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 اًيؼام اًلاهوين ٌَخاحص: اًفطي اًثاين

منا انخفى ابلإشارت                        مل ًلم املرشع امللصيب تخـًصف اًخاحص تيص كاهوين رصحي، واإ

ا لندساة ضفة اتحص، ابلإضافة اإىل الاًزتاماث اًلاهوهَة اًيت ًَزتم  اإىل اًرشوط اًواحة ثوفُص

 .هبا ُشا الأذري مىت ثحدت هل ُشٍ اًطفة

وؿىل ُشا الأساس س يلسم ُشا اًفطي اإىل مدحثني خنطص الأول ًرشوط اندساة ضفة 

 . اًخاحص واملححر اًثاين لًزتاماث اًخاحص

 رشوط اندساة ضفة اًخاحص: املححر الأول

         اإن اندساة اًشرص ًطفة اتحص ٌس خوحة ذمارس خَ لأحس الأوشعة اًخجاًرة
1

 املشار 

ٍهيا ؿىل سخِي املثال ابملادثني اًسادسة واًساتـة من مسوهة اًخجارت بأو لإحسى الأوشعة املٌلزةل  اإ

ًِا نٌل تًَت ذكل املادت اًثامٌة من هفس املسوهة وذكل ؿىل وخَ الاؾخَاد والاحرتاف، مؽ الأذش 

تـني الاؾخحار وحوة ذمارسة اًشرص ًِشا اًًشاط ابمسَ وحلساتَ اخلاص، ابلإضافة اإىل 

 ...وحوة متخـَ ابلأََُة اًخجاًرة

 ذمارسة الأؾٌلل اًخجاًرة ؿىل وخَ الاؾخَاد بأو الاحرتاف: املعَة الأول

ًلس اؾمتسث مسوهة اًخجارت اًلسمية ؿىل وحوة احرتاف اًشرص لأحس الأؾٌلل اًخجاًرة ورشط 

بأسايس لندساة ضفة اًخاحص، يف حني جنس بأن املرشع امللصيب من ذالل مسوهة اًخجارت احلاًَة 

و الاؾخَاد، وتشكل كس ثوسؽ  بأضاف رشظا ب دص لندساة ضفة اًخاحص اإىل خاهة الاحرتاف ُو

املرشع يف اإضحاغ ضفة اًخاحص ؿىل لك من كام ابملٌلرسة الاؾخَادًة بأو الاحرتافِة لأحس الأوشعة 

                                                           
1
كما تمت اإلشارة إلٌه ) المراد بممارسة األعمال التجارٌة تلك األعمال التً تعتبر كذلك لقٌام الشخص بها بصفة انفرادٌة، أما األنشطة التجارٌة فهً  

 .  تلك األعمال التً تمارس فً إطار المقاولة (سابقا
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اًخجاًرة الأضََة امليطوص ؿَهيا يف مسوهة اًخجارت وذكل يف ملذضَاث املادثني اًسادسة 

 ..واًساتـة واملادت اًثامٌة

ورمغ بأن املرشع امللصيب مل ًلم تخـًصف الاؾخَاد والاحرتاف املفضَان اإىل اندساة ضفة اًخاحص، 

اًشرص ًٌَشاط اًخجاري لأنرث من مصت ومن وكت  فميىن اًلول بأن امللطود ابلؾخَاد مزاوةل

و ما ل ٌشرتط مـَ الاهخؼام يف ذمارسة اًًشاط ًخحلق رشط  ل دص ًوو تطفة مذلعـة، ُو

الاؾخَاد، وجتسر الإشارت ُيا  اإىل بأن املرشع مل حيسد ؿسد املصاث اًيت جية بأن حىصر فهيا ذمارسة 

اًًشاط واًيت ًخحلق مـِا  رشط الاؾخَاد، وتشكل ًحلى ثلسٍص زحوث الاؾخَاد من ؿسمَ           

يف ُشٍ احلاةل من ادذطاص اًلضاء وحسٍ وذكل حسة هوع اًًشاط املٌلرس من كدي اًشرص 

 .مؽ الأذش تـني الاؾخحار لك حاةل مـصوضة ؿىل احملوكة ؿىل حست

يف حني ًلطس ابحرتاف الأؾٌلل اًخجاًرة ثوحَِ اًًشاط تطفة اؾخَادًة ٌَلِام تـمي مـني       

و ما ًفِس بأن الاحرتاف يف اًـمي ٌشمي الاؾخَاد . وؿىل وخَ اًخىصار من بأخي حتلِق اًصحب ُو

يف املٌلرسة واًـىس كري حصَح، ذكل بأن اًشرص كس ًلوم ابًـمي ؿىل سخِي الاؾخَاد دون  

 .  بأن ًطي اإىل درخة الاحرتاف

وجتسر الإشارت اإىل بأن املرشع مل ٌشرتط يف اًًشاط املزاول ؿىل وخَ الاؾخَاد بأو الاحرتاف     

بأن ٌشلك اًـمي اًصئُيس ٌَلامئ تَ، حبَر ميىن بأن ٍىون معال اإضافِا ًلوم تَ اًشرص             

ل بأهَ حسد ملذضَاث كاهوهَة مذـَلة مبيؽ بأو حؼص ذمارسة الأوشعة  اإىل خاهة بأوشعة بأدصى، اإ

اًخجاًرة ؿىل تـظ الأشزاص نٌل ُو الأمص يف حاةل اًخيايف ابًًس حة ملوػفي الإداراث اًـمومِة
2
 

                                                           

  
 11 تخارخي 2372ثشبأن اًيؼام الأسايس اًـام ٌَوػَفة اًـمومِة املًشور ابجلًصست اًصمسَة ؿسد  (1958 فرباٍص 24 ) 1377 شـحان 4 اًطادر تخارخي 1.58.008هص اًؼِري اًرشًف رمق     2

مؽ مصاؿات الأحاكم اًدرشًـَة امليافِة اخلاضة تحـظ اًَِئاث، مييؽ ؿىل املوػف بأن ٍزاول تطفة رميَة بأي وشاط حص بأو اتتؽ : " نٌل مت ثـسًهل يف فطهل اخلامس ؾرش ؿىل ما ًًل  1958بأجًصي 

 :ٌَلعاع اخلاص ًسر ؿَََ دذال هَفٌل اكهت ظحَـخَ، حتت ظائةل املخاتـة اًخبأدًخِة، ابس خثٌاء

ل مبوافلة رئُس  جناز الأؾٌلل اًـَمَة والأدتَة واًفٌَة واًصايضَة رشًعة بأل ًعلى ؿَهيا اًعاتؽ اًخجاري ول جيوز ٌَموػف املـين بأن ًشهص ضفذَ الإداًرة مبياس حة ورش بأو ؾصض ُشٍ الأؾٌلل اإ  اإ

 الإدارت اًخاتؽ ًِا؛

 .اًخسٌرس واخلرباث والاسدشاراث وادلراساث، رشًعة بأن متارس ُشٍ الأوشعة تطفة ؾصضَة وملست حمسدت وبأل ًعلى ؿَهيا اًعاتؽ اًخجاري

ِا املوػف ثمت بأزياء بأوكاث اًـمي  دارثَ اذلي ميىٌَ الاؿرتاض مىت ثحني هل بأن الأوشعة اًيت ٍزاًو ل تـس ثلسمي ثرصحي تشكل ًصئُس اإ ول جيوز ٌَموػف الاس خفادت من ُشٍن الاس خثٌاءٍن اإ

ىل ثحـَة كاهوهَة كري اًخحـَة اًلاهوهَة ًوػَفَ اًـمويم بأو جتـهل يف وضـَة مذيافِة مؽ ُشا اًوػَف  ...اًيؼامِة بأو ختضـَ اإ
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بأو الأشزاص املزاًوني ٌَمِن اخلاضة اكحملامات بأو الأظحاء بأو املِيسسني بأو اخلرباء، ونشا حاةل 

سلوط بأََُة اًشرص يف ذمارسة اًـمي اًخجاري مبوحة حنك كضايئ مييـَ من ذكل، نٌل ميىن 

بأن ٍىون سخة احلؼص بأو امليؽ راحؽ اإىل وحوة احلطول ؿىل اإذن ساتق خبطوص ذكل          

 .من هجاث خمخطة ظحلا ٌَلاهون نٌل ُو الأمص ابًًس حة ٌَطَادةل

وكس حيسج بأن ٍزاول اًشرص وشاظا جتاراي اإىل خاهة رميخَ رمغ وحود حاةل امليؽ، ويف ُشا 

اًوضؽ ًمت حصثُة الأثص اًلاهوين يف اندساتَ ًطفة اتحص رمغ وحودٍ يف حاةل احلؼص وذكل تياء 

ًـخرب اتحصا لك خشص اؾخاد : "  من مسوهة اًخجارت واًيت ورد فهيا11ؿىل ملذضَاث املادت 

قفال ثوكِؽ اجلزاء "ذمارسة وشاط جتاري رمغ وكوؿَ يف حاةل احلؼص بأو اًسلوط بأو اًخيايف ، دون اإ

 .اًـلايب ؿَََ خملاًفذَ ٌَلواهني امليؼمة حلاةل امليؽ وحؼص ذمارس خَ ٌَخجارت

ٍووكن اًسخة وراء اإضحاغ ضفة اًخاحص من كدي املرشع ؿىل اًشرص املٌلرس ًٌَشاط اًخجاري 

رمغ وحودٍ يف حاةل امليؽ وابًخايل اإدضاؿَ لأحاكم وملذضَاث اًلاهون اًخجاري اًيت ثعحق               

ؿىل اًخجار يف اسددـاد احذجاخَ تـسم اندساة ضفة اًخاحص واًخحَي من املسؤوًَاث املرتثحة  

                                                                                                                                                                                                 
ىل بأهَ مييؽ ؿىل لك موػف رمٌل اكهت وضـَخَ، بأن حىون هل، مدارشت بأو تواسعة ما بأو حتت بأي امس اكن، يف ملاوةل موضوؿة حتت : " يف حني بأشار اًفطي اًسادس ؾرش من هفس اًؼِري اإ

ٍهيا بأو ؿىل اثطال هبٌل، مطاحل من شبأهنا بأن متس حبًصخَ  .".مصاكدة الإدارت بأو املطَحة اًيت ًًمتي اإ

 املخـَق تخـسًي اًلاهون امليؼم ملِية احملامات واملًشور ابجلًصست 28.08 تدٌفِش اًلاهون رمق 2008 بأنخوجص20 املوافق ل 1429 من شوال 20 اًطادر يف 01.08.101نٌل تني اًؼِري اًرشًف رمق 

ثدٌاىف رمية احملامات مؽ لك وشاط من شبأهَ بأن ميس ابس خلالل احملايم واًعحَـة : "  ابملادت اًساتـة4044 يف اًطفحة ؿسد 2008 هوهرب 6 املوافق ل 1429 ذو اًلـست 7 تخارخي 5680اًصمسَة ؿسد 

 :احلصت ٌَمِية وذاضة

 لك هوع من بأهواع اًخجارت ، سواء زاوهل احملايم مدارشت بأو تطفة كري مدارشت، -1

 كري بأهَ ميىن ٌَمحايم اًخوكِؽ ؿىل الأوراق اًخجاًرة لأقصاضَ املسهَة؛

ا، بأو رشًم يف رشنة اًخضامن؛ -2 دارهتا امليخسة، بأو مسرُي  رمام مسٍص رشنة جتاًرة وحِس، بأو ؾضو جمَس اإ

ا من املِن احلصت الأدصى، سواء زواًِا احملايم ، مدارشت بأو تطفة كري مدارشت؛ -3  رمية وهَي الأؾٌلل، وكرُي

 وػَفة حماسة ومجَؽ اًوػائف املبأحورت؛ -4

 .مجَؽ اًوػائف الإداًرة واًلضائَة -5

  . ًخـصض ٌَـلوابث اًخبأدًخِة لك حمام ًوخس يف حاةل ثيايف

 واملًشور  1.15.262 اًعة اًطادر تدٌفِشٍ اًؼِري اًرشًف رمق  رمية املخـَق مبزاوةل10.94اًلاهون رمق املادت اًثاهَة من ؿىل ملذضَاث يف حني ٍصحىز مٌؽ مزاوةل اًخجارت ابًًس حة ًلأظحاء 

 : بأن خاء فهيا حِر، 2573 يف اًطفحة ؿسد 1996 هوهرب 21 موافق 1417 رحة 9 تخارخي 4432ابجلًصست اًصمسَة ؿسد 

ا وشاظا جتاراي ل جيوز تبأي حال من الأحوال وتبأي ضفة من اًطفاث بأن  رمية اًعة" - ، ميارسِا اًعحُة جمصدا من لك ثبأزري وازؿَ فهيا معهل ومـصفذَ ومضرٍي متارس ابؾخحاُر

 . ".وبأذالكَ املِيَة

حساج َُئة املِيسسني املـٌلًرني اًوظيَة، اًطادر تدٌفِشٍ اًؼِري 016.89 من اًلاهون رمق 18 نٌل بأنسث ُشا امليؽ ابًًس حة ٌَمِيسسني املـٌلًرني املادت   املخـَق مبزاوةل رمية اًِيسسة املـٌلًرة واإ

 : ، حِر خاء فهيا2043 اًطفحة 20/10/1993 تخارخي 4225واملًشور ابجلًصست اًصمسَة ؿسد   (1993 سخمترب 10 )1414 من رتَؽ الأول 22 تخارخي 1.92.122اًرشًف رمق 

 .ثدٌاىف مزاوةل رمية اًِيسسة املـٌلًرة يف اًلعاع اخلاص مؽ مجَؽ اًوػائف اًـامة كري الاهخزاتَة يف مطاحل ادلوةل بأو ادلاؿاث احملََة بأو املؤسساث اًـامة" - 

 " . وثدٌاىف نشكل مؽ مزاوةل رمية ملاول بأو ضياؾي، مورد ملواد بأو بأش َاء جس خزسم يف اًحياء 
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يف ذمذَ جتاٍ اًلري، ابلإضافة اإىل حٌلًة حلوق املخـامَني مـَ سواء  اكهوا جتارا بأو بأشزاضا 

 .ؿادًني

وجتسر الإشارت اإىل بأن اًوضؽ ل خيخَف ؾٌل س حق ذهٍص ابًًس حة ٌَشرص اذلي ميارس اًخجارت 

ثشلك مس خرت بأو ابس خزسام امس خشص ب دص لإدفاء ضفذَ ًىوهَ ذميوع من ذمارسة اًخجارت،         

ذ اؾخرٍب اًفلَ واًلضاء  بأو لأهَ ٍصقة يف اإدفاء هفسَ ؾن اًلري، فالأمص س َان يف ُشٍ احلاةل اإ

 .مىدس حا ًطفة اتحص ًوو مل جشلك اًخجارت رميخَ اًصئُس َة رمغ احرتافَ اًلِام هبا تعصق رسًة

ُشا ابلإضافة اإىل بأن اًفلَ اؾخرب اًشرص اًؼاُص واذلي مت جسزرٍي ملٌلرسة اًخجارت حلساة 

ن مل حىن اًخجارت رميخَ، وذكل حٌلًة مٌَ ٌَلري املخـامي مـَ ودؾٌل  اًخاحص املس خرت تسورٍ اتحصا واإ

 . ًالئامتن ونشا لس خلصار املـامالث اًخجاًرة

 ذمارسة اًشرص ًٌَشا ط اًخجاري ابمسَ وحلساتَ اخلاص: املعَة اًثاين

ابلإضافة اإىل ذمارسة اًشرص ًلأوشعة اًخجاًرة ؿىل وخَ الاؾخَاد بأو الاحرتاف من بأخي 

اندساة ضفة اتحص، جية بأن ًلوم اًشرص مبٌلرسة ُشٍ الأوشعة ابمسَ وحلساتَ اخلاص هؼصا 

 .ًلِام اًخجارت ؿىل الئامتن، والئامتن ؾيرص خشيص ٌس خددؽ مسؤوًَة اًلامئ ابًـمي اًخجاري

ومن ُشا امليعَق ل ًـس من كدي اًخجار من حصتعَ ؿالكة ثحـَة ابًخاحص الأضًل نٌل ُو الأمص 

ابًًس حة ٌَـٌلل واملس خزسمون اذلٍن ٌساؿسون اًخاحص يف بأداء رمامَ، ول ًـخرب نشكل مسٍص 

ما مل ًخـَق الأمص مبسٍص )اًرشنة اًخجاًرة اتحصا لأهَ ًـمي حلساة اًرشنة ل حلساتَ اخلاص 

ذ بأن ُشا الأذري ٍىدسة ضفة اتحص  .  (رشنة ثضامن بأو ثوضَة اإ

 بأََُة مزاوةل اًخجارت: املعَة اًثاًر

اإىل خاهة ذمارسة الأوشعة اًخجاًرة ؿىل سخِي الاؾخَاد بأو الاحرتاف من كدي اًشرص لإضفاء 

ضفة اتحص ؿَََ، ابلإضافة اإىل ذمارس خَ اًخجارت ابمسَ وحلساتَ اخلاص، ٌشرتط نشكل وحوة 
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واملالحغ بأن املرشع امللصيب مل ًسرح رشط . ثوفص اًشرص ؿىل بأََُة ذمارسة اًًشاط اًخجاري

الأََُة يف املادت اًسادسة من مسوهة اًخجارت، مثي ما ُو مـمول تَ يف اًـسًس من اًلواهني  

واًدرشًـاث امللارهة، ٍوصحج تـظ اًفلَ بأن ذكل راحؽ اإىل هون موضوع الأََُة ًيسرح مضن 

و ما ؿرب ؾيَ املرشع امللصيب يف املادت   من اًلسم 12اًلاهون امليؼم ًلأحوال اًشرطَة ُو

اًثاًر امليؼم ًلأََُة اًخجاًرة من اًىذاة الأول املخـَق ابًخاحص من مسوهة اًخجارت واذلي خاء 

