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 التجارة تعريف  ـ  1الجواب 

عرفت التجارة بأنها الوساطة في تداول وتوزيع الخيرات وعمليات اإلنتاج الصناعي 

المالية، ويعد تجاريا كذلك كل عمل يساعد على إنجاز وتسهيل القيام بهذه والصفقات 

 .1العمليات كأعمال النقل

والتجارة هي ممارسة البيع والشراء بقصد الحصول على الربح، وهي مهنة شريفة لها أثرها 

 .2وفاعليتها في حياة املجتمع، ومن أهم الحرف التي يقوم عليها نظام الكون وحياة الناس

ال الله تعالى : "يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون تجارة عن ق

، وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم، أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده 3تراض منكم"

 4وكل بيع مبرور 

 تعريف القانون التجاري  ـ  2الجواب 

القانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص، وهو يتضمن وفق ما ذهب إليه المشرع 

المغربي القواعد المتعلقة باألعمال التجارية والتجار، فقد جاء في المادة األولى من مدونة 

 التجارة ما يأتي: " ينظم هذا القانون القواعد المتعلقة باألعمال التجاية والتجار"

التجاري شريعة خاصة، إذ خرج من رحم القانون المدني، الذي يعتبر ويعتبر القانون 

الشريعة العامة التي تنظم جميع أنشطة األفراد، بغض النظر عن صفاتهم، و  القانون األم،

 وطبيعة األعمال التي يمارسونها.

 نشأة القانون التجاري وتطوره

اول في مراحل تاريخية، وسنتنالقانون التجاري كغيره من القوانين، مر في نشأته وتطوره ب

 هذه الفقرة أهم تمظهرات هذه النشأة والتطور على المستوى الدولي، وعلى المستوى الوطني 

 نشأة وتطور القانون التجاري على المستوى الدولي ـ  3الجواب 

 يمكن التمييز بين ثالث مراحل في حياة القانون التجاري:

 ـ مرحلة العصر القديم أوال

 رحلة العصر الوسيطـ م ثانيا

 ـ مرحلة العصر الحديث ثالثا
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 ـ مرحلة العصر القديم: 4الجواب 

يقصد بالعصر القديم عصر الحضارات الغابرة، وزمن شعوب عاشت على الفن 

ض هذه أن بع والهندسة، واهتمت بالملكية العقارية والفالحية أكثر من اهتمامها بالتجارة،بل

الشعوب ترك أمر التجارة لألجانب والرقيق والعبيد واليهود على أساس أن التجارة عمل ال 

القدماء  5يناسب مهام األحرار، وينزل من مكانتهم ويحط من قدرهم وشرفهم، كالمصريين

 والرومان.

ا أو أو عرفوال يعني هذا القول أبدا، أن هذه الشعوب لم تتاجر نهائيا، أو لم تعرف قانونا 

علقها إذا قيست بمدى ت ةارة كانت تحتل عندها مراكز ثانويعمال تجاريا، وكل ما في األمر، أن التج

بالعقار والفالحة والفن والهندسة، ولقد كان اهتمام أهل بابل بالتجارة كبيرا بالنسبة لعصرهم، 

ي القانون ف -وإن كانت قليلة  -وتردد صدى هذا االهتمام في القواعد التجارية التي دونها حمو رابي 

الذي عرف باسمه، سواء ما تعلق منها بالشركة أو القرض أو غيرهما من األعمال؛ وعن هؤالء 

البابليين انتقلت التجارة إلى الفينيقيين الذين ارتبط اسمهم بالبحر ومغامراته، وببعض 

ي الوقت لبحرية المعروفة فالتنظيمات البحرية التي كانت أساسا لنشأة كثير من قواعد التجارة ا

 .الحاضر

وازدهرت الحركة التجارية نسبيا عند اإلغريق، الذين لم يخل عهدهم من تنظيمات 

 .6قانونية مفيدة، تتعلق بالقواعد البحرية وبالعمليات المصرفية والقروض

لقد ظهرت في هذه المرحلة مجموعة من الظواهر، والقوانين، من قبيل قانون حمو رابي 

على العديد من العقود، مثل عقد القرض بفائدة، وعقد الشركة،  عهد البابليين، ويحتوي في 

 وعقد الوكالة بالعمولة.

