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 تاجر وحقوقهلل االلتزامات المهنية
 االلتزامات المهنية للتاجر

 ة على سبيل االعتياد أو االحترافيتجارلألنشطة ال مارسمعلى الشخص ال تاجر صفةال إسباع
في  يةمرحلة أول تعدالغاية التي يسعى إليها المشرع بل  دال تع من م ت، 8و 7و 6 وادالممنطوق  وفق

وغيرها من القوانين المؤطرة  تحديد األشخاص المخاطبين باألحكام المنصوص عليها في مدونة التجارة
ار أو إقر مواجهة التاجر أو الغير من المتعاملين معه فيسواء  آثار عن ذلك رتبتيل، للنشاط التجاري

 .الحقوق وااللتزامات

فاآلثار المترتبة عن اكتساب صفة تاجر تتمثل في خضوع التاجر للواجبات المهنية المتعلقة  وعليه، 
 إلىوالمحافظة على المراسالت باإلضافة  (، ومسك المحاسباتالمبحث األول) السجل التجاريبد يقيتبال

ار األنشطة المدنية التي يقوم بها تجارية اعتبو(، المبحث الثاني)فتح حساب بنكي إلغراض تجارية 
    .المعامالت التجارية بين التجار فيما بينهم أو غير التجارب سواء تعلق األمربالتبعية 

 التقييد بالسجل التجاري

 

أن التزام  إاليعد التقييد بالسجل التجاري إجراء إلزاميا تحت طائلة جزاءات حددها المشرع، 
وفق ما نصت عليه   مدونة التجارة المغربية من خالل الباب الثاني من  جر بالقيد في السجل التجاريالتا

الكتاب األول ال يعني اكتساب الصفة التجارية بشكل تلقائي وبمجرد القيد، بل اعتبره المشرع مجرد 
نقف من خالل هذا  قرينة، مما يمنح إمكانية إثبات عكس ذلك بكل وسائل اإلثبات، لذلك، ارتأينا أن

(، األولالمطلب متعلق باألحكام العامة للقيد في السجل التجاري ) األولالمبحث على محورين أساسين، 
 (.  المطلب الثانيثم الوقوف عند اآلثار القانونية المترتبة عن القيد أو عدم القيد في السجل التجاري )

 األحكام العامة للسجل التجاري: المطلب األول

 

   أشخاص ذاتيين واعتباريين-كان القيد بالسجل التجاري ملزم لكل ممارس لألنشطة التجارية إذا 
من م ت، باستثناء المقاول الذاتي الذي أعفاه المشرع المغربي من التسجيل  37وفق منطوق المادة 

يل بالسجل ، في مقابل ذلك ألزمه بالتسج 114.13من القانون رقم  2بالسجل التجاري وفق منطوق المادة 
من نفس القانون، فالتسجيل بالسجل التجاري على الرغم  5الوطني للمقاول الذاتي وفق منطوق المادة 

 إثباتمن م ت، يظل مجرد قرينة على مزاولة النشاط التجاري يمكن  37من إلزاميته وفق منطوق المادة 
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القيد بالسجل التجاري، وللوقوف خالفها، فإسباغ صفة تاجر غير مرتبطة بشكل ميكانيكي بالقيد أو عدم 
)الفقرة  عند أهم األحكام العامة المتعلقة بالسجل التجاري ارتأينا أن نقسم هذا المطلب إلى الفقرات التالية

(، ثم األشخاص الفقرة الثانية( سنتناول فيها ماهية السجل التجاري، لنقف عند أهدافه ووظائفه )األولى
فأنواع السجل التجاري التي نظمها المشرع المغرب )الفقرة الرابعة( الثة(، )الفقرة الثالمخاطبين بأحكامه 

 الفقرة الخامسة(.    ) لنختم بآليات التسجيل بالسجل التجاري

 .ماهية السجل التجاري: الفقرة األولى
إلى مفهوم السجل التجاري والسجل التجاري  أوالالوقوف عند الماهية يحتم علينا التطرق 

 . ثانياتحليل خصوصيات السجل التجاري  مث ،إلكتروني

 لكترونياوالسجل التجاري  مفهوم السجل التجاري: أوال

 
وتنظمها في المغرب  واالستعالم تمسكهاالسجل التجاري أداة رسمية أو مؤسسة إدارية للشهر  

 ت،من م  28و 27 وفق منطوق الموادكتابة الضبط في المحاكم المختصة بالنسبة للسجالت المحلية 
عمل على ، ي م ت 31المادة وفق  واإلدارة التابعة لوزارة التجارة والصناعة بالنسبة للسجل المركزي

 تسجيل وتقييد التجار والشركات التجارية والبيانات المتعلقة بهم قصد اطالع الغير على أحوالهم التجارية
أو  اط التجاري الذي يشتغل فيهوالنش ،الشخصية، كما تمكن الغير من معرفة المركز القانوني للتاجرو

واألصل التجاري الذي  ،والعالمات التجارية التي يستغلونها المسجلة باسمهموبراءات االختراع  يمارسه
الممنوح للقاصر  الترشيد وأأهليتهم ونظام زواجهم واإلذن  نالغير ع عالم، بغرض إأو يسيرونه يملكونه

 16المادة  الذي يمارس نشاطا تجاريا بالمغرب جنبياأل من م ت، أو 13للمغربي وفق منطوق المادة 
كل فروعها ووومسيريها الشركة ورأسمالها  واسم، والعالمات التجارية والشكل القانوني للشركة من م ت

من م.ت، والسجل التجاري وفق هذا  43و 42وفق المواد  ما يتعلق بالنشاط التجاري أو شخص التاجر
، غير أن المشرع المغربي أحدث منصة الكترونية بموجب  خصائص واآلثارالمفهوم يتميز بجملة من ال

المتعلق بإحداث المقاوالت بطريقة الكترونية، أوكل إليها صالحية تسجيل وتخزين  88.17القانون 
المعلومات المرتبطة بالسجل التجاري المحلي والسجل التجاري المركزي، وهي منصة إلكترونية يتولى 

