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 المحاضرة الثانية والثالثة

العقود التجاريةب خاصةاألحكام ال: التمهيدي الفصل

، تجارية عقود وأمدنية سواء كانت عقود العقود و االلتزاماتاألحكام الواردة في ظهير  إلى عموماخضع العقود ت

.مدنيةقواعد خاصة تميزها عن العقود ال ائتمان قد اقتضت وجودة التجارة ومن تستلزمه من سرعة وغير ان طبيع

السرعة تحقيق إلى تهدف التي القواعد : األول المبحث 
لك تنصت مدونة التجارة على مجموعة من القواعد بهدف تحقيق السرعة في المعامالت التجارية، ولعل أهمها  

و بالتقادم. باإلثبات،المتعلقة 

العقود التجارية  فياإلثبات  :    المطلب األول
تلبية من القانون التجاري للسرعة التي تحتاج إليها الحياة التجارية فقد أقر المشرع المغربي نظام لإلثبات مغاير 

 334المعتمد في المادة المدنية.  وهكذا، فإن المبدأ السائد في مدونة التجارة هو حرية اإلثبات طبقا للمادة  للنظام

بدأ العام في المادة المدنية هو تقييد هذه الحرية كلما تجاوزت قيمة التصرف القانوني من مدونة التجارة، و الم

 .1من قانون االلتزامات و العقود 443عشرة أالف درهم طبقا لمنطوق الفصل 

ن مال أنه، إذا كان األصل في العقود التجارية هو حرية االثبات فإن المشرع التجاري قد اشترط مجموعة إ

 على هذا المبدأ. االستثناءات

الفقرة األولى : مبدأ حرية اإلثبات
و السبب في هذه الحرية يستند  .اإلثبات تخضع لحرية التجارية من مدونة التجارة على أن المادة 334نصت المادة 

الى صعوبة إعداد دليل كتابي في كل مرة يقدم فيها التاجر على إبرام تصرف قانوني. ذلك أن إبرام العقود يتالحق 

بكثرة في الحياة التجارية إذ يتطلب تنفيذها السرعة وعدم التباطؤ مما ال يحتمل معها إفراغ كل تصرف قانوني في 

لي فإن إطالق عنان اإلثبات في المادة التجارية جاء مخالفا لما هو عليه الحال في المادة المدنية . وبالتا2قالب كتابي

 . 3التي تتميز بالثبات و اإلستقرار

و الحقوق، والتي يتجاوز أو تنقل أو تعدل أو تنهي االلتزامات أ:" االتفاقات وغيرها من األفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ  443الفصل   1
ل ذلك أن تعد بشكل مبلغها أو قيمتها عشرة آالف درهم، ال يجوز إثباتها بشهادة الشهود. ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية، وإذا اقتضى الحا

 إلكتروني أو أن توجه بطريقة إلكترونية". 
لك، رضا . انظر كذ211سنة نشر .،ص .  عبد الرافع موسى ، القانون التجاري األعمال التجارية والتاجر ، الجزء األول ، دار النهضة العربية ، دون  2

 . 15، ص.  1984عبيد ، القانون التجاري ، الطبعة الخامسة ، 
 . 1998األول، ط. األولى، مطبعة النجاح الجديدة.  الجزء 93عز الدين بنستي، دراسات في القانون التجاري المغربي، ص.  3
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و نظرا للطبيعة الخاصة للعنصرين الذين تقوم  ذا وبرجوعنا إلى معظم التشريعات المقارنة، نجد أن هذه االخيرةه

ال تسري على المواد التجارية. و هذا ما رعاه المشرع الفرنسي عندما  4إلثبات المدنيةعليهما التجارة، فإن قواعد ا

في فقرتها الثالثة على مبدأ حرية اإلثبات في المادة التجارية، و القانون التجاري المصري  110نص في المادة 

تجارية أيا كانت قيمتها بكافة في الفقرة األولى على أنه : " يجوز إثبات االلتزامات ال 69الذي قرر في الفصل 

 طرق اإلثبات ما لم ينص القانون على خالف ذلك". 

ما استقر عليه القانون التجاري المغربي و أخذت به القوانين االجنبية في شأن حرية إثبات التصرفات التجارية  و

ا " هللا تبارك و تعالى : هو تطبيقا لما قررته أطول أية في القرآن الكريم، المعروفة بأية الدين، حيث يقول  هَ ُّ َي يَا أ

لِ  ْد عَ الْ ِ ٌب ب اتِ ْم كَ كُ نَ يْ ُْب بَ ت كْ يَ لْ ُ َو ُوه ُب ت ى فَاكْ مًّ سَ ٍل ُم ََج لَى أ ِ ٍن إ يْ دَ ُْم بِ ت نْ يَ ا َدَ ا ت ذَ نُوا إِ يَن آَم ِذ ،  و يعتبر هذا الشق من االية "الَّ

إال ان هللا تعالى استثنى من هذا المبدأ الدين الكريمة بمثابة المبدأ العام ألثابت الدين المؤجل مهما كانت قيمته، 

ا  التجاري و أجاز اثباته بغير الكتابة، حيث قال سبحانه في نفس االية : َه ونَ يُر ُِد ً ت ة اِضَر ً َح ة اَر َكُوَن تَِج َْن ت "إِال أ

ا  ُوهَ ُب ت َكْ اَل ت اٌح أ نَ ْم ُج كُ يْ لَ َس عَ يْ لَ ْم فَ كُ نَ يْ  . 5"بَ

كن إثباتها بجميع وسائل اإلثبات، سواء تعلق األمر بتلك المنصوص عليها في عموما فإن العقود التجارية يم و

التي يمسكها التاجر و يجعلها من  8مثل الوثائق المحاسبية 7،  أو الوسائل األخرى6قانون االلتزامات و العقود

 .9وسائل إثبات التزاماته التجارية

 أمام ولةمقب تكون فإنها بانتظام ممسوكة المحاسبة تلك كانت "إذا على أنه :  19في هذا اإلطار نصت المادة  و

اجر بمحتوى ضد الت يحتجوا و يبقى لألغيار أن .بتجارتهم" المرتبطة األعمال في التجار بين إثبات كوسيلة القضاء

 .من مدونة التجارة 20كما جاء في منطوق المادة  لم تكن ممسوكة بصفة منتظمة إنمحاسبته و

                                                
ا تجاوزت قيمة التصرف من القانون المدني على أن االثبات يكون كتابتا في المادة المدنية كلم 1341فيما يخص القانون الفرنسي فقد اشترطت المادة   4

 أورو. 750فرنك فرنسي أي ما يعادل   5000

ا لم يتعلق األمر بالمواد مجنيها  20من قانون اإلثبات الكتابة في التصرفات القانونية التي تتجاوز قيمتها  60المادة  أما القانون المصري فقد إشترط في

 التجارية.

قانون من ال 333المادة  دينار وهذا بموجب 10000في القانون الجزائري يعتبر اإلثبات مقيدا في المواد المدنية كلما زادت قيمة التصرفات القانونية عن 

قيمة فال يجوز اإلثبات دينار جزائري أو كان غير محدد ال 10000المدني التي تنص :" في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته عن 
 بالشهود في وجوده او إنقضائه ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك".

د : فوزي محمد سامي، لقانونية المدنية متى تجاوزت قيمتها عشرة دنانير. انظر في هذا الصدو أخيرا فإن المشرع األردني تطلب الكتابة في التصرفات ا

 مكتبة دار التقافة للنشر و التوزيع، بدون تاريخ النشر. 202القانون التجاري األردني، ص. 

