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في مسلسل واسع من االصالحات  االستقاللالمغرب منذ فجر  دخل

واالجتماعية واالقتصادية وكذلك السياسية  التي طالت جميع الميادين،

التشريعية، بهدف النهوض باالقتصاد الوطني، وتحريك عجلة النمو، 

 وخلق الثروة، وإنعاش سوق الشغل

ولقد كانت الضرورة ملحة ومستعجلة، إلعادة النظر في أسس هذا 

االقتصاد، نظرا لألزمات المالية الخانقة التي عرفتها البالد، وتنامي 

، وشدة االرتباط بالمؤسسات النقدية الدولية، التي أثقلت حدة المديونية

كاهل المغرب بقروض ضخمة صاحبتها اكراهات التسديد بفوائد مكلفة 

بطلبات اعادة جدولة  دائمفي غالب األحيان، ومصحوبة بشكل شبه 

اضافية عند حلول اجال التسديد.  وائدالديون، وهو ما تترتب عنه ف

 اآلجالالوفاء بالديون في  نوالعجز عج ونظرا للوضع المالي الحر

اصبح المغرب تابعا لهذه المؤسسات وللخيارات  فقد المحددة لذلك،

الوفاء  وتأجيلوالتوجهات االصالحية التي تفرضها مقابل منح الديون 

 بها.

ل المغرب معتمدا في اقتصاده على انشطة الفالحة، المرتبطة بشكل ض

انتظام هذه االخيرة وتوالي سنوات  على التساقطات، غير ان عدم دائم

الجفاف جعلت الرهان على هذا القطاع، رهانا صعبا رغم االنجازات 

الهامة في برامج بناء السدود، واعادة بناء قنوات الري، واصالح 

 االراضي الزراعية، وتعميم المكننة، واحكام صرف المياه..

التي عرفتها  المتعاقبةلى جانب القطاع الفالحي، حاولت الحكومات ا

الطبيعية والموقع  لإلمكانياتالبالد، االستثمار في قطاع السياحة نظرا 

الجغرافي الذي يمتاز به المغرب، كما تم االعتماد ايضا على بعض 

والصناعات التقليدية ،والصناعات  والغذائيةالصناعات التحويلية، 

ع الخفيفة وقطاع الخدمات... كما تم فتح االسواق وتحرير السل



 3 

واالثمنة، وفتح باب المنافسة وتسهيل اجراءات االستثمار من اجل 

على  والحثتشجيع رؤوس االموال الخارجية لالستثمار بالمغرب، 

 التأسيسخلق المقاوالت عن طريق التخفيف من ثقل اجراءات 

وانطالق عمليات التفويت الى القطاع الخاص للتخفيف من العبي 

المالي الذي كانت تتحمله الدولة من اجل تسيير العديد من المؤسسات 

 والمرافق العمومية...

ه المشاريع التنموية وبرامج االصالح االقتصادي ذاال ان كل  ه

رغوب واالجتماعي...الذي شهده المغرب ال يمكن ان تحقق النجاح الم

فيه اال اذا كانت مصحوبة باليات قانونية حديثة، وبمنظومة تشريعية 

 عصرية ومتكاملة.

التنموية، دخل المغرب في  البرامجمع مجموع هذه  موازاةذلك وبل

حمالت اصالح تشريعية كبيرة، طالت العديد من القوانين، كالقانون 

لقانونين ، صدور االجبائيالبنكي، وقانون التأمين، إصالح النظام 

المتعلق بالشركات التجارية، إحداث قانون متعلق  17/95و  5/96

، القانون المحدث للمحاكم التجارية، قانون االئتمانبنشاط مؤسسات 

 الشغل، اصالح النظام الضريبي...

هاته النهضة التشريعية هدفها بطبيعة الحال هو عصرنة القوانين 

على مستوى النمو  ومالءمتها للتطورات التي تشهدها البالد

الديموغرافي والتحوالت االجتماعية الهامة وللحركة الدؤوبة، القتصاد 

وطني عرف العديد من التطورات، واعتمد على مجموعة من 

المخططات الخماسية والثالثية..  والطويلة والمتوسطة والقصيرة 

االمد، من اجل تقويمه والرفع من مردوديته وبالتالي ادماجه في 

دولي اساسه المنافسة واالنتاج والمردودية  وتداول ملكية السلع  اقتصاد

 والمبادالت التجارية . والبضائعوالثروات 
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لزمة للقواعد المحاسبية الم بالتأسيسانطلقت هذه النهضة التشريعية، 

أغسطس  4المؤرخ بتاريخ  9.88للتجار عند صدور القانون رقم. 

 االئتمانبنشاط مؤسسات  والمتعلق 1993يوليوز  6ثم ظهير  1992

ر ومراقبتها. ثم جاء بعد ذلك اصدار ظهير ينظم بورصة القيم، وظهي

ى آخر يتعلق بتنظيم مجلس القيم المنقولة والمعلومات المطلوبة إل

األشخاص المعنوية اتي تدعوا الجمهور إلى االكتتاب في أسهمها 

اعي يف الجمالمكلفة بالتوظ بالهيئاتوسنداتها، ثم ظهير ثالث ويتعلق 

 للقيم المنقولة.

ولقد توالت عمليات اإلصالح التشريعي التي شهدها المغرب مع نهاية 

التسعينيات من القرن الماضي، لتصل ذروتها بإصدار مدونة التجارة 

، ثم القانون المنظم لشركات 1996فاتح أغسطس   1الجديدة بتاريخ

اكم ، وقانون أحداث المح1996أغسطس  30المساهمة بتاريخ 

، ثم صدور القانون المنظم لباقي 1997فبراير  12التجارية بتاريخ 

 .1997فبراير  13الشركات التجارية بتاريخ 

حاول المشرع المغربي من خالل فتحه لمجموع هذه الورشات  

المحلي  الستثمار، وضع الهياكل القانونية المناسبة لةالتشريعي

، وانعاش سوق الشغل، واالجنبي، بهدف اإلقالع باالقتصاد الوطني

رة والحث على المنافسة، وخلق المزيد من مصادر الثروة بوضعه التجا

 كأساس ومحرك لهذا االقتصاد. لذلك 

                                                            
نون القا بتنفيذ( 1996) فاتح اغسطس1417من ربيع االول 15صادر في  83. 96 1لظهير الشريف رقما - 1

 من خمسة كتب: تتألفالمتعلق بمدونة التجارة وهي  15.95رقم 
 تاب اول خصص للتاجرك
 التجاري  لألصلتاب ثاني خصص ك
 التجارية  لألوراقتاب ثالث خصص  ك
 للعقود التجاريةتاب رابع خصص ك
 تاب خامس خصص لصعوبة المقاولةك
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القانون التجاري القديم، الذي لم يكن  ألحكامتمت مراجعة في العمق 

 ليساير التطورات التي شهدتها االنشطة التجارية المحلية والدولية.

