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 األعمال التجارية الشكلية

 

وفق منطوق هي التي اعتبرها المشرع تجارية لذاتها و بحسب الشكل، أ األعمال التجارية الشكلية
المشرع، فهي ليست تجارية  تتم في شكل معين ومحدد من طرف أنهاعلى اعتبار  ت،من م  9 المادة

تفرغ فيه، فهي  أنبل بالشكل الذي يجب  ،لتوفرها على مقومات العمل التجاري من مضاربة ووساطة
 قه.طبيعة العمل المراد تحقي أوتجارية بمجرد توفر الشكلية المطلوبة بغض النظر عن الشخص القائم بها، 

 اء عليه، فاألعمال التجارية من حيث الشكل وفق ما حددناه أعاله، هي األعمال التي تضمنتهاوبن
تجارية وعمل تجاري في  أوراقمن م ت، وتشمل كل من الكمبيالة والسند ألمر باعتبارهما  9المادة 

صنف نفس الوقت، وهما يختلفان عن الشيك باعتباره ورقة تجارية وليس بعمل تجاري أصلي بل قد ي
كما أسبغ المشرع المغربي جل الشركات بالصفة التجارية   كذلك إذا  أصدره  تاجر ألغراض تجارية

من القانون  2من حيث الشكل على غرار القانون الفرنسي باستثناء شركات المحاصة وفق منطوق المادة 
 بشركات المساهمة.   17.95من القانون  1المتعلق بالشركات، والمادة  5.96

  جةتالسف أوالكمبيالة Lettre de change1  

بأن  ،هو المسحوب عليه أخرشخص  إلىمن الساحب  أمرا تتضمنثالثية األطراف  ،هي ورقة تجارية 
بمجرد االطالع، عند عدم تعيين تاريخ االستحقاق  هو المستفيديكون  شخص ثالث إلىيدفع مبلغا من المال 

في ميعاد معين عند تحديد تاريخ االستحقاق، وتضمن الكمبيالة مجموعة من البيانات اإللزامية التي نصت  أو
، وفي حالة غياب احد البيانات اإللزامية تعد كمبيالة غير صحيحة وتصبح مجرد 2من م ت 159عليها المادة 

من م ت. والكمبيالة بهذا  160  سند عادي إلثبات الدين يخضع للقواعد العامة وفق ما نصت عليه المادة

                                                           
 من مدونة التجارة المغربية  231إلى  159انظر المواد من   1
 من م ت:  159التالية وفق منطوق المادة  البيانات اإللزامية الكمبيالة تتضمن 2

 في نص السند ذاته وباللغة المستعملة للتحرير؛ مدرجة تسمية "كمبيالة" 1 -

 مبلغ معين؛ بأداء األمر الناجز 2 - 

 ؛عليه(  الوفاء( المسحوب من يلزمه اسم 3 - 

 تاريخ االستحقاق؛ 4 - 

 مكان الوفاء؛ 5 - 

 له أو ألمره؛ الوفاء من يجب اسم 6 - 

 الكمبيالة؛ إنشاء ومكان تاريخ 7- 

 الكمبيالة )الساحب(. أصدر اسم وتوقيع من -8  
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المعنى هي أداة وفاء وائتمان، عكس الشيك الذي يعتبر أداة وفاء فقط، مما يجعله مستحق الوفاء بمجرد 
 . 3من م ت 267االطالع وفق منطوق المادة 

 السند اإلدني أور السند ألم  Billet a ordre 4 

في تاريخ  مالمبلغا من البأن يؤدي  ويسمى بالمتعهد ورقة تجارية يتعهد محررها السند ألمر  
، ويخضع السند ألمر للقواعد المتعلقة بالكمبيالة، وتتميز هو المستفيد آخرألمر شخص قابل للتعيين  أومعين 

الكمبيالة عن السند ألمر، في أن أطراف الدين اثنان )المتعهد والمستفيد( في السند ألمر، في مقابل ثالثة 
عندما يتعلق األمر بالكمبيالة )الساحب والمسحوب عليه والمستفيد(، وال يعتبر السند ألمر عمال أطراف 

، وان يتم سحب 5م ت 232من م ت إال إذا توفر على البيانات التي نصت عليها المادة  9تجاريا وفق المادة 
 ألغراض تجارية عندما يكون الساحب غير تاجر.  أوالسند ألمر من قبل تاجر 

 لشركات التجاريةا : 