حِر تني املرشع "... ختضؽ الأََُة ًلواؿس الأحوال اًشرطَة مؽ مصاؿات الأحاكم اًخاًَة: " فهيا

 وما تـسُا13امللصيب ُشٍ الأحاكم يف املادت 
3

، وتشكل حسد ما حصثحَ ذمارسة اًخجارت من اًزتاماث 

ًفصضِا اًلاهون ؿىل اًخاحص ثخوحة ابلأدص يف بأن ٍىون ابًلا ٌَسن اًلاهوين اذلي مييحَ احلق 

يف ذمارسة اًخجارت وبأل ٍىون ُياك ؿارض من ؾوارض هلص الأََُة بأو اهـسارما مييـَ من ذكل، 

ٌوشلك ذكل ضٌلهة وحٌلًة ٌَخاحص من كدي املرشع من هجة، ونشكل حٌلًة ملطاحل املخـامَني مـَ 

 .   من هجة بأدصى

 انامتل الأََُة: اًفلصت الأوىل

     ابًصحوع اإىل اًلواؿس اًـامة اًواردت مبسوهة الأرست واًيت حَت حمي كاهون الأحوال اًشرطَة 

بأََُة وحوة وبأََُة بأداء، بأََُة وحوة ويه الأََُة اًيت ثثخت : ساتلا، جنس بأن الأََُة هوؿان

ٌَشرص مٌس ولدثَ اإىل حني ذماثَ
4

 ، وبأََُة بأداء ويه ضالحِة اًشرص ٌَلِام ابًخرصفاث

اًلاهوهَة ؿىل وخَ رشؾي وحصَح
5

، ٌوشرتط لندساة اًطفة اًخجاًرة بأن ٍىون اًشرص اكمي 

الأََُة مدسئَا، وانامتل الأََُة يف اًدرشًؽ امللصيب ٍىون تحَوغ اًشرص سن اًصشس اًلاهوين 

 من مسوهة الأرست209 س ية مشس َة اكمةل وذكل حسة ملذضَاث املادت 18واملمتثي يف 
6

                 
                                                           

3
 ربٌع األول 15 بتارٌخ 1.96.83 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌف رقم 15.95 من القانون رقم 17 إلى المادة 13أي من المادة -  

 .2187، ص 1996 أكتوبر 3 بتارٌخ 4418، والمنشور بالجرٌدة الرسمٌة عدد 1996 موافق فاتح أغسطس 1417

4
أهلٌة الوجوب هً صالحٌة الشخص الكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التً ٌحددها القانون، وهً مالزمة له طول : "  من مدونة األسرة207المادة - 

 ".حٌاته وال ٌمكن حرمانه منها

أهلٌة األداء هً صالحٌة الشخص لممارسة حقوقه الشخصٌة والمالٌة ونفاذ تصرفاته، وٌحدد القانون شروط اكتسابها : " من مدونة األسرة208المادة  - 5

 ".وأسباب نقصانها أو انعدامها

 ". سنة شمسٌة كاملة18سن الرشد القانونً : "  من مدونة األسرة209جاء فً المادة  - 6
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من دون بأن ٍىون كس اؿرتضِا ؿارض من ؾوارض الأََُة، بأما ابًًس حة ٌَملارتة اٍهيود فِم 

 . خيضـون ًلواؿس الأََُة اًيت ًلصرُا كاهون بأحواهلم اًشرطَة

وكس بأكص املرشع امللصيب رشط الأََُة ًىون ذمارسة اًـمي اًخجاري ًخعَة تـظ اًيضج 

واًخحرص، ابلإضافة اإىل احليىة واًخجصتة يف جمال املال والأؾٌلل، ُشا اجملال اذلي حتفَ خماظص 

هَ مييؽ مدسئَا           ؿسًست كس ل ًلوى من مل حىمتي بأََُخَ ؿىل مواهجهتا وختعي ضـاهبا، وذلكل فاإ

 . ؿىل اًلارصٍن وؿسميي الأََُة بأن ٍمتخـوا ابًطفة اًخجاًرة وابًخايل ذمارسة اًخجارت

 اهـسام الأََُة بأو هلطاهنا -

ما ًطلص س يَ بأو لإضاتخَ جبيون بأو فلسان اًـلي        ثيـسم الأََُة يف اًشرص اإ
7

 فاًطلري 

كري املمزي ونشا اجمليون ًُس هلٌل احلق يف اًخرصف يف بأمواهلٌل فدالأحصى مزاوةل اًًشاط 

ذا زاول بأوشعة جتاًرة فِيي ثـخرب بأوشعة ابظةل ول حىس هبٌل اًطفة اًخجاًرة  اًخجاري، وؿَََ فاإ

 . رمٌل اكهت درخة اًيفؽ اًيت حٌاُا لك مهنٌل

ذا اكن املرشع كس فصق تني ؿسمي الأََُة وانكطِا، حِر اسددـس الأول من ذمارسة اًخجارت  واإ

هَ كس مزي ابًًس حة ٌَلارص من  و اذلي مل ًمت تـس :هجة بأوىلهنائَا، فاإ  تني اًطلري كري املمزي ُو

ل اؾخربث ثرصفاثَ  (12)سن  ، حِر ل ميىٌَ ذمارسة اًخجارت هنائَا واإ اًثاهَة ؾرش من معٍص

 ازين ؾرش س ية، بأي اًلارص 12لقَة نٌل بأرشان اإىل ذكل بأؿالٍ، وتني اًطلري املمزي اذلي بأمت 

اذلي ل زال مل ًحَف سن اًصشس اًلاهوين، ُشا الأذري اذلي كس ًبأذن هل مبٌلرسة اًخجارت يف حزء 

ما تياء             من بأمواهل كطس الادذحار مىت مسح هل تشكل اًلايض امللكف ثشؤون اًلارصٍن، اإ

 226 مللذضَاث املادت الإذنخيضؽ ُشا ؿىل ظَة من اًويص بأو امللسم بأو حىت اًلارص هفسَ، و

 :من مسوهة الأرست اًيت ورد فهيا بأهَ
                                                                                                                                                                                                 

 
7
 : ٌعتبر عدٌم أهلٌة األداء: "  من مدونة األسرة على217 تنص المادة  

 الصغٌر الذي لم ٌبلغ سن التمٌٌز؛: أوال -
 .المجنون وفاقد العقل: ثانٌا -
 .ٌعتبر الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكٌفٌة متقطعة، كامل األهلٌة خالل الفترات التً ٌؤوب عقله فٌها -
 ."الفقدان اإلرادي للعقل ال ٌعفً من المسؤولٌة -
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. بأن ًدسمل حزءا من بأمواهل لإدارهتا تلطس الادذحار  ميىن ٌَطلري املمزي"

            ًطسر الإذن من اًويل بأو تلصار من اًلايض امللكف ثشؤون اًلارصٍن تياء ؿىل ظَة

.  من اًويص بأو امللسم بأو اًطلري املـين ابلأمص

ًلاء كصار الإذن ابًدسَمي تعَة من اًويص بأو امللسم         ميىن ٌَلايض امللكف ثشؤون اًلارصٍن اإ

ذا زخت سوء اًخستري يف الإدارت املبأذون هبا ًـخرب احملجور اكمي الأََُة . بأو اًيَاتة اًـامة بأو ثَلائَا اإ

  ".فامي بأذن هل ويف اًخلايض فَِ

ُشا مؽ مصاؿات ملذضَاث اًلاهون اًخجاري فامي ًخـَق توحوة ثلَِس ُشا الإذن ابًسجي اًخجاري 

جية بأن ًلِس الإذن ابلجتار املميوخ ٌَلارص ونشا : "  مٌَ واًيت خاء فهيا13نٌل ورد يف املادت 

."اًرتش َس امليطوص ؿَهيٌل يف كاهون الأحوال اًشرطَة يف اًسجي اًخجاري
8
  

ذا اكن اًلارص املبأذون   وابًصمغ من ُشا الاس خثٌاء فاإن مسوهة اًخجارت مل حتسد جىِفِة رصحية ما اإ

ن كال تـظ اًفلَ ابسددـاد اًطفة  هل مبزاوةل اًًشاط اًخجاري ٍىدسة اًطفة اًخجاًرة بأم ل، واإ

ق اكُهل ابلًزتاماث اًلاس َة اًيت ثلؽ              اًخجاًرة ؾن اًلارص املبأذون هل ابًخجارت حىت ل ٍُص

هَ ًـخرب يف ُشٍ احلاةل يف حنك اًشرص اًاكمي  ذا انل اًلارص اًرتش َس فاإ ل اإ ؿىل اًخجار، اٌَِم اإ

لؽ ؿَََ ما ًلؽ ؿىل ُشا الأذري  .الأََُة كاهوان ًو

، تني اًلارص اذلي تَف سن اًسادسة ؾرش ومل ًمت تـس سن اًصشس احملسد كاهوان، ومن هجة اثهَة

ذ ٍىدسة ضفة  حِر ميىٌَ جسمل بأمواهل لكِا ومزاوةل اًخجارت شبأهَ يف ذكل شبأن اكمي الأََُة، اإ

اًخاحص مىت مارس الأوشعة اًخجاًرة ؿىل وخَ الاؾخَاد بأو الاحرتاف ولك ذكل مرشوط 

ذ بأؾعى املرشع احلق ٌَلضاء يف حصش َس اًلارص اًحاًف  حبطوهل ؿىل اًرتش َس من كدي احملوكة، اإ

 من مسوهة الأرست 218سن اًسادسة ؾرش مىت بأوس مٌَ اًلايض رشسا، وذكل مبوحة املادت 
                                                           

8
ال ٌجوز للوصً أو المقدم أن ٌستثمر أموال القاصر فً التجارة إال بعد الحصول على إذن خاص              : "  من القانون التجاري أنه14 كما بٌنت المادة  

 .من القاضً وفقا لمقتضٌات قانون األحوال الشخصٌة
 .ٌجب أن ٌقٌد هذا اإلذن فً السجل التجاري للوصً أو المقدم 

فً حالة فتح مسطرة التسوٌة أو التصفٌة القضائٌة بسبب سوء تسٌٌر الوصً أو المقدم ٌعاقب المعنً منهما بالعقوبات المنصوص علٌها فً القسم الخامس 
 ." من الكتاب الخامس من هذا القانون
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، خاز هل بأن ًعَة من احملوكة : " ... واًيت خاء فهيا ذا تَف اًلارص اًسادسة ؾرش من معٍص اإ

 .حصش َسٍ

ذا  ميىن ٌَيائة اًرشؾي بأن ًعَة من احملوكة حصش َس اًلارص اذلي تَف اًسن املشهورت بأؿالٍ، اإ

 .بأوس مٌَ اًصشس

دارهتا واًخرصف فهيا،  ًرتثة ؾن اًرتش َس جسمل املصشس لأمواهل واندساتَ ًلأََُة اًاكمةل يف اإ

 .وثحلى ذمارسة احللوق كري املاًَة ذاضـة ٌَيطوص اًلاهوهَة امليؼمة ًِا

ذا ثخر ٌَمحوكة رشسٍ تـس اختاذ الإحصاءاث  ل اإ ويف مجَؽ الأحوال ل ميىن حصش َس من ذهص، اإ

 ." اًرشؾَة اًالزمة

قفال حالث سلوط الأََُة واًيت هؼمِا املرشع من ذالل  ىل خاهة ما ذهص بأؿالٍ ل جية اإ واإ

مسوهة اًخجارت ونشا كواؿس اًلاهون اجليايئ، وجسلط الأََُة اًخجاًرة ؾن اًخاحص مبلذىض ضسور 

 من مسوهة اًخجارت751حنك من احملوكة نٌل ُو مدني يف املادت 
9

ذ جية بأل ثلي مست اًسلوط   اإ

ماكهَة مزاوةل احملىوم ؿَََ ًوػَفة اهخزاتَة ظَةل ُشٍ  و ما ًًذج ؾيَ ؿسم اإ ؾن مخس س يواث ُو

ًلاء حنك سلوط الأََُة اًخجاًرة ؾيَ ونشا ؿسم بأََُة  ؾفائَ بأو اإ املست، ما مل ًطسر حنك ابإ

 .ذمارس خَ ًوػَفة معومِة اهخزاتَة

 جملموع الأفـال 754 اإىل 745 واملواد من 740ًولس ثـصضت مسوهة اًخجارت من ذالل املادت 

الإحصامِة اًيت كس ًلوم هبا اًخاحص بأو احلصيف واًيت ثؤدي اإىل سلوط الأََُة اًخجاًرة ؾيَ، نٌل 

                                                           
 : من مدونة التجارة على أنه 751 نصت المادة  9

تم الحكم علٌه ذاتً كل شخص  األهلٌة وٌشمل عدم. بسقوط األهلٌة التجارٌة الحرمان من ممارسة وظٌفة عمومٌة انتخابٌة القاضً عن الحكم ٌترتب     " 
 .باألمر القانون، ابتداء من اإلشعار الذي توجهه السلطة المختصة إلى المعنً بقوة وٌسري مفعول عدم األهلٌة،. بالتصفٌة القضائٌة

 .سنوات وظٌفة عمومٌة انتخابٌة ناجمة عن حكم بالتصفٌة القضائٌة فً خمس ممارسة مدة عدم أهلٌة تحدد

 ." ٌنشر الحكم القاضً بعدم األهلٌة فً الجرٌدة الرسمٌة
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 حلاةل سلوط الأََُة اًخجاًرة وـلوتة اإضافِة756تًَت من ذالل املادت 
10

، ُشا ابلإضافة         

 :  من اًلاهون اجليايئ امللصيب واذلي خاء ف87َِاإىل امليؽ من مزاوةل اًخجارت امللصر يف اًفطي 

          ًخـني احلنك ابمليؽ من مزاوةل رمية بأو وشاط بأو فن يف حق احملىوم ؿَهيم من بأخي حٌاًة"

         بأو حٌحة، ؾيسما ًخخني ٌَمحوكة بأن اجلصمية املصحىدة ًِا ؿالكة مدارشت مبزاوةل املِية بأو اًًشاط 

ة خيىش مـِا بأن ًطحح احملىوم ؿَََ، اإن ُو متادى ؿىل مزاوةل  بأو اًفن وبأهَ ثوخس كصائن كًو

         وحينك هبشا امليؽ ملست. ذكل، دعصا ؿىل بأمن اًياس بأو حصهتم بأو بأذالكِم بأو ؿىل مسدصاهتم

            وحتسة ُشٍ املست . ل ميىن بأن ثفوق ؾرش س يواث، ما مل ًيص اًلاهون ؿىل ذالف ذكل

سوغ بأن ًخضمن احلنك ابملؤاذشت الأمص تدٌفِش ُشا .من اًَوم اذلي ًًهتيي فَِ ثيفِش اًـلوتة  ٌو

 ."اًخستري مؤكذا، ابًصمغ من اس خـٌلل بأًة ظًصق من ظصق اًعـن، ؿادًة اكهت بأو كري ؿادًة

 بأََُة الأحٌيب واملصبأت املزتوخة: اًفلصت اًثاهَة

         ملزاوةل اًخجارت الأََُة الأحٌيب اكمي  ًـخرب":  من مسوهة اًخجارت بأه15َتًَت املادت 

               س يا بأؿىل ذما ًفصض  س ية اكمةل ًوو اكن كاهون خًسُذَمثاهَة ؾرشيف امللصة تحَوكَ 

"ُو مٌطوص ؿَََ يف اًلاهون امللصيب
11

، نٌل بأنس املرشع ؿىل بأن الأحٌيب ل جيوز هل كدي تَوغ 

ذن من رئُس احملوكة اًيت ًيوي ذمارسة اًخجارت تسائصهتا  ل ابإ ُشا اًسن بأن ًخاحص يف امللصة اإ

حىت ًوو اكن كاهون خًسُذَ ًليض تبأهَ راشس، وبأًزمَ تخلَِس ُشا الإذن ابًسجي اًخجاري كدي 

 من هفس املسوهة16رشوؿَ يف ثـاظي اًخجارت حسة ما ثلذضََ املادت 
12

، واملالحغ بأن سن 

من مسوهة اًخجارت كدي ُشا 15ذمارسة اًخجارت ابًًس حة ًلأحٌيب وامليطوص ؿَََ يف املادت 

ًـخرب الأحٌيب اكمي الأََُة ملزاوةل اًخجارت يف امللصة تحَوكَ : " اًخـسًي اكن ًيص ؿىل بأهَ

ؾرشٍن س ية اكمةل ًوو اكن كاهون خًسُذَ ًفصض س يا بأؿىل ذما ُو مٌطوص ؿَََ يف اًلاهون 

ومصد ذكل بأن ُشا اًفطي كس وضؽ يف اًوكت اذلي اكن مـمول فَِ مبلذضَاث مسوهة " امللصيب
                                                           

10
التجارٌة المنصوص علٌه فً الفصل الثانً من الباب األول من هذا القسم كعقوبة إضافٌة  األهلٌة كذلك لسقوط ٌتعرض" :  ما ٌل756ً بٌنت المادة  

 ."من أجل الجرائم المنصوص علٌها فً هذا الفصل المدانون األشخاص

 المتعلق بمدونة التجارة 15.95 من القانون رقم 15 القاضً بتغٌٌر المادة 54.17 أعاله، بمقتضى المادة الفرٌدة من القانون 15تم تغٌٌر المادة - 11   

 جمادى 23 بتارٌخ 6655، الجرٌدة الرسمٌة عدد (2018 فبراٌر 22 )1439 جمادى اآلخرة 5 بتارٌخ 1.18.14الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌف رقم 

  .1438، ص (2018 مارس 12 )1439اآلخرة 
12

ال ٌجوز لألجنبً غٌر البالغ سن الرشد المنصوص علٌه فً القانون المغربً أن ٌتجر إال بإذن            : "  من مدونة التجارة على أنه16  نصت المادة  

