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 حداًل االسيم "املؤقخت ػلى القانٌنيت  قيٌدال" 
 دراست مقارنت

 طالبة بسمك الدكتوراه تخصص قانون تجارى/  رنا الهادي بن فضل
 /  دولة المغرب جامعة محمد الخامس                   

 : مقدمـــت
يتضمن قانون سوق االوراق المالية و قانون الشركات نصوصا قانونية  تحد من تفويت االسـيم 
فالمستيدف من وضع وتشريع القيود القانونية عمى حرية تفويت االسـيم ىو تحقيق مصمحة و 

قصور ناتج عن حرية  أيحماية حقوق الشركة والمساىمين ولذلك  ؛ حرص المشرع عمى متابعة 
 كذلك حماية المتعاممين مع الشركةـيم التي تضر بالمصالح المعنية ، تداول االس

 الوىمية لمشركات استبعادا التجاري في السجل الشركة قيد وجوب خالل تبرزمن الحماية ىذه
 المصالح.لذلك فرض بعض القيود الالزمة بما يضمن تحقيق تمك … و معالجتيا  1والواقعية

فاألصل في الشركات المساىمة حرية تفويت االسـيم لممساىم ولكن العتبارات عممية ولمصمحة 
الشركة واالقتصـاد الوطني أقر المشرع بعض القيود التي ترد عمى حرية التداول بالرغم من اعتباره 

الحق  تنظيم ممارسة ىذا و، فاليدف من ىذه القيود ى2ولممساىم وال يجوز حرمانو من إساسياً حقا 
والمتمثل في   حرية التداول عمى نحو يستفاد منو ويجعل تفويت االسـيم ذا فائدة عمى الشركة ، 
وال تمحق الضرر باآلخرين بمعنى أن يباشر في إطار حماية االدخار العام لمصمحة الشركات ، 

المؤسسين  وضمانات حقوق المساىمين ضد مخاطر تأسيس شركات وىمية أو سوء نية بعض
والتيم تفويت فرص المسؤولية الناتجة عن مساوئ تصرفاتيم من امح، كذلك  لس اال دارة ومجا

 .3خالل التخمص من االسـيم إلى الغير
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 . 411، ص م 3002ن مصر ،  رالجديدة لمنشا مبادئ القانون التجارى والبحرى، دار الجامعة محمد فريد العرينى ،  -
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  voire ;Yves Guyon ;Lq sociètè qnonyme,1994 , P18  

 
يثة ، التجار والشركات والمحل التجارى ، الجزء االول ، الدار الجامعية أ لبنان ن احمد محمد ابو الروس ، الموسوعة التجارية الحد -3
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ومن ىذا المنطمق نجد انو في ىذا النوع من الشركات اصبحت ال تقوم عمى حرية التعاقد بالمطمق 
إذ يتضمن قانون ، 4المتعاقدين فحسبأصبحت نظامًا قانونيًا تسوده إرادة المشرع ال إرادة بل 

لشخص آخر ويطمق  ياالشركات وقانون االوراق المالية نصوصًا  تحد من تفويت االسـيم من مالك
عمى حرية تفويت  عمية )القيود القانونية( وفى ىذا البحث نسمط الضوء عمى القيود القانونية المؤقتة

 االسيم . 
( التي من شانيا ان تحمى المساىمين واقتصاد انونية القوىو ما يسمى )بالقيود او الضوابط 

حماية حقوق لميا تعود في  مجموعيا ـالوطن من المضاربات غير المشروعة  ، وتحقيق مصالح ع  
 الشركة وذلك حماية أسيم تداول حرية عمى ًا الشركة والمساىمين عندما يضع القانون قيود

 أو المؤسسون يقوم بيا التي المشروعة غير ضارباتالم من لمبالد واالقتصـاد القومي المساىمين
 ومنيا االسـيم العينية واالسـيم في حالة زيادة راس المال  . يتعمدىا المساىمون

