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 سلسلة أحباث قانونية جامعية معمقة

مقدمة من اإلدارة العلمية جمللة الباحث للدراسات واألحباث القانونية 
 والقضائية

 
 

 الكلمة االفتتاحية للعدد؛   

  يقدمها املدير املسؤول:          

 القامسيذ. حممد     
 

نبلغ مقام اليقني، بسم اهلل الكريم، وبه نستعني، وبفضله نغدو يف طريقنا حىت 
 والصالة والسالم على خري اهلدى وشفيع الورى واألنام وعلى أصحابه أمجعني:

 أما بعد:

إن من أهم مظاهر الـــــزكاة يف العلم أن يتم نشره وتبليغه للعباد، فإميانا منا 
بأهمية تقريب املعلومة القانونية والقضائية للقارئ الكريم وعدم حتميله مشاق البحث 
والسفر قصد احلصوص عليها، تتشرف اإلدارة العلمية جمللة الباحث للدراسات واألحباث 
القانونية والقضائية بأن تضع بني يدي الفقيه والباحث واملمارس والطالب وكل مهتم 
بالشأن القانوني هذا العدد من السلسلة الذي هو عبارة عن حبث معمق جادت به جعبة 

ه مل دواعي السرور أن نرى أعماال كهاذه تنشر ويعرف بها لعموم أحد الباحثني األفذاذ، وإن
 املهتمني.

فالشكر اجلزيل لكل من ساهم يف إعداد هذه الدراسة والتنسيق بني أحضانها، والشكر 
تقبلوا أمسى عبارات التقدير واالحرتام  30على نشرها، ويف انتظار العدد  اجلزيل للقائمني

  والسالم.
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النشر يف السلسلة:شروط   

  األطاريح والرسائل و كـــالكتبأن يكون البحث املراد نشره حبثا معمق 

  األخطاء النحوية واملنهجية التي تـعثريهأن يتم تنقيح البحث من كل 
  جب اإلدالء بهومعينة ف لذن جهة منإذا كان املراد نشره يستوجب إذن 

  أو كتاب  انسواء كمنشور بالسلسلة معمق يتحمل كاتب كل حبث
عن كل ما يشوبه من سرقات أدبية الكاملة املسؤولية أطروحة أو رسالة 
 ة يف املتابعة القانونية.مع حفظ حق طاقم السلسل –ومغالطات علمية 

 بعده دد خاص ينشر فيهــمينح لكل حبث معمق وارد على السلسلة ع 
 شهريف آجال خمتلفة ال تتعدى يف جمملها دوري  لتنشر السلسلة بشك 
 لربيد السلسة اإللكرتونيوورد ــراد نشره بصيغة الـــإرسال البحث امل 

Majalatlbahit@gmail.com 
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الماستر في القانون الخاص دبلوم رسالة لنيل  

 قانون المقاولةتخصص: 
 :ـــــــــــوعفي موض
 

التجارية على ضوء توطين المقاوالت 
89.17القانون   

: فاتحة مشماشيةالبيداغوجي ةالمنسق  

 الدكتور إشراف األستاذ                                         من إعداد الطالب

 حسن الحطاب                             محمدالقدري

 

 لجنة المناقشة:               

 مشرفا() ...............................................................ذ.حسن الحطاب -

 عضوا() ...........................................................ذة. فاتحة مشماشي -

 عضوا() .....................................................ذ.عبد الجليل عينوسي... -

 

 الموسم الجامعي:

2018-2019  
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 مقـــــــــدمة:

مـــدثخلمقـــارةلعا ـــةلمغـــا ملمـــللية ـــةلم ـــام ملم ـــ م ل  ـــلل ـــ ل   تعتــمعلية ـــةلث 

ــا ل ــ ل   ــه لملةسسنيــفلال رلث سني ــ  ل  ــام ملث ؤلس  ــةلث   ــه لملات ــنلال تلحلتته ــ عل  ثحل

جتــا ميلل ــعل ه ــةلمــللثو ء ــا لنيــهثولال  ث لث قــار لال تل سنيــفلارــةل    ــةلال رل  ــا رةل

 .1ثو غ ا 

ــا ت ــةل  ــ ثرةللر ة  ــةل لم ــا مي لر غغت ــ ل  ــ التثالال رلثمتغ ــرلثو م ــهثولتعة ــا  لني ث ت

ــدل ــا مي ل د  ــا لث تج ــا لث    ــللثءا  ــدوثلم ــاخ ل  ــللث عم ــةلم ــامل ه  ــمتة الم ث  ــا مل   ث تج

  .2الامسلث تجا ميلرث  عا لرث عالمةلث تجا مي ل اءا ا لمق لث قارة

ــ ــ  لرمل ــدرتلمق ــهلمعــ ر لحلن ــمتقول  ــعلمل ــللرمما نيــةلث تجــا ملر ــدرشلث ـنـ لم ــالال ر ذثلم

مــللمدر ـــةلث تجــا مل له ــعلال  ــةل تعـــ ل ــنلث تــا  ل لث  ــا لث ت ـــ لل342عــال لث ــا مل

ملةت ـــ  علج  ـــجعلث تجـــا ميلثح "ـــا ملث ؤلومـــأتلمقـــ لمقار تـــةلال رلمسني ـــمتةلث     ـــم ةل

ـــالل ـــلل ـــالرث ه ـــه ملج  ـــ .لال رلجهـــا ميل........لو لرملـــهلم ـــةل د رمـــأتلث سني ـــابلث تا ع

ـــةلث قـــه لم ـــا ه ل  ـــمغرلية  ـــ ثال  ـــةلث  ـــه  لث قـــ لثهـــاعلج قـــارة ل عتـــمعل  ا  عـــةلال تلت

ل.4ث ت   علج  جعلث تجا مي

ــ ل ــا ميل م  ــ فل ــالثمتغ ــا ميلال رلتر ني ــا لال  ــعلجت ــا مل لث   ــةلث تج ــا تلمما ني ــةل  ر ة 

ــا  ــعل  ــنل  ــا ل5  ــ  ل د ــهتلم  ــالثتل   م ــذرشلث ــالب لرث  ــااأل د ــهتلم ــالال تل   م ــا  لث   لرث ت

 ـــحللثحلـــاحبل ا تـــا  ل ـــدل ـــعه ةل لثحلنــه ل ـــنل ـــعلجتـــا ميل  ـــ ثلح ت ـــا ل  ــلل ل ل

                                                           
انون لحسين جالل، أحكام القيد في السجل التجاري بالمغرب، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القا - 1

دال الرباط، الخامس، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية أكالخاص "قانون األعمال" جامعة محمد 

 .10، ص1997-1998السنة الجامعية 
 ألخرى كما بالنسبة لألشخاص االعتبارية.وقد تنضاف بعض العناصر ا- 2
 .بالنسبة للشخص االعتباريمن نفس القانون،  45وأيضا في إطار المادة -3

4 -Véronique Chambaud, réussir son activité en SARL, édition Dunod, 2012, 4e édition, 
page 35 et 36. 
5 -Smaine Yakoubi, inscriptions au registre de commerce, imprimerie Rabat net Maroc, 
première édition, 2015, page 62. 
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ـــةل ل لك اـــةلال رلح ت ـــا لنيـــهماةلث   ث  ـــةلرعا ـــةلج   ـــمغةلملةسقـــارحبل ـــدلث نـــ   لث غتد 

 لمـــللملمـــالستلث تـــه  لمـــللال مـــدلثحلةـــه ل6  ـــا دالرث ـــ ل تـــاميلث ؤلث نـــاه ةلرث  ـــا دم

 ث قدمةلمللال  عل الميلملذرشلثح "أ  اب.

ــــا هتللل ــــمعلث ق ــــا هتل  لل789.17ذلكلل تع ــــ لرنوــــولث ق ــــرل ت   ــــرلل15.95ث تعة ث تعة

ـــة لمـــللال يفلث تعـــد البلث تنـــ ع ةلل ل ـــدملث  ع  ـــةلث تجـــا ملرثذلميل ـــد لمـــسء ثلج،    در 

عىل لث  ا  ـــةل ـــنل  ـــ لم ـــا لالانيـــت  لمـــلل ـــة ل ثجملـــا لث تجـــا مي ل ا قـــا هتلث ـــذ ه ليلال

مــلل ــةلال ءــ   لمــحللمــال قا ــ ةلثو مــ لرتــر   لرمهث غــةلم ــا لالانيــت  لر ــا هتلثو مــع ل

ـــارةخبنـــهعل ـــةلملةسق ـــةلث د  ـــةلرث قا ه   رمقا ـــ ابللت  ـــم مللث  ـــا  لرثح  ـــ ثوثبلثح  ث  

ث هث غــــةلرث تر مل ــــعلث قس مــــةل عــــعلث قــــارةل لم ــــمته لث تما  ــــم ةلثحلــــا ملث ــــ لت   ــــدال

ـــة ـــةلرث ر   ـــا   لثو عـــ ملث نـــا  ملمـــللث غمـــ 8ثو نيـــهثللث ه م  ث ريلل لل لعا ـــةلرال تلث تق

ــ ل ــ ملم ثت ــ .ل لث  ــممهثبلثو ع ــاال لث   ــللثه ــ لم ــع و لال ج  ــةلثو م ــسالمما ني ــا لوم ث  

 .9ماقدمةل نلم مته لث سالث ذ ه لنيهثول نلث  مته لث قا ميلال رلث ريلل ن ةل امة

تل ــــدر لث قــــا هتلل رث عــــد ل در ــــةلث تجــــا م ل ــــدل ــــعلث عد ــــدلمــــللل89.17ث 

ــ ــلل    ــة لم ــمتجدثبلث قا ه   ــ ر ث   ــا ميلثح    ــدثخلث  ــجعلث تج م ــ تغمللج  ــال   ل10علتكللم

مـــدثخلث قـــارحبل    قـــةلث    ر  ـــةلرمهث غ ـــا لل88.17ث  ـــجامالمـــحللث قـــا هتل ث تعةـــرلج 

ع ـــــاي  ل11رال   ـــــالث  ـــــ ث ل عـــــصلث  ـــــمتجدثبلثها ـــــةلج ت ـــــ   ل ـــــنلث قـــــارحبلرال

                                                           
لطبعة األولى ا جديدة، الدار البيضاء،مطبعة النجاح العز الدين بنستي، الشركات في القانون المغربي، ، -6

 .54ص،2014
 .142ص( 2019يناير  21) 6745جريدة رسمية عدد -7
المتعلق  15.95بتغيير وتتميم القانون رقم  89.17تقرير لجنة القطاعات اإلنتاجية حول مشروع قانون رقم -8

 .3، ص2018 بمدونة التجارة، دورة أبريل
http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/loi/rapp_com_lec_1_8

pdf.1_89.17_88.17_7.17 

 .16:10على الساعة  16/05/2019تاريخ الزيارة: 
 .خاصة بعد صدور القوانين المشار إليها أعاله 60وقد أصبح المغرب يحتل حاليا المرتبة -9

 .89.17من القانون  38، 32، 30، 27أنظر المواد -10
 .من نفس القانون 55الماد-11

http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/loi/rapp_com_lec_1_87.17_88.17_89.17_1.pdf
http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/loi/rapp_com_lec_1_87.17_88.17_89.17_1.pdf
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ـــةولث ل ـــدلن  ـــا ميل ع ـــجعلث تج ـــدل لث   ـــا لث تق   ع  ـــ تغملل ر ـــ  للن ـــمتجدثبلال ء ـــدا ملرم   

 .12ث  ةغ ة

لمثل د ـــدرش   ـــا لث تـــه   للتق  مـــة لملهل89.17 ـــللث قـــا هتللال يفلم ـــمتجدل ـــنلال تل

ـــأ ـــللثو ه ـــالم ـــد ل لر  مل ـــابلث تعا  ـــهللرث  ثم ـــةلحلق ـــه   ل اغ ا  ـــةلث ت ـر لمما ني ال نــ

 ث قا ه  ة.

ـــ تغمللللل حلال تلتق  ـــدملال  ر ـــدل ـــاولث تـــه  لمـــاللح مـــدثخلث قـــارةل ال ميلث عمـــهثتت لث 

ــدلج ت ــ   ــه  ول عق ــدلوث ت ــ ثالمق ت ــللق  لث  ــد لم ــةلال " ــعل ال  ــا ميل ثع عل لث  ــجعلث تج

ــةل ــابلث تجا   ــللث  ــرجلريــدالث عال  ــةلم ــه  لنيــمتملعل ه  ــةلث ت ــعلال تلية  ــللث  ــر ة لر م

 .13  لث قارحب

ـ لث تــه  ل لمدر ــةلث تجــا ملرتكللجمتغــا رشل رــعل  14  ــا الجتــا  ر ــدل  ــرشلث ـن

ــا رشل ــةلجمتغ ــدل  س ــمل لل 15جتــا ميمق ــه  ل ق ــةلث   ر ــةلحلتمه ــلج   ــمغةلملةت ــذرشلث  غ ع رمل

ــال ــهةلر  مل ــهسةلج عس ــم لرث  ــس ملرث  ــعلرث   ــا لث غ ــ لج   ــمغةل   ــا لث مق ــفلثو م ــعل    

ــا مل ــةلمــللعــال لث  ــة له ــعلثمتمعملــالث ـنـ لال   ــ ةلجتا   ــةلل6مــللثو مــع لث تجا   مــللمدر 

ــ ــه لجتا   ــال ل"ــ لمق ــةلث تجــا م لرــعل  سد ــحللمــللمدر  ة لرــعل ت ــ لمــللعــال لث ق ــرشلث  ث 

 .16ث تجا م

ــهتل ؤل  ــحللث  ــا م ل    ــةلث تج ــا ميل ثعــعلمدر  ــدلجت ــه  ليعق ــدلث ت ــا ه ل عق رلث تم ــولث ق

ــدمل ــة ل  تــ لماــال لجلمــ لث   ــاولمقــه ل د  ث ع نيــةلث عسة ــةل لاــا لثو مــع ل ــدله ه 

ل.17مللال  علث تالوالرما ةغابلثحل املالا انا  ة

                                                           
 .من القانون المذكور 74المادة -12
 .13و 12تقرير لجنة القطاعات اإلنتاجية، مرجع سابق ص-13
 .89.17من القانون  6المادة -14
 .مدونة التجارةمن  1-544المادة -15
 .11-544إلى  344المواد من -16

17 -Roger Houin et d’autres, Droit commercial, édition dalloz, 9e édition, 1993, page 
251. 
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ية على ضوء القانون  92العدد  القدريللباحث محمد   89.17من سلسلة أبحاث قانونية جامعية معمقة بعنوان توطين المقاولات التجار  

تثلس ـــ لث تعـــا   ل   ـــ لمـــللثءانـــاعلث ـنــ لرـــعل قـــا  ل ا  ـــةلج   ـــه لث ؤللل لرث 

ــا مل ــدلمــ  لل1-544ث  ــا ملعــدلث ـنـ ل  ــةلث تج ــللمدر  ــه  م ــدلث ت ــةللمق ــدثل  ــحللت ه  ومق

مـــ ل قا ـــارشل ـــالتثالال رلثمتغـــا مي ل  ـــس لث ـــه لل  ـــة لمقـــ لمقار تـــةلال رلمقـــ رشلالا ا

عءـــ لتثالال رلثمتغـــا ل "ـــا مل ـــالال مي ل  ـــس لث ـــه للح  امـــةلمقـــ لمقار تـــةلال رلمقـــ رشل ملـــللث 

 الا ام  له  لثحلاةلو.

 ــدمل لر  ــعل ــدر رشل لث، لوث تــه  ورذلميل ــاال تق ــ لل89.17ر ة ــةل ا  ــةلث قــا هتل

  ل قدلم  ل ه ةلمللث  ابلث تا خي ة.2019 ما  لل21ث  ع ةل تا  ل

 ل ـــرل ـــ تغمللنـــذثلث   ـــا  ل دث ـــةل ق ـــعلث قـــا هتلث ـــذ ه  لستلملمـــا ل ـــ ث لننـــ عل

 لث ـــ لس ـــ ل ـــار لنيـــدلث  ـــ ث ل18رس ـــ ل قـــملل عـــدلث ر  بلث نـــا  ملمـــللر ث ملث عـــد 

ث تنـــ ع ل  ـــر تلملـــذثلث   ـــا  لث ؤل ا ـــ لث ته ـــ ابلث ـــ لستلتـــ ل ـــنلم ـــمته لثو  ال

 ث  ثنيم ة 

مقـــدلرج تـــايلل ا تنـــ حللث ـــه  ل ل ت ـــسللال  ـــةلمقا ـــ ابل ا ه  ـــةلال رلتم   ـــةل ـــرشللل 

ث نـــا  لل2.02.350 لث  نيـــهال  لل19ث تـــه   لرتكللج ـــ للمـــللثح "ـــا ملث ـــ ل ـــ لث   ـــة

 لرثذلميلال ر  لتعـــدث ثلملةهىل ـــرلث هث ـــ لثح  حولنـــالمـــلل  ـــعل202002 ه  ـــه لل17 تـــا  ل

ــدلث  ــ ثول ــةلال رلمق ــالو مسلث ة   ــلل  ا ــرلم ــدملرىل  ــ لث ت ــ  ع ل  ــا ميل ا  ث  ــ الالامتغ

ع ــــذث لل ــــالمعمــــهمي"ــــدا ملث  ــــارمةل  لال رل و ر ــــدلستل  ةــــرل ــــنلث تــــه  لال

                                                           
ادة بشه لك أنه بالنظر في استمرار العديد من مصالح السجل التجاري في إلزام طالب التسجيل بإرفاقذ- 18

 24بتاريخ  2س 7المساكنة بعقد كراء المحل موضوع المساكنة، فقد وجه وزير العدل الرسالة الدورية، عدد 

مين لديها، وإلى ، للرؤساء األولين لمحاكم االستئناف ومحاكم االستئناف التجارية والوكالء العا2011فبراير 

ال وجود لمقتضيات  كالء الملك لديها، أكد فيها على أنهرؤساء المحاكم االبتدائية ورؤساء المحاكم التجارية وو
 منظمة للمساكنة، وال ألي مقتضى يلزم إرفاق عقد الكراء بشهادة المساكنة.

، 2016رباط، ، مطبعة المعارف الجديدة ال"الجزء األول المقتضيات العامة"عالل فالي، الشركات التجارية، 

 .246ص
 .246، صمرجع سابقعالل فالي، -19
 .2002غشت  5بتاريخ  5027 منشور بالجريدة الرسمية عدد-20
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ية على ضوء القانون  92العدد  القدريللباحث محمد   89.17من سلسلة أبحاث قانونية جامعية معمقة بعنوان توطين المقاولات التجار  

ــدلمــللالا"ــأ  ابل  ــر تل غ عــةلث عقــدلر  ــر تل ل21وج  ــارمةو ــا لث عد  ر ة ــةل قــدلس ــ لت 

   ه لن   علث قارحبلج  جعلث تجا مي.

ـ لثنيــمتعاللمــللمنــ ة لوث  ــارمةول نــ ة لوث تــه  و لل ررــعل الهــنلال تلث ـن

ــةلث ت  ــم ر ــعلال تل،م ــ لن ــمتعسل22ه  عل لث  ــا لته ــ ا المنــ ة لوث  ــارمةولر  ــةلس 

رتكلل ـــنلثمتغـــا لال تـــالحلتت انيـــ لراـــا لث ـــا لرثو مـــع  ل«لللdomiciliationل»للالكســـة

 ر  فلثو م لج   مغةلملةعسعلث ق ايئ ل

ـر لث قـــا هتل2013ر لنيـــممةلل لث قـــامتلتوســـولمدر ـــةلث تجـــا م ل68.13 لمتلر ـــحللمنــ

ــلل ــا لم ــ  لث   ــولث   ــةلنو ــا.لثو ر لثرعا  ــللث  ا ــحللم ــرشلث  ث  ــللث ق  ــا لم ــرلث  نــعلث    تعة

ـــا  ل لث،ـــ ولثهـــاعلج ت ـــ  البل لث  ـــجعلث تجـــا مي لرتكلل لث ـــهث ل ـــالل1-49ج ت رم

ــةلثل5-49 ةهيــالث ؤل ــللمدر  ــةلث ؤلم ــال الهــنلال تلث ـنـ لنيــع ل لث غدث  ــا تلم ــةل   تجــا م لر ة 

ل ثمـــابلث تـــا   لرملـــهل  ـــفلثو مـــ ث   ثميلث تـــه  ل ل ال اـــةلج  ـــجعلث تجـــا ميلر ـــللث 

ــةل ــا ل ة  ــلث ـنـ لث     ــثذلميلني ــللمدر  ــا.لثو ر لم ــه  ل لث  ا ــدر رشلث ت ــرشل  ــعل   ةله 

ــة لث ــعلم  ــدثلث  نــعلث  ا  ــا لر د  ــاعلج تج ــا لثه ــا م لرج  ــغملل لث ق ــرشلث   ــرلث تج  تعة

ــــــهث ل  ل8-11-123 ل1-11-123 ل11-123 ل10-123جح  ثمــــــابلث عامــــــةلملةتجــــــا  ل لث 

 ث ؤل ا  لمقا  ابلال ء  .

ر ة ـــةل ـــا تلث ـنــ لث     ـــلستلنيـــمغا الث ؤلتم ـــولث تـــه   لرتكللم ـــذللث قـــا هتلللل

ـــا  ل ـــا  ل ت ـــمعلل21ث ن ـــا هتل  لل1984    ـــا هتل231149-84رتكلل قاىضـــلث ق ـــدرشلث ق  ر ع

ث تعةــــرلج غــــا  ملالا انــــا  ةلرث عــــد لل2003غ ــــ لل1ث نــــا  ل تــــا  لل721-2003  ل

                                                           
ن خالل االطالع على بعض األحكام أو القرارات األخرى، نجد بعضها تستعمل عبارة م- 21

 "االستيكان"والبعض اآلخر تستعمل عبارة "االستيطان".
لك بهدف وذ 1997ر يناي 18المؤرخ في  2.96.906من المرسوم رقم  21هذه اللجنة أحدثت بمقتضى المادة -22

ل مختلف المرتبطة بالسجل التجاري، وأيضا تذيي النصوص التشريعية والتنظيميةالحرص على تطبيق مختلف 

شكاالت المرتبطة الصعوبات المتعلقة به؛ وينبغي اإلشارة إلى أن هذه اللجنة عقدت أيام دراسية بصدد تذييل اإل

 (.أو المساكنة آنذاك)بعقد التوطين 
23 -Jacques Mestre avec la collaboration de Marie-Eve Tain-Pancrazi, Droit 
Commercial, , édition L.G.D.J, 24 édition ,page 191. 
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ية على ضوء القانون  92العدد  القدريللباحث محمد   89.17من سلسلة أبحاث قانونية جامعية معمقة بعنوان توطين المقاولات التجار  

ـــــا هتل  ل قاىضـــــ ـــــا هتل  ل2005غ ـــــ لل2ث نـــــا  ل لل882-2005لث ق  لر  نيـــــهالث ق

 .2009 ما  لل30 تا  لل2009-104

ـر لثذل ــه  لجمــا رشل ـ للث  ــ ولن ث ــحللمــللث نـ  ــ لال  ــةلمــال الهــنلملــهلال تلث ـن

ـر لث قـــا هتل  لرثذلميل  ـــرشلث تـــه  لرـــعلنيـــمغق لثح "ـــا م لر  ـــا لريعقـــدل89.17منــ

ــا مي ــل24جت ــفلث ه  ـر ل ل   ــنلال تلث نـ ــدل  ــ لث تر    ــا   لر     ــابلث ت ــ فل ــللث  ثم  لر 

ما تــةل ــنلث مع ــات لرث نــ  ةلثااا  ــةلل ث ــذ ه ل ــدلمــ  ل ــدر رشل ــ  ت  ل ــ  ةلنــ تغمللج 

ال ميل عـــدلمنـــا  ةل،مـــةلث ق ا ـــابلثح  تا  ـــة له ـــعلم  ـــ لث عد ـــدلمـــللث تعـــد البلث ـــ ل

ــ لمه ــه ل نــ ــ لس  ــهث  لرتلث  ــللث  ــ لم ــا  للمهــ لث    ــةل ت ــدملث  ع  ــا  لل21ج،    م

2019. 

ــارلللل ــ ثبلملةسق ــللعــال لث   ــاولمق ــ لم ــه  لت د ــةلث ت ؤلال تلال مه  حبلرجتــد لثح "ــا ملث 

ـــ  ـــعلت د ـــةلرث  ـــا دم لر ـــاميلث ؤلث نـــاه ةلرث هث غ ـــ ل ت ـــةل ل  ـــا دا لرث  ـــةللث غتد  ال مه 

ـــهث لمه ـــال النيـــمتعع ـــ ل  ـــللمـــللمـــ  لث قـــارةلمم مـــحللل ل لث تعامـــعرسحبلث تـــه  لث 

ثو غ ــا  لتكللال  ــةلال  ــغ لمــللث نــع لثحلنــه ل ــنل ــعلجتــا ميلح   ــاولث قــارةلعا ــةل

 ث قارحبلث ن    لرمللملمالتت  لال مه ةلث ته  .

ـــالنيـــمغرلتت ـــ ل ـــللعـــال لم ـــةلملةسه ـــه م ـــةلث عسة  ـــه  للثو مه  ـــهتل  ـــا لث ت  ل 

 لرضر مل  ثنيــــمتةلرضر ميلرال نيــــاقلهةــــرلث قــــارحبلث ما"ــــماة لرج تــــايللملــــذثلمــــال ــــمعل

لرث تع  ل نلث م االث قا ه لثذلميلحيمكة.

ـــ ة لل ـــ   لرث تهني ـــارحبلث ن ـــمغةلملةسق ـــةلج    ـــالعا  ـــدلما ـــةلحل   ـــا ته  لية   

ــةل ــالولال  م ــاال  ــةلال نيانيــا لرال م ــابلث ا   ــاال ــع لثح مأ   ــةلال م ــعلال   ــةل ل  ــا دا له  رث غتد 

ــذ ــد عل د ــهلث غ ــه  لمل ــ لث ت ــة ل غق ــا ثبلث تجا   ــ ثولث عق ــا تل  ــةل  ــارحب لر ة  ــللث ق ــه لم ثلث م

                                                           
 ".للتوطين " القسم الثامن"ص صحيث خ-24
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ية على ضوء القانون  92العدد  القدريللباحث محمد   89.17من سلسلة أبحاث قانونية جامعية معمقة بعنوان توطين المقاولات التجار  

ث تــه  لملــهل  ا ــةلية ــةل  ــ ملهةــرلث قــارحب لمــللملمــالتــمع ل  ــ ل ــ لثو مه ــةلث عسة ــةل

 ملةته  .

ـــاللل ـــةال م ـــةلث م    ـــلثو مه  ـــه  ل ال ميلث ق ـــار لث ت ـــا هتلثذلميل ت  ـــهتلث ق ـــمع ل ل  ا هتل ا

ــ89.17 ــدملث  ع  ــسء ثل لث،   رشلم ــدلمتل نـ ــد ع ل ق ــا هتلم ــهل  ــا تلمل ــايلل دم ــ للة لرج ت  

للث  اـــاجبلرث مقا"ـــابلث  قد ـــةل  ـــر تلث ه ـــه  لرتكلل لمـــدر لمـــالمتلالا ـــال ل ة ـــةلمـــ

ــه  ــر تلث ه  ــه مل   ــةلث    ــاحبلث عةس  ــعلال تلث ق ــة لر ــاخلثو س ل  ــحللرثو ث ــدلث  ث  ر ملتل 

  ه الما ل للال تلث ه ه ل   لث عد دلمللثح "أحبلث عسة ةلرث م   ة.

لجنلثو مه ـــةلث م   ـــةلرـــذكلل ل ـــهتلث تـــه  لدسني ـــةل ا ه  ـــةل د ـــدملت ـــ رـــعلتـــت

ــهث ــايللث ق ــابلرج ت ــللث سني  ــةلم ــحلل ه  ــدثعللم ــللت ــةلم ــأحبلث ماجت ــللثح " ــدلم    لث عد 

"ــــأ  ةلث ت ــــاملل لال  ثولث هث ــــ لث  ــــ   لال   ــــا لر تعةــــرلثو مــــ لج ــــه للث،غــــايئلرث 

 ل ـــا هتلث  ـــ  ملث د  ـــة لرمسني ـــةلث  ـــجعلث  ـــا علثها ـــةل قهث ـــدلث تغة ـــ ل لث  ـــا

لث تجا مي لر  ملالمللثح "أحبلثو ء  لرعلنيرن .

ــال ــهث  لما ــدمل  ــال ع ــعلث ه ــه لتقا ع ــايللل  ــد لرج ت ــال م ــا هتلميم ــا لث ق ــاعلل لث   ثه

 رماالمال مد ميل للث قا هتلث عاا.

ـــا هتل ـــللعـــال لث ق ـــه لال تلث ـنــ لنيـــع لجو نيـــا لم ـــللعـــال لمانيـــمغرلل ـــللث ق م

ـلث ــذ ه لث ؤل ــعتلر  ــالث   ــاولث قــارحبل ــال  ــايفل لتع  ــ لث  نيــا ةل ةلثها ــلةع ث تنـ

مـــللل قـــهث  لثو مـــع  لرج تـــايللن ـــ  حللالانيـــت  لث ثعـــ لرثهـــا   لرـــعلملـــد لث ـنــ 

ـــارحبلث تج ـــه  لث ق ـــا هتلت ـــال ل  ـــعع ـــال   ـــا ه لثذلميلستلم  رم ـــ ث لث ق ـــدلث   ـــةلني لا  

ل.89.17 در لث قا هتل

 ثح "أ  ةلث تا  ة:ر ماول ة ةل ا  ةلل للتمار لث ه ه لر رل

ث ؤلال ميلمدلثنيمت ا لث ن لمللعال لث تم ولث قا ه ل عقدلث ته  لن د علرت   لنيمغعل

لثو مللث قا ه ؟لر عتلم دال لث   اولث قارحبلث تجا  ةل
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لر ت   لمللثح "أ  ةلال  الرشلث ت اؤ  لثوعت :

لث قا ه  ةل عسة ةلته  لث قارحبلث تجا  ة؟لمالتلث  غ عة-

تا ة؟ماملهلث م االث ق- ت ثالمقدلث ته  لرث  لا ه لثهاعلج 

مــللعــال لمــالنيــمغر ل ا  ــةلنيــت لمعا،ــةلث ه ــه لرث،ــهث.ل ــنلثح "ــأ  ة لر ــرل

ــ   ــ تغمللج ــهلل89.17مقا ــ ابلث قــا هتلل لمــللعــال ل ة ــعث ــاالث تملة ث لمــللعا ــةل ــرل 

ؤلث ــــا مل544-1 ال لثنيــــمتجالولث  ا  ــــابلرلمأمــــللث ــــمقال لرتكللمــــللعــــل11-544لث 

ل .ث مقدميلث قا هتلث ذ ه  لمع   للثما لث االث ذ ه لمللعال لثو نيةه.

لال   ـــالنيـــ  لت عـــولث غهـــعلمـــللعـــال لثو نيـــةه.لث قـــا تلرتكللمـــللعـــال لث  ـــ ثو

ــا هتل ــعل ــدر لث ق ــ ل   ــ لس  ــة لرث ه ــع ةلث  ــ لث ه ــع ةلثحلا   ــةل  ــةل لمث89.17ث قا   لث قا  

ــ ل ــةلث  ــنلث نــ  ةلثااا   ــرل  ــعلث تهث  ــدبل   ــدلثمو ــ ل  ــ لس  ــحلل ــ  ةلث  ــا  حللث  ــ لسم  

ـــ لث تنـــ حل ـــةلر  ـــةل    ـــنلث تنـــ حللث     ـــلرث  ـــ ثولمقا   ـــاال  ـــحللالا  ا لمه ـــه ل نـــ لم

لث   و.

ثح  ا ةللثع  لتنسرل  ثنيةلث ه ه  لو  ةل ل    لحي ملل هث غة لرني  ا دل نلر دلللل

 ع  ال نلث "أ  ةلث غهع لتكللال تل هللمتلثءا ا لتنسولالعء لخمتة لممةل الكنيم  ت ل ا  ةل لل ل

"أحبلث ه ه للر    اتة لر رلثوعا: ل لثح ما ةلج 

 ن ع لرن   حللالانيت  ث  نعلثو ر :لث ته  ل  لملا فلث تق  لث تل

ـــ ـــا ه ل عق ـــاالث ق ـــا :لث م  ـــعلث   ـــةلرلث  ن ـــدلث عام ـــ لث قهث  ـــه  ل  ـــ ابدلث ت لءنه 

لث قا هتلث تجا مي
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   لملا فلث تق  لث تن ع لرن   حللالانيت  لثو ر :لث ته  ث  نعل

ـــل   ـــمتق ث رش ل ا   ـــرلثني ـــحللر ق  ـــولثجملو ـــا لث ؤلتم  ـــد لجو ني ـــا هتل  تثلستلث ق ـــالث  ةلم

ــللث ه ــا  ل ــدلم ــالث عد  ــةلال  ــغه ل د ــدملث قا ه   ــةلثو عــ ملال تلث قا  ــدملث الهــنل للثوعر  ،د 

ـــةلث  تغ ـــةلج  عـــا لالا انـــا ـــا لث ه    ـــة لرمـــللال ت  ملـــالملم  ليـــ ميلمـــللال  ر ثملـــالث تقة د 

حلمـــللعـــال ل عةدـــالتهث ـــ لخمتةـــ لث ت  ـــ ثبلث ـــر  ـــالالانيـــت   لر ـــلل تـــر ل  لىتلتكللث 

ــةلالا ــم ةلرث عه  ــاالث تما   ــايللرال م ــ لثحل ــعلث ه  ــ ل  ــا  ل   ــحللرالا ان ــا  ة  ــددملالثجملو ل ان

 انـــا لث ـــ ل ع  دـــالث عـــا لال  ـــغ ل عـــه ل ـــنلث قا ـــدملث قا ه  ـــةل  ـــ ل غـــ ل لثااـــهعلجح

لرن   حللث قارحبلث ن   لرث تهني ة.

ــ ملره ــ لث ــام ةلملةت   ــةلث   ــةلج مدر   ــا  ابلث  تغ  ــه  لل25ح هن ــم الث  ــا تلث     

ـــابل ـــالثح مأ   ـــ ملتعه مل ـــذرشلثو ع ـــارحبل ـــ   لرماهنيـــ ة لمل ـــةلمق ـــةلرمع س ن ـــ لال  ةغ

ــ ل ــ لت  ــةلثو م ــالثنيــمتة المع ــدول  ــا دالرث"ــمت ا دا لمم ــعل  ــللال   ــا لرتكللم ــةلما عا ــةلث ا  

لث قارحب.نيم انيم ةلنن ع ةلتتالوالر غ عةلملذثلث مه لملل

ر ة ـــةل ـــا تلث ـنــ لث  ـــ و ليـــعلم ـــذل دث ـــةلث ت ـــع   ابلمـــللث قـــ تلث ـــامتل ـــنل

م ث ـــاململـــذثلثو مـــ  لر ـــتجنلتكللعا ـــةل لم  ـــاللث قـــارحبلث نـــ   لرث تهنيـــ ةل  ـــممةل

عءـــ لملـــذرشلث تـــدث  لث تنـــ ع ةلملـــهلث  ـــدث لل200226 ـــةلث  ـــها لرستلال رثنيـــمو لثو مـــ لث ؤل ا 

ؤلث قـــارحبل27ج  ـــع بلث مقـــهةث تعةـــرلل21.18ث قـــا هتلل  لثذلميل عتـــمعل ـــا ه لمه ـــالث 

لث ن   لرث تهني ةلجو نيا  لر  ملالمللث قهث  لثو ء  لث  لحل  عماله ملا.

ـــا هتل ـــه لال تلث  ـــدث لث ق ـــللعـــال لمانيـــمغرلل ـــللث ق رثذلميل ـــ لجو نيـــا لل89.17م

مـــلل ـــ لث تـــدث  لث عوـــدمل لملـــذثلثجملـــا  لال ميلمـــللال  ـــعللث تجا  ـــةل عـــد تـــه  لث قـــارحبل
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ث عســـعل ـــنلن ـــ  حللث   ـــاولث قـــارحب لرال   ـــالنيـــدلث  ـــ ث لث قـــا ه لثذلميلستلنيـــا دثل  ـــعل

ـــة لستل ـــةلجتا   ـــه  ليعسة  ـــم رشلث ت ـــا هتل  ـــا.لال ميل  ـــذ ه  لتكللال تلغ  ـــا هتلث  ث  ـــدث لث ق

لملذرشلث قارحب.   لث عد دلمللثح "أحبلرث  لحلتن ليهمال ل احلل

تلث تـــه  لدسني ـــةل ا ه  ـــةلمد  ـــةلنيـــ  ع فل  ـــ لث  ـــاول ـــنلالانيـــت   ل ث 

ل ل دـــذرشرتكلل ته ـــالث   ـــاولث قـــارحبلرمهث غ ـــا لر ة ـــةل ا  ـــةل  ـــعلث ت ـــ للملةم ـــاالث قـــا ه

ــةلث قا  ــدلم دهلــا ل ا  غ ع ــلل ــارةلتر  ــ ةدالر د  ــةلم ــدم لحل دث  ــةلثهث سني ــةلث،د  ا ــةله  

لنا.

ــ لر ل ــا   لث  ــ لث تع ــ لث  ــا لملــذثلث  نــع لنيــممملار لن ــة مللث  ــهول ــنلخمتة ــةل   ة 

 تل ـــدم ل  ـــر تلية ـــةلث تـــه   لم   ـــ ل ل  ـــفلث ه ـــ لال  هثمدـــالرال مه  ـــال ث غهـــعلثو رل

ــللعــال ل ل ــةلرتكللم ــذرشلث عسة  ــةل د ــةلث قا ه   ــدلث  غ ع ــا لث ؤل د  ــعلالا تق ــالمــرتكلل   لل امل

ل غهعلث  ا ت.  ملالمللث سني ابلث  انةل ث

لث غهعلثو ر :لمامل ةلث ته  ل  لث تعد لث  امل  لرثهنه  اب

ــالل"ــ ل لن ــ  حللالانيــت  لرجتــالل ــ لث تــه  ليعسة ــةلجتا  ــةلني  ــايفل  تلتق  ر لث 

ــ تغملل ــال  ــة لعا ــةلم ــالث عسة  ــ لت  مل ــ لثح "ــأ  ابلث  ــدال لرث  ــا ل لل  ــر ةلت ــا .خمتة غ

ــدلث تجــا مي ل ل ــذثلث عق ــا ه ل د ــعل  ثنيــةلث م ــاالث ق ــةل   ــةل ا   ــا ه  لر ة  ــللث ق ــ ل دثو م ــةلتع ث 

ل د دلمامل ةلملذرشلث عسة ةلث تجا  ة.

  لث تــه  ليعسة ــةلجتا  ــة ل  ــمتة ال د ــدلم دهمــةلرخمتةــ لث تعــا للر د ــدلمامل ــةل

ل ث  ة لثو ر ت.لث قدمةل  ر  ة ل املد دلال مه تةلرث عأنياتةلثح  ا  ة

ـــدمل ـــةليل  ـــعلال   ـــهث  لر ـــدملال "ـــأ لرال   ـــذل  ـــدل ت  ـــه  ل  ؤلال تلث ت رجتـــد لثح "ـــا ملث 

لءنا اليتة ل  لثمتغا رشلمقدلال رل  ا لجتا ميلرعلنيه لن  ل ث  ة لث  ا ت.ل
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لث  ة لثو ر :لم دهالث ته  لرال مه تة

تل  ثنيــــةلال ميلمسني ــــةلمــــللمسني ــــابلث قــــا هت لرــــعلملــــهلمعــــ ر لحلل ــــللال تل ث 

ؤلال تلث تعــا   ل ل ا غــا  ــمتقول ــدرتل د ــدلم دهلــالال رح لرجتــد لثح "ــا مل لملــذثلثح  ــا لث 

تلس ــــ لملــــذرشلث قا ــــدملتعــــ  ل عــــصل تغقــــ لمــــللثءانــــاعلث  قــــةلر ــــ فلث ـنـــ  لرث 

لالانيمتث اوثبلرعل لث  ا لث ته  لثذلميل  لال  د ما.

قـــ ملارحبل ث  ر ة ـــةل ا  ـــةل  ـــعل د ـــدلال مه ـــةلث تـــه  لر ر رشل لن ـــ  حللث   ـــاولث قـــل

لث  ا  ةتلحل دل دث ةلملل د دلم دهمةل ث  ق ملثو رؤت.

ل:لم دهالث ته  ث  ق ملثو رؤ

ث   ــةلل    ــ ل دث ــةلث تعــ لل  دــهالث تــه  لمــللث ماه ــةلثملة ه ــةل ال رحتل  ــعلث تعــ ل

ل ىل  ات.لالا  اله ةمللث ماه ةل

لال رح:لث ته  لمللث ماه ةلثملة ه ة

ــ تغملل ــه  ول  تلوث ت ــ  لث  ال ــةلورلث  ــللثو ه ــر ءهتلم ــه لل  ــةلم ــه لو لرث  جمسلوم

ــللم  ــه ل ل ــهلث   ــعلت ــةلال   ــة لرم   ــا ملالا"ــمتقالل هلكس ــةل  ــال نــ ة ل ة  و ولتو لال رلم

ــلل ــات لرر  ــةلال ر  ــللر ع ــاتلر  ــه للثح    ــهلم ــة لرمل ــم لثح  ام ــ .ل  ــاتلث ع ــامه ل    

ل.28م ةلر عةلمهث لج أتلرال ر للال ميلال  اا لرال ر مةلثيذرشلر ما لرث ه للم ععل

عتلث   مي:ل﴿ قدل  مكلهللال لمهث للر  م﴾ ل.29ر اول  نلث ه لل لث ق ال

ــة ــا   لث  قد  ــصلث تع ــةلالا ــ اله ة لره ــ ل ع ــللث ماه  ــه لولم ــنلوث  ــال    ل30ال م

عءــ ل ر  ــةل  دــهلمغــا ملمــللتنــه لث ــ ثمتل ه ــه لث  ــ  ل لمــأتلمعــ  لرــعلثمتــمعرشل قــةلال

مغـــا ملمـــلل ث  ـــةل ا ه  ـــةل ـــ ل ـــالر ـــالمعـــ لممـــال عـــلل وتـــحللث  ث  لثقـــةل لثح  امـــةل

                                                           
  .239سان العرب، أبو الفضل جمال الدين بن منظور محمد بن مكرم األنصاري، دار صادر، بيروت، صل- 28
 .25سورة التوبة، اآلية - 29
ضاء وردت هذه التعاريف سعاد الزروالي، "الموطن في التشريع المدني المغربي والمقارن"، مجلة القأ- 30

 .46، ص2017مطبعة المعارف الجديدة الرباط،  2016، صيف/خريف 14المدني، العدد 
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ث عا  ـــةلرث     ـــم ةلنـــذثلث ـــأتلال رلث ـــغا لرـــعلر ـــحللمـــا الر ث مـــهلتع  ـــ لملةســـه لل ـــنل

ل  ـــ ث لال رلم  قـــةلث  ة  ـــةل ت ـــذملالث  ـــ المقامـــالال رلمقـــ ثلال نيـــا لال  ـــةلمغـــا ملمـــللمـــا

ملةعســـع لرـــعلم  ـــةلث  ق ـــةل ـــهتلس  ـــه طل ر  ـــةل   مـــةل  ـــم  ةلحل ـــه ل ث لرم ـــمو ل ـــأتل

ــر تلث ــأتلثذلميل  ــ للثح  امــةل  ــةل نــ ةل ث ــة لهــ لن ـميل ة ــةل معــ  لرثمتــمعرشلث ــغعصل 

لث ت  ابلث قا ه  ة.ل

 31ثح   اله ةلىل  ا:لث ته  لمللث ماه ة

ؤلال تلمنـــــ ة لو ول لث  ـــــا لث عـــــاةلث قا ه  ـــــةلDomiciliationجتـــــد لثح "ـــــا ملث 

ث ت ننـــةل   ـــدلمعمـــ  لث عـــطلثو ر ل ـــ تغملل تـــه  لث قـــارحبلث تجا  ـــةلر د ـــدلمق ملـــا ل

ل.32ال مالث عطلث  ا ل دهل   دلتع  ل علثو  ثولال رلث ه اول رلخيالثو ر ثللث تجا  ة

ـــا  لل ـــللث تع ـــأتلثذلميلني  ـــمتق لرم ـــا ل ـــالملةس ـــه  لوثءا  ـــةل نـــد لث ت  لث قدم

  ـــةلم رـــ لجتا تـــة لرج تـــايلل  ـــاالث  ـــ الثذلميل  ةـــ لن ـــ  لل ل ـــعلث تجـــا مل   ـــاتل

مـــا لله ـــعل  ـــمتق ل هيـــالم رـــ ل ث ـــأتلثرتـــا لرتمع ـــ لالاءا ـــا  ل  ـــ  رشلال رلمـــحلل ـــ رش ل   

 و.33ث سني ة

ـ لث  ــ ولث تــه  ل لث لل مقــدثلول  ــحلللجمتغــا رشل1-544 ــا لث ــا ملر قــدلمــ  لث ـن

 قا ـــارشل ـــالتثالال رلثمتغـــا مي ل  ـــس لث ـــه لل  ـــة لمقـــ لمقار تـــةلال رلمقـــ رشلالا امـــ ل

                                                           
 ناحية القانونية. وطين من الناحية االصطالحية، أي من اليقصد في هذا اإلطار بالت- 31
 أنظر بهذا الشأن:- 32

-Gérard Cornu, vocabulaire juridique, presses uinversitaires de france, 1reédition, 
1987, page 282. 
-Abdel Fattah Mourad, dictionnaire juridique, economique et commercial, Volume I, 
page 823. 
-Rami Abou sleiman, Vivianne Shami, Fadi A.Farhat, dictionnaire juridique, dar al-
kotob al-ilmiyah, 2007, lebanon, page 214. 
-lexique des termes juridiques, édition dalloz 2005, 15e édition, page 235. 
33  -Abdel Fattah Mourad, ouvrage précité, page 823. 
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عءـــ لتثالال رلثمتغـــا مي ل  ـــس لث ـــه للح  امـــةلمقـــ لمقار تـــةلال رلمقـــ رشل "ـــا مل ـــالال  ملـــللث 

لالا ام  له  لثحلاةو.

ـــ لل ـــ ثالمق ـــارةلما ننـــةلج  ـــللعـــاليلمق ـــهالم ـــدلثذلميلتق ـــهلث عق ـــا ملال ءـــ  لمل  عغ

 .34ث ام ل ال رلمق لث قارةلج   مغةلملةسقارةلث     ةتل قارةلال ء  ل ماول نل ةهبا

ـــه  ل لال مـــدل  ث ث ـــال ـــمقصلث     ـــم ةلث ت ـــ ل مكـــةلث  ـــدلم   ـــةلل35ر  ـــا رشل  ا  وجمتغ

التثالال رلثمتغـــا ميلمـــللال  ـــعلثنيـــمت دثمةلث عسة ـــةلث ـــ لتقـــهال ـــنلينـــ ال ـــعل  ـــ 

لو.36دق ل قار تةلرثذلميلخيننةلدأتلملةتهث علمحللثو غ ا لرمما نيةلث   ا لث تجا مي

مـــللث تعـــا   لث  قد ـــةلث قدمـــةللال   ـــال  ـــر تلوث تـــه  و لملـــهلثمتغـــا رشل  ا ـــةلث عسة ـــةل

ــة لال ل ــارةلمع م ــ ل ق ــه  لمق ــ ال ت ــعلتة ــارةلث ت ننــة له  ــدالث ق ــ ل ا ني ــهثتلث  ــ ث لمم ميلث  

ل.37ت  دميلمحللءمللملات  لرني  ق  ةلرتكلل اءه ل ل ال ابلمحللثو غ ا 

عءــ رت لت ه ــةلث عسة ــةلث ــ لتقــهال ــنلثحلنــه ل ــنلممــهثتللمــللال  ــعل رــعلم  ــةلال

ل.38ثنيت الالث  نيا علررذكللثحلنه ل نلءمللملات  لر ا ف

ــارةل ــةلمق ــدلت ــحلل ه   ــا رشلومق ــدميل"ــمغهلجمتغ ــةلثو نيــمتاتلث د ــدلم   ــةللر     ا ــالث تهت 

ــايلو ــد لم ــعل  ــارةلال ءــ  لمقا  "ــا ملمق ــللث  ــال مل ال رلملــهلواــ  لثنيمت ــا ةل  ــ الل39رممهثت

ـــهثتل ـــ لو   ـــ تة لريعم ـــدل ـــاللعا ـــالدق ـــو للال رل ل  ـــر لال تل عو ـــا ميل ل  ـــ لال رلثمتغ  غ ع

                                                           
34 -création d’entreprises formules et modèles, édition LexisNexis, 2006, page 114. 
35 -Cour de cassation, chambre commerciale, Audience publique du 18 octobre 1994, 
N0 de pourvoi :92-16251, non publié au bulletin. 
36 -« .. enfin que la domiciliation est la simple affectation par une personne 
physique ou morale d’un local déterminé comme siège de son entreprise et, 
partant, comme lieu où elle est réputée à l’égard des tiers exercer son activité 
commerciale ...». 
37 -Paul Le Cannu, Droit des sociétés, édition librairie générale de droit et de la 
jurisprudence, 2e édition ,2003, page 251. 
38 - Marianne Chironnier et Géraldine Binquet, Le guide du bail commercial, édition 
delmas, 2e édition, page16. 

 .94ص، 2009لمهدي شبو، الدليل العملي في السجل التجاري، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ا- 39
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و لرث ــعلث ــه لل  ـــةلنــذرشلث نــه ملحل عـــدرلال تل  ــهتل ـــمدرلل40ملةس ــات ملج   ــمغةلث   ـــة

ل.41ملةسقارةلث ه مةت  دل

اهيالال  الرشلل  مال  ا ةلث تع   لث تايل:  مللعال لث تعا   لث  ا لث 

تلث تــه  لملــهلمغــا ملمــلل  ــا لجتــا ميللــا  ل لث  ــا لمقــدل ــمعال ــ لث ــه لل  ــ ةلث 

  ــــدل  ــــهتل ــــالتثالال رلثمتغــــا ميتلرث ــــه لل  ــــالتثالال رلثمتغــــا ميت للر  ــــهتل

ه ل ـــنلمقـــ لملةسقـــارة ل رتلال تل  ـــهتلملةســـه للمه ـــه لملـــذثلث عقـــدلجو نيـــا لملـــهلثحلنـــ

 ـــاله ابلرثنيـــعةل ـــنلم ـــمته لث ـــع له ـــعلل ـــللث ـــه لل  ـــةلث ـــه للمـــلل عـــصل

ــه  لالامأ ــةلرت ــع تةلث ا   ــه ةلر  ــا لن  ــا  ل لث ت  ــدولث    ــةل غ ــابلث نــاله ابلث ال م   

ثتلنلممــهلنــه ل ــث ا  ــةلث ال مــة لرنو ــعل ا غــالالاما ــا ثبلث ــ لخيه دــالمقــدلث تــه  ل لثحل

ل  عتلث  ثني لرث تغة  لج   مغةلملةسه للل ل ال اةلمحللثو غ ا  .

 ل42ث  ق ملث  ا  ة:لال مه ةلث ته  

تلث  ــدث  "ــأ  ةلث  ــا لث قــ لج   ــمغةل89.17ث قــا هتللث  لني  ــايفل ــالل"ــ ل لمــعلث 

 لملةسقـــارحبل ال رحتلررـــذكلل لتـــه  لر ـــعتلثو مـــللث قـــا ه لثذلميل ـــعل ا غـــال  ـــعل ـــدرل

تل لمثل ـــعث قـــا هتلث ـــذ ه ل ىل  ـــاتلرث انـــا لث نـــا   لج   ـــمغةلملةسقـــارحبلث ه مـــةل ىل  ـــات

ل ق ا ل  لث د  ل عام ات.ث   اولث قارحبل  ث عاتلمفملا  ةلث

ـــ ـــمته لل رحل" ـــنلم  عء ل  ـــر ـــت ع فل  ـــ لال رل  ـــابلني ـــذرشلثح  ا   ـــ لمل ال تلخمتة

لث  عا لر  الالانيت  ل نيا نيات.

                                                           
ري(، ، مطبعة المعارف الجديدة األصل التجا -جاريةاألنشطة الت -هير نعيم، القانون التجاري )التاجرز- 40

 .140ص ،2019الرباط، الطبعة األولى 
41 -Bernard Saintourens, domiciliation de l’entreprise commerciale ou artisanale 
exercée par une personne physique, RTD com 2003, page 690. 

ملية التوطين كإحدى أهم عتناولها   من خالل شقين: دور القانون في حد ذاته تم تناول  سيتم التوطينأهمية - 42

 المستجدات التي جاء بها القانون المذكور.
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"أ  ةلث ق ل-ال رح لث ته  لرمعلرث 

ـــه  لللل ـــ لال تلتت ـــا مي ل  ـــجعلث تج ـــ  عل لث   ـــ لث ت  ـــةلت ة ـــعلال تلال ميلار ثو  

ــا  ــم دلث  ــمعلث ت   تل عت ــ  لث  ــ لث ام ــنلمق ــ ل  ــةلث  ــم دثل   مه  ــهمي لرجت  ميلملة ــ الث عم

ـــعل ـــا  ل ع ـــ لرثو غ  "ـــدا لملةنـــرةل  لث نـــسولرث ث م ـــه  لث  ـــه للث نـــرةل لت ـــالم ل ةد

ـرة ل ــلل ـ لمــللث ــغ التلث،ــ ثولث  تــ لمــللءــ لل"ــلك ةلثح "ــا ملث ؤلمقــ لث نـ ث ـن

ل.43ث م االثو نياقلملةنرة

ـــا  ـــا   لث  ـــا ملل45ملرجت ـــدلتكللج   ـــمغةل   "ـــ اعلالامتغ تلته ـــ لثح " ا.ب لث 

ـــا حللث نـــمام لال رل ـــةلتثبلث   ـــذكللث سني ـــابلث عام ـــ الث ـنــ لر ـــ  لرال   ـــ لالا ام ؤلث ق ث 

ــــذكلل ــــا مي لرر ــــالث ؤلثؤلث ت ــــ  عل لث  ــــجعلث تج ــــ ل هث  ا ــــا ميلثها ــــعةل ه  ث تج

ــةلثو   ل ــابلال رلث سني ــابلث عام ــةل ــار لال رلثاا  ــةلال رلث ــهسحبلث تجا   ــابلث تجا   غ ــةلث س ة 

ؤلث قــــ لالا امــــ لرتكلل لث ــــا مل ل48ا.بلرــــعلال   مــــ لث ــــا ملل47رضر ملثح "ــــا ملث 

ل.44ا.ب لثجملسه ابلتثبلث م حللالا انا ميلت س لممهثتلمق لث نرة

ـــا قتل ـــدل نـــ لث  ـــ ل ق ـــالج   ـــمغةل   "ـــ اعلثذلثت  ـــنلرضر ملل42رلل40ال م ا.بل 

ــدالت ــس  ــنل  ــ ل  ــ  لر ت  ــ لالا ام ؤلث ق ــا ملث  ــالملةت ــ  عللثح " ــه ل ةهب ــدال   تكلل 

ــةلث ت  ــم رل لته ــ ةل ــ ل  ل ــا لال ر ــ ل،م ــذثلثح   ــا مي ل لمل ــنلل34 لث  ــجعلث تج  

ل.45ال تلحل  جعل لث  جعلث تجا ميلمللحل ته  ل نل علجتا ميل ا 

ــالنيــمغمــللعــال ل ــه لال تلث تــه  لني  ــايفل لمــعلملــذرشلثح "ــأحبلمــلللرم ل ــللث ق

مأ  ا الثذلثت ةل لث اماولمق لال رلثرعال ل عتلمق لملةسقارحبلث   ل ث ة.لتعه ملالث 

                                                           
ن الخاص،جامعة عبد اللطيف إدوطفرت، المنازعة في السجل التجاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانو - 43

 .32، ص2011-2010قاضي عياض، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية مراكش، السنة الجامعية ال
 .33و 32صسابق، عبد اللطيف إدوطفرت، مرجع  -44
 .33صسابق، عبد اللطيف إدوطفرت، مرجع  - 45
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لث ته  لرم دال لثو مللث قا ه -ىل  ا

ـ لمــللعــاليلث ؤلنيــدلث  ــ ث لث قــا ه ل لملــذثل تلث  ــ ث لث قــا هتلث ــذ ه لنيــع لث ـن ث 

ثجملـــا  له ـــعلس ـــ لت ـــا لث عد ـــدلمـــللثح "ـــأ  ابل لملـــذثلثح  ـــا  ل ر مـــاالغ ـــا.ل ـــال

ملمـــا لت ـــا .ل ـــنلم ـــمته لث ـــامكلث     ـــةل ـــرلخيـــالمقـــدللعـــاعل ـــم رشلث تـــه  لست

ل لرملذثلستللفل غدال لثو مللث ق ايئلرثو مللث قا ه .46ث ته  

رمـــللم ـــامل لملـــذثلث ت ـــا .لرث عـــدثالثو مـــلل ـــا  :لم ـــحللتـــه  لث  ـــ الث  غ عـــ ل

نيـــهثولمـــلل ـــ  ل ـــال غ عـــ لمـــ للال رلمـــلل ـــ  ل ـــالمعمـــهميلجنيـــمتث اولمـــاحبل

ءـــاال ل ـــنلم ـــمته لمـــد ل ـــاله ةلث  ـــ الث  غ عـــ ل لال تل ـــه لل ـــ قة لال   ـــالالا

 ـــ رش لرـــعلال تل عـــصلث ـــامكلس ـــ لتق ـــلث تـــه  ل ـــنلث نـــسبلث ـــ ل سني ـــدالال "ـــ اعل

 لر  ملـــالمـــللثح "ـــأ  ابلثو ءـــ  ل47ال  ا ـــ ل رتلث نـــسبلث سني ـــةلمـــلل ـــ  لث  ا  ـــة

ل نلجتار ملا.ل89.17ث  ليعلث قا هتل

ــ  لثح "ــأح ــللال ت ــةلم ــ لال   ــا لملــهل  ــ لت  ــ لس  ــدبلث  ــذثلث عق ــدملثها ــةلن رث نــ ةللث 

ـــذمل لث ؤلالا ـــ ث لج نـــ ةل ـــ لت ـــدلمـــللثو رثمـــ لث   انيـــم ةلس  ث س اـــةلي له ـــعلال تلث عد 

ث س اــةل دــذثلث عقــد لرث ــ ل تعــ لال حلتتجــار لمــدملمع مــة لرمــللملــذرشلثو رثمــ لما ــاولمــلل

ث ت ــ   ل ةهيــالمــللملــذثلث عمــهثتل عــدللو.....ممــالحيــ ل48  ــ ل  ــ فلث مكــةلث تجا  ــةل   ــا 

 ـــهثبلال  ـــعلث  ـــارمةلرثذلميله ـــ لث تعـــا  ل ة ـــةلية ـــالحل تعـــ لال تل تجـــار ل ل  ـــحلل

لثو ههث لنيمتةلال "د ليملدلال  ىص....و.