 ."من رئٌس المحكمة التً ٌنوي ممارسة التجارة بدائرتها حتى ولو كان قانون جنسٌة ٌقضً بأنه راشد، وبعد تقٌٌد هذا اإلذن فً السجل التجاري
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 س ية 20الأحوال اًشرطَة، واًيت حسدث ب هشاك تَوغ سن اًصشس اًلاهوين ابًًس حة ٌَملارتة يف 

ل بأهَ ورمغ ثلَري سن اًصشس مبوحة مسوهة الأرست اًيت حَت حمي املسوهة  مشس َة اكمةل، اإ

 من مسوهة اًخجارت 15 س ية، فاإن املرشع مل ًلري ملذضَاث املادت 18اًساتلة وذكل تخلََطَ اإىل 

مبا ًخالءم مؽ ُشا اًواكؽ وابًخايل اؾخحار الأحٌيب اكمي الأََُة ملزاوةل اًخجارت يف امللصة تحَوكَ 

ل تحساًة س ية 18سن   .2018 س ية شبأهَ يف ذكل شبأن امللصيب اًاكمي الأََُة اإ

   17يف حني بأؾعى املرشع ٌَمصبأت املزتوخة اكمي احلًصة يف ذمارسة اًخجارت وذكل مبوحة املادت 

ذن         : " من مسوهة اًخجارت اًيت هطت ؿىل بأهَ حيق ٌَمصبأت املزتوخة بأن متارس اًخجارت دون اإ

و ما ًحني بأن ُشٍ احلًصة ثـخرب من اًيؼام اًـام "من زوهجا، ولك اثفاق خماًف ًـخرب لقَا  ، ُو

ول جيوز ثلَِسُا بأو الثفاق ؿىل خماًفهتا، ومصد مٌح املرشع حلًصة املصبأت يف ذمارسة اًخجارت        

يف اًلاهون اًخجاري راحؽ ابلأدص اإىل اس خلالل اذلدم املاًَة ًلك من اًزوح واًزوخة نٌل بأشارث 

اإىل ذكل مسوهة الأرست اًيت بأنسث ؿىل بأن ًلك واحس من اًزوخني ذمة ماًَة مس خلةل          

ؾن ال دص
13

، وهبشا حىون مسوهة اًخجارت كس اسددـسث رشط الإذن املس حق من كدي اًزوح 

شا راحؽ ابلأساس               ملٌلرسة اًزوخة ٌَخجارت ؿىل ؾىس ما اكن ٌس خوحدَ اًلاهون اًلسمي، ُو

دارت بأمواًِا مبا  اإىل مساٍصت املرشع لأحاكم اًرشًـة الإسالمِة اًيت ثـعي املصبأت معَق احلًصة يف اإ

 ...فهيا ذمارسة اًًشاط اًخجاري

  

                                                           
13

لكل واحد من الزوجٌن ذمة مالٌة مستقلة عن ذمة اآلخر، غٌر أنه ٌجوز لهما فً إطار تدبٌر األموال التً : "  من مدونة األسرة أنه49 جاء بالمادة  

 .ستكتسب أثناء قٌام الزوجٌة، االتفاق على استثمارها وتوزٌعها
 .ٌضمن هذا االتفاق فً وثٌقة مستقلة عن عقد الزواج -
 . ٌقوم العدالن بإشعار الطرفٌن عند زواجهما باألحكام السالفة الذكر -
إذا لم ٌكن هناك اتفاق فٌرجع للقواعد العامة لإلثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجٌن وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمٌة  -

 ." أموال األسرة
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 ال اثر املرتثحة ؾن اندساة ضفة اتحص: املححر اًثاين

 

       ٍمتخؽ اًشرص اذلي اندسة ضفة اتحص مبصنز كاهوين ميزٍي ؾن كرٍي من الأشزاص، 

واهعالكا من ُشا املصنز فلس اؿرتف املرشع ٌَخاحص مبجموؿة من احللوق اًيت حصثحط مبٌلرس خَ 

يا سًذعصق يف ُشٍ  ًًشاظَ اًخجاري، وبأوحة يف امللاتي حتمهل جملموؿة من الاًزتاماث، ُو

ادلراسة اإىل الاًزتاماث اًيت وضـِا املرشع ؿىل ؿاثق اًخاحص دون اخلوض يف احللوق اخملوةل هل، 

فدالإضافة اإىل اًزتامَ تفذح حساة تييك سواء اكن ذكل احلساة دلى املطاحل اًرًبسًة بأو دلى 

                306 من مسوهة اًخجارت وملذضَاث املادت 18املؤسساث اًحيىِة وفق ما ُو مدني يف املادت 

من هفس املسوهة، واًيت ثؤنس ؿىل وحوة اًوفاء تني اًخجار يف املـامالث اًخجاًرة ثش َم 

ذا زاد املحَف ؿىل ؾرشت ب لف درمه، فلس بأًزمَ املرشع ابًلِس يف اًسجي  ي اإ مسعص بأو تخحًو

و ما س يخِيَ يف ُشا اًفطي  .  اًخجاري من هجة، ومسىَ حملاس حة مٌخؼمة من هجة بأدصى ُو

 الاًزتام ابًلِس يف اًسجي اًخجاري: املعَة الأول

ًلس اؾخرب املرشع اًلِس يف اًسجي اًخجاري من مضن الاًزتاماث املرتثحة ؿىل ؿاثق 

اًشرص املىدسة ًطفة اتحص، وهؼم ملذضَاث اًشِص يف اًسجي اًخجاري ابًحاة اًثاين               

وابًصحوع اإىل ملذضَاث . 78  اإىل املادت 27من اًىذاة الأول ملسوهة اًخجارت وذكل من املادت 

منا انخفى تخحسًس مىوانثَ يف املادت اًلاهون اًخجاري جنس بأن املرشع مل ًـصف اًسجي اًخجاري  واإ

ًخىون اًسجي اًخجاري من جسالث حمََة وجسي  " : من مسوهة اًخجارت اًيت هطت ؿىل بأه27َ

". مصنزي
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ثسون  ٌرشف ؿَََ اًلضاء،  اًفلَ تبأهَ بأدات رمسَة ٌَشِص والاس خـالموتشكل ؾصفَ تـظ

فَِ اًحَاانث اخلاضة ابلأوضاع املاًَة واًلاهوهَة ٌَخجار، لس امي املخـَلة تعحَـة وشاظِم اًخجاري 

 ٌشلك تشكل وس َةل وما ًـصفَ ُشا اًًشاط من ثعوراث وما ًعصبأ ؿَََ من ثلَرياث، و ُو 

حصاءاث  وذكل ظحلااملخـامَني مـِم،تُهنم وتني بأو  فامي تُهنم ابًًس حة ٌَخجار ًالظالع    ًلواؿس واإ

 ما ميَىوهَ من بأضول جتاًرة، وما  ًُثلي ذمهتم من حتمالث كاهوهَة ُو تشكل ًحنيحمسدت، و

        ُشا فضال ؾن هون اًسجي اًخجاري ًـخرب بأدات مفِست ًصئُس احملوكة اًخجاًرة متىٌَ ،وماًَة

ن ضورت حلِلِة ؾن اًوضـَة الاكذطادًة واملاًَة ٌَمسٍن كدي فذح مسعصت   ...املطاحلةمن حىٍو

 مفا يه بأهواع اًسجي اًخجاري ووػائفَ وما يه الأحاكم املخـَلة تَ؟

 ثيؼمي اًسجي اًخجاري ابمللصة: اًفلصت الأوىل

ًلس رثة املرشع امللصيب اًشِص يف اًسجي اًخجاري مضن كامئة الاًزتاماث اًيت ثلؽ             

ؿىل ؿاثق اًخاحص، وهؼم بأحاكمَ يف مسوهة اًخجارت امللصتَة اًيت تًَت بأن اًسجي اًخجاري ًيلسم 

 . اإىل  جسالث حمََة وجسي مصنزي

ًىرتوين، : "...   من مسوهة اًخجارت بأه27َنٌل تني املرشع يف املادت  حيسج جسي جتاري اإ

ا، وفق  متسم من ذالهل اًسجالث اًخجاًرة احملََة واًسجي اًخجاري املصنزي، اًساًف ذهُص

 بأدانٍ، وذكل ؿرب امليطة الإًىرتوهَة احملسزة مبوحة اًلاهون رمق 31 و28ملذضَاث املادثني 

ًىرتوهَة ومواهحهتا88.17 حساج امللاولث تعًصلة اإ  . املخـَق ابإ

 بأدانٍ، يف اًسجي اًخجاري الإًىرتوين ؿرب 36ثمت اًخلَِساث، امليطوص ؿَهيا يف املادت 

ًىرتوهَة ومواهحهتا  ".امليطة الإًىرتوهَة لإحساج امللاولث تعًصلة اإ
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 ميسم اًسجي اًخجاري احملًل من كدي نخاتة ضحط احملوكة سواء اكهت :اًسجي احملًل

حموكة جتاًرة بأو اتخسائَة
14

، وثياط جصئُس احملوكة رممة مصاكدة ُشا اًسجي سواء تطفة خشطَة  

بأو من كدي اًلايض اذلي ًـَيَ ًَيوة ؾيَ يف ذكل لك س ية
15

، وثمت ُشٍ املصاكدة ؿىل ربأس         

دشلك اًسجي اًخجاري احملًل تسورٍ من ؿست جسالث ويه  :لك شِص، ًو

ًساؾِا : اًسجي اًرتثُيب -1 ُوخيطص لإدراح اًخرصحياث تطورت موحزت حسة حصثُة اإ

دلى نخاتة ضحط احملوكة اخملخطة؛ ُوجسجي ُشٍ اًخرصحياث حتت بأركام 

 جسَسََة  جُتسد يف فاحت ًياٍص من لك س ية؛

دشلك من هوؿني، بأوهلٌل ذاص ابلأشزاص اًعحَـَني، وبأما اًثاين   -2 اًسجي اًخحًََل ًو

ني، وثؼي بأركام اًسجي اًخحًََل مسرتسةل حبَر ل ًمت  فِرطص ًلأشزاص املـيًو

 حرصُا ول جتسًسُا لك س ية؛

ًساع الأهؼمة الأساس َة ٌَرشاكث وحمارض ادلـَاث : جسي الإًساع -3 و جسي ذاص ابإ ُو

ًساع رمق اهعالكا  اًـمومِة ولك اًواثئق واًـلود املخـَلة ابًرشاكث، حبَر ًُـعى ًلك اإ

 من ُشا اًسجي؛

 جسي ثلَِس تَؽ ورُن الأضول اًخجاًرة؛ -4

ن الأدواث ومـساث اًخجِزي؛ -5  جسي  ثلَِس ُر

 جسي احلجوزاث اًخحفؼَة؛ -6

 جسي ؾلود الئامتن الإجياري؛ -7

 .مَف حفغ اًواثئق اخلاضة جلك ملِس ابًسجي اًخجاري احملًل -8

                                                           
14

 إذ تعتبر كتابة محكمة الضبط بالمحاكم التجارٌة هً المختصة فً المدن التً تتواجد بها محاكم تجارٌة فً حٌن تختص كتابة ضبط المحاكم االبتدائٌة  

 .بذلك فً المدن واألقالٌم التً ال تتوفر على محكمة تجارٌة
15

 وتتجلى هذه المراقبة بالنسبة للقاضً سواء كان رئٌس محكمة أو من عٌن لٌنوب عنه فً التحقق من السجالت المضمنة بالسجل التجاري من مثل  

 .السجل الترتٌبً والسجل التحلٌلً فً نهاٌة كل شهر، ومن تم القٌام بترقٌمهما ومن تم توقٌعهما مع وضع طابع المحكمة علٌهما
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ُشا وجتسر الإشارت اإىل بأهَ ل ميىن اًدسجَي بأنرث من مصت  يف ؿست جسالث حمََة بأو يف جسي 

حمًل حتت ؿست بأركام
16

 درمه 5000 و1000، وذكل حتت ظائةل قصامة ماًَة ثرتاوخ ما تني 

 . من مسوهة اًخجارت62حسة ما ثلذضََ املادت 

حلى رئُس احملوكة وحسٍ اخملخص ابًحت يف امليازؿاث املخـَلة ابًخلَِساث يف اًسجي اًخجاري ، ًو

 من مسوهة اًخجارت78ؾن ظًصق اإضساٍر لأوامص وذكل وفق ما ثلذضََ املادت 
17

، ابلإضافة           

اإىل بأحلِخَ يف اإضسار الأوامص اًالزمة ابًدشعَة ؿىل اًخلَِساث املخىصرت يف اًسجالث اًخجاًرة 

 .وامللسمة من كدي خشص واحس

 ميسم اًسجي اًخجاري املصنزي من كدي املىذة امللصيب ٌَمَىِة اًطياؾَة :اًسجي املصنزي

واًخجاًرة
18

ة  و مؤسسة معومِة حمتخؽ ابًشرطَة املـيًو  واذلي ًوخس ملٍص ابدلار اًحَضاء، ُو

والاس خلالل املايل وختضؽ ًوضاًة ادلوةل
19

، ًمت الاظالع ؿَََ من ذالل امليطة الاًىرتوهَة 

ًىرتوهَة ومواهحهتا  .لإحساج امللاولث تعًصلة اإ

ومن تني املِام اًـسًست املس يست ًِشا املىذة فامي ًخـَق ابًسجي اًخجاري سواء امليطوص ؿَهيا 

يف مسوهة اًخجارت
20

 بأو يف اًلاهون رمق 
21

 :  هشهص ما ًًل13.99
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للتسجٌل طابع شخصً، وال ٌجوز ألي ملزم أو شركة تجارٌة أن ٌسجل بصفة رئٌسٌة فً عدة : "  من مدونة التجارة على ما ٌل39ً تنص المادة  

 .ٌقوم القاضً تلقائٌا بالتشطٌبات الالزمةسجالت محلٌة أو فً سجل محلً واحد تحت عدة أرقام، 
ٌجب أن ٌودع طلب التسجٌل لدى كتابة ضبط المحكمة الموجود فً دائرة اختصاصها المقر االجتماعً أو إن تعلق األمر بشخص طبٌعً تاجر إما مقر 

 ."مؤسسته الرئٌسٌة أو مقر مقاولته إن كان مستقال عن المؤسسة المذكورة
17

تعرض المنازعات المتعلقة بالتقٌٌدات فً السجل التجاري أمام رئٌس المحكمة الذي ٌبث بمقتضى : "  من مدونة التجارة على ما ٌل78ً نصت المادة  

 .أمر
 ". تبلغ األوامر الصادرة فً هذا الشأن إلى المعنٌٌن باألمر وفق مقتضٌات قانون المسطرة المدنٌة

18
 فبراٌر 15 الموافق ل 1421 ذي القعدة 09 بتارٌخ 1.00.71 الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌف عدد 13.99 أحدث هذا المكتب بموجب القانون رقم  

 . وما بعدها396 صفحة رقم 2000 مارس 09 الصادرة بتارٌخ 4776م، والمنشور بالجرٌدة الرسمٌة عدد 2000
19

ٌخضع المكتب المغربً للملكٌة : "  المتعلق بإحداث المكتب المغربً للملكٌة الصناعٌة والتجارٌة أنه13.99 من القانون رقم 2جاء فً المادة  -  

الصناعٌة والتجارٌة لوصاٌة الدولة وٌكون الهدف من هذه الوصاٌة ضمان تقٌٌد أجهزته المختصة بمقتضٌات هذا القانون خصوصا ما ٌتعلق منها بالمهام 
 .المسندة إلٌه وبوجه عام السهر فٌما ٌخصه على تطبٌق النصوص التشرٌعٌة والتنظٌمٌة المتعلقة بالمؤسسات العمومٌة

 ."ٌخضع المكتب كذلك لمراقبة الدولة المالٌة المطبقة على المؤسسات العمومٌة وفقا للتشرٌع الجاري به العمل
20

 . من مدونة التجارة33 أنظر المادة  
21

 :  المتعلق بإنشاء المكتب المغربً للملكٌة الصناعٌة والتجارٌة ما ٌلً 13.99 من قانون 3 جاء فً المادة  

 :تناط بالمكتب المغربً للملكٌة الصناعٌة والتجارٌة المهام التالٌة" 
 مسك السجالت الوطنٌة للملكٌة الصناعٌة وتقٌٌد جمٌع العقود المتعلقة بملكٌة سندات الملكٌة الصناعٌة؛- 
مسك السجل التجاري المركزي االلكترونً والمجذة األبجدٌة بالنسبة إلى األشخاص الطبٌعٌٌن والمعنوٌٌن؛ - 
القٌام لحساب الدولة بتدبٌر المنصة اإللكترونٌة إلحداث المقاوالت بطرٌقة إلكترونٌة ومواكبتها، ومسك قاعدة المعطٌات المتعلقة بها واستغاللها، وضمان - 

 استعمالها من قبل جمٌع المتدخلٌن بطرٌقة آمنة؛
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 .مصنزت املـَوماث املحٌُة يف خمخَف اًسجالث احملََة مبجموع اًرتاة اًوظين -

جسَمي اًشِاداث املخـَلة تخلَِساث بأسٌلء اًخجار واًدسمَاث اًخجاًرة واًشـاراث  -

 واًشِاداث واًًسخ املخـَلة ابًخلَِساث الأدصى املسجةل فَِ؛

ورش ٍلوؿة يف تساًة لك س ية ثضم مـَوماث ؾن بأسٌلء اًخجار واًدسمَاث اًخجاًرة  -

ًََ  .واًشـاراث اًيت بأرسَت اإ

                                                                                                                                                                                                 
استٌفاء الرسوم واألجور عن الخدمات وجمٌع المستحقات المتعلقة بإحداث المقاوالت بطرٌقة إلكترونٌة، وكذا تلك المتعلقة بالتقٌٌدات فً السجل التجاري - 