 ىدف البحث ًأىميخو
لما كان األصل العام في الشركاتالمساىمة ىو حرية تداول االسيم غير أن ىذا األصل ترد عميو 

عمي القوانين التجارية ، لتعمقو بحماية المساىمين والقتصادات  القيود منيا ما تنصجممة من 
الوطنية والمضاربة غير المشروعة ، لذلك اخترت ان اتناول في ىذا البحث القيود القانونية المؤقتة 
في القانونين المغربي والميبي عمى تداول االسيم لبيان مدي حرية المساىم في ىذه الشركات في 

لتعرض لطائمة البطالن المترتب عمى مخالفة ىذه النصوص  ، بما يضمن لو تفويت اسيمو دون ا
  الشركة ومساىمييا .عدم مصادرة ىذا الحق ، وبما اليضر بمصمحة 

وترتبط أىمية ىذىالدراسة بما لمشركات المساىمة من أىمية اليوم في الحياة االقتصادية لمبمدان 
ه الشركات في التشريعات التجارية ليذه البمدان ، النامية خصوصًا ، والتي تقتضي االىتمام بيذ

وتوحيد ىذه التشريعات كمما أمكـن ذلك، لتنمية االستثمارات وزيادة حجم تداول االسيم ، بما يكفل 
 النيوض باقتصادات ىذه الدول 
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 : منيجيت البحث
التحميمي والمنيج  دراستنا ىذه المنيج الوصفي اتبعنا فيلموصول الى اليدف القائمة عمية الدراسة 

إلبراز التشريعات القانونية والضوابط الواردة عمى عممية تداول االسيم في الحاالت موضع الدراسة، 
 وتحميميا بشكل تفصيمي مع االستعانة بالمنيج المقارن .

 

 ًقد حناًلج مٌضٌع ىذه الدراست يف مبحثني :

 املبحث األًل : حظز حداًل ااألسيم الؼينيت .

 اني: حظزحدلٌل األسيم يف حالت سيادة رأص املالاملبحث الث
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 املبحث االًل: حظز حداًل االسـيم الؼينيت .
 أحد اوبعض المؤسسين فيالشركة بتقديميافالحصص العينية ىي الحصة مال غير النقود يمتزم 

 . 5تكوين راس ماليا لالشتراك في
تسمى باألسيم العينية وىذه االخيرة تعطى لمالكيا كافة الحقوق التي  مقابل قيمتياأسيماويتسممون 

 . 6تمنحيا االسـيم النقدية 
إذ يعتبر ىذا االجراء رفعا لمخناق عمى المساىم وتسييل ممارستو لحقو في تداول أسيمييمنع 

الوسائل  والخسائر وسائرتداول االسـيم التي تمثل حصص عينية قبل نشر الميزانية واألرباح 
من تاريخ  قيد الشركة في    اً الممحقة بيا عن سنتين كاممتين ال تقل  كل منيما عن  اثنى عشر شير 

 .7السجل التجاري 
الغرض من ىذا القيد ىو ابقاء صمة المؤسسين قائمة بالشركة مدة كافية الستقرار احوال الشركة ف

حول دون ية اضافة الى ان ىذا القيد اصحاب فكرة تأسيس الشرك وتثبيت اسعاراسيميا باعتبارىا
 تأسيس شركات وىمية 

 التأسيسية الجمعية تقوم حيث التأسيس عند كاممة مقابميا تقدم في لمشركة تعطى التي عيانألا ألن
 بعد اال لمتداول قابمة العينية االسـيم تكون وال منيا ألصحابيا بدال تعطى ليا ثمنا بأسيم بتقديرىا
 المال . رأس زيادة إلثر المعدر التأشي قيد أو التجاري بالسجل الشركة قيد من سنتين
و التشريع الفرنسي من حيث حظر االسـيم العينية دوالمغربي ح ا كل من التشريعين الميبيدفقد ح

 بالتشريع .في   النصوص القانونية  الواردة 
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 . 58، ص

