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 الفقرة األولى: تعريف السجل التجاري ووظائفه

 أوال: تعريف السجل التجاري 

تسجل  ،1للشهر تشرف عليها السلطة القضائية رسمية يعرف السجل التجاري بأنه أداة

 تهم،بهم وبتجار  المتعلقة تسجل فيه البيانات كما ،التجارية التجار والشركات فيه أسماء

إضافة إلى المعلومات الخاصة  التجارية وطبيعة تجارتهم، وشعاراتهم كعناوينهم وأسمائهم

 قيمةو  األساس ي، ونظامها للشركات، القانوني وكذا التعريف بالشكل بأصولهم التجارية،

 والمسؤولية عن تسييرها. رأسمالها،

أداة لإلخبار وإشهار المعلومات المتعلقة وهكذا فإن السجل التجاري يعتبر من جهة 

من مدونة التجارة الحصول  92بالتجار ونشاطهم بحيث يستطيع كل شخص تطبيقا للمادة 

على نسخة أو مستخرج مشهود بصحته للتقييدات التي يتضمنها السجل التجاري أو شهادة 

عني أن كل متعامل تثبت عدم وجود أي تقييد، أو أن التقييد الموجود قد شطب عليه، مما ي

مع التاجر بإمكانه التعرف على مركزه المالي وهو ما يسهل االئتمان.

 ثانيا:وظائف السجل التجاري. 

مشاربها، إال أن أهمها الوظائف و  تختلف وظائف السجل التجاري باختالف التشريعات

: 2التالية

الوظيفة اإلخبارية: -5

ة وعة تجارية تضم بين دفتيها بيانات مفصلالمركزي موسو  يشكل السجل التجاري املحلي

 ،اقتصادي عن النشاط التجاري الذي باشره كل تاجر أو شركة تجارية أو مجموعة ذات نفع

 اللقب، ومكان االزدياد، وجنسياتهم،، و العائليةو  الشخصية. أسمائهم بقيد هؤالء يلتزم حيث

 العالمةو  الوكاالت،و  الفروعو  التجاري، الغرضو  اإلذن باالتجار إذا تعلق األمر بقاصر،و 

لتغييرات او  األصل التجاري وكل التعديالتو  العنوان التجاري، وحقوق الملكية، وبراءة االختراعو 

من مدونة التجارة الجديدة( وتوضع  45و 24و 24و 24و 24و 24و 29التي تطرأ عليها ) المواد 

يحصل على نسخة أو مستخرج  هذه المعلومات رهن إشارة كل من يهمه األمر، الذي يمكنه أن

منها مشهود بصحته من لدن كتابة ضبط املحكمة التجارية ) مؤقتا املحكمة االبتدائية في 
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من مدونة التجارة، أو من مدير  92األقاليم التي ال تتوفر على محاكم تجارية ( طبقا للمادة 

المادة األولى إلى و  لتجارةمن مدونة ا 44التجارية ) المادة و  المكتب المغربي للملكية الصناعية

 4المادة و  (2444المنش ئ لهذا المكتب ) الجريدة الرسمية عدد  94.22أربعة من القانون رقم 

( حسب ما إذا كانت الشهادة أو المستخرج تتعلق بالسجل التجاري 9555مارس  94من مرسوم 

 أو السجل المركزي. 

 :الوظيفة اإلحصائية  -2

 المقاوالت التجاريةو  الشركاتو  شامال عن عدد التجار يقدم السجل التجاري إحصاء

 األجنبي. و  أنواعها، ورأس المال الرائج الوطنيو  أغراضها،و  الوطنيةو  الوكاالت األجنبيةو  الفروعو 

 :الوظيفة االقتصادية. -4

تستطيع الدولة على ضوء البيانات اإلحصائية التي يقدمها لها السجل أن توجه االقتصاد 

الصحيح، ويمكن لها أن تركز مشروعاتهم وتخطيطاتها على بيانات  الوطني التوجيه أو القومي

دقيقة وسليمة، كما أنها قد تسترشد بالسجل التجاري في سياسة التأميم أو التخصيص التي 

 قد تسلكها. 

 :انونية.الوظيفة الق -4

لتجاري ا لأو التسجيل في السج فالتقييد الوظائف، أهم من القانونية تعتبر الوظيفة

 التزامات هامة يطمئن إليها المتعاملون. و  آثارا منشئة لحقوق  يحدث

ويوجد في المغرب نوعان من السجالت التجارية، يطلق على النوع األول السجل التجاري 

 من مدونة التجارة(  94على النوع الثاني السجل التجاري المركزي ) المادة و  املحلي

من  9المادة و  من المدونة 94مة التجارية ) المادة وتمسك األول كتابة ضبط املحك

من مدونة  49الثاني اإلدارة ) المادة و  القاض ي بإحداث املحاكم التجارية( 44.24القانون رقم 

 التجارة(. 

