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الشركات في الفقه والقانون



باألسهمشركة التوصية 



التعريف

بأن شركة التوصية باألسهم هي 5.96من القانون 31المادة جاء في 
و الشركة التي يقسم رأسمالها إلى أسهم وتتكون بين شريك متضامن أ

أكثر لهم صفة تاجر يسألون بالتضامن ودون تحديد، عن ديون 
الشركة وبين شركاء موصين لهم صفة مساهمين وال يتحملون 

الخسائر إال في حدود حصصهم، وال يمكن أن يقل عدد الشركاء 
.الموصين عن ثالثة

ك تعين شركة التوصية باألسهم بتسمية يمكن أن يضاف إليها اسم شري
أو أكثر من الشركاء المتضامنين ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة 

.’ شركة توصية باألسهم‘مباشرة بعبارة 

صية تطبق على شركات التوصية باألسهم، القواعد المتعلقة بشركات التو
المتعلق بشركات المساهمة، 17.95البسيطة وأحكام القانون رقم 

مالءمتهاباستثناء ما يتعلق منها بتسييرها وإدارتها وذلك في حدود 
. مع األحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا الفصل 



خصائصها
هم بناء على ما ورد في التعريف السابق لشركة التوصية باألس

: يمكن استخالص الخصائص التالية 

ازدواجية اإلطار القانوني المنظم لها: الخاصية األولى

على ما 5-96من القانون 31من المادة 3ورد في الفقرة 

: يلي

، القواعد المتعلقة تطبق على شركات التوصية باألسهم ‘‘

17.95وأحكام القانون رقم بشركات التوصية البسيطة 

يرها ، باستثناء ما يتعلق منها بتسيبشركات المساهمةالمتعلق 

مع األحكام الخاصة مالءمتهاحدودوإدارتها وذلك في

.”. المنصوص عليها في هذا الفصل



تسمية الشركة:  الخاصية الثانية

: على ما يلي5-96من القانون 31من المادة 2ورد في الفقرة 

شركة التوصية باألسهم بتسمية يمكن أن يضاف إليها اسم تعين ‘‘

مسبوقةويجب أن تكون المتضامنينشريك أو أكثر من الشركاء 

".شركة توصية باألسهم"مباشرة بعبارة متبوعةأو 

ازدواجية الشركاء والمسؤولية:  الخاصية الثالثة

دودة شركاء متضامنون يسألون عن ديون الشركة بصفة غير مح-

.وعلى وجه التضامن

كة شركاء موصون لهم صفة مساهمين ال يسألون عن ديون الشر-

.يةإال في حدود حصصهم التي ال يمكن أن تكون حصص صناع



األسهم: الخاصية الرابعة

المساهم يحمل أسهم قابلة للتداول تخضع ألحكام األسهم في شركة 
المساهمة، في حين أن األسهم التي يملكها الشريك المتضامن ال 

أحكام. )  تقبل االنتقال إال بموافقة جميع الشركاء المتضامنين
( .31من المادة 3الفقرة و27و16المواد 

يمكن تفويت أنصبةال”: على ما يلي5.96قمن 27المادة تنص
.جميع الشركاءبرضىإال الشركة

:في النظام األساسييشترطأنه يمكن أنغير

.لشركاءفيما بين اتضامنينالمالشركاءحرية انتقال أنصبة-1•

ياراألغإلى تضامنينالشركاء المأنصبةإمكانية تفويت-2•
أغلبيةوبجميع الشركاء المتضامنينبرضىاألجانب عن الشركة 

.من حيث العدد ورأس المال(المساهمين) صين الموالشركاء 



المتضامن لجزء من أنصبته لشريك الشريكإمكانية تفويت-3

أو للغير األجنبي عن الشركة وفق الشروط( مساهم) موص 

“.أعاله2عليها في البند المنصوص



مباألسهأوجه الشبه واالختالف بين شركة التوصية 

البسيطةوشركة التوصية 
:من حيث إنهاالتوصية البسيطة شركة التوصية باألسهم شركة تشبه

كال الشركتان تعد شركة تجارية من حيث الشكل وبصرف النظر عن الغرض.

الشريك الموصي في كال الشركتان  ال يمكنه أن يقدم حصة صناعية.

ركتينال يمكن أن يضاف اسم الشريك الموصي  في تسمية الشركة في كال الش.

