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الشركات في الفقه والقانون



الشركة ذات المسؤولية 

المحدودة

و

الشركة ذات المسؤولية المحدودة 
ذات الشريك الوحيد



تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة
يخضع تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة  إلى قواعد عامة وأخرى خاصة•

القواعد العامة  :

ثم ( باألهلية، الرضا المحل والسب) وتتمثل في األركان العامة المتطلبة عموما لتأسيس الشركات بصفة عامة •

(.شاركةتعدد الشركاء، تقديم الحصص، اقتسام األرباح والخسائر ونية الم) األركان الموضوعية الخاصة  أيضا 

المتعلق بباقي الشركات على ما يليقمن 50المادة  تنص:   القواعد الخاصة:

.يجب على كافة الشركاء أن ينضموا إلى العقد التأسيسي للشركة إما شخصيا أو بواسطة وكيل يتوفر على وكالة خاصة” •

:تحت طائلة بطالن الشركة، أن يؤرخ نظامها األساسي وأن يتضمن البيانات التالية، يجب•

االسم الشخصي والعائلي وموطن كل شريك أو إذا تعلق األمر بشخص معنوي تسميته وشكله ومقره؛-1•

إنشاء الشركة في شكل شركة ذات المسؤولية المحدودة؛-2•

غرض الشركة؛-3•

تسمية الشركة؛-4•

مقر الشركة ؛-5•

مبلغ رأس المال؛-6•

حصة كل شريك وبيان قيمتها إذا كانت حصة عينية؛-7•

توزيع األنصبة على الشركاء؛-8•

مدة الشركة؛-9•

الذين يحق لهم إلزام الشركة إن اقتضى الحال؛األغياراألسماء الشخصية والعائلية ومواطن الشركاء أو -10•

النظام األساسي؛بهاكتابة ضبط المحكمة التي سيودع -11•

.إمضاء كل الشركاء-12•



ليس هنالك ما يمنع من تضمين النظام األساسي بيانات : مالحظة
بما يتفق بشأنه 50أخرى باإلضافة إلى تلك التي حددتها المادة 

الشركاء، ما لم يتعلق األمر ببيانات مخالفة للقواعد اآلمرة ، 
سواء تلك التي تضمنتها األحكام العامة الواردة في قانون 

االلتزامات والعقود أو تلك التي نصت عليها األحكام الخاصة 
.5.96بالقانون 

و تجدر اإلشارة إلى أن عقد الشركة يتعين أن يفرغ في شكل عرفي أ
كما )رسمي، أي ضرورة تحرير عقد الشركة وإال اعتبر باطال

(.سبق وتطرقنا له في المحاضرات السابقة

ها كل األنصبة وأن يدفعوا مجموع مبالغفيأن يكتتب الشركاءيجب
ويجب أن تدفع نسبة الربع على . إذا كانت تمثل حصصا عينية

األقل من مجموع مبالغ األنصبة الممثلة للحصص النقدية، ويدفع
يتخذه المسير الباقي في دفعة واحدة أو عدة دفعات حسب قرار



سجل داخل أجل ال يتجاوز خمس سنوات ابتداء من تقييد الشركة في ال
ل أي التجاري، غير أن رأس مال الشركة يجب أن يدفع مجموع مبلغه قب

طالن اكتتاب في أنصبة جديدة تدفع مبالغها نقدا وذلك تحت طائلة ب
(م بباقي الشركاتقمن 51الفقرة األولى من المادة ).العملية

إذا لم يتم داخل أجل خمس سنوات الدعوة إلى دفع مجموع مبلغ رأس •
مة مال الشركة، جاز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بطلب إلى رئيس المحك

ير، تحت التجارية بصفته قاضيا للمستعجالت إما إلصدار أمر إلى المس
، من أجل الدعوة إلى دفع األموال المذكورة وإما تهديديةطائلة غرامة 

من 51مادة الفقرة الثانية من ال).لتعيين وكيل مكلف بالقيام بهذا اإلجراء
(م بباقي الشركاتق

غير أنه إذا تعلق غرض . ال يمكن أن تمثل األنصبة حصصا صناعية
تم تقديمهما كحصة ،الشركة باستغالل أصل تجاري أو مقاولة حرفية

للشركة أو إنشاؤهما من طرفها انطالقا من عناصر مادية أو معنوية 
يقدم حصته الصناعية حينما  قدمت لها بصفة عينية، جاز لمقدمها أن



