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 مصادر القانون التجاري: الفقرة الرابعة   
صادر منها   صادره عن أربعة م القانون التجاري، كغيره من فروع القانون الخاص ال تحيد م

شرع المغربي  ضاء والفقه(، غير أن الم سيري )الق شريع والعرف( ومنهما ما هو تف سمي )الت ما هو ر
سوخ  ضع في القانون التجاري المن شت  12عكس ما كان عليه الو عمل على تحديد وترتيب  1913غ

من م ت، والتي جاءت على صاايغة ارمر، وفت ترتيب  2القانون التجاري من خالل المادة مصااادر 
دقيت تمثل في القانون التجاري ثم العرف والعادات التجارية وفي غياب ذلك يمكن للقاضي أن يلجأ إلى 

رع المغربي ، ويكون المش قواعد القانون المدني ما لم تخالف قواعده المبادئ ارساسية للقانون التجاري
 بذلك قد ألزم المحكمة بالتقيد بالترتيب الذي تقدمه المادة الثانية والثالثة من مدونة التجارة.

سيرية     صادر التف سمية ولم يذكر الم صادر الر شار فقط إلى الم شرع المغربي قد أ وبذلك، يكون الم
ث، تعتبر االتفاقيات الدولية للقانون التجاري، كما أنه لم يذكر االتفاقيات الدولية بشااكل صااريي، حي

المصااادقة عليها من طرف المملكة المغربية جزء ال يتجزأ من القانون المغربي وعليه فهي تخضااع 
صنيف الذي حددته المادة الثانية من مدونة التجارة، أما اتفاقات ارطراف فال يمكن أن تخالف قاعدة  للت

   .أمرةقانونية 

 الرسمية للقانون التجاري : المصادرأوال
التشريع والعرف هما المصدران الرسميان للقانون التجاري حسب منطوت المادة الثانية، ويأتي  

التشريع في الدرجة ارولى، يليه العرف باعتباره مصدرا احتياطيا يلجأ إليه القاضي عند انتفاء نص 
 تشريعي.

 :التشريع -أ

والقواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية المختصة، يقصد بالتشريع مجمل النصوص 
يضاف إلى ذلك المعاهدات واالتفاقيات الدولية والتي أصبحت بموجب الدستور تسموا على التشريع 

 .عليهاالداخلي إن تمت المصادقة 
ليهما ويضم التشريع كل من القانون التجاري والقانون المدني )التشريع الداخلي( كما يضاف إ  

 المعاهدات الدولية الخاصة بالتجارة )التشريع الدولي(.
 : القانون التجاري -1

القانون التجاري المصدر ارول وارساسي للفصل في المنازعات التجارية، ويرجي على  يعتبر  
كافة القوانين ارخرى عند تزاحمها أو تعارضها مع نصوص القانون التجاري، وقد صدر أول قانون 

، إبان فترة الحماية الفرنسية واإلسبانية للمغرب، وقد استمد 1913غشت  12تجاري بالمغرب بتاريخ 
كامه من القانون الفرنسي وارلماني والسويسري، كما صدر ليتم تطبيقه على الفرنسيين وارجانب أح
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بالمغرب، وعمل على تأطير العالقات التجارية والصناعية التي تقوم بين ارجانب باإلضافة، إلى العالقات 
ا النوع من النزاعات أمام التجارية التي يكون المغاربة طرفا فيها إلى جانب ارجانب، وكان ينظر في هذ

المحاكم العصرية في منطقة الحماية الفرنسية، أما المحاكم ارهلية أو العادية فكانت تنظر في النزاعات 
التي تقع بين المغاربة المسلمين فقط ولم تكن المحاكم العادية أو ارهلية ملزمة بالتقيد بمقتضيات القوانين 

، بل كانت تطبت أحكام الشريعة اإلسالمية وبعض ارعراف التي  الجديدة الصادرة عن سلطات الحماية
ساريا في كافة أنحاء  1965كانت سائدة، قبل أن يصبي  القانون التجاري بمقتضى قانون التوحيد لسنة 

 وماي 13المتعلت بمدونة التجارة الصادر في  15-95المملكة المغربية، ليتم نسخه بمقتضى القانون رقم 
 . 1996أكتوبر  3بتاريخ  4418ر في الجريدة الرسمية عدد والمنشو 1996