بشكلها باستثناء شركة المحاصة وبغض النظر عن  ،كافة الشركات تجاريةالمغربي  عاعتبر المشر
وشركة  التضامن المتعلق بشركة  5-96 من القانون رقم 2فق منطوق المادة العمل الذي تقوم به وموضوع 

 1، والمادة  المحدودة وشركة المحاصة والشركة ذات المسؤولية، التوصية البسيطة وشركة التوصية باألسهم
يث الشكل، وعليه، وقد اعتبرها المشرع تجارية من ح  المتعلق بشركات المساهمة 17-95رقم  من القانون

تكون كل االعمال التي تصدر عنها هي اعمال تجارية بغض النظر عن طبيعة العمل مدني او تجاري، 
العمل، وهي شركة تجارية اكتسبت الصفة التجارية من  ويرجع ذلك الى الشخص المعنوي الذي صدر عنه

  ، أما الشخصية االعتبارية فتكتسبها الشركة التجارية من تاريخ القيد بالسجل التجاري. حيث الشكل

                                                           

اليوم المبين  قبل المقدم للوفاء كأن لم يكن. الشيك لذلك كل بيان مخالف االطالع. ويعتبر بمجرد مستحق الوفاء الشيك، من م ت 267المادة  3  
 فيه كتاريخ إلصداره، يجب وفاؤه في يوم تقديمه.

 إلى  232انظر المواد من   4
 البيانات اإللزامية لسند ألمر هي:  5

 لتحريره؛ أو تسمية السند بأنه ألمر مدرجا في السند ذاته ومعبرا عنه باللغة المستعملة ألمر أوال: اشتراط الوفاء

 مبلغ معين؛ بأداء ثانيا: الوعد الناجز

 االستحقاق؛ ثالثا: تاريخ

 رابعا: مكان الوفاء؛

 مره؛له أو أل الوفاء خامسا: اسم من يجب

 السند؛ توقيع سادسا: تاريخ ومكان

 المتعهد)صدر عنه السند  من اسم وتوقيع :سابعا
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 األعمال التجارية بالتبعية

 

تجارية بسبب  أعمال تحول إلىالتجارية بالتبعية هي أعمال مدنية بطبيعتهما، لكنها ت األعمال
الصفة مصدرها التجاري ليس في طبيعتها وإنما في فحاجيات تجارية،  أو ألغراضصدورها من تاجر 

 المطلبها، لذلك سنحاول من خالل هذا المبحث الوقوف عند أسس وشروط نظرية التبعية )قائم بللنة يمهال
 (.الثانيالمطلب ) بالتبعية ة(، ثم إلى تطبيقات نظرية األعمال التجارياألول

 نظرية التبعية  أساس وشروط :المطلب األول

 

 التجارية بالتبعية دون التمحيص في أساس نظرية األعمال أوال يمكن الوقوف عند نظرية التبعية 
 .(الفقرة الثانية(، ثم شروط تحقق هذه النظرية )الفقرة األولىالتبعية )

 أساس نظرية التبعية : الفقرة األولى 

 

والوصف القانوني، فاألصل  في الحكم األصلالفرع يتبع  أن أساستقوم هذه النظرية على 
الصفة التجارية على كل عمل مدني يقوم به التاجر  فإسباغ بناء عليه،التابع تابع، و أن أي يستغرق الفرع

بع لنفس التاو األصليالعمل  إخضاعالذي هو التجارة ألجل  األصلي الرئيسيويكون مرتبطا بالعمل 
والعكس صحيح، بحيث، إذا كان النشاط الرئيسي مدني والنشاط التابع تجاري فإن هذا  القواعد القانونية

األخير يفقد هويته التجارية ويصير عمال مدنينا بالتبعية، مثل الطبيب الذي يعمل على شراء األدوية 
وبالتالي فالعمل التابع يخضع  لبيعها للمرضى فهو يمارس مهنة حرة تخضع لمقتضيات القانون المدني

 للعمل الرئيسي الذي هو مهنة الطب وهو عمل مدني. 

