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  :مقدمة

هذا القانون وخمتلف املمارسات  فهوممل السداسي األوليف  قانون املنافسةتطرقنا أثناء تدريس مقياس    

حلزمة التشريعات ذات البعد التجاري نتطرق هنا إىل تشريع جتاري  وتكملة ،املاسة بالسوق والرقابة عليها

   ".قانون ممارسة األنشطة التجارية "خاص آخر وهو

أن حرية  الذي تضمن ،بالرغم ما متتاز به األنشطة التجارية من حرية املمارسة حبسب القانون اجلزائري  

أدرج بعض الضوابط اليت حتكم النشاط التجاري و ، االستثمار والتجارة مضمونة ومتارس يف إطار القانون

 2004الصادر سنة  08-04ونظم التشريع اخلاص بشروط ممارسة األنشطة التجارية رقم ، بصفة عامة

على مستوى احملالت أو (ارة يف شكل قارشروط التسجيل يف السجل التجاري وممارسة التج ،املعدل واملتمم

  .مع توقيع اجلزاءات املرتتبة عن كل خمالفة هلذا التشريع) متنقل(أو يف شكل غري قار) املؤسسات

  مفهوم السجل التجاري:المحور االول

  مميزاته واالشخاص الملزمة والممنوعة من القيد، تعريف السجل التجاري - أوال

      يعد مستخرج السجل التجاري سند رمسي يؤهل كل شخص طبيعي : تعريف السجل التجاري - 1

 18القاصر املرشد ، سنة كاملة مع اخللو من العوارض 19التاجر الراشد (أو معنوي يتمتع بكامل أهليته



  .ويعتد به أمام الغري إىل غاية الطعن فيه بالتزوير، ملمارسة نشاط جتاري )سنة كاملة وبعض الشروط

ار دعم التجارة اإللكرتونية للنشاط التجاري خاصة مع ظهور قانون التجارة اإللكرتونية يف يف إط: مالحظة

  .مت تعميم السجل التجاري اإللكرتوين 05- 18اجلزائر رقم 

  مميزات السجل التجاري - 2

  :ميتاز بازدواجية الطابع سواء كان إداري أو قضائي 

 يعد السجل التجاري أداة إدارية تنظيمية وخيضع إلشراف اإلدارة :الطابع اإلداري للسجل التجاري -أ

  ).تبىن هذا التوجه أصحاب النظرية الالتينية(

تبىن هذا (السجل التجاري خيضع إلشراف السلطة القضائية :للسجل التجاري الطابع القضائي - ب

  ").األملانية" التوجه أصحاب النظرية اجلرمانية 

جند القانون  باستقراء املراحل اليت مر �ا السجل التجاري منذ االستقالل :يموقف القانون الجزائر  - ج

ففي بداية صدور التشريع املتعلق بالسجل التجاري تبىن ، اجلزائري تبىن موقفا وسطا بتبين أحد النظريتني

  .حيث أوكل مهمة السجل التجاري إلشراف اإلدارة أي املركز الوطين للسجل التجاري ،النظرية الالتينية

تاريخ صدور قانون السجل التجاري أصبحت النظرية األملانية االقرب يف التطبيق  1990وبداية من سنة   

  .وبالتايل إشراف القضاء على املركز الوطين للسجل التجاري وحتت مراقبته والفصل يف منازعاته

كان يف يد كتابة ضبط احملكمة قبل أن ينتقل للمركز   1979مسك السجل التجاري قبل سنة : مالحظة

  .الوطين للسجل التجاري

  :االشخاص الملزمة بالقيد في السجل التجاري - 3

حسب (مبدأ اإللزامية :نشري أن القيد يف السجل التجاري يقوم على مبدأين، قبل أن نتطرق هلذه اجلزئية  

بالقيد ، يلزم كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب يف ممارسة نشاط جتاري" قانون ممارسة االنشطة التجارية

وورد يف املرسوم ، أي أن التسجيل يف السجل التجاري شخصي(ومبدأ الشخصية، )يف السجل التجاري

فطلب القيد يكون من املعين " خصيالقيد يف السجل التجاري له طابع ش" 2015التنفيذي الصادر سنة 

  .أو ممثله القانوين باستثناء التعديل أو الشطب قد يكون من له مصلحة

   :الملزمة بالقيد األشخاص الوطنية -أ

كاجلنون والعته   األهلية عوارضسنة كاملة مع اخللو من  19 البالغ راشدالتاجر ال: طبيعيالشخص ال -1/أ