 وضمت هذه المدونة خمسة كتب وزعت على الشكل التالي:  
 الكتاب ارول : التاجر 

 الكتاب الثاني: ارصل التجاري 

  الكتاب الثالث: ارورات التجارية 

  الكتاب الرابع: العقود التجارية 

 صعوبات المقاولة الكتاب الخامس: مساطر الوقاية ومعالجة 

 

 القانون المدني : -2
ال يقتصر التشريع كمصدر للقانون التجاري على القوانين التجارية والتشريعات الالحقة به )المراسيم    

والقرارات(، بل يضم أيضا القانون المدني باعتباره الشريعة العامة للقانون الخاص، وموطن القواعد 
ا يجعل من القانون العامة التي تحكم العالقات الخاصة فما لم يرد به نص خاص في قانون آخر، مم

المدني مرجعا احتياطيا للقانون التجاري يلجأ إليه القاضي في حالة غياب نص تجاري أو عرف أو عادة 
من م.ت، باإلضافة إلى أن القانون التجاري قد يحيل على مقتضيات القانون  2تجارية وفت منطوت المادة 

من القانون رقم   8كما نصت على ذلك المادة  المدني أو أن يجعل من القانون المدني يؤطر عالقة سابقة
المتعلت بشركات المساهمة، حيث نصت على أن العالقة التعاقدية بين المؤسسين لشركة   95-17

المساهمة تظل خاضعة لمقتضيات ت ل ع م إلى أن يتم تسجيل الشركة بالسجل التجاري، وهو التاريخ 
صبي بذلك خاضعة لمقتضيات قانون شركات المساهمة الذي تكتسب فيه الشركة الشخصية المعنوية، وت

والقانون التجاري، هذا باإلضافة إلى نصوص  تحيل صراحة على مقتضيات القانون المدني كإحالة 
من م ت على القواعد المنظمة  12م ت على القواعد المتعلقة بالرهن الحيازي، وإحالة المادة  337المادة 

ى الرغم من ذلك  فإن تطبيت قواعد القانون المدني في المادة التجارية لألهلية في مدونة ارسرة...وعل
يكون مشروطا بعدم مخالفته للبيئة التجارية والتي تقوم على السرعة واالئتمان، وعدم مجافاة النص 

 من  م.ت. 2المدني لروح التجارة والقوانين التجارية وهذا بصريي المادة 
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 يةالمعاهدات واالتفاقيات الدول- 3 

الطابع الدولي للتجارة والمعامالت التجارية أثر على مختلف التشريعات التجارية، لما تثيره من 
نزاعات على مستوى القوانين الواجبة التطبيت "تنازع القوانين أو تنازع االختصاص القضائي"، كل ذلك 

المعامالت التجارية وضمان جعل التفكير في سن وتوحيد قواعد القانون التجاري لبث الثقة والطمأنينة في 
استمراريتها، ولهذا الغرض فقد تم إتباع منهجيتين لتحقيت ذلك، ارولى عملت على سن قوانين موحدة 
ذات طابع دولي أو قوانين نموذجية بدال من القواعد الوطنية كما هو ارمر بالنسبة لدول االتحاد اروربي، 

ت، خصوصا أنها تتطلب دائما توافت ارطراف المتعاقدة، إال أن هذه الطريقة عرفت مجموعة من الصعوبا
 كما أنها قد تصطدم بنصوص داخلية أمرة مناقضة لالتفاقات الدولية.

في مقابل ذلك تم اعتماد منهجية ثانية بغية توحيد القانون التجاري فتتمثل في إصدار معاهدات دولية يتم 
هذه الوسيلة مطبقة في النقل الدولي للبضائع المصادقة عليها من طرف الدول لتصبي ملزمة، ونجد 

بواسطة السكك الحديدية، والمعاهدات المتعلقة بنقل الركاب، والمعاهدات الخاصة بالنقل الجوي الدولي.... 
، أو إصدار معاهدات دولية تنظم مجاالت معينة مثل اتفاقية فينا للبيع الدولي للبضائع التي أصدرتها 

 ارمم المتحدة.
االتفاقيات الدولية مصدرا من مصادر التشريع، وجزء من القانون الوطني  لها نفس القوة الملزمة وتعتبر 