سماح محمدى ، المساىمات العينية في الشركات التجارية ، مجمة الباحث لمدراسات االكاديمية ، كمية الحقوق والعموم السياسية ،  -6

  328، 321،ص  3042، الجزائر ، جوان  44الحاج لخضر ، عدد4جامعة باتنة 
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تواليتين لتقييد الشركة بالسجل م ولمدة سنتينمن تداول االسـيم العينية  8المغربيمنع المشرعفقد 
 او تحقيق الزيادة في   رأسماليا  الجاري

الضمانات التي اوجبيا المشرع لحماية االدخار العام لما قد يشوب  أحدويعتبر ىذا المنع المؤقت 
الخاص بمنع تداول االسـيم التي تمثل حصصا عينية قبل نشر  تالعبات القيدىذه الحصص من 

الميزانية واألرباح والخسائر وسائر الوسائل الممحقة بيا عن سنتين ماليتين كاممتين ال تقل كل 
 منيما عن اثني عشر شيرا من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري.

تعطى مقابل حصص عينية وكذلك  ال يجوز تداول االسـيم التي  9الميبيكذلك نص التشريع 
الجية المصدرة قبل نشر الميزانية  وحساب االرباح والخسائر  امؤسسو االسـيم التي يكتتب فييا 

حقة بيا عن سنتين ماليتين كاممتين ال تقل كل منيا عن اثنى عشر شيرا من موسائر الوثائق الم
 تاريخ قيد الجية في   السجل التجاري .

اكتتب  االسـيم التي الحوالة نقل ممكيةفقرة السابقة يجوز ان يتم بطريق واستثناء من حكم ال
 الغير . ورثتيم الىمن  بعض اوبعضيم الى  فييامؤسسوا الشركة من

والمغربي عمى حظر تداول االسـيم العينية لمدة سنتين  الميبي انكما نالحظ انو اتفق التشريع
والحكمة من حظر تداول االسـيم العينية لمدة  متواليتين من قيد الشركة في   السجل التجاري

حماية الشركة والمساىمين ايضًا  ووضع حد لممبالغة في   تقدير المقابل  ىيسنتين متواليتين  
لؤلسيم العينية  التي قد تقدر بقيمة  اكبر من قيمتيا الحقيقة لغرض تحقيق ربح  ثم الخروج من 

يحظر تداول ىذه  اً لوقوع ىذا االمر وضع المشرع قيد وتالفيا ،  تممص من المسؤوليةالالشركة و 
االسـيم لمدة معينة  الى حماية الشركة والمساىمين وحماية المكتتبين وعدم المبالغة في   تقدير 
المقدمات العينية  بحيث تكون قيمتيا المقدرة  اكبر من قيمتيا الحقيقة وحصول المساىم عمى 

ة ثم يقوم بعد ذلك ببيعيا  والخروج من الشركة قبل فضح االمر اسيم بقيمة اكبر من القيمة الحقيق
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عمى حساب الغير دون وجو حق وتبديدا ليذه الخشية قرر  المشرع حبس ىذه االسـيم عن التداول 
 10لمدة معينة .

وتعتبر قاعدة منع التداول خالل مدة معينة مرتبطة بالنظام العام فإذا حصل إخالل بيا كأن يقوم 
باطال، كان ىذا البيع  الشركة،يم ببيعيا الى الغير ونقل قيدىا الى المشترى لدى صاحب االسـ

ما يعنى أن البطالن  شأن لحسن النية بيذاالمسالة،وال  االدارة،ولو تم بمعرفة اعضاء مجمس  حتى
 ..11يكون واجبًا 

في   السجل التجاري او قيد قيد الشركةبعد  ى ماتعود الحكمة من حظر تداول االسـيم العينية إل
قام كذلك ايضًا كما أسمفنا وعمى نفس النيج زيادة راس المال الى حماية  إثرالتأشيرة المعدل 