 
 . 281سورة البقرة، اآلية :   5
 :اإلثبات التي يقررها القانون هي من قانون االلتزامات و العقود :" وسائل 404نصت المادة    6

 إقرار الخصم؛ .1

 الحجة الكتابية؛ .2

 شهادة الشهود؛ .3

 القرينة؛ .4

 اليمين والنكول عنها. .5
منشور  2006/1/3/461، ملف تجاري عدد 08/04/2009بتاريخ  531كما جاء في قرار لمحكمة النقض عدد   Télex  من وسائل اإلثبات التلكس   7

 و ما يليها.  182ص.  2001، 4بالمجلة المغربية للقانون اإلقتصادي العدد 
الءم وطرق التدبير و إدارة هي طريقة قديمة ال تتعلى خالف ما كان معمول به في إطار مدونة التجارة القديمة التي كانت تأخذ بنظام الدفاتر التجارية و  8

 . 141ص.م.س. ، انون التجارياألعمال الحديثة. أنظر : فؤاد معالل، شرح الق
ية الواجب على المتعلق بالقواعد المحاسب 9.88( بتنفيذ القانون رقم 1992ديسمبر  25) 1413من جمادى   30صادر في  1.92.138ظهير شريف رقم   9

 . 1867(، ص 1992ديسمبر  30) 1413رجب  5بتاريخ  4183التجار العمل بها؛ الجريدة الرسمية عدد 
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لمختلطة أي تلك العقود التي تجمع بين طرف تاجر و طرف غير تاجر، فإن اإلثبات يخضع بالنسبة للعقود ا و

التي تقتضي عدم إخضاع الطرف المدني، في غياب أي عقد صريح، إلى  10من مدونة التجارة 4لقواعد المادة 

ة إليه للقاعدة المقررة المبدأ المعمول به في القانون التجاري و إنما يخضع الطرف الذي يعتبر العقد مدنيا بالنسب

 في قانون االلتزامات و العقود و التي تستوجب حصول اإلثبات بالكتابة فيما زادة قيمته على عشرة أالف درهم.

تجدر اإلشارة في االخير إلى أن حرية اإلثبات في المادة التجارية و إن كانت تخول للتجار إقامة الدليل بكل  و

 334من االتفاق على أن يكون اإلثبات بالكتابة كما نصت صراحة على ذلك المادة طرق اإلثبات إال أنها ال تمنع 

بالنسبة  اعميقيتطلب إبرامها وتنفيذها وقتا طويال وتفكيرا  و مرجع ذلك أن هناك بعض العقود ،11من مدونة التجارة

اتفاق الطرفين في شكل مكتوب  بحيث يبقى السبيل الوحيد و األوحد هو إفراغ للمتعاقدين عند اإلقدام على إبرامها، 

 .في حالة قيام نزاع بينهما حتى يتسنى لكل طرف ان يثبت ما له و ما عليه بالرجوع إلى الوثيقة التعاقدية

 االستثناءات الواردة على مبدأ اإلثبات في العقود التجارية:    الفقرة الثانية
إذا كان األصل أن اإلثبات في المسائل التجارية يكون جائزا بكافة الطرق مهما بلغت قيمة النزاع إال أن المشرع 

التجاري خرج عن هذا األصل و استوجب إقامة الدليل الكتابي في بعض العقود التجارية مثل عقد بيع السفينة الذي 

، و رهن األدوات و معدات  13لى األصل التجاري، و كذلك جميع العقود الواردة ع12يجب أن يكون مكتوبا

، و عقد االئتمان اإليجاري بجميع 16، و كذا عقد الوكالة التجارية15، و رهن بعض المنتوجات و المواد14التجهيز

 .17أنواعه

دونة سنكتفي في هذا الباب على إثارة بعض الشكليات التي فرضها المشرع على العقود التجارية في كل من م و

 و قانون الشركات :  التجارة

   التجارةأوال : شكلية العقود التجارية الواردة في مدونة  
لقيود ما قود التجارة، و لعل أبرز هذه االع عدد من القيود الشكلية بشانأشارت مدونة التجارة إلى مجموعة من 

الكتاب الرابع بخصوص  جاء فيو ما  جاء في الكتاب الثاني بخصوص العقود التي ترد على األصل التجاري

 العقود التجارية االخرى.

                                                
عد القانون التجاري في مواجهة ن العمل تجاريا بالنسبة ألحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة للمتعاقد اآلخر، طبقت قواإذا كا من مدونة التجارة : " 4المادة   10

تضى خاص على خالف الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا؛ وال يمكن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا، ما لم ينص مق

 ذلك".
 نص القانون أو االتفاق على ذلك" المادة التجارية لحرية اإلثبات. غير أنه يتعين اإلثبات بالكتابة إذا "تخضع   11
 و عقد عرفي".أمن القانون البحري على ما يلي : " إن البيع االختياري يجب أن يقع كتابة، و يمكن أن يتم بواسطة عقد رسمي  71تنص المادة   12
.ت. على نفس ممن  108من مدونة التجارة أن يكون بيع األصل التجاري محررا بعقد عرفي أو رسمي، و نصت المادة  18إشترط المشرع في المادة   13

ن هذا الشرط إراحة فصاإلجراء بالنسبة لرهن األصل التجاري، أما بالنسبة لعقد التسير الحر لألصل التجارين فإن المشرع و أن لم يشترط كتابة العقد 
 توبا. إذ ال يمكن أن يتم التقييد بدون أن يكون العقد مك 153و  104يد في السجل التجاري المفروض بمقتضى المادتين ضروري ألجل التقي

 من مدونة التجارة. 356المادة   14
 من مدونة التجارة. 379المادة  15
 من مدونة التجارة. 397المادة  16
 من مدونة التجارة. 433المادة  17
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لواردة  . 1 قود ا ة الع ي ريشكل تجا  على األصل ال
. العملية حياةال في شيوعا العقود أكثر من باعتباره ،صل التجارياأل بيع لعقد خاصة عناية الحديثة التشريعات ولتأ

ذات أهمية  نةمكا يحتل فهو. و بالتالي، المنقولة المعنوية األموال أهم من يعتبر التجاري، لصاأل بيع عقد أن كما

 يجوز هذاول عليها،يشتمل  التي العناصر عن ومنفصلة بذاتها قائمة وحدة ويعد للتاجر، المالية الذمة في كبيرة

 .في إطار عقد التسيير الحر للغير وتقديمه حصة في شركة، و اخيرا كرائه ،الرهن و ،بالبيع هفي التصرف

لزمت ، فأى األصل التجاريلالمشرع المغربي في مدونة التجارة الكتابة في كل العقود المنصبة عقد اشترط  و

 108دة في نفس اإلطار الما اشترطتو ، البيع محررا بعقد رسمي او عرفي من مدونة التجارة أن يكون 81المادة 

 كتابة رسمية او عرفية.كتابة سواء كانت هذه ال ، ان يكون رهن األصل التجاري محررامن م. التجارة

 ، إال أنرضائيا عقدا جعل منهلم يشترط فيه الكتابة و لألصل التجاري فإن المشرع  الحر التسيير عقدل بالنسبة ماأ

 مستخرج شكل على تاريخه من يوما عشر الخمسة أجل في بشهره تتعلق إجراءات اشتراطمن م التجارة  153المادة 

أعلن ن لم يكن قد إو هكذا فإن المشرع، و  .القانونية اإلعالنات نشر لها مخول جريدة وفي الرسمية الجريدة في

 فإنه وتسجيل نشر من العقد هذا في المتطلبة الشهر إلجراءات بالرجوع كتابة عقد التسير الحر فإنصراحة عن 

