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 نوع الشركة        

 ش. المساهمة المبسطة ش. المساهمة ش. التوصية باألسهم ش. ذات المسؤولية المحدودة ش. التوصية البسيطة ش. التضامن الخصائص

 عدد الشركاء

 شريكين أو أكثر

 يناعتباريذاتيين أو 

 شريكين أو أكثر

 * متضامن

 * موصي

 يناعتباريذاتيين أو 

 شريكين أو أكثر

شريك واحد بالنسبة للشركة 

 ذ.م.م ذات الشريك الوحيد(

 شريك كحد أقصى 50

 يناعتباريذاتيين أو 

 شركاء على األقل 4

 شريك متضامن* 

 شركاء موصون 3* 

 يناعتباريذاتيين أو 

 على األقل مساهمين 5

 يناعتباريذاتيين أو 

 شريكين على األقل

 ة فقطاعتباريأشخاص 

 رأس المال

 دون حد أدنى

 مقسم إلى حصص

 دون حد أدنى

 مقسم إلى حصص

 دون حد أدنى

 مقسم إلى حصص متساوية  

 الحد األدنى:

 درهم 3.000.000

 كانت تدعو الجمهور لالكتتاب()إذا 

 درهم 300.000

)إذا كانت الشركة ال تدعو الجمهور 

 لالكتتاب(

مقسم إلى أسهم متساوية ال تقل عن 

 درهم للسهم 100

 الحد األدنى:

 درهم 3.000.000

 )إذا كانت تدعو الجمهور لالكتتاب(

 درهم 300.000

)إذا كانت الشركة ال تدعو الجمهور 

 لالكتتاب(

أسهم متساوية ال تقل عن  مقسم إلى

 درهم للسهم 50

 دون حد أدنى

الحد األدنى لرأس مال 

 الشركاء:

 درهم 2.000.000

 نوع الحصة

 نقدية

 عينية

 عمل

 بالنسبة للمتضامنين:

 نقدية، عينية أو عمل

 بالنسبة للموصين:

 نقدية أو عينية

 نقدية أو عينية

 (51عمل )استثناء حالة المادة 

 للمتضامنين:بالنسبة 

 نقدية أو عينية أو عمل

 بالنسبة للموصين:

 نقدية أو عينية

 نقدية أو عينية نقدية أو عينية

 صفة الشريك
 المتضامن: تاجر تاجر

 الموصي: غير تاجر

 المتضامن: تاجر غير تاجر

 الموصي: غير تاجر

 غير تاجر غير تاجر
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 مسؤولية الشريك

مسؤولية غير محدودة 

 وتضامنية

المتضامن: مسؤولية غير 

 محدودة وتضامنية

 الموصي: مسؤولية محدودة

المتضامن: مسؤولية غير محدودة  مسؤولية محدودة

 وتضامنية

 الموصي: مسؤولية محدودة

 مسؤولية محدودة مسؤولية محدودة

 المنع ممكن ممكن ال ال ال الكتتابلتدعو الجمهور 

 اإلدارة

 مسير أو أكثر

 شريك أو الغير
شخص طبيعي أو 

 اعتباري

 مسير أو أكثر

 شريك متضامن أو الغير
 اعتباريشخص طبيعي أو 

 مسير أو أكثر

 شريك أو الغير
 شخص طبيعي 

 سنوات 3لمدة ال تتجاوز 

 مسير أو أكثر

 شريك أو الغير
 اعتباريشخص طبيعي أو 

 مجلس الرقابة:

 أعضاء على األقل 3مكون من 
 من الموصين

 نيعينون من قبل الموصي

 ش.م. ذات مجلس إدارة:

 مجلس إدارة: -
 عضوا 15أو 12أو 3مكون من 

 من المساهمين

 يناعتباريطبيعيين أو 
تعينهم الجمعية العمومية لمدة ال 

 سنوات 6تتجاوز 

 رئيس مجلس اإلدارة: -
 هو عضو مجلس اإلدارة

 ينتخبه أعضاء مجلس اإلدارة

 شخص طبيعي

ش.م ذات مجلس إدارة جماعية 
 رقابة:ومجلس 

 مجلس إدارة جماعية: -

أو  7على األكثر أو  5يتكون من 
 1حتى 

 مساهمين أو الغير

 أشخاص طبيعيين

 مجلس الرقابة: 
 نفس وضعية مجلس اإلدارة

 رئيس:

 مساهم أو الغير
 اعتباريطبيعي أو 

 

 مراقب الحسابات

مراقب أو  : اختياري

 بإرادة الشركاء أكثر
 طرف من : الزامي

 عمالأرقم  المحكمة

 مليون د 50يفوق 

 :إلزامي نفس نظام شركة التضامن نفس نظام شركة التضامن

 مراقب أو أكثر

 مراقب أو أكثر :إلزامي

 اثنين أو أكثر
 شركات تدعو الجمهور لالكتتاب

 االستثمار، القرض، شركات البنوك،

 .التأمين..

 :إلزامي

 مراقب أو أكثر