 كما برز إلى الوجود قانون بوخريس الذي يمنع الربا الذي كان سائدا في املجتمع.

 كما اهتم الفنيقيون بالتجارة البحرية، وقوانينها.

                                                           
ويرى هامبل والكارد أن الحضارة المصرية، وهي أقدم حضارة وأعرقها، لم تترك أي أثر يتعلق بالنشاط التجاري وبالقانون التجاري، ألن  -5

 (.8فقرة  16، صفحة 1291وسيط في القانون التجاري، طبعة المصريين اهتموا بالفالحة وتركوا التجارة لألجانب والكلدانيين واليهود، )ال
 أحمد شكري السباعي، م س، ج:@، ص:!#ـ  6
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لسنة على األهمية التي أوالها للتجارة، وحث الناس أما اإلسالم فتدل نصوص القرآن وا

ُتُبوه،ُ على احترافها، قال الله تعالى: " 
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مختلف  إلى ،وكانوا ينضمون في سبيل ذلك رحالت تجارية ،واشتهر العرب أيضا بالتجارة

 بقاع العالم.

 ـ مرحلة العصر الوسيط 5الجواب 

يعد هذا العصر عصر الحروب واالضطرابات والفوض ى السياسية واالقتصادية 

 براطورية الرومانية إلى دويالت صغيرة؛ وكان منمعية، وهي ظروف تسببت في تمزيق اال واالجتما

نتائج كل ذلك استقالل المدن الكبيرة بتدبير شؤونها السياسية والتجارية كمدينة فلورنسا 

 وجنوة والبندقية. 

تميز هذا العصر بظهور طبقة التجار، التي كونت لها طوائف قوية لم تلبث أن سيطرت 

وأصبح كبار التجار رجاال للسياسة، وبذلك  -ير مباشرة مباشرة أو بطريقة غ -على دفة الحكم 

تيسرت السبل لالهتمام بالتجارة والقوانين التجارية، وبدأت طوائف التجار هذه تعمل، إلى 

جانب الدفاع عن مصالحها الخاصة، على تدوين القوانين وتضعها في لوائح خاصة وتجميع 

لتي تكون منها على مر الزمن ما يعرف بقانون المبادئ والعادات والتقاليد المتعارف عليها؛ ا

التجارة، وتنش ئ املحاكم واملجالس التجارية، وتنتخب المشرفين والرؤساء، وتعين الحكماء أو ما 

 كان يعرف بقنصل البر وقنصل البحر.

في االهتداء إلى  8وال يخفى على الباحثين في هذا العصر أن الفضل يرجع للمسلمين والعرب

 -ظم القانونية الحديثة التي نأخذ بها اليوم، كنظام اإلفالس والسفتجة والشيك كثير من الن

عمال المعيار المميز لأل  -وشركة المضاربة أو التوصية ونظريه المضاربة  -عند بعض الباحثين 

ونظام حرية اإلثبات في المواد التجارية الذي قرره القرآن الكريم  -التجارية عن األعمال المدنية 

  .9ورة البقرة قبل أن تتعرف عليه القوانين األوروبية وغير األوروبية بقرون عديدةفي س

                                                           
 989ـ البقرة: 7

 وقد اشتهر العرب بالتجارة منذ الجاهلية، وكان لقبيلة قريش في التجارة صيت كبير وباع طويل. -8 
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عرف هذا العصر تطورا ملموسا على المستوى التجاري، حيث ظهرت قواعد تجارية 

 من قبيل نظام اإلفالس، والتعامل بالكمبيالة ،سميت بقانون األسواق

وروبية، مثل ليون بفرنسا، كما ظهرت خالل هذه الحقبة أسواق مالية في مدن أ

 وفرنكفورت بألمانيا

 ـ مرحلة العصر الحديث 6الجواب 

ن الحادي والعشرين أو بداية األلفية ن العشرين وبداية القر يمتد هذا العصر إلى القر 

الثالثة، إنه بحق عصر النهضة والتوسع التجاري واستقالل قانون التجارة عن القوانين 

 المدنية. 

