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� المغرب
كتك �� دل�ل إ�شاء ��

1- المقدمة
1.1 الهدف

� عالم العمل، وذلك بهدف
� المرأة االقتصادي �� ا�د الو�� اليوم حول أهم�ة تمك�� � ي��

ات�ج�ة مهمة للنهوض . وتعت�� ر�ادة المرأة لألعمال اس�� � � الج�س��  تحقيق المساواة ب��
وع الذي �صددە تم إنتاج هذا  � االقتصادي للمرأة. والهدف من هذا الم��  �التمك��

� مجال ر�ادة األعمال من خالل توف�� أهم المعلومات
� المرأة �� الدل�ل، هو تمك��

وعاتهم، و�مثل هذا التق��ر دل�ل مت�امل   المطل��ة والالزمة إلنجاح تجار�ــهم وم��
� المغرب.  

�ات �� إل�شاء وتأس�س ال��

1.2  الجهات المختصة بتأس�س الشر�ات في المغرب

١.   تتمثل المهام األساس�ة للمركز الجهوي لالس�ثمار لجهة الدار الب�ضاء �سه�ل اإلجراءات المتعلقة
� االس�ثمار. 

�� �  �االس�ثمار، والتعامل عن قرب مع المس�ثم��ن �صفته المخاطب الرئ��� للراغب��

كة مهما  � إ�شاء ��
�� � ٢.  �عت�� الش�اك الموحد للمركز الجهوي لالس�ثمار المخاطب الوح�د للراغب��

� أجل �متد 
م المركز الجهوي لالس�ثمار �دراسة الملفات �� � �ان ش�لها أو ص�غتها القانون�ة، ح�ث �ل��

. ً
� ا� خمسة أ�ام منذ تار�ــــخ وضع الملف �ام� من يوم��

2

منظومة الش�اك الموحد �المركز الجهوي لالس�ثمار

تركي�ة الش�اك الموحد لتك��ن الشر�ات التجار�ة

�جمع الش�اك الواحد �المركز مجم�ع اإلدارات المعن�ة
� للشؤون الصناع�ة  المكتب المغر��

ائب   مدي��ة ال��

� للضمان االجتما��  الصندوق الوط��

مح�مة التجار�ة 
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يوفر كذلك موقع المركز الجهوي لالس�ثمار �ل المعلومات المطل��ة والمتعلقة �الوثائق والمس�ندات
�ات المختلفة �أنواعها �المركز الجهوي لالس�ثمار. و�وفر كذلك خدمة وط المطل��ة إل�شاء ال��  وال��

 : �ات، و�مكن الوصول لهذە المعلومات ع�� الرا�ط التا�� � لل��
و�� ال�سج�ل اإلل���

 ٢p٩٧j٢sd�h�ps:���nyurl.com

 عن ط��ق خدمة ملء االستمارة الوح�دة وذلك من 
�
�ات رقم�ا �ما �مكن �سج�ل إ�شاء ال��

 h�ps:���nyurl.com/sx٧٧٥٧d٩ : خالل الرا�ط التا��

١qwrDQ٥rzaggkpYg٦�h�ps:��goo.gl/maps :للمركز �
را�ط الموقع الجغرا��

� ٣ أ�ت��ر ١٩٩٦.
القانون رقم ١٥٫٩٥ المتعلق �مدونة التجارة الصادر ��

�ات المساهمة (قانون ٩٥-١٧)،   القانون المتعلق ���

طة التوص�ة �األسهم  كة التوص�ة ال�س�طة و�� كة التضامن و��   القانون (قانون ٩٦-٥) المتعلق ���
� ١ مايو ١٩٩٧ 

كة المحاصة الصادر �� كة ذات المسؤول�ة المحدودة و�� وال��

� المغرب
قانون اإلطار رقم ١٨٫٩٥ �مثا�ة ميثاق االس�ثمار ��

  1.3 القوانين الحا�مة لالس�ثمار في المغرب

PDF

�خضع االس�ثمار في المغرب للقوانين التال�ة:

PDF
15.95

، أحدهما يتعلق � � المغرب مجموعة من القوان��
�ات �� تنظم عمل�ة تأس�س ال��

�ات التضامن والتوص�ة � ينظم ��
�ات المساهمة (قانون ٩٥-١٧) والثا�� ���

كة ذات المسؤول�ة المحدودة وهو  ال�س�طة والتوص�ة �األسهم والمحاصة وال��
� المغرب،

 (قانون ٩٦- ٥). وُ�عد قانون اإلطار ١٨٫٩٥ �مثا�ة ميثاق االس�ثمار ��
 ب�نما ينظم القانون ١٥٫٩٥ القواعد المتعلقة �األعمال التجار�ة والتجار. و�ناًء 
� مجاالت الصناعات الغذائ�ة، والمال�س

�ات �� عل�ه، �خضع إ�شاء أي من ال��
� �ما هو موضح  والم�سوجات، واالتصاالت وتكنولوج�ا المعلومات لهذە القوان��

:  �الش�ل التا��

PDF

�ات األخرى ال��

�ات المساهمة ��

https://tinyurl.com/2p97j2sd
https://tinyurl.com/sx7757d9
https://goo.gl/maps/1qwrDQ5rzaggkpYg6
https://drive.google.com/file/d/1v275y4zNyVUuxBXEMbP86U4LNzZnC3_A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kQ30qRHbCJ5rKZlDoidiS7d5BKKmk_tv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LKA94GDzmcvdiBonIhjkuVwWPn76XMDv/view?usp=sharing
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PDF
18.95 

2.1  مراحل تأس�س الشركة

�ة كة. و�مثل هذا العرض خطوات تحض�� � �مر بها أي شخص يود إ�شاء �� �لخص هذا العرض المراحل األساس�ة ال��
كة.  لالستعداد ��افة المعلومات واألوراق الالزمة ق�ل �دء اإلجراءات القانون�ة وذلك ل�سه�ل عمل�ة إ�شاء ��

2 - تأس�س الشر�ات في المغرب

� المغرب 
كة �� الش�ل التوض��� ٢: مراحل تأس�س ��

مراحل تأس�س الشر�ات

التأس�س التحض��

إ�داع ملف التأس�س
 �المركز الجهوي لالس�ثار

� محاسب  قانو��تعي��

تحد�د المدير�المدراء 
 � المسئول��

وتحد�د صالحيتهم

�اء تحد�د ال��
كة   و�سبهم �� ال��

وتحد�د الحصة وق�متها

التخط�ط

تحد�د اله��ل
القانو�� 

دراسة سوق�ة
ومال�ة 

التم��ل

1- استخراج الشهادة السلب�ة 
 لضمان عدم االلت�اس 

2- النظام األسا�� 
3- قس�مات اال�تتاب � الدفع 
(المساهمة والتوص�ة �األسهم 

ومساهمة �س�طة) واإلعالن 
عنهم

4- إ�داع شهادات اإل�شاء و
� غضون

ش�ل�ات ال�سج�ل ��
ائب  30 يوم إ� إدارة ال��

��ة المهن�ة � ال��
5- ال�سج�ل ��

��ة الق�مة  ���ة و��  والتع��فة ال��
المضافة

 �
� السجل التجاري ��

6- الق�د ��
كة غضون 3 أشهر من تأس�س ال��

� مكتب التون��
7- التوثيق ��

 � � الصندوق الوط��
8- االنخراط ��

االجتما�� 
9- الم�شورات الرسم�ة

https://drive.google.com/file/d/1cc41Byr2AGNuHYbw2eTUNhy51d8f02HM/view?usp=sharing


2.2 المرحلة األولى (التخط�ط)

2.2.1  تحد�د اله��ل القانوني للشركة 

كة، وق�ل اتخاذ أي إجراء. � تأس�س ال��
كة من أهم الخطوات األساس�ة عند التفك�� �� � لل��

ي�عت�� تحد�د اله��ل القانو��
� المغرب

�ات �� � تح�م تأس�س ال�� � ال��  و�وضح الجزء التا�� القوان��

 5

�ات المساهمة (قانون 17-95)،  1.القانون المتعلق ���

طة التوص�ة  كة التوص�ة ال�س�طة و�� كة التضامن و�� 2.  القانون (قانون 96-5) المتعلق ���
� 1 مايو 1997

كة المحاصة الصادر �� كة ذات المسؤول�ة المحدودة و�� �األسهم وال��

PDF

اله��ل القانونى

�ات أشخاص ��

كة التضامن كة المحاصة �� كة التوص�ة �� ��
ال�س�طة

�ات أموال ��

كة المساهمة ��
كة ذات   ��
المسؤول�ة 
المحدودة 

كة التوص�ة  ��
�األسهم

وع،  كة، ح�ث ُ�عد أداة لبناء تصور مسبق عن الم�� � عمل�ة إ�شاء ال��
وع هو من أهم المراحل �� تخط�ط الم��

وع عند تنف�ذە، �اإلضافة إ� اآلل�ات الالزمة لمعالجة هذە  � ستواجه الم�� وتصور المخاطر المتوقعة ال��
� الت�بؤ

اتهم �� � ع� التخط�ط وخ�� وع �قدرة القائم�� المشا�ل المتوقعة. ولذلك، يرت�ط نجاح تخط�ط الم��
� مرحلة تنف�ذە.

وع �� � ستواجه الم��  �المشا�ل والمصاعب ال��

PDF

أنواع الشر�ات التجار�ة في المغرب  2.2.1.1

� عن ط��قها �مكنك اخت�ار الن�ع �ات واالختالفات، وال�� و�عرض الش�ل التوض��� التا�� أش�ال وأنواع ال��
�ات.  ح الش�ل (٤) خصائص هذە ال��  لطب�عته، ب�نما ���

�
وعك وفقا  المناسب لم��

� المغرب
�ات �� الش�ل التوض��� ٣: ال��انات القانون�ة المختلفة لل��

المقاولة الفرد�ة

كة الفرد�ة ال��

�ات المساهمة ��

�ات األخرى ال��

https://drive.google.com/file/d/1PkJbbKk75bnCIFB1g2sZatFmIyhjUBOl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kQ30qRHbCJ5rKZlDoidiS7d5BKKmk_tv/view?usp=sharing
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�ات الش�ل التوض��� ٤: خصائص ال��

كة ال��
الفرد�ة

� �ل ما يرت�ط بهذە المقاولة من الناح�ة القانون�ة.
� تن�سب إ� شخص واحد والذي �عت�� صاحب القرار �� �� المقاولة ال��

 ال تتمتع المقاولة بوجود مستقل عن مال�ها وتعت�� أر�احها مداخ�ل لمال�ها �ما يتحمل أداء ديون مقاولته وعند عدم الوفاء 
تحجز أمال�ه الشخص�ة. ال يوجد تحد�د لرأس المال.

 : �
� اآل��

كة الفرد�ة تتلخص �� مزا�ا وعيوب ال��

السلب�اتاإل�جاب�ات

•ال وجود لحد أد�� إلزا�� ف�ما يتعلق 
برأس المال

� إجراءات التأس�س
•سهولة ��

� العمل والت�لفة المنخفضة
•ال�ساطة ��

•المقاول هو القائد، يت�ف ��ل 
استقالل�ة وح��ة

� صاحب المقاولة � ب�� • عدم التمي��
 ومقاولته �عرضه للمساءلة عن الديون

 وعن ممتل�اته الشخص�ة
كة •مسؤول�ة غ�� محدودة لرئ�س ال��

•رأسمال منعدم وصع��ة تط��ر
كة ع� المدى ال�ع�د ات�ج�ة ال��  اس��

•حجم المقاولة ال �خولها االس�ئثار 
�اهتمام المس�ثم��ن

كة التوص�ة ��
 ال�س�طة 

�
�اء �� � الذي �خضع له ال��

� �خضعون لنفس النظام القانو�� �اء متضامن�� �اء، �� � من ال�� كة التوص�ة ال�س�طة من ف��ق�� تتكون ��
� ال �اء موص�� كة و�ك�سبون صفة التاجر، و�� � مسؤول�ة تضامن�ة، وغ�� محددة عن ديون ال�� كة التضامن، ف�كونون مسؤول�� �� 

