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أنواع الشركات التجارية

محاضرات في قانون الشركاتمن  

(دة. حنان البكوري) 

تمهيد:

لبسيطة والتوصية من القانون المتعلق بشركة التضامن والتوصية ا 2من المادة  1لقد أقدم المشرع المغربي بمقتضى الفقرة 

تكتسب  ا، والت تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضهباألسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة على اعتبار هذه الشركات شركا

الشخصية المعنوية إال من تاريخ تقييدها في السجل التجاري وذلك على غرار شركات المساهمة.

ثناء عاطاه باستالذي تت التي نظمها قانون الشركات المغربي شركات تجارية بشكلها أيا كان نوع العملوهكذا تعتبر كافة الشركات 

.ع، أما اعد ق.لالمحاصة التي ال تعتبر تجارية إال إذا كان غرضها تجاريا. وما عدا ذلك من الشركات تعد مدنية تخضع لقوشركة 

تعارض مع ا لم تالشركات التجارية فتخضع لقواعد القانون التجاري، والقواعد المنظمة للشركات التجارية وأيضا لقواعد ق.ل.ع م

القوانين الخاصة.
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ا وال، كمقه على تصنيف أنواع الشركات إلى أصناف متعددة، فقسمها البعض إلى شركات أشخاص وشركات أمولقد دأب الف

شخصية  ات لهاقسمها البعض اآلخر إلى شركات بالحصة وشركات باألسهم، أو اعتمادا على محدودية وعدم محدودية المخاطر أو شرك

 معنوية وأخرى ليست لها شخصية معنوية.

ى غربي عللنظر عن مختلف هذه التصنيفات يمكن جرد أنواع الشركات التجارية التي نظمها المشرع الموعموما، وبغض ا

 الشكل التالي:

 شركة التضامن -1

 شركة التوصية البسيطة -2

 شركة المحاصة -3

 الشركة ذات المسؤولية المحدودة -4

 شركة التوصية باألسهم -5

 شركة المساهمة -6

 .طةشركة المساهمة المبس -7
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 (La Société en Nom Collectifالفصل األول: شركة التضامن )

هم لكين أو أكثر من قانون الشركات يمكن تعريف شركة التضامن بأنها شركة تجارية بشكلها تجمع شري 2بالرجوع إلى المادة 

 وغير محدودة عن ديونها. صفة تاجر ويسألون مسؤولية تضامنية

غالبا ما  طة، وهيالعتبار الشخصي لذلك تزداد أهميتها خاصة في المشاريع الصغيرة والمتوسوتقوم هذه الشركات أساسا على ا

 تنشأ بين أشخاص يعرف بعضهم البعض كأفراد األسرة أو األصدقاء.

 المبحث األول: خصائص شركة التضامن

 (Dénomination Sociale المطلب األول: تسمية الشركة )

 لمتضامنين،الشركاء الشركاء كامل الحرية الختيارها، وقد يضاف إليها اسم واحد أو أكثر من تتخذ شركة التضامن تسمية يملك ا

اء من الشرك على شرط أن تكون مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة "شركة تضامن"، حيث يكون بإمكان األغيار التعرف على وضعية

 شارة إليهاإلاشركة عمر شركة تضامن( أو  –تضامن أو الهناء  شركة –شركة تضامن أو شركة عمر  –خالل تسميتها )مثال: الهناء 

ال من قبل احتيا باستعمال األحرف األولى )مثال: ش.ت الهناء(. وال يجوز إدراج اسم شخص غريب في تسمية الشركة وإال اعتبر ذلك

 .ش(ق. 4م )ة إذا تم ذلك برضاه الشركاء يعرضهم للمتابعة الجنائية، مع اعتبار الشخص المدرج اسمه مسؤوال عن ديون الشرك
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ا انسحب م، فإذا وكل شريك انسحب أو توفي وكان اسمه مضافا إلى تسمية الشركة يتعين معه تعديل هاته التسمية بحذفه منها

 شريك دون حذف اسمه اعتبر شريكا فعليا مسؤوال على وجه التضامن عن ديون الشركة.

لورثة فيد حلول افة ما ييك المتوفي إذا تم االتفاق على ذلك مع الورثة على شرط إضاوال يوجد ما يمنع من اإلبقاء على اسم الشر

 منافسة غيرشروع وممحله )مثال: ورثة فالن، خلفاء فالن...( وتخضع التسمية للحماية القانونية، ويشكل االعتداء عليها عمال غير 

 لكية الصناعية.من ق.ل.ع وقانون حماية الم 84تجارة والمادة من م. ال 74إلى  69مشروعة تستوجب الجزاء الجنائي طبقا للمواد 

 المطلب الثاني: اكتساب الشركاء لصفة التاجر

لشركة التي ق.ش "شركة التضامن هي ا 3يكتسب جميع الشركاء في شركة التضامن صفة التاجر طبقا لما نصت عليه المادة 

 النتائج التالية:يكون فيها لكل الشركاء صفة تاجر..."، ويترتب على ذلك 

دونة التجارة ممن  17إلى  12يجب أن يكون الشريك أهال للممارسة النشاط التجاري أي كامل األهلية طبقا للمواد من  -1

 وألحكام مدونة األسرة

 ( الحكملقضائيةيترتب على الحكم على شركة التضامن بفتح مسطرة من مساطر المعالجة )التسوية القضائية أو التصفية ا -2

 .المسطرة ضد سائر الشركاء المتضامنين لكونهم يسألون مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركةأيضا بفتح 
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طرة فس المسال يترتب على الحكم على الشريك المتضامن بفتح مسطرة المعالجة ضده الحكم على شركة التضامن بفتح ن -3

شركة بقوة لة تنحل اله الحا لفائدة الدائنين الشخصيين للشركاء، إال أنه في هاتضدها وذلك ألن التضامن مقرر لفائدة الشركة ودائنيها ال

لنظام األساسي على اق.ش( ما لم ينص  18القانون لما فيه من تأثير على الثقة واالعتبار الشخصي والضمان العام لدائني الشركة )م 

 ماع.استمرارها بين الشركاء الباقين، أو يقرر هؤالء استمرارها باإلج

ذا كانت فراد إال إجار األال يلزم الشريك بمسك محاسبة وال التقييد في السجل التجاري وغيرها من االلتزامات الواقعة على الت -4

 له تجارة مستقلة عن تجارة الشركة.

 : عدم قابلية األنصبة لالنتقال المطلب الثالث

 ن تفويت، فهي ليست من شركات األموال، وعليه ال يمكتقوم شركة التضامن على االعتبار الشخصي ال على رأس المال

 ق.ش(. 15م م يكن )لأي حصول اإلجماع، وكل شرط مخالف يعد كأن األنصبة إلى األغيار أو إلى أحد الشركاء إال بموافقة كل الشركاء 

 كما يمنع على الشركة تبعا لذلك إصدار سندات قابلة للتداول كاألسهم وسندات القرض وغيرها.

ق. الشركات، ألن الوفاة من  من 17ا أن انتقال األنصبة بعد وفاة أحد الشركاء إلى الورثة ال تتم إال وفقا لما نصت عليه المادة كم

 أسباب حل الشركة وانتهائها.
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به نصي ي حدودفكة إال إال أنه إذا كان من بين الورثة قاصر غير مرشد، وتقرر استمرار الشركة معه فإنه ال يسأل عن ديون الشر

وصي، وإال ريكا ممن تركة مورثه، ويجب في هذه الحالة أن تحول الشركة داخل سنة من الوفاة إلى شركة توصية يكون فيها القاصر ش

 (.17وجب حلها )م 

 المطلب الرابع: مسؤولية الشركاء الشخصية غير المحدودة والتضامنية

مبلغ بتهم ؤوليم غير محدودة، فال تتحدد مسالشركة، ومسؤوليتهن يعتبر الشركاء في شركة التضامن مسؤولين شخصيا عن ديو

الشريك  ن شخصيةكل ذمتهم المالية الشخصية تكون ضامنة لديون الشركة، لذا فإالحصة التي قدمها كل شريك في رأس المال، بل إن 

 تكون محل اعتبار.

الشركة  ضامن معن ديون الشركة أي أن الشريك متأما المسؤولية التضامنية فيقصد بها أن كل الشركاء مسؤولين بالتضامن ع

 ومع باقي الشركاء في الوفاء بديون الشركة.

نها داخل لوفاء بديوشركة باإال أن الرجوع على الشركاء بالوفاء بديون الشركة ال يمكن أن يتم إال إذا كان هذا الدائن قد أنذر ال

 محكمة.يمكن تمديده بنفس المدة بأمر من رئيس ال ،أيام 8أجل 

 فإذا ما أوفى أحد الشركاء ديون الشركة كان له أن يرجع على باقي الشركاء بنصيبهم منها.
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ر ويسجل امه يشهم إليها في تاريخ الحق، ألن انضمضن ديون الشركة السابقة إذا ما انكما أن الشريك المتضامن ال يسأل ع

دام  أل عنها ماال يس فإنه ،ديون التي نشأت بعد انسحاب شريك من الشركةوكذلك الشأن بالنسبة لل. نونا حيث يصبح الغير على علم بهقا

منية سؤولية تضامسؤوال فإن الشريك يبقى م ،أن انسحابه قد سجل وأعلن عنه، أما إذا لم تتم إجراءات الشهر والتسجيل في الحالتين معا

 ة مع باقي الشركاء.وغير محدود

 : تأسيس شركة التضامن المبحث الثاني

وضوعية روط المضع تأسيس شركة التضامن إلى األحكام العامة لتأسيس الشركات التي رأيناها سابقا والتي تتمثل في الشيخ

 لذي يجب أنساسي اوالشروط الشكلية من كتابة وشهر، باإلضافة إلى بعض األحكام الخاصة والتي تتعلق بعقد التأسيس أو النظام األ

 ق.ش(: 5لتالية تحت طائلة البطالن )م يكون مؤرخا وأن يتضمن البيانات ا

 أسماء الشركاء وموطنهم وإذا تعلق األمر بشخص معنوي: تسميته وشكله ومقره. -1

 .إنشاء الشركة في شكل شركة التضامن -2

 .تسمية الشركة، وغرضها ومقرها االجتماعي -3

 .مبلغ رأس المال -4

 .حصة كل شريك، وبيان قيمتها إذا كانت حصة عينية -5

 .نصيب كل شريك -6
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 .مدة الشركة -7

 .أسماء وموطن الشركاء أو األغيار الذين لهم صالحية إلزام الشركة -8

 .كتابة ضبط المحكمة التي سيودع بها النظام األساسي -9

 .إمضاء كل شريك -10

 مثال ؛لشركةلألساسي ابالنظام فإنه يسمح للشركاء تضمين بيانات أخرى اختيارية تتعلق  ،باإلضافة إلى هذه البيانات اإللزامية

 توزيع المهام بين الشركاء أو مسطرة توزيع األرباح وغيرها من البيانات.

 المبحث الثالث: إدارة شركة التضامن

 المطلب األول: تعيين المدير واختصاصاته

ث يحق لكل شريك في (، حي6)م تقوم الشركة بأعمالها بواسطة مديرها في حالة تعيينه، وإال فإنها تسير من قبل جميع الشركاء 

لم ينص عقد  ( ما7 )المادةهذه الحالة أن يمارس أعمال اإلدارة، ويحق لكل واحد من اآلخرين أن يعترض على أية عملية قبل إجرائها 

 الشركة على خالف ذلك.

 

 



9 

 

 : تعيين المدير وعزلهIالفقرة 

 تعيين المدير أوال:

 يتم تعيينهوشركاء، ن الشركاء، لكن هذا ال يمنع من أن يكون أجنبيا أي من غير الغالبا ما يكون المدير في شركة التضامن م

 بطريقتين:

 إما يعين في العقد ويسمى مديرا نظاميا -

 أو باتفاق الحق ويسمى مديرا اتفاقيا -

 المدير النظامي: -أ

ي ظام األساسفي الن خ الحق إذا حصل تعديليعين في عقد التأسيس أي في النظام األساسي للشركة، إما عند التأسيس أو في تاري

 للشركة وذلك بإجماع جميع الشركاء.

 وقرار تعيين المدير النظامي يجب أن ينشر ويسجل في السجل التجاري

 المدير االتفاقي:  -ب

خالف بشركة النظام  الشركاء، ما لم يقضيعين باتفاق الشركاء وليس في النظام األساسي، ويتم ذلك باإلجماع أي باتفاق جميع 

 ذلك.
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 ثانيا: عزل المدير

 حسب طريقة تعيينه، أو كان من األغيار.تختلف شروط العزل حسب ما إذا كان المدير من الشركاء وب

ماع أي إال باإلج رر عزلهأي أن المدير من الشركاء وكان معينا في النظام األساسي، فإنه ال يمكن أن يتق الشريك مدير نظامي: -أ

ألساسي االنظام  قضا لم يل الشركة بقوة القانون ملشركاء دون الحاجة إلى موافقته هو، ويترتب عن العزل في هاته الحالة حاتفاق باقي ا

 (.14باستمرارها، أو بإجماع باقي الشركاء )م 

المطالبة  ائلةحت طتأو الخالفات وغيرها ويجب أن يكون للعزل مبررات معقولة كسوء اإلدارة أو استحالة قيام المدير بواجبه 

 بالتعويض.

 لشركاء.اعزل المدير في هذه الحالة يتم وفق معطيات النظام األساسي وإال بإجماع باقي  الشريك مدير اتفاقي: -ب

ال ي، وإألساسلنظام اوسواء كان نظاميا أو اتفاقيا فإن عزله يجب أن يتم وفق المعطيات المحددة في ا المدير من األغيار: -ج

 ة الشركاء.فبقرار ألغلبي
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 : اختصاصات المدير IIالفقرة 

ء عن رون وكاليعتب من القانون مباشرة، حيث لم يعودولقد أصبح المتصرفون في كافة الشركات التجارية يستمدون سلطاتهم 

لذي فقا للغرض اوشركة الشركة كما كان الشأن في السابق، فقد قرر القانون للمدير صالحية القيام بجميع األعمال الضرورية لتسيير ال

لفتها وإال ه عندئذ مخا( إال إذا كانت صالحياته محددة في النظام األساسي للشركة أو في عقد الحق، حيث يمنع علي7أنشئت من أجله )م 

 (.8تعرض المسؤولية تجاه الشركاء )م 

أحكام ب تهواجهما أن تحتج في أما في مواجهة الغير فتلتزم الشركة بجميع أعمال المدير التي تدخل ضمن غرضها وال يمكنه

 النظام األساسي وذلك حماية لألغيار المتعاملين مع الشركة وضمانا الستقرار المعامالت.

