
مصادر القانون التجاري الدرس الرابع: 

 المصادر الرسمية

المراد بمصادر القانون التجاري المنابع التي يستمد منها أحكامه التي تنظم التاجر  

أو بين  ،واألعمال التجارية، والتي يستند إليها القاض ي للفصل بين النزاعات التي تقع بين التجار

 .التجار وغيرهم

وعلى خالف القانون التجاري القديم الذي لم ينص على هذه المصادر، فإن مدونة 

صت قد تحدثت عن هذه المصادر من خالل المادة الثانية، التي ن 6991التجارة الصادرة في 

على أنه: "يفصل في المادة التجارية بمقتض ى قوانين وأعراف وعادات التجارة، أو بمقتض ى 

 ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ األساسية للقانون التجاري" ،القانون المدني

ويالحظ من خالل هذه المادة أن المشرع المغربي اكتفى بالتنصيص على المصادر 

 فسيرية.الرسمية، دون ذكر المصادر الت

ير أن غ مصادر القانون بشكل عام، مصادر القانون التجاري هي نفسها ويمكن القول بأن

األساس الذي أورده المشرع باإلضافة إلى ذكرها في المادة الثانية، هو ترتيبها بشكل ملزم 

طبيعة المعامالت والنزاعات التجارية، ووضعية التجار والعالقات التي  للقاض ي، وذلك بسبب

ط هؤالء بعضهم ببعضترب

 ويمكن تقسيم هذه المصادر إلى قسمين: 

 وتتمثل في ـ مصادر رسمية، وهي التي أشارت إليها المادة الثانية،من مدونة التجارة،

 ؛ادات التجارية، والقانون المدنيالقوانين التجارية، واألعراف والع

، القضائي، والفقهـ ومصادر تفسيرية، وهي مصاد استئناسية، تتمثل في االجتهاد  

والتحكيم.
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 المبحث األول:

 المصادر الرسمية 

 

 المطلب األول: التشريع

 

 المطلب الثاني: األعراف والعادات التجارية

 

 

ليها وي المصادر الرسمية في التشريع التجاري، المادة الثانية من مدونة التجارة حددت

 المدني في المرتبة األخيرة من حيث االستشهاد به؛  يأتي القانون  ثم والعادات التجارية، األعراف

ولم تكتف المادة الثانية من مدونة التجارة بذكر وتنظيم مصادر القانون التجاري، وإنما 

 نصت أيضا على ترتيبها، وتدرجها في القوة.

 وسنتناول هذا المبحث في مطلبين: 

 واء تعلق األمراألول: نخصصه للتشريع كمصدر من مصادر القانون التجاري، س

 بالتشريع الداخلي، أو التشريع الدولي.

 الثاني: نتطرق فيه لألعراف والعادات التجارية

 التشريع  المطلب األول:

يقصد بالتشريع أو القانون مجموعة القواعد القانونية المكتوبة والمنشورة في الجريدة 

 الجميع ألحكامها إلزاميا ووجوبا.ويخضع ، 1الرسمية، والتي تسنها السلطة التشريعية املختصة

 من خالل الفقرتين اآلتيتين: وسنتعرض لمطلب التشريع 

 الفقرة األولى: التشريع الداخلي

 أوال: التشريع التجاري 

الرسمي األول للقانون  التشريع التجاري المصدر عدت المادة الثانية من مدونة التجارة 

 إليه لحل النزاعات المتعلقة بالمعامالت التجارية.  القاض ي بالرجوع الذي يلزم ،التجاري 
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ي نصوص القانون التجاري المغرب أو القوانين التجارية، جميع ،بالتشريع التجاري  والمراد

التجارية، وفي مقدمتها مدونة التجارة، والقوانين المنظمة للشركات  التي تنظم التجارة واألعمال

الملكية الصناعية، والكراء التجاري، وغيرها. باإلضافة  التجارية، ومؤسسات اإلئتمان، وحماية

عن السلطة التنفيذية لتطبيق القوانين التجارية أو تنظيم  المراسيم والقرارات التي تصدر إلى

 بعض أوجه األنشطة التجارية.

