
العدد العدد 42
السالسّنة الثنة الثّالثة واألربعونالثة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب 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

اIطلوب 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

األحد األحد 29  جمادى األولى عام جمادى األولى عام 1427 هـهـ
اIوافق اIوافق 25  يونيو سنة   يونيو سنة 2006 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrX بئر مراد رايسr 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
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اIــــؤرّخ في 27
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1425 اIــوافق  14 غــشت ســنـة 2004
واIـتــعـلق بـشـروط �ـارسـة األنـشـطـة الـتـجـاريـةr ال سـيّـمـا

rادّة  4 منهIا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-175 اIـؤرخ
في 26 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1427 اIــــوافق 24 مـــايـــو  ســـنـــة

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيI2006 وا 

- و �قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 06-176 اIؤرخ
في 27 ربـــيع الـــثـــانـي  عــام 1427 اIــوافق 25 مـــايـــو  ســـنــة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2006 وا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-68 اIـؤرّخ
في 14 شــعــبــان عــام 1412 اIــوافق 18 فـــبــرايــر ســنــة 1992
واIــتـضــمن الــقــانــون األسـاسـي اخلـاص  بــاIــركــز الــوطـني

rتمّمIعدل واIا r للسجل  التجاري وتنظيمه

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-69 اIـؤرّخ
في 14 شــعــبــان عــام 1412 اIــوافق 18 فـــبــرايــر ســنــة 1992
واIــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص �ـــأمــوري اIـــركــز

rتمّمIعدل واIا rالوطني للسجل التجاري

- و�قـتـضى اIرسـوم التـنفـيذي رقم 97-39  اIؤرّخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اIــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واIـتعـلق �ـدونة الـنشـاطـات  االقتـصـادية اخلـاضعـة لـلقـيد

rتمّمIعدل واIا rفي السجل التجاري

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 97-40 اIـؤرّخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اIــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واIــتــعـــلق  �ــعــايـــيــر حتــديـــد الــنــشــاطـــات واIــهن اIـــقــنــنــة
اخلـاضـعـة لـلـقـيـد فـي الـسـجل الـتـجـاري وتـأطـيـرهـاr اIـعـدل

rتمّمIوا
- و�قـتـضى اIرسـوم التـنفـيذي رقم 97-41  اIؤرّخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اIــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واIــتــعــلق بــشــروط الــقــيــد في الــســجل الــتــجــاريr اIــعـدل

rتمّمIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اIؤرّخ
في 17 شــوال عــام 1423 اIــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

rالذي يحدد صالحيات وزير التجارة

يـرسـم  ما يأتي : يـرسـم  ما يأتي : 

اIـاداIـادّة األولـى ة األولـى :  تطبـيقا ألحـكام  اIادّة 4 من الـقانون
رقم 04-08 اIـــــؤرّخ في 27 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1425
اIـوافق  14 غــشت سـنـة 2004  واIـذكـور أعالهr يــحـدد هـذا

اIرسوم �وذج مستخرج السجل التجاري ومحتواه.

اIلحـــقاIلحـــق
اجلدول "أ" مساهمات نهائيةاجلدول "أ" مساهمات نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

اIبالغ اIلغاةاIبالغ اIلغاة
اعتماداعتمادالقطاعاتالقطاعات

الدفعالدفع

احـــتـــيـــاطي لـــنـــفـــقـــات  غـــيــر
متوقعة

اجملمــوعاجملمــوع
40.000

40.000

972.000

972.000

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

اIبالغ اخملصصةاIبالغ اخملصصة

اجلدول "ب" مساهمات نهائيةاجلدول "ب" مساهمات نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

اعتماداعتمادالقطاعاتالقطاعات
الدفعالدفع

دعم اخلدمات اIنتجة
اIـــــــــنــــــــــشـــــــــآت الــــــــــقـــــــــاعــــــــــديـــــــــة