وفتح العثمانيين للقسطنطينية، واكتشاف  اإليطالية المدن باضمحالل تميز هذا العهد

القارة الجديدة أمريكا ورأس المواصالت طريق الرجاء الصالح، وتدفق الذهب والفضة على 

والبرتغال واسبانيا وفرنسا وهولندا، وظهور  الدول البحرية الكبرى في ذلك الوقت، كانجلترا

التي غالبا ما سيطر عليها اليهود، بسبب موقف اإلسالم والكنيسة من الريا  -المصارف الكبرى 

واستعمال األوراق النقدية، وانتشار التعامل باألوراق التجارية، ونشأة وتكوين  -والقرض بفائدة 

صناعي والخدماتي، وانتقال محور الثروة من شركات المساهمة محور النشاط التجاري وال

 العقار والفالحة إلى الصناعة والتجارة.

قانونين يتعلقان  1689، وسنة 1661في فرنسا خالل سنة  11أصدر الملك لويس 

 على مبدأحرية التجارة والصناعة.  زالذي رك1121ر قانون شابيليي سنة بالتجارة، ثم بعدها صد

أهم تشريع تجاري صدر خالل  1881الفرنس ي الموضوع سنة ويعتبر القانون التجاري 

 هذه الفترة.

 ويمكن القول بأن القانون التجاري قد بدأ تدوينه خالل هذا العصر

 

 ـ أهم المراحل التي مر بها القانون التجاري على المستوى الوطني؟ 7الجواب 

 غربييميز فقهاء القانون بين ثالث مراحل في حياة القانون التجاري الم

 ما قبل الحماية مرحلةـ  1

 ـ مرحلة الحماية 9

 ـ مرحلة االستقالل 6
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 ما قبل الحماية حال التجارة في فترةـ  8الجواب 

سواء مع أوربا، أو  ،عرف المغرب خالل هذه المرحلة بعض المبادالت التجارية املحدودة

 .مع بلدان إفريقيا، عبر القوافل التجارية

لفض نزاعاتهم إلى الفقه اإلسالمي، الذي تضمن العديد من وكان المغاربة يحتكمون 

القواعد التي تنظم المعامالت التجارية، كتحريم الربا، ومنع االحتكار، ونظام الحسبة، وشركات 

 10المضاربة والمغارسة، ونظام اإلفالس، وحرية اإلثبات...

 ـ أهم اإلصالحات التجارية التي شهدتها مرحلة الحماية 9الجواب 

مفهوم  تطورخاللها من تاريخ المغرب، – 1296إلى  1219من  –سنة  11دامت  مرحلة هي

 وأهم ما ميز هذه المرحلة هو: ،االقتصاد والتجارة والقانون التجاري 

 بالمصالح ــ جعلت الحماية من االقتصاد المغربي اقتصادا رأسماليا تبعيا، يرتبط

االستراتيجية في األمن والدفاع والغذاء،  االستعمارية لفرنسا وإسبانيا، ويحقق أهدافهما