  المتعلق بمدونة التجارة، وذلك لفائدته ولفائدة باقً اإلدارات والهٌئات المعنٌة؛15.95اإللكترونً المنصوص علٌه فً القانون رقم 

 المحافظة على نظائر العقود المتعلقة بالسجل التجاري االلكترونً؛- 
إطالع الجمهور على كل معلومة الزمة لحماٌة االختراعات وتسجٌل التجار فً السجل التجاري وكذا القٌام بكل عمل من أعمال التوعٌة والتكوٌن فً هذه 

 ."المٌادٌن
 : فً حٌن جاء بالمادة الرابعة من نفس القانون ما ٌلً

 :ٌعهد إلى المكتب المغربً للملكٌة الصناعٌة والتجارٌة، عمال بأحكام المادة الثالثة أعاله، ما ٌلً" 
             تقٌٌدها تلقً تصارٌح التقٌٌد فً السجل التجاري، سواء تعلق األمر بالتسجٌالت أو التقٌٌدات المعدلة لها أو بالتشطٌبات المتعلقة بها، والعمل على - 

؛  المتعلق بمدونة التجارة15.95حكام القانون رقم أ وفق  اإللكترونًفً السجل التجاري المركزي

تمكٌن اإلدارات والهٌئات المعنٌة من الولوج على المنصة اإللكترونٌة المذكورة، قصد القٌام مباشرة أو عبر أنظمتها المعلوماتٌة الخاصة بها باإلجراءات - 
 المندرجة ضمن مجال اختصاصها، فٌما ٌخص إحداث المقاوالت ومواكبتها، وإنجاز التقٌٌدات الالحقة المتعلقة بها فً السجل التجاري اإللكترونً؛

ٌؤذن للمكتب بوجه خاص تسلٌم الشهادات المتعلقة بتقٌٌدات أسماء التجار والتسمٌات التجارٌة والشعارات وكذا الشهادات والنسخ المتعلقة بالتقٌٌدات األخرى 

.  المتعلق بمدونة التجارة15.95المسجلة فٌها والمنصوص علٌها فً القانون رقم 

 :تعهد إلى المكتب كذلك المهام التالٌة 

  نشر المعلومات التقنٌة الواردة فً سندات الملكٌة الصناعٌة مع مراعاة األحكام المنصوص علٌها فً القانون المتعلق بحماٌة الملكٌة
الصناعٌة؛ 

  ًإجراء الدراسات المتعلقة بالملكٌة الصناعٌة وبالسجل التجاري واتخاذ كل مبادرة ترمً إلى التوفٌق المستمر بٌن القانون الوطنً والدول
. وحاجات المبدعٌن والتجار

وٌساهم فً إعداد االتفاقات الدولٌة وفً تمثٌل المغرب لدى . ٌقترح المكتب بهذه الصفة على سلطة الوصاٌة كل إصالح ٌراه مفٌدا فً هذه المجاالت
. المنظمات الدولٌة المختصة فً مٌدان الملكٌة الصناعٌة بوجه عام

  االهتمام فٌما ٌخصه بتطبٌق االتفاقات الدولٌة المتعلقة بالملكٌة الصناعٌة وخصوصا العالقات اإلدارٌة مع المكتب الدولً للمنظمة العالمٌة
للملكٌة الفكرٌة وعالقات التعاون مع مكاتب وهٌئات دولٌة وجهوٌة أخرى فٌما ٌتعلق بالملكٌة الصناعٌة والسجل التجاري؛ 

  تمكٌن العموم من جمٌع الوثائق التقنٌة والقانونٌة المتعلقة بالملكٌة الصناعٌة مع مراعاة األحكام الواردة فً القانون المتعلق بحماٌة الملكٌة

 المتعلق بمدونة التجارة؛ 15.95الصناعٌة وكذا السجل التجاري المركزي وفقا للقانون رقم 

 إدارة الفهرس الرسمً للملكٌة الصناعٌة والمجموعة المشتملة على جمٌع المعلومات حول أسماء التجار والتسمٌات التجارٌة والشعارات .

. ٌجوز للمكتب أن ٌؤسس ألجل استغالل رصٌده الوثائقً بنوك معطٌات باتصال مع مجاذ أو سجالت أخرى إن اقتضى الحال ذلك

  ٌلًتطوٌر نظام الملكٌة الصناعٌة والسجل التجاري فً المملكة والسٌما بإقامة فروع على المستوى اإلقلٌمً ٌعهد إلٌها بما: 

مساعدة وإعالم العموم فٌما ٌتعلق بالملكٌة الصناعٌة والسجل التجاري؛ * 

تسلم الطلبات المتعلقة بسندات الملكٌة الصناعٌة وطلبات الشهادات السلبٌة؛ * 

تسلٌم المحاضر والوصول عن الطلبات المتعلقة بسندات الملكٌة الصناعٌة والشهادات السلبٌة المعدة للتسجٌل فً السجل التجاري؛ * 

والسجل  إنجاز األبحاث المعالجة بقاعدة البٌانات المعلوماتٌة للمكتب فً إطار المساعدة المقدمة إلى العموم فٌما ٌتعلق بالملكٌة الصناعٌة* 
التجاري؛ 

. االهتمام على الصعٌد المحلً والجهوي بتنظٌم أعمال التوعٌة والنهوض بالملكٌة الصناعٌة والسجل التجاري* 
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      وثخىن ُشٍ املِام ابلأساس ؿىل املـعَاث
22

رساًِا نخاتة ضحط احملامك اخملخطة   اًيت ثلوم ابإ

ؿىل اًطـَس اًوظين اإىل مطَحة اًسجي اًخجاري املصنزي ذالل الأس حوع الأول من لك شِص، 

وتـس معََة اًخحلق اًيت جيصهيا رئُس احملوكة بأو اًلايض امللكف مبصاكدة اًسجي اًخجاري هناًة  

.   23لك شِص

 وػائف اًسجي اًخجاري: اًفلصت اًثاهَة

     ميىن حرص بأمه وػائف اًسجي اًخجاري يف زالج وػائف بأل ويه اًوػَفة الإدداًرة 

 :واًوػَفة الإحطائَة واًوػَفة اًلاهوهَة

ًخضمن اًسجي اًخجاري مجَؽ اًحَاانث اخلاضة ابًخجار واملخـَلة : اًوػَفة الإدداًرة -1

تًشاظِم اًخجاري واًطياؾي ولك ما ًخـَق هبا من ثلَِساث بأو جشعَة، وهبشا ًـس 

وس َةل كاهوهَة ٌَشِص يف املواد اًخجاًرة ميىن تواسعهتا ملن هيمَ الأمص الإظالع ؿىل ُشٍ 

اًحَاانث واحلطول ؿىل مس خرصح بأو وسزة ذما ُو مسجي ابًسجي اًخجاري
24

، نٌل ميىن 

ًلك خشص احلطول ؿىل وسزة من اًسجي اًخجاري ٌَخاحص ثخضمن اكفة اًخـسًالث 

واًلِود املسرخة فَِ، مؽ اًـمل بأن ُشٍ اًًسخ جسمل من كدي نخاتة ضحط احملوكة اخملخطة       

مؽ اإشِاد ُشٍ الأذريت ؿىل حصة لك من اًًسخ بأو املس خرصخاث بأو اًشِاداث املسَمة 

ٌَمـين ابلأمص وذكل ابملطادكة ؿىل معاتلهتا ملا ُو مسون يف اًسجي وذكل ظحلا ملا تًَذَ 

 من مسوهة اًخجارت29املادت 
25

      .  

                                                           
22

 ٌقصد بالمعطٌات مجموع نظائر التصارٌح المسجلة خالل كل شهر سواء ما تعلق منها بالتسجٌل فً السجل التجاري أو ما تعلق بمجموع التعدٌالت   

التً تطال هذه التسجٌالت، وكذا  مجموع التشطٌبات المسجلة بنفس الشهر باإلضافة إلى مجموعة النظائر المتعلقة بالوثائق التً تم إٌداعها حسب طبٌعة 
 .     من مدونة التجارة34الغرض المضمن بالسجل التجاري وذلك حسب مقتضٌات المادة 

، التً تنص على أنه 1997 ٌناٌر 18 الصادر فً 2-96-906 من المرسوم التطبٌقً رقم 11والمراد بها عملٌة التحقق المنصوص علٌها فً المادة -  23

. التحلٌلً وتوقٌعهما والتحقق منهما فً نهاٌة كل شهروٌقوم رئٌس المحكمة المختصة أو القاضً المكلف بمراقبة السجل التجاري بترقٌم السجلٌن الزمنً "

.  "وٌثبت التحقٌق المذكور بوضع طابع المحكمة و توقٌع القاضً المكلف بمراقبة السجل التجاري

24
 إن الحصول على نسخة من السجل التجاري تختلف بحسب إذا ما كانت مرتبطة بتاجر كشخص طبٌعً بحٌث ٌجب أن تتضمن كل المعلومات المرتبطة  

به سواء كانت شخصٌة أو متعلقة بنشاطه التجاري وبٌن ما إذا كان األمر متعلقا بشركة فإن النسخة الممنوحة ٌجب أن تتضمن أسماء الشركاء وأسماء 
 ...  المتصرفٌن باسم الشركة ومدتها ورأسمالها

25
ٌجوز لكل شخص أن ٌحصل على مستخرج مشهود بصحته للتقٌٌدات التً ٌتضمنها السجل التجاري          : "  من مدونة التجارة أنه29 جاء فً المادة  

 .أو شهادة تثبت عدم وجود أي تقٌٌد أو أن التقٌٌد الموجود قد شطب علٌه
 ".ٌشهد كاتب الضبط المكلف بمسك السجل بصحة النسخ أو المستخرجات أو الشهادات
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 ًَـة اًسجي اًخجاري وػَفة رممة يف مِسان الإحطاء من ذالل ما :اًوػَفة الإحطائَة -2

ًلسمَ من تَاانث حول اًخجار ووس حة الأوشعة الاكذطادًة املٌلرسة مبرخَف هجاث 

املمَىة، وتشكل ثخِان جحم الاسدامثراث املٌلرسة من كدي امللارتة ومن كدي الأخاهة ذما 

 .ميىن وضؽ دعط اكذطادًة ؿىل بأساسِا هبسف ذسمة الاكذطاد اًوظين

 ثـخرب ُشٍ الأذريت من بأمه اًوػائف اًيت ًضعَؽ هبا اًسجي اًخجاري، :اًوػَفة اًلاهوهَة -3

ذكل بأن املرشع رثة ؿىل اًلِس ابًسجي اًخجاري ب اثرا كاهوهَة رممة مهنا كًصية افرتاض ؿمل 

اًاكفة ابًحَاانث املسجةل تَ مبجصد ما ًمت اختاذ اكفة الإحصاءاث اًشلكَة املخعَحة كاهوان، 

ًساع واًشِص ومن مت ٌس خعَؽ من مضيت ُشٍ اًحَاانث حلساتَ الاحذجاح هبا جتاٍ  اكلإ

اًلري من اترخي ثلَِسُا ابًسجي اًخجاري، بأما اًحَاانث اًلري مسجةل هبشا الأذري فال 

زحاهتا جاكفة  ن اكن ًِشا الأذري اٍمتسم هبا بأو اإ ميىن ٌَخاحص اٍمتسم هبا يف مواهجة اًلري واإ

زحاث وسائي الإ
26

ل ابًوكائؽ املسجةل ثشلك حصَح            ، وتشكل ل ميىن الاحذجاح اإ

 . من مسوهة اًخجارت61يف اًسجي ظحلا ملا ثيص ؿَََ املادت 

 حٌلًة كاهوهَة ٌَـالماث اًخجاًرة بأو اًطياؾَة والأسٌلء اًدسجَي ابًسجي اًخجاري   ٌوشلك 

، نٌل ٍهنظ  اًخجاًرة، وجصاءاث الاذرتاع حبَر ًـعي احلق ًطاحهبا يف اس خـٌلًِا دون كرٍي

ذ، كًصية ؿىل زحوث ضفة اتحص اًدسجَي ابًسجي اًخجاري  ًزامِا ابًًس حة ًلك اإ  ًـخرب اإ

ني،الأشزاص  س خوي يف ذكل امللارتة والأخاهة سواء اكهوا بأشزاضا ظحَـَني بأو مـيًو ، ٌو

اذلٍن ٍزاًوون وشاظا جتاراي داذي حصاة املمَىة
27
ن اكهت ُشٍ اًلًصية ثس َعة، حبَر  " واإ

زحاث جبمَؽ اًوسائي بأن اًشرص املسجي ل ثخوفص فَِ مجَؽ اًرشوط املخعَحة  ميىن ٌَلري الإ

                                                           
26

ال ٌجوز لألشخاص الطبٌعٌٌن أو المعنوٌٌن الملزمٌن بالتسجٌل فً السجل : "  من مدونة التجارة والتً تنص على أنه59 وذلك وفق ما جاء بالمادة  

التجاري والذٌن لم ٌقوموا بهذا اإلجراء أن ٌحتجوا تجاه الغٌر، إلى غاٌة تسجٌلهم، بصفتهم التجارٌة، إال أنهم ٌخضعون مع ذلك لجمٌع االلتزامات المترتبة 
 ".عن هذه الصفة

27
ٌلزم بالتسجٌل فً السجل التجاري األشخاص الذاتٌٌن واالعتبارٌٌن، مغاربة كانوا أو أجانب، الذٌن ٌزاولون : "  من مدونة التجارة أنه37جاء بالمادة  -  

 .نشاطا تجارٌا فً تراب المملكة
 :وٌلزم بالتسجٌل عالوة على ذلك

 كل فرع أو وكالة لكل مقاولة مغربٌة أو أجنبٌة؛ -1
 كل ممثلٌه تجارٌة أو وكالة تجارٌة لدول أو لجماعات أو لمؤسسات عامة أجنبٌة؛ -2
 المؤسسات العامة المغربٌة ذات الطابع الصناعً أو التجاري الخاضعة بموجب قوانٌنها إلى التسجٌل فً السجل التجاري؛ -3
 . كل مجموعة ذات نفع اقتصادي -4
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ة  امللذضَاث هتية نٌل، "لؾخحاٍر اتحصا اًلاهوهَة املخـَلة ابًرشاكث مِالد اًشرطَة املـيًو

 .28ٌَرشنة ؿىل ثلَِسُا ابًسجي اًخجاري

 بأهواع اًخلَِساث ابًسجي اًخجاري: اًفلصت اًثاًثة

حتخوي اًخلَِساث يف اًسجي اًخجاري               : "  من مسوهة اًخجارت  ؿىل بأه36َ       ًلس هطت املادت 

 ".ؿىل اًدسجَالث واًخلَِساث املـسةل واًدشعَحاث 

وهبشا فلس حسد  املرشع بأهواع اًخلَِساث اًواحة ثضمَهنا ابًسجي اًخجاري وحمتثي                           

 .يف اًدسجَالث، واًخلَِساث املـسةل، ونشا اًدشعَحاث

 

 

 

                                                           
      المؤرخ1-96-124بشركات المساهمة  الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌف رقم   المتعلق17-95 من القانون رقم 3وفً هذا االطار، نصت المادة  - 28

 : ، على أنه(1996 أكتوبر 17  بتارٌخ 4422المنشور بالجرٌدة الرسمٌة عدد ) 1996غشت 30ل   الموافق1417 من ربٌع اآلخر 14 فً

 .تقٌٌدها فً السجل التجاري تارٌخ مدة الشركة من تبتدئ" 

. " سنة99 ٌمكن أن تمتد مدتها مرة أو عدة مرات دون أن تتجاوز مدة كل تمدٌد 

 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصٌة البسٌطة وشركة التوصٌة باألسهم والشركة ذات 5-96     وفً نفس السٌاق كذلك، نجد أن القانون رقم 

المنشور و 1997 فبراٌر 13ل   الموافق1417 شوال 5  المؤرخ1-97-49الشرٌف رقم  المسؤولٌة المحدودة وشركة المحاصة الصادر بتنفٌذه الظهٌر

إلى خضوع هذه الشركات إلى مقتضٌات المادة الثالثة  نص فً مادته األولى ،1058 الصفحة 1997 بتارٌخ  فاتح  ماي 4478بالجرٌدة الرسمٌة عدد 

                 ال تخضع ألي تقٌٌد فً السجل التجاري وال ألي إجراء " من هذا القانون على أنها88باستثناء شركة المحاصة التً نصت المادة المشار إلٌها أعاله 

. "الوسائل من إجراءات الشهر، وٌمكن إثبات وجودها بكافة

تخضع شركة التضامن وشركة التوصٌة البسٌطة وشركة التوصٌة باألسهم والشركة ذات :  على أنه5.96وبهذا فقد ورد بالمادة األولى من القانون رقم 

 أغسطس 12 ) 1331 رمضان 09المسؤولٌة المحدودة وشركة المحاصة لهذا القانون ولألحكام غٌر المخالفة له الواردة فً الظهٌر الشرٌف الصادر فً 

 .المتعلق بقانون االلتزامات والعقود (1913

 372 إلى 361 ومن 348 إلى 337 ومن 229 إلى 222 ومن 138 إلى 136 ومن 32 و 31 و 27 و 12 و 11 و  8 و 5و 3 و 2تطبق أحكام المواد 

 ." المتعلق بشركات المساهمة على الشركات موضوع هذا القانون فٌما إذا كانت متالئمة واألحكام الخاصة بها17.95من القانون رقم 
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  التسجيالت 

ًلس حسد املرشع الأشزاص اًيت ًِا احلق يف اًدسجَي ابًسجي اًخجاري ؿىل سخِي احلرص 

ًوُس ؿىل سخِي املثال سواء اكهت بأشزاضا ظحَـَة بأو رشاكث جتاًرة، مسددـسا تشكل اًحاؿة 

املخجًوني ونشا املٌلرسون ًلأوشعة اًخجاًرة داذي امليازل
29

، و نشا رشاكث احملاضة
30

ا   ابؾخحاُر

ذ ل حصيم اإىل ؿمل اًلري هبا ول ختضؽ لأي  ة وثـمي يف اًرس اإ رشاكث ثفذلس اإىل اًشرطَة املـيًو

