
: المصادر التفسيريةالدرس الخامس

يااد ل  المصادر التفسيرية هي مصادر تكميلية، يستعين بها القاض ي، ويستئنس بها،

 للقاض ي باعتبارها ليست قانونا،وهي غير ملزمة  الحلول للنزاعات التاارية المعروضة عليه،

اختيارية.و  إنما يتمتع إزاءها بسلطة تقديرية،و 

:في ،وتتمثل هذه المصادر

 ،االجتهاد القضائي

  ،والفقه 

 .والتحكيم

 االجتهاد القضائي

التي تستخلص من األحكام  المبادئ القانونية االجتهاد القضائي هو ماموعة من

 والقرارات القضائية الصادرة عن املحاكم، وباألخص محكمة النقض.

وعادة ما يرجع القاض ي إلى االجتهاد القضائي، في حالة غموض النص، أو عدم كفايته، 

 قرارات محكمة النقض. وخصوصا فيستئنس بالسوابق القضائية،

وليس هناك نص قانوني يلزم الرجوع إلى االجتهادات القضائية، واألخذ بها، لكن من 

هادات وتطبيق ما يصدر من اجت االلتزام به، الناحية العملية هناك التزام أدبي دأبت املحاكم على

عن محكمة النقض، لما لقراراتها من قيمة مستمدة من مكانتها في  يصدر ما وخاصة ،قضائية

 الوسط القضائي.

 كما هو الشأن وقد ساهم االجتهاد القضائي في وضع العديد من قواعد القانون التااي،

تعسف األغلبية واألقلية في شركات و  الظاهر،بالنسبة لنظرية الشركة الفعلية، ونظرية 

 المساهمة، ونظرية المدير المؤقت في قانون الشركات، وغيرها.

وإبرازا ألهمية االجتهاد القضائي، سنشير إلى تطور مسؤولية الناقل في القضاء المغربي من 

 ية في بعضمقاولة تاار  من قانون التاارة القديم المنسوخ، خاصة أن النقل 601خالل المادة 

التشريعات، وعمال تااريا في البعض اآلخر ولو لم يرق إلى درجة مقاولة؛ فقد كان القضاء 
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من قانون التاارة لسنة  6011المغربي يعتبر نقل المسافرين مسؤولية تقصيرية في ظل المادة 

تأثرا بالقضاء الفرنس ي، وقضت فعال محكمة  6111يونيو  1قبل نسخه وقبل تعديل  6161

، بأنه يعد 6191دسمبر  66قض الفرنسية في هذا الشأن، وهي تنظر في نازلة مغربية بتاريخ الن

خرقا للقانون ويتعرض للنقض القرار الذي اعتبر مسؤولية الناقل أو المكاري على البر مسؤولية 

من قانون التاارة لم تكن تحمل  601سنة. في حين أن المادة  61تعاقدية، وأخضعها لتقادم 

 .2ل سوى بالمسؤولية التقصيريةالناق

تم إحداث محاكم  حيث ،منعطفا تاريخيا في حياة النظام القضائي 6111وتعتبر سنة 

تاارية مختصة، تااوبا مع ما تتسم به األعمال التاارية من خصائص تميزها، وفي مقدمتها 

 خاصية السرعة.

حددت المادة الخامسة االختصاص النوعي للمحاكم التاارية بعبارة غير دقيقة تفيد وقد 

 : 3في ظاهرها الحصر، وذلك على الشكل التالي

تختص املحاكم التاارية بالنظر في :"عبارة تالها تعداد الدعاوي والنزاعات التي تختص » 

 «بها املحاكم التاارية، وكذا االستثناءات

 بالعقود التجاريةالدعاوي المتعلقة  -1

(، وهي كثيرة 6ف.  1تختص املحاكم التاارية بالنظر والبت في العقود التاارية )المادة 

 منها ما تعرضت إليه المدونة التاارية بالدراسة التفصيلية، ومنها ما لم تقع الشارة إليه.

والتي  ،6111ومن العقود التاارية األساسية التي عالجتها مدونة التاارة الجديدة لسنة 

تعد تاارية بصرف النظر عن القائم بها، ألن المشرع وصفها بذاتها بالصفة التاارية، نذكر منها 

 609(، وعقد تقديمه حصة في شركة )المادتان 601إلى  16عقد بيع األصل التااري )المواد 

يازي (، وعقد الرهن الح616إلى  666و 660إلى  601( وعقد رهن األصل التااري )المواد 601و

 (. 190إلى  111التااري )المواد 

وال يعد تعداد هذه العقود التاارية حصريا، وإنما أتى على سبيل التنظيم الذي ارتأته 

، تضاف إليه سائر العقود التاارية األخرى التي استقر على تااريتها 6111مدونة التاارة لسنة 

 الفقه والقضاء ولو لم تذكرها وتنظمها المدونة.