كة. � إدارة ال��
� حدود حصصهم وال �ك�سبون صفة التاجر وال �شاركون ��

كة إال ��  �سألون عن ديون ال��

السلب�اتاإل�جاب�ات

� �سي�� 
�� � �اء الراغب�� � ال�� • الفصل ب��

�اء  �اء متضامنون) وال�� كة (�� ال��
كة � ال��

� االس�ثمار ��
� فقط �� الراغب��

( � �اء الموص��  (ال��
كة •عدم وجود حد أد�� لرأسمال ال��

• عدم إم�ان�ة تف��ت الحصص دون 
�اء موافقة �افة ال��

�ات  •س�� عمل هذا الن�ع من ال��
ي�سم �التعق�د

كة التوص�ة ال �س�تبع  •إفالس ��
، و�ن اقت�� �ك المو�� إفالس ال��

�ك المتضامن ا إشهار إفالس ال��  حتم�
 فيها

القانون (قانون 5-96)

كة محدودة  ��
المسؤول�ة 

السلب�اتاإل�جاب�ات
كة. •عدم وجود حد أد�� لرأسمال ال��

 إال إذا 
�
�•تجم�د الرأسمال ل�س إلزام�ا

تجاوز ١٠٠٫٠٠٠ درهما
�اء محدودة �قدر •مسؤول�ة ال��

� رأس المال
 مساهمتهم ��

�ك واحد كة ��� •إم�ان�ة تأس�س ال��
� مراقب للحسا�ات غ�� إلزا��  •تعي��

كة  � حال تجاوز رقم معامالت ال��
إال ��

٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ درهم
� وجه

كة �� •إم�ان�ة فتح رأس مال ال��
�اء جدد �� 

كة إذا  •�سأل المس�� عن ديون ال��
� ال�سي��

� ارت�ا�ه ألخطاء �� تب��
�ات •ثقل س�� عمل هذا الن�ع من ال��

 (جمع عام سنوي إلزا�� للمصادقة ع�
� القانون 

كة، أي تغي�� ��  حسا�ات ال��
كة �ستوجب عقد جمع األسا�� لل��

....... �
 عام اس�ثنا��

•تف��ت الحصص إ� األغ�ار مق�د 
ام مسطرة قانون�ة صارمة �اح��

كة  � هذە ال��
�اء �� � رأس المال، ال ي��د عدد ال��

كة �قدر حصصهم �� � عن ديون ال�� � أو أ��� مسؤول�� �ك�� كة تتكون من �� �� ��•
كة والمسؤول�ة المحدودة � ال��

�اء �� � لها هما تحد�د عدد ال�� . وأهم خاص�ت�� � عادة عن خمس��

القانون (قانون 5-96)
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�ات  الش�ل التوض��� ٣: خصائص ال��

كة المساهمة ��
كة مجهولة االسم  �� � 

� حدود
�ائها �� � تنح� مسؤول�ة �� �ات التجار�ة ال�� � من أش�ال ال��

كة المساهمة �� ش�ل قانو�� ��•
، تخضع �لها  � ��� � المدراء، الخ) إضافة إ� نظامها ال�� ها و�دارتها (تقس�م األر�اح، تعي��  حصصهم. تدب��

لقواعد خاصة.

السلب�اتاإل�جاب�ات

• سهلة اإلجراءات
• قدرتها ع� تحقيق األر�اح

�ات • ثقة الناس بهذە ال��

�اء • المشا�ل �شمل �ل ال��
• حدوث �عض الخالفات وال�اعات

• تزع�ع اإلدارة 

 للمادة ٢٠ من القانون التجاري
�
وفقا

كة التوص�ة  ��
�األسهم

� �قسم رأسمالها إ� أسهم كة التوص�ة �األسهم �� ال�� كة التوص�ة �األسهم �أنها: �� •تعرف المادة ٣١ من القانون رقم ٥٫٩٦ ��
� لهم �اء موص�� �� � كة و��� �ك متضامن أو أ��� لهم صفة تاجر �سألون �التضامن ودون تحد�د، عن ديون ال�� �� �  وتتكون ب��

� حدود حصصهم>>
� وال يتحملون الخسائر إال ��  صفة مساهم��

السلب�اتاإل�جاب�ات

القانون (قانون ٩٦-٥ )

 � ، المقتض�ات التنظ�م�ة ال�� � وضع النظام األسا��
• مرونة واضحة ��

�اء المع�� عنها  ى إلرادة ال�� �ات تع�� م�انة ك�� �شمل هذا الن�ع من ال��
 لما هو

�
كة دعوة الجمهور إ� اال�تتاب خالفا . �مكن لل�� � النظام األسا��

��
كة المساهمة الم�سطة  الحال �ال�س�ة ل��

 (المادة ٤٢٧ من القانون رقم ١٧٫٩٥)
كة التوص�ة �األسهم أداة مثال�ة لضمان مراق�ة المقاولة، نظامها األسا�� ��•
 �سمح �اللجوء إ� دعوة الجمهور لال�تتاب مع الحفاظ ع� إدارة و�سي�� 

ة من األشخاص كة لمجموعة صغ�� ال��

 ، � �اء المتضامن�� •المسؤول�ة ع� وجه التضامن والغ�� محدودة لل��
، ما �ش�ل عدم توازن � �اء الموص�� �خالف ما هو الحال �ال�س�ة لل��

� � الفئت�� � ب��
 حق���

� �اء مختلفت�� �� � • تواجد فئ��

وضع الشر�ات الناشئة في المغرب  2.2.1.2  

ها تمس حاجة
ّ
 لتط��ر منتج أو خدمة يؤمنون أن

�
� يتطلعون قدما وع يتم إطالقه من ق�ل ر�ادي�� كة الناشئة إ� م�� �ش�� مصطلح ال��

�ات الناشئة برأس مال  ما ت�دأ ال��
�
� السوق. غال�ا

�� 
�
 متنام�ا

�
� طل�ا

ً فعاً� لمش�لة ما و�التا�� تال��
ّ

� السوق، أو تقّدم ح�
 ماسة ��

� �دا�اتها من ناح�ة جلب التم��ل الالزم لتنم�ة حجم عمل�اتها وتوسعة 
 متواضع وت�ال�ف مرتفعة، وتواجه تحّد�ات جّمة ��

� السوق.
حضورها ��

وعات التقل�د�ة أنها تصبو نحو تحقيق نمو م�سارع دون أن �صاحب هذا النمو ازد�اد خّ�� كة الناشئة عن الم�� � ال�� ما �م��
� القدرة ع� استق�ال وخدمة الم��د من العمالء مقا�ل عدم تكّ�د نفقات  � الموازنة ب��

� ذلك ��
 (ثا�ت) للت�ال�ف و��من التحدي ��

عرف �افتقادها لنموذج عمل Business model مت�لور وواضح، �ل
ُ
كة الناشئة أو الستارت اب ت ة.  كذلك ال�� عمل�ات�ة كب��

� السوق.
ه مطلوب ��

ّ
� أ�امها األو� ع� تط��ر منتج يؤمن ال��ادي أن

 تصب جهودها ��
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 2.2.2  دراسة تحل�ل�ة للسوق والجدوى المال�ة للمشروع 

وع من عدمه. وع مهم جدا ق�ل ال�دء �ه، فدراسة الجدوى تحدد مدى مناس�ة �دء الم�� عمل دراسة جدوى للم��

لذا فهذە الخطوة مهمة في تأس�س المشروع من الصفر وترت�ط ارت�اط رئ�سي �الق�ام �عمل مسح للسوق،
 وهذا المسح ال �د أن يتوفر ف�ه ما �لي: 

 ودراسة الجدوى نوعان:

وع � الم��
الن�ع األول: دراسة جدوى أول�ة لق�اس مدى مناس�ة الدخول ��

وع التجاري  � �عد الدارسة األول�ة، لمعرفة الم�ان المناسب للم��
: دراسة جدوى مت�املة و�� تأ�� �

الن�ع الثا��
وع  وع األول�ة، ولتحد�د أفضل الطرق لتوسعة الم�� وع، ولتحد�د ت�لفة الم�� � الم��

ولتحد�د �س�ة ال��ــح ��
التجاري، وغ�� ذلك مما تعمل دراسة الجدوى ع� ب�انه وتوض�حه

• تحد�د دقيق وتفص��� للسوق المستهدف ومعرفة حجمه
� • تحد�د دقيق للعمالء المحتمل��

وع • ب�ان أفضل�ة الموقع إلقامة الم��
• ق�اس �س�ة العرض والطلب

• ق�اس درجة المنافسة
• دراسة الت�ال�ف المتوقع �فها واألر�اح المتوقع الحصول عليها

� أنه رأس المال الذي يتم جل�ه
كة الناشئة عن رأس المال االس�ثماري �� � الذي يتم اس�ثمارە إلطالق ال��

و�ختلف رأس المال الم�د��
 لتط��ر فكرة ر�اد�ة ما وتح��لها لمنتج أو خدمة حق�ق�ة �ما أنه �غ�� رأس المال هذا الت�ال�ف المصاح�ة لتقد�م وعرض الفكرة.

� أ�امها األو� لجلب التم��ل �االلتفات إ� األقارب واألصدقاء، ق�ل أن تتحّول 
�ات الناشئة ��  ما �س� ال��

�
أما عن التم��ل فغال�ا

ة راج مفهوم جلب التم��ل الجم�� � السنوات األخ��
� تم��ل المشار�ــــع ال��اد�ة و��

الوجهة نحو جهات التم��ل االس�ثماري الراغ�ة ��
وع من  ّع لتم��ل الم�� وع ال��ادي ع� تأس�س صفحة خاصة اون الين �ستجدي الت��  Crowd Funding إذ �قدم صاحب الم��

 ع� الب�ئة والمجتمع ��ل.
�
وع مهّمة ورسالة اجتماع�ة تنعكس إ�جا�ا وع والفكرة، ال سّ�ما إن �ان للم�� شخص يؤمن �جدوى الم��

� تح��ل أف�ارهم لمشار�ــــع ناشئة لما تتمتع �ه 
�� � � فتعد المؤسسة الفرد�ة الش�ل األ�سب لرواد األعمال الراغب��

وعن الش�ل القانو��
المؤسسة الفرد�ة من امت�ازات قد سلف ذكرها.

ا  كة ناشئة ال تختلف عن اإلجراءات السالف ذكرها وفق� و�جب التن��ه أن اإلجراءات المت�عة والمس�ندات المطل��ة ل�سج�ل ��
كة الذي �حددە رائد األعمال. � لل��

للش�ل القانو��
�ات الناشئة و�شجيع  � ال�� �ات الناشئة �المغرب ح�ث س�عمل هذا القانون ع� تحف�� وجاري العمل ع� تط��ر قانون لدعم ال��

م��د من رواد األعمال المغار�ة ع� إ�شاء مشار�عهم الخاصة.
� والما�� لرواد األعمال � تقدم الدعم الف�� �ات الناشئة االستفادة من حاضنات وم�عات األعمال المختلفة ال�� و�مكن لل��

 للمساعدة ع� تط��ر مشار�عهم الناشئة.
ة والمتوسطة  وعات الصغ�� � المغرب االستفادة من صندوق االس�ثمار المبتكر الذي يهدف لدعم الم��

�ات الناشئة �� �ما �مكن لل��
من خالل توف�� خدمات تم��ل رأس المال لرواد األعمال.
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2.2.3   التم��ل 
، وكذلك  �

ورة، ول�نه س�حتاج �عض االس�ثمار الم�د�� إن �دء عمل تجاري صغ�� ال �حتاج ألموال طائلة �ال��
القدرة ع� تغط�ة النفقات المستمرة ق�ل أن تتمكن من تحقيق أر�اح. ومن هنا تأ�� أهم�ة معرفة طرق تم��ل 

وع. الم��

اخ�ص والتصار�ــــح،  دفع لمرة واحدة (ال��
ُ
� ت 1. تحد�د رأس المال من خالل المهم تقدير ت�ال�ف اإل�شاء الم�دئ�ة ال��

اء العالمة التجار�ة و�حوث السوق، والمخزون، و�ناء العالمة التجار�ة، ، و�� � والمعدات، والرسوم القانون�ة، والتأم��
، و��جار العقارات، إلخ).  وفعال�ات االفتتاح ال�ب��

اء ا لـ ١٢ شهر ع� األقل (اإل�جار أو ق�مة ال�� قّدر أنك ستحتاجها إل�قاء عملك مفتوح�
ُ
� ت ٢.تحد�د الم�وفات ال��

، ورات�ك، إلخ). و�ناء ع� ذلك  �  والمرافق، وال�س��ق واإلعالن، واإلنتاج، واللوازم، ونفقات السفر، ورواتب الموظف��
 . �

� الذي ستحتاجه أو تقدير رأس المال الم�د��
�مثل مجم�ع هذە األرقام م�لغ االس�ثمار الم�د��

وع الخاص � �دء الم��
٣.يتضمن الرا�ط التا�� قائمة من الجهات المختصة بتوف�� التم��الت لمساعدة المس�ثمر ��

 �١-h�ps:��www.daralmoukawil.com/ar/brmj-ldm :ه� 

من أهم القرارات التي �جب اتخاذها لتحد�د حجم التم��ل المطلوب هو:

 � وع ح�ث أنها تتمحور حول وضع خطة عمل م�دئ�ة تتضمن تعي�� � تأس�س الم��
تعت�� هذە المرحلة �مثا�ة ال�دء ��

� ع� اإلجراءات الواجب  ك�� � لتحض�� المس�ندات المطل��ة للتأس�س، فمن خالل هذ المرحلة س�تم ال�� � الالزم�� الموظف��
كة.  ات�اعها للتحض�� لتأس�س ��

 . � مرحلة التحض��
و�نقسم هذا الجزء إ� المتطل�ات الواجب توافرها �اإلضافة إ� األوراق المطل��ة ��

2.3  المرحلة الثان�ة (التحضير)

 لن�ع الشركة
�
2.3.1 المراحل األولى إل�داع ملف التأس�س �المركز الجهوي لالس�ثمار وفقا

كة الش�ل التوض��� ٥: اإلجراءات الواجب ات�اعها للتحض�� لتأس�س ��

01

02

03

04

� محاسب قانوى تعي��
ل�عمل

كة �مراقب لحسا�ات ال��

�اء و�سبهم تحد�د ال��
كة وتحد�د �� ال��
الحصة وق�متها

تحد�د المدير�المدراء
� وتحد�د المسئول��

صالحيتهم

كة � محا�� لل�� تعي��
و�كون ع� األقل درجة

ق�د واس�ئناف

https://www.daralmoukawil.com/ar/brmj-ldm-1/
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المطلوب إجراؤەاإلجراءن�ع الشركة
�توفيرە

المكتب

جدول 1 إجراءات المرحلة األولى من عمل�ة إ�شاء شركة في المغرب واألوراق المطل��ة

شركة محدودة
 المسؤول�ة وشركة
 مساهمة وشركة 
التضامن وشركة

 التوص�ة ال�س�طة
 والتوص�ة 

�األسهم

 شهادة التوطين أو عقد
 ال�راء (لتبر�ر لمدي��ة 

الضرائب والمح�مة 
التجار�ة ط��قة احتالل 

المقر االجتماعي للشركة)

التحقق من قانون�ة ال�شاط

الحصول على الشهادة
 السلب�ة

تحد�د المقر 
االجتماعي للشركة

تح��ر العقود

 التحقق من ملئ الشروط 
المطل��ة (الشهادة، المهارات 
الشخص�ة...) للحصول على

 الرخصة أو الترخ�ص
 المطلوب لل�سج�ل في 

السجل التجاري

 تحم�ل استمارة 
CN1 لالستفسار عن الوثائق

 المطل��ة: 
www.ompic.org.ma
�سخة من �طاقة التع��ف

 الوطن�ة لمسير الشركة

 سلطات اإلشراف المعن�ة
 لالستعالم عن ال�شاط

•على الخط اإلل�تروني
directinfo.ma

•�المركز الجهوي
 لالس�ثمار

المقاول عل�ه أن �ختار 
مرافق مختص في تأس�س

 الشركة (محامي، محاسب 
خبير، االئتمان�ة وغيرها) 

الذي �شاركه خبرته و�ت�لف
 �جزء أو جميع العمل�ات

• مكتب محاماة 
• مكتب محاس�ة قانون�ة 

http://www.directinfo.ma/
http://www.ompic.org.ma/
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المطلوب إجراؤەاإلجراءن�ع الشركة
�توفيرە

المكتب

جدول 1 إجراءات المرحلة األولى من عمل�ة إ�شاء شركة في المغرب واألوراق المطل��ة

شركة محدودة المسؤول�ة
 وشركة مساهمة وشركة

 التضامن وشركة التوص�ة
 ال�س�طة 

•  وث�قة �قوم من خاللها 
الشخص الذي يرغب في
الحصول على األسهم في
شركة المساهمة �االلتزام
 بتقد�م مقدمات نقد�ة، 