 بناء ولواألغيارال يمكن للموصي القيام بأي عمل تسيير ملزم للشركة تجاه

.على توكيل في كال الشركتين

ن شريك متضامن أو أكثر لهم صفة تاجر ويسألو: تظم نوعين من الشركاء
لى مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة، وثالث شركاء موصين ع
في األقل لهم صفة مساهمين ال يسألون عن ديون الشركة إال في حدود حصتهم

.رأسمالها



:من حيث إنهاالتوصية البسيطة عن شركة التوصية باألسهم شركة تختلف

حرية في رأسمال شركة التوصية باألسهم يقسم إلى أسهم قابلة للتداول بكامل ال•

صدر بورصة القيم إن كانت مسعرة وخارج البورصة إن كانت غير مسعرة،  وت

سوى البسيطة فال تصدر.ت.شإلى جانب ذلك أنصبة للمتضامنين فقط، أما 

.األنصبة للمتضامنين والموصين معا 

.تسيير شركة التوصية باألسهم يقترب من نظام شركة المساهمة•

.من حيث عدد الشركاء•

يم منقولة تدعو شركة التوصية باألسهم الجمهور إلى االكتتاب فيما تصدره من ق•

.قأما شركة التوصية البسيطة فال تملك هذا الح( األسهم وسندات القرض) 

، أما تخضع شركة التوصية باألسهم لمراقبة صارمة يمارسها مجلس الرقابة•

.شركة التوصية البسيطة فمعفاة من إحداث هذا المجلس

شركة تعيين مراقب الحسابات إلزامي في شركة التوصية باألسهم على عكس•

.التوصية البسيطة



تأسيس شركة التوصية البسيطة
امن سواء يخضع تأسيس شركة التوصية باألسهم إلى نفس أحكام تأسيس شركة التض

:من حيث

القواعد العامة  :

األهلية، )والمتمثلة في األركان العامة المتطلبة عموما لتأسيس الشركات بصفة عامة •
، تقديم تعدد الشركاء) ثم األركان الموضوعية الخاصة  أيضا ( الرضا المحل والسبب

(.الحصص، اقتسام األرباح والخسائر ونية المشاركة

القواعد الخاصة:

اهمة، وتخضع تتأسس شركة التوصية باألسهم مبدئيا بنفس طريقة تأسيس شركة المس•
التأسيس عن من ثم لنفس أحكام التأسيس التي تخضع لها هذه األخيرة، والتي تميز بين

.ينطريق االكتتاب العام في رأس المال، وبين توزيع كافة األسهم بين المؤسس

(االتفاقيالمسير : ) تعيين المسير أو المسيرين األوائل-1
.ألساسيفي النظام االمعينونيقوم بإجراءات التأسيس المسير أو المسيرون األوائل•

انية من الفقرة الث) .بمؤسسي شركات المساهمةالمنوطةويقومون بإجراءات التأسيس 
من قانون شركة 26إلى 17المواد من (المتعلق بباقي الشركاتقمن 32المادة 

.المساهمة



يااتم تعيااين المتصاارفين األولااين وأعضاااء مجلاا ‘‘: ماان شااركات المساااهمة20المااادة •
ب عقد الرقابة األولين ومراقبي الحسابات األولين، إما بموجب النظام األساسي أو بموج

.منفصل يشكل جزءا من النظام األساسي وموقع وفق نف  الشروط
’’....يشرعون في ممارسة مهامهم فعليا ابتداء من تقييد الشركة في السجل التجاري

:من قانون شركات المساهمة8المادة •

عة لعقد إلى غاية تقييد الشركة بالسجل التجاري تبقى العالقات بين المساهمين خاض‘‘ 
“.الشركة وللمبادئ العامة للقانون المطبقة على االلتزامات والعقود

:من قانون شركات المساهمة38المادة •

ال يحق لألشخاص المسقط عنهم حق إدارة أو تسيير شركة أو الذين تمنع عنهم ” 
ممارسة هذه المهام وكذا من سبق الحكم عليهم منذ أقل من خم  سنوات الرتكابهم 
ة جريمة السرقة أو االختال  أو خيانة األمانة أو النصب أن يكونوا مؤسسين لشرك

”. مساهمة
تاب مبلغ رأ  المال ال يجوز أن يقل عن ثالثة ماليين درهم إذا كانت تدعو الجمهور لالكت•

. وعن ثالثمائة ألف درهم إذا كانت ال تدعوا إلى ذلك
(من قانون شركة المساهمة6المادة ) 

تعيين المسير أو المسيرين أثناء وجود أو حياة الشركة-2•

سير أو يعين الم‘‘: المتعلقة بباقي الشركات على ما يليقالفقرة الثانية من تنص•
قة المسيرون، أثناء وجود الشركة، من طرف الجمعية العامة العادية للمساهمين بمواف

