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الشركات في الفقه والقانون



الشركة ذات المسؤولية 

المحدودة

و

الشركة ذات المسؤولية المحدودة 
ذات الشريك الوحيد



الشركة ذات المسؤولية سوف نستهل هذه المحاضرة بالحديث عن 
للشركة ذات المسؤولية على أن نتطرق فيما بعد المحدودة 

. وبيان أهم ما يميزهما عن بعضالمحدودة ذات شريك وحيد 

-م.م.ذ.ش–فقد عرف المغرب أول تنظيم لهذا النوع من الشركات 
الذي أدخلت عليه تعديالت 1926شتنبربمقتضى قانون فاتح 

، إلى غاية أن عرفت التعديل 1957يناير 23بمقتضى ظهير 
كما تم تعديله وتتميمه 5.96األهم من خالل صدور قانون 

خاصة في الشق المتعلق بشركة المسؤولية المحدودة سواء سنة 
أو بمقتضى القانون رقم 21.05بمقتضى القانون رقم 2006

26الصادر بتاريخ 21.19والقانون رقم 2011لسنة 24.10
.2019أبريل 



التعريف
بخاصية 5.96من القانون 44يواجه الباحث عند قراءة المادة 

الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن غيرها من بهاتتميز 
الشركات التجارية وعلى الرغم من عدم وضع تعريف صريح 

تعريفها بناءا على الىلهده الشركات ، فانه يمكننا أن نخلص 
.الشروط المخصصة لكل واحدة منها

عند مراجعة المادة بهوهو األمر الذي يصعب على الباحث القيام 
والتي تطرقت لشكلين اثنين لهذه الشركة ، األمر الذي يجعل44

أي محاولة لوضع تعريف بالشكل التقليدي أمرا صعب جدا، فقد
:أنه 44جاء في المادة 

تتكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص أو أكثر ال ‘‘
.يتحملون الخسائر سوى في حدود حصصهم



ال يجوز للشركات البنكية وشركات القرض واالستثمار والتأمين 

واالدخار أن تتخذ شكل الشركة ذات المسؤولية والرسملة

.المحدودة

من 982إذا كانت الشركة تتكون، حيادا عن مقتضيات الفصل 

قانون االلتزامات والعقود، من شخص واحد سمي هذا الشخص 

بالشريك الوحيد؛ ويزاول الشريك الوحيد الصالحيات المخولة 

’’.لجمعية الشركاء المنصوص عليها في هذا الباب

بعض الخصائص 44نجد في الفقرة األولى من المادة : مالحظة

المتعددة –والضوابط التي تهم الشركة ذات المسؤولية المحدودة 

والتي تجعل مسألة وضع تعريف لها أمرا ممكنا -الشركاء

من قانون االلتزامات  982ومتماشيا مع مقتضيات الفصل 

والتي 44والعقود ، عكس ما ورد في الفقرة األخيرة من المادة 



أخرجت ألرض الواقع شكال جديدا للشركة ذات المسؤولية 

المحدودة قوامها شركة الشخص الوحيد، األمر الذي يصعب معه 

ين وضع تعريف بالشكل تقليدي للشركة والذي يجمع بين شخص

.السالف الذكر 982أو أكثر وفق مقتضيات الفصل 

من أجل ذلك، وجب على الباحث عند محاولة وضع تعريف لهذا 

باعتباره المقاولةالنوع من الشركات ضرورة استحضار مفهوم 

يقوم على الجانب االقتصادي عوض الجانب القانوني،والذي 

يتميز بنوع من المرونة يمكن من خالله محاولة وضع تعريف 

: لهذا النوع من الشركات على أنها 

مقاولة يمكن أن تكون جماعية أو فردية ال يتحمل المنتمي لها ‘‘

. ”بهاالمسؤولية عن ديونها إال في حدود حصته 



خصائصها
عدد الشركاء : الخاصية األولى

.أو أكثرواحدتتكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص•

من قانون االلتزامات     982عن مقتضيات الفصل حياداتتكون، أن يمكن•
.بالشريك الوحيدىسميمن شخص واحد والعقود، 

أن يتجاوز عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودةال يمكن •
ب وإذا اشتملت الشركة على أكثر من خمسين شريكا وج. خمسين شريكا

ض تحويلها إلى شركة مساهمة داخل أجل سنتين وإال تم حلها، ما لم ينخف
من  47المادة ) .قانونابهعدد الشركاء في نفس األجل إلى الحد المسموح 

؛(5-96القانون 

بة تستمر الشركة ذات المسؤولية المحدودة في حالة امتالك جميع األنص•
يمكن، بمعنى أنه (5-96من القانون 48المادة ) .من لدن شخص واحد

