
1 

ةالتجاريفي مادة العقود  ولىاألالمحاضرة 

 مقدمة عامة

قصد تعديل أو إما بإما بقصد إنشاء عالقة قانونية و العقد بأنه اتفاق بين إرادتين أو أكثرعرف جانب من الفقهاء ي

طني أو سواء على المستوى الويعتبر العقد من أهم المصادر اإلرادية اللتزام، . وإنهاء عالقة موجودة من قبل

ام أكثر من ل نشاطه اليومي يقوم بإبرإذا الحظنا أن الشخص خال في الحياة العملية التعاقد وتبرز أهمية .الدولي

ن يمارس إذا كاأما اء مسكنه، بنء طعامه وشرابه وركوب مواصالته وابتداء من شراتلبية حاجياته اليومية لعقد 

يث يبرم العديد حنشاطا تجاريا مثال فإنه يشعر بأهمية العقد باعتباره الوسيلة األساسية في تحقيق أهدافه التجارية، 

 .مع االغيارمن العقود 

مييزها عن لت عليها هو عبارة عن مصطلح أطلقه الفقه، والعقود التجارية"ب"  االخير من العقود هذا النوع سمىيو

  العقود االدارية.العقود المدنية و

عقود مستمرة أو عقود فورية. أما األولى فهي عبارة عن عمليات تجارية،  إما التجارية عموما تعتبر العقودو

الثانية، هي . و1البيع التجاري عقودلعل أهم هذه العقود هي تتكون و تنفذ و تنقضي بمعزل عن العقود الالحقة و 

تهدف أساسا ام يحكمها عقد إطار يظم مجموعة من األحك عبارة عن عمليات تجارية تتصف باالنتظام و االستمرار،

 .تنفيذ عقود الحقة بين األطراف حيثياتتحديد شروط و ب إلى تنظيم العالقة التجارية و ذلك

 كن متى يعتبر العقد تجاريا؟ل

في اطار المدونة لم تحظى مادة العقود التجارية بل ان نجيب على هذا التساؤل، البد من اإلشارة هنا إلى ان ق

 اةالملغ ةالتجاريمدونة ال كتفتاحيث ، 1996المشرع التجاري في مدونة  التي اعطها التجارية القديمة بنفس األهمية

، على عكس القانون الجديد الذي اضاف مجموعة من العقود 2 فقط م بعض العقود التجاريةيظبتن( 1913غشت  12)

 الجديدة التي اثبتت اهميتها و انتشارها بين التجار.

وفصول هذا القانون على أن المشرع المغربي لم يعط ولم يحدد ما المقصود كن المالحظ بالرجوع الى مواد ل

بالعقود التجارية و هو بذلك يكون قد حذا حذو أغلب التشريعات األجنبية التي أحجمت عن تعريف العقد التجاري، 

بعض العقود  في المنصبة على األصل التجاري في الباب الثاني ثم  واكتفى فقط بتعداد وتنظيم مجموعة من العقود

 .3الكتاب الرابع االخرى في

ا المفهوم ثم على هذا األساس سنحاول الرجوع إلى اآلراء الفقهية التي اهتمت بمادة العقود التجارية لإلحاطة بهذو

 بعد ذلك نعرج على القضاء لمعرفة موقف هذا االخير من العقود التجارية.

 باإلضافة إلى مجموعة من العقود االخرى ذات الطابع الفوري مثل السمسرة و الوكالة بالعمولة ... انظر الحقا.  1
 من بين هذه العقود نجد عقد الرهن الحيازي، و عقد النقل بنوعيه، و عقد السمسرة.  2
جاري مع أنه وتجدر االشارة هنا إلى أن هذا التعداد هو على سبيل الحصر فقط بدليل ان المشرع المغربي أغفل تنظيم بعض العقود و منها عقد البيع الت  3

ة، ثم إنه تطرق إلى أن مجموعة من العقود التجارية االخرى لم يتطرق لها المشرع في مدونة التجارة بل تم تنظيمها من أهم العقود الشائعة في الحياة التجاري

 . خاصةمن خالل نصوص قانونية 
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 . التعريف الفقهي للعقود التجارية1
ن حيث ن أن مصطلح العقود التجارية شائع االستعمال ال من حيث التطبيق في الميدان التجاري و ال مالرغم مب

وضوع العقود القوانين الوضعية التي اهتمت بتنظيم هذه العقود أو بعضها على األقل، فإن معظم الفقه الذي اهتم بم

مدنيا أو  قة طالما أن العقد المسمى يكون إماالتجارية أظهر صعوبة تحديد هذا المفهوم و اعتبره يفتقر إلى الد

 و بحسب الغرض منه.اتجاريا بحسب األشخاص الذين أبرموه 

فتقر إلى الذي يرى أن عبارة العقود التجارية ت « Ripert »هذا ما أكده الفقه الفرنسي في شخص الفقيه ريبير و

عداد األنشطة  كون إما عقودا تجارية إذا اندرجت فيالدقة، على اعتبار أن العقود التي ينظمها القانون المدني قد ت

بارة أخرى التجارية أو األعمال التجارية بين التجار،و إما عقودا مختلطة إذا نشأت بين تاجر و غير تاجر، و بع

 إن العقود المدنية في أصلها قد تفقد هذه الصفة إذا قام بها تاجر و تعلقت بأنشطته التجارية.

