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 المحاضرة الثالثة

 لعقد الشركةلفصل الثاني: األركان الموضوعية ا

لشروط أو األركان الموضوعية العامة الواردة في ق يخضع ل يعتبر عقد الشركة كسائر العقود الرضائية،

للطبيعة الخاصة لهذا العقد، فقد أوجب المشرع توفر عقد الشركة  غير أنه و نظرا، )المبحث األول( ل ع

بمختلف أنواعها لتمييزحا عن غيرحا  قانون الشووركا  على أركان موضوووعية خاصووة كما حي محددة في

  من باقي العقود )المبحث الثاني(.

 

 .: األركان الموضوعية العامة لعقد الشركةالمبحث األول

يقوم عقد الشوووووووركة ك يرع من العقود على األركان المطلوبة انعقادحا وحي الرضوووووووا، األحلية، والمحل، 

 والسبب المنظمة في إطار قانون االتزاما  و العقود.

 األول : شرط تراضي األطراف )الرضا( المطلب

د حو سها، على اعتبار أن العقإن قيام عقد الشوركة ا يتم إا بانعقاد اررادة و موافقة المتعاقدين على تسسي

 توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني.

من إيجاب وقبول تتطابق بموجبهما اررادتان و تنصوووب على إنشووواا عقد الشوووركة سوووواا من حيث فال بد 

 غرضها أو رأسمالها أو كيفية إدارتها. 

، بحيث يجب أن تنصوورف إرادة الشووريى إلى نية أن يكون الرضووا جديا و حقيقيا غير صووور و يقتضووي 

المشوواركة في تسسوويش الشووركة و رغبته في تحقيق الربغ و ال ر  الذ  أنشووس  من أجله الشووركة. و بما 

أن الرضوووا حو ركن أسووواسوووي و جوحر  لصوووحة عقد الشوووركة، فدن تخلفه عند أحد الشوووركاا يترتب عنه 

 بطالن الشركة .

و غير مشوب بس  عيب من العيوب كالتدليش و ااكراع أو الرضوا صحيحا فال بد أن يكون و تبعا لذلى  

  بال لط، التي يمكن أن تؤثر على صوووحته و إا ترتب عنه قابلية عقد الشوووركة للبطال لمصووولحة من عي  

 من ق ل ع . 933و  93، طبقا للفصول 1إرادته

د مع اآلخر أو غلط في شووكل فقد يعتر  الرضووا في عقد الشووركة عيب ال لط سووواا في الشووخق المتعاق

أن مسسلة التدليش تكون واردة خاصة بالنسبة  كما .2الشوركة المراد إنشاؤحا، أو ال لط في الحصة المقدمة

للشوووووركة التي تدعو الجمهور لالكتتاب، إذ يلجس بع  األشوووووخاق أو أحدحم إلى اسوووووتعمال المناورا  و 

شركة عن طريق المبال ة في ذكر أحمية الشركة و الطرق ااحتيالية من أجل دفع األشوخاق لالنضمام لل
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غ نمتكر المزايا و اامتيازا  التي سفرق نجاحها و بدعطاا أرقام غير حقيقية عن نسبة نجاحها أو في ذ

 3لهم عند اانضمام و غيرحا من الطرق.

ه وحيث ان  قرار لمحكمة ااسووووتئناف التجارية بالدار البيضوووواا ما يلي   ...و في حذا الصوووودد، جاا في 
في الشوووركة مما يجعل  لم تقدم حصوووتهاالمسوووتسنف عليها  يدفع به الطاعن بسنبخصووووق ما 

ن الثاب  من عقد الشوووراكة المبرم  الشوووركة غير موجودة لتخلف ركن أسووواسوووي من أركانها فد

لكل  واحد منها  وأداا   05 °/°ا على إنشووواا شوووركة  بينهما  بنسوووبةبين  الطرفين  أنهما  اتفق

درحم  لكل  واحد واتفقا على  شووووووكليا  التسوووووويير والمحاسووووووبة وكيفية إنهاا  05555  مبلغ

 نطبقا  لما  تم  ااتفاق بينهما ألالشووووووركة ، مما تكون حاته الشووووووركة  قائمة  بين  الطرفين  
 العقد شريعة للمتعاقدين فيبقى الدفع  أعالع  غير منتج ويتعين استعبادع .