ل كينهم، فإن بت فيما وفي حالة تعدد المديرون، وكان العقد ال يحدد صالحيات كل واحد منهم، أو ال يحدد طريقة اتخاذ القرارا

 (.7م فيه مصلحة الشركة، ولكل واحد منهم حق التعرض على أية عملية قبل إبرامها ) واحد منهم أن يقوم بأي عمل تسير

ان ك، وإال ن يبذل قصارى جهده في تحقيق مصالح الشركةأوعموما يجب على المسير أن يتقيد باالختصاصات المنوطة له و

ه د اختصاصاتولحدو تكبه من أعمال مخالفة للقانونتجاه الشركاء عما ار مسؤوال بصفة فردية أو بالتضامن )في حالة تعدد المسيرين(

 تستوجب توقيع الجزاءات المقررة قانونا.
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 المطلب الثاني: صالحيات الشركاء غير المسيرين

 إذا المسير إال يجريها يمنع على الشركاء غير المسيرين التدخل في أعمال اإلدارة، وال يجوز لهم أن يعترضوا على األعمال التي

 ود اختصاصاته، أو تضمنت مخالفة واضحة للعقد أو القانون.تجاوزت حد

لموازنة قة على االخصوص: المصادوفي مقابل ذلك فإنهم يتمتعون ببعض الصالحيات التي تتعلق بسير الشركة، نذكر منها على 

 السنوية ومراقبة تسيير الشركة وماليتها.

 : المصادقة على الموازنة السنويةIالفقرة 

رين على ف المسيانون عرض تقرير التسيير ودفاتر الجرد والقوائم التركيبية للسنة المحاسبية المعدة من طرلقد أوجب الق

 يق استشارةعن طر مصادقة جميع الشركاء في أجل ستة أشهر من تاريخ اختتام السنة المحاسبية، إما في إطار عقد جمعية عامة، وإما

ونا جاز لكل شريك طلب (، وإذا لم تتم المداوالت وفق الضوابط المحددة قان10القانون )م (، وفق إجراءات حددها 10الشركاء كتابة )م 

 إبطالها.

 : مراقبة تسيير الشركة وماليتهاIIالفقرة 
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تر لى الدفاعمرتين في السنة بمساعدة مستشار بمقر الشركة  االطالعلقد أعطى المشرع الحق للشركاء غير المسيرين في 

ير ية حول تسية كتابتركيبية، وتقرير التسيير وتقرير مراقبي الحسابات إن وجدوا، ومحاضر الجمعيات، ووضع أسئلوالجرد والقوائم ال

 (.11د )م ر الجردفتالشركة على المسير أو المسيرين لإلجابة عليها كتابة كذلك، كما يمكنهم الحصول على نسخ من كل ذلك ما عدا 

عين يالت أن موعة من الشركاء أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجكما أعطى القانون الحق لكل شريك أو مج

 (12مراقبا أو أكثر الحسابات )م 

 يين المراقب أو مراقبين للحساباتالمطلب الثالث: تع

غلبية وافقة أك متطلب ذللقد أجاز القانون لكافة شركات التضامن تعيين مراقب أو أكثر للحسابات لتولي مراقبة مالية الشركة، وي

 (12الشركاء )م 

ئب تبار الضرادون اع كما أنه جعل ذلك التعيين إلزاميا بالنسبة للشركات التي يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسين مليون درهم

 (12)م 

 مة.الحسابات في شركة المساه اقبوالحسابات في شركة التضامن لنفس القواعد التي يخضع لها مر ويخضع مراقبو
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 ( La Société en Commandité Simpleالثاني: شركة التوصية البسيطة )الفصل 

 شركات التوصية نوعان: توصية بسيطة وتوصية باألسهم

ركات شتبر من وعلى الرغم من التشابه والتقارب بين شركتي التوصية البسيطة والتوصية باألسهم، فإن الشركة األولى تع

ما شركة أخاصة، ، وتخضع إلى األحكام المطبقة على شركات التضامن إلى جانب قواعدها الاألشخاص لهيمنة االعتبار الشخصي عليها

 .همةالمسا التوصية باألسهم فتعد من شركات األموال لذلك فهي تخضع إلى جانب قواعدها الخاصة إلى القواعد المنظمة لشركة

 وما يهمنا هنا هو شركة التوصية البسيطة.

 التوصية البسيطة وخصائصهاالمبحث األول: مفهوم شركة 

 المطلب األول: مفهوم شركة التوصية البسيطة

يونها أل عن دشركة التوصية البسيطة شركة تجارية بشكلها تتأسس بين شريكين فأكثر أحدهما على األقل شريك موصي ال يس

 كة.ن الشروجه التضامن عن ديو إال في حدود حصته في رأسمالها، وآخر على األقل شريك متضامن يسأل بصفة غير محدودة وعلى

وإذا كانت شركة التوصية البسيطة تشبه كثيرا شركة التضامن من حيث أنها تضم شركاء متضامنين، فإنها تختلف عنها من حيث 

عن نها تضم كذلك فئة من الشركاء الموصين الذين يكتفون بتقديم رأس المال، وال يقومون بأي عمل من أعمال اإلدارة، وال يسألون إ
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ديون الشركة إال في حدود حصتهم في رأس المال، فدورهم في هذه الشركة هو دور الرأسمالي الممول الذي يكتفي بالمخاطرة بأمواله 

دون تحمل أية مسؤولية في اإلدارة والتسيير، في حين يبقى دور الشركاء المتضامنين هو القيام بتشغيل ذلك المال واستثماره وتحمل 

 التسيير وما يترتب عنها من مسؤولية.أعباء اإلدارة و

قى دة، لكن تبالمحدو ويبقى هذا النوع من الشركات ضئيال جدا بالمقارنة مع باقي األنواع األخرى خاصة الشركة ذات المسؤولية

يا قصر، تفاد ثةو ورأشركة التوصية المالذ الوحيد للشركاء المتضامنين في شركة التضامن عند وفاة أحدهم الستمرار الشركة مع وارث 

 ق.ش( 17لحلها )م 

 المطلب الثاني: خصائص شركة التوصية البسيطة.

 تتميز شركة التوصية البسيطة بمجموعة من الخصائص التي تميزها عن شركة التضامن.

 الفقرة األولى: الشركاء في شركة التوصية البسيطة

 تتألف هذه الشركة من نوعين من الشركاء هما:

 20لمواد تضامن )اويجري عليهم نفس النظام القانوني المطبق على الشركاء المتضامنين في شركة ال : نونالشركاء المتضام -

 ق.ش( 3و 21و
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بون ال يكتسو: ال يسألون عن ديون الشركة إال في حدود حصتهم التي ال يمكن أن تكون حصة صناعية، الشركاء الموصون -

ى لحكم عل، كما ال يترتب على االمعالجة ضد الشركة فتح هذه المسطرة ضدهمصفة تاجر، وال يترتب عن فتح مسطرة من مساطر 

ش( وتستمر الشركة  .ق 30الشريك الموصي بالتسوية أو التصفية القضائية أو منعه من ممارسة التجارة أو المس بأهليته حل الشركة )م 

 ال.على الرغم من وفاة أحد الشركاء الموصين مع الورثة سواء كانوا قصرا أم 

 الفقرة الثانية: تسمية الشركة

ن الشركاء مو أكثر أشركة التوصية البسيطة كشركة التضامن تتعاطى التجارة بتسمية تعين بها، يمكن أن يضاف إليها اسم واحد 

 (ق.ش 22مباشرة بعبارة "شركة توصية بسيطة". )م المتضامنين دون الموصين، على  أن تكون مسبوقة أو متبوعة 

حدودة يك الموصي وكل شخص من األغيار يسمح عن علم بأن يضاف اسمه إلى تسمية الشركة مسؤولية غير مويسأل الشر

 وتضامنية عن ديون الشركة.

 : انتقال الحصص الفقرة الثالثة

 .التضامن ي شركاتيختلف تفويت األنصبة وانتقالها بين الشركاء واألغيار في شركة التوصية البسيطة اختالفا جوهريا عنه ف

فإذا كان تفويت األنصبة بين الشركاء واألغيار ال يمكن أن يتم في شركة التضامن إال بموافقة كل الشركاء )اإلجماع( وهذه 

وذلك حفاظا على  ،القاعدة من النظام العام يترتب على خرقها البطالن، وكل شرط يقضي بمخالفتها في النظام األساسي يعتبر كأن لم يكن
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من شدة هذه القاعدة حيث أجاز تضمين النظام األساسي الشروط إن المشرع في شركة التوصية البسيطة قد خفف االعتبار الشخصي، ف

 التالية:

 .حرية انتقال أنصبة الشركاء الموصين فيما بين الشركاء -1

ث العدد ن من حيإمكانية تفويت أنصبة الشركاء الموصين إلى األغيار برضا جميع الشركاء المتضامنين، وأغلبية الموصي -2

 ورأس المال.

غلبية منين وأإمكانية تفويت الشريك المتضامن لجزء من أنصبته لشريك موصي أو للغير بموافقة جميع الشركاء المتضا -3

 الموصين من حيث العدد ورأس المال.

نا هتطبق  ضامن حيثأما في حالة وفاة شريك موصي فإنه ال تأثير لذلك على استمرارية الشركة بخالف لو توفي شريك مت

 المقتضيات المتعلقة بشركة التضامن.

هؤالء  ان جميعوإذا كان الشريك المتوفي هو الشريك المتضامن الوحيد في الشركة، واشترط استمرار الشركة مع الورثة وك

حلها  لةطائ آخر تحتقاصرين غير مرشدين وجب تعويضه بشريك متضامن جديد، أو تحويل الشركة داخل أجل سنة من الوفاة إلى شكل 

 ق.ش( 29بقوة القانون )م 
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 المبحث الثاني: تأسيس شركة التوصية البسيطة وإدارتها

 : تأسيس الشركة المطلب األول

لزامية انات اإلتخضع شركة التوصية البسيطة في تأسيسها إلى نفس أحكام تأسيس شركة التضامن من كتابة وشهر وتضمين البي

 في النظام األساسي.

بعض  تبار شركة التوصية البسيطة تتأسس بين شريكين على األقل أحدهما متضامن واآلخر موصي، يجب أن تضافوباع

 البيانات في النظام األساسي وتتمثل في:

 النص على إنشاء شركة في شكل توصية بسيطة -1

 تحديد نصيب مبلغ أو قيمة حصص كل شريك متضامن أو موصي على حدة في رأسمال الشركة. -2

 ية.، ونصيب كل شريك موصي في توزيع األرباح وفي عائد التصفتحديد النصيب اإلجمالي للشركاء المتضامنين -3
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 المطلب الثاني: إدارة الشركة

هم دون يهم وحدما دام أن الشركاء المتضامنون هم المسؤولون مسؤولية غير محدودة وتضامنية، فإن إدارة الشركة تعهد إل

 ذين ال يجوز لهم القيام بأي عمل من أعمال اإلدارة ولو بوكالة.الشركاء الموصون ال

ون أحد الموص ذا تدخلوتطبق نفس القواعد التي رأيناها في إدارة شركة التضامن بالنسبة إلدارة شركة التوصية البسيطة، لكن إ

 بها. تي قامعن أعمال اإلدارة ال في إدارة الشركة فإنه يصبح مسؤوال مع بقية الشركاء المتضامنين عن االلتزامات الناتجة

راقب موتقرير  في أي وقت على الدفاتر والجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير االطالعويبقى للشركاء الموصين حق 

 برضا إالأن يتم   يمكنالحسابات إن وجد، وغيرها، كما يمكنه المشاركة في االجتماعات الداخلية للشركة، وكل تعديل للنظام األساسي ال

 .(28ية أقل )م ى أغلبجميع الشركاء المتضامنين وبأغلبية الشركاء الموصين من حيث العدد ورأس المال، ما لم ينص النظام األساسي عل

 Société en Participationالفصل الثالث: شركة المحاصة 

شيوعا وانتشارا في األوساط الفقيرة تعتبر شركة المحاصة أبسط أشكال الشركات وأقلها تعقيدا على اإلطالق، وأكثرها 

والمتوسطة، فال القانون يشترط لوجودها وتأسيسها شكال معينا وال إشهارا وال تقييدا في السجل التجاري وال شخصية معنوية، وال مقر 

يق تأسيسها، فهي تقوم وال تسمية وال ذمة مالية مستقلة وال رأسمال، وال شركاء يجدون عناء ومشاكل لتحقيق أغراضهم وأهدافهم عن طر
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ال يعلم بها األغيار، والصورة الشائعة لمثل هذه الشركات تتجسد في مشاركة تاجرين أو أكثر في شراء سلع معينة وإعادة خفية أو مستترة 

 بيعها.

 المبحث األول: مفهوم شركة المحاصة وخصائصها

 المطلب األول: مفهوم شركة المحاصة

 ية الناتجةالصناع ت لها شخصية معنوية تنعقد بين شخصين أو أكثر القتسام األرباح والخسائرشركة المحاصة شركة مستترة ليس

ركات ال تعتبر بكونها على خالف باقي الشق.ش(، وتتميز شركة المحاصة  88عن نشاط تجاري يزاوله أحد الشركاء باسمه الخاص )م 

 ها مدنيا.تجارية إال إذا كان غرضها تجاريا، وتكون مدنية إذا كان غرض

ين بعالقات فإذا كانت شركة المحاصة ذات طابع تجاري فإن األحكام المطبقة على شركات التضامن هي التي تطبق على ال

يون الشركة ما دق.ش(، أي أن الشركاء يسألون مسؤولية غير محدودة وعلى وجه التضامن عن  89الشركاء ما لم يشترط خالف ذلك )م 

 فهذه المسؤولية التضامنية وغير المحدودة ليست من النظام العام.لم يتفقوا على خالف ذلك، 
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 المطلب الثاني: خصائص شركة المحاصة

 تتميز شركة المحاصة بالخصائص التالية:

 أنها شركة مستترة:  -1

لتي الشكلية ا ءاتإلجراالغير عليها، لهذا فهي ال تخضع ل الطالعفهي تبقى خفية ال يعلم بوجودها إال الشركاء، فهي ليست معدة 

حاصة إال في : "ال وجود لشركة الم ق.ش على أنه 88نصت المادة تخضع لها بقية الشركات من إيداع وتسجيل وشهر وغيرها، فقد 

 العالقات بين الشركاء وال ترمي إلى علم الغير بها..."

يا في تزم شخصة، فهو يوقع باسمه ويللذلك فأعمالها تتم دائما باسم الشخص الذي يجريها، كأنما يتصرف في شؤونه الخاص

 اهها.مواجهة الغير، أما بين الشركاء فالشركة قائمة لها رأسمالها وعلى كل واحد من الشركاء أي يفي بالتزاماته تج

 أنها ال تتمتع بالشخصية المعنوية:  -2

لشخصية نتفاء ااعنوية، ويترتب عن ما دام أن هذه الشركة مستترة وال تتعامل مع الغير بصفة شركة فإنه ليس لها شخصية م

 : المعنوية انتفاء كل النتائج المترتبة عن ذلك

 انتفاء الذمة المالية للشركة بحيث أن األموال تبقى في ملك الشركاء أو تنتقل إلى المدير -

 انتفاء األهلية القانونية للشركة -
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 انتفاء االسم والموطن -

 انتفاء الجنسية -

 ظام التسوية القضائية أو التصفية القضائيةوبالتالي ال تخضع لن

 عدم قابلية الحصص لالنتقال: -3

ة للشخصي يتكون رأسمال شركة المحاصة من حصص نقدية أو عينية أو عمل، وهذه الحصص ال تنتقل إلى الشركة لفقدانها

عتبار وم على االلتي تقة من شركات األشخاص االمعنوية، كما أنها ال تقبل االنتقال إلى الغير إال بموافقة جميع الشركاء لكون الشرك

 الشخصي.