للنص الصادر عن المشرع المغربي إذا تمت المصادقة عليها من طرف المشرع المغربي، كما نص 
ملزمة  ، وبهذا تكون االتفاقيات الدولية عند المصادقة عليها 2011على ذلك الدستور المغربي لسنة 

للقاضي وفي حالة التعارض تقدم االتفاقية الدولية على القانون الداخلي لسمو االتفاقية على التشريع 
الداخلي فور نشرها وفت تصدير الدستور المغربي الذي يعد جزء من دستور المملكة المغربية، كما أنها 

المتعلت  1913غشت  12من ظهير  13تكون كذلك في حالة اختيار أطراف العقد لمعاهدة ما وفت المادة 
 بالوضعية المدنية لألجانب في المغرب والتي تمني الحت رطراف العقد اختيار القانون الواجب التطبيت

. 

 العرف والعادة-ب 
اعتبر المشرع المغربي من خالل المادة الثانية من مدونة التجارية كل من العرف والعادة   

مصدران للقانون التجاري، يلجأ إليهما القاضي في غياب أو افتقار قواعد القانون التجاري للحل، 
   .بحيوية ومرونة العمل التجاري اوأحكامهما مقدمة على أحكام القانون المدني، الرتباطهم

 العرف التجاري -1
العرف التجاري هو مجموعة من القواعد التي درج التجار عليها فترة طويلة من الزمن)الركن  

المادي(، مع اعتقادهم بإلزامها وضرورة احترامها والتمسك بتطبيقها )الركن المعنوي(، والعرف 
قاضي عند خلو نصا تشريعيا التجاري، بهذا المعنى يعد مصدرا أساسيا يلي التشريع، التجاري يلجأ إليه ال
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، وإن كان العرف يتميز بالمرونة والمواكبة فان القاضي ملزم بالعلم والبحث  ينظم النزاع المعروض عليه
في مضمونه إليجاد الحل، وال يكلف الخصم بإثباته، بل على المحكمة أن تستنير بشهادة الغرف التجارية 

تفسير العرف وهو في ذلك مراقب من طرف محكمة النقض ، وللقاضي  أو الصناعية للوقوف على كنهه
على اعتبار أن العرف قاعدة قانونية، كما أن العرف ال يستند عليه إذا كان متعارضا مع النصوص 

 في المسائل يفصل"  من م.ت حيث نصت على انه 2القانون التجاري اآلمرة وذلك بموجب المادة 

قواعده مع  تتعارض التجارة أو بمقتضى القانون المدني ما لم بمقتضى قوانين وأعراف وعادات التجارية
وارمر على خالف ذلك إذا تعلت بمخالفة العرف للقانون المدني،  "،ارساسية للقانون التجاري المبادئ

فيجب ترجيي العرف على القانون المدني، وليس في ذلك تغليب للعرف على التشريع، بحيث أن ارمر 
حديدا لنطات تطبيت كل من القانون التجاري والقانون المدني، وأن  هذا ارخير ال ال يعدو أن يكون ت

يطبت إال إذا لم يوجد نص خاص في القانون التجاري، ووجود عرف تجاري معناه وجود قاعدة قانونية 
 من م ت، 2، وعليه، ال حاجة إلى تطبيت قواعد القانون المدني، وهذا ما حسمته المادة  تجارية خاصة

بمقتضى قوانين وأعراف وعادات التجارة أو بمقتضى  التجارية في المسائل يفصلحيث نصت على أنه، "
كما أن العرف يتميز عن  ."ارساسية للقانون التجاري المبادئقواعده مع  تتعارض القانون المدني ما لم

 التشريع بأنه مرن يواكب التطور الذي تعرفه المعامالت التجارية.  

العرف يأتي في المرتبة الثانية بعد التشريع من حيث القوة اإللزام، فإن العرف بهذا المعنى  ولما كان
يجب أن يتوفر على عنصر مادي متمثل في التكرار واالضطراد، ثم عنصر معنوي يتمثل في االعتقاد 

 بإلزامية الفعل أو العمل التجاري.
ام وعرف خاص وعرف محلي، فالعرف عرف دولي وعرف وطني ع إلىوالعرف بهذا المعنى ينقسم 

الدولي هو ما تعارف عليه التجار في التجارة الدولية، في حين يعتبر العرف الوطني العام انه يطبت في 
سائر أنحاء الوطن، أما العرف الخاص فيكون سائدا عند طائفة معينة من ارشخاص يزاولون نشاطا 