االقتصادية واإلدارية

اجملمــوعاجملمــوع

40.000

_

40.000

100.000

872.000

972.000

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

مرسـوم تنفيذي رقم مرسـوم تنفيذي رقم 06-222 مؤر مؤرّخ في خ في 25 جمادى األولى جمادى األولى
اIــوافق 21  يــونـــيـــو ســـنـــة  يــونـــيـــو ســـنـــة r  r 2006 يـــحــــدديـــحــــدد عــام عــام 1427 اIــوافق 

�ـوذج مستخـرج السجــل التجــاري ومحتــواه�ـوذج مستخـرج السجــل التجــاري ومحتــواه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس احلكومة

rبناء على تقرير وزير التجارة  -

- وبناء على الـدستورr السيما اIادّتان 85 - 4 و125
r( الفقرة 2) منه

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اIـــــــــؤرّخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبــــر  ســــنــــة 1975

rتمّمIعدل واIا rدنيIتضمن القانون اIوا

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اIـــــــــؤرّخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبــــر  ســــنــــة 1975

rتمّمIعدل واIا rتضمن القانون التجاريIوا

- و�ــــقـــتــــضـى  الـــقــــانــــون رقم 90-22 اIــــؤرّخ في 27
مــحــرم عــام 1411 اIــوافق 18 غــشت ســنــة 1990 واIــتــعــلق

rتمّمIعدل واIا rبالسجل التجاري
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* على الظهر  :* على الظهر  :
rعنوان الشركة أو تسميتها -

rالشكل القانوني -
rعنوان مقر الشركة -

rوالية التواجد -
rمبلغ رأس مال الشركة -

rتاريخ بداية النشاط -
rملكية القاعدة التجارية -

rملكية احملل التجاري -
rؤسسات الثانويةIعدد ا -

Xالشرعي XمثلIمثل أو اIاسم ولقب أو ألقاب ا -
وتاريخ ومكان ميالدهم وعنوانهم وصفتهم وجنسيتهم.

اIــاداIــادّة ة 5 :   :  يـتـضـمـــن اجلـنــــاح األول من مـسـتـخـــرج
السـجل التـجاري اIـتعلق بـالتـسجـيل والتـعديل بـالنـسبة
لــلـــوكــاالت أو اIــمــثــلــيــات الــتـــجــاريــة األخــرىr الــبــيــانــات

األساسية  اآلتية : 
* على الوجه :* على الوجه :

rمستخرج السجل التجاري -
rطبيعة العملية -

rمثليات التجاريةIالفروع أو ا -
- رقم الـتــســجــيل مـشــكل من الــســنـة ورمــز الــواليـة

rورقم حتليلي مع احلرف س
- تاريخ التسجيل في السجل التجاري.

* على الظهر  :* على الظهر  :
rعنوان الشركة أو تسميتها -

r الشكل القانوني -
rعنوان مقر الشركة -

r والية التواجد -
rمبلغ رأس مال الشركة - 

rتاريخ بداية النشاط -
rؤسسات الثانويةIعدد ا -

XـــــــمـــــــثـــــــلــــــIـــــــمـــــــثـل أو اIاسـم ولـــــــقـب أو ألـــــــقــــــاب ا -
rXالشرعي

rيالدIتاريخ  ومكان ا -
- العنوان والصفة واجلنسية.

اIــاداIــادّة ة 2  :   : تـتــكـون مــســتـخــرجـات الــســجل الـتــجـاري
اIسلمة للتـجار �ناسبة التـسجيل  في السجل التجاري

.Xوفقا للمواد 3  إلى 8 أدناه من جناح
يــــجب أن يــــتـــضــــمن  هــــذان اجلـــنــــاحـــانr الــــبـــيــــانـــات

اIوضحة في األحكام  أدناه.

