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 عام للقانون التجاري مدخل: فصل تمهيدي

للوقوف عند أهم ما يميز القانون التجاري في العصر الحديث، ال مناص من استحضار أهم 
لية والخصوصية المحطات التاريخية التي أثرت في هذا األخير، منذ أن بدأ يعرف طريقه نحو االستقال

عن القانون المدني، إلى أن أصبح وحدة قانونية مستقلة لها مميزاتها وخصوصياتها، لهذا الغرض ارتأينا 
من خالل هذا الفصل التمهيدي، الوقوف عند أهم المحطات التاريخية التي أثرت في تطور القانون 

 (.المبحث الثانيت القانون التجاري )(، لنعرج بعد ذلك على المفاهيم التي ميزالمبحث االولالتجاري )

 التطور التاريخي للقانون التجاري المبحث األول:
 ال يمكن فصل القانون التجاري عن التطور التاريخي الذي عرفته التجارة، حيث إن تطور

ة األنظمة القانونية التي أطرت المعامالت التجارية ارتبطت بشكل وثيق بالتحوالت والتطورات التاريخي
 بد أن التي عرفتها اإلنسانية، ويقينا منا بأن كل الدراسات سواء في العلوم االنسانية او العلوم الحقة، ال

و تستند الى الجذور التاريخية التي تغذي الدراسات المعاصرة بتجربة االمس، ألن الماضي اذا انقضى فه
 قبل، والصلة بينهما تشبه النسغال يموت، بل يستمر في الحاضر ويهيئ له االسباب لالستمرار في المست

 النباتي الذي يحمل الغذاء من اعماق الجذور الممتدة في األرض ليغدي البراعم ويمنحها فرصة الحياة،
، ومن هذا المنطلق سنقف عند التطورات التاريخية التي اسست  وبهذا تستمر الزيادة في النمو والعطاء
(، ثم العصر المطلب الثاني(، والعصر الوسيط )االول المطلبللقانون التجاري مند العصر القديم )

 (.     المطلب الثالثالحديث)

 العصر القديم          :المطلب األول
القانون التجاري وليد األعراف التجارية، حيث إن التجارة مارسها اإلنسان منذ القدم إلى جانب 

التي استوطنت ضفتي البحر األبيض المتوسط الفالحة فقنن تبعا لذلك قواعد قانونية خاصة بها، فالشعوب 
والكلدانيين األنشطة التجارية  نوبالد الرافدين اعتبرت مهد الحضارات والمدنيات،  فاحترف األشوريي

وتعاملوا بالنقد واالقتراض كما استعملوا بعض الصكوك التي تشبه إلى حد ما السفتجة" الكمبيالة" والسند 
بي البابلية في العراق أحكاما خاصة بالقرض بفائدة والوديعة وعقد آلمر كما تضمنت شريعة حمو را

 . 1الشركة وعقود الوساطة
كما أبدع الفينيقيون واإلغريق قواعد مهمة في إطار التجارة البحرية فأرسو الفينيقيون نظام 

التجارة الرمي في البحر الذي يمكن اعتباره أصل نظرية الخسارة العمومية أو المشتركة المعروفة في 
البحرية حاليا والتي تعد من أهم قواعد القانون البحري، والتي تعني انه في حالة إلقاء بضاعة أحد 
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الشاحنين إلى البحر لتخفيف الحمولة على السفينة وإنقاذها من الغرق فإن تعويض ثمن البضاعة التي 
   أنقذت.لسفينة ومالكي البضائع التي ألقيت في البحر يقع على عاتق صاحب ا

 كما أن اإلغريق )اليونانيون( تركوا بصماتهم في بلورة قواعد القانون التجاري البحري من خالل
والذي يؤسس    تنظيم مجموعه من المعامالت التجارية، كنظام قرض السفينة أو قرض المخاطرة الجسيمة