في منطقة جغرافية محددة. وانسجاما مع الخاص  تجاريا معين، في مقابل العرف المحلي الذي يسري
يقدم على العام فعند التعارض بين العرف العام والعرف الخاص يجب على القاضي ترجيي العرف 
الخاص على العرف العام، فإذا تعلت ارمر بنزاع يخص عقد تجاري دولي كان على القاضي أن يرجي 

كما يجب ترجيي العرف المحلي على العرف  -عامال -على العرف الوطني -الخاص –العرف الدولي 
  .من م ت 3الوطني إذا تعلت ارمر بمعامالت تجارية محلية وفت منطوت المادة 

  العادة  -2
غير مكتوبة توازي القاعدة التشريعية من حيث قوة اإللزام، فإن العادة  إذا كان العرف قاعدة قانونية

( دون أن يتوفر االعتقاد بإلزامها وضرورة احترامها الماديالعنصر قاعدة تواتر إتباعها بانتظام )
(، وتطبت على اعتبار أن إرادة ارفراد قد اتجهت ضمنيا إلى ارخذ بها، ولذلك تسمى العنصر المعنوي)
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العادة االتفاقية، كما يجوز لألطراف استبعادها. ويشترط في العادة أن تكون عامة وغالبة وفت منطوت 
 وال يصي التمسك بالعادة إال. يجب على من يتمسك بالعادة أن يثبت وجودها ل.ع.م"من ت. 476الفصل 

إال أن عمومية وغالبية  ."ةإذا كانت عامة أو غالبة، ولم تكن فيها مخالفة للنظام العام وال لألخالت الحميد
معينة أو سوت أو العادة ال تعني شموليتها لكافة ارقاليم، وإنما فقط لمنطقة معينة أو مدينة أو جهة 

 . معامالت تجارية معينة

والعادة بهذا المعني تعتبر عرفا ناقصا وتختلف عن العرف اختالفا جوهريا، فالعرف قاعدة قانونية 
تستمد قوتها اإللزامية من الجماعة، أما العادة فتستمد قوتها اإللزامية من إرادة ارطراف على اعتبار أن 

 .إرادة ارطراف على تضمينها في العقدالعادات شروط ضمنية اتجهت 

 ويترتب على هذا االختالف:

افتراض علم القاضي بالعرف وتطبيقه من تلقاء نفسه وال يكلف ارطراف بإثباته، بل يخضع أوال:  
القاضي لرقابة محكمة النقض في إعماله وتطبيقه للعرف التجاري باعتباره قاعدة قانونيه كما يسوغ 

 .بالخبراء في المجال التجاري لالطالع على مضمون العرفللقاضي االستعانة 

ال يفترض في القاضي العلم بالعادة بل يجب على من يتمسك بها أن يثبت ويقيم الدليل  :ثانيا  
م  334على وجودها، ويكون ذلك بكافة وسائل اإلثبات لتعلت ارمر بمواد تجارية وفت منطوت المادة 

التقديرية الواسعة في ارخذ بالعادة من عدمه على اعتبار أن ارمر يتعلت ت، ويكون للقاضي السلطة 
بشروط ضمنية في العقد وهي من قبيل تفسير العقود، وال يكون القاضي في ذلك مراقبا من طرف محكمة 

 . النقض مادام ارمر يتعلت بمسألة واقع

  التفسيرية للقانون التجاري ثانيا: المصادر

إذا كان القاضي حر في قضائه، فهو ال ينشئ قواعد قانونية، وإنما يطبت القواعد القانونية 
الصادرة عن المشرع وهو في ذلك مراقب من طرف محكمة النقض، ورجل تطبيقها يعمل القضاء على 

  (.بوالفقهية ) )أ(تفسير النصوص القانونية وقد يستأنس باالجتهادات القضائية 

 القضائي االجتهاد -أ 
تتجلى أهمية االجتهادات القضائية كمصدر تفسيري واستئناسي يستعين به القاضي لتفسير 

القانونية إما لغموض النص، أو لفراغ تشريعي يتجلى في عدم مواكبة القاعدة القانونية  صالنصو
للتطورات التقنية أو العلمية أو التجارية التي تؤثر على المبادالت التجارية من حيث النشأة واآلثار، ذلك 