لمنظومة قانونية تجارية، حديثة وعصرية ومتكاملة، من  التأسيسان  

شأنه ان يساهم في إنعاش التجارة، التي اصبحت محركا اساسيا 

لالقتصاد ومصدرا لخلق الثروة ومناصب الشغل، وتنظيمها تنظيما 

عمل التاجر، شخصا طبيعيا كان أو شخصا معنويا  تأطيرمحكما، ثم 

 تزامات والواجباتواالل الحقوقفي شكل شركة، بضبط  -
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 مدخل تمهيدي:

نحاول في مدخلنا التمهيدي هذا، أن نتطرق بإيجاز إلى الوضع الخاص 

الذي يمتاز به القانون التجاري عن غيره من القوانين األخرى ، وعن 

 ماهيته، واختالف الفقه بخصوص نطاق تطبيقه. 

 الفصل األول: خصائص القانون التجاري

يختلف القانون التجاري عن غيره من القوانين األخرى، فهو يمتاز 

بالعديد من الخصائص التي تجعل منه قانونا من نوع خاص ) الفرع 

األول(، تستمد قواعده قوتها اإللزامية من مصادر متنوعة، أصلية 

 فسيرية ) الفرع الثاني (.وأخرى ت

 الفرع األول: التعريف بالقانون التجاري

ا يوصف القانون التجاري بأنه قانون من نوع خاص، تختلف غالبا م

 مجاالت ونطاقات تطبيقه عن باقي القوانين األخرى )المبحث األول( 
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 المبحث االول: ماهية القانون التجاري

يعتبر القانون التجاري فرعا من فروع القانون الخاص، ينظم فئة معينة 

بق على طائفة معينة من من األعمال تسمى باألعمال التجارية، وينط

 األشخاص تسمى بالتجار)المطلب األول (. 

على الرغم من أن هذا التعريف يلقى إجماعا واسعا، إال أن التشريعات 

اختلفت كثيرا  بخصوص مسوغات القانون التجاري) المطلب الثاني(، 

وبخصوص اعتماد نظرتين مختلفين كأساس لتحديد نطاق تطبيق 

رية شخصية وأخرى موضوعية )المطلب الثالث القانون التجاري، نظ

(، كما تنازع الفقه أيضا بخصوص ذاتية القانون التجاري واستقالله 

 عن القانون المدني )المطلب الرابع (.

 الخاص القانونفرع من فروع  المطلب األول:القانون التجاري

 القانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص - 

المعتمدة في القانون، تقسيمه الى قسمين كبيرين:  من التقسيمات العامة

  .القانون العام والقانون الخاص

القانون العام، هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم عالقة 

وروابطها بالدولة أو أحد فروعها، باعتبارها صاحبة سلطة   األفراد

 .وسيادة

التي تحكم عالقة أما القانون الخاص، فهو مجموعة القواعد القانونية  

األفراد بعضهم البعض، أو عالقة األفراد بالدولة أو أحد فروعها، لكن 

 باعتبارها شخصا عاديا مجردا من السلطة وا لسيادة 
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فكلما كانت الدولة أو أحد فروعها، طرفا في العالقة باعتبارها صاحبة 

طبيق سلطة وسيادة، فإننا نكون أمام القانون العام وبالتالي ال مجال لت

 .أحكام القانون التجاري وقواعده

طرفا في العالقة، باعتبارها شخصا   عندما تكون الدولة أو أحد فروعها

القانون   عاديا مجردا من كل سلطة أو سيادة، فإننا نكون في إطار

الخاص وبالتالي يجوز تطبيق أحكام ومقتضيات القانون التجاري، 

وقد تم إجماع الفقهاء، على  باعتباره فرعا من فروع القانون الخاص.

 .فرعا من فروع القانون الخاص،  اعتبار القانون التجاري

 القانون التجاري يطبق على األعمال التجارية - 

القانون التجاري، هو ذلك القسم من القانون الخاص الذي يطبق على 

فئة معينة من األعمال، تسمى باألعمال التجارية، معنى هذا 

 .المدنية ال تدخل في دائرة القانون التجارياألعمال   أن

يجب اإلشارة إلى أن مفهوم التجارة، هو مفهوم واسع في نظر القانون. 

إذا كان مفهوم التجارة في منظور االقتصاد، يقتصر على تداول 

الثروات وتوزيعها وانتقال ملكيتها من شخص إلى آخر، فإن المفهوم 

الوساطة بين   مجرد عملياتأوسع في نظر القانون، حيث تتجاوز 

المنتج والمستهلك لتشمل أيضا األنشطة الصناعية وعمليات التحويل 

الصناعي للمواد األولية وكذلك بعض الخدمات مثل خدمات النقل 

وعمليات التأمين واإلشهار وأعمال البنك...فهذه األعمال تخضع 

 .ألحكام وقواعد القانون التجاري

من قبيل أعمال الزراعة واإلنتاج الفكري أما غير ذلك من األعمال، 

والمهن الحرة وإجارة الخدمة والوظائف العامة...فهي ال تخضع لتنظيم 
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القانون التجاري وقواعده إنما تخضع في تنظيمها لقواعد القانون المدني 

 .أو بعض القوانين الخاصة األخرى

ية، التي في السنوات األخيرة العديد من األنشطة االقتصاد  لقد أصبحت

كانت منظمة في السابق بأحكام القانون المدني وغيرها من أحكام 

القوانين األخرى، باعتبارها أعماال مدنية، تخضع في تنظيمها إلى 

قواعد القانون التجاري بعدما تم إلحاقها باألعمال التجارية. يالحظ 

أيضا أن بعض القواعد الخاصة والواردة في مدونة التجارة تطبق على 

ير التاجر. من ذلك مثال عمليات سحب الكمبيالة ترتب تطبيق قواعد غ

القانون التجاري على المتعامل بها ولو لم يكن تاجرا، وكذلك األمر 

بالنسبة للعمليات التي تجمع الزبائن بالبنوك عند االقتراض 

وكذلك تطبق قواعد القانون التجاري على األشخاص ولو لم    مثال،

قيامهم بعمليات االكتتاب في األسهم والسندات أو  يكونوا تجارا عند

 .شراء هذه السندات واألسهم من البورصة من أجل تحقيق الربح

وكذلك يخضع غير التاجر إلى أحكام وقواعد القانون التجاري، بمناسبة 

 ...إبرام العقود على األصل التجاري المملوك له

 :األشخاص وهم التجارالقانون التجاري، يطبق على فئة معينة من  -

إن القانون التجاري ال يطبق على جميع األفراد، إنما فقط على فئة 

معينة منهم وهم التجار، لذلك غالبا ما يقال بأن القانون التجاري هو 

  .قانون التجار

يختلف القانون التجاري عن القانون المدني في كون هذا األخير ينظم 

راد ، وهو بذلك يكون بمثابة الشريعة كافة األعمال التي تنشأ بين األف

العامة للنشاط الفردي، بينما القانون التجاري على العكس من ذلك 
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يقتصر على حكم طائفة معينة من األعمال وهي األعمال 

