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 :الدرس الثالث

نطاق القانون التجاري

 : ما هو سياق نشأة النظريتين المادية والموضوعية؟32السؤال 

 ماهية النظرية الشخصية؟ :32السؤال 

 : ماهية النظرية الموضوعية؟32السؤال 

: ما هي النظرية التي اعتمدها المشرع التجاري في القانون 32السؤال 

 التجاري القديم؟

ما هي النظرية التي اعتمدها المشرع التجاري في القانون : 32السؤال

التجاري الجديد؟

: ما أهمية وفائدة التمييز بين األعمال المدنية والتجارية؟32السؤال 

 : ما هي اآلثار المترتبة عن اكتساب الصفة التجارية؟32السؤال 

ل المدني : ما هي المعايير التي اعتمدها الفقهاء للتمييز بين العم23السؤال

والتجاري؟

: ما هي المعايير االقتصادية التي اعتمدها الفقهاء للتمييز بين العمل 23السؤال

 المدني والتجاري؟

: ما هي المعايير القانونية التي اعتمدها الفقهاء للتمييز بين العمل 23السؤال

المدني والتجاري؟

ماهية نظرية المضاربة؟: 22السؤال 

ة التداول؟: ماهية نظري22السؤال 

: ماهية نظرية الوساطة؟22السؤال

: ما هي االنتقادات التي وجهت للمعايير االقتصادية؟22السؤال

: ماهية نظرية السبب؟22السؤال 

ماهية نظرية المقاولة؟ :22السؤال

 ما هي االنتقادات الموجهة للمعايير القانونية؟ :22السؤال

ل التجاري، المعتمد عند قضاء ما هو الحد الجامع المعرف للعم :23السؤال

القرب؟
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 : سياق نشأة النظريتين المادية والموضوعية32الجواب 

يقسم الفقه الفرنس ي المراحل التي مر منها تطور التجارة وقانون التجارة الفرنس ي إلى 

 مرحلتين أساسيتين:

لة وتنتهي بالثورة الفرنسية، وفي هذه المرح ،تبدأ المرحلة األولى بعصر لويس الرابع عشر

من إقناع الملك  (Colbert)تحققت فكرة تدوين أو تقنين القانون؛ حيث تمكن الوزير كولبير

لى وذلك بالقضاء ع -لويس الرابع عشر بإصدار أمرين هامين، حققا للبالد الوحدة التشريعية

 .ن طائفة تجارية إلى أخرى تعدد األنظمة والتقاليد واألعراف التي كانت تختلف م

" Code Napoléonوتبدأ المرحلة الثانية بالثورة الفرنسية وتنتهي بصدور مدونة نابليون "

الذي  7177مارس  71و 2، وتميزت هذه المرحلة على الخصوص بصدور قانون 70811لسنة 

 loi deأعلن الحرية التجارية كحق طبيعي وجوهري لإلنسان، وبصدور قانون شابليه "

Chapelier الذي ألغى نظام طوائف التجار، فكان هذا القانون األخير بداية  7177يونيه  71" في

التحول نحو النظرية المادية أو الموضوعية، التي تجعل قانون التجارة قانون األعمال 

التجارية، على حساب النظرية الشخصية التي تجعل قانون التجارة قانون طائفة أو أشخاص 

 التجار.

الخاص بحق تأليف  7001 قد استمر منع إنشاء طوائف التجار إلى أن صدر قانون و 

 النقابات المهنية، من أجل الدفاع عن مصالح المهن والحرف والصناعة والتجارة.

لم يعد كافيا لحماية التجارة من التالعبات؛  7711وتبين من الممارسة الطويلة أن قانون 

ت المالية الخانقة والخطيرة، وهي أسباب دعت إلى إنشاء خاصة بعد أن اجتاحت فرنسا األزما

لجنة لمراجعة هذا القانون؛ وأعدت هذه اللجنة مشروع اإلصالح؛ الذي بقي جامدا في الرفوف 

مشروعات أو مقاوالت تموين ردحا من الزمن، ولم يتزحزح إال بعد أن مست األزمة والتالعبات 

سبتمبر  71لك أن صادق نابليون على المشروع في مبراطور نابليون، فكان من أثر ذجيش اال 

 . 2وهو الذي يعرف اليوم بمدونة نابليون  7081

من النظرية الشخصية والنظرية  كل إلى ونرى من الفائدة أن نتعرض هنا، ولو بإيجاز،

  .المادية أو الموضوعية المشار إليهما سابقا.