3  : يــــتـــضــــمن اجلــــنـــاح األوّل مـن مـــســــتـــخـــرج اIـــاداIـــادّة ة 
الـســجل الــتـجــاري اIـتــعـلق  بــالـقــيـد والــتـعــديل بـالــنـســبـة

لألشخاص الطبيعيrX البيانات األساسية اآلتية :
* على الوجه :* على الوجه :

rمستخرج السجل التجاري -
rطبيعة العملية -
rشخص طبيعي -

- رقم الـتــســجــيل مـشــكل من الــســنـة ورمــز الــواليـة
rورقم حتليلي مع احلرف أ

- تاريخ التسجيل في السجل التجاري.

* على الظهر  :* على الظهر  :
rاالسم  واللقب أو األلقاب -

rتاريخ ومكان ميالد اخلاضع للقيد -
rجنسية اخلاضع للقيد -
rعنوان اخلاضع للقيد -

rاالسم التجاري -
rعنوان القاعدة التجارية -

rوالية التواجد -
rملكية القاعدة التجارية -

rملكية احملل التجاري -
rتاريخ بداية النشاط -

- عدد اIؤسسات الثانوية.

اIـــــاداIـــــادّة ة 4 : : يـــتــــضــــمن اجلــــنــــاح األول من مــــســــتــــخـــرج
السجل الـتجاري اIـتعلق  بالـتسجيل والـتعديل بالـنسبة

لألشخاص اIعنويrX البيانات األساسية اآلتية.
* على الوجه :* على الوجه :

rمستخرج السجل التجاري -
rطبيعة العملية -
r شخص معنوي -

- رقم الـتــســجــيل مـشــكل من الــســنـة ورمــز الــواليـة
rورقم حتليلي مع احلرف ب

- تاريخ التسجيل في السجل التجاري.
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اIـــاداIـــادّة ة  8 : : يــــتـــضــــمن اجلــــنـــاح األوّل مـن مـــســــتـــخـــرج
الـســجل الــتـجــاري اIــتـعــلق بـالــتــعـديل بــالــنـســبـة Iــؤجـري
احملالت الــــتـــجــــاريــــةr أشــــخـــاص مــــعــــنــــويـــr X الــــبــــيــــانـــات

األساسية اآلتية : 
* على الوجه :على الوجه :

rمستخرج السجل التجاري -
rطبيعة العملية -
 rشخص معنوي -

- رقم الـتــســجــيل مـشــكل من الــســنـة ورمــز الــواليـة
r2 ورقم حتليلي مع احلرف و

- تاريخ  التعديل أو  القيد في السجل التجاري .
* على الظهر  :* على الظهر  :

rعنوان الشركة أو تسميتها -
rعنوان مقر الشركة -

- اسم ولـقب أو ألـقـاب وتـاريخ ومـكـان مـيالد اIـمثل
rالشرعي

rتاريخ بداية النشاط -
rمبلغ رأس مال الشركة -

rقطاع النشاط -
- رمــز أو رمـــوز وتــســمــيـــة أو تــســمــيـــات األنــشــطــة

اIمارسة.

9 :  :  يـتـضمن اجلـنـاح الثـاني من مـستـخـرجات اIـاداIـادّة ة 
السجل الـتجاري اIـسلمـة للتجـار �ناسـبة التـسجيل في
الـسجل التـجاري واIـنصوص عـليه في اIواد 3 و 4 و5 و6

و7 و 8 أعالهr البيانات اIشتركة اآلتية :
* على الوجه :* على الوجه :

 rقطاع النشاط -
rرمز أو رموز النشاط -

- النشاط أو األنشطة اIمارسة.
* على الظهر  :* على الظهر  :