ثلَِس ابًسجي اًخجاري
31

 من مسوهة اًخجارت واًيت ثيص 37، وذكل تياء ؿىل ملذضَاث املادت 

 : ؿىل بأهَ

ًَزم ابًدسجَي يف اًسجي اًخجاري الأشزاص اذلاثَني والاؾخحاًرني، ملارتة اكهوا بأو بأخاهة، " 

 .اذلٍن ٍزاًوون وشاظا جتاراي يف حصاة املمَىة

َزم ابًدسجَي ؿالوت ؿىل ذكل  :ًو

 لك فصع بأو واكةل ًلك ملاوةل ملصتَة بأو بأحٌحَة؛ -1

 لك ذمثََة جتاًرة بأو واكةل جتاًرة دلول بأو دلاؿاث بأو ملؤسساث ؿامة بأحٌحَة؛ -2

املؤسساث اًـامة امللصتَة ذاث اًعاتؽ اًطياؾي بأو اًخجاري اخلاضـة مبوحة كواهُهنا              -3

 اإىل اًدسجَي يف اًسجي اًخجاري؛

 ."لك ٍلوؿة ذاث هفؽ اكذطادي -4

                                                           
29

 . ذلك أن التسجٌل فً السجل التجاري ٌستلزم توفر التاجر على محل فً المغرب ٌباشر فٌه تجارته بغض النظر عن حجمه ومساحته- 
30

 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصٌة البسٌطة وشركة التوصٌة وشركة التوصٌة باألسهم والشركة 5.96 رقم نظمت هذه الشركة بموجب القانون-  

 والمنشور بالجرٌدة الرسمٌة عدد 1997 فبراٌر 13 بتارٌخ 1.97.49ذات المسؤولٌة المحدودة وشركة المحاصة والصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌف رقم 

 1058. الصفحة 01/05/1997 بتارٌخ 4478
31

 :  من الباب الخامس المتعلق بشركة المحاصة ما ٌل88ً جاء فً المادة - 

 .ال وجود لشركة المحاصة إال فً العالقات بٌن الشركاء، وال ترمً إلى علم الغٌر بها"
 .    ال تخضع ألي تقٌٌد فً السجل التجاري وال ألي إجراء من إجراءات الشهر، وٌمكن إثبات وجودها بكافة الوسائل

 ."    ٌمكن أن تنشأ بفعل الواقع
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وجتسر الإشارت اإىل بأن املرشع امللصيب بأوحة اًدسجَي يف اًسجي اًخجاري داذي بأخي زالزة 

ذا ثـَق الأمص ابًخاحص وشرص ذايت بأم  بأشِص ختخَف مست رسايهنا بأو اهعالكِا ابدذالف ما اإ

 .اًخاحص ورشنة

ىشا حسدث اًفلصت الأوىل من املادت   من مسوهة اًخجارت بأخي جسجَي الأشزاص اذلاثَني 75ُو

يف اًسجي اًخجاري ذالل اًثالزة بأشِص املواًَة ًفذح املؤسسة اًخجاًرة بأو لكذياء الأضي 

اًخجاري، يف حني بأوحدت اًفلصت اًثاهَة من هفس املادت ؿىل الأشزاص الاؾخحاًرني اخلاضـني 

ٌَلاهون اًـام بأو اخلاص، رضورت اًدسجَي داذي بأخي اًثالزة بأشِص املواًَة ًالإحساج           

 .بأو اًخبأسُس

نٌل حسد بأخي اًلِس ابًًس حة ٌَفصوع بأو اًواكلث امللصتَة بأو الأحٌحَة  ونشا املمثََاث اًخجاًرة            

بأو اًواكلث اًخجاًرة ٌدلول بأو ادلاؿاث بأو املؤسساث اًـامة الأحٌحَة داذي اترخي زالزة بأشِص 

ٍهيا بأؿالٍ  .من اترخي افذخاهحا وذكل حسة ملذضَاث اًفلصت اًثاًثة من املادت املشار اإ

بأما ؾن ب خال اإحصاء اًخلَِساث املـسةل ؿىل اًحَاانث امللِست ابًسجي اًخجاري يف حاةل ثلَري احملي 

فِجة اًلِام هبا داذي بأخي شِص من اإحصاء اًخلَري بأو اًخـسًي ... بأو اًـيوان بأو الامس اًخجاري

جية بأن ًعَة : "  من مسوهة اًخجارت واًيت ورد هبا75وذكل مبلذىض اًفلصت الأذريت من املادت 

لك ثلَِس يف اًسجي اًخجاري، مل حيسد بأخهل يف ػصف شِص اتخساء من اترخي اًخرصف بأو اًواكـة 

خذسئ بأخي ثلَِس امللصراث اًلضائَة من اترخي ضسورُا. اًواحة ثلَِسُا ." ًو

 

 

 



21 
 

حداراي وخيضؽ ٌَحَاانث امليطوص ؿَهيا يف املواد  ـخرب اًلِس داذي ُشٍ ال خال اإ   1-42 و 42ًو

 من مسوهة اًخجارت48 و 47 و46 و 45 و  2-42و 
32

ؾٌلهل اخلضوع  رتثة ؾن ؿسم اإ ، ًو

                                                           
32

 :  من مدونة التجارة البٌانات الواجب أن ٌضمنها األشخاص الطبٌعٌون فً السجل التجاري كالتال42ً بٌنت المادة  

شخاص الذاتٌٌن التجار اإلشارة فً تصرٌحات تسجٌلهم عبر المنصة االلكترونٌة المحدثة لهذا الغرض إلى "   :ٌجب على األأ

االسم الشخصً والعائلً والعنوان الشخصً للتاجر وكذا رقم بطاقة تعرٌفه الوطنٌة أو بطاقة التسجٌل بالنسبة لألجانب المقٌمٌن أو جواز السفر  -1
 أو ما ٌقوم مقامه إلثبات الهوٌة بالنسبة لألجانب الغٌر المقٌمٌن؛

 االسم الذي ٌزاول به التجارة وإن اقتضى األمر كنٌته أو اسمه المستعار؛ -2
 تارٌخ ومكان االزدٌاد؛ -3
 إن تعلق األمر بقاصر أو بوصً أو بمقدم ٌستغل أموال القاصر فً التجارة، اإلذن الممنوح لهم بمقتضى األحكام القانونٌة الجاري بها العمل؛ -4
 النظام المالً للزوجٌن بالنسبة للتاجر األجنبً؛ -5
 النشاط المزاول فعلٌا؛ -6
 أو مكان توطٌن مقاولته، عند االقتضاء؛مؤسسته الرئٌسٌة ومكان المؤسسات التابعة لها والموجودة بالمغرب أو بالخارج  أو مكان مقر مقاولته -7
 البٌانات المتعلقة بمصدر األصل التجاري؛ -8
 الشعار التجاري إن وجد وبٌان تارٌخ الشهادة السلبٌة التً ٌسلمها السجل المركزي، -9

 االسم الشخصً والعائلً وتارٌخ ومكان االزدٌاد وكذا جنسٌة الوكالء المعتمدٌن؛ -10
 تارٌخ الشروع فً االستغالل؛  -11
 .المؤسسات التجارٌة التً سبق للمصرح أن استغلها أو تلك التً ٌستغلها فً دائرة اختصاص محاكم أخرى -12

:   إل ما ٌل1ً-42كما أشارت المادة 

 أن ٌصرح بعنوان محل سكناه عندما ال ٌتوفر على محل لمزاولة نشاطه 32ذاتً من المادة السابقة، ٌمكن لكل شخص 7استثناء من مقتضٌات البند " 

. لم ٌنص القانون على خالف ذلك التجاري أو محل لتوطٌن مقاولته، ما
ولهذه الغاٌة تقدم عند طلب التسجٌل فً السجل التجاري أو عند التقٌٌد التعدٌلً شهادة الملكٌة، أو عقد الكراء أو أي وثٌقة أخرى تثبت عنوان  -13

: كما ٌجب علٌه التقٌد بما ٌلً. محل سكنى المعنً باألمر، حسب الحالة

 به؛ وبالمحل المصرحعدم ممارسة نشاط تجاري إال من قبله -1

 السلع؛عدم ممارسة نشاط تجاري ٌتطلب استقبال الزبناء أو -2

وعالوة على ذلك، وقبل تقدٌم طلب التسجٌل بالسجل التجاري، ٌتعٌن على طالب التسجٌل إشعار مالك المحل كتابة، عن نٌته اتخاذ محل سكناه 
                   مقرا لمقاولته، دون اإلخالل بالمقتضٌات الضرٌبٌة الجاري بها العمل، وال ٌترتب على التصرٌح المذكور أي تغٌٌر فً استعمال العقار 

 ."الحرفًأو فً تطبٌق القانون المطبق على عقود كراء المحالت المخصصة لالستعمال التجاري أو الصناعً أو 
 :  من مدونة التجارة البٌانات التً ٌستوجب أن تضمنها الشركات بالسجل التجاري حٌث نصت على ما ٌل45ًفً حٌن بٌنت المادة 

 : ٌجب على الشركات التجارٌة أن تشٌر فً تصرٌحات تسجٌلها عبر المنصة االلكترونٌة المحدثة لهذا الغرض إلى ما ٌلً" 

وكذا رقم بطاقة التعرٌف  منهم للشركاء غٌر المساهمٌن أو الموصٌن وتارٌخ ومكان االزدٌاد وجنسٌة كل واحد والعائلٌة األسماء الشخصٌة .1
 المقٌمٌن؛ أو جواز السفر أو ما ٌقوم مقامه إلثبات الهوٌة بالنسبة لألجانب غٌر المقٌمٌن الوطنٌة أو رقم بطاقة التسجٌل بالنسبة لألجانب

  وبٌان تارٌخ الشهادة السلبٌة المسلمة من السجل التجاري المركزي؛ تسمٌتها عنوان الشركة أو .2

غرض الشركة؛   .3

؛ فعلٌا النشاط المزاول  .4

؛ أو مقرها االجتماعً بالتوطٌن، عند االقتضاءالتً للشركة فٌها فروع فً المغرب أو الخارج إن وجدت  واألمكنة المقر االجتماعً  .5

وكذا رقم بطاقة التعرٌف  وجنسٌاتهم المرخص لهم بإدارة وتسٌٌر الشركة والتوقٌع باسمها وتارٌخ ومكان االزدٌاد األغٌار أسماء الشركاء أو .6
 المقٌمٌن؛ أو جواز السفر أو ما ٌقوم مقامه إلثبات الهوٌة بالنسبة لألجانب غٌر المقٌمٌن الوطنٌة أو رقم بطاقة التسجٌل بالنسبة لألجانب

 للشركة؛ الشكل القانونً .7

 الشركة؛ مبلغ رأس مال .8

؛ رٌقل عنه رأس المال إن كانت الشركة ذات رأس مال قابل للتغًٌ أال المبلغ الذي ٌجب  .9

 والتارٌخ المحدد النتهائها؛ الشركة تارٌخ بداٌة .10
. األساسً لدى كتابة الضبط ورقمه النظام تارٌخ إٌداع
 : باقً الشروط الواجب التصرٌح بها من قبل الشركة كالتال46ًكما بٌنت المادة 

 : كما ٌجب أن ٌصرح قصد التقٌٌد فً السجل التجاري بما ٌلً" 

األسماء الشخصٌة والعائلٌة وتارٌخ ومكان ازدٌاد المسٌرٌن أو أعضاء أجهزة اإلدارة أو التدبٌر أو التسٌٌر أو المدٌرٌن المعٌنٌن خالل مدة قٌام  -1
الشركة وجنسٌتهم وكذا رقم بطاقة التعرٌف الوطنٌة أو رقم بطاقة التسجٌل بالنسبة لألجانب المقٌمٌن أو جواز السفر أو ما ٌقوم مقامه إلثبات 

 الهوٌة بالنسبة لألجانب غٌر المقٌمٌن؛
وٌطلب هذا التقٌٌد المسٌرون أو أعضاء أجهزة .  براءات االختراع المستغلة وعالمات الصنع والتجارة والخدمات المودعة من قبل الشركة -2

 اإلدارة أو التدبٌر أو التسٌٌر المزاولون خالل الفترة التً ٌجب القٌام به؛
 المقررات القضائٌة القاضٌة بحل الشركة أو بطالنها؛ -3
 ".المقررات القضائٌة المتعلقة بالتسوٌة أو التصفٌة القضائٌة -4
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، وذكل 33 من مسوهة اًخجارت امللصتَة63 و62ؿَهيا املرشع من ذالل املادثني  ٌَجزاءاث اًيت هص

حفاػا مٌَ ؿىل دمع الئامتن اًخجاري تطفة ذاضة وضٌلن اس خلصار املـامالث اًخجاًرة تطفة 

 .ؿامة

 اًخلَِساث املـسةل

خَ ًًشاظَ اًخجاري جملموؿة من اًخحولث اًيت كس  كس حيسج بأن ًخـصض اًخاحص ذالل مزاًو

ثعال خشطَخَ نخاحص
34

فلك ُشٍ اًخحولث جية ...  بأو وشاظَ بأو حمهل بأو بأضهل اًخجاري

ثلَِسُا ثلَِسا ثـسًََا، ابؾخحار بأن اًسجي اًخجاري ًحلى ضورت ثـىس حلِلة بأوضاع اًخاحص،  

وابًخايل فِو مَزم تخضمني لك اًخحولث اًيت كس ثعصبأ ؿىل ذمارس خَ ًٌَشاط اًخجاري ابًسجي 

                                                                                                                                                                                                 
  أما فٌما ٌتعلق بالبٌانات المتعلقة بالمؤسسات العمومٌة ذات الطابع الصناعً والتجاري وكذا الممثلٌات التجارٌة للدول أو الجماعات أو المؤسسات األجنبٌة 

 : من مدونة التجارة ما ٌل47ًفقد بٌنت المادة 

ٌجب على المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعً أو التجاري الخاضعة بموجب قوانٌنها إلى التسجٌل فً السجل التجاري وكذا الممثلٌات التجارٌة             " 
 :أو الوكاالت التجارٌة للدول أو الجماعات أو المؤسسات العامة األجنبٌة اإلشارة إلى ما ٌلً فً تصرٌح تسجٌلهم

 ؛42 من المادة 11 و 10 و 9 و 7البٌانات المنصوص علٌها فً البنود  -1
 شكل المقاولة وتسمٌتها وبٌان الجماعة التً تستغلها أو التً ٌتم استغاللها لحسابها؛ -2
إن اقتضى الحال، تارٌخ النشر فً الجرٌدة الرسمٌة للعقد المرخص بإنشائها والعقود المعدلة لتنظٌمها والتنظٌمات أو النظام األساسً الذي ٌحدد  -3

 شروط سٌرها؛
 عنوان المقر االجتماعً وعنوان المؤسسة الرئٌسٌة والمؤسسات التابعة لها والمستغلة فً المغرب أو فً الخارج إن وجدت؛ -4
 المتعلقة باألشخاص ذوي صالحٌات تسٌٌر أو إدارة المقاولة فً المغرب وبالذٌن لهم 24 من المادة 3  و 1البٌانات المنصوص علٌها فً البندٌن  -5

 ."الصالحٌات العامة إللزام المقاولة بتوقٌعاتهم
 :  من مدونة التجارة ما ٌل48ًوبالنسبة للبٌانات المتعلقة بالمجموعات ذات النفع االقتصادي فقد بٌت المادة 

 .تطلب المجموعات ذات النفع االقتصادي تسجٌلها فً كتابة ضبط المحكمة الموجود مقرها فً دائرة اختصاصها" 
 :ٌجب أن تبٌن كل مجموعة فً تصرٌح تسجٌلها

 تسمٌة المجموعة؛ -1
 عنوان مقر المجموعة؛ -2
 غرض المجموعة باختصار؛ -3
 مدة قٌام المجموعة؛ -4
 وكذا، إن استدعى األمر ذلك، أرقام التسجٌل           42 من المادة 6 وإن اقتضى الحال البند 4 و3 و 2 و1البٌانات المنصوص علٌها فً البندٌن  -5

 فً السجل التجاري وذلك بالنسبة لكل شخص معنوي عضوا فً المجموعة؛
العنوان التجاري أو التسمٌة التجارٌة والشكل القانونً وعنوان المقر والغرض وإن اقتضى الحال، أرقام التسجٌل فً السجل التجاري وذلك  -6

 بالنسبة لكل شخص معنوي عضو فً المجموعة؛
األسماء الشخصٌة والعائلٌة وعناوٌن أعضاء أجهزة اإلدارة أو التدبٌر أو التسٌٌر واألشخاص المكلفٌن بمراقبة التسٌٌر وبمراقبة الحسابات،               -7

 ؛42 من المادة 6 وإن اقتضى الحال، البند 4 و3مع البٌانات المنصوص علٌها فً البندٌن 
 .  تارٌخ ورقم إٌداع عقد المجموعة لدى كتابة الضبط -8

33
 درهم 1000بعد انصرام شهر واحد عن إنذار موجه من لدن اإلدارة، ٌعاقب بغرامة تتراوح ما بٌن : "  من مدونة التجارة على ما ٌل62ً نصت المادة  

 درهم كل تاجر أو مسٌر أو عضو من أعضاء أجهزة اإلدارة أو التدبٌر أو التسٌٌر بشركة تجارٌة وكل مدٌر لفرع أو وكالة لمؤسسة أو شركة 5000و 

 .تجارٌة ملزم بالتسجٌل فً السجل التجاري طبقا لمقتضٌات هذا القانون، إن لم ٌطلب التقٌٌدات الواجبة فً اآلجال المنصوص علٌها

 ".39وتطبق الغرامة ذاتها فً حالة عدم مراعاة مقتضٌات المادة 

ٌصدر الحكم بالغرامة عن المحكمة الموجود بدائرتها المعنً باألمر، وذلك بطلب من القاضً المكلف بمراقبة : "  على ما ٌل63ًفً حٌن نصت المادة 