للملكية الصناعية والتجارية تدبيرها واستغاللها ومسك قاعدة بياناتها لحساب الدولة،  المكتب المغربي
سماها المشرع  بالمنصة اإللكترونية إلحداث المقاوالت بطريقة إلكترونية، حيث يعد السجل التجاري 

لسجل منصة إلكترونية الستقبال طلبات التسجيل والقيد أو التشطيب با 88.17إلكتروني وفق القانون
التجاري إلكترونيا ألجل تسهيل التقييدات في السجل التجاري، وهي منصة إلكترونية تدبر من قبل المكتب 
المغربي للملكية الصناعية وتتوفر هذه المنصة على نافدة خاصة بالسجل التجاري المحلي، ونافدة 
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تابة ضبط المحكمة مخصصة لسجل التجاري المركزي، بينما يمسك السجل التجاري المحلي من قبل ك
هو من يراقب مسك  األخيرالمختصة تحت اشراف من رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرف هذا 

من م ت،  أما  28السجل التجاري المحلي على مستوى المعلومات والشكليات المدلى بها وفق المادة 
اعية والتجارية وفق منطوق السجل التجاري المركزي فهو يمسك من قبل المكتب المغربي للملكية الصن

 من م ت.  31المادة 

 خصائص القيد بالسجل التجاري : ثانيا 
اعتباري   يمارس  أوالقيد بالسجل التجاري إجراء إلزامي وإجباري ملزم لكل شخص ذاتي    

و  62من م ت، تحث طائلة جزاءات مدنية أو جنائية وفق المواد  37نشاطا تجاريا وفق منطوق المادة 
المتعلق بالمقاول  114.13من القانون رقم  2أن المشرع المغربي وفق منطوق المادة  إالن م ت، م 64

أعفي المقاول الذاتي من إلزامية التقييد بالسجل التجاري واستعاض عن ذلك بإلزامية التسجيل   الذاتي
مسك ويسير من ، وهو سجل وطني ي114.13من القانون  5بالسجل الوطني للمقاول الذاتي وفق المادة 

 . من القانون المتعلق بالمقاول الذاتي 11قبل بريد المغرب وفق المادة 

 مااألولي، أ تعني التسجيل والتقييدات، فاألولى ميز المشرع المغربي بين مصطلحي التسجيالتوقد 
قانوني  أو إثر وقوع طارئ واقعي تطلق على التعديالت التي يتم إدخالها على البيانات المسجلةفالتقييدات 

التصفية  أووكالة أو صدور حكم قضائي بالتسوية  أوإغالق فرع  أوفتح  أوكالوفاة أوحل الشركة 
إدخال تعديالت  إلى، وتروم عل العموم  تسجيل براءة اختراع... أوتجاري  أصلاكتساب  أوالقضائية 

ن التقييدات كمصطلح عام إي ف، وبالتالبغية حماية األغيار ونزاهة المعامالت وفق إجراءات وأجال محددة
 .  ت. م 36 وفق منطوق المادة  المعدلة والتشطيبات والتقييداتتشمل التسجيالت 

 السجل التجاري اف وآثارأهد الفقرة الثانية:
يهدف إلى توسيع دائرة الثقة واالئتمان  ،السجل التجاري باعتباره أداة للشهر واإلعالم واإلخبار     

في  جسدةدعم وتكريس مجموعة من الوظائف المنوطة به والمعلى  ، ويعملتجاربين التجار وغير ال
(، وكذلك القيام بوظيفة ثانيا(، ثم افتراض اكتساب الصفة التجارية وهي وظيفة قانونية )أوالاإلخبار )

 (. ثالثاإحصائية واقتصادية )

 الوظيفة اإلخبارية : أوال
 صشخ»المركزي جل البيانات الخاصة بالتجار يضم السجل التجاري المحلي والسجل التجاري 

مجموعة  أواعتباري  أوالتجاري الممارس من قبل كل شخص ذاتي  طاالنشذاتي" والتي تهم  أواعتباري 
الشخص الذاتي، جنسيته اسمه  أوذات نفع اقتصادي، فيحتوي السجل التجاري على كل من اسم الشركة، 
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األمر بالنسبة للشخص االعتباري، فيحتوي السجل التجاري  وكل البيانات الشخصية المتعلقة به، نفس
على المعلومات المتعلقة بشكل الشركة "شركة أشخاص أم شركة أموال" وأسماء الشركاء، وفروع الشركة، 

التجاري، وبراءات االختراع المستغلة من قبل التاجر،  األصلوالعالمات التجارية، واألسماء التجارية، و
الترشيد الممنوح للقاصر  أوالتي يتوفر عليها التاجر، كما يتضمن التقييد باإلذن بالتجارة وعقود االمتياز 

من م ت، وبهذا، يشكل السجل التجاري المحلي السجل التجاري المركزي  قاعدة  13وفق منطوق المادة 
لمتعامل مع ، مما يمكن ا الغير عن وضعية التاجر المهنية والشخصيةللبيانات ووسيلة إلعالم وإخبار 

مستخرج مشهود  أوخالل معامالته، وله أن يحصل على نسخة  أوالتاجر من االطالع على البيانات قبل 
تم التشطيب  أوشهادة تثبت عدم وجود قيد  أوبصحته للمعلومات المتضمنة في السجل التجاري المحلي، 

حكمة بالنسبة للسجل المحلي بالسجل التجاري المحلي، ويتم اإلشهاد على ذلك من لدن كتابة ضبط الم
ويتم االطالع عليه من خالل  عمومييعتبر المركزي  السجلمن م ت، كما أن  29وفق منطوق المادة 

مستخرج مشهود  كما يمكن الحصول على المنصة اإللكترونية إلحداث المقاوالت بطريقة إلكترونية
 .    من م ت 33منطوق المادة  بصحته من لدن المكتب المغربة للملكية الصناعة والتجارية وفق

 الوظيفة القانونية: ثانيا
يترتب عن القيد بالسجل التجاري جملة من اآلثار القانونية المنشئة للحقوق والمرتبة اللتزامات، 