بإصداره القانون رقم  العينية وذلكبإلغاء الحظر عمى تداول ألسيم أيضًا المشرع الفرنسي ىو 
و الذي ألغى بعض االحكام المتعمق بتطوير وانتقال المؤسسات  5/1/1988المؤرخ في  88-15

 المتعمقة بالشركات التجارية.
 عمى الطرق فقط يقتصر االسـيم من النوع ىذا عن التنازل حظر أن يرى الفرنسي الفقو أن غير

 من تاريخ ويسري انوناصحيح قو  جائز بالحوالة المدنية االسـيم ىذه عن التنازل حين في التجارية
تخول  أنيا يرى فالبعض ، ترتبياالحوالة التي لآلثار بالنسبة الفقو اختمف ولكن بو الشركة إعالن

يتمتع  ونو المتنازل اليأأي ،   12السيم عن الناشئة والمالية االدارية الحقوق كافة إليو المتنازل
 حضور إليو اليجوز لممتنازل أنو االخر البعض يرى بكافة الحقوق بمجرد امتالكو السيم بينما

ذا شارك التصويت لو واليحق الشخصية بصفتو العمومية الجمعيات اجتماعات  المداوالت في وا 
 13باطال  تصويتو وقع واال الخاص باسمو وليس المتنازل باسم إال اليكون

                                                           

م ، 3003امل ، عبد الغنى حامد ، مبادئ فى المالية )شركات اموال( دار الطباعة مؤسسو لورد العالمية  لمشؤون الجامعية ، اسامة ك-10

 92-93ص 

تأسيس الشركة المغمقة ، الجزء السابع ، الطبعة االولى  ، منشورات الحمبى الحقوقية ، –ألياس ناصيف ، موسوعة الشركات التجارية -11
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ولكن ىناك رأى آخر يعترض عمى ىذا، وقد عمموا موقفيم بانو ال يصح منطقيًا أن يعطى لشخص 
اسيمو، كافةالحقوق بدل المتنازل إليو الذى ارتبطت مصالحة أصبح أجنبيًا عن الشركة بتنازلو عن 

فميس  من المنطقي ان يكون  لممتنازل حق التصويت ومناقشة المسائل ذات التأثير ،بالشركة 
 المباشر عمى مستقبل ومصالح المتنازل اليو كزيادة راس المال وتكوين االحتياطي . 

الشركة  تيم التي القضايا اليامةالحضور ومناقشة من  المصمحة صاحب يستبعد نفس الوقت وفي
 الرأي . ان يعتد بذا اليمكن لذلك ،

والحكمة من ىذا القيد إبقاء صمة المؤسسين قائمة بالشركة مدة كافية الستقرار أحوال الشركة 
وتثبيت أسعار أسيميا باعتبارىم أصحاب فكرة تأسيس الشركة إضافة إلى أن ىذا القيد يحول دون 

 وىمية.س شركات تأسي

 املبحث الثاني:حظز حداًل االسـيم يف حالت سيادة رأص املال:
الزمة لرأسماليا ، فمنيا حاجة الشركة لؤلموال ا زيادة إلى المساىمة الشركة تدفع أسباب عدة ىناك

لتمويل مشاريعيا او لتنفيذ استثمارات موضوعة لخطط مستقبمية او لتحديث ولتطوير وسائل 
االنتاج لتتمكن من منافسة الشركات االخرى ، ايضًا من االسباب التي تستدعى الشركة لزيادة 

 .14راس ماليا ىي الحصول عمى المال لسداد ديونيا 
وتشابو البنود المنظمة  الرأيفيما يخص بتفويت االسـيم في   حالة زيادة رأس المال نجد اتفاق  

الى حد كبير بين  الزيادة متشابيةمن حيث جواز الزيادة في   راس المال وشروطو وطرق 
 والميبي. التشريعين المغربي

المال  كما وضع شروط عمى جواز زيادة راس  16،والتشريع الميبي 15فقد نص التشريع المغربي
جراءات معينة لزيادة راس المال في   البنود التالية   :وا 
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 املطلب االًىل :شزًط الشيادة يف   راص املال
بين المشرعين المغربي والميبي في   االقرار بزيادة راس المال في   شركات المساىمة  اً نجد تشابي -

