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السبت  ١3شوال عام  ١٤٤3هـ

السنة التاسعة واﳋمسون

اﳌوافق  ١٤مايو سنة  2022م

تحرير
اﻹدارة وال ّ

اﳉزائر

اﻻشتراك
ي
سنو ّ

مة للحكـومة
اﻷمانة العا ّ

تونس
بلدان خارج دول
اﳌغرب العربي

اﳌغرب
ليبيا

WWW.JORADP.DZ
ال ّ
طبع واﻻشتراك

موريطانيا

اﳌطبعة الّرسمّية
حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص.ب  - 376اﳉزائر  -مـحطة

سنة

سنة

ية...........................
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 10٩0,00د.ج

 2675,00د.ج

الفاكس ٠23.٤1.18.76

ية وترجمتها........
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 21٨0,00د.ج

 5350,00د.ج

ح.ج.ب  3200-50 clé 68اﳉزائر

تزاد عليها
نفقات اﻻرسال

بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠ 3٠٠ ٠6٠٠٠٠2٠193٠٠٤8

الهاتف  ٠23.٤1.18.89 :إﱃ 92

حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠3 ٠٠ ٠6٠٠٠٠٠1٤72٠2٤2

ثمن الّنسخة اﻷصلّية  1٤,٠0د.ج
ثمن الّنسخة اﻷصلّية وترجمتها  28,٠٠د.ج
صادر ﰲ الّسنﲔ الّسابقة  :حسب الّتسعيرة.
ثمن العدد ال ّ
جانا للمشتركﲔ.
وتسّلم الفهارس م ّ
اﳌطلوب إرفاق لفيفة إرسال اﳉريدة اﻷخيرة سواء لتجديد اﻻشتراكات أو لﻼحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن الّنشر عﲆ أساس  60,00د.ج للّسطر.
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القسم الثاني عشر

ق ـان ـون رق ـم  0٩–22مؤّرخ ﰲ  ٤شوال عام  ١٤٤3اﳌوافق
 ٥م ـاي ـو سـنـة  ،2022يـع ـّدل ويـت ـﹽمـم اﻷم ـر رق ـم ٥٩–٧٥

اﳌـؤرخ ﰲ  20رمضان عام  ١3٩٥اﳌوافق  2٦سبتمبر
سنة  ١٩٧٥واﳌتضمن القانون التجاري.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– ب ـنـ ـاء ع ـﲆ الـ ـدس ـتـ ـور ،ﻻ سي ـم ـ ـا اﳌ ـ ـواد  139و 1٤3و1٤٤
)الفقرة  (2و 1٤٥و 1٤8منه،

شركة اﳌساهمة البسيطة
“الـ ـمـادة  71٥مك ـرر  : 133ش ـرك ـة اﳌـس ـاهمـة البـسـيـطة هي
الشـركـ ـة التي ين ـق ـسـ ـم رأسـمـ ـالـ ـهـ ـا إﱃ أسهـ ـم وتت ـكـ ـون مـ ـن
ﻻ ﰲ حدود ما قدموا من حصص.
ش ـركاء ﻻ يتحملون اﳋسائر إ ّ
يمك ـن أن ت ـؤسـس شـرك ـة اﳌساهمة البسيطة من طرف
شخص واحد أو عدة أشخاص طبيعيﲔ و/أو معنويﲔ.
ﻻ شخصا واحدا،
إذا كانت شركة اﳌساهمة البسيطة ﻻ تضم إ ّ

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٥8-7٥اﳌؤرخ ﰲ  2٠رمضان عام 139٥

فإنها تسّمـى “شركة اﳌساهمة البسيطة ذات الشخص الوحيد”.

اﳌوافق  26سبتمبر سنة  197٥واﳌتضمن القانون اﳌدني،

ت ـنـش ـأ شـرك ـة اﳌـس ـاهـمـة البـسـيـطـة حـصـري ـا م ـن ط ـرف

اﳌعدل واﳌتمم،

الشـرك ـات اﳊاصلـة عﲆ عﻼمة “مؤسسة ناشئة”.