في نفس اإلطار ال يجوز ألي شخص استعمال اسم تاجر أو عنوان تجاري مقيد بالسجل 

، كما أن التقييد في السجل التجاري ينهض قرينة على من مدونة التجارة( 45التجاري )المادة 

اكتساب صفة تاجر بالنسبة لكل شخص طبيعي أو اعتباري مقيد فيه، ويجعله خاضعا 

  .3من مدونة التجارة( 44لاللتزامات المترتبة على التجار ما لم يثبت خالف ذلك )م 

 الفقرة الثانية: االلتزام بالتسجيل في السجل التجاري 
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يعتبر السجل التجاري أهم وسيلة لشهر المركز القانوني والمالي للتجار وإطالع المتعاملين 

معهم على وضعيتهم المالية والقانونية على نحو يزرع الثقة في نفوسهم وييسر المعامالت 

 التجارية ويدعم االئتمان. 

عبارة بو  جزاءات،إجباريا تحت طائلة الو  إلزاميا جراءالتسجيل في السجل التجاري إ ويعد

 التجارة، يلزم بالتسجيل في السجل التجاري األشخاص الطبيعيون  من مدونة 44 المادة

غطي تو  ،ون نشاطا تجاريا في تراب المملكةالمعنويون، مغاربة كانوا أو أجانب، الذين يزاولو 

عبارة و  ب،مغاربة أو أجان رجاال كانوا أو نساء عبارة األشخاص الطبيعيين سائر التجار األفراد

ع املجموعات ذات النفو  ،ما عدا شركة املحاصة ،األشخاص المعنويين سائر الشركات التجارية

المؤسسات العامة أو العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري أو الحرفي أو و  االقتصادي

 ألنشطة التجارية أوغيرها، سواء كانت تجارية من حيث الشكل أو من الممارسة لو  الخدماتي

  ،4أي ذات المعيار المزدوج، ويلزم بالتسجيل عالوة على ذلك، االثنين معا

كما نصت مدونة التجارة الجديدة على العديد من الجزاءات عند اإلخالل بالمقتضيات 

 .5القانونية المقررة في هذا الشأن

 الفقرة الثالثة: تنظيم السجل التجاري 

 مركزي يتكون السجل التجاري من سجالت محلية، وسجل 

 أوال: السجل التجاري املحلي

ينظم السجل التجاري املحلي من طرف كتابة ضبط املحكمة التجارية )المادتان و  يمسك

إال أن  ،القاض ي بإحداث املحاكم التجارية( 44.24من القانون رقم  9و من مدونة التجارة6 94

ي الوقت ال توجد بها ف كتابة ضبط املحكمة االبتدائية تبقى مختصة مؤقتا في األقاليم التي

 . 7المتقاضيينو  اإلدارة من المواطنينو  تقريبا للقضاءو  الحاضر محاكم تجارية تسهيال

 9.24.254من المرسوم رقم  4ين ) المادة أتمل السجل التجاري املحلي على جز ويش

 هما:  9224 8يناير 94موافق  9294رمضان  2الصادر في 
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والثاني سنة  9224تذكر املحكمة املختصة ألن مدونة التجارة سابقة عن قانون إحداث املحاكم التجارية فاألولى صدرت سنة  94إن المادة  - 6

9224. 
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يقيد فيه ملخص للبيانات ) النموذج  "registre chronologique"سجل ترتيبي أو إجمالي -أ

 من المرسوم.  4طبقا للمادة  4رقم 

الذي تدون فيه البيانات تفصيليا )  "rrgistre analytique"سجل تحليل أو تفصلي -ب

يتكون من و  من المرسوم ( 2( ويمسك في جدول وحسب ترقيم متصل ) المادة 4النموذج رقم 

ون تكو  األخرى لألشخاص المعنويين،و  إحداهما لألشخاص الطبيعيينمجموعتين تخصص 

أرقام املجموعة الثانية أعدادا فردية أو و  "pair"أرقام املجموعة األولى أعدادا زوجية أو شفعية 

 . 9من المرسوم أعاله( 2) المادة  "impair"ترية 

 ثانيا: السجل التجاري المركزي 

تب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وهو يمسك السجل التجاري المركزي المك

وتتمثل وظيفة السجل التجاري المركزي في مركزة  10مؤسسة عمومية يوجد مقره بالبيضاء

 المعلومات المقيدة في السجالت املحلية.