و�شير إلى الم�لغ الذي 
س�س�ثمرە والم�لغ الذي 

ينوي تح��رە

• هي وث�قة ضرور�ة ل�شك�ل
 شركة المساهمة، فهي تعمل

 على �سج�ل عدد األسهم
 المكتتب بها والم�الغ التي
 �دفعها �ل من المساهمين

• �جب أن �شير قائمة
 المشتركين إلى اسم ولقب

 وعنوان وج�س�ة ونوع�ة
 ومهارة �ل مساهم ومقدار
 الم�الغ المدفوعة من ق�ل

 �ل منهم

تجم�د رأس مال الشركة

إ�شاء استمارات اال�تتاب
إ�شاء قائمة المشتركين
إعالن اال�تتاب والدفع

إ�شاء قائمة المشتركين

 -إذا �ان الرأسمال �فوق 
100000درهم، �جب على مؤسس

 الشركة وضع ر�ــع األموال التي
 �ش�ل المساهمات النقد�ة في

 حساب بنكي مسدود، ال�اقي على
 مدى خمس سنوات

-�مكن إ�داع األموال �ط��قة 
إل�ترون�ة الوثائق المطل��ة: 

•مشروع القانون األساسي موقع
 من طرف جميع الشر�اء

•�سخة من الشهادات السلب�ة
•�سخة من �طاقة التع��ف

 الوطن�ة للمسير

شركة المساهمة وشركة
 المساهمة الم�سطة

 البنك

جدول 1 إجراءات المرحلة األولى من عمل�ة إ�شاء شركة في المغرب واألوراق المطل��ة
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المطلوب إجراؤەاإلجراءن�ع الشركة
�توفيرە

المكتب

شركة المساهمة

•تتم إدارة مجموعة 
المصالح االقتصاد�ة من 
ق�ل شخص أو أ�ثر من 

األشخاص االعت�ار�ين أو 
الطب�عيين.  

•�جب على مؤسس
 مجموعة المصالح 

ا  االقتصاد�ة المضي قدم�
في ال�شر القانوني للعقد
EIG الم�شئ لمجموعة 
 ق�ل و�عد ال�سج�ل في

 السجل التجاري.

• ب�ان ي��ط ف�ه المؤسس
 جميع العمل�ات التي تم 

تنف�ذها بهدف �شك�ل
 الشركة والذي من خالله

 يرى أن تأس�س الشركة قد
 تم وفقا للقانون

تعيين أعضاء مجلس 
اإلدارة ورئ�س مجلس اإلدارة

شركة المساهمة 
وشركة المساهمة 

الم�سطة

إعالن اال�تتاب والدفع

تعيين الرئ�س

تابع تعيين مسؤول
 المجموعة

ال�شر في مجلة 
اإلعالنات القانون�ة 

والج��دة الرسم�ة

شركة المساهمة الم�سطة

شركة التوص�ة ال�س�طة

تمكن هذە البوا�ة اإلل�ترون�ة 
www.annonceslegales"
.gov.ma" المعلنين من وضع

 إعالناتهم عن �عد وت�بع مسارها
 لغا�ة �شرها �الج��دة الرسم�ة. 

� تختلف وفَقا لله��ل � ع� اإلجراءات والخطوات القانون�ة الالزمة للتأس�س، وال�� ك�� من خالل هذ المرحلة س�تم ال��

� الش�ل التا��
� تتلخص �� �ات وال�� �ات. و�وضح الجزء التا�� أهم اإلجراءات الالزمة لتأس�س ال�� � لل��

 القانو��

�ات ٦: ملخص عن أهم اإلجراءات الالزمة لتأس�س ال�� الش�ل التوض���

2.4  المرحلة الثالثة (التأس�س):

كة تجار�ة اإلجراءات الوجب ات�اعها لتأس�س ��  2.4.1

ستخراج 
الشهادة
 السلب�ة 

النظام 
األسا��

اقس�مات 
اال�تتاب 
� الدفع 
واإلعالن
 عنهم  

إ�داع
 شهادات 

اإل�شاء وش�ل�ات
 ال�سج�ل

 �
ال�سج�ل ��

��ة المهن�ة  ال��
���ة  والتع��فة ال��

��ة الق�مة  و��
المضافة

 �
الق�د ��

السجل 
التجاري 

 �
االنخراط ��
الصندوق

� االجتما��   الوط��
 األوراق المطل��ة

الم�شورات 
الرسم�ة 

http://www.annonceslegales.gov.ma/


الرسوماإلدارة المعن�ةوصف اإلجراءاإلجراءات

 لهذە اإلجراءات واالوراق المطل��ة :
ً

ا مفص� و�وضح الجدول التالي شرح�
� المغرب

كة تجار�ة �� جدول ٢: اإلجراءات واألوراق المطل��ة الالزمة لتأس�س ��

إدخال الملف وحجز 
الموعد على الموقع 

اإلل�تروني

إنجاز ملف
 تأس�س الشركة

�سج�ل العقود
العقود الواجب �سج�لها:

•القانون األساسي
•المحضر

•عقد ال�راء.

 يتم إ�داع الملف على 
مستوى المكتب األمامي
 لقسم تأس�س الشر�ات

 من خالل موعد عبر 
اإلنترنت.

13

مصلحة الضرائب 
الممثلة �المركز الجهوي 

لالس�ثمار

 •القانون األساسي: اإلعفاء
 من رسوم ال�سج�ل

(ت�ب�ه: يتم أداء غرامة ب�س�ة
 15٪ إذا تجاوز العقد 30

ا: الم�لغ األدنى 200 درهم)  يوم�
•عقد ال�راء: رسم محدد 200

 درهم.
• المحضر: رسم محدد 200 

درهم (ت�ب�ه: يتم أداء غرامة 
ب�س�ة 15٪ إذا تجاوز �ل من 

عقد ال�راء والمحضر 30 يوما: 
الم�لغ األدنى 200 درهم)

إ�داع لمف تأس�س الشركة 
�المركز الجهوي لالس�ثمار، 

�جب على المؤسس أو 
الطالب أن �دخل الملف 
و�حجز الموعد في نظام 

حجز المواع�د 
 ,www.casainvest.ma

في القسم، خدماتي -مساعد 
عبر اإلنترنت - مواع�دي.