من إذن ويل األمر ودعم  هذا االذن ضمن  سنة كاملة وبعض الشروط 18القاصر املرشد  ،والسفه والغفلة

  ).ملف التسجيل يف السجل التجاري وترخيص رئيس احملكمة

مع  ،شركة أو مؤسسة حتصل على السجل التجاري ولكن ميثلها أعضاؤها: الشخص المعنوي -2/أ

مالحظة خصوصية املؤسسات العمومية االقتصادية اليت أنشأ�ا الدولة بقرار حكومي وإصباغ عليها الطابع 



  .التجاري

  :األشخاص األجنبية الملزمة بالقيد - ب

تدخلت الدولة اجلزائرية لتنظيم جتارة األجانب على أراضيها محاية لألمن الوطين واملصلحة العامة ومراقبة     

ويعرب عنه ، ويقصد باألجنيب التاجر العادي أوممثل الشخص املعنوي. جانب على إقليمهانشاطات اال

، )مركزها خارج اجلزائر(وغري املقيم) املركز الرئيسي لنشاطاته يف اجلزائر(املقيم" حبسب قانون البنوك مبصطلح

، بطاقة املقيم، ثلكمبدأ املعاملة بامل(فضال على وجوب توافره على بعض الضوابط يف إطار االستثمار

   .وغريها....،الضرائب، الرخص، حق الشفعة، الشراكة، البطاقة املهنية

ولكن هل يشرتط يف أهليته وفقا لقانون بلده . ملزم بالقيد :األجنبيبالنسبة للشخص الطبيعي  - 1/ب

لقانون جنسية بلده ولكن كاستثناء ساوى القانون  األصل أن خيضع األجنيب أو وفقا للقانون اجلزائري؟

اجلزائري بني أهلية االجنيب واجلزائري واحلكمة من ذلك جتنيب اجلزائري البحث عن أهلية األجنيب يف 

  .املعامالت املالية

 ة اليت ميارس فيها نشاطه التجاريخيضع لقانون الدول األجنيب) القانون املدين(القانون اجلزائريحبسب  

أجنيب ناقص األهلية يف  لتصرفات املالية اليت تربم يف اجلزائر وتنتج آثارها يف اجلزائر إن كان أحد أطرافهاوا

  .يؤثر على التصرف مادام كامل األهلية يف القانون اجلزائري بلده ال

شأنه شأن الشخص الطبيعي حيصل على السجل  :بالنسبة للشخص المعنوي األجنبي - 2/ب  

، سواء كان شركة أو مؤسسة أو فرع أو وكالة أو مكتب التجاري باعتبار نشاطاته على االراضي اجلزائرية

القيد املزدوج يف سجل التجاري وسجل (وميكن أن يكون تاجرا أو حرفيا يف شكل مقاولة، متثيلي

  ).الصناعات التقليدية واحلرف

من شروط اكتساب الشخص املعنوي للشخصية املعنوية تعيني ممثل له أمام اهليئات اإلدارية وبالتايل   

  .أعضاء اهليئات االدارية للشركة هم من يقومون بامسه بالقيد يف السجل التجاري

  :االشخاص الممنوعة من القيد في السجل التجاري - 4

املوظفني فيما يعرف حبالة تنايف الوظيفة مع  ، كاألطباء :والوظائف اإلدارية أصحاب المهن الحرة -أ  

  .ممارسة النشاط التجاري

اجلرائم االقتصادية  ، )افالس بالتدليس أي تزوير حمررات جتارية(كاملفلس :ذوي السوابق القضائية - ب

  .وغريها...كالتهرب الضرييب

نظرا الحتواء التجارة على املخاطر أمهها  ،سنة كاملة 18سن  أي من مل يبلغ :القاصر غير المرشد - ج

ميثله وليه الشرعي أو الوصي بعد ترخيص ) مسامهة مثال(ويف حال امتالكه ألسهم يف شركة أموال ،االفالس

  .من احملكمة



، مثل احلالقة اليت تعد أعمال مدنية يقصد به احلريف الفرد أو التعاونية احلرفية :ممارسي الحرف - د

بينما املقاولة احلرفية كما مت االشارة إليه أعاله تعد شركة حبسب الشكل وبالتايل ملزمة ، وغريها...اخلياطة