والتي تنص  من م ت 59و 58منطوق المواد  وفق افتراض اكتساب صفة تاجروالمتجسدة خاصة في 
مسجل في السجل التجاري اكتساب صفة تاجر، مع  اعتباريأو  ذاتييفترض في كل شخص " على انه

"، مما يعني أن القيد في السجل التجاري يعتبر دليل على ما يترتب عنها من نتائج ما لم يثبت خالف ذلك
ممارسة الشخص للنشاط التجاري يمكن إقامة البينة على خالفه، حيث إن، التسجيل ال يعد حجة قاطعة 

لنشاط التجاري، في مقابل ذلك، ال يمكن لكل شخص ملزم بالقيد في السجل على مزاولة الشخص ل
التجاري أن يواجه الغير بالصفة التجارية ويستفيد من امتيازات التجار قبل قيامه بإجراءات القيد في 

االحتراف، ومع ذلك يظل خاضعا  أوالسجل التجاري ولو كان يزاول النشاط التجاري على سبيل االعتياد 
من م ت، كما يحق للغير التمسك في  59ع االلتزامات المترتبة عن هذه الصفة وفق منطوق المادة لجمي

 .  مواجهته بصفته التجارية ولو لم يكن مقيد بالسجل التجاري وله أن يثبت ذلك بجميع وسائل اإلثبات

ي حياة الشركة، حيث بالنسبة للشركات التجارية، فإن القيد بالسجل التجاري يعتبر مرحلة أساسية ف ماأ 
من  2إن، الشركة تكتسب الشخصية المعنوية من تاريخ تقييدها في السجل التجاري وفق منطوق المواد 

المتعلق بشركات التضامن والتوصية البسيطة والتوصية باألسهم والمسؤولية المحدودة،  5.96القانون رقم 
شركة المحاصة  إالال تستثنى من هذه القاعدة المتعلق بشركة المساهمة، و 17.95من القانون  7والمادة 

علم الغير بها،  وال تكتسب الشخصية االعتبارية وال  إلىبين الشركاء وال ترمي  إالوالتي ال وجود لها 
  .5.96من القانون رقم  88تخضع للقيد بالسجل التجاري وال ألي إجراءات الشهر، وفق منطوق المادة 
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 القتصاديةااإلحصائية و الوظيفة ثالثا:
باإلضافة إلى الدور اإلخباري والقانوني الذي يقوم به السجل التجاري، فإن السجل فالسجل  

 لمقاولةواتاجر لاالقتصادية ل وضعيةوتشخيص ال التجاري يوفر قاعدة للبيانات التي تمكن من إحصاء
قتصاد في بلد معين، عن اال ةومن خاللها على الوضعية االقتصادية للبلد، فهو يتيح للجهات المسؤول

مراكز القوة، على اعتبار أن السجل  أووللباحثين في المجال االقتصادي امكانية تحديد مراكز االختالل 
التجاري المحلي والمركزي يعطي صورة واقعية عن عدد الشركات وأنواعها، وعدد األشخاص الذين 

األفراد، وعدد براءات  أوقبل الشركات  المزاولة من األنشطةيمارسون االنشطة التجارية، ونوع وطبيعة 
االختراع المسجلة، وطبيعة التجارة وقوتها وهشاشتها، وعليه، يوفر السجل التجاري قاعدة من البيانات 

والباحثين إمكانية تشخيص الوضعية االقتصادية  ةتعكس الوضعية االقتصادية، مما يتيح للجهات المسؤولي
 علمية وعملية لتفادي االختالالت االقتصادية. تاستراتيجيا ودراستها، ثم توجيهه من خالل وضع

 رينظيم السجل التجاالفقرة الثالثة: ت

وذلك بتحديد  م ت،من  78إلى  27نظم المشرع المغربي السجل التجاري من خالل المواد 
من اختصاص  وسجل مركزي (،أواليشرف عليها القضاء ) سجالت محلية نوعين من السجالت،

سجل تجاري إلكتروني، تمسك من خالله السجالت (، وقد عمل المشرع المغربي على احداث انياثاإلدارة)
 ري المركزي، عبر منصة اإللكترونية.التجارية المحلية والسجل التجا

 المحليالتجاري  السجل: أوال

 

اشراف تحث  المختصة، من طرف كتابة ضبط المحكمة ألية قانونية، تمسك المحلي  التجاري السجل     
التجاري ويتوفر السجل  ، كل سنةوالمعين لهذا الغرض من طرفه  المكلفرئيس المحكمة أو القاضي 

ملخص البيانات المصرح بها  يضم( 5النموذج رقم )السجل الترتيب ى نوعين من السجالتالمحلي عل
 (التفصيلي أوي الثاني يسمي بالسجل التحليل لسجلوا ،من المرسوم التطبيقي 8المادة وفق ما تفتضيه 

ويتضمن البيانات المصرح بها بشكل مفصل، ويتكون من مجموعتين تخصص إحداهما ( 6النموذج رقم 
وفق ما  األولى زوجية والثانية فردية أرقاموتكون  عتباريين،واألخرى لألشخاص اال الذاتيين لألشخاص

 . التجاري المتعلق بالسجل من المرسوم التطبيقي 9المادة  تضمنته

 inscriptions أو التقييدات المعدلة les immatriculations التقييدات يتم تسجيل كلو 

 modificatives التشطيبات أو les radiations  التجار أشخاص ذاتيين أو التي تباشر فيه من طرف
ر مقالأو  لشخص الذاتي،التي يوجد بها المركز الرئيسي لالمختصة  كتابة ضبط المحكمةلدى  اعتباريين



 سف التبريو ذ                                                    ثامنة لااضرة المح                 محاضرات في القانون التجاري   

7 
 

من م ت، ويتم التسجيل  39و  30بالنسبة للشخص االعتباري، وفق منطوق المواد شركة االجتماعي لل
، لكتابة الضبط المحكمة  الزاميا بطريقة الكترونية من خالل النافدة المخصصة في المنصة االلكترونية

بالسجل  تسجيلال كما أن االجتماعي للشركة،التي يقع بدائرتها نفود المركز الرئيسي للتاجر أو المقر 
التجاري اإللكتروني ال يمكن أن يتم  إال بناء على طلب من قبل التاجر الشخص الذاتي أو طلب من 