كما أن القانون الجنائي المغربي يتضمن العديد من النصوص المتعلقة بالجرائم 

 لتجاري، والصناعي، والبنكي، وتزوير األوراق التجارية، وما إلى ذلك.المتصلة بالنشاط ا

وتعتبر مدونة التجارة أهم مصدر يعتمد عليه القاض ي للفصل في المنازعات التجارية التي 

 خمسة كتب، وهي: مادة، مقسمة على 631 ترد عليه، وهي تتكون من

 الكتاب األول:التاجر

 الكتاب الثاني: األصل التجاري 

 الكتاب الثالث: األوراق التجارية

 الكتاب الرابع: العقود التجارية

 الكتاب الخامس: صعوبة المقاولة

 ثانيا: التشريع المدني

القانون المدني هو القانون األم، وهو الشريعة العامة لجميع فروع القانون، وهو المصدر 

ت إليه القاض ي للفصل في النزاعاالذي يستند  الثالث، وفق المادة الثانية من مدونة التجارة،

 التي ترد عليه، بعد ما ال يجد نصا تجاريا، أو عرفا تجاريا يسعفه لحل النزاعات التجارية.

وقد تضمن القانون المدني العديد من األحكام المنظمة للمعامالت التجارية، كأحكام 

المنافسة غير  من قانون االلتزامات والعقود، وأحكام 989الشركات الواردة في الفصل 

من قانون االلتزامات والعقود، وأحكام الدفاتر  88المشروعة المنصوص عليها في الفصل 

 من قانون االلتزامات والعقود. 833التجارية التي تضمنها الفصل 

ويتم الرجوع إلى أحكام القانون المدني حين ال نجد نصا تجاريا خاصا، أو عرفا أو عادة 

والتي تتماش ى وخصائص ، 2رض مع المبادئ األساسية للقانون التجاري تجارية، شريطة أال تتعا

أما إذا تعارض النص المدني مع هذه  ،السرعة واالئتمان المعامالت التجارية، والمتمثلة في
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 والخصائص، مما من شأنه أن يعطل التجارة، أويضر بمصالح التجار، فإنه على المبادئ

 المادة الثانية من مدونة التجارة. بما تنص عليه استبعاد النص المدني التزاما القاض ي

 التشريع الخارجي الفقرة الثانية:

صادق المغرب على العديد من االتفاقيات التي  بطابع دولي، وقد يتميز قانون التجارة

المعاهدات الدولية الخاصة باألوراق  من قبيل تهدف إلى تنظيم العالقات التجارية الدولية،

يات من االتفاق الجوي والبري والبحري وغيرها من المعاهدات، وأبرمت العديد التجارية والنقل

كل التجارة وتنظيم مشا الثنائية مع كثير من دول العالم لتقوية التبادل وتنويع المواد واألسواق،

 الخارجية الخاصة بالنقل والجمرك والصرف وغير ذلك

 المعاهدات واالتفاقيات لدولي إلىويلجأ القاض ي لفض النزاعات التجارية ذات الطابع ا

تجارية عالقتها ال في تلتزم بها الدول الموقعة عليها الدولية التي تسن قواعد قانونية موحدة،

 . 3تفاديا لقيام تنازع بين قوانينها الوطنية الدولية، وذلك

لي ختعديل قانونها الدا تسن قوانين موحدة لجميع الدول المتعاقدة على أن تتولى وأحيانا

هذه األخيرة محل القانون الداخلي، لجميع الدول  فتحل يطابق قواعد المعاهدات، بشكل

هذه الدول إلى مالءمة قوانينها الداخلية مع المبادئ  المصادقة على المعاهدة، مما يدفع

 6930والقواعد المضمنة في المعاهدات المتفق عليها، مثال ذلك، اتفاقية جنيف لسنة 

 المتعلقة بالشيك. 6936قواعد الكمبيالة والسند ألمر، واتفاقية جنيف لسنة الخاصة بتوحيد 

 المطلب الثاني: األعراف والعادات التجارية

فإن للعرف والعادات االتفاقية مكانة بارزة  ،بالرغم من أن القانون التجاري قانون مقنن

 .5وال يكلف األطراف بإثباته أمامه ويفترض علم القاض ي به، ،4فيه

زم ويل ا يتعين عليه أن يطبقه من تلقاء نفسه، ودون طلب ذلك من أطراف النزاع،كم

لرقابة محكمة النقض فيما يتعلق بوجوده  ويخضع ،القاض ي بتطبيقه للعرف التجاري 

 .وتطبيقه

وتختلف العادات اختالفا جوهريا عن العرف، فهذا األخير يعتبر قاعدة قانونية تستمد 

اعة، أما العادات فهي بمثابة الشروط الضمنية في العقد، وتستمد قوتها اإللزامية من الجم