دد وتح. مرتبطا بتحقيق غرض الشركةالرئيسييكون نشاطه
النظام بمقتضىمساهمة مقدم الحصة الصناعية في الخسائر

دد ويح. األساسي دون أن تتجاوز مساهمة الشريك المقدم ألقل حصة
الثة من المادة الفقرة الث).كيفية االكتتاب بهذه األنصبةالمذكورالنظام

(م بباقي الشركاتقمن 51

ي دفع مبالغ األنصبة من لدن متلقيها فعناألموال الناتجةتودع•
ل من تلقي األمواابتداءحساب بنكي مجمد، داخل أجل ثمانية أيام

ة عندما يكون رأسمال الشركة المحدد من طرف الشركاء يتجاوز مائ
(م بباقي الشركاتقمن 51الفقرة الرابعة من المادة ). ألف درهم

ابقة يمكن القيام بإيداع األموال المنصوص عليه في الفقرة الس•
ار شهادة بطريقة إلكترونية، ويقوم البنك المودعة لديه النقود بإصد

51ادة الفقرة األخيرة من الم). في شكل محرر أو بطريقة إلكترونية
(م بباقي الشركاتقمن 



م يجب أن يتضمن النظام األساسي تقييما لكل حصة عينية ، ويت

ذلك استنادا إلى تقرير ملحق بهذا النظام، يعده مراقب 

ن للحصص تحت مسؤوليته يعين بإجماع الشركاء المرتقبين م

بين األشخاص المخول لهم ممارسة مهام مراقبي الحسابات 

وإال فبمقتضى أمر صادر عن رئيس المحكمة بصفته قاضيا 

رة الفق). للمستعجالت بطلب من الشريك المرتقب األكثر حرصا

(م بباقي الشركاتقمن 53األولى من المادة 



إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة
:سية، وهييتحكم في تدبير وتسيير الشركة ذات المسؤولية المحدودة  ثالث هيئات أسا

المسير:
:من القانون المتعلق بباقي الشركات62المادة •

تسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة من طرف واحد أو أكثر من األشخاص ” 
.الطبيعيين

امهم من ويتم تعيينهم وتحديد مدة مزاولة مه. يمكن اختيار المسيرين من غير الشركاء
طرف الشركاء في النظام األساسي أو بمقتضى عقد الحق، طبقا للشروط 

.75المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 

دة ثالث في حالة سكوت النظام األساسي، فإن تعيين المسير، شريكا كان أم ال، يتم لم
“.سنوات

:من القانون المتعلق بباقي الشركات75المادة الفقرة الثانية من •

أرباع يتم كل تعديل للنظام األساسي بأغلبية الشركاء الممثلة على األقل لثالثة” 
غير . كنوكل شرط يستلزم توفر أغلبية أكبر عددا يعتبر كأن لم ي. رأسمال الشركة

“.بائهأنه ال يمكن في جميع األحوال لألغلبية أن تلزم أحد الشركاء بالزيادة في أع



:سلطات المسير ومسؤوليته•

:من القانون المتعلق بباقي الشركات63المادة

ظام تحدد سلطات المسيرين طبقا للنالشركاء،إطار العالقات بينفي‘‘ 
يه بأي عمل تسيير فيقوماألساسي، وعند سكوته يمكن ألي شريك أن

.مصلحة الشركة

رف أوسع السلطات من أجل التصاألغيارمع العالقاتبالمسيرين فيتناط
ركاء السلطات المسندة صراحة للشمراعاةباسم الشركة في كل األحوال مع

.بمقتضى القانون

لم تكن لها حتى بتصرفات المسير ولواألغيارمع عالقاتهاالشركة فيتلتزم
رف أن الغير كان على علم بأن التصأثبتتعالقة بغرض الشركة إال إذا

د نشر وال يكفي مجر.للظروفيتجاوز ذلك الغرض أو لم يكن ليجهله نظرا
.النظام األساسي إلقامة هذه الحجة

ات النظام األساسي التي تحد من سلطبمقتضياتاألغياريحتج ضد وال
.المادةالمسيرين الناتجة عن هذه



مادة في بنفس السلطات المنصوص عليها بهذه الحدةكل مسير علىيتمتع
ل المقدم من مسير ضد أعماللتعرضحالة تعدد المسيرين، وال يكون
في التعرض كانهذاما لم يثبت أناألغيارمسير آخر أي أثر في مواجهة 