إال من  شركة يجوز طلب تسجيل الكما وكيله الذي يتوفر على وكالة كتابية ترفق وجوبا بهذا الطلب، 
بمؤسسة عامة أو فرع أو  األمر وإذا تعلق ،ييرقبل المسيرين أو أعضاء أجهزة اإلدارة أو التدبير أو التس

 من م ت. 38وفق منطوق المادة  المدير وكالة أو ممثلية تجارية، فمن قبل

 أومحكمة كما يمكن للسلطة القضائية المخول لها اإلشراف على السجل التجاري الممثلة في رئيس ال
 أوغير صحيحة المصرح بها  أومدلى الأن المعلومات لها  تبين كل طلب رفضعين من قبله القاضي الم

بحيث نصت  ،غ النيابة العامة بذلكيلتم اإلدالء بها بسوء نية، وتعمل السلطة القضائية على تب أومزورة، 
  بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة تتراوح بين  يعاقب” على تجريم مثل هذه األفعال من م ت 64المادة 

عقوبتين فقط كل من أدلى بسوء نية ببيان غير صحيح قصد درهم أو بإحدى هاتين ال 50.000و 1000
بالنسبة للمقاول الذاتي، فهو معفى من التقييد بالسجل التجاري وفق  ما". أتسجيله أو تقييده بالسجل التجار

من القانون  األولىمن القانون المنظم لهذا األخير، في مقابل فإن المقاول الذاتي كما عرفته المادة  2المادة 
، حيث إن مهمة تلقي طلبات 114.13من القانون  6منظم، ملزم بالتسجيل لدى هيئة التدبير وفق المادة ال

التسجيل والتشطيب المتعلقة بالمقاولين الذاتيين في السجل الخاص بهم والمسمى بالسجل الوطني للمقاول 
من  11المغرب وفق المادة الذاتي، والذي أسندت مهمة تدبيره وتسيير العمليات المتعلقة به إلى بريد 

من القانون  11و 5، حيث يقوم هذا األخير باعتباره هيئة للتدبير كما حددتها المواد 114.13القانون رقم  
السالف الذكر، القيام لحساب الدولة بمهمة مسك السجل الوطني للمقاول الذاتي، فبريد المغرب هو من 

الهيئات  إلى، ويقوم هذا األخير بإرسالها  يب عليهايتلقى طلبات التسجيل وتتبع التسجيالت والتشط
واإلدارات المعنية، كما جعل المشرع من التسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي شرطا أساسيا الستفادة 
من االمتيازات التي منحها المشرع للمقاول الذاتي، خاصة تلك المتعلقة  بنظام جبائي خاص، ونظام 

اإلعفاء من مسك محاسبة والقيد في السجل  إلىبالمقاول الذاتية، باإلضافة  للتغطية االجتماعية خاص
التجاري، كما جعل المشرع من تاريخ التسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي بداية االستفادة من 

، وهكذا، فغياب التسجيل لدى السجل 114.13من القانون  6و 2االمتيازات وفق ما نصت عليه المواد 
لمقاول الذاتي يجعل الشخص ملزما بالقيد بالسجل التجاري، ومسك المحاسبة وفق القواعد الوطني ل

التجارية التي عددتها المواد  األنشطةمارس الشخص  إذاالمحاسبية، وكل االلتزامات القانونية األخرى، 
 على سبيل االعتياد أو االحتراف.    8و 7و 6
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 سجل التجاري المركزيال: ثانيا

 
للسجل التجاري  آلية مركزية وطنية، وليست محلية  كما هو الشأن بالنسبة جاري المركزيالسجل الت 

المكتب المغربي للملكية المحلي، ال تشرف عليه السلطة القضائية، بل هو آلية ادارية يشرف عليها 
االطالع  أن، غير السجل المركزي عمومي ، ويعتبر الصناعية والتجارية التابع لوزارة الصناعة والتجارة

 إلىيهدف السجل التجاري المركزي كما  ،عليه ال يمكن أن يتم إال بحضور المأمور المكلف بمسكه
مركزة المعلومات المبينة في مختلف السجالت تحقيق جملة من األهداف وخاصة تلك المتعلقة بتجميع و

تسليم شهادات تجارة على المغربية، ويعمل المكتب المغربي للصناعة وال المحلية بمجموع تراب المملكة
والشعارات وكذا الشهادات والنسخ المتعلقة  ،والتسميات التجارية ،أسماء التجارو بالتقييدات،متعلقة 

 . بالسجل المركزي خرى المسجلة بالتقييدات األ

 في السجل التجاري تسجيلاألشخاص الملزمين بال الفقرة الرابعة:
ين يزاولون نشاطا ذاألشخاص ال من م ت، 37المادة  منطوق السجل التجاري وفقب قيديلزم بال

، باستثناء المقاول وهم سائر التجار األفراد رجاال كانوا أو نساء مغاربة أو أجانبأشخاص ذاتيون  ،تجاريا
الذاتي الذي أعفاه المشرع من القيد بالسجل التجاري واستعاض عن ذلك بالسجل الوطني للمقاول الذاتي 

سائر الشركات التجارية ما عدا شركة  هم و اعتباريون، أو 114-13لقانون رقم من ا 2وفق المادة 
المؤسسات العامة المغربية  -أو  المحاصة، مغاربة كانوا أو أجانب، والمجموعات ذات النفع االقتصادي

ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب قوانينها إلى التسجيل في السجل التجاري كما يلزم 
 :  من م ت 37وفق منطوق المادة  التسجيل باإلضافة إلى ذلكب

  مقاولة مغربية أو أجنبية لكل كل فرع أو وكالة - 

  وكالة تجارية لدول أو لجماعات أو لمؤسسات عامة أجنبية أو كل ممثلية تجارية - 

نها إلى التسجيل ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب قواني المغربية المؤسسات العامة - 
  التجاري السجل في

 .اقتصادي نفع كل مجموعة ذات - 

 . التجاري حق تقديم طلب التسجيل في السجل الفقرة الخامسة:

 