، وحماية ارقلية أن عدة نظريات مصدرها القضاء ونخص بالذكر الشركة الفعلية، ونظرية ارمر الظاهر
 .  من تعسف ارغلبية في شركة المساهمة...
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وبهذا، يجوز للقاضي أن يسترشد باالجتهادات القضائية على سبيل االستئناس فتكون للقرارات الصادرة 
احترام ما  إلىعن محكمة النقض، منزلة أدبية خاصة تدفع قضاة محكمة االستئناف والمحكمة االبتدائية 

 ارات محكمة النقض، من دون أن تكون ملزمة للقاضي. استقرت عليه قر

 الفقه  -ب 
إذا كان القاضي حر في أحكامه ومراقبا في نفس الوقت من قبل محكمة النقض باعتبارها محكمة 
قانون، فإن القاضي يحتاج لفهم وتفسير النصوص الغامضة أو المبهمة، ورجل ذلك فهو يستعين إما 

بالفقه المتخصص الذي دأب على تحليل النصوص القانونية،  إلىمر بنا، أو باالجتهادات القضائية كما 
ارحكام وتعليلها،  صومقارنتها بالتوجهات الفقهية والقضائية والنظم القانونية، لتكييف الوقائع واستخال

 مرتبة اإللزام بالنسبة للقاضي.  إلىوهو بذلك قد يستقي منها التفسيرات دون أن ترقى 

 الولوج إلى العدالة التجارية : مسةالفقرة الخا

 إحداث المحاكم التجارية أوال:
التي المحاكم  تألفتو 95-53بمقتضى القانون  1997تم إحداث المحاكم التجارية بالمغرب منذ 

و 1وفت المادة خصها المشرع بالنظر في القضايا التجارية من محاكم تجارية ومحاكم استئناف تجارية 
 : من 4و3و 2

  من:المحاكم التجارية تتكون  -1

 رئيس ونواب للرئيس وقضاة -

  نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب أو عدة نواب -

 كتابة ضبط وكتابة للنيابة العامة. -

لكل غرفة أن  ويجوز ،عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليها وتتكون المحاكم التجارية من
 عروضة على المحكمة.وتحكم في القضايا الم ثتب

     التنفيذ. يعين رئيس المحكمة التجارية باقتراح من الجمعية العمومية قاضيا مكلفا بمتابعة إجراءات

 : تتكون منمحكمة االستئناف التجارية  -2

  رئيس أول ورؤساء غرف ومستشارين -

  نيابة عامة تتكون من وكيل عام للملك ونواب له-
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 للنيابة العامة.كتابة ضبط وكتابة  -

 ىالدعاو وفت نوعمحكمة االستئناف التجارية إلى عدة غرف  كما نص المشرع على إمكانية تقسيم
، على لكل غرفة أن تبحث وتحكم في القضايا المعروضة على المحكمة يجوز كماالقضايا المعروضة، و

ثالث  شكلة منكامها وهي متعقد المحاكم التجارية ومحاكم االستئناف التجارية جلساتها وتصدر أحأن 
   .قضاة من بينهم رئيس، يساعدهم كاتب ضبط ما لم ينص القانون على خالف ذلك

 . االختصاص النوعي للمحاكم التجارية: ثانيا  

خص المشرع المغربي المحاكم التجارية بالنظر في جملة من الدعاوى، فمن حيث النوع تعرض  
، الدعاوى المتعلقة بالعقود التجاريةمن القانون المنظم للمحاكم وهي  5عليها، وفت ما نصت عليه المادة 

، المتعلقة بارورات التجارية لقضاياا، والدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجاريةو
ة، كما استثنت النزاعات المتعلقة بارصول التجاريو ةالنزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجاريو

، في حين أتاح المشرع لألطراف امكانية قضايا حوادث السير ن اختصاصها المحاكم التجاريةم 6المادة 
 في المنازعات المختلطة 5ر ما نصت عليه المادة إسناد االختصاص النوعي للمحاكم التجارية في غي

 فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر. بين التاجر وغير التاجر

وفت أحكام  والوساطة يجور لألطراف االتفات على عرض النزاعات المبينة أعاله على مسطرة التحكيمو
 مدنيةمن قانون المسطرة ال 327-70لي إ 306 من الفصول

 االختصاص القيمي للمحاكم التجارية : ثالثا
جعل المشرع من القيمة المالية أساس اختصاص المحاكم التجارية، وذلك بالتنصيص على أن  