فية بكيتأسسأن ويمكن، من شخص واحدهذا النوع من الشركات تأسيس
تعلق ، فركن التعدد ال يبين شريكين فأكثر وتستمر بشخص واحدعادية 

يسها بالنظام العام بخصوص هذا النوع من الشركات سواء فيما يخص تأس
.أم استمرارها



تسمية الشركة:الخاصية الثانية

يمكنالشركة بتسميةتعين“:على ما يلي5.96من القانون 45المادة تنص
أن يضاف إليها اسم واحد أو أكثر من الشركاء، ويجب أن تكون مسبوقة 

أو باألحرف " شركة ذات المسؤولية المحدودة"بعبارة مباشرةأو متبوعة
أو." م. م. ذ. ش"األولى  " من شريك "شركة ذات مسؤولية محدودة 

.”وحيد

مال يجب أن تدرج البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وكذا مبلغ رأس
الشركة ومقرها االجتماعي باإلضافة إلى رقم تقييدها في السجل التجاري 

واإلعالنات والمنشورات وغيرها من والفاتوراتفي المحررات والرسائل 
”  ".. لألغيارالوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة 

ال  يجوز إدراج اسم شخص غريب في تسمية الشركة وإال اعتبر األمر 
احتياال من طرف الشركاء يعرضهم للمتابعة الجنائية، ويعتبر االسم 

.عن ديون الشركة إذا تم ذلك برضاهمسؤوالالمدرج 



الذين يغفلون اإلشارة إلى درهم، المسيرون 5000إلى 1000يعاقب بغرامة من 
لألغيارالتسمية التجارية للشركة في كل المحررات والوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة 

ل مسبوقة أو متبوعة مباشرة بالعبارة الدالة على شكلها القانوني أو أحرفها األولى وبيان رأسما
(5.96قمن من 112الفقرة األولى من المادة . ) ة الشرك

المسؤولية المحدودة للشركاء : الخاصية الثالثة

ة التي الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ال يسأل عن ديون الشركة إال في حدود الحص
:قدمها كنصيب في رأس مال  الشركة ويترتب على هذه الخاصية ما يلي

ولى عملية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة  ال يكتسب صفة التاجر حتى ولو ت•
.التسيير

.ريكالتصفية في مواجهة الشاعالنإعالن التصفية في مواجهة الشركة ال يترتب عنه •

ونها، الشريك في هذا النوع من الشركات ال يكون معرضا في حالة عجز الشركة عن أداء دي•
ي شركة لمطالبة الدائنين أو للتنفيذ على أمواله الخاصة كما هو الشأن بالنسبة للشركاء ف

التضامن؛

رعي  ألن بواسطة نائبه الشم.م.ذ,شيمكن للقاصر أو ناقص األهلية أن يغدو شريكا في في •
فة المسؤولية فيها محدودة فيما يقدم في رأسمالها من أنصبة، عالوة على عدم اكتساب ص

.تاجر



وص المنصوهياستثناءاتمسؤولية الشركاء المحدودة ترد عليه مبدأ•

:  عليها في المواد  التالية

 شركاء والاألوائلالمسيرونيعتبر”:م بباقي الشركاتقمن 92المادة

مسؤولينالمنسوب إليهم بطالن الشركة أو بطالن أحد مقرراتها 

تجاه الشركاء اآلخرين والغير عن الضرر الناتج عنمتضامنين

تسب خمس سنوات على اليوم الذي اكبمروروتتقادم الدعوى. البطالن

’’.بهفيه قرار البطالن قوة الشيء المقضي

 لم يوجد إذا“ :م بباقي الشركاتقمن 53الفقرة األخيرة من المادة

ترحة أو إذا كانت القيمة المقررة تختلف عن تلك المقللحصصمراقب

يسألون بالتضامن طيلةالشركاءفإنمن طرف مراقب الحصص،

عند ةالعينيبشأن القيمة المحددة للحصصاألغيارخمس سنوات تجاه 

’’.إنشاء الشركة



إمكانية التنازل عن حصة الشريك: الخاصية الرابعة

:ليمن القانون المتعلق بباقي الشركات على ما ي58المادة تنص•

ية الشركاء أغلببرضىإال لألغيارالشركةيمكن تفويت أنصبةال•
.الشركةالممثلين على األقل لثالثة أرباع أنصبة

يت إلى من شريك، يبلغ مشروع التفوأكثرتضم الشركةحينما•
الكيفياتالشركة وإلى كل واحد من الشركاء، إما طبق

من قانون المسطرة 39و38و37المنصوص عليها في المواد 
ذا لم وإ. مضمونة مع اإلشعار بالتوصلرسالةالمدنية أو بواسطة