إذا كان السجل التجاري يعمل على تأطير العمل التجاري من الناحية القانونية، ويوفر قاعدة 
ري، فقد ألزم المشرع كل ممارس للنشاط التجاري للمعلومات والبيانات المتعلقة بالتجار والنشاط التجا
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من م ت، إال أن تقديم طلب  37داخل المملكة المغربية بالتسجيل بالسجل التجاري وفق منطوق المادة 
أو  )أوال(التسجيل أحاطه بمجموعة من القيود الضابطة تحت طائلة الرفض بالنسبة لألشخاص الذاتيين

 )ثالثا(.يانات الواجب تضمينهاوبالنسبة للب )ثانيا(االعتباريين

 اتييناألشخاص الذ أوال:

يجوز  إذا كان المشرع ألزم كل تاجر باستثناء المقاول الذاتي بالتسجيل بالسجل التجاري، فال  
إال بناء على طلب  89.17بالسجل التجاري االلكتروني كما تم إحداثه وفق القانون تسجيل التاجر الفرد 

وفق مخول له ذلك بموجب وكالة كتابية ترفق وجوبا بهذا الطلب ص من طرف شخأو  ،يحرره هو
يعمل أن  كما ألزم المشرع المغربي الشخص المزاول لألنشطة التجاريةمن م ت،  38المادة  منطوق 

فتح  تاريخ الشروع في ممارسة النشاط التجاري أو جل ثالثة أشهر منأداخل  التسجيل قدم طلبعلى ت
يجب ” على انه من المدونة التجارة 75المادة حيث نصت اقتناء األصل التجاري  وأالمؤسسة،  أوالمتجر 

خالل الثالثة أشهر الموالية لفتح المؤسسة التجارية أو القتناء األصل  ذاتينأن يطلب تسجيل األشخاص ال
 اتقييده الواجب الوقائعأو  اتالتصرفمن م ت على وجوب تسجيل كل  75كما اضافت المادة  “التجاري

  لها في ثالثة اشهر ان يتم تقيدها خالل شهر من صدورها.أجال المشرع لم يحدد والتي

 االعتبارييناألشخاص  ثانيا:

 5.96من القانون رقم  2تكتسب االعتبارية من تاريخ القيد بالسجل التجاري وفق منطوق المادة    
رة على عدم اكتساب الشركة ، حيث نصت المادتين بصريح العبا17.95من القانون رقم  7والمادة 

من تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري، حيث إن، الوجود القانوني للشركة التجارية  إالللشخصية المعنوية 
كشخص معنوي مرهون بالقيد بالسجل التجاري فاكتساب الحقوق والشروع في التزامات يبدأ من تاريخ 

 القيد بالسجل التجاري بالنسبة للشخص المعنوي.  
قبل من له الصفة وفق منطوق  من ل بالسجل التجاري االلكتروني يجب ان يقدم تسجيالطلب يه، فإن وعل

إذا تم تقديمه من  إالالمكتب الوطني  أومن م ت ، وال يمكن قبوله من طرف كتابة الضبط  38المادة 
 ونالمسيرطرف  قبل من له هذه الصفة، ومادام االمر يتعلق بالشخص االعتباري، فيجب تقديم الطلب من

وإذا تعلق األمر بمؤسسة عامة أو فرع أو وكالة أو  ،أو أعضاء أجهزة اإلدارة أو التدبير أو التسيير
الشركة، كما أن  تأسيس من تاريخ ثالثة أشهرأجل داخل  وذلك ، فمن قبل المدير،نالتجاريي ممثليه

ييد يجب أن يتم التصريح بها من قبل من ، والتي لم يحدد لها أجل التقالواجب تقييدها ات والوقائعالتصرف
تحت طائلة جزاءات   الواقعة أولهم صفة تمثيل الشخص المعنوي خالل أجل شهر من تاريخ التصرف 

  من م ت.  68إلى  62جنائية منصوص عليها في المواد 
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اري كما ال يجوز لكاتب الضبط قبول أي طلب يرمي إلى تسجيل تاجر أو شركة تجارية في السجل التج
عقد تفويت األصل  االقتضاء(، وعند Patante إال بعد اإلدالء بشهادة التقييد في جدول الضريبة المهنية )

 التجاري أو عقد التسيير الحر.

 . التجاري السجلبالواجب تضمينها  البيانات: ثالثا
سين تختلف البيانات واإلجراءات المتضمنة بالسجل التجاري باختالف طبيعة األشخاص الممار

 (. ب( أو اعتباريين )الشركات التجارية( )ألألنشطة التجارية سواء كانوا أشخاص ذاتيين)

    بالنسبة لألشخاص الذاتيين  -أ 
لذاتيين التقيد بمجموعة من الشروط والوثائق، عند طلب القيد بالسجل األزم المشرع األشخاص  
من شخص يتوفر  أوباألمر الشخص الذاتي  ، بحيث، يجب أن تقدم من طرف المعنيااللكتروني التجاري

عبر المنصة اإللكترونية  على توكيل خاص لهذا الغرض، ويلزم أن تتضمن التصريحات والتسجيالت

من م ت كما تم تغيرها وفق القانون  42منطوق المادة  وفق وجوبا البيانات التاليةالمحدثة لهذا الغرض 
89.17 :  

 وان الشخصي للتاجر وكذا رقم بطاقة تعريفه الوطنية أو بطاقة التسجيلوالعن والعائلي الشخصي االسم  -

 غير المقيمين؛ لألجانب لألجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه إلثبات الهوية بالنسبة بالنسبة

 ؛التجارة وإن اقتضى األمر كنيته أو اسمه المستعار به االسم الذي يزاول - 

 ياد؛االزد تاريخ ومكان - 

أو بوصي أو بمقدم يستغل أموال القاصر في التجارة، اإلذن الممنوح لهم  بقاصر إن تعلق األمر - 
 القانونية الجاري بها العمل؛ األحكام بمقتضى

 بالنسبة للتاجر األجنبي؛ للزوجين النظام المالي - 

 ؛فعليا النشاط المزاول - 

أو بالخارج لمؤسسات التابعة لها والموجودة بالمغرب مؤسسته الرئيسية ومكان ا أو مكان مقر مقاولته -
 االقتضاء؛ مقاولته، عندأو مكان توطين 