  .18شفوي عقد على االقتصار يصعب

قود2 ة الع ي شكل ة  .  تجاري تاب ال  ال واردة في الك تجارةرابع من  ال . ال  م
في هذا ها يشترط في كل العقود التي نظمع لم ة التجارة، نجد ان المشرنرجوعنا إلى مواد الكتاب الرابع من مدوب

 منها على وجه الخصوص :على بعض العقود  اقتصرالباب شرط الكتابة، و إنما 

  (392إلى  355و المواد المنظمة بمقتضى المواد ) قد رهن األدوات و معدات التجهيز، و رهن بعض المنتجاتع

 (404إلى  393) قد الوكالة التجارية و المنظم بمقتضى المواد ع

 (442إلى  431و المنظم بمقتضى المواد  ى المنقوالت و على العقاراتلقد االئتمان اإليجاري بنوعيه ، عع

 .544إلى  487لعقود البنكية المنظمة بمقتضى المواد )ا

عقد رسمي او عرفي، كما أن يفرغ في  ، فقد اشترط فيه المشرعادوات و معدات التجهيزرهن  بخصوص عقد ماأ

في سجل خاص تمسكه كتابة ضبط المحكمة التي تستغل  الرهن قيدأوجب شهره تحت طائلة البطالن عن طريق 

و نفس القاعدة تنطبق على رهن بعض المنتوجات و المواد، بحيث أوجب المشرع في  األدوات المرهونة بدائرتها،

من م. التجارة أن يثبت الرهن بمحرر رسمي او عرفي يبين فيه اتفاق المتعاقدين على إتباع المقتضيات  379المادة 

سجل خاص يمسك  من م. التجارة(، كما ألزم هذا العقد في 392إلى  380المنصوص عليها بمقتضى المواد ) 

من مدونة التجارة(. و تجدر  381بكتابة ضبط المحكمة التي توجد بدائرتها المنتوجات و المواد المرهونة ) المادة 

القانوني  تصرفالليس ببطالن الذي تتحدث عنه مدونة التجارة بخصوص عقود الرهن اإلشارة هنا إلى ان البطالن 

 .19الدائن المرتهن من استرجاع الدينأي سقوط حق القيد م هو بطالن االثار المترتبة عن عد نماإ و

                                                
 87. ص. 1998سيير الحر، مجلة المحامون، العدد السادس، بلعيد كرومي، عقد الت  18
 . قرار غير منشور.2013ماي  6بتاريخ   2013/2537رقم  البيضاء بالدار التجارية االستئناف محكمة عن صادر قرار  19
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كال معينا شإلنشائها ، ان المشرع المغربي لم يشترط عقد الوكالة التجارية، ويظهر من خالل المواد المنظمة لذاه

 تشترطاجارية من مدونة الت 397. إال أن المادة بمجرد تبادل اإليجاب و القبول بين أطراف العقد بمعنى انها تنعقد

ى بالنسبة و بذلك يكون المشرع خرج عن المبدأ حرية االثبات و اقتض. في عقد الوكالة التجارية، أن يكون مكتوبا

 .لعقد الوكالة التجارية الكتابة إلثباته، و عند االقتضاء، لتعديله

ب إفراغه نه يجأحيث  عقدا شكليا منمن م. التجارة  433المادة  جعلت منهبخصوص عقد االئتمان اإليجاري، فقد  و

جب ، وهكذا فإنه يالتنصيص عليها في مدونة التجارة في محرر مكتوب ليتسنى تضمينه بعض البيانات التي تم

تعاقد لمالتصريح في عقود االئتمان تحت طائلة البطالن على الشروط التي يمكن فيها فسخها وتجديدها بطلب من ا

 .لتسوية الودية للنزاعات الممكن حدوثها بين المتعاقدين، كما تنص تلك العقود على كيفية االمكتري

اء على طلب من مؤسسة االئتمان يتم بنو الذي   االئتمان اإليجاري على المنقول باإلضافة إلى ضرورة شهرذا ه

وجوب شهر كل تعديل يمس  و، 20ة الضبط التي تمسك السجل التجارييجاري في سجل مفتوح لهذه الغاية بكتاباإل

كتابة ضبط المختصة هي الي يكون المكتري مسجال بصفة رسمية بالسجل التجاري المقيدة، و تكون المعلومات 

 .21الممسوك من طرفها

فقا ألحكام و العقارية بالمحافظةيخضع لتسجيل  هفإن عقار، عبارة علىعقد االئتمان اإليجاري  موضوع ما إذا كانأ

 .شهراللنفس اإلجراءات . كما أن أي تعديل في موضوع هذا العقد يخضع عقاريظهير التحفيظ ال

ن يواجهوا بعقد ائتمان أبدا ألذلك فإن هؤالء ال يمكن يرمي الشهر في جوهره إلى حماية الدائنين والغيار،  و

عقد االئتمان  . و بذلك يكون22وبمضمونه ما لم يتثبت صاحب المصلحة أن هؤالء على علم بالعقد إيجاري لم يشهر

 بخصوص حرية اإلثبات.في مادة العقود التجارية  المألوفيجاري قد خرج عن اإل

 487كتاب الرابع بمقتضى المواد قسم السابع من الفي ال ة التجارةونالتي نظمتها مد 23ما بخصوص العقود البنكيةأ

 الغالب في  و إذا كان ،معينشكل  نعقاداال بخصوص معظمهافي  لم يشترط  المغربي ن المشرعإف، 544إلى 

، إال ان هذه الكتابة عة من الشروطوتضم مجم مكتوبة  عقود بواسطةعمالئها مع األبناك الميدان العملي ان تتعامل 

 و توضيح التزامات األطراف.  و إنما مجرد وسيلة لإلثباتليست شرطا لإلبرام 

من م. التجارة إلى أن كشف الحساب وسيلة  492دة أشار في الماأكده المشرع التجاري صراحة عندما هذا ما  و

المتعلق بمؤسسات  2014ديسمبر  24من قانون  156 كان صادرا وفق الشروط المحددة في المادةإذا إثبات 

 .25في أكثر من قرارو هو ما أكده أيضا القضاء المغربي  .24االئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

                                                
 من م. التجارة. 436المادة   20
 من م. التجارة. 437المادة   21
 من م. التجارة 440المادة   22
 . االمر بالحساب البنكي و اإليداع و التحويل و فتح االعتماد و الخصم و حوالة الديون المهنية و رهن القيميتعلق   23
ات المحددة بمنشور كشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات االئتمان وفق الكيفيبعتد من القانون البنكي الجديد على انه : "ي 156المادة نصت المادة  24

ها في المنازعات ب، بعد استطالع رأي لجنة مؤسسات االئتمان، في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها وبين عمالئيصدره والي بنك المغر
 ."القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك

 بفاس ةالتجاري االستئناف محكمة قرار، و 233/99 عدد ملف 13/09/1999 بتاريخ الصادر" 643"رقم بفاس التجارية االستئناف محكمة قرار 25

 327/99 عدد ملف 29/11/1999 بتاريخ الصادر" 816"رقم
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بأمر  26أن يكون التحويل من م. التجارة 519ولى من المادة في الفقرة األ على خالف ذلك فقد فرض المشرع و

، و بذلك ال مجال تصرف شكلي، و ان الكتابة فيه لإلنعقاد هو ، مما يعني ان األمر بالتحويلكتابي من األمر

مر شفويا عن ، و إذا وقع أن صدر هذا األ27مرعملية التحويل البنكي بناء على امر شفوي من األإجراء انية إلمك