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٥9-7٥اﳌؤرخ ﰲ  2٠رمضان عام 139٥

“اﳌادة  71٥مـكـرر  : 13٤ف ـضـﻼ ع ـﲆ اﳋـصـائ ـص اﻷخ ـرى

اﳌوافق  26سبتمبر سنة  197٥واﳌتضمن القانون التجاري،

اﳌنصوص عليها ﰲ هذا القسم ،تتميز شركة اﳌساهمة

اﳌعدل واﳌتمم،

الـ ـبسيـ ـطـ ـة ﰲ عـ ـدم اشت ـراط ح ـد أدن ـى ل ـلشرك ـاء وال ـرأسم ـال

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠9-٠8اﳌؤرخ ﰲ  18صفر عام 1٤29
الـموافق  2٥فبراير سنة  2٠٠8واﳌتضمن قانون اﻹجراءات
اﳌدنية واﻹدارية،
– وبعد رأي مجلس الدولة،

ﻹنشائها وﰲ ﲢديد كيفيات تنظيمها وسيرها ﰲ قانونها
اﻷساسي”.
“اﳌادة  71٥مكرر  : 13٥باستثناء اﻷحكام اﳌنصوص
عليها ﰲ اﳌواد ) ٥9٤الفقرة اﻷوﱃ( و) 6٠1الفقرة اﻷوﱃ(
و 6٠7و 61٠و 619و 71٥مكرر 1٥من هذا القانون ،تطبق عﲆ

– وبعد مصادقة البرﳌان،

شركـ ـة اﳌساهـ ـمـ ـة الـ ـبسيـ ـطـ ـة ،اﻷحـ ـكـ ـام اﳌت ـع ـل ـق ـة بشرك ـات

يصدر القانون اﻵتي نصه :

اﳌساهمة ،ما لم تتعارض مع اﻷحكام اﳌنصوص عليها ﰲ

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يهـدف هذا القانـون إﱃ تعـديـل وتتميـم اﻷمـر
رقـم  ٥9-7٥اﳌؤرخ فـي  2٠رمضان عام  139٥اﳌوافق  26سبتمبر
سنة  197٥واﳌتضمن القانون التجاري.
اﳌاّدة  : 2تع ـدل وتـتـمـم اﳌـادة  ٥٤٤مـن اﻷمـر رق ـم ٥9-7٥
اﳌؤرخ ﰲ  2٠رمضان عام  139٥اﳌوافق  26سبتمبر سنة 197٥
واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :
مـا بشكلها
“اﳌادة  : ٥٤٤يحدد الطـ ـاب ـع التـج ـاري للـش ـرك ـة إ ﹽ

أو موضوعها.

تعد شركات التضامن وشركات التوصية والشركات ذات
اﳌسؤولية اﳌـحدودة وشركات اﳌساهمة وشركات اﳌساهمة
البسيطة ،ﲡارية بحكم شكلها ومهما يكن موضوعها”.
اﳌاّدة  : 3يتمم الفصل الثالث من الباب اﻷول من الكتاب
اﳋامس من اﻷمر رقم  ٥9-7٥الـمـؤرخ ﰲ  2٠رمضان عام 139٥
اﳌوافـق  26سبـتمبـر سنة  197٥واﳌذكور أعﻼه ،بقـسـم ثاني
عشر عـنوانه “شركة اﳌساهمة البسيطة” ،يتضمن اﳌواد
 71٥مكرر  133و 71٥مكرر  13٤و 71٥مكرر  13٥و 71٥مكرر 136
و 71٥مكرر  137و 71٥مكرر  138و 71٥مكـرر  139و 71٥مكـرر 1٤٠
و 71٥مكـ ـرر  1٤1و 71٥م ـك ـرر  1٤2و 71٥م ـكـ ـرر  ،1٤3ويـ ـحـ ـرر
ك ـم ـا ي ـأت ـي :