                                                           

 من القانون التااري القديم المنسوخ 11أما المسؤولية عن نقل األشياء فتخضع للمادة  -1 

، وكانت األحكام المغربية تنقض في عهد الحماية لدى محكمة النقض 11، صفحة 6191أبريل  00بمالة املحاكم المغربية بتاريخ نشر القرار  -2 

 الفرنسية.
 ـ أحمد شكري السباعي، م س ج:@، ص:^& 3



 التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم وأنشطتهم التجارية:الدعاوي  -2

(، 0ف.  1تختص املحكمة التاارية بالنظر والبت في الدعاوي التي تقع بين التاار )المادة 

وسواء كانوا من  ،-الشركات التاارية -سواء كانوا أشخاصا طبيعيين ذاتيين أو معنويين 

المقاوالت أو المؤسسات العمومية الصناعية  -امأشخاص القانون الخاص أو القانون الع

شريطة أن تتعلق هذه الدعاوي بأنشطتهم أو أعمالهم التاارية، سواء  -والتاارية والخدماتية 

أو التي تقاس عليها ،من مدونة التاارة 1و 1ما تعلق منها باألنشطة المنصوص عليها في المادتين 

من مدونة التاارة  60تبر تاارية بالتبعية فحسب )المادة من مدونة التاارة( أو التي تع 1)المادة 

القاض ي بإحداث املحاكم التاارية( كاألنشطة المتعلقة  11.11من القانون رقم  1والمادة 

 باألشرية والبيوع الواردة على المنقوالت والعقارات.

 الدعاوي المتعلقة باألوراق التجارية: -3

ي سائر دعاوي األوراق التاارية على اختالف تختص املحاكم التاارية بالنظر والبت ف

أنواعها، سواء كانت الورقة كمبيالة أو سندا ألمر أو شيكا، ألن عبارة "األوراق التاارية" جاءت 

 عامة ال تفرق بين ورقة أو أخرى.

وتنظر املحاكم التاارية في دعاوي األوراق التاارية بصرف النظر عن األشخاص 

نوا تاارا أم غير تاار، ألن االختصاص منصب على الورقة ذاتها ال على المتعاملين بها، سواء كا

ي كما هو الشأن ف ،القائمين بها، وسواء تعلق األمر بالقبول أو التظهير أو الضمان أو الوفاء

 العقود التاارية السابق بيانها.

 النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية: -4

رية على دعاوي الشركات التاارية فيما بينها )المادة ال يقتصر اختصاص املحاكم التاا 

المتعلقة باالختصاص املحلي( أو فيما بينها وبين التاار األفراد، أو فيما  66وكذا المادة  0ف.  1

تعدى بل ي ،-األعمال املختلطة  -بينها وبين المستهلكين والزبائن عند االتفاق على ذلك 

شئة بين الشركاء فيها، بصرف النظر عما إذا كانوا تاارا اختصاصها ذلك ليشمل النزاعات النا

كالشركاء المتضامنين في شركات التضامن والتوصية البسيطة والتوصية باألسهم، أو كانوا غير 

تاار كالموصين في شركة التوصية البسيطة والمساهمين في شركات التوصية باألسهم وشركات 

 ،ولية املحدودة، شريطة أن تكون الشركة تااريةالمساهمة والشركاء في الشركة ذات المسؤ 

 .وبمعنى آخر، تستبعد شركات املحاصة إن كانت مدنية، والشركات المدنية

  النزاعات المتعلقة باألصول التجارية -1



ألول مرة قي تاريخ التشريع المغربي تعريفا  6111تقدم مدونة التاارة الجديدة لسنة 

من مدونة التاارة التي تعتبر األصل التااري  11لمادة لألصل التااري، وكان ذلك بمقتض ى ا

ماال منقوال معنويا يشمل جميع األموال المنقولة املخصصة لممارسة نشاط تااري أو عدة 

 .أنشطة تاارية

ويشتمل األصل التااري وجوبا على زبناء )قارين( وسمعة تاارية )زبناء عارضين( وإال لما 

المدونة(؛ وبمعنى آخر، يوجد األصل التااري بوجود الزبناء  من 10كان أصال تااريا )المادة 

 والسمعة التاارية ويندثر باندثارهما.