يتم إ�داع الملف على إ�داع ملف تأس�س الشركة
مستوى المكتب األمامي 

لقسم تأس�س الشر�ات
من خالل موعد عبر 

اإلنترنت.

تختلف الوثائق الواجب 
تقد�مها إل�داع ملف تأس�س 
الشركة حسب ن�ع الشركة. 
و�مكن االطالع على الوثائق 

المطل��ة من خالل الرا�ط 
التالي: 

2p�https:��tinyurl.com
 97j2sd

يتم إنجاز ملفات تأس�س الشركة من طرف المكتب الخلفي 
من طرف ممثلي مختلف اإلدارات المعن�ة بتأس�س الشركة: 

مصلحة الضرائب، المح�مة التجار�ة، الصندوق الوطني 
للضمان االجتماعي

http://www.casainvest.ma/
https://tinyurl.com/2p97j2sd


الرسوماإلدارة المعن�ةوصف اإلجراءاإلجراءات

 لهذە اإلجراءات واالوراق المطل��ة :
ً

ا مفص� و�وضح الجدول التالي شرح�
� المغرب

كة تجار�ة �� جدول ٢: اإلجراءات واألوراق المطل��ة الالزمة لتأس�س ��

االنخراط في صندوق 
الضمان االجتماعي

ال�سج�ل في السجل التجاري
 مرحلة ضرور�ة ل�ل ك�ان 
مادي أو معنوي راغب في 

الخض�ع الى قانون األساسي
 للشركة أو ل�سب صفة تاجر

ال�سج�ل في صندوق 
الضمان االجتماعي ضروري.

 �جب على �ل شركة خاضعة
 لنظام الحما�ة االجتماع�ة 

أن تنخرط في صندوق 
الضمان االجتماعي الذي 

�سلمها رقم انخراط لكي يتم 
ا �عض��تها،  االعتراف إدار��

و�سج�لها، و ارت�اطها �النظام

 ممثل المح�مة التجار�ة
 �المركز الجهوي لالس�ثمار

المدي��ة الجه��ة للضرائب 
الممثلة �المركز الجهوي 

لالس�ثمار

ممثل صندوق الضمان 
االجتماعي �المركز 
الجهوي لالس�ثمار

استفاء نموذج 
عقد التأس�س 

 ال�سج�ل �السجل 
التجاري

ال�سج�ل �الضر��ة 
المهن�ة ومعرف الضر��ة

 350 درهم
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سحب ملف الشركة

�عد معالجة الملف، 
يتوصل مؤسس الشركة

 برسالة قصيرة على
 هاتفه ل�أتي إلى المركز 

الجهوي لالس�ثمار 
لسحب ملفه مصح��ا 

بوصل اإل�داع

ال�سج�ل �الضر��ة المهن�ة 
و�معرف الضر��ة �مكن 

مؤسس الشركة أن �حصل 
على مراجع ضر���ة من أجل 

المناقصة في األسواق 
العموم�ة، �ما أنها وس�لة 
لحما�ة الحقوق المرت�طة 

ب��شاء وح�ازة الملك 
التجاري.



الرسوماإلدارة المعن�ةوصف اإلجراءاإلجراءات

 لهذە اإلجراءات واالوراق المطل��ة :
ً

ا مفص� و�وضح الجدول التالي شرح�
� المغرب

كة تجار�ة �� جدول ٢: اإلجراءات واألوراق المطل��ة الالزمة لتأس�س ��

اإلعالن في صح�فة 
إشعارات قانون�ة

من خالل موقع 
www.annonc 

eslegales.gov.ma

في صح�فة 
إشعارات قانون�ة

ممثل صندوق الضمان 
االجتماعي �المركز 
الجهوي لالس�ثمار

•درهم8 الى 10
 دراهم � للسطر

 اإلعالن القانوني

 المط�عة الرسم�ة
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•400 درە
•30 درهم: 1 �سخة 
� 48 درهم: 2 �سخ، 
رسوم إرسال الج��دة 

الرسم�ة

 اإلعالن في
 الج��دة الرسم�ة

�مجرد �سج�ل الشركة في السجل التجاري، خالل فترة 
ال تتجاوز شهر واحد، �جب الق�ام ب�عالنين في �ل من 

صح�فة إشعارات قانون�ة وفي الج��دة الرسم�ة.

http://www.annonceslegales.gov.ma/


المس�ندات المرادفةالرسوماألوراق المطل��ة اإلجراءات

 لهذە اإلجراءات واالوراق المطل��ة :
ً

ا مفص� و�وضح الجدول التالي شرح�
�ات  جدول ٣: أهم األوراق المطل��ة وفقأ لإلجراءات الالزمة لتأس�س ال��

إ�داع شهادات اإل�شاء 
وش�ل�ات ال�سج�ل

 في غضون 30 يوم 
إلى إدارة الضرائب

•طلب مطب�ع من مركز 
جهوي لالس�ثمار

•�طاقة اله��ة أو جواز 
السفر

•صورة من �طاقة ه��ة 
المس�ثمر في حالة أنه 

�مثله شخص

•االسم األول – اسم العائلة
 – محل إقامة �ل شر�ك

•ال�ائن االجتماعي
•اسم الشركة ومقرها

•رأس المال
•مساهمة �ل شر�ك

•توز�ــــع الحصص بين 
الشر�اء

•المدة التي تأسست فيها 
الشركة

•سجل المح�مة
•توقيع الشر�اء
•تعيين المدير

SARL التوز�ــــع في ش�ل•

•عقد التأس�س
•عقد إ�جار الشركة 

(ت�ال�ف ثابتة)
• محضر اجتماع عام 

(ت�ال�ف ثابتة

  استخراج الشهادة 
السلب�ة لضمان عدم

 االلت�اس
 •50 درهم لل�حث

•100 درهم للشهادة 
السلب�ة

•20 درهم طابع االستالم 
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 النظام األساسي�عقد 
التأس�س (وث�قة من