وضحا بأن عقد يعطي الفقيه هيمار أية أهمية للتمييز بين العقود المدنية و العقود التجارية، م في نفس السياق لمو

يعة العقد البيع يتميز بمميزاته القانونية سواء أبرم بين تجار أو بين أشخاص عاديين، و ان المعيار لمعرفة طب

 وحاجيات تجارته فهو عقد تجاري، التجاري هو البحث عن حرفة أطراف العقد، فكل عقد أبرمه تاجر من أجل 

ختصاص يترتب عن هذه الصفة تطبيق القواعد القانونية المتعلقة باألعمال التجارية، و خاصة فيما يتعلق باال

 القضائي و اإلثبات.

ذ الصفة ذا و قد ذهب الفقه المصري في نفس االتجاه حيث اكد أن العقود التجارية هي عقود مدنية، ولكنها تتخه

ه صفة ية عندما يكون موضوعها أحد األعمال التجارية الواردة في القانون التجاري أو إذا صدرت ممن لالتجار

 التاجر، و لحجات تتعلق بتجارته تطبيقا لنظرية األعمال التجارية بالتبعية.

المتعاقدين  الذي عرف العقد التجاري بالعقد الذي ينشئ في ذمة أحد 4منهم الدكتور إبراهيم علي جمال الدين عوضو

 .5أو كليهما التزاما تجاريا، مبرزا أن العبرة في تجارية العمل هي ما حددته نص المادة الثانية من القانون التجاري

معايير المقرر قد يكتسب الصفة التجارية بتطبيق أحد ال -أي عقد –أن العقد "ما فيما يخص الفقه اللبناني فقد أكد أ

لتقنين التجاري من ا 7و  6إذا اندرج في تعداد المادتين  -بنص القانون -العقد تجارياللعمل التجاري. ومن ثم يعتبر 

 اللبناني لألعمال و المشروعات التجارية.

طبقا لنظرية األعمال التجارية بالتبعية فإن العقد يعتبر تجاريا إذا أبرمه تاجر لحاجات تجارية. وقد يكون العقد  و

 ."6ة لطرف ومدنيا بالنسبة لألخر على النحو المعمول في نظرية األعمال التجاريةعمال مختلطا، أي تجاريا بالنسب

العقد  ذا و لم يأتي الفقه المغربي بجديد في مسألة تعريف العقود التجارية، فقد عرف األستاذ بوعبيد عباسه

ية متى اتخذت التجاري قائال إن : " العقد التجاري هو الذي يكون موضوعه أحد األعمال التجارية األصلية أو بالتبع

دني أو منظما بمقتضى القانون التجاري أو القانون المالشكل القانوني لعقد، وال يهم بعد ذلك إن كان العقد 

 األعراف".

                                                             
دار  9919ط.  8. جاء في كتاب إلبراهيم سيد أحمد، العقود و الشركات التجارية. ص.4، ص 1998علي جمال الدين عوض، القانون التجاري طبعة   4

 الجامعة الجديدة للنشر. االسكندرية. 
 تقابل هذه المادة من القانون المصري كل من المادة السادسة و السابعة من مدونة التجارة المغربية.  5
 . 2011منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة األولى  5محمد السيد الفقي، العقود التجارية، ص.  6
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تباط ار "ما أن أستاذنا أحمد شكري السباعي في معرض حديثه عن االختصاص النوعي للمحاكم التجارية أكد : ك

في مدونة مشرع القائم به و بالنشاط  الذي يمارسه امر واقع، فهناك العقود التجارية التي ذكرها الصفة صفة العقد ب

 108لمادة و العقود بالتبعية )ا -وقد تكون مختلطة -التجارة، وفي المدونات األخرى البحرية و الجوية و غيرهما

دنية و من م.ت.(، و العقود الم 5و 4من م.ت(، و العقود المختلطة التي تنشأ بين تاجر وغير تاجر )المادتين 

 لشكل..."نظرياته و قواعده المتعلقة باالختصاص و الجوهر و ا العقود المدنية بالتبعية، و لكل من هذه العقود

المستفاد من مختلف هذه التعريفات الفقهية أن إسباغ الصفة التجارية على العقد تستمد من نظرية األعمال و

لسابعة التجارية، فالعقد يعتبر تجاريا كلما كان محله أحد األعمال التجارية المنصوص عليها في المادة السادسة و ا

من مدونة التجارة، أو بالرجوع إلى صفة الشخص الذي أبرمه فإن كان هذا الشخص تاجرا وأبرم العقد لشؤون 

تجارته فإن العقد يكون تجاريا. و الظاهر من ذلك أن المعيار المعتمد هو االستناد إلى النظريتين الشخصية و 

