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 الثامنةالمحاضرة 

 االعتبارية أثار اكتساب الشركة للشخصية   :الثاني  الفصل

 مب أن تتمتع بكبفل اشحقوق وتلتزم بكبفل االشتزامبت إال االعتببريليترتب على اكتسابب اشراركل شلريةيل 

يقررهب اشقبنون،  شذشك  فإن اشراااااااركل تتمتع بهويل  وفي اشحدود  اشتي اشذاتيكبن منهب يبص ببشرااااااايص 

يبةل  بهب تتمثل في اسمهب  وموطنهب وجنسيتهب،  كمب أنهب تتمتع بذمل مبشيل مستقلل يبةل بهب وشهب أهليل 

 تؤهلهب اشتقبضي واكتسبب اشحقوق وتحمل االشتزامبت.

بحو األول(، ثم اشذمل اشمبشيل و هذا مب سااان ةااال فيال من يدل اشحديو عن هويل اشرااااركل اشتجبريل  اشم 

 شلرركل  اشمبحو اشثبني(، و أييرا أهليل اشرركل  اشمبحو اشثبشو(.  

 

 هوية الشركة التجارية   :المبحث األول 

تتمثل هذه اشهويل في ممبرساال اشرااركل نراابطهب تحت تسااميل ممينل في مقر أو موطن يبص وفي توفرهب 

 على جنسيل يبةل بهب .

 تسمية الشركة   :المطلب األول  

، وتتركل 1تسميل تميزهب عن غيرهب من اشرركبت اشذاتيينتحمل كل رركل تجبريل رأنهب ربن األريبص 

هذه اشتسميل من غرضهب أي موضوع اشنربط اشذي تزاوشال أو من اسم مبتكر،  ويمكن أن يضبف إشيهب اسم 

توةاايل  اشبساايطل  أو اشتوةاايل واحد أو أكثر من اشرااركبا اشمتضاابمنين ببشنساابل شرااركبت اشتضاابمن واش

ببألسااهم أو اساام واحد أو أكثر من اشرااركبا ببشنساابل شلرااركل ذات اشمسااؤوشيل اشمحدودب،  إال أنهب ببشنساابل 

شكبفل اشراااركبت يجب أن تكون مسااابومل أو متبوعل مببرااارب بمببرب تدل على نوع اشراااركل أي   راااركل 

محدودب   أو    مسؤوشيلساهم أو راركل ذات تضابمن   أو راركل توةايل بسايطل أو  راركل توةايل ببأل

 رركل ذات مسؤوشيل محدودب من رريك وحيد أو رركل مسبهمل   تبمب شنوع اشرركل.

ومد أجبز اشمررع ببشنسبل شرركتي اشمسؤوشيل اشمحدودب واشمسبهمل أن تمين ببألحرف األوشى من تسميتهب  

 أي  ش.م.م   .

كذا مبلغ رأسمبشهب ومقرهب االجتمبعي ببإلضبفل إشى رمم تقييدهب تسميل اشرركل و إدراجومد أوجب اشقبنون 

  2واشوثبئق  اشةبدرب عن اشرركل.اشسجل اشتجبري في كبفل اشمحررات في 

 

                                                           
 1-laméthe Confilits Entre  -3579-Dagot le nom des personnes morales J Cp1992. I

Dénomainations  de sociétées R .D .C 1978-67 

Entre Dénomainations  de sociétées R .D .C 1978-67 

 من اشقبنون اشمنظم شرركل اشمسبهمل . 4،  واشمبدب 5..4من مبنون رمم  44و 13و 4طبقب شلمواد  2 
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 المقر أو المركز االجتماعي للشركة  :المطلب الثاني  

انطدمب من تمتع اشرركل اشتجبريل بريةيل اعتببريل مستقلل، فإنال يجب أن يكون شهب محل شلميببرب يسمى 

 3siège social.عبدب اشمركز االجتمبعي 

وتيتلف اشترااريمبت في تحديد اشمركز االجتمبعي بين اشمكبن اشذي تببراار فيال اشرااركل نراابطهب اشقبنوني  

أماب اشتراااااااريع اشم ربي فلم يحادد اشمكابن اشاذي يمتبر مركزا اجتمابعيب واشمكابن اشاذي توجاد فياال إدارتهاب .

، وهو مب يمني أن اشرركبت في 4شلرركل، إال أنال أوجب أن يتضمن عقد اشرركل بيبن اشمركز االجتمبعي 

 اشم رب تتمتع بحريل ايتيبر مركزهب االجتمبعي . 