.علمهم

ت من المادة السابعة على مسيري الشركة ذاالرابعةأحكام الفقرةتطبق
".المحدودةالمسؤولية

:مسؤولية المسير•
:يسأل المسير

ي خاضعة للقواعد العامة المنصوص عليها ف: مسؤولية مدنية
.قانون االلتزامات والعقود

مجال إذا ارتكب إحدى الجرائم التي تدخل في: مسؤولية جنائية
القانون الجنائي المغربي، أو إحدى الجرائم االقتصادية 

. المنصوص عليها في قانون الشركات



:عزل مسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة•

من قانون باقي الشركات أحكام عزل المسير حسب 69حددت المادة 
:الشكل التالي

األنصبة من الشركاء الممثلين لثالثة أرباعمتخذالمسير بقراريعزل•
رتب لم يكن، ويمكن أن يتكأنعلى األقل، وكل شرط مخالف يعتبر

.الضررعن كل عزل بدون سبب صحيح منح تعويض عن

، المحاكم، عند توفر سبب مشروعطرفالمسير أيضا منيعزل•
.بطلب من أي شريك

كة و شرم.م.ذ.شهذه اإلمكانية األخيرة لم يتحها المشرع إال بالنسبة 
والتي تعتبر آلية مراقبة (4الفقرة 32المادة )التوصية باألسهم 

دما إضافية للشركاء غير المسيرين في مواجهة المسير خاصة عن
لى يملك هذا األخير األغلبية داخل الشركة مما يتعذر معه الحصول ع

.األغلبية المتطلبة لعزله بقرار من باقي الشركاء



مراقبة الشركة ذات المسؤولية المحدودة 

أوجد المشرع المغربي مجموعة من القواعد التي تهدف ضمان التدبير الجيد 
لشركة المسؤولية المحدودة ، حيث إن كان قد أناط تسييرها للمسير فإنه 

التدخل في تدبير –عند تعيينه –خول للجمعية العامة ومراقب الحسابات 
. الشركة 

الجمعية العامة:

:المتعلق بباقي الشركات على ما يليقمن 71المادة تنص

في غير أنه يجوز أن يتم التنصيص. العامةالجمعيةالقرارات فيتتخذ•
شارة القرارات أو البعض منها باستكلالنظام األساسي على إمكانية اتخاذ

ولى من المادة الفقرة األفيكتابية للشركاء باستثناء القرار المنصوص عليه
.االستشارة، ويحدد هذا النظام مسطرة وآجال هذه70

وما العامة قبل انعقادها بخمسة عشر يالجمعياتالشركاء لحضوريدعى•
. مالتتضمن جدول األعبالتوصلعلى األقل برسالة مضمونة مع اإلشعار

مراقبيوتوجه الدعوة من طرف المسير وإال فمن طرف مراقب أو
.الحسابات، إن وجدوا



ة جدول األعمال مع تحرير مواضيعه بصورإلىأن تشير الدعوةيجب•
.أخرىتغني عن االلتجاء إلى وثائق

ة إذا يملكون نصف األنصبة أو ربع األنصبممنلشريك أو أكثريمكن•

وكل . امةيطلبوا عقد الجمعية العأنكانوا يمثلون ربع الشركاء على األقل،
.شرط مخالف يعتبر كأن لم يكن

ى دون طلب للمسير لعقد جمعية عامة يبقتقديملكل شريك، بعديمكن•

عيين المستعجالت تقاضيجدوى، أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته
.أعمالهاوكيل يكلف بالدعوة النعقاد الجمعية العامة وتحديد جدول

.ةالدعوة النعقادها بكيفية غير قانونيوجهتإبطال كل جمعيةيمكن•

ن أو غير أنه ال تقبل دعوى البطالن عندما يكون جميع الشركاء حاضري•
.ممثلين

:المتعلق بباقي الشركات على ما يليقمن 72المادة تنص



وات في اتخاذ القرارات ويتوفر على عدد من األصالمشاركةشريك الحق فيلكل‘‘ 
.يملكهامساو لألنصبة التي

قط زوجه ما لم تكن الشركة مكونة من الزوجين فبواسطةللشريك أن يمثليمكن-
.قطفإثنينآخر ما لم يكن عدد الشركاء شريكويمكن لشريك أن يمثل بواسطة

معيات أجل التمثيل في جمعية واحدة جائزا بالنسبة للجمنالتوكيل الممنوحيعد-
.نفس جدول األعمالبشأنالمتتابعة التي تدعى للتداول

