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ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســــوم تـــنــــفــــيــــذي مــــرســــوم تـــنــــفــــيــــذي رقم رقم 09 -  - 181 م مــــــــؤرؤرّخ في خ في 17 ج جــــــــمــــــــادىادى
يـحـدد األولى عاألولى عـام ام 1430 اH اHـوافق وافق 12 م مـايايـو سو سـنـة ة q2009 يـحـدد 
شــروط �ــارســــة أنــشــطــــة اســتــيـــراد اHــواد األولــيــةشــروط �ــارســــة أنــشــطــــة اســتــيـــراد اHــواد األولــيــة
واHنـتـوجات والـبـضـائع اHوجـهــة إلعـادة الـبـيـع علىواHنـتـوجات والـبـضـائع اHوجـهــة إلعـادة الـبـيـع على
حـالـتـهـا من طـرف الـشــركـات الـتـجـاريـة الـتي يـكـونحـالـتـهـا من طـرف الـشــركـات الـتـجـاريـة الـتي يـكـون

فيها الشـركاء أو اHساهمون أجـانـب.فيها الشـركاء أو اHساهمون أجـانـب.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن الوزير األول

qبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq الســـيـــمـــا اHـــادتــان 85 - 3
qو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 75 - 59 اHــــــــؤرخ في20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممHعدل و اHا qتضمن القانون التجاريHوا

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 04 اHــــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003
واHـتعلق بـالقواعـد العـامة اHطـبقة عـلى عمـليات اسـتيراد

qالبضائع وتصديرها

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 04 - 02 اHــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

qمارسات التجاريةHطبقة على اHالذي يحدد القواعد ا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 04 - 08 اHــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واHــتـعـلق بــشـروط �ـارسـة األنــشـطـة الــتـجـاريــةq السـيـمـا

qادة 24 منهHا

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 05 - 05 اHــــــــؤرخ في 18
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1426 اHـوافق 25 يــولـيــو ســنـة 2005
واHـتـضمن قـانـون اHـاليـة الـتـكـميـلي لـسـنة q2005 السـيـما

qادة 13 منهHا

- و�قـتضى الـقانون رقم 07 - 12 اHؤرخ في 21 ذي
احلــــــجــــــة عــــــام 1428 اHــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2007
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة q2008  السـيــمـا اHـادة 61

qمنه

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 08 - 11 اHــــؤرخ في21
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1429 اHـوافق 25 يــونـيــو ســنـة 2008
واHـتـعـلق بـشـروط دخـول األجــانب إلى اجلـزائـر وإقـامـتـهم

qبها وتنقلهم فيها

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 97 - 41 اHؤرخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اHــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واHــتــعــلق بــشــروط الــقــيــد في الــســجل الــتــجــاريq اHــعـدل

qتممHوا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الفصـل األولالفصـل األول
أحكـام عـامـةأحكـام عـامـة

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 24 من الـقـانون
رقم 04 - 08 اHــــؤرخ في 27 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام 1425
اHـوافق 14 غـشت سـنة 2004 واHـادة q13 اHعـدلـةq من األمر
رقم 05 - 05 اHــــؤرخ في 18 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام 1426
اHوافق 25 يولـيو سنة 2005 واHذكـورين أعالهq يحدد هذا
اHـرســوم شـروط �ــارســة نـشــاط اسـتــيــراد اHـواد األولــيـة
واHــنــتــوجـات والــبــضــائع اHــوجــهــــة إلعــــادة الـبـــيــع عــلـى
حـــالــتــــهــــا من طــــرف الــــشـــركـــات الــتــجــاريـــة اخلــاضــعـــة
لـــــلـــــقـــــانـــــون اجلـــــزائــــــري والــــتـي يـــــكـــــون شـــــــركــــــاؤهـــــا أو

اHساهمون فيها أجانب. 

اHـادةاHـادة 2 : : ال �ـكن الـشــركـات الــتـجـاريــة اHـذكـورة في
اHــــــادة األولـى أعاله الــــــتـي يــــــكــــــون فــــــيــــــهــــــا الــــــشــــــركـــــاء أو
اHـــســاهـــمـــون أجــانبq  �ـــارســـة أنــشـــطــة اســـتــيـــراد اHــواد
األولية واHنتـوجات والبضائع  اHوجـهة إلعادة البيع على
حــــــالــــــتــــــهــــــا q إال إذا كــــــان 30 % عــــــلى األقـل من رأس مــــــال
الـشركة بـحوزة أشـخاص طـبيـعيW من جـنسـية جـزائرية
أو أشخـاص مـعنـويW يـكـون  كل شركـائهم أو مـسـاهمـيهم

ذوي اجلنسية اجلزائرية.