ر مبلغا من المال على على اتفاق بين مالك السفينة وربانها مع أحد األشخاص على أن يقدم هذا األخي
سبيل القرض لألول لغرض تجهيز السفينة بما يلزمها، فإذا وصلت السفينة سالمة إلى ميناء الوصول 
المتفق عليه بين الطرفين فإن المقرض يسترجع قرضه باإلضافة إلى فائدة مرتفعة يتم االتفاق عليها 

ما إن المقرض ال يمكنه المطالبة بالقرض، كمسبقا، أما في حالة هالك السفينة أو البضاعة أو هما معا ف
، فالمقرض هو المؤمن  اعتبر هذا النوع من المعامالت التي ابتدعها اإلغريق أصل التأمين البحري

ق ومالك السفينة هو المؤمن له مع اختالف هو أن المؤمن له ال يحق له تسلم مبلغ التأمين إال بعد تحق
بلغ مقدما ينة أو قرض المخاطرة فإن المقرض)المؤمن( يقدم المالخطر المؤمن منه، أما في قرض السف

   إلى المقترض)المؤمن له(.
في بلورة قواعد  أما الرومان فلم يكن لهم دور أصيل في بلورة قواعد القانون التجاري كما كان لهم

يق مهنة ال تل القانون المدني العتبارات ارتبطت ببنية المجتمع الروماني، والذي كان يعتبر أن التجارة
تجاري، باألشراف فمارسها األجانب والعبيد والعتقاء، فلم تكن الحاجة ملحة لبلورة قواعد خاصة بالقانون ال

فظل القانون المدني الروماني الشريعة العامة التي تطبق على جميع المعامالت واألفراد مع وضع بعض 
ا قرض البحري والخسائر البحرية والتي اقتبسوهالقواعد الخاصة المتعلقة بالتجارة البحرية، كقواعد ال

 من الفينيقيين واإلغريق.

 العصر الوسيط : المطلب الثاني
 

ما ميز هذه الحقبة من تاريخ اإلنسانية هي التوترات السياسية واالقتصادية التي أثرت سلبا على 
س وغزو القبائل الجرمانية حركية التجارة، فبعد سقوط اإلمبراطورية الرومانية الغربية في القرن الخام

،  فغياب سلطة مركزية أثر على التبادالت 2لإلمبراطورية الرومانية وتمزق هذه األخيرة إلى دويالت
والمعامالت التجارية فتراجعت المبادالت التجارية نتيجة الفوضى التي خلفتها الحروب، فاقتصرت التجارة 

لمبادالت بين الشرق والغرب خالل فترة الحروب على المبادالت المحلية، في مقابل ذلك ازدهرت ا
حيث تجمع تجارها  الموانئ االيطالية وخاصة في البندقية وبيزا وفلورانية، الصليبية، فتركزت التجارة في

في طوائف كونت قوة ضغط ما لبتت أن سيطرت على زمام الحكم في غياب سلطة مركزيه، فكانت كل 
صل يفصل في المنازعات وفق األعراف والعادات التجارية السائدة، طائفة تنتخب من يمثلها يسمى بالقن
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والتي أسست ألعراف وعادات القانون التجاري، ليتم تعميمها في كافة الدول األوروبية بفضل األسواق 
التي كانت تقام بشكل دوري في جهات معينة وأهمها أسواق شمبانيا وليون الفرنسيتين وفرنكفورت 

والتي أسست المعامالت التجارية على فكرتين رئيسيتين هما السرعة واالئتمان، كما وليبزج بألمانيا، 
تميزت هذه الفترة ببروز التعامل باألوراق التجارية كالكمبيالة والتي ساهمت في نقل النقود من مكان 

عتماد قضاء إلى آخر باإلضافة إلى تبني نظام اإلفالس كوسيلة للتنفيذ على أموال المدين المعسر كما تم ا
متخصص داخل األسواق للبت في المنازعات التجارية وفق قواعد عرفية وعادات استقر عليها العمل 

 التجاري في األسواق.
كما ساهمت الحضارة العربية االسالمية خالل القرنين السابع والثامن الميالدي في تطور 