 .السجل التجاري، بعد االستماع إلى المعنً باألمر أو استدعائه بصفة قانونٌة
 .تأمر المحكمة بتدارك التقٌٌد المغفل فً أجل شهرٌن، وإذا لم ٌتم ضمن هذا األجل أمكن إصدار حكم بغرامة جدٌدة

فً هذه الحالة األخٌرة، إذا تعلق األمر بفتح فرع وكالة لمؤسسة توجد خارج المغرب، ٌجوز للمحكمة أن تأمر بإغالق هذا الفرع أو الوكالة إلى أن ٌتم 
 ". تدارك اإلجراء المغفل

34
 . كسقوط أهلٌته أو تغٌٌر فً نظام زواجه بالنسبة لألجانب 
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ًزام اًخاحص سواء اكن خشطا ظحَـَا بأو رشنة جتاًرة ونشا لك            شمي ُشا الإ اًخجاري، ٌو

وذكل حسة ما تًَذَ ملذضَاث مسوهة . من  اس خوحة املرشع ثلَِسمه ابًسجي اًخجاري

 .اًخجارت

  اًدشعَحاث

        هؼم املرشع امللصيب اًدشعَة يف اًسجي اًخجاري حفاػا ؿىل مطاحل الأقَار وحٌلًة 

ًزناُة اًخـامي اًخجاري، ًويك حىون ٌَحَاانث املسجةل ابًسجي مطساكِة بأنرث تبأن ثؼي مـربت 

 .تطورت واحضة وحلِلِة ؾن مصنز اًخاحص املايل واًلاهوين ونشا ؾن هوع اًًشاط اذلي ٍزاوهل

ما تعًصلة ثَلائَة تبأمص من رئُس احملوكة ما تياء ؿىل ظَة املـين ابلأمص، واإ  . واًدشعَة ًمت اإ

 : اًدشعَة تياء ؿىل ظَة من املـين ابلأمص -

       ًمت اًدشعَة ؿىل اًشرص اًعحَـي ابًسجي اًخجاري تياء ؿىل ما خاء مبلذضَاث املادت 

 من مسوهة اًخجارت51
35

 وذكل يف حاةل وفاثَ بأو يف حاةل ثوكفَ اٍهنايئ ؾن مزاوةل اًًشاط 

لسم ظَة اًدشعَة يف ُشٍ احلاةل من ظصف اًخاحص خشطَا ؾيسما ًـزتل اًخجارت  اًخجاري، ًو

بأو من كدي اًورزة ؾيس وفاثَ، بأما ابًًس حة ٌَرشنة فِخحلق اًدشعَة يف حاةل حي اًرشنة،  

ؿىل بأن ًلسم اًعَة يف ُشٍ احلاةل من كدي املطفي بأو من ظصف املسري بأو بأحس بأؾضاء بأهجزت 

 .الإدارت بأو اًخستري بأو اًدس َري

صى خاهة من اًفلَ تبأن اًدشعَة ؿىل جسجَي اًرشنة من اًسجي اًخجاري جية                  ٍو

متام لك الإحصاءاث املخـَلة ثشبأن كفي اًخطفِة، هؼصا ًىون اًرشنة  ل تـس ثطفِهتا واإ بأن ل ًمت اإ

ة ظَةل اًفرتت اًالزمة ًخطفِهتا، بأما ابًًس حة ٌَخاحص املخوىف فلس  ثؼي ممتخـة ابًشرطَة املـيًو
                                                           

35
ٌتعٌن القٌام بشطب التسجٌل عند توقف التاجر عن مزاولة تجارته أو عند وفاته دون أن ٌكون ثمة تفوٌت : "  من مدونة التجارة ما ٌل51ً بٌنت المادة  

 .لألصل التجاري أو عند حل الشركة
 .تطبق أحكام الفقرة السابقة على شطب تسجٌل فرع أو وكالة

ٌمكن للتاجر أو لورثته أو للمصفً أو للمسٌرٌن أو ألعضاء أجهزة اإلدارة أو التدبٌر أو التسٌٌر المزاولٌن خالل فترة حل الشركة تقدٌم طلب شطب 
 .التسجٌل

 .ال ٌمكن شطب الملزم من جداول الضرٌبة المهنٌة الخاصة بالنشاط الذي سجل من أجله، إال بإثبات شطبه من السجل التجاري مسبقا
 ."كما ٌتعٌن تصفٌة التقٌٌدات وإخبار الدائنٌن المرتهنٌن قبل الشطب
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بأؾعى املرشع الإماكهَة ًورزخَ يف حاةل رقحهتم مواضةل اًخجارت ؿىل وخَ اًش َاع بأن ًخلسموا 

ًََ الأضي  تعَة جسجَي خسًس، ويف حاةل اًلسمة بأنس املرشع ؿىل وحوة كِام من ب ل اإ

حصاء جسجَي خسًس وذكل معال مبلذضَاث  اًخجاري تخلسمي ظَة شعة املاًىني ؿىل اًش َاع واإ

 من مسوهة اًخجارت53املادت 
36
 .

 :  اًدشعَة تبأمص من احملوكة -

ضسار  ٌسمى ُشا اًيوع من اًدشعَحاث ابًدشعَة اًخَلايئ، وخيخص رئُس احملوكة وحسٍ ابإ

 من مسوهة اًخجارت56الأمص ابًدشعَة وذكل حسة ملذضَاث املادت 
37
 . 

وكس حسد املرشع امللصيب حالث اًدشعَة اًخَلايئ سواء ابًًس حة ٌَشرص اذلايت بأو اًشرص 

 . من مسوهة اًخجارت57 اإىل كاًة املادت 54الاؾخحاري وهؼمِا اتخساء من املادت 

 :  وهبشا حمتثي حالث اًدشعَة اًخَلايئ ؿىل اًخاحص وشرص ذايت فامي ًًل

ذا ضسر يف حق اًخاحص ملصر كضايئ مىدسة ًلوت اًيشء املليض تَ ًليض مبيـَ           -1 اإ

 من مزاوةل اًًشاط اًخجاري؛

ذا ثويف اًخاحص مٌش بأنرث من س ية؛ -2  اإ

ذا ثخر بأن اًخاحص ثوكف فـََا ؾن مزاوةل اًًشاط اًخجاري اذلي كِس من بأخهل وذكل  -3 اإ

 . مٌش بأنرث من زالج س يواث

 :يف حني حمتثي حالث اًدشعَة اًخَلايئ ؿىل اًخاحص اذلايت بأو الاؾخحاري فامي ًًل

ة بأو اًخطفِة اًلضائَة؛  -1  اتخساء من ادذخام مسعصت اًدسًو

                                                           
36

فً حالة وفاة التاجر ولزوم مواصلة التجارة على وجه الشٌاع، ٌجب على كل المالكٌن على الشٌاع أن ٌتقدموا بطلب تسجٌل : "  ما ٌل53ً ورد بالمادة  

 .جدٌد
 ." فً حالة القسمة، ٌجب على من آل إلٌه األصل التجاري أن ٌطلب شطب المالكٌن على الشٌاع وإجراء تسجٌل جدٌد

37
 ."ٌتم الشطب التلقائً بمقتضى أمر من رئٌس المحكمة: "  من مدونة التجارة أنه56 بٌنت المادة  
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وجية بأن ل ًلي الأخي . تـس اهرصام بأخي س ية واحست من اترخي ثلَِس حي اًرشنة -2

ًََ بأؿالٍ، واترخي ورش حمرض ثـَني املطفي نٌل ُو  اًفاضي تني اًدشعَة املشار اإ

 . ًوما60مٌطوص ؿَََ يف اًلواهني اجلاري هبا اًـمي ؾن 

ىون ُشا اٍمتسًس ضاحلا ًس ية واحست      كري بأن ٌَمطفي بأن ًعَة متسًس ب خال اًخطفِة، ٍو

خت رئُس احملوكة يف ظَة اٍمتسًس كدي جسجَهل تواسعة ثلَِس . ما مل ًمت جتسًسٍ فس ية ًو

 .ثـسًًل

ًلاء لك شعة ثَلايئ مت  وجتسر الإشارت اإىل بأن املرشع كس بأؾعى احلق ًاكثة اًضحط يف اإ

ثحـا ملـَوماث ثحني بأهنا كري حصَحة وذكل تياء ؿىل بأمص من رئُس احملوكة اخملخطة
38
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

38
 . من مدونة التجارة57 أنظر المادة  
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 املححر اًثاين 

 الاًزتام مبسم حماس حة مٌخؼمة وادلفاحص اًخجاًرة

    بأوحة املرشع ؿىل اًخجار ذاثَني  اكهوا بأو اؾخحاًرني مسم حماس حة مٌخؼمة وذكل مبلذىض 

 :  من مسوهة اًخجارت اذلي تني فهيا بأه19َاملادت 

 املخـَق ابًلواؿس احملاسخِة 9.88ًخـني ؿىل اًخاحص بأن ميسم حماس حة ظحلا لأحاكم اًلاهون رمق " 

            30 تخارخي 1.92.138اًواحة ؿىل اًخجار اًـمي هبا، اًطادر تدٌفِشٍ اًؼِري اًرشًف رمق 

(1992 دٌسمرب 25 )1413من حٌلدى ال دصت 
39
. 

زحاث تني اًخجار  هنا حىون ملدوةل بأمام اًلضاء هوس َةل اإ ذا اكهت ثكل احملاس حة ذمسونة ابهخؼام فاإ اإ

 ."يف الأؾٌلل املصثحعة تخجارهتم

هنا حبَر ل ميىن ًِشا الأذري بأن ًؼي  وتشكل جفمَؽ املـامالث اًخجاًرة ٌَخاحص جية بأن ًمت ثسٍو

و ما ًحني بأمهَة ادلفاحص اًخجاًرة اًيت ًخـني ؿىل اًخاحص مسىِا، حبَر  خمزتان ًِا يف ذاهصثَ، ُو

ن ثفاضَي لك معََاثَ اًيت ًلوم هبا ًومِا حٌلًة مٌَ ملطاحلَ، فِشٍ ادلفاحص متىٌَ  جية ؿَََ ثسٍو

من مـصفة مصنٍز املايل وثحني ما هل وما ؿَََ من واحداث، وابًخايل متىِيَ من اإحصاء املوازهة فامي 

ٍصاداثَ اًخجاًرة، وثوحَِ جتارثَ ثوحهيا سَامي ؿىل ضوء اًيخاجئ املخحطي ؿَهيا، نٌل  تني هفلاثَ واإ

زحاث جساؿس اًخاحص يف فظ اًـسًس من امليازؿاث  َة ًالإ  ً ًـخرب مسم ُشٍ ادلفاحص تطفة مٌخؼمة ب

 .املخـَلة تخجارثَ

                                                           
 المتعلق بالقواعد 9.88بتنفٌذ القانون رقم  (1992 دٌسمبر 25 )1413 من جمادى اآلخرة 30 صادر فً 1.92.138ظهٌر شرٌف رقم   39

، كما تم 1867، ص (1992 دٌسمبر 30 )1413 رجب 5 بتارٌخ 4183المحاسبٌة الواجب على التجار العمل بها؛ الجرٌدة الرسمٌة عدد 

 فبراٌر 14 )1427 من محرم 15 بتارٌخ 1.05.211 الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌف رقم 44.03 بموجب القانون رقم تتمٌمه وتغٌٌره

 .522،ص (2006 فبراٌر 27 )1427 محرم 28 بتارٌخ 5399؛ الجرٌدة الرسمٌة عدد (2006
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ؿساد اًلوامئ  وؿالوت ؿىل ادلفاحص اًخجاًرة اًيت ًَزتم اًخاحص مبسىِا فلس بأًزم اًلاهون اًخجار ابإ

ة وذكل مبوحة اًلاهون   . املخـَق ابًلواؿس احملاسخِة9.88اًرتهَخِة اًس يًو

 اًخيؼمي اًلاهوين ٌَمحاس حة:      املعَة الأول

 املخـَق 9.88ًلس تٌُا ساتلا بأن  مسوهة اًخجارت بأوحدت ؿىل اًخجار اًـمي مبلذضَاث اًلاهون رمق 

ابًلواؿس احملاسخِة وسوث يف ذكل تني اًخجار كأفصاد بأو رشاكث ملارتة اكهوا بأو بأخاهة وبأًزمهتم 

مبسم ٍلوؿة من اًواثئق احملاسخِة املـيَة وؿسدث بأهواع ُشٍ اًواثئق وهَفِة ثيؼميِا، ونشا 

 .اجلزاءاث املرتثحة ؾيس خماًفة اًلواؿس اخلاضة هبا

 بأهواع اًواثئق احملاسخِة: اًفلصت الأوىل

تني املرشع اًواثئق احملاسخِة اًواحة ؿىل اًخاحص مسىِا وحسدُا يف ادلفاحص اًخجاًرة واًلوامئ 

زحاث حلوكَ مىت  اًرتهَخِة وبأًزم اًخاحص تدٌؼميِا حىت ٍمتىن من مـصفة مصنٍز املايل، واس خـٌلًِا لإ

 . اس خسؾى الأمص ذكل

 ادلفاحص اًخجاًرة: بأول

 .دفرت اًَومِة، ودفرت الأس خاذ، ودفرت الإحطاء: ثيلسم ادلفاحص اًخجاًرة اإىل زالزة بأهواع

 :دفرت اًَومِة – 1

بأًزمت املادثني الأوىل واًثاهَة
40

 املخـَق ابًلواؿس احملاسخِة اًواحة ؿىل اًخجار 9.88 من كاهون 

و دفرت ًلِس فَِ اًخاحص ًوما تَوم  اًـمي هبا، لك اتحص مبسم دفرت ٌسمى دفرت اًَومِة، ُو

                                                           
40

 :  المتعلق بالقواعد المحاسبٌة الواجب على التجار العمل بها ما ٌل9.88ً بٌنت المادة األولى من قانون  

ٌجب على كل شخص طبٌعً أو معنوي له صفة تاجر بمدلول هذه الكلمة فً قانون التجارة أن ٌمسك محاسبته وفق القواعد التً ٌنص علٌها هذا القانون " 
 .والبٌانات الواردة فً الجداول الملحقة به

 .وعلٌه لهذه الغاٌة أن ٌسجل فً محاسبته جمٌع الحركات المتعلقة بأصول وخصوم منشأته، مرتبة تبعا لتسلسلها الزمنً، عملٌة وٌوما بٌوم
 .ٌتضمن تسجٌل الحركة فً المحاسبة بٌان مصدرها ومحتواها والحساب المتعلقة به ومراجع المستند الذي ٌثبتها

 .ٌجوز أن تسجل بصورة مختصرة فً مستند إثبات وحٌد العملٌات التً تكون متماثلة فً طبٌعتها وتنجز فً نفس المكان وخالل نفس الٌوم

 :باستثناء وكالء التأمٌنات القٌام بما ٌلً (2.000.000)غٌر أنه ٌمكن لألشخاص الطبٌعٌٌن الذٌن ال ٌتجاوز رقم أعمالهم السنوي ملٌونً درهم 

 تسجٌل جمٌع العملٌات ٌوما بٌوم مرتبة تبعا لتسلسلها الزمنً فً تارٌخ تحصٌل العائدات وتارٌخ دفع التكالٌف؛ -
تسجٌل جمٌع ما لهم أو ما علٌهم من دٌون فً تارٌخ اختتام الدورة المحاسبٌة فً الئحة تلخٌصٌة توضح فٌها هزٌة الزبناء والموردٌن  -

 ومبلغ الدٌون المتعلقة بهم؛
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وتطورت مفطةل ووفلا ٌَدسَسي اًزمين مجَؽ اًـمََاث اًياش ئة ؾن مزاوةل وشاظَ اًخجاري، 

سواء ما ثـَق مهنا تـمََاث اًرشاء بأو اًحَؽ  بأو اًلصض ونشا لك ما كدضَ بأو دفـَ اًخاحص         

ِا، وميىن ٌَخاحص  ا بأو كدًو من بأموال، ابلإضافة اإىل لك الأوراق اًيت كام ثسحهبا بأو ثؼِرُي

الاس خـاهة تسفاحص ًومِة مساؿست
41

زحاث ثفاضَي اًـمََاث اًيت ًلوم هبا نٌل تني املرشع ذكل   لإ

يف املادت اًثاًثة
42

ـخرب ُشا ادلفرت من بأمه اًسجالث احملاسخِة حبَر ٌشلك 9.88 من كاهون  ، ًو

الأساس اذلي ثخىن ؿَََ ابيق اًواثئق احملاسخِة الأدصى ابلإضافة اإىل اؾخحاٍر مصب ت ثـىس تخفطَي 

. وضـَة اًخاحص املاًَة

 : دفرت الأس خاذ_ 2

و دفرت ثيلي فَِ احلساابث اًواردت يف دفرت  ًـصف ُشا ادلفرت نشكل ابمس ادلفرت اًىدري ُو

: اًَومِة ؿىل بأن جسجي فَِ ؿىل شلك كامئة، وثبأيت كامئة احلساابث ُخَ مطيفة اإىل زالزة بأكسام

ِا ودطورما، واًثاين حلساابث  الأول مهنا مذـَق حبساابث وضـَة املًشبأت من حِر بأضًو

الإدارت، واًثاًر ٌَحساابث اخلاضة واذلي ثسون فَِ املـامالث ابمس الأشزاص املخـامَني مؽ 

ٍووكن اًفصق تني دفرت اًَومِة ودفرت الأس خاذ يف هون الأول مهنٌل ًخضمن مجَؽ اًـمََاث . اًخاحص

اًيت جيصهيا اًخاحص ًومِا جلك ثفاضََِا، بأما اًثاين فِخضمن اخلالضاث اًياجتة ؾن ُشٍ اًـمََاث  