درهم، كما تختص بالنظر في  20.000ظر في الطلبات ارصلية التي تتجاوز قيمتها تن ،المحاكم التجارية
 . المقاصة مهما كانت قيمتهاجميع الطلبات المقابلة أو طلبات 

 االختصاص المحلي للمحاكم التجارية  :  رابعا 

 10وفت المادة  يكون االختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه 
إذا لم يكن لهذا ارخير موطن في المغرب، المحدث للمحاكم التجارية، ف 95-53من القانون رقم  11و

إذا لم يكن االقامة، في المقابل  على محل إقامة به، كان االختصاص لمحكمة هذا محلولكنه يتوفر 
للمدعى عليه موطن وال محل إقامة بالمغرب، أمكن مقاضاته أماام محكماة موطن أو محل إقااماة 

إذا تعدد المدعى عليهم، أمكن للمدعي أن يختار محكمة ، والمدعي أو واحاد منهم في حاالة تعددهم
من قاانون المسطرة المدنية، ترفع  28استثناء من أحكام الفصل ، وأو محل إقامة أي واحد منهم موطن

 الدعاوى:
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 ،فيما يتعلت بالشركات، إلى المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة أو فرعها - 

ر الرئيسية صعوبات المقاولة، إلى المحكمة التجارية التابعة لها مؤسسة التاجبمعالجة فيما يتعلت  - 
 .أو المقر االجتماعي للشركة

فيما يخص اإلجراءات التحفظية، إلى المحكمة التجارية التي يوجد بدائرتها موضوع هذه  - 
  اإلجراءات.

، مع مراعاة يمكن لألطراف في جميع ارحوال أن يتفقوا كتابة على اختيار المحكمة التجارية المختصةو
بتدابير حماية المستهلك، والذي يعتبر ان االختصاص المحلي يكون  المتعلت 31-08احكام القانون رقم 

ترفع الدعوى أمام و .من نفس القانون 249لموطن المستهلك في عقود االستهالك وفت منطوت المادة 
   .المحكمة التجارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيئة من هيئاات المحامين بالمغرب

 .نظرية التاجر والنشاط التجاري في التشريع التجاري المغربيأساس : الفقرة السادسة 
يتضمن القانون التجاري قواعد تهدف إلى تنظيم المعامالت الناشئة  ة،بوصفه قانونا ينظم ارنشطة التجاري

وفرض مجموعة من االلتزامات على كل  ،عن مزاولة ارنشطة التجارية، وأخرى تنظم الحرف التجارية
اعتبره قانونا من بين  ،تجاريا، إال أن الفقه اختلف حول أساس القانون التجاري من يمارس نشاطا

 او طائفة تسري قواعده على فئة ،اعتبره قانونا شخصيامن و بين  ،موضوعيا ينظم ارعمال التجارية
والنظرية  (،أوال) انقسم الفقه إلى نظريتين هما النظرية الموضوعية المادية هكذا،و، محددة وهم التجار

 . (ثانيا)الشخصية الذاتية في تفسير أساس القانون التجاري

 Conception Subjective  :النظرية الشخصية أو الذاتية: أوال  

، القانون التجاريب والمخاطب ساسار هو التاجر الفقه الذي تبنى النظرية الشخصية اعتبر أن  
إال على فئة معينة من ارشخاص هم  القانون التجاري ال ينطبتوهو محور هذا القانون، وبناء عليه، 

 .تجارية أعماالزاولوا حكامه ولو بأ مخاطبين ليسواف همأما غير ،التجار

 ،المهنعدد من  وليس قانون مهنة معينة أو التجار التوجه قانونوفت هذا  يكون القانون التجار هكذا،و 
وتجد هذه النظرية جذورها في نظام الطوائف الذي كان سائدا في فرنسا قبل الثورة بحيث كان التقنيين 
التجاري طائفيا ويهم فئة محددة وهم التجار وال يهم وال يخضع له غيرهم، وقد تم تبنى هذه النظرية كل 

 .1942لسنة  السويسري وااليطالي، و1897ارلماني لسنة القانون من قبل 
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 Objective Conception المادية: النظرية الموضوعية أو : ثانيا 
بغض النظر عن الشخص الذي  ،محور القانون التجاريي العمل التجار وفت النظرية الموضوعية، يعد 