او من له  ما لم يتأكد األمر كتابة من صاحب الحساب، ان ال يقوم بالتحويل ، فإنه على البنكمثال طريق الهاتف

 .28يرى ببطالن هذا التصرف يضع جزاء على تخلف الكتابة فإن الفقهلتصرف فيه، و إن كان المشرع لم احق 

   الشركاتثانيا : شكلية العقود التجارية الواردة في ق انون  
اسا و الذي يسري على شركة المساهمة أس 17/95تنظم الشركات التجارية في المغرب بقانونين، األول هو قانون 

رائنا لمواد الذي ينظم باقي الشركات التجارية. و باستق 05/96يعتبر الشريعة العامة للشركات و الثاني هو قانون 

ة متميزة ج على األصل الذي هو الرضائية في العقود وأفرد معاملهاذين القانونين نجد أن المشرع المغربي قد خر

ا معلى وجوب تضمين النظام األساسي للشركات مجموعة من البيانات اإللزامية، وهذا لعقد الشركة بحيث نص 

 نجده في كل من:

 ركةشود هنا و المقص-: "يجب تحت طائلة بطالن أن يؤرخ النظام األساسي للشركة 05/96من القانون  5لمادة ا

  "...التالية البيانات يتضمن وأن -التضامن

 -ة البسيط التوصية شركة هنا المقصود- للشركة، األساسي النظام تضمن : " يجب 05/96 القانون من 23 لمادةا

 يلي :..." ما الخامسة المادة في إليها البينان المشار إلى باإلضافة

 وأ شخصيا إما للشركة التأسيسي العقد ينضموا إلى أن الشركاء كافة على يجب:  05/96 القانون من 50 لمادةا

 . خاصة وكالة على يتوفر وكيل بواسطة

 لبياناتا يتضمن ان و نظامها األساسي يؤرخ أن ،-المحدودة المسؤولية ذات شركة -بطالن الشركة  طائلة تحث جب،ي

 التالية : ...".

 فضال ،-المساهمة شركة هنا المقصود –للشركة  األساسي النظام يتضمن أن : " يجب 17-95 القانون من 11 لمادةا

 ...": التالية البيانات المفيدة، األخرى البيانات بكل إخالل ودون ،29المادة الثانية في المذكورة البيانات عن

شركة على عكس الشروط الشكلية الالزمة لتأسيس الشركات التجارية المذكورة ال يشترط الكتابة لتأسيس  و

المحاصة، بحيث يمكن إثبات وجودها بكافة الوسائل، كما انها ال تخضع ألي تقييد في السجل التجاري وال ألي 

   .  30إجراء من إجراءات الشهر

                                                
ي الجانب الدائن لحساب عقد التحويل البنكي هو عملية مصرفية بمقتضاها يقيد البنك مبلغا معينا في الجانب المدين لحساب عميل و يقيد ذات المبلغ ف  26

. الفقيهي، م.س. ن المال من حساب طالب التحويل لحساب اخر تابع له او تابع لشخص أخر. أنظر : نعميل أخر، او بعبارة اخرى هو عملية نقل مبلغ م
 .118و ص. 117ص.

. ص. 1999جاح الجديدة، محمد لفروجي، العقود البنكية بين مدونة التجارة و القانون البنكي، سلسلة الدراسلت القانونية، الدار البيضاء، مطبعة الن  27

248. 
بعة المعارف الجديدة، شكري السباعي، الوسيط في األوراق التجارية، الجزء الثاني، أليات أو أدوات الوفاء، الشيك ووسائل األداء األخرى، مطأحمد   28

 .384، ص2010الرباط، 
 مبلغ رأسمالها".واالجتماعي وغرضها سنة وتسميتها ومقرها  99يحدد النظام األساسي شكل الشركة، ومدتها التي ال يمكن أن تتجاوز : " 2المادة   29
 .دها بكافة الوسائل...": " ...ال تخضع ألي تقييد في السجل التجاري وال ألي إجراء من إجراءات الشهر، ويمكن إثبات وجو 05-96من قانون  88المادة   30
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 خصوصية االجال المتعلقة بتق ادم الدعاوى الناشئة عن العقود التجارية:    المطلب الثاني

القانون بحيث ال يسمح بعدها برفع دعوى للمطالبة بحق عيني أو التقادم هو مرور فترة من الزمان حددها 

ن كل الدعاوى الناشئة عن االلتزام تتقادم بمضي خمس عشرة سنة، أ. و قد ذهب المشرع المغربي إلى 31شخصي

 ال هاأن إال المدنية االلتزامات مع تتالءم القاعدة هذه كانت وإذامن قانون االلتزامات و العقود.  387طبقا للمادة 

 تحتاج التجارية المعامالت أن كما التجارية، بالديون الوفاء فى السرعة تتطلب التى التجارية االلتزامات مع تتالءم

، وهذا ما دفع المشرع التجاري طبيعتها مع يتعارض مما طويلة مدة معلقة تظل ال حتى االستقرار من نوع إلى

 .32بدينه خاللها وإال حرم من االدعاء بهلفرض مددا قصيرة يجب على الدائن أن يطالب 

نشير بأن التقادم في المادة التجارية ليس من النظام العام، بحيث ال يثيره القاضي من تلقاء نفسه، و إنما ينبغي  و

على األطراف أن يتمسكوا به أمام المحكمة، و هذا ما قضت به محكمة النقض، حيث عللت قراراها على أنه : " 

. أيدت الحكم المستأنف، و بالتالي تبنت تعليالته و حيثياته التي منها سقوط الدعوة بالتقادم المثار إن المحكمة..

ن التقادم ال يسقط الدعوى بقوة أمن ق.ل.ع. التي تقضي  372تلقائيا من طرف المحكمة، خرقا لمقتضيات الفصل 

انون التجاري حدد فقط مدة التقادم بالنسبة القانون، بل البد من أن يتمسك به من له المصلحة فيه خصوصا أن الق

 . 33للكمبياالت، ولم يرد فيه ما يفيد أن التقادم بالنسبة للقضايا التجارية من النظام العام"

 المبدأ العام للتق ادم في العقود التجاريةالفقرة األولى :  
تجاري بين  بمناسبة عمل الناشئة اتااللتزام تتقادمجاء في المادة الخامسة من مدونة التجارة المغربية أنه : " 

 ."لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة ما التجار أو بينهم وبين غير التجار، بمضي خمس سنوات،

 إذا ماأ بتجارتهم متعلقة تكون أن وبشرط البعض بعضهم مع تعامالتهم فى بالتجار خاص الحكم هذا أن ذلك عنىم

ً  طرفيه أحد التعامل كان ً  العمل هذا وكان تاجرا  انوك تاجر غير شخص اآلخر الطرف وكان بتجارته، متعلقا

ً، عمالً  له بالنسبة التعامل ً  إال الحق بسقوط الشخص هذا مواجهة فى يتمسك أن يستطيع ال التاجر فإن مدنيا  وفقا

 حقه بسقوط التاجر مواجهة فى يتمسك أن فيستطيع اآلخر الشخص أما سنة، عشر الخمس وهى العامة للقواعد

 سنوات خمس بمضى

   االستثناءات الواردة على المبدأ العام:    الفقرة الثانية
 ما... "نه : وضع المشرع التجاري في المادة الخامسة المشار إليها أعاله استثناءات للتقادم الخمسي عندما قال بأ

ة ا ذكر في مدون". و برجوعنا إلى هذه المقتضيات الخاصة  نجد أن بعض منهلم توجد مقتضيات خاصة مخالفة