اعتبر تجارية كل  ،بحيث ،من م ت 10المشرع المغربي هذه النظرية من خالل المادة  تناول وقد
 ك، وعليه،خالف ذل إثبات يتم الوقائع واألعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارته ما لمالتصرفات و

  التاجر لمقتضيات قانونية موحدة.  أعمالفالغاية من نظرية التبعية هي إخضاع 

 نظرية التبعية  إعمال شروط: الفقرة الثانية      

 

إلخضاع كل األعمال واألنشطة التي تصدر عن التاجر لنفس القانون أعماال لنظرية التبعية وفق ما       
وألغراض  أوال(التصرف أو الواقعة القانونية عن تاجر) من م ت، يجب أن يصدر 10نصت عليه المادة 

  (. ثانياتجارية )
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 جرالعمل المدني عن تا صدور :أوال   
اشترط المشرع المغربي على غرار مختلف التشريعات المقارنة اعتبار العمل المدني تجاري 

اعتباريا، فقيام هذا األخير  أوبالتبعية عندما يصدر عن شخص مكتسب لصفة التجارية شخصا ذاتيا 
الشغل...، يعد عمال تجاريا بالتبعية ومعيار ذلك  أوإبرام عقود التأمين  أوبأعمال مدنية كشراء السيارات 

النشاط، وبغض النظر على توفر العمل  أوصفة الشخص الذي قام بالعمل ال لطبيعة العمل  إلىيرجع 
لتجارية هي التي تجعل من العمل المدني تجاري، على عنصر المضاربة والوساطة،  فصفة الشخص ا

بحيث لو قام بالعمل شخص غير مكتسب لصفة التجارية فالعمل يظل عمال مدنيا يخضع لمقتضيات قانون 
 االلتزامات والعقود. 

 . ال مدنية تجارية ألغراضالعمل  كون: ثانيا 
من م ت، العتبار األعمال المدنية تجارية  10اشتراط المشرع المغربي في المادة  إلىباإلضافة 

بالتبعية صدورها عن تاجر، اشترط أيضا أن تكون األنشطة الصادرة عن التاجر مرتبطا  بنشاطه 
خيرية فهو  أوالرئيسي الذي هو التجارة، وبمفهوم المخالفة، لو أن العمل المدني كان ألغراض شخصية 

عد عمال تجاريا بالتبعية، بل يحافظ على طابعه المدني ولو صدر عن تاجر لعدم ارتباطه بالنشاط ال ي
التجاري، فشراء منزل للسكن يعد عمال مدنيا ولو كان المشتري تاجر، في مقابل شراء عقار ألجل 

 راض تجاريةتخزين البضائع او مقرا لشركة تجارية يعتبر عمال تجاريا بالتبعية لصدوره عن تاجر وألغ

. 

 نظرية األعمال التجارية بالتبعية  تطبيقات: المطلب الثاني 
 األنشطةاتساعا من  أكثرالتجارية  األنشطةالتجارية تجعل من  مجال األعمالاألخذ بنظرية التبعية في  إن

 كانالتزامات التاجر المتعلقة بنشاطه التجاري سواء  لالتجارية المحددة بمقتضى القانون، لتشمل ج
  (.الفقرة الثالثة) بال سبب اإلثراء أو( الفقرة الثانية)العمل غير المشروع  ( أواألولىالفقرة ) مصدرها العقد

  .تطبيق نظرية التبعية في مجال العقود :الفقرة األولى

 

األعمال نظرية ب عمالجميع العقود التي يبرمها التاجر إلغراض تجارية تعتبر تجارية  أناألصل 
المعنوية، وعقود التأمين والقرض المبرمة  أوالتبعية، مثال ذلك شراء المنقوالت المادية التجارية ب

، والعقود التي يكون موضوعها عقار ألجل وكالة وعقود الرهنألغراض تجارية، وعقود العمل وعقود ال
لق األمر باالستهالك ، إذا تعك، في مقابل ذلعمال تجاريا بالتبعية استعماله كمستودع للبضائع يعتبر

العائلي فالعمل يحتفظ بالطابع المدني ويخضع للقواعد العامة، كما يمكن إثبات النشاط تجاري والشخصي 
 من م ت.   334من عدمه بكافة وسائل اإلثبات مادام األمر يتعلق بتاجر وفق المادة 
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 .نظرية التبعية في مجال المسؤولية التقصيرية تطبيق: الفقرة الثانية

 

 أيضاال يقتصر على االلتزامات التعاقدية فحسب، بل يشمل  ،نظرية التبعية تطبيق مجال 
 الفعلااللتزامات غير التعاقدية والناشئة عن العمل غير المشروع، سواء كانت المسؤولية ناشئة عن 