 .7التجاري عن العمل المدني لالموضوعية في تمييز العم

ير أن هذا المعيار لم يسلم من النقد ألنه ال يقوم على أساس من طبيعة العقد، فهو يعتبر العقد مدنيا أو تجاريا إما غ

 .8بالنظر إلى صفة المتعاقد وإما بالنظر إلى صفة العمل الذي يقوم به. في حين أن طبيعة واحدة لم تتغير

   . موقف القضاء من العقود التجارية2
القضايا التي تختص بالنظر فيها  9المحدث للمحاكم التجارية 53.95الخامسة من قانون رقم  قد حددت المادةل

المحاكم التجارية، و من بينها، الدعوى المتعلقة بالعقود التجارية. لكن يبقى من اختصاص القاضي التجاري تحديد 

كانت هذه المسألة ال تطرح بالنسبة للعقود الطبيعة التجارية للعقد قبل النظر في الدعوى المرتبطة بهذا العقد. وإذا 

المنصوص عليها من خالل مدونة التجارة و القوانين االخرى، فإن األمر يختلف بالنسبة للعقود التي افرزها النشاط 

االقتصادي و لم تحظى بأي تنظيم ال في نص عام و ال في نص خاص. هذا باإلضافة إلى أن عدد هذه االخيرة كبير 

 نة مع العقود الواردة في النصوص التشريعية.  جدا بالمقار

بمبدأ  سيأخذالعقود التجارية غير المنظمة قانونا بيد القضاء التجاري، الذي  طبيعة بالتالي سيكون مصير تحديدو

فالمحاكم التجارية إذن مدعوة لتحديد  طبيعة العقود موضوع  .المماثلة في تحديد األنشطة التجارية الجديدة

المعروضة عليها حتى تتأكد من مناط اختصاصها، فاختصاصها إذن مرهون بوجود منازعة متعلقة  المنازعات

 .10بعقد تجاري

عتمد برجوعنا إلى مجموعة من األحكام و القرارات الصادرة عن المحاكم التجارية، يتضح أن هناك معيارين يو

 عليهم القاضي التجاري لتكيف اتفاقات األطراف :

                                                             
تاجر أساس بناء القانون موما نظريتين : األولى تسمى بالنظرية الشخصية و الثانية النظرية الموضوعية، فاألولى تجعل الإن القانون التجاري تحكمه ع  7

اموا بأعمال تجارية، في قالتجاري، أي أن القانون ال يطبق إال على طائفة معينة هي طائفة التجار أما غير التجار فال يخضعون ألحكام هذا القانون، ولو 
 أن الثانية تجعل أساس القانون التجاري األعمال التجارية.حين 

 دار الفكر العربي. 1963، 4علي حسن يونس، العقود التجارية، ص  8
 .1141( ص. 2000ماي  15) 1418محرم  8بتاريخ  4482نشر بالجريدة الرسمية عدد   9

ية سلسلة الدراسات و منشورات جمعية نشر المعلومات القانونية و القضائ، 243.ص، االجراءات التحفظية في مادة العقود التجاريةبحار عبد الرحيم،   10

 . 2009، فبراير 8األبحاث، العدد 
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ما تاجرين، يتمثل في ضرورة البحث عن صفة أطراف العقد، بحيث كلما كان أحدهما أو كاله األول :المعيار  -    

 فإن العقد سيتخذ الصبغة التجارية.

صفة طرفي النزاع كتاجرين، يضفي على العقد المبرم  في هذا االطار أكدت المحكمة التجارية بمراكش " بأنو

 . 11ختص المحكمة التجارية بالنظر في النزاعات المترتبة عن تنفيذه..."بينهما بشأن كراء محل...صفة عقد تجاري ت

عة العقد في أكثر من قرار. و يما أن محكمة االستئناف التجارية بالدار البيضاء أخذت بهذا المعيار لتحديد طبك

د معا يكتسبان هكذا جاء في أحد قررتها على أنه " اعتبارا لما ذكر يكون من الثابت في النازلة أن طرفي العق

الصفة التجارية و العقد المبرم بينهما عقد تجاري و بالتالي فاالختصاص بالبت في النزاع الناتج عن العقد المذكور 

 . 12ينعقد للمحكمة التجارية"

ي ما أكدت في قرار أخر بأنه : " حيث يتجلى من وثائق الملف و دفوعات األطراف أنه ليس هناك منازعة فك

 ن.صفتهما كتاجري

د الكراء المبرم بينهما يتعلق باستغالل محل تجاري يشغله المستأنف عليهما لبيع المواد الغدائية، قحيث إن عو

 .13وبالتالي فهو عقد تجاري"

في نفس السياق ذهبت محكمة االستئناف التجارية بفاس إلى أن " المحاكم التجارية ينعقد لها االختصاص طبقا و

المحدث لها إذا كانت المنازعات بين تاجرين، أما إذا كان الطرف المدعى عليه غير  للمادة الخامسة من القانون

 .  14تاجر فإنه ال تصح مقاضاته إال أمام المحاكم العادية

الواردة في  : يرتكز  هذا المعيار على موضوع العقد، فإذا كان موضوعه أحد األنشطة التجارية المعيار الثاني -

طة ن تجاريا بغض النظر عن صفة طرفيه، ولذلك فإن كل عقد يكون موضوعه أحد األنشمدونة التجارة فإنه يكو

 التجارية سيوصف بالتجاري بغض النظر عن تنظيم هذا العقد في مدونة التجارة.