  .بالقيد يف السجل التجاري

  :األجهزة المكلفة بتسييره واآلثار المترتبة على القيد، دور السجل التجاري -ثانيا

  :دور السجل التجاري - 1

الوظيفة  اإلحصائيةالوظيفة ، الوظيفة االقتصادية، الوظيفة االشهارية(ميكن إجيازها يف الوظائف التالية  

  ):التنظيمية

 ،أي إعالم الغري بكافة املعلومات اليت ختص التاجر أو مؤسسته التجارية أو شركته :الوظيفة االشهارية -أ

تنشر " نشرة االعالنات القانونية" وتوجد على مستوى املركز الوطين للسجل التجاري نشرة خاصة تسمى

  .هذه املعلومات فيها

لذا تتم عملية سري ، أي التحقق من االنشطة التجارية املمارسة داخل البالد :الوظيفة االقتصادية- ب

التجاري من قبل املركز الوطين للسجل  وضبط قائمة األنشطة االقتصادية اخلاضعة للقيد يف السجل

  .التجاري

خاصة عدد الشركات التجارية عمومية أو  حيث يسمح السجل التجاري ببيان :الوظيفة اإلحصائية -ج 

  .وغريها...مقدار رأس املال املستثمر، فردية أو مجاعية وطنية أو أجنبية

ميكن للدولة إعادة إحصاء عدد التجار من خالل إعادة القيد بقرار من وزارة التجارة ولكن  :مالحظة

ذلك باشرتاط تقدمي الوضعية اجلبائية وتقدمي شهادة االنتساب والتحيني من هيئة الضمان ) صعوبة(يصدم 

  .االجتماعي لغري االجراء

كما أشرنا أعاله عند (سة التجارة من خالل منع بعض األشخاص من ممار  :الوظيفة التنظيمية -د 

وحتديد االشخاص ، أو طلب رخص ملمارسة أنشطة منظمة، )احلديث عن األشخاص املمنوعة من القيد

  .اخلاضعني للقيد يف السجل التجاري أو التعديل أو الشطب

  :األجهزة المكلفة بتسيير السجل التجاري - 2

توى العاصمة أو املراكز أو امللحقات احمللية للسجل سواء كان املركز الوطين للسجل التجاري على مس  

    :التجاري

  :المركز الوطني للسجل التجاري -أ

يقوم مبهمة اخلدمة ، هو مؤسسة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل: تعريفه -1/أ

ويسريه املدير العام الذي يعني مبرسوم حكومي بناءا على اقرتاح وزير  ،وزير التجارة حتت إشراف، العمومية

، مديرية النشر والرتمجة(ومديريات املركز، ومساعده ومديرون آخرون معينون من وزير التجارة ،التجارة



ع ويعد املركز تاجرا يف عالقاته م ،مديرية تسيري السجل التجاري اليت تشرف على ملحقات احمللية، التوثيق

  .ويوجد مقره يف اجلزائر العاصمة، الغري

، 1963ويالحظ أن السجل التجاري كان من بني اختصاصات املكتب الوطين للملكية الصناعية سنة   

كما كانت كتابة ضبط احملاكم سابقة للمركز الوطين للسجل التجاري من حيث االشراف على السجل 

  .1979التجاري وذلك قبل سنة 

عموميني ومساعدين ضباط وملأموري املركز الوطين للسجل التجاري قانون أساسي خاص �م بصفتهم  

املشار إليها عند احلديث عن دور السجل التجاري من (ويعد املركز نشرة االعالنات القانونية ، قضائيني

ويتكون السجل التجاري املركزي من النسخة الثانية مللفي القيد اخلاصني  ،)خالل الوظيفة االشهارية

  .باألشخاص الطبيعية واملعنوية

  :المركز الوطني للسجل التجاري صالحيات -2/أ

  :ميكن امجاهلا يف النقاط التالية  

  ،ضبط ما يتعلق بالسجل التجاري من أشخاص وعمليات واعرتاضات عن القيد - 

على مستوى ملحقات السجل التجاري )تتضمن معلومات التجار(القانونية االجبارية تنظيم النشرات  - 

  ،احمللية

  ،ضبط قائمة النشاطات االقتصادية اخلاضعة للقيد يف السجل التجاري - 

  .إخطار احملاكم عند وقوع خمالفات تتعلق بالسجل التجاري - 

 للسجل التجاري على أية معلومة ميكن ألي شخص يهمه األمر احلصول من املركز الوطين - 1مالحظة