الذين يكون مسؤوال مدنيا عنهم وفق  األشخاصعن فعل  أو ،من ق ل ع م 77شخصي وفق الفصل ال
الموجودة في حراسته  األشياء أو من ق ل ع، 86 عن فعل الحيوانات أوق ل ع م،  85الفصل نطوق م

النشاط التجاري فإذا ارتكب التاجر عمال غير مشروع  أووالتي تتعلق بالعمل من ق ل ع  88الفصل 
عتبر عمال ي الذي تسبب فيه للغير ، فإنه التزامه بالتعويض عن الضرريلتجارا لنشاطه مزاولته أثناء

 . تجاريا بالتبعية

 :أمثلة

و  184المادتين  ، او وفق من ق ل ع 84التعويض عن المنافسة غير المشروعة وفق الفصل 
براءة  أوالتي تصدر عن التاجر كتقليد عالمة تجارية القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية، و 185

 التي يستعملها في تجارته األشياء أوالتي يتسبب فيها العمال  األضرارالتعويض عن  أواختراع، 
ال تجارية بالتبعية، أعماكلها تعتبر  إصابات العمل التي قد يتعرض لها العمال واآلالت أ أو تكالسيارا

من القانون  5وتخضع للقانون التجاري ما لم ينص القانون على خالف ذلك، كما نصت على ذلك المادة 
اكم التجارية، والتي استثنت صراحة من نطاق االختصاص الحصري للمحاكم التجارية المحدث للمح

دعاوى حوادث السير، وإن كانت مرتبطة بالعمل التجاري كالحوادث التي يمكن أن تقع بين سيارتان 
نقل العمال، فالحادث يعتبر عمال تجاريا بالتبعية  لكن االختصاص يظل  أومخصصتان لتوزيع البضائع 

المحدث للمحاكم  53.95من القانون  5حاكم العادية وليست المحاكم التجارية وفق منطوق المادة للم
 التجارية.

 بال سبب  اإلثراءتطبيق نظرية التبعية في مجال  :الفقرة الثالثة -

 

من ق  66الفصل  وفق منطوق بال سبب اإلثراء جالمايضا ن مجال نظرية التبعية تمتد لتشمل إ
تسلم أو حاز شيئا أو أي قيمة أخرى مما هو مملوك للغير بدون سبب يبرر  من“ حيث ينص على ل ع م

أي عمل صادر عن تاجر بمناسبة ممارسته  وعليه، فإن .“هذا اإلثراء التزم برده لمن أثرى على حسابه
من سلعة بأكثر تاجر ث ء، كاستيفابال سبب مشروع يعتبر عمال تجاريا بالتبعية إثرائه إلىلتجارته ويؤدي 

، أو تحويل مبلغ مالي إلى عمال تجاريا بالتبعية ديع إرجاع الفرقب عليه، فإن التزامهمن الثمن المتفق 
شركة النقل  أن أو حساب تاجر عن طريق الخطأ، فالتزامه بإرجاع المبلغ يعتبر عمال تجاريا بالتبعية،
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فعملية الفضالة هذه  ،تكون مفوضة بذلك أنجل الحفاظ عليها دون أعلى البضائع المشحونة من  أنفقت
   ما تستحقه من تعويض عنها تعتبر عمال تجاريا بالتبعية.و

من  إجرائهاهناك بعض المعامالت على الرغم من  أن إال ،تبعية لها مجال واسعالكانت نظرية  فإذا
الصندوق  مستحقات أوالضرائب  كأداءطرف تاجر وألغراض تجارية فهي تحتفظ بطابعها المدني 

     .الوطني للضمان االجتماعي

 بال سبب  اإلثراءتطبيق نظرية التبعية في مجال  :الفقرة الثالثة

 

من ق  66الفصل  وفق منطوق بال سبب اإلثراء جالمايضا ن مجال نظرية التبعية تمتد لتشمل إ
تسلم أو حاز شيئا أو أي قيمة أخرى مما هو مملوك للغير بدون سبب يبرر  من“ حيث ينص على ل ع م

أي عمل صادر عن تاجر بمناسبة ممارسته  وعليه، فإن .“هذا اإلثراء التزم برده لمن أثرى على حسابه
من سلعة بأكثر تاجر ث ء، كاستيفابال سبب مشروع يعتبر عمال تجاريا بالتبعية إثرائه إلىلتجارته ويؤدي 