سواء قام بها التجار فيما بينهم أو بينهم وبين الزبناء، وطائفة   التجارية

تحديد حقوقهم  معينة من األشخاص وهم التجار حيث يعمل على

والتزاماتهم. وهذا ما أكد عليه المشرع المغربي في المادة األولى من 

مدونة التجارة حينما أشار إلى ما يلي )ينظم هذا القانون القواعد المتعلقة 

 ( باألعمال التجارية و التجار

حتى يتم الفصل بين الوضع القانوني للشخص التاجر وغير التاجر، فإن 

عمل على التنصيص في قوانينها، على المعايير والشروط غالبية الدول ت

الالزم توافرها في الشخص حتى يكتسب صفة التاجر، وبالتالي تميز 

وضعه عن الوضع الذي يحكم الشخص العادي المجرد من صفة 

التاجر، ما تترتب عنه من حدود واضحة بين الصفة واألنشطة 

إلثبات. ..لكل نشاط والمعامالت واالختصاصات القضائية ومعايير ا

على حدى) النشاط التجاري عن النشاط المدني، والوضع القانوني 

 للتاجر عن الوضع القانوني للشخص العادي

 المطلب الثاني: مسوغات القانون التجاري 

في األصل كانت جميع أنواع المعامالت، مدنية كانت أو تجارية تنظم 

اره الشريعة العامة، بواسطة أحكام وقواعد القانون المدني باعتب

فالقانون المدني يتضمن من القواعد واألحكام بما فيه الكفاية لتنظيم 

العالقات التي تترتب على أنشطة التجار. لذلك يتساءل قسم من الفقه 

 عن مسوغات وجود القانون التجاري

إن المقصود بمسوغات القانون التجاري هو مبررات وجوده وقيامه، 

اء بمجموعة متنوعة من األحكام والمقتضيات فالقانون التجاري ج
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والقواعد القانونية...التي من شأنها أن تنظم األعمال التجارية، التي 

تتميز بالسرعة عكس غيرها من المعامالت المدنية التي ال تحتاج إلى 

السرعة في التعاقد. من أهم مميزات النشاط التجاري، قيامه على 

   .السرعة وعلى االئتمان

 صر األول: عنصر السرعةالعن

المعامالت التجارية، عكس نظيرتها من المعامالت المدنية تحتاج     

إلى السرعة من أجل انجازها، فالتاجر في إطار عمليات البيع مثال، 

يحتاج إلى إبرام العقود وإنجاز الصفقات بسرعة، حتى يحقق الربح، 

أحد األعياد،  كمن يشتري مواد غذائية من أجل إعادة بيعها بمناسبة

حيث ترتفع االثمنة داخل األسواق. عملية إعادة البيع والمضاربة على 

االثمنة في هذه الحالة، تحتاج إلى السرعة في اإلنجاز وفي التعاقد وهو 

ما تتضمنه قواعد القانون التجاري. أما في إطار المعامالت المدنية، 

مجموع هذه كإبرام عقد زواج مثال، أو شراء منزل للسكن...فإن 

العمليات، ال تتطلب السرعة بل على العكس من ذلك تستوجب التأني 

  .والتريث

من أجل تمكين التاجر من بلوغ هذه الغايات، جاء القانون التجاري 

بمجموعة من القواعد القانونية )حرية اإلثبات في المواد التجارية، حيث 

فاقات الشفهية يترتب على ذلك إمكانية إبرام الصفقات عن طريق االت

ذلك بشهادة الشهود، فض النزاعات عن طريق التحكيم عوض   وإثبات

اللجوء إلى القضاء الذي يتطلب وقتا طويال، تبسيط تداول الحقوق 

 ... . (الثابتة مثل الكمبيالة والسند والشيك
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هذه القواعد وغيرها من شأنها تبسيط إجراءات التعاقد، واإلثبات، 

ازعات والفصل في شأنها. إال أن هذا ال يعني خلو وسهولة البث في المن

التجارية )الشيك، الحوالة،   القانون التجاري كليا من الشكلية، فاألوراق

السند بأمر(، تحتاج إلى بعض من الشكلية من أجل تنظيمها، لكن هذه 

 .فحسب وال تعيق المعامالت التجارية  األخيرة تعتبر مظهرية

 أو الثقة العنصر الثاني: االئتمان

المعامالت التجارية في أغلب األحيان تعقد ألجل، أي تتم بأجل للوفاء 

مثال، المستثمر يقترض أمواال من البنك من أجل االستثمار، البنك ال 

يسترد أمواله في الحين بل داخل آجال معينة. صاحب المشروع، يبيع 

في الحال إنما منتجاته إلى التاجر بالجملة الذي بدوره ال يسدد ثمن البيع 

داخل آجال معينة، تاجر الجملة يبيع السلع إلى تاجر التقسيط الذي يسدد 

الدين بعد بيع هذه األخيرة، أي بأجل للوفاء... فلذلك تحتاج هذه األعمال  

الى الثقة واالئتمان. وقد جاءت قواعد القانون التجاري متضمنة 

اجر الحصول لمجموعة من الضمانات التي من شانها، أن تضمن للت

على حقوقه عند ميعاد االستحقاق نذكر من ذلك: نظام تضامن المدنيين 

من أجل الوفاء بالدين، التشدد في منح مهلة للوفاء )عكس نظام الميسرة 

 الموجود في القانون المدني (... 

 المطلب الثالث: ذاتية القانون التجاري واستقالله

القانون التجاري واستقالله عن لقد ثار خالف فقهي كبير، حول ذاتية 

القانون المدني باعتبار هذا األخير الشريعة العامة لمختلف القوانين، 

وبالتالي تحكم جميع المعامالت باختالف أنواعها، واختالف صفة 

 القائمين بها.

 ما هي ضرورة استقالل القانون التجاري عن القانون المدني؟ 
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 إلى قسمين:  للجواب على هذا السؤال انقسم الفقه

اوال: قسم ينادي بوحدة القانون أي إدماج القانون التجاري بالقانون 

 المدني، معتمدا في ذلك على مجموعة من المبررات

ثانيا: قسم اخر ينادي بضرورة استقالل القانون التجاري عن القانون 

 المدني، مستعينا أيضا في طرحه على مجموعة من المبررات والدوافع 

 ولى: أنصار الوحدةالفقرة األ

يدفع أنصار وحدة القانون من أجل استبعاد إمكانية استقالل القانون 

التجاري عن القانون المدني، أو بمعنى أصح ضرورة إدماج 

 القانون التجاري بالقانون المدني بالمبررات التالية:

التفرقة بين القانون المدني والقانون التجاري تطرح العديد من  -

وتجنبا لهذه الصعوبات التي تنشأ عن التفرقة بين القانونين، الصعوبات، 

 يستحسن الحفاظ على وحدة القانونين

إذا كان القانون التجاري، يتضمن مجموعة من المزايا التي يفتقدها  -

القانون المدني، باعتبار قواعده قواعد جامدة ال تتغير بسرعة وبالتالي 

معامالت التجارية. يستحسن ال تتالءم وطابع السرعة الذي يطبع ال

 أيضا نقل هذه المزايا الى القانون المدني واالحتفاظ بوحدة القانونين

أنصار الوحدة، يذهبون أيضا إلى القول بأن األدوات الحاضرة  -

باستمرار في إطار تسهيل المعامالت التجارية التي تعتمد على السرعة 

مبيالة...ال تقتصر على واالئتمان ، من قبيل الشيك والسند بأمر و الك

التجار فقط، بل أصبحت حاضرة في المعامالت المدنية، حيث ال مانع 

 يمنع مثال من استعمال الشيك بين أشخاص ال يعتبرون تجارا. 
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في المجال العملي، العديد من الدول تعمل بنظام الوحدة وال تفرق بين  -