  .ولكن يتحمل مصاريف اإلطالع، واردة يف السجل التجاري

  .القانون يعاقب على عدم ذكر رقم القيد يف السجل التجاري على الفواتري التجارية -2مالحظة 

  :  )الملحقات المحلية( للسجل التجاريالمراكز المحلية  - ب

يسريها ويديرها شخص ،  متثل املركز الوطين للسجل التجاري على مستوى كل والية: تعريفها - 1/ب  

ويعني املأمور من قبل وزير التجارة بعد  ،له صفيت الضابط العمومي واملساعد القضائي" مأمور املركز" يسمى

القيد يف السجل بويؤهل بإعداد العقود الرمسية اخلاصة ، عام للمركز الوطين للسجل التجارياقرتاح املدير ال

  .التجاري وحتريرها

ويتشكل السجل التجاري احمللي من سجل خاص باألشخاص الطبيعيني وآخر خاص باألشخاص  

  .ويرقم ويؤشر من القاضي حمل ممارسة النشاط، املعنوية

  

  



  :للسجل التجاريالمحلية  صالحيات المراكز -2/ب 

  :نقطتني مهاميكن إمجاهلا يف  

  ،مطابقة تصرحيات اخلاضعني مع الوثائق املقدمة للقيدالتحقق من مدى  - 

  .تسليم مستخرج السجل التجاري - 

  :السجل التجاري في اآلثار المترتبة على القيد - 3

  :الشخص الطبيعي والشخص القاصر والشخص املعنوي: منيز  آثار القيد على األشخاص التالية  

مثل  ميلك سجال جتاريا غري تاجر يثبت القيد الصفة التجارية واليعد من ال: لشخص الطبيعيلبالنسبة  -أ

  .وميكن للمتعامل مع التاجر أو اإلدارات إثبات العكس. وغريه...الصيديل

  .دعما للتسجيل يف السجل التجاري) االذن املنوح من وليه(قيد بياناته االجبارية :الشخص القاصر -ب

األصل أن الشركة عمل جتاري حبسب الشكل ويتحدد طابعها التجاري إما  :الشخص المعنوي -ج

ويعد القيد شهادة ميالد فال تكتسب الشخصية املعنوية إال من تاريخ قيدها يف ، مبوضوعها أو شكلها

فضال ، وهدف القانون االهتمام مبعامال�ا وعقودها مع الغري خاصة يف فرتة التأسيس، السجل التجاري

نظرية الشركة الفعلية أي هي فعال (رح مسألة مصري معامال�ا قبل القيد يف السجل التجاريعلى أنه تط

  ).موجودة ولكن قانون باطلة ولكن حفظا حلقوق الغري يتم االعرتاف �ذه الشركة

  أشكال األنشطة التجارية وتدوينها: المحور الثاني

  :األنشطة في شكل قار أو غير القار - أوال

  :في شكل قارالتجارية  األنشطة  - 1

بوصف ، األصل أن التاجر حر يف إقامة حمله يف املكان الذي يريدو ، أي اليت متارس يف احملالت الثابتة  

 اقتصادونتيجة من نتائج األخذ بنظام ، ذلك أثرا من آثار مبدأ حرية التجارة والصناعة املكفول دستوريا

فإ�ا تكاد تتفق على ضرورة تقييد حرية إنشاء ، ولكن رغم اختالف التوجهات االقتصادية للدول ،السوق

لذلك سنتعرف على بعض االستثناءات الواردة على مبدأ حرية إقامة . بعض احملالت ذات الطبيعة اخلاصة

  : "الصيدليات"أمهها  احملالت

ى من حيث اتصاهلا املباشر بصحة املواطنني بتقدمي ملا كانت الصيدليات ختتص مبهام هلا خطور�ا القصو   

ومن مث فقد راعى القانون أمهية هذا الدور، فأخضع األنشطة املتعلقة باملنتوجات الصيدالنية . الدواء هلم

تأسيسا عل هذا، ال ميكن فتح مؤسسة  .لنصوص خاصة، الغرض منها حتقيق مراقبة فعالة حلماية املستهلك

مينح الرتخيص من . نتوجات صيدالنية واستغالهلا إال بعد احلصول على ترخيص مسبقأو توزيع م/إلنتاج و

الوزير املكلف بالصحة يف حالة مؤسسة لإلنتاج، ومن وايل املنطقة اليت تقام فيها املؤسسة يف حالة مؤسسة 