’’.النظام األساسي على خالف ذلكينصجميع الشركاء المتضامنين، ما لم 



إدارة شركة التوصية باألسهم
:جهازينيتولى تسيير شركة التوصية باألسهم 

جهاز اإلدارة:

يدير شركة التوصية باألسهم مدير واحد أو أكثر من الشركاء 
. المتضامنين، قد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا

:يعين المسير أو المسيرين بإحدى الطريقتين التاليتين

ومون ويق. يعين المسير أو المسيرون األوائل في النظام األساسي
المتعلق بباقي ق32من المادة 1الفقرة ) بإجراءات التأسيس 

(الشركات

عية المسيرون، أثناء وجود الشركة، من طرف الجمالمسير أويعين
، ما لم الشركاء المتضامنينجميعالعامة العادية للمساهمين بموافقة

ق32من المادة 2الفقرة ) .ذلكالنظام األساسي على خالفينص
(المتعلق بباقي الشركات



جهاز الرقابة:
:ويتمثل في ثالث أجهزة تقليدية

الجمعية العامة:

.تتكون من الشركاء الموصين دون الشركاء المتضامنين-

و عادية أ–تخضع لنفس األحكام التي تخضع لها الجمعية العامة للمساهمين -
.في شركة المساهمة-استثنائية

رير تنعقد مرة واحد في السنة على األقل للمصادقة على الميزانية، وعلى تق-
التسيير وعلى تقرير مجلس الرقابة

سهم إلى تقرر الجمعية العامة غير العادية للمساهمين تحويل شركة التوصية باأل-
شركة مساهمة أو شركة ذات المسؤولية المحدودة بعد موافقة ثلثي الشركاء 

قمن 43المادة ).المتضامنين إال إذا نص النظام األساسي على نصاب آخر
(المتعلق بباقي الشركات

ميع ال يمكن للجمعية العامة غير العادية أن تعدل النظام األساسي إال بموافقة ج-
تقض مقتضيات نظامية بخالف ذلك مالمالشركاء المتضامنين، 

(المتعلق بباقي الشركاتقمن 39المادة 1الفقرة ) 

طبق أحكام تعين الجمعية العامة العادية للمساهمين مراقبا أو عدة مراقبين للحسابات، وت
قمن 34المادة ).مع مراعاة القواعد الخاصة بشركة التوصية باألسهم13المادة 

(.المتعلق بباقي الشركات



مجل  الرقابة:
لى األقل تعين الجمعية العامة العادية للمساهمين مجلسا للرقابة متركبا من ثالثة مساهمين ع-

.وفق الشروط المحددة في النظام األساسي

يينه، وال ال يمكن للشريك المتضامن أن يكون عضوا في مجلس الرقابة، تحت طائلة بطالن تع
ء هذا يمكن للمساهمين الذين لهم صفة الشريك المتضامن أن يشاركوا في تعيين أعضا

.المجلس

رفيمتصفي حالة عدم وجود مقتضيات نظامية، تطبق القواعد الخاصة بتعيين ومدة انتداب 
(.المتعلق بباقي الشركاتقمن 33المادة ).شركات المساهمة

نفس السلطات ويتمتع، لهذه الغاية، ب. يمارس مجلس الرقابة مهام المراقبة المستمرة لتسيير الشركة
.المخولة لمراقبي الحسابات

أيه بشأن يعد المجلس تقريرا للجمعية العامة العادية السنوية للمساهمين يضمنه على األخص ر
التي قد يكون تسيير الشركة ويشير، عند االقتضاء، إلى المخالفات والبيانات غير الصحيحة

.الحظها في القوائم التركيبية للسنة المحاسبية

.إشارة هؤالءترفع له في نفس الوقت الذي توجه فيه لمراقبي الحسابات، الوثائق الموضوعة رهن

المتعلق قمن 37المادة ).يمكن لمجلس الرقابة توجيه الدعوة النعقاد الجمعية العامة للمساهمين
(.بباقي الشركات



.ال يتحمل أعضاء مجلس الرقابة أية مسؤولية عن أعمال التسيير وعن نتائجها

ين إذا كانوا يمكن التصريح بمسؤوليتهم المدنية عن الجرائم المرتكبة من طرف المسير

.على علم ولم يبلغوها للجمعية العامة للمساهمين

المتعلق قمن 42المادة ).ويسألون عن األخطاء الشخصية المرتكبة أثناء تنفيذ انتدابهم

(.بباقي الشركات



سلطات المسير
لفقرتين أحكام امع مراعاة يتمتع المسير بأوسع السلطات للتصرف في جميع الظروف باسم الشركة، •