- اإلشـارة إلى الـعقـوبـات التي يـتـعرض لـهـا اخلاضع
لـلقيد في حـالة مخـالفة أحكـام القانون رقم 04-08 اIؤرّخ
في 27 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1425 اIـوافق  14 غــشت سـنـة

rذكور أعالهI2004 وا

- عـبـارة "ال يــعـفي الـتـسـجـيـل في الـسـجل الـتـجـاري
الـــتــــاجــــر مـن االلــــتــــزامــــات الــــتي تــــقع عــــلـى عــــاتــــقه خالل
�ارسة أنـشطتهr ال سـيمـا عندمـا  تكـون  هذه النـشاطات

r"موضوع تنظيم  خاص

اIـــاداIـــادّة ة  6 :  : يــــتـــضــــمن اجلــــنـــاح األوّل مـن مـــســــتـــخـــرج
الـســجل الــتــجـاري اIــتــعــلق بـالــقــيــد والـتــعــديل بــالـنــســبـة

للتجار غير القارينr  البيانات األساسية اآلتية :
* على الوجه :* على الوجه :

rطبيعة العملية -
rتاجر غير قار - شخص طبيعي -

- رقم الـتــســجــيل مـشــكل من الــســنـة ورمــز الــواليـة
rورقم حتليلي مع احلرف د

- تاريخ التسجيل في السجل التجاري.
* على الظهر  :* على الظهر  :

rاالسم واللقب أو األلقاب -
rعنوان اخلاضع للقيد -

rوالية التواجد -
rتاريخ  ومكان ميالد اخلاضع للقيد -

rجنسية اخلاضع للقيد -
rعند االقتضاء rمكان مزاولة النشاط -

- تاريخ  بداية النشاط.

اIـــاداIـــادّة ة  7 :  : يــــتـــضــــمن اجلــــنـــاح األوّل مـن مـــســــتـــخـــرج
الـســجل الـتــجـاري اIـتــعـلق بــالـتـعــديل بـالــنـسـبــة  Iـؤجـري
احملل التـجـاريr أشـخـاص  طـبيـعـيـX الـبيـانـات األسـاسـية

اآلتية :
* على الوجه :* على الوجه :

rمستخرج السجل التجاري -
rطبيعة العملية -
 rشخص طبيعي -

rمؤجر احملل التجاري -
- رقم الـتــســجــيل مـشــكل من الــســنـة ورمــز الــواليـة

r1 ورقم حتليلي مع احلرف و
- تـــــاريخ  الـــــقــــيـــــد أو تــــعــــديـل الــــســـــجل  الـــــتــــجــــاري

للمؤجر.
* على الظهر  :* على الظهر  :

rاالسم واللقب أو األلقاب -
rؤجرIتاريخ  ومكان ازدياد ا -

rعنوان اإلقامة -
rعنوان احملل التجاري -
rتاريخ  بداية النشاط -

rقطاع النشاط -
- رمــز أو رمـــوز وتــســمــيـــة أو تــســمــيـــات األنــشــطــة

اIمارسة.
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اIـــاداIـــادّة ة  11 : :  يــتــكـــون مــســتــخــرج الـــســجل الــتــجــاري
اIتعلق بتسـجيل اIؤسسة الثانـوية بعنـــوان األشخــاص
اIعنويX أو كل �ـثلية جتارية أجـنبية أخرىr من  جناح

واحد يتضمن البيانات األساسية اآلتية :
* على الوجه :* على الوجه :

rمستخرج السجل التجاري -
rطبيعة التسجيل -

 rشخص معنوي أو كل �ثلية جتارية أخرى -
rعنوان الشركة أو تسميتها -

rالشكل القانوني للشركة -
rؤسسة الثانويةIعنوان ا -

r والية التواجد -
rعنوان احملل التجاري الرئيسي -

r تاريخ بداية النشاط -
- اسم ولـقب أو ألـقـاب وتـاريخ ومـكـان مـيالد اIـمثل

أو اIمثلX الشرعيX وعنوانهم وصفتهم وجنسيتهم.