 التجارة و البعض االخر جاء متفرقا في أكثر من نص قانوني:

                                                
 2013الطبعة الثانية  37نورة غزالن الشتيوي، العقود التجارية بالمغرب، ص.   31
 .1997الطبعة األولى، مطبعة النجاح الجديدة،  360لفروجي، التاجر وقانون التجارة بالمغرب، ص.محمد   32
 .290ص.، م.سبحار عبد الرحيم،   33
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 ثناءات الواردة في مدونة التجارةاالست  أوال:
التجارية، تختلف عن المقتضيات القانونية الواردة في مدونة  سن المشرع قواعد خاصة بالتقادم في األوراق لقد

رر تقادما قصيرا بالنسبة للدعاوى الصرفية. وواضح أن المشرع أراد التجارة، وفي قانون االلتزامات و العقود، فق

، وأن يدفع 34عندما أخذ بالتقادم القصير، ان يتحلل الضامنون في الكمبيالة مثال من التزاماتهم الصرفية بسرعة

ت التجارية الدائنين على المبادرة إلى المطالبة بحقوقهم في أقرب وقت، ألن هذه السرعة تقتضيها طبيعة المعامال

35. 

 ىاوجميع الدع تتقادم " بأن فقررت الكمبيالة دعاوى تقادم على التجارة مدونة من 228 المادة نصت وهكذا 

 .االستحقاق ابتداء من تاريخ ثالث سنواتعن الكمبيالة ضد القابل بمضي  الناتجة

 ألجلابتداء من تاريخ االحتجاج المحرر ضمن ا سنة واحدةالمظهرين والساحب بمضي  على دعوى الحامل تقادمت

 .مصاريف أو من تاريخ االستحقاق في حالة اشتراط الرجوع بدون القانوني

 مابتداء من يوم قيا ستة أشهربعضهم في مواجهة البعض اآلخر وضد الساحب بمضي  المظهرين دعاوى تقادمت

 ."الكمبيالة أو من يوم رفع الدعوى ضدهمبلغ برد  المظهر

المتعلقة بالشيك على نحو مساير  للدعاوى تقادم قصير بالنسبة على التجارة مدونة من 295 المادة ما نصتك

 .36لطبيعة الشيك باعتباره أداة وفاء ومستحق األداء عند اإلطالع

 هكذا فإن دعاوى حامل الشيك ضد المسحوب عليه تتقادم بمضي سنة ابتداء من انقضاء أجل التقادم.و

 تحقاق.حامل الكمبيالة ضد المسحوب عليه القابل، فتتقادم بمضي ثالث سنوات ابتداء من تاريخ االسما دعاوى أ

 م.تتقادم دعاوى حامل الشيك ضد المظهرين و الساحب بمضي ستة أشهر ابتداء من تاريخ انقضاء أجل التقادو

ر خر فتتقادم بمضي ستة أشهما الدعوى الثالثة، وهي دعوى مختلف الملتزمين بعضهم في مواجهة البعض االأ

 ابتداء من يوم قيام الملتزم برد مبلغ الشيك او من يوم رفع الدعوى ضده. 

 االستثناءات الواردة في النصوص التجارية الخاصة  ثانيا :
لشركات سنكتفي في هذا الباب إلى اإلشارة إلى بعض المقتضيات الخاصة التي جاءت في مدونة التأمين و قانون ا

: 

سنتين ابتداء  من مدونة التأمينات على أنه : " تتقادم كل الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بمرور 36المادة شارة أ

 من وقوع حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى ".

                                                
 . 2007الطبعة األولى  234أحمد كويسي، األوراق التجارية، ص.  34
 2013األولى  الطبعة 425ص. محمد مومن، أحكام وسائل األداء و االئتمان في القانون المغربي،  35
 . 224محمد مومن، م.س ص. أنظر  . 36



9 
 

، إال أنه استثنى من 37المتعلق بشركة المساهمة 17/95خد المشرع المغربي بالتقادم الخمسي كأصل في قانون أ

 345عاوى بطالن الشركة أو عقودها أو مداوالتها الالحقة لتأسيسها التي تتقادم بناء على مقتضيات المادة ذلك د

 من هذا القانون بمرور ثالثة سنوات ابتداء من يوم سريان البطالن. 

 المطلب الثالث : دور القضاء التجاري في تحقيق سرعة المعامالت التجارية
 بإحداث ، أخذ المغرب بنظام القضاء المزدوج أي38على خالف بعض الدول التي حافظت على نظام قضائي موحد 

 المنازعات رـبنظ تختص تجارية محاكم و المدنية المنازعات بنظر تختص مدنية اكمـمح ، المحاكم من نوعين

ل في طياته مجموعة من المقتضيات الذي حم 53.95وقد احدثت هذه المحاكم بموجب القانون رقم  . 39التجارية

 المسايرة لعامل السرعة الذي تتسم به المعامالت التجارية. 

بمجرد أن دخلت حيز التنفيذ، أبانت المحاكم التجارية عن أهميتها و دورها في البث في المنازعات التجارية في  و

النسبة الختصاصها في مادة العقود أقصر االجال، كما أنها كرست بعض االجتهادات القضائية كما هو الحال ب

  .40التجارية

 التجار بين االئتمان و الثقة تحقيق إلى تهدف التي القواعد : الثاني المبحث
 أفردمن أجل دعم الثقة و االئتمان اللذان يميزان المعامالت التجارية، فإن المشرع التجاري 

 بدين دينينالم بين التضامن افتراض مثل وتشجيعه االئتمان هذا دعم إلى تهدف التى القانونية القواعد من جموعةم

 كأداة والتصعوبة المقا نظام يوجد كما التجارى باالئتمان يخل الذى للمدين قضائية مهلة منح فى والتشدد تجاري،

ئتمان بين االالتجارية التي تسعى إلى دعم الثقة و  القواعد من ذلك وغير ديونه دفع عن يتوقف الذى التاجر تهدد

 التجار.

 مبدأ ا فتراض التضامن و دوره في تثبيت الثقة بين التجار:   المطلب األول
. و يختلف  41المدينين باقي ذمة إبراء عليه يترتب بالدين وفاء أحدهم المدينين فإن تعدد إذا بالتضامن، أنه يقصد

في مدونة  معمول بهت و العقود عن ما هو التضامن بين المدينين بين ما نص عليه المشرع في قانون االلتزاما

 التجارة.

                                                
و  05/96انية  من قانون الفقرة الث 1تطبق نفس المقتضيات الواردة في هذه المادة بشأن التقادم على باقي الشركات التجارية و ذلك بموجب نص المادة   37

ومن  348إلى  337ومن  229إلى  222ومن  138إلى  136ومن  32و 31و 27و 12و 11و 8و 5و 3و 2الذي جاء فيه بأنه : " تطبق أحكام المواد 
 الخاصة بها". المتعلق بشركات المساهمة على الشركات موضوع هذا القانون فيما إذا كانت متالئمة واألحكام 17.95من القانون رقم  372إلى  361

 الجزائر و مصر مثال.   38 
 لجديدة.مطبعة النجاح ا 2014عبد الرحيم بحار، القضاء التجاري و المنازعات التجارية، الطبعة األولى أنظر   39
 297م.س. ص. االجراءات التحفظية في مادة العقود التجارية،عبد الرحيم بحار،،    40
 . 5، ص  2005دار  النهضة العربية ،  –د.سميحة القليوبي : الوسيط في شرح القانون التجاري المصري ، الجزء األول   41
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 ال العقد المدني فإن ذلك أطراف تعددت  إذا االلتزامات و العقود على أنه قانون فى العامة للقواعد قد جاء وفقاف