ير بمقرهب اشحقيقي إذا كبن موجودا في من هنب فبن اشمرااارع نص على أنال ال يمكن شلراااركل أن تواجال اش 

مكابن خير غير اشمقر االجتمابعي اشماذكور في اشنظابم  األسااااااابساااااااي، في حين  أعطى شل ير حق ايتيبر 

 االحتجبج في مواجهل اشرركل بمقرهب اشحقيقي أو ببشمقر االجتمبعي اشمذكور في اشنظبم األسبسي . 

تةاااابص اشقضاااابئي اشمحلي، ذشك أنال و على يدف وتظهر أهميل تحديد موطن اشرااااركل في تحديد االي 

مواعد االيتةاابص اشمحلي اشمنةااوص عليهب في مبنون اشمسااطرب اشمدنيل، فإن دعوك اشرااركل ترفع أمبم 

 . 5اشمحكمل اشتجبريل اشتي يوجد في دائرتهب مركزهب االجتمبعي أو فرعهب

 جنسية الشركة  :المطلب الثالث 

شلرركل جنسيتهب اشتي شيست ببشضرورب هي جنسيل اشرركبا فيهب،  وتأيذ اشرركل عبدب جنسيل اشدوشل اشتي 

  6يوجد بهب مركزهب االجتمبعي.

واشتي  4..39في اشمبدب اشيبمساال من اشقبنون اشمنظم شرااركل اشمساابهمل رمم مرر اشمراارع اشم ربي   و مد

، بأن اشراااركبت  اشكبئن مقرهب  5..4أحبشت عليهب اشمبدب األوشى من اشقبنون اشمنظم شببمي اشراااركبت رمم 

 االجتمبعي في اشم رب تيضع شلترريع اشم ربي اشمنظم. 

ومن هنب تظهر أهميل تحديد جنسااايل اشراااركل في ممرفل اشقبنون اشذي تيضاااع شال فيمب يتملق بتأسااايساااهب  

وتةاا يتهب ومدك اشحقوق اشتي تتمتع بهب ومنهب اشحق في االتجبر في حبشل مةاار ممبرساال وإدارتهب وحلهب 

نرااابط ممين على اشمواطنين، وبةااا ل  عبمل كل مب يتملق  بوضااامهب  اشقبنوني،  وكذشك  شممرفل  اشدوشل 

 اشتي تحمي اشرركل في اشمجبل اشدوشي في حبشل اشحرب وحبشل اشسلم .

 

                                                           
 3-thése (dacty1) paris 1985.–boulin le siége social  -S 

 -من اشقبنون اشمتملق برركل اشمسبهمل  2اشمبدب  -4 

 من اشقبنون اشمحدو شلمحبكم اشتجبريل. 33طبقب شلمبدب  5 

 6-rrazak Moulay Rachid Contribution on  un Débat sur la nationalité  des sociétés en ABde

droit  marocain AL  Mayadiine n 5 .1990.p31. 
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 مالية للشركة الذمة ال  :المبحث الثاني  

بذمل مبشيل يبةااال بهب مساااتقلل عن ذمم اشراااركبا،   اعتببريبتتمتع اشراااركل اشتجبريل ببعتببرهب رااايةاااب 

 وتتكون  هذه اشذمل  رأنهب رأن كل ذمل مبشيل من أةول ومن يةوم .

ال بمد ذشك تكتسب في اشحةاص اشتي يقدمهب اشرركبا عند اشتأسي  ببإلضبفل إشى مب أةاول اشراركلوتتمثل 

 من أموال نتيجل ممبرستهب شنربطهب . 

مبل توزيمهب ( أو شليزينل  األرببح، فتتمثل في مب يكون عليهب من ديون ساااواا شلراااركبا   أمب يةاااومهب

  اشضرائب واشرسوم ( أو شل ير من اشمتمبملين ممهب .

 :ويترتب على تمتع اشرركل اشتجبريل بذمل مبشيل مستقلل بهب مجموعل من اشنتبئج نجمل أهمهب فيمب يلي 

أن اشحةاال اشتي يقدمهب اشرااريك مساابهمل منال في اشرااركل تيرج من ذمتال  وتديل في ذمل اشرااركل،  -3-

هم في نهم يساااتردون حقشذشك فد يمكن شدائنيال  أن يحجزوا عليهب، غير أنال بمد أن يتم تةااا يل اشراااركل فإ

 اشتن يذ على تلك اشحةل.

