 2٤رجـب عام  ١٤٣٩هـ
 ١١أبريل سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 2١
اﳉريدة الرسم ّ

مرسوم تنفيذي رقم  ١١2-١٨مؤرخ ﰲ  ١٨رجب عام
 ١٤٣٩اﳌوافق  ٥أبريل سنة  ،20١٨يحدد نموذج
مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء
إلكتروني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير التجارة،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌادتان  ٤-٩٩و١٤٣
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠8-٠٤اﳌؤرخ ﰲ  2٧جمادى
الثانية عام  ١٤2٥اﳌوافق  ١٤غشت سنة  2٠٠٤واﳌتعلق
بشروط ممارسة اﻷنشطة التجارية ،المعدل والمتمم،
ﻻ سيما اﳌادة  ٥مكرر منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤2-١٧اﳌؤرخ ﰲ
 2٣ذي القع ـ ـدة عـ ـ ـام  ١٤٣8اﳌـ ـوافـ ـق  ١٥غـشـ ـت س ـنة 2٠١٧
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣-١٧اﳌؤرخ ﰲ
 2٥ذي القع ـ ـدة عـ ـام  ١٤٣8الـ ـمـوافـق  ١٧غ ـشـ ـت س ـ ـنة 2٠١٧
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،
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– مكان وضع الرمز  :عﲆ الوجه ،يمﲔ اﳉهة العليا
ﳌستخرج السجل التجاري،
– اللون  :رمز مطبوع باﻷسود عﲆ خلفية بيضاء
محاط بإطار أسود.
ي ـ ـرف ـ ـق ن ـ ـم ـ ـوذج ال ـ ـرم ـ ـز اﻹل ـ ـك ـ ـت ـ ـروني “س.ت .إ” ب ـ ـهـ ـذا
اﳌرسوم.
اﳌادة  : ٥تتم قراءة الرمز اﻹلكتروني “س.ت .إ” بأي
جهاز مزود بنظام التقاط الصور ،بواسطة تطبيق يحمل
م ـج ـان ـا م ـن ال ـب ـواب ـة اﻹل ـك ـت ـرونـيـة لـلـمـركـز الـوطـني لـلسجـل
التجاري.
تـ ـتـ ـم عـ ـمـ ـلـ ـيـ ـة ﲢيﲔ اﳌع ـل ـوم ـات اﳌوج ـودة ﰲ ال ـرم ـز
“س.ت .إ” بانتظام من طرف مصالح اﳌركز الوطني للسجل
التجاري.
تـ ـ ـوضح أح ـ ـك ـ ـام ه ـ ـذه اﳌادة ﲟوجب ق ـ ـرار م ـ ـن ال ـ ـوزي ـ ـر
اﳌكّلف بالتجارة.
اﳌادة  : 6كل تلف يلحق بالرمز اﻹلكتروني “س.ت .إ”
يجعل مستخرج السجل التجاري اﻹلكتروني غير صالح.

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  222-٠6اﳌؤرخ

وﰲ هذه اﳊالة ،يلزم صاحب السجل التجاري بطلب

ﰲ  2٥جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤2٧اﳌوافق  2١يونيو سنة 2٠٠6

نسخة ثانية من مستخرج السجل التجاري مزود بالرمز

الذي يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري ومحتواه،

اﻹلكتروني “س.ت .إ”.

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١١١-١٥اﳌؤرخ
ﰲ  ١٤رجب عام  ١٤٣6اﳌوافق  ٣مايو سنة  2٠١٥الذي يحدد
كيفيات القيد والتعديل والشطب ﰲ السجل التجاري،
يرسم ما يأتي :

اﳌادة  : 7عﲆ التجار غير اﳊائزين السجل التجاري
اﳌزود ب ـ ـ ـال ـ ـ ـرم ـ ـ ـز اﻹل ـ ـ ـك ـ ـ ـت ـ ـ ـروني “س.ت .إ” ط ـ ـ ـلب ت ـ ـ ـع ـ ـ ـدي ـ ـ ـل
مست ـ ـخ ـ ـرج ـ ـات سج ـ ـﻼتـ ـهـ ـم الـ ـتـ ـجـ ـاريـ ـة ،لـ ـدى فـ ـروع اﳌركـ ـز
الـ ـوطـ ـني لـ ـلسجـ ـل الـ ـتـ ـجـ ـاري اﳌخـ ـتصة إقـ ـلـ ـيـ ـم ـي ـا ،ب ـغ ـرض
اﳊصول عﲆ الرمز اﻹلكتروني “س.ت .إ”.

اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  ٥مكرر من القانون
رقم  ٠8-٠٤اﳌؤرخ ﰲ  2٧جمادى الثانية عام  ١٤2٥اﳌوافق

تـ ـظـ ـل مستـ ـخـ ـرجـ ـات السجـ ـل الـ ـتـ ـجـ ـاري غ ـي ـر اﳌزودة

 ١٤غشت سنة  ،2٠٠٤اﳌعدل واﳌتمم واﳌذكور أعﻼه ،يهدف

بالرمز اﻹلكتروني ،صاﳊة ﳌدة سنة واحدة ) (١ابتداء من

هذا اﳌرسوم إﱃ ﲢديد نموذج مستخرج السجل التجاري

نشر هذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريدة الّرسمّيـة.

الصادر بواسطة إجراء إلكتروني.
اﳌادة  : 2يدرج ﰲ مستخرجات السجل التجاري
للتجار ،اﻷشخاص الطبيعيﲔ أو اﳌعنويﲔ ،رمز إلكتروني
يدعى السجل التجاري اﻹلكتروني “س.ت .إ”.
اﳌادة  : ٣الرمز اﻹلكتروني “س.ت .إ” شفرة بيانية
تتضمن معطيات ومعلومات مشفرة حول التاجر.
اﳌادة  : ٤يطبع الرمز اﻹلكتروني “س.ت .إ” عﲆ
مستخرجات السجل التجاري حسب اﳌميزات اﻵتية :

اﳌادة  : ٨توضح أحكام هذا اﳌرسوم ،عند اﳊاجة،
ﲟوجب قرار من الوزير اﳌكّلف بالتجارة.
اﳌادة  : ٩ينشر هـذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائرﰲ  ١8رجب عام  ١٤٣٩اﳌوافق  ٥أبريل
سنة .2٠١8
أحمد أويحيى
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ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 2١
اﳉريدة الرسم ّ
اﳌلحق
نموذج الرمز اﻹلكتروني “س.ت.إ”

 2٤رجـب عام  ١٤٣٩هـ
 ١١أبريل سنة  20١٨م