وقد أوجب القانون على كتابات ضبط املحاكم املختصة المتلقية لتصاريح التقييد أو 

توجيه نظير منها إلى مصلحة السجل المركزي قصد تضمينه في األسبوع التعديل بالسجل املحلي 

 .11األول من كل شهر

وتجمع نظائر التصاريح في سجلين مستقلين، يخصص أحدهما لألشخاص الطبيعيين، 

 واآلخر لألشخاص المعنويين.

 ويشتمل كل ،ويقسم كل من هذين السجلين إلى عدد من املجلدات يساوي عدد املحاكم

 لى عدة أجزاء.مجلد ع

ويقوم السجل المركزي مطلع كل سنة بإصدار مجموعة يضمنها معلومات عن أسماء 

 التجار، والتسميات والشعارات التجارية المسجلة لديه.

ويمكن لكل من يعنيه األمر أن يطلع على محتوياته، أو يحصل على نسخة أو شهادة أو 

 .12مستخرج يتعلق بالتقييدات المسجلة فيه
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تعلق بإنشاء المكتب ، الم94ـ  22من القانون قم  94من مدونة التجارة المعدلة بالمادة  49، والمادة 42و 44محمد البوشواري، م س، ص:  -10

 المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
 من مدونة التجارة45المادة  -11
 من مدونة التجارة 44و 49المادتين  -12



بمعنى  ،"publicلقد كان السجل التجاري املحلي في المغرب في البداية عموميا "خالصة: 

أنه كان مفتوحا في وجه الجمهور، أي كان من الجائز لكل من يهمه األمر أن يتوجه إلى املحكمة 

ال و  ـــ  عليها ي الوقوفاملحررات التي يرغب فو  البياناتو  بنفسه على المعلوماتو  لالطالع شخصيا

المادة  وفي سويسرا حسب، 9242من قانون  45ق وفقا للمادة اتطبعه العالنية في العر زالت 

ادة و على شهأى مستخرج أو نسخة مشهود بصحتها، أو ليحصل عل ــــ ، من قانون االلتزامات 245

و أن التقييد الموجود قد شطب عليه، إال أن هذا األمر قد تغير أ، تثبت عدم وجود أي تقييد

من مدونة التجارة( التي  444) المنسوخ بمقتض ى المادة  9294من ظهير  94مادة بمقتض ى ال

حصرت حق األفراد في الحصول على و  ،وضعت حدا لعالنية السجل التجاري املحلي

 الشهادات. و  النسخو  المستخرجات

 ،ولقد سايرت المدونة الجديدة هذا النهج الذي يجعل السجل التجاري املحلي غير عمومي

أي يمكن للجمهور  ،من مدونة التجارة( 49ا ) المادة يل التجاري المركزي وحده عمومالسجو 

االطالع على السجل التجاري المركزي إلى جانب الحصول على الشهادات المتعلقة بتقييدات 

 النسخ المتعلقة بالتقييداتو  الشعارات، وكذا الشهاداتو  التسميات التجاريةو  أسماء التجار

  13من مدونة التجارة ( 9ف  44المادة المسجلة فيه ) 

 الفقرة الرابعة: التقييدات بالسجل التجاري 

 هي ثالثة أنواع: 44التقييدات التي تدون بالسجل التجاري وفق المادة 

 التسجيالت،

 والتعديالت،  

 والتشطيبات.

يجب أن يودع طلب بالتقييد سواء تعلق بالتسجيالت أو التقييدات المعدلة أو تعلق 

) عنوان تجاري لمقاولة فردية أو جماعية مملوكة على الشياع( أو تسمية تجارية  14باسم تاجر

) لمقاولة تتخذ شكل شركة( لدى كتابة ضبط املحكمة التجارية، وعند االقتضاء املحكمة 

االبتدائية، للمكان الذي توجد به المؤسسة الرئيسية للتاجر أو مقاولته أو مقر الشركة ) 

من مدونة التجارة  42، وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 15من مدونة التجارة( 9ف  45المادة 
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 التجارة(.
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" يجب أن يودع طلب التسجيل لدى كتابة ضبط املحكمة ، حيث جاء قيها: على ذلك صراحة

أو إن تعلق األمر بشخص طبيعي تاجر إما في  ،الموجود في دائرة اختصاصها المقر االجتماعي