تصفية و إعالن الارية، أكما أنها تنحل مبدئيا بقوة القانون في حالة وفاة أحد الشركاء أو التحجير عليه أو إسقاط أهليته التج

 القضائية في حقه، ما لم يتفق الشركاء على خالف ذلك.
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 وإدارتها : تأسيس شركة المحاصة المبحث الثاني

 : تأسيس شركة المحاصة ورأسمالها المطلب األول

 : تأسيس الشركة الفقرة األولى

رض الشركة ا على غيخضع تأسيس شركات المحاصة إلرادة الشركاء المحاصين، وذلك باالتفاق فيما بينهم سواء كتابيا أو شفاهي

العامة  ألحكامسيير وإدارة الشركة، وتطبق هنا القواعد واالذي يجب أن يكون مشروعا، وعلى حقوقهم والتزاماتهم، وعلى شروط ت

 لتأسيس الشركات من رضا وأهلية ومحل وسبب.

عند  ع ديونهويكتسب الشريك المحاص إذا كان هو مسير الشركة الصفة التجارية ويخضع لمساطر المعالجة إذا توقف عن دف

ة، لكونه لية المدنيى األه، أما بالنسبة للمحاص غير المسير فيكفي توفره عليشترط فيه التوفر على األهلية التجارية حلول آجالها، لذلك

 شريكا سريا وال يسأل عن ديون الشركة إال في حدود حصته في رأس المال.

 الفقرة الثانية: رأسمال الشركة

 :لتاليةوضاع ايتكون رأس المال من حصص نقدية أو عينية أو عمل ال تنتقل إلى الشركة، لذلك فهذه الحصص تتخذ األ
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النسبة للحصص (، وهذا ما يالحظ في الغالب ب90أن يحتفظ كل شريك بملكية حصة ما لم يتفق األطراف على خالف ذلك )م  -

دادها حق في استرله ال إلى المسير على سبيل االنتفاع من أجل تحقيق غرض الشركة، ويحتفظ بملكيتها ويكون العينية حيث يسلمها مقدمها

 الشركة.عند تصفية 

رف المسير غير يتصأن يتم نقل الحصص إلى المسير، وحينئذ تعتبر أمواال مشاعة بين جميع الشركاء، إال أنه في مواجهة ال -

م خالل مشاعة بينهموال اللتلك األموال، نفس الشيء ينطبق على األموال التي يكتسبها الشركاء من جراء إعادة توظيف األعلى أنه المالك 

 (90)م مدة الشركة 

 المطلب الثاني: إدارة شركة المحاصة

 : في عالقة الشركة مع الغيرالفقرة األولى

ن للشركاء القانو تسير شركة المحاصة من قبل مدير أو أكثر من الشركاء أو من الغير، وقد يكون حتى كل الشركاء، وقد أعطى

 (.89كامل الحرية في االتفاق على شروط تسيير الشركة )م 

لمدير أن يتصرف باسمه هو ال باسم الشركة حيث يكون مسؤوال عنها في مواجهة الغير، وعليه ال يمكن للغير ويجب على ا

الرجوع على بقية الشركاء حتى ولوا كانوا يعرفون بوجودهم وبقيام الشركة بينهم، لكن إذا تصرف المحاصون بصفتهم شركاء وكشفوا 

 ء متضامنين.عن ذلك للغير فإنهم يسألون تجاه الغير كشركا
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 الفقرة الثانية: في عالقة الشركاء فيما بينهم

أو  ة لـ ق.ل.عد العاملقد أعطى القانون للشركاء كامل الحرية في تنظيم العالقات التي تربط فيما بينهم دون اإلخالل بالقواع

ا كان غرض قات إذطبق على هذه العالالمتعلقة بالشركات، وفي غياب االتفاقات فإن األحكام المطبقة على شركة التضامن هي التي ت

 (.89شركة المحاصة تجاريا )م 

 (Société A Responsabilité Limitéالفصل الرابع: الشركة ذات المسؤولية المحدودة )

 تمهيد:

على اعتبار أنها تالئم المشروعات الصغيرة  19عرفت الشركة ذات المسؤولية المحدودة في ألمانيا في أواخر القرن 

سطة، ثم ازدهرت وانتشرت وشملت المشروعات الكبيرة والصغيرة على السواء، ومنها انتقلت إلى تشريعات كثير من الدول والمتو

، حيث كانت خطوة موفقة في سبيل االنتعاش التجاري 1926تاريخ وجودها في المغرب إلى ظهير فاتح شتنبر  عكإنجلترا وفرنسا، ويرج

موال الصغيرة والمتوسطة الذين يتوقون إلى ممارسة التجارة دون أن تنالهم المسؤولية إال بقدر والصناعي وبالنسبة ألصحاب رؤوس األ

نهم ال يستطيعون تكوين شركة مساهمة تتطلب عادة مستوى معين من رأس المال ال يكون عادة في إمساهمتهم في رأس المال، حيث 

تطلبها القانون في شركات المساهمة مما يحد من اإلقبال عليها، كما أن نظام متناولهم، زيادة على مجموعة من اإلجراءات الشكلية التي ي
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الشركة ذات المسؤولية المحدودة يقيهم خطر المسؤولية المطلقة التي يتحملها الشركاء في شركة التضامن وال يحرمهم  من إدارة الشركة 

 كما هو الحال بالنسبة للشركاء الموصين في شركة التوصية.

ى شكال األخراقي األنظام الشركة ذات المسؤولية المحدودة نجاحا مذهال جعلها تتقلد مركز الصدارة بالمقارنة مع ب لذلك لقي

لفردية ذات وتبنيه لشكل الشركة ا 1997الصادر سنة  5.96خاصة بعد اإلصالح الذي عرفته هذه الشركة بالمغرب بمقتضى قانون 

د يلوضع شكل جد ،قانونلية المحدودة ذات الشريك الوحيد( الذي يعتبر أهم ما جاء به هذا الالمسؤولية المحدودة، )الشركة ذات المسؤو

 ر.م مع المقاوالت الفردية الصغرى والمتوسطة وفرض نظام وهيكلة معينة تسمح بضمان عقود األغياءمن الشركات يتال

 المبحث األول: مفهوم وخصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة

 ل: التعريفالمطلب األو

 الاحد أو أكثر والشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها: "شركة تجارية بشكلها تتكون من شخص  5.96من ق  41عرفت المادة 

 يسألون عن ديونها إال في حدود حصصهم في رأس المال".

شريك وحيد بن تنشأ فإنها يمكن أانطالقا من هذا التعريف فإن الشركة ذات المسؤولية المحدودة خروجا عن مبدأ تعدد الشركاء 

 كاستثناء لجميع أنواع الشركات، وتتميز بمجموعة من الخصائص.

 المطلب الثاني: خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة
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لمحدودة اسؤولية خروجا عن القواعد العامة التي تستوجب إنشاء شركة بين شريكين أو أكثر، تعد شركة الم عدد الشركاء: -1

ؤولية ذات مس الوحيدة التي يمكن أن تتكون من شخص واحد. وهكذا فالشركة ذات المسؤولية المحدودة تتضمن نوعين: شركةالشركة 

 محدودة متعددة الشركاء وشركة ذات مسؤولية محدودة ذات شريك واحد.

ويلها إلى شركة ال وجب تحشريكا وإ 50كما حدد المشرع الحد األقصى لعدد الشركاء في هذه الشركة حيث أوجب أن ال يتجاوز 

 ( 47مساهمة داخل أجل سنتين وإال تم حلها )م

كة ى هذه الشردخول إلإن الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ال يكتسبون صفة تاجر، وعليه فإن ال أهلية الشركاء: -2

 مكني ونتيجة لذلك لحصة المقدمة في رأس المال،ال يفترض األهلية القانونية وذلك راجع إلى كون مسؤوليتهم محدودة، أي في حدود ا

 ق.ش(. 85للقاصر أو ناقص األهلية أن يصبح شريكا في الشركة ذات المسؤولية المحدودة )م 

  تتالئم وطبيعتهافإن الشركة ذات المسؤولية المحدودة بعض األعمال التي ال 5.96من قانون  2طبقا للمادة غرض الشركة:  -3

 ق ش( 44، القرض واالستثمار، التأمين وإعادة التأمين، والرسملة واالدخار )م وهي: أعمال البنوك

ء، شرط أن ن الشركاتتخذ الشركة ذات المسؤولية المحدودة تسمية يمكن أن يضاف إليها اسم واحد أو أكثر متسمية الشركة:  -4

 محدودة من سؤوليةألولى "ش.ذ.م.م"، أو "شركة ذات متكون مسبوقة أو متبوعة بعبارة "شركة ذات المسؤولية المحدودة" أو األحرف ا

 شريك وحيد".
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 21.05انون درهم بموجب ق 10.000لقد حدد المشرع حدا أدنى لرأسمال ش.ذ.م.م في مبلغ ال يقل عن رأسمال الشركة:  -5

لكن درهم.  100.000ركة عن حيث كان يستلزم أن ال يقل رأسمال الش 5.96خالفا لما كان عليه األمر في قانون  2006الصادر سنة 

ويقسم هذا  .2011 يونيو 2الصادر في  24.10ضى قانون تسرعان ما تخلى المشرع عن هذا التحديد للحد األدنى لرأسمال  ش ذ م م بمق

ا س طبقلتأسيال عند ويجب أن يكتتب الشركاء في كل األنصبة مع تحرير على األقل ربع الرأسما إلى أنصبة متساوية القيمة، الرأسمال

 الذي كان يستوجب تحرير كامل المبلغ عند التأسيس. 5.96في  اعلى عكس ما كان مقرر 21.05للقانون 

مراقب  وتتمثل األنصبة إما في حصص نقدية أو الحصص العينية التي يجب تقديمها بموجب تقرير يعده تحت مسؤوليته

كمة يس المحممارسة مهام مراقبي الحسابات، وإال بأمر من رئالحصص الذي يعين بإجماع الشركاء من بين األشخاص المخول لهم 

 بطلب من أحد الشركاء.

 يمكن لمال والوال يمكن تقديم الحصة الصناعية حصة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ألنها ال تدخل في تشكيل رأس ا

غالل لشركة باستغرض ا لمال، إال أنه استثناء إذا تعلقالتنفيذ عليها في حين أن مسؤولية الشريك هنا تتحدد في مقدار حصته في رأس ا

ا كان مرتبط ية متىأصل تجاري قدم لها كحصة عينية فإنه يمكن لمقدم الحصة العينية أن يقدم إضافة لذلك نشاطه الرئيسي كحصة صناع

 ريك المقدمالش ةوليأال تتجاوز مسؤ األساسي على في النظام)الخسائر( بتحقيق غرض الشركة. وتحدد مسؤوليته حينئذ عن ديون الشركة 

 (.51ألقل حصة )م 
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ة أجل ثماني مد داخلولقد أوجب القانون إيداع األموال الناتجة عن دفع مبالغ األنصبة من طرف وكيل الشركة في حساب بنكي مج

من  سليم شهادةتقابل لوكيل إال م، بحيث ال يمكن سحبها من طرف هذا اإذا تجاوز رأسمال الشركة مائة ألف درهم أيام من تاريخ تلقيها

مي الحصص ن لمقدكاتب ضبط المحكمة تثبت تقييد الشركة في السجل التجاري فإذا لم تنشأ الشركة داخل ستة أشهر من اإليداع، أمك

 (.52فرادى أو جماعة طلب من رئيس المحكمة سحب أموالهم )م 

وع من ندار أي لمسؤولية المحدودة فإن المشرع منع عليها إص: انطالقا من الطابع الشخصي للشركة ذات اانتقال الحصص -6

 (.54أنواع القيم المنقولة القابلة للتداول )م 

 إال أنه يسمح بحرية انتقال الحصص مع تقييدها في حاالت أخرى:

لم  اء وذلك مالشركا رب، وبينيمكن أن تنتقل األنصبة بكل حرية عن طريق اإلرث، أو بين األزواج، أو بين األصهار أو األقا -أ

 النظام األساسي بخالف ذلك. يقض

 .أنصبة الشركة 4/3أما في حالة انتقال األنصبة إلى األغيار فقد استوجب المشرع موافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون  -ب

بة في ط المتطلكغيرها من الشركات تتطلب الشركة ذات المسؤولية المحدودة شروطا شكلية هي نفس الشروتأسيس الشركة:  -7

 ق.ش( 50تأسيس الشركات عامة وهي الكتابة والشهر )م 

 المبحث الثاني: تسيير وإدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة
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 المطلب األول: المسير

 الفقرة األولى: تعيين المسير وعزله

كان من  قط سواءفشخاص الطبيعيين أوجب المشرع أن يكون المسير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة واحدا أو أكثر من األ

 .(62بين الشركاء أو من الغير )م 

األغلبية  لك بحصولما في النظام األساسي أو بمقتضى عقد الحق باتفاق بين الشركاء وذإويتم تعيين المدير من طرف الشركاء 

 األنصبة ما لم يشترط النظام األساسي خالف ذلك. 4/3المتمثلة في الشركاء المالكين لـ

 سنوات. 3وتحدد مدة تعيين المدير في النظام األساسي، وإال اعتبر معينا لمدة 

ل شرط مخالف يعتبر كأن لم الرأسمال، وك 4/3أما العزل فسواء كان المسير نظاميا أو اتفاقيا فإنه يتم بقرار الشركاء المالكين لـ

 يكن.

 (.69عن الضرر الذي لحقه جراء ذلك )م  ويجب أن يستند العزل على سبب مشروع وإال استوجب تعويض المسير

كما خول المشرع لكل شريك مهما كانت حصته في رأس المال أن يتقدم بطلب عزل المسير إلى المحكمة التجارية إذا توفر سبب 

 مشروع لذلك. 
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 الفقرة الثانية: مهام وصالحيات المسير

جاز لمشرع قد أإذا كان الى جميع أعمال اإلدارة بدون استثناء، ونه يتوأ واسعة لتدبير شؤون الشركة، إذيتمتع المسير بصالحيات 

عالقة بين إال في ال يد بهاالشركاء تقييد هذه الصالحيات في النظام األساسي فإنه حماية للغير وضمان الستقرار المعامالت ال يجوز التقي

 المسير والشركاء، وبالتالي ال يجوز االحتجاج بها في مواجهة الغير.

ه يجوز في هذتسيير، وتعدد المسيرون فإنه يمكن تنظيم صالحياتهم في النظام األساسي وإال تمتع كل واحد منهم بسلطات الوإذا 

 الحالة لكل واحد منهم االعتراض على القرارات التي يتخذها أحد المسيرين ما دامت لم تنفذ.

