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ادة 99 ا
كل شـخص نسب لنـفسه صفـة محام عالنـية ومن غيـر حق أو انتحل
ارس مـهنة صفـة محام أو اسـتعـمل أي وسيلـة قصـد إيهام الـغير بـأنه 
ارسـتـها أو أنه مـأذون له في ذلك يـعاقب احملامـاة أو أنه مـستـمـر في 

نصوص عليها في الفصل 381 من القانون اجلنائي. بالعقوبات ا
يعاقب كل شخص ارتدى عن غير حق أمام أية محكمة من احملاكم
أو أمـام مجـلس من اجملـالس الـتـأديـبيـة بـذلـة احملـامي أو بـذلة تـشـابـهـها
ـنـصوص عـلـيـها ارس مـهـنـة احملامـاة بـالـعـقوبـات ا ـكن أن توهم أنـه 

في الفصل 382 من القانون اجلنائي.
ادة 100 ا

يـعـاقب كـل شـخص قـام بــسـمـســرة الـزبـنــاء أو جـلـبـهـم بـاحلـبس من
سـنــتـ إلى أربع ســنـوات وبــغـرامــة من عــشـرين ألــفـا إلى أربــعـ ألف

درهم.
يـعـاقب احملـامي الـذي ثـبت عـلـيه الـقـيـام بـنـفس الـفـعل بـصـفـته فـاعال
أصـلـيـا أو مشـاركـا بـالعـقـوبـة نفـسـها مـا لم تـكن األفـعـال معـاقـبـا علـيـها

بعقوبة أشد.
القسم الرابع
مقتضيات عامة

ادة 101 ا
ــنــصـوص عــلــيـهــا في هــذا الـقــانــون كـامــلـة تــكـون جــمــيع اآلجـال ا
فال يـحـسب الـيوم األول الـذي أجنـز فـيه اإلجـراء وال اليـوم األخـيـر الذي

ينتهي فيه األجل.
إذا صادف اليوم األخير يوم عطلة امتد األجل إلى أول يوم عمل بعده.

القسم اخلامس
مقتضيات انتقالية

ادة 102 ا
مـارسة ح صـدور هذا القـانون في الـقيام تسـتمر أجـهزة الـهيئـات ا

هامها إلى ح انتهاء مدة واليتها.
القسم السادس
مقتضيات ختامية

ادة 103 ا
تـنـسخ أحـكـام الـظـهـير الـشـريف رقم 1.93.162 الـصادر في 22 من
ـثــابـة قـانـون يــتـعـلق ـعـتــبـر  ربـيع األول 1414 (10 ســبـتـمـبـر 1993) ا

بتنظيم مهنة احملاماة كما وقع تعديله.

ظـــــهــــيــــــر شــــــريف رقــم 1.08.102 صـــــادر في 20 مـن شــــوال 1429
ـتعـلق بـتنـظيم 2008) بـتـنفـيذ الـقـانون رقم 29.08 ا (20 أكتـوبر 

هنية للمحاماة. دنية ا الشركات ا
ـــــــــــــــــ

احلمد للّه وحده 
الطابع الشريف ـ بداخله :

(محمد بن احلسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور وال سيما الفصل 26 و 58 منه ;
ا يلي : أصدرنا أمرنا الشريف 

ينفـذ وينشـر باجلريـدة الرسمـية عقب ظـهيرنـا الشريف هـذا القانون
هنيـة للمحـاماة كما وافق دنيـة ا ـتعلق بتـنظيم الشـركات ا رقم 29.08 ا

ستشارين. عليه مجلس النواب ومجلس ا
وحرر بالدار البيضاء في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).

وقعه بالعطف :

الوزير األول 

اإلمضاء : عباس الفاسي.

*

*    *

قانون رقم 29.08
هنية للمحاماة دنية ا لتنظيم الشركات ا

ـــــــــــــــــ
الباب األول
مقتضيات عامة
الفرع األول

التسمية والتأسيس
ادة 1 ا

نـشأة قـصد ـهنـية لـلمـحامـاة ا ـدنيـة ا يـنـظم هذا الـقانـون الشـركات ا
نظم لها. هنة وفقا ألحكام القانون ا ارسة ا

ـهنيـة للمحـاماة ويشار دنية ا حتـمل هذه الشـركات اسم الشركـات ا
إليها في هذا القانون «بالشركة».

