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 مادة القانون التجاري :ثانيةالالمحاضرة 

  

  

 التعريف بالقانون التجاري المبحث الثاني:

 

القانونية التي  فروع القانون الخاص، يحوي مجموعة من القواعدالقانون التجاري هو فرع من  
تنظم األعمال واالنشطة التجارية والتجار، وبهذا التحديد يعد القانون التجاري أضيق نطاقا من القانون 
المدني الذي يعتبر الشريعة العامة التي تحكم العالقات ما بين األشخاص بغض النظر عن طبيعة 

التي شخاص القائمين بها، فالقانون التجاري ينظم ويؤطر األنشطة واألعمال التجارية المعامالت أو األ
بين زبنائهم، وهو يعمل على تحديد  أوتمارس من طرف التجار سواء في عالقة التجار فيما بينهم 

 .التزاماتهم وحقوقهم
ينظم كافة بهذه الصفة  هولسائر فروع القانون الخاص، ف المتيناألساس هو القانون المدني  وإذا كان   

المهنة التي يمارسونها  أوبغض النظر عن طبيعة هذه العالقة  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  
هم المترتبة عن مزاولتهم لمختلف وحقوقهم بين زبنائهم، كما يعمل على تحديد التزامات أوفيما بينهم 

ية، وبهذا، يتميز القانون التجاري عن القانون المدني من حيت المضمون واألهداف التجار األنشطة
القانون الخاص األخرى تؤهله لالستقاللية  (، ويتميز بخصائص عن باقي فروعاألول المطلبوالنطاق)
(، مما انعكس على الثالث المطلب(، والمنبثقة اساسا من المصادر التي ينبع منها )الثاني المطلبوالتميز)

                                                (.المطلب الرابعالنظريات التي تؤطر للعمل واألنشطة التجارية )

 المقصود بالتجارة والقانون التجاري: األولالمطلب  
تواجد القانون التجاري إلى جانب قواعد قانونية تعنى بالمبادالت غير التجارية تجد ما يبررها 
في التداخل بين مبادالت مالية مرتبطة بالمعامالت االقتصادية، بحيث تخلق نوع من التمازج والتداخل 

تصادية، وهو ما يفسر بتوسع محتوى ونطاق القانون التجاري إلى قانون بين القاعدة القانونية والعلوم االق
يؤطر كل المعامالت واألنشطة واألشخاص العاملين في دائرة األنشطة  األعمال بل إلى قانون اقتصادي

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

Répartition de  Richesses  تستوعب يالقانون وفق المفهومالتجارة أما ، بغرض تحقيق الربح 
انتقال الثروات وتداولها وتوزيعها بين  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  والعمليات البنكية،الخدمات كالتأمين، والنقل، 
عمال أ ،مثل الفالحة والزراعة والمهن الحرة، وإجارة الخدمة والوظائف العامة األعمالباقي  حين تظل

كما يشمل المفهوم القانون للتجاري تنظيم  ة،للقواعد العام أوما لقوانين خاصة تؤطرها إمدنية خاضعة 
 .إلطار القانوني للمشتغلين بالتجارةا

 نطاق القانون التجاري: المطلب الثاني

 

والذي يضم كل من التجارة  النشاط االقتصادي في مجموعه 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 التجاري في وضعه الراهنالقانون 
ما عبر عنه المشرع المغربي  هوالتجارية والتجار و تحديد األعمال وإنما يقتصر فقط على ة،االقتصادي
باألعمال تعلقة ينظم القواعد المالقانون 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  أشخاصبين 

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

إال أن نطاق تدخل القانون التجاري كما نعرفه اليوم والذي حددته ظروف تاريخية واقتصادية، 
الكالسيكي للقانون التجاري كالعقار والنشاط الحرفي  أصبح يتسع ليشمل قطاعات لم تكن ضمن النطاق

مثال، وأمام اتساع رقعة المعامالت واالنشطة التجارية، أصبح القانون التجاري يشمل التجار وغير 
 التجار، بحيث نجد أفراد غير تجار يستثمرون ويكتتبون في السندات واألسهم.