                                                                                                                                                                                                 
 ."تسجٌل المصارٌف الضئٌلة كلما دعت الضرورة على أساس مستندات إثبات داخلٌة ٌوقعها التاجر المعنً باألمر -

 : فً حٌن نصت المادة الثانٌة من نفس القانون على ما ٌلً
 ".دفتر الٌومٌة " ٌكون كل تسجٌل من التسجٌالت المنصوص علٌها فً المادة األولى فً صورة قٌد ٌتضمنه سجل ٌسمى " 

 .ٌتعلق كل قٌد على األقل بحسابٌن وٌقٌد فً الجانب المدٌن ألحدهما نفس المبلغ الذي ٌقٌد فً الجانب الدائن من الحساب اآلخر
 .وتسجل فٌه وفق قائمة حسابات التاجر" دفتر األستاذ" تنقل قٌود دفتر الٌومٌة إلى سجل ٌسمى 

ٌجب أن تتضمن قائمة الحسابات أقساما لحسابات وضعٌة المنشأة وأقساما لحسابات اإلدارة وأقساما للحسابات الخاصة وفق ما هو محدد فً الجداول الملحقة 
 .بهذا القانون

 أعاله من مسك دفتر األستاذ إذا كان باإلمكان إعداد المٌزان التلخٌصً 1 من المادة 5غٌر أنه ٌعفى األشخاص الطبٌعٌون المشار إلٌهم فً الفقرة 

   ."للحسابات مباشرة من دفتر الٌومٌة
41

 كإنشاء التاجر مثال لدفتر ٌومٌة مساعد متعلق بالمشترٌات وآخر للمبٌعات وكذا لألوراق التجارٌة وغٌره، على أساس أنه ٌجب على  التاجر إجراء قٌد  

 . إجمالً لهذه العملٌات فً دفتر الٌومٌة األصلً
42

 :  ما ٌل9.88ً بٌنت المادة الثالثة من قانون  

وذلك بحسب ما تدعو إلٌه أهمٌة " دفاتر مساعدة " و " دفاتر ٌومٌة مساعدة " ٌجوز تفصٌل دفتر الٌومٌة ودفتر األستاذ إلى عدة سجالت تابعة لهما تسمى " 
 .أو متطلبات المنشأة

 .ٌجب تجمٌع القٌود المسجلة فً دفاتر الٌومٌة المساعدة والدفاتر المساعدة مرة كل شهر فً دفتر الٌومٌة ودفتر األستاذ

 أعاله أن ٌقوموا بتجمٌع القٌود المسجلة فً دفاتر الٌومٌة المساعدة مرة   1 من المادة 5غٌر أنه ٌؤذن لألشخاص الطبٌعٌٌن المشار إلٌهم فً الفقرة 

 ."فً كل دورة محاسبٌة عند اختتام هذه الدورة
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طيفِا حسة الأكسام اًثالزة املحٌُة يف اًفلصت اًصاتـة من املادت اًثاهَة من كاهون   واملشار 9.88ًو

ٍهيا بأؿالٍ  .    اإ

 :دفرت اجلصد والإحطاء_ 3

اإىل خاهة دفرتي اًَومِة والأس خاذ، جية ؿىل اًخاحص بأن ًخوفص ؿىل دفرت اجلصد
43

 بأو الإحطاء 

زين ؾرش شِصا،  ًوحض فَِ دطوم امللاوةل وذكل ؾيس ب دص لك دورت حماسخِة واًيت ل حًزس ؾن اإ

وكس حىون بأكي من ذكل يف حالث اس خثٌائَة
44

 نٌل ًو اكهت املًشبأت اًخجاًرة كس تسبأث وشاظِا 

ذ جيوز ًِا يف ُشٍ احلاةل بأن ثلرص اجلصد ؿىل اًفرتت  تـس اهلضاء مست من ادلورت احملاسخِة، اإ

املخحلِة، وثـخرب معََة اجلصد يف هناًة لك س ية ماًَة وس َةل ملـصفة ما ميَىَ اًخاحص من بأموال 

سواء اكهت بأموالا مٌلوةل بأو كري مٌلوةل، بأو بأوراكا جتاًرة بأو ماًَة، ونشا ما حيللَ من بأرابخ وما 

 .ًخىدسٍ من دسائص ذالل ُشٍ املست بأي ما هل من بأضول وما ؿَََ من دطوم

ٍهيا بأؿالٍ ثوخس بأهواع بأدصى من ادلفاحص  وجتسر الإشارت اإىل بأهَ اإضافة اإىل ادلفاحص املشار اإ

ل بأهنا ثحلى ذاث بأمهَة ابًلة، ورضورت  ٍهيا املرشع امللصيب اإ ٍهيا ٌرش اإ الإدذَاًرة، واًيت مل ٌرش اإ

دفرت املسودت، ودفرت اخملزن، : معََة ثلذضهيا ػصوف وظحَـة اًـمََاث اًخجاًرة، ومن بأمهِا

 .   ودفرت اًطيسوق ودفرت الأوراق اًخجاًرة

 :  اًلوامئ اًرتهَخِة: اثهَا

ة ؾيس ادذخام ادلورت  ؿساد كوامئ حصهَخِة س يًو ًخـني ؿىل مجَؽ اًخجار اخلاضـني ٌَلاهون احملاس يب اإ

احملاسخِة، وذكل تياء ؿىل ادلفاحص اًخجاًرة اًيت جية ؿَهيم مسىِا، وجشمي ُشٍ اًلوامئ 
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ٌجب مسك دفتر جرد تقٌد فٌه موازنة كل دورة : "  المتعلق بالقواعد المحاسبٌة الواجب على التجار العمل بها أنه9.88 بٌنت المادة السادسة من القانون 

 ."محاسبٌة وحساب عائداتها وتكالٌفها
44

مدة الدورة المحاسبٌة إثنا عشر شهرا، وٌجوز : "  المتعلق بالقواعد المحاسبٌة الواجب على التجار العمل بها أنه9.88 جاء بالمادة السابعة من القانون  

 ."بصورة استثنائٌة أن تكون أقل من ذلك
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املوازهة
45

ي، وكامئة  ، وحساة اًـائساث واًخاكًَف، وكامئة بأرضست الإدارت، وكامئة خسول اٍمتًو

 .املـَوماث اًخوكَََة، وجشلك ُشٍ اًلوامئ   ل ًخجزبأ 

وجية بأن حىون ُشٍ اًلوامئ اًرتهَخِة ضورت ضادكة وحلِلِة لأضول امللاوةل ودطورما ًووضـَهتا 

 .املاًَة وهخاجئِا

 مالًني 10واملالحغ بأن املرشع امللصيب كس مزي تني اًخجار اذلٍن ل ًخـسى رمق بأؾٌلهلم اًس يوي 

ؿساد كامئة  درمه وتني اًخجار اذلٍن ًخـسى رمق بأؾٌلهلم ُشا املحَف، فداًًس حة ٌَفئة الأوىل ثَزم ابإ

املوازهة وكامئة حساابث اًـائساث واًخاكًَف فلط، بأما اًفئة اًثاهَة فذَزم اإضافة اإىل املوازهة 

ي وكامئة ابملـَوماث  ؿساد كامئة تبأرضست الإدارت وخسول اٍمتًو وحساة اًـائساث واًخاكًَف ابإ

 .اًخوكَََة

ة ذالل مست بأكطاُا زالزة بأشِص من اترخي ادذخام ادلورت  ؿساد اًلوامئ اًرتثَخِة اًس يًو وجية اإ

ذا ظصبأ ؿارض حال دون ذكل، ؿىل بأن ثمت الإشارت اإىل ُشٍ اًـوارض مضن كامئة  ل اإ احملاسخِة، اإ

املـَوماث اًخوكَََة
46
.    

ًزامِة ابًًس حة ٌَخاحص وجية مسىِا من كدهل  ٍهيا ساتلا اإ      وابلإضافة اإىل هون اًواثئق املشار اإ

حداًرة ومٌخؼمة، وشري اإىل بأهَ ًخـني ؿىل اًخاحص احلفاظ ؿىل بأضول املصاسالث اًواردت  تطفة اإ

          26ووسخ املصاسالث اًطادرت مست ؾرش س يواث اتخساء من اترخيِا وذكل مبلذىض املادت 

من مسوهة اًخجارت، وحوكن بأمهَة حمافؼة اًخاحص ؿىل ُشٍ اًواثئق احملاسخِة يف هوهنا جشلك وس َةل 

زحاث جلك ما ُو مسون يف ُشٍ اًواثئق، نٌل بأهنا بأدات ٌَخبأنس من حصة وىزاُة ما دون فهيا  .  اإ
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 :  أنه9.88 نصت المادة العاشرة من القانون رقم  

 .تبٌن الموازنة بصورة منفصلة عناصر أصول المنشأة وخصومها" 
 .ٌتضمن حساب العائدات والتكالٌف، بصورة إجمالٌة، عائدات وتكالٌف الدورة المحاسبٌة دون مراعاة تارٌخ تحصٌل العائدات أو تارٌخ دفع التكالٌف

دارة مكونات النتٌجة الصافٌة ومكونات التموٌل الذاتً  .تتضمن قائمة أرصدة اإلأ
 .ٌبرز جدول التموٌل التطور المالً للمنشأة خالل الدورة المحاسبٌة، وذلك ببٌان الموارد التً توفرت لها واالستخدامات التً خصصتها لها
 . تكمل وتشرح قائمة المعلومات التكمٌلٌة المعلومات الواردة فً الموازنة وحساب العائدات والتكالٌف وقائمة أرصدة اإلدارة وجدول التموٌل

46
ٌقتصر القٌد فً القوائم التركٌبٌة على األرباح المحققة عند اختتام الدورة المحاسبٌة، وٌجوز أٌضا : "  على ما ٌل9.88ً من القانون رقم 18 تنص المادة  

قٌد الربح المحقق عن عملٌة أنجزت جزئٌا إذا كانت مدتها تزٌد على سنة وكان تحققها ٌقٌنا وأمكن تقدٌر ربحها اإلجمالً على وجه ٌؤمن معه الوقوع        
 ."فً الخطإ بصورة كافٌة
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 اجلزاءاث املرتثحة  ؾيس الإذالل تلواؿس مسم احملاسخِة: اًفلصت اًثاهَة

ًلس حسد املرشع ٍلوؿة من اجلزاءاث اًيت ميىن بأن ثعال اًخجار اذلٍن مل حيرتموا اًلواؿس 

ٍهيا يف اًلاهون رمق  ن اكن 9.88احملاسخِة اًواحة اًـمي هبا وفلا ٌَضواتط اًلاهوهَة املشار اإ ، واإ

منا جنس مطسر اًحـظ مهنا يف مسوهة اًخجارت واًحـظ  كاهون احملاس حة مل ٌرش اإىل ُشٍ اجلزاءاث واإ

 .ال دص مضمن تلاهون اًرشاكث ابلإضافة اإىل اًلاهون اجليايئ

 اجلزاءاث اجليائَة بأو اًزحًصة : بأول

        ًلس هؼم املرشع اًـسًس من اجلزاءاث مبوحة كاهون اًرشاكث سواء ثـَق الأمص ثرشاكث 

 املخـَق ثرشنة اًخضامن ورشنة اًخوضَة اًخس َعة ورشنة 5.96املسامهة بأو ابًلاهون رمق 

اًخوضَة ابلأسِم واًرشنة ذاث املسؤوًَة احملسودت ورشنة احملاضة، حِر تني اًـلوابث اًيت 

متىن بأن ثعال املسرٍين وبأؾضاء بأهجزت الإدارت بأو اًخستري بأو اًدس َري يف اًرشنة، وتطفة ؿامة  

دفاء اًواثئق احملاسخِة بأو الامذياع ؾن مسم  لك من ًثخت يف حلِم مسم حماس حة ومهَة بأو اإ

 . لك حماس حة وفلا ٌَلواؿس اًلاهوهَة

ىشا بأشار اًلاهون رمق   املخـَق ثرشاكث املسامهة اإىل اًـسًس من اجلزاءاث ومن تُهنا ما 17.95ُو

 حِر ثـاكة بأؾضاء بأهجزت الإدارت بأو اًخستري بأو اًدس َري تـلوتة احلخس من 384حسثَ املادت 

حسى ُاثني اًـلوتخني 1.000.000 اإىل 100.000شِص اإىل س خة بأشِص وتلصامة من  درمه بأو ابإ

ة ٌَمسامهني ل  فلط يف حاةل اإدفاء وضؽ اًرشنة احللِلي، تًرش بأو ثلسمي كوامئ حصهَخِة س يًو

ثـعي ضورت ضادكة ٌَيخاجئ احملللة جصمس لك س ية ماًَة واًوضـَة املاًَة ٌَرشنة وذمهتا املاًَة 

 .ؾيس اىهتاء ثكل اًفرتت

 من هفس اًلاهون ؿىل بأهَ ًـاكة بأؾضاء بأهجزت الإدارت بأو اًخستري بأو اًدس َري 386نٌل تًَت املادت 

ًرشنة مسامهة اذلٍن مل ًـسوا جصمس لك س ية ماًَة اجلصد واًلوامئ اًرتهَخِة وثلٍصص اًدس َري تلصامة 

 . درمه200.000 اإىل 20.000من 
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  ؿست حزاءاث نيدِجة ًـسم احرتام اًلواؿس احملاسخِة هشهص مهنا ما بأشارث 5.96نٌل تني اًلاهون 

ًََ املواد   واًيت حسدث اًـلوابث احلخس َة اإىل خاهة 117 و 111 و 110 و109 و 107اإ

حساٌُل فلط، وكس حسدث اًـلوابث احلخس َة  اًلصاماث حِر ميىن ٌَلايض بأن حينك هبٌل مـا بأو ابإ

 100.000 درمه ول ًخجاوز 2.000ما تني شِص وس خة بأشِص واًلصاماث املاًَة فامي ل ًلي ؾن 

درمه
47

   . 

 من اًلاهون اجليايئ امللصيب ثليض مبـاكدة لك من زخت يف حلَ 357ُشا ابلإضافة اإىل بأن املادت 

ا واثئق حماسخِة ابحلخس من س ية اإىل مخس  حزوٍص بأو حتًصف يف حمصر جتاري بأو تييك ابؾخحاُر

 درمه وكس جشسد ُشٍ اًـلوابث يف حالث 20.000 اإىل 250س يواث وقصامة ماًَة من 

 ...بأدصى

 اجلزاءاث املسهَة: اثهَا

حمتثي ُشٍ اجلزاءاث بأول يف سلوط الأََُة اًخجاًرة ٌَخاحص، حبَر مييؽ من الإدارت بأو اًدس َري 

قفال  ة اًلضائَة واًخطفِة اًلضائَة، وذكل ؾيس اإ بأو املصاكدة يف مجَؽ مصاحي مسعصيت اًدسًو

 .مسىَ حملاس حة مٌخؼمة وفلا ٌَملذضَاث اًلاهوهَة، بأو اًـمي ؿىل اإدفاء لك واثئق احملاس حة

ة بأو اًخطفِة اًلضائَة جتاٍ 740يف حني هطت املادت   من مسوهة اًخجارت ؿىل  فذح مسعصت اًدسًو

لك مس ئول زخت يف حلَ مسم حماس حة ومهَة بأو اإدفاء واثئق حماس حة اًرشنة بأو الامذياع ؾن 
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 درهم أو بإحدى هاتٌن 100.000 إلى 10.000ٌعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من : "  ما ٌل5.96ً من القانون رقم 107 بٌنت المادة  

 : ...العقوبتٌن فقط

المسٌرون الذٌن قدموا للشركاء، عن قصد، حتى فً غٌاب أي توزٌع ألقساط األرباح، قوائم تركٌبٌة ال تعطً بالنسبة لكل سنة مالٌة، صورة صادقة -  2

 ؛..."عن نتائج السنة وعن الوضعٌة المالٌة وعن الذمة المالٌة بانتهاء تلك الفترة بغٌة إخفاء الوضعٌة الحقٌقٌة للشركة
 درهم، المسٌرون الذٌن ال ٌعدون بالنسبة لكل سنة 40.000 إلى 10.000ٌعاقب بغرامة من : "  من نفس القانون على ما ٌل109ًفً حٌن بٌنت المادة 

 ."محاسبٌة الجرد والقوائم التركٌبٌة وتقرٌر التسٌٌر

 :  درهم، المسٌرون الذٌن20.000  إلى 2000ٌعاقب بغرامة من : "  ما ٌل110ًوبٌنت المادة 

ال ٌضعون رهن إشارة كل شرٌك بالمقر االجتماعً، محاضر الجمعٌات والقوائم التركٌبٌة والجرد وتقرٌر المسٌرٌن وعند االقتضاء تقرٌر  -1
 ..."مراقب أو مراقبً الحسابات؛

 ٌوما 15 درهم، المسٌرون الذٌن ال ٌقومون، داخل أجل 10.000 درهم إلى 2000ٌعاقب بغرامة من : "  من نفس القانون كذلك ما ٌل111ًوبٌنت المادة 

قبل تارٌخ الجمعٌة العامة، بتوجٌه القوائم التركٌبٌة وتقرٌر التسٌٌر ونص التوصٌات المقترحة وعند االقتضاء تقرٌر مراقب أو مراقبً الحسابات          
 ."إلى الشركاء

 ٌوما قبل تارٌخ 15 درهم، المسٌرون الذٌن ال ٌقومون داخل أجل 10.000 إلى 2000ٌعاقب بغرامة من : "  من نفس القانون ما ٌل117ً وبٌنت المادة 

 ".  الجمعٌة العامة، بتوجٌه القوائم التركٌبٌة وتقرٌر التسٌٌر ونص التوصٌات المقترحة وعند االقتضاء تقرٌر مراقب أو مراقبً الحسابات إلى الشركاء
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مسم لك حماس حة موافلة ٌَلواؿس اًلاهوهَة بأو اًزايدت يف دطوم اًرشنة جىِفِة ثسًُس َة،            

بأو املسم جىِفِة واحضة، حملاس حة كري اكمةل بأو كري حصَحة
48
  . 