 والبحث عن األسواق لتصريف المنتوجات وضمان المصادر األمنية للمواد األولية؛

ــ تحكمت سلطات الحماية في التجارة الداخلية والخارجية، وعملت على توجيهها توجيها 

 يخدم مصالحها التجارية والسياسية واالقتصادية والعسكرية؛

سلطات الحماية الفرنسية بإصالحات إدارية وقضائية واقتصادية وتجارية ومالية ــ قيام 

 نذكر منها: ،وثقافية تخدم األهداف السابقة وتؤمنها

 - 112111مارس  11و 9المعلن عنه في فرنسا بقانون  -ــ األخذ بنظام الحرية التجارية 

 وسياسة الباب المفتٌو وفق معاهدة الجزيرة الخضراء؛ 

اء المصارف والتشجيع على إنشائها، لخدمة الرأسمالية األجنبية كبنك باريس ــ إنش

 والبلدان المنخفضة والقرض العقاري الفرنس ي وغيرهما؛

 ــ فرنسة التعليم والمناهج وتدريس الحضارة األوروبية الغربية؛

 النشاط التجاري والصناعي،  والتنظيم ألوجه ""Codificationبدأ عهد التقنين ــ

ذو  11منها: الظهير لشركات األموال ) ،كملت هذه التقنينات بظهائر أو قوانين الحقةوأ

 12(1299غشت  11، الموافق 1618الحجة 

                                                           
 .91، ص:9888ـ  1ـ فؤاد معالل، شٌر القانون التجاري المغربي الجديد، مطبعة النجاٌ الجديدة، البيضاء، ط: 10

 بعد الثورة الفرنسية. -11 
 ـ أحمد شكري السباعي، الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة والمقاوالت التجارية والمدنية، ج:@، ص:$% 12
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فأهم ما ميز هذه المرحلة هو بسط سلطات الحماية لنفوذها على قطاع التجارة، تحقيقا 

 لمطامعها االستعمارية.

د، على استغالل ثروات البال  تسعفهافأقدمت سلطات الحماية على تشييد بنية تحتية 

ليتيسر لها نقل الثروة  ،لموانئ، والسكك الحديدية، والطرق فقامت ببناء المطارات، وا

 المعدنية املحلية، وتصديرها إلى الخارج.

كما شرعت سلطات الحماية في تنظيم المعامالت المالية، والتجارية، فأصدرت قانون 

، وقانون حماية الملكية الصناعية 1216غشت  19لتجاري في والقانون ا ،االلتزامات والعقود

، وغيرها من القوانين التي دخل بها المغرب عهد 1212، والقانون البحري سنة 1216سنة 

 التقنين.

  مرحلة االستقاللأهم مستجدات التشريع التجاري في ـ 11الجواب 

 9والسيادة بتاريخ  وتحقق االستقالل ،–1296-1219 –لم يعمر نظام الحماية طويال 

 .1296مارس 

أْدِخلت في هذا العهد إصالحات عديدة تهدف إلى القضاء أو التخفيف على األقل من 

 ،بالصناعة أو –الخارجية والداخلية –المشاكل التي تركتها الحماية؛ سواء ما تعلق منها بالتجارة 

 ،ةوتدعيم للعملة الوطنيوإنشاء للمصارف،  ،وتجهيز للموانئ طرق ونقل بهما من أو ما يتصل

 .13وتنظيم للتسويق وتشجيع لالستثمار واالدخار

عمومية، وقد توجه المغرب في هذه المرحلة نحو خوصصة مجموعات من القطاعات ال

نشاء منظمة التجارة العالمية، وتشجيع االستثمار في القطاع الخاص، إوإبرام اتفاقية الكات، و 

 د االوروبي في بعض القطاعات.وإبرام اتفاقية الشراكة مع االتحا

الل من خ ،أما على مستوى القوانين فقد تميزت هذه المرحلة بتطور التشريع المغربي

صدور العديد من القوانين التي حاولت استيعاب مستجدات المرحلة، مثل، مدونة التجارة في 

ة الملكية ، وقانون حماي1221، والقانون الخاص بإنشاء املحاكم التجارية سنة 1226سنة 

 ، وغيرها من القوانين9886الصناعية سنة 

                                                           
 ـ نفسه 13