هذا القسم".
“اﳌادة  71٥مكرر  : 136يمارس رئيس شركة اﳌساهمة
البسيطة أو القائم باﻹدارة اﳌعﲔ ﰲ قانونها اﻷساسي كمدير
عام أو مدير عام مفّوض ،صﻼحيات مجلس اﻹدارة أو رئيسه.
ﰲ حالة شركة اﳌساهمة البسيطة ذات الشخص الوحيد،
يمارس اﳌساهم الوحيد سلطات الرئيس ويتخذ القرارات
اﳌمنوحة ﳉمعية الشركاء”.
“اﳌادة  71٥مكرر  : 137ﲢدد القرارات التي يجب أن تتخذ
جماعيا من طرف اﳌساهمﲔ ﰲ القانون اﻷساسي للشركة.
غ ـي ـر أن ق ـرارات اﳉم ـع ـي ـة ال ـع ـام ـة ال ـعـاديـة وغـيـر الـعـاديـة
اﳌت ـع ـل ـق ـة بـزيـادة واستـهـﻼك وتـخـفـيض الـرأسمـال واﻹدمـاج
واﻻنفصال وحل الشركة وﲢويلها إﱃ شكل آخر وتعيﲔ
محافظي اﳊسابات واﳊسابات السنوية واﻷرباح ،يجب
أن ت ـت ـخ ـذ ج ـم ـاع ـي ـا م ـن ط ـرف اﳌساه ـمﲔ وف ـق ـا ل ـلـكـيـفـيـات
اﳌـحددة ﰲ القانون اﻷساسي للشركة”.
“اﳌادة  71٥مكرر  : 138يحدد رأسمال شركة اﳌساهمة
البسيطة ﰲ قانونها اﻷساسي”.
“اﳌادة  71٥مـ ـك ـرر  : 139يـ ـحـ ـظـ ـر عﲆ شرك ـة اﳌساه ـم ـة
البسيطة اللجوء العلني لﻼدخار أو طرح أسهمها ﰲ البورصة”.
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“اﳌادة  71٥مكرر  : 1٤٠يمكن شركة اﳌساهمة البسيطة

“اﳌادة  71٥مكرر  : 1٤2ﰲ حالة عدم تعيﲔ مندوب للحصص

أن تصدر أسهم غير قابلة للتصرف فيها ناﲡة عن تقدﱘ عمل.

أو ﰲ حالة اختﻼف القيمة اﳌـحددة للحصص العينية عن

ﻻ تدخل أسهم تقدﱘ عمل ﰲ تأسيس رأسمال الشركة،

تلك اﳌقترحة من قبل مندوب اﳊصص ،يكون اﳌساهمون

غير أنها تدخل ﰲ تقاسم اﻷرباح وصاﰲ اﻷصول واﳋسائر،
وﲢدد كيفيات تقدير قيمتها وما تخوله من أرباح ضمن
القانون اﻷساسي للشركة “.
“اﳌادة  71٥م ـكـرر  : 1٤1ي ـم ـك ـن اﳌساه ـمﲔ أن يـقـرروا
باﻹجماع عدم إلزامية اللجوء إﱃ مندوب اﳊصص ﰲ حالة
ما إذا كانت اﳊصص العينية التي لم يتم تقييمها مسبقا
من طرف مندوب اﳊصص جميعها ﻻ تتجاوز قيمتها نصف

مسؤولﲔ تضامنيا أمام الغير ﳌدة خمس ) (٥سنوات عﲆ
القيمة اﳌمنوحة للحصص العينية ﰲ القانون اﻷساسي
للشركة”.
“اﳌادة  71٥مكرر  : 1٤3تطبق عﲆ رئيس شركة اﳌساهمة
البسيطة أو مديرها العام أو مديرها العام اﳌفّوض ،قواعد

اﳌسؤولية اﳌطبقة عﲆ رئيس شركة اﳌساهمة أو القائمﲔ
بإدارتها”.

ﰲ حالة شركة اﳌساهمة البسيطة ذات الشخص الوحيد،

اﳌاّدة  : ٤يـنـش ـر هـ ـذا ال ـق ـان ـون ف ـي اﳉ ـريـ ـدة الـّرسـمـّي ـة
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية .

يعّي ـن مندوب اﳊصص من قبل هذا اﻷخير ،وﻻ يكون اللجوء

حّرر باﳉزائر ﰲ  ٤شوال عام  1٤٤3اﳌوافق  ٥مايو سنة

رأسمال الشركة.

إﱃ مندوب اﳊصص إلزاميا عندما تتوفر الشروط اﳌنصوص

.2٠22

عليها ﰲ الفقرة اﻷوﱃ من هذه اﳌادة”.

عبد اﳌجيد تبون

مراسيم تنظيمّيـة
مرسوم رئاسي رقم  ١٨١–22مؤّرخ ﰲ  ٤شوال عام ١٤٤3
اﳌوافق  ٥مايو سنة  ،2022يتضمـن إحـداث باب
وتـحويـل اعتماد إﱃ ميزاني ـة تسييـر وزارة العدل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهورّية،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وب ـن ـاء ع ـﲆ ال ـدسـت ـور ،ﻻ سـيـمـا الـ ـمـ ـادت ـان  7–91و1٤1
)الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  17–8٤الـمؤرخ ﰲ  8شوال عام 1٤٠٤
اﳌوافـق  7يـولـيـو سـنـة  198٤واﳌتعلـق بـقـوانﲔ اﳌالية ،اﳌعـدل
واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  16–21الـمؤّرخ ﰲ  2٥جمادى اﻷوﱃ

عام  1٤٤3اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  2٠21واﳌتضمن قانون
اﳌالية لسنة ،2٠22
– وﲟقتضى الـمرسوم الرئاسي اﳌؤرخ ﰲ  29جمادى اﻷوﱃ
عام  1٤٤3اﳌوافق  3جانفي سنة  2٠22واﳌتضمن توزيع
اﻻعتمادات اﳌخصصة ﳌيزانية التكاليف اﳌشتركة من
ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠22
– وﲟ ـقـت ـضـى الـمـ ـرسـ ـوم الـتـن ـفـي ـذي رقم  ٠7–22اﳌؤرخ
ﰲ  29جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤3اﳌوافق  3جانفي سنة 2٠22
واﳌـتـضـمـن ت ـوزي ـع اﻻعـت ـم ـادات اﳌـخـصـصـة ل ـوزي ـر الـعـ ـدل،
ح ـاف ـظ اﻷخـتـام ،من ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية
لسنة ،2٠22

يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يحدث ﰲ جدول ميزانية تسيير وزارة
العدل ،الفرع اﻷول  :مديرية اﻹدارة العامة ،الفرع اﳉزئي اﻷول :
اﻹدارة اﳌرك ـ ـزيـ ـة ،الـ ـعـ ـنـ ـوان الـ ـثـ ـالث  :وسائـ ـل اﳌصالـ ـح ،الـ ـقسم
السابع  :النفقات اﳌختلفة ،باب رقمه  12–37وعنوانه ”اﻹدارة
اﳌركزية – النفقات اﳌرتبطة بوضع حيز التنفيذ اﻻتفاقية
)اﻻﲢاد اﻷوروبي – اﳉزائر( اﳌتعلقة بدعم برنامج قطاع
العدالة''.
اﳌاّدة  : 2يلغى من ميزانية سنة  2٠22اعتماد قدره ستة
عشر مليون دينار ) 16.٠٠٠.٠٠٠دج( مقّيـد ﰲ ميزانية التكاليف
اﳌشتركة وﰲ الباب رقم ” 91–37نفقات محتملة – احتياطي
مجّمع”.
اﳌاّدة  : 3يخصص ﳌيزانية سنة  2٠22اعتماد قدره
سـت ـة ع ـش ـر مـلـيـون دينار ) 16.٠٠٠.٠٠٠دج( يقيد ﰲ ميزانية
تسيير وزارة العدل وﰲ الباب رقم ” 12–37اﻹدارة اﳌركزية –
ال ـن ـفـقـات اﳌرتـبـطـة بـوضع حـيـز الـتـنـفـيـذ اﻻتـفـاقـيـة )اﻻﲢاد
اﻷوروبي – اﳉزائر( اﳌتعلقة بدعم برنامج قطاع العدالة''.
اﳌاّدة  : ٤يكلف وزير اﳌاليـة ووزير العدل ،حافظ اﻷختام،
كل فيما يخصه ،بتنفيـذ ه ـذا اﳌرسـوم الـذي يـنشـر ﰲ اﳉريـدة
الّرسمّية للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  ٤شوال عام  1٤٤3اﳌوافق  ٥مايو سنة
.2٠22
عبد اﳌجيد تبون