 الفقرة الثالثة: مسؤولية المسير

ذلك شركاء وكخطيرة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تتعلق بها مصالح الشركة واليمارس المسير أو المسيرون مهام 

لفتهم ي حالة مخافوذلك  مصالح الغير، من هنا فإن المشرع حملهم المسؤولية المدنية عن األضرار التي يتسببون فيها للشركة أو األغيار

لمرتكبة األخطاء ا ي حالةحدودة أو في حالة خرق أحكام النظام األساسي أو فلألحكام القانونية المطبقة على الشركات ذات المسؤولية الم

 (67في التسيير )م 

باإلضافة إلى المسؤولية الجنائية عن المخالفات ذات الخطورة والتي عمل القانون على تحديدها ودعمها مع تحديد العقوبات 

 .من ق.ش( 116، م 115، م 107المتعلقة بها )م 
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 : الجمعية العامةالثانيالمطلب 

اتخاذ ولتسيير ضمانا لحقوق الشركاء خاصة غير المسيرين فقد مكنهم القانون من آليات تمكنهم من مراقبة وتتبع أعمال ا

 .لسنويةاية العامة الجمع القرارات الجماعية المتعلقة بسير الشركة من خالل إنشاء الجمعية العامة سواء الجمعية العامة االختيارية أو

كاء، ن قبل الشرمن تتخذ حيث تنشأ الحاجة إلى انعقادها من أجل اتخاذ القرارات التي يجب أ ءل الجمعية العامة جميع الشركاتمثو

األساسي  ديل النظامن، وتعكتعيين المسير أو عزله أو قبول استقالته، أو إبداء الرأي بشأن االتفاقات المبرمة بين الشركة وأحد المسيري

 ات.وغيرها من القرار

رة يق االستشاا عن طرفهذه القرارات تتخذ مبدئيا في الجمعية العامة غير أن المشرع أجاز أن ينص النظام األساسي على اتخاذه

راقب الحسابات مية وتقرير لتركيبالكتابية إال فيما يتعلق بالجمعية العامة السنوية التي يعرض فيها المسير تقرير التسيير والجرد والقوائم ا

صبته )م عدد أنبجوده، ويحق لكل شريك المشاركة في اتخاذ القرارات داخل الجمعية العامة، إذ لكل شريك الحق في التصويت عند و

72). 

 (73ويترأس الجمعية العامة شريك يحدد النظام األساسي الشروط التي يجب أن تتوفر فيه )م 

ألكثر من نصف رأس المال، غير أنه في حالة تعديل النظام وتتخذ القرارات في الجمعية العامة بأغلبية األصوات الحائزة 

 األنصبة، ما لم ينص النظام األساسي على خالف ذلك. 4/3األساسي فإنه يتطلب موافقة الشركاء المالكين لـ
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 .(71هذا ويجب أن تنعقد الجمعية العامة وفق المسطرة التي حددها لها القانون تحت طائلة اإلبطال )م 

 ث: مراقبة الشركةالمطلب الثال

 ى الموازنةادقة علباإلضافة إلى حق اإلطالع والمراقبة الذي يملكه الشركاء في إطار الجمعية العامة، وخاصة بمناسبة المص

قرير لتركيبة وتاقوائم السنوية، فقد مكن القانون جميع الشركاء من الحق في اإلطالع في كل وقت بمقر الشركة على الدفاتر والجرد وال

ار عانة بمستشاالست سيير وتقرير مراقبي الحسابات إذا وجدوا مع حقهم في الحصول على نسخة من كل ذلك ما عدا الجرد، وأجاز لهمالت

 .(117درهم )م  20.000إلى  2000في كل ذلك مع معاقبة كل مسير يمكن أن يعرقل ذلك بغرامة من 

بيرا أو تعيين خ المال على  األقل أن يطلبوا من رئيس المحكمةكما خول القانون لكل شريك أو عدة شركاء يملكون ربع رأس 

 .صالحياتهخبير وأكثر لتقديم تقرير بشأن عملية أو أكثر من عمليات التسيير، حيث يجب أن يعين األمر االستعجالي نطاق مهام ال

 .كما يمكنهم أيضا طلب تعيين مراقب أو مراقبين للحسابات إلجراء تدقيق في حسابات الشركة

ن درهم دون احتساب مليو 50كما أن القانون قد ألزم الشركة ذ م م بتعيين مراقب الحسابات كلما تجاوز رقم أعمالها السنوي 

 المتعلق بشركات المساهمة. 17.95(، وتطبق على مراقبي الحسابات أحكام القانون رقم 80الضرائب )م 

 ودةالمبحث الثالث: تحول وحل الشركة ذات المسؤولية المحد
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 المطلب األول: تحول الشركة

إلى شركة  منجد أن المشرع نص على ثالث فرضيات لتحويل الشركة ذ م  5.96من قانون  87بالرجوع إلى مقتضيات المادة 

تتجلى هذه ادة، وتجارية تتخذ شكال قانونيا آخر تحت طائلة بطالن كل عملية تحويل تتم خرقا للقواعد المنصوص عليها في هذه الم

 رضيات في:الف

ر إلى ة بالنظتحويل ش ذ م م إلى شركة تضامن حيث تستلزم موافقة جميع الشركاء، وحصول اإلجماع مقرر في هذه الحال -1

 .المسؤولية غير المحدودة والتضامنية بالنسبة للشركاء في شركة التضامن

 .تضامنينكونوا ميالشركاء الذي يقبلون أن  تحويل ش ذ م م إلى شركة التوصية البسيطة أو باألسهم تستلزم موافقة جميع -2

بة بية المتطلة األغلتحويل ش ذ م م إلى شركة مساهمة هنا يعتبر التحويل بمثابة تعديل النظام األساسي حيث يستلزم موافق -3

 رأسمال الشركة. 4/3لتعديل هذا النظام والمتمثلة في المالكين لـ

 المطلب الثاني: حل الشركة

الشخصي الذي يميز الشركة ذات م م إلى جانب الطابع المالي، فإن هذه الشركة ال تحل عند صدور حكم ضد أحد رغم الطابع  -1

لى الشركاء بالتصفية القضائية أو بالمنع من التسيير أو بإجراء يمس األهلية، كما ال تحل بوفاة أحد الشركاء ما لم ينص النظام األساسي ع

 .(85خالف ذلك )م 
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تم حلها، ما لم  شريكا وجب تحويلها إلى شركة مساهمة داخل أجل سنتين وإال 50وز عدد الشركاء في ش ذ م م إذا تم تجا -2

 .يخفض عدد الشركاء في نفس األجل إلى الحد المسموح به قانونا

 اذ قرار حلتخكاء افي حالة تخفيض رأسمال الشركة إلى أقل من الربع بسبب خسائر مثبتة في القوائم التركيبية أمكن الشر -3

 (86المالكين لرأسمال الشركة )م  4/3الشركة قبل األوان وذلك باألغلبية المتطلبة لتغيير النظام األساسي أي 

 المبحث الرابع: بعض خصوصيات الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شريك وحيد

 المطلب األول: من حيث التنظيم

لك أن حيد، ذنة من شريك ولقانون المغربي شركة ذات مسؤولية محدودة مكوشركة الشخص الواحد وفق التصور الذي أخذ به ا

ود إال في حد تكون الشركة مكونة من شخص أو أكثر ال يتحملون الخسائرعلى أنه: "  في القانون المنظم للشركات نص 41المادة 

 حصصهم".

احد، يسمى هذا من ق.ل.ع من شخص و 982الفصل وأضافت الفقرة الثالثة: " ... إذا كانت الشركة تتكون حيادا من مقتضيات 

 اب".الشخص بالشريك الوحيد، ويزاول الشريك الوحيد الصالحيات المخولة لجمعية الشركاء والمنصوص عليها في هذا الب

كة وهذا يعني أن المشرع أصبح يسمح استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بأن الشركة تتأسس بشريكين فأكثر، بتكوين الشر

من ق.ل.ع الذي يقضي بأن: "أموال المدين ضمان عام  1241من الفصل  ريك وحيد، ولقد جاء كذلك استثناءذات المسؤولية المحدودة بش
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ها المسؤولية عن لدائنيه"، وهكذا فالشركة ذات المسؤولية المحدودة من شريك وحيد هي في حقيقتها مقاولة فردية ال يتحمل فيها صاحب

حدود المبلغ الذي رصده كرأسمال لها، لذلك فهي تقوم على تخصيص الشخص بإرادته المنفردة لجزء من ذمته المالية في  ديونها إال

يستغله في ممارسته نشاط تجاري مع تحديد مسؤوليته عن ذلك النشاط في األموال التي تتكون منها تلك الذمة المالية الخاصة أي رأسمال 

 .لمالية العامةالشركة، دون أن تمتد إلى ذمته ا

 المطلب الثاني: من حيث التسيير واإلدارة

 الفقرة األولى: تعيين المدير

عقد  أو بمقتضى للشركة يمكن للشريك الوحيد تعيين نفسه مديرا للشركة، كما يمكنه تعيين أحدا من الغير إما في النظام األساسي

 الحق.

 ي يوجد بينلفصل الذابإمكانه أن يفعل ما يشاء، بل يجب عليه احترام إال أن تفويض الشريك لنفسه مهام التسيير ال يعني أنه 

 كما يسأل عن لشركة،أموال الشركة التي يسيرها وأمواله الشخصية، مع مراعاة مصلحة الشركة وإال توبع بجريمة سوء استعمال أموال ا

 قضائية في حق المقاولة.أخطائه التي تكون سببا مباشرا في فتح مسطرة التسوية القضائية أو التصفية ال

 الفقرة الثانية: الجمعية العامة
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ور ووضع وة للحضإن سلطات الجمعية العامة تمارس من طرف الشريك الوحيد دون التقيد بالقواعد القانونية المتعلقة بالدع

 .جدول األعمال

ادقة بية، مع مصالتركي ر والجرد والقوائمويجب على المسير سواء كان الشريك الوحيد أو أحدا من الغير إعداد تقرير حول التسيي

 لمحاسبية.لسنة ااالشريك الوحيد على الحسابات عند االقتضاء، بعد تقرير مراقب الحسابات إن وجد داخل أجل ستة أشهر من اختتام 

ركيبية لقوائم التد واالجرعلى الدفاتر و االطالعكما يرجع للشريك الوحيد أمر تعديل النظام األساسي وتوزيع األرباح، كما يمكنه 

 .وتقرير المسير

ع ضرورة سلطاته، م في فقرتها الثالثة على خاصية تنفرد بها الشركة وهي عدم إمكانية الشريك الوحيد تفويض 76وتنص المادة 

حكام ذة خرقا ألالمتخ تضمين القرارات التي يتخذها في سجل خاص بدال من انعقاد الجمعية العامة، وكل ذلك تحت طائلة إبطال القرارات

 هذه المادة بطلب من كل ذي مصلحة.

 الفقرة الثالثة: مراقب الحسابات

مليون درهم لمبلغ معامالتها، تلتزم ش ذ م م من شريك  50على غرار الشركة ذات م م التي تتجاوز عند اختتام السنة المحاسبية 

كما يبقى للشريك الوحيد الحرية في تعيين مراقب الحسابات في غير  وحيد بتعيين مراقب للحسابات كلما تجاوز رقم معامالتها هذا المبلغ

 هذه الحالة. 
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 ( Société en Commandité Par Actionsالفصل الخامس: شركة التوصية باألسهم )

ة ي شركة التوصيإلى النوع الثاني من شركات التوصية وه 5.96إلى جانب شركة التوصية البسيطة، تطرق المشرع في القانون 

 .43إلى  31باألسهم وذلك في المواد 

 المبحث األول: تعريف شركة التوصية باألسهم وخصائصها

 : تعريف شركة التوصية باألسهم المطلب األول

أكثر  يك متضامن أوشركة التوصية باألسهم بأنها "الشركة التي يقسم رأسمالها إلى أسهم وتتكون بين شر 31لقد عرفت المادة 

دود ى في حألون ودون تحديد عن ديون الشركة وبين شركاء موصين لهم صفة مساهمين وال يتحملون الخسائر إللهم صفة تاجر يس

 .حصصهم، وال يمكن أن يقل عدد الشركاء الموصين عن ثالثة"

يس لالذين  من هذا التعريف نستخلص أن هذه الشركة تعتبر من شركات األموال بالنسبة للشركاء المساهمين أو الموصين

ين في متضامنلشخصهم اعتبار فيها، ومن شركات األشخاص بالنسبة للشركاء المتضامنين الذين يوجدون في نفس وضعية الشركاء ال

 شركة التضامن، فتعتبر هذه الشركة من طبيعة مختلفة.
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اصة يزاتها الخركة مملشوبالرغم من عدم اإلقبال على هذه النوعية من الشركات بالمقارنة مع األنواع األخرى فإنه تبقى لهذه ا

ستقرار نة واالوالتي تتمثل أساسا في جمعها بين نوعي الشركاء في شركات األشخاص واألموال، مع اتسام نظامها بكثير من المرو

تحتاجها  موال التيجمع األلوالحرية خالفا لإلجراءات المعقدة والصعبة التي تتسم بها شركات المساهمة، باإلضافة إلى فتح المجال أمامها 

منين كاء المتضاى الشرلتوسيع استثماراتها عن طريق فتح رأسمالها في وجه العموم من أجل االكتتاب مع جعل اإلدارة والتسيير حكرا عل

 ع االحتفاظيعهم موضمنت لهم االستقرار والثبات إزاء باقي الشركاء المساهمين حيث يمكنهم هذا النوع من الشركات من تمويل مشار

 يتهم على مستوى اإلشراف واإلدارة.باستقالل

 المطلب الثاني: خصائص شركة التوصية باألسهم

 الحالة التي ة في التطبق على شركات التوصية باألسهم القواعد المتعلقة بشركة التوصية البسيط النظام القانوني للشركة: -1

 تكون فيها متنافية مع القواعد المقررة لشركة التوصية باألسهم.

كاما المشرع أح فرد لهابق عليها كذلك القواعد المتعلقة بشركات المساهمة باستثناء ما يتعلق بتسييرها وإدارتها التي أكما تط

 .5.96من قانون  43إلى  31خاصة في المواد من 
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وضعية  إن وضعية الشركاء المتضامنين والشركاء المساهمين في شركة التوصية باألسهم هي نفس وضعية الشركاء: -2

ع موافقة جميإال ب الشركاء في شركة التوصية البسيطة، وإذا كان الشركاء المتضامنين يملكون حصة في رأس المال ال تقبل االنتقال

 .همةألحكام األسهم في شركات المساالشركاء المتضامنين فإن الشركاء المساهمين يملكون أسهما قابلة للتداول تخضع 

ليها اسم ن يضاف إأسبة لشركة التوصية باألسهم كشركة التوصية البسيطة تتخذ تسمية يمكن نفس الشيء بالن الشركة: تسمية -3

 سهم".ية باألواحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين دون المساهمين على أن تكون مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة "شركة توص

 المبحث الثاني: تأسيس وإدارة شركة التوصية باألسهم

 ل: التأسيسالمطلب األو

هذه  خضع لهاتتتأسس شركة التوصية البسيطة مبدئيا بنفس طريقة تأسيس شركة المساهمة وتخضع لنفس أحكام التأسيس التي 

سنتطرق ركاء فقط )ين الشباألخيرة، سواء بالنسبة للشركة التي تتوجه إلى العموم من أجل االدخار أو الشركة التي تكتفي بتوزيع أسهمها 

ا ما الذين غالبساسي وة شركة المساهمة( ويقوم بإجراءات التأسيس المسير أو المسيرون األوائل المعينون في النظام األلها عند دراس

 يكونون من الشركاء المتضامنين.
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صة يقدم ح وتتأسس الشركة بشريك متضامن واحد على األقل وثالثة شركاء موصين كحد أدنى، ويجوز للشريك المتضامن أن

لنظام احددها يصناعية ال تدخل في تشكيل الرأسمال ودون أن تخوله الحصول على أسهم إنما يحصل مقابلها على نسبة من األرباح 

 األساسي للشركة.