                                                           
المتعلقة بنقل البضائع عبر السكك الحديدية، واتفاقية  6993الخاصة بالنقل الجوي، واتفاقية بيرن  6999من قبيل اتفاقية فارسوفيا لسنة  3

  المتعلقة بنقل البضائع عبر الطرقات 6991جنيف لسنة 
  90-فؤاد معالل م س ص -4

 هغير أنه يمكن للقاض ي في حالة الشك طالما أن األمر ال يتعلق بتشريع مدون في النصوص القانونية أن يستعين بأهل الخبرة للتأكد من وجود-5 

 96ص–م س  –كغرف التجارة والصناعة والخدمات وكذا األمناء.فؤاد معالل 



اإللزامية من سلطان اإلرادة، على اعتبار أن اتفاق األفراد قد اتجه ضمنا إلى األخذ بها،  القوة

ولهذه األسباب والعلل تسمى العادات االتفاقية، ويجوز لألفراد الخروج على حكمها، 

 .6راحة في العقدواستبعادها بالتنصيص على ذلك ص

وقد حددت المادة الثانية من مدونة التجارة مكانة األعراف والعادات التجارية،وترتيبها في 

 القوة، وذلك وفق اآلتي:

 قوانين التجارة؛

 أعراف التجارة؛

 عادات التجارة؛

 القانون المدني ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ األساسية للقانون التجاري.

"المبادئ األساسية للقانون التجاري" القواعد القانونية التجارية واألعراف وتشمل عبارة 

 .مبادئوغيرها من ال ،المعتمدة تجارية واآلراء الفقهية التجاريةوالعادات التجارية واالجتهادات ال

 وسنتطرق لهذا المصدر من مصادر القانون التجاري من خالل الفقرتين اآلتيتين:

 اف والعادات التجارية الوطنيةالفقرة األولى: األعر 

المقصود باألعراف مجموعة من القواعد التي درج التجار على اتباعها فترة طويلة من 

الزمن في معامالتهم التجارية، مع اعتقادهم بإلزاميتها وضرورة احترامها، إلى أن استقرت كقواعد 

 .7كما هو الشأن بالنسبة للنص التشريعي  ،ملزمة لهم

عراف والعادات التجارية المصدر الثاني من مصادر القانون التجاري، وتختلف و تعتبر األ 

 األعراف عن العادات من حيث إلزاميتها، ومن حيث الرقابة القضائية

 األعراف التجارية  أوال:

العرف التجاري هو مجموعة من القواعد التي درج التجار على احترامها، في تنظيم 

 طويلة من الزمن، مع اعتقادهم بإلزاميتها، وضرورة اتباعها.معامالتهم التجارية فترة 

وقد اعتبر المشرع القواعد العرفية قواعد ملزمة، وفق ما نصت عليه المادة الثانية من 

 مدونة التجارة، ما لم تتعارض مع قواعد القانون التجاري.

دم حالة عومن أمثلتها تحديد عمولة السمسار، في نسبة معينة من قيمة الصفقة في  

 االتفاق عليها في عقد السمسرة.
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والعرف التجاري قد يكون عاما ألهل البلد، وألنواع التجارة، وقد يكون محليا خاصا 

بمدينة معينة، أو بتجارة بعينها، وفي حالة التعارض يقدم العرف الخاص على العرف العام، 

 وفق ما تنص عليه المادة الثالثة من مدونة التجارة.

ن يكون القاض ي عارفا باألعراف التجارية، بحيث ال يكلف األطراف بإثباته ويفترض أ

، وللقاض ي أن يستعين إلثبات صحة العرف عن طريق أمناء التجار، وغرف التجارة 8أمامه

 والصناعة والخدمات.

 ثانيا: العادات التجارية

من دون أن العادات التجارية هي عمل أو موقف درج التعامل التجاري عليه مدة من الز 

 .9يتوافر االعتقاد في إلزاميته وضرورة احترامه

قوة إلزامية، بينما العادة هي  في كون هذا األخير له وتختلف العادة التجارية عن العرف

ة دون أن تكون ملزم ،مجموعة من القواعد التي اعتاد التجار العمل بها في معامالتهم التجارية

 لهم.