(من القانون باقي الشركات35ممن 1الفقرة ) .أعاله7األخيرتين من المادة 

:7أحكام الفقرتين األخيرتين من المادة •

ول في شأنها وأحد مسيريها يجب الحص(شركة التوصية باألسهم) كل اتفاقية مبرمة بين شركة تضامن
.على إذن سابق من الشركاء

ءال يحق للمسير أن يمارس أي نشاط مماثل لنشاط الشركة إال بعد حصوله على موافقة الشركا.
ة ما لم حتى بأعمال المسير التي ال تدخل ضمن غرض الشركاألغيارتلتزم الشركة في عالقاتها مع •

يجهل تثبت أن الغير كان على علم بأن العمل يتجاوز هذا الغرض أو أنه ما كان له بالنظر للظروف أن
.وال يعتبر مجرد شهر النظام األساسي كافيا إلثبات ذلك. ذلك

.هذه المادةبشروط النظام األساسي التي تحدد من سلطات المسير المنصوص عليها فياألغيارال يواجه •
(ش.بمن القانون 35ممن 3الفقرة ) 

المقدم من وال يكون للتعرض. يتمتع كل مسير على حدة بنفس السلطات المنصوص عليها في هذه المادة•
) .م، ما لم يثبت أن هذا التعرض كان في علمهاألغيارمسير ضد أعمال مسير آخر أي أثر في مواجهة 

(ش.بمن القانون 35ممن 4الفقرة 

تكون للمسير نفس االلتزامات المفروضة على مجلس اإلدارة لشركة مساهمة، مع مراعاة أحكام هذا•
(ش.بمن القانون 35مالفقرة األخيرة من ) .الفصل

ال يمكن منح المسير أية مكافأة غير المكافأة المحددة في النظام األساسي إال من طرف الجمعية العامة العادية 
النظام األساسي على خالف ينصوال يمكن منحها إال بإجماع الشركاء المتضامنين، ما لم . للمساهمين

(ش.بمن القانون 36م ).ذلك



:الحساباتمراقبوا
ت، وتطبق تعين الجمعية العامة العادية للمساهمين مراقبا أو عدة مراقبين للحسابا-

المادة ).مع مراعاة القواعد الخاصة بشركة التوصية باألسهم13أحكام المادة 
(.المتعلق بباقي الشركاتقمن 34

 المساهمة. ش.قمن 159المادة:

ابات يجب أن يتم في كل شركة مساهمة تعيين مراقب أو مراقبين للحس‘‘ 
يعهد إليهم بمهمة مراقبة وتتبع حسابات الشركة وفق الشروط 

.واألهداف المنصوص عليها في القانون

غير أنه يجب على الشركات التي تدعو الجمهور لالكتتاب أن تعين 
شركات مراقبين اثنين للحسابات على األقل، وكذلك الشأن بالنسبة لل

“.رواالدخاوالرسملةالبنكية وشركات القرض واالستثمار والتأمين 
المتعلق بشركات المساهمة فيما يرجع 17.95تطبق أحكام القانون رقم -

سلطاتهم لشروط تعيين مراقبي الحسابات، وباألخص في حاالت التنافي، و
م والتزاماتهم ومسؤوليتهم والنيابة عنهم وتجريحهم وعزلهم ومكافأته

قمن 13المادة ).بهاعلى شركات التضامن مع مراعاة القواعد الخاصة 
(.المتعلق بباقي الشركات



حل شركة التوصية البسيطة
سيطة متى تحل شركة التوصية باألسهم بنفس أسباب حل شركة التوصية الب

:تعلق األمر بالشريك المتضامن أي في الحاالت التالية

 المتضامنين؛بوفاة أحد الشركاء

من مزاولة إذا حكم على أحد الشركاء بالتسوية أو التصفية القضائية أو المنع
(.5.96من القانون 30المادة . ) المهنة التجارية أو أي إجراء يمس أهليته

نونا في تحل شركة التوصية باألسهم إذا تأسست بأقل من العدد المتطلب قا
شريك متضامن وثالثة شركاء : الشركاء وهو أربعة شركاء على األقل

.موصين

ركات تطبق على شركة التوصية باألسهم نفس أسباب الحل الخاصة بش
ل  على المساهمة وخصوصا ما يتعلق برأسمال الشركة الذي ال ينبغي أن ينز

.الحد األدنى المعتبر قانونا

اء إذا أصبحت الوضعية الصافية للشركة تقل عن ربع رأسمالها من جر
ش قمن 360و359و357المادة ) خسائر مثبتة في القوائم التركيبية 

(المساهمة