 مال.سإلى جانب حصته األصلية في الرأ أسهم ة أو عينية فإنه يمكن أن يحصل مقابلها علىأما إذا قدم حصة نقدي

 المطلب الثاني: إدارة شركة التوصية باألسهم

 لشركة.اة بهذه تنفرد إدارة شركة التوصية باألسهم بخصوصيات تميزها عن شركات المساهمة طبقا لما جاء في المواد الخاص

 .ثة هيئات هي: المسير والجمعية العامة ومجلس الرقابةويتولى تسيير الشركة ثال

 المسير:  -1

كونوا من يمكن أن يتسير شركة التوصية باألسهم من طرف مسير أو أكثر يعين من بين الشركاء المتضامنين أو من األغيار وال 

 .الشركاء الموصين

وهم الذين يقومون بإجراءات التأسيس المنوطة بمؤسسي  ويتم تعيين المسير أو المسيرون األوائل في النظام األساسي للشركة،

 .شركات المساهمة
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ة للمساهمين امة العاديعية العأما بالنسبة للمسير أو المسيرين الالحقين الذين يعينون أثناء قيام الشركة فيتم تعيينهم من طرف الجم

 ظام األساسي خالف ذلك.)أي الشركاء الموصين( بموافقة جميع الشركاء المتضامنين ما لم ينص الن

د ب من أحكما يتم عزل المسير أو المسيرون طبقا لما جاء في النظام األساسي، أو من طرف المحكمة لسبب مشروع بطل

 .الشركاء أو من الشركة

لى فروضة عويتمتع المسير بأوسع السلطات للتصرف في جميع الظروف باسم الشركة، ويخضع عموما لكافة االلتزامات الم

 سي.األسا س إدارة شركة المساهمة من حيث تحديد سلطاته وبيان مسؤولياته. ويقوم بمهامه مقابل مكافأة يحددها النظاممجل

 الجمعية العامة للمساهمين: -2

وتنعقد على  مساهمة،تضم الجمعية العامة الشركاء المساهمين وتقوم بنفس الدور الذي تقوم به جمعيات المساهمين في شركات ال

 .لمصادقة على الميزانية وعلى تقرير التسيير وتقرير مجلس الرقابةلمرة في السنة  األقل

 مجلس الرقابة ومراقب الحسابات -3

هيأة المراقبة تمثل الشركاء المساهمين في مراقبة تسيير الشركة من قبل الشركاء المتضامنين، فيعين من  مجلس الرقابة: -أ

على األقل، أما الشريك المتضامن فال يقبل عضوا في مجلس الرقابة  مساهمين 3ين  ويتكون من للمساهم طرف الجمعية العامة العادية

 تحت طائلة بطالن تعيينه.
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 صين فقط.اء المومعناه أن مجلس الرقابة يعين من قبل الشرك ،كما أن هذا الشريك ال يشارك في تعيين أعضاء مجلس الرقابة

 ساهمة.لنظام األساسي، وإال وفق شروط تعيين وانتداب متصرفي شركات المويتم التعيين وفق الشروط المحددة في ا

 ، وعليه أنلحساباتويمارس مجلس الرقابة مهام المراقبة المستمرة لتسيير الشركة، ويتمتع بنفس السلطات المخولة لمراقبي ا

 .(37م )فيه رأيه بخصوص التسيير  يقوم بإعداد في نهاية كل سنة مالية تقرير الجمعية العامة السنوية للمساهمين يبين

لمسيرين من طرف ا على علم بالجرائم المرتكبة التسيير ما لم يكونووال يتحمل أعضاء مجلس الرقابة أية مسؤولية عن أعمال 

 .(42 ولم يبلغوها للجمعية العامة للمساهمين، إال أنهم يسألون عن أخطائهم الشخصية الصادرة عنهم أثناء مهامهم )م

ة إلى شرع إضاف: حماية لحقوق المساهمين وحماية الشركة نفسها من التالعبات وسوء التسيير أوجب الماقب الحساباتمر -ب

 (34 لمساهمة )مركات امجلس الرقابة تعيين جهة مستقلة في مراقب أو مراقبين للحسابات تطبق عليهم القواعد الخاصة بهذه الهيئة في ش

 (La Société Anonymeالفصل السادس: شركة المساهمة )

 تمهيد: 

تعتبر شركة المساهمة النموذج األمثل لشركات األموال، فهي تتكون أساسا لتجميع رؤوس األموال للقيام بمشروعات كبرى 

بصرف النظر عن شخصية الشركاء فيها، وتعتبر هذه الشركات من أكثر صور الشركات تعقيدا أو إحكاما وفعالية، لما تتمتع به من 
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كبيرة على تعبئة االدخار، اإلدارة األساسية لالستثمار في االقتصاد الليبرالي، إذ بإمكانها أن تطرح رأسمالها لالكتتاب فتجمع ما قدرات 

تحتاجه من أموال الستثماراتها، وغالبا ما يحظى هذا االكتتاب باإلقبال من المدخرين الذين يرغبون في استثمار مدخراتهم في المشاريع 

ن أن يتحملوا أية أعباء على مستوى اإلدارة أو المسؤولية عن ديون الشركة مع االحتفاظ بحرية التصرف في أسهمهم دون المربحة دو

بر موافقة باقي الشركاء، لذلك فشركات المساهمة تالئم المقاوالت الكبيرة، إذ تمثل الشكل القانوني األمثل للمشاريع االقتصادية الكبرى ع

 العالم.

مع  1867زيوليو 24المأخوذ من القانون الفرنسي لـ 1922غشت  11كة المساهمة في المغرب بمقتضى ظهير ولقد نظمت شر

 بعض التعديالت البسيطة

ورغم بعض التعديالت التي لحقت هذا القانون فإنها لم تكن موفقة في التعامل مع هذا النوع من الشركات بسبب قصورها وعدم 

يء الذي جعل المشرع المغربي يتدخل إلعادة النظر في القانون المنظم لشركات المساهمة وإصداره مالئمتها وقدم النص األصلي، الش

الذي وضع نظاما مؤسساتيا لشركات المساهمة يهدف إلى حماية االدخار العام  1996غشت 30القاضي بتنفيذه ظهير  17.95القانون رقم 

ن وللعموم عن طريق مقتضيات اإلعالم واإلخبار، وتفعيل ودعم المراقبة المالية واالقتصاد الوطني عموما، وذلك بتوفير حماية للمساهمي

للشركة وتفعيل طرق تسيير اإلدارة، وتحقيق الحماية ألقلية المساهمين وتجريم ومعاقبة األفعال التي تستهدف االحتيال والتالعب من 

لشركات وطمأنة المستثمرين المغاربة واألجانب على حد سواء... طرف أعضاء أجهزة اإلدارة والتسيير، وذلك بهدف دعم الثقة في هذه ا
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القاضي  2008ماي 23في  20.05دار قانون رقم وحرصا منه على تجاوز بعض التعقيدات وإرساء تدابير جديدة، عمل المشرع على إص

 .17.95القانون رقم  يموتتم بتغيير

 المبحث األول: خصائص شركة المساهمة

ساهمين من خمسة بكونها "شركة تجارية بحسب شكلها يقسم رأسمالها إلى أسهم قابلة للتداول، تؤسس بي تعرف شركة المساهمة

 من ق.ش.م( 1على األقل، ال يسألون إال في حدود مساهمتهم في رأسمالها )م 

 وانطالقا من هذا التعريف يمكن استنتاج الخصائص التالية: 

 أوال: شركة تجارية شكلية: 

ن موضوعها، فإنه يمكن أن تمارس كافة األعمال سواء كانت مدنية أو تجارية دون أن يؤثر ذلك على طبيعتها أي بغض النظر ع

ألزم  أعمال كهناالتجارية، غير أن المشرع منع عليها مزاولة بعض األعمال مثل مكاتب األعمال، واألعمال الفالحية، في مقابل ذلك 

المتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة في  103 -12 رقم قانون)ال كأعمال البنوكالمشرع ممارستها في إطار شركات المساهمة 

  1االستثمار بنوكو، حكمها(

                                                           
 مؤسسات بنشاط المتعلق 9931يوليوز  6من قانون  112االستثمار ) تم نسخه الحقا بموجب المادة  ببنوك يتعلق قانون بمثابة المعتبر( 1984 أكتوبر 2) 1405 رممح 6 بتاريخ 1.84.145 رقم الظهير رصد 1

 .1966أكتوبر 12مرسوم منظمة  بموجب شركات االستثمار  وقد كانت من قبل (.ومراقبتها االئتمان
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(، 1968أبريل 5(، وشركات التأمين وإعادة التأمين )قرار وزير المالية 1968ديسمبر 7والقرض العقاري والسياحي )مرسوم 

 .2وأعمال البورصة

 ثانيا: عدد الشركاء

يث كان المشرع ق.ش.م( وذلك خالفا لما كان عليه األمر في السابق، ح 1على األقل )م  مساهمين 5س هذه الشركة بين تتأس

إذا تقلص  وأ وهميين، بمساهمينحيث إذا ثبت أن الشركة تأسست  ،كحد أدنى، ويجب أن يكون المساهمون حقيقيون مساهمين 7يتطلب 

لب كل ذي مصلحة )م لمدة تزيد عن سنة جاز للقضاء أن يقضي بحلها بناء على ط 5أي أقل من  عدد المساهمين إلى أقل من الحد األدنى

 ق.ش.م( 358

 ثالثا: مسؤولية المساهم

                                                           
بر  6بتاريخ  4223( يتعلق ببورصة القيم، ج.ر. عدد 1993سبتمبر  21) 1414ربيع الآخر  4الصادر بتاريخ  1.93.211ون رقم ظ.ش. المعتبر بمثابة قان 2 . كما تم تغييره وتتميمه 1882، ص.1993أكتو

 .74، ص.1997يناير  16بتاريخ  4448(، ج.ر. عدد 1997يناير  9) 1417من شعبان  29في  1-96-245الصادر بتنفيذه ظ.ش. رقم  34-96بموجب القانون رقم 
يل  21) 1425في فاتح ربيع الأول  1-04-18الصادر بتنفيذه ظ.ش. رقم  52-01تم بموجب القانون رقم  يل  26بتاريخ  5207(، ج.ر. عدد 2004أبر  .1844، ص.2004أبر
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 إال الشركة عن ديون ملكها في الشركة، فهو ال يسألاألسهم التي ي بعددإن مسؤولية الشريك المساهم في شركة المساهمة تتحدد 

عليه  ة ال يترتبلقضائيال الشركة ، لذلك فهو ال يكتسب صفة تاجر، كما أن الحكم عليه بالتسوية أو التصفية في حدود مساهمته في رأسما

 ا.ين فيهالحكم بنفس الشيء على الشركة، كما أن الحكم على الشركة بالتسوية أو التصفية القضائية ال يؤثر على المساهم

 رابعا: الرأسمال

ال تقل  وية القيمةهم متسابلة للتداول، وهذه األسهم يمكن أن تكون أسهما نقدية أو عينية وهي أسيقسم رأسمال الشركة إلى أسهم قا

أسهمها في البورصة،  دراهم بالنسبة للشركة المقيدة 10( بالنسبة لجميع شركات المساهمة، وعن 246درهم )م 50قيمة السهم الواحد عن 

 وتكون إما اسمية أو للحامل.

همة التي ت المساتحديد الحد األدنى لرأسمال شركة المساهمة والذي يختلف بحسب نوعية الشركة، فشركا كما عمل المشرع على

ا الكتتاب فإن رأسمالهلماليين درهم. أما شركات المساهمة التي ال تدعو الجمهور  3تدعو الجمهور لالكتتاب رأسمالها يجب إال يقل عن 

 درهم 300.000ال يقل عن أيجب 

 يةخامسا: التسم

وليس عنوانا تجاريا، ويستمد عادة من طبيعة النشاط الذي تزاوله، أو تسمية مبتكرة، وال يجوز  اتجاري اتتخذ شركة المساهمة اسم

ألن الشركة من شركات األموال، كما أنها تعتبر شركة مجهولة االسم، ويشترط أن تكون هذه  المساهمينلها أن تضيف إليه اسم أحد 
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ش.م(، كما يجب أن يشار إلى نوع اإلدارة الجماعية  4مسبوقة بعبارة "شركة مساهمة" أو األحرف األولى "ش.م" )م التسمية متبوعة أو 

في حالة اتخاذها لهذه النوعية من اإلدارة وذلك بأن تكون تسمية الشركة مسبوقة أو متبوعة بعبارة "شركة مساهمة ذات مجلس إدارة 

 م(ق.ش. 77جماعية وذات مجلس رقابة". )م

 المبحث الثاني: تأسيس شركة المساهمة

 لك التي الاب أو تتختلف طريقة تأسيس شركة المساهمة بحسب ما إذا كانت تلجأ إلى االكتتاب العام أي تدعو الجمهور لالكتت

 .تدعو الجمهور لالكتتاب أي التي تكتفي بتوزيع أسهمها بين مؤسسيها

ين ام والمدخردخار العمن اإلجراءات الطويلة والمعقدة التي تهدف إلى حماية االفاألولى بحسب طبيعتها أخضعها المشرع للعديد 

ة تأسيس الشركات ، أما الثانية فإنها تخضع إلى مسطرة مبسطة شبيهة بمسطر20.05ولو أنه حاول التقليل منها وتبسيطها في قانون 

 العادية.

 بالمطلب األول: تأسيس الشركة التي تدعو الجمهور إلى االكتتا

شركة تلجأ إلى  ق.ش.م "كل شركة قيدت سنداتها في بورصة القيم، وكل 9يقصد بالشركة التي تدعو الجمهور لالكتتاب حسب م 

 ".مساهم 100البنوك وشركات البورصة أو المؤسسات المالية األخرى أو إلى وسائل اإلشهار، وكل شركة تضم أكثر من 
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لمادة اانون في ي حددها القالصفات يجب أن تخضع في تأسيسها إلى المسطرة التهذه  إحدىإذن فكل شركة مساهمة تتوفر فيها 

 والتي يمكن تلخيصها في: 20.05ون لمعدلة بمقتضى قانوا 17

  وضع النظام األساسي وإيداعه لدى كتابة ضبط المحكمة -1

 عينية.لحصص الوكامال بالنسبة ل وتحريره بربع قيمته االسمية على األقل إن كان نقديا االكتتاب في رأسمال الشركة -2

 التوصل بآخر بطاقة اكتتاب -3

 .والنشر يداعالمتمثلة في اإلالقيام بإجراءات الشهر  -4

 المطلب الثاني: تأسيس الشركة التي ال تدعو الجمهور لالكتتاب

عارفون ا ما يتالذي غالب من طرف المساهمينبالنسبة لهذه الشركة يجب وضع النظام األساسي عن طريق وضع النظام األساسي 

التأسيس لهذه  .م(، وعموما تبقى إجراءاتق.ش 22و 2فيما بينهم، وذلك كتابة في محرر رسمي أو عرفي يوقع عليه المساهمون، )م 

الم جمهور شرع إعالشركة هي نفس إجراءات تأسيس الشركة التي تدعو الجمهور لالكتتاب إال فيما يخص اإلجراءات التي قصد بها الم

ركة ى منها الشالتي تعف ، وبطاقات االكتتاب وغيرها من اإلجراءاتالهيئة المغربية ألسواق الرساميلشهر وإيداع وتأشيرة من المكتتبين 

 .التي ال تدعو الجمهور لالكتتاب
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 : القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمةلثالمبحث الثا

 ستثمارادات االلمالية أو القيم المنقولة هي األسهم وسندات القرض وشهتصدر شركات المساهمة ثالثة أنواع من األوراق ا

 المطلب األول: األسهم

هو الشركة، و ساهم فيتشكل األسهم أهم القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة، ويمثل السهم النصيب الذي يشترك به الم

مساهم لعطي ليي الذي يمثل نسبة من رأسمال شركة المساهمة والذي يقابل حصة الشريك في شركات األشخاص، فهو ذلك السند العاد

طريق  الشركة عن تأسيس ويكون وسيلة في إثبات حقوقه في الشركة، فهو األداة التي تربط المساهم بالشركة. وينشأ السهم عادة إما عند,

 االكتتاب، وإما في حياتها عند الزيادة في رأسمالها بإصدار أسهم جديدة.

