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30 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2015 م

"اHادة 566 : يحـدد رأسمـال الـشركـة ذات اHـسؤولـية
احملدودة بـحريـة من طرف الـشركـاء في القـانون األساسي
للشركة ويقسم إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية.
يـــجب أن يـــشـــار إلى الـــرأســـمـــال في جـــمـــيع وثـــائق

الشركة".

"اHـادة 567 : يــجب أن تــوزع احلـصص بــY الـشــركـاء
في القانون األساسي لـلشركةr وأن يتم االكـتتاب بجميع
احلـــصص من طــرف الـــشــركــاء وأن تــدفـع قــيــمــتـــهــا كــامــلــة

فيما يخص احلصص العينية.
يـجب أن تــدفع احلـصص الــنـقـديــة بـقـيــمـة ال تـقل عن
خـمس (5/1)  مــبـلغ الــرأسـمــال الـتــأسـيــسيr ويـدفع اHــبـلغ
اHــــتـــبـــقي عـــلـى مـــرحـــلـــة واحـــدة أو عـــدة مــــراحل بـــأمـــر من
مسـير الـشـركة وذلك في مـدة أقـصاهـا خمس (5) سـنوات

من تاريخ تسجيل الشركة لدى السجل التجاري.
يـــجب أن تــــدفع احلـــصـص كـــامـــلــــة قـــبل أي اكــــتـــتـــاب

حلصص نقدية جديدة وذلك حتت طائلة بطالن العملية.
يسـلم اHال الـناجت عن تسـديد قـيمة احلـصص اHودعة
�كـتب التوثيقr إلى مـسير الـشركة بعـد قيدهـا بالسجل

التجاري".
اHــــــادة اHــــــادة 3 : : يــــــتـــــــمم األمـــــــر رقم 75-59 اHــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975
واHذكور أعالهr �ادتY 567 مكرر و567 مكررr1  حترران

كما يأتي :
"اHــادة 567 مـــكــرر : �ـــكـن أن تـــكـــون اHـــســـاهـــمـــة في
الــــشــــركــــة ذات اHــــســــؤولــــيــــة احملـــدودة تــــقــــد¢ عــــمـلr حتـــدد
كــيـــفـــيـــات تــقـــديـــر قــيـــمـــته ومـــا يـــخــولـه من أربـــاح ضــمن
القانون األسـاسي للشركة وال يدخل في تأسيس رأسمال

الشركة".
"اHـادة 567 مـكرر1 : إذا لم يـتم تـأسـيس الـشـركة في
rابـــتـــداء مـن تــاريـخ إيـــداع األمــوال rمـــدة ســـتــة (6) أشـــهــر
يــجـــوز لــكل مـــكــتـــتب أن يــطـــلب من اHـــوثق ســحب مـــبــلغ

مساهمته.
وفي حــالــة تـــعــذر ذلك بــالـــطــرق الــعــاديـــةr �ــكــنه أن
يـطلـب من الـقـاضي االسـتـعـجالـي الـترخـيـص بسـحـب هذا

اHبلغ".
اHــــــادة اHــــــادة 4 : : تـــــــعـــــــدل اHــــــادة 590 مـن األمـــــــر رقم 59-75
اHــؤرخ في 20 رمـــضـــان عــام 1395 اHــوافق 26 ســبـــتـــمـــبــر

سنة 1975 واHذكور أعالهr وحترر كما يأتي :
"اHـادة 590 : ال يــسـوغ أن يـتـجـاوز عــدد الـشـركـاء في
الــشــركـة ذات اHــســؤولـيــة احملــدودة خـمــسـY (50) شــريــكـا.

       
   

       
    

    

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــانـــــون رقم قــــانـــــون رقم 15-20 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 18 ربــــيـع األول عــــام  ربــــيـع األول عــــام 1437
اHـوافق اHـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنة  ديـسـمـبـر سـنة r2015 يـعـدل ويـتـمم األمرr يـعـدل ويـتـمم األمر
رقـم رقـم 75-59 اHــــــــــؤرخ فـي  اHــــــــــؤرخ فـي 20 رمـــــــــــضـــــــــــان عـــــــــــام  رمـــــــــــضـــــــــــان عـــــــــــام 1395
اHوافـق اHوافـق 26 سبـتمبـر سنة  سبـتمبـر سنة 1975 واHتـضمن القانون واHتـضمن القانون

التجاري.التجاري.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئـيس اجلمهورية

- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورr ال ســـيـــمـــا اHـــواد 119 و120
rو122 و 126 منه

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rدنيHتضمن القانون اHوا

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rتضمن القانون التجاريHوا

- و�ــــقـــتــــضى األمــــر رقم 76-105 اHــــؤرخ في 17 ذي
احلـجة عام 1396 اHوافق 9 ديسـمبـر سنة 1976 واHـتضمن
rادة 256 منهHال سيما ا rتممHعدل واHا rقانون التسجيل

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-09 اHــــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

rدنية واإلداريةHقانون اإلجراءات ا

   rوبعد رأي مجلس الدولة -

 rانHوبعد مصادقة البر -

 يصدر القانون اآلتي نصه : يصدر القانون اآلتي نصه :

اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى : يــــهـــــدف هـــــذا الــــقـــــانــــون إلـى تــــعـــــديل
وتــــتـــمــــيم األمــــر رقم 75-59 اHــــؤرخ في 20 رمــــضــــان عـــام
1395 اHـوافق 26 سـبـتمـبر سـنة 1975 واHـتـضمن الـقـانون

التجاري.

اHـادة اHـادة 2 : : تــعــدل وتــتــمم اHــادتـان 566 و567 من األمـر
رقم 75-59 اHــؤرخ في 20 رمـــضـــان عـــام 1395 اHــوافق 26
سبتمبر سنة 1975 واHذكور أعالهr وحترران كما يأتي :



18 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 671
30 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2015 م

      
        

   
       

        
   

       
        

 
      

        
     

    
 

      
        

    
      

       
    

       
        

   
       

        
 

      
        

      
       

        
    

       
       

   
      

        

   
  

Yوإذا أصــبـحـت الـشــركـة مــشـتــمـلــة عـلـى أكـثــر من خـمــسـ
(50) شـريـكـا وجب حتـويـلـهـا إلى شـركـة مـسـاهـمـة في أجل
سنة واحدة. وعنـد عدم القيام بذلكr تـنحلّ الشركة ما لم
يـصـبح عـدد الــشـركـاء في تـلك الـفـتـرة من الـزمن مـسـاويـا

خلمسY (50) شريكا أو أقل".
اHــــاداHــــادّة ة 5 : :  يــــنـــــشــــر هـــــذا الــــقـــــانــــون فــي الـــــجـــــريـــــدة
الـــرّســـمـــيّــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حـــــــرّر بــــــالـــــــجـــــــزائــــــر في 18 ربــــــيـع األول عـــــام 1437

اHوافق 30 ديسمبر سنة 2015. 
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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