في هذا اإلطار أصدرت المحاكم التجارية مجموعة من األحكام و القرارات يتضح من خالل مضمونها أنها و

 حل العقد في تحديدها لمفهوم العقد التجاري.اعتمدت على طبيعة م

ما جاء في القرار الصادرة عن محكمة االستئناف بفاس : " طبقا لمقتضيات الباب السابع  15من بين هذه المقرراتو

من مدونة التجارة، تعد من العقود التجارية، الحسابات البنكية المفتوحة للزبائن، وكذا عقد القرض المبرم مع البنك 

طبقا لقانون مختصة  سبتها بغض النظر عن صفة المتعاقد هل هو تاجر ام ال، وبالتالي فإن المحاكم التجارية بمنا

 .16إحداثها"

و . 17ما قررت محكمة االستئناف بالدار البيضاء بأن "عقد القرض البنكي عقد تجاري بغض النظر عن طرفيه"ك

 أعماال أنها المعتاد نشاطها نطاق في االئتمان مؤسسة تمنحها التي القروض"  قد ذهبت نفس المحكمة إلى أن

                                                             
 .177. ص. 1994. يناير 34حكم المحكمة التجارية بمراكش المنشور بمجلة المحامي. العدد  11
 قرار غير منشور لمحكمة االستئناف التجارية بالدار البيضاء. 12
دعاوى االكرية  صادر عن محكمة االستئناف التجارية بالدار البيضاء، جاء في : عبد العالي العظراوي، صالحية المحاكم التجارية للبت فيقرار  13

 ، دار القلم، الرباط.59ص. 2002التجارية على ضوء االجتهاد القضائي. الطبعة األولى. سنة 
 .101ص.  2004ي ما 1. المنشور بمجلة المحاكم التجارية. العدد 2000فبراير  10صادر بتاريخ ال 171قرار محكمة االستئناف التجارية بفاس رقم  14
 مفرد مقرر وهو مصطلح جديد تبناه المشرع المغربي للتعبير عن مصطلحي الحكم و القرار.  15
 .1873ص.  24ة المعيار عدد . المنشور بمجل1998نوفنبر  12الصادر بتاريخ  125قرار محكمة االستئناف التجارية بفاس رقم   16
 قرار غير منشور صادر عن محكمة االستئناف التجارية بالدار البيضاء.  17
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 يرجع عنها تتفرغ التي المساطر عن والمترتبة عنها والناتجة بها المتعلقة الدعاوى جميع فإن وبالتالي ، تجارية

 ."18التجارية المحاكم إلى فيها

العقود  عندما قالت :" إذا كانتفي نفس السياق، أصدرت محكمة االستئناف التجارية بفاس قرار بعدم االختصاص و

لتجارية من قانون االلتزامات و العقود و كان رئيس المحكمة ا 418العدلية تعد أوراقا رسمية في مفهوم الفصل 

ل تجاريا مختصا بالنظر في مقاالت األمر باألداء المبينة على السندات الرسمية، فإن ذلك مشروط بان يكون العم

 بالنسبة للمتعاقدين معا.

حيت تبين من خالل فحص الوثائق المرفقة بالمقال أن أحد األطراف و هو المستأنف عليه...ال يعتبر تاجرا ألن و

 .19مهنته عامل، ويبقى االختصاص غير منعقد لرئيس المحكمة التجارية...وإنما لرئيس المحكمة اإلبتدائية"

 . تقسيم العقود التجارية3
تجارية بالتعريف ن العقود المرتبطة بالنشاط التجاري، منها ما تناولته المادة الم التجارية مجموعةضم مادة العقود ت

سمى بالعقود تو التنظيم و يطلق عليها العقود التجارية المسماة، ومنها ما لم يتناوله المشرع في أي نص قانوني و 

 التجارية الغير مسماة. 

ها الخاصة في مدونة التجارة، كما هو الحال بالنسبة ما المجموعة األولى فهي التي حصلت اإلشارة الى أحكامأ

للعقود التي تقع على األصل التجاري و العقود األخرى التي جاءت في الكتاب الرابع تحث عنوان العقود التجارية 

، باإلضافة إلى بعض العقود االخرى التي نظمها المشرع في نصوص قانونية 544إلى  336بمقتضى الفصول 

 ...(22، عقد الفاكتورين21، عقد التأمين20الشركةمختلف. )عقد 

لها المشرع أحكام خاصة بها إما لحداثتها أو لقلة انتشارها، فقد  دما بخصوص المجموعة الثانية و التي لم يفرأ

ارتبطت أساسا بمبدأ حرية التعاقد الذي ساهم في ظهور مجموعة من العقود الجديدة والتي تتماشى و حاجيات 

بتطور المعامالت التجارية. وتعرف هذه العقود تطبقا مهما على المستوى الداخلي و الدولي، كما  التجار وتتطور