تراااكل أةاااول اشراااركل ضااامبنب عبمب شدائنيهب،  وهم يتمتمون  بحق مببرااار  في اساااتي با  حقومهم من -2

 اشرركبا اشريةيين . شهب دون أن يزاحمهم في ذشك دائنوأموا

تجوز اشمقبةل بين دين ريةي على اشرريك وبين دين شلرركل، بحيو إذا كبن دائن اشرريك مدينب  ال -1

 ن .تيممقبةل بين اشدينين اليتدف اشذفي ن   اشومت شلرركل، فإنال ال يمكنال أن يتمسك ببش

بمن  ببستثنبا رركل اشتض –إن إعدن إفد  اشراركل ال يترتب عليال إفد  اشرركبا واشمك  ببشمك   -4

واشتوةيل ، حيو إن اإلعدن  إفدسهمب يترتب عليال إفد  اشرركبا اشمتضبمنين مع بقبا اشدائنين في كل 

 ت ليسل مستقلل بأن سهم .

 إذا سبهمت اشرركل في رركل أيرك ال يمتبر اشرركبا في اشرركل األوشى رركبا في اشرركل اشثبنيل . -4

اشمبشيل    يترتب على  اسااااااتقدل  اشذمل على أنال  سااااااابقا قرار لمحكمة النقضو في هذا اشةاااااادد جبا في 

ي ف   بنفادهجوب  إعالم  المكري  بحوالة  عقد الكراء  التجاري  للقول  شلرااركل  عن اشرااريك  فيهب  و

 .مواجهة  هذ األخير

 19شكن  حيو  انال  شئن  كبنت  مقتضايبت  اش ةل      مب يلي:  ... تعليل المحكمة المذكورةجبا في إذ 

تمنح  شمبشك األةال  اشتجبري  حق  اشتنبزل عن حق  اشكراا  شل ير  او  ي وت شال  24/4/44من ظهير  

األةل  اشتجبري  برمتال رغم  اي  ررط  عقدي  ميبشف  ودون  أن يملك اشمكري  حق  اشممبرضل في 

هب  االنتقبل  شكي  يساااري في حق  اشمبشك اوجب اشمرااارع  ان يبلغ بال  نقل اشحق  اشى  اشمراااتري  ، فبن

للت  شمب ع فاالساااااتئنباشطرف  اشمكري  تبلي ب رساااااميب  او يقلبال  في محرر  ثببت اشتبريا ، وان محكمل 

مرارهب بمب مضااامنال  انال  يسااات بد  من اشقرار اشمتمر  عليال  أن اشمدمل  اشكرائيل  مبئمل  بين اشمتمر  

واشذين شم يساااااابق  شهم  طوال  اشمسااااااطرب  اشجبريل فيال  ان أنكروا    ببإلفراغواشمحكوم عليهم   ضاااااادهم
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اشمدمل  اشكرائيل  بينهم  وبين  اشمتمر   ضااااااادهم  في اشنبزشل  اشحبشيل  ،ومب يؤكد  ذشك اشمرو  اشتي  

  شمتمر  عليهم  علىأثبرتال  اشطبعنل  بكون ا كبنوا يقومونهب  بةا تهم  اشريةيل  ، أمب  بيةوص  مب

  اشتجبري وشي    ببسااهم  اشرااركل  بحيو تم ت ويت   ببألةاالعلم  ببشت ويت  ببألسااهم  فبنال  انمب  تتملق  

من اشمتمر      ...ثل نهمب يكتريبن   اشمحل   رفقل   ورأو  و ...  ...اسهم  في األةل  اشتجبري  شكل  

يتبين و .اشذي شم  يمد مكتريب  و.....ت  من مبل  بين  هؤالا  عليهم  على اعتببر  ان اشمدمل  اشكرائيل كبن

ين وشي   ببشملف مب ي يد انهباهب  او فساااايهب  يممب ذكر ان اشمدمل  اشكرائيل نرااااأت بين  أراااايبص طبيم

طبقب شلقبنون ، وموافقل   اشمكري  على نقل   هذه  اشمدمل  مع اشرااااركل اشطبعنل او رااااراا هذه  األييرب  

اشتجبري  وايببر  مبشك اشرمبل  اشمتمر   عليهم  بذشك  طبقب  شمب يقتضااااااايال اشقبنون  في هذا  شألةااااااال  

ي يد   ادااهب  شواجب   اشكراا  في اسمهب  او كون اشريص  اشذي  يؤدي   اشكراا شهم   اشرأن او حتى  مب

 9/32/99اشمؤرخ في كبن  ذشك بة تال  مسيرا  أو مسبهمب في اشرركل ، وان اشقبنون األسبسي  شلرركل 

يؤثر على اشقضاااايل   مبدام  ان   واشذي اسااااتدشت  بال  على كون  اشمكترين انرااااأوا  رااااركل بينهم فبنال ال

 علم شال، كمب ان اداا اشضاارائب في اساام  اشرااركل  واشترييص  واشسااجل  اشتجبري  ال اشطرف اشمكري ال