ون التجاري ليشمل األنشطة والمعامالت لذلك، فقد أضحى من الضروري أن يتسع مجال والقان 
االقتصادية في مجموعها، ويتحول القانون التجاري كما عرفناه إلى قانون اقتصادي يهتم باألنشطة 
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االقتصادية في مجموعها، وال يقتصر فقط على تأطير بعض األنشطة واألعمال التجارية وحقوق 
 والتزامات التجار. 

 التجاريخصائص القانون : المطلب الثالث
 بين ،ازدواجية في تنظيم المعامالت وجود القانون التجاري إلى جانب القانون المدني يعكس

بتنظيم  عنىتخاصة ، وبين قواعد في القانون المدنيالمعامالت تجد مصدرها  كافة تنظمعامة  شريعة
 يشتملبحيث ، اقتصادية محددة وأشخاص يزاولون هذه األنشطة أنشطة ومبادالتعن  المعامالت الناشئة
حقوق والتزامات التجارية و األعمال واألنشطة رتؤطمن القواعد التي  على مجموعة القانون التجاري

ما  من القانون المدني الذي يضم كافة القواعد العامة التي تحكم العالقات مجاال أضيق وهذا يعدالتجار، 
سواء تعلق األمر بالمعامالت التجارية أو غير التجارية بل قد تنظم حتى نظام األحوال  بين األشخاص

 الشخصية في بعض األنظمة القانونية كالقانون المدني الفرنسي وغيرها.   

 اإليجار أو كالبيع باختالف نوعية المعامالت أو طبيعة التصرفات لثنائية ال يمكن تبريرهاا هذه فإذا كانت
 تتم البيئة التي تجد ما يبررها في اختالف إنماو آخر إلى قانون من، ..أو الرهن أو الوكالة. القرضأو 
 ينشاط اقتصاد في إطار المعامالت المؤطرة بموجب القانون التجاري تتم إن المبادالت، بحيث فيها

تقوم على  في مقابل معامالت ال تستهدف الربح وال يتميز بالتداول والوساطة وبهدف تحقيق الربح،
 .بهدف االستهالك الشخصي ودون هدف تحقيق الربح من حيث المبدأ التداول والوساطة وإنما

التجارية، بل إن  األنشطةملته طبيعة أمن قواعد القانون المدني  ءاستثنا القانون التجاري ال يعدف ،عليهو 
المدني، حيث إن هذه جانب القانون  إلى ةمستقل ةمكان الخصوصية والمميزات التي تبوؤهامن  اله قواعده

االستقاللية أملتها البيئة التجارة واالقتصادية التي نشأ فيها والتي فرضت جملة من الخصائص كالسرعة 
( فكان من نتائج ذلك أن فرضتا قواعد قانونية خاصة متميزة عن الفقرة الثانية) ( واالئتماناألولى )الفقرة

  القانون المدني.

 خاصية السرعة في المعامالت التجاري ى:الفقرة األول
السرعة تعني توالي المعامالت التجارية بكثرة في حياة التاجر، مما يستوجب التحرر من القيود 
المدنية البطيئة واإلجراءات الشكلية المعقدة، كالكتابة، والتصديق على التوقيعات التي تهيمن على القانون 

التجارية في الوقت الحالي تعتمد على وسائل التواصل الحديثة وفي المدني، وخاصة أن جل المعامالت 
غياب تام للحضور المادي لألطراف متجاوزة اآلليات الكالسيكية، كما أن المبادالت التجارية في الغالب 
ترد على منقوالت معرضة لتقلبات السوق وقابلة للتلف، مما يجعل األنشطة التجارية بحاجة ماسة إلى 

برام هذه التصرفات، حيث أوجبت خاصية السرعة قواعد خاصة تختلف عن تلك المعمول بها السرعة إل
في المجال المدني، فأخذت بحرية اإلثبات كقاعدة في المبادالت التجارية والتي تعني إمكانية إثبات 
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اللتزامات التصرفات التجارية كالعقود وغيرها والتي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي ا
بكل وسائل اإلثبات، بما فيها شهادة الشهود والقرائن ما لم ينص القانون التجاري أو اتفاق األطراف على 

من م ت، وهو ما ال يوافق طبيعة المعامالت المدنية التي تشترط  334خالف ذلك حسب منطوق المادة 
من  443درهم وفق منطوق الفصل  10.000الكتابة في التصرفات المدنية كلما تجاوزت قيمة المعاملة 