 املخـَق ابًلواؿس احملاسخِة لإدارت اًرضائة احلق               9.88 من اًلاهون رمق 23نٌل بأؾعت املادت 

يف بأن حصفظ كدول احملاس حاث اًيت ل حىون ذمسونة وفق الأشاكل امللصرت يف ُشا اًلاهون 

 .واجلساول املَحلة تَ

وابلإضافة اإىل ما س حق ذهٍص فاإن ادلفاحص اًخجاًرة كري امليخؼمة اًيت مل ًمت فهيا احرتام كواؿس 

زحاث بأمام اًلضاء  .   احملاس حة ل جشلك جحة يف الإ

زحاث  : املعَة اًثاين  جحَة اًواثئق يف الإ

ذا اكهت اًلواؿس اًـامة ثلذيض تبأهَ ل جيوز ٌَشرص بأن ًًشئ دًَال ًيفسَ ول جيرب تبأن ًلسم  اإ

دًَال ضس هفسَ، فاإن ما ثلذضََ اًخجارت من رسؿة يف اًخـامي وزلة وائامتن كس ًلذيض وحود بأدةل 

رمَبأت مس حلا ًعصيف اًخرصف اًلاهوين ًمت الاحذجاح هبا بأمام احملوكة يف حاةل وشوة ىزاع ما، 

ن ما  زحاث يف املسائي اًخجاًرة، ومن مت بأًزم اًخاحص تخسٍو وابًخايل فلس بأخاز اًلاهون حًصة الإ

جيًصَ من معََاث يف دفاحٍص اًخجاًرة وواثئلَ احملاسخِة اًيت ثـس اًوس َةل الأجنؽ ملـصفة اًوضـَة 

زحاث سواء  املاًَة احللِلِة ٌَملاوةل وثعورُا اًخجاري من هجة، ومن هجة بأدصى جحَة يف الإ

و ما تًَذَ املادت . ًطاحل اًخاحص بأو ضسٍ  من مسوهة اًخجارت حِر هطت ُشٍ الأذريت ؿىل 19ُو

 املخـَق ابًلواؿس 9.88ًخـني ؿىل اًخاحص بأن ميسم حماس حة ظحلا لأحاكم اًلاهون رمق : " ما ًًل
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فً حالة التسوٌة أو التصفٌة لشركة ما، ٌجب على المحكمة أن تفتح مسطرة التسوٌة أو التصفٌة : " من مدونة التجارة على ما ٌل740ً نصت المادة  

 :القضائٌة تجاه كل مسئول ٌمكن أن تثبت فً حقه إحدى الوقائع التالٌة

 التصرف فً أموال المقاولة كما لو كانت أمواله الخاصة؛ -1
 إبرام عقود تجارٌة ألجل مصلحة خاصة تحت ستار الشركة قصد إخفاء تصرفاته؛ -2
استعمال أموال الشركة أو ائتمانها بشكل ٌتنافى مع مصالحها ألغراض شخصٌة أو لتفضٌل مقاولة أخرى له بها مصالح مباشرة أو غٌر  -3

 مباشرة؛
 مواصلة استغالل به عجز بصفة تعسفٌة لمصلحة خاصة من شأنه أن ٌؤدي إلى توقف الشركة عن الدفع؛ -4
 مسك محاسبة وهمٌة أو العمل على إخفاء وثائق محاسبة الشركة أو االمتناع عن مسك كل محاسبة موافقة للقواعد القانونٌة؛ -5
 اختالس أو إخفاء كل األصول، أو جزء منها، أو الزٌادة فً خصوم الشركة بكٌفٌة تدلٌسٌة؛ -6
 .المسك بكٌفٌة واضحة، لمحاسبة غٌر كاملة أو غٌر صحٌحة -7
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 تخارخي 1.92.138احملاسخِة اًواحة ؿىل اًخجار اًـمي هبا، اًطادر تدٌفِشٍ اًؼِري اًرشًف رمق 

  (.1992 دٌسمرب 25 ) 1413 من حٌلدى ال دصت 30

زحاث تني اًخجار  هنا حىون ملدوةل بأمام اًلضاء هوس َةل اإ ذا اكهت ثكل احملاس حة ذمسونة ابهخؼام فاإ اإ

 "يف الأؾٌلل املصثحعة تخجارهتم 

هَ كرص اس خـٌلًِا  زحاث، فاإ ذا اكن املرشع امللصيب كس مسح اس خثٌاء ابلأذش ابحملاس حة هوس َةل اإ واإ

 .ؿىل اًخجار فلط

ِشا اًلصض فصق املرشع امللصيب تني حاًخني زحاث            : ًو حاةل اٍمتسم ابًواثئق احملاسخِة يف الإ

زحاث من ظصف اًلري ضس  من ظصف اًخاحص وملطَحخَ، وحاةل اٍمتسم ابًواثئق احملاسخِة يف الإ

 .اًخاحص اذلي ميسىِا

 

 حاةل اٍمتسم ابًواثئق احملاسخِة ملطَحة اًخاحص املاسم ًِا: اًفلصت الأوىل

ٍهيا ساًفا بأن املرشع امللصيب مييح ٌَخاحص 19ٌس خفاد من هص املادت   من مسوهة اًخجارت واملشار اإ

، وذكل دصوخا ؾن اًلاؿست  ماكهَة الاحذجاح مبا ُو مضمن يف واثئلَ احملاسخِة يف مواهجة كرٍي اإ

وشاء اًشرص دلًَي تيفسَ وملطَحخَ ماكهَة اإ زحاث واًيت ثليض تـسم اإ .        امللصرت يف مادت الإ

هَ كِس ُشٍ الإماكهَة وحـَِا  زحاث، فاإ ن اكن املرشع كس دصح ؾن اًلاؿست اًـامة يف الإ واإ

زحاث  مرشوظة ثرشوط ٌس خوحة مصاؿاهتا يف اًواثئق احملاسخِة حىت ًـخس هبا هوس َةل يف الإ

 :  ًطاحل اًخاحص اذلي ميسىِا ويه اكًخايل

 بأن ٍىون اًزناع تني اتحٍصن- 1 

س خفاد من ُشا اًرشط بأهَ جية بأن ٍىون دطم اًخاحص اذلي ٍمتسم تواثئلَ احملاسخِة ُو  ٌو

ذا مل ٍىن اخلطم اتحصا فال ميىن الاحذجاح يف مواهجخَ مبا ُو  بأًضا اتحص تسورٍ، ويف حاةل اإ
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ي احلق ٌَخاحص ابس خـٌلل  ملِس ابًواثئق احملاسخِة ٌَخاحص املسؾى ؿَََ، واًسخة يف ذكل بأن ختًو

زحاث ًـخرب امذَازا ًلصرٍ هل اًلاهون، وذلكل فِو ل ٌس خعَؽ اس خـٌلل ُشا الامذَاز  حماسخذَ يف الإ

احلق                 )وتيفس احلق  (اًطفة اًخجاًرة)اإل يف مواهجة خشص ٍمتخؽ ُو بأًضا تيفس اًطفة 

زحاث ؾن ظًصق اًواثئق احملاسخِة  . (يف الإ

 بأن ٍىون اًـمي املخيازع ثشبأهَ جتاراي- 2

ابلإضافة اإىل اًرشط الأول جية بأن ٍىون اًزناع املثار تني اًخجار واذلي ٌس خسؾيي اؾامتد 

ذا  زحاث ذا ظحَـة جتاًرة ابًًس حة ٌَخاحٍصن مـا، بأما اإ اًواثئق احملاسخِة وحجة تُهنٌل من حِر الإ

ذا  هَ خيضؽ ٌَلواؿس اًـامة اًواردت يف كاهون الاًزتاماث واًـلود، واإ اكن اًزناع مذـَلا تـمي مسين فاإ

اكن اًـمي جتاراي من خاهة بأحسٌُل ومسهَا من خاهة ال دص ظحلت كواؿس املادت اًصاتـة            

من مسوهة اًخجارت امللصتَة اًيت جشري اإىل بأن اًخاحص ل ميىٌَ الاحذجاح يف مواهجة املخـاكس مـَ 

 .  واذلي ًـخرب اًـمي من هجخَ مسهَا، مبا ُو مسجي يف واثئلَ احملاسخِة املمسونة ابهخؼام

 بأن حىون احملاس حة مٌخؼمة- 3

لطس ُيا بأن حىون احملاس حة مذوفصت ؿىل مجَؽ اًرشوط املوضوؾَة واًشلكَة اًيت جتـَِا  ًو

 املخـَق ابًلواؿس احملاسخِة اًواحة  9.88حصَحة ومعاتلة ٌَضواتط امليطوص ؿَهيا يف كاهون 

ؿىل اًخجار اًـمي هبا، والاهخؼام يف احملاس حة رشط ل تس من ثوافٍص ابًًس حة ٌَخاحٍصن مـا، بأما 

ـخرٍب بأنرث اهخؼاما ذا ثفاوثت حماسخهتٌل من حِر الاهخؼام فاإن اًلايض ٍصحج مهنٌل ما ٍصاٍ ًو  .اإ

 حاةل اٍمتسم ابًواثئق احملاسخِة ضس اًخاحص : اثهَا

جيوز خلطم اًخاحص سواء اكن اتحصا بأم ل بأن ٍمتسم ضس ضس اًخاحص مبحخوى حماسخذَ سواء 

اكهت ُشٍ احملاس حة مٌخؼمة بأو كري مٌخؼمة وسواء اكن اًزناع جتاراي بأو مسهَا، وكس حسسث ُشٍ 

جيوز ًلأقَار بأن حيخجوا ضس اًخاحص : "  من مسوهة اًخجارت امللصتَة اًيت خاء فهيا20اًلاؿست املادت 

: "  من مسوهة اًخجارت21، نٌل بأضافت املادت "مبحخوى حماسخذَ ًوو مل حىن ذمسونة تطفة مٌخؼمة 
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هنا حىون دًَال اتما  حِامن حىون واثئق حماسخِة مذعاتلة مؽ هؼري ًوخس تني بأًسي اخلطم، فاإ

 ".ًطاحهبا وؿَََ

 من مسوهة اًخجارت، ىصى بأن املرشع امللصيب هكـؼم اًدرشًـاث 21 و 20ابس خلصاء املادثني 

امللارهة، مل ًخعَة بأي رشوط ذاضة ٍمتىني اًلري من الاحذجاح ؿىل اًخاحص مبا ُو مسون      

يف اًواثئق احملاسخِة املمسونة من ظصف ُشا الأذري، ومؽ ُشا فال ثـخرب ُشٍ اًواثئق جحة 

كامة ادلًَي ؿىل ؾىس ما ورد يف حماسخذَ جاكفة وسائي  ذ ميىن ٌَخاحص اإ كاظـة ؿىل ضاحهبا، اإ

زحاثَ ًوحود دعاإ يف اًدسجَي بأو اًخلَِس  زحاث، اكإ حلى ٌَلضاء وحسٍ اًسَعة اًخلسًٍصة  ...الإ ًو

زحاث تياء ؿىل ػصوف ومالثساث              يف الأذش ابًواثئق احملاسخِة يف ُشٍ احلاةل هوس َةل ًالإ

.   لك كضَة ؿىل حست

زحاث: اًفلصت اًثاهَة  هَفِة اس خـٌلل اًواثئق احملاسخِة يف الإ

جيوز ٌَمحوكة بأزياء ادلؾوى بأن ثبأمص ثَلائَا بأو تياء : "  من مسوهة اًخجارت ؿىل بأه22َثيص املادت 

 ".ؿىل ظَة الأظصاف تخلسمي اًواثئق احملاسخِة بأو ابلإظالع ؿَهيا

ٌل زحاث ُو الأمص تخلسمي : وس خًذج من ذالل ُشٍ املادت بأن ُياك ظًصلذني لس خـٌلل احملاس حة يف الإ

 .اًواثئق والأمص ابلإظالع ؿَهيا

 الأمص تخلسمي اًواثئق احملاسخِة : بأول

ن اإشارت اًلايض بأو اخلحري اذلي ثـَيَ احملوكة لس خرصاح اًحَاانث  لطس تشكل وضؽ اًواثئق ُر ًو

ِا23واحملصراث اًيت هتم اًزناع املـصوض ؿَهيا، وكس ؾصفذَ املادت  :            من مسوهة اًخجارت تلًو

 ".اًخلسمي ُو اس خرصاح من احملاس حة ٌَمحصراث فلط اًيت هتم اًزناع املـصوض ؿىل احملوكة " 
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حلى  ما تياء ؿىل ظَة بأحس الأظصاف، ًو ما تياء ؿىل بأمص ثطسٍر احملوكة ثَلائَا واإ لؽ اًخلسمي اإ ًو

ذ ميىن ًِا بأن حصفظ ثلسمي  ٌَمحوكة اكمي اًطالحِة يف بأن جس خجَة ًِشا اًعَة بأو حصفضَ، اإ

 .احملاس حة كطس الاظالع ؿَهيا مىت ثحني ًِا بأن اًواثئق املـصوضة ؿَهيا اكفِة ٌَحت يف اًزناع

 الأمص ابلظالع ؿىل اًواثئق احملاسخِة: اثهَا

ن اإشارت اخلطوم ًالإظالع ؿَهيا واس خرصاح ما ًَزم مهنا من  ًلطس ابلظالع وضؽ احملاس حة ُر

 من مسوهة 24تَاانث وحمصراث مذـَلة ابًزناع املـصوض ؿىل احملوكة ٌَحت فَِ، وكس ؾصفذَ املادت 

ول جيوز بأن ًؤمص تَ اإل يف كضااي . الاظالع ُو اًـصض اًاكمي ٌَواثئق احملاسخِة: " اًخجارت تبأهَ

ة بأو اًخطفِة اًلضائَة ويف كري ذكل من احلالث اًيت حىون فهيا اًواثئق  اًرتنة بأو اًدسًو

 .مشرتنة تني الأظصاف

ًساع                ٍىون الاظالع ابًىِفِة اًيت ًخفق ؿَهيا الأظصاف، فاإن مل ًخفلوا حطي ؾن ظًصق الإ

 ."يف نخاتة ضحط احملوكة اًيت ثيؼص يف اًزناع

صاي تُهنٌل، فاًخلسمي ًلذرص  خخني من ذالل ملارهة اًخلسمي ابلإظالع بأن ُياك فصكا حُو        ًو

ؿىل ؾصض احملاس حة ؿىل اًلايض بأو اخلحري و ٌُل ًَزتم ابًرس املِين، بأما الاظالع فِلؽ           

و هبشا ٌشلك اإحصاءا دعريا ٍىشف مجَؽ الأرسار  من ظصف احملوكة واخلطوم والأظصاف، ُو

املِيَة ٌَخاحص، وحٌلًة ًِشا الأذري من ؾواكة الإظالع كرص املرشع ُشٍ الإماكهَة ؿىل حالث 

 : اًساًفة اذلهص ويه اكًخايل24ذاضة ؿسدُا يف املادت 

 حاةل اًرتنة والإرج-1

مبا بأن ثوزًؽ اًرتنة ًخوكف ؿىل مـصفة بأضول ودطوم اًخاحص، مفن اًعحَـي بأن مييح املرشع 

ٌَورزة حق الاظالع ؿىل اًواثئق احملاسخِة ٌَخاحص واًيت متىن من مـصفة اًوضـَة املاًَة 

ٍهيم ؾن ظًصق الإرج، وجتسر الإشارت اإىل بأن لك ما ٌشمي   ت اإ خَ اًخجاًرة اًيت بً  واحللِلِة مللاًو
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اًورزة ًيعحق نشكل ؿىل املوىص هلم وذوي احللوق وتطفة ؿامة لك من هيمَ بأمص اًرتنة من 

 . حلَ يف الاظالع ؿىل احملاس حة ملـصفة هطَحَ فهيا

 اًلسمة: اثهَا

ثـخرب اًلسمة من بأس حاة الأمص ابلظالع ؿىل احملاس حة، واملصاد ابًلسمة ُيا الأوشعة اًخجاًرة 

... اًيت حىون مشرتنة تني اتحٍصن بأو بأنرث، اكًرشاكء يف اًرشنة، اًرشاكء يف بأضي جتاري

فاًرشاكء يف احلاًخني مـا ٍىون من حلِم الإظالع ؿىل واثئق احملاس حة وادلفاحص ومجَؽ اًـلود 

املخـَلة ابًخجارت ملـصفة احللوق واًواحداث، ووؿاء اًخطفِة واًلسمة اًواحدة ًلك مهنم، ًَىوهوا 

ٍهيم ؾن ظًصق اًلسمة  .ؿىل تٌُة حبلِلة وحصة اًيطُة اذلي ب ل اإ

 املساظص اًلضائَة ًطـوابث امللاوةل: اثًثا

ة واًخطفِة اًلضائَة من املساظص اًلضائَة ٌَطـوابث  هلاذ ومسعصيت اًدسًو      ثـس مسعصت الإ

اًيت ثـرتض امللاوةل اًخجاًرة، واًيت دطص ًِا املرشع امللصيب اًحاة اخلامس من مسوهة 

اًخجارت، ويه مساظص ٌشرتك فهيا مجَؽ ادلائيني ؿىل ادذالف وضـَهتم، ول ميىن لأي دائن 

مهنم بأن ًـصف مصنٍز وحلوكَ اإل ابلظالع ؿىل احملاس حة، ول ًلذرص حق الاظالع ؿىل ادلائيني 

حفسة، تي ٍىون من حق اًس يسًم بأًضا، اذلي ًـني يف املساظص اًلضائَة ًطـوابث امللاوةل 

 ...لإؿساد املوازهة الاكذطادًة والاحامتؾَة، والاظالع ؿىل ُشٍ احملاس حة اًيت ًـمتسُا يف ثلٍصٍص

  

 