مح بواسطة شخص آخر إال إذا كان النظام األساسي يسالشريكيمكن أن يمثلال-
.بذلك

صوت هو وكيال من أجل التصويت بجزء من أنصبته وأن ييعينيمكن للشريك أنال-
.اآلخرشخصيا بالجزء

“.أعاله يعتبر كأن لم يكن5و2و1الفقراتشرط مخالف ألحكامكل-

:المتعلق بباقي الشركات على ما يليقمن 75المادة تنص•

.جنسية الشركةتغييريمكن للشركاءال-” 

ثة أرباع بأغلبية الشركاء الممثلة على األقل لثالاألساسيكل تعديل للنظاميتم-
غير . م يكنتوفر أغلبية أكبر عددا يعتبر كأن ليستلزموكل شرط. رأسمال الشركة

.أعبائهأن تلزم أحد الشركاء بالزيادة فيلألغلبيةأنه ال يمكن في جميع األحوال

األرباح الفقرة السابقة، فإن قرار رفع رأس المال بإدماجأحكامأنه استثناء منغير-
’’.لطرف الشركاء الممثلين لنصف األنصبة على األقمنأو االحتياطي يتخذ



مراقب الحسابات:

يمكن ‘‘ : المتعلق بباقي الشركات على ما يليقمن 80المادة تنص•
نصوص للشركاء تعيين واحد أو أكثر من مراقبي الحسابات وفق الشروط الم

.75عليها في الفقرة الثانية من المادة 

نة غير أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تتجاوز، عند اختتام الس
رائب المحاسبية، خمسين مليون درهم لمبلغ رقم معامالتها دون اعتبار الض

.تلزم بتعيين مراقب للحسابات

يتم يمكن لشريك أو عدة شركاء يمثلون على األقل ربع رأس المال، حتى ولو
ا من رئيس بلوغ مستوى رقم المعامالت المذكور في الفقرة السابقة، أن يطلبو

’’.المحكمة بصفته قاضي المستعجالت، تعيين مراقب للحسابات

17.95رقمأحكام القانونتطبق‘‘: باقي الشركاتقمن 13المادة •
ابات،المتعلق بشركات المساهمة فيما يرجع لشروط تعيين مراقبي الحس

لنيابة في حاالت التنافي، وسلطاتهم والتزاماتهم ومسؤوليتهم واوباألخص
وعزلهم ومكافأتهم على شركات التضامن مع مراعاة وتجريحهمعنهم

’’.بهاالقواعد الخاصة



:ش المساهمةقمن 160المادة •

ال يحق ألي كان مزاولة مهام مراقب حسابات ما لم يكن مقيدا في جدول هيئة •
.الخبراء المحاسبين

:ش المساهمةقمن 161المادة •

:  ال يمكن تعيين األشخاص اآلتي ذكرهم كمراقبي حسابات•

كذا المؤسسون وأصحاب الحصص العينية والمستفيدون من امتيازات خاصة و•
أو مجلس اإلدارة الجماعية بالشركة أو المتصرفون وأعضاء مجلس الرقابة

.الشركات التابعة لها

جة أزواج األشخاص المشار إليهم في البند السابق وأصولهم وفروعهم إلى الدر•
.الثانية بإدخال الغاية

أعاله، أو لفائدة الشركة 1الذين يزاولون لفائدة األشخاص المشار إليهم في البند •
ا من إحداها أو الشركات التابعة لها وظائف قد تمس باستقالليتهم أو يتقاضون أجر

.عن وظائف غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون

ألوضاع شركات الخبرة في المحاسبة التي يكون أحد الشركاء فيها في وضع من ا•
ركة للخبراء وكذا الخبير المحاسب، الشريك في ش. المشار إليها في البنود السابقة

.المحاسبين حين تكون هذه األخيرة في وضع من هذه األوضاع



خبراء ال يمكن أن يعين كمراقبي حسابات لنفس الشركة خبيران أو عدة•

سبين أو محاسبين ينتمون بأي صفة كانت إلى نفس شركة الخبراء المحا
.  نفس المكتب

إذا طرأ أحد دواعي التنافي المشار إليها أعاله خالل مدة مزاولة المراقب•

مهامه، تعين على المعني باألمر الكف فورا عن مزاولة مهامه وإخبار 

ا مجلس اإلدارة أو مجلس الرقابة بذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوم
.بعد حدوث حالة التنافي