 

                                                           

 .7080بدأ العمل بها في سنة  -1 

 .7080وبدأ العمل به في فاتح يناير  -2 
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  النظرية الشخصية: التعريف ب32الجواب 

بعبارة و  بالنظرية الشخصية النظرية التي تجعل التاجر أساس بناء قانون التجارة؛يقصد 

أخرى، إن قانون التجارة ال يطبق سوى على طائفة معينة هي طائفة التجار؛ أما غير التجار فال 

 يخضعون ألحكام هذا القانون ولو قاموا بأعمال تجارية. 

ا طبق إال على فئة التجار، وال تعتبر تاجر القانون التجاري وفق النظرية الشخصية، ال يف

 من يمارس العمل التجاري إذا لم يكن منتميا لفئة التجار، لذا وجهت لها عدة انتقادات 

تعود جذور هذه النظرية إلى نظام الطوائف الذي كان سائدا قبل الثورة الفرنسية، حيث و 

ي ك الطوائف يرجع إليها الفضل فكان قانون التجارة قانون طائفة معينة هي طائفة التجار، تل

ابتداع كثير من األعراف والعادات والنظم التجارية؛ التي جعلت من قانون التجارة قانونا مهنيا 

"un droit professionnel 

األمر تطور بعد أن ألغي نظام الطوائف، وأعلنت الحرية التجارية، وبدأ تدخل  غير أن

الدولة بالتشريع والتأميم حتى في بعض األنظمة ذات االتجاه اللبيرالي للتخفيف من الفوارق 

ي واستغالل الطبقات االجتماعية، والحد من سيطرة رأس المال الخاص على االقتصاد القوم

الدول أخذت بنظام االقتصاد الموجه واالشتراكية كبديل للقضاء على ن بعض إالعاملة، بل 

الفوارق االجتماعية، وسيطرة رأس المال الخاص على االقتصاد الوطني، وذلك عن طريق 

تمليك الدولة والشعب كل وسائل اإلنتاج الهامة والصناعة الثقيلة والمتوسطة، وتأميم التجارة 

ين، وإحكام السيطرة على الصناعة الخفيفة والتجارة الخارجية والمصارف وشركات التأم

الداخلية، وكل هذه العوامل والتطورات جعلت من قانون التجارة قانون مهنة التجارة واألعمال 

التجارية والمشروعات أو المقاوالت الصناعية والتجارية والخدماتية العامة والخاصة وليس 

 قانون طبقة أو فئة معينة

 

 النظرية الموضوعيةعريف بالت: 32الجواب 

يقصد بالنظرية المادية أو الموضوعية النظرية التي تجعل أساس قانون التجارة األعمال 

التجارية، أي أن األعمال التجارية هي وحدها التي تخضع لقانون التجارة، بصرف النظر عن 

 الشخص الذي قام بها، سواء أكان تاجرا أو غير تاجر.

القانون التجاري يطبق على األعمال التجارية، بغض النظر عمن  تعتبر أن فهذه النظرية

 يمارسها، سواء كان تاجرا أم غير تاجر.
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 لكونها تطبق القانون التجاري على غير التجار أيضا. وقد تعرضت هذه النظرية لالنتقاد

 

 لنظرية المعتمدة في القانون التجاري القديم: ا32لجواب ا

اعتمدت أول مدونة تجارية مغربية، سيرا على نهج مدونة نابليون، النظرية الموضوعية أو 

نظرية العمل التجاري كأساس لبناء قانون التجارة المغربي وإن طعمتها بالنظرية الشخصية أو 

التي ذكرت صراحة  7771غشت  72من قانون  1و 2و 7نظرية المقاولة، وكان ذلك في المواد 

تجارية، وشراء المنقول بنية البيع وشراء المنقول بنية اإليجار، وعمليات الصرف األعمال ال

ن أو مؤونة للسفواألبناك والسمسرة، واإلرساليات البحرية وكل شراء أو بيع ألجهزة أو أدوات 

 وغيرها. 