الطاعن  من المنازعة  في الخبرة   المنجزة على أسوووواش   ثارعأ نه بخصوووووق ماوحيث إ   
المحكمة على الخبرة  طالع  ز   في غياب  أ  سوووووووجال   محاسوووووووبية، فدن بعد  إأنها  أنج

مال  قيمة  الرأسن  الخبير قد حدد األرباح بناا  على  الموقع  التجار   للمحل  والمنجزة ، فد
 ية دفاتر  تجارية .بسنه  ا يتوفر على أ المستسنف قد  أخبرع ن  المتفق  عليه، أل

ع أعالجاا في حاته الخبرة تبقى دفوعاته المثارة وفي غيواب إداا الطواعن لموا يخوالف موا    
 رد ااسووووووتئناف وتسييد كر أعالع حا  وحيث  يتعين اسووووووتنادا لما  ذفي غير محلها ويتعين رد  

  .4...المستسنفالحكم 

 الشركاء أهلية الثاني:  المطلب 

إن صووحة عقد الشووركة تقتضووي فضووال عن وجود الرضووا و صووحته، أن يصوودر الرضووا من شووخق يتمتع 

 .5باألحلية الالزمة ربرام أ  تصرف قانوني

إذ  ،ية مجموعة من الحاا  يقتضي منا الوقوف عندحارو تطرح مسسلة األحلية في تسسيش الشركة التجا 

باختالف نوع الشركة ووضعية الشريى فيها، فدذا كان يكفي أن تتوفر تختلف األحلية المتطلبة في الشريى 

في الشووريى أحلية القيام بالتصوورفا  القانونية في جميع أنواع الشووركا  التجارية التي ا تكسووب الشووريى 

وفر )أ  تو ا يسوسل الشوريى فيها عن ديون الشوركة إا في حدود حصته في رأسمالها  فيها صوفة التاجر

، فدنه بالنسووبة للشووركاا المتضووامنين في شووركا  التضووامن و شووركا  التوصووية فيجب فقط(سوون الرشوود 

إضافة إلى األحلية القانونية أن تتوفر فيهم األحلية التجارية ألنهم يكتسبون صفة التاجر و يسسلون مسؤولية 

  . 6تضامنية ومطلقة عن ديون الشركة
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في الملف رقم  02/32/0232الصوووووووادر بتوواري    2900ااسوووووووتئنوواف  التجوواريووة  بووالوودار البيضووووووواا  رقم     قرار  محكمووة  4 

، منشووور بمؤلفنا  مصووطفى بونجة و نهال اللواح  منازعا  الشووركاا في الشووركا  التجارية من خالل العمل 0323/8008/0232

طنجة، الطبعة األولى -م و منازعا  األعمال، مطبعة ليتوغرافالقضوووائي الم ربي، الجزا األول، منشوووورا  المركز الم ربي للتحكي

 و ما بعدحا. 93، ق 0238

 3ـوووو23ـوووو00إن األحلية وفقا للقانون الم ربي تخضع ألحكام الكتاب الرابع من مدونة األسرة الصادرة بمقتضى ظهير شريف رقم  5 

، مع مراعاة بع  0223فبراير  2صوووادرة بتاري  ال 2383، ج.ر رقم 22ـووووووووو29بتنفيذ قانون رقم  0223فبراير  9الصوووادر في 

 النصوق المتفرقة المنظمة لألحلية و نخق بالذكر تلى الواردة بالقسم الثالث من مدونة التجارة.
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الشوريى في الشوركة مسؤولية مطلقة فدنه يشترط فيه  و عموما يمكن القول على أنه، كلما كان  مسوؤولية

كمال األحلية، و كلما كان  مسووؤوليته محدودة في حدود ما سوواحم به في رأسوومالها فال يشوووترط فيه كمال 

  األحلية.