، أو تحويل مبلغ مالي إلى عمال تجاريا بالتبعية ديع إرجاع الفرقب عليه، فإن التزامهمن الثمن المتفق 
شركة النقل  أن أو حساب تاجر عن طريق الخطأ، فالتزامه بإرجاع المبلغ يعتبر عمال تجاريا بالتبعية،

فعملية الفضالة هذه  ،تكون مفوضة بذلك أنجل الحفاظ عليها دون أعلى البضائع المشحونة من  أنفقت
   ما تستحقه من تعويض عنها تعتبر عمال تجاريا بالتبعية.و

من  إجرائهاهناك بعض المعامالت على الرغم من  أن إال ،تبعية لها مجال واسعالكانت نظرية  فإذا
الصندوق  مستحقات أوالضرائب  كأداءطرف تاجر وألغراض تجارية فهي تحتفظ بطابعها المدني 

     .الوطني للضمان االجتماعي

 األعمال التجارية المختلطة
 

 

(، ثم المطلب األولسنعمل من خالل هذا المبحث على تحديد مفهوم األعمال التجارية المختلطة )
 (.المطلب الثانياآلثار المترتبة األعمال التجارية المختلطة )

 المختلطة األعمالماهية : األول المطلب 

 

مستقلة عن األعمال التجارية  أوال تجارية مختلفة أعماليست ،  Actes mixtes المختلطة األعمال  
التجارية بالتبعية، بل هي ذات األعمال منظور إليها من زاوية الشخص  أواو بنص القانون  األصلية
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واألنشطة، وإنما  األعمالغير تاجر، بحيث ال تؤسس لنوع مختلف أو متميز من  أوالقائم بالعمل، تاجر 
 السابقة . األعمالتشكل مزيج من 

 تجاريةوالمتعاقدين  ألحد مدنية عتبراألعمال التجارية المختلطة هي األعمال التي توبناء عليه، ف   
عالقة الزبائن بالتاجر ، كية مختلطةللمتعاقد اآلخر)التاجر( الشيء الذي يؤدي إلى إنشاء عالقة تعاقد

ومؤسسة االئتمان بالزبون والناشر  والمسافر بالناقل والتاجر بالمستهلك والمؤمن بالمؤمن له
بالمؤلف...بحيث نكون امام عمل تجاري بالنسبة للتاجر كالناشر او شركة التأمين او الناقل، و نفس 

او المستهلك بصفة عمامة ، وهو ما نظمه المشرع  العمل يعتبر مدني بالنسبة للطرف االخر كالمسافر
ألحد المتعاقدين ومدنيا  بالنسبة كان العمل تجاريا إذام ت حيث نصت على انه "من  4 من خالل المادة

في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه  التجاري بالنسبة للمتعاقد اآلخر، طبقت قواعد القانون
الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا، ما لم ينص مقتضى خاص  بها يواجهتجاريا؛ وال يمكن أن 

من م ت ليست لصفة الشخص تاجر  4" فالعبرة  في العمل المختلط وفق منطوق المادة ذلك على خالف
او غير تاجر، وانما لطبيعة االلتزام بالنسبة لشخص، هل هو التزام مدني ام  التزام تجاري، فاذا اشترى 

جر عقارا ألجل السكن من تاجر آخر يقوم هذا االخير بشراء العقارات بنية بيعها على حالها او بعد تا
تهيئتها، فهو عمل مختلط على الرغم من ابرام العقد بين تاجرين فالمحدد ليس الشخص وانما طبيعة 

 فهو عمل تجاري.     االلتزام بالنسبة  لكل طرف منهما بالنسبة للمشتري هو عمل مدني وبالنسبة للبائع 

  .ةالمختلط األعمالثار آ :المطلب الثاني 

 

تحديد النظام القانوني الذي يخضع  داهةب إن الحديث عن اآلثار القانونية للعمل المختلط يستلزم 
إخضاع األعمال التجارية المختلطة لقواعد قانونية مزدوجة مدى م ث (،الفقرة االولى) له العمل المختلط

   (.الفقرة الثالثة) االستثناءات التي يخضع لها العمل المختلط(، ثم الوقوف عند الفقرة الثانية)وتجارية مدنية 

 القاعدة العامة : الفقرة األولى

 

(، أوالعلى مستوى االختصاص القضائي)األعمال المختلطة لقواعد قانونية مزدوجة تخضع 
 (.رابعا(، والتضامن)ثالثا(، واإلثبات )ثانياوالقانون الواجب التطبيق)