، و عقد االعتماد المستندي الذي يعتبر من  24أو ما يعرف بالفرنشيز 23هو األمر بالنسبة لعقد الترخيص التجاري

 .25أهم العمليات البنكية

                                                             
 . قرار غير منشور.6.9925ملف عدد  108/99 رقم 1999فبراير  04الصادر بتاريخ  بالدار البيضاء االستئناف محكمة قرار  18
 .98ص. 2004 ماي 1. المنشور بمجلة المحاكم التجارية. العدد 1999مارس  22بتاريخ  الصادر 125قرار محكمة االستئناف التجارية بفاس رقم   19
توصية البسيطة، المتعلق بالشركات االخرى : شركة التضامن، شركة ال 05/96المتعلق بشركة المساهمة و القانون  17/95المنظم بمقتضى القانون   20

 شركة ذات المسؤولية المحدودة ...
 .2002ى مدونة التأمينات المنظم بمقتض  21
 103.12المنظم بمقتضى قانون مؤسسة االئتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها رقم   22
ح  بنقل المعرفة الفنية يلتزم بمقتضاها المان franchisé و الممنوح له   franchiseur عقد الترخيص التجاري هي عالقة تعاقدية بين طرفين هما المانح 23

ي هذا العقد يقوم والتدريب للممنوح له ، الذي يقوم بالعمل تحت اسم تجاري معروف أو شكل أو إِجراءات مملوك أَو مسيطر عليها من قبل المانح. وف

 يره.غاح هذه العملية عليه و يتحملها وحده دون بحيث تكون مخاطر نج -محل الفرنشيز –الممنوح له باستثمار أَمواله الخاصة في العمل 
ض أو عقد االمتياز تمت ترجمة مصطلح الفرنشيز إلى عدد ال يستهان به من المصطلحات العربية : حيث نجد من يترجمه بعقد السماح أو عقد العرلقد   24

 جاري. المغربية على الخصوص هو مصطلح الترخيص الت التجاري أو عقد التصريح لكن المصطلح األكثر شيوعا في األوساط الفقهية العربية و
لح شخص اخر بناء هو عقد يجمع في الغالب شركات االستيراد و التصدير و هو عبارة عن عالقة قانونية " يتعهد البنك بمقتضاها بفتح اعتماد لصا  25

در لضمان حق ؤسسة البنكية مجرد وسيط بين المستورد و المصعلى طلب أحد عمالئه بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل" أي أن الم

 الطرفين.
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ه التجاري على المعيار التنظيمي، هناك تقسيم حديث اعتمده الفق بعيدا عن هذا التقسيم الكالسيكي الذي يعتمد و

ضوعات العقود الذي اهتم بمادة العقود التجارية نظرا ألهميتها و لدورها في الحياة التجارية و الذي اعتمد على مو

 .و قسمها إلى أربعة طوائف من العقود التجارية

 أ. عقود الوساطة التجارية

بين ا من شك في أنه ال يمكن اليوم الحديث عن الميدان التجاري دون الحديث عن دور الوسطاء، فالوسيط ينتقل م

رض، وبفضله يتحقق تداول الب بالعاالط يقابللربط االتصال بينهم، و لتقريب بين إرادتهم، فهو كثيرا ما  التجار

العقود مع هؤالء ليقربوه إلى غيره من المنتجين و  . لذلك فالتاجر يكون مجبر على إبرام مجموعة من26الثروات

وتتنوع الوساطة التجارية بتنوع العقود التي ترد عليها وبتنوع الدور الذي يقوم به هؤالء  الموزعين و المستهلكين.

  الوسطاء إلبرام هذه العقود.

ع في التي نظمها المشر اطةمن أبرز صور الوسالسمسرة و الوكالة بالعمولة و الوكالة التجارية  كل من تعدو

قالل لكونهم عملها على وجه االست مارسو تتميز هذه الفئة من الوسطاء بكونها ت الكتاب الرابع من مدونة التجارة،

 .غيرلحساب ال ، وإنما يقومون بأعمال الوساطة إلبرام صفقات تجاريةتاجر معينال يرتبطون بشركة معينة او 

ة تقريب بين شخصين في صفقة معينة إلتمامها، و يقتصر دور السمسار على كل السمسارة هي عملي السمسرة : -

ما من  شأنه أن يؤدي إلى انعقاد العقد، كالعثور على من يقبل التعاقد والدخول في المفاوضات بين الطرفين، مقابل 

 قدلعالمغربي  وقد أفرد المشرعحصوله على عمولة غالبا ما تكون عبارة عن نسبة مئوية من قيمة الصفقة. 