وعمرت النظرية الموضوعية أو نظرية األعمال التجارية في المغرب، في الحدود المرسومة 

زهاء ثالث وثمانين سنة، مدة كانت كافية إلدراك عدم جدوى نظرية األعمال التجارية  أعاله،

الحادي والعشرين أو األلفية الثالثة  كأساس لبناء قانون التجارة ال في القرن العشرين وال

 ،المقبلة، أسباب جعلت مدونة التجارة الجديدة تهجر نظرية األعمال التجارية أو الموضوعية

ليس و  ،نها بالنظرية الشخصية في مفهومها االقتصادي والمالي واالجتماعيوتستعيض ع

 .7777من مدونة  77و 0و 1و 7وعبرت عنها بـ"األنشطة" في المواد  ،الطائفي

 

 3222النظرية المعتبرة في مدونة التجارة الصادرة سنة : 32الجواب 

جاري على ني القانون التويتبين في مفارقة غريبة ومفروضة يستحيل التخلص منها سواء ب  

المنسوخة )أو الملغاة( بنت  7771النظرية الموضوعية أو على النظرية الشخصية، فمدونة 

قانون التجارة على أساس النظرية الموضوعية وطعمتها بالنظرية الشخصية أو نظرية 

ط أسست قانون التجارة الجديد على نظرية النشا 7777المقاولة؛ والمدونة الجديدة لسنة 

 التجاري أو نظرية المقاولة وطعمتها بالنظرية الموضوعية أو نظرية العمل التجاري. 

 

 بين األعمال المدنية واألعمال التجارية : أهمية وفائدة التمييز32الجواب 

إن دراسة معايير أو ضوابط تمييز األعمال التجارية عن األعمال المدنية تحظى بعناية 

فائقة واهتمام كبير لكونها تقود حتما وباألساس إلى معرفة القانون الواجب التطبيق على النازلة: 
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أهو قانون التجارة أو القانون المدني، ومعرفة املحكمة املختصة: أهي املحكمة التجارية أم 

 ملحكمة المدنية، ا

إال أن هذه المعايير تختلف باختالف ما إذا كانت الدولة المعنية اختارت النظرية 

أو النظرية الموضوعية  ،أي نظرية المقاولة )أو النشاط التجاري المنظم( ،الشخصية

 .أي نظرية األعمال التجارية ،)المادية(

 

 اكتساب صفة تاجر : اآلثار المترتية عن32الجواب 

 :مكتسب صفة التاجر

لباقي القوانين األخرى التي تحكم و  (،7777لقانون التجارة ) مدونة التجارة لسنة يخضع  ـ

 .نظامها الضريبيو  مالية المقاولة

 :، ك)االلتزامات( لواجبات مجموعة من اتقع على عاتقه و  ـ 

  من المدونة( 70االلتزام بفتح حساب بنكي أو بريدي )المادة 

  من المدونة( 27إلى  77منظمة )المواد  مسك محاسبةو 

 المدونة(. من 10 إلى 21 القيد في السجل التجاري )الموادو 

 111 المواد الخضوع للمساطر الجماعية المنظمة للصعوبات التي تعترض المقاوالت )و  

 ..من المدونة( 111إلى 

 :ك ،من الحقوق يستفيد بمجموعة  ـ

 الحق في الملكية التجارية 

 المعدة الستثمار مقاولة تجارية  (local)أو الحق في تجديد عقد كراء العقارات أو املحالت 

  ،(7711مايو  21جاري )ظهير التصل الحق في األ أو 

  الحق في الحماية من المنافسة غير المشروعة،و 

جلس مإلى و  ،االنتماء العضوي إلى الغرف الصناعية أو التجارية أو الحرفية أو الخدماتيةو 

 غيرها من الحقوق. و  المستشارين

 من هنا تظهر أهمية التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني

 

 : المعايير التي اعتمدها الفقهاء للتمييز بين العمل المدني والعمل التجاري 23الجواب

 : بناء على نوعين من المعايير ، التمييز بين العمل التجاري والعمل المدنيحاول الفقهاء 
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 معايير اقتصادية، 