 بمصدر األصل التجاري؛ المتعلقة البيانات - 

 وجد وبيان تاريخ الشهادة السلبية التي يسلمها السجل التجاري المركزي؛ إن الشعار التجاري - 

 زدياد وكذا جنسية الوكالء المعتمدين؛وتاريخ ومكان اال والعائلي االسم الشخصي - 

 االستغالل؛ تاريخ الشروع في - 
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 التي سبق للمصرح أن استغلها أو تلك التي يستغلها في دائرة اختصاص محاكم التجارية المؤسسات -

  .أخرى

  ن.االسم الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان االزدياد وكذا جنسية الوكالء المعتمدي - 

 ع في االستغاللتاريخ الشرو -  
المؤسسات التجارية التي سبق للمصرح أن استغلها أو تلك التي يستغلها في دائرة اختصاص محاكم  - 

  .أخرى

 األنشطةوتشجيعا لألنشطة التجارية المهيكلة تبنى المشرع المغربي عقد التوطين واعتبره نشاطا تجاريا ضمن 
توطين المقاولة  من م ت حيث اعتبر 1.544المادة وعقدا تجاريا وفق منطوق  6تضمنتها المادة  التي

عقدا يضع بمقتضاه شخص ذاتي أو اعتباري، يسمى الُموّطن لديه، مقر مقاولته أو مقره االجتماعي رهن 
إشارة شخص آخر ذاتي أو اعتباري، يسمى الُموَطن إلقامة مقر مقاولته أو مقره االجتماعي، حسب 

من م ت، حيث سمح استثناء من المقتضيات المتضمنة 1.42المادة  الحالة، وهو ما أكد علية من خالل 
عند القيد بالسجل التجاري إما أن يصرح من م ت لشخص الذاتي الممارس لنشاط تجاري  42في المادة 

 . بعنوان محل سكناه عندما ال يتوفر على محل لمزاولة نشاطه التجاري أو محل لتوطين مقاولته

 جارية بالنسبة للشركات الت  -ب
 ونالمسيرإن طلب القيد بالسجل التجاري المقدم من قبل الشركات التجارية يجب أن يقدم من قبل   

وفق وإذا تعلق األمر بمؤسسة عمومية أو وكالة أو ممثلة  أو أعضاء أجهزة اإلدارة أو التدبير أو التسيير
أن تشير في  التجارية الشركات ألزم المشرعمن م ت، ف 38تجارية فمن قبل المدير وفق منطوق المادة 

المتعلقة  تالبيانا عبر المنصة اإللكترونية المحدثة لهذا الغرض إلى جملة من  تصريحات تسجيلها 
 من م ت على البيانات التالية:  45بالشركة والشركاء، وفق ما قررته المادة 

خ ومكان االزدياد وجنسية كل للشركاء غير المساهمين أو الموصين وتاري والعائلية األسماء الشخصية - 
أو جواز  المقيمين وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة لألجانب منهم واحد

 المقيمين؛ السفر أو ما يقوم مقامه إلثبات الهوية بالنسبة لألجانب غير

  سجل التجاري المركزي؛وبيان تاريخ الشهادة السلبية المسلمة من ال تسميتها عنوان الشركة أو -

 غرض الشركة؛  -

 ؛فعليا النشاط المزاول -

أو مقرها التي للشركة فيها فروع في المغرب أو الخارج إن وجدت  واألمكنة المقر االجتماعي  -
 ؛االجتماعي بالتوطين، عند االقتضاء
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 وتاريخ ومكان االزدياد اباسمهالمرخص لهم بإدارة وتسيير الشركة والتوقيع  األغيار أسماء الشركاء أو  -

أو جواز  المقيمين وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة لألجانب وجنسياتهم
 المقيمين؛ السفر أو ما يقوم مقامه إلثبات الهوية بالنسبة لألجانب غير

 للشركة؛ الشكل القانوني -

 الشركة؛ مبلغ رأس مال   -

 ؛ريقل عنه رأس المال إن كانت الشركة ذات رأس مال قابل للتغيي أال لمبلغ الذي يجبا- 

 والتاريخ المحدد النتهائها؛ الشركة تاريخ بداية -

 األساسي لدى كتابة الضبط ورقمه. النظام تاريخ إيداع -

من  46كما يحب أن تقدم كل البيانات المتعلقة بالمسيرين عند القيد بالسجل التجاري وفق منطوق المادة 
 . م ت

 

 .، والمجموعات ذات النفع االقتصادييرالمؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي أو التجا -ج
والممثليات التجارية أو  ،ذات الطابع الصناعي أو التجاري ،المؤسسات العامة كما ألزم المشرع

وعات ذات النفع التجاري أو المجم الوكاالت التجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات العامة األجنبية
 37االقتصادي، عندما تمارس النشاط التجاري بالقيد بالسجل التجاري االلكتروني وفق منطوق المادة 

من م ت، وعليه، فطلباتها المتعلقة بالتسجيل بالسجل التجاري يجب أن تتضمن البيانات التالية وفق 
   :من مدونة التجارة 47منطوق المادة 

  .42من المادة  11و 10و 9و 7يها في البنود البيانات المنصوص عل  - 
  .شكل المقاولة وتسميتها وبيان الجماعة التي تستغلها أو التي يتم استغاللها لحسابها    -

الجريدة الرسمية للعقد المرخص بإنشائها والعقود المعدلة لتنظيمها بإن اقتضى الحال، تاريخ النشر   -
  .يحدد شروط سيرها والتنظيمات أو النظام األساسي الذي

عنوان المقر االجتماعي وعنوان المؤسسة الرئيسية والمؤسسات التابعة لها والمستغلة في المغرب أو  - 
 في الخارج إن وجدت

المتعلقة باألشخاص ذوي صالحيات تسيير  42من المادة  3و 1البيانات المنصوص عليها في البندين   -
  .ن لهم الصالحيات العامة إللزام المقاولة بتوقيعاتهمأو إدارة المقاولة في المغرب وبالذي