م ت، عكس  335، باإلضافة إلى افتراض التضامن بين المدينين في الديون التجارية المادة  ق ل ع م
ما نجده في الديون المدنية والتي تأخذ بقاعدة عدم التضامن بين المدينين في الديون المدنية ما لم يكن 

من ق ل ع م،  كما ان خاصية  164منطوق المادة  هناك اتفاق بين األطراف، على خالف ذلك وفق
السرعة التي تميز العمل التجاري فرضت إرساء نظام قضائي متخصص يتالءم وطبيعة المعامالت 

بشأن إحداث   53-95التجارية، وهو التوجه الذي أخذ به المشرع المغربي من خالل القانون رقم 
بديلة للبت في المنازعات التجارة، فنصت جل التشريعات  المحاكم التجارية، باإلضافة إلى ابتكار آليات

وهو األمر الذي نص عليه   L’arbitrageعلى إمكانية عرض النزاعات التجارية على مسطرة التحكيم
القانون السالف الذكر المتعلق بإحداث المحاكم التجارية من خالل المادة الخامسة منه، هذا باإلضافة إلى 

وهي  كآلية بديلة لحل النزاعات التجارية وتقريب وجهات نظر األطراف  "La médiationالوساطة" 
مسطرة اختيارية وغير إلزامية لألطراف، كما تم ابتكار نظام يتالءم وطبيعة المعامالت التجارية يهدف 
إلى استمرارية المقاولة وتقويمها وهو نظام معالجة صعوبات المقاولة والذي نظمه المشرع المغربي في 

 ية. الكتاب الخامس من مدونة التجارة على غرار مجموعة من األنظمة القانون

 

 خاصية االئتمان في المعامالت التجارية:  الفقرة الثانية 
االئتمان هو التنازل عن مال حال مقابل مال مستقبل، ويعتبر االئتمان عصب وروح التجارة،   

تقرض التاجر أو غير التاجر على أن  حيث أن جل المعامالت التجارية تعقد ألجل، فالمؤسسات البنكية
يتم تسديد الدين خالل أجل محدد سلفا، كما أن جل التصرفات التجارية بين التجار فيما بينهم أو بين 
زبنائهم تتم بنفس الطريقة... مما يجعل التاجر دائنا ومدينا في نفس الوقت له أصول وعليه خصوم ال بد 

الخسائر واألرباح، وعليه، قد تجتمع في نفس التاجر صفة الدائن من إحصائها لتحقيق الموازنة، وتحديد 
والمدين في نفس الوقت، وبذلك يشكل االئتمان عصب وروح التجار والمعامالت التجارية، ولدعم االئتمان 
في المجال التجار باعتباره من خصائص العمل التجاري سن المشرع قواعد صارمة ألجل ضمان حقوق 

ته حتى تزداد فرصته في استفاء ما يستحقه ويكون أكثر مرونة في منح القروض، الدائن ودعم ضمانا
وهي ازدواجية فرضت وضع نظام خاص في حالة وجود صعوبات أمام المدين في تسديد الديون وهو 
نظام الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة والذي أطره المشرع المغربي من خالل الكتاب الخامس 

جارة، كما نص على افتراض التضامن بين المدينين عند تعددهم في االلتزامات التجارية من مدونة الت
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من م ت،  مع سنه لجزاءات صارمة في حالة اإلخالل باالئتمان والتشدد في  335وفق منطوق المادة 
من م ت  598و 556و  231منح أي إمهال قانوني أو قضائي في الديون التجارية وفق منطوق  المواد 

 ال وفق إجراءات صارمة.  إ
فإذا كانت السرعة واالئتمان من مستلزمات العمل التجاري أوجبتهما الحياة التجارية، إال إنهما 

  غير ذلك في المبادالت المدنية.