جدها فما بعد في أوروبا والمدن االيطالية مجموعة من األنظمة التجارية ن االمبادالت التجارية، فابتدعو
كشركات األشخاص واإلفالس والكمبيالة )السفتجة(، وشركة التوصية ونظرية المضاربة بشقيها 
المضاربة بالصعود والمضاربة بالنزول، حيث نجد مجموعة من المصطلحات التجارية يرجع األصل 

ه بقاعدة حرية اإلثبات في المعامالت التجارية التي فيها للحضارة العربية اإلسالمية، وال يفوتنا التنوي
يأيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى من سورة البقرة ) 281قررها القرآن الكريم في اآلية 

(. بيد أن الشريعة فاكتبوه ... إال أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أال تكتبوها
تميز بين المعامالت المدنية والتجارية، بل عالجتها كوحدة، كما أنها لم تهتم بالقواعد الشكلية اإلسالمية لم 

   .الرومانيالتي هيمنت على قواعد القانون 

 العصر الحديث: المطلب الثالث
 

تبتدئ هذه المرحلة مع حلول نهاية القرن الخامس عشر، حيث عرف العالم تحوالت جغرافية 
ة أثرت على واقع التجارة والتجار فانعكس ذلك على قواعد القانون التجاري ليتحول واقتصادية وسياسي

من أعراف وعادات متناثرة إلى قواعد مكتوبة ومقننة.   فعلى المستوى الجغرافي تم اكتشاف القارة 
األمريكية وطريق رأس الرجاء الصالح والوصول إلى الهند ودول الشرق األقصى، أما على المستوى 

ياسي فقد تمكن العثمانيون من فتح القسطنطينية في نهاية القرن الخامس عشر، واخضعوا معظم دول الس
منطقة البحر األبيض المتوسط لسيادتهم فتغيرت بذلك النظم االقتصادية والتجارية التي هيمنت على 

الهيمنة التجارية المنطقة حيث تركزت في المنطقة المتوسطية، ففقدت ايطاليا هيمنتها التجارية لتنتقل 
واالقتصادية إلى الوجهة األطلسية وخاصة دول كفرنسا واسبانيا وهولندا والبرتغال وإنجلترا، وساهم 
اكتشاف القارة األمريكية وطريق الرأس الرجاء الصالح الى استغالل دول كفرنسا وانجلترا وهولندا 

ب والفضة وخاصة المستعمرات اإلفريقية، الخيرات الطبيعية التي تزخر بها المستعمرات الجديدة من الذه
فتأسست شركات رأسمالية عمالقة مثل شركة الهند الشرقية وشركة الهند الغربية وشركة خليج هدسون 
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وغيرها، وكانت رؤوس أموال هذه الشركات تتكون من مساهمة المجموعات المالية الكبرى وبعض 
لشركات المساهمة الحديثة، فظل األمر كذلك إلى رؤوس األموال الفردية ومن تم نشأت النواة األولى 
لألعراف والعادات التجارية التي استوطنت  األولىحدود القرن السابع عشر حيت ظهرت حركة التقنين 

في مختلف الدول والمدن األوروبية ألجل تحقيق الوحدة التشريعية بدال من القواعد العرفية المتناثرة، 
لويس الرابع عشر لجان من خبراء قانونيين انتهت بإصدار قانونيين  فتأسست في فرنسا مثال في عهد

، إلى حدود قيام الثورة 1681واألخر بالتجارة البحرية سنة  1673احدهما خاص بالتجارة البرية سنة 
الفرنسية والتي عملت على إلغاء نظام الطوائف وتحرير التجارة والصناعة فأوصت الجمعية العامة 

للقانون المدني وآخر للقانون التجاري، وهكذا صدر القانون المدني الفرنسي سنة  بوضع تقنين شامل
، حيث اعتبر أول عمل تشريعي يهتم بتدوين القانون التجاري في العصر 1807والقانون التجاري  1804
 . الحديث

ع وإذا كان القرن الثامن عشر قد عرف حركة تقنين واسعة للقانون التجاري، فإن القرن التاس
عشر وبداية القرن العشرين قد تميزا بظهور المذاهب االشتراكية التي استندت على مبادئ اقتصادية 