اما بالنسبة للمجموعات ذات النفع االقتصادي فيجب ان يتضمن طلب التسجيل بالسجل التجاري الموجه  
من  48الى كتابة الضبط الموجود مقرها في دائرة اختصاصها على البيانات المنصوص عليها في المادة 

 لي: م ت وهي على الشكل التا
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 تسمية المجموعة   -  

 المجموعة عنوان مقر  - 

 باختصار غرض المجموعة  - 

 المجموعة مدة قيام  - 

وكذا، إن  42من المادة  6وإن اقتضى الحال البند  4و 3و 2و 1في البنود  عليها البيانات المنصوص  - 
 عضو في ذاتيشخص ذلك، أرقام التسجيل في السجل التجاري وذلك بالنسبة لكل  األمر استدعى

 .المجموعة

التسمية التجارية والشكل القانوني وعنوان المقر والغرض وإن اقتضى الحال،  أو العنوان التجاري  - 
 .عضو في المجموعة اعتباريفي السجل التجاري وذلك بالنسبة لكل شخص  التسجيل أرقام

 التدبير أو التسيير واألشخاص المكلفين وعناوين أعضاء أجهزة اإلدارة أو والعائلية األسماء الشخصية  - 

اقتضى الحال،  وإن 4و 3التسيير وبمراقبة الحسابات، مع البيانات المنصوص عليها في البندين  بمراقبة
 .42من م ت من المادة  6البند 

 المجموعة لدى كتابة الضبط. عقد تاريخ ورقم إيداع  -  

 التجاري لالسجبد يقيتالعلى  التشطيبات التي ترد رابعا:

 

والتقييدات  ،التسجيالت من م ت،  كل من 36وفق منطوق المادة التجاري  السجل التقييدات فيتضم 
، وبناء عليه، فإذا كانت التسجيالت تتم وفق طلب المعني باألمر او وكيله او من والتشطيبات ،المعدلة
 أوعلى طلب من المعني باألمر الشطب من السجل التجاري يجب ايضا ان يتم بناء  أوفإن المحو  يمثله،

شطب من السجل يتعين ال ، بحيثمن م ت 51المادة تلقائيا بناء على أمر من رئيس المحكمة وفق منطوق 
مزاولته للنشاط التجاري دون تفويت لألصل التجاري، وذلك التاجر عن  انقطاع أو عند توقفالتجاري 

تعلق األمر  إذاكما يتم طلب الشطب  ، المخصص لها في حالة اعتزاله النشاط التجاري، أو إغالقه للمحل
وكالة تم  أوعند حل الشركة بالنسبة للشخص المعنوي ولكل فرع  أو، عند وفاته بالشخص الطبيعي

من قبل أو  في حالة اعتزاله للنشاط التجاري لتاجرا المحو من قبل أوتسجيلها، ويتم تقديم طلب الشطب 
ورثة في مزاولة النشاط التجاري على الشياع فلهم أن يتقدموا بطلب و في حالة استمرار ال  ، ورثته

في حالة القسمة فيجب على من آل إليه النشاط التجاري أن يقوم بتقديم طلب تسجيل  ماتسجيل جديد، أ
بخصوص الشخص المعنوي فإن طلب الشطب يقدم من  مام. ت، أ 53جديد باسمه  وفق منطوق المادة 

عضاء أجهزة اإلدارة أو التدبير أو التسيير المزاولين خالل فترة حل أأو  رينقبل المصفى أو المسي
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قضائي اكتسى قوة األمر المقضي  صدور حكم عند ،الشطب التلقائي. في مقابل، نكون أمام حالة  الشركة
بعد  من م ت، أو 54مقرر قضائي يمنع الشخص من مزاولة النشاط التجاري وفق منطوق المادة  أو به،
بالنسبة  عن مزاولة النشاط التجاري توقف الشخص، أو ثالث سنوات من تاريخ الوفاة من تاريخ سنة

 :  ا في الحاالت التاليةتلقائي عليه شطبال أما بالنسبة للشخص المعنوي فيتم  لشخص الطبيعي،
  .ابتداء من اختتام مسطرة التسوية أو التصفية القضائية   -1  
  سنوات من تاريخ تقييد حل الشركة.بعد انصرام أجل ثالث  - 2

أن يطلب تمديد التسجيل بواسطة تقييد تعديلي لضرورة التصفية، ويكون هذا التمديد  للمصفى كما يمكن   
أن الشطب  إالمن م ت،  55المادة على ذلك  نصت، كما صالحا لسنة واحدة ما لم يتم تجديده سنة فسنة

رئيس المحكمة االبتدائية  أوالتجارية  رئيس المحكمةيصدره  أمر بناء على إالالتلقائي، ال يكون صحيحا 
، 53.95من القانون المتعلق بإحداث المحاكم التجارية رقم  20من م ت، والمادة  56وفق منطوق المادة 

كما يمكن لكتابة الضبط بناء على أمر من رئيس المحكمة أن تلغي الشطب التلقائي في حالة التأكد من 
 م ت. 57وفق معلومات مغلوطة وفق منطوق المادة أن الشطب تم 

 السجل التجاريفي  التقييداتآثار  المطلب الثاني:

 
فإن التقييدات بالسجل التجاري ترتب عدة آثار قانونية، متمثلة م ت  61 إلى 58المواد من وفق 

دنية وجنائية ( في مقابل يرتب عدم التسجيل جزاءات مالفقرة األولىفي جملة من الحقوق والواجبات )
 (.الفقرة الثانية)

 آثار التقييد في السجل التجاري: الفقرة األولى  

 
ال يعتبر القيد بالسجل التجاري المحلي أو المركزي مجرد اجراء يهدف إلى إعالم المصالح 

بالسجل التجاري  المختصة بممارسة الشخص الذاتي أو االعتباري للنشاط التجاري، بل يترتب عن القيد
 58المواد منطوق  وفق اكتساب صفة تاجر من الحقوق لفائدة الشخص المسجل، تتمثل في افتراضجملة 