أشكال يذكر،  القانون التجاري والقانون المدني.  األمر لم يطرح أي

 فلماذا الدفع بالتفرقة؟

 الفقرة الثانية: أنصار استقالل القانون التجاري عن القانون المدني 

يدفع أنصار استقالل القانون المدني عن القانون التجاري بمجموعة من 

 المبررات التي تؤكد على جدوى انفصال القانونين:

ت المدنية ليست صعوبة الفصل بين المعامالت التجارية والمعامال -

دافعا إلى عدم الدفع بالتفرقة، بل على العكس من ذلك تشجع الفقهاء 

والباحثين في مجال القانون إلى المزيد من البحث واالجتهاد بغية إيجاد 

معايير محددة ومضبوطة، للتفرقة بين األعمال  التجارية واألعمال 

 المدنية

فهي في غير حاجة إلى  المعامالت المدنية تتصف بالبطى، وبالتالي -

 عنصري السرعة واالئتمان كما هو الحال بالنسبة للمعامالت التجارية.

العديد من المعامالت المدنية ال يمكن أن تدخل في نطاق أحكام القانون  -

 التجاري، حيث أن العديد من األنظمة التجارية ال تصلح لغير التجار.

التجاري والقانون المدني، قيام بعض الدول بالتوحيد بين القانون  - 

الوحدة، في  هذهوكون هذا التوحيد لم يمنع من انتظام المعامالت فإن  

 نظر انصار التفرقة  ليست إال شكلية.

 المطلب الرابع نطاق تطبيق القانون التجاري:

إن التغيرات التي شهدتها مختلف المجتمعات والتطورات السريعة التي 

وظهور أعمال تجارية حديثة، عجل  عرفتها المعامالت التجارية،
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بظهور القانون التجاري، وأكد استقالله عن القانون المدني الذي ال 

 الجامدة، والصلبة سرعة األعمال التجارية وتالئم قواعده البطيئة، 

القانون التجاري، بما يمتاز به من قواعد حديثة ومتطورة ومتجددة 

ت التجارية ) ظهور أشكال باستمرار، تالئم التطور المستمر للمعامال

حديثة من المعامالت التجارية، التجارة اإللكترونية مثال (. وبما أن 

القانون التجاري قد فرض ذاتيه واستقالله، فإنه أصبح لزاما تحديد 

أساس تطبيق هذا القانون باإلجابة على األسئلة التالية : ما هي نوعية 

 القانون التجاري؟ األعمال واألنشطة واألشخاص التي ينظمها 

لم يتفق الفقه على اعتماد معيار واحد من أجل تحديد أساس تطبيق 

القانون التجاري، فقد ذهب فريق إلى اعتماد النظرية الشخصية، التي 

تعتمد على شخص التاجر وصفاته من أجل تحديد نطاق تطبيقه )الفقرة 

عية، والتي االولى (، بينما ذهب فريق آخر إلى اعتماد النظرية الموضو

تعتمد على األعمال التجارية لتحديد نطاق  تطبيق هذا القانون )الفقرة 

 الثانية (

 الفقرة االولى: النظرية الذاتية أو الشخصية

إن أساس تطبيق القانون التجاري وفق النظرية الذاتية أو الشخصية هو 

شخص التاجر، فأساس تطبيق قواعد القانون التجاري ليس هو األعمال 

تجارية، إنما ينطبق على الشخص الذي يحترف هذه األعمال، حيث ال

يهتم أنصار هذه النظرية بتعريف التاجر، ألن شخص التاجر هو من 

يحدد طبيعة العمل، تجارية أو مدنية. فإذا كان القائم بهذه األعمال 

تاجرا، اعتبرت تجارية )حتى وإن كانت هذه األعمال مدنية وتخضع 

لقانون المدني (،أما إذا كان القائم باألعمال غير في األصل ألحكام ا

تاجر، فإن هذه األعمال تعتبر مدنية )حتى وإن كانت هذه األعمال 

 تجارية وتخضع في األصل ألحكام القانون التجاري(. 
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لقد تعرض أصحاب هذه النظرية إلى انتقادات عديدة، يعاب عليها 

يز بين التاجر وغير باألساس انها تفرض معيارا مسبقا يفترض التمي

التاجر. هذا التمييز يحتم بالضرورة وضع الئحة محددة لألعمال 

 التجارية، التي يترتب على مزاولتها اكتساب صفة التاجر.

التطورات السريعة التي تعرفها األعمال التجارية وتنوعها وظهور 

العديد من األعمال التجارية باستمرار يستحيل حصرها، وبالتالي ال 

اإلعتماد على الئحة أعمال محددة،  يترتب على ممارستها  يمكن

 اكتساب صفة التاجر، وبالتالي يغيب أساس قيام هذه الصفة. 

ال يقوم التاجر، في جميع معامالته بأعمال تجارية فحسب، إنما  يقوم 

بأعمال مدنية أخرى )شراء منزل للسكن مثال، سيارة مخصصة  

اج... (. هذه األعمال جميعها ال تخضع لتنقالته الشخصية، إبرام عقد زو

ألحكام القانون التجاري في الواقع، إنما ألحكام القانون المدني. إال أن 

األخذ بالنظرية الذاتية أو الشخصية، التي تقوم على أساس شخص 

التاجر القائم باألعمال يخضعها ألحكام القانون التجاري، وهو ما يعتبر 

 أمرا غير معقول

 نية: النظرية المادية أو الموضوعية الفقرة الثا

يعتبر أصحاب النظرية المادية أو الموضوعية، العمل التجاري هو 

أساس تطبيق قواعد القانون التجاري، فالقانون التجاري هو قانون 

األعمال التجارية وليس كما يقول أنصار النظرية الشخصية قانون 

 التجار.

نصار النظرية الموضوعية ال معنى هذا أن القانون التجاري، بحسب أ

يعطي لشخص التاجر أهمية في تحديد نطاق تطبيق القانون التجاري، 

إنما يأخذ  فقط باألعمال الممارسة والتي يعمل المشرع على التنصيص 
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عليها بمقتضى نصوص قانونية، وال يهم بعد ذلك إذا كان القائم بها 

طبقت أحكام القانون تاجرا أو غير تاجر. فمتى كانت األعمال تجارية، 

ارسها شخصا مدنيا. ومتى كانت األعمال مالتجاري حتى وإن كان م

مدنية، طبقت أحكام القانون المدني وإن كان ممارسها تاجرا. فاالعتداد 

 تجارية بنص القانون، وليس بالتاجر. رهنا بالئحة األعمال التي تعتب

وجهت انتقادات كما هو الحال بالنسبة للنظرية الشخصية أو الذاتية، 

إلى النظرية المادية أو الموضوعية أهمها: ضرورة حصر األعمال 

التجارية لتحديد نطاق تطبيق القانون التجاري، وهو ما يعتبر أمرا 

صعبا إن لم نقل مستحيال ألن األعمال التجارية تتجدد باستمرار، كما 

بتطبيقه أن األخذ بهذه النظرية يوسع من نطاق تطبيق القانون التجاري، 

على غير التجار مادام أن العبرة بالعمل محددا وفق نصوص القانون 

 وال أهمية لصفة التاجر

تجدر اإلشارة  الى أن هذه النظرية القت اهتماما بالغا وقد اخدت بها 

 العديد من التشريعات، على الرغم من االنتقادات الموجهة اليها.
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  موقف المشرع المغربيالفقرة الثالثة 

مشرع المغربي، حدا حدو المشرع الفرنسي، بأخذه بالنظرية ال

الشخصية لكنه لم يستبعد النظرية الموضوعية أيضا مما يجعلنا نتساءل  

 إذا لم كان المشرع المغربي قد أخذ  بالنظريتين معا . 