 ، فدنه يقتضي التمييز بين ثالث حاا  بالنسبة لوضعية القاصر و

 38الرشوود القانوني الذ  حو ر الوصووول لسوون ، يجب على القاصوومن مدونة األسرررة 902فطبقا للمادة 

 عدم إصابته بس  عار  من عوار  األحلية المنصوق عليها في حذا القانون. سنة و

بناا على طلب منه أو من نائبه  سرررنة 61ترشررريد القاصرررر من طرف المحكمة بعد بلو   سرررن أو قد يتم 

بترشويدع إا إذا ظهر  فيه عالمة الرشود، فيكتسب بذلى أحلية إدارة أمواله  ةالشورعي، و ا تحكم المحكم

و حماية  ، و بذلى انضووومامه لشوووركة تجارية التي يكتسوووب فيها الشوووريى صوووفة تاجر.7و التصووورف فيها

لألغيار المتعاملين مع الصوو ير الذ  تم ترشوويدع يجب أن يقيد ارذن بااتجار الممنوح له و كذلى ترشوويدع 

 8سجل التجار .في ال

)و حو القاصوور الذ   القاصررر المونون ل فسمام ارشووكال بخصوووق وضووعية  ،بالنسرربة للصرراير الممي و 

و مدى أحقيته اانضووووومام في عقد سووووونة على خالف الحالة األولى المتعلقة بالترشووووويد(،  31يبلغ أقل من 

من أمواله قصووود التجربة، و يصووودر حذا  بتسووولم جزا   يمكن أن يؤذن لهحذا األخير شوووركة تجارية، فدن 

ارذن من الولي أو القاضوووي المكلف بشوووؤون القاصووورين بناا على طلب الوصوووي أو المقدم أو الصووو ير 

 . 9المعني باألمر

، فيمكن للقاصر سواا بلغ سن التمييز أم لم بالنسوبة لشوركة المساحمة و شركة ذا  المسؤولية المحدودة -

 مساحما فيها أو شريكا موصيا في شركا  التوصية عن طريق نائبه الشرعي. يبل ها أن يصبغ شريكا أو

و ا يجوز للوصووي أو المقدم المسوواحمة بجزا من مال المحجور في شووركة مدنية أو تجارية أو اسووتثمارع 

  10في تجارة أو مضاربة إا بعد الحصول على إذن من القاضي المكلف بشؤون القاصرين.

من ق ل ع ، يمنع قيام شركة بين القاصر و بين نائبه القانوني و لو كان  383وطبقا لمقتضويا  الفصل 

 . 11القاصر مسذونا بممارسة التجارة 

سواا تعلق األمر بالدولة أو الجماعا  الترابية و المؤسسا   أما فيما يتعلق بسحلية أشخاق القانون العام،-

 ن تحدد ذلى .العامة ، فدن أحلية تعاقدحا تكون خاضعة لنصوق و قواني

                                                           
 من مدونة األسرة. 38المادة  7 

 رة.من مدونة التجا 39طبقا للمادة  8 

 من مدونة األسرة. 002و  001طبقا للمادة  9 

 من مدونة األسرة. 023المادة  10 

 :ق ل ع على أنه  ا يجوز عقد الشركة 383نق الفصل  11 

 بين األب وابنه المشمول بوايته؛ -أوا 

 الوصي والقاصر إلى أن يبلغ حذا األخير رشدع ويقدم الوصي الحساب عن مدة وصايته ويحصل إقرار حذا الحساب؛ بين -ثانيا 

 .بين مقدم على ناقق األحلية أو متصرف في مؤسسة خيرية وبين الشخق الذ  يدير أمواله ذلى المقدم أو المتصرف -ثالثا 

 األحلية من أبيه أو مقدمه ا يكفي لجعله أحال لعقد الشركة مع أحدحما. ارذن في مباشرة التجارة الممنوح للقاصر أو لناقق
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)الرجوع ألنواع  للشررررركات التي تقوى علع ااعتبار الشرررر صرررري ةبالنسرررربو في المقابل، يمنع خاصووووة 

 المهن أن يكون أحد شركائها موظفون عموميون  أصحاب الشركات التي تقوى علع ااعتبار الش صي(

 الحرة و الشركا  المدنية و الجمعيا  و النقابا  على اعتبار أنها تتنافى مع ممارسة التجارة.