يفترض  ال التضامن أن األصل يقتضي ألن -بين المدينين وفيما الدائنين بين فيما أي-بينهم  فيما تضامن وجود يعنى

"  حيث جاء فيه بأن من ظهير االلتزامات و العقود 164 عليه صرحتا المادة نصت وهذا ما في المادة المدنية،

 يكون أن أو القانون، من أو لاللتزام المنشئ السند عن صراحة ينتج أن جبوي يفترض، ال المدينين بين التضامن

 ال واحد دين فى المدينين تعدد في حالة المدنية المعامالت أن ذلك من يتضح ."المعاملة لطبيعة الحتمية النتيجة

 بمقدار إال مطالبته يستطيع الدائن فال الدين فى حصته عن مسئوال يظل مدين كل أن بمعنى يفترض فيها التضامن،

 ويستطيع قبله، المدينين باقى مطالبة أي بالتجريد الدائن فى مواجهة يدفع أن المدينين أحد يستطيع بل فقط، حصته

 .42فقط نصيبه دفع أي يدفع بالتقسيم أن

ن م 335على خالف ذلك فإن المشرع المغربي قد أخد بمبدأ افتراض التضامن بين التجار بموجب نص المادة  و

 التجارى عمدونة التجارة التي جاء فيها أنه : " يفترض التضامن في االلتزامات التجارية". ومفاد ذلك أن المشر

 تطيعويس الدائن، مواجهة فى المدينين يلتزم جميع حيث تعددهم، حالة فى تجارى بدين لمدينينا افترض تضامن

 الحكمة لعل و  كله. بالدين جميعهما أو أحدهما على الرجوع أو يخصه بما جميعا كال عليهم الرجوع األخير هذا

 األخذ و االئتمان دعم هي تعددوا إذا تجاري بدين المدينين بين التضامن افتراض قاعدة من المشرع توخاها التي

  ون.يطلب ما على الحصول لهم سبيل يسهل إذ للمدينين يسر وفيه حقوقهم على للحصول للدائنين ضمان يعد بها

فإن هذه االخيرة كانت السباقة إلى التنصيص على افتراض التضامن  43 من ق.ل.ع 165برجوعنا إلى نص المادة  و

بين التجار "...مالم يصرح السند المنشئ لاللتزام أو القانون بعكسه". و قد أثاره هذه العبارة االخيرة من المادة 

على مخالفة  جملة من التساؤالت على اعتبار أنها نصت صرحتا على أنه يجوز االتفاق بين المعنيين باألمر 165

 335قاعدة التضامن بين المدينين بدين تجاري، وهذا يعتبر مخالف لما نصت عليه مدونة التجارة في المادة 

 بخصوص التضامن بين المدنين التجار.

من م.ت.  335حماية االئتمان في ميدان العقود التجارية وذلك بإعمال مقتضيات المادة  قد أكد الفقه على ضرورة و

من ق.ل.ع. وهذا عن طريق عدم االعتداد باتفاق األطراف  165الفة لما هو منصوص عليه في الفصل بكيفية مخ

على نفي التضامن في االلتزامات التجارية ألنه لو كانت نية المشرع المغربي تنصرف إلى االحتجاج بذلك لما 

تزامات التجارية" من دون أن من م.ت على ما يلي : " يفترض التضامن في االل 335اقتصر في صياغته للمادة 

من قانون  165يضيف عبارة " ما لم ينص السند المنشئ لاللتزام أو القانون على عكس ذلك"، كما جاء في الفصل 

 .44االلتزامات و العقود

                                                
 رات على االنترنيت.. منشو73عصام حنفي محمود، القانون التجاري، الجزء األول، ص.   42
 أو لاللتزام المنشئ دالسن يصرح لم ما وذلك التجارية، المعامالت ألغراض التجار بين عليها المتعاقد االلتزامات في القانون بحكم التضامن يقوم "  43

 ."بعكسه القانون
 .1997، ط. األولى، مطبعة النجاح الجديدة، 364محمود لفروجي، التاجر و قانون التجارة بالمغرب،. ص   44
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جاءت في قانون  335باإلضافة إلى ذلك فإن القاعدة الخاصة تسمو على القاعدة العامة، و بالتالي فإن القاعدة  و

من ق.ل.ع. الذي يبقى هو الشريعة العامة للعقود يعمل  165و مقتضياتها تسمو على مقتضيات المادة خاص 

 . 45بقواعده عند غياب قاعدة خاصة

، لم يكتفي المشرع التجاري على التنصيص على مبدأ التجاريةنظرا ألهمية االئتمان في المعامالت االقتصادية و و

من ق.ل.ع. بل نجده قد تطرق إلى قاعدة  165من م.ت. و المادة  335لمادة خالل ا فقط منالتضامن بين التجار 

الذي أكد على أن التضامن يقوم بقوة القانون بين الوكالء...إذا  46من ق.ل.ع. 912التضامن في كل من الفصل 

 1133مادة الكفالة حيث نصت ال عقدأعطيت الوكالة بين التجار ما لم يشترط غير ذلك، و نجد قاعدة التضامن في 

وفي الحالة التي تعتبر الكفالة فيها فعال تجاريا بالنسبة إلى الكفيل، تخضع آثار  على أنه :|"... 47من ق.ل.ع.

 ."الكفالة للقواعد المتعلقة بالتضامن بين المدينين

شركة ، و بين الشركاء المتضامنين في 48ذا باإلضافة إلى تأكيد التضامن بين الشركاء في عقد شركة التضامنه

 .51، و بين الموقعين على الورقة التجارية50، و الشركاء المتضامنين في شركة التوصية باألسهم49التوصية البسيطة

 نظام مهلة الميسرة ودوره في تثبيت الثقة بين التجار: المطلب الثاني  
 يمر الذي ينللمد لقاضيا يمنحها مهلة مهلة الميسرة أو مهلة الوفاء أو ما يصطلح عليه أيضا بالمهلة القضائية هي

 جسيم. ضرر بالدائن يلحق أال بشرط المحدد الميعاد في الوفاء على قادر غير تجعله صعبة بظروف

مته او حلول ن على المدين ان يفي بالتزامه بمجرد ترتبه في ذأ في المعامالت المدنية او التجارية االصلذا كان إ

ي ان يمنحه فهل يستطيع القاض. تمنعه من ان يفي بالتزامه في موعدهالمدين يواجه احيانا ظروفا معينة ، فإن اجله

 ؟مهلة للوفاء بااللتزام 

                                                
 18. ص.  2013بوعبيد عباسي ، العقود التجارية، الطبعة األولى   45
 :ن الوكالءم بقوة القانون بي:" إذا تعدد الوكالء، فإن التضامن ال يقوم بينهم، إال إذا اشترط. ومع ذلك فإن التضامن يقو 912المادة   46

 إذا حدث الضرر للموكل بتدليسهم أو بخطإهم المشترك، وتعذر تحديد نصيب كل منهم في وقوعه؛ -أوال 

 إذا كانت الَوكالة غير قابلة للتجزئة؛ -ثانيا 

 .إذا أعطيت الَوكالة بين التجار ألعمال التجارة، ما لم يشترط غير ذلك -ثالثا 

 ولو كانوا متضامنين، ال يسألون عما يكون قد أجراه أحدهم خارج حدود الَوكالة، أو بإساءته مباشرتها".إال أن الوكالء، 
 .: "الكفالة ال تقتضي التضامن، ما لم يشترط صراحة 1133المادة   47