 م�اتب الحسا�ات أو 
المس�ثم��ن القانونيين)

 •50 درهم لل�حث
•100 درهم للشهادة 

السلب�ة
•20 درهم طابع االستالم 

•قس�مات اال�تتاب � الدفع (المساهمة والتوص�ة �األسهم ومساهمة �س�طة) واإلعالن عنهم

طلب مطب�ع الشهادة
السلب�ة

https://docs.google.com/document/d/1b95Yfgavf4na1enuGL1KZhmEUTnBd3Vd/edit?usp=sharing&ouid=109884205880991451146&rtpof=true&sd=true


المس�ندات المرادفةالرسوماألوراق المطل��ة اإلجراءات

 لهذە اإلجراءات واالوراق المطل��ة :
ً

ا مفص� و�وضح الجدول التالي شرح�
�ات جدول ٣: أهم األوراق المطل��ة وفقأ لإلجراءات الالزمة لتأس�س ال��

•عن ط��ق تقد�م طلب
 �سج�ل مطب�ع مع 

مس�ندات تأس�س
 الشركة إلى السلطات 
الضر���ة المتواجد بها 

مقر الشركة و�تم تعيين 
معرف ضر�بي للشركة

 �اإلضافة إلى رقم ضر�بي
 لل�شاط التجاري الذي 

تمارسه الشركة

  ال�سج�ل في الضر��ة 
المهن�ة والتع��فة 
الضر���ة وضر��ة 

الق�مة المضافة
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ال�شر في مجلة 
ال�شرات القانون�ة

والج��دة الرسم�ة 

•الج��دة الرسم�ة 
400 درهم

الج��دة اليوم�ة حسب 
المجلة (ي�دأ من 100 درهم)

PDF

PDF

PDF

PDF

 •طلب اإلدراج موقع وختوم 
 
�
(في أجل ال يتعدى 30 يوما

من تقي�دها في السجل 
التجاري)، وفي حالة عدم و

جود الختم صورة من �طاقة 
اله��ة 

•نص اإلعالن �العربي
إث�ات دفع رسم اإلدراج

PDF

الت��ــــح �التأس�س

طلب شهادة ال�سج�ل

� ��� طلب ورقة التع��ب ال��

طلب ورقة التع��ب
� المغرب ��� ال��

طلب االنخراط

كة  نموذج إعالن ��
� الج��دة الرسم�ة

��

الق�د في السجل التجاري
في غضون 3 أشهر 
من تأس�س الشركة

• عقد التأس�س 200 درهم
• السجل التجاري

 150 درهم

• طلب 3 نماذج مطبوعة 
بتوقيع مصدق مصحوب 

ب�عالن الضر��ة المهن�ة
• الشهادة السلب�ة

• النظام األساسي للمح�مة
 االبتدائ�ة لمقر المكتب

 الرئ�سي للشركة

�
نموذج الق�د ��

السجل التجاري

 (CNSS) االنخراط�ال�سج�ل في الصندوق الوطني االجتماعي •
(إذا كنت ترغب في تعيين موظفين �جب أن تكون شر�كتك خاضعة لنظام الضمان 

ا  ا إدار��
�
االجتماعي تابع ل CNSS والتي تقوم �التالي بتعيين رقم ان�ساب لها، �ش�ل اعتراف

بتع��فها مع النظام، و�مكن إجراء هذە العمل�ة في المركز اإلقل�مي لالس�ثمار)

https://drive.google.com/file/d/1UzshNrDRGjj5enFWdw7K4OQGbttFc37H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RGMpfQ94rB-7UYLnXcdiGWaqn2qtTPsn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VGIfQL-bw4TANHLk0eZTTEL5ja8Wm83/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VGIfQL-bw4TANHLk0eZTTEL5ja8Wm83/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1UWjS4qXlve8Lrs2rFVRCtOGw55UbiJbV/edit?usp=sharing&ouid=109884205880991451146&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1VNo3FOZFytyxQsrPBIwR8RfqpoJCzJKd/edit?usp=sharing&ouid=109884205880991451146&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1ZenOwfXBnqRNL4afBFCYduw4sCjbVkCJ/view?usp=sharing
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كة و�جراءات إقامة م�شأة صناع�ة �الغرب. � إجراءات �سج�ل �� � ب�� ال يوجد اختالف مب��

2.4.2  في حالة إ�شاء مصنع 

المكتب

الم�اتب المختصة �المركز 
الجهوي لالس�ثمار

المط�عة الرسم�ة + 
صح�فة إشعارات قانون�ة

استخراج الشهادة السلب�ة
 لضمان عدم االلت�اس 

ال�سج�ل �الضر��ة المهن�ة 
ومعرف الضر��ة

االنخراط في صندوق 
الضمان االجتماعي

الق�د في السجل التجاري في 
غضون 3 أشهر من تأس�س الشركة

الغرض

3.  الجهات المختصة 

جدول 4: الجهات المختصة لهذە المرحلة 

الموقع والرا�ط

النظام األساسي (وث�قة من
 م�اتب الحسا�ات أو

 المس�ثم��ن القانونيين)

إ�داع شهادات اإل�شاء وش�ل�ات
 ال�سج�ل في غضون 30 يوم

 إلى إدارة الضرائب

ال�شر في ج��دة اإلعالنات 
القانون�ة وفي الج��دة الرسم�ة 

للدولة

https:��casainvest.ma/ar
الثاني،  الحسن  العنوان: شارع 

 20250 الدار الب�ضاء 

للحكومة  العامة  األمانة 
https:��www.annonceslegales
.gov.ma�?page=demandeur.

 Accueil

اإلل�تروني  الحكومة  برنامج 
2p9dfuct�https:��tinyurl.com 

https://casainvest.ma/ar
https://www.annonceslegales.gov.ma/?page=demandeur.Accueil
https://tinyurl.com/2p9dfuct