 االختصاص القضائي  :أوال

التشريع المغربي كباقي النظم التشريعية التي تعتد بالقضاء المتخصص، أحال بعض الدعاوى  
التجارية على القضاء التجاري وفق معايير محددة، وما دون ذلك على القضاء العادي وفق معايير محددة، 

حسب نوع العمل المختلط بالنسبة بللمحاكم التجارية أو للمحاكم المدنية،  فاالختصاص يكون وعليه،
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تجاري(، فإذا كان المدعي هو الطرف المدني فيكون له االختيار بين  أوللمدعي أو المدعى عليه ) مدني 
االتفاق على إسناد االختصاص للمحاكم التجارية، وفي  أوما لم ينص القانون  التجاري أوالقضاء المدني 

من القانون المنظم  5هذه الحالة ال يكون هناك خيار كما هو الحال في الدعاوى التي نصت عليها المادة 
 28استثناء من أحكام الفصل  من نفس القانون حيث نصت على انه " 11والمادة  6للمحاكم التجارية 

 نية، ترفع الدعاوى:من قـانون المسطرة المد

لوقاية بمساطر افيما يتعلق ، فيما يتعلق بالشركات، إلى المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة أو فرعها
ر صعوبات المقاولة، إلى المحكمة التجارية التابعة لها مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقوالمعالجة من 

القضاء  أماميكون ملزم بمقاضاة الطرف المدني  اجرالطرف التذلك فاالجتماعي للشركة، في مقابل 
التجأ الطرف  إذا أما ، ما لم يعين القانون او االتفاق االختصاص الحصري للمحاكم التجارية المدني

يثير عدم االختصاص النوعي قبل كل  يجب  عليه أنفالطرف المدني  القضاء التجاري إلىالتجاري 
األطراف اتفاق  أوالقانون  ، أو نصباختصاص المحاكم التجاريةيقضي   دفع، ما لم يكن هناك شرط

المدنية ففي هذه الحالة فان االختصاص  أوللمحاكم التجارية  الحصري االختصاص النوعيعلى اسناد 
اية المتعلق بتدابير حم 31.08، كما اسند القانون االتفاق أوبمقتضى القانون  إمايكون للمحكمة المختصة 

في انه في  منه على 202تصاص المحلي لمحكمة الطرف المستهلك حيث نصت المادة المستهلك االخ
نزاع بين المورد والمستهلك، ورغم وجود أي شرط مخالف، فإن المحكمة المختصة هي محكمة "حال 

موطن أو محل إقامة المستهلك أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر باختيار هذا 
 ". األخير

 القانون الواجب التطبيق على األعمال المختلطة: ثانيا  

 

إذا كان العمل تجاريا بالنسبة ألحد المتعاقدين المغربي  من القانون التجاري 4المادة  وفق منطوق
ومدنيا بالنسبة للمتعاقد اآلخر، طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة 
                                                           

 المحاكم التجارية بالنظر في الدعاوى التجارية، تختصمن القانون المنظم للمحاكم  5المادة منطوق  لمحاكم التجارية وفقل النوعي ختصاصالا  6

  المتعلقة بالعقود التجارية؛  -  

  الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية؛ -  

  الدعاوى المتعلقة باألوراق التجارية؛ -  

  النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية؛ -  

  النزاعات المتعلقة باألصول التجارية.  -  

 وتستثنى من اختصاص المحاكم التجارية قضايا حوادث السير، يمكن االتفاق بين التاجر وغير التاجر على إسناد االختصاص للمحكمة التجارية 
 فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر.
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وال يمكن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا، ما لم ينص مقتضى  ،إليه تجاريا
االلتزام بالنسبة  طبيعة أو القانون الواجب التطبيق يكون لصفة، يفهم من ذلك أن خاص على  خالف ذلك

، بحيث والعكس صحيح إليهكان المدين بااللتزام هو التاجر كان االلتزام تجاريا بالنسبة  فإذاللمدين، 
يخضع النزاع الذي يمكن أن يقع بين تاجر وغير تاجر للنظام القانوني لكل طرف، وهكذا، يخضع غير 
 التاجر لمقتضيات القانون المدني والتاجر للقانون التجاري، ما لم ينص مقتضى خاص على خالف ذلك.  