 ة األولى: خصائص األسهمالفقر

 أوال: قابلية التداول

تقييد في لتأسيس والراءات اتتميز أسهم شركة المساهمة بقابليتها للتداول، الذي ال يمكن أن يتم إال بعد تكوين الشركة وانتهاء إج

 (247ديدة )مالسجل التجاري، أو بعد التعديل الذي قد يلحق القيد في حالة الزيادة في رأس المال وإصدار أسهم ج
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لشركة ال لمعنوية وتظل األسهم قابلة للتداول حتى بعد حل الشركة  وإلى حين اختتام إجراءات التصفية ما دامت الشخصية ال

 تنتهي إال بانتهاء التصفية

 تفاقيةقيود اية ود قانونلكن هذه القابلية للتداول قد يدخل عليها استثناء يتعلق بإمكانية فرض بعض القيود والتي تتمثل في قيو

ذفها حلضمان فتم اا أسهم : وهي التي نص عليها القانون لتقييد تداول األسهم، وتتجلى في األسهم العينية أمالقيود القانونية -1

 المعدل والمتمم لقانون ش. المساهمة. 20.05بمقتضى قانون 

 لمال.ة في رأس االزياد السجل التجاري، أو إلجراء فاألسهم العينية تمنع من التداول لمدة سنتين المواليتين لتسجيل الشركة في

قة اعد المتعلعض القو: األصل أن السهم قابل للتداول، ومع ذلك يجوز أن يتضمن النظام األساسي للشركة بالقيود االتفاقية -2

ر لى االعتباعافظة إلى المح بتنظيم تداول األسهم بشرط أن ال تصل إلى حرمان المساهم من حق التنازل عن أسهمه، وتهدف هذه القيود

ضيقة،  ي حلقةالشخصي في شركة المساهمة بالرغم من اعتمادها في األصل على االعتبار المالي، وذلك بهدف حصر ملكية األسهم ف

 وهذا ما يالحظ غالبا في الشركات ذات طابع عائلي.

لقيود، ااج هذه أن تكون للشركة مصلحة في إدروينبغي أن تكون هذه األسهم اسمية وأن تدرج في النظام األساسي للشركة، و

 وتأتي هذه القيود عادة في صورتين وهما: شرط الموافقة وشرط االسترداد.

 : يعني موافقة الشركة على دخول مساهم جديد، وبالتالي فانتقال وتداول األسهم يجب أن يتم بموافقة الشركةشرط الموافقة -أ
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 ا والتنازلتفويته أسبقية المساهمين عن غيرهم في اقتناء األسهم التي يرغب صاحبها في: وهو حق أولوية وشرط االسترداد -ب

 عنها.

 ثانيا: للسهم قيمة متساوية

جميع ش. المساهمة درهم بالنسبة ل 50إن رأسمال شركة المساهمة يقسم إلى أسهم متساوية القيمة حدد المشرع حده األدنى في 

األصوات  إحصاء ة المقيدة أسهمها في البورصة، ويكون السهم متساوي القيمة حتى يسهل عمليةدراهم بالنسبة لشركات المساهم 10و

 وتوزيع األرباح، وتحديد سعر البورصة، كما أنه ضروري لتحقيق مبدأ المساواة بين المساهمين داخل الشركة.

 ثالثا: عدم قابلية السهم للتجزئة

م واحد، كين لسهكل شخص جزء منها، حيث ال يمكن أن يوجد عدة مساهمين مال إن السهم ال يمكن تقسيمه إلى عدة أجزاء يملك

د بمثال فال  اإلرث إال أنه من الجائز أن يشترك في السهم الواحد عدة أشخاص إما اختياريا عن طريق االتفاق أو اضطراريا عن طريق

 ش.م( 252م )م آنذاك أن يعينوا من يمثلهم إزاء الشركة، ويمارس نيابة عنهم حقوق المساه

 الفقرة الثانية: أنواع األسهم

 تصدر شركة المساهمة العديد من األسهم، يمكن تقسيمها إلى أسهم من حيث الشكل وأسهم من حيث المضمون
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 أوال: من حيث الشكل

 األسهم االسمية واألسهم للحامل: -

ا د حق صاحبهنما تقيجسد ماديا في شكل صكوك، وإفاألسهم االسمية هي تلك األسهم التي تحمل اسم صاحبها المساهم والتي ال تت

يث يمكن لصاحبها ح(، وتظل األسهم اسمية إلى أن تدفع قيمتها بالكامل 245في سجل خاص تعده الشركة لذلك يسمى بسجل التحويالت )م

 االختيار بين الشكل االسمي أو للحامل ما لم ينص القانون على خالف ذلك. 

 عن طريق قيد التنازل في سجل التحويالت الممسوك في مقر الشركة ويتم تداول األسهم االسمية

لتداول سهولة ابم للحامل فهي ال تحمل اسم صاحبها وتتجسد ماديا في شكل صكوك تنتقل بمجرد المناولة، وتتميز هأما االس

 واقتصاد التكلفة وسرية الحيازة. 

 ثانيا: من حيث المضمون

 ة:األسهم النقدية واألسهم العيني -1
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العينية  تمثل الحصةفلعينية األسهم النقدية هي التي تمثل الحصة النقدية التي يساهم بها المساهم في رأسمال الشركة، أما األسهم ا

ة، أما أسيس الشركعند ت في الرأسمال، والتي تكون إما أمواال منقولة أو عقارية أو معنوية، ويجب الوفاء بقيمة األسهم العينية كاملة

 .سنوات 5يتجاوز  قيمتها عند التأسيس والباقي يحدد النظام األساسي كيفية الوفاء به على أال 4/1النقدية فيكفي تحرير األسهم 

ين ابتداء ل لمدة سنتالتداو كما أن تداول األسهم النقدية يتم بمجرد قيد الشركة في السجل التجاري، بينما األسهم العينية تمنع من

 ي السجل التجاري.من تاريخ تقييد الشركة ف

 األسهم العادية واألسهم الممتازة -2

م األساسي ي النظااألسهم في األصل تكون عادية، أي تمنح ألصحابها حقوقا متساوية، إال أنه ليس هناك ما يمنع من يتقرر ف

 لى في:حداثها تتجإانون ي أجاز القإعطاء فئة من األسهم حقوقا ومنافع ال تخولها األسهم العادية وهناك نوعين من األسهم الممتازة الت

: وتتمثل في إعطاء حامل السهم حق أولوية في األرباح مقابل حرمانه من األسهم ذات األولوية في األرباح دون حق التصويت -أ

بلة للتوزيع، حق التصويت الذي يتفرع عن السهم، وال يسمح بها إال للشركات التي حققت خالل السنتين الماليتين األخيرتين أرباحا قا

رأسمال الشركة، وتساوي قيمتها قيمة األسهم العادية، ويستفيد أصحابها من الحقوق المعترف  4/1ويجب أن ال تمثل هذه األسهم أكثر من 

لغير بها للمساهمين العاديين باستثناء حق المشاركة والتصويت في الجمعيات العامة، ويمكن هذا النوع من األسهم من فتح رأسمالها على ا
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دون إحداث تغيير في مراكز القرار، كما أن هذا النوع يالئم المستثمرين الذي يسعون على الخصوص إلى تحقيق الربح وال يهمهم 

 المشاركة في اإلدارة والتسيير.

ا ليكلمحررة اخروجا عن المبدأ العام، أن كل سهم يقابله صوت، فإنه يحق لألسهم  األسهم ذات حق التصويت المضاعف: -ب

ية و إيجاد آلهن ذلك موالتي ثبت تقييدها تقييدا اسميا لمدة سنتين على األقل باسم نفس المساهم الحق في التصويت المضاعف، والهدف 

رار قألساسي أو النظام لمكافأة حملة األسهم على وفائهم للشركة، وذلك بمحافظتهم على االستثمار الذي وظفوه في المدة التي يحددها ا

 على الربح راهنونيلعامة غير العادية، والتي ال يجوز أن تقل عن سنتين، وذلك لتمييزهم عن المساهمين المضاربين الذي الجمعية ا

 السريع وال يهتمون بالشركة.

قها محتفظة بح نها تظلأوتفقد هذه األسهم حقها في التصويت المضاعف بانتقال ملكيتها للغير أو تحويلها إلى أسهم للحامل، إال 

 (.259ا انتقلت عن طريق اإلرث )مإذ

 أسهم التمتع وأسهم رأس المال: -3

ويت فيها ة والتصأسهم التمتع تعطى للمساهم الذي استهلك سهمه، فيظل شريكا في الشركة ويكون له حضور في الجمعيات العام

رباح وفي في األ ي تعطي لصاحبها الحقواقتسام األرباح دون الحق في موجودات الشركة عند التصفية، على عكس أسهم رأس المال الت

 موجودات الشركة بعد التصفية.
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 قوم علىيوتأتي هذه الحالة بخصوص بعض أنواع الشركات التي يكون رأسمالها معرضا لالستهالك بسبب تعاطيها لنشاط 

ا سهم تدريجيمة األضرورة رد قي استغالل مورد سينتهي مثل منجم أو مقلع، ففي مثل هذه الحاالت يترتب على استهالك رأسمال الشركة

إلى  رأس المال ن أسهممإلى أصحابها خالل حياة الشركة حتى ال يستحيل عليهم استرداد قيمتها عن انقضائها، فتتحول نتيجة ذلك األسهم 

 أسهم تمتع.

 (20ويتم االستهالك إما بمقتضى شرط في النظام األساسي أو بقرار الجمعية العامة االستثنائية )م

 مطلب الثاني: سندات القرضال

 .لى أسهمهناك نوعين من السندات تصدرهما شركة المساهمة: سندات القرض العادية وسندات القرض القابلة للتحويل إ

 الفقرة األولى: سندات القرض العادية

ء بها عن طريق إصدار قد تحتاج الشركة أثناء حياتها إلى أموال جديدة لمواصلة مشروعاتها، وال ترغب في زيادة عدد الشركا

أسهم جديدة، فتلجأ الشركة إلى االقتراض وذلك عن طريق إصدار سندات القرض لالكتتاب العام تخول ألصحابها الحصول على فوائد 

ندات ثابتة تدفع إليها في المواعيد المتفق عليها، مع الحق في استرداد مبلغ القرض بعد انتهاء المدة المتفق عليها. وهذا يمكن تعريف س

القرض بكونها: "أوراق مالية أو قيم منقولة قابلة للتداول تصدرها شركات المساهمة وتطرحها لالكتتاب العام مقابل الحصول على قرض 

 طويل األجل في الغالب."
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 ومن خالل هذا التعريف يمكن تحديد خصائص سندات القرض فيما يلي:

 اعتبر مساهميم الذي لسند بالشركة هي عالقة مديونية على خالف حامل السهتمثل سندات القرض دينا لحاملها، فعالقة حامل ا -1

وإنما  لى حدة،عإن إصدار الشركة لسندات القرض يتم بشكل جماعي، بمعنى أن الشركة ال تتعاقد بشكل فردي مع كل حامل  -2

(، 295م)قوقهم حمعنوية وتعمل على حماية مع مجموع المكتتبين الذي يكونون كثلة تسمى "بكثلة حملة السندات تتمتع بالشخصية ال

 وحملة السندات يوجدون على قدم المساواة في عالقتهم بالشركة.

لخاصة بذلك ابالسجالت  ية تقيدتتميز السندات بقابليتها للتداول، إذ بإمكانها االنتقال والتداول بالطرق التجارية، فإن كانت اسم -3

 رد التسليم.في الشركة، وإن كانت للحامل تنتقل بمج

 الفقرة الثانية: سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم

سهم اتهم إلى أويل سندتعد من نفس طبيعة سندات القرض العادية إال أنها تمتاز عنها بكونها تعطي لحامليها الحق في اختيار تح

 في كل وقت، أو في المدة المحددة من طرف الشركة.

ي مساهمين ف نين إلىخرين على االكتتاب فيها حيث تمكنهم من إمكانية التحول من مقرضين ودائوتقوم الشركة بذلك لتشجيع المد

 الشركة خاصة إذا تطورت الوضعية المالية للشركة بشكل يغريهم على االستثمار فيها.
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اعية أن ة الجمارويؤدي تحويل سندات القرض إلى أسهم إلى الزيادة في رأس المال، ويكون على مجلس اإلدارة أو مجلس اإلد

 يجري التغييرات الالزمة على مقتضيات النظام األساسي والقيام بإجراءات الشهر المتعلقة بذلك.

 المطلب الثالث: شهادات االستثمار

حقوق ى تجزيء القنية علتهدف هذه النوعية الجديدة من القيم المنقولة إلى إيجاد آليات وأدوات جديدة لتمويلها، وتقوم هذه الت

 .صويتلحق في التاهادات شتفرعة عن السهم إلى نوعين: حقوق المالية وتمثلها شهادات االستثمار، وباقي الحقوق غير المالية وتمثلها الم

لزيادة في طريق ا وتتمثل الحقوق المالية في حق في األرباح، وفي حق األولوية في االكتتاب في حالة إصدار أسهم جديدة عن

ي فشركة الحق قضاء الأسهم بالمجان في حالة الزيادة في رأس المال عن طريق إدماج االحتياطات فيه، وعند انرأس المال وفي الحق في 

محققة على باح العالوة التصفية التي تمثل نصيب المساهم في االحتياطات التي تكونت مع مرور الوقت نتيجة عدم توزيع كافة األر

 الشركاء.

ها ي مقاليدفهو تمكين المساهمين الذي يملكون سلطة األغلبية في الشركة ويتحكمون والهدف من خلق شهادات االستثمار 

در تص ةأي أن الشرك ومراكزها عن طريق اكتسابهم ألغلبية األصوات من الزيادة في قدراتهم المالية دون التأثير على مراكز القرار،

ي فالمساهمة  ن طريقعدات التصويت أي دون منحهم الحق في التصويت شهادات االستثمار لفائدة هؤالء مع االحتفاظ بما يقابلها من شها

 إدارة الشركة واتخاذ القرارات في الجمعية العامة.
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ن مدة وغيرها سهم جديأوهكذا يتم تجزئة السهم واالستفادة فقط من الحق في األرباح وحق األولوية في االكتتاب في حالة إصدار 

 الحقوق المالية.