 بقوله 405والتي استهلها بتعريفه في الفقرة األولى من المادة  ،27السمسرة مجموعة من المواد في مدونة التجارة

السمسرة عقد يكلف بموجبه السمسار من طرف شخص بالبحث عن شخص آخر لربط عالقة بينهما قصد إبرام " :

 ."عقد

: الوكالة بالعمولة هي كل تعهد من شخص يسمى الوكيل بالعمولة، بالقيام باألعمال التجارية  الوكالة بالعمولة -

باسمه لحساب موكله مقابل عمولة. ويلجأ التاجر إلى الوكيل بالعمولة في الحاالت التي ال يستطيع فيها التعاقد 

او الفتقاد الثقة بينهما، أو ألي سبب اخر، باسمه ألن الغير ال يقبل التعاقد معه، إما ألنه حديث العهد بالتجارة، 

وقد نظم المشرع فيلجأ إلى الوكيل بالعمولة لالستفادة من الثقة و الخبرة التي يتمتع بها هذا االخير في السوق. 

 يلتزم عقد''على أنها  422 المادة وعرفها من خالل 28المغربي هذه العملية في الكتاب الرابع من مدونة التجارة

 .''موكله  لحساب قانوني بتصرف الخاص باسمه بالقيام لوكيلا بموجبه

اوض و الوكالة التجارية هي عملية وساطة يتولى فيها شخص يسمى الوكيل التجاري بالتف:  لوكالة التجاريةا

 إذا مارسها التعاقد باسم و لحساب تاجر مقابل مبلغ من المال متفق عليه، و ال تعتبر الوكالة كعملية تجارية إال

 شخص معين على سبيل االعتياد أو االحتراف.

                                                             
 . 99ص.  .0920، دار االفاق المغربية للنشر و التوزيع، ط.الثالثة ون التجاري الجديد، الجزء األولشرح القانفؤاد معالل،   26
 . 421إلى  405من نظمت عملية السمسرة في مدونة التجارة بمقتضى المواد   27
 من مدونة التجارة. 430إلى  422المشرع المغربي الوكالة بالعمولة في المواد من  نظم  28
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جارية، على الرغم من عدم ذكر المشرع المغربي في المادة السادسة للوكالة التجارية كنشاط من األنشطة الت و

الوكالة " :ه بقول 393من خالل المادة حيث عرفها (،  404إلى  393في الكتاب الرابع بمقتضى المواد ) هافإنه نظم

دة ، د يلتزم بمقتضاه شخص و دون أن يكون مرتبطا بعقد عمل ، بالتفاوض أو بالتعاقد بصفة معتاالتجارية عق

ج أو بشان عمليات تهم اشرية أو بيوعات، أو بصفة عامة جميع العمليات التجارية باسم و لحساب تاجر أو منت

 ."لكذممثل تجاري آخر يلتزم من جهته بأدائه أجرة عن 

   ريةب. عقود الخدمات التجا

نة التجارة، المادة السادسة من مدو جاءت بهاأغلب صور األعمال التجارية التي من  عقود الخدمات التجارية  عتبرت

موصالت فهي تشمل عقود النقل بنوعيه على األشياء و على األشخاص، و تنظيم المالهي العمومية، و البريد و ال

 المؤمن لهم، و عمليات البناء و األشغال العمومية.و عمليات التأمين التي تربط بين شركة التأمين و 

مدونة التجارة سوى عقد النقل،  من خالل تناوليلم على خالف بعض التشريعات المقارنة فإن المشرع المغربي  و

بينما تناولت بعض القوانين الخاصة تنظيم بعض العقود كما هو الحال بالنسبة لمدونة التأمينات التي نظمت عقد 

 ، و القانون البحري الذي بدوره نظم عقد التامين البحري.29بقسط ثابت نالتأمي

 ج. العقود البنكية و التمويلية

و التنظيمية، و لعل أبرزها ما بات  30خضع مؤسسات االئتمان في المغرب إلى مجموعة من القوانين التشريعيةت

 1.14.193ظهير رقم بمقتضى ال  - 31ربعد مخاض عسي -يعرف بالقانون المحدث للبنوك التشاركية والذي صدر 

مختلف العمليات التي تدخل في ، ويضم هذا القانون 32(2014دجنبر  24) 1436بتاريخ األول من ربيع األول  

ملها مع زبنائها، بحيث إن االبناك تقوم بدور مهم في منح االئتمان بمختلف انشاط األبناك و شركات التمويل في تع

نح االعتمادات وعمليات اإليداع، وهذه المعامالت البنكية ترتبط ارتباطا جوهريا صوره كالقرض و الخصم وم

                                                             
 هذا يمتازو  .تقوم به شركات  تتخذ شكل شركة المساهمة في سوق التأمين  بقصد الحصول على الربحفالتأمين نوعين : تامين تجاري بقسط ثابت   29

 تغيير أي عليه يجرى ال عليه المتفق القسط أن أي, منه المؤمن الخطر لتغطية للمؤمن بدفعه له المؤمن يلتزم الذي التأمين قسط بثبات التأمين من النوع
 القسط من بأكثر له المؤمن مطالبة للمؤمن يجوز ال بحيث, للتأمين المحددة المدة خالل ثابتة   يظل بل جسامتها درجة أو تتحقق التي المخاطر بحسب
 أحد به يلتزم الذي الشتراكا فيه يكون الذي التعاضدي للتأمين خالفا    وهذا. تغيير أي عليه يطرأ لم منه المؤمن الخطر أن طالما, التعاقد عند عليه المتفق