جراءات معينة شروط تحقق عند  إال الشركة رأسمال زيادة عمى انو التتم  إتباعيا من البد وا 
عمى  انو )يخول لمجمعية العامة غير العادية دون سواىا اتخاذ قرار  17فقد نص التشريع المغربي

 الزيادة في رأس المال بناء عمى تقرير مجمس االدارة أو مجمس االدارة الجماعية.
عامة بيانا عن كيفية استعمال  يقدم مجمس االدارة أو مجمس االدارة الجماعية إلى أقرب جمعية

وذلك بواسطة تقرير تبين فيو عمى الخصوص الشروط  السابقة،السمطة المخولة إليو تطبيقا لمفقرة 
النيائية لمعممية المنجزة. ويحدد مجمس القيم المنقولة البيانات التي يجب أن يتضمنيا التقرير 

 قانونيز المشرع المغربي بنص اجأ 73-أ*.المذكور بالنسبة لمشركات التي تدعو الجميور لالكتتاب
الزيادة في   راس المال دفعة واحدة او في   عدة دفعات اما  )يمكنالزيادة في   راس المال 

 18بإصدار اسيم جديدة او برفع القيمة االسمية لؤلسيم الموجودة ( 
 : كتاليعمى شروط معينة لزيادة راس المال الشركة 19كما نص التشريع الميبي 

قرار من الجمعية العمومية غير العادية زيادة رأس مال الشركة وال تجوز زيادة رأس المال ب يجوز-أ 
 بحصص نقدية اال بعد اداء المساىمين قيمة راس المال المكتتب فيو كامال

ال يجوز زيادة رأس المال إالبعد تسديد رأس المال بكاممو ، بمعنى أن الشركة في ىذه الحالة  -ب 
اعي أن أقساط السيم االصمية قد دفعت بالكامل وما عمييا إال مطالبة المساىمين بالجزء يجب أن تر 

 غير المدفوع إذا أرادت زيادة رأس المال.
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يجوز ان ينص في   عقد التأسيس عمى تخويل مجمس االدارة صالحية زيادة راس المال الشركة مرة 
عمى ان ال تتجاوز مدة  معين ،بمغ واحدة او مرات عن طريق اصدار اسيم عادية في   حدود م

 ىذه الصالحية سنة من تاريخ  قيد الشركة في   السجل التجاري 
عمى عقد التأسيس أثناء  تعديل يـ دخلراس مال الشركة عن طريق  صالحية زيادةكما يجوز تخويل 

 عمى ذلك .لذى نص قيام الشركة وتظل سارية لمدة سنة من تاريخ القرار ا
كما الزم المشرع ان يقيد قرار مجمس االدارة زيادة راس المال الشركة بالسجل التجاري خالل مدة 

 معية ال تتجاوز العشرة ايام من تاريخ الزيادة 
عمى  أيمرات  لمشركة عدةتخويل مجمس االدارة  والميبي جاز كل من التشريعين المغربيكما أ

 سنة من تاريخ  قيد الشركة في   السجل التجارى تجاوز مدة ىذه الصالحيةتدفعات عمى ان ال 
غير أنو يمكن لمجمعية العامة تفويض السمطة الضرورية لمجمس االدارة أو مجمس االدارة 

 الجماعية قصد القيام بالزيادة في رأس المال دفعة واحدة أو 
ساسي وفقا لتمك في عدة دفعات وتحديد ومعاينة كيفية إثبات تحقيقيا والعمل عمى تغيير النظام اال

 الزيادة.
 زيادة راس المال . الثاني: طرقالمطمب 

الدافع لزيادة رأس مال الشركة قد يكون لتوسيع نشاطيا و إما لخسارة أصابتيا  وأشرنا أنكما سبق 
والميبي طرق زيادة راس المال  المشرعان المغربيو قد تسوء أحواليا فتقرر زيادة رأس ماليا فحدد 