 ومعايير قانونية

 

التي اعتمدها الفقهاء للتمييز بين العمل المدني  المعايير االقتصادية : 23الجواب 

 والعمل التجاري 

 :استند الفقه على ثالث نظريات ملحاولة التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني، وهي 

 نظرية المضاربة، ـ 

 ونظرية التداول، ـ 

 ونظرية الوساطة.ـ 

 

التي اعتمدها الفقهاء للتمييز بين العمل المدني والعمل  القانونيةالمعايير : 23الجواب 

 التجاري 

 :تستند المعايير القانونية على نظريتين، وهما 

 نظرية السبب، ـ 

 ونظرية المقاولة.ـ 

 

 " la spéculation"ضاربةنظرية الم: التعريف ب22الجواب 

أن أهم معيار يميز العمل  "pardessus-Lyon Caen et Renault" يرى بعض الفقه

 التجاري ويفرقه عن العمل المدني هو المضاربة. 

يقصد بالمضاربة السعي نحو تحقيق الربح والكسب، لذا يعتبر الشراء بنية البيع و 

لموظفين ا تعاونياتو  بدون عوض في الجمعيات لتحقيق الربح عمال تجاريا، بينما يعتبر العمل

واألعمال الخيرية، ومد يد العون في مجال الخدمات االجتماعية وتحقيق ، والتأمين التبادلي

 عمال مدنيا. ،المنافع العامة كأعمال

 

 La Circulation نظرية التداول : التعريف ب22الحواب 

 Hammel etوهاميل والكارد " "'Thaller" ويقصد بهذه النظرية التي نادى بها تالير

Lagarde" هو فكرة التداول، وعرفت  أن معيار التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني
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التجارة بأنها الوساطة في تداول وتوزيع الخيرات وعمليات اإلنتاج الصناعي والصفقات المالية، 

 ام بهذه العمليات كأعمال النقل.ويعد تجاريا كذلك كل عمل يساعد على إنجاز وتسهيل القي

العمل التجاري وفق هذه النظرية هو كل عمل يرتبط بتداول الثروات، منذ وقت خروجها 

 من يد المنتج، مرورا بالتاجر بالجملة، والتقسيط، وصوال إلى المستهلك.

 

 L'entremise نظرية الوساطة: التعريف ب22الجواب 

اعتمد الفقه والقضاء في بعض األحيان نظرية الوساطة للتمييز بين األعمال التجارية 

؛ فهذه النظرية تعتبر أن العمل التجاري هو كل عمل يقوم على الوساطة بين  واألعمال المدنية

 التاجر والمستهلك، لتحقيق الربح، من قبيل السمسرة في شراء وبيع العقار، وفي بورصة القيم.

التعب  ف األعمال التي تخلو من الوساطة، كاإلنتاج الفكري، الذي هو نتاجعلى خال 

ي مثل الوساطة ف أو تنبني على الوساطة دون تحقيق الربح، والتحصيل والدراسة والفكر،

 الزواج، فهذه األعمال ال تعد أعماال تجارية، بل هي أعمال مدنية.

 

 تقييم المعايير االقتصادية:  22الجواب 

معيار غير كاف لوحده لتمييز العمل التجاري عن العمل المدني، فكثير من المضاربة كـ 

األعمال المدنية هي مدنية رغم ما تحققه من أرباح، من قبيل أصحاب المهن الحرة، كاملحامي، 

 والمهندس، والطبيب، وغيرهم.

يارا ال يصح مع والتداول وحده ال يسعفنا لتمييز العمل التجاري عن العمل المدني، فهوـ 

النظرية عجزت عن أن تقدم تفسيرا معقوال لتجارية عقد نقل األشخاص، ألن  فهذه مطلقا،

اعتماد نظرية التداول هنا إلسباغ الصفة التجارية على هذا العقد األخير يتنافى مع الكرامة 

 ريا.االبشرية، أي أن األشخاص ال يتداولون كالبضائع، ومع ذلك يعد نقل األشخاص عمال تج

فالمادة السادسة من مدونة التجارة تعتبر نقل األشخاص عمال تجاريا، بناء على معيار  

  غير معيار التداول الذي يتنافى وكرامة اإلنسان، فاإلنسان ليس بضاعة قابلة للتداول.