بالرجوع إلى أحكام المادة السادسة من مدونة التجارة، نجدها تشير إلى 

تسب بالممارسة االعتيادية أو االحترافية أن الصفة التجارية تك

لمجموعة محددة من األعمال، بمعنى أن المشرع المغربي يركز على 

شخص التاجر أوال كأساس لتحديد نطاق القانون التجاري، بإشارته الى 

شرط هام من شروط اكتساب صفة التاجر، أال وهو شرط االعتياد 

يأخذ  بالنظرية الموضوعية  "الممارسة االعتيادية أو االحترافية". ثم

أو المادية، باإلشارة كذلك إلى مجموعة من األعمال ان هي مورست 

 بشكل اعتيادي أو احترافي تكسب الصفة التجارية.

 هذه األعمال هي كالتالي:

شراء المنقوالت المادية أو المعنوية بنية بيعها بذاتها أو بعد تهيئتها 

 بهيئة أخرى أو بقصد تأجيرها؛

 اكتراء المنقوالت المادية أو المعنوية من أجل اكراءها من الباطن،

 شراء العقارات بنية بيعها على حالها أو بعد تغييرها؛

 التنقيب على المناجم والمقالع واستغاللها؛

 النشاط الصناعي أو الحرفي؛

 النقل؛

 البنك والقرض والمعامالت المالية؛
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 عملية التأمين باألقسام الثابتة؛ 

 سمسرة والوكالة بالعمولة وغيرها من أعمال الوساطة؛ال

 استغالل المستودعات والمخازن العمومية؛

 الطباعة والنشر بجميع أشكالها ودعائمها؛

 البناء واألشغال العمومية؛

 مكاتب ووكاالت األعمال واألسفار واإلعالم واالشهار؛ 

 التزويد بالمواد والخدمات؛

 تنظيم المالهي العمومية؛

 البيع بالمزاد العلني؛

 يع الماء والكهرباء والغاز؛زتو

 والمواصالت.البريد 

حسنا فعل المشرع المغربي، بأخذه بالنظرتين معا لما فيهما من مزايا 

ومعايير تحدد بشكل واضح أساس ونطاق تطبيق القانون التجاري، 

وبذلك يكون أيضا وفيا لما استعان به من نصوص قانونية، مستوحاة 

      لقانوني التجاري الفرنسي.من ا
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 المبحث الثاني: مصادر القانون التجاري

مصدر القاعدة القانونية هو المنبع الذي تستمد منه موضوعها وقوتها 

الملزمة، والمقصود بمصادر القانون التجاري هي المراجع واألسس 

التي يجب على القاضي الرجوع اليها، والبحث فيها على األحكام 

 التطبيق على المنازعات التجارية المعروضة عليه. الواجبة

 مصادر القانون التجاري يمكن تقسيمها الى قسمين كبيرين:  

قسم اول وهو قسم المصادر الرسمية )المطلب االول(، وقد تمت 

االشارة إليه في المادة الثانية من مدونة التجارة التي جاء فيها "يفصل 

نين وأعراف وعادات التجارة أو في المسائل التجارية بمقتضى قوا

بمقتضى القانون المدني ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ األساسية 

 للقانون التجاري".

تتمثل في االجتهاد القضائي  ية والتيتفسيرالمصادر قسم ثاني وهوال

ني(، لم تتم اإلشارة إليها في مدونة التجارة، يستعين اوالفقه )المطلب الث

 جل إيضاح وتحديد مضمون القاعدة القانونية.بها القاضي من أ

 المطلب األول : المصادر األصلية    

 تتمثل المصادر األصلية أو الرسمية في:

وهو مجموع القواعد القانونية لتشريع التجاري ا: الفقرة االولى

المكتوبة  والتي تم تقنينها في مدونة التجارة الجديدة، حيث يتحتم على 

اليها واعتمادها من أجل البث في القضايا المعروضة القاضي الرجوع 

عليه. وال يجوز للقاضي الرجوع الى مصادر أخرى إال في حالة ما اذا 

 لم يجد قاعدة قانونية مكتوبة واردة في المدونة المشار إليها اعاله.
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(، 15.95تجدر اإلشارة إلى أن مدونة التجارة الجديدة )القانون رقم 

اق تحديث المنظومة التشريعية، ومالءمتها جاءت نصوصها في سي

 للتطورات االقتصادية الحديثة التي يشهدها المغرب.

، خصصت  سة كتبموزعة على خم مادة 736تتكون هذه المدونة من  

للتاجر، األصل التجاري، األوراق الوضع القانوني لتنظيم وتأطير 

من صعوبات  التجارية، العقود التجارية، إجراءات الوقاية والمعالجة

 المقاولة.

قبل بداية العمل بمدونة التجارة الجديدة، كانت أمور التجارة والتجار 

غشت  12منظمة بمقتضى قوانين عهد الحماية، نذكر من أهمها قانون 

، والذي كان يطبق عند صدوره على الفرنسين األجانب فقط، ثم 1913

 تم تعميمه فيما بعد على كافة التراب الوطني.

 : األعراف والعاداتةثانيال الفقرة

 العرف التجاري -

العرف التجاري، مصدر ثاني من المصادر الرسمية للقانون التجاري، 

يلجأ إليه القاضي للفصل في النزاعات المطروحة عليه في حال عدم 

وجود نص في القانون التجاري المكتوب. والعرف يتم تعريفه بكونه 

لمكتوبة التي تنشا من اضطراد سلوك مجموع القواعد القانونية، الغير ا

االفراد، في تنظيم أمورهم التجارية والتي درج التجار على احترامها 

 مع اعتقادهم في الزامها.

ال يزال للعرف مكانة بالغة األهمية في المجال التجاري، على الرغم  

من موجة تقنين القوانين التي تعرفها مختلف التشريعات، إلى درجة أن 

عند بثه في القضايا التجارية، ال يعذر التاجر بجهله للعرف القاضي 
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التجاري وألن أغلب قواعد القانون التجاري المكتوبة في األصل كانت 

 في البداية عبارة عن أعراف، استقر التجار على األخذ بأحكامها.