إلى اإلرادة الضمنية للمتعاقدين المستفادة من ظروف  والعمل بالعادة هو إما يستند

سواء من جانب اإلثبات، أو  ،ومالبسات العقد، وإما يستند إلى اإلرادة المصرح بها في العقد

إعماال لمبدأ سلطان اإلرادة على اعتبار اتفاق األفراد قد اتجه ضمنا إلى األخذ  االستبعاد، وذلك

 10بها

 والتي يجوز لألفراد استبعاد تطبيقها بالتنصيص صراحة ،قيةولذلك تسمى بالعادة االتفا

على ذلك في العقد، أو بإثبات أن إرادتهم لم تتجه إلى تطبيقها كالجهل بوجودها، وهي في هذا 

الشأن تختلف اختالفا جوهريا عن العرف، فهذا األخير يعتبر قاعدة قانونية تستمد قوتها 

حيث  ،رادة كما هو الشأن في العادة االتفاقيةاإللزامية من الجماعة وليس من سلطان اإل 

يتوجب على من يتمسك بها إثبات وجودها ومضمونها بكافة وسائل اإلثبات بما فيها شهادة 

الشهود، وال يصح التمسك بها إال إذا كانت عامة وثابتة وعادلة، وغير مخالفة للنظام العام 

 .11وحسن اآلداب
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ي لقاض ي سلطة تقديرية واسعة فة في العقد، فإن لولما كانت العادة بمثابة شروط ضمني

ير وجودها من عدمه، ألن األمر يتعلق بمسألة واقع ال يخضع فيها القاض ي لرقابة محكمة تقر 

 .النقض على خالف العرف

منها ما جرت عليه العادة على عدم تحميل  ،والعادة االتفاقية كثيرة في الميدان التجاري 

ي القمح كزيادة الرطوبة ف ،لتي تلحق بالبضائع أثناء النقل البحري الناقل مسؤولية الخسائر ا

المشحون، وكذا العادة التي جرت في بيع الخشب بأن يتحمل المشتري العيب الذي ال يكشف 

إال بعد القطع، ومثلها العادة التي مؤداها أن فتورة األثمنة الخاصة الخالية من كل بيان تفيد 

. والواقع أن مثل هذه العادات تستند إلى اإلرادة الصريحة أو 12يأنها معفاة من أي رسم ضريب

الضمنية لألطراف في معامالتهم التجارية مما يقتض ي علمهم بها، وهي بذلك ال تسري إال على 

 الحرفيين والمهنيين الذين يفترض علمهم بها.

ص اقية على نالعادة االتف المشرع المغربي في المادة الثانية من مدونة التجارة وقد رجح

مدني آمر رغم كونها ال تستمد إلزاميتها إال من إرادة األطراف التجارية، وال تعتبر قاعدة قانونية 

 كما هو الشأن بالنسبة للعرف التجاري. ،ملزمة

والواقع أن ترجيح العادة على النصوص المدنية اآلمرة إنما مرده إلى كون العادات أكثر 

إن القانون المدني يبقى مرجعا احتياطيا للقانون التجاري، وحتى مالءمة للبيئة التجارية، ثم 

على فرض وجود نصوص مدنية آمرة تنظم مسألة تجارية فإنها تبقى نصوصا عامة حلت محلها 

بمقتض ى مدونة التجارة نصوصا تجارية خاصة، وهذه األخيرة تقدم على األعراف والعادات 

 13التجارية في كل األحوال. 

عادات التجارية تحمل المشتري للعيب الخفي الذي ال يظهر إال بعد قطع ومن أمثلة ال

 الخشب.

مادة ال والعادات التجارية الخاصة واملحلية ترجح على العادة العامة، وفق ما نصت عليه

 الثالثة من مدونة التجارة.

 الفقرة الثانية: األعراف التجارية الدولية

التجارية الدولية هي تلك األعراف التي تسري على مجموعة من الدول، بحيث  األعراف

تقوم بعض الهيئات الدولية بتوحيد العمل ببعض األعراف التجارية دوليا، من قبيل غرفة 
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، الذي يتم 14التجارة الدولية التي قامت بتدوين القواعد العرفية المنظمة لالعتماد المستندي

 ك المغربية.العمل به من قبل األبنا
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