 كتالي:
 في التشريع المقارن  : زيادة راس المالطرق  -1

 -اصدار اسيم جديدة بإحدى الطرق :نص التشريع المغربي عمى زيادة راس المال عن طريق 
 عينية.تقديم حصص نقدية او  -
 والمستحقة.اجراء مقاصة مع ديون الشركة المحددة المقدار  -
 المال.او ارباح او عالوات اصدار في   راس  احتياطيإدماج  -
 ل سندات القرضتحوي -
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 : 20عمى طرق زيادة راس المال عن طريق  التشريع الميبيكما نص 
 االسمية.جديدة بقيمة الزيادة وبنفس القيمة  أسيماصدار  -
 االصمية.زيادة القيمة االسمية لؤلسيم  -
 اسيم.تحويل سندات القرض القابمة لمتحويل الى  -
كما حدد طريقة اخرى  االسمية،فإصدار اسيم جديدة بقيمة الزيادة شريطة ان تكون بنفس القيمة  

كما حدد ايضا طريقة اخرى وىي  االصمية،وىي زيادة راس المال بزيادة القيمة االسمية لؤلسيم 
 تحويل سندات القرض القابمة لمتحويل الى اسيم :

 :يع المقارن في التشر  حاالت زيادة رأس مال الشركة -2
لشركة ولمعالجة خسائراالدافع لزيادة رأس مال الشركة قد يكون لتوسيع نشاطيا  وأشرنا أنسبق 
 زيادة رأس ماليا. تقرر وعمية جعمت وضعيا سيئ التى 

وتتم زيادة رأس المال سواء بإصدار أسيم جديدة أو بإدماج االحتياط في رأس المال أو بحصص 
االخرى يمكن زيادة رأس مال شركات المساىمة بتحويل السندات إلى  عينية و خالفا عمى الشركات

 أسيم. . 
تتم زيادة رأس المال بقرار صادر من حيث  زيادة رأس المال بإصدار أسيم جديدةوىنا نتحدث عن 

الجمعية العامة غير عادية بناء عمى تقرير مجمس االدارة أو مجمس المديرين حسب الحاالت. و 
إما بإصدار أسيم جديدة أو بإضافة قيمة اسمية لؤلسيم الموجودة ، و ال يقرر زيادة يزاد رأس المال 

 رأس المال بإضافة القيمة االسمية لؤلسيم اال بقبول المساىمين باإلجمــاع .
جاء ىذا الشرط في   كال التشريعين المغربي والميبي حيث نص المشرع المغربي عمى )تستمزم 

بواسطة رفع القيمة االسمية لؤلسيم قبول المساىمين باإلجمــاع ، إال إذا تمت  المال،الزيادة في رأس 
 .21تمك الزيادة بإدماج االحتياطي أو االرباح أو عالوات االصدار( 
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و في حالة إذا ما لجأت الشركة في زيادة  ، جوء العمني لالدخار أو بدونوملاو قد يزاد رأس المال ب 
في االسـيم الجديدة بدعوة الجميور لالكتتاب يجب أن تقوم عند رأس المال عن طريق االكتتاب 

يا الغير ، كما يجب أن تتضمن ببداية االكتتاب بإجراءات الشير عن طريق وسائل االعالم ليعمم 
النشرة عمى بيانات مفصمة ألسباب رفع رأس المال ، و تكون االسـيم المكتتب فييا نقدا واجبة الوفاء 

اب بنسبة الربع عمى االقل من قيمتيا االسمية وعند االقتضاء بكامل عالوة إجباريا عند االكتت
االصدار ، و يثبت عقد االكتتاب ببطاقة اكتتاب ، و تتم العممية عن طريق البنوك المعتمدة. و ال 

 يجوز إصدار االسـيم الجديدة بأقل من قيمتيا االسمية. 
قيمتيا االسمية بإضافة عالوة إصدار إلى  و لكن يمكن لمشركة أن تصدر أسيم جديدة بأكثر من

و تعتبر عالوة االصدار بمثابة حصة إضافية أو بمثابة رسم لمدخول في  االسمية،قيمة السيم 
 الشركة و االشتراك في االموال االحتياطية .