 

وال تصلح أن تكون معيارا وحيدا للتفرقة بين  هي معيار غير مطلق،أيضا الوساطة ـ و 

لوجود أعمال تجارية ال تعتمد الوساطة، مثل األوراق  األعمال التجارية واألعمال المدنية،
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نصت عليها مدونة التجارة في المادة التاسعة،واعتبرتها أعماال تجارية، فسحب أو  التجارية التي

 بالرغم من عدم وجود أية وساطة فيها.تظهير أو قبول كمبيالة، هي أعمال تجارية، 

 

 Le motif déterminant de l’obligation نظرية السببالتعريق ب: 22الجواب 

 Henri"ترجع جذور هذه النظرية إلى نظرية السبب عند املحدثين من الفقهاء هنري كابتان

Capitant"  مال التجارية عن األعألنها تعتمد الباعث الدافع إلى االلتزام معيارا لتمييز األعمال

 المدنية

تنطلق هذه النظرية من الباعث الدافع إلى التعاقد، فكلما كان الباعث والسبب تجاريا، 

 كلما كان النشاط تجاريا.

 فالشراء بنية البيع للحصول على الربح يعتبر نشاطا تجاريا، ألن الباعث إليه تجاري.

مسكن قصد االستغالل الشخص ي، يعد  وشراء ،بينما شراء مواد التمويل بنية االستهالك

 عمال مدنيا، لغياب باعث الربح.

 

 نظرية المقاولة: التعريف ب22الجواب 

ال يعد العمل تجاريا حسب نظرية المقاولة إال إذا تمت ممارسته على سبيل االعتياد أو 

 االحتراف في إطار مشروع أو مقاولة.

 

 : تقييم المعايير القانونية22الجواب 

صعوبتها وعدم دقتها، أي ليس من السهل أن نتبين حقيقة الباعث  خذ على نظرية ايؤ 

الباعث، ألن الباعث باطني يتعلق بهوى النفس التي يصعب إن لم نقل يستحيل الغوص في 

 عمقها ومعرفة ما يخالجها.(

ه نلذا يصعب اعتماد معيار الباعث معيارا للتمييز بين العمل المدني والعمل التجاري، لكو 

أمر نفس ي خفي، لذا يرى بعض الفقهاء ضرورة االستعانة بقرائن األحوال املحيطة بالواقعة 

 لمعرفة الباعث الحقيقي.

فمن اشترى العشرات من الحواسب مرة واحدة دلت القرائن على أن الباعث تجاري، 

 اوليس مدنيا، أي من أجل االستعمل واالستغالل الشخص ي، بخالف لو اشترى حاسوبا واحد

 مثال.
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معيارا مطلقا لتمييز األعمال التجارية عن غيرها، أن تكون ال يصح  نظرية المقاولة أيضا

لكون بعض األعمال التجارية قد تمارس خارج إطار المقاولة، ومع ذلك اعتبرها المشرع أعماال 

 تجارية، مثل السمسار الذي ال يتوفر على مكتب.

 

 قضاء الموضوع: المعايير التي يعتمدها 23الجواب 

 ،متفرقة،كنناتم تعرضت لالنتقاد، لكونها ال تبين مما سبق أن المعايير المشار إليها سابقا

من التمييز بين العمل المدني والعمل التجاري؛ لذا اقترح بعض الفقهاء ضرورة اعتمادها 

مجتمعة للخروج بحد جامع يعرف العمل التجاري بأنه:" نشاط يقوم على الوساطة في تداول 

الثروات بغاية تحقيق الربح، مع إنجازه في شكل مقاولة إذا كان القانون يشترط ذلك،مع استبعاد 

 السبب، ألنها من األمور النفسية الخفية التي يصعب الوصول إليها.نظرية 

ء الموضوع في التعامل مع هذه النظريات للفصل في المنازعات التي اوهذا ديدن قض

 تعرض عليه، ويتوقف البت فيها على تحديد طبيعة النشاط موضوع النزاع.
 