من  45المادة و  ،كان مستقال عن المؤسسة المذكورة مقر مقاولته إنمؤسسته الرئيسية أو 

 بأو تعديل يتعلق بالبيانات الواج " يتعين أن يكون كل تغيير :مدونة التجارة التي جاء فيها

 محل طلب تقييد من أجل التعديل ".  24إلى  29طبقا للمواد من  تقييدها بالسجل التجاري 

 أوال: التسجيالت 

الملزمون بالتسجيل في السجل التجاري هم األشخاص الطبيعيون، األشخاص 

والمعنويون، الذين يزاولون نشاطا تجاريا بالمغرب، وكذا كل فرع أو وكالة مقاولة تجارية، أو 

 مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي أو تجاري.

 ويتم التصريح لدى السجل التجاري بالبيانات املحددة قانونا كاسم التاجر،واإلسم

 . 16والشعار التجاري، والنشاط التجاري المزاول فعليا، ومقر المقاولة

 ثانيا: التعديالت

موضوع التعديالت هو كل تغيير في المعلومات الواردة في التسجيالت تتعلق بتغيير اسم 

الشركة أو الشعار التجاري، أو مقر المقاولة، أو النشاط التجاري المزاول فعليا، أو رأس مال 

 أو غيرها.الشركة 

 ثالثا: التشطيبات. 

لى التقييدات المعدلة، بل امتد اهتمامه إو  لم يكتف المشرع بتنظيم مسألتي التسجيالت

نزاهة و  ،حماية لألغيار ،أو المقيدة ،التي تفرض إجراءها سالمة البيانات المسجلة ،التشطيبات

 :ونيأو قان ،ئ واقعيالمعدلة لطار  التقييداتو  المعامالت وصدقها، فقد تتعرض التسجيالت

صفية أو الت ،أو األحكام الصادرة بالتسوية ،أو وكاالت ،أو إغالق فروع ،الشركات أو حل ،كالوفاة

غيرها من و  ،أو المنع من مزاولة نشاط تجاري  ،أو تملك أو اكتراء أصل تجاري  ،القضائية

حماية لمصالح وحقوق  ،ملحة التي تجعل التشطيب ضرورة ،الواقعيةو  ،األحداث القانونية

 األهداف التي يروم السجل التجاري تحقيقها. و  ،وسالمة التجارة ،األغيار

ويجب أن يقع التشطيب في األجل الذي يضعه المشرع لكل واقعة قانونية أو مادية على 

فإن لم يضع المشرع أجال خاصا وجب  ،من مدونة التجارة( 44و 42حدة )مثال المادتان 

يب في ظرف شهر ابتداء من تاريخ التصرف أو الواقعة الواجب تقييدها التصريح بالتشط
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وذلك تحت طائلة العقاب الجنائي المنصوص عليه في ،من مدونة التجارة( 4ف  44لمادة )ا

 من مدونة التجارة.  44إلى  49المواد 

 رثة أوأو الو  ،ويكون التشطيب إما بناء على طلب يقدم من طرف التاجر الطبيعي المعني

المصفي أو المسيرين خالل فترة حل الشركة، أو تلقائيا بناء على أمر صادر من رئيس املحكمة 

القاض ي بإحداث املحاكم التجارية" أو املحكمة  44.24من القانون رقم  95التجارية ) المادة 

 . 17االبتدائية عند االقتضاء

 الفقرة الخامسة: جزاء مخالفة أحكام القيد بالسجل التجاري 

 ،من مدونة التجارة على أن كل من كان ملزما بالتقييد في السجل التجاري  49المادة  تنص

ولم يتقدم بطلب التقييد في اآلجال املحددة لذلك، يعاقب بعد انصرام شهر واحد عن إنذار 

 درهم. 4555و 9555موجه من طرف اإلدارة، بغرامة تتراوح بين 

رئيسة  إذا تم التسجيل بصفة ،شركة تجارية ويعاقب بنفس العقوبة كل ملزم بالتقييد، أو

في عدة سجالت محلية، أو تم التسجيل في سجل محلي واحد تحت عدة أرقام، أو في حالة عدم 

 ،اإلشارة في الوثائق التجارية للتجار أوالشركات التجارية إلى رقم التسجيل في السجل التجاري 

 من مدونة التجارة.  42، وفق ما أشارت إليه المادة 18ومكان هذا التسجيل

                                                           
 224، ص:  9الت التجارية والمدنية، ج:ـ أحمد شكري السباعي، الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة والمقاو  17
 454ـ الفروجي، م س، ص:  18



 