ن تكون ي يجب أستثمار إما اسمية أو للحامل، وهي قابلية للتداول بخالف شهادات الحق في التصويت التوتكون شهادات اال

 (.285اسمية )م

 المبحث الرابع: تسيير شركات المساهمة

لجماعية اإلدارة لقد وضع المشرع نظاما فعاال لتسيير شركة المساهمة وذلك عن طريق ثالث هيئات: مجلس اإلدارة أو مجلس ا

 ة للمساهمين، ثم مراقبو الحساباتع مجلس الرقابة، الجمعية العامم

 المطلب األول: إدارة الشركة

كة ذات هو الشرولقد تبنى المشرع المغربي نظامين إلدارة ش.م، نظام تقليدي وهو الشركة ذات مجلس اإلدارة، ونظام جديد 

 مجلس اإلدارة الجماعية وذات مجلس الرقابة

 ركة ذات مجلس اإلدارةالفقرة األولى: الش

 البند األول: تعيين أعضاء مجلس اإلدارة 
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 عدد األعضاء أوال:

واء كانوا اهمين سيمثل مجلس اإلدارة هيئة جماعية للتسيير واإلدارة تتكون من مجموعة من المتصرفين يختارون من بين المس

 أشخاصا طبيعيين أو معنويين

مسة عشر ر إلى خقل، ومن اثني عشر عضوا على األكثر، ويرفع هذا العدد األخيويتكون هذا المجلس من ثالثة أعضاء على األ

 (39عضوا إذا كانت أسهم الشركة مسعرة في البورصة )م

 التعيين والعزل ثانيا:

ما أعضاء (، أ40م)يعين أعضاء مجلس اإلدارة األوائل في النظام األساسي، أو في عقد مستقل يشكل جزءا من النظام األساسي 

رشيح المعني باألمر لنفسه أو ت( إما بناء على 40س اإلدارة الالحقين، فيتم تعيينهم من قبل الجمعية العامة العادية بأغلبية األصوات )ممجل

 بناء على اقتراح من المساهمين.

 ولكي يعين المساهم متصرفا في مجلس اإلدارة يجب توفره على الشرطين التاليين:

 ,هذا االخير الذي يجباو معنويا اعيشخصا طبيأن يكون مساهما  -1
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 عي يكون مسؤوالهذه الحالة فإن الشخص الطبي   أن يوكل عنه شخصا طبيعيا يمثله بصفة دائمة في مجلس اإلدارة، وفي     

 .(42بصفة تضامنية مع الشخص المعنوي الذي يمثله شأنه شأن كل متصرف آخر )م

 وعلى ساسي.ظام األعند االقتضاء في الن سقوط المنصوص عليها في القانون، أوأال يكون معنيا بأحد حاالت التنافي أو ال -2

 .(41مارية )الرغم من أن المتصرفين ال يكتسبون صفة تاجر، فإنه يجب توفرهم على األهلية القانونية لممارسة األعمال التج

 (3ـ فق 48م )معية العامة في أي وقت. وبما أن المتصرفين يعتبرون وكالء عن الشركة فإن قرار عزلهم يتخذ من قبل الج

 

 

 

 البند الثاني: تعيين رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام

 تعيين وعزل رئيس مجلس اإلدارة أوال:

يتولى رئاسة مجلس اإلدارة رئيس يتم انتخابه من بين أعضاء هذا المجلس، بأغلبية األعضاء الحاضرين أو الممثلين، ما لم ينص 

 على خالف ذلك.النظام األساسي 
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 (2قـ ف 63ابه )م يد انتخويعين الرئيس للمدة التي يحددها النظام األساسي على أال تتجاوز مدة انتدابه كمتصرف، مع إمكانية تجد

 وكما يتولى المجلس تعيين رئيسه فإنه يتولى أيضا عزله في أي وقت

 كما يحدد المجلس مرتب الرئيس وكيفية أدائه

 دير العامتعيين وعزل الم ثانيا:

 المتصرفين من بين يعين المدير العام من طرف مجلس اإلدارة بناء على اقتراح من رئيسه وذلك لمساعدة الرئيس في مهامه إما

 دابهأعضاء مجلس اإلدارة، أو من األغيار، وإذا كان المدير العام متصرفا، فإن مدة مهامه يجب أال تتجاوز مدة انت

 (67م أيضا ) رون العامون إذا تعددوا من قبل مجلس اإلدارة بناء على اقتراح من الرئيسويعزل المدير العام أو المدي

 

 

 

 البند الثالث: صالحيات مجلس اإلدارة والرئيس
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 مع مراعاة الشركة لمجلس اإلدارة صالحيات واسعة للقيام بكافة أعمال التسيير، واتخاذ كافة القرارات الالزمة لتحقيق غرض

 انونا لجمعيات المساهمينالمهام المخولة ق

 حيث تتمثل مهامه على الخصوص فيما يلي:

 اتخاذ قرارات انعقاد جمعيات المساهمين وتحديد جداول أعمالها -

 وضع التقارير المقدمة لجمعيات المساهمين عن مضمون القرارات التي تعرض عليها -

 التركيبية السنوية إعداد الجرد السنوي لمختلف أصول وخصوم الشركة وإعداد القوائم -

التعرف  همين منتقديم للجمعية العامة السنوية تقريرا حول التسيير يتضمن كافة المعلومات الضرورية التي تمكن المسا -

 ووضع تقييم حول نشاط الشركة خالل السنة المالية المنصرمة

ها مع عالقات اسعة في تمثيل الشركة فيأما رئيس المجلس فيتولى مسؤولية اإلدارة العامة للشركة، حيث يتمتع بسلطات و

 (74األغيار، والتصرف باسمها مع مراعاة السلطات المخولة لجمعيات المساهمين ولمجلس اإلدارة )م

وقد أصبحت صالحيات مجلس اإلدارة مستمدة من القانون على عكس ما كان في القانون السابق الذي كان يعتبره مجرد وكيل 

ه من التوكيل الذي خوله إياه النظام األساسي، لذلك فإن الشركة تلتزم في عالقاتها مع األغيار باألعمال عن الشركة يستمد صالحيات
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الصادرة سواء عن مجلس اإلدارة أو عن الرئيس والتي ال تدخل ضمن غرض الشركة، ما لم تثبت أن الغير كان على علم بذلك وذلك 

 حماية لألغيار.

 لس اإلدارة الجماعية مع مجلس الرقابةالفقرة الثانية: الشركة ذات مج

ن ينص على ه يجب أيعد نظام إدارة شركة المساهمة ذات مجلس اإلدارة الجماعية مع مجلس الرقابة نظاما اختياريا، فلألخذ ب

رة اذات مجلس إد مرة "ش.ذلك في النظام األساسي للشركة، كما يجب على الشركة التي تختار هذا النظام أن تسبق تسميتها أو تتبعها بعبا

 جماعية وذات مجلس الرقابة".

يث يهدف هذا والمأخوذ عن القانون الفرنسي، ح 1996ويعتبر هذا النظام من مستجدات قانون شركات المساهمة الصادر في 

 رئيس بمهاملقوم االنظام إلى تبسيط طريقة إدارة شركة المساهمة وذلك لوضع حد لتداخل السلط المالحظ في النظام التقليدي حيث ي

 التسيير وأعضاء المجلس بالمراقبة، فتتداخل مهام اإلدارة والتسيير مع مهام المراقبة من قبل نفس الهيئة.

ام اعية ثم مهرة الجملذلك جاء نظام اإلدارة الجديد بإحداث فصل بين مهام اإلدارة الموكول إلى هيئة مستقلة هي مجلس اإلٌدا

 مستقلة هي مجلس الرقابةالرقابة الموكول أيضا إلى هيئة 

 البند األول: مجلس اإلدارة الجماعية

 تعيين مجلس اإلدارة الجماعية وعزله أوال:
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رفع إلى كن أن ييتكون مجلس اإلدارة الجماعية من عدد من األعضاء يحدده النظام األساسي على أال يتجاوز خمسة أعضاء يم

شخص  ن يتولىأيمكن في الشركات التي يقل رأسمالها عن مليون ونصف درهم سبعة إذا كانت أسهم الشركة مسعرة في البورصة، كما 

 (78واحد مزاولة مهام مجلس اإلدارة الجماعية ويسمى "بالمدير العام المنفرد" )م

ويجب  ألعضاء،اويتم تعيين أعضاء مجلس اإلدارة الجماعية من طرف مجلس الرقابة الذي يكلف أيضا بتعيين الرئيس من بين 

راء ر أو من أجن الغين المجلس من األشخاص الطبيعيين تحت طائلة بطالن التعيين، كما يمكن أن يكونوا من بين المساهمين أو مأن يكو

 (79الشركة )م

 وتحدد مدة انتداب األعضاء في النظام األساسي على أال تقل عن سنتين، وأال تتجاوز ست سنوات

 ة بناء علىة العاماء مجلس اإلدارة الجماعية، فإن سلطة العزل في يد الجمعيوإذا كان مجلس الرقابة هو المكلف بتعيين أعض

 اقتراح من ذلك المجلس، ويجب أن يكون العزل قائما على سبب مشروع تحت طائلة طلب التعويض.

 مهام مجلس اإلدارة الجماعية ثانيا:

عيات بة ولجمختصاصات الموكولة لمجلس الرقالمجلس اإلدارة الجماعية سلطات واسعة للتصرف باسم الشركة مع مراعاة اال

 المساهمين بمقتضى القانون.
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 م تثبت علملركة ما كما تلتزم الشركة في عالقتها باألغيار بالتصرفات التي يقوم بها المجلس حتى ولو تجاوزت حدود غرض الش

 ي.التي يحددها النظام األساسالغير بأن التصرف يتجاوز ذلك الغرض، ويتداول المجلس ويتخذ قراراته وفقا للشروط 

 

 

 البند الثاني: مجلس الرقابة

 : تعيين مجلس الرقابة ورئيسهأوال

أسهم الشركة  عضوا إذا كانت 15يتكون مجلس الرقابة من ثالثة أعضاء على األقل ومن اثني عشر على األكثر، ويرفع إلى 

 مقيدة في البورصة.

ألساسي ا النظام اة يحددهم األساسي، والالحقون تعينهم الجمعية العامة العادية لمدويعين أعضاء مجلس الرقابة األوائل في النظا

عضائه أئبه من بين سنوات، كما يمكن للجمعية العامة عزلهم في أي وقت، ويقوم مجلس الرقابة بانتخاب رئيسه ونا 6على أال تتجاوز 

 د مدة مهامهما عن مدة انتداب المجلس.يكلفان بدعوة المجلس لالنعقاد وبتسيير جلساته، ويجب أن ال تزي

 ويشترط في أعضاء مجلس الرقابة:
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ثله في يعيا يمأن يكونوا مساهمين في الشركة سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين ويعين الشخص المعنوي شخصا طب -1

 (88المجلس. )م

 جماعية معا.ال يجوز أن يمارس نفس العضو مهام في مجلس الرقابة ومجلس اإلدارة ال -2

 

 : صالحيات مجلس الرقابةثانيا

دات ئق والمستنى الوثايقوم مجلس الرقابة بالمراقبة الدائمة والمستمرة لمهام مجلس اإلدارة الجماعية، حيث يمكنه االطالع عل

 التي تمكنه من القيام بمهامه

ة سابات السنحر بشأن س اإلدارة الجماعية وتقريكما يقوم مجلس الرقابة بتقديم مالحظات إلى الجمعية العادية بشأن تقرير مجل

 (104المالية التي يتوجب على مجلس اإلدارة الجماعية تقديمها مرة كل ثالثة أشهر إلى مجلس الرقابة. )م

 المطلب الثاني: الجمعية العامة للمساهمين

ركة، وتكون هذه الجمعية إما عادية أو الجمعية العامة هيئة تتكون من المساهمين، تجتمع بشكل دوري للمداولة في شؤون الش

 غير عادية.
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 : الجمعية العامة العاديةىاألول الفقرة

 انعقاد الجمعية العامة العادية أوال:

األجل بأمر  يمكن تمديدالية، وتنعقد الجمعية العامة العادية مرة في السنة على األقل خالل األشهر الستة التالية الختتام السنة الم

 (115حكمة التجارية بناء على طلب من مجلس اإلدارة أو مجلس اإلدارة الجماعية أو مجلس الرقابة )ممن رئيس الم

ة إشعار دعاء بواسطا االستويقوم مجلس اإلدارة أو مجلس اإلدارة الجماعية أو مجلس الرقابة بتوجيه الدعوة إلى االنعقاد، ويتم هذ

لجمهور اتدعو  قر االجتماعي للشركة، وفي الجريدة الرسمية إذا كانت الشركةينشر في صحيفة اإلعالنات القانونية تصدر في الم

ق ل مساهم وفإلى ك لالكتتاب، إال أنه إذا كانت أسهم الشركة كلها اسمية فإنه يمكن أن ينص النظام األساسي على توجيه االستدعاء

 (122الشروط التي يحددها )م 

اب، هور لالكتتعو الجمألقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة، إذا كانت الشركة تدويجب أن ينشر االستدعاء ثالثين يوما على ا

أعمال االجتماع،  ( ويجب أن يحدد اإلشعار أو االستدعاء جدول123وم 121يوما إذا كانت الشركة ال تدعو الجمهور لالكتتاب )م 15و

وما قبل تاريخ ي 15ة عها رهن إشاراتهم بالمقر االجتماعي للشركمع رأسمال مجموعة من الوثائق إلى المساهمين أو وكالئهم، أو أن يض

 من ق.ش.م 141و 140االجتماع على األقل طبقا لما جاء في المادتين 
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 ألساسي علىلنظام اوتنعقد الجمعية العامة في المقر االجتماعي للشركة أو في أي مكان آخر محدد في االستدعاء ما لم ينص ا

ي فذا النصاب توفر هير عدد من المساهمين المالكين على األقل لربع األسهم المالكة لحق التصويت، فإذا لم خالف ذلك، وذلك بعد حضو

ر عن عدد ض النظاالجتماع األول، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثاني بنفس مسطرة االجتماع األول، ويكون االجتماع الثاني صحيحا بغ

 (114نصابا أكبر )م ( ما لم يشترط النظام األساسي111الحضور )م 

 اختصاصات الجمعية العامة العادية ثانيا:

يس وت الرئتتخذ الجمعية العامة قراراتها بأغلبية األصوات الحاضرة في االجتماع، وفي حالة تساوي األصوات يرجح ص

 :صاصاتها فيهم اختأ، وتتمثل (، وتقوم بعدة باختصاصات تتعلق بتدبير شؤون الشركة باستثناء ما يتعلق بتعديل النظام األساسي111)م

 المصادقة على تقرير مجلس اإلدارة أو مجلس اإلدارة الجماعية، ومجلس الرقابة حول تسيير الشركة. -1

 المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات بشأن الميزانية وحساب األرباح والخسائر -2

 ابات.تعيين وعزل أعضاء مجلس اإلدارة ومجلس الرقابة ومراقبي الحس -3

 عزل أعضاء مجلس اإلدارة الجماعية بناء على اقتراح مجلس الرقابة -4

 منح اإلبراء إلى مجلس اإلدارة أو مجلس اإلدارة الجماعية ومجلس الرقابة -5
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 اتخاذ القرارات في األمور التي تخرج عن اختصاص هيئات اإلدارة -6

 الفقرة الثانية: الجمعية العامة غير العادية

 اد الجمعية العامة غير العادية: انعقأوال

ن ن المساهمير عدد متتم دعوة الجمعية العامة غير العادية لالنعقاد بنفس طريقة دعوة الجمعية العادية لالنعقاد، ويجب حضو

على ضور حث يجب المالكين على األقل لنصف األسهم المالكة لحق التصويت حتى تعتبر المداوالت صحيحة، وإال وجهت دعوة ثانية حي

تاريخ هرين من الشز مدة األقل عدد المساهمين المالكين لربع األسهم المالكة لحق التصويت، وإال تم تأجيلها إلى تاريخ الحق ال يتجاو

 (110الذي دعيت فيه لالنعقاد )م

النظام األساسي  قرر(، ما لم ي110وتتخذ الجمعية العامة قراراتها بأغلبية ثلثي أصوات المساهمين الحاضرين أو الممثلين )م

 أغلبية أكبر.