 العمل المدني عنالعمل التجاري  تمييز:  الفقرة الثالثة 
جعلته يتبنى قواعد تختلف يتميز العمل التجاري بجملة من المميزات والخصائص كما مر بنا 

عن القواعد المعمول بها في المجال المدني، وهي قواعد فرضتها البيئة التجارية وخصوصيات القانون 
 التجاري المتمثلة في السرعة واالئتمان ومن بين هذه المميزات نذكر:  

 اإلثباتحرية أوال:  

دليل أو برهان، واإلثبات وفق هذا االثبات بوجه عام يعني، تأكيد وجود أو صحة أمر محدد بأي 
المعنى تتنوع أساليبه بتنوع العلوم التي يتصل بها، فالعالم أو الباحث في فرع من فروع العلم والمعرفة 

مختلف الوسائل العلمية المعروفة  ميسعى إلى اقامة الدليل على صحة أو عدم صحة حقيقة معينة باستخدا
لديه، أما اإلثبات بمعناه القانوني، فهو يعني إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق والوسائل التي حددها 

وهو بذلك يختلف عن اإلثبات بمعناه العام، بحيث يتوقف  المشرع على وجود واقعة قانونية ترتبت أثارها
إقامة الدليل أمام القضاء، ثم أن يكون هذا الدليل وفق شروط  اإلثبات القانوني على شروط تتمثل في

وآليات محددة مسبقا وفق قواعد قانونية كالقيمة والوسيلة، هو ملزم للقاضي متى استقام وعليه أن يقضى 
كما أن ما أثبت   ،déni de justiceبما يؤدي إليه اإلثبات من نتائج، وإال كان امتناعه إنكارا للعدالة 

ق القضاء يصبح ملزما وال يجوز االنحراف عنه عندما يصبح الحكم أو القرار القضائي حائزا عن طري
على حجية األمر المقضي به،  وهو بذلك يختلف عن اإلثبات بمعناه العام والذي يكون غير مقيد بقيود 

 .  مسبقة
ون من شأنها أن أما حرية اإلثبات، فتعني إثبات التصرفات القانونية كالعقود وغيرها والتي يك

تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي االلتزامات، بكل وسائل اإلثبات بما فيها شهادة الشهود والقرائن في مجال 
أو ما يرتبط بها بكل الوسائل القانونية، مهما بلغت قيمتها بما فيها شاهدة الشهود  المعامالت التجارية

يكون المشرع قد أقر حرية إثبات التصرفات ، وعليه  من م ت 334وفق منطوق المادة  ،والقرائن
التجارية بكل وسائل اإلثبات بما فيها شهادة الشهود والقرائن ما لم ينص القانون التجاري أو االتفاق 
الصريح لألطراف على خالف ذلك، مما يعني أن حرية اإلثبات هي األصل في إثبات التصرفات التجارية 

ط المشرع أو االتفاق شكل خاص كالكتابة أو الشهر إلبرام التصرفات واالستثناء هو العكس، فعندما يشتر
أو إثباتها يجب االلتزام بذلك، وال يمكن االستناد إلى قاعدة حرية اإلثبات المنصوص عليها في المادة 
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من م ت، ونجد هذه االستثناءات يهم بشكل خاص إبرام عقود الشركات التجارية مثال، فعقد الشركة  334
لعقود الشكلية والذي ال يقوم صحيحا إال عندما يستوفي اإلجراءات الشكلية التي حددها المشرع هو من ا

من قانون شركات المساهمة والذي يسري على باقي الشركات  11في قانون الشركات حيث نصت المادة 
إذا تم وضعه بعقد ، كتابةللشركة  األساسيالنظام  ، حيث نصت هذه المادة على الزامية افراغاألخرى

وللقيام بمختلف  االجتماعي،واحد منه في المقر  إليداععرفي، حررت منه أصول بالقدر الكافي 
تقبل بين المساهمين أية وسيلة إثبات ضد مضمون ، كما نصت نفس المادة على أنه ال المتطلبة اإلجراءات

وبهذا يكون المشرع جعل من عقد  ة،بين المساهمين كتاب االتفاقاتيجب أن تثبت األساسي بل النظام 
شكليا سواء أفرغ في عقد عرفي أو عقد رسمي والكتابة هنا ليست لإلثبات فقط بل شرط الشركة عقدا 

من مدونة  11صحة، كما نجد المشرع يؤكد على ذلك في بعض العقود كعقد التأمين حيث نصت المادة 
التي أوردتها المدونة ضمن باب إثبات عقد التأمينات على ضرورة كتابته بحروف بارزة وهي المادة 

التأمين، مما يفهم ضمنيا أن عقد التأمين يعد من العقود الرضائية إال إن إثباته ال يكون إال بالكتابة، كذلك 
من م ت والتي ال تقوم صحيحة إال بمقتضى محررات  9األمر بالنسبة لألوراق التجارية وفق المادة 