 تناقض المفاهيم الفلسفية واإليديولوجية التي قامت عليها المذاهب الفردية. 
ومع نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحالي عرفت تحوالت جذرية في بنية القانون التجاري 

لمة قواعد القانون التجاري من خالل انعقاد مجموعة من المؤتمرات، والتي توجت بتبني مجموعة نحو عو
من االتفاقيات والمعاهدات الدولية  تسعى ألجل بناء اقتصاد كوني مندمج تتوحد فيه المفاهيم واآلليات 

الحضاري الناتج عن  القانونية مما جعل بعض المفاهيم التي استقرت لقرون تتغير وتتطور بفعل االلتقاء
العولمة أو الكوننة، كما شكل تأثير التطور العلمي حجر الزاوية في تجديد وتحيين القاعدة القانونية نحو 
قاعدة تعكس واقعها واآلليات التي تعتمدها في تنظيم المجتمعات، ولعل ابرز تأثير كان للحاسوب وعالقته 

الماضي بزغ  جيل جديد من القوانين تمرد على ما  بتطوير وتحيين النص القانون، ففي نهاية القرن
استقرت عليه القوانين خالل القرن العشرين ونذكر منها قوانين أصبحت تضفي على العالقات التعاقدية 
أشكال من الحماية القانونية ونذكر على سبيل المثال قوانين حماية المستهلك، وغيرها من قوانين الجيل 

يعية عالمية، منبثقة عن جملة من األوفاق الدولية التي رسخت لمفاهيم مغايرة الجديد متأثرة بحركة تشر
   للمبادئ الكالسيكية.  

 التعريف بالقانون التجاري المبحث الثاني:

 

القانونية التي  القانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص، يحوي مجموعة من القواعد 
تجار، وبهذا التحديد يعد القانون التجاري أضيق نطاقا من القانون تنظم األعمال واالنشطة التجارية وال

المدني الذي يعتبر الشريعة العامة التي تحكم العالقات ما بين األشخاص بغض النظر عن طبيعة 
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التي المعامالت أو األشخاص القائمين بها، فالقانون التجاري ينظم ويؤطر األنشطة واألعمال التجارية 
بين زبنائهم، وهو يعمل على تحديد  أولتجار سواء في عالقة التجار فيما بينهم تمارس من طرف ا
 .التزاماتهم وحقوقهم

ينظم كافة بهذه الصفة  لسائر فروع القانون الخاص، فهو المتيناألساس هو القانون المدني  وإذا كان   
المهنة التي يمارسونها  أوة بغض النظر عن طبيعة هذه العالق شخاصاألعمال واألنشطة التي يقوم بها األ

 الشريعة العامة لروابط األفراد. ووفق ذلك يشكل
  تهمالتجار سواء في عالق هامارسيالقانون التجاري األعمال واألنشطة التجارية التي  ذلك يؤطرفي مقابل  

لمختلف هم المترتبة عن مزاولتهم وحقوقهم بين زبنائهم، كما يعمل على تحديد التزامات أوفيما بينهم 
ية، وبهذا، يتميز القانون التجاري عن القانون المدني من حيت المضمون واألهداف التجار األنشطة
(، ويتميز بخصائص عن باقي فروع القانون الخاص األخرى تؤهله لالستقاللية األول المطلبوالنطاق)
(، مما انعكس على الثالث لبالمط(، والمنبثقة اساسا من المصادر التي ينبع منها )الثاني المطلبوالتميز)

                                                (.المطلب الرابعالنظريات التي تؤطر للعمل واألنشطة التجارية )

 المقصود بالتجارة والقانون التجاري: المطلب األول 
تجد ما يبررها تواجد القانون التجاري إلى جانب قواعد قانونية تعنى بالمبادالت غير التجارية 

في التداخل بين مبادالت مالية مرتبطة بالمعامالت االقتصادية، بحيث تخلق نوع من التمازج والتداخل 
بين القاعدة القانونية والعلوم االقتصادية، وهو ما يفسر بتوسع محتوى ونطاق القانون التجاري إلى قانون 

نشطة واألشخاص العاملين في دائرة األنشطة يؤطر كل المعامالت واأل األعمال بل إلى قانون اقتصادي
 .االقتصادية

إال أن هذا التداخل والتوسع للقانون التجاري ال يلغي خصوصية التجارة من حيث المدلول القانونية  
 واالقتصادية.