 لمتعلقة بالتضامن بين المدينين".اثار الكفالة للقواعد وفي هذه الحالة األخيرة، وفي الحالة التي تعتبر الكفالة فيها فعال تجاريا بالنسبة إلى الكفيل، تخضع آ
غير محدودة وعلى  ، ويسألون بصفةالتي جاء فيها : " شركة التضامن هي الشركة التي يكون فيها لكل الشركاء صفة تاجر 05.96من قانون  3المادة   48

ن ديون الشركة عية و غير المحدودة في شركة التضامن مسؤولية هؤالء ". و يقصد بمسؤولية الشركاء المتضامنين الشخصوجه التضامن عن ديون الشركة

ء. أنظر في هذا في أموالهم الخاصة حيث أن دائنو شركة التضامن يملكون ضمانا خاصا على ذمة الشركة و ضمانا إضافيا يشمل الذمم الشخصية للشركا

رف الجديدة، الرباط ، مطبعة المعا2003لنفع االقتصادي، الجزء الثاني، ط. الولى اإلطار أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات و المجموعات ذات ا

 .302. ص. 
 .شركة التوصية البسيطة تتكون من شركاء متضامنين ومن شركاء موصين و التي جاء فيها : " 05.96من القانون رقم  20المادة   49

كري السباعي ش..". للمزيد من اإليضاحات حول هذا الموضوع أنظر أحمد .كة التضامنيخضع الشركاء المتضامنون للنظام المطبق على الشركاء في شر

 م. س.
ريك متضامن أو أكثر ششركة التوصية باألسهم هي التي يقسم رأسمالها إلى أسهم وتتكون بين  و التي جاء فيها : " 05.96من القانون رقم  31المادة   50

 د، عن ديون الشركة وبين شركاء موصين..."لهم صفة تاجر يسألون بالتضامن ودون تحدي
 من م.ت. 283بالنسبة للسند ألمر، و المادة  234من م.ت. بالنسبة للكمبيالة، و المادة  201و  196المادة   51
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من  243من ق.ل  و بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل  128الفا لما جاء في القاعدة العامة بمقتضى الفصل خ

، فإنه في المجال التجاري ال 52ق.ل.ع. و التي يمكن للقاضي أن يمنح مهلة الميسرة إلى المدين بصفة استثنائية

 قدف على اعتبار أن هذه االخيرة متشابكة،  المعامالت التجاريةعلى  128يمكن للقاضي ان يطبق مقتضيات المادة 

ن التجارة تقوم على الثقة فأنه قد يعتمد في وفاء دينه على قيام . وأل 53ألخرالتجار ومدينا  ألحددائنا  التاجر يكون

الدين في موعده فلن يستطيع التاجر ان يفي هو بدينه، وهذا يؤدي بلم يوف مدين التاجر  فإذاله.  مدينه بوفاء الدين

من م.ت.  231بمقتضى المادة  لذلك فقد تشدد المشرع مع المدين .الى زعزعة االئتمان الذي تقوم عليه التجارة

، و تم تأكيد نفس القاعدة 54ن لالستحقاقمن منح اجل لوفاء الديون المستحقة في الكمبيالة يتجاوز الميعاد المعي

 .55من م.ت. في مجال التعامل بالشيك 304بمقتضى المادة 

 نظام صعوبة المق اولة و دوره في تثبيت االئتمان و الثقة بين التجار: المطلب الثالث  
 وقوامها المعامالت هذه روح هي المتبادلة الثقة و التجارية المعامالت أساس هو كما سبق أن رأينا، فاالئتمان

علقون أماال ألن التجار ي الدائنين، حقوق على للحفاظ قوية حماية الثقة وهذه االئتمان هذا استوجب لذلك .المتين

عرض يوكل خلل في احترام هذه االجال  كبيرة على الوفاء بااللتزامات التجارية خالل االجال المتفق عليها،

 من معمجت أي فـي برمته التجاري النشاط على سلبا ينعكس الذي األمر محقق، التجارية إلى اضطراب المعامالت

ً  يحوله ربما بل المجتمعات،  والمحافظة ،االئتمان هذا لحماية األساليب واستحداث الوسائل ابتكار يتم لم إن عدما

 .الثقة هذه على

في وضعية مالية و اقتصادية بناء عليه، فإن المشرع المغربي كان دائما حريص على سن قواعد خاصة بالتجار و

صعبة ال يستطيعون معها احترام اجال حلول ديونهم. حيث ظهر اوال نظام االفالس في ظل القانون التجاري القديم 

بأنه : " كل تاجر توقف عن أداء ديونه يعتبر في حالة  197و الذي عرفته المادة  1913غشت  12الصادر في 

رامة احكامه و تشدده نحو المدين، و هذا التشدد يدفع المدين إلى الحرص على إفالس" ، و قد تميز هذا النظام بص

 .    56الوفاء بديونه عند استحقاقها، و على العناية بالثقة و االئتمان الواجب توفرهما في المعامالت التجارية

ة المقاولة الذي يهدف ، فقد استعاضت عنه مدونة التجارة الجديدة بنظام صعوب57وبالنظر لمحدودية نظام اإلفالس 

للخروج بالمقاولة المفتوح ضدها المسطرة من المأزق المالي و االقتصادي الذي تتخبط فيه " من خالل مقتضياته

 . 58و ذلك بكيفية تحقق مصلحة هذه المقاولة و مصلحة دائنيها "

                                                
 .280اية  البقرة" سورة وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرةنظرية الميسرة تجد اصلها في الشريعة االسالمية الغراء وفي قوله تعالى "    52
 1لنجاح الجديدة ط.ا، مطبعة 1، محمد الفروجي، التاجر و قانون التجارة بالمغرب، سلسلة الدراسات القانونية رقم 340بحار عبد الرحيم، م. س ص.   53

 . 358. ص. 
 ". 207 و 196عليها في المادتين  من مدونة التجارة : " ...ال يمنح أي إمهال قانوني أو قضائي إال في األحوال المنصوص 231المادة   54
 ."291التي تنص على انه : " ال يمنح أي إمهال قانوني أو قضائي إال في األحوال المنصوص عليها في المادة  304المادة   55
 28بوعبيد عباسي ، م.س. ص.   56
راسة معمقة في أنظر في هذا الصدد : أحمد شكري السباعي، الوسيط في مسطرة الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة و مساطر معالجتها. د  57

 . مطبعة المعارف الجديدة الرباط .2007قانون التجارة المغربي الجديد و المقارن. الجزء األول. سنة 
 .11بدون سنة اإلصدار. ص.  3ي مسطرة صعوبات المقاولة، سلسلة دراسات قانونية معمقة، العدد محمد الفروجي، وضعية الدائنين ف  58
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لة المتوقفة عن األداء. وهذا هذه المقتضيات الجديدة لم تأثر على تشدد المشرع التجاري في مواجهة المقاو ال أنإ

على "  تطبقالمقاولة  صعوبات مساطر معالجةمن م.ت التي جاء فيها بأن  560يظهر من خالل استقرائنا للمادة 

"، و ذلك إما بناء عليهم عند الحلول المستحقة ليس بمقدورهم سداد الديونكل تاجر وكل حرفي وكل شركة تجارية 

 .60أو أحد الدائنين او المحكمة أو بطلب من النيابة العامة 59رئيس المقاولة على طلب من

تجدر االشارة هنا إلى أن صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المقاولة ال يؤدي إلى و

 لكن تحت إشراف القاضي المنتدب و السنديك و بمساعدة رئيسها 61تخلي المدين عن إدارة أمواله و التصرف فيها

 .   62إن اقتضى الحال لمدة أقصاها أربعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بطلب من السنديك

لمقاولة بمساعدة يتولى السنديك خالل هذه المرحلة بإعداد تقرير عن الموازنة المالية و االقتصادية و االجتماعية ل و

تمرارية رير إما مخططا للتسوية يتضمن اسرئيس المقاولة أو خبير او عدة خبراء، و يقترح السنديك في هذا التق

 المقاولة او تفويتها إلى احد األغيار أو التصفية القضائية.