 األعمال أو األنشطة التجارية املختلطة: -6

ريا من الذي يكون تاا -ال تختص املحكمة التاارية بالنظر في العمل أو النشاط املختلط 

ما لم يتفق التاجر وغير التاجر على إسناد  -جانب أحد األطراف ومدنيا من جانب الطرف اآلخر 

من قانون املحاكم التاارية التي جاء  1االختصاص إلى املحاكم التاارية، وذلك طبقا للمادة 

فيها: "يمكن االتفاق بين التاجر وغير التاجر على إسناد االختصاص للمحكمة التاارية فيما قد 

  4ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل

املحكمة االبتدائية )العادية أو المدنية( في هذه المسألة أوسع من  ويكون اختصاص

اختصاص املحكمة التاارية، إذ تنظر املحكمة األولى في القضايا المدنية الصرفة واملختلطة ما 

لم يتفق على خالف ذلك، أما املحكمة التاارية فتختص في األصل بالنظر فقط في القضايا 

( واستثناء في القضايا املختلطة إن وقع 11.11من القانون رقم  1ادة التاارية من الجانبين )الم

 السابقة(. 1االتفاق على ذلك بين التاجر وغير التاجر )المادة 

 الفقه التجاري

 ميا،إسال  أم الفقه التااري هو ماموع ما ينتاه كبار رجال القانون والفقه، وضعيا كان

آراء وانتقادات ونقاشات وشروح  من وباحثين، وقضاة، ومحامين، الجامعة، أساتذة من

 ...وتعليقات

وهو مصدر غير ملزم للقضاء، ولكنه مصدر مهم، يستئنس به القاض ي ليااد الحلول 

  الناجعة للنوازل المعروضة عليه.

تري يبصرهم بالنقص الذي قد يعو  وللفقه دور كبير وتأثير على القضاة، بحيث يعينهم،

 شريعية؛أحيانا بعض النصوص الت
                                                           

ة صرفة فتخرج عن ماال هذا إن المقصود هنا العمل التااري من جانب التاجر وليس العمل المدني ألن التاجر قد يزاول أعماال مدني -4

 النص.



بحيث يرجع المشرع إلى ما راكمه الفقهاء من  وله أيضا تأثير مهم على المشرع نفسه،

مع  تالءمت نقاشات وآراء، ونظريات، ليستلهم منها ما قد يفيد التشريع، فيسن قوانين جديدة،

 على اجتهادات الفقهاء. صياغة نصوص قديمة، وذلك بناء أو يعيد ،العصر وحاجياته

 

 التحكيـم

 يلجأ إليه األطراف عن طواعية واختيار. ،التحكيم نظام اختياري 

وقد يكون منظما، مثل محكمة التحكيم التابعة للغرفة التاارية الدولية التي أنشئت سنة 

الذي تمت  ، أو المركز العربي للتحكيم التااري التابع ملجلس وزراء العدل العرب،6161

، التي تعرف: "باتفاقية عمان العربية 6111.9.69مان في المصادقة على االتفاقية المنظمة له بع

للتحكيم التااري"، وقد ال يكون منظما، لذا يرجح فقيه القانون التااري األستاذ شكري سباعي 

م مؤسسة "التحكي " نظام اختياري" على العبارة المشهورة التي يعبر بها عن التحكيم، وهي عبارة

  5قضائية اختيارية"

 يم، عرف منذ الجاهلية، وفي عهد السالم، كما عرف الشعب المغربيوهو نظام قد

لبساطة الجراءات، وقلة المصاريف  التشريعات الحديثةبه وتأخذ  مختلف أنواع التحكيم،

  6مبدئيا

 : 7والتحكيم ينقسم إلى

 ـ التحكيم الداخلي؛

 ـ التحكيم الدولي؛

 ـ الوساطة االتفاقية.

تأخذ بنظام  01.01التي أصبحت بعد صدور القانون الجديد رقم وتعتبر بالدنا من الدول 

 التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي والوساطة االتفاقية.

 –قانون المرافعات أو الجراءات - 8لقد نظم قانون أو ظهير المسطرة المدنية المغربي

ي الباب الثامن ( التحكيم الداخلي ف6119شتنبر  01)الموافق  6119رمضان  66الصادر بتاريخ 

 .101إلى  101من القسم الخامس المتعلق بالجراءات الخاصة، وخصص للتحكيم المواد من 

                                                           

 .901مامون الكزبري، شرح قانون المسطرة المدنية المغربي، الجزء الثالث، صفحة  -5 
م أو الحكم أتعابا مرتفعة جدا تكون خيالية أحيانا 6

َّ
 ـ بينما في التحكيم الدولي يتقاض ى املحك

 ، ص: ^&%0التاارة والمقاوالت التاارية والمدنية، ج:ـ أحمد شكري السباعي، الوسيط في النظرية العامة في قانون  7

 (.6119دجنبر  01)الموافق  6119رمضان  66، الصادر بتاريخ 991.19.6ظهير بمثابة قانون رقم  -8 