العرف قد يكون محليا ووقد يكون عاما: العرف المحلي وهو الذي يكون 

ق و محدود، في مدينة محددة أو مكان معين، أما مجال تطبيقه ضي

العرف العام فمجال تطبيقه يكون أوسع بحيث يسري  في مجموع أنحاء 

 الدولة.

يكون العرف دوليا أيضا، أي تعمل به مجموعة معينة من الدول  قد 

عند التعاقدات، أو المعامالت الدبلوماسية، أو التجارية، أو 

 االقتصادية...

فاى صنف من تعارض العرف الخاص والعرف العام.قد يحدث أن ي

 االعراف يتم تطبيقه.

في هذه الحالة يتم ترجيح العرف الخاص أو العرف المحلي على  

من مدونة التجارة  3العرف العام وهو ما تمت اإلشارة إليه في المادة 

والتي جاء فيها:" ترجح األعراف والعادات الخاصة والمحلية على 

دات العامة". كما أن العرف قد يتعلق بتجارة محددة أو  األعراف والعا

 يطبق على مجموع المعامالت التجارية.

 العادات التجارية-

يراد بالعادات التجارية، مجموع القواعد التي اعتاد التجار اتباعها في 

ي لدمعامالتهم التجارية دون االعتقاد بإلزاميتها، وعلى عكس العرف ا

فإن العادات ال تطبق إال في حالة اتفاق المتعاقدين يعتبر واجب التطبيق، 

 هذا االتفاق قد يكون اتفاقا صريحا أو قد يكون اتفاقا ضمنيا.  دلكعلى 
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تجدر اإلشارة هنا إلى أنه عند التقاضي، قد يطلب القاضي من الخصوم 

إثبات وجود العادة التجارية، عكس العرف الدي يعمل القاضي على 

من الخصوم إثباته، كما أن القاضي أحيانا ال  تطبيقه دون أن يطلب

 يعمل على تطبيق العادة التجارية إال بعد طلب من المعني  باألمر. 

العادات التجارية شأنها شأن العرف قد تكون محلية، أي تخص أمكنة 

ضيقة ومحدودة كما أنها قد تكون عامة. وفي حال التعارض بين أحكام 

امة فإنه يتم ترجيح أحكام العادات العادات الخاصة والعادات الع

 من مدونة التجارة المشار إليها أعاله.  3الخاصة، وفقا لمقتضيات المادة 

 : القانون المدنيةثالثالفقرة ال

يعتبر القانون المدني مصدرا آخر من المصادر الرسمية للقانون 

التجاري، يأتي في مرتبة موالية ل: أحكام وقواعد مدونة األسرة، 

التجاري، وللعادات التجارية. فإذا تعذر على القاضي البث في  للعرف

النزاع التجاري المعروض عليه في المصادر المذكورة أعاله، فإنه 

يات القانون المدني، باعتباره الشريعة العامة. ضيعود إلى أحكام ومقت

وقانون االلتزامات والعقود ال يخلو من النصوص التشريعية التي تنظم 

بخصوص  8جارة والتجار، نذكر منها مثال ما ورد في المادة أعمال الت

اإلذن المخول للقاصر بتعاطي التجارة والذي جاء فيه ما يلي: " يجوز 

في أي وقت بإذن المحكمة وبعد سماع أقوال القاصر إلغاء اإلذن 

بتعاطي التجارة إذا توافرت هناك أسباب خطيرة تبرره وال يكون لهذا 

بة إلى الصفقات التي شرع فيها القاصر قبل حصول اإللغاء أثر بالنس

 اإللغاء".

 المطلب الثاني: المصادر التفسيرية
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المصادر التفسيرية، هي تلك المصادر التي يستند عليها القاضي من 

أجل االستئناس، لتحديد مضمون القاعدة القانونية إليجاد حل للنزاع 

ي مدونة التجارة، المعروض عليه، إذا تعذر وجود نص قانوني واضح ف

 أو في العرف التجاري، أو في العادات التجارية.

عكس المصادر الرسمية التي قام المشرع المغربي بالتنصيص عليها 

صراحة في مدونة التجارة، فإن المصادر التفسيرية لم تتم اإلشارة اليها 

. 

 إلى نوعين وهما القضاء والفقهدريمكن تقسيم هده المصا

 القضاء : الفقرة االولى

ال يجد القاضي دائما حلوال للنزاع التجاري المعروض عليه في 

النصوص القانونية المكتوبة " مدونة التجارة"، أو في األعراف 

التجارية، أو في العادات التجارية. وحتى يتسنى له البث في هذا النزاع 

وتحقيق العدالة بالرغم من غياب اإلشارة الواضحة في المصادر 

فإنه يلجأ إلى القضاء كمصدر لالستئناس من أجل استنباط األصلية، 

 إرادة المشرع. 

باالجتهاد القضائي، مجموع األحكام القضائية السابقة، الصادرة  يقصد

عن المحاكم، التي تم إصدارها في قضايا مشابهة للقضية المطروحة 

 أمام القاضي، بشكل تستقر فيه هده األحكام على اتجاه واحد. 
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 الفقه  :الفقرة الثانية  

اذا تعذر على القاضي في القضايا التجارية، الفض في النزاع 

المعروض عليه، باالعتماد على نصوص المدونة التجارية، أو العرف 

التجاري، أو العادات التجارية، أو باالعتماد كذلك على االجتهاد 

 القضائي كمصدر تفسيري، فإنه يعود إلى اآلراء الفقهية.

ثل اآلراء الفقهية في مجموع االجتهادات، واألبحاث، والدراسات تتم 

التي يقوم بها الباحثين في مجال القانون من أساتذة قانون، ومحامين 

وقضاة...ولقد أصبحت هذه الدراسات والمؤلفات، تنشر بشكل منتظم 

في مجالت قانونية متخصصة يسهل االطالع عليها. للفقه كمصدر 

ية بالغة، بحيث يعتمد عليه في تفسير القواعد تفسيري للقانون أهم

القانونية، استخالص إرادة ورغبة المشرع، كما يعتمد  عليه أيضا في 

 صياغة هذه القواعد. 
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تكتسي عملية تعريف األعمال التجارية أهمية بالغة بحيث أنها تميز  

عن غيرها من األعمال المدنية، وبالتالي تحدد اته األعمال ه

اإلطارالذي تخضع له، والمحاكم ذات اإلختصاص  للبث في النزاعات 

بشأنها. هذا التعريف يعتبرعنصرا بالغ األهمية كذلك في منح صفة 

 التاجر لمن يمارس هذه األعمال بشكل اعتيادي أو احترافي.