* على الظهر  :* على الظهر  :
rؤسسة الثانويةIتاريخ قيد ا -

- رقم تـســجـيل رئـيـسي  يـضــاف إلـيه عـدد عـمـلـيـات
rنجزةIالقيد الثانوية ا
rقطاع النشاط -

rرمز أو رموز النشاط -
rمارسةIتسمية أو تسميات األنشطة ا -

- مكان مخصص :
* إلمـــضـــاء اIــأمـــور والـــتــاريـخ والــرقـم الــتـــســـلـــســلي

rأسفل الصفحة �ينا
* إلمــضـاء اخلــاضع لـلــقــيـد أو �ــثـله الــشــرعي  أسـفل

الصفحة يسارا.

اIــاداIــادّة ة  12 :  : يــتـكـون مــسـتـخــرج الـشـطـب من الـسـجل
الــتــجـــاري بــالــنـــســبــة لـــشــخص طــبـــيــعي مـن جــنــاح واحــد

يتضمن البيانات األساسية اآلتية :
* على الوجه :* على الوجه :

rمستخرج السجل التجاري -
rطبيعة العملية -
rشخص طبيعي -

- تاريخ  الشطب من السجل التجاري.

- مكان مخصص :
* إلمـــضـــاء اIــأمـــور والـــتــاريـخ والــرقـم الــتـــســـلـــســلي

rأسفل الصفحة �ينا
* إلمــضــاء اخلــاضع لــلــقـيــد أو �ــثــله الــشــرعي أســفل

الصفحة يسارا.

اIـــاداIـــادّة ة  10 :  : يـــتـــكـــــون مـــســـتـــخـــرج الـــتـــســـجـــيـــل في
الـــســـجــــل الـــتـــجـــــــاري  بـــعـــنـــوان  اIـــؤســـســـة الـــثـــانـــويـــة
لألشخاص الطبيـعيX من جناح  واحد يتضمن البيانات

األساسية اآلتية :
* على الوجه :* على الوجه :

rمستخرج السجل التجاري -
rطبيعة العملية -
r شخص طبيعي -

rاالسم واللقب أو األلقاب -
rتاريخ  ومكان ميالد اخلاضع -

rجنسية اخلاضع -
rعنوان  إقامة اخلاضع -

rعنوان القاعدة التجارية الثانوي -
r  والية التواجد -

rالتسمية أو العالمة -
rعنوان القاعدة التجارية الرئيسي -

r تاريخ بداية النشاط -
rملكية القاعدة التجارية -

- ملكية احملل التجاري.

* على الظهر  :* على الظهر  :
 rؤسسة الثانويةIتاريخ قيد ا -

- رقم  تـسـجـيل رئـيـسي  يـضاف إلـيه عـدد عـمـلـيات
rنجزةIالقيد الثانوية ا
rقطاع النشاط -

rرمز أو رموز النشاط -
rمارسةIتسمية أو تسميات األنشطة ا -

- مكان مخصص :
* إلمـــضـــاء اIــأمـــور والـــتــاريـخ والــرقـم الــتـــســـلـــســلي

rأسفل الصفحة �ينا
* إلمــضـاء اخلــاضع لـلــقــيـد أو �ــثـله الــشــرعي  أسـفل

الصفحة يسارا.
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اIــــاداIــــادّة 14 :  :  يــــحـــدد  شــــكل  الــــنــــمــــوذج و�ـــيــــزات كل
مستخرج  سجل جتاري عن طريق التنظيم.

اIاداIادّة ة 15 :  : ينشر هـذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 25 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1427
اIوافق 21 يونيو سنة 2006.