لدى الوزير بيد أن هذه الرخصة ال متنح إال بعد احلصول على رأي موافق من جلنة مركزية تنصب . للتوزيع



املكلف بالصحة إذا تعلق األمر مبؤسسة إلنتاج املنتوجات الصيدالنية أو جلنة والئية إذا تعلق األمر بتوزيع 

  .هذه املنتوجات

كما جتدر اإلشارة إىل أنه جيب يف حالة تعديل أو توسيع قائمة املواد الصيدالنية املصنوعة يف املؤسسة     

ذا توقفت املؤسسة عن نشاطها، فإنه يقع على عاتق املسؤول عنها واجب وإ. تبليغ الوزير املكلف بالصحة

وبطبيعة احلال . إخبار الوزير املكلف بالصحة يف حالة مؤسسة لإلنتاج والوايل يف حالة مؤسسة للتوزيع

  .تصبح الرخصة املسلمة ملغاة

ا يف صحة األسباب وشككو . وقد الحظ البعض حبق حرص اجلهات املعنية على تقليص عدد الصيدليات  

والعدالة يف توزيع الصيدليات ، مثل احلرص على احلد من االستهالك املفرط للدواء: اليت تقدم لتربير ذلك

ورأوا أن الصحيح هو حرص . وجتنب املنافسة الضارة بأخالقيات املهنة وتسهيل املراقبة، بني املدن واألرياف

  .على احلد من املنافسة ا�موعات القليلة املسيطرة على جتارة الدواء

  :في شكل غير القارالتجارية  األنشطة - 2

وختضع ألحكام ، اخل...وهي النشاط الذي ميارس على الطريق العمومي أو األسواق أو ساحات املعارض  

وخيتص  ،ويشرتط ملمارسة هذا النشاط التسجيل يف السجل التجاري، القانون التجاري ومحاية املستهلك

يبني فيه الشروط العامة ملمارسة النشاط غري ، وايل الوالية مبوجب قرار يصدره بناء على طلب املعين باألمر

  .)أيام وأوقات الفتح والغلق، حقوق املكان وحدوده، احلقوق والواجبات(القار

ولكن ، واخلدمات واألصل أن الرتخيص مبمارسة النشاط التجاري جييز التعامل يف مجيع البضائع والسلع  

البضائع والسلع اليت ميكن أن تلحق أضرارا بالصحة واألمن  :املشرع أورد قيودا ثالثة حتت طائلة العقوبة

وما  /البضائع والسلع اليت ختضع لقواعد خاصة يف جمال التسويق كاألدوية /كبيع اخلمور، والسكينة العامة

وهي البيوع ، ق األمر بنشاطات قارة أو غري قارةسواء تعل، القانون صراحة على منع التعامل فيه نص

وبيع املواد ، ومنع بيع املفرقعات واألسهم النارية، املمنوعة كما يف منع بيع العتاد احلريب واألسلحة والذخرية

وبيع مطبوع أو حمرر أو رسم أو صور أو لوحات ، واملتاجرة يف املخدرات، السامة املصنفة على أ�ا خمدرة

  ). مكرر قانون العقوبات 333املادة (ور فوتوغرافية خملة باحلياءزيتية أو ص

  المقصود بمدونة االنشطة االقتصادية -ثانيا

قام التشريع اجلزائري بإحصاء وتدوين هذه ، حىت يسهل التعامل مع خمتلف االنشطة التجارية ومتييزها عن غريها  

  :فأطلق عليها تسمية، األنشطة يف مدونات خاصة بكل منها

  "مدونة النشاطات االقتصادية"بالنسبة لألنشطة التجارية تسمى - 

  "قائمة نشاطات الصناعة التقليدية واحلرف"بالنسبة لألنشطة احلرفية تسمى - 

  "قائمة املنشآت املصنفة حلماية البيئة"بالنسبة لألنشطة املصنفة تسمى - 



وهذه املدونة عبارة عن وثيقة مرجعية لكل طلب قيد يف السجل التجاري تتضمن قائمة لألنشطة التجارية   

مصنفة حسب قطاعات وجمموعات فرعية متجانسة وفق ، املوجودة يف فضاء اإلنتاج أو التجارة أو اخلدمات