، واالستفادة من دعوى المنافسة غير المشروعة  المتعلق باألصل التجاري إنشاء الحقوق،  من م ت 59و 
البيانات ، كما يترتب عن القيد اعتبار م ت 60المادة وفق االحتجاج في مواجهة الغير بصفة تاجر 

م ت، في  61المادة  وتسري في مواجهة الغير وفق منطوق أنها صحيحة المدرجة في السجل التجاري
وللغير  ،التي لم يتم إدراجها في القيد وأألغيار أن يحتجوا بالبيانات غير الصحيحة ليمكن  مقابل ذلك

اثبت التاجر  إذامدرجة إال  حق التمسك في مواجهة الملزم بالتسجيل بالوقائع والتصرفات غير الأيضا 
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في مواجهتهم المتعاقد معهم فتطبق  أما ، من م ت 61المادة وفق أن هؤالء األغيار كانوا على علم بذلك 
كما ان الشخص المسجل بالسجل  ق ل ع م، من 230فصل ال منطوق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين وفق

قعة بيع او كراء االصل التجاري كدليل على توقفه التجاري ال يجوز له ان يحتج في مواجهة الغير بوا
عن النشاط التجاري بل يظل مسؤوال على وجه التضامن مع من فوت له ما لم يبادر الى الشطب او 

     . من م ت  60يعدل البيانات المصرح بها بالسجل التجاري وفق منطوق المادة 

وفق القانون  تجديد الكراء التجاريالحق في من آثار التسجيل بالسجل التجاري ايضا ثبوت و
اكتساب الشخصية المعنوية تمسك بالتقادم الخماسي في مواجهة التجار وغير التجار، ول، وا49.16 رقم

 إلىباإلضافة ، 5-96من القانون رقم  88المادة  وفق إال شركة المحاصة التجارية بالنسبة للشركات
وافتراض التضامن بين لصناعية ومجلس المستشارين، التجارية وا الحق في االنتخاب والترشح للغرف

عدم حجية تجاه والمفوت والمفوت إليه في الديون عن األصل التجاري في حالة عدم الشطب أو التعديل، 
الحق في استعمال اسم و، من م ت 60المادة  حسب منطوق الغير إال بالوقائع المقيدة في السجل التجاري

كما ان القيد بالسجل الوطني للمقاول  من م.ت، 70المادة  وفق ومشهر عنوان تجاري مقيد أوتجاري 
، وعدم القيد 114-13الذاتي هو الذي يخول لهذا االخير حق االستفادة من الحقوق التي اقرها القانون

بالسجل الوطني للمقاول الذاتي يجعل من الشخص الطبيعي الذي يمارس النشاط التجاري على سبيل 
من م ت، ملزم بالتسجيل بالسجل التجاري وفق  6حتراف كما نصت على ذلك المادة االعتياد أو اال
 من مدونة التجارة.   37منطوق المادة 

 آثار عدم التقييد في السجل التجاري  الفقرة الثانية:

 
عكسها، فقد رتب المشرع المغربي  إثباتإذا كان القيد بالسجل التجاري يعد مجرد قرينة يمكن  

( صارمة في حق كل شخص ملزم بالقيد في السجل التجاري ولم يقم ثانيا)وجنائية ( أوال) يةجزاءات مدن
 بالتسجيل وفق ضوابط محددة.

 الجزاءات المدنية أوال: 
رتب المشرع المغربي جزاءات مدنية، على كل شخص ملزم بالتقييد بالسجل التجاري وتخلف عن 

 بالوقائع والتصرفات المقيدة  يحتج تجاه الغير إالأن  يمكن الذلك، وعليه، فالشخص الملزم بالتقييد 
اثبت أن  إذا إالدون ذلك فال يمكن أن يواجه الغير بها،  ما، أصحيح بالسجل التجاري شكلب والمسجلة

بالوقائع  تجاه الغير االحتجاج ال يجوزم ت. كما  61الغير كان على علم بذلك وفق منطوق المادة 
والتي لم يتم تعديلها من طرف المعني باألمر، في مقابل يمكن للغير مواجهته يل والتصرفات القابلة للتعد
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بها، وإن لم تكن مسجلة ما لم يثبت الملزم بالتقييد أن الغير كان على علم بذلك عند التعاقد، ويقع عبء 
 ت،م  61المادة اإلثبات في هذه الحالة على من يدعي خالف المدرج في السجل التجاري وفق منطوق 

، باإلضافة غير أنه يجوز للغير أن يتمسك من جانبه في مواجهته بالوقائع والتصرفات التي لم يقع تقييدها
 77الفصول المنصوص عليها في لمسؤولية التقصيرية ايجوز متابعة التاجر مدنيا وفق قواعد ذلك،  إلى
  .م.ع.ل.من ق 78و

 الجزاءات الجنائية : ثانيا -

جزاءات جنائية على كل شخص ملزم بالتقييد بالسجل التجاري ولم يقم رتب المشرع المغربي  
باإلجراءات الضرورية للتسجيل بعد شهر من توصله بإنذار موجه من قبل اإلدارة المختصة وهو ما 

وهو  اإلدارةمن قبل  نذارمن م ت مقرونة بتوجيه إ 62يفهم أن الجزاءات المنصوص عليها في المادة 
 .لهالنقض في قرار محكمة ا ما أكدته

كل تاجر أو مسير أو عضو  درهم 5000درهم و 1000يعاقب بغرامة تتراوح ما بين بحيث،  
من أعضاء أجهزة اإلدارة أو التدبير أو التسيير بشركة تجارية وكل مدير لفرع أو وكالة لمؤسسة أو 

 يترتب عن أي كما ت،م  62منطوق المادة  وفق شركة تجارية ملزم بالتسجيل في السجل التجاري
 1000من شهر إلى سنة وغرامة من  حبسيهعقوبة من طرق الملزم بالتقييد  تصريح كاذب بسوء نية

هذا باإلضافة إلى إمكانية  من م ت، 66و 63المواد  وفق منطوق حد هاتين العقوبتينأو أ ،50000 إلى
  ة.من مدونة التجار 68و 66المواد  وفق المتابعة بنصوص القانون الجنائي

 
  

 

 
  التاسعة   المحاضرة 

 بالتوفيق 