و....ممـــالحيـــ لث ت ـــ   ل ـــنلممـــهثتلل49ال   ـــالما ـــاول ل عـــصلثو رثمـــ لثو ءـــ  

ـرةل ت ــا  لو ميلث رضث لمــللث  ــجعلث تجــا ميلثهــاعلنــاللCRAMER QUALITYث نـ

                                                           
 أو عقد المساكنة كما كان يسمى.- 46
 .99و 98، مرجع سابق، صالمهدي شبوأنظر - 47
، بتاريخ 2018/1527، أمر رقم 2018/8103/1527لمحكمة التجارية بمكناس، ملف رقم ا- 48

2018/11/09. 
 .2018/03/26، بتاريخ 2018/359، أمر رقم 2018/8103/359لمحكمة التجارية بمكناس، ملف رقم ا - 49
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 نــاحللث  ا غــةلد   ــةلرمعوــ ملما  ــالملةسملــع لررــذكللجملــ  لجملــ  ل ــهثبلال  ــعلث  ــارمةل

ـــةلية ـــالحل تعـــ لال تل تجـــار ل ل  ـــحللثو هـــهث لنيـــمتةلال "ـــد ل رثذلميله ـــ لث تعـــا  ل ة 

ليملدلال  ىص......و.

ـــ ثي لعـــال لتكل ـــةل  ـــ ل مكـــةلالانيـــمتة ا لث تجا   ـــعلتكللتملغ  لرتكلل50 لمقا 

ــاول ل ــدل  ــ ثي  لر  ــةل  ــ فلث مكــةلث تجا   ــ ل   ــلل   ــ لث نــا  ملم ــدلثو رثم ــاولال م مانيــمغةلث   

 له   ـــابلث قـــ ث لو.....رال تلمقـــدلث  ـــارمةلحلته ـــدلال  ـــةلمقا ـــ ابل ا ه  ـــةلتم ســـةلر ـــ فل

ــلل ـرةلم ــ لثذلميلن ــ للث نـ ــ لالا ام ــر تلث ق ــه ل  ــا رشلملةق ــللثم ــا ه لل  ــال  ــا لال ميل  ملم

مس ـــ لرال تل ةهيـــالت  ـــ رشل ثعـــعلال  ـــعلمعـــ ل ـــ ل ـــا  ل   ـــرلث  ـــارمةلملـــهلمقـــ ل

ث ت ـــ   ل ةهيـــالمـــللث  ـــجعلث تجـــا ميلرال تلالامـــ لث  عـــهتل  ـــةل غقـــ ل ـــ لم ن ـــ ل ـــنل

لال نيا ل ا ه لر تعللث   اؤرشلرثحلمكلملل د د.......و.

ر ليــعل ــنلجتــال89.17ث  ــةلرال مــاالملــذثلث ت ــا .ل لث ته ــابلث ق ــا  ة ل ا قــا هتل

ــذرشلثح "ــأ  ابلت ــا ململ ــللعــال لث  ــاولل2-544كللم ــ ل  ــدمل رث  ــه  ل  ــدلث ت ــمعالمق ــالو  هي

ل د مل ا  لملةتجد د لر رلمنهتميلحيد ل ه  ل التم   و.

ه للر ــرلمــدمل ــد مل ــد لجت ــاللمــال ــ لث ــلمقــدل ــمعار ة ــةل ــا تلمقــدلث تــه  لملــهل

لرث ه لل  ة لرن هتلملذرشلث دمل ا  لملةتجد د.

ــة ل ا  ــةلرال مــاال ــ لمــللمقــدلث  ــارمةلر ة  ــابلرث  ــرجلث ــ لس ــ لت ت ن ث ــدلث مث 

ــال ــدثال  ــعلث ع ــذث  لر ل  ع  ــارمةلال ــالث   ــ لتت هد ــ لس  ــدملث  ــ ثل ق ــلث  ــه  ت لر    ث ت

ـر ملتــدععلث ـنـ لمــلل ــةلستل  ــ ل  ـ ــا تلث  ق ــالرمــد ا ل  ــم رشلث عسة ــةلرال   ث د ــاعل  ع

ـــالالا ـــلل ا عد ء ث ـــالم ـــولث  ـــارمةلرث  ـــدععل تم  ـــعلث ت ـــةال    ل51نيـــث ايئلثذلميلستلمعسهح 

                                                           
بمحكمة ، رقمه 4-30-2008صادر بتاريخ  312حكمة االستئناف التجارية بمراكش رقم قرار لم - 50

، 2010راير ، منشور بمجلة المحاكم التجارية، العدد الخامس والسادس فب2007/2/1337االستئناف التجارية 

 .321منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، ص
بعة سماعين يعقوبي، المرجع العملي في إجراءات القيد بالسجل التجاري، مطبعة األمنية، الرباط، طا - 51

 ..78، ص2017
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ثذلميلال  ث لخمتةــ لل89.17رملــهلمــالل ــللث قــه لمعــةلال  ــةل ــدل قــرلرتكلل نــدر لث قــا هتل

لملذرشلثح "أحب.

لث انا لث نا   -ىل  ا

ـــةلث   ـــر م ـــ ثولمقـــ ثبلملةنـــسبلمد   ـــاولال رل  تل ـــالولال نيـــعا لث ام ـــ لل52ث  ملـــهللمـــلل 

لثو نيمغا.لث     م ةل لث  دث ل ا هتلث ته  .

تللل ـــا  ـــابل  ـــ ثالج  غ ـــدل لث  ـــجعلث تجـــا ميلث   ـــ لتق   ـــاترلجل ا  ـــنل  ـــحلل  ثلستل ق

ــ ل  ــا ةل ــةلمق ــالla réalité de son siégeهق ق ــه  رشل عة  ــةلت  لر ت  ــدلتكلل لم ث  

 ـــنل ـــعلح  ـــهثولث قـــ لثذلميلل ـــللث تعـــامة لمعـــةلمـــللتغة  ـــةلال رلم ثنيـــةتةل ـــنلممهث ـــة ل

الث  غــابلمة  ــةلث ــعلال رلتقــدميلمقــدل ــ ثولرل ــللث  غــابلهق قــةلث قــ ل  ــم لث هنيــا علماــ

ــلل ــ لذلثل   ــه لل   ــدال  لث   ــارةلال تلت ــر الجلتكل ل  ــه لملةسق ــدالت ــدل  ــللمم   ــر  ةل  

ملـــذرشلث تق  ـــةلث قـــارةلث  ـــمت  دملمـــللممـــهثتل ـــا ل رتلث   ثلـــال تهســـعلمنـــا   ل ـــ ثول

ل.53ثو ما ل

مـــةلث  امـــاولث عقـــا ثبلر ة ـــةل ـــا تلث تـــه  ل ـــدلال عـــدلال  عـــا رشلثح  انـــا  ةل عـــدل ـــالولال  ل

ــ لاسبل ــعلتمام ــا  له  ــمع ل لث ع ــا  ةلث   ــدتلثح  ان ــمرل لث  ــ ثولني ــةلث   ــام لال  م رت 

 لث ـــ لال عـــذبلن ـــمتق ل ـــرلsociétés de domiciliation d’entreprisesث تـــه  ل

 لرتقــــدالعــــدمابل"ــــم ل لاــــا لث  ــــهثولcentre d’affaires عــــ  ل  ثرــــ لثو مــــع ل

ـــ ـــارحبل  ـــ ل عةد ـــه  لدسني ـــةلث ق ـــ للث ت ـــا الل    ـــم ال ل  ـــا لثهـــدمابلر  ال 

ل.54 ا ه  ةل ا ةلثذلثب

                                                           
52 -spress.com/economie/380511.htmls://www.hehttp   على  12/02/2019تاريخ االطالع

 .09.16الساعة 

 .95المهدي شبو، مرجع سابق، ص - 53
 .95المهدي شبو، مرجع سابق، ص- 54

https://www.hespress.com/economie/380511.html
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ـــهيل ـــه  ل ل  ـــةلث ت ـــمتاتل   ـــم لال مه  ـــ  لثو ني ـــدلال ت ـــد علر  ـــايفل لن  ـــ لن  و...رث 

ــا ل ــ لجتــدل ــعه ةل لثحلنــه ل ــنل ــعل  ــ ثلح ت  ــةلث   ــر م لرث  ــارحبلثحلد   ثنيــمتق ث لث ق

ــارحبلث،ــ ــةلرعا ــةلج   ــمغةلملةسق ــرللك ا ــللعــال لعة ــه  لم ــةلث ت ــ لال مه  دلث نــ    لرت د

ــعل ــةلرث  ــا دم لر ــاميلث ؤلث نــاه ةلرث هث غ ــ ل ت ــةل ل  ــا دا لرث  ــارحبلث غتد  ــ ثبلملةسق مق

ت دـــ لال مه ـــةلرسحبلث تـــه  لث ـــ ل  ـــللمـــللمـــ  لث قـــارةلممـــهث لمه ـــال النيـــمتعع ل ل

ل.55ث تعامعلمحللثو غ ا ...و

ــاال لرمال ــعلم ــا ل  تلثءا  ــةل ع ــفل ــه ملث  ــةلو   ــةلثو مه  ــهل ل ا  ــا م لمل ــابلث تج  ةغ

ث قــارة لرــعلال تلت  ــ لث عمــهثتلثهــاعلج قــارةلملــهل ث ــالال مــ لملكــ ل عا ــةل ــرلخيــال قــعل

ال  رثبلث قــارةلرثح "ــعا ثبلث مقــهةلملة  مـــاو...ت لرــعلال تلث  ــ ميلحيـــد لم ــا  للســةلج   ـــمغةل

ــرلمقل ــدمل ج م ــ لث ؤلت غ  ــارةلث،د  ــا ميتملةسق ــ ثولث تج ــةل56ا ــ ابلث   ــمع لال مه  ــةل  ــذثللك  لرمل

لث ته  لج   مغةلملةسقارحب.

ــعة ــاله ابلرثني ــه لل  ــ لملةس ــا ميلحل ع  ــه  لث تج ــا تلث ت ــا مل  ــمغق لثح " ــعلني ل57رر

ـــالل ـــمعلث  ـــ  لث     ـــل لث   ـــذثل عت ـــدلث  ـــ ثو لرمل ـــ  لخبـــال لمق ـــنلم ـــمته لث ق  

لنلك اة.

"ـــر  ةلال تل عـــهللمقـــه لث  ـــ ثوللمـــللعـــال لمانيـــمغر لل ـــللث قـــه لال تلث تـــه  لمـــل

 لث يشــــولثذلميل عــــدلملك ــــالج   ــــمغةلملةسقــــارحبل58ث تجــــا ميلال رلث امــــاولث ــــالبلث تجا  ــــة

لث ن  ملرث ما"ماة.

                                                           
بتتميم مدونة التجارة،  68.13القانون رقم  والت التجارية على ضوء مشروععز الدين بنستي، توطين المقا- 55

 .48، ص2013(، rejuciv éditionمجلة القضاء التجاري،العدد الثاني، )
56 -les guides de gestion RF, création d’entreprise, groupe revue fiduciare,  1re édition 
,2009, page 534. 

 عنوان.اسا بالحصول على ويتعلق األمر أس- 57
58 -Françoise Dekeuwer-Défossez, droit commercial, édition librairie générale de 
droit et de jurisprudence, 2004, page 156. 
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ل عتلث   اولث قارحب- ث عا

تــتجنلال مه ــةلث تــه  ل ــرلخيــالث   ــاولث قــارحب لتكللال تلية ــةلث تــه  لن ــ ل

ـــةل  ـــا ل ـــارحبل ل دث  ـــد اللج   ـــمغةلملةسق ـــلل ـــ  ل  ـــه  لم ؤلث ت ـــال ةجـــر لث  ـــا ملم دا لر 

ــةل ــ لتم    ــهث دالال رل رثم ــللال ني ــ .لم ــالملةق م ــا ميلث  ــدلجه ــةل لث تهث  ــارحبلث نــد ملث  ثغغ ث ق

ثتـــةلرتعـــ  لث تق  ـــةل رث ـــال غـــ ثلنيـــمرلمـــحلل دـــه لم ثرـــ لثو مـــع لث  ـــمع لثجملدـــ ملتأ ـــةل

ل.59ذرشلثهدمةث هنيا علث ا  ةلث  لن دعلثنيمتق ا لث قارحبلث  ثغغةل لمل

مـــللث قـــارحبلل%72 ل ـــا تل60ره ـــ لث هنـــا  ابلثاع ـــةلث     ـــةل  ثرـــ لثو مـــع ل

ؤلث تــه   ل ث ــ لمتلث   ــاوملال ــنلم ــمته لمد مــةلث ث لث غ  ــاولتةجــر ل ل دث ــةل  ــا دالث 

ل.61مللملذرشلث   مغةلتلمقارحبلمتلث   اوملالملل   لثو  ا  لل%25ث ؤلل20رل

ــ ــةلمــلل  ــدل ــنلال   ــ لر    ــ لث تر    ــارحبلرث  ــا ل  ــر تلث   ــاولث ق ــ لت   لثح "ــأ  ابلث 

ـــعلال  ـــغ لمـــللث نـــع ل ـــارة له  ـــةل ملـــعلث ق ـــمللث تعةق  عـــا لماـــالملـــذثلث ق ـــا  لتلت

 لر ة ــةل ــا ته  ل62ثحلنــه ل ــنل ــعلجتــا ميلح   ــاولث قــارةلعا ــةلث قــارحبلث نــ   

ل.63 اولماللهةرلث قارةل ال ميلث عمهثتت

لةلث ق ا ل  لث د  ث ته  لر ا  -عام ا

تثلستلث ـنـ لث  ــ ول ــدل  ــمللث  ــ ثولث ت ــ  عل لث  ــجعلث تجــا ميلج تــه  ل ــنل ث 

ث ــعلج  ـــ . ل ا  ـــةلال  ىصـــل ــذكللث غا ـــةلث ت ـــه  لمـــللث ق ــدل لث  ـــجعلث تجـــا ميل عـــدال

                                                           
 .95المهدي شبو، مرجع سابق، ص - 59

60 -Association Marocaine des centres d’affaires « AMCA ». 
61 -  https://leconomiste.com/article/1024404-la-domiciliation-d-entreprise-fait-son-
entree 
.consulté le  16/05/2019  à 15:50. 

 .11رجع سابق صتقرير لجنة القطاعات اإلنتاجية، م - 62
 .12سابق ص تقرير لجنة القطاعات اإلنتاجية، مرجع - 63

https://leconomiste.com/article/1024404-la-domiciliation-d-entreprise-fait-son-entree
https://leconomiste.com/article/1024404-la-domiciliation-d-entreprise-fait-son-entree
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ــرش ــ ل  ــعلىل  ــه ل  ــ ل64ر  ــذثلثو م ــ ل لمل ــا ملث م  ــ لث   ــةل تع ــغعصل ا   ــصلث   لره ــ ل ع

ـــ ـــحللم  ـــهتلو تلث هث  ـــا  رشلن  ـــاعلرجت ـــنلم ـــمته  لع ـــه  ل  ـــغعصل ت فلتكل لتكللال تلث 

ــــعلجل ــــه   لمثلال تل ــــدالن ــــ  ةدرشل  ــــل نــــاحلدرشل   م ثــــةلرمــــست مل لالا انــــا لث 

ل.65يشو

ر ة ـــةل ـــا تلث تـــه  ليعسة ـــةلجتا  ـــة لني  ـــايفلحل ـــاةل لث  ـــا لمةـــه ل ت   ـــ ل

ث عسهم ـــةل  ـــ لل ـــ ل ا ه  ـــة للرثنيـــمتق ث لث غا ـــةلث ت ـــه  لثذل ـــللمـــا ااهثلحيتةـــهتلثو مـــا ل

ـر ةلو  ــا.لث ــالبلث تجا  ــة لرــعلني  ــايفل لث  ــا لمــعل ر  ــلكهتلم ا  ــةل ــ لمنـ

ل.66ملةتجا لث ن ا لرملةسقارحبلث  لته دل لماةلم  ل تعةرلج ق لالا ام 

ل  الالانيت  -نيا نيا

ـــالال ل اهي ـــةلث  ـــا لث  ـــ لثوعىل لثح  ا   ـــةلال تلخمتة ـــدل دث  ـــ لث تر    ـــلل"ـــر ل     ـــالرش لم لتالال ت 

مال   لم االال رل  لم اال نلالانيت  . لتع فلث  اجلث 

ر ة ــةل ـــا تلث  ـــدث ل ـــا هتلث تـــه  لمــلل"ـــر  ةلال تل  ـــايفل لتع  ـــ لالانيـــت   لتكللل

ال تلث قــا هتلث ــذ ه ل ل ت ــسللال ميلتق  ــدل ــرلخيــالث،  ــم ة لر ة ــةل ــا تل  ــحللث  ــت   لل

ـــلل"ـــر  ةلال تل ـــ ل   ـــ  رشلم ـــ  علس  ـــه ل  ـــلل"ـــر  ةلال تل  ـــه   لرملـــذثلم ـــا  ل  ـــا لث ت ل

 .67م ا  ةلم  سةلرثنيمتق ا.لالانيت  ثبلثو   غ ة

                                                           
قانون الخاص، مية الفائزي، "حجية البيانات المقيدة في السجل التجاري"، رسالة لنيل شهادة الماستر في الس- 64

ماعية االجتكلية العلوم القانونية واالقتصادية و وحدة قانون األعمال والمقاوالت، جامعة محمد الخامس،

 .19، ص2012الرباط، مارس -السويسي
 ، الجزء األول، مكتبة الشباب، الرباط،2000بد العالي العضراوي، "السجل التجاري في أفق سنة ع- 65

 .46، ص1999
، دونة التجارةبتتميم م 68.13عز الدين بنستي، توطين المقاوالت التجارية على ضوء مشروع القانون رقم  - 66

 .50مرجع سابق، ص

67 - HAMDINI Adib, La domiciliation des entreprises à la lumière de la nouvelle loi 

n°89-17 modifiant et complétant la loi n°15.95 formant Code de Commerce. 

https://www.droitetentreprise.com/la-domiciliation-des-entreprises-a-la-lumiere-

de-la-nouvelle-loi-n89-17-modifiant-et-completant-la-loi-n15-95-formant-code-de-

commerce/, consulté le 14/04/2019  à 20.00. 

https://www.droitetentreprise.com/la-domiciliation-des-entreprises-a-la-lumiere-de-la-nouvelle-loi-n89-17-modifiant-et-completant-la-loi-n15-95-formant-code-de-commerce/
https://www.droitetentreprise.com/la-domiciliation-des-entreprises-a-la-lumiere-de-la-nouvelle-loi-n89-17-modifiant-et-completant-la-loi-n15-95-formant-code-de-commerce/
https://www.droitetentreprise.com/la-domiciliation-des-entreprises-a-la-lumiere-de-la-nouvelle-loi-n89-17-modifiant-et-completant-la-loi-n15-95-formant-code-de-commerce/
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ـــا هتلل ـــه  ل ه ـــ لث ق ـــ ث لث ت ـــا تللث   ـــال  ـــر  ةلال تلل89.17ريهم ـــلل" ـــةلم  نـــ ةل ام

ــا لالانيــت  ثبل ــةلم  ــر   لرمهث غ ــلل ــة لرت ــا لالانيــت  لم ــنل  ــ لم  ــمع فلث  ــاجل   

ـــ لخبنـــهعلت  ـــم مللث  ـــا  ل ـــال قا ـــ ةلثو م ـــحللم ـــلل ـــةلال ءـــ   لم ـــع لم ـــا هتلثو م ر 

ارة لرمقا ـــ ابلث هث غـــةلرث تر مل ـــعلث قس مـــةلرثح  ـــ ثوثبلثح  ث  ـــةلرث قا ه  ـــةلث د ـــةلملةسقـــ

ل.68 ععلث قارةل لم مته لث تما  م ةلثحلا ملث  لت   دالثو نيهثللث ه م ةلرث ر  ة

لث  ة لث  ا :لال  هث لث ته  لرءنا نة

تلث تــه  ل ـــ فل ــنل ـــه لرثمــد ل دـــهل ت ــذل ـــدملال "ــأ لمفـــلله ــعلث ـــدملمنـــال ث 

ث ث  لال مـــالمـــلله ـــعل ـــد لثو "ـــ اعلث ـــه م للعا ـــةل ـــ لث تـــه  لث س ـــ لرث تـــه  

ل منال  لث ته  لث    ميلرث ته  لثاام ل ث  ق ملثو رؤت.

ــا تلث ـنـ لث  ــ ول ــدلثمتــمعلث تــه  لمــللعــال لث ــا مل مــللل6ررــعلنيــمغق لثح "ــا مل 

ــةلث ــه لث تجا   ــللث عق ــدثلم ــمعلمق ــةل عت ــعلال   ــا ملمــلل  ــا لجتــا مي لر ــةلث تجــا ملمغ نيــت ا ثلمدر 

لؤلث ق رشلث  امللمللث  اا.لث  ث حللملل  فلث قا هت.ث ل

ــ  ــ ل  ــللثهنــا اليتة ــدلم ــعليلث عد  ــه   لجتع ــدلث ت تلملــذرشلث نــ ةلث   ر ــةل عق لث 

لثمتغا رشل  ا لجتا ميلر  لثمتغا رشلمقدثلمللث عقه لث تجا  ةل ث  ق ملث  ا  ةت.

لث  ق ملثو رؤ:لال  هث لث ته  

ـــ فل تلث تـــه  لرـــعلنيـــمغق لثح "ـــا مل   ـــنل ـــه لرثمـــد ل دـــهل ت ـــذل ـــدملال "ـــأ لث 

  ميلر ــه  له ــعلمنــال ــ لث تــه  لث س ــ لرث تــه  لث ث ل ال رحت لرــذكللث تــه  لث  ــ

لرثاام ل ىل  ات.

                                                           
 .3ابق صستقرير لجنة القطاعات اإلنتاجية، مرجع  - 68
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لرث ته  لث ث ل69ال رح:لث ته  لث س  

تل  ــــعلث تعــــ لل1 دث ــــةلنيــــممعا لثو هــــأالث قا ه  ــــةلثها ــــةلج تــــه  لث س ــــ ل 

لت.2ملةته  لث ث ل 

ل70ث ته  لث س  -1

ؤلال  ـــةل  ـــعل ـــدر لث قـــا هتل  ـــا تلثذلميلستلنيـــا دثلل89.17 دث ـــةلجتـــد لثح "ـــا ملث 

  لملهلثمتغا رشلمللث عقه لتثبلث  ا حللث س  .71خبنهعلمقدلث ته  

 ر مـــاالث  ـــ ث لث قـــا ه لثذلميلستلنيـــا دث ل ـــد بلته ـــ ةلمـــللث  ـــهم لث  ثنيـــ ل

ـــا  ل ـــد ل ت ـــد علر ث ملث ع ـــللمق ـــ ل ل2رلل1ثذل  ـــابل2003معث  ـــةلون ـــد الل عسة   لتقيضـــل ر  

ــةل ــةلهع  ــنلال   ــارمة ل  ــدلث   ــه لث ت ــ  عل قاىضــلمق ــمتث اول   ــللثني ـسبلل  ــ فلث نـ تر ني

ـــ ل ل ـــ لن غ ــرةلث  ـــللث نـ ـــ لم ـــةل  ة ــرت لث ت ـــارمت  ل ا   ـــالث نـ ـــحلللكت ـــامة لم ملةستع

مــ مللث ت ــ  ع لن ــه ةلر ــع  ال ثعــعلال  ــعل ال ــةلال "ــد ل ــا  لملةتجد ــدلممــدلالا ا ــاو

تثل لتــ لث ت ــه ةل ةجــر لث ؤلم ــ  ملث ت ــ   ل غقــالملةقــا هتو لرملــه  فلث ــ ال ميل رثمــدم لرث 

مــللث  نيـــهالل21ثذلميلمتلتغ  ــةلحهقــالمـــلل ــ  لو،مــةلث ت  ـــم رولث د ــةل قاىضــلث ـــا مل

ل.72ث تعةرلج  جعلث تجا ميل1997 ما  لل18ث س  ل ل

ـــا حللث لل ـــنلث   ـــد ل  ـــدلر ث ملث ع ـــللتر    ـــ للم ـــارمة لرثذلميلحلرلج  ـــدلث   ـــ ل عق س 

ل ـــللال تل تجـــار لنيـــمتةلال "ـــد ل ل  ـــحللثو هـــهث  لرثذلميلت غقـــةل  ـــحللث  ثرـــ لث،ده ـــةل

 النيــت   ل ــا تل مكــةلالانيــمتة ا لث تجا  ــةل ــ ثي لرــ ل لثجتــارشلن ــ  فلث  ــا حللث ث ل

                                                           
69 -Domiciliation provisoire. 

الذي يحدد له القانون مدة مؤقتة، أي التوطين المؤقت طين يقصد بالتوطين المؤقت، ذلك النوع من التو- 70

ته وهذا ما أكد بموجب القانون، وتجدر اإلشارة إلى أن عقد التوطين قد يكون مؤقتا بموجب اتفاق المتعاقدين،

  من مدونة التجارة. 2-544الفقرة األولى من المادة 
 أو عقد المساكنة كما كان يسمى.- 71
 .246ص عالل فالي، مرجع سابق،- 72
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ية على ضوء القانون  92العدد  القدريللباحث محمد   89.17من سلسلة أبحاث قانونية جامعية معمقة بعنوان توطين المقاولات التجار  

ــدثا ــةلم ــت دمل لتكلل ــنلث ع ـرةلث  ــمت  دملم  ــةلملةنـ ــدلمــللال  ــعل ــعتلهع  ــذثلث عق ال ميلل د

ل.73 ال ا ه ل ق دلمدتة

رممـــال ـــاول له   ـــابلث قـــ ث لو...رال تلمقـــدلث  ـــارمةلحلته ـــدلال  ـــةلمقا ـــ ابل ا ه  ـــةل

ــ لالا امــ لثذلميلن ــ لل ــر تلث ق ــه ل  ــا ه لل ــللثمــا رشلملةق ــال  ــا لال ميل  ــ فلملم ــةلر  تم س

ـرةلمــلل   ــرلث  ــارمةلملــهلمقــ لمس ــ لرال تل ةهيــالت  ــ رشل ثعــعلال  ــعلمعــ ل ــ ل ث نـ

ث ت ـــ   ل ةهيــالمـــللث  ــجعلث تجـــا ميلرال تلثو مــ لث  عـــهتل  ــةل غقـــ ل ــ لم ن ـــ لل ــا  

 ــنلال نيــا ل ــا ه لر تعــ لث   ــاؤرشلرثحلــمكلمــلل د ــدلتــ  صلث  ةــ لرنــ  لث نــا  ل ــنل

ل.74ثه  مةلث عامةو

ـــا هتللل ـــةلج   ـــمغةلملةنـــ  ةلثو رؤلملةق ؤلال   ـــ ملل89.17رجتـــد لثح "ـــا ملث  ر لث  ـــا لث  ق

ــا مل ــللث  ــةلم ــ ملث  ــا قة ل ــد لل2-544ث  ا   ــالو هــأالث  ق ــا  لو...عال  ــنلم ــمال  ــ لت س 

ج   ــمغةل ــغعصلثو   ــ ةلمــدملمقــدلث تــه   لر ــد ل ــمالتم  ــ لح ــةلملــذرشلثو   ــ ةل

ـر ل ــفلث قاىضــلثذلميلستل ــد ثل لث  ــا لث نـ ــهل   ــاو لرمل ــةلن ــه  لث تعةق ــه لث ت ــدملمق رم

ل.ل7-49 ل لث  ا لث ا مل75ثو ريللملةته  

لل ا  ـــةلمـــمتلث  ث ـــحللمـــللملـــذثلث قاىضـــل لث  ـــا لث قـــا هتلثحلـــايللج  ثةلث  قـــ ملث لل   ـــة

ال ه ـــللث ـنــ لج  ث ـــحللمـــللملـــذثلث قاىضـــل لث  ـــا لن ـــ  حللل لر ة ـــةل قـــد2-544ث ـــا مل

ل.الانيت  لرث ته ال نلث   اولث قارحب لج  ثةلجلث عق ابلث  ل ه ل رتلتكل

ــــه   ــــا تلث ت ــــةلث     ــــ ل  حل لمــــاةلره ــــ لث  ق ــــ لحل  ــــهتليل ــــعلث  لث س 

حل لث ـــ م لث  تغ ـــةل76ث تـــه  ل ل ـــعلث  ـــ للثهـــاعل س ـــعلث نـــرة  ل دـــهلحل  غـــرلث 

ج   ـــاولث قـــارة لال ميل لمـــاةلث ت ـــ  البلثو رؤلال رلث تعـــد البلث الهقـــةل دـــا لر ـــد ل

                                                           
 .247عالل فالي، نفس المرجع، ص- 73
 .321ع سابق، ص، مرج4-30-2008صادر بتاريخ  312رار لمحكمة االستئناف التجارية بمراكش رقم ق- 74
 الذي تم التراجع عنه. 68.13وهو مشروع رقم - 75
 و تعاقدي يمنع من ذلك.أباسثتناء إذا وجد مقتضى قانوني - 76
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ــهح م ــةلث  ــارةلثحلد   ــه  لث ؤلن ــد عل  ــا لث ق ــللث ت ــه لم ــذثلث م ــ77مل ــا ملث ؤل لرجت د لثح "

ـــمللل رتل ـــةلل ق ـــةلج   ـــمغةل   "ـــ اعلالامتغا   ال تلث تنـــ حللث     ـــلال م ـــ لملـــذرشلثح مأ  

 .78ثو " اعلثذلثت  

 له ـــعلمـــد لث ـــدمل1-11-123رملـــذثلمـــالال رـــدرشلث ـنــ لث     ـــلمـــللعـــال لث ـــا مل

 .79نيممهثبلمللق  لث   اولث قارةل5ث قنه ل دذثلث مه لمللث ته  ل ل

ــمغةل ــالج    ــه لمــللال م ــذثلث م ــ  لمــللمل ــدلني ــةل  ــال الهــنلال   ــةلم ملةسـنـ لث  ــ ول ا  

ــه   ــا هتل80ث ت ــصلثح "ــأ  ابلث  تغ ــةلل89.17 ل لث  ــا لث ق ــر  ةلال تل  ــ ل ع رملــذثلمــلل"

ـر لث قـــا هتل  ـــد ل ا ه  ـــةلملـــذثلث مـــه لمـــللث تـــه  لرث ـــدملث تعةقـــةل ـــة لمـــحللث عـــ لال تلمنــ

ثلث مــه لمــللث تــه  ل لث  ــا لث ــا ملرثذلميلمتلث  ث ــحللممــةلستل ــدل ــال ــنلملــذل68.13

ل.ل81م ةل49-5

ل82ث ته  لث ث -2

 ل83 قنـــدلج تـــه  لث ث ل لملـــذثلثح  ـــا لملـــهلجلتـــه  لمـــال رتلث تـــه  لث س ـــ 

ـــا ل ـــةلجهنـــهعل لث   ـــد علمم ـــ ميلثحل ـــه  ل  ـــللث ت ـــه لم ـــذثلث م ـــدلال تلمل ـــ لث تر    ر    

                                                           
77 -Deen Gibirila, Droit des sociétés, ellipses édition marketing, 2015, page 86. 

النسبة بإن كان بالنسبة لألشخاص الذاتيين قد أعطاهم إمكانية التوطين في محل سكناهم، وهونفس األمر و- 78

 للمشرع المغربي كما سنرى.
79 -Article L123-11-1 « Lorsque la personne morale est soumise à des dispositions 
législatives ou stipulations contractuelles mentionnées à l'alinéa précédent, son 
représentant légal peut en installer le siège à son domicile, pour une durée ne 
pouvant ni excéder cinq ans à compter de la création de celle-ci, ni dépasser le terme 
légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux ». 

 أي التوطين الذي يتم لدى ممثل الشركة.- 80
رسة نشاطه وفقا للشروط يرخص لكل شخص اعتباري إقامة مقره لدى ممثله القانوني، ومما":49 -5لمادة ا- 81

 المحددة بنص
 . ضى قانوني يخالف ذلكتنظيمي، ما لم يوجد أي مقت

 . .ة لمالك المحليقدم الممثل القانوني لدعم طلب التسجيل أو التقييد التعديلي عقد الملكية أو موافقة كتابي
في استعمال العقار  دون اإلخالل باألحكام الجبائية الساري بها العمل، ال يترتب عن أحكام هذه المادة أي تغيير

 أو في تطبيق نظام
 ".اإليجار

82 -Domicialiation Permanente. 
 نبغي تجاوزها.يأي الذي حدد له المشرع مدد قصوى ال - 83
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ية على ضوء القانون  92العدد  القدريللباحث محمد   89.17من سلسلة أبحاث قانونية جامعية معمقة بعنوان توطين المقاولات التجار  

ــمغ ــعلني ـ حللث     ــلجو نيــا  لو تلث ـنـ لث     ــلر ــهث لث تنـ ــغعصلثو   ــد ل  ق لثح "ــا ملم

ــا ــ لجتار مل ــةلحل     ــد ل ا ه   ــه  لم ــللث ت ــهل84م ــذثلمل ــالتكلل رمل ــهث لال ءــ  ل لحيــد ل د  لرال  

لث ته  لث ث ت.

ــه لرثمــدل قــمللنيــا د  ــا ل  ــةلملم ــةلل ــللث قــه لال   ال حللال مــالج   ــمغةلملةسـنـ لث  ــ و ل ا  

 .رملهلث ته  لث ث 

تلث تـــه  لث ث ل  ـــهتليل ـــع لنيـــهثول  لث  ـــا لث ـــعلثذلميل  ـــهتلممةـــهسلملةسقـــارةلث 

ال رللن ــهتلم   ــةلي لال رل لمــاةلث ــالبلث ــ لن ــهتلم ــ هةل  ــ لم ــ  ل ــ ل ــدمل

ل.85مقارحب

ـــه  ل ث  ـــهلت ـــ ل د ـــه  ل عم ـــا تلجلت ـــةل  ـــدل86ر ة  ـــهال رتل   ـــ ل ق ـــذثلثو ع  ل د

 .87ج   مغةلملةه  

لىل  ا:لث ته  لثاام لرث ته  لث    مي

ؤلث قــا هتلج   ــه ل م لعــدرشل ــدلنيــللال هــأال ا ه  ــةلعا ــةلج تــه  لثاــال89.17ث 

لت.2تلرتليتة ل ذكللمللث ته  لث    ميل 1 

ل88ث ته  لثاام -1

ـــارحبل    ـــدملاسبل ال رلمق ـــهتل ع ـــدمال   ـــام  لمم ـــه  لثا ـــعلملةت ـــال  ـــهتلملم   

ــ لم ــ   ــ لث ام ــةتلمق ــه  ل لل.89 نــ ةل ام ــللث ت ــه لم ــذثلث م ــنلمل ــالث ـنـ ل  ــدل  ر ق

                                                           
84 -Article L123-11-1 du code de commerce français. 
85 -F.Lemeunier, société anonyme-constitution,gestion-, DELMAS, 16e édition ,page 
40. 
86 - Deen Gibirila, ouvrage précité, page 86. 
87 -Jacques Mestre avec la collaboration de Marie-Eve Tian-Pancrazi, Droit 
commercial, L.G.D.J , 24e édition, page 191. 
88 -Domiciliation collective. 
89 -Philippe Merle, Droit Commercial-Sociétés Commerciales-,  DALLOZ, 17e édition 
,page 124. 
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ية على ضوء القانون  92العدد  القدريللباحث محمد   89.17من سلسلة أبحاث قانونية جامعية معمقة بعنوان توطين المقاولات التجار  

ــا هتل ــا لث ق ــا ملل89.17ث   ــا لث  ــدثل لث   ــه  ل  ــسعل390-544ر د  ــللث ت ــه لم ــذثلث م  لرمل

لث   الثذلثالرث   الالامتغا ميلمعا.

ج   ــمغةلملةتنــ حللث     ــ ل دــهلال   ــال ــال ــنلملــذثلث مــه لمــللث تــه   لرال  ــ رشلنيــهثول

مــللمدر ــةلث تجــا ملث     ــم ة للL123-9210 لث  ــا لث ــا ملل91ج   ــمغةل   "ــ اعلثذلثت ــ 

 .L123-9311ال رلج   مغةل   " اعلالامتغا  ةل غقالملةع مل

ــلل ــه  ل ــنل ــدر لم نيــهالم ــه لمــللث ت ــرلث ـنـ لث     ــلمما نيــةلملــذثلث م ــدل ة ر ق

ل   لاةفلث رة ل غ لث نر لثها ةل ة.

ـــا مل       ـــا لث  ـــام ل لث   ـــه  لثا ـــنلث ت ـــةل  ـــ ول ت ن ن ــ لث   تلث ـن ل3-544ث 

 ـــد لمـــللعـــاليلجو نيـــا لث ؤلت  ـــم مللث  ـــا  لرثح  ـــ ثوثبلرجتمـــ لث تعق ـــدثبلمـــلل

                                                           
شخص ذاتي أو اعتباري أو أي فرع أو وكالة، إقامة مقر المقاولة أو المقر  :" يجوز لكل3-544لمادة ا- 90

لسجل ااالجتماعي في محالت تشغل بشكل مشترك مع مقاولة أو عدة مقاوالت.ويقدم عند طلب التسجيل في 
ذا الغرض مع المالك قل المقر، حسب الحالة، عقد التوطين المبرم لهالتجاري أو عند التقييد التعديلي المتعلق بن

 أو المستأجر لهذه الحاالت.
عقد التوطين فيما  غير أن الشركات وفروعها التي تقيم في نفس المحل الذي تمتلكه إحداها ال تكون ملزمة بإبرام

مقر، الموافقة الكتابية ديلي المتعلق بنقل البينها، وتقدم عند طلب التسجيل في السجل التجاري أو عند التقييد التع
 للشركة المالكة".

صرنة قد أصبح بإمكان األشخاص الذاتيين االستفادة من هذا النوع من التوطين منذ قانون تحديث أو عو- 91

 االقتصاد الصادر في فرنسا.
92 - Article L123-10  
« Les personnes physiques demandant leur immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés ou au 
répertoire des métiers doivent déclarer l'adresse de leur entreprise et en justifier la 
jouissance. Elles peuvent 
notamment domicilier leur entreprise dans des locaux occupés en commun par 
plusieurs entreprises dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les 
équipements ou services requis 
pour justifier la réalité de l'installation de l'entreprise domiciliée...... » 
93 - Article L123-11 /paraghraphe 2 
 «La domiciliation d'une personne morale dans des locaux occupés en commun par 
plusieurs entreprises est 
autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, 
en outre, les équipements 
ou services requis pour justifier la réalité du siège de la personne morale 
domiciliée. » 
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   ــرل  ــ لثو "ــ اعلنيــهثولس ــهثلتثت ــ لال رلثمتغــا   لمــللث  امــةلمقــ لث قــارةلال رل قةدــال

ارحبلال ءـــ  لا  ـــةلتقـــدميلمقـــدلث تـــه  لث ؤل ـــالبل للث"ـــمت ا لملـــذرشلثو عـــ ملمـــحللمقـــ

ــ ل ــعلث ق ــرل مق ــد  لث تعة ــدلث تع ــدلث تق   ــا ميلال رلمم ــالبل لث  ــجعلث تج ــذرشلث  ــحللمل ــمعالم ث 

ــةل ــللث   ثم  ــعل ــد لالانيــمتث اولم ــ لثو  ــ ث  لر ــةل  ــةلث تعا د  ــابلث عال  رتكللمــللال  ــعلث  غ

ـــ ـــولمق ملـــال ل   ـــ لتق ـــا لث  ـــ لث نـــسبلر  رمد ـــه  ل  ـــدلث ت ـــ ثالمق ت فلث ـــعلثذلميل لث 

مـــد لملـــذرشلث نـــسبلث ؤلن ـــد علث  امـــةلث نـــسبل ل  ـــفلمقـــ لث نـــرةلررـــذثل مة  ـــةلث 

ل.94ي   لثو مغاولرث تأ   ل نلث نسبل س  امةلث   ر ل ثععلمق لث نرةلث ا  ةت

تثلستل ــــ فلمــــللث مــــا  لال تلتت ــــا  لث عد ــــدلمــــللث نــــسب   ــــفلل-ث قــــارحب-رث 

للث ماه ــةلث قا ه  ــة ل  ــللمــلل"ــر تلملــذثلث مــه لمــللث تــه  لال تلث عمــهثت ل دــذثل عتــمعل ــا  لمــ

مــلله ــعللالا تغــا لرثهةــمللثذلميلل ــللال تلحيــدخل ــ ل  ــ ل عــصلثح "ــأ  ابلعا ــةل

 .95ثو " اعلالامتغا  ة

ل96ث ته  لث    مي-2

ـــرةل  لمم ةدــــال ــــةلث نـ ــــهال  ــــ  ميلملــــهلثذلميلتق ــــ ل  ــــ ل   ــــه  لثذلميل  تلث ت ث 

 .98 قهال ةلث   الثذلثال ل علني  ةل لال رلث ته  لثذلمي97ث قا ه 

ر ــرلخيــالث تــه  لثذلميل قــهال ــةلث  ــ الثذلثال ل ــعلنيــ  ةل قــدل ــال ة ــةل

ـ لث  ــ ول لث  ــا لث ــا مل  ل89.17 تجــا ملث عــدةل قاىضــلث قــا هتلمــللمدر ــةلثل1-42ث ـن

لثها ةل ة.لرمد لث نر 

                                                           
 تاجية، مرجع سابق، دون بيان الصفحة.تقربر لجنة القطاعات اإلن- 94

95 -Paul Le Cannu et Bruno Dondero, Droit des sociétés, lextenso éditions, 3e édition, 
édition 2009, page 268. 
96 -Domiciliation individuelle. 

 إلى هذا النوع من التوطين.وقد سبق التطرق - 97
98 - Philippe Merle, ouvrage précité, page 124 et 125. 
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نيــمتق ا ل  مــاولال رلث  ــةحل ل ا  ــةلر ة ــةل ا  ــةلمــ لس ــ لثو   ــ ةلث ع نيــةلحلتت ةــ لث

ل.99ل للث ق اال ته  ل  م ملل ل علث   طلثهاعلج   الثذلثا

ـــنل ـــا ل  ـــ ا لث تج ـــةل  ـــد  لعا  ـــا لث غت ـــا دملث تج ـــد لث ؤلم  ـــا مل  ـــذرشلث  تلمل ث 

ــ ل ــ صلث تأ   ــللال  ــعلن ــ  حلل  ــا درشلث تجــا ميلري  ــارا رشلم ــ ل ق ــا ل ــعلنيــ  ايفلدق ثءا 

ـر ــدولمنـ ــحللتكلث ال مــةلمــللال  ــعل  ــدل ــدالر ــه لال ميلمقاىضــللم  ر ــد ل100مدرشلحلنيــمرلمم

ـــه  ل ل ـــعلنيـــ طلث  ـــ الثذلثا:ل ـــةل ع نيـــةل  ـــا لث ت ـر لث ال م ـــا ملث نــ ملـــذرشلث 

رتكلل ــر تلتــ لمما نيــةلملــذثلث   ــا لمــلل ــ  لم ــمت  ل ــعلث  ــ طلنيــهثولس ــهثلمــالسلال رل

ث ــعل ــالل ــللال تلحيد ــةلملــذثلم ــ  لل دــذثلث ــع لرــذكلللمــحللثنيــمتق ا لث   مــاولرث  ــةحللنــذثل

ث   ـــا لمـــلل ـــهولر ه ـــاولرث   ـــاميلملةجـــ ثتلرـــعلنيـــمغق لثح "ـــا ملث ؤلتكل لرجلتكلل

لمال ل قيضلث قا هتلخبال لتكل.

"ـــعا لمــاكللث ـــع مـــلل  اـــةلثيــاتل ـــعلنيــ  ارشلمقـــ ثل قار تـــةلل102رتا ــةلل101ر تعــ لث 

ــ لث ت ــ  علج  ــجعلث تجــا مي  ــدميل ة ــعلتق "ــألرتكلل   ــا لث  ــدل   ــاالر  ــدالث ق   لهــه ل 

لجح "عا لرث، ثولث  ت ل نلتكل؟

ؤلث ــا مل ـ ل1-42ج   ــه لث   ــدلنيــ  لخبنــهعلملــذثلثو مــ  لر ل  ــ  للعــدلث ـن

ـــاكللث ـــع لملـــهل ـــ لمـــلل ـــدالثح "ـــعا لج   ـــمغةل  ـــ لثذلميلل ـــللال تل  ت ـــا تلثو ت ـــصل    

ـــ لملـــذثلثح "ـــعا ل  ـــ للث ت ـــ  علج  ـــجعلث تجـــا مي  عا ـــةلرال تلث ـنــ لث"ـــ  لال تل 

لرتاو.

ـر لث قــــا هتلل ــ ؤلال  ــــةلج   ــــمغةلملةنــــ  ةلثو رؤل نـ لستل89.17رجتــــد لثح "ــــا ملث 

ــةل ــةلرتا   ــ لتكلل هث ق ــه  ل ل ــعلنيــ طلث  ــ الثذلثالال تل  ــاالج ت ث ـنـ ل  ــ  لملةق 

                                                           
99 - Marianne Chironnier et Géraldine Binquet, ouvrage précité, page11. 

 نتاجية، مرجع سابق، دون بيان الصفحة.تقرير لجنة القطاعات اإل- 100
مشروع القانون كانت تشترط اإلشعار حتى بالنسبة لوكيل اتحاد لوتجدر اإلشارة أنه بالنسبة للصيغة األولى - 101

 المالك أو ممثل مجموع السكان.
 ة بالنسبة لإلشعار لسهولة اإلثبات.وقدر اشترط المشرع الكتاب- 102
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م ـــحللثنيـــمتعع لث ـــعل ع نيـــةلل ـــاكللث ـــع لررـــذكللال حل ـــمال  ـــاالث ة  ـــةلث  ـــ رةل ـــن

ل  ا لجتا مي.

ـــعل تل ل ق ـر  لث  ـــذرشلث نــ ـــنلمل ـــحلل  ـــعلث ـنــ لج  ث  ـــه ره ـــممال ع ـــه ل رتلل    

ـ لثهـــاعل  ةــ لث هث قـــةلمــللث ـــا لث الرــ ل تـــه  ل تــه  لث قـــارة ل  ــرلخيـــالث نـ

مقار تــةل ل ــعلنيــ  ارش ل ـــا تلملــذرشلث هث قــةل نــع لثحلنـــه ل ةهيــا لذلكللمتلمــذ لملـــذثل

تلستل ــعلث  ــ للمهــأل نــاه لث قــارةلرحل ـ لن ــد اللهةــرلث قــارة لرعا ــةلرث  ث نـ

ل103تـــ ل  ـــةلمما نيـــةلال ميل  ـــا لجتـــا مي ل ـــعلنيـــ  ق ل ـــعلث  ـــ للاـــ  لممـــهثتلملةسقـــارة.

لرج تايلل ا ا لث الر ل  فليلال ميلني  لر  ةلملةتدععل لملذرشلث  ر ة.

نلملــذثلث مــه لمــللث تــه  ل لث  ــا لال مــال ــرلخيــالث ـنـ لث     ــ ل دــهلال   ــال ــال ــ

 لر ـــدلث"ـــ  لث ـنــ ل104مـــللمدر ـــةلث تجـــا ملث     ـــم ةل ل ق  ـــالث  ا  ـــةلL123-10ث ـــا مل

ــ ث لتعا ــدميلحيــه ل ــا.لمقاىضــل ــا ه لال رلث" ــه لمــللث تــه  لغ  ث     ــلملةق ــاالنــذثلث م

تتعةـــرللل رتلتكل لره ــ لث  قـــةل ـــا تلث قا ــ ابلث قا ه  ـــةلث ـــ ل ــدل ـــه ل رتلث تـــه   

 لال مـــال ـــرلخيـــالثحت ا ـــابلث تعا د ـــةل105ال نيانيـــالج قهث ـــدلث  غقـــةل لاـــا لث غمـــاولرث تعســـ 

ـــةلج  ـــ ثولر هث ـــدل ـــةلث تعةق ـر لث تعا د  ـــعل ـــنلث نــ ـــرش ل   ـــدل ـــه ل رتلتكلل د ـــ ل  ث 

 ل عقـــدلث  ـــ ثولمـــلل"ـــر  ةلال تللمـــحللمما نيـــةل  ـــا ل106ث ة  ـــةلث  ـــ رةلال رل  ـــ لث ـــتهسالب

ــمتق ا ــعلث  ــ لث انــا ميلرثني ــاول ل  ــدل ت ــسلل107 ل  م ــةلث  ــ رةل  ــا هتلث ة   ــعلال تل   لر

ل.108مهث حللث  لتمن ل نلث ال ل د لث    ل

                                                           
 .10سابق، ص تقرير لجنة القطاعات اإلنتاجية، مرجع- 103

104 -Article L123-10 «....Les personnes physiques peuvent déclarer l'adresse de leur 
local d'habitation et y exercer une activité, dès lors qu'aucune disposition législative 
ou stipulation contractuelle ne s'y oppose. ». 
105 -code de la construction et de l’urbanisme. 
106 - Marianne Chironnier et Géraldine Binquet, ouvrage précité, page 17. 
107 -clause dite « d’habitation bourgeoise ». 
F.Lemeunier, Fonds de commerce-achat et vente, exploitation et gérance-,  édition 
Delmas, 17e édition, page 24. 
108 - F.Lemeunier, Fonds de commerce, ouvrage précité, page 24. 
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ــ ثول ــا اللملةهــرل لث   ــمعلمق ــا مل عت ــعلث  ــ للملةتج ــمتعع ل  ــرلجني ــذثلثحلــرلث تعة تلمل ث 

ل.109ث تعةرلج علث تجا مي

ــ ولمل ــه لال تلث ـنـ لث   ــللث ق ــمغرلل  ــالني ــال لم ــللع ــةلرم ــا ر ة  ــذثلثح   ــدال لمل لاق

ــةلرــعلنيــمغق لثح "ــا مل ا ـنـ لث  ــ ولن ث ــحللمــللث ق ــه لث  ــ ل ــدلمــللث ـنـ لث     ــ لو  

ل ه ل رتلته  لث قارةل ل علني طلث   الثذلثا.

ـــ ل ه ـــدل هيـــالا لثت ـــا للمـــحللمـــللتكلل "ـــأ  لهـــه لثحلـــاةلث     ـــةل ـــدل  ـــا لث 

لة؟ثحلارمد ل هث لث ق االج ته  ل لملذرشل

ـــه  ل لمـــاةلر ـــ ـــحللث ت ـــا لث  ـــر ة لرتكلل م ـــدل  تثلستلث ـنــ لث     ـــ ل  ـــا  ه ل 

ــ الث نــس لخبنــهعلملــذرشلث  ــر ةل ــدلث  ــ ول  ــا تلث ـنـ لث   ــللتكل ل  ــحللم ــدميللم ا لمق

ل.89.17 لث  ا لث قا هتل

ــا هتل ؤلث ق ــه لث  ــةلج    ــ لال   ــ ميلل67.12  ــ لث   ــةل  ــابلث تعا د  ــولث عال  ــرل ت   ث تعة

ــ  ــمتعع لث د ــدململة ــ طلال رل الني ــ ميلملةسملــالبلث ع ــا مل110رث   ــدثلث  ــ لل56 لر د  ــةلرث  م 

ــللث مكــةل ــ لم ــ ميلال تل  ة ــللملةس  ــاولل  ــاول هي ــ مي  ــ ث لث   ــ ثولرث   ــدلث   ــللل  ــعلمق رم

"ــــعا لجح  ــــ ث لرتكلل لثحلــــاحبلث تا  ــــة: -............- قــــهالمقامــــة ل رتلته  ــــةلال ميلث 

ـــدلث  ـــ  لثنيـــمتعع لث  ـــ ميلث ـــعل ـــال لث عق ـــرل ةهي ـــمللث ت  ـــ لت ـــ ثلل  ـــةلو غ ال رلثرا  

ل   عالللثمحل دملال رلث م االث عاالال رلث قا هت......و.

ل  تـــ ل ـــنلث ت ـــ لث ـــذ ه لال ميل ا  ـــةلو...حل1-42ر غقـــالملة قـــ ملثو عـــ ملمـــللث ـــا مل

ــال ــ ثولث  ــه ل  ــنلمق ــرل  ــا هتلث  غ ــرلث ق ــا لال رل لت غ  ــمتعع لث عق ــ ل لثني ــةلبلثرت   نن

ل النيمتعع لث تجا ميلال رلث نمام لال رلثحل  و.
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ــر  ةلل ــلل" ــارحبلم ــه  لث ق ــا تلت ــاه   ل  ــصلث غ ــذثلث قاىضــلره ــ ل ع رج   ــمغةل د

ال تل  ـــ ل ه ـــةلمـــللث  ـــرجل ـــنلم ـــمته لت  ـــ لينـــ الث ـــعلمـــللنيـــ للث ؤلجتـــا مل

ــع ل ــا ميلث  ــا لث تج ــةلث    ــ ل غ ع ــمته لت   ــنلم  ــمتر    لال رل  ــمغةلملةس  ــالبلج     ل لث 

ــر تالال تل ــلل" ــه  لم ــةلج ت ــللال تلث منــهعلث تعةق ــا م لر  ــاللم ــةلث تج ــ للمما ني ــ ثمل   ث  

ــمللث تعةقــةلجو  ــعلث تجــا مي ل ــةلث م ســةلملة ــ ثول مهم ــةلرت ــ لجتــا فلث منــهعلث قا ه   ن  

ــا ميل ــ لث تج ــملل  ــهلخية ــالرمل ــا ه  ل ا ـنـ لملم ــللث ق ــه ملرث  ــا لجو م ــدالثه  ــرش لحلتع  د

ـــةلرث  ـــ   ـــهال لمد م ـــاتلمة  ـــ ميلوثن ـــلل  ـــة لد ـــةلثها  ـــ  لثح  ام ـــارةلرا ـــ لث ق لر 

ل.للل111  ثر مو

ـــا مل ـــا تلث  ـــغعصل  ـــالتلثنيـــمتث اول لثحلـــاةلل1-42ره ـــ لث  من ـــه  لرث  ـــرلج ت حلتتعة

ــرلج ق ــرشل ــه  ل  تعة ــه  لرت ــالث ت ــارة لال م ــةلث ق ــ ل نــع ل هيــالثحلنــه ل ــنل ــعلح  ام ث 

ل.89.17112ث  امللمللث قا هتل

 ث  ق ملث  ا  ة:لءنا الية ةلث ته  

تلثحلـــد علمـــللءنـــا الية ـــةلث تـــه   لتقايضـــلثاو ـــال ـــ لمـــاةلث تـــه  ل ث 

 رشلمــللمدر ــةلث تجــا مل ال رحتلر ــ لثمتغــال6 ة ــةل لث  ــا لث ــا مللجتــا ميلم نــهعر  ــا ل

ةلمقــدثلمــللث عقــه لث تجا  ــةلم ــ  ل لث  ــا لث ق ــرشلث  ــامللمــللث  اــا.لث  ث ــحللمــللمدر ــ

لث تجا مل ىل  ات.

لال رح:لث ته  لر  ا لجتا مي

تلمـــللال تـــ  لثوعىل لث  تغـــةلمـــللثمتغـــا لمقـــدلث تـــه  ل  ـــا لجتـــا ميلملـــهل ه ـــةلمـــلل ث 

تلر ـــالستلث تـــه  ل  ـــا الجتـــا  ل ـــا تلملـــذثل  ـــمتة الم ث ـــاملار ل1ال   ـــ ةلث هنيـــا ةل 

                                                           
 .142زهير نعيم، مرجع سابق، ص - 111
 .12سابق، ص تقرير لجنة القطاعات اإلنتاجية، مرجع- 112



 

  

املسؤول ذ. حممد القامسياملدير  –سلسلة لنشر األحباث العلمية املعمقة   38 
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تلرثمتغـــا لث تـــه  ل  ـــا لمـــللثو   ـــ ةلث تجا  ـــةل ـــا تلملـــذثل2ثرت ـــا.لث نـــ ةلث تجا  ـــةل 

لت.3  الث ه لل  ةلعا ةل   ت لث عد دلمللالا  ثمابلج   مغةل ل

ل غ عةل  ا لث ته  -1

ـ لث تــه  ل ــللثو   ــ ةلث تجا  ــةلث ــهث  مل لث  ــا لث ــا مل مــللمدر ــةلل6ال ر  لث ـن

ــا  ــنلنيــ  علث   ــهث  مل  ــةلث  ــد لثو   ــ ةلث تجا   ــايللال  ــغ ل  ــا م لرج ت ــعل لل113ث تج ل19 و 

ــدحللمــلل ــرلل11418  ــا ال  ــال تعة ــال  ــا ا لرملــذرشلثو   ــ ةلماــالم ــحل لرماــالم ــةلث ته    عسة 

خيـــالية ـــابلثح  تـــامي ل او   ـــ ةلث تجا  ـــةلث  تغ ـــةلجهـــدماب لث ؤل ا ـــ لثو   ـــ ةل

لث تجا  ةلث غه  ةلرث،ه ة.

ل لملذثلثح  ا ل  ا لن اؤ لهه ل غ عةل  ا لث ته  ؟

ــللل ــ يفلم ــنل  ــ ةل  ــاالجو    ــد علث ق  ــ لن  ــر ميل ر ل  ــهتل  ــا لحل قهم ــا لجت ــةلملم ث  

ثو "ــ اعلث عــا    لرتكلل رتلال تل قــدمهثل ــرشل"ــ هالمــا   ل دــرشل  ــا درترشل لث تجــا لال رل

ــ للال تل ــةل   ــاول ا   ؤلث   م ــا ثالملــسحولث تجــا ل ته ــهتلث  ــة لرم ــدرلرضر   ــامالبلتغ ــاال ع ث ق 

  ـــهتل ـــرشلمقـــ لىل ـــ  لمفدـــللث هنيـــا ةلرتقـــدميلثهـــدمابلتقايضـــلر ـــه للم ـــ لهق ق ـــ ل

 لتغع ــةلو ميل ــا لرملــذثلمــاللــايفلمــلل ــ يفل تــدعةهتلحل ــانرشلث   نــل رتلر ــهل

مـــللث  ـــ  للث ـــر  ه  ل لال رلث س ةـــ لث تجـــا   لثذلميلخي ـــعهتل قا ـــ ابل ـــا هتلث  ـــ ع ل

  ـــدةهتلال مـــع لث قـــارحبلر  ـــمت  غهتلحلا ـــةلمع مـــةل ـــد مل لث  مـــاتلال رل ث ـــةلر امـــةلال رل

 .115 د م

ــ لتقــهال ــ ث ل ر   ــ ةلث هنيــا ةلرثهــدماب لثو مــع لث  نــال عــصلث قــارحبل  ــ للر 

تــ ثال عــصلث عقــه  لال رل ق ــرلمعــامالبلخمتة ــةل ــ لثو  ــ ث لث عم ــة لال رلت  ــ ل ن ــد علث 
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ـــ ل س رتـــال ـــنلث تق  ـــ لرث منـــ ل عـــا لم ـــا  حللال رلمقـــارحب لرج تـــايللتقـــهالثهدمـــةلث  ث 

ــامال رش لرتتملــد لملــذرشلث عــا لتع ؤلث  ــرشلث  ــةل  عد ــ ل    ــةلث   ــد للرمهث غ ــاال لرم ــا دملث تعا   د

ــــا ل ــــا ةلث ؤل   ــــع  لث   ــــ لثو م ــــةلرمأت ــــهسةلث تجا   ــــهةلرث  ــــهسةلج عس ـــملرث  ث  س ـ

ل.116ث ته  

ــال عــ  لل ــا لم ــد ميل لث   ــا لث تــه   ل م ــه لال تل   ــللث ق ــالنيــمغرلل  ــال لم ــللع م

ـــا ةو. ـــع لث هني ـــ ةلال رلال م ـــهتلوال    ـــ اعل ه   ـــالال " ـــهالن ـــ ل ر   ـــ ةل ق ـــرلثو م  لر تعة

ـــةل  ـــةلرث دم  ـــد ث رشلث      ـــةلعا ـــةل لاـــاحبلث انـــا  ةلل  ـــابلث تجا   ـــةلمـــللث عسة   ه 

 .117تت ة لتدععلملذرشلث  هةلمللث دم   لعا ةل لث ق ا ابلث ا  ةلرث عقا  ةلرثا   ة

ـــا لث تـــه  لليعســـعلمـــللال مـــع لث هنيـــا ة ل ـــذمل لث ؤلثمتغ ـــاه  ل  تلستل عـــصلث غ رث 

قــــةلجهــــدماب لتكللال تل ـــا تلملمــــا لث ــــغعصلثوعءــــ لثذلميل ـــم ةل لث  ــــا لثو مــــع لث تعة

  ــا لث تــه  ل عتــمعلمقــدلعدمــةلرتكللمــللعــال لن ر ــدلث ــه للخبدمــةلنــ  ل ــنلث عقــا  ل

ل.118رتلعدمةلث ق  لرممهثتلملةتهث علمحللثو غ ا 

ــللال مــع ل ــمعلم ــةل عت ــهلمــلل  ــة ل د ــ ةلث   ر  ــا ته  لحيســعلث ن ــه  ل  ــةلث ق رعال 

مـــللث تهث ـــعلجو غ ـــا لر ــــعتلث هنيـــا ةلو تلث ـــه لل  ـــةل  ـــع لث ؤل  ــــ لث ـــه لل

لته  .م ثنية رشلث   ة لر عتمعلرذكللمللال مع لثهدماب لو  ةل ه  ل دذثلثو ع لعدمةلث ل

ؤلال تلث تــه  ليعســعلجتــا مي لستل ع  ــةلث هث ــحللث عســ  لهــ ل  ــعل رجتــد لثح "ــا ملث 

ــا هتل ــةلث عسةل89.17 ــدر لث ق ــذرشلث ع ني ــمللمل ــامل ق ــدل  ــذ ه ل  ــا هتلث  ــا تلث ق ــةل  ــة ل لر ة   

مــــحللث تر   ــــدلجو نيــــا ل ــــنلال تلث تــــه  لثذلميلستلنيــــا دثلملــــهلتكللثذلميلستل ــــ ل ــــ ل

ـسبلث تجا  ــةل لث  ــا لمــا ع  لج تــه  لثاــام   لملــذثلخبــال لث قــا هتلث،د ـــدلل119ث نـ
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ـــةلرنيـــا قةل ع نيـــةل ـــال ـــنلار ل  ة  ثذلميلرنيـــحللمـــلل  ـــاللملـــذثلث عســـعلث تجـــا مي لر 

لالما ننالره  ثل نل عصلث  هابلث عم ة.  ا لث ته  لرتكلل   ةل علل  ا 

ل ته  لرار لثرت ا.لث ن ةلث تجا  ةث-2

ـــه  لثو ملة ـــةلل ـــةلنـــ تغملل ت ـــا.لث نـــ ةلث تجا   ـــ ر ل ـــا تلار لثرت  ـــعلملـــهلمع ر

 لرث ع نيـــةلالامت ا  ـــةلرالام ث  ـــة ل   ـــا.لمهث ـــحللمما نيـــةلثو   ـــ ةلث تجا  ـــة ل120ث تجا  ـــة

لث تجا مي.مثلالانيمتقال  ةل لمما نيةلث   ا ل

ؤلال تلث تـــه  ل عتـــمعلل  ـــرلخيـــالث ع نيـــةلالامت ا  ـــةلرالام ث  ـــة لجتـــد لثح "ـــا ملث 

حل ـــةلث  ـــ لحلن ت ـــ لث نـــ ةلث تجا   ـــع لث  ـــمللثو م ـــة لال ميلت ـــةلج  غ ع ـــع لث تجا   ـــللثو م م

 ع نيـــم ال  ـــ لثمت ـــا ميلال رلثمـــ ث  لخبـــال لثو مـــع لث تجا  ـــةلث  ـــلك ة لرث ـــ لتعـــ  ل

ــع ل ــمللثو م ــالوت ــةلج م ــ لث ؤلث  ــ لثذلميلجمتغا مل ــا هتلث نــ ةلث تجا   ــالث ق ــ لال  ــ  ل ةهي ث 

تــر ال  ــةلرثذلميل عتــدل ــةلدع ــا لحمتغا ملــالجتا  ــةلر ــ فلث عــا  لثو ءــ  لمــللم ــا  ةلال رل

ــةل ــا ل  ــلل ــ ةلث  ــ الث ق ــعلرم ــذثلث عس ــللمه ــه لمل ــصلث م ــ لم ــدثر  لر   رنيــا ةلال رلت

ةلث عســعلتل ــدر رشل ل"ــ ل ــد ل ــا ه لرنيــهثولستلق ــ ثلال الح لال ميلال تلث عــمعمل لجتا  ــ

ل.121 رتلثمتدث ل ر ميلثمتغا لالعء لو تلث  ث ملث ن ل اوبلرذكلو

ــــا ع  ل ــــةلث  ــــلك ة لم ــــع لث تجا   ــــةلرثو م ــــةلج  غ ع ــــع لث تجا   رتم ــــا لث ؤلثو م

ـــة ـــةلج تغع  ـــع لث تجا   ـــةل122جو م ـــهتلمد   ـــ لن  ـــع لث  ـــمللثو م ـــ ملت ـــذرشلثو ع ـــدلن  لر قن

                                                           
 ث.ا البحنرجأ الحديث عن القواعد الخاصة باألهلية التجارية وإشكاالتها في إطار الفصل الثاني من هذس- 120
سة، مطبعة سجلما ،-ارية واألصل التجارياألنشطة التج-لهام الهواس، محاضرات في القانون التجاريإ- 121

 .72، ص2013طبعة 
طرفيه،  ينضاف إلى هذه األعمال ما يعرف بالعمل المختلط، وهو العمل الذي يكون تجاريا بالنسبة ألحدو- 122

قه، فإنه ال من مدونة التجارة؛ وحسب بعض الف 4المادة ومدنيا بالنسبة لآلخر، وقد نصت على هذه األعمال 

 لة خاصة.يعتبر هذا النوع من األعمال تصنيفا آخر لألعمال التجارية، وإنما يتعلق األمر فقط هنا بحا

 .95أنظر عبد الرحيم شميعة، القانون التجاري األساسي، مرجع سابق، ص
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حلال تــا ــال ر   ــ تةلل  غ ع ــالث  ــاالق ــ لنــالرتعةقد ــةل ق  ــةلج تغع  ــدلملــذرشلث نــ ةلرتنــغ لجتا   ت اق

ل.124مللمدر ةلث تجا مل10 لر دل ال ةهيالث ن ل لث  ا لث ا مل123ث تجا  ة

تل ا  ـــةلل ـــللال لرجتــد لثح "ـــا ملال تل  ـــا لث تـــه   رعل عتـــمعليـــعلجتـــا ميلج  غ عـــة ل

ــلك  ــا ميل" ــعلجت ــمعلي ــل عت ــةلل  ــه لل   ــعلال تلث  ــا مي لر لل له  ــهتل ــالثمتغ ال تل  

حل ل"ـــ لارـــةلجتا  ـــة لرملـــذثلمـــالال رـــدرشلمـنــ ل ملـــذرشلثحلـــاةلحلل ـــللتنـــه لتر ني  ـــةلث 

ــا هتل ــا ملل89.17ث ق ــال لث  ــللع ــ  لل1-544م ــ لم ــمعال رث  ــه  لثذلميل  ــدلث ت ــالمق لث  ا مل

لر  لث ه ل.ل-رلثمتغا ميثذلميل دل  هتل التثالال لل-  لث ه لل  ة

ث تـــه  ليـــعلجتـــا ميلج  غ عـــةل ـــا تلث ـنــ لث  ـــ ول ه ـــ للال مـــال ـــرلخيـــال ـــهت

ـــةلث منـــهعل ةهيـــال لث ـــا مللل89.17ث قـــا هتل مـــللل6ال ر  لث تـــه  ل ـــللثو   ـــ ةلث تجا  

ةلق ـــ لمدر ــةلث تجــا م لر غقــالملة قــ ملثو رؤلمــللث ـــا ملث ــذ ه ملل ا  ــةلو.....ن ت ــ ل ــ 

ل ته  .و.ث-19 تا  ة....ج ع نيةلالامت ا  ةلال رلالام ث  ةل      ةلث

ــه  ل ــعلث  ــمعلث عس ــعل عت ــع ل نــه ملر  ــ لم ــمو لث  ــ ث لثو م ــ ث لن  ــ لالام ر ع

ـــةل  ـــ لماق ـــحل ل ـــا ل لمما نيـــةلثو   ـــ ةلث تجا   ـــالالامت  ـــة لال م ـــا ل  ثو نيـــاقل عـــ  لث ق

ــاخل ــدلث عم ــ ةلال م ــذرشلثو    ــةلمل ــمعلمما ني ــعلتعت ــ  له  ــ لوعء ــللر  ــعلم ــ ث لث عس ــ لن    ع

ل.125 ل   لث قا ل ةث  لن  لمند

ـــ  للل ـــا لال رلثم تثلثمت حلث  ـــا  لث  ـــةل ـــ ةلث ت ـــه لل   ـــا ته  لحل   ـــ لث  ـــةل  ر ة 

ــا  ل ــر  ةلث  ــ اول ــ ةلث ت ــلل" ــ فلم ــدمل  ــه  لرثم ــةلت ــا   ثولية  ــايلل  ــذثلث   ــا  لرج ت مل

ــا مل ــال لث  ــابلث منــهعل ةهي ــنلال تلالا  ثم ــ  ل اله ــةلال ء ــلل  ــنلث  ــ ا لم ل544-4 

حل لث  ــــا لمقــــارةلمــــلل8-544رال7-544رال ل126مدر ــــةلث تجــــا م لحل تنــــه لث ق ــــاالنــــالث 

                                                           
 .84إلهام الهواس، مرجع سابق، ص - 123
عمال التي يقوم بها التاجر من مدونة التجارة على أن "تعتبر تجارية  كذلك الوقائع واأل 10 تنص المادة- 124

 بمناسبة تجارته ما لم يثبت خالف ذلك".
 .121، صنفس المرجعساسي، عبد الرحيم شميعة، القانون التجاري األ - 125
المقاولة في إطار الفقرة الثانية من قد حدد المقصود ب 88.17وتجدر اإلشارة في هذا اإلطار إلى أن القانون - 126

المادة األولى والتي جاء فيها "........يراد بالمقاولة في مدلول هذا القانون كل شخص ذاتي أو اعتباري يمارس 
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نــ ثر ل  ــا دال لث  ــا لثمــ ث لمــ  رشلرلــ   لرمــدتلجهــمعملرثو  رثبلث ا  ــةلرث عمه ــةل

ــنل ـر ل ل  ــا ةل  ــعلث نـ ــمعل   ــه  لا ــةلث ت ــ ل لمما ني ــعلال تلث  ــ الث  ثغ ــة.لر رث تق  

حينــعل ــنلر ــع لرج تــايلل ل عــدلمانــه ثلتقــدميلت ــ لملة دــابلثح  ث  ــةلثرتنــةلرال تل

ل.127مما نيةلث ته  ل نه مل ا  ة

ل128ث ته  لرثه ه ل ال  ثمابلث تا  -3

ــالال رل ــال غ ع  ــهثولستل ن ــا  لني ـ عابلال تلث ت ــعلث تنـ ــعل  ــةل ل  ــا  ل ة  ــللث تع م

معمـــه لخي ـــحللملةعد ـــدلمـــللث هث  ـــابلث دم ـــةلث ـــ لت   ـــدال ة ـــةلرث عـــةلتعا  ـــةل     ـــ ةل

 ـــةل ـــنلنيـــ  علالامت ـــا لال رلالامـــ ث  ل ـــنلال تلالا  ثمـــابلث   ر ـــةل ـــنلث تـــا  لث تجا ل

 لمقا ــعلثحلقــهللث ــ ل وتــحللنــالثــمكلر ــع تةلث قا ه  ــةلتتعــد لريتةــ لجءــاال لث  ا ــةل

ل.129ث     م ةلث تهعاململلجلرث  لل لمةق ل نلسملل

ث تجا  ـــة ل ا  ـــةلملـــذثللر ة ـــةل ـــا تلث ـنــ لر ـــالثمتـــمعللث تـــه  ل  ـــا لمـــللثو   ـــ ة

  تـــــ ل ة ـــــةل ه ـــــةلمـــــللثوعىل ل ل ا ـــــةلثو مه ـــــة لتكللال تللث ع نيـــــةلالامت ا  ـــــةلال رل

الام ث  ـــةل   ـــا لث تـــه  لن ت ـــ لث قـــا ل ـــةل نـــ ةلث تـــا   لرلما ثمـــ ليلث نـــ ةل

ث تجا  ـــة ل ا  ـــةلخي ـــحلل لملـــذثلثح  ـــا لح  ثمـــابلث تـــا   لر ة ـــةل دـــهل  ـــهتلمة مـــال  ـــا ل

 لمثلرضر ملث تق  ـــدل ل131 لث ؤل ا ـــ لرضر ملم ـــ ل انيـــمغةلم ت ســـة130ه ـــا.ل ـــم 

ع ا لثو  ثو132ث  جعلث تجا مي ل.133 ل  ر ملثم ثالال

                                                           

 التجارة الصادرالمتعلق بمدونة  15.95بصفة اعتيادية أو احترافية نشاطا تجاريا طبقا لمقتضيات القانون رقم 

 (."1996)فاتح أغسطس  1417من ربيع األول  15بتاريخ  1.96.83شريف رقم بتنفيذه الظهير ال
 .141زهير نعيم، مرجع سابق ص - 127
 والتي سنعالجها في إطار الفصل 89.17لمشرع خص الموطن لديه بالتزامات خاصة في إطار القانون ا- 128

 الثاني من هذا البحث.
 .7الحسين جالل، مرجع سابق، ص- 129
 مدونة التجارة.من  18المادة - 130
 من نفس القانون. 19المادة - 131
 من نفس القانون. 37المادة - 132
 ن القانون المذكور.موما بعدها  1-78المادة - 133
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 قــا هتلر    ــ لث تر   ــدلال تل عــصلملــذرشلالا  ثمــابل ــ لث  ــا ملث تر   ــدل ةهيــال لث  ــا لث

ــذثلمــ89.17 ــا ميلرمل ــجعلث تج ــةل لث   ــه لل   ــدلث  ـر ملتق   ــال  ـ ــ لال نياني ــرلثو م ال لر تعة

ا لث  قــ ملث  ا  ــةلرث  ث عــةلماــالرث ــ ل ــاولعا ــةل لث  ــل7-544ت ا لمــللمقا ــ ابلث ــا مل  ــمل

ت ـــ ل هيــالو....لمـــحللتق  ـــدلث ـــه لل  ــةل نـــ اةلملـــذرشل لث  ـــجعلث تجــا ميل  ـــعلث ق ـــاالج ل

لث ذ ه ...و.

لل134ىل  ا:لث ته  ليعقدلجتا مي

ــه  ل ال ت ــدلث ت ــةل عق ــ لثهنــا الث عام ــال لملــذثلثح  ــا ل  ــ لثهنه ــ ابللمن ــ لثر   

ل م   لنالمقدلث ته  لرث  ل دلحل ت ا يدالمعةلمقدلالعء ل .تل.

لةل عقدلث ته  ثهنا الث عام-ال ل

لدت لمقـــ1تت ـــه لملـــذرشلثهنـــا الرتتعـــد ل ـــ لثمتغـــا لمقـــدلث تـــه  لمقـــدلجتـــا ميل 

لت.4ت ل امتغا لمقدلث ته  لمللث عقه لث ة مةل،ا غ ل 3ت لال رلمقدلم س ل 2 م ل 

 Contrat Commercialلجمتغا رشلمقدلجتا مي-1

 لث عقــه لث تجا  ــةلن  ــةلال رل هث ــ لتــ ل لث  ا ملــالثو مــع لرثو   ــ ةلث تجا  ــةتعتــمعل

ــعل ــلل    ــالم ــة لري ــحلل   هــأالثها ــةلن ــع لث تجا   ــ تغمللجو م ــةلن ــا عقه لث تجا   ــللمثل  رم

ـــابل ـــدلثح  غ ـــأ  لر هث  ـــهم لرث  ـــايئلث م ـــابلالاءانـــاعلث ق  ـــةلجح  ثم ـــأالثها  رثو ه

ل.135ث تجا  ةلملله علث ت املل  لث د م لرث  هث دلرث دعلث ق ا  ة

ــــدلثذلميل  ــــهتل ــــاقلملــــهلوث عق ــــدلمغ ــــدلث تجــــا ميله ــــ لثو نيــــمتاتل همغ  تلث عق ث 

مه ـــه ةلال مـــدلثو مـــع لث تجا  ـــةلثو  ـــة ةلال رلث تغع ـــةلمـــ لثيـــذبلث  ـــ لث قـــا ه لملةعقـــد ل

                                                           
 ن التطرق لخصائص التوطين كعقد تجاري ليس هدفا في حد ذاته؛ ذلك أن معرفة هذه الخصائص تترتبإ- 134

 نرى.كما سوف عليه العديد من اآلثار الهامة 
 .6ص ،، مراكش2013الطبعة األولى  الوطنية،مطبعة والوراقة بوعبيد عباسي، العقود التجارية، ال- 135
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ــــدلتكللال ستلث  ــــرشل ع ــــا ميلال رلرحل  ــــا هتلث تج ــــد لال رلث ق ــــا هتلث  ــــ  عل قاىضــــلث ق ــــدلم عق

ل.136ث ع  و

ــةلال  ــة ةلتمتنــل لثجملــا ل ــ لمقــه لجتا   ــة ل تعــ لثاو ــال  ــةلر ل ــعلث عقــه لث تجا   ث  

ـــهسةل ـــدلث  ـــه لمق ـــذرشلث عق ـــللمل ـــا لرم ـــةل ت   د ــ عابلث تجا   ـــرشلث تنـ ـــهالمع  ـــا مي لرتق ث تج

ــدلث ــهة لمق ــهسةلج عس ــدلث  ــة لمق ـر ملث تجا   ــدمهلث  ـ ــدمالت ــةلمم ــةلىل   ــلل  ــع...ث   لرم  مق

ث ؤلتم ـــولث عقـــه لث تجا  ـــة ل ـــا تلث تنـــ عابلت ـــحلل دـــالال هـــأالعا ـــةلرملـــهلمالاملـــالمـــلل

ل.137ث عقه لث د  ةلت لتر   د

ـــا هتل ـــال لث ق ـــللع ـــ ولم ــ لث   ـــه لال تلث ـن ـــللث ق ـــمغرلل  ـــال لماني ـــللع ل89.17م

ــهث  مل لث ــةلث  ــةلث تجــا م لال  ــا لث ؤلح ــةلث عقــه لث تجا   ــحللمــللمدر    لقــدثلجتــام  اــا.لث  ث 

ــة ة  ــةلثو   ــه لث تجا   ــللث عق ــا رشلم ــللثمتغ ــه  و لرثذلميلل  ــدلث ت ــهلومق ــ  لال حلرمل عء ــدللال  عق

ث تــه  لمه ــه ةلثو نيــا لملــهلمما نيــةل  ــا لجتــا ميلال  ــ لرثذلميل ــ  لت ــ رشل لث  ــا ل

لمللمدر ةلث تجا م.ل6ث ا مل

ــهل ــللث عق ــدثلم ــه  لمق ــدلث ت ــا لمق تلثمتغ ــللثوعلث  ــدلم ــةلث عد  ــ ل ة  ــة لت ت ىل  ل لث تجا  

ـــ ل ـــ ثالث عقـــد لث ؤل ا  ت ـــاب لال رلث قهث ـــدلثها ـــةلج  ـــعلت غ ـــرل هث ـــدلثح  غ نيـــهثولمـــلله 

ل هث دلث ت امللرث تقا ا لمثلالاءاناعلث ق ايئ لر عصلثو هأالال ء  .

لثح  غابلملله عل هث د-1-1

ـــ لرنيـــا علثح  غـــابل لث ما  ـــابلث تجا  ـــةلمـــللث ما  ـــ تثلستليتة ابلث د  ـــة ل ـــا 

ــع مل ــالملة ــابل غق ــةلثح  غ ــهله   ــا ململ ــةلث تج ــا دل لمدر  ــدال لث   ــا م لل334ث غ ــةلث تج ــللمدر  م

مـــلل ـــا هتلالا  ثمـــابلرث عقـــه لحل ـــالث  غـــابلثحت ا ـــابلر  ملـــالمـــللل443 ـــا تلث  نـــعل

ــا ــرش لالا  ثم ــد لال رلنا ــعلال رلتع ــلل"ــر تالال تلت  ــ لال رلتمق ــ ل  ــهتلم ــةلث  ــا لث قا ه   بلال رلثو  ع
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ال ح ل  يفل  ــدا ملث  ــده لر ةــ الال تل ــ  لنــال ــةلال مــاالل10ثحلقــهللث ــ لتتجــار ل   ــال

ل.138ث ه ق لال رل ةلم   ة

  ــةلهر ة ــةل ــا تلمــللال يفلءنه ــ ابلث ما  ــابلث تجا  ــةلال مــاالث ــامكلث تجا  ــة لملــهل

ــنل ــدل  ــمرلال تلث ـنـ لال ر ــابلني ــحللرنيــا علثح  غ ــه درشل س  ــابلهق ــه ل لث  غ ــذثال  ــ ث لث م لمل

ـــا مل ـــدال ل لث  ـــل334ث غ ـــةله  ـــ لر  بل لث  ـــا لثو هـــأالث عام ـــةلث تجـــا ملرث  ـــللمدر  علم

لن ميل نل  حللث عقه لث تجا  ةلرملل  االمقدلث ته  .

حلال تلث ـنـــ ل تثلستلث غــــدال لث عــــاال قيضــــلث  ــــةلثح  غــــابل لث  ــــا علث تجا  ــــة لث  رث 

ــمعل ــدال  لرثنيــمته  لال تلت ــا ل ــنلملــذلث غ ــةلرــعلملــهلث تجــا ميلءــ ميلال ه  ـ ابلرتا  ال عــصلث ت ـ

ـــةلرل ثحلـــا لج   ـــمغةلملةعقـــه لث منـــغةل ـــنلثو  ـــعلث تجـــا ميلررـــذثلمقـــه لث نـــسبلث تجا  

ــة ــةل نــ ةل ام ــه لث تجا   ــلل139ث عق ــنلتكللث ـنـ لم ــال  ــعل  ــه   لر ــدلث ت ــالمق ــلل  ا  لرم

ل.140مللمدر ةلث تجا مل2-544عال لث ا مل

ـــمغة ـــلك ةلج    ـــ  لث   ـــدل  ــ ل  تثلستلث ـن ـــلك ةللرث  ـــذرشلث   ـــا تلمل ـــه   ل  ـــدلث ت  عق

ليتة لمللث  لك ةلث ت ةغةل لث  ا لث قهث دلث عامة لرعلنيرن ل رل عد.

ت ثالث عقدث قهث دلثها-1-2 ل ةلج 

ــدل ــللث قهث  ــةلم ــ  ل  سه  ــلل م  ــةل ع ــه لث تجا   ــللث عق ــدثلم ــه  لمق ــدلث ت ــا لمق تلثمتغ ث 

تثلستلث  ـــ هبلرقا ـــدمل امـــةلحل عل تـــمعل  ـــهح ل ا  ـــةل ل عـــصلث عقـــه لثها ـــة لر ة ـــةل ـــا 

ــايللحلحيتــاميل ــ لث تعا ــد ل لرج ت ــعلنيــا رل  تثلستلملمــا لتعام ــه لث  ــمعل  ا ــةل   ــةل عت ث تجا  

تثلس ـــ لث عقـــه لث تجا  ـــةلس عقـــه لث د  ـــةلي ـــحللملةقهث ـــدل ؤل  ـــه لخ  لررـــذكللث  ثو مـــ لث 
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ـــ ل  ةـــ لت ل ـــا تلملمـــا ل عـــصلث قهث ـــدلث  غ قدـــال ـــنلث عقـــه لث تعةقـــةلجح  ـــا.لرث ق ـــه  ل 

ل.141ث تجا  ة لرج تايلل ا تلثح  ا.ل لث عقه لث تجا  ةل  هتل اما

ــات ل ت  ــه لث  ــالمق ــمعليهم ــاقلوتعت ــدلمغ ــمتاتل همغ  ــةله ــ لثو ني ــه لث تجا   ــعلال تلث عق ر

ــه لمنهت  ــة ــذل"ــ لمق ــالمــالتت  ــاضرش لرحلي ــحللار دــال142ر ا غ ــا ل ــنل  م     ــدالث تج

ــــ لث تعا ــــ ــــ لملةسما  ــــةلثحلــــ ملمــــال  ؤل ــــدالث تــــهث تل  د ل لر   ــــحللث  ــــ  ل لتكللث 

تل ـــنلث  ـــمته لث تقـــ لال رلث قـــا ه لال رلالا انـــا مي.....و .لرملـــذثلمـــال م غـــرل143ث تعا ـــد للث 

ل.144 نلمقدلث ته  

لللرث تقا ا هث دلث ت ام-1-3

ــدلث ت ــامل-1-3-1 ــا مل هث  ــدل نــ لث  ــ للل335:ل ق ــةلو   ــنلال   ــةلث تجــا مل  ــللمدر  م

 ثمــــابلث تجا  ــــةولممــــال  ــــمت ا لماــــال ــــنلال تلث ت ــــامللم ــــدال لملــــاال لث ت ــــاملل لالا 

ــامة ل ل ــ لث تع ــاتل  ــةلرثح  ــا مل ل تلث  ق ــابلث تج ــحللما ةغ ــ رشلم ــةل    ــابلث تجا   الا  ثم

ملـــذثلثجملـــا  لر ـــد  لجذل ـــ لال تلث ـــا ملال  ـــالرش ل ـــاوبلمقا ـــ ا ال امـــة لث ـــعل ل ـــال ـــ ل

ل.145لل ةلىل  ةل  لث ت املل  لث د م ث ت املل  لث ث م لملل ةلرم

ـــه لل ـــد لث  ـــه م لال رلتع ـــد لث  ـــاةلتع ـــه   لر لم ـــدلث ت ـــا لمق ـــةل لث   ـــةل ا   ر ة 

ـــا تل هث ـــدلث ت ـــامللث تجـــا ميلت ـــ للمـــا ل قـــ  لعـــال لتكل ل لث  ـــا ل هث ـــدل   ـــرش ل 

لث  سر  ة.

ــدل ــدلعا ــةلملةت ــاملل لث  ــا لمق ــ  ل هث  ــدل  ؤلال تلث ـنـ ل  ــحللثح "ــا ملث  ــه   م لث ت

لرعلنيرن ل رل عد.
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ـــا ا:ل-2-3-1ل ـــا الث مـــه لث ما"ـــماةل هث ـــدلث تق ع ـــا لتق ؤلال تلال ـــةلجتـــد لثح "ـــا ملث   دث 

مـــللث عقـــه لث تجا  ـــة لنوـــالج تعـــد لرتكلل  ـــ ثلحءـــاال لرتعـــد لث منـــهعلث قا ه  ـــةل

ل.146ث م سةلملةعقه لث تجا  ة

ـــا مل ؤلث  ـــه لث  ـــ لل5رج    ـــدملال ـــدل ن ـــةلث تجـــا ملع ـــةمـــللمدر  وتتقـــا الل ـــنلال  

فلالا  ثمـــابلث ما"ـــماةل عســـعلجتـــا ميل ـــ لث تجـــا لال رل  ـــارشلر ـــ ل ـــ لث تجـــا  ل يضـــل ـــ

لنيممهثب لما لته دلمقا  ابلعا ةلخما  ةو.

تثلستلث ـنــ لث تجـــا ميل ـــدلءـــ ميلمـــللث قا ـــدملث عامـــةلملةتقـــا الث ـــهث  مل ل ر ة ـــةل ـــا 

لمــد بلث تقــا ال لالا  ثمــابلرث ــ ل387 ــا هتلالا  ثمــابلرث عقــه  لرحنيــمرل لث  نــعل

ــةل ــةلث تجا   ــاال لث غ ه ــالث ؤلثء ــحللال نياني ــال    ــذثلثاو  ــا تلمل ــممة ل  ـملني ــةل ل ــفلمنـ ث د  

تـــ ثال ــ ةلر  لث ه ـــ ل لث  مـــللث غ هـــةلث د  ـــة لتكللال تلث عـــامالبلث تجا  ـــةلتت ـــرشلج  ـ

ىشلرءنـــا الث نــ قابلث تجا  ــةلذلثل ـــاوبلث قهث ــدلث عامـــةلث ــهث  مل لمدر ــةلث تجـــا ملتــا

ل.147 ا لث تجا ملرثو مع 

ــدث ملللل ــ  لتع ــ ل  ــةلث  ــع لث تجا   ــللثو م ــعلم ــمعلي ــه   ل عت ــدلث ت ــالستلمق ال لر 

ــا مل ــا لث  ــا م لل6ث   ــةلث تج ــللمدر  ــعلال  ــةم ــا.لر ــللث  ا ــامللم ــرشلث   ؤلث ق  ــه لث  ث  ث ــحلللج   

ــد ــم رشل عق ــد لث  ــذثلث عق ــ  ل د ــا الث ق ــالعــاعلخبنــهعلث تق ــا.لال ميل  ــه  لعــدلال ميلغ  لث ت

مــللل5 ــا ملثرج تــايلل ــا تلث تقــا الث قــ  لج   ــمغةلث   ــة لملــهلث تقــا الث منــهعل ة ــةل لث  ــا ل

لث قا هتلث ذ ه .

ل

ل
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لاعلث ق ايئلم ر ةلالاءان-1-4

اعلثهــــاعلمنــــال لملــــذثلثح  ــــا لالاءانــــاعلث معقــــدل ــــامكلث ه ــــه  ل احءانــــ

 سني ــةلث ــ   ف لملــذثل رتلالاغ ــا لثحلــد علمــللم ــر ةلالاءانــاعلث ــ ل ل ال  ــال

لج ته  .

ل امكلث ه ه -1-4-1

ــ ةلرعـــال ل ـــنلر ـــةلث  ـ ـــةل ـــ لال تل  ـــهتل  ـــابلث تجا   ـــالال تلث  نـــعل لث ما    

ـــا تلث ـنــ ل ـــد ل  ـــدالث تعق  ـــةلر  ـــةلج  ر  ـــالح  ـــ ثوثبلعا ـــةلم غه  ع ـــا ل نـــ م لر غق ال

ل14853.95دخل ـــا ثل  ـــا  الجتـــا  لم ـــمتقاللمـــللث ق ـــاولث ـــد ل قاىضـــلث قـــا هتلل  لال مـــ

ؤلث ـــا مل1997149  ـــممةل مـــللث قـــا هتلثذل ـــه لعـــدلث ـنــ ل ـــدل عـــعلمـــللل5 لرج   ـــه لث 

ــلل ــه  لم ــدلث ت ــالستلمق ــةو لر  ــه لث تجا   ــةلج عق ــار لث تعةق ــةلوث   ــامكلث تجا   ثءانــاعلث 

ــم رشل ــةلرث  ــه لث تجا   ــدععلث عق ــا تل  ــللا.ب ل  ــامللم ــللث ق ــرشلث   ــحللم ــا.لث  ث  ــا لث  ا  لث  

ل لثءاناعلث امكلث تجا  ةلدملامكلمه ه .

لالاءاناعلث   اق-1-4-2

 ــالستلمقــدلث تــه  ل مقــدلث  ــارمةلرــعلستل  ــس تل ــ تغمللج  ــجعلث تجــا مي لللل

رج تــايلل دمــا لث عد ــدلمــللمــاحبلث ما  ــةلث ــ لت ــا ل لملــذثلثح  ــا ل  ــر  ة لعا ــةل ل

ث  ــا لمــال عــ  لوج ت ــ  غابو لر ة ــةلل ا  ــةلتعــدلث ما  ــةل لث  ــجعلث تجــا ميلمــلل ــ ل

ــ ــةلرث ت ــمهلال مه  ــابلثو ر ــسمةل لث ما   ــدثبلث   ــنلث تق   ــ  ل  ــرش لن ــ  ل د ــحللث عس دثرةل لث هث 

 مـــلل ـــ لملـــذرشلث تق  ـــدثبل  ـــاتلمـــأتلتـــه  لث قـــارةلال رلث قـــ لل150ث  ـــجعلث تجـــا مي

ل.ل151الا ام لملةنرةت
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رمــللث عةــهالال تلجلم ا  ــةلمــد ل دــالث قــا هتل ــةلخمتنــةلج غــ ل هيــا لر ة ــةل ــا تل

نيمما لالاءاناعل سني ةلث    فمللمدر ةلث تجا ملس  لخلل78ث ا مل ل.152حيةلج 

ر ة ـــة ل ـــا تل  ـــ فلث مكـــةلث تجا  ـــة ل ا  ـــةلمـــللث  غ عـــ لال تلن ـــممدليلثءانا ـــابل

ــامكلث تجا  ــة لو تل ــدرتال ــللن ــهتلملةق ــاول ــةلنــ تغمللجحءانا ــابلث ــ لم هــ لملةسمل تثت 

ـــذ ـــا ملرر ـــةلث تج ـــا تلث ـنــ ل لمدر  ـــةل  ـــام لر ة  ـــةلث تهع ـــا ميلث،ـــدر لرث  عا   كلل لث تج

مـــدثخلث ـــامكلث تجا  ـــةل ـــدلءـــال  ـــ فلث مكـــةلث تجا  ـــةلج غـــ ل لال مـــه ل ا ه  ـــةل  ـــا هتلث 

"ـــأ ل ـــدل قـــحل  لرمـــللتـــمللالاءانا ـــاب ل  ـــا لث  ـــجعل153 نـــ اةلتـــملل  ـــمغالو ميلث 

لمللمدر ةلث تجا م.ل78ث تجا ميلرث  ل ن ل ةهيالخثمةلث ا مل

ــغعصل ــحلل154ره ــ لث  ــا ملرثني ــةلث  ــرلملات ــا لت غ  ــا تلا ــهتل ل  ــللال تل   تلل  ــدث لث   

ــ ثل ــةل   ــاحبلث ما   ــلله ــلم ــة لرحلل  ــعلم ا   ــد  ل  ــدلتع ــ ل ت ــ  علال رلتق   ال ميل ة

مــعيلمــللث ماه ــةلث م   ــة لريهمــالتغقــ لمقــه لث تــه  ل ث  ــارمةتل   ــهتلتكللحلل ــللث 

لمللال ت  لملذرشلث ت غ قاب.

 مكـــةلث تجا  ـــةلرمـــللثو رثمـــ لث نـــا  مل لملـــذثلثح  ـــا لما ـــاولمـــلل  ـــ لث ـــ   فلج

ـــا  ـــللل155    ـــا  ملم ـــارمةلث ن ـــ الج   ـــدا ملث  ء ـــه مل" ـــلل  ـــ لم ـــعل ت  و.....ره 

ـــا  ل ـــةل ت ـــةل2011/06/01ث دم  ـــحللث دم  ـــدم ل ةهيـــالته ـــدل لر ـــع ةلم ـــارمةلم  لال تلث 

ـــا  ل ـــدل ت ـــاالث معق ـــحللث ع ـــال قاىضـــلثا ـــذلاسؤمل ـــ لثي ـــالرش لرث  ـــةلال   ـــا لث    ـــالث    ه ا

ــ ث ثلج لل2018/03/15 ــالحل  ــةلية  ــا  ل ة  ــالره ــ لث تع ــعلال تلال  ةد ــذرشلث  ــارمة ل ة ــاولمل   

ـــا  لو ميلث رضث ل نـــاحلل ـــحللثو هـــهث لنيـــمتةلال "ـــد ليملـــدلال  ىصـــلت   تعـــ لال تل تجـــار ل ل  

ممـــالحيـــ لث ت ـــ   ل ـــنلث عمـــهثتلث ـــذ ه لمـــللث  ـــجعلث تجـــا ميلث قـــارةلث ـــه لل  ـــا ل

لو.ملةسدم ل ةهيا....
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ل156مـــ لث نــــا  لمـــلل  ـــ ل  ــــ فلث مكـــةلث تجا  ــــةال   ـــالمـــال ــــاول لال مـــدلثو رث

لDOMAINE MOKRINIو.....ره ـــعل ت ـــ لمـــللعـــال لرىل ـــرلث ةـــ لال تلارـــةل

ممــــالحيــــ لم ـــج لج  ــــجعلث تجــــا ميل ــــذثبلث عمــــهثتلال  ــــالرشل قــــملل لث  ــــا لم ــــارمة ل

ـــا مي ـــالمـــللث  ـــجعلث تج ـــ   ل ـــنلممهثت ـــاحلللث ت  ـــا  لو ميلث رضث ل ن ـــالت  ـــاعلن ثه

قــا  لررــذكللجملــ  ل ــهثبلال  ــعلث  ــارمةلرثذلميله ــ لث تعــا  ل ة ــةلث  ا ــ لد ــ لملةع

ـــايلل  ـــهتلية ـــالحل تعـــ لال تل تجـــار ل ل  ـــحللثو هـــهث لنيـــمتةلال "ـــد ليملـــدلال  ىصـــ ل رج ت

لث  ة لر هيالرممع ثلر تع لالانيمتجا ةلي....و.

تثلستل  ــ فلث مكــةلث تجا  ــةلملــهلثرــتالج غــ ل لث ما  ــابلث تعةقــةلج بلث تق  ــدرث 

ث ــهث  مل لث  ــجعلث تجــا ميلرعا ــةل ــرلخيــالمقــدلث تــه   له ــعل  ــ ل قاىضــلال مــ ل

ــ لث نــا    ــةلثو م ــه ل غ ع ــذثلث نــد له ــللثح "ــأ  ابل لمل ــدلم ــ بلث عد  ــدلال   ل  ــايئ ل ق

مــــللل148 ث  نــــعللال الرحيئمــــللل.ا.اتلل149رملــــعلملــــهلال مــــ لثنيــــمتعجايلل ث  نــــعل

لل.ا.ات؟

   ـــ رشلمـــحللم  ـــرلث  نـــة ل ال ميلث  نـــعلر  ـــعلث ـــ ال ميلث ـــ ثحيلملـــهلثذلميلحيـــار لال تل

مـــــللل.ا.اتللر ـــــ اغ ا لرتكللج ت ـــــةولج  رث  ـــــةلث نـــــاله ةلملةغـــــ ل لل149رل148

ـــهث  مل لث  نـــعل ق مل ـــنلال نيـــا لم ـــ  ملثو مـــ ل مـــاول ـــنل ةـــ لل148تثبلثحلـــاحبلث 

ـــذثلل149رق مل ل  ـــاللث  نـــعل ـــنلمل ـــللث  ـــدعل  ـــه لث  ـــمتعج لرم م  ه ـــ ةل ا ـــ ال   

  ـــلتـــمللالا  رث  ـــةل ـــر تلث  ث ملث ـنــ لن  ـــ له  ـــةلالاءا ـــا لملةستقـــامتل لث ـــ ال ميلال تل ل

ل.157ملذثلث  ر ت

ـــةلجحنيـــت ا لث ؤل ـــعلال   ـــ لخبـــال لتكل له  ـــةلتمل ـــه لال   ـــللث ق ـــ لال تلث ق ـــاو لل   

ــه لال تل ــللث ق ــةلج ث لث غ  ــاو لل  ــللث مكــةلث تجا   ــ لث ق ــا  ةلث نــا  ملم ــللثو رثم ــدلم ث عد 

ـــ   فلث الاءانـــاعل ر ـــ فلجمتغـــا رشل ـــامتلث  ـــمتعجالبلال رللمكـــةلنـــذرشلث نـــ ة معقـــدل 
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تلثح  ــا لث قــا ه لملة ةــ لملــهلث ــا ملل158رق ــاولرحيئ لرممــال ــاول له   ا ــا ل78وه ــعلث 

ــا ميل ــدثبل لث  ــجعلث تج ــةلج تق   ــابلث تعةق ــنلال تلث ما   ــمال  ــ لت ــا ملث  ــةلث تج ــللمدر  م

تل  ـــ فلث مكـــةل  ـــ ل  تـــمللث ما  ـــةل نـــ اةلتـــمللل  ـــ ل هيـــال  ـــ فلث مكـــة لره ـــعلث 

ــمتعجالب ــ الملةس  ــ اةل ا  ــ فل ن ــايللر  ــ لرج ت ــذثلثو ع ــدال د ــايلل  ــ لثحل تلث  ة ــعلث   لره 

عءـــ  ل159 دـــهلمقـــدال،دـــةل ـــ لخمتنـــةلر تعـــ لث ت ـــ ل ـــذكللو لر ـــاول له   ـــابلال مـــ لال

ــعل ــال   من ــا ميلث  ــدلج  ــجعلث تج ــةلج تق   ــابلث تعةق تلث مث  ــعلث  ــذرشلوه  ــةلن ــ فلث مك ــال    هي

مـــللمدر ـــةلث تجـــا م لره ـــعل ـــذكلل ا  ةـــ لثحلـــايللثذلميل تعةـــرلل78 غقـــالملةـــع مللث نـــ ة

ــةل ــ لخمتنــةلر تعــ لث ت ــ ل ــدال،د ــةلمق ــامتلث  ــمتعجالبل غق ــدال ق ــابلرث ق ــتمللث مث   

ل ذكلو.

ل160الاءاناعلث  -1-4-3

ــةل ــةلر  ه  ــه لمــللالاءانــاعل  ــ لم ــمتقعلملــهلال مه ت ــذثلث م ــللث ت ــ لل د ــد لم ث د

ـــ تغملل ـــ ل  ـــه  لمق ـــةلملـــهلت ـــ لث  ـــ للثو نيـــاقلم  ـــ ل عقـــدلث تـــه   لثذلميل غق   ـــ ل غ

دلملةسقـــارة لررـــعلملــــهلمعـــ ر ل ــــا ق ل عتـــمعلمــــللث عـــا  لثو نيانيــــم ةلث عوـــدمل ل د ــــ

لالاءاناعلث  لملةسملامكلث تجا  ةلعا ةل رلخيالث نسبلث تجا  ة.

ؤلث قا هتلل مدثخل امكلل53.95رلج   ه لث  م ةلرث  لل11جتا  ةلر د دثلث ا ملث تعةرلج 

ل تعةرلملل ا هتلث    ملث د  ة لن  حللث  ار ل رل28 اول هيالوثنيمتث اولمللال هأالث  نعل

لج نسب لث ؤلث مكةلث تجا  ةلث تا حلل دالمق لث نرةلال رل  مدا......و.

 لن هتلمث ابلث ر ة ةل ا تل د دلالاءاناعلث  لج   مغةلملةسقارةلث ه مة ل  ر تلث 

ل   ال هيا ل تع لثاو ال  لث تا  لثذلثالرث نرةلث تجا  ة.
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 رلخيالث تا  لثذلثالرثذلميلهنعل نلمق لمقار تةلمللعال لثملة هولث ؤلمقدلث ته   ل

ؤلث قهث دلث عامةلملل ا هتلث    ملث د  ة لرتكلل  دهال  احءاناعلث  ل غق لم ت دثلث 

ل.11161ع ملثرا  ةلملة

ؤلث ا ملث  ذ ه مل معقدلال مال رلخيالث نسبلث تجا  ة ل ا تلالاءاناعلث  لرثنيت ا ثلث 

ةل  هتلملهلث ق لملةسهمكةلث تجا  ةلث تا حلل دالمق لث نرةلال رل  مدا لر لملذرشلثحلاةل ا تلمق لث نر

رةلثو الثذلميلهنة ل ة ةلمللعال لمقدلث ته   لرنيهثول  ع لث مه ل لمهث ةلث نل

ام لرث  ل  نيدالال ر  مدا لر تع ل ل  حللثو ههث لم ث املثو هأالث قا ه  ةلثها ةلج ته  لثا

ل.89.17ث قا هتل

لعصلثوعىل لثو ء   -1-5

ـم لر  ـــاالث  هث ـــد ل اه ـــه ل  ـــ ا  لر تعةـــرلثو مـــ لال نيانيـــالملمـــال  ـــر ةللـــ لث   ــ

ل عهجبلث قارة.

ــرلخيــال ــال  ــ لث  ــ م ر م ــا لث  نــعلل ــذلنــال لث   ــدل ــ  لثو ع تثلستلث ـنـ ل   لرث 

مــــلل ــــا هتلالا  ثمــــابلرث عقــــه  ل دــــذرشلث قا ــــدملحلل ــــللت غ قدــــال لث  ــــا لمقــــدلل243

ث تــــه   لال ميل ل ال ــــةلث ــــه لل  ــــةلج ــــه ل لعا ــــةل ــــرلخيــــالث عا ــــدثبلث ا  ــــة ل

ــــ ــــةليتة ــــابلث تجا   ــــةلالا  ثم ــــة لتكللال تل غ ع ــــةلث  ــــمتهقةلملةســــه لل    لمــــلل غ ع

ــس ميلث ؤل ــحلل  ــ لمــللث   ــات لرال تلجلته  ـ ةلرثح  ــنلث  ـ ــهال  ــرش لتق ــة ل د ــابلث د   الا  ثم

الاعـــال لنـــذرشلث  ـــ ةلرملـــذثلثح ـــات لر ـــس ميلج تـــايللث ؤلث ـــ  ث.لث عـــامالبلث تجا  ـــةل

ل.162ر  ه ملا

ل لث  ا مقـــدلث تـــه  لرث عقـــه لث تجا  ـــةل نـــ ةل امـــة ل م ـــاالث  هث ـــدال مـــال ـــرل تعةـــرل

 دــرش ليتةــ لمــللث  هث ــدلث د  ــة لعا ــةلمــلله ــعل ــ للالامت ــا. لرم ــر ةل عــ ل
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ث  هث ــد لرملــذثلالاءــاال ل  ــت دلث ؤل غغــةلث ـنـ ل لن ــ  حللثح ــاتلث تجــا ميلرهع تــة ل

ــدل ــةل ع ــهتلث د   ــةلرث   ــهتلث تجا   ــ لث   ــال  ــدلم ــاالث  هث  ــاحءاال ل ل   ــا ملال ءــ   ل  ر عغ

ــامل لث ت ــد ل  ــللم  ــ ثلم ــامل نــةملةلم د ــة لم ث  ــه لجتا   ــللمق ــماةلم ــهتلث ما" لث ا ــاولث  

ل.163ث ث للرهع ةل ال اتلث تجا مي

ـــةلج ث لث غ  ـــاو ـــال لهـــمكل ـــا  لمـــللث مكـــةلث تجا   ـــةل164ر م ـــعل ىضـــل ر هق   له 

ــةلالاعــال لجو  ثول ــةلرتعــه صل ت ج ــنلث  هث ــدلث قا ه   ــةتل لثحلنــه ل  ــدم ل ث ــه لل   ث 

ــــدلث  ــــا ــــرلخيــــالمق ــــابلملــــذثلثحلــــمكل  ــــال ــــاول له    ــــه  ت لره ــــ لم رمةل ث ت

تل ةـــ لث  هث ـــدلث قا ه  ـــةلمـــمع لمـــ لستلال مـــدلال  ـــ ث لث ـــمث لق ـــ ثليـــالل و.....ره ـــعلث 

مـــلل ـــا هتلالا  ثمـــابلرث عقـــه  لممـــال تعـــ لالانيـــمتجا ةل دـــالرثحلـــمكلنـــالمـــللل871ج  نـــعل

لق  لث  ة .....و.

  غ عـــةل  ـــة لرمــا ثال عتـــمعثلق ــ ث لنيـــهثولجلرال عــ ث ل    ـــ لث تر   ــدل ـــنلال تلث ــه ل

ـــةلث تجـــا متلال رلج  ـــ ل مـــ ل ثر ل  ـــا ةل لث  ـــا لارـــةل6  لث  ـــا لث ـــا مل لمـــللمدر 

ـ ل م ــاالم ــا  ل ــعهجبلث قــارةجتا  ــةت ل ا  ــةلملــذثل عــللخي ــحلل ل  لرعا ــةلال تلث ـن

ــا مل ــعلث  ــرل546  ــاللت غ  ــد ل   ــالثو رؤلم ــا مل ل ق   ــةلث تج ــللمدر  ــالم ــا.لثه مفلث  ا

ل رلخيالث نرةلث تجا  ةلال رلث   الثذلثالث تا  .

لContrat successifجمتغا رشلمقدل م ل-2

ــ ل ــه لث  ــة لرث قنــه لجو رؤلث عق ــه لث  م   ــةلرث عق ــه لث  ه   ــ لث عق ــا ه ل  ــةلث ق ــالث  ق ل

ــر ء لث تم  ــذل ل ع ــدالمــ ت ثلــا لج ــ للمــللت عىل ملــالث قا ه  ــةلحل ــةلث  ا ثالال تلث ــ ملل ــ فلت ــاالال

ـــه ل ـــحل لرملـــذثلخبـــال لث عق ـــدلث غ  ـــ  ل ـــنلتكللمق ـــ  لثو م ـــللال ت مم ـــثلال نيانيـــم ال هيـــا لرم

ث  ه  ـــة ل ـــا تلث عقـــه لث  م  ـــةلتلث ـــ ل  ـــهتل هيـــال عامـــعلث ـــ ملل ر لال نيـــاقل ق ـــاالملـــذثل
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ــذثل ــعلمل ــا مل   ــةل  ــعلث  ق ــه  لرل  ــذثلث م ــدال د ــمعلم ــر ةلر ــه لر  ــعل عت ــه  ل  ــللث عق ــه لم ث م

 .165للث عقه ل عقدلث   ثو لرمقدلث   علرمقدلث ته  دث مه لم

لر ة ــةل ــا تلمقــدلث تــه  ليعقــدلم ــس  ل عتــمعلمقــدل مــ  لرملــهلمقــدلمس ــ لرج تــايل

ــا مل ــال لث  ــللع ــدلم ــال تر ر ــذثلم ــهمل مي لرمل ــمعلمم ــل  ــه  لتعت ــدلث ت ــدمل لمق ل2-544 ا 

ــ ــد مل  ــدمل  ــه  ل  ــدلث ت ــمعالمق ــالو  ــاول هي ــ ل  ــا ملرث  ــةلث تج ــللمدر  ــدم ــرلا  لملةتجد   لر 

لمنهتميلحيد ل ه  ل التم   و.ل

ال  ل  ــر    ــ لث تر   ــدل ــنلال تلثاو ــال ــ لث عقــه لث  ه  ــةلرث عقــه لث  م  ــةل ــ فلاــ

ـــذرشلثوعىل ـــعلال يفلمل ـــة لرتت  ـــةلثو مه  ـــللثوعىل ل ل ا  ـــدلم ـــةلث عد  ـــ ل ة  ـــعلت ت  ل ل  ـــ مي ل 

ــةلج  ــه لث  م   ــنلث عق ــةل  ــ ر لث  ا   ــةلث   ــدالث لرس تل     ــال  ــةلثو رؤل لال    ــملا.ل    

ــا لرنيــم  لث تمل ــةلثم مأ   ــدالث  ــامت لرال   ــال  ــنلث  ــ م ل  ــدلث  عىل لث   ــعل لث عق ــدال ــذل ع ال  

ل.ث تم  ذل لث عقدلث  م  لرلالعع ثلم ر ةلثح  ذث ل

لث  ا  ةل    ةلث   ر -2-1

تل    ـــةلث  ـــ ر لث  ا  ـــةلت غـــرلج   ـــمغةلملةعقـــه لث  م  ـــةلج   ـــةلثو رؤ لت كللال تلث 

ث عقــدلث ــ م ل عتــمعلثجملــا لث  غ عــ ل ت غ ــرل    ــةلث  ــ ر لث  ا  ــة ل رتلث عقــدلث  ــه ميل

ـــةل ـــةلث  ـــ ر لث  ا   ـــ ول ل ت ـــ لل م    تثلستلث ـنــ لث   ـــذ لرث  ـــعلث تم   تثلستلمس  حلث  ث 

ل.166   لخ  ل ا تلث ق اولث   ولتع لل دال لث عد دلمللث مانيمغاب

تلملــذثلثو تـــ لث ــ تغملل ت غل غقـــ ل ـــرل    ــةلث  ـــ ر لث  ا  ــةل ـــنلث عقــه لث  م  ـــة ل لث 

ــا لث ــةل لا ــةلث  ــ ر لث  ا   ــرل     ــ ل ت غ  ــ ولال   ــة لو تلث ق ــاولث   ــ لتميلال مه  ــا هتل   ق

ــ ــا تلمق ــةل  ــة لر ة  ــذرشلث م    ــ لمل ــذثلثو ع ــعل  ــت عدلمل ــا هتلثهــاع له  دلثح  ث ميل رتلث ق

ل ر  ة. لغرل    ةلث   ر لث  ا  ةلث ته  لر هلال  ةل عتمعلمقدل م  ل ا  ةلحلل للال تلت ل
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عىل لث   عل لث عقدلل-2-2 ل  م ل نلث امتث دالث  ملا.لال

تثل ــا  ــع ل  ــعلث    ــلله  ــدملم ــد لل   ــ لرثم عىل لث عق ــر تلال ــ ل  ــحللث عس ــنل لث هث   اله

ـــدملث ؤل ـــ لث   ـــا لثو  ـــ ث لث تعا  ـــذثل ع ـــةل د ـــه لث  ه   ـــةل   ـــعلث عق ـــ لج  ا غ ـــرلثو م تعة

ــنليل ــا قةل  ــع ةلث   ــ ث لث ه  ــا تلث   ــمو مل  ــه لث   ــال لث عق ــا لال م ــا ثالتكللمم   ــدلم ــةلث تعا  ة 

ــا لثو  ــ ث لملةه ــحلل ــةلث    ــ لثذلميل نــع لمر مه   ــدلثوعم ــذلث عق ــاولتم   ــدلحينــعلال  م ث   ــعل 

عىل لث   ـــعلتقا ـــل ـــنلث  ـــمتق عل رتلث ـــامت مـــ لث هث ـــحلل ـــا تلال  ل167ث  ـــا ر لر ت جـــةل   

ــال م غــرل ــنلمقــدلث تــه   له ــعلال تل لمــاة ــا تل  ــاللث   ــعلحلرملــهلم ل  ــعلث عقــد ل 

عـــال لال مـــدلثو  ـــ ث لج  ثمـــابلث عقـــد لنيـــهثولتعةـــرلثو مـــ ل ـــدلث  ـــر ت ل  عـــ  لمم   ــميل 

ــ ثال ت ــعلث  ــال   ــهثل ةهي ــ لس  ــاةلث  ــ  لث ؤلثحل ــحللثو   ــايللحل    ــه ل لرج ت ــةلال رلث  ــه لل   ج 

ـــه للحنيـــمتملاةلتكل ـــللث  ـــارشلم ـــعلثذلميلتةق ـــةلث قا  ـــه لل   ـــ  لث  ـــد ل  تل  عىل لث عق ـــالال من  لرث 

ــا ل حل لث   ــ  لث  ــللث ق ــمت  دلم ــه للحل   ــمتق علال ميلال تلث  ــمغةلملةس  ــمللج    ــرل ق ــعلت غ ث   

ث ـــدملث الهقـــةلملة  ـــع لرـــعلال تلث ـــه لل  ـــةل  ـــهتلمة مـــالتـــ  لثو   ـــا لال رلث غـــا  لث ا  ـــةل

 .ل168ث عج 

ل عدالث تم  ذلم ر ةلث  حلل-2-3

ـــ م  ـــذل لث عقـــدلث  ـــحلل عـــدالث تم   ـــةل لث عقـــدلث  ـــه مي للحل م غـــرلث    د  ـــةلث  غا 

ــهلثذلميل ــدلمل ــ ثالممت ــ الج  ــدملال تلث ة ــا ة  لو تلث قا  ــللماق ؤلال ر لال  ثو  ــمغةلث  ــعلج    ــنلثو    

 ـــ ل ة ـــةلال تل قـــهال ت   ـــذلث  ثمـــةلال رح لرمـــللمتلحل  ـــمت  حللال تل و ـــ ل ـــذكللث  ـــحلل ل

 .169ملذرشلث  م 

لثح  ذث -2-4

                                                           
الرباط،  ،2018منية، الطبعة السادسة مطبعة األ ،-نظرية العقد-زاماتعبد القادر العرعاري، مصادر االلت- 167

 .45ص
 .يكون فيها عقد التوطين قد أبرم بمقابل مالي وذلك في الحالة التي- 168
الطبعة األولى ، ح الجديدةمطبعة النجا ، -ظرية العقدن-دريس العلوي العبدالوي، النظرية العامة لاللتزامإ - 169

 .150الدار البيضاء، ص ،1996
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تلثح  ـــذث لا لحنيـــمتهقاللث تعـــه صلمـــ للث تـــر ع ل لث عقـــدلث  ـــه ميل لال  ةـــ لث 

ــة لو تل ــذلث  ثم ــللتم   ــ الم ــر ء لث ة تثلت ــذث لث  ــ الجح   ــالل ة ــ م ل  ــدلث  ــال لث عق ثو هــهث  ل  

مـــالتـــر ء ل  ـــةلحلل ـــللتدث رـــةل  ـــهثبلث ـــ مل ل ـــاللن ـــهتلملمـــا ل ـــدر لمـــللثح  ـــذث  ل

ل.170 ا د لل  هتلمعذ ثل   عةلث عقد

  Contrat nommé  جمتغا رشلمقدلم س -3

ـــأال ـــاعلرال ه ـــ رشلجمسلع ـــلل  ـــارشلم ــ لرم ـــةلث ـن ـــهلثذلميل  س ـــس لمل ـــدلث   تلث عق ث 

 contrat)عا ـــة لم ـــا لتكللث غ ـــحللرث دغـــةلرالا ـــا ملرث   ـــاة لال مـــالث عقـــدل ـــ لث  ـــس ل

innommé)ـــهلل ـــاع ل د ـــولع ـــةل ت   ـــ لم  ـــ رشلر ل    ـــلل  ــ لم ـــارشلث ـن ـــهلثذلميل لل  د

ل.171م م ة رشم ر لح  ث ملث تعا د لل    ه ةله  ل

تلستلث تم  ـــــذل ر قـــــدلستل دـــــذثلث تنـــــم  ل"ـــــر تلم ـــــول لث تنـــــ حللث  رمـــــا  لث 

ــال ــالث  ــلك ة لال م ــال  ثعد ــه لث  ــعملث عقــه ملر ق حلث عق ــةلث  ــحلل  ــا ميل هثنيــ ةلث ق ــاولحلنوت ثح   

 ل ـــعلث تنـــ حللثحلـــد عل  ا ـــدململـــذثلث تنـــم  ل ـــاخمل ـــنل د ـــدلث قهث ـــدلث ـــ ل ـــمكل

ــ ــ لث عق ــد ل   ــ  رشلث عق ــ  مليل لث غهــعلثذلميلال   ــةلثها ــةلث ق ؤلال هأم ــحللال رحلث  دلث  ــس ل   

ؤلث قهث ــدل ــا تل ل  ــلل لث ــةلثهــاعل ــال  ــا دل ــنلثحلــعلر ــ لث   ــه لث  يلث قــا هت ل 

ر لث عقـــدل ـــ لث  ـــس ل   ـــحللال رحلث ؤللالا  ثمـــاب.ث عامـــةل م   ـــةلث عقـــدلث ـــهث  مل ل  ـــرشل

تث ـــاب لرث  ؤلث قهث ـــدلثها ـــةللث قهث ـــدلث عامـــةل ال  غ تعـــذ لثحلـــعلمـــللملـــذثلث    ـــرل  ةجـــر لث 

ل.ل172 ر   .لث عقه لث  عململل   رلث ق ا 

ــحللل ــا.لث  ث  ــدململة ا ــا ةلمسني ــةل د  ــاالج   ــدل  ــه   ل ق ــدلث ت ــةل عق تلث ـنـ ل ت    ث 

ث تعةــرلج عقــه لث تجا  ــةلمــللمدر ــةلث تجــا م لرج تــايلل عقــدلث تــه  لملــهلمقــدلم ــس ليل

 لرج تـــايلل ـــا تلث ق ـــاولث تجـــا ميل11-544ث ؤلل1-544 ـــد مل لث ـــهث لمـــللل هث ــدرشلثها ـــة

                                                           
 ..115إدريس العلوي العبدالوي، مرجع سابق، ص - 170
مصادر -لتزامات والعقود المغربي، الجزء األولي ضوء قانون االمأمون الكزبري، نظرية االلتزامات ف- 171

 .32دون ذكر المطبعة، ص 1972نية، الطبعة الثا ،-االلتزامات
 .33و 32مأمون الكزبري، مرجع سابق، ص- 172
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ــا.لال ميل ــد لر لمــاةلغ  ــذرشلث قهث  حل   ــحلل د ــه  لرث  ــدلث ت ــ ث لخبنــهعلمق ــ لهــهيلن لكــعلال  

ؤلث قهث دلث عامة ع ذث ل   حللث  ل.173 ا دمل لث هث لث ذ ه ملال

ـــنل ـــللثح "ـــأ  ابل  ـــدلم ـــا لث عد  ـــ لت  ـــذ ه لس  ـــدلث  ـــعلتم ـــولث عق ـــةل   ـــةل ا   ر ة 

ث  ــــا لمــــالستل عــــ  ل عقــــدلل   غ عــــةلث عقــــدللرتكللهــــه م ــــمته لث عســــعلث ق ــــايئل

"ــأ  ابلال ءــ  لنــ تغمل ال مــحللتــه  لث  ــ لث  ــارمةتلرث ــدملث  تغ ــةل ــة لث ؤل ا ــ لث 

الث  غ عــــ ل لال تل ــــه للث  غ عــــ  لرال   ــــالالاءــــاال لهــــه لمــــد ل ــــاله ةلث  ــــ 

ل  رش.....ر  ملالمللثح "أ  ابلثو ء  .

لمةل،ا غ لمللث عقه لث ة ل-4

تمق ــرشلث عقــه لمــلله ــعلث تهســعلجح  ثمــابلث ؤلمقــه لمة مــةل،ــا غ لرال ءــ  لللللل

ـــابل ـــعلج  ثم ـــد لل تهس ـــللث تعا  ـــدلال تلالكلم ـــه لثو ر لع ـــ لث م ـــد ل   ـــ  لرثم ـــةل   مة م

ــ ــال م غ ــذلثو "ــ ا لماقــا   لرملــذثلم ــار ل ت    تل ةــ الث ق ــحللرث  ــ ثولث  ــارةلرث غ  رل ــنلمقــدلث ق

مقا ــعلث ــ ثال .لث عســعل ــد حللثو  ــ ملي لر ةــ الث غــا حلل ت ــةولث غ ــحللمقا ــعل  ــحللث  ــ ميل

ــعلال  ثولث  ــ ميل ــدر رشلتو ــ لث  ــ ميلمــللث عــ لث  ــ ثملمقا  ــ الث  ــ ميل  ــ للث غ ــا ة لر ة ا

ــر ــ ثولث ت  ــةلث   ــللل ه  غ ــ لم عء ــالال ــا ل ه  ــا تلملم ــه ل  ــللث عق ــه لم ــذثلث م ــعلمل ــا لر لمقا   ةهي

ث عقــه لث ــ ل ةقــ ل هيــالمــ ولتم  ــذلالا ــ ثال ــنل ــاترلال مــدلثو  ــ ث ل قــمل لرــعلملــهلثحلــا ل

 لمقــدلث دغـــة له ـــعل تعـــ ل ـــنلث هثملــ لن ـــةولث يشـــولث هملـــه.لملةس ـــمت  دلم ـــةلرتكلل

ل.174ملل  لال تل تهسعلملذثلثو ع ل ر ميلث  ثالمقا ع

رمقــدلث تــه  لل ــللثمتغــا رشل لملــذثلثح  ــا لمــللث عقــه لث ة مــةل،ــا غ  لتكللللللل

ــ ثال ــ  لث  ــةل رال ت ــه لل   ــا ة لنيــهثول لثجتــارشلث  ــ لث  ثمــابلماغ ــهل  ت ــا رشل د ــةلر  ــ  لث عق ال  

ملــهلر ــحللمقــ لمقار تــةلال رلمقــ رشلالا امــ ل ملــللث"ــا ملث ــه لت لرث ــه للرــذكل لرملــذثلمــال

                                                           
 أساسا بالقواعد المنصوص عليها في قانون االلتزامات والعقود. ويتعلق األمر- 173
 .40و 39سابق، صعبد القادر العرعاري، مرجع  - 174
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مـــللمدر ـــةلث تجـــا ملث عـــدةلل6-544رل4-544عـــال لمقا ـــ ابلث ـــا قتل تر رـــدلعا ـــةلمـــلل

ل.89.17 قاىضلث قا هتل

ــه  لللل ــدلث ت ــالمق ــهتل هي ــ ل   ــاةلث  ــهل لثحل ــا لمل ــ الملم ــدل   ــللث  ــسث لثذلميل    

ل لال حللفلتكلل  غ عتةلجمتغا رشلمقدلمة ال،ا غ ؟175مقدلتمع 

ــ ال ــدلمة ــه  ل  ــعلمق ــدلث ت ــا تلمق ــعل لث  ــ ل  ــ  ل  ــدالث قا  ــهلث ع ا رش ل،ــا غ  لر 

ت ث ل.الث عقدو تلالا  ثمابلث تقا  لتلث  ثمابل ال ةهيالث قا هت لرتلت  ر ل    لث 

لءنه  ابلمقدلث ته  ل-.

لتلرثمتغـــا لمقـــد1تـــتجنلال يفلملـــذرشلثهنه ـــ ابل لث نـــ ةلث   ر ـــةل عقـــدلث تـــه  ل 

"أح ال تلث ؤل ا  لم ر ل2ث ته  لمللث عقه لث دم ةل  لت.3ةلث   ا  ةلرث 

ل ته  لمقدلتمع لرمقدلمعار ةثمقدل-1

ـــالال م ـــارش ل ـــد للمه ـــال  ـــللث تعا  ـــةلجلم ـــ ل   ـــدلثذلميل تةق ـــهلث عق ـــدلث عار ـــةلمل مق

ــدلثذلميلحل ر عــذل ــةلث عق ــمع ل  قنــدل  ــدلث ت ــالمق ــ ال لال م ــحللم ــدلث غ  ــال ر عــذرشليعق ــعل  ر ع ــ لمقا 

ـــالال م ـــارش لرح  ـــا الل  ـــد للمق ـــةلال مـــدلث تعا  ـــالال عـــذرش لال رل   ـــا الل  ـــدلثوعءـــ لمق ع ـــ لث تعا 

ــللال يفل ــارش لرم ــالال م  ــال  ــد للمه  ــدلث تعا  ــةلال م ــذل   ــدلثذلميلحل ر ع ــهلث عق ــ  ل د ــا ثبلال ء  عغ

ل.176ثو م  لنذثلث مه لمللث عقه  ل ذ  لمقدلث دغةلرث ه  عة

ل دعل عتمعلمقدلث ته  لمقدلتمع لال المقدلمعار ة؟

ـــدلث ل ـــ لث تنـــ ع ل عق ؤلث تع   ـــا ملج   ـــه لث  ـــه  ل لث  ـــا لث  ـــةلل1-544ت مـــللمدر 

ــدثل  ــحلل قا ــارشل ــال ــا رشلومق ــه  لجمتغ ــدلث ت ــدلمــ  لمق ــ ول  ث تجــا ملعــدلث ـنـ لث  

ـــا مل " ـــللث  ـــ ل مل ـــ رشلالا ام ـــةلال رلمق ـــ لمقار ت ـــة لمق ـــه لل   ـــا مي ل  ـــس لث  تثالال رلثمتغ

                                                           
ت لك أن عقد التوطين قد يكون عقد معاوضة وقد يكون عقد تبرعي) أنظر أسفله ، فيما يخص خصوصياذ - 175

 عقد التوطين(.
 .84عبد الرحمان الشرقاوي، مرجع سابق، ص - 176
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عءـــ لتثالال رلثمتغـــا مي ل  ـــس لث ـــه للح  امـــةلمقـــ لمقار تـــةلال رلمقـــ رشلالا  امـــ  ل ـــالال

له  لثحلاةو.

ؤلث ـــ ثالث ـــه لل  ـــةل مفـــللعـــال لملـــذثلث تع  ـــ  ل الهـــنلال تلث ـنــ لال "ـــا ل قـــمللث 

عءــ لتثالال رلثمتغــا ل "ــا مل ــالال مي لرتكلل تــه  لمقــ لمقار تــةلال رلمقــ رشلالا امــ ل ملــللث 

دلمــلل لرملــذثلمــلل"ــر  ةلال تل  ــ لث عد ــ رتلثح "ــا ملث ؤلث ــ ثالث ــه لل ــر  ثولمقا ــعلمــايل

لث  تغ ةل  غ عةلث عقد.لثح "أ  اب

ـــا تلمقـــدلث تـــه  177ره ـــ ل عـــصلث  قـــةلث  ـــ ولل ـــعلال رلل ل  ل ـــللال تل  ـــهتل قا 

ــة ل ــه ل در  ــهلمقن ــايل لمل ــعلث  ؤلث قا  ــا ملث  ــا ميلث ـنـ لثح " ــه لال تلت  ــللث ق ــةلل  ــةل ا   ر ة 

لملل ا غة لتكللال تلملذثلثو ع ل دلحيوعلالا  ث  لمعا.

ــارةلما ننــةل لل ــ لمق ــدلمعار ــةللكــعلمتل  ــه  ل  ــهتلمق ــدلث ت ــا تلمق ر ل  ــ  ل 

  ــا لث تــه   لر ــ ل ــالتثالال رلثمتغــا ميلحيتــاميلث ؤلمقــ ل قار تــةلال رلمقــ لث امــ  ل

ــ مل ــا لث  ق ــةل لث   ــالرث منــهعل ة  ـسبلر  رمد ــ لث نـ ــ ل  ــه  لثذلميل  ــرلخيــالث ت ــال  ال م

مدر ــةلث تجــا م ل ا  ــةلل لث  ا ــ لحلل ــللتنــه لث قا ــعل لمــللل3-544ث  ا  ــةلمــللث ــا مل

ل.178ث  ا لملذثلث مه لمللث ته   لرج تايلل ا  ةل غق لمقدلتمعم 

ــ لءنــا ال ــحلل  ــذثلثو عــ ل س ــللمل ــعلم ــه   لجتع ــدلث ت ــةل عق ــذرشلث نــ ةلث   ر  تلمل ث 

ــمته  ــنلم  ــدلال رل  ــه للث عق ــمته لن  ــنلم  ــهثول  ــه لث عار ــة لرتكللني ــمع  ل عق ــه لث ت لمق

ل.179ث  سر  ة

ل

ل

                                                           
 .95المهدي شبو، مرجع سابق، ص- 177
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للمللث عقه لث دم ةمقدلث ته  -2

ـــا ل ـــ م لثم ـــه لثو ع ـــا ل لث عق ـــ ل"ـــددملالث ع ـــ ثبلالا انـــا  ةلث  ـــ  بلث ت  ـــدلال    ق

تنــم  ل د ــدلملةعقــه لمــلل  ــعلث  قــةلثحلــد ع له ــعلال  ــغ لثاو ــالثو رــمهل  ثنيــةلملــهل

ــدلث ــه لالانيــم ال  ة ل ا عق ــةلرث عق ــه لث دم  ــ لث عق ــال  ــةلتكللثذلميلل ت ثم ــ لث  ــهلثذلميل  ــ لمل  د

 ــ لث دم ـــ لال رلث   ــ ل ـــ ل ع ــدرشلث ـــغعصله ــعلملمـــا ل ــه لمـــللث تــهث ت ل  ـــالث عقـــدل

ل.180الانيم اليكل   ملل  ل   لل لرثوعء ل  لل لرملهلث  م مل

ـــا هتل ؤلال تلث ـنــ لث  ـــ ولمـــ  لث  ـــم ملل قاىضـــلث ق ل18131.08رجتـــد لثح "ـــا ملث 

ــدث   ــدلت ــرل تملد  ــةللث تعة ــةلث  ــم مللت ه  ــةلم  ــا ملث  ا   ــ لث  ــعلم   ــةلث  ــم مل له  محلا 

ــابلال رل ــةلم ته  ــ لث دم  ــةل  ــةلما  ات ــمتعسعل تةغ  ــ لال رل   ــهميل قا ــ لال رلمعم جل ــال غ ع

ــلل  ــفل ــةلم ــ ملث  ا   ــا   لر لث  ــا لث  ق ــدملحنيــمتععيلث   نــلال رلث ع نيــةعالال رلعــدمابلمع

ــه   لج ــ  لث ـنـ لث  ــ ولث  ــا مل قــدلم ـ لث  ــ لال رلمعمــهميل ت ـ متغــا رشلجل ــال غ ع

ل لث  ا ل  ا لل لال رلجتا مي.

ــه لال تل ــللعــال لمانيــمغر لل ــللث ق ــةلرم ــه  ر ة  ــةل ــ ةلم ــرل ة  ــةلتم غ ــه لل    لث 

لا  لتكلمــا ثال ةــ ال ه ــحللمقــ لمقار تــةلال رلمقــ رشلالا امــ ل ملــللث قــارةلث ه مــة لرملــهللــ

للث  ا ل  ا لجتا مي.   لثمت ا ميلرثم ث  لر ة ةل ا  ةل ت  ل 

نــه لال مــال ــرلخيــالث ــه لل ال ميلث قــارةت ل دــرش لتتعا ــدلمــحللث ــه لل  ــةل ــدث حللثحل

ــ ــلل    ــاولم ــعلثحتنــا لج   م ــنلثو   ــا مي لال رل  ــ ثرةلث   ــا لث تج ــللال  ــعلم ــ لم ــنلمق رل 

مـــةلث ه مـــةل نـــعل ـــنلعدث عمـــهثتلرث مع ـــدلثهـــاعلج ـــه لل  ـــة لر ة ـــةل ـــا تلث قـــارةل

لةغ ةلما  ابلجتا  ةل لم ةت.ث ته  ل تل
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ــه ل ــللث ق ــمغرلل  ــنلماني ــاول  ــا هتل م ــا لث ق ــهث  ل لث   ــهالث  ــم مللث   ل31.08ال تلم د

ـــة ـــدلمـــحللث ـــه لل   ـــةلحل م غـــرلج   ـــمغةلملة ـــ  لث تعا  عىل ل ل ا   لرملـــذثل  تـــ ل ة ـــةلال

ـــرلمقا ـــ ابل ـــا هتلهع ـــةلث  ـــم ملل  ـــر تل ـــة لرث ـــ لمـــللال مهدـــالثنيـــت عا لت غ  ثو مه 

ــ لث مث ــ لتغق ــدلث  ــا تلث قهث  ــايلل  ــه ل لرج ت ــةلرث  ــه لل   ــ لث  ــ لل ــللال تلت  ــر ل  ــابلث   

ـــا هتلالا  ثمـــابلرث عقـــه لمـــحللم ث ـــامل م غقـــةلتل هث ـــدلث نـــ عةلث عامـــة لال ميلمقا ـــ ابل 

ل.18289.17ث قا  ابلث  ل اولنالث قا هتل

ـر لث ل تع ــ  ة لر ة ــةل ــا عقه لث معمــةل ــ لث دم ــ لحلن ــمت  دلمــللثمحلا ــةل ــدلث نـ

ــمولل ــلل ــر لث،  ــمتث اولثه  ــسر  ةلجني ــدالث   ــسر  ةلال رل  ــللث   ــدلم ــ ل  ـر لث  ــا تلث نـ  

ل183ث   ث ـــال لث  ـــا لث عال ـــابل ـــ لث دم ـــ  لرحلل ـــللث   ث ـــال ل  ملـــالمـــللث عقـــه 

ل ث عقه لالانيم ال  ةت.

ــال ــاللم  ــدل    ــةلثذلميل ع ــه لل   ــ لث  ــمعال  ــه  لث  ــدلث ت ــا لمق تلث ء  ــ-ث   لل-   

ــارةل ــةل دــذرشلث ق ــةلهع  ــدلحل  ــ لال   ــه لل  ــةل قهث ــدلالا  ثمــابلرث عق ــةلم تد  ــارةلمه م -رمق

ت ثالمقدلث ته  ل نر لل دلن هتلاه ة.-184ث ن  ملال رلث تهني ة ؤلث  لث  لت   لث 

ـــا  ل    ـــةلثح ت  ـــه  ل نـــ غ ل  ا ع ـــدلث ت ـــه لال تلمق ـــللعـــال لمانيـــمغر لل ـــللث ق م

نوـــال ل ةدـــالج عـــدثالث  ث ملال مـــدل   هيـــالال رل ـــنلثو  ـــعل لث  ـــ ث لتكللال تلمقـــه لثح ت ـــاتل

مـــد لملـــذرشلثح  ث ثبل ل د ـــدل مـــه لث عقـــدلال رلالا  ثمـــابلث ماجتـــةلممـــة لرمـــاللـــالملـــذرشل ث 

ــد ل ــ لث تعا  ــ لم ر ــهث تلالا انــا ميل  ــا.لث ت ــهلغ  ــالمل ــه لال    ــه ل185ث عق ــللث ق ــةلل   لر ة 

                                                           
ت شخص الموطن لديه، كما وضع بعض حدد بعض التزاما قد 89.17تجدر اإلشارة إلى أن القانون - 182

قتضيات مالضوابط لممارسة نشاط التوطين، وفي نظرنا فإن هذه الحماية رغم ذلك تظل قاصرة، وذلك أمام 
 وبعدها اقدمستوى مرحلة التع قانون حماية المستهلك، الذي تضمن عدة مقتضيات حمائية للمستهلك وذلك على

 المرحلة التعاقدية. قبلما بل و
183 -Dominique Legeais, Droit commercial et des affaires, édition dalloz, 20e édition, 
2012, page 452. 

من طرف  مت اإلشارة إلى المقاوالت الصغيرة والمتوسطة، ألنه في الغالب يتم اللجوء إلى عقد التوطينت- 184

ن طريق اقتنائه هذا النوع من المقاوالت التي ال تتوفر على إمكانيات للحصول على مقر لممارسة نشاطهم إما ع
 أو اكترائه.

 .66عبد الرحمان الشرقاوي، مرجع سابق، ص  - 185
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ه ـــعلال تلث عقـــدل ســـحلل ـــ ل ـــ   ل ـــ للال تلملـــذرشلثهنـــا التم غـــرل ـــنلمقـــدلث تـــه   

ــ  لث ــه لل ــ   لال رلماهنيــ ةتلرث   ــارةل  ــهتل لث  ا ــ لمق ــا لمقــارةل ن  ــهث    ل دم ما

  ــة لثذلميليلثهــمعملرالامــ ث ل لاــا لث تــه   لرج تــايللغ ــا.لث تــهث تلالا انــا مي ل

ؤلث تــه  لمــلل ــ  لث قــارةلث ــ لن غــ لمما نيــةل ل تــال ــدلرال مــاالثحلا ــةلث ةملــةلث   ــا دا ل ا 

ؤلث ق ه لج نر لثجمله ةلث  ل دل ق  ملالث ه لل  ة. لت   لث 

لته  لرمه عةلمللث   ا  ةلمقدلث ل-3

ــللال ميل ــ  ل ــذث الاــ  ملم ــدملالر  ــ لثح  ث ملرم تثلس  ــالث  ؤلم ــه لج   ــمغةلث  تمق ــرشلث عق

ـــه ل"ـــل ـــا  ة لرمق ـــه ل   ـــةلذلكل لث ؤلمق ـــ لس   ـــال  ـــ لح   ـــاضالال رلال ت ـــا لن   لك ة ل  ام د

ل.186رمقه لم   ة

ـــةليل ـــعلثح  ث ثبل    ـــ ث لث  ه  ـــ لال نيانيـــال ـــنلتقا  ـــدلث   ـــايئلملـــهلثذلميل م  رث عق

عءـــ لث  ـــا ل رتكللمـــلل   ـــرلث ـــ ثتلثح  ـــا.لج ق ـــه لث ـــعلحل ةـــ التـــهث  لال ميل"ـــ لال

 ل عــطلال تلث عقــدلث   ــايئل187188ر  ــمتهميل لتكللال تل  ــهتلملــذثلث عقــدل"ــ امل الال رلم اــهج

ل.189ن   لثح  ث ملح عقا رشملهلث عقدلثذلميل

ــهث  ل ــا  ةلت ــا ةل عم ــلث    ــ لجح   ــدلث  ــلك ل ت ة ــا تلث عق ــايئل  ــدلث    ــالملةعق رعال 

ـ ل190"ــ لمعــ  حلجنيــمت ع لملــذثلث نـ ؤلال تل191ث ــعلحل ــ لث عقــدلث   لرجتــد لثح "ــا ملث 

ث  اا ـــةل ـــدلن ـــهتل رمـــالح عقـــا لث ت ـــ  ل   ـــهتلث ت ـــ له ماـــذل"ـــلك الر ـــدلن ـــهتل

تلحللمــــحللث عقــــدلمــــللال تل  ــــهتل  ــــا  الال تل  ــــ  ل لث  غاتــــةل"ــــ لرنيــــم  لح  غاتــــة  لث 

ــ ل ل ــا ثال    ــة لمف ــةلث  غات ــة لر   ق ــدل لمــدلتثت ــ لر ــه لث عق ــال  تل ــ لثاو  خمنــهع لث 

                                                           
 .132إدريس العلوي العبدالوي، مرجع سابق، ص- 186
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ــه لث عقــدل  ــاولث تعا ــد لل ا عقــدل  ــايئ لهــ لر ــهلث"ــ  لث قــا هتلح غاتــةلرتا ــةلال رل ر 

ل.192رهملا

ميلحل ـــ لل  ـــ  لنـــ ثمتل ا د ـــة ل ـــعلث  ـــةل ت ةـــ لال مـــالث عقـــدلث ع ـــ ل دـــهلث عقـــدلثذل

ل.193 امةلال تل  لن ةولث يشول علث تعا دلو مدلال   ث ة

ل لملذثل  ا لن اؤ لهه لمه حللمقدلث ته  لمللملذثلث تق مو؟

ــت ا ثلث ؤل ــدل"ــلك للرتكللثني ــهلمق ــدل  ــايئ ل د ــ فل عق ــ  ل  ــه  ل ل   ــدلث ت تلمق ث 

ـــ ابلث ـــهث ل ـــةلث تجـــا ملمـــللث قـــا هتلل3-544 ل2-544 ل1-544مقا   ل89.17194مـــللمدر 

ل.ر هتلمقدلث ته  لملهلمقدل"لك لتلمللث مد لثهنه  ابلث سامل عقدلث ته  

لترلءنه  ةلرمقدلجتا ميث ته  لدسني ةلمد  ةلث غهعلث  ا :ل

ـــمغرللل ـــال لث غهـــعلثذلميلني ـــللع ـــه  لرم تلث ت ـــة ل ت ـــ ث  ـــلللمعا،ت ـــا ملم ـــةلمغ ال  

ل.ث قا هتلث   و ل دالث عد دلمللثهنا الرث ساثبلرثهنه  ابل د دمل مسني ةل

ال نيانيـــالث ه ـــه ل ـــنل د ـــدلث  غ عـــةلل ا  مـــالنيـــممملار ال مـــال ـــرلخيـــالملـــذثلث غهـــعلل

ــ ــةلث تج ــللمدر  ــحللم ــا.لث  ث  ــ  رشل لث  ــا لث  ا ــدلجتــا ميلم ــه  ليعق ــدلث ت ــةل عق لا م لال ميث قا ه  

ــه لث ــدلث تــه  لر عــصلث عق ــ لمق ــةل  ــدلث عال  ــا ل ــ د  ــدثععلمعد ــدل ت ــ ل  ار  ل  ــانةلرث 

ت ث لمالال م للم امل لالانيمتقال ل عقدلث ته  . لث 

حلمــلللل ال لعــر مــاول ة ــةل ــا تل د ــدلث  غ عــةلث قا ه  ــةل دــذرشلث سني ــةل ــلل تــر ىتلث 

ـــاملولث  ـــانةل ـــللث   ـــةلم ـــ لثو للر عـــصلث سني ـــاب  املـــالمـــلل ه  ـــةل ث  ة ر ت لث قا ه  

 ععلمحللمقدلث ته  ل ث  ة لث  ا ت. ا عقه لث  ل دلتتدث

                                                           
 .136، صنفس المرجعإدريس العلوي العبدالوي،  - 192
 .60شرقاوي، مرجع سابق، ص عبد الرحمان ال - 193
 سنرجأ التفصيل في هذه األركان في إطار الفصل الثاني من هذا البحث وذلك تفاديا للتكرار.و- 194
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لث  ة لثو ر :ل  الث ته  لملل عصلث  املولث  انةل

ــ ل ــنلمق ــهل  ــ للثحلنــه ل  ــه  لمل ؤلث ت ــارحبلث  ــلل،ــهولث ق ــد لثو نيــاقلم تلث د ث 

ــه   ــارةل لث  ــا لث ت ــةلث ق ــ لثذلميل نــلل ة  ــةلث ق حلال تل غ ع ــ ثرةل  ــا درش لث  ــ  ــ فلمل هلل 

   ــــةلث قــــ لثذلميل لمة   ــــالال رلثذلميلثر تــــة لممــــال  ــــمتدم لمعــــةلثو مــــ لث  امــــةل عــــصل

تثلستلث تـــه  لل ـــللث قـــارةلمـــلل ـــث   ر ـــابل ـــرل  ـــاعل ث  قـــ مل  م لملةس ـــاتعلثو رؤت لرث 

تهث ـــةدالجو غ ـــا لرم ثنيـــة ا ل ـــا تلتكلل ـــدلحيـــدخل ه ـــالمـــللثملةـــ فلمـــحللمـــا ع  لل  ـــعت

لثاو ال  اعل ث  ق ملث  ا  ةت.ل  متة الرضر موج عمهثتلث تجا ميو لممال

لث  ق ملثو رؤ:لمق لث قارةلر ال اةل عسة ةلث ته  

ؤلث ـــا م ـــه لج  ل ا  ـــةل ل89.17مـــللمدر ـــةلث تجـــا ملرث عـــدةل قاىضـــلث قـــا هتلل42لث 

ــــ  لل ــحيابلن  ــــا مل لت ـ ــــا لثح " ــــ لث تج ــــ اعلث  غ ع  ــــنلثو " ــــنلو...  ــــ ل   تع

ؤ:..................... ــــ لمقا-7ث  ــــأتلمق ــــأتلث سني ــــابلم ــــةلال رلمسني ــــمتةلث     ــــم ةلرم ر ت

او...و ل لممـــدلالا ا ـــمـــأتلتـــه  لمقار تـــةميلال رلث تا عـــةل دـــالرث ه ـــه ملج  ـــ .لال رلجهـــا ل

لملذثلج   مغةل   " اعلثذلثت  .

ــةلثنيــت ا ثلث ؤل ــا ملرــعلال   ــدلال رــدبلج   ــمغةلملةنــلل45ث  ــا هتلعــدملال  سبلمــلل  ــفلث ق

ؤلمـــال ـــ :........ ث قـــ ل-5..ث تجا  ـــةلرث ـــ ل ـــ لو........ال تلن ـــ ل لت ــحيابلن ـــ  ةدالث 

تلر ـــدبلال رلالا امـــ لرثو م  ـــةلث ـــ ل  ملـــالمقملةنـــرةل هيـــال ـــ ر ل لث  ـــ .لال رلثهـــا ميلث 

ل لممدلالا ا او...و.لالا ام لج ته  

ــمغةلملة ــ الثذلثال ــهثولج    ــمعلرضر  لني ــا مل عت ــ ثرةلث تج ــ ل  ــاتلث ق ــا تلثي ــةل  ر ة 

ـــمغةل ـــارةل ج    ـــ لث ق ـــللمق ـــدخلم ــ ل  ـــهلال تلث ـن ـــنلمل ـــال اله حلال تلم ـــا مي لث  ال رلالامتغ

ؤللملةتـــا  ثذلثات ؤل ا ـــ لتكللال "ـــا لث  ال رلث قـــ لالا امـــ ل ج   ـــمغةلملةنـــرةلث تجا  ـــةت لرث 

ــ ل ــال  ــةلم ــد عمالث ؤل  ثنيــةلث عال  ـرة لرملــذثل  ــارةلال رلث قــ لالا امــ لملةنـ ــه  لث ق مــأتلت

لث ته  .مق لث قارةلرية ةل
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ـــةل    تثلستلثو "ـــ اعلثذلثت ـــهتلل ت ـــذرتل ـــاللملةس ـــات م ل ـــا تلث نـــسبلث تجا    ـــا 

ل.195تت ذل دالمق ثلث ام الال رلمه ما

ــ ل ــ رحي ــ لث ق ــهلل196الا ام ـرة لرمل ــات ملث نـ ــد  ال ــاللر ــمعلم  تل عت ــة لث  ــةلج    ر مه 

ــع مل ــالملة ــال غق ــامة لمعد ـرةلرث تع ــللث نـ ــ الالكلم ــأتلثذلميل ة ــا هتلل5ث  ــللث ق ــعل17.95م  لر

تل ـــنلال نيانيـــةل ـــد لث مكـــةلثرتنـــةلمأ  ـــال للالا امـــ تع ـــ لملةسقـــ ل ال مه ـــةل نـــه  لث 

عءـــ  لر ـــ ل د ـــدلث قـــ ل ملةنـــرةل للالا امـــ مـــاةلر ـــه لنـــ ث ل ـــ لث نـــرةلر ـــالال

ث م ــاالثو نيـــاقل دـــا لرال تلال ميلتعـــد عل ـــرشلملـــذثلث قاىضـــل قايضـــلتعـــد علث م ـــاالثو نيـــاقل

ــــدل لث  ــــ ــــةلج  نــــلرث تق   ــــاالجح  ــــ ثوثبلث تعةق ــــا لرث ق  غ  جعلث تجــــا مي لرل ــــلل   

مـــالج قـــ للالامتـــدث  لالا امـــ ث ـــد ل لث م ـــاالثو نيـــاقلملةنـــرةلال رلج قـــ للالا امـــ ث 

ــةل لث م ــاالثو نيــاق ــ لث منــهعل ة  ــ لث ق ــهل  ــ  لرمل ــال197ثحلق ق ـرةلحلل ا ــ لال تلث نـ  ل 

تلستلمه ه ثل أتلالعء  ل.198ال تلتهث ةل ق ملالثحلق ق لث 

حلال  ــةلال ر ــ لرث قــا هتلث  ــ ول  ـرة لث  لحيــد لث ــأتلثذلميل عتــمعلم رــ ثلث ام ــالملةنـ

ال تل ت ـــسللمقـــدلث نـــرةل  ـــاتلث قـــ لالا امـــ  لرملـــهلمـــال عـــ لال تلث نـــسبل لث  ـــ .ل

ل.199نوتحللث  ةلثءا ا لث ق لالا ام 

رال مـــاالملـــذثللث ر لثح  ـــاولرث دـــاالملةسقـــ لالا امـــ لملةنـــرةل قـــدل ـــتالمـــللتكل لللل

ـرة لر قــدلر ــدبلل ــد ل قدــرش  ر  ــايئلهــه لث قنــه لج قــ لال رلمعــا  ل د ــدلمقــ لث نـ

    تـــاتلنـــ رالجلمـــاعل  ـــاتلمع ـــا ل د ـــدلمقـــ لث نـــرة ل ا م   ـــةلثو رؤلتت ـــطلمع ـــا ل

مــــأتلث   ــــا لال رلالانيــــمت ال  ل عــــطلال تلمقــــ لث نــــرةلملــــهلث ــــأتلثذلميل ــــا  ل  ــــةل

                                                           
 . 47ص،  2016لشركات التجارية، ، مطبعة سجلماسة، طبعة اعبد الرحيم شميعة، - 195
القة فصيل وذلك بغية تحديد العم المقر االجتماعي للشركة ومعايير تحديده بنوع من التسنتطرق إلى مفهو- 196

 بينه وبين عملية التوطين.
 .48و  47لتجارية، مرجع سابق، ص اعبد الرحيم شميعة،الشركات - 197
 .17.95من القانون  5المادة - 198
 .41، ص2016جارية، مطبعة بني ازناسن، الطبعة الثانية الشركات الت ربيعة غيت،- 199
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ــ ــةلث  ا  ــةل أ ــ لال رــمهل   ةلرال رــمهل"ــم ه الرث ت ــا ثلممــدمالثمتــدبل ع ــا ل  ــا دا لال مــالث م   

ل.200مأتلثح  ث ملث     

رلـــعلستلثو مـــ لرس ـــ لث هث ـــ ل ةةسهمكـــةلث  ـــة ةلث تقد   ـــةل تملد ـــدلمقـــ لث نـــرةل

ـــالال رل ـــه   لر ل ت ـــ ال ل ـــ ثلهق ق  ـــ لمق تثلستلث ق ـــالث  ـــذكللم ـــاتلر ـــهالثح  ث م لر    ـــللم د

ــرة ل ـــ لث نـ ـــدلمق ـــنل د  ـــ ول  ــ حللث   ـــةلن ـــا  لث تنـ ـــةلرث ق ـــاو لم ر  ـــ لملة ق ق سلثو م

ل.201 امل  لت ا لث ت ه 

ـــةل ـــدل  ـــأتلثذلميلته  ــرةلوث  ـــ لملةنـ ـــ لالا ام ـــةل  ـــر تلج ق ـــا   لث قدم ـــللث تع رم

ث د اـــابلث ـــ لتمـــا لنـــالث  ث ملث نـــرة لرملـــذثلث ـــأتل لاسبلث  ـــامهةلملـــهل ـــا ملث،دـــةل

ث عسهم ــة لر لاسبلثو "ــ اعلث قــ لثذلميل تــهؤلث ــ ل وــحلل هيــالاةــفلثح  ث ملرثاع ــةل

ل.202م ةلث د  لال رلث د  رتلث  ث ملث نرةلرت   ل"سرتاو

 ـــا ق لالا امـــ لج   ـــمغةلملة ـــ الالامتغـــا ميلرله ـــ لث  قـــةلث     ـــل  ا ـــةل

 .204 سني متة ج   مغةلملة  الثذلثا لال ميلث ق لث     ل203ث ه للال رل علثح  امة

ث قـــه لال تلث قـــ لالا امـــ لملةنـــرةل قنـــدل ـــةلجو نيـــا للمـــللعـــال لمانيـــمغرلل ـــل

ــر ـــأتلث  ث ملث نـ ـــهلم ـــةلمل ـــ ةل ام ـــة لر ن ـــةلث عسهم  ـــفلثح  ث ملرثاع  ـــا لاة ـــأتلث  ةلم

مـــالال تل  ـــهتل ل ــرةلث  ــ  ل"ـــسرتا لرث قـــ لالا امـــ لملةنـ ر ـــدلن ـــهتللمة   ـــا رت ـ

تلث نرةل دل نعل نلمق لمللعال لثملة هولث ؤل لية ةلث ته  .م   ةلي ل علث 

                                                           
ذات النفع االقتصادي، الجزء األول، مطبعة  كات والمجموعاتأحمد شكري السباعي، الوسيط في الشر- 200

 .288، ص2009المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الثانية، 
 .289حمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع االقتصادي، مرجع سابق، صأ - 201
أحمد شكري السباعي، الوسيط في ؛ أورده 315، ص1967ري، طبعة علي حسن يونس، القانون التجا- 202

 .289الشركات والمجموعات ذات النفع االقتصادي، مرجع سابق، ص
203 - Le domicile. 
204 -Maurice Cozian et d’autres, Droit des sociétés, édition lexisnexis, édition 2015, 
page  127. 
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ر ة ـــةلل ـــللث قـــه لال تلث تـــه  لملـــهلرنيـــم  لمـــللال  ـــعلهنـــه لث نـــرةل ـــنلمقـــ ل

ــ  ــللث ام ــ لم ــر لث ؤلمق ــدمالتةج ـرةلمم ــه  لث نـ ــعلتت ــه:لمل ــالمل ــ رالملم ــسث لث   ــللث    ل  

لة؟   رلث ته  ل نل  فلث ناله ابلج   مغةلملةسق لثذلميل لمة   الال رلثذلميلثر ت

ـــا تلنيـــة ابل ـــللر ل  ـــ   ل  ـــةلم ـــ لثذلميلهنـــة ل ة  ـــنلم ـــمته لث ق ــرةل  ث نـ

عــال لية ــةلث تــه  لت ــعل ــدر م لرملــذثلمــال  ــمت ةالمــللعــال لخمتةــ لث تعــا   ل

اهيــا ــ لنيــمغرلثح "ــا ملث  ـرةلل205ث  ــه  لحلخيــه لث نـ ــ لث ت ــعلال تلمق ــدلث تــه   له    ــر تلمق

ـــا لر ـــعتلم ثنيـــة رشلملةنـــرة  ـــابلث  تغ ـــةلج تهث ـــعلمـــحللثو غ  حل عـــصلثح مأ   تثلستللث  رث 

ــا مل ــا تلث  ــه   ل  ــد لثو نيــاقلملةت ــدةل قاىضــلل4-544ملــذثلملــهلث د ــةلث تجــا ملث ع ــللمدر  م

ـــا هتل ـــصلثح "ـــأ  ابلهـــه ل  ـــالل89.17ث ق ـــ ل ع ـــ ملثو رؤلت  ـــللث  ق ـــدلثو ر لم  ل لث غم

"ـــا ملث  ـــ الث ـــه لل ـــالبلادـــ مل-1مقـــدلث تـــه  لرث ـــ ل ـــاول هيـــالو... ر ـــحلل ملـــللث 

ـــا علثحتنـــا  ل ـــالبلمعـــدمل  ـــ ل  ل ـــنل ا ـــةل عقـــدلالا ا ـــابتتـــهل هني  لررـــذثل 

ــةلث،ــا ميلنــالث عســعل ـ ع ةلرث تم    ــال لث منــهعلث تنـ ث  ــجالبلرث هىل ــرلث منــهعل ةهي

لر  للملله  دالرالا ال ل ةهيا...و.

ــ لال تلث ـنـل ــابو ل ت  ــدلالا ا  ــةل عق ــا ملو ا  ــذثلث قاىضــلرعا ــةلمغ ــللعــال لمل  لمف

رج تــايللله لل  ــةلث ــ ثالتو ــ لث ــه للمــلل ا ــةل عقــدلالا ا ــاب  ــدلال  قــ ل ــنل ــاترلث ــ

ــارةلث  ــلل"ــر  ةلال تلخيــه لملةسق ــه  لم ــ لث ت ــه لال تلمق ــا ملل ــللث ق ــةلمفــللعــال لملــذرشلث عغ ه م

مأ  ةلث ا لاةفلثح  ث ملال رلثاع ةلث ل رعا ة لعسهم ة.ج   مغةلملةنسبلث تجا  ةتلث 

ــــه  لل5-544رثنيــــت ا ثلث ؤلمقا ــــ ابلث ــــا مل ــــةلولمــــحللت مــــللث قــــا هتلث ــــذ ه ل ا  

ــنلجل ــالتثالال رل ــذكلل  ــحللر ــعللم ــ .لر ــ لج   ــ لث ام ــنلمق ــه  ل  ــ لتت ـسبلث  ث نـ

ــحلل ــ لملةتــه  و لر ت ــ لمــللعــال لملــذثلث قاىضــلال تلث ـنـ لم  ــا لال رــمهلمــللمق ــا ميلثءا  ثمتغ

ـسبلث ــ لتتــه  ل ــنلمقــ لث امــ لج  ــ . لر  دــهالثر ـسبلتــه  لث نـ ا  ــةل ــا تلث نـ

ــعل ــةلل ــللته  اــالج  ــ . لر ــ لث امــ لج  ــ .ل ا   ــه  ل ــنلمق ــ لته ــدلجهــا ميلرحلتت ث 
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ــمل لر ة ــةل ــا تلجل ــال ــا لثو "ــ اعلالامتغا  ــةل ق ــذثلث قاىضــل  ــم د لجو ني ال تلمل

ـــه   ل ؤلث ت ـــللثملة ـــهولث  ـــةلم ـــذثلحللمع ـــة ل د ـــ ل قار ت ـــنلمق ـــه  ل  ـــ التل ت تثال ق ـــ لم

لثلث ؤلث قاىضلث قا ه لث  ا لث   ةلال  الرش.ثنيت ا 

ــــ الثذلثالال رل ــــمغةلملة  ــــهثولج    ــــه  لني ــــ لث ت ــــةلمق ـــ لث  رث   ــــحللث ـن ــــعلم  ر

الامتغــا مي لر ــد للملــذثلث قاىضــلث ؤلم ــحللث تــه  ل ــنلال رــمهلمــللمقــ لملةتــه  لررــذكلل

ل ـــدالتـــه  لث نـــسبلث تـــه  مل ـــنلمقـــ لث امـــ لث يشـــولثذلميلل ـــللال تل عـــعلث تـــه  

ــه  ل ــللث ت ـسبلث   ــر ملمــد  الم ــا لرث نـ ــعل ــ ا لث تج ــهليه  ــةلث   ــه لرمل ــللملد  خيــ ميلم

 ـــنلممـــهثتلجتـــا ميلال رلمقـــ لث امـــ ل ر  ـــعلنلك ـــةلمقا  ـــةلج امـــاول ـــعلجتـــا ميلال رلج  ـــ ثول

ـــحلل ـــامة لم ـــللث تع ـــدلل  ـــ لره  ـــنلمق ـــه  ل  ـــنلال تلث ت ـــة ل   مل  ـــحللث تلك  ـــا ميلث  ت  ث تج

ــلل ــه م لم ــة رشلرتغلث  ــه  .م ثني ــ لث ت ــهثتلمق ــهلمم ــدلرمل ــهثتلره  ــ  درشل لمم ــر تللة ــلل" رم

ــ لمــللث تــه  ل  لث ــه لل ــه  ل ــنلمق ــهتلمــللث ت ــللحل و   تكلل  ــ ل ــ ا لث تجــا لثذل 

ل.ل206  ةلمللال  علث ته  ل نلمق ل ا لرتكلله ا ال نلمناحلدرش

ــرةلرمـــد  ــ لث  ـــ ول ـــدل ـــا لم ـــر ةل قـــعلث قـــ لالا امـــ لملةنـ تثلستلث ـن لرث 

ـسب ــا هتلث نـ ــا ل  ــةلذلكلل لث   ـر لث ال م ــا ل207ث نـ ــ الملم ــدل   ــأ لثذلميل  ــا تلثح "  ل 

لرملهلمد ل هث ل قعلث ق لالا ام لملةنرةلجملة هولث ؤلمقدلث ته  ؟

مـــد لث ته ـــ ابلث نـــا  ملمـــلل،مـــةلث ت  ـــم رلث تعةقـــةلج  ـــجعل ؤلث  رج   ـــه لث 

ــ لملةل ــ لالا ام ــعلث ق ــه ل ق ــةلحل ــه ل   ــدلث تجــا مي ل ا   ــدلث  ــارمةل مق ـسبل قاىضــلمق نـ

ـــابل ـــهلن ـــد علية  ـــه لث  ـــارمةلمل ـــه لمق ـــلل   ـــةلم ـــ لث  ا  تثلس  ـــةلث  ـــه  لت لتكللال   ث ت
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ـــ لالا امـــ ل ـــعلث ق ـــه ل ق ـــ ل   ـــةل غق ـــايلل ا   ن ـــ  علث نـــسبلج  ـــجعلث تجـــا مي لرج ت

ل.208ملةنرةل قاىضلملذثلث عقدلم ت عدث

اهيــال ل ــعل  ــللملــذرشلث ته ــ ةلث ــ لء  ــ لنــال،مــةلث ت  ــم رلس  ــ ل ــدلثنيــت دبلث 

لمللملذرشلث  ر ة؟ل89.17غ ا.لال ميلتم ول ا ه ل عقدلث ته   لمفالمه  لث قا هتل

ؤلث ـــا مل  تجـــا ملرث ـــ ل ـــاول هيـــالو ـــه لاـــ ل ـــالمـــللمدر ـــةلثل3-544ج   ـــه لث 

ـــ لالا امـــ ل ـــارةلال رلث ق ـــ لث ق ـــةلمق ـــ  لال رلرسة لث  ام ـــا ميلال رلال ميل  لل ـــالب تثالال رلثمتغ

ـــ لث ت ـــ  عل لن ـــ ـــدل ة ـــارحب.لر قـــدالمم ـــارةلال رل ـــدملمق  عل  ـــ لم ـــ  لمـــحللمق

ـــ ث  ـــجعلث تجـــا ميلال رل ـــعلث ق ـــرل مق ـــد  لث تعة ـــدلث تع ـــدلث تق   ـــدلمم  له ـــ لثحلـــاة لمق

لث ته  لث معال دذثلث   للمحللث اكللال رلث  متر   ل دذرشلث البو.

 و ل تعةـــرل مقـــعلث قـــمفـــللعـــال لملـــذثلث قاىضـــلرعا ـــةلمغـــا ملوث تق  ـــدلث تعـــد  لثلل

ـــهولث ل ـــةتلجملة  ـــةلال رل عم  ـــارةل      ـــابلملةسق مأ   ـــ لث  ـــدلال م  ــ ل  ـــه لال تلث ـن ـــللث ق ؤلل 

ــد   ــدلث تع ــدلث تق   ــ م لال رلمم ــ لث ت ــ  علو ر لم ــدل ة ــهثولمم ــام لرتكللني ــه  لثا  لث ت

لال ميل لمـــاةل قـــعلث قـــ  لر ة ـــةلل ـــللث قـــه لال تلث ـنــ ل ـــدلال  ـــا ل قـــعلث قـــ لمـــللعـــال 

لث ؤلمقدلث ته  .ثملة هول

ــ  ــةل  ــام  ل ا   ــه  لثا ــا لث ت ــةل لث   ــذرشلثح مأ   ــ لمل ــدلال م  تثلستلث ـنـ ل  فل لرث 

ت ل  ـــ  لمـــاللمـــحللمـــللثملة ـــهولث ؤلتكللهـــ ل لث  ـــا لث تـــه  لث عـــا ميل ث تـــه  لث  ـــ  مي

لرتكلل ل علغ ا.لال ميل ال ا ه للمحللمللتكل.

ــا مل ــا لث  تثلستلث ـنـ ل لث   ــمغق ل5-544رث  ــعلني ـسبللر ــحللث نـ ــدلم  ــا ل  اهي ــا ملث  ثح "

ــحلل ــذثلث م ــةل ل  ــ  ل د ــه   ل ا   ؤلث ت ــللثملة ــهولث  ــ .لم ــ لث امــ لج   ــنلمق ــه  ل  ــ لتت ث 
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حل ال ــةليل  ــر ةل قــعلث قــ ل هثنيــ ةلمقــدلث تــه   ل   ــةلث ـنـ لثجتدــ لمــللعــال لث ــا مل

ــا  ل ءنــةلثملة ــا  لث قــ لالا امــ لرم ــحللثاــحللم ــذ ه ملث ؤلم  ــالث  ــه   لال م ــدلث ت  ــهولث ؤلمق

ــت  لمــلل ــ  لرتكللج  ــ لث ق ؤلت   ــعل ــد لث  ــةلمــللتكل له  ــرش لخمتة  ــ ل د ــعلث ق ــةل ق ية 

لمق لمقا علالعء لر  فلثاحلل  اع.

 209(ث تجا ميلالامسث  ق ملث  ا  ة:لث ته  لرث عمهثتلث تجا مي 

ــةلج لل ــا ل ال ا ــا ميلر لث   ــهثتلث تج ــاعلج عم ــا ه لثه ــاالث ق ــ للملةم  ــعلث ت  ــه  ل   ت

ل ىل  اتل     ل دث ةلثاو ال  لملذرشلث سني ابلمللث ماه ةلث  امه ةل ال رحت.

لمللث ماه ةلث  امه ةلال رح:لثاو ا

ـــهلتكلللالامسلللللل ـــا ميلمل ـــلللالامسث تج ـــارشلم ـــ رشلاو  ـــنلما  ـــا  ل  ـــةلث ت ثذلميل  ةق

ل177.ر ــدلم  ــةلث ـنـ لث  ــ ول لث ــا مللالامس ــ رشلمــللث تــا  ل ــاثر لجتا تــةل ــ لملــذثل

ث تعةـــرلثع ـــةلث ة  ـــةلث نـــمام ةلرـــعل ـــ لو ـــ ث لل2000  ـــممةلل17.97210مـــللث قـــا هتل  ل

عبو.لث تجا ميلث ت س ةلال رلث  ا ملث ساملث  لن مت علنالجحمس لم  ر ململلث   ر

ـــهثتلث تجـــا ميللللل ـــةلرث عم ـــللث منـــهعلمـــللث ت ـــس ةلث تجا   ـــ لم ـــ لر  ـــدلنلكس رل ق

مـــــللمدر ـــــةلث تجـــــا متلثو مـــــ لثذلميلل74ث ؤلل69رل48رلل47رلل45رل42رث  ـــــعا ل ث ـــــهث ل

  ـــ لل ة مـــال د ـــدلملـــذرشلث نـــ ةملابلر  ـــالجلرثمـــدلماـــالمـــللثوعءـــ لل ـــنل للمـــال

ل.211ر ا ه ل ع  المللث  سهللرث عا

                                                           
د لمشرع المغربي في إطار مدونة التجارة يتحدث عن االسم التجاري، بخالف قانون الشركات حيث نجا- 209

تعلق باألشخاص ية فهي ت، أما التسمالتاجر "التسمية التجارية"، وعليه فإن اإلسم التجاري يخص الشخص الذاتي
 .)الشركات التجارية( االعتبارية

 .366(، ص 2000مارس  9) 1420ذي الحجة  2بتاريخ  4776الجريدة الرسمية عدد  - 210
والمدنية، الجزء  ، الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة والمقاوالت التجاريةأحمد شكري السباعي - 211

 .449، ص2011ة، الرباط، طبعة الثاني، مطبعة المعارف الجديد
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ــلل ــا تلجلم ــةل  ــارةلالامسر ة  ــ لث ق ــا ميلرمق ــلث تج ــم اتل مج ـثتلال نياني ــمعثتلمم ـ اال عت

لث قــارةلرث  ملا ملــا لرتكللمــللعــال لثءا ــا لثمسل  ــدل عســعل ــنل ــذ.لث   مــاو لرمقــ 

ل تالوالرما  ابلث  هل.

ـــةلوتعتـــمعلث ت ـــس ةلث تجا  ـــةلال رل لالامسره ـــ لثو نيـــمتاتلال  ـــدل"ـــ  ميلث  ـــمغام ل ا  

 ل212ميلرث عمـــهثتلث تجـــا ميلرث  ـــعا لمـــللال   ـــابلث تع  ـــ لج قـــارةلث تجا  ـــة......وث تجـــا ل

ال   ــالال   ــةلمــللال   ــابلث تع  ــ لج قــارةللر ة ــةل ا  ــةلل ــللث قــه لرــذكللال تلث تــه  لملــه

 ـــمعل ــعلثرـــات ملثذلميلخيـــهيل دـــال رتكللمــللعـــال ل ـــعتلم ثنيــة ال ل ال  ـــالجو غ ـــا 

لث ته  .

ــ لتتعــد للل تثلس  ؤلال  ــةلث  ــا لث  ــا مل لملــذثلثح   ــد لثح " ــ المابرجت لالامس ــ للالا 

 ل ــا تلث  ق ــةل"ــ  ميلث  ــمغام ل ــدلمــال213ث تجــا ميلرث ت ــس ةلث تجا  ــةلرث عمــهثتلث تجــا مي

ــا مل ؤلث  ــا عمهثتلث تجــا ميلرثنيــت ا ثلث  ــايل:ل  ــ ملل69  اــالررــذكللث  ــعا ل ــنلث  ــ لث ت ل1 ق

ــةلث تجــا مل وــا ــللمدر  ــلللم ــلللالامسم ــر   لم ــةل ت ـرةل ل ه  ث تجــا ميلرث  ــعا لرن ــس ةلث نـ

ـــ  رش لال مـــاللالامس ـــارةل   ـــا  لث  ـــمت عل    ـــعلث تجـــا ميلال رلث ق ث تجـــا ميللالامسث عـــا  لملةت

ــلل ــاتلم ــدل تر    ــ ملال رللالامسرث  ــعا ل ق ــس ةلم ت  ــمتعا لال رلن  ــللثمسلم  ــا  لال رلم ــا  لملةت ث ع

 ـــ ليـــال قـــمللث نـــسبلث ـــ لنوتـــحلل  ملـــا لرخيتةـــ لمـــالنيـــمغرلمـــللن ـــس ةلث نـــرةلث

اهيــال ــ لتعــ ل ت ــس ةلم ت ــ ملل ــللال تل  ــا لث  ــة لرث  رثمــدلال رلال رــمهلللثمسج   نــ ةلث عمه 

ل ل214مللث نسولال رلم متقةلمللغ  دا

                                                           
والمدنية، مرجع  ، الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة والمقاوالت التجاريةأحمد شكري السباعي - 212

 ..449سابق، ص
 من مدونة التجارة. 74إلى  69المواد من - 213
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 .454المرجع، ص
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ر ة ــــةل ا  ــــةل  ــــهتلاــــ لارــــةلثمسلجتــــا مي للاملــــالمــــلل  ملــــالمــــللث نــــسبل

ـــ ل ـــ   لرحي  ـــةلثو ء ـــ اعلث عمه  ـــا ميل ر مهللالامسرثو " ــرةلث تج ـــ ثرةلث نـ ـــةل لم ـــةلج    

تل  لث ته  حللجمسلث نرة لر عتمعلال مدلمماخلمة   الث عمه ة ل.ل215   ا دا لث 

ر ــــدلال  ــــا لثو نيــــمتاتلال  ــــدل"ــــ  ميلث  ــــمغام لوال تلن ــــس ةلث نــــرةلثمسلحيســــللل

ـــا ميل حلال تلثو ر لجت ـــ  لث  ـــللث  ـــ الث  غ ع ــرةلسحمسلثذلميلحيس ـــهلث نـ ـــهميلمل  ـــالمعم

ــالث ل ــد  لال م ــا لم ــحللرث   ــا ميلثذلميلحل وت ــاخلثو  ــعلث تج ــللمم ــهميلم ــهلمم ــلمعم  ــعا ل د

ل.216 لث تن حللث   ولج   ن ةلث عمه ةو

ـــا ـــللعـــال لم ـــا.لم ـــا لم ـــدثععلث ق ـــهثتللنيـــمغرل ت ـــ لث ت ـــللالامسلث تجـــا ميلرث عم  

ر ة ــةل ا  ــةل ــأ ل ســحللث  قــةلث  ــ ول ــنلر ــه لثءــاال ل ــ لالامسلث تجــا ميل ث تجــا مي 

ـــهثتلث تجـــا مي ـــلللرث عم ـــمعثتلم ـــعل عت حلال تلالكمل ـــط لث  ـــفلث  ـــسهتلرث ع ـــدثتل   ـــعلحل    رال ت

ـــ رش ـــلل  ـــارشلم ـــا  لر   ـــا ميلال رلج ت ـــعلث تج ـــ لجو   ـــ علل217ال  رثبلث تع   ـــا ل ال  .لل لث  

ج تــه   لتكللال تلث دــد لثو عــ لمــللملــذرشلث عسة ــةلملــهل  ــ لث قــارةلمــلل ــعلثرــات مل

 رشلمللث تع  ل نلث قارةلر عتلم ثنية ا.رممهثتلملةتهث علمحللثو غ ا  لال ميل   ا

ــا ــنلم ــاول  ــالثو  ــعلل م ــا ميل م ــ لث ؤل   ــه لال تلالامسلث تج ــللث ق ــ رش لل  ــمغرلت  ني

ــا ميل م ــ ل ــهثتلث تج ــة ل لمــ لال تلث عم ــللثو  ــه لث تجا   ــا للال رل  ــانةلم ــالل ث تجــا ميلمم

ـــللث تجـــا  ـــ رشلم ـــلل  ـــا  لم ـــالث ت ـــه  لث218ث ؤل   ـــةلث ت ـــ ل ـــد ل لملـــذثلخبـــال لية   

لجو نيا لث ؤل   لث قارةلمللمق ل  عتلم ثنية الرتغة  دالملل   لثو غ ا .

                                                           
 .46 و 45مرجع سابق، ص  التجارية،عبد الرحيم شميعة، الشركات  - 215
 .286حمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع االقتصادي، مرجع سابق، صأ - 216
، 2015، شتاء/ربيع 5ري، العددية القانونية لالسم التجاري، مجلة القضاء التجامحمد محبوبي، الحما- 217

 .110الرباط، ص-مطبعة المعارف الجديدة
 .112محمد محبوبي، مرجع سابق، ص - 218
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لىل  ا:لملله علث م االث قا ه 

ــنلال تللللل ــدل  ــ لث تر    ــمغةل     ــرلج    ــا ه لث  غ ــاالث ق ــالمسث م  ــا ميل ل  ــهثتلث تج ث عم

 ل عا ـــةل ـــرلخيـــالث قـــلث تجـــا ميت لخمتةـــ لمـــللث م ـــاالث قـــا ه لثهـــاعل قـــ لث قـــارة

لالا ام لملةنرةت ل    لتكل؟

ــ  عللل ــرلخيــالثمحلا ــةلث قا ه  ــة ل  ت  ث تجــا ميل لث  ــجعلث تجــا ميلر"ــد رشللالامس 

ــةل ــاخلث عمه  ــللث عم ـثلم ــةل نــغ لمم ـ ــال بلث قا ه   ــال نــلثح   ــدلثرــه ل د مــد لث، ث   لث 

 ــــةلث قا ه  ـــةل ـــدلال ميلتقة ــــدلث  ه ـــةل    ـــعلث تجـــا مي لر ل  ــــفلث ه ـــ لحيىضـــلجمحلا

ـــا ل ـــفلث    ـــ ل   ـــا  ل لما  ـــ لل عء ـــه لو ميل ـــالال ـــالل  ـر ةل  ـــ لمنــ رم ا  ـــةل 

ث تجــــا مي ل ــــعلحللالامسال تل  ــــمتعسعل  ــــفللالامسث تجــــا ميلثذلميل ــــ ثريل ــــاه لملــــذثل

مــللمدر ــةلث تجــا ملال تل  ــمتعسعلر ــهلمــلل ــ  لل70 ــه لرثنيــت ا ثلث ؤلمقا ــ ابلث ــا مل

ــعل ــا  لمما  عءــ للــارشل ه ــهالمــلليلثمسل  ــا لال ــةلال تل  ــ  لث ؤلثعــةلث عــا  ل   تل تعــ ل ة  ث 

ل.219ث تجا ميلالامسملل

تثلستلثح مسلث تجـــا ميلحي ـــ لجمحلا ـــةلرتكللجمتغـــا رشلمم ـــثلمـــللث عمـــاخلث ل عمه ـــةلرث 

ــا مي ــةل  ــ  لث ت ــ  عل لث  ــجعلث تج ــذرشلثمحلا  ــر لمل ــعلت   ــا مي له  ــةل    ــعلث تج  لث  ه 

ــمغةلمل ــ لج    ــفلثو م ــا تل   ــا لث  ل  ــدلث مت ــمعلال م ـرةلرثذلميل عت ــ لملةنـ ــ لالا ام ــللةسق ــةلم تغ

لم ال لث   ن ةلث عمه ةلملةنرةلث  لن تغمللال   الج ت   عل لث  جعلث تجا مي.

ت ــةل لممــهثتلجتــا ميل ـ لاــ لمــللثنيــمتعسعلثعــةلث تجــا ميل ــدرتلث  ر ــدلال  ــا لث ـن

ــةل ت ــ ل ا ه   ــ الم ــمتعسلل نــ ةل  ــاالم ــجعل لث  ــجعلث تجــا ميلال تل ة ــاتلثذلميل  ــد علث غ  ع

ــةل ــ ل ــا لث ما   ــنلال ني تلث اىضــلثحلــا ل  ــه صلث  ــه لث تع ــ لمــلل م ــصلث م  ــ  لل    ت 

ل.220ث نر ة

                                                           
 .155إلهام الهواس، مرجع سابق، ص- 219
 من مدونة التجارة. 72المادة - 220
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رحلل ــــلل  ــــ ميلثو  ــــعلث تجــــا ميلال رلم ــــمت للثنيــــمتعع ل  ــــفلثح مسلث تجــــا ميل

ـــذثل ـــةلرا  ـــةلال تل  ـــ  لث ؤلمل تتلخ لم  ـــنلث  ـــاول  حل م ـــذثلثو  ـــعلث  ـــا حلل د ـــا  لث غ ملةت

تثلتعةــــرلثو مــــ ل ه   ـــــةلثح مسل  ــــا ل ل   ــــدلث تعا ــــ لال رلث ت ه ــــ ل عغـــــا ملوعة ــــةولال رلث 

ل.221ور   ةو

ــارحبل ــا ميلج   ــمغةلملةسق ــةل ال رلثح مسلث تج ــةلج   ــمغةلملةت ــس ةلث تجا   رجتــد لثح "ــا ملال  

تثلس ـــ لت  ـــدلثحل ـــ ة  لال ميلثنيـــمتعع دال  ـــ لم  ـــ   ل ا  ـــةلج   ـــمغةلملةسقـــ ل222ث     ـــةت لث 

ــال لتكل ــاو م لع ــةل223  ــعلال   ــهول له  ــالثملة  ــة لل ا ــارحبلث      ـسبلال رلث ق ج   ــمغةلملةنـ

ؤلث ته  لثاام  ل لرج تايللثنيمت ال لث ق ل   لم   ل  ل دملمقارحب.224ث 

ؤلال تل ـرةرجتــد لثح "ــا ملث  لم ــر ةلت  ــ لث قــ لتلم ــانةل عسة ــةلت  ــ لن ــس ةلث نـ

ـــة ـــا مل ا   ـــمغق لثح " ـــعلني ـــة ل   ـــابلث،    ـــصلالاءاال  ـــامل ع ـــحللم ث  ـــ للم ـــعلث ق ـــه ل ق  

ـرةلمــللعــال لثملة ــهولث ؤلمقــدلث تــه   ل ــ لال  ــةل تعــ ل لملــذثلثح  ــا ل الا امــ لملةنـ

ؤل ـــا هتلاسبلث  ـــامهة  ل225م ث ـــاملث  ـــهث مللث قا ه  ـــةلث تعةقـــةل مقـــعلث قـــ  لرج   ـــه لث 

عءــ ل ثعــعل  ــفلث عــعةلال رلثح  ةــ ؤلال ولعــدلث ـنـ ل ــدلمــال ــ لت  ــ لث قــ ل ــمقللمــللمــأتلث 

ــلل ــةلل  ــعلال   ــ  له  ـرةلج ت   ــم ةلث نـ ــنل    ــمع فل  ــالل  ــه ل ل ق ــا ميلث  ــللث ؤلع ال رل ق

جملةــــفلثح  ث مل لارــــةلث  ــــامهةلتثبلاةــــفلثح  ث م لال تل قــــ  ل قــــعلث قــــ لالا امــــ ل

ـــ لث نـــا  ةل ـــنل ـــ ث لث مقـــعل ل ـــول ـــنلا لال تلت ملةنـــرةل ثعـــعل  ـــفلث عـــعةلال رلثح  ة

ــ ــ ل ا   ــةل  ــةل ام ــ .ل ع  ــفلال   ــةلراة ــفلثح  ث ملثاام  ــةلث  ــامهةلتثبلاة ــال لار ة لال م

                                                           
 من مدونة التجارة. 71المادة - 221

222 -l’exclusivité 
223  -Paul Le Cannu et Bruno Dondero, ouvrage précité, page 268. 

 .3-544ن التوطين من خالل المادة نص المشرع على هذا النوع م- 224
ر المطلب الثاني من أنظر بهذا الشأن الفقرة األولى الخاصة بأنواع التوطين )التوطين الجماعي(، الواردة في إطا

 المبحث األول من هذا الفصل. وذلك تفاديا للتكرار.
ة كل ي إطار قانون باقي الشركات التجارية، فقد حدد المشرع الشروط الالزمة لنقل المقر حسب طبيعف- 225

 شركة معينة. 
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ــنلال تل ــةل  ــفلث   ا  ــعلاة ــلل   ــ لثيــاترشلم ــول  ــعةلال رلثح  ة ــ ل ثعــعلث ع ــعلث ق ــا تل ق ــة ل  ث   ا 

لت لث نا  ةل نلملذثلث ق ث لال   ال لال   .ل ع ةل امةل  ل ا  ة.

ـــ ـــد علن ـــس ةلث نـــرة ل ـــذكللحل ت ـــرلخيـــالت  ـــ لال رلتغ ـــ ث ل ت ـــذرشلال مـــال  حل ق ر ىتلث 

ؤل ـــ ليتةـــ لمـــللارـــةلث  ـــةل تعـــد علث م ـــاالثو نيـــاقلث  ـر لث ال م ـــالملةنــ ث نـــسول غق

ـــةل ـــدملث  ع  ـــدث لرث  نـــل لث،   ـــرلثح   ـــلل    ـــد علملة ـــد لم ـــذثلث تع ال ءـــ   لرخي ـــحللمل

ل.226ر   دمللخمه ل دال نلثح  ال بلث قا ه  ة

 لث ت ـــس ةل  ه ـــةل  ـــ لرـــعلخي ـــحللت  ـــ لث قـــ ل ال  ـــدث لرث  نـــل"ـــر  ةل"ـــر تلت  ـــ

ل.ل227تعد اللملةم االثو نياق

نيـــمغرلل ـــللث قـــه لال تلهنـــه لث قـــارةلث ه مـــةل ـــنلممـــهثتللمـــللعـــال لمـــا  

لالامس لنيم نـــغ لملـــهلال نيـــا لث تهث ـــعلرث  ثنيـــةلمـــحللثو غ ـــا  لر ـــرلخيـــال228ت  ـــدمي

ــــدل ــــنلم ــــمته لث مع  ــــد ثل  ــــا ميتلال رلث  ــــعا ل  م نــــغ ل  ــــهثتلث تج ــــا ميل ال رلث عم ث تج

ل.229ث ذ ه 

لث  ة لث  ا :ل  المقدلث ته  لملل  رشلمللث عقه لث  انة

ــــ ل ــــ اعلثذلثت  ــــا مي ل او " ــــابلث ت ــــ  علج  ــــجعلث تج ــــعلما   ــــللال   ــــةلم ث  

ــمتق ث ل ــعل الني ــنل  ــه  ل  ــهثلث ت ــهيرشلال تل   ا ـسبتل ة ــا   ل ث نـ ــةتلرالامتغ ــارحبلث       ث ق

ــ ــ ثالمق ت ؤلث  ــ لتةجــر لث  ــ لث قــارحبل لث  ا  تثلس  ــة لرث  ــا تل   ــ ثولجتــا ميلمــللال  ــعلتكل ل  دل 

ــة ــهتلمس ا ــدلن  ــ ل  ــالبلرث  ــ علث  ــابل   ــ ثوثبلرثت ا   ــللث   ــ  لم ــهث لال ء ــا لال    ل230ملم

                                                           
 .284حمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع االقتصادي، مرجع سابق، صأ - 226
 .296، صنفس المرجعاالقتصادي،  سيط في الشركات والمجموعات ذات النفعأحمد شكري السباعي، الو - 227

228 -Boîtes aux lettres. 
229 - les guides de gestion RF,ouvrage précité,page 535 
230 -Marianne Chironnier et Géraldine Binquet, ouvrage précité, page11. 
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ــةل ــةلث  ام ــمتة المع ــال   ــه  لمم ــدلث ت ــحللمق ــهثولم ــللث م ــ لم ــا ةل لث    ــابلتت  ــذرشلثحت ا  رمل

ل عصلثحلدر لرث  هث لل ث  ق ملثو رؤت.

ــمغق لثح "ــا ملث ل ــعلني ــه  لرر ــدلث ت ــعلال تلمق ــر ــه لث هنيــا ةليعق ــللمق ــمعلم دلؤلتكلل عت

  ةت.ث  س ملرمقدلث هسة لر ة ةل ا  ةل تع ل  ارشلمللملذرشلثو ع مل ث  ق ملث  ا ل

لث  ق ملثو رؤ:لمقدلث ته  لرمقدلث   ثول

ه ــــ لثو نيــــمتاتل   ــــم ل ــــا تلوث ــــالبلثرننــــةلملةتــــه  لتعــــدل  ا ــــةل  ــــدللل

ــ ل  ــا دالث ــ ــ ل ت ة ــةلث  ــنل   "ــ اعلث عمه  ــةل  ــنلاــ  لث  ثملم ــدملالا انــا ل  در لث 

ـــنلثحلانيـــه.لرالانيـــمت ماولمـــللثو  ـــ مل ـــ لر  ـــال ـــنلثو      ـــه  لرثمسلمه عد ـــالث س ملات د

ل.231رث عدثبلثو ء  لج  ثملمةل نلمسني ةلث ته  لدسني ةل ا ه  ةلمد  ةلث عددو

ــه  ليعقــدل ــ ثولجتــل ــةلوحل ــللن   ــ لمقــدلث ت ــدلال  ــا لثو نيــمتاتل ــنلال   ا مي لر 

ـــه ل ـــالبلمه  ـــنلث  ـــا ل  ـــرل لثح   ـــا ميلال رله ـــعلجت ـــه لتلال   ـــاه ةل ث  ـــه ل ن رحل ت

تثلس ـــ لرسةلث تـــه  لن ـــ علث ـــالبل ـــنلر ـــةل ث تـــه   لرـــعلحل عتـــمعلته  ـــةلملة ـــ ثولث 

ل.232ث   ثولث تجا ميو

ل لملذثلثح  ا ل  ا لث "أ لهه لث  غ عةلث قا ه  ةل عقدلث ته  ل؟

ـــ لث ؤلث تع   ـــةلتكلج   ـــه لث  ـــةلت ه  ـــدلم   ـــدلث تـــه  لعـــدلث ـنــ ل  ل تنـــ ع ل عق

ملـــللث عقـــدلثذلميل  ـــحلل قا ـــارشل ـــالتثالال رلثمتغـــا ميلمقـــ لمقار تـــةلال رلمقـــ رشلالا امـــ ل ل

"ا مل الالعء لتثالال رلثمتغا ميلرتكللح  امةلمق لمقار تةلال رلمق رشلالا ام . لث 

ـــع مل ـــالملة ـــلل8-544ر غق ـــدةل قاىضـــللث ق ـــا ملث ع ـــةلث تج ـــللمدر  ـــةل89.17ا هتلم  ل ا  

ـر لرث ــ ل ــةلمــللث نـ ــةلال تل  ــمته ل ه  ــه لل   ــ ل ــنلث  ــا لث تــه  ل  ــةل    ع ني

                                                           
بتتميم مدونة  68.13ن بنستي، توطين المقاوالت التجارية على ضوء مشروع القانون رقم عز الدي - 231

 .50التجارة، مرجع سابق، ص
بتتميم مدونة  68.13ز الدين بنستي، توطين المقاوالت التجارية على ضوء مشروع القانون رقم ع - 232

 .50، صنفس المرجعالتجارة، 
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ــابل ــالث  غ ــللال ت  مل ــةم ــنللمة   ــه  ل  ــه للال رلث ت "ــا ملث  ــ الث  ــللث  ث ــالبلث ه ــه ةل مل

ـــ ثو ـــ لث ـــالبللمقـــدل  ـــ لحلن ـــهتلمه ـــه ل ـــ  لرمـــ لس  ـــةلرث   دـــذرشلث ـــالبلث تجا  

لث ذ ه ملمه ه ل مللل تع لث تمن ال نلتكلل لمقدلث ته  .

ــه  ــا ملث  ــللث" ــ ل مل ــ لالا ام ــةلال رلمق ــ لمقار ت ــةل  ــحللمق ــه لل   ــا تلث  ــةل  ل لر ة 

ــذرشلثحلــاةل  ــهتل ــذرشلث ــالبل ر لمل ــااأل د ــالال تل  ــهتلم م ــهلث  ــدلثرمل ــدل"ــ هيال عق ــ ثوتلث عق   

لال رل  هتلم   ل دال  نلغ ث لمقدلث   ثولمللث غا لت.

ـــ لجتعـــعلمـــللمقـــدل ـــدلمـــللث عمـــاخلث  ـــا لث عد  مـــللعـــال لمانيـــمغرل ت ـــ لال تلملم

قــ لث تــه  لمقــدثل"ــ هيال عقــدلث  ــ ثولال رلمقــدلث  ــ ثولمــللث غــا ل ل  ــللث  ــسث لثذلميل غ

ل لمقدلث ته  لرذكل؟م  رمالخبنهعلثو نيمغا.لث  ل ه ل رتلثمتغا

ؤلث  نــعل ــه لث  ــه ل627ج    ــابلرث عق ــا هتلالا  ثم ــلل  ــدلل233م ــ ول  ــدلث ـنـ لث   ع

ــه ل ــةلم ق ــةل  عءــ لم  ع ــم لال مــدل     ــدلو قا ــارشلل ــا ملمــللمق ــةلمغ ــدلث  ــ ثولت ه  مــ  لمق

لال رلمقا  لعال لمدملمع مةل لمقا علال   مل د م ل ة الث    لثوعء ل د عداليو.

ــمفــللعــال لملــذل ــال  ــدلث تــه  لرم ــ لمق ــال  ــا لم ــدثععلث ق ــه لث ت ــ ل ت ــ ل   لثلث تع  

لمقدلث   ثو.

ـــالخبنـــهعل ـــالم ـــذجل ه  ـــ لالا  ـــا لث ق ـــايئلستلماذ  ـــنلال تلمه  ـــدل  ـــ لث تر    ر    

ــ ث ثبل ــ ثو لر ل  ــدل  ــةلمق ــمعرشل  ا  ــةلثمت ــصل  ث ثت ــ ل ع ــه   ل   ــدلث ت ــةل عق ــةلث قا ه   ث  غ ع

ــاب ــةلثت ا  ــمعرشل  ا  ــدلثمت ــ  ل ق ــذثتلث ته ــاتللال ء تثلستللمل ــا  ــةل  ــة لره ــ لث  ق "ــ علمس ا

معــالحل عتــمعثتل  ا ــةلمةــه لمسرــدملرمق ــهةل  ــ لم ةــر ل ــا تلث ته ــةلث  ــا لملــهلثذلميل

ل.234 اىشلرثجملا لث عس لثذلميل ع  ةلث ته  

                                                           
 (.1913أغسطس  12) 1331رمضان  9قود، ظهير قانون االلتزامات والع- 233

234 -François Pasqualini et Valeria Pasqualini-Salerno, domicile commercial, rép 
com,  édition dalloz, mars 2010,  page6. 
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ال تلتـــه  لل1993 مـــا  لل8ر ـــدلثمتـــمعبل مكـــةلج  ـــفل ل ـــ ث ل ـــد لماـــال تـــا  ل

حلن ــمت  دلمــللسمــعلث ــعل ــعل ثولمــللث غــا للمــلله ــعلال تلث نـرةلارـةل وــالمــللمقــدل ـ

 .235  ولم ةل قملل  ر ملته  لمق ملالالا ام 

ــا تل ــةل  ــدل  ــهتلم ــ  لملةسملــالب لر ة  ــةل  ــه لل   ر لمــاحبلال ءــ   ل  ــ الث 

"ــا ملث قــارةلث ه مــة لحل عةمــالال مــاالمقــدل ــ ثولمــللث غــا ل لتكللال تل ر ــحللث قــ ل ملــللث 

ــه   ــه  للث ت ــه  لحلتت ــعلث ت ــمغةل  ــةلج    ــارةلث ه م ــهتلث ق ــ  ل ل  ــذثلثو ع ــللمل ــالم  و

حل نل  ولمللث ع  .236ث 

تل ــدالثمتغــا لث عقــدل لملــذرشلثحلــاةلمقــدل ــ ثولمــللث غــا ل لرج تــايللالانيــمتث اول   ث 

ــة ــا تلث ــه لل   ــةل  ــة ل  ــت دلث ؤل ــعلث عقــد لر ة  ــةلث تجا   حلل237مــللثه ــه ل قــا هتلثو    

 عتــمعل لملــذرشلثحلــاةل ــدلءــ للث نــ لثذلميللمــحللته  ــةلث  ــ ثولملة ــ ل ــدرتلمهث قــةلث  ــ مي ل

ل.238رج تايلل ا  ةللمحلل ة لث   علث قدالمللملذثلثو ع 

ــمعل ــعلجليشول عت ــه لعــاع لرمله   ــلل  ــدلم ــهلمق ــه  لمل ــدلث ت ــا تلمق ــهال  ــنلث عس ر 

ل.239مقدلو  ثولثهدماب

تل ـــدالثمتغـــا لمقـــدلث تـــه  لمقـــدل ـــ ثو    تـــ ل ة ـــةلث عد ـــدلمـــللثوعىل ل ل ا ـــةللث 

ـــا هتل ـــرلمقا ـــ ابلث ق ـــدالت غ  ـــالل  ـــللال ت  مل ـــ لم ـــةلرث  ـــ ثولل24049.16ثو مه  ـــرلج   ث تعة

ـــدل ـــةل لمـــاةلثن ـــاولث ـــدملث ـــد مل عق ـــةل ا   ث تجـــا مي ل ـــنلم ـــمته لث عقـــدلث ـــذ ه  لر ة 

لحلقهل.ث ته   لحلل للملةسه للال تل و  ل لمهث ةلث ه لل  ةل ر ميلهرلمللث

                                                           
235 - Brière de l’isle. G, sous Paris, 16e Ch. B.., janv. 1993 .  

 .141أورده  زهير نعيم، مرجع سابق، ص
236 -Jean Derruppé, domiciliation des entreprises, nature juridique, sous-location, 
RTD com, 1993, page 487. 

لنسبة للغير، قصد في هذا اإلطار، الحالة التي يكون فيها الموطن لديه مكتريا للمحل ويعمد إلى توطينه باي- 237

 بعقد كراء. إذ في هذه الحالة ال يعتبر قد أكرى المحل من الباطن، ألنه كما سبقت اإلشارة فالتوطين ليس
238 - Jean Derruppé, ouvrage précité, page 487. 
239 - François Pasqualini et Valeria Pasqualini-Salerno, ouvrage précité, page 6. 
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مــللت غ ـــرلثو هــأالثها ـــةلج  ــ ثولث تجــا ميل ـــ تغملل   ــا.لم دـــهالل241رالانيــمتث او

ل.242ث علرعل    ةلث قا هت لال رلمللعال لثمتغا رشل  ا ةلثت ا  ةل" علمس  

ء ـــاولث  غ عـــةلث قا ه  ـــةلرهق قـــةل ؤلث  ؤلال تلثو  ـــ ث ل ـــدل ةجـــر ررتلث  رجتـــد لثح "ـــا ملث 

ــعلرثا ــ .ل ــةلث تملا  ــد لرتكلل    ــدل تعةــرلث عق ــا هت ل ق ــدالث ق ــ ل ــدل     ــ ثوثبلث  ــللث، م

ــمع ل ر لث ق ــاول ــال  ــه  ت لرملم ــدلم ــارمةل ت ــا رشلمق ــدلث  ــ ثولرثمتغ ــاول غ عــةلمق ء  ثو مــ لج 

ــن ــفلثو   ــ ث ثبلثجملة ــابلال مــدل  ــال ــاول له    ــا ه  لرمم ــ لث ق ــةلث ت    ــللعــال لية  ل243م

ــا- ــمقصلما   ــةلنيــممل-نيــا قا ل مكــةلث  ــةل ل دث  ــهتتلل91ةلو......تكللال   ــاالث  ــ رتل ث  ةه   

ــةل ــاكللر رتلث  الم ــللث  ــةلث ــعلرستلتكللعة ــةلم ــدلم ــارمة ته   ــةل عق ــدلث ته    لرعــهثلمق

ــحللال تل ــ ثوم ــدل  ــهلمق ــدلمل ــسهتلث عق ــ ث لث  ــا مللم  ــامتلج   ــهلثحلــمكلث ق ــنلتكللمل ــعل  رث   

ـــد لمـــللال  ـــعل ـــ لال تلث ق ـــاولثنيـــت دلث ؤلم ـــسهتلث عق ـــةل ت  ـــة....و.لر ة  ث هملـــاولرمـــللمع

لن    لث عقدلر  فل نلث ت س ةلث  ل  ةقدالثو   ث ل ة ة.

ــةلال مــدلال  ــ ث ل ــ للا نيــدالث ق ــاو ل لهع  ــا ه لث  ــ لث ق ــةلث ت    ــدلن ــايفلية  ــعل  ر

 ـــابلث تعا د ـــة له ـــعلال تلال مـــدلثو  ـــ ث ل ـــدل ةجـــر لث ؤلن   ـــ لث عقـــدل ـــنلال نيـــا لث عال

ثمتغــا رشلمقــدلث تــه  لمــللال  ــعله مــاتلث  ــ  لثوعءــ لمــلل عــصلالاما ــا ثبلث ــ ل ــدل

 ه  ملـــاليلث قـــا هت لر مـــال له   ـــابلهـــمكل ـــا  لمـــللث مكـــةلث تجا  ـــةلج ث لث غ  ـــاولمـــال

ــ ل ــاول هيــالو......ره ــع244 ر رــدلتكلل ــدم لمه ــه للرث  ــللث  ــ  لث  ــدملم ــةلث عو تلث ه  ق ث 

ث مــه لتلاــ  ل"ــدا مل ــا  ملمــللث  ــم دلال مــ ث ميلمغــدلثحلــرلمنــا لل ــنل ــةلته  عــةل

تلث  ـــدا مل  ر نيــ ةدال  ــددل هيــال ـــر تلث ــدم ل ةهيــالم ــمته مةلج ـــعلثذلميللة ــة لره ــعلث 

عىل ملـــال لمهث ـــةلث ـــدم ل ةهيـــالرث   ثلـــالث ـــذ ه مل  قا ـــ ا المـــلله ـــعلحلل ـــللن ت ـــ لال

 لره ــعلمــلل ــةلىل  ــةل ــا تل  ــ ةلثامنــهتميلوميولثمتغا ملــالاــ  لم ــمته مةلج عمــهثتلث ــذ ه 

                                                           
241 - Jean Derruppé, ouvrage précité, page 487. 
242 -convention d’occupation précaire. 

 .2007/2/3/502، ملف تجاري عدد 2009/10/07لمؤرخ في ، ا1444القرار عدد - 243
 .2015/8214/7182، ملف رقم 1520/10/29، بتاريخ 10642حكم رقم - 244
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ـــه.لث ت ـــ   ل ـــهثتلث  ة ؤلال تلث عم مـــللث  ـــجعلث تجـــا ميلثهـــاعلج ـــدم ل ةهيـــالن ـــ لث 

ل ة ةلملهلمق لث ام لملةنرةلث دم ل ةهيالر  فلا  لم ارمة....و.

له  لر  ملالمللمقه لث هنيا ةث  ق ملث  ا  ة:لمقدلث ت

ــدثتلث تجــا ميل رتلثحلــد علللللل ــللث   ــهالثحلــد علم ــللث   ــةلحلل  ــلل"ــ ل لال   ــالم م

ـــ ل ـــ ل  ـــارش لر تق   ـــ  مللثحتنـــا ل   ـــ لث تجـــا ل  ـــعل  مـــلل ر لث هنيـــ او ل ا هنيـــم ملل  اق

ث  ث  ـــرش ل دـــهلر ـــ ثلمـــال قا ـــعلث  ا ـــ لج عـــا ل لر   ـــلل تهقـــرلتـــدثر لث ـــمهرثب لذلكلل

ــا  ــهرشلث ؤل ــ رشلمــللث متجــ ل ا ت ــحللملــسحول  ق   ــةلمــللث عقــه لم ــ ثال ه  ت  ل  ــهتلاــمعل ــنلث 

رث ـــه   لرث  ـــم ة   لرتت ـــه لث هنيـــا ةلث تجا  ـــةل ت ـــه لث عقـــه لث ـــ لنـــ  ل ةهيـــالر ت ـــه ل

ل.245ث ر لثذلميل قهال ةلملسحولث هني اولح ت ثالملذرشلث عقه 

للث قـــارةلث ه مـــةل   ملـــالمـــلر ة ـــةل ـــا تلمقـــدلث تـــه  ل  ـــع لجو نيـــا لث ؤلتق  ـــ 

ــع ــةلرر ــ لال   ــات مل  ــهثتلر ــعلملةس  ــالمم ــللعــال ليهاهي ــالم ــ ل د ــا لر ــعتلث تغة  نيــمغق للثو غ 

ـــه ل ـــال عـــ  ل عق ـــد ميل لث  ـــا لم ـــدلثذلميل م ـــ فلملـــهلث هه  ـــه  ل  ـــدلث ت ـــا تلمق ثح "ـــا مل 

ـــا  ـــلث هنيـــا ةل دم ـــهسةلج عســـهةلث ؤل ا  ـــةلرث  ـــهسةلث تجا   ـــدل لمال   ـــالث عقـــدلثهـــاعلج  ق

لث  س م.

ـــدل ـــةلمق ـــةل  غ ع ـــأ  ابلث  تغ  ـــصلثح " ـــا ل ع ـــدلت  ـــا ل  ـــذثلثح   ـــةل لمل ـــةل ا   ر ة 

لع.  رشلمللمقه لث هنيا ة لممال   للث  امةل عصلثحلدر لرث  هث لرتدثعللمحلث ته  ل

ؤلث ــا مل ـ لث  ــ ول ــدلمــ  لث ــهسةلل393رج   ــه لث  مــللمدر ــةلث تجــا ملعــدلث ـن

ــا ملمــل ــةلت هتــالمغ ــدليــع للث تجا   ــ ال قا ــارشل ــالر رتلال تل  ــهتلم تغ ــال عق ــدلو ة مق

ــارللال رلج تعا ــدل نــ ةلمعتــا م ل  ــر تلية ــابل ــرشلال ا ــةلال رل  ه ــاب لر نــ ةل امــةل ج ت 

عءــ ل ةــ المــلل تــةل ــتالال رلمم ــعلجتــا ميلال ــةلجمسلرحل ــا.لق ــ لال رلم    ــحللث عسة ــابلث تجا  

ـمل  ق مــللمدر ــةلل405نــدل ــةلر غقــالملةــع مل ر  ث ــةلال  ــ ملمــللتكل....و لال مــالمقــدلث  س ـ

                                                           
 .13، 2016واي، العقود التجارية، مطبعة الخليج العربي، الطبعة األولى محمد الش- 245
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ــ  ملل عءــ ل  ــةلث  س ــا لمــلل ــ  ل ــالج غهــعلمــلل ــالال ث تجــا ملومقــدل لكــ ل ه  

ت ثالث عقد..و. ل ال ةل  اعل ندلث 

ـ لث  ــ ولث ــهسةلج عســهة جمتغا ملــالومقــدل ةــ ال ه  ــةلث ه  ــعلل246ر ــدلمــ  لث ـن

ل.ج ق االجعةلثهاعل ت  ل ا ه لحل ا.لمهلكة...و

ــةل ال رحتل و ــارشل ــهسةلث تجا   للمقــدلمــر ة ــةلنيــممملار ل  ــالمقــدلث تــه  لمــللمقــدلث 

لث  س مل ىل  ات.

لمقدلث ته  لرمقدلث هسةلث تجا  ة-ال رح

 لث  ـــا لث تنـــ حللث  ـــ و لجتـــد لثح "ـــا مل دث ـــةلث ؤلماله ـــةلال ر  ـــةلرتلال تلث ـنــ ل

ــا  ل ــةليــاللجت ــهسةلث تجا   ــللث  ــةلم ــعلخثم ــذ ه مل ل ل ع ــةلث  ــ لثو   ــ ةلث تجا   ث ؤل ا 

 لملـــذثلخبـــال لث تـــه  لثذلميل ـــ  لث تر   ـــدلخثمـــةل ـــنل247مـــللمدر ـــةلث تجـــا مل6ث ـــا مل

ل.89.17جتا  تةلمللعال لث ا ملث ذ ه ملرث عدةل قاىضلث قا هتل

رمـــحللتكلل ـــا تليـــعلث ه  ـــعلث تجـــا ميلث و ـــعل لثمـــ ث لث  ـــ ثولث عـــامالبلث تجا  ـــةل

 ـــ  ل عتـــمعليـــاللجتـــا  ل  ت ـــ لمـــللعـــاليل ـــ ةلق ـــ  لو  ـــةل قـــهال ـــر مع لحل ـــا.لث 

ل.248ث هنيا ة

ــــعلال تل ــــةل هتــــالتثبلمنــــةملةلم ــــ رة له  ــــهسةلث تجا   ــــدلث  رمــــللءنــــا المق

ــة لر  ن ــ ل ــنلت ــا  ل ــهسةلث تجا   ـثلال نيانيــم ال لث  ثنيــمو ث لث تعــارتل ــ لث  ــ   ل عــدلمم ـ

ــالث،دــه لث  ــمو مل ــ لث ــهجلرث ه  ــعل ثذلميل مــه.لممــة لر عــعلمــللمقار تــة لث  ــمتق ل ا ه  

رث انـــا   لال  ثمل تهق ـــرلث  م انيـــةلالا انـــا  ةلملةســـهج لرمـــللمثل ته ـــ ل ة ـــةل  ا ـــةل

ل 249مناحللمهلكةلرث تق دل تعةرتةلث عقهة

                                                           
 جارية.في أحكامها بعقد الوكالة الت الوكالة بالعمولة من التمييز وذلك باعتبارها شبيهة لقد استثنينا عقد- 246
 .175بوعبيد عباسي، مرجع سابق، ص- 247
 الحصر. من م.ت لم يدرجها المشرع على سبيل 6من المادة  9ما أن أعمال الوساطة واستنادا إلى البند ك- 248
 .186، صنفس المرجعبوعبيد عباسي،  - 249
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تلملــذرشلثها ــ ةلث ــ للتــا لنــالمقــدلث ــهسةلث تجا  ــةلل ــللث قــه لال تــال ا ــ  ــنللةلال   ــاث 

ـــا هتللم ـــمته لمقـــد ـــابلث ق ـــ  لجتة  مـــد لال ت ث تـــه   له ـــعلال تلث تعـــارتلث  ـــ  لمـــللث 

ــ ــعلال رــدبلتكللث  ــا   لر ــابلثو  ــ ث لث تق ــللعــال لث  ثم ــالم ــ لتكلل ة  ــذ ه لر  د ا قتلث 

لث ذ ه .لمللث قا هتل6-544رل544-4

مــللءنــا الث ــهسةلث تجا  ــةلال   ــالال تــالتــ ل نــه ملم ت ســةلرم ــمو ملر ةعــ ل هيــال

ـــ ملل ر ثللـــع ل ه ه ملـــال لث هث ـــحلل عـــ لال تل  ـــا لث ه  ـــعل ـــ لال تل ـــ ل ـــدملمم ـــل ث 

 لرملــذرشلثها ــ ةلتم غــرلال   ــال ــنلم ــمته ل250 ــه  لرال تل منــ ل ــنلية ــابلماعــد م

ل.251مقدلث ته  

ــمته لمه ــه لالكل ــنلم  ــ ل  ــاال ل غ ــا لثء ــا تلملم ــذرش ل  ــا ةلمل ــةلث ت  ــلل للال ر    

ــه  ل  ن ــ  ــدلث ت تثلستلمق ــا  ــد ل ل  ــةلال رللث عق ــ لمقار ت ــةلمق ــه لل   جو نيــا ل ــنلر ــحللث 

ــال لث  ار ــابل م ــتجنلث  ــعلث تجــا ميلت ــةلث ه   ــا تللس ــه ل ل  "ــا ملث  ــ رشلالا امــ ل ملــللث  مق

ـثولال رلث غ ــحللال رلال  ــةلية ــةل مــحللث   مــاول رتلث تعا ــدلمعدــرش لال رل لث تعا ــدلمعدــرشل لاــا لث نـ

ل.252جتا  ةلال ء  لجمسلرحل ا.لث هج

ـــع مل ـــالملة ـــةلثل6-544ر غق ـــللمدر  ـــا هتلم ـــدةل قاىضـــلث ق رثنيـــت ا ثلل89.17 تجـــا ملث ع

ؤلث غمــــدل جلل ق ةدــــالث ــــه لل  ــــة لحنيــــت الا لرسةماــــال ــــا تلث ــــه لل ةــــ ال ــــم لل5ث 

ــعلث تغة  ــابلجعــة لرث دــد لثو نيــاقلمــللث"ــ ث لملــذثلث قاىضــل ل  ــ  لملــهل ــعتلت عل  

دلملــهل  لمــا ثالث  ــ للثو نيــاقل دــذثلث عقــرن ــد علت غ ــرلمقــدلث تــه  لث ــمعال ــ لث  ــ  

لثحلنه ل نلممهثتل  عتلث تغة  لث ه ةلملل   لثو غ ا .

ــةل ــةولو   ــهسةلث تجا   ــةلر ــ لوث  ــرل ة  ــهسةلحلتم غ ــللث  ــه لم ــا تلملــذثلث م ر ل  ــ  ل 

مـــللل393حلتتـــه  ل لث  ا ملـــالار لملـــذثلث مـــه لمـــللث ـــهسة لو تلث ـنــ ل لث  ـــا لث ـــا مل
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ـــةلث ل ـــ لث ت ـــارللال رلث تعا ـــدلمدر  ـــا تلث ه  ـــعل نـــ ةلمعتـــا ملتجـــا م لث"ـــ  لال تل   لر ة ـــةل 

 ث ـــه لل  ـــةل لملـــذرشلثحلـــاةتلثذلميلحل م ـــ لنيـــه لية ـــابلمعـــ رةل ر تعةـــرلثو مـــ ل

ـــللر ـــ ةل ـــه لتلحلل  ـــهلث  عءـــ ل ثذلميلمل ـــابتللجمسلرحل ـــا.ل ـــالال جنيـــت الالث تغة  

ل.253ج ه  علث تجا مي

ل مقدلث  س ملرث ته -ىل  ا

تلث  س ـــمله ـــ ل عـــصلث  قـــةلتلمغـــا ملمـــللمقـــدلال رلثت ـــالل ـــد لث  س ـــا ل ث 

تــ ثالثت ــالل ؤلث تق  ــ ل ــ ل نــ لماعــا   لال رل ــ لماعــا   لح قمــةل   ــةلث   هثنيــ تةلث 

ـــاعل ل ـــدلمعـــة لال رلث تهنيـــملل   عءـــ لملةتعا  ـــاع لال رلث غهـــعلو مـــدلثو  ـــ ث لمـــلل ـــ  لال   

ث عـــا مل  ـــمغةلمهه ـــةلمـــلل  ـــةلث نـــ قةلال رلم ة ـــالم ار ـــابلث تعا ـــدلمقا ـــعلال  ـــ ملن ـــهتل ل

ل.254  ث  ا

ـــ    لل ـــدلث   ـــدلجمسلال م ـــمعالث عق ـــ الل  ـــدلر  ـــا لحل ع ؤلال تلث  س  ـــا ملث  ـــد لثح " رجت

ــاو ل ــدلالا ا  ــهسةلمم ــدلث  ــدلمق ـمل قهث  ــدلث  س ـ ـ عابلمق ــصلث تنـ تلال ء ــع ل ع هــ لرث 

ـــ لث  ـــ   ل ـــ ل  ـــرلرث تق   ـــةل لثو  ـــعل ـــنلث ته   منـــالتقا ـــللست ال رلثو  ـــ ث ل نـــدلرث 

ــالل ــةلجت  ــد لرت  ــرش للست ــال لث عق ــ فل    ــةل  ــدلثو  ــ  لال ميلال   ؤلث عق ث ه ــه لنــعلال رلنــرشلث 

ل.255ث     لما ل قصلث عقدلال رلث ع  لث تجا ميلخبال لتكل

ــةلث ـنـ لل ــدلم   ــه  ل ق ــدلث ت ــرلخيــالمق ــال  ــا مللث  ــ ول ال م ــلللل1-544ث  ــا لث  م

ول  ـــحلل قا ـــارشل ـــالتثالال رلثمتغـــا مي ل  ـــس لث ـــه للث قـــا هتلث ـــذ ه للجمتغـــا رشلمقـــدثل

ــس ل ــا مي ل   ــ لتثالال رلثمتغ عء ــا مل ــالال " ــللث  ــ ل مل ــ رشلالا ام ــةلال رلمق ــ لمقار ت ــة لمق   

ــارةل ــه  لملةسق ــا ته  ل  ــاةو.ل  ــ  له ــ لثحل ــ رشلالا ام ــةلال رلمق ــ لمقار ت ــةلمق ــه للح  ام ث 
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ـــه  ـــعلث ء ـــللال   ـــات  لرنيـــ  ق  ةلرتكللم ـــمللمل ـــحللء ـــدميلم ـــهثتلت   ـــحلللمم ـــابلم  ل ال 

لثو غ ا .

تثلستلمقـــدلث  س ـــمل  ـــايفل للمـــالنيـــمغر ر ة ـــةلرمـــللعـــال لل ل ـــللث قـــه لال  ـــةلث 

ــفل ــس ميل   ــه  ل  ــا تلث ت ــاا ل  ــ لرتكلل  ــ لم  عء ــ  لال ــدلر  ــ لماعا  ــا ل  ــمللثحتن   

ــايف ــهلثذلميل   ــدميلرمل ــهثتلت   ــارةلمم ــه  لث ق ــاام لال ميلت ــ لم  ــةل  ــلل    ق ــةل   ل لث ه   

لغ ا  لر  فل الوث ه لل  ةول لمدلتثتة.  ملل ال ابلمحللثو ل

ــةلج   ــمغةل ع ـم ل ا   ــدلث  س ـ ــدلمم ــلال نيــاقل لمق ــ لثو  ــ ملتع تثلس  ــةلث  ــعلال   ــدلر ق

لث ته  لررعلنيمغق لثح "ا ملث ؤلتكلل دل معال قا علال رل درتلمقا ع.

مـــللعـــال لمانيـــمغر ل ت ـــ لال تلمسني ـــةلث تـــه  لدسني ـــةلمد  ـــةل   ـــ ل   ـــدال

ــل ـــامةلث تنـ ـــعلث   ـــما ثع ـــارحبلث ما" ـــمغةلملةسق ـــالج    ـــدلما ـــةلحل   ـــا ته  لية  ةل عة ل 

تثلرث غتد ـــة لرـــعلال تلملـــذرشلث سني ـــةل   ـــ لثنيـــمتقال   المـــللج لث سني ـــابلرث عقـــه  لرل ث 

ــ ــدلمــللث ســاثبلرثهنه ــ ابل  ــمتقعلنــالمــلل ــ رشلمــللث عق ه  لستلمقــدلث تــه  ليلث عد 

تـــ ثالرث تم  ـــذلرهـــ لثح تـــاول م  دـــا.لمـــار لث قـــا هتل ـــذ ه لتـــر   ل ع ـــدالرتل ـــا تل هث ـــدلثح 

     لتكل؟لل
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لث عامةل لث قهث د ل   لث ته   ل عقد لث قا ه  لث م اا لث  ا : ث  نع

لءنه  ابلث قا هتلث تجا ميرل

ــا علث تج ــعل لث   ــةل  ن ــة ل ا   ــا ملث      ــةلث تج ــللمدر  ــا لم ــةلث ــ لث  نــعلث   ا  

ــا ثبل ــهث  لرال مــ ث لر  ــا لل قاىضــل  ــد  لمــا لتتع ــا هتلث  ــا ملال رل قاىضــلث ق ــدرشل ث تج هث 

لمحللث غا ئلثو نيانيم ةلملةقا هتلث تجا مي.

ؤلال تلث عقــه لث تجا  ــةلحلن ــمتقعل م   ــةل امــة ل ــعلي ــحللملةم    ــةلرجتــد لثح "ــا ملث 

ؤلث ـــا مل مـــللل422ث عامـــةل ال  ثمـــابلرث عقـــه ل لث عد ـــدلمـــللث هث ـــ حل ل  ـــا   ه لمـــ اللث 

ــةلث تجــ ــهةلخي ــحللملةسقا ــ ابلمدر  ــهسةلج عس ــدلث  ؤلال تلمق ــةثا ملعــدملالن ــ لخثمــةلث  ل تعةق

ــــهسةلث د  ــــةلث منــــهعل ةهيــــال لث ــــهث لمــــلل بلمــــلل ــــا هتلالا  ثمــــال942ث ؤلل879ج 

لرث عقه .

ـــا مل ـــةلل443رن ـــ لث  ـــللمدر  ـــا ملخبنـــهعم ـــرللث تج ـــةلت غ  مأ   ؤلث  ـــعلث  ـــدلث مق مق

ل729ؤلث لل723 ـــا ملث نـــمعةلث منـــهعل ةهيـــال لث ـــهث لمـــللث قهث ـــدلث عامـــةلث تعةقـــةل عقـــدلث ل

ــللث  نــعل ــهث لثو ءــ  لل780ث ؤلل759رم ــللث  ــالم ــه لر  مل ــابلرث عق ــا هتلالا  ثم ــلل  ــ لثم  

ـــ ـــا هتلالا  ثم ـــال ل  ـــهعل ةهي ـــةلث من ـــدلث عام ـــنلث قهث  ـــا مل  ـــةلث تج ـــالمدر  ـــعل هي ابل  

لرث عقه .

تم  ــذلرالا ق ــاول  ــ  ل هيــالث عقــدلث ــد لر ة ــةل ــا تلثو هــأالث تعةقــةلجح عقــا لرث ل

ــ ل  ــمتقعلنــال همــدرش ل ــا هتلث تجــا ميلرث  ــا ئلثو نيانيــم ةلملةق ــحللث غ ــال لتتعــا للم رث تجــا ميلم

ماــالمــا تعةرلجح  غــاب لث ت ــامل لث  ــلك ة لال  ــعلث ه ــاو لث  ا ــدم لث تقــا ا لالاءانــاعل

ل.256ث ق ايئلر عهجبلث قارة
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ــةل ــا تلمقــدلث تــه  ليعقــدلجتــا ميلحل  ــمتقعل ــدر رشل ــر هأالعا ــة لجنيــمتث اول ر ة 

ـــا هتل ـــ ل ـــاولنـــالث ق ـــة89.17 عـــصلث قهث ـــدلث   ل لتكللال تلث   ـــ لمـــللث قهث ـــدلثها ـــةل 

ــدل ــ ثالث عق ت ــ ل ــرشلث  ــمللث  ــذرش لال رنيــهثولت تــاوللرتم   ــ تغمللج  ــ لن ــمللث  ــ ت ــد ل  نيــت ا لالالث عق

له لل لث    لمللال هألا.ل نل ا هتلالا  ثمابلرث عق

ـــةلال مـــاالثرـــا  لث ـــ ل ـــ ملل عقـــدلث تـــه   ل ا ـنــ ل ؤلال    ولث  ـــرجتـــد لثح "ـــا ملث 

ـــةلملةملـــدلمـــللملـــذرشللمـــار  ـــةلرثح  ـــ ثوثبلث ه ا   ـــد  لالام ث   ـــ ث ل عـــصلث ت ـــالال م ـــللث   م

تلستلث تن حللث     لماقدال لملذثلثح  ا لمقا  ةلج تن حللث    لو.ثرا   لرث 

ت ـــدلث  ـــدلجتـــا مي ل  ـــمتة الث ت ـــ لل قهث  ـــه  ليعق ـــدلث ت ـــا ه ل عق ل  ثنيـــةلث م ـــاالث ق

عىل رشل ث غهـــعلثو ر تل  ـــعلمعا،ـــةلثو هـــأالث قا ه  ـــةلح تـــاول تـــ ثالملـــذثلث عقـــدلرال دلذثلث عقـــملـــث 

لرخمتة لم امل لث   ا ةلث  غقةل نلم متهثرشل ث غهعلث  ا ت.

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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لا لرث تم  ذث غهعلثو ر :لمقدلث ته  ل  لالا عق

ــا هتل ــحلل ق ــا لي  ــ  لث تج ــلل  ــةلم ــه لث معم ــمغةلملةعق ــةلج    ــدلث  غق ــدم لال تلث قهث  ث قا 

ــةلته ــدل لملــذثل ــا هتلالا  ثمــابلرث عقــه  ل ــ لال   ـ عةلث عامــةلث منــهعل ةهيــال لث  ــا ل  ث نـ

ــةل ــهلم نــهعل ة  ــالمل ــالم ــة لما ــه لث تجا   ــدلثها ــةلث  تغ ــةلج عق ــللث قهث  ــدلم ثح  ــا لث عد 

 .257م  رشل قاىضل نهعلعا ةلهمالمل تجا ملرماال لث  ا لمدر ةلث

ــ ل ــد علرت   ــةلث ؤلن  ــلل  ــا لم ــت دلجو ني ــةل   ــدلث عام ــللث قهث  ــ رميلم ــذثلثه تلمل ث 

تــ ثالث عقــه لث تجا  ــة لرمــلل ــةلال ءــ  ل دــرش ل ــد لث ؤل ــعتلتم  ــذل عــا لر ــهمي ل258ية ــةلث 

ــاتلر ــعتلث ل ــ رميلث ؤل  ــ ملثح  ــت دلملــذثلثه ــةلث  ــا دمله ــ لث  قــةلث     ــ لرــعل    ق

 .259 نلم مته لث عال ابلث تجا  ة

ــ  م ــدلما  ــالءنه ــ ةلر هث  ــ لث تجــا  ل د ــةل  ــه لث معم ــا تلث عق ــهال  ــ لل260ر ــنلث عس رث 

ل ث  ة لث  ا ت.ل261ن تغملل ت ه اال ث  ة لثو ر تلال رل نلم مته لتم  ذملا

ت ثالمقدلث ته  ل لث  ة لثو ر :لث 

تلن ـــه للمقـــدلث تـــه  لر د ـــدلم ـــسه ةلرا ر ـــة ل غقـــ لعا ـــعالملةقهث ـــدلث عامـــةلث 

 لر ة ـــةل ـــا تلمقـــدلث تـــه  ليعقـــدلجتـــا ميل262 لث تعا ـــدلر ـــرل ـــا هتلالا  ثمـــابلرث عقـــه 

ـر لث ت ةغـــةل نـــملةلث عقـــه لرث منـــهعل ةهيـــال لث ـــا مل  ـــ لال تلتتـــهث  ل  ـــةلثو  ستلرث نــ

ــ ــةلر  ــالر ــعلرنيــ  لرج لث  ــللال ملة  ــه لم ــابلرث عق ــا هتلالا  ثم ــلل  ــةلم ــةلث  ا   هث لث م س

                                                           
257 - Dominique Legeais, ouvrage précité, page 451. 
258 -une exécution plus rigoureuse. 
259 - Dominique Legeais, IBID, page 451. 
260 -Un particularisme. 
261 -- Dominique Legeais, IBID, page 452. 
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تثلستل تثلس ــ لما ةغــةلرث ت ــةولث   ال  ثمــابلرث عقــه لمــللث ت ــاولم ــه.لثح  ث ملرث  ــلك ةلث 

ل.263م   ا

ــال ةهيــال ــ ل  ــةلث  ــدلث عام ــعلملةقهث  ــةلي ــحلل لثو   ــه لث تجا   ــ لث عق ــالس  ــةل  ــ لال    

 ـــا هتلالا  ثمـــابلرث عقـــه  ل ـــا تلملمـــا ل هث ـــدلعا ـــةلتم غـــرل ةهيـــالر املـــالمـــللث عقـــه ل

ـر ملث  ـــ ةلر تلثح ـــاتلرملـــعلثو نيانيـــاتلث ـــ ثتل قـــهال ث د  ـــة لرت  ـــلملـــذرشلث عقـــه ل  ــ

ل.264 ةهيعلث قا هتلث تجا ميل ر رسرش

تــــ ثالمقــــدلث تــــه  لحليتةــــ لمــــللج ل ـر لثها ــــةلج  ر ة ـــةل ــــا تلثو  ستلرث نـــ

ــ لنيــممقهالج  رــا ــد لرتلث  ــه  لجنيــمتث اول عــصلثهنه ــ ابلث  تغ ــةلنــذثلث عق ــالث عق ل ةهي

  لث  ا ل  ثنيةلملذثلث  ة .

ــال ثال ــدمف ــه   لحلجلمق ــدلث ت ــ ةلمق ــ  لهنه  ــةلر   ــد ل ل ا   ــه لماعا  ــ للر  ل  

دل ـــث عقـــدل ث  قــ ملثو رؤت لر ـــالستلال مـــدلال  ــ ث لث عقـــدلل دث ــةلو  ـــ ث  ــدلمـــللث ت ـــ لل

ــ ل عــصلثح "ــأحبلخبنــ ــا تلملــذثلمــلل"ــر  ةلال تل   ــةل  ــةلرث دم  ــ لث نــ ةلث تجا   ــحلل  هعل س

ــةلم ــر ةلث  ــلك ةل  ــللمعا، ــدلم ــ ثلحل  عع ــةت لرال ــ ملث  ا   ــةل ث  ق ــةلث تجا   ــعلث علثو ملة  ــدل  ق

 ث ذ ه ل ث  ق ملث  ا  ةت.

لث تعا د لل ل علمقدلث ته  لة عثو رؤ:ل غلث  ق مل

ـ ل ــدلمــ  لمقــدل ـ ع لثهــاعل عقــدلث تــه  لعــدلث ـن ؤلث تع  ــ لث تنـ ج   ــه لث 

ث تــه  لت ه ـــةلومقـــدل  ـــحلل قا ـــارشل ــالتثالال رلثمتغـــا مي ل  ـــس لث ـــه لل  ـــة لمقـــ ل

ـــه لل ـــا مي ل  ـــس لث  عءـــ لتثالال رلثمتغ "ـــا مل ـــالال ـــ رشلالا امـــ ل ملـــللث  ـــةلال رلمق مقار ت

لمق لمقار تةلال رلمق رشلالا ام  له  لثحلاةلو.لح  امة

                                                           
 .18و 17محمد المقريني، مرجع سابق، ص- 263
التشريع المغربي، مجلة القانون التجاري، العدد الرابع  التجارية فيكوتار شوقي، النظام القانوني للعقود - 264

 .169، مطبعة األمنية، الرباط، ص2017
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ــا تلث ـنـ ل  ــةلرث ــه ل ل  ــ لث ــه لل   ــمعال  ــه  ل  ــدلث ت تثلستلمق ــا  ــة ل  لحيــد لر ة 

مال التثالال رلثمتغا ل   ةلث تعا د للر غ ع ع لجنيمتث اول هتعل دل  ه ت لمي.ث 

لمفال غ عةلجلمللث تعا د لل ل علمقدلث ته  ؟

لث ه لل  ةال رح:ل

ؤلال  ــةل  ــعل ــدر لث قــا هتلل  لس ــ لت ــا لث عد ــدلمــلل89.17جتــد لثح "ــا مل دث ــةلث 

ثح "ــأ  ابلرــعلنيــمغق لثح "ــا ملث ؤلتكللخبنــهعل ــ ةلجلمــللث ــه لل  ــةلرث ــه ل ل

ـــهميل ـــنلال تلث  ـــ الث عم ـــارحبل  ـــدعة ل لاـــا لث   ـــاولث ق ـــةلث ت ـــرلس  ـــعلستل ت  ه 

لستل ـــ ميلث عســـعل ـــنلم ـــحللتـــه  لث  ـــ الث  غ عـــ لل  ـــةلال تل ـــه للرال تل ـــه ل لرـــع

ـــا ةلث ؤل ـــهمي لث   ـــ  ل ـــالمعم ـــلل  ـــ للال رم ـــ لم ـــ الث  غ ع ـــ  لث   ـــلل  ـــهثولم ني

ل.265الاءاال ل نللم مته لمد ل اله ةلث   الث  غ ع ل لال تل ه لل  رش

ـــا مل ـــللعـــال لث  ـــذ ه  لرم ـــا هتلث  ـــحلل ـــدر لث ق ـــةلرم ـــةل ا   ـــةلل1-544ر ة  ـــللمدر  م

رشل ل الهـــنلال تلث ـنــ لمـــار لمعا،ـــةلخمتةـــ لملـــذ89.17اىضـــلث قـــا هتلث تجـــا ملث عـــدةل قل

ــــه ل لل ــــللال تل ــــةلال رلث  ــــه لل   ــــا تلث  ــــةل  تثالال رلل  ــــهتل ــــاثح "ــــأحب لر ة 

ل.ثمتغا مي

ل  للماتل غ عةل الث ه لل  ة؟

 ـــا تل ـــالث ـــه للل ـــللال تل ـــه لل  ـــا ةلث تجـــا ميلل266ه ـــ لثو نيـــمتاتل   ـــم 

ــــ ــــةلال ءــــ  لرت ــــال  لو......لار م ــــه  لث   ــــا لث  ـــرةلثو الال رلرت ــــ  ل  لث نـ ه  لث  

مــــد لمأتــــ ل مــــد لمأتــــ لثح نيت ــــا ملث قا ه  ـــةلرث  ــــث   ة لال رل  لث  ث تجـــا ميل  لث 

لثهمعملث اني  ة لال رل  لث مد لرسحبلث ته  لث عدمل دذثلث   ل.....و.

                                                           
 .98المهدي شبو، مرجع سابق، ص- 265
دونة مبتتميم  68.13عز الدين بنستي، توطين المقاوالت التجارية على ضوء مشروع القانون رقم  - 266

 .48مرجع سابق، ص التجارة،
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ــة لره ــ ل ــ لل ــللال تل ت ــذملال ــالث ــه لل   ــال ت ــ لتعــد لث نــ ابلث  مــللملم

رثذلميل قـــهاللء ـــ لثحل ـــاجبعصل ـــا تلث تـــه  لج   ـــمغةلملةسقـــارحبل قـــهال ـــةلال نيانيـــالث ـــغ

ـــارحبلرث نـــسب ـــه  ل  ـــ له ـــاجبلث ق ؤلث ت .ل ا انيـــمغهتل  ـــا درتل267جح  ـــا ةلث 

ــلل ــدث لر"ــد  لر  ــاللم ــةلرث   ــللرتا  ــالم ــال تنــعلن ــنلث  ــ ثوثبلث تر نيــ فلرم ــارحبل  ث ق

مأتــ لث انيــمغةلمــال  ــ لث قــارحبلثرتة ــة لم ــ لث انيــمغةلرتت ــحللث ة ــاب ل   ــ ل

ــنل ــال  ــارةلث انيــ لن ــ  عال د ــ لمق ــللمق ــةلم ــ  ميلال رلار ـر ل  نيــهثولثيــذبل"ــ لمنـ

ـــمغةل ـــارةلث اني ـــمعلمق ـــال  ـــةلن ـــه لث تعةق ـــحللثو م ـــ ثول   ـــدول لث  ـــ ثوثبلث تر نيـــ ف لرث   ث غ

ــارة ــاولث ق ــهث ع ل  ــعتلر  ــلل ــه لالاهــاأ لال رلالانيــمتة ا لث  ـث دالث ؤللينــه ملم ــدالث  ـ ر 

ل.268م ا ل انيمغةلم ا ف

ــ ل ــمللج   ــمغةلهغ ــه  لتمه ــل ق ــه لال تلمما نيــةلث ت لثحل ــاجب   ــل لملــعلل ــللث ق

ل؟89.17عا ةلمحلل در لث قا هتل

 ــهثجل ــنلملــذثلث  ــسث ل لل ــللث قــه  لال  ــةلث ؤل ا ــ لء ــ لثحل ــاجبل ــا ته  ل

ـــارة ـــةللجلمق ـــللال تل ا ني ـــ ل  ـــ ل269ل  ـــرلثو م ـــهثولتعة ـــا ميت لرتكلل ني التثالال رلثمتغ

ـــال ـــعلمق مل ـــةلل-  ـــ لم ـــ  - ع ـــارحب لره ـــ لث  ق ـــدملمق ـــارةلال رل  "ـــا ملمق ـــللث   مل

ــه   ل ــارحبلثذلميلحل  ــهتلخمتنــال لمما نيــةل  ــا لث ت ــللث ق ــه لم ــذثلث م ــا تلمل ث     ــ ل 

ــةل لثحلــاةلث ــ لحل  ــهتلمــاا ــة لرــعلال   أل تعــ ل ة ــةلثمــ ثالالا  ثمــابلثها ــةلج ــه لل  

ملةسملــالب ل ا  ـــةل تعــ لج   ـــمغةلث   ـــةلثحلنــه ل ـــنلث هث قـــةلث  ــمغقةلملةس ـــ ميلرتكلل  ـــعل

تــ ثالمقــدلث تــه    لر تعــ ل لملــذثلثح  ــا لم ث ــاملثو هــأالث قا ه  ــةلثها ــةل تــه  ل270ث 

ل.للل271ث نسبلر  رمدا

                                                           
 .13جنة القطاعات اإلنتاجية، مرجع سابق، صتقرير ل - 267
 .143و 142مرجع سابق، ص زهير نعيم، - 268
ر القانون جدر اإلشارة إلى أن الممارسة العملية، كانت تعرف بشكل كبير هذا النوع من التوطين قبل صدوت- 269

 ، وذلك في إطار ما يعرف بين المساكنة التي تتم بين الشركات.89.17
270 - Marianne Chironnier et Géraldine Binquet, ouvrage précité, page 22. 

 لمشرع من إبرام عقد التوطين، كما سبقت اإلشارة إلى ذلك.والتي أعفاها ا- 271



 

  

املسؤول ذ. حممد القامسياملدير  –سلسلة لنشر األحباث العلمية املعمقة   91 
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ـــا هتلل ؤلث ق ـــةلج   ـــه لث  ـــ لال   ـــ ل89.17  ـــنلتق  ـــه لال تلث ـنــ ليـــعل  ـــللث ق  لل 

ل لث تـــه   ل ـــال لتكلل  ـــا لث ـــه لل  ـــة لرتكلل ـــارةلم ـــةل لث  ـــ اول ـــه لمـــل  ـــا

ل نلملذثلث   ا .لث ت نا

ــا مل ــللعــال لث  ــةلثل7-544ر ت ــ لتكللعا ــةلم ــللمدر  ــ لال ر  ــ ل ــنلم  تجــا ملرث 

ـر ل ل جل ــالتثالال رلثمتغــا ميل  غــ ل لمما نيــةل  ــا لث تــه  لال تل تقــدال  ــعلث نـ

ل ت ـــ ل  لثح  ث ملثرتنـــةلمقا ـــعلر ـــع لملـــذثلث ؤل ا ـــ لرضر ممـــ ثرةلملـــذثلث   ـــا ل

لتق  درشل لث  جعلث تجا مي.

ث ؤلث تقة ـــعلمـــللر ة ـــةل ـــا تلث ـنــ  ل ل  ـــ  لنيـــع لمـــللعـــال لملـــذرشلث قا ـــ ابل

لثذل للملل"ر ترشلال تللا نيهثل  ا لث ته  .لث هني او

 ــا لث تــه  لمــللعــال لمــالنيــمغرلل ــللث قــه لال تلث ــه لل  ــة لملــهلق ــ للــا  ل لل

ـــع مل ـــالملة ـــا ميلال رلثمـــ ث ل غق ـــال6  ـــ لثمت  ـــدةل قاىضـــلث ق ـــةلث تجـــا ملث ع ـــللمدر   هتلم

ل1-544. لرل ـــللال تل ت ـــذل"ـــ لارـــةلجتا  ـــة لمـــا ثالال تلث ـنــ ل لث  ـــا لث ـــا مل89.17

ــةلل ــللال ل ــه لل   ؤلال تلث  ــه   لال "ــا لث  ــدلث ت ــةل عق ــدلتع    ــذ ه لمم ــا هتلث  ــللث ق تل  ــهتلم

لال رلثمتغا مي. التثال

ــارح ــنلمق ــ ثل  ــه  له  ــعلث ت ــاةل ل ع ـ ع  لني  ــايفلحل  ــةلث تنـ ــذثلث ته  تلمل بلث 

ــارح ــللال مــدلث  ــع بلج   ــمغةلملةسق ــمعلم ــذثل عت ــه   لرمل بلما ننــةل لمما نيــةل  ــا لث ت

غ ا لمللث تملا علثذلميل دل تع  هتلي. لث ه مةلرال   الهع ةل   

لىل  ا:لث ه ل

ـ ل ــدلمــد ل تثلستلث ـن ـر لث ال مــةلج   ــمغةل   ــا لث ــه لل  ــة ل ا  ــةلمــث  الث نـ

ــصل ــمتث اول ع ــذرشلث  ــر ة لجني ــ الث نــس لخبنــهعلمل ــدلث  ــه ل ل  ــمغةلملةس ــةلج     الهــنلال  

لثح "ا ثب ل  تل  هتلث ه لل التثالال رلثمتغا مي.
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ـ  لرملــهل ر عــعلث ت ــاؤ لثذلميل ــدل  ــا ل لملــذثلث نــد لرعا ــةلال مــاالنيــ هبلث ـن

ـر ميلال تل  ــ ــا ملمــللق ــ ؟ل عــطلملــعل قا ــلالانيــمت ا ملمــللملــعلمــللث  ـ هتلث ــه للمغ

ال الال تلل-و مـــ ل ر "ـــ اعلتثت ـــ لال رلثمتغـــا   نيـــهثولتعةـــرلثل-ث تـــه  لج   ـــمغةلملةتجـــا ل قـــمل

لثو م لعال لتكل؟

ـــارحبلل ـــه  لث ق ؤلت ـــع لث  ـــهلث   ـــه  لمل ـــ ث لث ت ـــللث   ـــاقلم ـــد لثو ني تثلستلث د ث 

لرثذلميل ــــاول عغــــا ثبل89.17ابلث قــــا هتلث تجا  ــــةلجو نيــــا  ل ا  ــــةلج   ــــه لث ؤلمقا ــــ 

ل امــة لل ــللث قــه لمعــةل   ــا.لال ميلمقاىضــل ــا ه ل عــللالانيــمت ا ملمــللث تــه  له ــ ث

ل نلث تجا ل قمل.

ل6 ــعلعـــدل عـــصلث قا ـــ ابلث ـــ لت  ـــ لم ـــفلتكللر تعةـــرلثو مـــ لال نيانيـــالج غمـــدل

ــةلث تجــا ملرتكلل ــرلخيــالث  ثمــابلث ــه للل4-544مــللث ــا مل ــة له ــعلال  قــ للمــللمدر    

ــه للم ــجعل لث  ــجعلث تجــا ميل ثعــعلال  ــ ــللال تلث  ــدلم ــ ثالوث تر ر ــةلث  علث ـنـ ل ــنل اتق

ــه   ل ــدلث ت ــ ثالمق ت ــللق  لث  ــةلال "ــد لم ــا   ال  ــذثلث ت ــ  علث    ــهتلمل ــدمال   ل ه ــ لمم

لث منهعلث تن ع ةلرث تم   ةلث،ا ميلنالث عسعو.

ــللل ـــه لال تلث ـن ـــذثلث قاىضـــلل ـــللث ق ـــللعـــال لمل ـــ الث ـــه للج ت ـــ  عل لمف  لال  

ــعل ــعلال   ــا ميلرتكلل ثع ــجعلث تج ــللممــدمالل3ث   ــه   ل   ــدلث ت ــ ثالمق ت ــد لمــللق  لث  ال "

ل  هتلملذثلث ت   علث   ا  لثنيت ا ثلث ؤل الث قا هت.

ـــالرملـــذثلمـــالال رـــدرشل ررـــعلملـــهلمعـــ ر ل ا ت ـــ  علج   ـــمغةلملةتجـــا  ل عـــدلال مـــ ثلث   ثم 

ـــةلث تجـــل37ث ـنــ لمـــللعـــال لث ـــا مل ـــ ل ـــاول هيـــالو ةـــ الج ت ـــ  عل مـــللمدر  لا ملرث 

ثذل ــــللث  ــــجعلث تجــــا ميلثو "ــــ اعلثذلثت ــــ لرالامتغــــا    لم ا  ــــةلس ــــهثلال رلال  ا ــــ  ل

ل لن ث.لث سة ة.....و.ل  ثر هتل  ا الجتا  

ــا ل ــرشلجو ني ــا ميل  ــ  علثح    ــه لال تلث ت  ــللث ق ــذثلث قاىضــلل  ــال لمل ــللع ــةلرم ر ة 

ــمالث ــابلثو ءــ  ل  ــصلث  ه ــا لر ع ــا ه لث  ــا لث تج ــللعــال لث قاىضــلث ق ــةلرم ــا هت لر ة   ق
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ــدل ــةلال  ــالرشل ال ميلث غم ــللث قــه لال تل  ــةلث ـنـ ل لتتجــةل قــمللث ؤل4-544مــللث ــا ملل6ث    تلل 

ل.89.17خما غةلث تجا ل قمللخبنهعلالانيمت ا ململل الث قا هتل

تلمـــللث قـــا هلل6-544مـــللالل3  ـــللملـــذثلالانيـــمت ااميل ـــدل ت ـــد لمـــللعـــال لث غمـــدل

ء ــا رشلملةســه لل  ــةللث ــذ ه  ر ميل ــث ــ لمــد بلث  ثمــابلث ــه للرث ــ لمــلل  اــالرضر ملث 

ل  ر تل  ا ةلث تجا مي.ن ث ل وعلال رلال ميل   ةل  هتل   ال هيال

ــةل "ــأحبلخبنــهعل غ ع ــ لث  ــلل"ــر تالال تلت  ــا ملوث   ــا لث تجــا ميولم ــا تلمغ ــةل  ر ة 

لث ه للرمد لرضر ملال تل  هتلق  ث.

 ـــا ملمـــال ةجـــر لث   ـــةلمـــلل ـــ  لث قـــارحبلث نـــد ملره ـــ لث ـــغعصل ـــا تلث تـــه  ل

مالملةق .لمللال نيهث دالال رل رثم لتم   ةلث ة  .272ث  ثغغةل لث تهث دلجها ميلث 

 273ث  ق ملث  ا  ة:لثو ملة ةلث تجا  ةل لمقدلث ته  

ــــةلث ال مــــةلحمــــ ث ل ــــا لث  ــــ الق ــــ ثلال تل  ــــهتلموتعــــالجو ملة    ــــ  لحمتغ

ــ 274ث تجــا م ــةلحل    ــ لال   ــعلل ل  ــة ل  ــةل ع نيــةلثو   ــ ةلث تجا   ــنلثو ملة  ــه  ل  ث  ــ الث ت

ــتمللثو   ــ ةلمم  ــة ل قــدل ــه للمهثمــعل ــدمل مــحللث  ــ المــلل ــدلال تلن ــهتلمما نيــمتةل  حل 

ــا لج   ــا لال رل ــرل  ــ الث ق ــالو نيــمغا.لتتعة م ــحللث  ــة لرن  ــحللملــذرشلث هث  مما نيــةلال   ــ ةلجتا  

تتلال رلماةل در لهمكل  ايئللل ل.275معةلمللتكلث" ث لثحلنه ل نلث 

ؤلال تلثح "أ لثذلميلل دل  ا لملمال  تغملل  ر ةلماحبلث تم لا ؟رجتد لثح "ا ملث 

                                                           
 .34عبد اللطيف إدوطفرت، مرجع سابق، ص- 272
الذي قد  الهلية التجارية المقصود هنا، هي األهلية الخاصة بشخص الموطن لديه، ألن هو التاجر هنا وهوا- 273

لقواعد لتطرح إشكاالت بشأنه، خاصة فيما يخص حاالت التنافي، أما األهلية الخاصة بالموطن فهي تخضع 
 العامة، او لقواعد األهلية التجارية متى تعلق األمر بتاجر.

 ،ميحة القليوبي، الوسيط في شرح القانون التجاري المصري، الجزء األول، دار النهضة العربية س- 274

 .200، ص2012
 .118و 117، مرجع سابق، صعبد الرحيم شميعة، القانون التجاري األساسي - 275
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ـــ ل ـــا ه  لخمتة  ـــام ل  ـــعال م  ـــهتلث  ـــ العا  ـــال   ـــا له  ـــاحبلث تم ـــرلم رتته

رماعا  ـــ لخبنـــهعلمما نيـــمتةل   ـــا  لمعـــا له ـــعللمـــحللجلرثمـــدلمـــاعل ة ـــةلمما نيـــةل

عءـــ  ل ته ـــ ل ـــنلث  ـــ اله ل ماـــذلثءا ـــا ل  ـــا لرثمـــد لمل ـــذثلتقـــهالثحل  ـــةل  ـــا لال

ثو  ــة ةل  ــ ال ل عــصلثحلــاحبل ا قــالال مــاالمما نيــمتةلو ميل  ــا لجتــا مي له ــعلعــدل

ــحلل ــفلث م ــة لر   ــ ثرةلال   ــ ةلجتا   ــه   لم ــنلث  ــحلل  ــةللم ــةلث عسهم  ــاالثو نيــاقلملةه    ث م 

ل.276عدرشل لث    لمللثو   سةلثو نيانيم ةلملةعد دلمللث دللثحل م

ــة ــالعا ــة ل تعةــرلت ــهتل  ــا لث تــه  لرــعلنيــمغق للر ة  ــا تلثح "ــأ لث  ــ رالملم  

ـــا هتل ـــ لال تل ـــدر لث ق ـــ لثحل ـــاجب ل  ـــلل ـــ  لء  ـــا  لال نيانيـــالم ثح "ـــا ملث ؤلتكللل

ـر لث ق ة ــةل ع نيــةلملــذثلث   ــا لرث ــ لنــ تغمللال نيانيــل89.17 ال ــاالج  ــ اول ــه لمــللث نـ

تلملـــذرشل ـــجعلث تجـــا مي...ت لرج تـــايلل ـــا لج نـــ ةلث تجا  ـــةل ثو ملة ـــةلث تجا  ـــة لث ت ـــ  علج ل

لث ه ع ةلملل"ر تالال تلت  ل دملن اؤحبلهه لماحبلث تما ؟

ــا هتل ؤلث ق ــه لث  ــدثخلث م ســةلل127.12ج    م ــدلرج  ــةل انيــ لمعو ــوللم ث تعةــرل ت  

ــد ل ــمغ لث عو ــةلملةسملاني ــ  ل277ث دم  ــدلم ــ ول  ــة لعــدلث ـنـ لث   ــا ملثو رؤلم   لرعا ــةلث 

ــــ لث ل ــــ لث اني ــــةلم  ــــةلالامت ا   ــــهتللمت ــــ الثذلميلولن  ــــا رشلث   ــــد لرتكللجمتغ عو

ـــال عقـــدليـــعل ـــ تغمللمعد ـــ لحل  ـــةلرث  ـــ لتةجـــر لث ؤلعدمات ـــابلث   انيـــمغابلث قـــارحبلرث د ا

لرجتس حللتمللثحل اجبلر اهدالره ملالرتت عالرتنه هدا...و.

ؤلث ـــا ملث  ث عـــةلمـــلل  ـــفلث قـــا هت ل ا  ـــةلل ـــللال تلنـــ ثر للل نيـــ لمـــةل ارثنيـــت ا ثلث 

مــال مــال    قــةلم ــمتق معوــدلث  مــال ــللارــةلتت ــهتلمــلل انيــمغل نــه مل    ــة لرتكللث   لرث 

لمعود ل لال رل ن ةلال   ل  ل اني لمعودلم متقعلال رلارةل انيمغ لمعود ل.

ــرةلل تثلستلث انيـــ لث عوـــدلال رلم اـــ لث انيـــمغةلال رلث نـ ر ة ـــةلل ـــللث قـــه لال  ـــةلث 

ــ ل ــهسةلث اني ــمغةلال رلث  ــهتلث اني ــد  لر  غق ــا هتلث  ــعالملةق ــ ثلعا  ــاله ــا اللم  ــهتل    ةللا ني
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ــــة لر  ثمــــهتلل ــــذثلثو مــــ ث لث  ــــا دمل لث دم ــــهث  لرثو   ســــةلث،ــــا ميلنــــالث عســــعلرر ث ق

ـــةلرثح  ث ثب ـــم عبلثرتن عبلرث  ـــر ـــللث د  ـــ ابلث نـــا  ملم ـــدل278ث ته  ـــأ لحيت ـــا تلثح "  ل 

ل.127.12مللث قا هتلل16   ل غ لمللعال لث ا مل

تثلس ـــ لث ـــا مللللللل  مـــحللث انيـــ لمـــللث ق ـــاال ـــر ميليـــعلمـــللال مـــع لل16تكللال  ـــةلث 

ــه  ل ــا تلث ت ــة ل  ــ ثرةلث دم ــااثل  ــالم  ــ تغمللث تغا  ــ لن ــمللث  ــدثلت ــال  ــا ملال رلث هنيــا ةلم ث تج

ــذثلثو عــ لث نــ ةل ــدل   ــ لمل ــةل  ــةلث انيــ  ل ا   ــالل دم تثلستلمانــالل ع ــا ميلث  ر  ــا لجت

ـــث تجا  ـــة ل رل  غ عـــةلثحلـــا لج انيـــ لث عوـــدلثذلميللـــا  للامـــةل نـــ ةلرثو مـــ لملمـــال تعة

رحل تعةـــرلج انيـــ لث عوـــدلثو  ـــ لثذلميل  ـــمت علممـــدل م ـــعليلال رلممـــدلارـــةللم ـــمتق 

ــمغةل ا ــ ةلل18 اني ــ لن ت ــ لث ن ــمغةلث  ـسبلث اني ــرل نـ ــعلحل تعة ــذ ه تلر ــا هتلث  ــللث ق م

ل.279ث قا هتمللل8ث تجا  ةلج م  لث ؤلث   لثذلميل دلتعودرشلال

ــةل ــ للم ــةلثاــحلل  مأ   ــدلث  ــا لملةسملانيــ لث عو ــالال   ــا تلث ـنـ  ل   انيــ لثر ل  ــ  ل 

لرث   ــا لث تجــا ميلمــ لستلمانــالل عــالل دمــةلث انيــ  ل ــا تل نــدرشلستل تجــةلث ؤلتــمل

ــا ــه لو  ان ــ لحلي ــحللرث  ــا للرماق  ــم ال  ــ ل  ــ لمما ني ــ لت ــةلث  ــع لث تجا   ــ ةللثو م ث ن

لث تجا  ة.

ـــا هتللللللل ـــعلل89.17  ـــللمـــحلل ـــدر لث ق ـــعلال تلث ـنــ لر ـــ  له  ـــا تلثو مـــ لخمتة  

ــذ ه  لعا ــةل ــا لث  ــنلث    ــه لمــللث ت نــال  ــ اول  ــار لث   ــا ملث ؤلتكللم ــمغق لثح " ني

ال مـــاالخمتةـــ لالا  ثمـــابلث ـــ لال  قاملـــال ـــنل ـــاترلث ـــه لل  ـــةلرث ـــ لمـــللال ت  ملـــالرضر مل

ـــدلج  ـــجعلث تجـــا مي ـــه 280ث تق   ـــالل ـــللث ق ـــ لمما نيـــةل  ـــا لل لرملـــهلم ـــةلال تلثاـــحلل  مع

ــالحل ــاةلال مــاالمــاحبلث تمــا  لرث ــ لنيــع لث ـنـ ل ث تــه  لرللمــةلث انيــ لث عوــد ل عةم

ــحللث   ــا ل ــاىشلم ــالال نيانيــالث ؤل ــعتلثح عــالعل عســللثو  ــ لثذلميلحل  ــللث   ث مل ث  ــ ولم
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عءــ لثع ــة ثو غ ــا لث تعــامة لمــحلللث تجــا ميلث قــا ل ــنلث  ــا  ةلرــعل ــمع لث مــحلل ل ا ــ لال

ل.ل281 اه لملذرشلث دمةلال رلث ه   ة

حلمــللعــال ل ــر ىتلث  ــلل ت ــا ملث  ث ــ لال تلمــعلخمتةــ لملــذرشلثح "ــأحبل ل  ــ  ل  ــةث  ل ع

ــللث قــا هتل ــممةل   "ــ اعلالامتغــا   لرثذلثت ــل89.17م ــاول هيــاللولــم لال  ــعلني  لرث ــ ل 

ـــةلث منـــهعل ـــللق  ل نـــلث منـــهعلث تم    ـــدثولم ـــه   لث ت ـــلللا نيـــهتل  ـــا لث ت ثذل 

ـــا هتل ـــللث ق ـــحللم ـــا.لث  ث  ـــللث  ا ـــامللم ـــال لث ق ـــرشلث   ـــةلث تل15.95 ةهي ـــرل در  ـــا ملث تعة ج

ــة ل ــدملث  ع  ــللج،    لال  ــعلن ــه ةلر ــع  رشل غقــالو هــأالث ق ــرشلث  ــامللث  ــا رتكللم

لو.ثذل  

ــ لثذلميللا نيــهتل  ــ ــللث دم ــةلم ــسحولث  ه ــرشلجو نيــا لمل ــمال  ــذثلث  ا لر ل  ــ  ل د

لث ته   لرعا ةل رلخيالث انيمغ  لث عود ل.ل

لث  ق ملث  ا  ة:لث  لك ةل لمقدلث ته  

ـــةل للنيـــممعا لم ـــر ةلث  ـــلك ةل لمقـــدلث تـــه   لمـــل عـــال لث ت ـــ لل  ـــر ةلث  اا 

 للث عقـــدل ال رحتل نـــ لث ت ـــ  علثهـــاعلنـــذثلث عقـــدلرمـــد لث   ثم تـــةل ىل  ـــات ل ا  ـــلك ة

لث  ا لث قا هتلث     لل  مدلث تن عابلث قا  ةل ىل  ات.

لال رح:لث  اا ةل لمقدلث ته  

ـــة ل ـــه لث تجا   ـــمكلث عق ـــاقلثذلميلحي ـــدال لثو ني ـــهلث غ ـــا  ةلمل ـــ لث    تثلس  ـــدلث  ـــةل  لمت ا  

ــنل ــرل  ــ لثذلميل م غ ــهلثو م ــةلرمل ــه لث تجا   ــنلم ــمته لث عق ــدال ل  ــذثلث غ ــنلمل ــدلمث  ث ــحلل  ق

 ل-دلث تــه  رمــلل  اــالمقــ-ت ل ــ لال تلث  ــلك ةلث قــ  مل ل ــعلملــذرشلث عقــه ل1ث تــه  ل 

لت.2 ةلل لث  ا لث قا هتلث د ل ال  غه ل دالال ملدث لال ء  لخمتة ةلمللث  لكل

ل
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ل ة  ا  ةلرث  لكلمقدلث ته  ل  لث -1

ــال ل ــه لر ق ــ لثح  ــا.لرث ق  ــةل ت ة ــه لث د   ــةلس عق ــه لث تجا   ــدال لثحلثو  ــعلال تلث عق ــةلغ   

لث تعا د ةلرت غ قال غدال لنية اتلثح  ث م.

ـــا لث عقـــدلال رلت ةـــ ل ـــةل"ـــدلعا ـــالح عق  ـــ لال تللث"ـــ ث لث ـنــ ل لث عقـــه لث د  

 عــصلث عقــه ل  ــهتلث دــد لم ــةللار لمع مــةلج   ــمغةلملةستعا ــد للال رلت ةــ لث  ع ــةل 

عىل ثلمع مــة ليعقــدلث دغــةل ملــهلهع ــةلث تعا ــد لل ل عــصلث عقــه لتثبلثو مه ــةلرث ــ لن تــ لال

ـر ل ــذرشلث نـ ــذرشلث  ــلك ةلال رلمل ــا تلمل ــةل  ــه لث تجا   ــا لث عق ــال لا ــا ...ث   لال م ــحللث عق ــدل   رمق

ـــ لنـــأ لتمعـــدال  ـــ ثل  غ عـــةلملـــذرشلث عقـــه لررس ـــةلث   ثضـــالررمه ـــا لعا ـــةلرال تلال ل  ةهبـــال 

ل.282    رلث  ثني لال رلث دات لال رلث  ا فلال رلثح      لال رلث   للثح    ر  ةلثحلد  ة

ـــاال ـــ لال م ـــذثلث ه ـــحللت  حلال تلمل ـــة لث  ـــةلمع م ـــ مل م   ـــهحل ل  ـــةلمق  ـــذثلث ته  تلستلمل رث 

ــةل ــع  لال رلته   ــ  لث   ــةلث   ــدععلمحلا  ــللت ــةلث رةلم ــهال  ــغه لتق ــدلثذلميلال   ث ر لث،د 

ـــال ـــدال لالا انـــا ل ق ق ـــال غ ـــ ملحلاـــا ل هي عم ـــةلال ـــةل ا ه   ـــ للال   س ـــةلرتكلل   ملةسنـــةملةلث عام

ل.283نية اتلثح  ث ملث حل ل  ول  رل  دث

ــاالث ؤل ــةل   ــعل  ــةلث تعا د  ــ ملثحل   ــلل ث  ــدلء  ــ لم ــةل  ــه لث تجا   رنــذثلن ــهتلث عق

ل.284  اللث تدععلث تن ع ل ته هيدا

تــ ثالث عقــه لث تجا  ــةلر ــرلمنــاتميلمعــدمل نيــة المــلل ــ  ل عــصلث د اــابلر ا غــالمــال ــ لث 

ـــةل ـــه لثامنهت   ـــذرشلث عق ـــالال رل   ـــدا ل د ـــالت م  ـــدلث ؤل  ه د ـــنلث  ـــ  لث تعا  ـــال  ـــة لمف ث دم 

ل.285تت سللث نر لث عامةلملةعقدلرهقهللرث  ثمابلث      ل    قةلمهمدم
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ــةلال  ــغ لال رــمهل"ــلك ةل ــه لث تجا   ــا هتلث تجــا ميلرمــللعــال لث عق ــدا ل ا ق ــاول ــنلماتق  م

ــا ه ــللث ق ــا ملم ــمكلث  ــابلثيللحي ــةلثح  غ ــلله   ــ للم ــنلث  ــة ل ع ــد ل نــ ةل ام ــللل334تلث  م

ــنل ــ لءنه ــال  ــا لث  ــلك ةل  ــ ل غ ــللتم ــ لال جتلم ــحللث ت غ ق حلال تلث هث  ــا مللث  ــةلث تج مدر 

ــدمل ــةلمع ــه لمنهت   ــةلال  ــغه ل مكــةل عق ــذرشلثو عــ مل نــ ةل ام ــة ل د ــه لث تجا   م ــمته لث عق

ؤل ـــهتلث  ــلك ةلن ـــدعلث عســـعلنيــة الث ـــ ل ــه لث عقـــدلث تجــا مي ل ر ـــدل عـــ  لث  ــ  لث 

ث تجــا ميلل ــالتــه  رشلمــللر ــهالج   ــمغةلملةغمــه لث ــ ل ــدلتت ــساا لر  لملةه ــ ل لمــاةل

ؤلث عقدلملةتر ردلملل تهثرش لرث ت   لمللمقا  اتة ل.286ث مث لث عل  دعلث   ه لث 

 اــا.لث  ث ــحللمــللرملــذثلمــال م غــرل ــنلث عد ــدلمــللث عقــه لث تجا  ــةلث م ســةل لث  ــا لث ل

ــا م ــةلث تج ــال الهــنلال تلث ـنـ لل287مدر  ــةلم ــعلال   ــه  لعا ــة له  ــدلث ت ــالمق ــلل  ا ــ لم رث 

لمللث قا هتلث ذ ه .ل2-544ثنيمتة الث  اا ةل لملذثلث عقدلمللعال لث ا مل

مل  ـــللث  ـــسث لثذلميل غقـــ لم  رمـــا لملـــهلمـــال غ عـــةلث  اا ـــةلث قـــ  مل لث  ـــا لث ـــا 

لث ذ ه م؟

ل لمقدلث ته  ل غ عةلث  اا ة-2

 تجــا مل ــا تلو ــمعالمقــدلث تــه  ل ــدمل ــد مل ــا  لمــللمدر ــةلثل2-544 غقــالملةــع مل

لملةتجد د لر رلمنهتميلحيد ل ه  ل التم   و.

ــر ــةلر  ــه  لرتا  ــدلث ت ــمعالمق ــ لال تلث ـنـ لال ر ــ لال تل  ــا م ل ت  ــذرشلث  ــال لمل ــللع لم

"ـــ أ لخبنـــهعل غ عـــةلمنـــهتميلحيـــد ل ه ـــ ل ـــالتم  ـــ  لر لملـــذثلثح  ـــا ل ـــدل  ـــا لث 

لث  اا ةلث ق  مل لث  ا لث ا ملث ذ ه م؟

                                                           
 .28محمد المقريني، مرجع سابق، ص - 286
ن لم نقل أغلبها، ويتعلق األمر بعقود الرهن دون التخلي عن الحيازة، عقود الوساطة، العقود إ- 287

 البنكية....إلخ.
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ل عغـــا ملال ءـــ   لملـــعلث  ـــلك ةلث منـــهعل ةهيـــال لث  ـــا لث ـــا ملث ـــذ ه ملتل"ـــلك ة

لث  غابلال ال"لك ةلث عقا  لال ال"لك ةلملل ه لالعء ؟

ـ ابل ـ ل ــةل لث ت ـ تلث عــطلث  ــ رللملة ــلك ةلحي ــلر    ــال لثمتغا ملــالينـ ث 

ــ ــة لال م ــممدملالث قا ه   ــةلال ني ــد ملرمامه  ــر  رث لرر ــا  لماع ــهال  ــالث هثنيــحلل اق الث  ــلك ةل لمعمامل

 دـــالث ـنــ لتتجـــار لم ـــر ةلث نـــملةل ت ـــمتهم لال   ـــالم ـــا علال ءـــ   لر ـــللملـــذثلث عـــطل

تل ـــاب لث  ـــ لالاجتامل ـــالث ت ـــا  ل لخمتة ـــمع لت ه مل ـــمهلر  ـــةلث  ـــلك ةلال ر ث هثنيـــحللتت ـــ ل  

ل.288 لث عقه لث تجا  ةل الهنلجتد دلملذرشلث ه ا  لث تقة د ةلملة لك ة

مـــد ل رنيـــع الث ؤل د ـــدل غ عـــةلث  اا ـــةلث قـــ  مل ل ـــعلمقـــدلث تـــه  لر مـــاول ـــنلث 

ــا    ــدلث  ــسر  لث ق  ــحللال م ــالم ــ لمتلث   ثؤمل ــا البلث  ــلك ةل289ث ق ــنلال تلث   ــدل   للمتلث تر   

 ل ـــا هتلثو مـــع ل نـــ ةل امـــةلرلث قـــا هتلث تجـــا ميل نـــ ةلعا ـــة ل ل عـــدل دـــالتكللث  دـــهال

ـــا هتلث ـــد  لث ـــعلال تلملـــذرشلثو عـــ ملحلتت انيـــ لراـــا لثو مـــع  لث ل تقة ـــدميل لث  ـــا لث ق

لتكللال تلثو م ل تعةرل  ثر ل ا ه  ةلىل تةلرر ع ةلث انا  ةل ا ة.

ــةلال  ــغ لملة ــلك ةل لثجملــا لث تجــا مي لر ــا  ليــ ميلمــلل ــة ل ا   ــةلره ــ لث  ق ــعلال   ر

ــــةلث  ــــرلرس  ــــال تهق  ــــ تغمللال نياني ــــةلرلن ــــدلث تقة د  ــــةلث قهث  ــــةلر تلث  ق ــــامالبلث تجا   ع

رالا سامـــات لرج تـــايلل ـــا تلث  ـــلك ةل قـــرلث  ـــ ةل لث عـــامالبلث تجا  ـــة لو تـــالن ـــدعل

تـــ ثالث ت ـــ ابل تـــ ثالث نـــ قاب لرمـــلل   ـــعلتكل لثمـــا لث عقـــه لثامنهت  ـــةلث ـــ لن ـــدعلث  ث 

ــا  ــصلث غ  ــعلال تلث   ثميل ع ـرة لر ــةلملةنـ ــابلث ا   ــدلثحت ا  ــعل عق ــة لرتعج ــةل لث قا ه   بلثح   ثم 

ـــا بلن ـــ لمـــلل ـــةل ـــ لال تلملـــذرشلث غ  ـــدثر دا ل مل  ث  ـــت دثب لمـــلل"ـــر  ةلال تل  ـــدعلت

ــةل ــنلث  ق ــا  ثل  ــمعلم ــلل ــةلال ءــ  ل ا  ــلك ةلتعت ــدملثو  ــ ث  لم ــابل  ا  ال ءــ  ل"ــدا ملث  غ

                                                           
في الماستر  لعيد توبس، العقود التجارية بين الرضائية والشكلية في القانون المغربي، رسالة لنيل دبلومب- 288

عية السنة الجام عياض، مراكش،-قانون األعمال، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة القاضي

 .98و 97، ص2016-2017
 راءها مع نائبة رئيس المحكمة التجارية بمكناس )أنظر الملحق(.مقابلة تم إج- 289
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مــــاتلرالا سامـــاتلجمتغا ملــــال ســــ لثحلقـــهل لرن ــــ لث ــــ  لث     ــــل رتعـــدل ــــع ل   

ل.290 ام  لرعلال تالح مةلح عا لث ت  اب لر تلالا  ثمابملة  ا لالا انا ميلرالا

ـــع لل ـــ رميل ال ني ـــا  لثذلميل  ـــ  ل ا ت ـــ للر    ـــالغ ـــةلال  ـــغ ل د ـــهال ا  اا  ـــنلث عس ر 

ــةل ــغ التلج   ــمغةلملــهلال مــ ل ــدل ــاق لر ة  ــ ث ل ــ ثولث  ــرث ر ملالا انــا  ة ل نــغ لث   ا تل 

 ـــنللللث قا ــ ابلث قا ه  ـــةث  اا ــةل لاـــا لثو مــع لال  ـــغه لرتا ــةلمه ـــةل النيــمت ا ملمـــ

ل.49.16غ ث لث  اا ةلث ق  مل لث  ا لث قا هتل

مـــللعـــال لمـــالنيـــمغرلل ـــللث قـــه  لال تلث  اا ـــةلث ـــ ل ـــال ةهيـــالث ـنــ ل لث  ـــا لالل

مـــللمدر ـــةلث تجـــا م ل   ـــ لت اا ـــةلث عقـــا  له ـــعلحل  تـــ ل ـــنلية دـــال  ـــالتلل544-2

  ــةلث قا ــةل ــ لث ــه للرث ــه لل  ــة لر لث عقــد ل ــعلتغقــ لرنيــم  لح  غــابلث عال ــةلث قا هل

ــةل ل ــعل اهيــالال  ــالرش.لر ــنلث عســهال ــا تلث  ــ ث لث  اا    ــحللثو هــهث ل ق ــرلثو ملــدث لث  ــا لث 

ـــدل ـــللعـــاليلث ؤلتهه  ـــدللثذلميل  ـــع لم ـــةلث ـنــ لث،د  ـــحللته  ـــاىشلم ـــه   ل  ـــدلث ت مق

ــة ـ ابلث قا ه   ــ لث ت ـ ــةل ــنلخمتة ــا تلث ـنـ 291ث  اا  ــغعصل  ملــد لجو نيــا لل لره ــ لث 

ل.292مللعال لث   ث لملذرشلث  اا ةلث ؤل عتلثو مللرث تهث تلث تعا دميل  لال   ث لث عقد

ـــةل ـــدلمتلث تمنـــ ال ـــنلمنـــهتميلث عقـــدلرتكللنـــد لتهه ـــدل ؤلال   رلجتـــد لثح "ـــا ملث 

ل.ل293مقا  ابلمقدلث ته  لرث ت د عل نلثح  ث ثبلية ةلث  ث  ةلرث هث غة

لج   مغةل عقدلث ته  ىل  ا:لث "أ  ةلث ت   علل

ــدل "ــأ  ةلث ت ــ  علج   ــمغةل عق ــذثلثح  ــا لث  ــدلت ــ ال لمل ــد   ــه  لرم ــلث ت ةلث   ثم ت

ل     ث ؟

                                                           
ية ربي، مطبعة مكتبة دار السالم، الطبعة الثاننون الشركات التجارية المغلحسن بيهي، الشكلية في ضوء قا- 290

 .21، ص2007
 كر على سبيل المثال، ما يتعلق بعقد الكراء التجاري أو الكراء السكني أو المهني.ونذ- 291

292 - HAMDINI Adib, ouvrage précité. 
 نتاجية، مرجع سابق، دون بيان الصفحة.تقرير لجنة القطاعات اإل- 293
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مــد لث ته ــ ابلث نــا  ملمــلل،مــةلث ت  ــم ر ل ــا تلمقــدلث  ــارمةل ث تــه  تل ر لث 

تثل ةـــ لال  ـــ ث لث عقـــدلال رلال مـــديفلتكل لتكللال تلث  قـــ ملثو رؤل حلث   ـــ لرث ـــ لث ت ـــ  علث 

ـث  لممـــدمالمـــد بل ـــنلر ـــةلثحل ـــلثحت ا ـــابلرث ـــ  ثبلل127مـــللا مـــللمدر ـــةلث  ــ

ثها ــعةلملةت ــ  ع ل ا  ــةلحل ه ــدل لملــذثلث تعــدث لث ــهث  ل هيــالمــال   ــدلث   ثم ــةلن ــ  علمقــدل

ــةلر ــرلث  قــ ملث  ا  ــةلمــلل  ــفلث ــا ملل ــللن ــ  علث ــ  ثبل ــ لث  ــا ل ث  ــارمة ل ــ لال  

تثل  اهيال لث  ق ملالارؤلث  ل.294ة لتكللث  ث لث عقدث 

م ـــاولمقـــدلث تـــه  لمـــللثه ـــه ل هث  ـــابلث ت ـــ  علنيـــممع فل ر ل  ـــ   ل ـــا تلث 

ـــالل"ـــ ل ـــنلم ـــمته لن ـــ  حللالانيـــت  ل لملـــذثلث ق ـــا  لرال   ـــالني  ـــايفل ل ث  ـــاجل 

لملةسقارحبلث ه مةلعا ةلممدمال معالث عقدل قا ع.لث عقدلج   مغةي  صلنلك ةل

ل لث  ا لث قا هتلث     ىل  ا:ل"لك ةلمقدلث ته  ل

ــ ملثو رؤلل ــالملة ق ــه  ل غق ــدلث ت ــةلمق ــالرتا  ــ لال    ــدلال ر  ــا هتلث     ــل ق ــمغةلملةق ج   

ؤلث  قـــ ملث  ا  ـــةلمـــلل لمـــللمدر ـــةلث تجـــا ملث     ـــم ةلR123-295168مـــللث ـــا مل رثنيـــت ا ثلث 

  ــــفلث ــــا م ل ا ـنـــ لث     ــــلال ر ــــ لال تل  ــــ لمقــــدلث تــــه  لث ؤلم ث ــــحللث هث قــــةل

 .L123-11-2963ث منهعل ةهيال لث  ا لث ا مل

ــت ا ثل  ــا مي لثني ــه  لج  ــجعلث تج ــدلث ت ــد لمق ــ ل" ــعلال ر ــ لث ـنـ لث     ــلال تل  ر

ــــا مل ــــ ابلث  ــــا هتللR123-297169ث ؤلمقا  ــــللث ق ــــس ةلم ــــحللثمسلال رلث ت  ــــذ ه لرتكللم ث 

 الا ام ةلرم ث حللث ت   علث     م ةلج   مغةل  جعليه  لملةسقارةلث ه لل  ا.

                                                           
 .، مرجع سابق67يق المتعلقة بالسجل التجاري، التوصية المقدمة بمناسبة السؤال رقم توصيات لجنة التنس - 294

295 - Article R123-168 « Le contrat de domiciliation est rédigé par écrit. Il est conclu 
pour une durée d'au moins trois mois renouvelable par tacite reconduction, sauf 
préavis de résiliation........ » . 
296 - Article R123-168 «Le contrat de domiciliation mentionne les références de 
l'agrément prévu par l'article L. 123-11-3. ». 
297 - Article R123-169 «Le contrat de domiciliation prévu aux articles R. 123-167 et R. 
123-168 est mentionné au registre du commerce et des sociétés, avec l'indication du 
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ؤلال تلملـــذثلث ته ـــةلثذلميلثموـــدرشلث ـنــ لث     ـــلمـــللعـــال ل"ـــد  لرجتـــد لثح "ـــا ملث 

مقـــدلث تـــه   لملـــهل ل ا ـــةلثو مه ـــة لعا ـــةلمـــلله ـــ لتهنيـــم حلل  ـــاللثح "ـــدا لرث  ـــالال

ــ ــ ثو غ  ــالال تل  ــعلال    ــال ر م ــةلرم ــذثلث ته  ــ    لمل ــ لث   ــةل  ــةلث  ث   ــةلث عال  ــا لا ل   ع رشلثم

لملل   لث ن لث   و.

لث  ق ملث  ث عة:لث عل لمقدلث ته  

ـــه لل ال رحتل ـــا  ـــ ثالث  ـــعل ـــ لث  ـــمغةلملةسمل ـــا لثاو ـــالج    ـــذثلثح   ـــ ل لمل  ثال تع

لث ه لل  ةل ىل  ات.

لال رح:لج   مغةلملةسه ل

ـــايللال نيانيـــا ل  ـــللث ل ـــعلث  ـــ ثالج   ـــمغةلملةســـه لل لال  ثولث قا  ـنــ ل ت ـــعل ـــعلالا 

ــا مل ــا لث  ــه  ل لث   ــدلث ت ــةل عق ــدلتع    ــمللل ل نــلث ؤل1-544مم ــا ل ق ــه ل لرال " ــ ثالث  ث 

لث ؤلالا  ثالثهاعلج ه لل  ة.

ـ لث ؤلالا ــ ثالث  ث ــحللث ؤل "ــا ملث ـن هلملــث ــه ل لررــعلنيــمغق لثح "ــا مل ــا تل ــدالث 

مقنـــه لمـــلل ا غـــة لتكللال تلمقـــدلث تـــه  ل ـــدل  ـــهتلمقـــدلمعار ـــة لر ـــدل  ـــهتلمقـــدل

للتمعم .

لىل  ا:لج   مغةلملةسه لل  ة

ــةلال ر ــ لمقار ت ــال لر ــحللمق ــعلال نياني ــه  ل و  ــدلث ت ــةل لمق ــه لل   ــ ثالث  تلث  ــ رشللث  مق

ــدلث نــر لث ت ةغــةل  ــةل  ــعل د  "ــا ملث ــه ل لر ة ــةل ا    ت 2لث ــعل الا امــ ل ملــللث 

لت.1حل دل دث ةلملل د دل غ عةلملذثلث عل 

ل

                                                           

nom ou de la dénomination sociale et des références de l'immatriculation principale 
sur un registre public de l'entreprise domiciliataire.». 
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لقدلث ته  م غ عةلث عل ل-1

ــا مل ــال لث  ــللع تثلستلث ـنـ لم ــا لث ؤل1-544ث  ــدلال " ــمغةل  ــه   لج    ــدلث ت ــعلمق ل 

"ــا ملث ل ال ــ ثالث ــه لل  ــة لر تعةــرلثو مــ ل ه ــحللمقــ لمقار تــةلال رلمقــ رشلالا امــ ل ملــلل

ــ ــةلل لحي ــه ل ل ا   ــ لثث  ــرل لث ق ــاللثحل ــ ثا لال ميل   ــذثلالا  ــسهتلمل ــدلم  ــاعلد لج تملد  ه

لج قارةلثذلميلال "ا لث   ةلث ن ل لث  ا لث ا ملث ذ ه م.

ر ة ــةلمــللعــال لملــذثلث تع  ــ ل ت ــ لال تلث ـنـ ل عــعلمــللمقــ لث قــارةلال رلث قــ ل

   لالا امــ لال نيــا ل ــعلمقــدلث تــه   لممــال قايضــلث ه ــه ل عــصلث يشــول ــنلث تعــا

للح "ــأ  ةلث عقــا ل لث تغا ــةل قــ لث قــارةلتل  ــعلث ت ــ ل1-1ث قدمــةل  ــر تلملــذثلثو عــ ل 

لت.1-2 

لال رلث ق لالا ام لمق لث قارة-1-1

 قنــــدل ــــه للث نــــرةلملــــهلث ــــأتلثذلميلتتهث ــــدل  ــــةلال  ــــ ملن ــــم  لرث  ث مل      

تلثذلميلنيـــمت   ل  ـــةلث نـــرة لرملـــهلحيـــد لالاءانـــاعلث ـــ ثولملةسهمكـــةلث تجا  ـــة لرث ـــأ

ل.298ث   ثوثبلث ق د

رــــعل قنــــدل ــــةلث ــــأتلث     ــــلملةسسني ــــةلرثذلميلتتهث ــــدل  ــــةلثح  ث ملث  عة ــــةل

ــرة ــرةل299ملةنـ ـــه للث نـ ـــارةل  ـــدلم ـــ لث ق ـــ لال رلمق ـــا ق لالا ام ـــهال  ـــنلث عس – لر 

ل.300رملهلث أتلث     لملةسسني ةل-ث قارةل ن ةل امة

لملةت ـــ ث لث ؤلمانيـــمغرلت ـــ رشلخبنـــهعلمقا  ـــةلرل ـــللث   ـــه ل لملـــذثلثح  ـــا  لت ـــا  

لث ق لالا ام لال رلمق لث قارةلج ته  .

                                                           
ث، العدد المزدوج الرابع عشر والخامس عشر، كات، مجلة البحورشيد عثمان، الشخصية المعنوية للشر- 298

 .65ة األمنية، الرباط، ص، مطبع2015-2016
299 -Jérôme Bonnard, droit des sociétés, édition hachette livre, 11e édition, 2014, 
page 75. 
300 Dominique Legeais, ouvrage précité, page 168. 
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ل لثهاعلج قارةث عقا لرث ق-2-1

ــ لث تعــا    ــا ملمــلل  ــا لجتــا ميل301مــلل  ــةلومغ ــ لم  ــ لمقــدلث تــه  ل ه  ــ  للث   

ــا  ــنلث عق ــهتلل  ــةل   ــا لرحي   ــذثلث    ــ ثر لمل ــا  لثذلميل  ــارةلث ت ــ ثل ق ــةلمق ــه لح  اما مه 

ــ رشلالا امــ لثذلميل ــا  لال رلمق ــارةلملــذثلث ت ــ لمق ــدلملــهلمق ــدلث تــه   ل ــعلث عق ــدلملــهلمق مق

"ا ملثوعء  لل ث ه م ت.ل ندلثياترشلده للخمتا و. ل  عةل ملللث 

مــللعــال لملــذثلث تع  ــ لل ــللث قـــه لال تلعا ــ ةل  ــا لث تــه  لتــتجنل ل ه ـــةلل

ل.ل302عدمةلن  ل نلث عقا  عتمعل

نـــذثلث نـــد لث ؤل ـــ الثح "ـــأ لث تـــايل:لال حل  ـــ لل303غـــاه  ر ـــدلتملـــ ل عـــصلث لل

ــدل ــللال19ث غم ــا م لتعا  ــاللر تا  ــالل6م ــةلث تج ــللمدر  ــحللم ــا.لث  ث  ــللث  ا ــامللم رث ق ــرشلث  

ــدلل ــةل  ــا لل3مــحللال هــأالث غم ــةل  ا  ــةلث عقا   ــ لحلتعتــمعلث  ــا  ةل لثو     ــا ملث  مــلل  ــفلث 

منال  ا لمد ؟ لجتا ميلرث 

ملمــا لال ميلتمــا ص لو تللال  ــةل ــ فهــعلمــللملــذثلث ت ــاؤ لجمتغــا لر ــدلال  ــا.لث غال

ـــ فل عقـــدل ـــ ثول ـــ  ل ـــنلث عقـــا ث تـــه  ل تلستلر ـــه لث عقـــا لملـــهلرضر ميل ع نيـــة  ل لرث 

ـــا   ـــدل لو تلث ت ـــه بلث عق ـــللم  ـــا ميلرم ـــة-  ـــا ةلث تج ـــه لل   ـــ لمقل-ث  ـــولمق ـــةل ق ار ت

للرخيننةل رثذلميل عتمعرشلمقا تلملةسقارحبلرث تجا لثوعء  لل 

تلمقدلث ته  لملهلمقدل  ثول  فللل منالمق لمقارةلث ه لل ل للث  ل ة.ث عقا لرث 

ـــ ل ـــعلال نيانيـــال لمق ـــه   ل و  ـــدلث ت ـــه لال تل ـــعلمق مـــللعـــال لمانيـــمغر لل ـــللث ق

مقـــارةلث ـــه لل  ـــةلال رلمقـــ رشلالا امـــ  لر ـــ فلث عقـــا لثذلميل  ـــمت دمةلث ـــه لل  ـــةل ل

ــ ل ــذث لحل    ع  ــدلال ــال لتكلل ا عق ــ لع ــهلستلثو م ــةل  ــة لو   ــ لمقار ت ــللمق ــه للم ــ لث    

ــ ث ــدل  ــالمق من ــه  لرث  ــدلت ــةلمق ــا لال   ــنلال ني ــهتليل  ــاةلحلن  ــذرشلثحل ــه لل لمل ــ لال تلث  و ل 

                                                           
 تجارية في التشريع المغربي"، مرجع سابق.المتواتر للمادة الإلهام الهواس، "بعض صور التطور  - 301
 .نفس المرجعم الهواس، "بعض صور التطور المتواتر للمادة التجارية في التشريع المغربي"، إلها - 302
 لهام الهواس، "بعض صور التطور المتواتر للمادة التجارية في التشريع المغربي"، نفس المرجع.إ- 303
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 مقـــ لث قـــارةلال رلث قـــ لالا امـــ ت لرج تـــايللل304 ـــاله ابلرثنيـــعةل ـــنلم ـــمته لث ـــع

ــ لاــ  ل ــعلخمــات مل ــعلث ق ــ لجتع ــد  لث نــاله ابلث  ــ لحلتتع ــالث ق ــ ل ت هد  ا نــاله ابلث 

عل ـــعتلم ثنيـــمتةدالملةسقـــارةلث ه مـــة ل ـــال  ـــسلل دـــالممـــهثتلت  ـــدميلرنيـــ  ق  ةلمـــللال  ـــ

لرث تهث علمحللثو غ ا .ل

تثلستلث قــ لالا امــ لال رلمقــ لث قــارةلثذلميل نــعل ة ــةلث قــارةلث ه مــة لخيه دــال رث 

ــا تل ــنلممــهثتلت  ــدمي ل  ــالثحلنــه ل  ــال نياني ــذرشلثهــدمابل ــ لل مــال     ث تر   ــدل ة ــةلال تلمل

ــا تل ــةل  ــ و لر ة  ــد رشلث ـنـ لث   ــدلم ــغعصل  تلستلث  ــ ث لرث  ــاللثو   ــحللحت   نــه ملري 

ــ ل ــرلثو م ــه م لعــدمابلال ءــ  لر تعة ــنلث  ــ لل  ــلل"ــر تالال تلتع ــةلم ــه لل   ــارحبلث  ث ق

"ا  ا لث ق االج  ا دملث اني  ة...ث   ل.305 ه حللث ت داثبل ملللث 

لث ت ةغةل لث عللث نر -2

ــد لل ــةل ــعلث عق ـر لث عام ــدلمــد لث نـ ــه لعــدرشل  ــابلرث عق ــا هتلالا  ثم ؤل  ج   ــه لث 

ــه ث ــا لرمه  ــا لمم   ـر ا لمع م ــهتلمنـ ــر تل   ــةل306رتكلل  ـر لث عام ــذرشلث نـ ــ لمل ؤل ا   لرث 

ثنيـــمتة الم ث ـــامل ه ـــةلمـــللل89.17ثها ـــةلج ـــع ل ا  ـــةل ل ـــعلمقـــدلث تـــه  ل ا قـــا هتل

لا ةل لث علمه ه لث عقد.ث نر لثه

ـــلل ـــةلم ــ ل ه  ـــ  لث ـن ـــدلث" ـــةل ق ـر ر ة  ـــهتللث نــ ـــارةلرثذلميل   ـــ لث ق  لمق

مــللل8-544مه ــه الملةتــه  لرــعل ت ــ لمــللعــال لث غمــدلثو ر لمــللث  قــ ملثو رؤلمــللال

ـــابل ـــةلرضر ملوث  غ ـــه لل   ـــعلال ر ـــ لج   ـــمغةلملةس ـــا م له  ـــةلث تج ـــةمدر  ـــالبللمة   ث 

ــا " ــه ةل ملــللث  ــ ثول دــذرشلث ه  ــنلمقــدل  ــه للال رلث تــه  ل  لث ــالبلث تجا  ــة ملث  ــ الث 

                                                           
ل األول، وذلك بخصوص الشأن الفقرة األولى من المطلب األول من المبحث الثاني من الفصأنظر بهذا - 304

 ل عملية التوطين.دراسة العالقة ما بين المقر االجتماعي أو مقر المقاولة والمقر الذي حصلت المقاولة من خال
305 - Marianne Chironnier et Géraldine Binquet, ouvrage précité, page 22. 

 وما بعده من قانون االلتزامات والعقود. 57أنظر بهذا الشأن الفصل  306
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ـــ ل ـــةل تع ـــلل ا   ـــذ ه ملمه ـــه ل مل ـــ لث ـــالبلث  تثلس  ـــهتلمه ـــه ل ـــ .لرث  ـــ لحلن  رث 

لث تمن ال نلتكلل لمقدلث ته  و.

ـــةلال رل ـــا تل ت ـــ لال تلث عقـــا لث ـــه لل  ـــةلل ـــللال تل  ـــهتلممةـــهسلملةســـه لل   ر ة ـــةل 

ــة ل ل ــلل    ــمتر   ثلم ــهتلم  ــ لال تل   ــعل  ــدلال تلث  ــا م  ــالملةتج ــةللخمنن ــه لل   تثلستلث  ث 

م ـــمتر   ث ل ـــ لال تلمما نيـــةل  ـــا لث تـــه  ل ل ـــالبلم ـــمتر   مل  ـــ للمما نيـــةل  ـــا ل

ــةل ــال  ــ للثحلنــه ل ــنلمهث ق ــع  ل لث ــع لم ــ لث   ــا لث  ــدل م ــهميل ــنلت   جتــا ميل 

ــاكللثو ل ــ لال تلم ــةلث ـنـ  ل لم ــمال ة  ــا ل  ــهلم ــس  لرمل ــا لث  ــ ميلملةعق ــا ميلث   ــعلث تج  

تثل ــاال ت  ــ ل  ــا لال  ــللث تجــا ميل رتلمهث قــةلث ــاكل ل ــا تلملــذثلثو عــ لل  ــةل  ــصل ث 

تثل ـــمعلث  ـــ ميلمـــلل  اـــةل ل307ث تجد ـــدلمقـــدلث  ـــ ثول رتل   مـــةلمـــللث تعـــه ص  لما ـــدثلث 

ل ة ــةل ثعــعلثو  ــعلث سمــهالي ل ــنلال تل ــ لملــذثلثح   ــا ل ل مــالس ــث   ــا لثحلــاةلث ؤل

ل.308  حللثو ههث  ل ثععلال  علحل تعد ل ال ةلال "د 

ؤلال تلث ـنــ لث     ـــلستلال رـــمهل  ـــةلخبنـــهعلار لث ـــعلثذلميل رجتـــد لثح "ـــا ملث 

لـــا  ل  ـــا لث تـــه  ل ـــنلم ـــمتهثرش ل قـــدللم ـــحللمما نيـــةل  ـــا لث تـــه  ل ل ـــعلمعـــدل

ل.309ث   طلث     لال رل علماعد لالانيمتععحبلرل 

ؤلث ـــا مل ـر لثو ءـــ  لثذلميلث"ـــ  دالث ـنــ لثنيـــت ا ثلث  عل لث ـــلث ـــذ ه م مـــللث نــ

ــه   ل ــدلث ت ــه لمق ــه ل ــ مه  ــالبلمه  ــهتلملــذرشلث  ــالبال حلن  ــ لث  تلس  ــةلث  ــعلال   ل لر

لث ذ ه ملمه ه ل ملل ل ا  ةل تع لث تمن ال نلتكلل لمقدلث ته  .

                                                           
 .141مرجع سابق، ص زهير نعيم، - 307
الحاالت  :" ال يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل اإلفراغ في49.16من القانون  8نص المادة ت- 308

 اآلتية:

1........ 

ه في إرجاع ن موافقة المالك، ماعدا إذا عبر المكتري عن نيتذا قام المكتري بتغيير نشاط أصله التجاري دوإ-3

، داخل أجل الحالة إلى ماكانت عليه داخل األجل الممنوح له، على أن يتم هذا اإلرجاع، في جميع األحوال
 اليتعدى ثالثة أشهر........".

309 -Article L121-11-2 du code du commerce française « l’activité de domiciliation ne 
peut être exercée dans un local à usage d’habitation principale ou à usage mixte 
professionnel ». 
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ـــا ميلجو ل تلث دـــد لثو نيـــاق لمـــللملـــذثلث نـــ لملـــهلت  ـــدلث  ـــ ل  نيـــا لث  ـــرجلث 

ت تـــ ل ـــنلثحل ـــ  لرث ـــ لمـــلل"ـــر تالث تـــر   ل ـــنلية ـــةلتـــه  لث قـــارةلر ـــنلثنيـــمو ث ل

ـــهتل310  ـــا دا ـر ملث تمنـــ ال لمقـــدلث تـــه  ل ـــنل  ـــةل  ــ ـــ ثالث ـــه لل    لرـــعلال تلث  

ــةلملةسقــارةلث ه مــةلر عةدــال ــنل   ــةلمــللال م ملــالخبنــهعل ث ــالبلعا ــعةلملةــ ملل ل هيــالهع 

ل ةلث قا ه  ةلملةسملالبلمه ه لمقدلث ته   ث ه عل

ـــع مل ؤلث نـــ  ةلثو رؤلملة ـر لثل8-544رجتـــ لثح "ـــا ملث  ـــللمنــ ـــا هتلم ـــرلل89.17 ق  

ـــةلث ـــالبلث ه ـــه ةل ملـــلللث نـــ لرتكلخيـــالملـــذثل ـــابلمة   ـــايللوث  غ  ـــنلث  ـــ لث ت

ــةل ــذرشلث ــالبلث تجا   ــ ثول د ــنلمقــدل  ــه  ل  ــا ملث  ــ الث ــه للال رلث ت "  ــهتلرث ــ لحلنث 

لو.مه ه ل ملللال رل  

ــحللثنيــمتعع لث ــل ــةلال تلث ـنـ  لستللم ــللعــال لملــذرشلث نــ ا ةلث قدل ــال الهــنلم البلمف

 لتـــه  لث قـــارحبلرث ـــ لنيـــهثولس ـــ لمه ـــه ل ـــ لال رل ملـــل ل  ـــلل ل ـــعلث نـــ ا ةل

ثحلا  ـــةلن ث ـــحللمـــللملـــذثلث مـــحللج   ـــمغةلملةسملـــالبلمه ـــه لث ـــ ملل لرث"ـــ  ل قـــمللال تل ـــ ل

لكلل لمقدلث ته  .ث تمن ال نلت

ـــه  ل ـــللت ـــةلم ـــةلث ا   ـــةل  ـــمودل ا دثت ـــه لل   ـــهتلث  ـــمع لثو نيـــاقل لتكل ل  رث 

ــ ثولث ــعلمه ــه ل ــاللــعل ت   ــةلنأ  ــ لث ــ ملللث مــا لمــلل  ثو غ ــا لث ــ لن ــ لمــه  ثلما  

ل.311م ثرةل  ا لث قارةلث ه ه ل ناههبال ر تل  هتلمه مالممدرش

ــا ملث ل ــا تلث   ــها ل  ــنلث عس ــل ل ر  ــهتلمه ــه ل مل ــ لن  ــمت دثالث ــالبلرث  لـنـ لثني

ـــا لرتكللعا ـــةلمـــلله ـــعلن ـــ  حللالانيـــت  لمـــلل ـــه  لث قـــارحب ل عتـــمعلال مـــ لث  ا   ت

عـــال ل  ـــحللثو "ـــ اعلث ؤلالانيـــت  ل لاـــا لث تـــه   لرملـــذثلمـــلل"ـــر  ةلال   ـــالال تلحي ـــ ل

 ث   اولث قارحبلر  ا دملال نل دث ةل  ا دا.

                                                           
 .14سابق، ص تقرير لجنة القطاعات اإلنتاجية، مرجع- 310
 .14ع، صجتقرير لجنة القطاعات اإلنتاجية، نفس المر - 311



 

  

املسؤول ذ. حممد القامسياملدير  –سلسلة لنشر األحباث العلمية املعمقة   108 

 

ية على ضوء القانون  92العدد  القدريللباحث محمد   89.17من سلسلة أبحاث قانونية جامعية معمقة بعنوان توطين المقاولات التجار  

ثح  ـــا ل تعةـــرل ـــد ل ـــهث لثنيـــمتعع لال رلم ـــا رةل  ـــفللر ـــدل  ـــا لن ـــاؤ ل لملـــذث

ـــ ل ـــ لالا ام ـــةللال رلث ق ـــارةلث ه م ـــاعلج ق ـــ لثه ـــه  -ث ق ـــعلث ت ـــدملل-  ـــ  ل  ـــلل  م

لمقارحب؟

ــلل ــعل   ــدم ل  ــارةلرثم ــه  لمق ــنلت ــه  ل  ــةلحل قا ــلث ت ــةل ا   ــصلث  ق ره ــ ل ع

  ـــفلث  ـــر ةلمـــلل لرـــعلال تلث ـنــ لال رـــدل ـــنل312تـــه  لمقـــارحبل د ـــدمل ل  ـــفلث قـــ 

رث ـــ ل ـــاول لث  ا ملـــال ـــنلال  ـــةلو ـــه لكلل ـــالتثالال رلثمتغـــا ميلل3-544عـــال لث ـــا مل

ـــ ل ـــ لالا ام ـــارةلال رلث ق ـــ لث ق ـــةلمق ـــ  لال رلرسة لث  ام ـــ لال رلال ميل  ـــ عل   ـــالبلن   ل 

 و.م   لمحللمقارةلال رل دملمقارحب.....

عىل لث عقدلرث  ثمابلرهقهللثو   ث لع لال لرس تلث عقدلث  ة لث  ا :لال

ــللمثل  ــ لل عىل ملــا لرم مــع لال ــرلث  ــذملالمــلل    ــه لملــهلتم   ــللث   ــاولث عق تلث دــد لم ث 

ل.313ملذثلث تم  ذلثمادث ثل غ ع ال ت ا رلث  ث الث عا د ل

ــاللث  ث ثبل ــهلست  عىل ثل  ــ  ة ل د ــدلال ــر تلملةعق ــذثلثهنــهعل  ــةلن ــةلث تقة د  رتقيضــلث م   

حلال   ث ــةل رتل ــ يف لرمــللمثل  ةتملد ــدلثو "ــ اعلث ــ تغ  لج عقــدل تعــ ل  ــالحل ةــ الث 

ث عا ــد للمــللثو غ ــا  ل ا عقــدل  ـميل ــنلال   ث ــةلرحل ــرشل ــ يفلثذل ــلل  ةــهتلال  ا ــ لمــلل

ل.314 ث  ملالا  ثمابلث تعا د ة

تثلستلمقـــدلث تـــه  ل  تـــ لال نيانيـــال ر ة ـــة لرمـــللعـــال لمانيـــمغرلل ـــللث قـــه لال  ـــةلث 

ـــة ـــه للرث ـــه لل   عىل ثل لمهث ـــةلث  ـــدمللال ـــا لرقا  ـــ ملثو رؤت لرحل  ــميل ـــنلثو غ   ث  ق

                                                           
طبعة النجاح معاد بنور، النظام القانوني للتاجر وفق آخر المستجدات القانونية واالجتهادات القضائية، ، س- 312

 .75، الدارالبيضاء، ص2019الجديدة، الطبعة الثانية 
ار ادي لاللتزامات، العقد، الكتاب الثاني )آثالمصدر اإلر الجزء األول:-بد الحق صافي، القانون المدنيع- 313

 .5لدار البيضاء، صا-2007العقد(، ، مطبعة النجاح الجديدةٍ، الطبعة األولى
 .7عبد الحق صافي، مرجع سابق، ص - 314
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ـــدل ـــ ثالث عق ت ـــمته لث  ـــنلم  ـــرشل  ـــةل  ـــامل لهع   ـــدملم  ـــ  ل  ـــدل  ــ ل للتكلل ق ـــا تلث ـن  

لث ذ ه  ث  ق ملث  ا  ةت.

عىل لث عقدل  لثو   ث لث تعا دم لث  ق ملثو رؤ:لال

ــمعال ــ ل ــ   لال مــدملع ــا ملمــللمقــدلم اــه. ل ــد ملث ــدمل  مــاكللل عتــمعلث تــه  لمغ

لl’entreprise domiciliataireال رلم ــــ ميلثو مــــا للر  ــــس لج قــــارةلث ــــه لل  ــــال

ــةل ــارةلث ه م ــس لج ق ــا لرن  ــه لل   ــةل لال تلت ــارةلث  ثغغ ــ لث ق .l’entreprise 315رثوعء

domiciliéeل

رسلنيـــمغق لثح "ـــا ملث ؤلتكل ل ـــا تلمقـــدلث تـــه  لملـــهلمقـــدلمةـــ ال،ـــا غ لال رلمقـــدل

ــةل  ــا يل لر ة  ــةل ال رحتلال لتغ ــه لل   ــهثولج   ــمغةلملةس ــا  لني ــابلماق ــ لث  ثم ــةل  ت ــه ا   للرلث 

ل ىل  ات.

لال رح:لث  ثمابلث ه لل  ة

ؤلث ـــا مل د بلث  ثمـــابلث ـــه لل  ـــةل ـــنلث  ـــ لعـــدملال ـــدلمـــل4-544ج   ـــه لث 

لثوعا:

ــه  ل .1 ــا  لتت ــا علثحتن ــ مل هني ــالبلاد لل  ــهه ة ال ــا ملث  ــ الث  " ــللث  ــحلل مل ر 

 عقــدلالا ا ــاب لررــذثل ــالبلمعــدمل  ــ لث  ــجالبلرث هىل ــرلث منــهعل ــنل ا ــةل

ــالث عســعلر  ــللمــلله  دــالرالا ــ ـ ع ةلرث تم   ــةلث،ــا ميلن ــال لث منــهعلث تنـ ال ل ةهي

  ةهيا 

ل لرتكلل  ةـــ ل  ـــ ةلمـــللر  قـــةلمله ـــةل .2 الـــهه ه ث تر رـــدلمـــللمله ـــةلث  ـــ الث 

ــــدل لث  ــــج للال رل"ــــدا ملث تق   الــــهه ة ــــرلال ءــــ  لث  ــــ الثذلثالث  علث تجــــا ميلال رلال ميلرىل 

ل  الهه ة  ن ةسدالث  ة ةلثح  ث  ةلثرتنة ل  للملل د دلمله ةلث   الث 

                                                           
 .96المهدي شبو، مرجع سابق، ص- 315
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 ه نلث هىل رلث تعةقةل   ا لث قارةلرالا  ثال ته  اا  .3

لل ـــدمل ـــفل .4 الـــهه ة ه ـــنلث هىل ـــرلث ـــ ل  ـــللمـــلل د ـــدلمله ـــةلث  ـــ الث 

 نيممهثبل نلثو  عل عدلثن اول ال ابلث ته   

ــرلمل .5 ــرل  ــابلتتعة ــرلثح  غ ــنلرىل  ــهميل  للحيت ــهه ة ــ لمــللجل ــالمال  ــ لمة

رش لخيـــالثو "ـــ اعلثذلثت ـــ  ل عمـــار ارشلث   نـــ ةلرال   ـــاالملـــهثت درشلرال   ـــاال  ا ـــابلملـــه  

ـــ اعلالامتغـــا    لرىل ـــرلت  ـــ ل ـــ ر  لر ـــرلخيـــالثو " ـــذثلممـــار للت  ـــديفلثح    رر

ــذثل ــةلم ــ  الرر ــابلمله  ــ لر  ا  ــاالملهثت ــار للرال    ــ ر .لرحيلمم ــديفلثح    ــار للت   ــهميلمم ت

مـــة لرمـــ الهه   أتلملـــذثلث ةـــ لال   ـــا ل ـــنلرىل ـــرلتتعةـــرل س ـــحلل ـــالبل  ـــا لث قـــارحبلث 

لل  ة  الهه ة  ه نلث هىل رلث انيمغات ةل لما ل داله  دال  لث 

ـــعلال  ـــعل ال ـــةل .6 ـــجعل لث  ـــجعلث تجـــا ميل ثع للم  ــهه ة اـل ـــدلمـــللال تلث  ث تر ر

ـــدل ـــ ثالمق ت ـــللق  لث  ـــد لم ـــ لال " ـــا  ل ه  ـــذثلث ت ـــ  علث    ـــهتلمل ـــدمال   ـــه   لمم ث ت

 ث منهعلث تن ع ةلرث تم   ةلث،ا ميلنالث عسع 

ـث  لرثه  مــةلث عامــةلملةسسة ــة لرممــدلالا .7  ا ــاولمهث ــاملث نــاحللث لك ــةلج  ـ

م لعـــال لث  ـــممةلث م ـــمة لرتكلل  ـــعلق الـــهه   ل31  لث  ث ملثاـــا   ل ال ـــةلثو "ـــ اعلث 

 نيممة ل ما  لمللج

ـــاولث  ث م .8 ـــدلالا ا  ـــة لرمم ـــةلملةسسة  ـــةلث عام ــث  لرثه  م ـــاحللث  ـ ـــعا لمن " لث 

ثاـــا   ل ثعـــعلال  ـــعلحل تعـــد ل  ـــةلمنـــل همـــالمـــللق  لته ـــللج  نيـــا علث  ـــسه ةل

ا م  ل تعذ لن ة دالث  الهه    هيرش ث  ني لملل  علث ناحللث،غا  ةلث ؤلثو " اعلث 

ــــ لث  ــــغملل  لث مكــــةلثرل .9 ــــا لست ء  ــــةلث  تنــــةلرمنــــاحللث  ــــث  لرثه  م

ــه  لال رلث ل ــدلث ت ــدلالا ا ــاولث  ث ملثاــا   لجن ــاولمــدملمق ــةلملةسسة ــة لرمم غ ــ ل  ــعلث لث عام

 ي لرتكلل ثععلال  عل"د لمللق  لته  لث عقد 
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  ـــ لث  ه ــــ لث ق ــــا   لرمنــــاحلل نـــ علث  ــــهتلث عسهم ــــة لثحلــــامة ل .10

ل.  ممدلتم  ذمي لمللث عةهمابلث     لتل الهه ة  و  ارشلمللثحتنا لج   الث 

ل.ل .11 الهه ة  ث  د ل نلثم ثالرس ةلث عةهمابلرث غ ا بلث تعةقةلج 

 ــا ملمــللملــذرشلثل9رل8رل7رل6رل5 لمــاةل ــدالثمــ ثالالا  ثمــابلث ــد مل لث غمــه ل

ــــر هأالث ــــا مل ــــا تل11-544رللل رتلثح عــــال ل  لل  ــــةل تهســــعلث  ــــسر  ةللال   رشل  الــــهه ة ث 

الهه ةلث لل. ت ام  ةل لال  ثولث  ث  لرث  نيهالث تعةقةلج   ا لث ع  لملل   لث 

ــــا مل ؤلال تلث  ــــةلل4-544رجتــــد لثح "ــــا ملث  ــــابلث ــــه لل   ــــدلث  ثم  ــــد لث ؤل د 

ــذثل ــةلرر ــه لل   ــاحللث  ــةلمن ــعلهع  ــللال   ــةلرتكللم ــلل    ــالم ــ لثم ثل ـر لث هث  رث نـ

  ــابلرث هىل ــرلث ــ ل  اــالمــللتت ــحللث   ــا لث ــ ثر ل  ــ لثح  ث ملمــللث تــه  ل ــنل  ــحللث عل

ل.316رن ت  لثوعىل لتثبلث  غ عةلثح  ث  ةلرث ا  ة

ـــملال ح ل  ــــللمنـ ــــةلم ــــةلل   ثم ــــه لل   ــــ لث  ــــ ل10000ر عا  ـــ للال   تلث ؤلمنـ

ل ل لماةلث عاليلنذرشلالا  ثماب.11-544تل  يفل ل غقالملةع مل20000 

ــهلال   ـ حللث     ــ ل د ــرلخيــالث تنـ ــهال  ــة لرتل لث عس ــه لل   ــابلث   ــالمــد لث  ثم

ـــ  مل لا ـــتمللث ق ـــابلم ـــانةل  ـــللل4-544ث  ثم ـــعل ت ـــ لم ـــ و لر ـــا هتلث   ج   ـــمغةلملةق

 مللمدر ةلث تجا ملث     م ة.لR123-317168عال لث غمدلثو ر لمللث  ق ملثو رؤلمللا

ــــةلرضر مل ؤلال تلث ـنـــ لث     ــــلال ر ــــ لج   ــــمغةلملةســــه لل   رجتــــد لثح "ــــا ملث 

اهيـــالممـــدلتقـــدميل ةـــ لثحلنـــه ل ـــنلث هث قـــةل ع نيـــةل ثمـــ ثالملـــذرشلالا  ثمـــابلرثح "ـــا ملث 

                                                           
 نتاجية، مرجع سابق، دون بيان الصفحة.تقرير لجنة القطاعات اإل- 316

317 -Article R123-168 « ....................conditions suivantes : 
1° Le domiciliataire doit, durant l'occupation des locaux, être immatriculé au registre 
du commerce et des sociétés ; toutefois, cette condition n'est pas requise si le 
domiciliataire est une personne morale française de droit public ou une association 
regroupant des personnes morales françaises de droit public. 
 Le domiciliataire met à la disposition de la personne domiciliée des locaux dotés 
d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion 
régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou.............. ». 
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مـــلل318لL123-11-3  ـــا لث تـــه  لمـــلل ـــ  لث  ـــة ةلثح  ث  ـــةلثرتنـــة ل غقـــالملةـــع مل

للمدر ةلث تجا ملث     م ة.

لبلث ه لىل  ا:لث  ثما

 تجــا ملمــللمدر ــةلثل6-544ر ــدل ــالث ـنـ ل ــنلث  ثمــابلث ــه لل لث  ــا لث ــا مل

لث عدةلرتلس تايل:

تثلتعةـــرلثو مـــ ل  ـــ التثا لتـــ لت  ـــ  .1 ـــة لث  لل   الـــهه    للث ت ـــ ل  لث 

تثلتعةـــرلثو مـــ ل  ـــ الثمتغـــا مي لث ت ـــ لتـــ لت  ـــ ل ل ممهث ـــةلث   نـــلر  ـــا ة لرث 

ـــا ه  ـــلل"ـــلكةلث ق ـــار للث  ـــ  للرثو "ـــ اعلثذل  ـــذثلال نيـــعولرمم  لرن ـــس تةلرغ  ـــة لرر

لل  ــة لرن ــة ةل الــهه   للملةتعا ــدلجعــةلمــحللث  الــهه    تعةقــةلث هىل ــرلث تــه  رتل ــنلت ــه صلمــللث 

ل ذكل 

ـــرلث منـــهعل ةهيـــال لث منـــهل .2 ـــةلجلث  ـــجالبلرث هىل  لل   الـــهه   علن ـــةولث 

لث عسعلرث ال مةل تم  ذلث  ثماتة ث تن ع ةلرث تم   ةلث،ا ميلنال

لل .3 ــهه   ال ــهتلث  ــ ةل   ــعلال رلال ميل   ــ ث ل و ــر ميلن ــةل  لل   ــهه   ال ــا لث  ء  ــا ث  ــال هي ل  

ل  ر تل  ا ةلث تجا مي 

ــــةل .4 ــــ لث  ــــغملل  لث مكــــةلثرتنــــةلرمنــــاحللث  ــــث  لرثه  م ــــا لست ء  ث 

 لال  ــعل"ــدلث عامــةلملةسسة ــة لرممــدلالا ا ــاولث  ث ملثاــا   ل ته ــ لث تــه  لرتكلل ثعــع

لمللق  لثن اولمدملث عقدلال رل   ةلث غ   

لل  ة لحنيمتالالجلث تغة  ابلجعة  .5 الهه   لم  لرسةل ق ةدالث 

                                                           
318 -Article L123-11-3 «I. # Nul ne peut exercer l'activité de domiciliation s'il n'est 
préalablement agréé par l'autorité administrative, avant son immatriculation au 
registre du commerce et des sociétés. 
II. # L'agrément n'est délivré qu'aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes 
: 
1° Justifier la mise à disposition des personnes domiciliées de locaux dotés d'une 
pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire .................. ». 
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ـــةل .6 ـــحلل اته ثت ـــةل ل   لل   الـــهه   لل  لث  ـــهه   لم ثنيـــالتةرلثح "ـــا ملث ؤل ـــ اةلدال

غل ل ا .رنيممدثبلث  ة لرث تع   ابلرث   ه ثبلرنيا  لث هىل رلث تجا  ةلث عدمل   

ر عا ـــ لث ـــه للل لمـــاةل ـــدالثمـــ ثالملـــذرشلالا  ثمـــابل   ثمـــةلمـــلل  ـــةلال ح ل

ل.10-544تل  يفل غقالملةع مل10000تلث ؤلمنملال ح ل 5000 

ــــم فل ــــال  ــــرليهم ــــ ل تعة ــــدلال تلثو م ــــم ة لع ــــا ملث      ــــةلث تج ــــه لث ؤلمدر  رج   

حلال تلمـــللعـــال لث غمـــدلث  ـــا لمـــلللR123-319168الا  ثمـــابل غقـــالملةـــع مل ث  قـــ ملثو رؤ لث 

ــاترل ــ ثال ــنل  ؤلث  ــا ه لث ــذ ه لال "ــا لث  ث ـنـ لث     ــلرــعل ت ــ لمــللعــال لث قاىضــلث ق

ـر ملينــ ا ــرلثو مــ ل  ـ ــه ل ل ل نــلث   ــةلث ـنـ لث  ــ ولر تعة ــمتعع لث ــالبللث  رثني

لمه ه لمقدلث ته  ل   له ميلر ع لدق لملةسقارة.

ؤل ا ـــ لالا  ثمـــابلث ـــ  ذ ه ملال  ـــالرشل قـــدلتةـــ الث قـــارةلث  ـــمت  دملمـــللث تـــه  لرث 

يتةـــ ل  تـــةلجءـــاال لل une compensation financière ـــر  ثول ـــد لمـــايلل

 لرتكللعا ـــةلممـــدمال ـــمعالمقـــدلث تـــه  ل320ثهـــدمابلث ـــ لتقـــدلالث قـــارةلث ـــه لل  ـــا

ل قا ع.

ـــدلث ـــ لثحل ـــابلن  ـــذرشلالا  ثم ـــه لال تلمل ـــللث ق ـــمغر لل  ـــال لماني ـــللع ـــللم و  ىنلم

تلل للال تل مالمقدلث ته  ل نلث  ثمابلال ء  لرضر  ةل تم  ذلث ع لقد.الا  ثماب لث 

                                                           
319 -Article R123-168 « .........2° La personne domiciliée prend l'engagement d'utiliser 
effectivement et exclusivement les locaux, soit comme siège de l'entreprise, soit, si 
le siège est situé à l'étranger, comme agence, succursale ou représentation. Elle se 
déclare tenue d'informer le domiciliataire de toute modification concernant son 
activité. Elle prend en outre l'engagement de déclarer, s'agissant d'une personne 
physique, tout changement de son domicile personnel ou, s'agissant d'une personne 
morale, tout changement relatif à sa forme juridique et à son objet, ainsi qu'au nom 
et au domicile personnel des personnes ayant le pouvoir de l'engager à titre 
habituel. La personne domiciliée donne mandat au domiciliataire qui l'accepte de 
recevoir en son nom toute notification........... ». 

 .97المهدي شبو، مرجع سابق، ص- 320
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عىل لث عقدلرهع ةلثو غ ا  لث  ق ملث  ا  ة:لال

تـــ ثالمقـــدلل ـ لمـــلل ـــ ثولث  ؤلال تلمـــللال رـــمهلث نـــاحللتع  ـــالملة ــ جتـــد لثح "ـــا ملث 

ــ ث ــنلث   ــاليــعلث ـنـ ل  ــارة لمم ـ   ةل  ــهلث نــاحللث  ـ ــه   لمل ــللث ث ت ــدلم  ــع بل لث عد 

ــذ ه ل ال رحت  ــدلث  ــ ثالث عق ت ــللث  ــ لم ــدلت ت ــ ل  ــا  لث  ــللثر ــ ملم ــذرشلثو ع ــةلمل ــ لال تللمحلا   

عءـــ ـــا لال ـــا لال غ  ـــعلملم ـــه  لحلتمه ـــل لثح  ث ملث  ـــ  ةل  ـــدلث ت  رتلث نـــاحللث  تغ ـــةل عق

لىل  ات.  تعامةهتلمحللث قارحبلث ه مة لممال  متة الته  ل عصلثمحلا ةلث قا ه  ةل رشل

 رهقهللث  ث ملث  ث  لال رح:لث ته  

ــا هتلث تــه   ل  ــ لال ءــ بل ــدر ل  ــ لثو نيــمغا.لث  ــةلمــلل  ؤلال   ــةلجتــد لثح "ــا ملث   دث 

رثحلقــــهللث  تغ ــــةلل ال رلث ــــ لس ــــ لتع  ــــعل ــــدر رشلجو نيــــا لملــــهللث  ــــا علث  ــــ   ة

ل.321ج رة

ت ـــارحبللث  ـــ ملرعا ـــةلج   ـــمغةلملةسق ـــدرشلث    ـــه  ل لل هث  ـــةلث ت ـــةلث   ـــر م ل ا   ثحلد  

تع  ــةلر ــ لمــللثرــا  لرعا ــةل ــرل تعةــرلج قــارحبلث ة مــةل  ا  ــا لرث ــ ليتــا لمه مــال

ــ لح  ث مل ــرل ــعهجبلرماام ــدلخية ــال  ــال  ل ــةلال ءــ  ل ت ــاالر  ــ ل انيــ  ا لمم   ا  

ل.322ث  ث  ل لاا لثنيمت العلث،غا ب

لمـــللملــذرشلثرـــا  لج  ـــ ث لث  ـــسر  ةلمــار لث ت   ـــ ل89.17 ــ لال تلمـنــ لث قـــا هتل

عـــاليلج  ثماتـــة ل ـــفلمنـــاحللث  ث ملعا ـــةلتـــمللث ـــ -ث ت ـــام  ةلملةســـه لل  ـــة ل لمـــاةلث 

ل.4-544عل ت  لمللعال لث  ق ملثو ع ململلث ا ملر-ث  ث  

                                                           

 
321 -  https://leconomiste.com/article/1024404-la-domiciliation-d-entreprise-fait-
son-entree 
Lien précité. 
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ل ـــ لال تلثح "ـــأ لثذلميل ـــ ال لملـــذثلثح  ـــا  لملـــهل غ عـــةلالا ـــ ثالث قـــ  ل لملـــذرش

ل ثال نلال رلث  ثالت س ؟ث  ق م لملعلملهلث 

ــــا هتل ـر لث ق ؤلال تلمنـــ ــــدللرثذلميل68.13رجتــــد لثح "ــــا ملث  ــــة لستل  متلث  ث ــــحللمم

ـــةل نـــ ع لال رـــدل ـــنلال تللمقا ـــ ابلثهـــاعلج  ـــسر  ةلث ت ـــام  ةلث قـــ  مل لث  ـــا لمدر 

ـر لث قــــا ه تلث  ــــهتلث عسهم ــــة لن ــــت عدل لمــــاةلثمــــ ثالالا  ثمــــابلث قــــ  م ل لمنـــ

ل.68.13

ــم ل ــمتاتل    ــ ثرشلث قــا ه ل323ره ــ لثو ني ــذثلثح   ــ لمــللمل ــعللث ت    ــللال    ل ا  ــةلوم

ـــللمتل ـــةل   "ـــ اعلثذل  ـــهتلث،غا   ـــللث   ـــةلم ـــه لل   ـــرلج  ـــسر  ةلث ت ـــام  ةلملةس ث تعة

ـــا مل ـــنلال تلمقا ـــ ابلث  ـــه  ل  ـــا هتلث ت ـر ل  ـــالمنــ ـــدل  ـــه  ارش ل ق ـــةلل93ت ـــللمدر  م

ـــهث  مل لث تهنـــ علث  ـــهتلث عسهم ـــةلحلت غـــرل لمـــاةلتقل  ـــدلث ـــه لل  ـــرشلج قا ـــ ابلث 

ل الملذثلث نر و.

ـــا هتل ـر لث ق "ـــأحبل لث  ـــا لمنــ ـــ لحل  ـــ الث  تثلستلثو م ـــ ل68.13رث  ـــا تلثو م  ل 

 ل4-544ال عـــ مل لث  ـــا لث ـــا ملل ـــاول  قـــ مرثذلميلل89.17عـــال لتكللمـــحلل ـــدر لث قـــا هتل

 ـــد ملمـــ ثالالا  ثمـــابلثث ـــ لتقـــ  لث  ـــسر  ةلث ت ـــام  ةلملةســـه لل  ـــة ل لمـــاةل ـــدالث

  ا ه .

ــمعلملــذرشلثحلــاةل ــةلو...تعت ث  ــا ةلث ؤلمــاحبلث ت ــاملللره ــ لثو نيــمتاتل ملــ ل عــولل ا  

رتلمـــلل رتل"ـــ لحلن ـــ لر ـــللن ـــ ل  ـــ الو هـــأالث منـــهعل ةهيـــال لث قـــا هت ل

مـــللمدر ـــةلث تهنـــ علث  ـــهتلث عسهم ـــة لرحلهـــ لثنيـــمتث اولمـــللمقا ـــ ا الو تلل93ث ـــا مل

 ـــةلث مـــاسلرث   ـــه لرثو ر ه ـــةل لث ت غ ـــرلن ـــمت عل نـــاحللث قـــا هتلث  ـــ  ل غقـــال غـــدال لال  ل

ــ ث ل ــنلغ ــةل  ــللث منــهعلث ق ام  ــة لرم ـ عةلث عام ــللث نـ ـ   ةلم ــ ابلث  ـ ــمتقال  ةلث قا  ثني

ـــهتل ـــةل نـــ علث   ـــاةلمدر  ـــذرشلثحل ـــاعلجت ـــدرشل لمل ـــمالثه ـــعلال تلث  ـــا م لر ـــةلث تج مدر 

                                                           
دونة مبتتميم  68.13عز الدين بنستي، توطين المقاوالت التجارية على ضوء مشروع القانون رقم  - 323

 50مرجع سابق، ص التجارة،
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ــــا:وتعتمع ــــ لر  ل هي ــــةلث  ــــ ث ثبلث عسهم  ــــهث لثح   ـــث  لر  ــــدثر لث  ـ ــــذ ل  ــــا  لملةتم   ل 

ــد م لث  ــجة ل ــدلث  ــة ل  ــةل ا ه   ــ علت     ــه ةلملةتهن ــ  لث ه  ــ علثو ء ــممدثبلث تهن رني

ـــايئل  هيـــالر ـــدلترميلهقـــه درشلرجلثو "ـــ اعلثوعءـــ  للثذلميل عـــعلث ـــد مهتلمـــه ارشلث،غ

لو.324  رشل هث ق رشو...

ــذثلث ــلل ــهتلو...مل ؤل  ــمتاتلث  ــدلال  ــا لثو ني ــةلر  ــه لل   ــالت ــام  الملةس ــ  لث  ثم مالحل ق

ــةل  ــهتلمة مــالمــلل  ــعللم ــسر  ةل نــ ة قــد لمــال قــ  ل جتــارشلث  ث ملث  ــث   ل ــا ه لل  

ــة ل ــه لل   ــ الث  ــ لج  ــ الث ة ــرلثو م ــعل هتعة ــم فلث نــ ةلر ــه لث لكــ ل  ث انيــ لث عس

ــ ثالث ت ــام لال تلملــذثلثو عــ لح ــ ثالث   نــلمــللالا  ــاللــالالا  حل ــنلنيــ  علرم ــ  لث  ل تق

منــال  تــ لمــ ال ل ؤلث ــ ثالال  ــ ل ــا لملــهلث ــ ثالث ــد للثو  ــ  ل ا ت ــامللث  ث  ــرشلرثح  ــا ةلث 

ــةل ــةل  ــمت  دلمــللهــرلماا ع ــذل ا   ــاالمــد للج تم   تثل  ــل لرث  ــذل نــاحللث ث   ــعتلث  ــا لملةتم  

ـــ ثالث ـــد للث ـــد م لج غـــا  لث ـــ ل ـــدلال نـــاحلدرش.   اتلتكللال تلالا ـــ ثالث ت ـــام ل  قـــ لث 

لو.325مللمدر ةلث تهن علث عسهم ة......ل93ثو   لرحل م  ةلال رل تجاملللرعل لث ا مل

ــــه ل لملــــذثلثح  ــــا لل ؤلث ق ــــعلتملــــ لث  ــــدلر ــــعلثو نيــــمتاتلث ؤلثنيــــمت اامي له  ر 

ا.بل ـــد ل  ـــاللالا ـــ ثالل4-544حلنـــ  لال تلث  قـــ ملثو عـــ ملمـــللث ـــا ملو.....ر مـــاول ة ـــةل

ــا م ــهث  ل لث  ــدل نــةلال رلل93لث  ــ مسلمــدر رشلال رلتق  ــةلال رلن ــهتلث عسهم  ــةل نــ علث   ــللمدر  م

 ـــعلتلت  ـــ لث  ثمـــالت ـــسم الم ـــمتملدىللخيـــا  لالا ـــ ثالثو  ـــ لملةســـه لللت نـــعل ـــل 

ـــ فل ـــةلر  ـــد لل ه ـــ لث  ـــممدثبلث تم  ذ  ـــحللث  ـــفلث  ـــمته لم ـــنل   ـــة لد ا ـــ ل    

ــةل عءــ ل ا   تثلستلملةسـنـ ل ال ميلال ــةلث  ــدلال   ــة ل   ــا ملما ــام المع ــدمهلث ؤل  ــعلال هــأالث  ال رلل93م

ـــةلث تجـــا م لرملـــهلال مـــ ل نـــع ل ـــهث  ل لمدر  تعـــد ةدال ـــال   ـــ رشلمـــحللالا ـــ ثالث ت ـــام لث 

ل.326ث ت ةول ةل ل علثحلاةلث  ثملمةلملةقا هتلث ه ع لث   ول نلثو  ع..........و

                                                           
 .145، 144زهير نعيم، مرجع سابق ، ص - 324
 .145المرجع ، ص زهير نعيم، نفس  - 325
 .146، 145زهير نعيم، نفس المرجع ، ص - 326
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ل لر ل  ــــ   ل ا  مــــال  ــــا  لملــــذثلث ته ــــة لتكللال تلث   ثميلث ـنـــ لملة قــــ ملثو عــــ م

ـــا مل ـــا لث  ـــ  ل4-544ث   ـــ لتق ـــة لحل  ـــ ل  ـــ اللرث  ـــه لل   ث  ـــسر  ةلث ت ـــام  ةلملةس

ل قا ــ ابلمدر ــةل نــ علث  ــهتلث عسهم ــة ل ــعل تعةــرلثو مــ لجنيــمتملدثخلث ــ ثالت ــام 

  د دلمق   ل  ا لث ؤل ا  لالا  ثالث   نلث منهعل لملذرشلث در ة.

ث  ث ملث  ـــث  لرث تـــه   ل قـــدلثمتـــمعبللر ث ـــال لث  ـــا لثحلـــد علمـــللث عال ـــةل ـــ 

و...ال تلث تـــه  لث عتـــمعل ـــنلال نيـــا لال  ـــةلل327 مكـــةلث ـــمقصلث     ـــم ةل لال مـــدل  ث ث ـــا

ـــا هتل ؤلث ق ـــت ا ثلث  ــ  لثني ـــ لث  ـ ـــاالث   ـــةل ق  ـــا ميلحل  ـــ ل   م ــرةل لثه ـــه ميل نـ  

لو.328ث     لرتكللثنيت ا ثلث ؤل هتلل  ر لث نرةلن ثر ل  ا ال عة ال     ا...

لرهع ةلج لثو غ ا لىل  ا:لث ته  

ــــه لللللل ــــ لث  عىل رشل  ــــه  لحلتمه ــــلال ــــدلث ت رــــعلنيــــمغق لثح "ــــا ملث ؤلتكل ل عق

رث ـــه لل  ـــة ل دـــهلمقـــدللـــفل ليقـــةل ـــدملال  ـــ ث  لر تعةـــرلثو مـــ لال نيانيـــالجو غ ـــا ل

ــدث  ل ــصلث ت ــ ث ل ع ــ لث   ــةلثو م ــالستل  ــمتة المع ــة لمم ــارةلث ه م ــامة لج ق ــث تع ــالن الد لث  

ل ة. ه لل ثو غ ا لج ه ع ةلث قا ه  ةلثحلق ق ةلملةسه للر غ عةلث عقدلث  ث ملل   ةلر  لث

ــال لث  ثمــابلجل ــةلمــللع ــةلثو غ ــا  لعا  ــعل ــنلهع  ــة ل ــا تلث ـنـ ل ــدلي ر ة 

ما ـــةل ؤلث  ـــ لث  ـــ ل غ ـــ ل ـــد ل ل ا  اهيـــالال  ـــالرشلث  ـــه للث  ـــا لث  ـــةلرث  مـــللث ـــه لل  

                                                           
327 -Cour de cassation, chambre commerciale, audience publique du 15 juin 2010, N0 
de pourvoi :09-68087, Non publié au bulletin. 
328 -« ... ALORS ENFIN QUE la domiciliation supposée fictive d’une société à l’étranger ne caractérise une présomption de 

fraude fiscale telle que prévue par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales que dans la mesure où ces filiales exercent 

une activité en France ; qu’en se bornant à relever que la domiciliation des sociétés Mermoz au Luxembourg ou au Pays-Bas 

est fictive sans constater le moindre élément de nature à établir que ces sociétés exercent une activité, que ce soit en France 

ou dans un autre Etat, le premier président de la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 16 B 

du livre des procédures fiscales...... ».  
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ـــعل  غ  ـــا ل ة ـــدلثو غ  ـــ لم ثمـــعلث عق ـــعلرعـــال لخمتة ـــ لث  ـــ    ل  ـــ ث ملل  ـــدلث  ـــةلث عق ع

ل ث   علرث ته   ...ت.

ــدل ــا لث غم ــ  ل لث   ــ ثالثو عــ لث ق ــا تلالا  ــلج   ــمغةل6ر ل  ــ  ل  ــه لل   ــللملةس ة لم

 تجــا م ل عتــمعل ل  ــ  لمــللال يفلملــذرشلالا  ثمــابلرث ــ ل ــد لمــللمدر ــةلثل6-544ث ــا مل

ــ ــة له  ــه لل   ــه للرث  ــ لث  ــ ث ملل  ــدلث  ــةلث عق ــلل غ ع ــةلم ــنل    ــا ل  ــعلثو غ  علث ؤل ع

نيـــالتةلو....ثح "ـــا ملث ؤل ـــ اةلدـــه لل  لث ـــه لل  ـــةل ل  ـــحلل اته ثتـــةلرم ث ـــاول هيـــال

غ ا و.رنيممد لثبلث  ة لرث تع   ابلرث   ه ثبلرنيا  لث هىل رلث تجا  ةلث عدمل   
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 ث غهعلث  ا :لث تاولمقدلث ته  لرث   ا ةلث ق  مل نلم متهثرش

تلمقـــدلث تـــه  لملـــهلمقـــدلمس ـــ ل  غعـــة  ل دـــهلمقـــدل ـــد لث ـــدمل   ـــرش لجن ـــاول329ث 

ـــهل ـــدلث ت ـــةل عق ـــةلث س ا ـــدملث ـــد ملي لرث  غ ع ـــذثلث  ـــللمل ـــد لم ـــ تغمللجو نيـــا لج د    لن

ــه ةل ــا لن  ــا ل لث ت  ــهثتلملةتهث ــعلجو غ  ــللمم ــارةلم ــ لث ق ــع لث ؤل   ــهلث   ــد لال حلرمل ث عق

ــةل ــللعــال لث اما  ــ لث امــ لج  ــ ثولال رلم ــ ثرةل  ــا دالال رلمق ــ ل  ر ــع  الرثحلنــه ل ــنلمق

ل ث  ة لثو ر ت.

ـــ ـــنلم ـــمتهثرشلث عد  ـــدثععل  ـــه  ل ت ـــدلث ت ـــالستلمق ـــ لر  ـــللثو  ـــ ث  لث ؤل ا  دلم

ت ـــا .لث عد ـــدلمـــللث نـــاحل ل ـــا تلملـــذثلستل  ـــ للنيـــللث عد ـــدلمـــللث قا ـــ ابلنـــد ل

ــة ل ــد لث   ــه لم  ــدلرهــ لحلخيــ ميلرــذكللمــللث د ــذثلث عق ــةل ــنلم ــمته لمل  ــعتلثحلأم

حلال تلث تنـــ حللث     ـــل ـــدلما ـــه ل لملـــذثلثجملـــا  لممـــالنيـــم  عةمال ل عوـــدرشلرجتـــد لثح "ـــا ملث 

ل نلم مته ل ة علملذرشلث مق ةل ث  ة لث  ا ت.لل   ل غ ل

لث  ة لثو ر :لث تاولمقدلث ته  

ــل ــ لث عد  ــللال رــمهلث  ثمــعل ــعه ةلرال "ــدملا لرتلت  ــه لم تــاولث عق ــ م لث  ــمعلم ــللتعت دلم

ؤلال  ــــةلج   ـــمغةل عقـــدلث تــــه   لثح "ـــأحبل ـــنلث  ـــمته لث قــــا ه  لرجتـــد لثح "ـــا ملث 

ــال ــال عةد ــذ ه  لمم ــدلث  ــاولث عق ت ــةلثها ــةلج  ــم رشلثو هــأالث قا ه   ــذثللا ــعةل ع ا ـنـ ل ل  مل

تلرؤتلرلمــةلث منــهعل ةهيــال ل ــا هتلالا  ثمــابلرث عقــه ل ث  قــ ملثو لثح  ــا ل   هــأالث عا ث 

ؤل عـــصلثوعىل لث  تغـــةل ـــنلملـــذثلثل89.17ستلث ـنــ ل لث  ـــا لث قـــا هتل ح تـــاول ـــدلال "ـــا لث 

ل. ث  ق ملث  ا  ةت
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لث  ق ملثو رؤ:لثو هأالث قا ه  ةلح تاولمقدلث ته  

ــا مل ــللعــال لث  تثلستلث ـنـ لم ــللمل2-544ث  ــدملم ــدل  ــ ثالث عق ت ــا ملال ر ــ لث  ــةلث تج در 

تــاولمقــدلث تــه   لل ــد م ــد مل ــا  لملةتجد ــد ل ا  ــةل تعــ لثاو ــال لملــذثلثح  ــا ل ــ لث 

ـــدمل ـــنلم ـــمتهثرشل ال رحتلرجتـــد لثح "ـــا مل ـــدلثذلميلحل ـــد لث  تـــاولث عق ـــ لث  ـــدملر  ؤلال تلث لث 

ــ ــه  ل ىل   ــدلث ت ــاولمق ــدلح ت ــصلث قهث  ــنل ع ــا ل  ــايئلني ــعلث ق  ــا ملث لث عس ــحللثح " ؤلال تلات لم

ل هث دلثح تاولج   مغةلملةتن حللث     لتلتثبلءنه  ةل ىل  ات.

لال رح:لث قهث دلث قا ه  ةلح تاولمقدلث ته  

ــدمل  ــه  ل ــد لث  ــدلث ت ــاولمق ت ــ لث  ــذثلثح  ــا ل  ــال لمل ــ1من ــدل  ــاولث عق ت  ل ــد لتل ا 

لت.2ث دمل 

تاولمقدلث ته  لجمتغا رشلمقدل د لث -1 لدمث 

 لر ـــ لمـــللثو ه ـــاتلحيـــد لث عا ـــدثتلمـــدملمقـــديفلمـــلل   ـــرلثحت ـــالل ـــنلال  ـــعل

ل اس له عل  هتلملذثلثو  علمع مالال رل  لمع .

ذلكلل او  ـــعلال تلث عقـــدلث ـــد لث ـــدم ل  ـــهتلمة مـــالو   ث ـــةلحل  ـــمت  حللال مـــديفل

ــةلتمق ــرل ة  ــاسلث ت  ــعلث   ــه لثو   ــدلمة ــللمم ــدمي ل   ــر لمق ــأ.لء  يضــلث تم ــ ليل رتلث ن

ـــه مي ـــر ت ل  ـــةل  ـــةلث عقد  ـــدل330ث  ث   ـــعلمق ـــةل ثع ـــدملمع م ـــدلم ـــ لمتل د  ـــةلم ـــةل ا    لر ة 

لث ته   ل ا تلث عقدل   رش لجن اضا.

ـــدملح ـــ ث لم ؤلث   ـــذمل لث  ـــ لستل  ـــا لث عس ـــا تلثجمل ـــا ملث ؤلتكل ل  ـــمغق لثح " ـــعلني لرر

    ـــ لجتار ملـــال ـــنلم ـــمته لمقـــدلث تـــه   لرتكللمـــللعـــال لمـــدمل ال ـــةلال "ـــد ل ـــا  ل

ـــللث  ـــجعلملةتج ـــةلم ـــه لل   ـــنلث  ـــ لث ت ـــ   ل  ـــال  ـــعلجن اض ـــدم له  ـــ ملرثم ـــدلم د 

لث تجا مي.
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ـــةلممـــدل خبـــال لملـــذثل ـــدلحيـــدخل لث عقـــدلث ـــد لث ـــدملال تلحلت  ـــرش لث  ث  ـــةلث عقد 

ـــه لثو  ـــعلث  ـــاسلث ت ـــرل ة ـــة لرحينـــعلتكللممـــدمال  ـــمو لث عا ـــدثتل لالا ـــ ثال مة

ـ لرتعغــ ل ــ لمــلل  ــسهتلث عقــدل عــدلمةــه لملــذثلثو  ــع له ــ عل   ــ لملــذثلث ت ـ

ــدم ــفلث  ــال ل   ــالرع ــرل ةهي ـر لث ت  ــم فلث نـ ــدل  ــدلث عق ــعل ل د  ــعل331ث  ث    لرث ـنـ لر

ــا مل ــد ل رتلال تلل2-544 الهــنلمــللعــال لث  ــه  لملةتجد  ــدلث ت ــةلمق ؤل ا ة  ــدلال "ــا لث  ــةل  ال  

ل غ ل   قةلملذلث تجد دلنيهثول   لخ لال رل  .

  ـــسللث عا ـــدثتلث عقـــدلث ـــد لث ـــدملا ـــال قيضـــل تجد ـــدرشلل ـــ لال  ـــةل لث  ا ـــ لمـــا

تـــاولث عقـــدلعـــال لمـــدمل  نـــه مل م ـــةل لثحلـــاةلث ـــ لحل عـــمعل هيـــالال مـــدملعلمـــلل  اـــةل لث 

ــدل ــا لو تلث عق ــهيلال    ــاالم ع ــاسل   ــعلث   ؤلال تلثو   ــاولث     ــلث  ــذمل لث ق  ــال  ــة لرملم مع م

ل.332دلحيعل لل م فلث نر ثو   لث  تغملل ةل   رش ل احسالثجملا ل عقدل د 

لتاولمقدلث ته  ليعقدل  ل د لث دملث لل-2

تــــمعالر ــــ لمــــللث عقــــه ل رتل د ــــدلمــــدملرس تــــالنيــــمرلمقــــه لث عســــعلرث  ــــ ثول

ــ لثنيــمو ث ملال ــال"ــاندالر  ــ رث مللث عقد ــةلرم ــمغةل دــذرشلث  تلثو  ــعلج    ـسب....ه علث  رث نـ

ثل ــنله  ــةلجلماعا ــد لمــا ثال   ــ ل ــدمل ــ ل ــد ملمــلل ــ لال تل  ــ لملــذثلثو مــ لء ــ ل

ء ـــا لث  ـــ  لثوعءـــ ل تـــاولث عقـــد لرث ـــت ةالمـــللمقا ـــ اتةلا  ـــةلث  يلم ـــد  الثحلـــرل لث 

عــال لال  ــعلمعـــ  لتكللمــحللث عـــ لال تلملــذثلثحلــرل تعةـــرلج م ــاالث عـــاالرحلل ــللثحت ـــالل

نيقا ة ل ل333 نلث 

تــ ثالثرملــذثلمــا م غرل ــنلمقــدلث تــه   ل ــ لل ــهتلث ـنـ ل ــدلال  ــ الثو ل  عقــدل ــ ث لج 

ت ثمــةل ــدمل ــ ل ــد ملتلرث  مل  ــ ل غــ  لر ة ــةل ــا تل و هــأالث ــدمل ــد م ل ــا تل   ــ ةلث 

اهيالال  الرشلتلث هث  ةلث ت غ رل لملذثلثح  ا .لل  ث  ا لث 
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لىل  ا:لث تاولمقدلث ته  لمللم  ه لث عسعلث ق ايئ

ــدملا ــم ةلع ــ لث   اني ــا  ةلرثو رثم ــأالث ق  ــصلثو ه ــمت ال ل ع ــصلجني ــا بلث ؤل ع ــدلال " ل 

تاولمقدلث ته  . لث قهث دلث  ل تع لثتغامدال لني  علث 

تثلس ــ لث  ــارمةلل334مــللتكللمــال ــاول لال مــدلثو رثمــ لث   انيــم ةللللل و.....ره ــعلث 

ــةل ــا تلث دم  ــاولتكلل  ت ــالث  ــللهقد ــةلم ــ لرال تلث ه م ــه  لاــ  لث  ــ ثولر  ــد لت ءنــةلث ت  لت

"عا ل........و. لث دم ل ةهيالج   اولملذرشلث  ارمة  ث  ةلمد الررذثل ال   دلث 

ـــةلج ث لث غ  ـــاو ـــللث مكـــةلث تجا   ـــدلثو هـــأالث نـــا  ملم ـــاول للال م ـــال  لل335ال   ـــالم

 عقـــدلث تـــه   لرتكللمـــال ـــاول له   ـــابلثحلـــمكللثح تـــاولث  ـــس عـــدملال ـــدلت   ـــ لث ؤل

ـــدلل هتـــال ـــ بلمق ملـــالالا امـــ و......ره ـــعلث  ـــةلج  ـــ ث لث ـــدم ل ةهيـــال ث ؤلممـــهثتل د 

ث هث عــةلمــحللث دم ــةلر  تــ لمــللتكللرضر ملث ت ــ   ل ــنللن ــهتل ــدلال تــ لث  ــارمة

ممهثتـــالمـــللث  ـــجعلث تجـــا ميلثذلميل ت ـــسللممـــهثتلث  ـــارمةلرثذلميلملـــهلث قـــ لالا امـــ ل

لملةسدم ة...و.

ــ ل  ــ ل    ــعلرمــللعــال ل عــصلثو هــأالثو ءــ  لث نــا  ملمــلل  ــفلث مكــة لرث 

ــه   ــدلث ت ــةلمق ــماةلمم ــةلث ما" ــابلث تعا د  ــابل ال عــال لجح  ثم ــال ــاول له     لره ــ لم

ـر لل8و.......ره ــــعلث  ــــةلرت غ قــــال غمــــه لث عقــــدلحنيــــمرلث  نــــعلل336ثحلـــمك ث تعةــــرل نـــ

ث   ــع ل ا  ـــةل لمــاةلثعـــال لث  ــمته للج  ثمـــةل ــر  ثولرث  ـــابلث تــه  لرـــعلتل ـــد مل

ــة ل عــدلمــ ر لال  ــعلال  ــالرشل قــدلءــه لملةســدم لثحلــرل لنيــةه لث  ــ ثو تــاولثنيــت  ا ةل   ثبلث 

ــالل8 ــذث رش لر  ــللث   ــه  لم ــابلث ت ــللال  ثولرث   ــامفلم ــةلرتق ــ الث  ثمات ــةل لحي ــدم ل ة  ال تلث 

رــعلتل ــد مل نــة لث عقــد لممــال  ــهتلمعــةلرث عــال ــ ل ــا  لث،ــ ثولث ــذ ه  لثو مــ لثذلميل

ل.....و.  هتلمعةل ة لث   علممع ثلر تع لالانيمتجا ةلي

                                                           
 .2014/1/1211، ملف رقم 2014/04/28، بتاريخ 1582لمحكمة التجارية بالدار البيضاء، أمر رقم ا- 334
 .2008/6/10154، ملف رقم 0092/02/18، بتاريخ 09/2021حكم رقم - 335
 .2014/18/4873، ملف رقم 2014/12/17، بتاريخ 19508حكم رقم - 336
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مكلال   ــالرممــال ــاول له   ــابلثحلــلثوعىل لث  تغــةلمــللث   ــعت ــ لل  ــفلثحلــمكلث ؤلرــعل

س للو......لره ــعلث  ــةلررمت جــةلهو ــةل   ــعلث عقــد ل ا  ــةل تعــ لث   ــا لث  ــ   لث ؤللمــا

جــا ميل ة ــةل  ــعلث تعا ــدلرج تــايللثحلــمكلج ت ــ   ل ــنلممــهثتلث ــدم ل ة ــةلمــللث  ــجعلث ت

لا  ةلج ث ث غ  او.......و.ث س ه لج مكةلث تج

عءـــ ل  ـــا  لال   ـــالمـــلل  ـــفلث مكـــةلو.......ره ـــعلل337رـــعل ـــاول له   ـــابلهـــمكلال

ــ لث ــا مل ــال6ءه  ــدل رتلث تق ــدللمــللمقــدلث  ــارمةلملةســدم ل ةهي ــذثلث عق ــعلمل ــرل ل   ثحل

"ـــعا لث دم ـــةل ـــذكلل  ـــعل ال ـــةلال "ـــد ل هثنيـــ ةل نيـــاةلم ـــسه ةل  ر  ـــعللمعـــ لا  ـــةلث 

تلث  ا ــــ لمــــللرىل ــــرلث ةــــ لال تلث دم ــــةلث ته ــــعلمــــحللثح "ــــع ا لجحنيــــت الا لره ــــعلث 

ـــا  ل ـــالرتكلل ت ـــدم ل ةهي ـــللث  ـــدلث  ـــارمةلم ـــاةل   ـــعلمق  ل2009/03/31ته ـــة لت ني

ــالحل ــدم ل ةهي ــللث  ــحللثح "ــعا لج ته ــعلم ــةلت نيــاةلم ــسه ةلم ــدالته ــعلث دم  تل  ــعلث  ره 

ــهث  لج ــا مل ــةل ققــ لرتلته ــةدالرشلال  ــالل6 عــعلملــذرشلثو عــ ملخمــ لج  ثلــالث   ا ــالال تلث  ا 

ـــع ـــاةلث    ـــمتجا ةلت ني ـــ لالاني ـــمع لر تع ـــعلم ـــ لث    ـــا تل ة ـــالذلكلل  ـــةلتغع ـــعلث    لره 

لي......و.

 لر ت ـــ لمـــللملـــذثلثحلـــمكلثو عـــ  لال تلث مكـــةلثنيـــت دبلث ؤلمقـــدلث تـــه  لث ـــ ث ملل ـــ

تاولث عقد. لث     لمللال  علت غ رلث قهث دلثها ةلج 

لثح تاولج   مغةلملةتن حللث     لبىل  ا:ل"لك ا

ــالملةسـنـ لث  ــ ول قــدلمــد لمــدملمقــدلث تــه   لرــعل ـ حللث     ــلرعال  ج   ــمغةلملةتنـ

رث ــ ل تعـــ لال حل مــللمدر ــةلث تجــا ملث     ــم ة لR123-338168 ت ــ لمــللعــال لث ــا مل

                                                           
 .2017/8202/5730، ملف رقم 2018/07/25، بتاريخ 7455حكم رقم - 337

338 - Article R123-168 « Le contrat de domiciliation est rédigé par écrit. Il est conclu 
pour une durée d'au moins trois mois renouvelable par tacite reconduction, sauf 
préavis de résiliation. Les parties s'engagent à respecter les conditions suivantes 
............. ». 
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ا لتقـــعلمـــلل ال ـــةلال "ـــد ل ـــا  لملةتجد ـــدلث  ـــس ل لمـــاةلثنيـــمو ث لث عقـــدلجنيـــمتث اولثح "ـــع

لث  مغرلج   ع.

ــتمللث ــ ل ــالل ــة لممــا  ل  رــعللال ر ــ لث ـنـ لث     ــلث  ثمــابلج   ــمغةلملةســه لل  

ء ـــا رشل ـر ملث   ةهيـــالث ـنــ لث  ـــ و لممـــدلثن ـــاولمقـــدلث تـــه   لر تعةـــرلثو مـــ لال نيانيـــال  ــ

 .339ث  ا رلو رث ةل-ث  مغر–اأت ل غمللث مكة ل  ر تلثن اولث عقدلال ر لماةلث   عل

ـــدلث تنـــ ع ل ـــدمل عـــصلث عقـــه  ل ـــد لث ـنــ لمـــلللرجتـــد  ؤلال تلث تملد  ثح "ـــا ملث 

ــابل ــحللالا  ثم ــرلم  ــلل    ــةلم ــنلثحلــ  بلث      ــا ل  ــه للغ  ــ لال نيانيــ :لثحل  عــاليل ة

 .340ث عقد ةلث س دملال رلث  ه  ل دث لال رلتر م لالانيمو ث لمالال م لل غعصلث  رث مللث عقد ة

تاولمقدلث ته  ل ث  ا  ة:لثوعىلث  ق مل لث  تغةلمللث 

تــاولمقــدلث تــه  لث عد ـــدلمــللثوعىل لماــالمــال ــدلنيــممدرشلث قـــا ه   لل  تــ ل ــنلث 

لمتال رحتلرماــــالمــــالث  م  ــــةل ثو هــــأالث عامــــةلرتكللجمتغــــا لمقــــدلث تــــه  لمــــللث عقــــه ل

ل ىل  ات.ل89.17ث تمن ال ة ةل لث  ا لث قا هتل

عىل لث تاولمقدلث ته  لي لعقدل م ال رح:لال

ــر ميل ــ ر ل  عىل رشل  تل ل  ــللمق ــةلال ــاالس  ــاسل   ــ تغملل ر  ــعل  ــدللث  ــا تلث عق ــاال    ــ ل 

عىل رشل  ــ ل ــه ميلال ميلج   ــمغةل ــ ر لال ــدلرن ــه لثو  ــعل   ــرش لملــذثلث عق ر ــ  ل  ــللممــدلمة

 .341ملةس متق ع لال مالثوعىل لث تعا د ةلث  تغةل لث امتل اغق ل  ملةلحل  ا دالث  رث 

                                                           
339 -- Article R123-168 « .......... Il informe le greffier du tribunal, à l'expiration du 
contrat ou en cas de résiliation anticipée de celui-ci, de la cessation de la 
domiciliation de l'entreprise dans ses locaux. Lorsque la personne domiciliée dans 
ses locaux n'a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il en informe 
également le greffier du tribunal de commerce ou la chambre des métiers et de 
l'artisanat......». 
 

 .121عبد الحق صافي، مرجع سابق، ص - 340
 .123عبد الحق صافي، نفس المرجع، ص - 341
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ــ  لل ــللال ت ــةلم ــةل ا   ــ لر ة  ــدل م ــهلمق ــه  لمل ــدلث ت ــا ملث ؤلتكلل عق ــمغق لثح " ــعلني رر

عىل رشل ـــنلث ـــامت ل ثوعىل لث ـــ لت تـــ ل ـــنلث   ـــعل لث عقـــدلث ـــ م  لملـــهل ـــدالث  ـــملا.لال

ــدملال ــالرم ــنلال ت ــةلال  ــحلل  ــهتلث  ق ؤل  ــذثل   ــحللث  ــة لرمل ــللث  ا ت ــدلحلل  ــللث عق ــذلم ــال   و تلم

عتـــ لث  ل  ـــعل هيـــال ـــنلث ـــامت له ـــعلل ـــللث   ـــا لثو  ـــ ث لث عقـــه لث  ه  ـــةل   ـــه لال

ــه ل ــةل لث عق ــا ل لمــ لال   ــا ثالتكللمم   ــدلم ــةلث تعا  ؤلث ه ــع ةلث  ــا قةل ــنلية  ــدملث  ث تعا 

ث  ـــمو مل ـــا تلث  ـــ ث لث   ـــعل ـــدلحينـــعلال  مـــاولتم  ـــذلث عقـــد لثو مـــ لثذلميل نـــع لمر مه  ـــةل

ل.342ث   ا لثو   ث لملةه حللث  ا ر

تــــ اولث عقــــد ل ــــا ه لل ةــــ الج ــــت  لمــــللث قــــ لرخمتةــــ لر ة ــــةل ا  ــــةل لمــــاةلث 

ث  ــة ابلث ــ لستللا نيــدال ــنلم ــمتهثرشلرتكللج   ــمغةلملةس ــمتق ع لر ــ فلمــللهقــةلال تل

ـــه   ـــةلث ت ـــللعدم ـــا لم ـــعلالا ت  ـــالمقا  ـــ لستل س   ـــا لث  ـــ  ث لثو    ـــ لجني  ل343  ا 

ل ق .جنيمتث اولثو   ا لث  مغقةلج   مغةلملة  ملث  لمشةدالالا ت ا لج

 89.17ث منهعل ةهيال لث  ا لث قا هتلل ىل  ا:لثوعىل

ــةلثاو ــ ل تــاولمقــدلث تــه  ل ــاللحيــرلملةســه لل   ــةلممــدلث  ؤلال    دث ــةلجتــد لثح "ــا ملث 

 ــر ميلهــرلجتــارشلث ــه للمــ تغمللج قــ لثذلميلهنــعل ة ــةلمــلل   ــرلث تــه   لسحلــرل ل

ل.344ث   ثولال رلما"ا ةلتكل

ـــا ه ـــابلل89.17تلرجحنيـــت ا لث ؤلمقا ـــ ابلث ق ـــللالا  ثم ـــدلم ـــدلمـــد لث عد  عـــدرشل 

تــاولث عقــدلث ــذ ه  لرج   ــه ل نيــهثول ــرلمهث ــةلث ــه للال رلث ــه لل  ــةلرتكلل مانيــمغةلث 

ــدل ؤلث غم ــا ملل4ث  ــللث  ــللل4-544م ــ ل   ــرلث  ــنلث هىل  ــةلوه  ــه لل   ــابلث  ــللث  ثم ــةلم  ا  

                                                           
 .80و 79عبد الرحمان الشرقاوي، مرجع سابق، - 342
 قد التوطين بمقابل.عوذلك في الفرضية التي يبرم فيها - 343
من  اجع في هذا اإلطار المبحث الثاني من الفصل األول، وذلك في إطار مقارنة عقد التوطين بغيرهر- 344

 العقود وخاصة عقد الكراء.
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ثن ــاول ال ــابلعــدلمــلل د ــدلمله ــةلث  ــ الث ــه لل ــدمل ــفلنيــممهثبل ــنلثو  ــعل 

لو.ث ته  

ء ــال  ــةل مــلل  ــفلث ــا ملث ــ لمــد بلث ــ ثالث ــه للل9ال   ــالث غمــدل  لرضر ملوث 

ـــ ـــةلملةسسة ـــة لرمم ـــةلث عام ـــ لث  ـــغملل  لث مكـــةلثرتنـــةلرمنـــاحللث  ـــث  لرثه  م دلست

ــه  لال رلث   ــعلث غ ــ ليالا ا ــاولث  ث ملثاــا   ل ــدلث ت ــدملمق ــاولم لعــعلال  ــع لرتكلل ثجن 

ل"د لمللق  لته  لث عقدو.

ؤلث ــــا مل ث  ثمــــابلث ــــه ل لر د ــــدثل للرث ــــ لمــــد بل6-544رــــعلال تلج   ــــه لث 

ء ــا لستـــ لث  ــغملل  لث مكـــةلثرتل4ث  ــا لث غمـــدل ـر ملوث  نـــةلرث ــ لال   مـــ لث ــه لل  ــ

لرمنــــاحللث  ــــث  لرثه  مــــةلث عامــــةلملةسسة ــــة لرممــــدلالا ا ــــاولث  ث ملثاــــا   ل ته ــــ 

 و.ق  لثن اولمدملث عقدلال رل   ةلث غ  لرتكلل ثععلال  عل"د لمللث ته  

 ث  ة لث  ا :لث قهث دلثح م ث  ةلرث   ا  ةل ل علمقدلث ته  

تلث تـــه  ليعسة ـــةلجتا  ـــة لن ـــايفل لن ر ـــدلث قـــارحبلخبدمـــةلث قـــ لالا الل مـــ  لث 

ــه   ل ــدلث ت ــةلرال تلمق ــا   لعا  ــللثر ــدلم ــالث عد  ــ .ل ةهي ــدلت ــا ملث ل  ــمغق لثح " ــعلني ؤلرر

عىل رشل ـــنلم ـــمته لال  ـــ ث لث عقـــدل دـــهللـــفلثو غ ـــا ل لث عد ـــدلمـــلل تكللحلتمه ـــلال

ل هث غة لرتلتثبلمناحللما ا  ةلرماقا عة.

ــا هتل ــللعــال لث ق ــارشلث ـنـ لم ــال ث  ــللل89.17رملــهلم ــدلم ــعليــعل ــنلنيــللث عد  ه 

ـــا  ـــا   لرتكلل لث   ـــذرشلثر ـــد لمهث ـــةلمل ـــةلن ـــنل ـــعتللث قا ـــ ابلث قا ه   ـــ عل  ثحل

ـــفلث ه ـــ لهع ـــةل ـــ ميلمـــللال ملدث ـــة لر ل   ـــدلث تـــه   لهـــ لحلخي ـــةلر عا  ـــةلمق عا 

لث قارحبلث  لتةجر لث ؤلعدمةلث ته  .

ــنلم ــمته لمما نيــةل  ــا ل ــةل  ــدملث  ــ ثوثبل  ا   ــ و لنيــلل  ــا تلث ـنـ لث   ــةل  ر ة 

ذ ه ل ث  قـــ ملث  ا  ـــةتلث تـــه  ل ث  قـــ ملثو رؤتلث ؤل ا ـــ لار ل  ة ـــةل ع نيـــةلث   ـــا لث ـــ
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ــا تل ــهث  ل  ــللثح "ــأحبلث  تغ ــةل   ــعلثو م ــدلم ــ لث عد  ــر  ةلال تل   ــلل" ــه  لم ــالستلث ت ر 

لملذثلثو م ل  متة النيلل دملث   ثوثبل هث ةلملذرشلث  امل مل ث  ق ملث  ا  ةت.ل

ل نلم مته لمقدلث ته  لةثو رؤ:لث   ا ث  ق مل

ـــنل ـــ ل  ـــدال  ـــ ل غ ــ حللث     ـــلماق ؤلال تلث تنـ ـــذثلثح  ـــا لث  جتـــد لثح "ـــا مل لمل

ـــا   ه لث ؤل ـــه   ل   ـــدلث ت ـــةل عق ـــةلثها  ـــالث قا ـــ ابلث   ا   ـــرلخي ـــ و ل  ــ حللث   ث تنـ

ـــا مل ـــدثلث  ـــم ةلر د  ـــا ملث      ـــةلث تج ـــ للL123-11-3456مدر  ـــ ث لث  ـــد بلثو   ـــ لم ث 

اهيالث   ا ةل نلم مته لمقدلث ل  ته  . هجلث 

اهيــالنــذرشلث   ا ــة  ر الهــنل لملــذثلثح  ــا لتعــد لث،دــابلث ــ لال رجلث ـنـ لث     ــلث 

ـــا ملل ـــهيرشل لث  ـــا لث  ـــهالكولث منـــهعل ة ـــ لال نيانيـــالج  ـــرلثو م ـــا هتلL234-7ر تعة ـــلل   لم

                                                           
345 - 
Article L123-11-6 «I. – Sont qualifiés pour procéder, dans le cadre de leurs 
compétences respectives, à la recherche et à la constatation des infractions aux 
dispositions des articles de la présente sous-section et des règlements pris pour leur 
application : 
1° Les agents mentionnés à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ; 
2° Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail et fonctionnaires de 
contrôle assimilés au sens de 
l'article L. 8113-7 du code du travail ; 
3° Les agents des caisses de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 724-7 
du code rural et de la 
pêche maritime. 
A cet effet, ils agissent, chacun pour ce qui le concerne, conformément aux règles de 
recherche et de 
constatation des infractions déterminées par les dispositions du code rural et de la 
pêche maritime, du code 
de la sécurité sociale et du code du travail qui leur sont applicables. 
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du 
contraire et transmis 
directement au parquet. 
II. – Les infractions aux dispositions du I de l'article L. 123-11-3 sont recherchées, 
constatées et poursuivies 
par les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 dans les conditions fixées par les 
articles L. 450-2 à L. 
450-7, L. 450-8, L. 470-1, L. 490-1 et L. 490-8. ». 
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ــا مل ــا لث  ــهيرشل لث   ــ  لرال   ــالم تيشــلث  ــ علث منــهعل ة ــلللL8113-7ث  ــعتلالا ام م

ــــ تر م لث تعا ــــدميل ــــا لث  ــــ لرالكولث نــــمدرلل لث   ــــةلث  ــــ علث     ــــم ة لث ؤل ا  مدر 

ـــا لث ـــا مل ـــهيرشل لث   ا ـــا لث  ـــالولرث   ـــا هتلث نـــ دللL724-7ث   ـــ رميلر  ـــا هتلث ق ـــللث ق م

لث غه مي.

ـــ له ـــ لجل ـــةل ـــة ل  ـــنلم ـــمته لث   ا  ـــدعةدال  ـــابلرت ـــذرشلث،د ـــا تلمل ـــةل  ر ة 

ؤلث قهث ـــدلث تعةقـــةلتكللعا ـــةرث ت نـــالثذلميل مـــا لنـــا لر ـــ ل لمـــللعـــال لالانيـــت ا لث 

اهيالال  الرش. لج غهعلرمعا مةلثرا  ابلرث د مل قاىضلث قهث  لث  ا لث 

 ع ــةلر ــ لمعا مــةلملــذرشلثرا  ــابلمــللعــال لثملة ــهولث ؤلم ــ  ملال رلال   ــةلث تقــا   لث 

ؤلال تل    لعال لمال اول هيا. لرث  ل عتدلنالث 

ث  ــا لث تعة ــرل ــنلملــذرشلث قا ــ اب لال تلث  ــاالملــذرشلر ــدلتملــ لث  قــةلث     ــ ل ل

 ـــ ل ـــا هتلل346ثو  ــ مل ـــنلم ـــمته لث   ا ـــةل ع ــفل ـــه لمـــلل ـــدالث تجــا فل ـــ لث ـــمع 

اهيالال  الرش  .347ثو مع لرث قهث  لث  ا لث 

اهيــــالث ق ــــاالج   ا ــــةل تثلستلث ـنـــ لث     ــــ ل ــــدلمــــد لثو  ــــ ملث ه ــــه لث  نل ــــرث 

ؤلث  تغ ـــةل عقـــدلث تـــه   ل ـــا تلث ـنــ لث  ـــ ول ل نـــللم ـــمته لثرا  ـــابلرالاعـــالحب ث 

ــتجنل ــ لت ــابلرث  ــللالا  ثم ــدلم ــه للج عد  ــةلرث  ــه لل   ــ الث  ــمللال   ــال ق من ــالال لتكل لرث  نياني

ــث  لرثه ل ـــةلج  ـ ـــهثولج   ـــمغةلملةسنـــاحللث لك  ـــللث ت ــحيابلني ـــدلم ـــاالج عد  ـــةل لث ق   م

ل.لث  غمللج امكلثرتنة.ث عامةلملةسسة ةلال رلث  ث ملثاا   لث ؤل ا  لرتا

ر ة ـــةل ـــا تلملـــذرشلث ت ــحياب لنيـــمو للملـــذرشلثح  ث ثبلر ـــهل  ـــ ل ـــ لم ـــاالمـــلل

لث   ثولث   ا ةلث ال مةل نلم مته لمقدلث ته  .

                                                           
346 - ً"Immixtion injustifiée ". 
347 - François Pasqualini et Valeria Pasqualini-Salerno, ouvrage précité, page 6. 
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لث ق ة ةل ع نيةل  ا لث ته  ل ث  ا  ة:لث نرث  ق مل

ـر لث  ـــا قةلمـــللال  ـــعلمما نيـــةلث تـــه  لتعتـــمعلال مـــدل ل ـــللث قـــه لال تلخمتةـــ لث نــ

ــرلثو ل ــذ ه  لرنيــهثولتعة ــدلث  ــدع ل ــنلم ــمته لث عق ــ لثو  ــ ث لث ت ــةلخمتة ــ لم ــامل لهع  م

ــالرثم ــللث نــر ل ــ لثتغامد ــةلم ــدلمــد ل ه   ثلــالج ـنـ لث  ــ ولال رلث ـنـ لث     ــل ق

ـر لثو ءـــ  لث  تغ ـــةلجحنيـــمتقا مةل  ـــعلمـــ ثرةلث   ـــا لث ـــذ ه ل ال رحتلرتـــه  ل عـــصلث نــ

ل ات.رث مثملةلرثحل ا ل ىل ل

لتقدميلث  ة ل ع نيةل  ا لث ته  -ال رح

ــع ملل ــالملة ــةلثل7-544 غق ــللمدر  ــا ميلم ــنلجل ــالتثالال رلثمتغ ــةل ــ ل  ــا مل ا    تج

ــذثلث   ــا ل ت ــ  ــ ثرةلمل ـر ل لم ــعلث نـ ــدال   ــه  لال تل تق ل  غــ ل لمما نيــةل  ــا لث ت

ل  لثح  ث ملثرتنةلمقا علر ع.

للرث هىل رلث هث  لث   ا ةلنا.حيد ل ه  ل التم   لم سهتلث ت  ل

لل  ـــةل نـــ اةلملـــذرشل لث  ـــجعلث تجـــا ميل  ـــعلث ق ـــاالجل الـــهه    ت ـــ لرللمـــحللتق  ـــدلث 

لث ذ ه لال  الرش.

ـــدلث تعـــد   ـــ لث ت ـــ  علال رلث تق   ـــحلل ة ـــدالم ـــة لال تل ق لل   الـــهه    للر تعـــ ل ـــنلث 

هىل ــــرلث ال مــــةلث  ــــجعلث تجــــا مي لث ه ــــعلث منــــهعل ة ــــةل لث  قــــ ملثو رؤلال  ــــالرشلرث 

ل عدرش.ل8-544 ت غ رلال هأالث ا مل

ـــةل  ـــا ل ـــعلمما ني ـــللال   ـــالم ــ لث     ـــلث"ـــ  لال    ؤلال تلث ـن ـــا ملث  ـــد لثح " رجت

ث تــه  لرضر ملثحلنــه ل ــنلث هث قــةلمــلل ــ  لث  ــة ةلثح  ث  ــةلثرتنــةل غقــاللملةــع ملل
3483-11-L123مللمدر ةلث تجا ملث     م ة.ل 

                                                           
348 - Article L123-11-3 « I. # Nul ne peut exercer l'activité de domiciliation s'il n'est 
préalablement agréé par l'autorité administrative, avant son immatriculation au 
registre du commerce et des sociétés. 
II. # L'agrément n'est délivré qu'aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes 
: 
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ؤلث ــــــــــهث ل -R123 لR123-166-2 R123-166-3ل ,R123-166-1رج   ــــــــــه لث 

در ـــةلث تجـــا ملث     ـــم ةلعـــدلث ـنــ لث     ـــل ـــدلمـــد لممـــلللR123-166-5 للللل166-4

ـــ ل  ـــة لث ؤل ا  ـــ  لث هث ق ـــالم اهي ـــه لث  ـــةلث ه  ـــةلرث،د ـــم لث هث ق ـــةل  ـر لث ال م ـــدرشلث نــ د 

لثح   ثوثبلث  تغ ةل  ه لث هث قةلال رلته   دا.

ــ لث ـنـ ل ــدل ا  ــا  ل  ــا لر  ــة لجل ــالل ــةلما   ــةلم  ــم ةلرغ ثم ث     ــل عقه 

ــــةلال رل ــــذرشلث هث ق ــــدلحســــ لمل ــــةلذلكللال رل ع ــــةلث ال م ــــنلث هث ق ــــه  ل رتلثحلنــــه ل  ث ت

 .349ته   دا

ـ حلل ـ حللث  ــ ولرث تنـ رجتــد لثح "ــا مل لملــذثلثح  ــا لث ؤلالاءــاال لث قــا ل ــ لث تنـ

ــ   ــللا ــدخلم ــ ول تمل ــهلث ت ــ لث     ــ لتكللال تلث ـنـ لث   ــالث ـنـ لث     ــل د  ل  

ل.350ث هث قة تملدخلملل

لث  تغ ةل  ة لث هث قةل ىل  ا:لث نر

 تجـــا مل ا  ـــةل تعـــ ل ع نيـــةل  ـــا لث تـــه  ل تعـــ لمـــللمدر ـــةلثل8-544 غقـــالملةـــع مل

ـــذ ه م ـــا ملث  ـــال لث  ـر لث منـــهعل ةهي ـــنلث نــ ـــه  ل  ـــ لث ت ـــةلال تل    ـــه لل   ـــنلث  ل 

ـهه  لر تعةــرلثو مــ ل اـل "ــا ملث  ــ الث  للال رلال نيانيــالج  غــابلمة  ــةلث ــالبلث ه ــه ةل ملــللث 

تثلس  ـــ لث تـــه  ل ـــنلمقـــدل ـــ ثول دـــذرشلث ـــالبلث تجا  ـــةلرث ـــ لحلن ـــهتلمه ـــه ل ـــ  لرث 

لث البلث ذ ه ملمه ه ل مللل تع لث تمن ال نلتكلل لمقدلث ته   

                                                           

1° Justifier la mise à disposition des personnes domiciliées de locaux dotés d'une 
pièce propre à assurer 
la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes 
chargés de la direction, de 
l'administration ou de la surveillance de l'entreprise ainsi que la tenue, la 
conservation et la consultation des 
livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements ;............. ». 
349 - Article L123-11-8 «Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende 
de 7 500 € le fait, pour toute personne, d'exercer l'activité de domiciliation 
mentionnée à l'article L. 123-11-2 sans avoir préalablement obtenu l'agrément prévu 
à l'article L. 123-11-3 ou après le retrait ou la suspension de cet agrément. ». 
350 -"L ‘agrément". 
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لال تل  هتل لر ع ةلنية ةلجتارشلث  ث ملث  ث   رل

ــهرال يفل ــةللا لمل ــةلث تجا   ــايئل  ــقه لثو ملة  ــةلهــمكلت ــدل ــد ل لهق ــهتل  لال تلحل  

ال رلجح  ث ـــةلعـــال ل ـــفلنيـــممهثبلث  ـــا قةل تـــا  لث ت ـــ لث منـــهعل ة ـــةل لث ـــا مل

ـــ ث  ـــذ ه مل   ـــا ملث  ـــا لث  ـــال لث   ـــ ث لث منـــهعل ةهي ـــأ.لث، ـــعلث ن ـــللال   لث  ـــا قة لم

لعةقةل م االث   ...ث  ت.ث ت ا ف ل  ث لغ علثو مهث  لث، ث لث ت

ــ لث     ـــ ل ـــالث ـن ـــال ةهي ـــ ل  ـــ ث لث  ـــ ث لرث، ـــذرشلث، ـــ لمل ـــةل  ـــا لث قا   ر لث  

ـ لث     ــلمــللعــال لث ــا مل ال تلملمــا ل ــه لمــلللL123-11-3 الهــنلال  ــةلج   ــمغةلملةسـن

ل.351ث تهنيحللخبنهعلملذرشلث، ث 

                                                           
351 - Article L123-11-3 « 3° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation définitive : 
a) Pour crime ; 
b) A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour : 
# l'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits 
prévus par des lois 
spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ; 
# recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci, prévues à 
la section 2 du chapitre 
Ier du titre II du livre III du code pénal ; 
# blanchiment ; 
# corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de 
biens ; 
# faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité 
publique, falsification des 
marques de l'autorité ; 
# participation à une association de malfaiteurs ; 
# trafic de stupéfiants ; 
# proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du 
chapitre V du titre II du livre II 
du code pénal ; 
# l'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du 
code pénal ; 
# l'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre 
IV du livre II du présent 
code ; 
# banqueroute ; 
# pratique de prêt usuraire ; 
# l'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des 
loteries, par la loi du 15 juin 
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ـــا للللل ـــةل   ـر لل ع ني ـــذرشلث نــ ـــللمل ـــاقلم ـــد لثو ني ؤلال تلث د ـــا ملث  ـــد لثح " رجت

ؤلتق ـــ لملـــذثلث   ـــا لت ـــا  لو ميلجتـــار ثبلل ـــللال تلت ـــا لملـــذثل ث تــه   لملـــهلث  ـــع لث 

ـر لمــــلل"ــــر تالث  ــــ اول ــــا حللث،د ــــةل ؤلال تلملــــذرشلث نـــ ث مــــه لمــــللث عقــــه  لجح  ــــا ةلث 

ل.352رث ندث  ةل رلخيالمما نيةلملذثلث   ا 

مـــللمدر ـــةلث تجـــا ملث     ـــم ة ل ـــا تللL123-11-3534قـــالملة قـــ ملثو رؤلمـــللث ـــا ملر غ

ــة ــم ل   "ــ اعلالامتغا   ــه  لحل  ــةل  ــا لث ت ــةل ع ني ـسولل ث هث ق ــالث نـ ــتملل هي ــ لل ث 

ثحلنـــــالال رلهقـــــهللث تنـــــه  للمـــــللثو  ـــــهثبلال رل%25ال رلث  ـــــامه ل ـــــنلثو  ـــــعل

ــــدل ــــل3رث  ــــ  للثذلميلخي ــــعهتلملةغم ــــرلثو م ــــدل ر تعة ــــللث،ــــ ث تلرلث غم ــــدلم ل4 لج عد 

ــه  ل ــا لث ت ــةل   ــهث مللمما ني ــال ل   ــمغةلالاع ــذمل ماني ــةلث ت  ــةلال رلثح  ث   ــ ثوثبلث تر      ث،

 ر تعةـــرلثو مـــ ل عقـــهجبلث ت ـــا فتلمـــللث ـــا ملل5رث ـــ ل ـــتالماـــالحســـ لث هث قـــةتل ا غمـــدل

L123-11-3لمللث قا هتلث ذ ه .ل

ـ لث  ــ و ل ا  ــة  ل نــلث ؤلملــذثلث قاىضــل للال مه تــة لممــالمــلللال مــال ــرلخيــالث ـن

ــلل ــه  لم ــةل ع نيــةل  ــا لث ت ـر لث ال م ــللثح "ــأ  ابلهــه لث نـ ــدلم ــ لث عد  "ــر  ةلال تل  

                                                           

1907 relative aux casinos et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de 
hasard ; 
# infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec 
l'étranger ; 
# fraude fiscale ; 
# l'une des infractions prévues aux articles L. 115-16 et L. 115-18, L. 115-24, L. 115-
30, L. 121-6, L. 
121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 à L. 217-
10 du code de la consommation ; 
# l'une des infractions prévues aux articles L. 8221-1 et L. 8221-3 du code du travail 
.....; 

 نتاجية، مرجع سابق، دون بيان الصفحة.تقرير لجنة القطاعات اإل- 352
353 -Article L123-11-4 « L'agrément n'est délivré aux personnes morales que si les 
actionnaires ou associés détenant au moins 25 % des voix, des parts ou des droits de 
vote et les dirigeants satisfont aux conditions posées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 
123-11-3.... ». 
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ـسولال رلث  ــ رتلحل ــ  لثو "ــ اعلالامتغا  ــة لعا ــةلممــدمال  ــهتلث  ــامههتلال رلث نـ  

لتته  ل هيرشلث نر لث قا ه  ة.

ـــا هت ـر لث ق ـــنلال تلمنــ ـــدل  ـــحللث تر    ـــللل68.13لم ـــذرشلث  ـــر ةلم ـــدلال "ـــا لث ؤلمل ستل 

ـــال لث ـــا مل ـــاول هيـــالل3-49ع وحلل ـــللال تللـــا  ل  ـــا لث تـــه  لثو "ـــ اعلرث ـــ ل 

ــعل  ــنلثو   ــهتل  ــلللتة  ــالثذل  ــا  هتل هي ــهتلث  ــامههتلال رلث   ــ ل   ــةلث  ــللل25الامتغا   م

ـــةلج ت ـــم   ـــابلث لك  ـــهللث تنـــه  لرلال م ـــاولث د ا لال رلثو  ـــهثبلال رلمـــللثحلنـــالال رلهق

نيــممهثبل ــنلثو  ــعلل5ثح  ث ملال رلث تــد  ل لث قــارةلثذل ــلل ــد ل لهقدــرشله ــعلعــال لمــدمل

اهيالال  الرش....... لو.354ج   مغةلملة ما بلث  ا لث 

لر ا  ةلغ علثو مهث للث  ا  ة:لث ته  ث  ق مل

ـــا مل ـــدثلث  ـــةلث تجـــا ملث     ـــم ةلر د  عـــدلث ـنــ للL123-11-3555ج   ـــه لث ؤلمدر 

ال  قــ ل ــنل ــاترلث  ــ الث ــع  ل   ــا لث تــه   ل ت   ــذلالا  ثمــابلث  تغ ــةللث     ــ

ل ملا  ةلغ علثو مهث لر ه علثح  ملا.لرث منهعل ةهيال لث  ا لث قا هتلث ايللرث مقدمي.

ــا هتل ــا لث ق ــةل لث   ــاةلخحي م ــا.لال ميلث  ــدلغ  ــعلع ــ و له  ــال لث ـنـ لث   ــذثلخب مل

ــهثل89.17 ــةلغ ــعلثو م ــنلم ــمته لمأس ــلل  ــار لم ــ لال تلث ـنـ لم ــا. ل  ــعلثح  مل  لر ه 

ــرل ــة لر تعة ــذرشلث، ل ــد لمهث ــةلمل ــ ثوثبلن ــللثح   ــدلم ــللث عد  ــذ ه لني ــا هتلث  ــال لث ق ع

                                                           
شريك أو مساهم ارتكب إحدى الجرائم المذكورة  يجب على كل"......وقد جاء في تتمة المادة المذكورة - 354

اهما أو إلى أحد ليكون شريكا أو مسالمطلوبة  أعاله تفويت أسهمه أو حصصه إلى الغير المستوفي للشروط

 .ائي بإدانتهالحكم النه أو عدة شركاء أو مساهمين داخل أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ صدور
خاصة المطبقة على في حالة عدم إجراء التفويت في األجل المشار إليه أعاله، ودون اإلخالل باألحكام ال

يه إعادة شراء للشركة ، يجب على الشخص االعتباري الموطن لدبحسب الشكل القانوني  الشخص االعتباري
 ".رأسمال الشركة السندات إللغائها بغرض التخفيض من

 
355 -ArticleL123-11-5 « Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mettent en 
œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme définies au chapitre Ier du titre VI du livre V du code 
monétaire et financier. ». 
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ل4-544ثو مـــ لال نيانيـــالمـــللعـــال لث  ثمـــابلجلمـــللث ـــه لل  ـــةلرث ـــه لل غقـــالملةـــع قتل

ل.6-544ر

ـــةلث تجـــا ملث عـــدل8-544رـــعلال تلث ـنــ لمـــللعـــال لث ـــا مل ة لم ـــحللمما نيـــةلمـــللمدر 

ث تــه  لمــلل ــ  لثو "ــ اعلثذل ــلل  ــهتل ــدل ــد ل لهقدــرشلهــمكلجح  ث ــةلعــال ل ــفل

ــأ.ل ــ ل ــللال  ــعلث ن ــه   لم ــا  لث ت ــ لث ــد ل ع نيــةل  ــا لث ت ث لنيــممهثبلث  ــا قةل ت

ــللث،ــ ولثو ل ــا.لث تانيــحللم ــللث غ ــ  لث  ــا  لم ــ  لم ــعلتل ــد مل لث   ــهث لر ر لغ ــعلثو م

لعلملل ه ةلث قا هتلث،مايئ.مللث  اا.لث  ا 

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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 عاتـــــــــــسة
ــللعــال للل ــالنيــمغم ــه  للرم ـ ع لملةت ــه لال تلث تم ــولث تنـ مــد ل ــللث ق ال يفللل ع ــفلث 

بلمـــالملــهل ــا ه لرمـــال ــ لث هث ـــحللالا انــا مي لتكللال تلث ت ـــه ثلمـــال ــ لث ــتالؤام ــامل ل

ــ  لثو نيــمغا.لث ثم ــةل ـ ةلث ــ ل ــالثجملــا لث تجــا مي لس ــ لمــللال ت لؤلتق ــ ث لالا انــا  ةلرث  ـ

لملذثلث   ا لر علل  ا لمللثو    ةلث تجا  ة.

ــا هتل ــه لال تلث  ــدث لث ق ــللث ق ــنلثح "ــأ  ةلل  ــةلر ــهثجل  ــاول ة  ــلثذلميل89.17ر م  لثمل

ــعلني  ــا ــا ه  لر ــللث ق ــدال لثو م ــالل"ــ ل ل ــعتلم  ــه  لني  ــايفل  ــ لث ت يفلجو نيــا ل تق 

ل.ث قارحب ل عتلرن د علنيمغعلث   اول

نيــدلث  ــ ث ل  ــ  لتكللمــللعــال لل ــعتلم ــدال لثو مــللث قــا ه ل ر مــال ــنلم ــمته 

 غ ـــرللتلث قــا ه لرث  ـــ ث ل ـــا هتل قـــاملث تــه  ليعسة ـــةلجتا  ـــة لرملـــذثلني  ــا دلث ـــامكل ـــن

ــذثلث  ــر ت لرملــذثلني ل ــةل لمل ــدلث  غق ــدلث قهث  ــايللتهه  ــالنيــةر لرج ت ــا هتلت غ ق ــالث ق ل ــايفل 

ـــللث ق ـــايئ"ـــ ل ل ـــدال لثو م ـــةل لال   ـــال ـــعتلم  ـــلل ه  ـــه  لنيـــهثولم تهنيـــم حلل  ـــاللث ت

اعلثو "ــ اعلث ه مــةلال رلث ــه لل  ــا لرج تــايللر ــحللمــدل ال "ــأحبلث  تغ ــةلجو "ــ 

لني ل دذثلث   ا .ث  مت د للال رلث ع ل

ـــال للل ـــللع ـــذكللم ـــا ه لر ـــللث ق ـــدال لثو م ـــ اع  لم  ـــدلرني ــ ل  ـــلك ةلمق ـــ لث ـن ت 

ـــةلث تـــه   لني  ـــايفل لجتـــار لخمتةـــ لثح "ـــأحبلث  تغ ـــةلجح  غـــابل لث عال ـــةلث تع ا د 

ل  لث ه للرث ه لل  ة لرج تايلل عتلم دال لثو مللث قا ه .

ــال ــمغعلث   ــاولال م ــمته لت  ــ لني ــارحب ــنلم  ــلل  لث ق ــالال م  ــ علم ــاالجحل ا ـنـ ل 

ــةلرث  ــهث ـر لث ق ة  ــللعــال لث نـ ــة ل  ــا الما ننــا.لم ــه لل    ملل ــنل عــعل  ــا لث 

اهيـــالال  ـــالرش  طلت ـــ لث ـنــ ل  ـــر ةلث تـــه  ل ثعـــعل ـــعلث  ـــ لرـــذكللث قا ه  ـــةلث  ـــا لث 

ل نر لم  ةلرنيد لر رتل  ه لنن ع ة.
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تل ـــةلث   لاةدـــ   لرث  مـــاميلث قـــارحبلث ما"ـــملث ق ـــا ل ـــ لث لث تـــه  لني  ـــايفل ل ا  

ؤلث تـــه  لث تم ـــولث تنـــ ع لملةتـــه  لثاـــام لني  ـــ حلرـــعلال تل ـــالل"ـــ ل لثملة ـــهولث   ل 

ؤلث تقة ــعلمــللث هنيــ اول ــنلم ــمته لنيــع لث ـنـ رجتــد لثح "ــا مل لملــذثلثح  ــا لال تل لث 

مدثخلرسحبلما ننةل لمما نيةلث   ا . لته  لث قارحبلرث 

رث ـــ لل89.17لم ـــمته لث قـــا هت لث قا ـــ ابلثو ءـــ  لرلث   نيـــةلال   ـــال ـــنلمـــلل ـــ

ــس ميلث ؤلت  ــ لنيــمغعلث   ــاولث قــارحبل  ــحللثنيــمتعع لث ــالبمــلل"ــر تالال تلت ــ للا ـنـ لم  ث 

 ةلال تل ــــر ت ل ــــنلث قــــارةلن ــــهتلمه ــــه ل ــــ ل لتــــه  لث قــــارحبلو تلتكللمــــلل"ــــر ل

ــة ــذكللث ه م ــدملال  ىن لر ــدلث ـنـ ل  ــدال د  ــه  ل  ــذثل ع نيــةلث ت ــر  ةلال تل للرمل ــلل" ل ــايفم

قــ ل ــ لا ته  ليعسة ــة ل غ لر ــنلث عســهال ــث   ــاولث قــارحب لتع  ــ لالانيــت  لر  ــال

ؤلثملة هولث   ة. لملك لمقا  ةل نثولث علال رلثر ث ة لممالني   حللث قارحبلث 

ــالث ؤلر ــحلل عــصل لثمــابالا  لمــللعــال لمــالنيــمغرلرمــللعــال ل  ثنيــةلث ه ــه لث تر  م

ل نلث   لثوعا:

ل حلل  االعاعل نسبلث ته  .تم ول  ا لث ته  ل هل-

حيابتلمما نيــةل  ــا لث تــه  للرتكللنل-  ــد دلث   ا ــةل ــنلم ــمته ل ةغــابل لت ـ

ل نلغ ث لث ن لث     .

ـرةلال رلث  ــ الث عمــهميل قــ لنيــ للممــ للث قــا ه ل ــنلغــ ث لث ل- مأ  ــةلتــه  لث نـ

لرثذلميلثمودرشلم ذل در ل ا هتلث غا  ملثح  انا  ة.ث ن لث     ل

ــ لث- ــ ةلث  ــ   لرث تهني ــارحبلث ن ــةلملةسق ــع بل ا ه   ــه  ل  ــنلت ــلل  ــالال م  ــ علم حل

لتةجر لث ؤلمقدلث ته   لرتكللمحلا  الملل  حللث دم  .

ل87.19 ــا ملث م ــ ل لم دــهالث  ــم ملل ــال  ــسللت غ ــرلمقا ــ اتةل ــنلث قــا هتلث ل-

   تلرعا ةل رلخيالث قارحبلث ه مة. مقدلث تهل
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ــــا هتل- ــــرلث ق ــــةل ت غ  ــــةلث ال م ــــعل ل ــــدر لث منــــهعلث تم     لو تل89.17ث تع  

له . دالث  دث لملذرشلثو ع مل عتمعل لر  لمللثو ه اتل ا قالال ماالت ع علث مالث قا 

ل هث دلعا ةلل ع نيةل  ا لث ته  لملل   لثو " اعلالامتغا  ة.لث   ث -

ـــ- ـــدل  ـــ لث   ـــدلمه ـــه لملـــذثلث عق ـــه  لرتكلل تملد  ـــدلث ت ـــهالمق ا ملث م ـــ ل لم د

ل   ر.

مــدثخلال ل-  تــه  ل ــ ملما ننــةلرتكلل  ث  ــةلث قا ــ ابلثها ــةل ت غ ــرل ــا هتلثث 

 . نلغ ث لث تن حللث     

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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 الئحة المراجع 
لجملة ةلث ع   ة-ال رح

لث  ا -1

"  ميلث  مغام  لث هنيم ملل لل- ل ا هتلث تجا ملرث قارحبلث تجا  ةل ث م   ةلث عامةلال  دل

 ث  ج .ل 2011 غعةلث عا  لث،د دم ل غعةلرث د  ة لث، ولث  ا  لمل

جاالث،د دم ل لم غعةلث مل-    ةلث عقد-ث    فلث عةهميلث عغدحرمي لث م   ةلث عامةل ال  ثال-

ل. ث ث لث غ  اول1996ث  غعةلثو رؤل

 مي لم غعةلثو م  ة ل لث   حللث عس ل لث   ثوثبلث ق دلج  ـــــجعلث تجاثنيـــــع  ل عقهول-

ل.2017ث  ج  ل

 لم غعةل-ا  ةلرثو  علث تجا ميثو    ةلث تج-ث  داالث دهث  ل ارضثبل لث قا هتلث تجا ميل-

ل.2013 ةعنية ل غعةل

ــا- ــا      ــا مي ل ث ل  ــعل ع لث  للتللم  ه ل دلتللم  الثو  ن لتلث ع . لال  هلث   

ل  رب.

ل2013همغ ــدلمغــاق لث عقه لث تجــا  ــة لث  غعــةلرث ه ث ــةلث ه م ــةل لث  غعــةلثو رؤل ل-

  م ثي .

ل.2016   عةلغ   لث نسبلث تجا  ة لم غعةل  لث  نيل لث  غعةلث  ا  ةلل-
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ـــــل- قا ه  ةلرالا  ا ثبلني ـــــمتجدثبلث  تا  لر رلالعء لث   قا ه لملة عا ل مه  لث م االث 

ل لم غعةلث مجاالث،د دملث ث ث غ  او.2019ث  غعةلث  ا  ةلث ق ا  ة ل

مي لث، ولثو ر  ل ث لثاا ـــةلعلل-  ملةلث قة هو لث هنيــم ملل لاالث قا هتلث تجا ميلث  ـ

ل.2012ث ع   ةل ل

ث ميل ال  ثماب لث عقد لث  اا.لث ند لثح  للث، ولثو ر :-غدلثحلرل ا  لث قا هتلث د ملل-

عىل لث عقد ل لث ث لث غ  او.2007ؤث  غعةلثو رل.-ت ل لم غعةلث مجاالث،د دمث  ا ل ال

ـ ارمي لمنــا  لالا  ثا لث، ولثو ر  لث ت ــ لث قا ه ل-  ملث عقدلرثح  ث-مغدلث  هعتلث نـ

 . ث  ج ل2017  لث،د دم ل غعةلم غعةلث عال ل-ث م   م

ـــــاولث تجا ميلرث ما  ابلث تجا  ة لملمغدلث  هولثا  لث قل-  غعةلث مجاالث،د دم لث  غعةل 

ل.لث ث لث غ  او.2014ثو رؤل

 . لم غعةل ةعنية2016مغدلث  هولمش عة لث نسبلث تجا  ة ل غعةلل-

 . لم غعةل ةعنية2014مغدلث  هولمش عة لث قا هتلث تجا ميلثو نياق ل غعةلل-

  لم اغةل لث، ولثو رل2000 ع ــــثرمي لوث  ــــجعلث تجا ميل لال  رلنيــــممةلثمغدلث عايللل-

ل.1999ث  مغا. لث  ج  ل

ــا -    ةلث عقد-مغدلث قا  لث ع  ا مي لمنــا  لالا  ثمابل- ــةلث  غعةلث    لم غعةل2018ني

 .ثو م  ة لث  ج 
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 لم غعةلث مجاال2014 لث  لل   ــــم  لث نــــسبل لث قا هتلث   و لث  غعةلثو رؤلمل-

 ث،د دم لث ث لث غ  او.

،د دملث  ة لوث، ولثو ر لث قا  ابلث عامةو لم غعةلث عا  ل ال ل ايل لث نسبلث تجال-

ل.2016ث  ج  ل

ــسبلث تجا  ةلث   و لم غعةلم اغةل ث لحللل- ـــهول ا هتلث نـ ـــلك ةل ل  ـــللتهيرش  لث    

ل.2007ث  الا لث  غعةلث  ا  ةل

مابلرث عقه لث   و لث،ل- ـــــهول ا هتلالا  ث مابل ل   ولمر مهتلث   ت مي ل    ةلالا  ث

 .1972ث  ا  ة لل لث  غعة-نا  لالا  ثمابم-ثو ر 

ل.2016  هثمي لث عقه لث تجا  ة لم غعةلثهة الث ع و لث  غعةلثو رؤلث دلل-

 غعةل  ا ة لث  غعةلملل- مقدلث هسةلث تجا  ةلث  اا.لثو ر -دلث ق    لث عقه لث تجا  ة ل-

 .2017ثو رؤل

"  ميلث  مغام  لث هنيم ملل ل- نسبلرثجملسه اال  دل نا مي لث، ولث  بلتثبلث م حللالا ا

ل.2009ثو ر  لم غعةلث عا  لث،د دم لث  ج  لث  غعةلث  ا  ة ل

"مغه لث   علث عس ل لث  جعلث تجا مي لم غعةلث مجاالث،د دم لث ث لث غ -  او لث ددميل

ل.2009
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تجا ميت لث  غعةلثو رؤل لثو  ــعلثل-و   ــ ةلث تجا  ةثل- مل ل عو لث قا هتلث تجا ميل ث تا  -

 . لم غعةلث عا  لث،د دملث  ج 2019

 :ث  نيا ع-2

نيابلثحل  ل ال  لال هأالث ق دل لث  جعلث تجا ميلج   . لثعل م عل  ةهالث  ثل-

الث قا ه  ةلث عة الث عسقةل لث قا هتلثهاعلو ا هتلثو مع ول امعةل دلثهامف للك ةلث عةهل

 .1997-1998م ةلال ردث لث  ج  لث  ممةلث،امع ةلرالا انا  ةلرالا ا

ث قا هتلل  ا لث تة ا  لث تقا ال لما ملث عقه لث تجا  ة ل نياةل م عل  ةهالث اني ل ث لل-

-م ةثهاعلينال ا هتلثو مع لرث قارحب للك ةلث عةهالث قا ه  ةلرالا انا  ةلرالا ا

ل.2014-2013ث،امع ةلث  ه   ل امعةل دلثهامف لث  ج  لث  ممةل

 م عل  ةهاللةع دلته ف لث عقه لث تجا  ةل  لث   ا  ةلرث  لك ةل لث قا هتلث   و ل نياة لل-

م ال ل-ةلث قامتث اني ل ل ا هتلثو مع  للك ةلث عةهالث قا ه  ةلرالا انا  ةلرالا ام ة ل امع

ل.2017-2016م ثي  لث  ممةلث،امع ةل

جا ميو ل نياةل م عل"دا ملث اني ل لث غ ا بلث ق دمل لث  جعلث تع ةلث  ا  مي لو  ةلل-

 ةلرالا ام ةلث قا هتلثهاع لرمدمل ا هتلثو مع لرث قارحب للك ةلث عةهالث قا ه  ةلرالا انا 

ل.2012  ج  ل امعةل دلثهامف لما  لث-ث  ه  
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 قا هتل م عل  ةهالث اني ل لثمغدلثملة   لث  ر   ب لث ما  ةل لث  جعلث تجا مي ل نياةل-

لث ل لم ثي   لرالا ام ة لرالا انا  ة لث قا ه  ة لث عةها للك ة لث قامتلم ال   ممةلثهاع  امعة

ل.2011-2010ث،امع ةل

لث قاحب:-3

د  لث عد لعا لث   رثيل لوث ه لل لث تن حللث د لث   ولرث قا تو لا لث ق اولث نيل-

ل.2017ةلث عا  لث،د ةلث  ج  لم غعل2016 ل   /ء   ل14

ل"م دلم ت لث   ن ةلث عمه ةلملةنسب لا لث غههخ لث عد لث   رميلث  ث حللمن لل-

ل لم غعةلثو م  ة لث  ج .2016-2015رثهامفلمن ل

تلث تجا مي لهق ل"ه  لث م االث قا ه لملةعقه لث تجا  ةل لث تن حللث   و لا لث قا ه ل-

ل لم غعةلثو م  ة لث  ج .2017لث عد لث  ث حل

تاو/   حلل"مل ل5دل غهو لثمحلا ةلث قا ه  ةل المسلث تجا مي لا لث ق اولث تجا مي لث عد  ل-

لث  ج .- لم غعةلث عا  لث،د دم2015

 توولل68.13م لث  لل   م  لته  لث قارحبلث تجا  ةل نل هولمنر لث قا هتل  ل-

ل.2013ت لrejuciv éditionق اولث تجا مي ث عد لث  ا  ل مدر ةلث تجا م لا لث 

ل درثب:-4

ث  داالث دهث  لو عصل ه لث ت ه لث تهثن لملةع ملث تجا  ةل لث تن حللث   وو لمدثع لل-

رلل19 لث  ا ل درملم  سةلت ما.للك ةلث عةهالث قا ه  ةلرالا انا  ةلرالا ام ةل   ا  ل ه ل
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مهثتلوت ه لث قا هتلثهاعل  لث مالث تن ع لرث عسعلث ق ايئو ل ل  لمل2019 معث  لل20

  درمل  لم  ه م.

 

 ىل  ا:لجملة ةلث     م ة.

1-ouvrages: 

- Deen Gibirila, Droit des sociétés, ellipses édition marketing, 

2015. 

- Dominique Legeais, Droit commercial et des affaires, édition 

dalloz, 20e édition, 2012. 

- Jacques Mestre avec la collaboration de Marie-Eve Tain-Pancrazi, 

Droit Commercial, 24 édition, L.G.D.J. 

- Jérôme Bonnard, droit des sociétés, édition hachette livre, 2014, 

11e édition. 

- Maurice Cozian et d’autres, Droit des sociétés, édition 

lexisnexis,édition 2015. 

- Paul Le Cannu et Bruno Dondero, Droit des sociétés, 3e édition, 

lextenso éditions, 2009. 
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- Philippe Merle, Droit Commercial-Sociétés Commerciales-,17e 

édition, DALLOZ. 

- Roger Houin et d’autres, Droit commercial, édition dalloz, 9e 

édition, 1993. 

- Véronique Chambaud, réussir son activité en SARL, édition 

Dunod, 2012, 4e édition. 

-Abdel Fattah Mourad, dictionnaire juridique, economique et 

commercial, Volume I. 
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gérance-17e édition, Delmas. 

-F.Lemeunier, société anonyme-constitution,gestion-16e édition, 
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-Françoise Dekeuwer-Défossez, droit commercial, édition librairie 
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-les guides de gestion RF, création d’entreprise, 1re édition, groupe 

revue fiduciare, 2009. 

-lexique des termes juridiques, 15e édition, édition dalloz 2005. 

-Marianne Chironnier et Géraldine Binquet, Le guide du bail 

commercial, 2e édition, édition delmas. 

-Paul Le Cannu, Droit des sociétés, 2e édition, librairie générale de 

droit et de la jurisprudence, 2003. 
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-Bernard Saintourens, domiciliation de l’entreprise commerciale ou 

artisanale exercée par une personne physique,  RTD com 2003. 

-François Pasqualini et Valeria Pasqualini-Salerno, domicile 

commercial, rép com, dalloz,لmars 2010. 

-HAMDINI Adib, La domiciliation des entreprises à la lumière de 
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Code de Commerce 

3-Sites éléctroniques: 

.-https://www.maghress.com/alalam/12007 

-https://leconomiste.com/article/1024404-la-domiciliation-d-

entreprise-fait-son-entree. 

-https://www.hespress.com/economie/380511.html.ل 

-https://www.droitetentreprise.com . 

-http://www.mahakim.ma/Ar/Services/RecommandationComite/لل

                                        .لل

http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/loi/rapp_co
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