من م ت والذي ال يكون  436وفق منطوق المادة Le Credit Bail ن االيجاريكتابة، وإشهار عقد االئتما
وبعض العقود التجارية األخرى كعقد الوكالة التجارية وفق  نافذا في مواجهة الغير إال من تاريخ نشره،

من م ت، الذي اشترط فيهما المشرع الكتابة ألجل  379م ت، والرهن التجاري المادة  397المادة 
وهو ما ال يوافق المعامالت المدنية التي تشترط الكتابة في  ...،، وبيع ورهن األصل التجارياإلثبات

درهم، وفق ما نص عليه الفصل  10.000المعامالت والتصرفات المدنية كلما تجاوزت قيمة المعاملة 
 هي حرية اإلثبات. ءمما يعني أن األصل في المعامالت المدنية هي الشكلية واالستثنا ،من ق ل ع م 443

 

 نينيالمد ثانيا: تضامن 

يعني التضامن بين المدينين، أحقية الدائن مطالبة أيا من المدينين الملتزمين وفق التزام مشترك بكل الدين، 
وليس بنصيبه أو بقدر حصته فقط، كما يعني أحقية الدائن المطالبة بالدين من مدينه بشكل شخصي أو 

 من مجموع الدائنين بشكل تضامني.

ة التضامن بين المدينين يجب التمييز فيها بين طبيعة المعامالت مدنية أو ولهذا الغرض، فإعمال قاعد
من ق ل ع م أن  164تجارية، بحيث إن القاعدة في االلتزامات المدنية وفق ما نص عليه الفصل 

المنشئ لاللتزام  التفاقا فيصراحة يتم اشتراطه أن  يجببل  ال يفترض في االلتزامات المدنيةالتضامن 
 .لتزام، أو أن يكون نتيجة حتمية لطبيعة االلقانونبنص اأو 

في مقابل فإن إعمال قاعدة التضامن في المعامالت التجارية، يكون مفترضا بقوة القانون بين المدينين 
في المعامالت المدنية،  لعند تعددهم دون حاجة إلى اتفاق صريح أو ضمني، عكس ما هو عليه الحا
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بهدف دعم االئتمان التجاري خاصة أن المعامالت التجارية تقوم على السرعة، مما ال يتوافر معه الوقت 
الكافي للتيقن من يسر المدين أو مطالبته بتوفير ضمانات عينية أو شخصية، ولتجنيب الدائن خطر إعسار 

ع على غرار جل التشريعات افتراض التضامن بين أحد المدينين في المعامالت التجارية، قرر المشر
من م ت، كضمانة للدائن تمكنه  335المدينين في هذا النوع من المعامالت وفق ما نصت عليه المادة 

، وعليه، ال  من استرجاع دينه، وتوفر الثقة لدعم االئتمان باعتباره حجر الزاوية في المعامالت التجارية
ين تجاري أصلي أو تبعي أن يرفض األداء أو تسديد الدين، أو مطالبة يحق ألحد المدينين بموجب د

الدائن بتقسيم الدين على باقي المدينين أو بدفع حصته فقط من الدين والرجوع على باقي المدينين، في 
مقابل ذلك أتاح المشرع للمدين الذي سدد الدين حق الرجوع على باقي المدينين ومطالبتهم بالدين كل 

، ودعما لالئتمان التجاري نعتقد أن مبدأ التضامن المنصوص  ه والموسر يتحمل حصة المعسرحسب حصت
من م ت يعتبر من النظام العام، وبالتالي ال يجوز مخالفته من قبل االطراف، حيث  335عليه في المادة 

لفصل إن المشرع لو انصرفت  إرادته الى عكس ذلك لنص بصريح العبارة كما هو الحال من خالل ا
يقوم التضامن بحكم القانون في االلتزامات المتعاقد عليها بين " من ق ل ع م حيث نص على أنه 165

"، في وذلك ما لم يصرح السند المنشئ لاللتزام أو القانون بعكسه التجار ألغراض المعامالت التجارية
التجارية، من دون  من م ت نصت على افتراض التضامن في االلتزامات 335مقابل ذلك فان المادة 