عبد العزيز عبد العزيز بلخادمبلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــرسرســــــــــوم توم تــــــــنــــــــفــــــــــيــــــــذي رقم ذي رقم 06-223 م مــــــــؤرؤرّخ في خ في 25 ج جــــــــمــــــــادىادى
r r 2006 ــــوافقوافق 21  ي يــــــونونــــــيــــــو سو ســــــنـنـــــــة ةIا  Iاألولى عاألولى عــــام ام 1427 ا
يتيتـضـمن إنمن إنـشـاء هاء هـيئيئـة الة الـوقوقـايايـة من األخطة من األخطـار اIار اIـهـنـيةية
في نفي نـشاطشاطـات الات الـبنبنـاء واألشاء واألشـغال الغال الـعـموممومـيــيـــة والـــرية والـــري

وصالحياتها وتنظيمها وسيرهاوصالحياتها وتنظيمها وسيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة
-  بـــــنـــــاء عــــلـى تـــــقــــريـــــر وزيـــــر الــــعـــــمل والـــــضـــــمــــان

rاالجتماعي
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورr ال ســـيّــــمـــا اIـــادّتـــان 4-85

rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـقــتـضى األمـر رقم 75-35 اIـؤرّخ  في 17 ربـيع
الـثـاني عام 1395 اIـوافق 29 أبـريل سـنة 1975 واIـتـضمن

rتمّمIعدل واIا rاخملطط الوطني للمحاسبة
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-13 اIــــؤرّخ في 21
رمـضـان عام 1403  اIـوافق 2 يـولـيـو سـنة  1983 واIـتـعلّق

rتمّمIعدّل واIا r هنيةIبحوادث العمل واألمراض ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اIــــؤرّخ في 22
جـــمـــادى األولى عـــام 1408 اIــوافق 12 يـــنـــايـــر  ســـنـــة 1988
واIـتـضـمن  الـقـانـون الـتـوجـيـهي لـلـمـؤسـسـات الـعـمـومـيـة

rال سيّما الباب الثالث منه rاالقتصادية
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 88-07 اIـــــؤرّخ في  7
جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1408 اIـوافق 26  يـنـايــر  سـنـة 1988
واIتعلق بالوقاية  الصحية واألمن وطب العملr ال سيّما

rادّة  25 منهIا 
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اIــــؤرّخ في 26
رمـضان عام 1410 اIـوافق 21 أبـريل  سـنة 1990 واIـتـعلق

rتمّمIعدّل واIا rبعالقات العمل
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-20 اIــؤرّخ في 19 صــفــر
عـام 1416 اIـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واIـتـعـلق �ـجـلس

rاحملاسبة

* على الظهر  :* على الظهر  :
rاالسم واللقب أو األلقاب -

rتاريخ ومكان ميالد اخلاضع -
rعنوان إقامة اخلاضع -

rعنوان احملل التجاري موضوع الشطب -
rتاريخ بداية النشاط -

r  والية التواجد -
rطبيعة احملل موضوع الشطب -

rقطاع النشاط -
- مكان مخصص :

* إلمـــضـــاء اIــأمـــور والـــتــاريـخ والــرقـم الــتـــســـلـــســلي
rأسفل  الصفحة �ينا

* إلمــضــاء اخلــاضع لــلــقـيــد أو �ــثــله الــشــرعي أســفل
الصفحة يسارا.

اIــاداIــادّة ة  13 : : يــتـكـون مــسـتـخــرج الـشـطـب من الـسـجل
الـتــجــاري بــالـنــســبـة  لــشــخص مــعـنــويr  من جــنــاح واحـد

يتضمن البيانات األساسية اآلتية :
* على الوجه :* على الوجه :

rمستخرج السجل التجاري -
rطبيعة العملية -
r شخص معنوي -

- تاريخ  الشطب من السجل التجاري.
* على الظهر  :* على الظهر  :

rعنوان الشركة أو تسميتها -
r الشكل القانوني -

rعنوان  مقر الشركة -
rعنوان احملل التجاري موضوع الشطب -

rوالية التواجد -
rتاريخ بداية النشاط -

rمارسIالنشاط ا -
- مكان مخصص :

* إلمـــضـــاء اIــأمـــور والـــتــاريـخ والــرقـم الــتـــســـلـــســلي
rأسفل  الصفحة �ينا

* إلمــضــاء اخلــاضع لــلــقـيــد أو �ــثــله الــشــرعي أســفل
الصفحة يسارا.