 في المعامالت المختلطةاإلثبات  ثالثا: 

كمبدأ عام ما لم ينص القانون حرية اإلثبات  اإلثبات في مجال المعامالت التجارية يقوم على 
القانونية جميع وسائل اإلثبات ب إقامة الدليل أمام القضاءم تحيث يمن م،  334على خالف ذلك وفق المادة 

وفق منطوق  اإلثبات تقييدالتي تقوم على  واعد القانون المدنيعكس ق، بما فيها شهادة الشهود أو القرائن
الطرف المدني حرية  عتماديمكن إثبات العمل المختلط من خالل ا من ق ل ع، وعليه، 443الفصل 

اإلثبات المقيد في مواجهة الطرف  أن يعتمد التاجرفي حين يجب على  لتاجر،اإلثبات في مواجهة ا
يه مدنيا في مواجهة التاجر في مقابل ال ، بحيث يستفيد من حرية اإلثبات من كان العمل بالنسبة إلالمدني

من ق ل ع، والتي تنص على اعتماد  443يجوز للتاجر أن يواجه غير التاجر إال وفق مقتضيات الفصل 
                                               مبلغ المعاملة عشرة أالف درهم.  أواإلثبات بالكتابة كلما تجاوز قيمة 

 التضامن بين المدينين  :رابعا

 

ذلك بصفة صريحة  يتم التنصيص عليه القاعدة في المجال المدني ال تضامن بين المدينين ما لم 
من ق  164وفق الفصل يكون نتيجة حتمية لطبيعة المعاملة  أو من السند المنشئ لاللتزام أو عن القانون

ض التضامن بين المدينين فيما يخص التزاماتهم افترا يمجال التجاري هالالقاعدة في ذلك في مقابل  ل ع،
حيث نصت على افتراض التضامن بين المدينين  من مدونة التجارة 335المادة ذلك وقد أكدت  ،التجارية

وهو ما ال يوافق المعامالت المدنية التي يجب أن تنص اتفاقات األشخاص بشكل صريح على التضامن 
تجارية مختلطة فإن الطرف غير التاجر يمكن  تا تعلق األمر بمعامالبين المدينين وإال ال يعتد بها، فإذ

من م ت، في مقابل ال  335ان يتمسك بقاعدة التضامن المفترض في المعامالت التجارية وفق المادة 
 يمكن للتاجر التمسك بها في مواجهة الطرف غير التاجر إال إذا كانت االتفاق ينص على ذلك.  

 االستثناءات الواردة على القاعدة العامة  الفقرة الثانية:

 

المختلطة خضوع كل طرف لقواعد قانونية وفق طبيعة العمل بالنسبة  األعمالإذا كان األصل في 
كقاعدة عامة،  االلتزام بالنسبة للمدين طبيعةو القانون الواجب التطبيق يكون لصفةف تجاري، أوله مدني 

لقاعدة قانونية  أو األعمال المختلطة لقواعد قانونية موحدة فيها خضعإال أن هناك استثناءات لهذه القاعدة ت
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واحدة بغض النظر عن طبيعة العمل بالنسبة لكل طرف لصعوبة تطبيق قواعد مزدوجة، ويتعلق األمر 
  (. ثالثا( والتقادم )ثانيالمقاولة )(، والوقاية ومعالجة صعوبات اأوالبإثبات الرهن التجاري )

 إثبات الرهن الحيازي التجاري -أوال 

 

في  وه أيالتجاري، هو عقد يضع بمقتضاه المدين ماال منقوال في حيازة دائن 7الرهن الحيازي
حيازة شخص آخر ضمانا للوفاء بدين تجاري، ويمنح الدائن حق استيفاء دينه باألسبقية على جميع 

الرهن الحيازي التجاري لمقتضيات القانون  إثباتيخضع لم يفي له به المدين، و إذاالدائنين اآلخرين 
وذلك استنادا إلى المادة خر غير تاجر اأي إذا تم بين تاجر و، التجاري بالرغم من اعتباره عمال مختلطا

من م ت، فيجوز إثبات الرهن الحيازي  334ت، بحيث يتم إثبات الرهن وفق مقتضيات المادة  من م 338
الغير مهما بلغت قيمة الشيء  والتجاري بكافة وسائل اإلثبات بما فيها البينة والقرائن بالنسبة للمتعاقدين أ

 334المادة  ألحكام الرهن طبقا يثبت "انهيث نصت على من م ت ح 338المرهون وهو ما أكدته المادة 
" ضمان عمل من األعمال التجارية أجل بالنسبة للمتعاقدين والغير، سواء قام به تاجر، أو غير تاجر من