نجد في   التشريع المغربي نص عن قيمة االسـيم الصادرة بغرض زيادة راس المال  ) إصدار و 
، وفي   التشريع الميبى   22الجديدة إما حسب قيمتيا االسمية أو بإضافة عالوة االصدار( االسـيم 

يجب ان تكون القيمة االسمية لؤلسيم الجديدة معادلة لؤلسيم االصمية  23ايضًا نص المشرع(  
ى القيمة االسمية الويجوز لمجمعية العمومية غير العادية ان  تقرر عالوة اصدار باإلضافة 

الى ان يبمغ  االحتياطيالقانونيلؤلسيم وان تحدد مقدارىا ويضاف صافي   ىذه  العالوة الى 
 ( األساسيالمحدد في   النظام 

القدامى بحق االفضمية في االكتتاب في زيادة رأس المال حماية ليم من  ونويتمتع المساىم
 كة احتياطي ضخم مزاحمة المساىمين الجدد خاصة إذا كان لدى الشر 
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المغربي و الميبى عمى حق االفضمية لممساىمين في   االكتتاب  في   ىذه  انفقد نص التشريع
تقرر الجمعية  مل ) يكون لممساىم اولوية االكتتاب في   االسـيم الجديدة ما24االسـيم الجديدة  

ان في   احدى مصمحة الشركة .وينشر بي تفتضيياالعمومية غير العادية خالف ذلك ألسباب 
الصحف اليومية يتضمن اعالن المساىمين بأولويتيم في   االكتتاب وتاريخ افتتاحو وتاريخ اقفالو 
وسعر االسـيم الجديدة ويجوز باإلضافة الى ذلك اخطار المساىمين بيذا االعالن بخطابات 

 او بغير ذلك من وسائل االتصال . اإللكترونيمسجمة بالبريد 
االسـيم الجديدة او  اولوية االكتتاب فيحقو في   في استعماليبدى رغبتو مساىم ان  وعمى كل

 التصرف في ىذا الحق خالل ثالثين يوم من تاريخ االعالن المذكور في   الفقرة السابقة .
عمى ان )لممساىمين حق أفضمية اكتتاب االسـيم   25وقد نص قانون الشركات المغربي ايضًا 

اسبة مع عدد االسـيم التي يممكونيا. ويعد كل شرط مخالف كأن لم النقدية الجديدة بصورة متن
 يكن.

يكون ىذا الحق خالل مدة االكتتاب قابال لمتداول أو التفويت وفق نفس الشروط المطبقة عمى 
 فردية عن حقيم في االفضمية( .تيماليمكن لممساىمين التنازل بصفإذ  السيم نفسو

لم تقرر الجمعية العمومية غير  الجديدة ماب في   االسـيم يكون لممساىمين أولوية االكتتاحيث 
 مصمحة الشركة . تفتضيياالعادية خالف ذلك ألسباب 

 االكتتاب،احدى الصحف اليومية يتضمن اعالن المساىمين بأولوياتيم في  في وينشر بيان 
ك اخطار وتاريخ إقفالو ، وسعر االسـيم الجديدة ويجوز باإلضافة الى ذل افتتاحو،وتاريخ 

     او بغير ذلك من وسائل اإللكترونيالمساىمين بيذا االعالن بخطابات مسجمة بالبريد 
 االتصال .

                                                           
لسنة  32( بشان النشاط التجارى  32القانون رقم ) صدار ،  أ : زيادة رأس المال ، ثالثًا : تعديل رأس المال ، عالوة اال،  412لمادة -24

 م 3044

 42.98الباب االول : الزيادة فى راس المال ، القسم السابع : تغيير راس مال الشركة : من قانون شركات المساىمة رقم ،  459المادة -25

. 