 01من قانون المسطرة المدنية من هذا التاريخ ) 101إلى  101واستمر العمل بالمواد 

القاض ي بنسخ وتعويض الباب الثامن  الجديد 01.01(؛ إلى أن صدر القانون رقم 6119شتنبر 

 61الصادر في  6.10.611سم الخامس من قانون المسطرة المدنية، المنفذ بالظهير رقم بالق

 1بتاريخ  1119(، الجريدة الرسمية عدد 0001نوڤمبر 10)موافق  6901من ذي القعدة 

 ، والذي عالج مشاكل وإشكاالت التحكيم في ثالثة فروع هي التالية: 0001ديسمبر

o (؛101-11إلى  101ي )المواد الفرع األول : في التحكيم الداخل 

o  (؛ 101-19إلى  101-11الفرع الثاني : في التحكيم الدولي )المواد 

o  (. 101-11إلى  101-11الفرع الثالث : في الوساطة االتفاقية )المواد 

 وتميز هذا القانون الجديد بميزتين هامتين هما :

 تنظيم التحكيم الدولي إلى جانب التحكيم الداخلي؛ 

  الوساطة االتفاقية لما لها من األهمية في المعامالت التاارية والمدنيةتنظيم. 

ولم يفت هذا القانون الجديد كذلك إبراز أهمية ارتباط التحكيم بالتاارة، وجسد هذا 

 :01.01، والمادة الثالثة من القانون رقم 101االرتباط في مادتين أساسيتين هما المادة 

الباب على مصراعيه ألن تكون محل اتفاق  101المادة لقد فتحت الفقرة الثانية من  -أ

 11.11من القانون رقم  1تحكيم النزاعات الداخلة في اختصاص املحاكم التاارية عمال بالمادة 

 القاض ي بإحداث املحاكم التاارية وهي :

 الدعاوى المتعلقة بالعقود التاارية؛ 

 تاارية؛الدعاوى التي تنشأ بين التاار والمتعلقة بأعمالهم ال 

 الدعاوى المتعلقة باألوراق التاارية؛ 

 النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تاارية؛ 

 النزاعات المتعلقة باألصول التاارية. 

فغيرت صياغة الفقرة الرابعة واألخيرة من  01.01أما المادة الثالثة من القانون رقم  -ب

من قانون إحداث املحاكم التاارية لتستوعب الموضوعات الجديدة والتنظيمات  1المادة 

الجديدة، وخاصة التحكيم الدولي والوساطة االتفاقية. إذ جاء فيها : "ياوز لألطراف االتفاق 

إلى  101المبينة أعاله على مسطرة التحكيم والوساطة وفق أحكام الفصول من عرض النزاعات 

 .من قانون المسطرة المدنية" 10-101



وصادقت بالدنا على كثير من االتفاقيات الدولية في مادة التحكيم، منها ما يخص تسوية 

 كيمية.القرارات التحالخالفات الناشئة عن معامالت معينة، ومنها ما يتعلق باالعتراف وتنفيذ 

، الصادرة عن املجلس 6111ونذكر من هذه االتفاقيات اتفاقية نيويورك لسنة 

االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة، بشأن االعتراف بالمقررات التحكيمية األجنبية 

 .9(6110فبراير 61، الموافق 6111شعبان  06وتنفيذها، )الظهير المؤرخ في 

ى االتفاقية المتعلقة بتسوية الخالفات الناشئة عن استثمار وصادق المغرب كذلك عل

دجنبر  01(، واالتفاقية المتعلقة بالقرض والتحكيم )مرسوم 6111أكتوبر  16األموال )مرسوم 

 61(، واتفاقية امتياز استغالل التبغ )ظهير 6111دجنبر  66غشت و 16غشت و 1، و6111

صات رجال السلك الدبلوماس ي والقنصلي العاملين (، واالتفاقية المتعلقة باختصا6110يناير 

 3’(.6110يناير  01بالخارج )ظهير 

  

                                                           

ة، كممثل ( االحتفال بالذكرى األربعين لهذه االتفاقي6111يونيو  60إلى  6وقد حضر ذ شكري السباعي في نيويورك ) 6.11.011ظهير رقم  -9 

 صللمملكة المغربية، حيث ألقى كوفي أنان األمين العام لهيئة األمم المتحدة خطابا هاما حول أهمية االتفاقية واستعراض التاربة واستخال 

عطيات مالنتائج؛ وطالب ذ شكري بتغييرها وتتميمها للتغيرات التي طالت املجتمع الدولي، لحدة التنافسية والتاارة اللكترونية وتبادل ال

 اللكترونية.



 

 