 .العضو حصة له تبعا   زادت التغطية مقدار زاد فكلما, جسامتها درجة أو تتحقق التي للمخاطر تبعا   متغاير أشخاصه
لك( على أن يلتزم ذاألشخاص )تجمعهم حرفة أو مهنة أو طائفة أو غير على اتفاق بين مجموعة من  يبنين تعاضديتعاوني أو و النوع الثاني هو تامين  

رف له صورة اشتراكات أو غيرها, فإذا تعرض أحدهم لخطر معين من المحتمل أن يتعرضوا له جميعا , كل شخص منهم بدفع مبلغ من المال في ص
لنوع غير خاضع لمدونة ، و يبقى هذا ااالشتراكات وإذا لم تكن كافية لتغطية هذا المبلغ التزم كل منهم بالمساهمة في تغطيته المبلغ المحدد من مجموع

 .28و ص  26. ص. 2011التجارة. أنظر في هذا الباب فؤاد معالل، الوسيط في قانون التامين، دار االفاق المغربية. الطبعة األولى 
المغربي ترسانة  عي الذي عرفه مجال األعمال بالمغرب منذ بداية تسعينيات القرن الماضي المجال البنكي، حيث أصدر المشرعشمل اإلصالح التشري  30

 من القوانين لتحديث القطاع البنكي و لعل أبرز هذه القوانين :  
 و المتعلق بنظام االساسي لبنك المغرب 2005نونبر  23الصادر في  1.05.38ظهير رقم  -

قانون البنكي القديم و المتعلق بمؤسسات االئتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها و الذي ألغى ال 2014دجنبر  24الصادر بتاريخ  1.14.193ير رقم ظه -

 .2006فبراير  14الصادر بتاريخ 

 و المتعلق بالمناطق المالية الحرة ) األفشور( 1992فبراير  26الصادر بتاريخ  1.91.131ظهير رقم  -

 و المتعلق بالقروض الصغرى  1999فبراير  5الصادر بتاريخ  1.99.16ظهير رقم  -
 22و ص  21ص   .2015أنظر نورالدين الفقيهي، المعين في فهم القانون البنكي المغربي، طبعة   31
 (.2015يناير  22)  1436المؤرخة في فاتح ربيع األول  6328نشر بالجريدة الرسمية عدد   32
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في الكتاب  33باإلضافة إلى االئتمان اإليجاريبنشاطها األصلي، و تأخذ شكل عقود بنكبة نظمها المشرع المغربي 

 نوني تستند عليه.الرابع من مدونة التجارة بعدما كانت هذه العقود وليدة العمل البنكي في غياب أساس قا

تلتزم بموجبها "الذي   34(factoring)  عقد شراء الفواتيرمن العقود الجديدة التي جاء بها القانون البنكي  و

إما عن طريق شراء الديون المذكورة وإما عن طريق  تعبئتهاديون تجارية وبتحصيل إحدى مؤسسات االئتمان 

 .35"التصرف كوكيل للدائن مع ضمان حسن إنجاز العملية في هذه الحالة األخيرة

ال يمكن الحديث عن العقود البنكية دون ان نتطرق إلى أحد أهم العقود البنكية على المستوى الدولي، فالمؤسسة  و

بما تقدمه من مساعدات مالية للمهتمين بالتجارة االستيراد و ذلك صدير و التالبنكية تلعب دور مهم في عملية  

عبرها جميع العمليات التي تهم  رتمتعتبر القناة التي  كما انهاالخارجية في شكل قروض أو تسهيالت مالية، 

 ما يعرف بعقد، و هذا الوسيطة و الضامنة بين المقاوالت و البنوك األجنبيةأيضا  البيوعات الدولية، و تعتبر 

 ).Crédit documentaire Le(36االعتماد المستندي

 د. عقود الرهن التجاري

حجم  عل من أهم اهتمامات التاجر في العصر الحديث هو السعي للحصول على التمويالت الالزمة لنمو وازديادل

 أنشطته التجارية، سواء أمكن الحصول عليها من دائنين عاديين، او من مؤسسات بنكية.

ن جهة ثانية، مال أنه، و بالنظر إلى تزايد عدد االفالسات من جهة و الحماية التي يقدمها التشريع الحديث للمدين إ

لدائن و افقد أصبحت المطالبة  بتقديم ضمانات عينية للوفاء بالدين من بين االجراءات الروتينية التي يطلبها 

لى عنها تشترط مجموعة إضافية من التأمينات العينية خصوصا إذا كان هذا االخير عبارة عن مؤسسة بنكية فإ

 مدينيها مخافة أن تتعرض إلى مزاحمة باقي الدائنين عند االستحقاق.

لفعلية بالرجوع إلى المنظومة التجارية بأكملها البد من ان نسجل وجود عدة أموال يمكن ان تحقق الحماية ا و

ريع، وهته انب على مستوى جميع القوانين المرتبطة بتمويل المشاللدائنين بالنظر إلى كون المشرع اهتم بهذا الج

المنقولة و  األموال لها دور مهم في الحياة االقتصادية للتجار، كما هو الحال بالنسبة لألصول التجارية و القيم

 األوراق التجارية.