  في )أPériode suspecte   فترة الريبة ة و تقديم حصة في شركة في ككما ا يجوز المشار

  طائلة بطالن تحالحالة التي تكون فيها الشركة متوقفة عن الدفع و مقبلة على تسوية أو تصفية قضائية 

 حذا التقديم.

 الثالث:  المحـــــل المطلب

يشوووترط في المحل أن يكون ممكنا ومعينا ومشوووروعا، وانعدام أحد حذع الشوووروط يؤد  إلى بطالن العقد، 

 .كالتعاقد على المستحيل، أو على ما يحرمه القانون

 اتجاحين ذحب الفقه في تفسيرع إلى ، فقد والمحل  كركن من أركان العقد

 .غر  الشركة. واتجاع آخر يراع في الحصة التي يقدمها الشريىاتجاع أول، يرى المحل في  

غير أننا ونذحب مع ااتجاع األخير في كون المحل في عقد الشووووركة يتمثل بالنشوووواط الذ  تزاوله و الذ  

تعمل الشووركة على و بالتالي فهو ذلى  المشووروع الذ  سوو ،12يجب أن يذكر في النظام األسوواسووي للشووركة

أما القول في كونه حصوة الشوريى، فيؤد  إلى تنوع المحل حسوب نوع الحصة في الوق  الذ   تحقيقه . 

 يفتر  أن يكون موحدا في العقد الواحد. 

كما يقتضي في المحل أن يخضع للضوابط التي نق عليها القانون، إذ حناى بع  األنشطة التي ا يمكن 

يمنع ممارسة  21-5من قانون  44المادة ين، فعلى سوبيل المثال بصريغ نق ممارسوها إا في إطار مع

بع  األنشطة كما حو الحال بالنسبة للقطاع البنكي، القر ، ااستثمار، التسمين، الرسملة و اادخار، أن 

 .13تمارش في شكل شركة ذا  المسؤولية المحدودة و إنما يجب أن تتخذ شكل شركا  مساحمة

 السـبــب  الرابع: المطلب

من ق ل ع على أنه  ينب ي أن يكون لكل شركة غر  مشروع. وتبطل بقوة القانون  382نق الفصل  

 14كل شركة يكون غرضها مخالفا لألخالق الحميدة أو للقانون أو للنظام العام . 

                                                           
 .2.31من قانون رقم  22و 2،09و المادة  32-32من قانون  0المادة  12 

المحدودة من شووخق أو أكثر ا يتحملون الخسووائر  المسوؤولية الشووركة ذا  تتكون   ما يلي  31-2من قانون  33 جاا في المادة 13 

 حصصهم. حدودسوى في 

 .. المسؤولية المحدودة. ذا  وشركا  القر  وااستثمار والتسمين والرسملة واادخار أن تتخذ شكل الشركة البنكية يجوز للشركا  ا

 من ق ل ع. 12إلى  10الرجوع كذلى للمادتين  14 
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، 15اقد عو المقصوود بالسوبب في المفهوم الحديث الذ  أخذ به المشرع ال ربي حو الباعث و الدافع الى الت

و من ثم فدن السوبب في عقد الشركة حو ال اية التي اجتمع من أجلها المؤسسون و رغبوا في تحقيقها من 

 16وراا تسسيش الشركة.

، فدنه وإذا كان القانون يتطلب أن يكون النشووووووواط الذ  تزاوله الشوووووووركة و للتمييز بين السوووووووبب و المحل

تعاقد . فعندما يتقرر بطالن الشووووركة لقيامها على مشووووروعا، فدن ركن السووووبب ينصووووب على الدافع إلى ال

 17است الل محل للدعارة فذلى لعدم مشروعية المحل و ليش السبب. 
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