المشرع المغربي في مدونة  على الرغم من أهمية هذا التعريف، لم يقم 

التجارة بإعطاء تعريف واضح ومحدد لهاته األعمال، بل اكتفى بتعداد 

لمجموعة من األنشطة، يترتب على ممارستها  7و 6في المادتين 

االعتيادية  أو اإلحترافية اكتساب الصفة التجارية، كما أضاف في المادة 

و إحترافي، والتي بأن جميع األنشطة التي تمارس بشكل اعتيادي أ 8

يمكن أن تماثل األنشطة الواردة في المادتين المشار إليهما أعاله تعتبر 

 تجارية كذلك.                                                                                        

تجارية أيضا حسب المادة التاسعة، الوقائع واألعمال التي يقوم بها  

 بمناسبة    تجارته.                                                     التاجر

                             

  



 28 

 : أنواع األعمال التجاريةاالول الفصل

دأب الفقه على تقسيم األعمال التجارية الى أعمال تجارية أصلية  لقد

 )الفرع األول (، 

(،أعمال تجارية بالتبعية )الفرع أعمال تجارية شكلية )الفرع الثاني 

 الثالث (،أعمال تجارية مختلطة )الفرع الرابع (

 األول: األعمال التجارية األصلية  الفرع 

يقصد باألعمال التجارية األصلية مجموع األعمال واألنشطة التي قام 

المشرع بالتنصيص عليها بمقتضى القانون، أي أنها واردة في نص 

       قانوني

م المشرع المغربي بتعداد مجموع هاته االعمال التجارية االصلية لقد قا

من مدونة التجارة. وال تقتصر األعمال التجارية  7و 6في المادتين 

األصلية على مجموع األنشطة الواردة في هاتين المادتين فحسب، بل 

تعتبر أعماال تجارية أصلية كذلك األنشطة المماثلة لألعمال الواردة في 

ين المشار إليهما أعاله، وذلك وفقا لما نصت عليه مقتضيات المادت

  من نفس القانون . 8المادة 

في مجموعة متعددة من المباحث نتطرق إلى األعمال التجارية األصلية 

 .الواردة في مدونة التجارة
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 المبحث األول: شراء المنقول بنية البيع أو التأجير    

المادة السادسة من قانون التجارة،  وفقا لمقتضيات البند األول من  

تكتسب صفة تاجر بالممارسة االعتيادية اواإلحترافية لعمليات شراء 

المنقوالت المادية أو المعنوية بنية بيعها بذاتها أو بعد تهيئتها بهيئة 

أخرى أو  بغرض تأجيرها، وتعتبر هاته األعمال هي األكثر شيوعا 

رية. نستنتج من خالل قراءتنا للبند وانتشارا في مجال المعامالت التجا

، أن هذه  االعمال ال تعتبر أعماال تجارية أصلية  6األول  من المادة 

إال  إذا توافرت فيها عناصر ثالثة . يجب أوال أن تتم عملية الشراء، 

على منقوالت مادية أو معنوية، ثالثا أن  هذهثانيا أن تقع عملية الشراء 

 تأجيره يتم بيع هذا المنقول أو 

 عملية الشراء :العنصراالول

من مدونة التجارة تستبعد بشكل صريح  6إن الصيغة المباشرة للفقرة 

من األعمال التجارية، عمليات بيع المنقوالت المادية أو المعنوية التي 

 ال تكون مسبوقة بالشراء

والتي قد تكون ملكيتها قد انتقلت الى البائع عن طريق اإلرث أو الهبة  

الوصية، كما تستبعد أيضا من األعمال التجارية، عمليات بيع أو 

المنتوج الزراعي أو الفكري والمهن الحرة وكل مما يتم استخراجه من 

 المقالع على الرغم من ممارستها بشكل اعتيادي أو إحترافي .
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    الزراعة أعمال

االستثمار واالستغالل الزراعي وطرق العمل العصرية  طريقة

والتسويق، تجعل الحدود ضيقة بين مدنية هذه االعمال و تجاريتها. 

األصل أن المزارع الذي يعمل على بيع منتوج نشاطه الزراعي ال 

يكتسب الصفة التجارية، ألن بيع هذا المنتوج لم يكن مسبوقا بالشراء، 

حتى ولو سخر المزارع إمكانيات مالية لشراء المستلزمات الضرورية 

اعة، كالبذور واآلالت واألسمدة وغيرها فهاته األعمال ألعمال الزر

 تعتبر ثانوية، مسخرة لممارسة نشاطه األصلي أي الزراعة.

لكن كيف نكيف أعمال مربي المواشي مثال، الذي يقوم بشراء الماشية  

وتربيتها، ويسخر أمواال مهمة في مستلزمات العلف والرعي 

المواشي وما انجبته بعد تربيتها  واإلشراف البيطري...ثم يقوم ببيع هاته

و تسمينها وتكاثر أعدادها . هل يمكن اعتبار هاذه األعمال تجارية أم 

أعماال مدنية، خصوصا أن عملية بيع المنقول هنا مسبوقة بعملية 

الشراء؟ لوضع حدود واضحة بين ما هو مدني وما هو تجاري في هذه 

قضاء الفرنسي على الحالة وغيرها من الحاالت المشابهة، عمل ال

اعتماد معيار المقارنة أو الموازنة بين ما تم شراءه من سلع وأدوات 

وبذور واسمدة... والنشاط الزراعي األصلي، فإذا كانت عملية شراء 

هذه السلع تمارس بشكل تكميلي، أي ال يعتمد عليها المزارع أو مربي 

لية بيع المواشي إال بشكل مكمل لممارسة نشاطه الزراعي، فان عم

المنتوج، التي تلي عملية شراء هذه السلع والبذور واألسمدة ...ال تعتبر 

 عمال تجاريا.

أما إذا كان المزارع أو مربي المواشي يعتمد بشكل كلي على شراء هذه 

األدوات والمواد لممارسة نشاطه، بحيث تصبح عملية الشراء بالغة 



 31 

فإن العمل يصبح األهمية وليست تكميلية إلنجاز نشاطه الزراعي 

 تجاريا وليس مدنيا.

إن المقصود بعملية الشراء، تلك التي تكون مسبوقة بنية البيع، أي أن 

عملية بيع المنقول بعد شراءه ) سواء تم بيع هذا المنقول بطبيعته أو  

بعد إدخال تعديالت أو إضافات عليه(، ال يعتبر عمال تجاريا أصليا إال 

 إذا كان مسبوقا بنية إعادة بيعه عند الشراء في األصل. 

 الفكري: جاإلنتا

يعتبر اإلنتاج  الفكري منقوال معنويا قابال للبيع وللشراء، كما قد يكون 

أيضا موضوعا للوصية أو الهبة أو اإلرث، و يتمثل في االنتاج الفكري 

في مجموع االبداعات الفكرية والفنية التي تجود بها المواهب التي 

مخرجين من رسامين ونحاتين و الالخربها البعض عن البعض  زيمتا

وقصاصين وموسيقيين...وقد يعمد البعض الى بيع منتوجهم الفكري 

هذا)بيع المنحوت، اللوحات، االسطوانات، القصص،الروايات، 

االشرطة...(. عملية البيع هذه تضل مدنية وال تكتسب الصفة التجارية، 

على الرغم من كونها تكون مسبوقة بعمليات شراء متنوعة لألوراق 

...لكون اقتناء هذه االدوات يعتبر عمال ثانويا واألقالمبر والصباغة والح

 وتكميليا للعمل االصلي، اي الرسم والنحت والكتابة...