 ةالعيني اتمن طرف المشرع هو الزيادة في فعالية الضمان ه القاعدةهذ إقرارالغاية من ونعتقد أن 
ع الرهن وخضمن م ت على  337نصت المادة  ، في مقابلوسيلة من وسائل االئتمان التجاري اباعتباره

من م  338غيره بمناسبة عمل تجاري لقواعد القانون المدني المادة  أوالحيازي للمنقول المنشأ من تاجر 
 . ت

 صعوبات المقاولةللنظر في مساطر   كم التجارية المحاالختصاص الحصري ل -ثانيا  

 

 حصريا النظر في المساطر المتعلقة بصعوبات المقاولة، كم التجاريةامحاسند المشرع المغربي لل
 أما، التجارية من القانون المتعلق بإحداث المحاكم 11المادة  لها هذا االختصاص وفق منطوق دناس حيث
عدا ذلك يمكن للطرف المدني في إطار القواعد المزدوجة المطبقة على اإلعمال المختلطة بين  فيما

وفق يلجأ للمحاكم العادية ما لم ينص االتفاق على خالف ذلك،  أنالطريق المدني أو الطرف التجاري 
   .من القانون المحدث للمحاكم التجارية 5المادة 

                                                           

الحيازي عقد، بمقتضاه يخصص المدين أو أحد من الرهن من ق ل ع م :  1170عرف المشرع المغربي الرهن الحيازي من خالل الفصل  7
وهو يمنح الدائن حق استيفاء دينه من هذا الشيء باألسبقية على جميع  ،الغير يعمل لمصلحته شيئا منقوال أو عقاريا أو حقا معنويا، لضمان االلتزام

  الدائنين اآلخرين، إذا لم يف له به المدين.
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 تقادم العمل المختلط: ثالثا 
على حماية االئتمان في المجال التجاري وحث التجار على اإلسراع المشرع المغربي  حرص 

جل قصير وذلك تفاديا الزدواجية أمطالبة بحقوقهم وتمكنيهم من التخلص من التزاماتهم خالل الفي 
ت االلتزاما تتقادم” ت علىمن م  5لمدنية حيت نصت المادة افي مجال األعمال  رالمقروتفادي التقادم 

الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار، بمضي خمس سنوات، ما لم توجد 
 .“مقتضيات خاصة مخالفة

 خالصة
 فتعريلم يقدم المشرع  أنمدونة التجارة يتضح  من 10و 9و 8و 7و 6المواد استقراء  لمن خال 

القضاء  إعطاءعدد مجموعة من األنشطة التي اعتبرها تجارية في ذاتها مع  وإنما ،التجاري نشاطلل
، حيث 7و 6التي عددها في المادة  األنشطةيماثل  أنالصفة التجارية على كل عمل يمكن  إسباغ إمكانية

على  7و 6إن، اكتساب الصفة التجارية تتوقف على ممارسة أحد األنشطة التي عددها المشرع في المادة 
ل االعتياد أو االحتراف، وأن يمارس التجارة لحسابه هو وليس لحساب شخص أخر وان يتوفر على سبي

  األهلية التجارية. 
المدنية يرتب جملة من النتائج واآلثار سواء على مستوى  واألعمالالتجارية  نشطةالتمييز بين األ كما ان

ى القوانين التي تحكم مالية المقاولة االختصاص القضائي، وعلى مستو القانون الواجب التطبيق، أو
القيد  أو ،التي تقع على عاتق التاجر من مسك الحسابات االلتزاماتكما تؤثر على  ،ونظامها الضريبي

 إلىصعوبات المقاولة، هذا باإلضافة للوقاية ومعالجة والخضوع للمساطر المنظمة  ،في السجل التجاري
الحق وجاري صل التقوق والمكتسبات على مستوى الحق في األالتاجر بجملة من الح أوتمتع المقاولة 

 ،49.16والمهني وفق القانون رقم  في تجديد عقود الكراء العقارات والمحالت المعدة لالستثمار التجاري
 انونمن ق 185و 184والتزييف وفق منطوق المواد  والحق في الحماية من المنافسة غير المشروعة

 ،الغرفة الصناعية والتجارية والحرفية والخدماتية إلىواالنتماء العضوي  حماية الملكية الصناعية،
 مجلس المستشارين.  لو
  

 
 السادسة المحاضرة 

 بالتوفيق 