ادة 2 ا
يجب أن يـكون كل الـشركاء في الـشركـة محـام مـسجـل في جدول

نفس الهيئة.

samira
Rectangle 



عدد 5680 - 7 ذو القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008) اجلريدة الرسميةة 4058

ثـلوا أطـرافا لـها مصـالح متـعارضة ال يجـوز للـمحامـ الشـركاء أن 
ـارسـة مهـامـهم إال في إطـار نـفس الشـركـة وفي مـكتب ـكنـهم  كـمـا ال 

واحد.
ادة 3 ا

هنة من يوم ارسة ا عنويـة ويحق لها  تكتسب الشركـة الشخصية ا
تسجيلها في جدول الهيئة التي يوجد بدائرتها مقرها.

هنـية بـعد مصـادقة الـنقيب يـتع تـقيـيد الشـركة بـسجالت الضـريبـة ا
على نظامها األساسي.

ادة 4 ا
يـوجه طلب تـسجـيل الـشركـة مـوقعـا من طرف كل الـشـركاء إلى نـقيب
الهيئـة ويرفق الطلب بنسـخة من العقد التـأسيسي ومن النظام األساسي

للشركة.
ادة 5 ا

يحيل الـنقـيب الطـلب إلى مجـلس الهيـئة الـذي عليـه أن يبت فيه داخل
أجل شهرين ابتداء من تاريخ توصل النقيب بالطلب.

يــعــتـبــر الــطـلـب مـقــبــوال  إذا لم يـتــخــذ فـيـه اجملـلس قــرارا في األجل
ذكور. ا

ادة 6 ا
ـكن رفض الــطـلب إال إذا تــضـمن الـنــظـام األسـاسي مــا يـخـالف ال 

قتضيات القانونية أو التنظيمية. ا
قـرر إلى الوكـيل العام تبـلغ نسـخة من الـطلب ومرفـقاته ونـسخـة من ا

قرر إلى الشركاء. للملك كما تبلغ نسخة من ا
ادة 7 ا

ـواد 3 إلى 6 أعاله في حــالــة تــأســيس الــشـركــة عن طــريق تــطــبق ا
االندماج أو االنفصال.

ادة 8 ا
ـنـصـوص عـلـيـهـا في ـكن الـطـعن في مــقـرر اجملـلس وفق الـقـواعـد ا

هنة. قانون ا
ادة 9 ا

ـواد 4 و5 و6 و8 أعاله في حـالـة تـعـديل الـنـظـام تـطـبق مـقـتـضـيـات ا
األساسي.

الفرع الثاني
ال ـ األنصبة األنظمة األساسية ـ التسمية ـ احلصص ـ رأس ا

ادة 10 ا
وضع األنظمة األساسية

يـجب أن يــوضع الـنــظـام األسـاسي كــتـابــة في نـسخ أصــلـيـة بــالـقـدر
الكافي قصد :

ؤسس ; • تسليم نسخة لكل واحد من ا
• إيداع نسخة في مقر الشركة ;

ادة 4 أعاله. نصوص عليها في ا • استيفاء اإلجراءات ا
ال تــقـبل بـ الــشـركــاء أي وسـيـلــة إثـبـات تــخـالف مــضـمـون الــنـظـام

األساسي.
ادة 11 ا

مضمون النظام األساسي
يتضمن النظام األساسي البيانات التالية :

1 ـ االسم الشخصي والعائلي وموطن كل شريك ;
2 ـ تسمية الشركة ;

3 ـ عنوان مقر الشركة ;
4 ـ مدة الشركة عند االقتضاء ;

5 ـ طبيعة وقيمة حصة كل شريك ;
ال ; 6 ـ مبلغ رأس ا

ـال وقيـمـة كل واحـد منـهـا وكيـفـية ـمـثـلة لـرأس ا 7 ـ عدد األنـصـبة ا
توزيعها ب الشركاء ;

سيرين ومدة مهامهم وشروط تعيينهم وعزلهم ; 8 ـ صالحيات ا
ال. كونة لرأس ا 9 ـ اإلشهاد على التحرير الكلي للحصص ا

ادة 12 ا
تسمية الشركة

تتـكـون تـسـميـة الـشـركـة من أسـماء كل الـشـركـاء أو بـعـضهم أو اسم
أحـدهم شـريـطـة أن تـضـاف إليـهـا في هـاتـ احلـالـتـ األخـيـرتـ عـبارة

«وشركاؤهم».
كن االحـتفاظ باسم شـريك قد في التسـمية شريـطة أن يكون هذا
ن مـارسوا االسم مـتـبـوعا بـعـبـارة «سـابقـا» ووجـود شـريك عـلى األقل 

هنة داخل الشركة إلى جانب الشريك احملتفظ باسمه. ا
ـهــنـيـة ـدنــيـة ا تــسـبق أو تــتـبع الـتــسـمــيـة دائـمــا بـعـبــارة «الـشــركـة ا

للمحاماة».
ادة 13 ا
احلصص

كن أن تكون حصصا :
ـعـنويـة وخـاصـة تـخـلي احملـامي عن مـوكـليه ـاديـة أو ا 1 ـ احلـقـوق ا

لفائدة الشركة ;
ـعدة ـنـقـولـة ا 2 ـ الـوثائـق واألرشيـفـات وبـصـفـة عـامة كـل األشيـاء ا

هني ; لالستعمال ا
بالغ النقدية. 3 ـ ا
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لكية أو االنتفاع. تقدم هذه احلصص على سبيل ا
ها. حتدد قيمة احلصص العينية عند تقد

يجب حترير قيمة احلصص بالكامل عند تأسيس الشركة.
كن اعتبار عمل الشركاء حصة في تكوين الشركة. ال 

ادة 14 ا
ال واألنصبة رأس ا

قـابل النـقدي ـال من مجـموع احلـصص النـقديـة ومن ا يتـكون رأس ا
للحصص العينية ويقسم إلى أنصبة متساوية القيمة.

الفرع الثالث
إجراءات الشهر

ادة 15 ا
الشهر

سـوك بكـتابة تشـهر الـشركـة عن طريـق تسـجيلـها فـي سجل خـاص 
الهيئة وتمسك الهيئة ملفا خاصا بكل شركة.

ال يحتج ضد األغيار إال بالوقائع والتصرفات التي وقع شهرها.
ـكن لـكل ذي مـصلـحـة أن يحـصل عـلى نـفقـته من كـتابـة الـهيـئـة على

مستخرج من النظام األساسي ال يتضمن إال البيانات التالية :
• األسماء الكاملة للشركاء وعناوينهم ;

• صالحياتهم ;
• أحكام مسؤوليتهم جتاه األغيار ;

• تسمية الشركة ;
• عنوان مقرها ;

• مدتها ;
• رأس مالها ;

تعلقة بحلها. • أحكام ا
الباب الثاني
سير الشركة
الفرع األول
اإلدارة

ادة 16 ا
ـسيـرين وعزلـهم وسـلطـاتهم يـحدد الـنظـام األسـاسي شروط تـعيـ ا

تفق عليها. ستحقات ا ومدة واليتهم وعند االقتضاء ا
ادة 17 ا

يسأل كل واحد من الشركاء بصـفة فردية عن خطئه في جتاه الشركة
وباقي الشركاء.

تسأل الشركة عن خطأ الشريك إزاء األغيار.

ال يسأل الشركاء عن ديون الشركة إال في حدود أنصبتهم فيها.
سـؤولية عن خطإ ثبت كن لألغيـار الرجوع على باقي الـشركاء با ال 

ارتكابه من طرف أحدهم.
ادة 18 ا

يعقد اجلمع العام مرة واحدة في السنة على األقل.
كـن عقـد جـمـوع عـامـة أخـرى بنـاء عـلى طـلب نـصف الـشـركـاء على

األقل.
يحدد النظام األساسي شروط استدعاء اجلمع العام.

سيرين. يتخذ اجلمع العام للشركاء القرارات التي تتجاوز سلطات ا
ادة 19 ا

تدون مداوالت اجلمع العام في محضر يوقعه الشركاء احلاضرون.
يشار في احملضـر بصفة خاصة إلى تـاريخ ومكان االجتماع وجدول
ـثـلي الغـائـب األعـمـال بـشكل مـفـصل وهـوية الـشـركـاء احلاضـرين أو 

ناقشات ونص القرارات اخلاضعة للتصويت ونتيجته. منهم وخالصة ا
تـضمن احملـاضر في سـجل خـاص مرقم يـؤشر عـليه الـنـقيب مـسبـقا

قر الشركة. ويحفظ 
سـجلة بدائرة نـفوذها الشركـة نسخ من محاضر تبـلغ لنقيب الـهيئة ا
ـتـعلـقـة بتـعـديل نظـامـها اجلـموع الـعـامة لـلـشركـة وكـذا جمـيع الـقرارات ا
تـعـلقـة بانـسـحاب أحـد الـشركـاء أو تفـويت حـصته في األسـاسي وتـلك ا

الشركة داخل أجل خمسة عشر يوما.
ادة 20 ا

ـلـكـها في لـكل شـريك عدد مـن األصوات يـعـادل عدد األنـصـبـة التي 
ال على أن ال تتجاوز نصف العدد اإلجمالي لألصوات. رأس ا

ـكـن لـلـشـريك أن يـوكل ـ كــتـابـة ـ شـريـكـا آخـر مـن أجل تـمـثـيـله في
اجلمع العام.

مـثلون ال ينـعقـد اجلمع الـعام بصـفة صـحيـحة إال إذا كان الـشركـاء ا
. ثل ال على األقل حاضرين أو  لثالثة أرباع رأس ا

يــسـتــدعى الـشــركـاء مـرة ثــانـيــة في حـالــة تـعــذر احلـصـول عــلى هـذا
الـنـصـاب ويـبت اجلـمـع الـعـام بـصـفـة صـحــيـحـة إذا كـان عـدد الـشـركـاء

ال. احلاضرين اثن على األقل ومالك لثلث رأس ا
ادة 21 ا

لكـها احلاضرون تـتخذ قرارات اجلـمع العام بأغـلبية األصـوات التي 
ما لم ينص النظام األساسي على أغلبية أكبر.

ادة 22 ا
يعدل النظام األساسي بأغلبية ثالثة أرباع أصوات كافة الشركاء.
كن الزيادة في التزامات الشركاء إال بقرار يتخذ باإلجماع. ال 
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ادة 23 ا
تـوضع احلـسابـات الـسنـويـة لـلشـركـة ويحـرر تـقـرير عن نـتـائـجهـا بـعد

الية وفق الشروط احملددة في النظام األساسي. انتهاء السنة ا
وافقـة اجلمع العام خالل ثالثة أشهر التابعة ذكورة  تخضع الوثائق ا

الية. النتهاء السنة ا
قـر الشـركة رهن إشارة الـشركـاء خمسـة عشر تـوضع هذه الـوثائق 

يوما قبل انعقاد اجلمع العام على األقل.
ادة 24 ا

ـنـــصـوص عــلـيـهـا في ـكــن لـكل شـريك أن يــطـلــع عـــلى الـوثــائق ا
23 وعـلى كـافـة الـسـجـالت والـوثـائق احملـاسـبـيـة الـواجب مـسـكـهـا ادة  ا
ـقتضيات الـقانونية والـتنظيمـية اجلاري بها الـعمل وكذا القواعد وجب ا

هنة وجميع الوثائق التي حتوزها الشركة. تعلقة با احملاسبية ا
الفرع الثاني

العمليات الواردة على األنصبة
ادة 25 ا

زاد العلني. كن رهن أو بيع األنصبة في ا ال 
ـكن لـلـنـقـيب عـنـد عـجـز أحــد الـشـركـاء عن تـسـديـد مـا تـرتب بـذمـته
قـتضى مـقرر قـابل للـتنـفيـذ أن يجـبره عـلى تفـويت حصتـه في رأسمال

. الشركة لهذه األخيرة أو ألحد الشركاء وإال لألغيار من احملام
ـدين ويـتـسلـم مقـابـلـهـا ألداء ما يـحـدد الـنقـيب قـيـمـة حـصة الـشـريك ا
قـتضـيات اجلاري ترتب بـذمة احملـامي الشـريك أو لتصـفيـة الديـون وفق ا

بها العمل.
ادة 26 ا

ـكن لألغيار الـطعن في صحة الـعملـيات الواردة عـلى األنصبة في ال 
ستفيد من العملية. مواجهة الشركة أو ا

تسبب كن للمتضرر في هذه احلالـة إال الرجوع بالتعويض على ا ال 
في الضرر.

ادة 27 ا
يتوقف تفويت األنصبة لألغيار على موافقة الشركة.

فـوت مـشـروع الـتفـويت لـلـشـركـة ولكـل شريك بـواسـطـة رسـالة يـبـلغ ا
مضمونة مع اإلشعار بالتوصل.

يجب أن تبـدي الشركة رأيـها في مشروع الـتفويت داخل أجل شهرين
من تاريخ التوصل.

ذكـور في الفـقرة السـابقة ـشروع مقـبوال إذا انـصرم األجل ا يعتـبر ا
دون تبليغ قرار الشركة للمفوت.

ادة 28 ا
ـفـوت اقـتـنـاء إذا رفـضت الـشـركـة مـشــروع الـتـفـويت عـرضت عـلى ا
أنـصبـته مـن طرفـهـا أو من طـرف أحـد الـشـركـاء أو األغـيـار بـنفـس ثمن
مــشـروعه داخـل أجل سـتــة أشـهــر من تـاريـخ تـبــلـيغ قــرار الـرفض وإال

قدم من طرف الشريك. اعتبرت قابلة للمشروع ا
يـرفق تبلـيغ العرض للـمفوت بالـتزام للـجهة التي تـنوي اقتنـاء األنصبة

وإال اعتبرت الشركة ملتزمة به.
ادة 29 ا

يبلغ الشريك الراغب في االنسحاب رغبته للشركة.
عني باألمر مشروع لتفويت أنصبته تبعا لنفس تعرض الشركة على ا

ادة 28. نصوص عليها في ا سطرة ا ا
شروع من يـعتبـر طلب الشـريك ملغى إذا انـصرم األجل دون تقـد ا

قترح. شروع ا عني باألمر ا طرف الشركة أو إذا رفض ا
ادة 30 ا

ـنح الشريك الـذي فقد صـفة محام أجل سـتة أشهـر لتفـويت أنصبته
ادت 27 و28 أعاله. نصوص عليها في ا سطرة ا في الشركة طبق ا

ادة 28 إذا انقضى األجل دون نصوص عليها في ا سطرة ا تطبق ا
قـدم من طـرف الـشـركة ـشـروع ا تقـد أي مـشـروع لـلـتفـويت ويـكـون ا

ملزما للمعني باألمر في هذه احلالة.
ادة 31 ا

في حالـة وفاة أحـد الشـركاء تـوجه الشـركة لـورثته إشـعارا بـضرورة
مـباشـرة مسطـرة تفـويت أنصبـته داخل أجل سنـة من تاريخ الـتوصل ما

سطرة تلقائيا. لم يباشروا ا
ادة 32 ا

ـادتـ 27 و28 عـلى تـفـويـت األنـصـبـة من طـرف تـطـبق مـقـتـضـيـات ا
الورثة.

ادة 33 ا
ادة 28 إذا انقضى األجل دون نصوص عليها في ا سطرة ا تطبق ا
قـدم من طـرف الـشـركة ـشـروع ا تقـد أي مـشـروع لـلـتفـويت ويـكـون ا

صادق عليه من طرف النقيب ملزما للورثة في هذه احلالة. وا
الفرع الثالث

ال ـ تمديد الشركة الشركاء اجلدد ـ الزيادة في رأس ا
ادة 34 ا

ـكن في كل وقت أن يـنـضم لـلـشـركـة شـركـاء جـدد شـريـطـة مـراعـاة
قتضيات القانونية اجلاري بها العمل. ا



4061اجلريدة الرسميةةعدد 5680 - 7 ذو القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008)

ادة 35 ا
ـال إذا لـم يـكن انـضـمــام الـشـريك اجلـديـد يـتـعــ الـزيـادة في رأس ا

نتيجة لتفويت األنصبة.
ادة 36 ا

ال عن طريق إنشاء أنصبة جديدة. كن للشركة الزيادة في رأس ا
ادة 37 ا

كن تمديد مدة الشركة.
ادة 38 ا

ثابة تعديل للنظام تخذة في إطار مواد هذا الفرع  تعتبر القرارات ا
األساسي.

ادة 39 ا
تعـلقة ـقتضـيات التـشريعـية والـتنظـيميـة ا تطـبق على الـشركة جـميع ا
مارسة مهنة احملاماة وباخلصوص األعراف والتقاليد وحسن السلوك.

ادة 40 ا
يــجـب أن يــشــار إلـى اإلسم اخملــتـــار لــلــشـــركــة في جـــمــيع الـــوثــائق
هنية دنيـة ا راسالت واحملـررات مسبوقـا أو متبوعـا بعبارة «الشـركة ا وا

.« للمحام
كما يجب على كل شريك أن يضـمن ذلك في كل ما يصدر عنه بصفته

هذه.
ادة 41 ا

يــشــار في اجلـدول بــجــانب اسم كل شــريك إلى اسـم الـشــركــة الـتي
ينتمي إليها.

حتـدث الئـحــة بـأسـمــاء الـشـركــات لـتـرفق بــاجلـدول وتـتـضــمن وجـوبـا
البيانات اآلتية :

ـ اسم الشركة ;
ـ مقر الشركة ;

ـ أسماء جميع الشركاء.
يرتب احملامون األعضاء بحسب أقدميتهم في اجلدول.

ذكورة. ترتب الشركات بحسب تاريخ تسجيلها بالالئحة ا
ادة 42 ا

تمسك جميع السجالت والوثائق في اسم الشركة.
هنية. يجب على الشركة أن تؤمن عن مسؤوليتها ا

ادة 43 ا
تـعلقة بالتأديب في القانون قتضيات ا تطبق على الشركـة والشركاء ا

نظم للمهنة. ا

ال تكون الـشركة محل متـابعة تأديبيـة مستقلـة عن تلك التي يواجه بها
الشركاء أو أحدهم.

ادة 44 ا
ــكن إجـبـار كل شـريك تـمـت مـؤاخـذته نـهـائـيــا بـعـقـوبـة اإليـقـاف عن

دة ثالثة أشهر وما فوق على مغادرة الشركة. هنة  مزاولة ا
ـقرر بـإجماع بـاقي الشـركاء دون الـذين تمت مـؤاخذتهم يتخـذ هذا ا

بنفس اخملالفات.
يــتم تـفـويت أنـصـبــة الـشـريك الـذي أجـبـر عــلى مـغـادرة الـشـركـة وفق

ادة 30 أعاله. الشروط الواردة في الفقرت الثانية والثالثة من ا
ادة 45 ا

زاولة أو في حالة نع من ا كن للشـريك الذي يوجد في وضعيـة ا ال 
التغاضي أن يزاول أي نشاط مهني وال أن يكون مسيرا للشركة.

ـدة بـصـفتـه شريـكـا مع مـا يـترتب عن يـحـتـفظ الـشريك خـالل هذه ا
هنية. ذلك من حقوق وواجبات دون حقه في األرباح ا

ـهنـة يع عنـد منع الـشركـة أو الشـركاء كال أو بـعضـا من مـزاولة ا
سجل في اجلدول. النقيب مسيرا للشركة من احملام ا

ادة 46 ا
ـهـنـة يـعـ النـقـيب مـسـيرا نـع اجلزئي لـلـشـركـاء من مـزاولة ا عـنـد ا

للشركة بعد االستماع إلى رأي باقي الشركاء.
ادة 47 ا

شـطب علـيه ابتـداء من الـيوم الذي ـسيـر ا تزول مـهمـة التـسيـير عن ا
أصبح فيه قرار التشطيب قابال للتنفيذ.

ادة 48 ا
تراعى مقـتضيـات هذا البـاب عند تـصفيـة الشركـة ما لم يتـعلق األمر

بحالتي البطالن واحلل نتيجة التشطيب على الشركة من الالئحة.
ادة 49 ا

ـصـفي وفق الـنــظـام األسـاسي لـلـشــركـة مـا عـدا في احلـاالت يـعــ ا
نصوص عليها في هذا القانون. ا

إذا لم يـتم الـتنـصيـص في النـظام األسـاسي لـلشـركـة على الـتـصفـية
صـفي يـتم بـقـرار من الـشـركاء الـذين عـايـنـوا أو قرروا حل فـإن تـعـيـ ا

الشركة.
ـقرر الـقضـــائي الــقـاضي ببـــطالن الـشركـــة يجب الـتنـصيص في ا

صفي. أو بحلها على تعي ا
ــصــفي من ضــمن الــشــركــاء أو من بــ احملــامــ ــكـن اخــتــيــار ا

سجل في اجلدول. ا
صفي للمحامي الذي كان موضوع عقوبة تأديبية. ال تسند مهام ا
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ادة 50 ا
ـصـفي الـشـركة ويـسـيـرهـا خالل مـدة تـصـفيـتـهـا ويـقـوم مـقام ـثل ا
ـتـعلـقة بـالـشركـة كمـا يقـوم بـتصـريف شؤون الشـركاء بـجـميع األعـمال ا
الــشـركـة من بــيع األصـول وتــصـفـيـة اخلــصـوم وسـداد األعــمـال وتـوزيع

الصافي وفق مقتضيات النظام األساسي للشركة.
صفي من اجلهة التي عينته. كن حتديد سلطات وصالحيات ا

ادة 51 ا
ـالية ـصفي خالل أجـل ثالثة أشـهر من تـاريخ إغالق السـنة ا يـقوم ا
بـاسـتـدعـاء الـشـركـاء أو ذوي حـقـوقـهم إلطالعـهم عـلى تـسـيـيـر وتـصـريف

شؤون الشركة.
ـصفي التـقرير الـنهائي عـند نهـاية التصـفية عـلى جمع عام يعرض ا
عـاينة ـكون من الـشركاء وذوي احلـقوق عـند االقـتضـاء  إنهـاء التـصفـية ا

قفل التصفية ومنح التبرئة.
ادة 52 ا

صادقـة على احلـسابـات السـنوية يبت جـمع عام إنـهاء الـتصـفية فـي ا
ـنصـوص عـليه في الـقانـون األساسي لـلشـركـة طبـقا لـلنـصـاب القـانوني ا

للشركة.
إذا لم يتـداول جمع عام إنـهاء التصـفية لـسبب من األسباب أو رفض
ــشـورة لــدى مـحــكـمـة ــصـفي بــتت غــرفـة ا ـصــادقـة عــلى حـســابـات ا ا
صفي أو من كل االستئناف التي يوجد بدائرتها مقر الشركة بطلب من ا

ذي مصلحة.
ادة 53 ا

قـتضى القرار القضائي ـقرر من الشركاء أو  صفي  حتدد أجرة ا
الذي عينه وتستخلص من األرباح الصافية للشركة.

سجلة بها الشركة بقفل التصفية. صفي نقيب الهيئة ا يشعر ا
الفرع الرابع

حاالت البطالن وحل الشركة
ادة 54 ا

ـفتوح بـكتابة الـهيئة لف ا يـودع القرار الـقضائي النـهائي بالـبطالن با
بعد تأشير النقيب عليه.

ادة 55 ا
هـنية الـتي قام بهـا احملامون س بـطالن الشركـة صحة األعـمال ا ال 

الشركاء قبل التاريخ الذي أصبح فيه البطالن نهائيا.

ادة 56 ا

تنقضي الشركة بانتهاء مدتها ما لم يتم االتفاق على تمديدها.

ـكن حل الـشـركة قـبل انـتـهـاء مـدتهـا بـأغـلـبـية ثالثـة أربـاع الـشـركاء
توفرين على ثالثة أرباع األصوات. ا

تـوفرين على ـصفي من الـنقيب بـاقتراح من أغـلبـية الشـركاء ا يع ا
األقل على نصف أنصبة الشركة وتلقائيا عند غياب االتفاق.

ادة 57 ا

ع بالـقرار الصادر بتـعيينه وتودع النـسخة األصلية صفي ا يبلـغ ا
عـنية ـفتـوح باسم الشـركة لدى هـيئة احملـام ا لف ا من هذا القـرار با

كن لكل من له مصلحة أن يطلع عليها. و

ادة 58 ا

حتل الشركة بقوة الـقانون عند التشطـيب على جميع الشركاء أو على
الشركة.

يتضمن قرار التشطيب حل الشركة واألمر بتصفيتها.

. شطب عليهم كمصف كن تعي الشركاء ا ال 

ادة 59 ا

تودع نـسـخة أصـلـية من قـرار الـتشـطـيب على الـشـركة الـقـابل لـلنـفاذ
فتوح بكتابة الهيئة وتبلغ نسخة منه للسيد الوكيل العام للملك. لف ا با

ادة 60 ا

حتل الـشـركـة بــقـوة الـقـانـون بـوفــاة جـمـيع الـشـركــاء ويـعـ الـنـقـيب
مصفيا.

ادة 61 ا

حتل الشـركة بـقوة الـقانون بـانسـحاب جـميع الشـركاء وتـطبق عـندئذ
ادت 56 و60 من هذا القانون. مقتضيات ا

ادة 62 ا

ــكن لـــلــشــريك الــوحــيــد داخل أجل ســتــة أشــهــر أن يــفــوت طــبــقــا
ــادتـ 27 و28 من هــذا الـقــانــون جــزءا من أنــصـبــته في ـقــتـضــيـات ا

الشركة للغير.

ــكن لـلـشــريك الـوحـيــد أن يـشـارك بــواسـطـة االنـدمــاج في تـأسـيس
شركة مدنية مهنية جديدة.

ـدنية يتم حل الـشركة بـقوة الـقانون ابـتداء من تـاريخ تقيـيد الـشركة ا
هنية اجلديدة. ا
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شار إليه أعاله. في غياب ذلك حتل الشركة بعد انقضاء األجل ا
يـع الــشـريك الوحـــيـد مصفـــيا للشـركة بقـوة القانـون وعند رفضه

أو امتناعه يع نقيب الهيئة التي تنتمي إليها الشركة مصفيا.
نصوص عليها في هذا القانون. تتم تصفية الشركة وفق القواعد ا

ادة 63 ا
في حالـة اندماج شـركات مـدنية مـهنـية يـتم حل كل شركة مـنهـا بقوة

على القانون.
يتـوقف حل الـشركـة عـلى التـنـفيـذ النـهـائي لالندمـاج وتـقيـيـد الشـركة

اجلديدة.
يقرر االندماج بالنسبة لكل شركة بواسطة ثالثة أرباع على األقل من

توفرين على ثالثة أرباع األصوات. الشركاء ا
ثل خاص عند غيـاب مقتضيات الـنظام األساسي وعند غـياب تعي 
وفق نفس شروط األغلـبية من طرف اجلموع الـعامة التي قررت االندماج

هنية اجلديدة. دنية ا سيرون جماعة بتكوين الشركة ا يقوم ا
سـيرون باسم الشركاء طـلب تقييد الشـركة اجلديدة إلى نقيب يقدم ا
ـنـصوص هـيـئة احملـامـ الـتي تنـتـمي إلـيـها الـشـركـة ضمن الـشـكـليـات ا

واد 4 و8 من هذا القانون. عليها في ا
الفرع اخلامس
مقتضيات عامة

ادة 64 ا
يـجـب تـبـلــيغ جـمــيع الـقــرارات الـصـادرة عن نــقـيب الــهـيــئـة وفق هـذا
الـقـانـون إلى الـوكـيل الـعـام لــلـمـلك لـدى مـحـكـمـة االسـتـئـنـاف الـتي تـوجـد

بدائرتها الهيئة التابعة لها الشركة.
ادة 65 ا

عنـية استئـناف القرارات يـحق للوكيـل العام للـملك وجلميع األطـراف ا
ذكورة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها. ا

ادة 66 ا
ــقـدم من الـوكـيل الــعـام لـلـمـلك من أداء يـعـفى الـطـعـن بـاالسـتـئـنـاف ا

الوجيبة القضائية.
ادة 67 ا

يـتم تـبلـيغ الـقرارات الـصادرة بـنـاء على هـذا الـقانـون بـواسطـة إحدى
الوسائل التالية :

فوض قضائي ; ـ 
ـ برسالة مضمونة مع اإلشعار باالستالم ;

فتوح ب النيابة العامة والهيئة ; ـ بدفتر التداول ا
سجل بجدولها. فتوح ب الهيئة واألعضاء ا ـ بدفتر التداول ا

ادة 68 ا
ــحـكـمـة ـقـتـضـى مـقـال يـوضـع لـدى كـتـابــة الـضـبط  يــقـدم الـطـعـن 
االسـتـئنـاف مـرفوع من طـرف مـحام مـسـجل بأحـد جـداول إحدى هـيـئات

غرب. احملام با

ـقال مـوجز الـوقائع واألسـباب الـتي يسـتنـد علـيها يجـب أن يتـضمن ا
حتت طائلة عدم القبول.

ه ـرفـوع من الــوكـيل الـعـام لــلـمـلك من إلــزامـيـة تـقـد يـعـفى الــطـعن ا
بواسطة محام.

ادة 69 ا
شورة بـرئاسة الـرئيس األول وأربعة تـبت محكـمة االستئـناف بغـرفة ا

مستشارين.
ادة 70 ا

يـسـتدعـى النـقيـب وباقي األطـراف لـتقـد مالحـظاتـهم الـكتـابـية وعـند
االقتضاء الشفوية.

ادة 71 ا
تـخــضع لـلـتــعـرض والــطـعن بـالــنـقض الــقـرارات الـصــادرة عن غـرفـة
ــقـررة في قــانـون ــشـورة وفق الــشــروط والـقــواعـد واآلجــال الــعـاديــة ا ا

دنية. سطرة ا ا
ادة 72 ا

نصوص علــــيها في هذا القانون هي آجال كاملة جمـــيع اآلجــال ا
ال يـحــسب الـيـوم األول الــذي أجنـز فـيـه اإلجـراء وال الـيــوم األخـيـر الـذي

ينتهي فيه األجل.
إذا صـادف الـيـوم األخــيـر من األجل يـوم عـطـلـة امـتـد األجل إلى أول

يوم عمل بعده.
ادة 73 ا

هنية للمحاماة دنية ا تعد كل هيئة نظاما داخليا خاصـا بالشركات ا
ـهـنة ـنـظم  يـدمج في نـظـامـهـا الـداخـلي اخلـاص وفقـا ألحـكـام الـقـانـون ا

احملاماة.

ظــهــيــر شــريف رقــــم 1.08.16 صــــــادر فــــي 20 من شـــــوال 1429
(20 أكـتـوبــر 2008) بـتــغـيـيـر وتـتـمـيـم الـظـهـيــر الـشـــريـف
رقم 1.03.300 الــصـادر في 2 ربـيع األول 1425 (22 أبـريل 2004)

بإعادة تنظيم اجملالس العلمية.
ـــــــــــــــــ

احلمد للّه وحده 
الطابع الشريف ـ بداخله :

( محمد بن احلسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

وجبة : األسباب ا
بـنـاء عـلى مـقـتـضـيات الـدسـتـور الـتي تـخـول جلاللـتـنا بـصـفـتـنـا أمـير
ـؤمـنـ واجب الـسهـر عـلى حـمـايـة وصـون القـيم والـتـعـالـيم األسـاسـية ا
ا ارسة شـعائرهم  سلـم فيمـا يتصل بـصون عقيـدتهم و لـلمغـاربة ا

samira
Rectangle 