داء من يوما ابتثالثينتعلن الشركة عن حق االسترداد داخل أجل
ك قبوالآخر التبليغات المنصوص عليها في هذه الفقرة اعتبر ذل

.للتفويت

ركاء على التفويت تعين على الشالموافقةرفضت الشركةإذا•
ى العمل علأوداخل أجل ثالثين يوما من تاريخ الرفض شراء

.  14شراء األنصبة بثمن محدد كما نص على ذلك في المادة 
ل ويمكن تمديد هذا األج. كأن لم يكنيعتبروكل شرط مخالف



بصفته قاضي المستعجالت، المحكمةبطلب من المسير مرة واحدة بأمر من رئيس
.أشهردون أن يتجاوز هذا التمديد ثالثة

جل تخفيض أن تقرر في نفس األالمفوتمع الشريك باتفاقللشركة أيضايمكن•
ثمن ألنصبة هذا الشريك وإعادة شرائها بالاالسميةرأس المال بمبلغ القيمة

بمنح المستعجالت أن يصدر أمراولقاضي.المحدد وفق الشروط المبينة أعاله
مستحقة على المبالغ الوتترتبالشركة مهلة أداء مبررة ال تتجاوز ستة أشهر؛

المال، رأسلتخفيضفائدة بالسعر القانوني ابتداء من تاريخ قرار الجمعية
.46وتطبق إن اقتضى الحال أحكام المادة 

ولم يحصل أي حل من الحلول المنصوص عليهاالمحددةانصرمت المهلةإذا•
.إنجاز التفويت المقرر في األصلللشريكأعاله، جاز4و3في الفقرتين 

جة للزوج أو لألصول أو للفروع إلى الدرهبةغير حالة إرث أوفي•
كام التمسك بأحالمفوتالثانية بإدخال الغاية، ال يمكن للشريك

أعاله، ما لم يكن مالكا ألنصبته منذ سنتين على5و3الفقرتين 
.األقل

.هذه المادة كأن لم يكنألحكامكل شرط مخالفيعتبر•



:حالة وفاة أحد الشركاء 

:األصل•
منع من المحدودة ضد أحد الشركاء بالتصفية القضائية أو بالالمسؤوليةتحل الشركة ذاتال

.يمس باألهليةبإجراءالتسيير أو

85المادة).النظام األساسي على خالف ذلكينصأحد الشركاء ما لم بوفاةال تحل الشركةكما
(.م بباقي الشركاتقمن 

جة طريق اإلرث أو بين األزواج أو األقارب أو األصهار إلى الدرعناألنصبة بحريةقلتتن”
(م بباقي الشركاتقمن 56الفقرة األولى من المادة )“ .الغايةالثانية بإدخال

:االستثناء•
ارث، في النظام األساسي على أن أحد األشخاص المشار إليهم أعاله أو الوينصيمكن أن 

ن أن تتجاوز وال يمك. ال يصبح شريكا إال بعد قبوله وفق الشروط المنصوص عليها فيه
؛  58ة اآلجال الممنوحة للشركة للبت في القبول ، اآلجال المنصوص عليها في الماد

المادة ، تحت وال يمكن لألغلبية المتطلبة أن تفوق األغلبية المنصوص عليها في نفس
في حالة رفض 58من المادة 4و3وتطبق أحكام الفقرتين . طائلة بطالن الشرط

لول ويعتبر القبول حاصال إذا لم يتحقق داخل األجل المحدد أي حل من الح. القبول
م قمن 56الفقرة األخيرة من المادة ).المنصوص عليها في الفقرتين المذكورتين

(بباقي الشركات



سابقا تشير إلى حالة التفويت بالنسبة 58المقتضيات المشار إليها في المادة : مالحظة

ك؟لألجنبي فهل تطبق نفس المقتضيات بخصوص التفويت الذي يتم لصالح الشري

باقي الشركات يمكن القول أن     قمن 58و56بالمقارنة بين المادتين 

التفويت المعقود لصالح أحد الشركاء ال يتطلب تلك الموافقة من جانب 

فالمشرع  سعى إلى حماية االعتبار الشخصي في هذا النوع من . الشركة

في حالة التفويت بهالشركات، فافترض أن هذا االعتبار ال يتم المساس 

السابقة الذكر، على عكس 56ألحد األقارب المشار إليهم في المادة 

.التفويت الذي يتم لصالح األجنبي

بعد التطرق لكل من تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة وخصائصها، 

سوف نحاول في المحاضرة المقبلة التطرق ألحكام تأسيسها وتسييرها 

ومراقبتها، مع اإلشارة ألهم ما يميز الشركة ذات المسؤولية المحدودة 

.بشريك وحيد