 م0202 مجلة الجبل للعلوم التطبيقية واالنسانية

 

 00صفحة                        )   م 0202 ديسمبر)                               سالسادالعدد 
 

وعمى كل مساىم ان يبدى رغبتو في   استعمال حقو في   اولوية االكتتاب في   االسـيم الجديدة 
او التصرف في   ىذا الحق خالل ثالثين يومًا من تاريخ االعالن المذكور في  الفقرة السابقة 

لكال التشريعين المغربي  قانونيكما نعرض تشابو في   نص        26 146لخاصة بالمادة ا
 ىذا المضمار  فقد ورد نص بزيادة راس المال  بحصص عينية في   التشريع المغربي يميبي فوال

 حيثسابقة الذكر ،  183في  بند طرق تحرير االسـيم الجديدة في   زيادة راس المال في   المادة 
       27نص التشريع المغربي عمى زيادة راس المال عن طريق اصدار اسيم جديدة بإحدى الطرق 

 تقديم حصص نقدية او عينية . -
 اجراء مقاصة مع ديون الشركة المحددة المقدار والمستحقة . -
 المال.او ارباح او عالوات اصدار في   راس  إدماج احتياطي -
 تحويل سندات القرض -

" تتبع في   تقويم الحصص العينية التي تقدم  عينية مفادهكما ورد نص بزيادة راس المال بحصص 
 .  28الشركة  دة راس المال االحكام المقررة في   تقويم الحصص العينية عند تأسيسعند زيا
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 اخلامتت :
لما كان لتداول االسيم من خاصية تميز شركات المساىمة عن غيرىا من انواع الشركات والتي 
تشكل نقطة جذب لالستثمار في ىذا النوع من الشركات عن سواىا، إال ان التداول يشجع عمى 
المضاربة وذلك يـخمق أخطارًا حقيقية بالشركة والمساىمين وكذلك بالدولة ، لذلك تدخل المشرع من 

جل وضع ضوابط تشريعية أي قانونية منيا الدائمة والمؤقتة  من اجل تقييد حرية تداول االسيم ا
 المؤقتةالقيود القانونية  عن طريق فرض احكام من اجل تنظيميا  ، حيث تناولت في ىذا البحث 

 .العينية واألسيم في حال زيادة رأس المال  عمى حرية تفويت االسيم

 حٌصياث الدراست : -
القانون في الدول موضع المقارنة تشريعات اكثر تفصياًل لحاالت التداول في سوق يضع نرى ان  -

 المشروعة غير المضاربات من لمبالد القومي  واالقتصـاد المساىمين حمايةاالوراق المالية وذلك ل
عينية و االسـيم الالتى  يتعمدىا المساىمون في حاالت تفويت  أوين المؤسسسواء الصادرة من قبل 

 االسـيم في حالة زيادة راس المال  .
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 املزاجغ :

محمد كامل  درويش ، اساسيات متطورة واحكام عامة في   شركات االشخاص وشركات  - 1
والطباعة والنشر والتوزيع ، لبنان ،  لمصحافةاالموال وشركات التامين ، طبعة اولى ، دار الخمود 

 331، ص 1993

 .299م ، ص 1999ناصيف الياس، الشركات التجارية ، الجزء الثاني ، عويدات ، لبنان ، - 2
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من الباب االول لقانون الشركات المساىمة الذى نص عمى " ال تصبح االسيم  247مادة  - 11
 و تحقيق الزيادة  في   راس المالقابمة لمتداول اال بعد تقييد الشركة في   السجل التجاري ا

التي تنص عمى  2010( بشان النشاط التجاري ، لسنة  23من القانون رقم )  102مادة - 12
 "يعد  باطال اصدار االسيم وبيعيا قبل قيد الشركة في   السجل التجارى"

13 - Art. 278 de la loi n°66-537du 24 juillet 1966 ،abrogée par la loi n° 
88-15 du 05 janvier 1988 ،art. 34-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


