمّم أحكام القانون رقم 04-08 اGؤرّخ في
27 جـمـادى الثـانـيـة عام 1425 اGـوافق 14 غـشت سـنة 2004

واGـــــذكـــــور أعالهr بـــــاGـــــواد 31  مــــــكـــــرّرr و35  مــــــكـــــررr و35
مكرّرr1 وحترّر كما يأتي:

"اGادة 31 مكرر : يعاقب عـلى ~ارسة نـشاط جتاري
�ـسـتــخـرج سـجـل جتـاري مـنــتـهي الـصـالحـيـة بــغـرامـة من
عشـرة آالف دينار (10.000 دج) إلى خمـسمائة ألف دينار

(500.000 دج).

ويـصــدر الـواليr زيــادة عـلى ذلكr  قــرارا بـالــغـلق
اإلداري للمحل التجاري.

وفي حـالة عـدم الـتسـويـة في أجل ثالثة (3) أشـهر
ابــــتــــداء مـن تــــاريخ مــــعــــايــــنــــة اجلــــر ــــةr يـــــحــــكم الــــقــــاضي

بالشطب من السجل التجاري ". 

"اGادة 35 مكرّر :  بغـض النظـر عن أحكـام اGـادة 35
من الــقـــانــون رقم 04-08 اGــؤرّخ في 27 جــمــادى الــثــانــيــة
rـفـعولGـوافق 14 غـشت سـنة 2004 والـسـاري اGعـام 1425 ا
يـقــتـرح اGــديـر الــوالئي اGـكــلف بـالــتـجــارة غـرامـة الــصـلح
�ـبـلغ مـائـة ألف ديـنـار (100.000 دج) عـلى الـتـجـار الـذين

لم يقوموا بإجراءات إيداع حسابات الشركة. 

يــبـلّغ اقــتـراح الـصــلح لـلـمــخـالف في أجل ســبـعـة (7)
أيام ابتداء من تاريخ حترير محضر معاينة اخملالفة.

Gــرتــكب اخملــالــفــة أجل ثـالثـX (30) يــومـــا ابــتــداء من
تـاريخ تـبـلـيغ اقـتـراح غـرامـة الـصـلح لـدفع مـبـلغ الـغـرامـة
لدى قـابض الضـرائب  في مكـان إقامـته أو مكـان ارتكاب

اخملالفة.

تـــتـــوقف اGـــتــابـــعـــة اجلــزائـــيـــة عــنـــد تـــســديـــد غـــرامــة
الصلح.

وفي حــالــة عـدم الــتــســويـةr يــرسل مــحــضــر مـعــايــنـة
اخملالفة إلى اجلهة القضائية اخملتصة إقليميا".

"اGـادة 35 مـكـرّر1 :  ــكن كل شـركــة جتـاريـة خــاضـعـة
إلجــراء إيـــداع حـــســابـــات الـــشــركـــة ولم تـــقم بـه في اآلجــال
احملــــدّدةr أن تـــفـي بهr إمّــــا بـــتــــقـــد وصـل تـــســــديـــد غــــرامـــة

الصلح أو الغرامة التي حكم بها القاضي ".

اGـاداGـادّة ة 10 :  : تـعدّل وتـتـمّم أحـكـام اGادة 37 من الـقـانون
رقم 04-08 اGـــــؤرخ في 27 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1425
اGــوافق 14 غــــشت ســـنــة 2004 واGـــذكـــور أعالهr  وتــــحــرر

كما يأتي :

"اGــــادة 37 : يــــعـــــاقب عــــلــى عـــــدم تــــعـــديــل بــــيــــانــــات
مـسـتخــــرج الـسـجـل الـتجـاري تـبـعـا لـلـتـغيـرات الـطـارئة
عــلى الـوضـعــيـة أو احلـالــة الـقـانــونـيـة لــلـتـاجـر بــغـرامـة من
عشـرة آالف دينار (10.000 دج) إلى خمـسمائة ألف دينار

(500.000 دج).

ويعـذر اخملالف لـتـسويـة وضعـيـته في أجل ثالثة (3)
أشهر ابتداء من تاريخ معاينة اجلر ة.

وبـــعــــد انــــقــــضـــاء هــــذا األجلr يــــتــــخــــذ الـــوالـي قـــرارا
بالغلق اإلداري للمحل إلى غاية تسوية وضعيته.
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وفي حـالـة عـدم الـتـسـويـة في أجل الـثالثـة (3) أشـهر
اGـــوالــيـــة لـــلـــغـــلق اإلداريr يـــحــكـم الـــقــاضـي بــالـــشـــطب من

السجل التجاري".

اGـاداGـادّة ة 11 :  : تــتـمّـم أحـكــام الــقــانـون رقم 04-08 اGـؤرّخ
في 27 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1425 اGـوافق 14 غــشت ســنـة

2004 واGذكور أعالهr �ادة 41 مكررr حترّر كما يأتي:

"اGادة 41  مـكرر : يـعاقب عـلى عـدم احتـرام االلـتزام
بــاGـداومــة اGــنــصــوص عـلــيــهــا في الــفــقـرة 2 مــن اGـادة 22
أعالهr بغرامـة تتراوح من ثالثX ألف دينار (30.000 دج)

إلى مائتي ألف دينار (200.000 دج).
غـيــر أنهr  ــكن اGـديــر الـوالئي لــلـتــجـارة أن يــقـتـرح
غرامة الـصلح �بلغ مـائة ألف دينار (100.000 دج)r طـبقا
r1و35 مكرّر r35 مكرّر XادتGللشروط احملددة في أحكام ا

اGذكورتX أعاله.
وفي حـــالــة الـــعــودr ال يـــســتـــفــيـــد اخملــالف مـن غــرامــة
الــصـلح ويــعـاقب بــالـغـرامــة اGـنـصــوص عـلــيـهـا في الــفـقـرة

األولى أعاله.

يــــصـــــدر الــــواليr زيـــــادة عــــلى ذلـكr قــــرارا بــــالـــــغــــلق
Xـدة ثالثG اإلداري لـلـمـحل الـذي يـأوي الـنشـاط الـتـجـاري

(30) يوما".

اGــــاداGــــادّة ة 12 :  : يــــســـــتــــبــــــدل الــــفــــعـل "يــــقـــــوم" الــــوارد في
الــفــقــرة 2  لــكـل من اGــواد 39 و40 و41 من الــقــانــون
رقم 04 -08 اGــــؤرّخ في 27 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام 1425
اGــــوافــق 14 غـــشت ســـنـــة 2004 واGـــذكـــور أعـالهr بـــالـــفـــعل

"يحكم".
اGــاداGــادّة ة 13 :  : تــلـــغى أحـــكــام اGــادة 14 من الـــقـــانــون رقم
04-08 اGؤرّخ في 27 جمـادى الثانـية عام 1425 اGوافق 14

غــشت ســنــة 2004 واGــتـــعــلّق بــشـــروط ~ــارســة األنـــشــطــة
التجارية.

اGاداGادّة ة 14 : :  ينشر هذا القانون في اجلريدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 14 رمـضـان عام 1434 اGـوافق 23
يوليو سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة


