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 :األولالمبحث 

 عن تخلفها تترتب أركان الشركة التي قد 

الفعليةالشركة 



الشركة تكوين: املطلب األول 

الموضوعيةاألركان:األولىالفقرة
العامةالموضوعيةاألركان-أوال

اإلرادةتفرغأنيجبللشركةبالنسبةالعقدأساسالرضايعتبر:الرضا
.الحصةموتقديواألرباحالخسائرفيالمشاركةإلىوالقبولاإليجابقالبفي

عيوبه،منخالياالرضايكونوأن

أنغيرالشركاءجميعأهليةتوفرالشركةعقدلصحةيشترط:األهلية
.الشركاتفيالشركاءأنواعباختالفيختلفاألهليةشرط

يجبواالجتماعيالغرضفيالشركةبالنسبةالمحلشرطيتمثل:المحل
وموجوداومحددامشروعايكونأن

البطالنطائلةتحتمشروعاالباعثيكونأنيجب:السبب



الخاصةالموضوعيةاألركان:ثانيا

لشركةالعقديكونالالتياألركانتلكالخاصة،الموضوعيةباألركانيقصد

.بدونهاوجود

ماوأقلالشركاءتعددمنالبدصحيحاالشركةعقدينعقدلكي:الشركاءتعدد

االستثناءاتمراعاةمعع.ل.قمن982للفصلطبقااثنانذلكبهيمكن

.عليهاالواردة

ريكشكليقدمأنيشترطالشركةتأسيسلصحة:المالرأسفيالمساهمة

ينيةعأونقديةحصةتكونأنفيمكنتتنوعالحصةوهذهرأسمالها،فيحصته

.صناعيةأو

يقتحقإلىالشركاءيسعىأنيكفيال:والخسائراألرباحفيالمشاركة

تلحققدالتيالخسائرلتحملالقصدلديهميكونأنيجببلالربح
.بالشركة



التعاونفيالرغبةالشركاءلدىتتوفرأنيجب:المشاركةنية

أومأموالهالستغاللالمساواةقدمعلىالعملنحورغبتهمتتجهوأن

.الربحالمشتركهدفهملتحقيقمعاهماأوعملهم



الشكليةاألركان:الثانيةالفقرة

دلعقالشكليةالشروطاحترامضرورةالمغربيالمشرعأوجبلقد
الشركة

الكتابة:أوال

عقدكتابةضرورةالتجاريةالشركةلتأسيسالمشرعاشترط
دقالتعديالتبشأناألمرونفسعرفي،أورسميمحررفيالشركة

.محاصةالشركةباستثناءالشركاتكافةفياألصلي،العقدعلىتدخل

الشهر:ثانيا

لقياماالتأسيسعقدكتابةبعدالتجاريةالشركاتمؤسسيعلىيجب
اإلعالناتنشرلهاالمخولوالجريدةالرسميةالجريدةفيهبإشهار

وجودعلىالتعرفمناألغيارتمكينهوذلكمنوالهدفالقانونية،
.والنشراإليداعطريقعنالتجاريالميدانفيجديدمعنويشخص



ا،موثقكانإذااألساسيالنظاممننسخةإيداعهووالمقصود:اإليداع

اعياالجتمالمقربهاالموجودالمحكمةبكتابةعرفياكانإذامنهونظيرا

.التأسيستاريخمنيوما30داخلللشركة

شرنلهامخولجريدةفيأوالرسميةالجريدةفيالنشريتم:النشر

هذاويعدالتأسيس،تاريخمنيوما30أجلفيالقانونيةاإلعالنات

منمستخرجيتضمنأنيجبحيثللشركةوصفبمثابةاإلجراء

.البياناتمنمجموعةاألساسيالنظام



عنيترتبقدفإنهقانوناعليهاالمنصوصلألركانالشركةاستجماعبعد

بطالنوإمامطلقبطالنإماالبطالنويكونالشركةبطالنأحدهاتخلف

.التداركيقبلنسبي

ةالموضوعياألركانتخلفعنالمترتبالبطالن:األولىالفقرة

العامةالموضوعيةاألركانلتخلفالبطالن-أوال

يزالتمييجبلكنباطلةالشركةيجعلالعامةاألركانأحداختاللأنالقاعدة

األشخاصوشركةاألموالشركةبين

لمادةافيذكرماعلىتأسيسااألشخاصلشركةبالنسبة:األشخاصشركة-

ذاإلإلبطالقابليكونكذلكباطال،يقعالشركةعقد5.96القانونمناألولى

.ع.ل.قلمقتضياتطبقااإلرادةعيوبمنعيبشابه



:شركة األموال

النموذج األنسب،باعتبارها عن شركة المساهمة نتحدث 

لكون أو  17.95ال تقع شركة المساهمة باطلة إال بنص صريح في القانون  

غرضها غير مشروع أو مخالف للنظام العام 

أن انعدام أهلية أحد المؤسسيين ال يجعل الشركة 337نستنتج من خالل المادة 

باطلة 

الخاصةالموضوعيةاألركانأحدلتخلفالبطالن-ثانيا

:  يتعلق األمر بأركان البد من وجودها وهي

الشركاء استثناء  شركة ذات المسؤولية  المحدودة ذات الشريك تعدد -

.44الوحيد المادة 

تقديم الحصص-

المشاركة نية -

والخسائرفي األرباح المشاركة -



ةالشكلياألركانتخلفعلىالمترتبالبطالن:لثانيةاالفقرة

الكتابة:أوال
فإن5.96القانونمن50و31و21و9والمواد17.95القانونمن11للمادةطبقا

محاصةالشركةباستثناءمكتوبمحررفيافرغهالمشرعاستلزمشكليعقدالشركةعقد

.88المادة

5.96رقمالقانونمن98المادةالشهرإجراءاتعلىيترتبالحكمنفس

عنهيترتبالاألساسيةالبياناتأحدأوالكتابةغيابفإنالمساهمةلشركةبالنسبة

17.95رقمالقانونمن12المادةالشركةبطالن

17.95رقمالقانونمن337المادةصريحبنصالشركةعقدبطالن

”صريحنصعنإالالشركةبطالنيترتبأنيمكنال.

التامينأوالبنوكأعمالمارستإذاالمحدودةالمسؤوليةذاتالشركةبطالن44المادة

.الرسملةأو

أعضائهاعددتقلصإذاالمساهمةشركةبطالن17.95رقمالقانونمن358المادة

.الوضعتسويةدونسنةومرتمساهمين5عن



.ع.ل.من قانون1035و1034و984المواد الحالة المنصوص عليها في 

340، 339قابل لتدارك ، 5.96غير أن البطالن المنصوص عليه في القانون 

.عند زوال سببه

الشهر: ثانيا 

ب هي تلك اإلجراءات التي ترتبط بتأسيس الشركة وهي اإلجراءات التي تكتس

.إعالم األغيار بها6أو اإلجراءات التي تروم االعتبارية، جراء الشخصية 

فإنه يجب تدارك الخرق الواقع على 17.95من قانون 340وتطبيقا للمادة 

يوما من طرف كل  ذي مصلحة 30قواعد الشكل داخل األجل 

يمكن ذي كل مصلحة رفع دعوى أمام المحكمة من أجل عدم التدارك في حالة 

.الحكم ببطالن الشركة



نظرية الشركة الفعلية: الثانيالمبحث 



ماهية الشركة الفعلية: المطلب األول

الفعليةمفهوم الشركة : الفقرة األولى

أوعليفوجودلهاالتيالشركةبأنهاالفعليةالشركةالمصريالفقهعرف

.ركةالشأركانمنركنتخلفبسببقانونيوجودلهايكونالبينماواقعي،

نعالناشئةالشركةبأنهاالفعليةالشركةالمغاربةالفقهاءأحدعرفها

كونلأوالشركاتقانونفيصريحنصعلىبناءإمااألساسينظامهابطالن

جميعأهليةانعدامأوالعامللنظاممخالفاكانأومشروعغيرغرضها

.المؤسسين



:خصائصبعدةالفعليةالشركةتتسم

التجاريةالشركاتمنواحدنوععلىتقعالكونها.

المقاولةصعوباتللنظامتخضعتجاريةشركةكونها.

الفقهفيهأيدهقضائياجتهادنتاجكونها.

القانونيةالناحيةمنموجودةغيرشركةكونها.



شابهةالمتمييز الشركة الفعلية على بعض النظم : الثانيةالفقرة 

تمييز الشركة الفعلية عن الشركة في طور التأسيس: أوال

ةاالعتباريالشخصيةواكتسبتومقيدةمؤسسةشركةالفعليةالشركةكانتإذا،

نفإبطالنها،رتبالتأسيسفيعيبشابهاأنهاغيرنشاطها،ممارسةفيوانطلقت
.القانونيميالدهاانتظارمرحلةفيتبقىالتأسيسطورفيالشركة

سبتاكتاألولىكونفيالتأسيسطورفيالشركةعنالفعليةالشركةأيضاتتميز

ماتباريةاالعالشخصيةبعدتكتسبلمالتياألخيرةهذهعكسعلىاالعتباريةالشخصية
.التجاريالسجلفيتقييدهايتملم

فإذا،األهدافحيثمنأيضاالتأسيسطورفيالشركةعنالفعليةالشركةتختلفكما

طالنللبالرجعياألثرمنعهيالفعليةبالشركةاالعترافوراءمنالوحيدةالغايةكانت

اضحوهوكمامؤقتةبوضعيةمرتبطةتبقىالتأسيسطورفيالشركةفإنلحقها،الذي
.تسميتهاخاللمن

مجردهابدورتعتبرالتيالشركة،تأسيسعمليةهيبينهماالمشتركةالنقطةوتبقى

.تتمالوقدتتمفقدالتأسيسطورفيالشركةيخصفيمااحتمال

مليةبعاإلخاللبسببالتأسيسطورفيالشركةعلىيترتبقد،البطالنحيثومن

.التأسيس



الواقعمنالمستخرجةالشركةعنالفعليةالشركةتمييز:ثانيا

:منهامميزاتبعدةالواقعمنالمستخرجةالشركةعنالفعليةالشركةتتميز

-ركاناألطال)تأسيسهاإجراءاتفيلعيبباطلةأنهاإالقانونيةشركةوكأنهاتظهراألولىأن

الواقعمنالمستخرجةالشركةأما(التأسيسإجراءاتمنغيرهاأوالشكليةأووالخاصةالعامة

.العامالنظاممنتعدالتيوالخاصةالعامةاألركانتوفرخاللمنإالتظهرالمجهولةشركةفهي

السعيدونالنمطهذاعلىأشخاصتصرفمنالبدأيع،.ل.قمن988المادةفيالمحددةتلك

.الشركةإلنشاءالمتطلبةالقانونيةلإلجراءاتطبقاحقيقية،شركةإنشاءإلى

بكافةاصةالمحكشركةفتثبتالواقعمنالمستخرجةالشركةأمابالبطالنالفعليةالشركةتثبت

.(5.96رقمشق88المادة)...والقرائنالبينةومنهااإلثبات،وسائل



أوصاألشخاشركاتمنتكونقدالباطلة،الشركةشكلالفعليةالشركةخذتت

منالمستخرجةالشركةخالفعلىهذامتعددة،أشكالتخذالتياألموالشركات
.المحاصةشركةإالتكونأنيمكنفالالواقع

فيالواقعمنالمستخرجةالشركةمعتلتقيالفعليةالشركةأنالقوليمكن

تكتشفانالمعاالشركتينإنآخربمعنىللتصفية،تخضعاكالهماأيالتصفيةنقطة
.بالتصفيةالوجودمنتزولأولتندثرإال

القضاءيدعلىالواقعمنالمستخرجةللشركةنماذجبعضإبرازويمكن
:الفرنسي

أحدهماكيةملفيتجارياأصاليستغالنالذينوخليلته،الخليلبينالشركة-

دعيفياالنفصال،عليهمتفرضقدالظروفنأإالوالخسائر،األرباحويقتسمان

،صناعيةفيهحصتهشركة،وجودالثانيالطرفويدعيشركةوجودعدمأحدهم

موجداتماقتسافيإشراكهلذلكتبعاويطالب،والتدبيرالتسييرفيالمشاركةأي

.الواقعمنالمستخرجةالشركةهذه



المحاصةشركةعنالفعليةالشركةتمييز:ثالثا

:يليفيماالفعليةالشركةوبينبينهااالختالفأوجهإبرازيمكن

علىاألمرفإناالعتباريةبالشخصيةتتمتعالفعليةالشركةكانتإذا
.بهاتتمتعالالتيالمحاصةلشركةبالنسبةذلكخالف

طالنهابإقرارقبلقانونيةاألصلفيشركةالفعليةالشركةكانتإذاثم

اتهاتصرففيظاهرةشركةأنهابمعنىالتزامات،وتحملتحقوقاواكتسبت
.(مستثيرة)خفيطابعذاتالمحاصةشركةفإن

كافةبإثباتهايمكنشركةالمحاصةشركةكانتفإذااإلثباتحيثمنثم
.بالبطالنتثبتالفعليةالشركةفإناإلثباتوسائل

يكوننأشريطةلكنللتصفيةتخضعكالهماالشركتينتتشابهأنهغير
.تجارياالمحاصةشركةغرض





الفعليةبالشركةاالعترافحاالت-أوال

الحاالتفيهاببطالنوالحكمتكوينهامابينالفترةفيالفعليةالشركةتعتبر

:التالية

لتخلفأوالشركةعقدكتابةعدمعلىمؤسساالبطالنيكونحينما

القانونيةالشهرإجراءات

هرضاشابعيبأوالشركاءأحدأهليةفينقصعلىالبطالنأسسإذا



بالشركة الفعليةاالعتراف عدم حاالت -ثانيا

ن إذا كان بطالن الشركة ترتب نتيجة  انعدام توافر أحد األركا

.الموضوعية الخاصة 

 إذا كان غرض الشركة غير مشروع أو مخالف للنظام العام .



ممامستقبلللبالنسبةتنحلفإنهاالفعليةالشركةببطالنالتصريحتمإذا

بنظريةاألحدعن،ويترتبالماضيفيعنهاالناشئالوضعتصفيةإلىيؤدي

نبيتمتالتيالتصرفاتخاللمنتنتجالتياآلثارمنمجموعةالشركة

.بينهمفيماوالشركاءوالغيرالشركة



األعمالعنالناتجةاآلثارمنمجموعةالفعليةالشركةإقرارعنيترتب

:الخصوصعلىمنهانذكروالغيرالشركةبينالمبرمة

تصفيةبويجللمستقبلبالنسبةتنحلفإنهاالشركةببطالنالتصريحتمإذا

.الماضيفيقيامهاعنالناشئالوضع

شركاتالنشاطعلىالدولةتقررهاالتيللضريبةالفعليةالشركاتتخضعال



علىالضريبةبفرضالمتعلق24.86رقمالقانونمنالثانيةالمادةتنص

:الشركات

:الشركاتعلىللضريبةتخضع”

:عداماوغرضهاشكلهاكانمهماالشركات-أ

1-...

”الفعليةالشركات-2

اطرلمستخضعفإنهاتجاريةشركةهيالفعليةالشركةأناعتبارهاعلى

.ت.م560المادة،التجاريةالشركاتكباقيالمقاولةصعوبات



ةمواجهفياآلثارمنمجموعةالفعليةالشركةبنظريةاألحدعنيترتب

:الشركاء

أوكالشريبأهليةالمرتبطةاألسبابأحدإلىيرجعالبطالنسببكانإذا

.كاملةحصتهيستردأنالشريكعلىفيجبالرضا،عيوبمنبعيب

العامةالموضوعيةاألركاناحدتخلفإلىيرجعالبطالنكانإذاأما

معدألنهتماماالباطلالعقداستبعاديجبفإنه(والسببوالمحلالرضا)

وفقتميأنيجبوالخسائراألرباحتوزيعفإنثمومنأثر،أيينتجالوالعدم

.والخسائراألرباحبتوزيعالخاصةالقانونيةالنصوص

األركاناحداألركانأحداختاللإلىيرجعالبطالنسببكانإذاأما

فاقاتألنالعقدبنودوفقيتمالتوزيعفإنالخاصةأوالعامةالموضوعية

.تلتاخالتيهيالشركةقيامشروطإنإالوصحيحقائمذاتهحدفيالشركاء



ةمواجهفياآلثارمنمجموعةالفعليةالشركةبنظريةاألحدعنيترتب

:الغير

هذاعنبويترتمستقلةمعنويةشخصيةذاتبطالنهاإقرارقبلالشركةتعتبر

،آلثارهاومنتجةصحيحةالبطالنقبلالغيرتجاهالشركاءالتزاماتأنالقول،

أماالحمايةلهتجبالذيالشخصهوألنهالنية،حسنالغيرهذايكونأنشريطة

بغيةعهاموتعاملتشوبهاالتيبالعيوبعلمعلىكانأنهبمعنىالنية،سيئكانإذا

من347ةللمادطبقاوالكلقصدهبنقيضيجازىفإنهالتصرفاتتلكمناالستفادة

يمكنال"أنهعلىنصتوالتيالمساهمة،بشركةالمتعلق17-95رقمالقانون
"النيةحسنياألغيارتجاهبالبطالنيحتجواأنللمساهمينوالللشركة



هللاانتهى بعون من 