وان اشساااااااجل   اشكرائيل مع  اشمتمرضااااااال ،تنه  دشيل كبفيب  على حةاااااااول اي ات بق على نقل اشمدمل 

اشتجبري مبدام مد ثبت انال   شألةااليمتبر  حجل مبطمل  على كون اشمسااجل هو اشمبشك اش ملي  اشتجبري ال

فقل على موا تبليغ مبشك اشرمبل  بتنبزل  اشطرف  اشمكتري عن اشكراا  شلراااااااركل او يثبت شي  ببشملف مب

ب يمتبر جوابب كبفيب عن  اشوسااابئل اشمساااتدل بهب امبمهب ، ومرتكزا ذشك( تكون مد جملت مرارهب  مملد. بم

 ،موشهم  غير  اشمؤثرب في  اتجبههبعلى أسب  مبنوني ، وهي  غير  ملزمل  بتتبع  االطراف في منبحي  ا

 7أسب ... وكبن مب  استدشت  بال اشطبعنل  على غير  

 

 المبحث الثالث:  أهلية الشركة 

أن تثبت شهب األهليل اشدزمل الكتساااابب اشحقوق االعتببريل ركل ببشراااايةاااايل ب على االعتراف شلراااايترت

قرر في هو م وتحمل االشتزامبت، وأن تقوم بكبفل اشتةاارفبت اشقبنونيل  اشتي يتطلبهب نراابطهب في حدود مب

شهب ونظبمهب األسبسي،  فهي شهب أهليل  اشتملك واكتسبب األموال واشتمبمل مع اش ير فتةبح دائنل أو مدينل 

 حق  اشتبرع األعمبل اشييريل واالجتمبعيل في اشحدود اشتي يجري بهب اشمرف .

وتسااأل اشرااركل مدنيب عن األضاارار اشتي يلحقهب ممثلوهب وعمبشهب ببش ير،  وعن  األضاارار اشتي تتساابب  

 فيهب األريبا واشحيوانبت اشموجودب في حراستهب .

تي تةاادر عن مساايريهب  وعمبشهب وأعضاابا إدارتهب وممثليهب كمب أنهب تسااأل جنبئيب عن األفمبل اشجرميل اش

اشقبنونيين ببسااامهب أو بإحدك  وسااابئلهب . غير أنال و مراعبب شطبيمل  رااايةااايتهب  اشممنويل، فبن اشمرااارع 

                                                           
مةط ى بونجل . 54/1/2/2232في اشملف  تجبري  عدد  23/22/2231اشةبدر بتبريا     4/2.مرار محكمل  اشنق   رمم   7 

و مب  49اشلواح: منبزعبت اشراااااركبا في اشراااااركبت اشتجبريل من يدل اشممل اشقضااااابئي اشم ربي، اشجزا اشثبني، م. ، ص  و نهبل

 بمدهب.
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مةار اشمقوببت اشتي يمكن فرضاهب عليهب في اش رامبت  واشمةبدرب  واشحل ونرر اشحكم اشةبدر ببإلدانل 

  8ؤسسل .وإغدق اشمحل أو اشم

وتملك اشراااااااركل حق اشتقبضاااااااي، إذ شهب أن ترفع اشدعبوك على اش ير  ويمكن شل ير أن يوجال اشدعوك    

ركبا في ، وذشك  من دون حبجل إشى إديبل اشراااااااإدارتهبضااااااادهب في رااااااايص مديرهب أو رئي  مجل  

 .اشدعوك

مبشهب ك فإنال يمثلهب في كل أعال يمكن أن تتمبمل بذاتهب، شذش اعتببريبويدحظ أن اشرركل ببعتببرهب ريةب 

 هو اشمسير أو اشمسيرون اشذين يتةرفون ببسمهب.و ريص طبيمي أو أكثر 

واشمتةارفون أةابحوا في ظل اشنةاوص اشجديدب يساتمدون ةدحيبتهم من اشقبنون  بمد أن كبنوا فيمب   

 .9 سبق يمتبرون مجرد وكدا عن اشرركل تنحةر ةدحيبتهم فيمب يوكلال شهم عقد توكيلهم
 

                                                           
 من اشقبنون اشجنبئي  329اش ةل  -8 

من ق ل ع اشذي ينص على انال  إذا كبن اشمتةاااارف من غير اشرااااركبا تثبيت شال  3242هذه اشةاااادحيبت كبن يحددهب اش ةاااال -9 

 شلوكيل مع عدم اإليدل بمب يتضمنال سند تميينال  5.3حيبت اشتي يمنحهب اشمبدب اشةد