 تقرر، فإن المحكمة العمال وبعد االستماع ألقوال رئيس المقاولة والمراقبين ومندوبي السنديك بناء على تقرير و

مختلة إذا تبين لها  بان وضعية المقاولة  القضائية ةالتصفيمسطرة  فتحب، او 63أو تفويتها نشاط المقاولة استمرار إما

. و في حال ما إذا قررت المحكمة التصفية القضائية، فإن المدين يتخلى بقوة القانون عن 64بشكل ال رجعة فيه

 ما إلى دينهم يعود الذي الدائنين طرف من بالديون التصريح بتلقي السنديك تسيير أمواله و التصرف فيها، و يقوم

 له أنيطت كما ،66و يقوم بالتحقق من ديون الشركة تحت مراقبة القاضي المنتدب 65المسطرة فتح حكم صدور قبل

 مسطرة بافتتاح بالمقاولة المهتمة األطراف جميع بإعالم يقوم تعيينه بمجرد أنه حيث واإلعالم، اإلخبار مهمة

 القاضي وإشراف مراقبة تحت ذلك كل  ،68واستشارتهم 67الدائنين إلخبار إجراء كل يتخذ و القضائية، التصفية

 .69المنتدب

                                                
  من م.ت. 561 المادة  59
 من م.ت. 563المادة   60
 .41أنظر : محمد الفروجي، وضعية الدائنين في مساطر صعوبات المقاولة، م.س. ص.   61
 من م.ت. 579المادة   62
 من م.ت. 490المادة   63
 من م.ت. 619المادة   64
 من م.ت. 686المادة   65
 "حقيق الديونت"بدل  "التحقق من الديون" " procède à la vérification des créances "وردت في النص الفرنسي عبارة من م.ت.  640المادة   66

 كما جاء في الترجمة العربية. 
 تاريخ صدوره. ويشار إليه في السجل : " يسري أثر الحكم القاضي بفتح المسطرة من 552المادة   67

 التجاري فورا . 

 يتم نشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر اإلعالنات القانونية وفي الجريدة
معدة لهذا على اللوحة ال الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من صدوره. ويدعو الدائنين إلى التصريح بديونهم لسنديك المعين. ويعلق كاتب الضبط هذا اإلشعار

 الغرض بالمحكمة".
 . 587و المادة  545المادة   68
ة التخصصات تطوان، أنظر في هذا الباب : حنان البكوري، قانون صعوبات المقاوالت، دروس موجهة لطلبة اإلجازة كلية المتعدد من م.ت. 643المادة   69

 .55ص.
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إن ظهر من خالل سير المسطرة في مواجهة شركة تجارية نقص في باب األصول، يمكن للمحكمة، في حالة  و

حصول خطأ في التسيير ساهم في هذا النقص، ان تقرر تحميله، كليا او جزئيا تضامنيا أم ال، لكل المسيرين أو 

 .70هم فقطللبعض من

زيادة في ضمان حق الدائنين ، فقد أقر المشرع التجاري الحق للمحكمة في حالة التسوية أو التصفية القضائية  و

لشركة ما، فتح مسطرة التصفية القضائية تجاه كل مسؤول يتبين أنه تصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله 

صة تحت ستار الشركة قصد إخفاء تصرفاته، أو استعمال أموال الخاصة، و أبرم عقودا تجارية ألجل مصلحته الخا

 .71الشركة بشكل يضر بمصالحها

صعوبات المقاولة يهدف في جوهره إلى الحفاظ على استمرارية نشاط تأسيسا على ما سبق، يتضح أن نظام  و

مغربي أفرد مجموعة من المقاولة لما له من اهمية على المنظومة االقتصادية، هذا باإلضافة إلى أن  المشرع ال

المقتضيات القانونية في الكتاب الخامس من مدونة التجارة، المعنون ب" إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات 

، بهدف حماية دائني المقاولة التي فتحت ضدها مسطرة التصفية. و هذا كله يساعد في تدعيم الثقة و 72المقاولة"

 امل باآلجال في أداء ديونهم.االئتمان و تشجيع التجار على التع

 خصائص الف ائدة في الديون التجارية:  المطلب الرابع  
لدائن. غير األصل ان يدفع المدين فوائد عن كل تأخير في أداء دينه داخل األجل المتفق عليه مسبقا بينه و بين ا

يث نظامها حفقط و لكن أيضا من ال من حيث سعرها المدني  القانون في عنها تختلف التجاري القانون في الفائدةان 

 بالنسبة إليهما.

الحد وفي الشؤون المدنية والتجارية، يحدد السعر القانوني للفوائد من ق.ل.ع. على أنه : "  875نص الفصل ي

 ".األقصى للفوائد االتفاقية بمقتضى نص قانوني خاص

الفائدة  في المئة وبأن 10االتفاقية هو نجد بأن السعر القانوني للفائدة  1950يونيو  16برجوعنا إلى ظهير  و

 في المئة. 6القانونية هي 

لتجارية اذا في ما يخص سعر الفائدة و الذي يؤخذ به على حد سواء دون التمييز بين الديون المدنية و الديون ه

ها في دديميز بين الفائدة المدنية و يح 1926مارس  20على خالف ما كان معمول به في السابق، حيث كان ظهير 

 في المئة. 8في المئة و الفائدة التجارية ويحددها في  7

                                                
 من م.ت.  704المادة   70
 من مدونة التجارة. 706المادة   71
 22) 1435ل من شوا 25بتاريخ  1.14.146الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  81.14القانون رقم بمقتضى  ،هتم تغيير وتتميم عنوانو الذي   72

 .6882(، ص 2014سبتمبر  15) 1435ذو القعدة  19بتاريخ  6291(؛ الجريدة الرسمية عدد 2014أغسطس 
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من جهة أخرى فإن الفائدة تحسب مبدئيا على أساس سنة كاملة، و كل إتفاق مخالف يعتبر باطال إذا كان الغرض  و

االتفاقية على أن ال يتجاوز السعر األقصى السنوي للفائدة  73مدنيا، اما إذا كان تجاريا فيجوز احتسابها بالشهر

 .195074يونيو  16 المنصوص عليها في ظهير

ال يجوز في القرض المدني اشتراط إضافة الفوائد إلى رأس المال بحيث تصبح تنتج بدورها الفوائد ) الفصل  و

من ق.ل.ع( أما في الديون التجارية فذلك جائز شريطة أال يكون ذلك إال بعد انتهاء كل نصف سنة حتى لو  874

 . 75بالحسابات الجارية تعلق األمر

تأسيسا على ما سبق، فإن نظام الفوائد يطبق في المواد التجارية بكيفية تختلف عن تطبيقه في المواد المدنية، و  و

 .76يرجع السبب في ذلك إلى رغبة المشرع المغربي في دعم االئتمان التجاري و حمايته

 

 

                                                
 من ق.ل.ع.  873الفصل  73
 . 100دراسات في القانون التجاري، م.س. ص. عز الدين بنستي،  74
 من ق.ل.ع.  874الفصل   75
 .265محمد الفروجي، التاجر وقانون التجارة بالمغرب، م.س. ص.   76