من ق   165االشارة إلى إمكانية مخالفة ذلك من قبل أطراف العقد كما  هو منصوص عليه في الفصل 
من م ت يعد من النظام العام عندما يتعلق األمر بااللتزامات  335ل ع م، وعليه،  فإن مضمون المادة 

 .التجارية

 المهلة القضائية  -ثالثا 
إذا كانت الغاية من االلتزامات التعاقدية المبرمة بشكل صحيح هي تنفيذها بشكل عيني، وفي 
الوقت والمكان المتفق عليه بين األطراف وال يجوز للقضاء أن يتدخل لتعديل إرادة المتعاقدين ما لم يكن 

ة للمدين عند حلول هناك اتفاق خاص أو نص القانون على إمكانية التعديل، حيث يمنع مبدئيا إعطاء مهل
أجل االستحقاق، بل يجب أن ينفذ التزاماته وإال يحق للطرف اآلخر المطالب بالتنفيذ أو التعويض مع 

من  149من ق ل ع م أو المادة  243بعض االستثناءات التي نص عليها المشرع خاصة في الفصل 
المهلة التي يمكن أن تمنح للمدين . إال أن هذه  المتعلق بتدابير حماية المستهلك 31-08القانون رقم  

 128عندما يتعلق األمر بالمعامالت المدنية والتي هي استثناء من القاعدة العامة التي نص عليها الفصل 
من ق ل ع م، ال يمكن االستناد عليها في المعامالت التجارية الصرفة، ألجل حماية حقوق الدائن التجارية 

ار واستقرار المعامالت التجارية، والتي تتسم بطابع السرعة واالئتمان ودعم االئتمان والحفاظ على استمر
مما يتطلب الحزم أكثر عندما يتعلق األمر بالديون التجارية الرتباطها بالغير والرتباط قواعد القانون 
التجاري بالنظام العام االقتصادي، باإلضافة إلى اآلثار التي يمكن أن تنتج عن ذلك مع إمكانية فتح 
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سطرة معالجة صعوبات المقاولة كما نص على ذلك الكتاب الخامس من م ت م، وهو ما أكدته بعض م
قرارات محكمة النقض حيث اعتبرت أن عدم تسديد التاجر شخصا  ذاتي أو  اعتباري لديونه يخضعه 

 . من م ت...  575لمسطرة معالجة صعوبة المقاولة وفق منطوق المادة 

 التقادم  -رابعا
من م ت على تقادم خاص عندما يتعلق األمر بالمعامالت  5نص المشرع المغربي من خالل المادة 

التجارية، استحضارا منه لخصوصيات التصرفات التجارية وحماية للمعامالت التجارية، بهدف تمكين 
مشرع على التجار من التخلص من التزاماتهم خالل مدة قصيرة خالفا للمعامالت المدنية، وهكذا، نص ال

التقادم الخمسي أخدا بعين االعتبار الطابع الخاص للمعامالت التجارية، القائمة على االئتمان والسرعة، 
فإقرار المشرع مدة تقادم مسقط في خمس سنوات كان بهدف الحفاظ على استقرار المعامالت التجارية 

رتباط الديون التجارية بالدورة وحث التجار على تقديم الدعاوى المتعلق بالتجارة في مدة قصيرة ال
االقتصادية، في مقابل نجد أن المشرع في المعامالت المدنية نص على قاعدة عامة للتقادم من خالل 

من ق ل ع م  واعتبر أن كل الدعاوى الناشئة عن االلتزامات تتقادم بخمسة عشر سنة، مع  387الفصل 
من ق ل ع م حيث تتقادم الدعاوى  392لى ا 388بعض االستثناءات التي نصت عليها الفصول من 

 بمضي خمس سنوات او بسنة واحدة الى غير ذلك. 
المادة  وفق سنواتوعليه، يكون المشرع قد عمل من خالل ذلك على تحديد مدة للتقادم في خمس 

من م ت، وجعل من مدة خمس سنوات للتقادم قاعدة أمرة في المعامالت التجارية، يخضع لها التاجر  5
من م  4ير التاجر استثناء من القاعدة العامة التي تنظم األعمال المختلطة كما نصت على ذلك المادة وغ

    .المختلطةت، والتي تجعل غير التاجر خاضعا لقواعد القانون المدني عندما يتعلق األمر باألعمال 

  