                                                             
ت النقل أو عقار في بشراء ما يحتاج إليه المستثمر أو المقاولة من معدات و آالت و أدواعقد بمقتضاه تقوم مؤسسة تمويلية مرخص لها بهذا الشأن   33

لى كل الموصفات خير عاسمها مشيد أو في طور التشييد بعد اختيار المستفيد من العملية المورد و ما يحتاج إليه، و االتفاق في نفس الوقت مع هذا اال
ته لفائدته بمدة معينة التي يرغب فيها و تاريخ التسليم، و تقوم مؤسسة االئتمان بشراء ما ذكر في اسمها بعدما تتعاقد مع المستعمل على كراء ما اشتر

ة خالل مدة استعمال االلة تفيد دفعات ماليغالبا ما تكون هذه المدة تغطي الثمن الذي اشتري به الشيء و هامش الربح، و يقع االتفاق مسبقا على أداء المس
عد انتهاء مدة العقد يبقى ومقدار كل األقساط المتفق عليها وزمان و مكان الوفاء بها، وعلى عدم فسخ عقد الكراء طيلة المدة المتفق عليها في العقد، و ب

 أمام المستعمل :
 حق إرجاع الشيء المكترى إلى مؤسسة االئتمان اإليجاري -
 رفع خيار الشراء مقابل ثمن يتم االتفاق عليه بين الطرفين.حق  -
 حق تجديد عقد الكراء -

 و سوف نتطرق إلى هذا العقد بالتفصيل فيما هو الحق.
ة، دار و  القانوني للمزيد من التعاريف حول  هذا العقد أنظر : ذكري عبد الرزاق محمد، عقد شراء فواتير الديون التجارية من الوجهتين العملية  34

 .23و  22، ص  2010الجامعة الجديدة 
 .(2014دجنبر  24) 1436  األول ربيع من األول بتاريخ 1.14.193 رقم الظهيرالمادة الخامسة من   35
ية الدولية التجار لم يتطرق المشرع المغربي لهذا العقد الذي يستمد احكامه من األعراف الدولية و اخص بالذكر هنا المبادئ الصادرة عن الغرفة  36

 (.23) انظر الهامش رقم بباريس. 
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صا خصولالزمة للمقاولة حصول على التمويالت افي هذا اإلطار تبرز أهمية الرهن التجاري كأفضل السبل ل و

التجهيز  الرهن التجاري دون انتقال الحيازة، كما هو األمر بالنسبة لرهن األصل التجاري و رهن أدوات و معدات

 و رهن القيم المنقولة.

 : طة الدراسةخ

ي مدونة فسوف نقتصر في هذا الكتاب على بعض العقود التجارية الواردة  هذه المقدمة العامة،عد أن فرغنا من ب

لتي تعرف االتجارة، على أن نظيف في الطبعة الثانية بعض العقود الغير المنظمة في إطار المدونة التجارية ، و 

 تطبيقا مهما على المستوى الوطني، كما هو األمر بالنسبة الترخيص التجاري.

ن إكل من عقد االئتمان اإليجاري و عقد الوكالة التجارية، ثم إلى عقد التأمين و ق اوال إلى بالتالي سوف نتطر و

و  .التأميناتمدونة  قانون التامين على اعتبار انه منظم بمقتضىهو  ة هذا العقد االخيرالحيز الطبيعي لدراسكان 

و لصفة  37محلهل تبعا يةعقود التجارال ضمن يصنف نهأل أواللسببين،  في هذه الدراسةارتأينا إدماج هذا العقد قد 

  بالرغم من اهميتها بالنسبة لطلبة البرامج المقررة  عنالتأمين  تغييب مادة قانونهو و السبب الثاني  38القائم به

 مادة العقود التجارية.طار إفي إدماج و لو جزء بسيط من هذه المادة شعبة القانون الخاص. و بالتالي كان البد من 

كام نخصصه لدراسة مجموعة من االحتمهيدي  باإلضافة إلى باب  ابواب ثالثةنقسم هذه الدراسة على  م ثمن و

 ، ثم الخاصة بجميع العقود التجارية

 يجاريئتمان اإلول : نخصصه لدراسة عقد االاالباب ال -

 الباب الثاني : نخصصه لدراسة عقد الوكالة التجارية -

 لدراسة عقد التأمين.: نخصصه ث الباب ااثال -

 

                                                             
 :.. بالممارسة االعتيادية أو االحترافية لألنشطة التالية تاجر تكتسب صفة تنص المادة السادسة على أنه : " ...  37

 ".الثابتة باألقساط عملية التأمين -8
ها تزاول نشاط التامين بالمغرب شركة تأخذ شكل شركة المساهمة، فباإلضافة إلى انها تمارس نشاط تجاري على سبيل االعتياد و االحتراف، فإن  38

 تعتبر شركة تجارية بشكلها بغض النظر عن نشاطها.