 ديل النظامعلق بتعويحق لكل مساهم المشاركة في الجمعية العامة غير العادية مهما قلت األسهم التي يملكها، ألن األمر يت

 األساسي، ومن الضروري أن يعبر كل مساهم عن إرادته بشأن ذلك التعديل، ألنه بمثابة تعديل لشروط التعاقد.

 لجمعية العامة غير العادية: اختصاص اثانيا
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ط، وهذا شركة فقتتكون الجمعية العامة غير العادية من جميع المساهمين، حيث توكل إليها مهمة تعديل النظام األساسي لل

يير تغ ألساسي مثلنظام ااالختصاص من النظام العام ال يجوز االتفاق على خالفه، ويمكن لها تبعا لذلك أن تدخل كافة التعديالت على ال

شركة ي جنسية الفتغيير شكل الشركة، الزيادة في رأس المال، حل الشركة قبل األوان، باستثناء الزيادة في التزامات المساهمين، أو ال

 (.110)م

نشر إليداع والراءات اولسريان التعديل الذي تقره هذه الجمعية بشأن النظام األساسي في مواجهة الغير يجب أن يتم القيام بإج

 30و 15و 14و 13ا جاء في المواد حسب م

 المطلب الثالث: مراقبو الحسابات

شرع بة فإن المالمراق نظرا إلمكانية وجود عدد هائل من المساهمين في شركة المساهمة، مما يتعذر عليهم القيام بنفسهم بأعمال

لشركة من ابات اعال وأساسي في مراقبة حسأوكل هذه المهمة إلى جهاز مستقل هو مراقب أو مراقبو الحسابات الذي يضطلعون بدور ف

ع الشركة ملمتعاملين اغيار أجل القضاء على الممارسات االحتيالية وغير القانونية في تسيير الشركة وحماية أقلية المساهمين والعمال واأل

بي على حد األجنمار الوطني ووحماية حقوق الدولة، وكذلك حماية الشركة من الوقوع في مساطر الصعوبات، وذلك بغية تشجيع االستث

 سواء.

 



72 

 

 الفقرة األولى: تعيين وعزل مراقبي الحسابات

 تبع حسابات الشركة.(، حيث يعهد إليه بمراقبة وت159و 20يعد تعيين مراقب الحسابات إجباريا في شركات المساهمة )المادتان 

ساسي، نظام األموجب عقد منفصل يشكل جزء من الويعين مراقب أو مراقبو الحسابات األوائل بمقتضى النظام األساسي، أو ب

الحقين لحسابات الاراقبو موذلك لمدة ال تتجاوز السنة، ويشرعون في ممارسة مهامهم فعليا ابتداء من قيد الشركة في السجل التجاري، أما 

لى إمكن لكل مساهم تقديم طلب أبهذا التعيين  (، فإذا لم تقم الجمعية العامة163فيعنون لمدة ثالث سنوات من قبل الجمعية العامة العادية )م

ين مراقبين لعامة بتعياجمعية رئيس المحكمة التجارية ليتولى تعيينهم بأمر صادر منه، وتنتهي مهمة المراقبين في هذه الحالة بمجرد قيام ال

 جدد.

انات هي الضموياد واالستقالل، ويشترط لقيام مراقب الحسابات بمهمته على أحسن وجه أن تتوفر فيه عناصر الكفاءة والح

 القانونية التي تم توفيرها له تشريعيا.

خبراء  ول هيئةحيث يتجلى عنصر الكفاءة في عدم جواز تقلد مهمة مراقب الحسابات سوى من طرف المراقبين المقيدين في جد

ستقامة لنزاهة واالاراقبي الحسابات وضمان (، ويعد كل تعيين خارج هذا الجدول باطال وكأن لم يكن، ولضمان حياد م160المحاسبين )م

خرى لوظائف األة أو اوالتجرد عن األهواء الشخصية منع المشرع تعيين بعض األشخاص كمراقبين للحسابات ألن الروابط العائلية القائم

 .ش.مق 162و 161التي يزاولونها تتنافى مع مهمة مراقب الحسابات في إحدى الشركات وذلك طبقا لما نصت عليه المادتان 
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ة وأكيدة، ات جديدولم يكتف المشرع بحاالت التنافي لضمان الحياد واستقالل مراقبي الحسابات، بل أحاطهم بسياج قوي وضمان

ي مراقب تحميهم من شطط أو تعسف المسيرين، وذلك بجعل رئيس المحكمة التجارية هو وحده المختص بإعفاء أو عزل مراقب أو

لعامة الجمعية ا ، تملكسائدا في السابق حيث كان مراقب الحسابات يعتبر مجرد وكيل شأنه شأن باقي المتصرفين الحسابات خالفا لما كان

 حق تعيينهم وعزلهم في أي وقت

 الفقرة الثانية: اختصاصات مراقبي الحسابات

لى إوتقديمها  لماليةة الشركة ايقوم جهاز مراقبو الحسابات بمراقبة مالية الشركة وحساباتها عن طريق إعداد تقارير حول وضعي

شركة ومراقبة محاسبية للائق الالجمعية العامة، ولهذه الغاية فقد خول القانون لمراقبي الحسابات بصفة دائمة مهمة التحقق من الدفاتر والوث

س اإلدارة و مجلأدارة مطابقة محاسباتها القواعد المعمول بها، والتحقق من صحة المعلومات الواردة في تقرير التسيير لمجلس اإل

حترام لتحقق من اكذلك االجماعية، والمعلومات الواردة في الوثائق المقدمة للمساهمين، والمتعلقة بذمة الشركة ووضعيتها ونتائجها، و

 (166قاعدة المساواة بين المساهمين، وجميع األعمال المتعلقة بمالية الشركة وحساباتها )م

ة على كل قر الشركالقيام بمهامهم، فقد أجاز لهم القانون اإلطالع في أي وقت من السنة في مولتمكين مراقبي الحسابات من 

حساب ز عمليات لمن أنجالوثائق التي يرون فيها فائدة للقيام بعملهم من عقود ودفاتر ووثائق محاسبية، وجمع المعلومات من األغيار م

 (168جاج بالسر المهني في مواجهتهم )م(، وقد نص المشرع على عدم إمكانية االحت167الشركة )
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طأ اتج عن الخاصل النويسأل مراقبو الحسابات مدنيا وجنائيا عن األفعال التي يرتكبونها تجاه الشركة واألغيار عن الضرر الح

ا المتصرفون أو تكبه(، إال أنهم ال يسألون مدنيا عن المخالفات التي ار180واإلهمال المرتكب من طرفهم خالل مزاولتهم لمهامهم )م

رهم إلى ها في تقريكشف عنأعضاء مجلس اإلدارة الجماعية أو مجلس الرقابة ما عدا إذا علموا بها حين مزاولتهم لمهامهم، ولم يقوموا بال

 الجمعية العامة.

ل التسيير بكوة إلدارويسأل جنائيا عن المعلومات الكاذبة التي قدمها عن قصد حول وضعية الشركة، وكذا عن عدم إعالم أجهزة ا

 (405األفعال التي بلغت إلى علمه أثناء مزاولة مهامه وبدا له أنها تكتسي صبغة جرمية )م

 (Société Anonyme Simplifiéeالفصل السابع: شركة المساهمة المبسطة )

ركة ص ششركة المساهمة المبسطة هي شكل جديد من شركات األسهم مستقل عن األشكال األخرى من الشركات، وبالخصو

هم غم مسؤوليتائها رالمساهمة، وذلك بجمعها بين الحرية التعاقدية والمسؤولية المحدودة لشركائها، حيث تعتبر أول شركة تمنح لشرك

شروع، تياجات الماسب واحجديدة لتنظيم اإلدارة تتنة، إذ تمكنهم من ابتكار تقنيات المحدودة أكبر قدر من االستقاللية في تنظيم الشرك

 .تسييرالية في الق الفعيجة الطبيعية لهذه المرونة هي تنوع التنظيمات التسيرية حسب كل شركة مساهمة مبسطة، وهذا من شأنه تحقيوالنت

 المبحث األول: مفهوم وتنظيم شركة المساهمة المبسطة
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ا ن جهة، وكذمجنبية ارات األإن التحوالت والتطورات االقتصادية التي عرفتها دول العالم بسبب انفتاح اقتصادها على االستثم

ي التفكير ف ول إلىصرامة قوانين شركاتها وعجز هذه القوانين عن احتواء أشكال جديدة لالستثمار من جهة ثانية، دفعت بغالبية الد

كل ت إما شتخذيعية اإصالح قوانين شركاتها بشكل يتوافق وحاجيات المستثمرين الوطنيين واألجانب، الشيء الذي انبثقت عنه حركة تشر

انون قلك بمقتضى سطة وذإدخال تعديالت قانونية جذرية، أو إحداث هياكل قانونية جديدة تتميز بالمرونة والبساطة كشركة المساهمة المب

ير هيكلة الخامس عشر، الذي كانت الغاية منه توف همسالمتعلق بشركات المساهمة، وذلك في ق 1996غشت 30الصادر في  17.95

 .رب والتعاون بين المقاوالتقانونية للتقا

و عدة ركتين أشوهكذا يمكن القول إن شركة المساهمة المبسطة هي شركة تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها، تتكون من 

 خضعه الشركة ييير هذشركات قصد إنشاء شركة تابعة مشتركة أو تسييرها، أو إنشاء شركة تدعى الشركة األم بالنسبة لهما. وتنظيم وتس

 ق.ش.م( 425أساسا لنظامها األساسي )م

 المبحث الثاني: خصائص شركة المساهمة المبسطة

لنفس  تصفيتهاعلى الرغم من أن شركة المساهمة المبسطة تستمد جذورها من شركات المساهمة لخضوعها في إنشائها وحلها و

هذا والشركاء،  إلرادة خضوعها في تنظيم إدارتها وتسييرهاالقواعد المطبقة على شركة المساهمة، فإنها تستقل عنها في عدة نقط أهمها 

 ما يجعلها تتميز بالخصائص التالية:
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من  حد أدنى الشركاء في شركة المساهمة المبسطة يجب أن يكونوا من الشركات فقط، والتي تتوفر علىشركة للشركات:  -1

 من ق.ش.م( 426الرأسمال يقدر بمليوني درهم )م

ن في شركة لمساهميلمة التي يكثر فيها عدد المساهمين الذي يجهلون بعضهم البعض، فإن التكوين الهيكلي وبخالف شركة المساه

مشاركة في من ال المساهمة المبسطة يكون في الغالب من عدد قليل من المساهمين تربط بينهم عالقات متينة، مادام الغرض األساسي

كاء لما ي الشرة مشتركة، لذلك فالشريك يقدم على االشتراك مراعيا شخصية باقشركة المساهمة المبسطة هو تحقيق مصالح اقتصادي

 ون به من ثقة وخبرات عالية في قطاع ما أو لتوفرهم على قدرات مالية مهمة.ظيح

كانت  سطة، وإنالمساهمة المبولذلك وكما هو الشأن بالنسبة لشركات األشخاص، فإن الطابع الشخصي هو الغالب على شركات 

العتبار موال واقد جمعت بين فعالية شركات األولية شركائها محددة في حصتهم في الرأسمال مثل شركات األموال، فتكون بذلك مسؤ

 الشخصي للشركاء.

لة مميزة عتبر وسيإن التعاون بين الشركاء هو الهدف األساسي من إحداث هذه الشركة، حيث تآلية للتعاون بين الشركات:  -2

 بين المقاوالت.لتنظيم التعاون 
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ري، ي أو تجاإن الهدف من شركة المساهمة المبسطة ليس هو جمع رؤوس األموال من أجل تنمية نشاط صناع شركة مغلقة: -3

قابل ا، وذلك كمأسمالهبل إحداث آلية تسيير مشترك بين الشركات، لهذا فقد منع على هذه الشركات دعوة الجمهور من أجل االكتتاب في ر

 رة الممنوحة لمؤسسي الشركة لوضع هيكلة تنظيمية لها.للحرية الكبي

التفويت  ى منعها منساسي علكما أن األسهم في هذه الشركة غير قابلة للتداول، أما بالنسبة لتفويتها فإنه يمكن أن ينص النظام األ

 (429لمدة معينة شرط أال تتجاوز عشر سنوات )م

عد العديد ونها تستبال يعني أنها شركة بسيطة بل تعني فقط بساطة إدارتها، لكإن وصف هذه الشركة بالمبسطة شركة مبسطة:  -4

بون في ذي يرغمن المقتضيات اآلمرة في قانون شركات المساهمة، وتعطي مقابل ذلك للمساهمين سلطة في تشكيل هيكلة المشروع ال

ماعية دارة جرورة تكوين مجلس إدارة أو مجلس إتحقيقه، حيث يمكن أن تسير من طرف مسير وحيد شخصا طبيعيا أو معنويا، دون ض

ل الشركة يين مثكما هو الشأن في شركة المساهمة، وليست مقيدة بتعيين مسير أو عدة مسيرين يكونون أشخاصا طبيع أو مجلس رقابة

يها ة تتفوق عللمبسطااهمة ذات المسؤولية المحدودة، ومقارنة مع شركة التضامن التي تتمتع بمرونة كبيرة في تنظيمها، فإن شركة المس

في م الشركة وقت باسفي حرية اختيار طرق اإلدارة، وفي تقنيات اتخاذ القرارات الجماعية الذي تخول له أوسع السلط للتصرف في كل و

تبسيط ذا افآت وكوالمتعلقة بالتعيين والعزل والمكحدود غرضها، إضافة إلى التخفيف من الشروط الخاصة بالمساهمين أو المسيرين 

 مختلف المساطر.
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تسيير تثناء الاإلشارة إلى أن ارتباط شركة المساهمة المبسطة بالشريعة العامة لشركات األسهم يجعلها تخضع باسوتجدر 

حل إلدماج والحويل والشركة المساهمة وذلك فيما يخص التأسيس، الحسابات السنوية للشركة، التواإلدارة إلى القواعد العامة اآلمرة 

مبادئ بعض الواعد العامة المطبقة على الشركات المضمنة في ق.ل.ع ومدونة التجارة ود المسؤولية إلى جانب خضوعها للقوقواع

 ظامية.الموجودة في قانون الشركات. أي أن شركة المساهمة المبسطة ذات طابع مزدوج يجمع بين القواعد التعاقدية والن

 

 

 