 .تاجريقوم به، سواء كان تاجر أو غير 

االعمال أساسا  ، وينظمالتجارية قانون ارعمالهو النظرية هذه القانون التجاري حسب ف ى ذلك،علبناء و 
ثانوية، فأحكامه تسري على العمل  وأالحرفة التجارية إال بصفة تبعية  ظم وال يؤطروال ينالتجارية، 

، أكان تاجرا أم غير تاجر، فالعمل التجاري هو مناط تطبيت التجاري بغض النظر عن الشخص القائم به
هذه النظرية بعد الثورة الفرنسية التي قامت على المساواة  يالتقنين الفرنس قد اعتنتو ، القانون التجاري

التي كانت مؤسسة على نظام الطوائف ومنها طبقة التجار أو الطوائف الحرفية،  الطبقية والفئوية وإلغاء 
 Leفعمل المشرع الفرنسي بعد الثورة على تبني النظرية الموضوعية بإصداره قانون لشابليه )

Chapelier)  جعل من العمل ف ، حيث، عمل على الغاء نظام الطوائف في المجال التجاري،1791لسنة
التجاري أساس التشريع التجاري، للقطع مع نظام الطوائف التجارية التي كانت تميز المجتمع الفرنسي 
قبل الثورة، فأصبي بإمكان كل شخص القيام بأي عمل تجاري، فإذا قام به خضع للتقنين التجاري بغض 

 . 1807 عن مهنته، وهو ما تكرس من خالل القانون التجاري الصادر بتاريخ النظر 

        موقف المشرع المغربي من النظريتين -ثالثا
 ، نجد أن3و2و1وخاصة المواد  1913بالرجوع لمقتضيات القانون التجاري المنسوخ لسنة 

، أسس القانون المنسوخ بالتشريع الفرنسي القائم على النظرية الموضوعية هتأثرا منالمشرع المغربي 
مجموعة من على تحديد ، حيت عمل ساسبارعلى النظرية الموضوعية أو نظرية ارعمال التجارية 

ف تلك ارعمال سببا اجعل من احتركل من زاولها واتخذها مهنة معتادة فهو تاجر، كما  ارعمال واعتبر
بعض الفقه ، وبعد الوقوف عند أراء الحالية التجارة مدونةأن  نجدفي مقابل . فة التجاريةالصإلسباغ 

النظرية الشخصية مبررا ذلك باعتماده على النشاط  ىتبن 15-95القانون اعتبار أن  المغربي الذي
، في مقابل  من مدونة التجارة 11و 8و 7و 6 دواعلى الم ستناداوبالتالي على مفهوم المقاولة ا ،التجاري

زاوج بين النظريتين من خالل تحديد بعض ارنشطة  ذلك، اعتبر البعض ارخر بأن المشرع المغربي
التجارية وربطها باالحتراف أو االعتياد الكتساب الصفة التجارية، فاكتساب الصفة التجارية ال يتأتى إال 

الصفة تنتقل من النشاط إلى  من خالل ممارسة نشاط تجاري إما بشكل اعتيادي أو احترافي، أي أن
 .  الممارس شريطة توفر االحتراف أو االعتياد

لمغربي، وإن كان قد رجي كفة النظرية الشخصية وفت المواد السالفة الذكر، إال أننا نعتقد أن المشرع ا
بتبنيه مفهوم النشاط التجاري كبديل عن العمل التجاري، فهو لم يستغني عن النظرية الموضوعية 
بمزاوجته بين النظريتين، وهو ما تؤكده المادة ارولى من مدونة التجارة والتي تنص على أن هذا القانون 
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االحتراف من  أو، باإلضافة إلى التركيز على االعتياد م القواعد المتعلقة بارعمال التجارية والتجارينظ
من م ت أكثر من النشاط التجاري، وربط إسباغ الصفة التجارية ليس فقط بمزاولة  7و 6خالل المواد 

ف أو االعتياد لهذه ارنشطة التجارية التي جاءت على سبيل المثال ال الحصر، بل من خالل االحترا
م ت، كما أن بصمات النظرية الموضوعية الزالت قائمة  8ارنشطة أو ما يشابهها وفت منطوت المادة 

من م ت،  ومعالجته لألعمال  9أيضا من خالل ارخذ بارعمال التجارية الشكلية وفت منطوت المادة 
    . التجارية المختلطة
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