
محاضرات في مادة التنظیم القضائي         األستاذ سعد بن عجیبة     

  المبحث الخامس: المحاكم التجارية

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  53.95تم إحداث المحاكم التجارية بمقتضى القانـون رقم 

كان إحداث المحاكم التجارية و .1(1997فبراير  12) 1417شوال  4بتاريخ  1.97.65رقم 

في عالقته بمحيطه الداخلي  التي مر منها المغرب االقتصاديةبمثابة استجابة ملحة للظروف 

،  وال سيما المستجدات الهامة التي مست عالم التجارة واألعمال في العقد األخير والخارجي

من القرن الماضي، حيث استجاب المشرع المغربي لمجموعة من اإلصالحات القانونية 

المتعلق كانت سبببا في ظهور المحاكم التجارية، نذكر منها على سبيل المثال، القانون 

بتنظيم السوق المالية وبورصة القيم والقانون المتعلق بالقيم المنقولة وقانون مؤسسات 

بتنفيذ القانون  25/12/1992 بتاريخ 9-138/1االئتمان ونظام المحاسبة المحدث بظهير 

  18-95المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، وقــانون رقم  98-9

 يثاق االستثمارات، وقانون شركات المساهمة والشركات األخرى.بمثابة م

ل وهكذا ظهرت المحاكم التجارية بالمغرب لتغطي النقص الحاصل في بنية الما

لدين ار اواألعمال، لتكون ألية قضائية متخصصة في هدا المجال يحتكم إليها طائفة التج

 53.95ولى من القانون رقم يتحركون ميدان التجارة واألعمال، وقد حصرت المادة األ

اء لبيضالمحاكم التجارية في ست محاكم تجارية موزعة على كل من مدن الرباط والدار ا

وجب ومراكش وفاس وطنجة واكادير. وتم إضافة محكمتين تجاريتين في مكناس ووجدة بم

.53.95المتعلق بتتميم القانون رقم  18.02قانون رقم 

  تأليف المحاكم التجارية

:  تتألف المحاكم التجارية بالمغرب من قضاة وموظفين حيت تضم المكونات التالية

 .رئيس و نواب الرئيس و قضاة -

 .وكيل الملك ونوابه -

 كتابة ضبط تابعة للرئاسة و كتابة أخرى تابعة للنيابة العامة. -

 وتتميمه. ، كما تم تغييره1141(، ص1997ماي  15) 1418محرم  8بتاريخ  4482الجريدة الرسمية عدد المنشور ب1
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قي المحاكم وفق نمط قضائي طبيعي مثل با عمل المحاكم التجاريةف من الناحية العمليةو  

المحاكم وحسب االقتضاء تقسيمها إلى عدة غرف حسب طبيعة  لهذهاألخرى، إذ يمكن 

 القضايا المطروحة عليها مثال ذلك: 

 غرفة الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية.-

غرفة الدعاوى التي تنشأ ما بين التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية والنزاعات الناشئة بين -

 ركة تجارية.شركاء في ش

 غرفة النزاعات المتعلقة باألصل التجاري.-

 .غرفة النزاعات المتعلقة بصعوبات المقاولة-

 اختصاصات المحاكم التجارية

تختص المحاكم التجارية حصرا بالنظر في مجموع النزاعات التجارية التي تتجاوز قيمتها 

أما النزاعات التي تقل قيمتها عن هذا المبلغ فيعود اختصاص النظر فيها  .درهم 20000

إلى المحاكم االبتدائية. ويرجع االختصاص الترابي إلى محكمة موطن أو محل اإلقامة أو 

إقامة  للمتقاضي، وإذا لم يكن هذا األخير يتوفر على مسكن في المغرب وإنما على المختار

 .إلقامةا فيرجع االختصاص إلى محكمة

 المحاكم التجاريةالمسطرة أمام 

تعقد جلسات المحاكم التجارية بطابع جماعي يضم ثالثة قضاة، وتتميز المسطرة أمام 

رفع الدعوى ت مسطرة كتابية، إذالمحاكم التجارية بمجموعة من الخصائص، أهمها أنها 

من  13أمام هذه المحاكم بمقال مكتوب، وبالتصريح الشخصي للمدعي )المادة 

ال تقبل أمام هذه المحاكم الطلبات أو اإلدعاءات أو الدفوع التي لم تأت في و (.53.95قانون

 شكل مذكرات أو مستنتجات كتابية. 

بإجبارية االستعانة بمحام طيلة مراحل الدعوى  المحاكم التجاريةأمام كما تتميز المسطرة 

، حيث أن مقال  الدعوى باإلضافة إلى كونه يجب أن يكون 53.95من قانون  13طبقا للمادة 

مكتوبا،  يجب أن يوقعه محام مسجل في هيئة من هيئات المحامين بالمغرب تحت طائلة عدم 

 القبول.

 