ول التجارة على المستوى القانوني يختلف عن المفهوم االقتصادي من الناحية اللغوية والداللية فمدل 
   Circulation et  المستهلكوفي االقتصاد تعني الوساطة في تداول الثروات بين المنتج  ةرالتجاف

Répartition de  Richesses  تستوعب يالقانون وفق المفهومالتجارة أما ، بغرض تحقيق الربح 
عها بين انتقال الثروات وتداولها وتوزي إلىباإلضافة والتداول،  عملية الوساطة أيالمفهوم االقتصادي 
تقديم المواد األولية إلى سلع قابلة لالستعمال واالستهالك، و عملية تحويل أيضاتشمل والمنتج والمستهلك، 

في لقانون التجاري، ألحكام اعمال تجارية تخضع أوهي  الخدمات كالتأمين، والنقل، والعمليات البنكية،
عمال أ ،وإجارة الخدمة والوظائف العامة مثل الفالحة والزراعة والمهن الحرة، األعمالباقي  حين تظل
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كما يشمل المفهوم القانون للتجاري تنظيم  ة،للقواعد العام أوما لقوانين خاصة تؤطرها إمدنية خاضعة 
 .اإلطار القانوني للمشتغلين بالتجارة

 نطاق القانون التجاري: المطلب الثاني

 

والذي يضم كل من التجارة  ي في مجموعهالنشاط االقتصاد هو ،للقانون التجاري ةالطبيعي البيئة
ن إ حيث، والصناعة والخدمات ويستثني بعض القطاعات من حيث المبدأ كالزراعة واالعمال الحرة

 األنشطةوال يؤطر كافة أوجه  ،ال ينظم كل الظواهر االقتصادية القانون التجاري في وضعه الراهن
ما عبر عنه المشرع المغربي  هوالتجارية والتجار و تحديد األعمال وإنما يقتصر فقط على ة،االقتصادي
باألعمال ينظم القواعد المتعلقة القانون التجاري  التجارة حيث نص بأن من مدونة األولىالمادة  من خالل

 . التجارية والتجار

لمعامالت التي تنشأ منظمة لالقواعد القانونية ال محددا فيالقانون التجاري يكون نطاق  وعليه،
 واألنشطة وهي المعامالت ،معينةوأنشطة معنويين نتيجة القيام بتصرفات  أوطبيعيين  شخاصأبين 

من حيث الحقوق وااللتزامات والبث في  كما يؤطر نشاط فئة اجتماعية هي فئة التجار التجارية،
 المنازعات الواقعة بمناسبة ممارستهم لألنشطة التجارية. 

ما نعرفه اليوم والذي حددته ظروف تاريخية واقتصادية، إال أن نطاق تدخل القانون التجاري ك
أصبح يتسع ليشمل قطاعات لم تكن ضمن النطاق الكالسيكي للقانون التجاري كالعقار والنشاط الحرفي 
مثال، وأمام اتساع رقعة المعامالت واالنشطة التجارية، أصبح القانون التجاري يشمل التجار وغير 

 ر تجار يستثمرون ويكتتبون في السندات واألسهم.التجار، بحيث نجد أفراد غي
لذلك، فقد أضحى من الضروري أن يتسع مجال والقانون التجاري ليشمل األنشطة والمعامالت  

االقتصادية في مجموعها، ويتحول القانون التجاري كما عرفناه إلى قانون اقتصادي يهتم باألنشطة 
تأطير بعض األنشطة واألعمال التجارية وحقوق  االقتصادية في مجموعها، وال يقتصر فقط على

 والتزامات التجار. 
 