  .املدونة الوطنية املتعلقة بالنشاطات واملنتجات

  :لنشاط هيوالقطاعات املهيكلة ل   

  نشاطات إنتاج السلع -1

  نشاطات الخدمات -2

  نشاطات االستيراد والتصدير -3

  .نشاطات تجارة البيع بالجملة وبالتجزئة -4

  .وهي مقسمة بدورها �موعات وجمموعات فرعية من النشاطات املتجانسة

  مراقبة ومعاينة المخالفات: المحور الثالث

  :المخالفات الماسة بتشريع االنشطة التجارية - أوال

  :ميكن إمجاهلا يف النقاط التالية  

يقوم االعوان املؤهلون بغلق احملالت القارة سواء كانت مملوكة  :القيد من قبل التجار القارينعدم  - 

  .إىل غاية تسوية وضعيته، دج 100000دج إىل  10000لشخص طبيعي أو معنوي وكذا الغرامة  من 

ويف  دج 100000دج إىل  10000الغرامة  من  ويف حالة عدم حيازة حمل جتاري من قبل التاجر القار 

  .أشهر يقوم القاضي تلقائيا بشطب السجل التجاري 3حالة عدم التسوية خالل 

 وميكن لالعوان، دج 50000إىل  5000الغرامة من : عدم القيد من قبل التجار غير القارين - 

  .املؤهلون حجز السلع و عند الضرورة الوسيلة املستعملة يف النقل

  دج 500000إىل  50000الغرامة من  :االدالء غير الصريح بمعلومات القيد - 

سنة  1أشهر إىل  6احلبس من  :تقليد أو تزوير مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة به - 

مع غلق القاضي للمحل التجاري وميكن منع املعين من  .دج 1000000إىل  100000الغرامة من و 

  .سنوات 5ممارسة اي نشاط جتاري ملدة 

يف ) وغريها..التعديالت، االعمال التأسيسية(عدم اشهار الشركة لبيانا�ا :عدم اشهار البيانات القانونية - 

  .دج 30000 إىل 10000الغرامة من  يرتتب عنه نشرة االعالنات القانونية يف السجل التجاري

مثل تغيري عنوان أو مقر التاجر أو تعديل : أشهر 3عدم تعديل بيانات السجل التجاري الطارئة يف أجل  - 

  .دج 100000دج إىل  10000الغرامة  من  يرتتب عنه، القانون األساسي

والفروع من  فتمنع الوكالة باستثناء الزوج واالصول :ممارسة النشاط التجاري من قبل غير أصحابه - 

وتطبق على صاحب ، دج 5000000دج إىل  1000000 يرتتب عنه الغرامة من، الدرجة األوىل



ويقوم القاضي تلقائيا بشطب السجل ، النشاط أو املوثق أو صاحب الوكالة أو اي شخص حررها

  .التجاري

  دج 500000دج إىل  50000الغرامة  من  :ممارسة نشاط مقنن دون رخصة أو اعتماد - 

يرتتب عنه الغلق االداري املؤقت للمحل التجاري ملدة : ممارسة تجارة غير مذكورة في السجل التجاري -

دج ويف حالة عدم التسوية خالل شهرين يقوم القاضي تلقائيا  200000دج إىل  20000شهر وغرامة من 

  .بشطب السجل التجاري

  بعملية القيد  اعالم المركز الوطني للسجل التجاري بعض االدارات - ثانيا 

يوما  15حيث يقوم املركز بارسال املعلومات اليت تتعلق بعمليات التسجيل يف السجل التجاري يف أجل   

  .واإلحصاءإىل مصاحل الضرائب وصناديق الضمان االجتماعي لغري االجراء  الشهر الذي أجنزت فيه بعد

عن احملاكم والسلطات اإلدارية املعنية مجيع القرارات  بدوره يتلقى املركز الوطين للسجل التجاري :مالحظة

أو املعلومات اليت ميكن أن تنجر عنها تعديالت أو يرتتب عليها منع من صفة التاجر السيما حاالت 

التصريح بانعدام األهلية واملنع من املمارسة وفقدان احلقوق الوطنية واملدنية أو أي عمل إرادي يوقف 

وفاة  التوقف النهائي عن النشاط،:م الشطب من السجل التجاري يف احلاالت التاليةيتو  .النشاط التجاري

التاجر، الغلق النهائي للمحل التجاري، اإلفالس أو التسوية القضائية للتاجر شخصا طبيعيا أو معنويا، حل 

  .الشركة التجارية، مقرر قضائي يقضي بالشطب من السجل التجاري

 

  

 

 

 

 

 