اHـادةاHـادة 3 :  : الـشــركـات اHــذكـورة فـي اHـادة األولى أعاله
هي تــلك احملــددة في اHــادة q13 اHــعــــدلـــةq من األمـــــر رقــم
05 -05 اHـؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 اHوافق25

 يوليو سنة 2005 واHذكور أعاله.

الفصـل الثانيالفصـل الثاني
شروط القيد في السجل التجاريشروط القيد في السجل التجاري

اHــــادةاHــــادة 4 : : زيــــادة عـــــلى الــــوثــــائـق اHــــطــــلـــــوبــــة طــــبــــقــــا
لـلتـنظـيم اHعـمول بهq يـجب أن تكـون القـوانW األسـاسية
qـــادة األولى أعالهHــذكـــورة في اHلـــلــشـــركـــات الــتـــجـــاريـــة ا
مطـابقة ألحـكام اHادة  2 أعاله  للـقيـام بكل عـملـية قـيد في

السجل التجاري.

تـــطـــبق هـــذه األحـــكـــام ابـــتــــداء من تـــاريخ نـــشـــر هـــذا
اHرسوم  في اجلريدة الرسمية.

الفصـل الثالثالفصـل الثالث
تعديل السجالت التجارية للشركات  التجارية التيتعديل السجالت التجارية للشركات  التجارية التي

هي في حالة نشاط هي في حالة نشاط 

اHـادة اHـادة 5 : : يـجب عــلى الــشـركــات الـتــجـاريــة اHـذكـورة
فـي اHـــادة األولـى أعاله واHـــقــــيـــدة في الــــســـجل الــــتـــجـــاري

الـــقـــيـــام قــــبل تـــاريخ 31 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2009  بـــتـــعـــديل
قــوانــيــنــهـــا األســاســيــة و ســجالتــهــا الــتــجــاريــة لــتــجــعــلــهــا

مطابقة ألحكام هذا اHرسوم.

اHــادة اHــادة 6 :  : دون اإلخالل بـــأحــكــام اHــرســوم الـــتــنــفــيــذي
رقم 97 - 41 اHــؤرخ في 9 رمـــضـــان عــام 1417 اHــوافق 18
يـنـايـر سـنة q1997 اHعـدل واHـتـمم واHـذكـور أعالهq ال �ـكن
اHـصالح اHعـنيـة للمـركز الـوطني لـلسجل الـتجـاري قبول
طلب تـعـديل السـجالت الـتجـاريـة للـشـركات اHـذكورة في
اHـــادة األولـى أعاله q إال بـــعـــد تـــقـــد�ـــهـــا قـــوانـــW أســـاســـيــة

مطابقة ألحكام اHادة 2 أعاله.

الفصـل الرابعالفصـل الرابع
أحكام ختاميـةأحكام ختاميـة

اHــــادة اHــــادة 7 : : عــــنــــد انــــقــــضـــــاء األجل احملـــــدد في اHــــــادة 5
أعالهq تعـتبر مـستخـرجات السـجل التجـاري الذي حتوزه
الــــشـــركــــات الـــتــــجـــاريــــة اHـــذكــــورة في اHــــادة األولى أعاله
وغـير اHـطابـقة ألحـكام هـذا اHرسـوم عد�ـة األثرH qـمارسة
أنــشـطـة اســتـيــراد اHـواد األولـيــة واHـنـتــوجـات والــبـضـائع

اHوجهة إلعادة البيع على حالتها.

اHـادة اHـادة 8 : : ال �ـكن الــشـركـات الـتـجــاريـة اHـذكـورة في
اHـــادة األولى أعاله الـــقـــيـــام بـــأيـــة عـــمـــلـــيـــة تــوطـــW بـــنـــكي
لــعـمــلــيـات االســتـيــراد إال إذا كــانت الـنــسخ من قــوانــيـنــهـا
األساسية ومستـخرجات سجالتها التجارية التي تقدمها

مطابقة ألحكام هذا اHرسوم.

اHــادة اHــادة 9 : : تــعـــاين كل مـــخــالــفـــة ألحــكــام هـــذا اHــرســوم
qعـمـول بهـماHويـعاقـب علـيـها طـبـقا لـلتـشـريع والـتنـظيـم ا
السـيمـا أحـكام الـقـانون رقم 04 - 02 اHـؤرخ في 5    جـمادى
األولى عام 1425 اHوافق 23 يونـيـو سـنــة 2004 والـقانون
رقــم 04 - 08 اHــؤرخ في 27  جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام 1425

اHوافق 14 غشت  سنة 2004  واHذكورين أعاله.

اHادةاHادة 10 :  : �كن تـوضيح كـيفـيات تـطبـيق أحكـام هذا
اHــــرســـومq عـــنـــد االقــــتـــضـــاءq بـــقــــرار من الـــوزيــــر اHـــكـــلف

بالتجارة.

اHادة اHادة 11 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 17 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1430
اHوافق 12 مايو سنة 2009.
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