اذا كانت عملية بيع هؤالء المبدعين لمنتجاتهم الفكرية عمال مدنيا، فان 

عمليات البيع والتسويق التي تقوم بها دور النشر والتوزيع واال نتاج 

قيق ارباح بعد شراء هذا االنتاج واعادة بيعه، تعتبر وغيرها من اجل تح

اعماال تجارية، فالكاتب مثال الذي يقوم بكتابة رواية معينة ويقوم ببيعها 

لإلحدى دور النشر، فعمله يعتبر مدنيا الن عملية بيعه إلنتاجه الفكري 

غير مسبوقة بعملية شراء، انما هي ثمرة ابداعه وتفكيره في حين الناشر 
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الرواية، الذي يقوم ببيع مجموعة من النسخ لهذه الرواية  بعد  لهذه

 طبعها و توزيعها...  بغية تحقيق الربح يعتبرا عمال تجاريا.

يعتبر تجاريا كذلك مدير الصحيفة، الذي يشتري مقاالت ويقوم بإعادة 

بيعها عن طريق نشرها في الصحف والجرائد، تجارية كذلك 

 على اعمدة هذه الجرائد  االشهارات الذي يقوم بعرضها

 المهن الحرة

المهن الحرة عديدة ومتنوعة، وهي منظمة بمجموعة من النصوص 

القانونية المفصلة لضبط انشطتها وتمييزها عن غيرها من المهن 

االخرى. لقد خص المشرع المغربي هذه المهن بعناية قانونية متميزة 

جتمع، فمهنة التوثيق وذلك نضرا ألهميتها  وارتباطها بجميع شرائح الم

، مهنة 2011نونبر  22ل  32-09مثال منظمة بمقتضى القانون رقم 

،  2015فبراير  19ل  131-13الطب منظمة  بمقتضى القانون رقم 

نونبر  06ل  28-08مهنة المحاماة منظمة بمقتضى القانون رقم 

2008. 

. ان مجموع الخدمات التي يقدمها االطباء والمحامون والموثقون ..

 أتعابتعتبر اعمال مدنية غير تجارية، فهؤالء يقدمون خدمات مقابل 

هذه الخدمات هي ثمرة القدرات الذهنية والمؤهالت الفكرية والعلمية 

التي تأهل المهنيين عن غيرهم إلسداء خدمات مقابل اتعاب يدفعها 

الزبائن المستفيدين من هذه الخدمات، فالمحامي الذي يترافع امام 

للدفاع عن موكله، ال يقوم بعمل تجاري ألنه لم يقم بشراء حنكته المحاكم 

المهنية وتكوينه القانوني لبيعها وتحقيق ارباح مادية، كما ان النظام 

 العام وأخالقيات هذه المهن تتعارض وهدف الربح والمضاربة.
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لكن قد يتجاوز احيانا ممارسي هذه المهن في اداء مهنهم، الحدود التي 

ال المدنية عن االعمال التجارية، كحال الموثق الذي يعمل تفصل االعم

على المضاربة بأموال الزبناء الموضوعة في حسابه الخاص، فهذا 

 .العمل يعتبر تجاريا الن الغرض منه هو تحقيق الربح والمضاربة

 العنصر الثاني: ان يقع الشراء على منقول

تجاريا، يجب ان يقع لكي يعتبر شراء المنقول ثم بيعه او اكراءه عمال 

 منقول بحسب  المال وهذا الشراء على منقول مادي، أو منقول معنوي، ا

في االصل كانت مدونة التجارة الفرنسية، تشترط ان يقع الشراء على 

المنقوالت المادية فقط، كالبضائع والسلع...الن غالبية عمليات البيع 

لنوع من المنقوالت، والشراء التي تشكل النشاط التجاري تقع على هذا ا

اال ان القضاء الفرنسي اضاف اليها المنقوالت المعنوية، كاالسم 

 التجاري والعالمة التجارية واالصل التجاري والحقوق المعنوية. 

 العنصر الثالث: ان يقع بيع او اكراء الشيء المنقول

لكي تصبح عملية بيع او كراء المنقول المشترى عمال تجاريا، يجب 

مسبوقة بنية البيع او الكراء عند الشراء، فنية البيع او الكراء ان تكون 

هذه اكثر اهمية من البيع او الكراء الفعلي للمنقول لإلضفاء الصفة 

التجارية. فالشخص الذي قام بشراء طنين من الطماطم بنية بيعها لكنه 

لم يتمكن من اتمام عملية البيع هذه، لفسادها او ضياعها او لعدم توصله 

عروض شراء بشأنها، يعتبر عمله تجاريا الن عملية شراء هذا المنقول ب

المادي كان مسبوقا بنية البيع على الرغم من عدم حصوله . وعلى 

العكس من ذلك، اذا قام الشخص بشراء منقول معين دون نية بيعه او 

تأجيره، ولسبب من االسباب قام ببيع او تأجير المنقول المشترى، فان 

يعتبر مدنيا وذلك النتفاء نية البيع او الكراء عند الشراء. مثال، عمله هذا 
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الزوج الذي اشترى اثاثا منزليا ثم تفاجا بشراء زوجته لنفس االثاث 

فيقوم بعد ذلك ببيع هذا االخير، فان عمله ال يعتبر تجاريا النتفاء عنصر 

 نية البيع عند شراء االثاث.

بعد شراء المنقول بنية بيعه أو وال يشترط أن يقع البيع أو اإليجار 

تأجيره، فقد يحدث مثال ان يبيع الشخص منتوجا فالحيا قبل جنيه، او 

 يقوم بتأجير سيارات للزبناء قبل شراء هذه األخيرة 

إثبات نية البيع  او التأجير تتم غالبا بشكل تلقائي اعتمادا على مهنة  

اثبات نية بيعه لها المشتري، فالتاجر عند شراءه لبضائع معينة، يسهل 

لكونه تاجرا نشاطه االعتيادي هو البيع والشراء، في حين يصعب اثبات 

 نية البيع او التأجير بالنسبة لغير التاجر.

لتجاوز هذه الصعوبة، ذهب الفقه والقضاء الفرنسي الى اعتماد معيار  

لكي تعتبر  تحقيق الربح الى جانب المعايير السابقة الذكر، وبالتالي

ية شراء المنقول المصحوبة بنية البيع او االيجار عمال تجاريا ، عمل

يجب ان تكون نية تحقيق الربح هي الدافع الى القيام بعملية البيع، وهو 

ما يقصي من االعمال التجارية عمليات بيع هذه المنقوالت، مادية كانت 

ثمن  او معنوية والتي توافرت فيها العناصر الثالثة السابقة الذكر، بنفس

)ال يتحقق الربح عند البيع بنفس ثمن الشراء(،  ويعتبر  شراء المنقول

هذا العنصر بالغ االهمية ألنه االصل في االعمال التجارية، 

فالتاجريمارس تجارته )عمليات البيع والشراء...( بهدف تحقيق الربح 

 ال من اجل القيام بأعمال خيرية او مجانية.

يضل العمل تجاريا حتى ولولم يتحقق الربح فعال ما دامت نية تحقيقه  

ثابتة وقت الشراء. فالشخص الذي يقوم بشراء أطنان من الحبوب بنية 

بيعها في األسواق وجني أرباح من وراء هذا البيع، ولسبب من األسباب 
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)وفرة العرض مثال( لم يستطع تحقيق الربح المتوخى، فان عمله يضل 

 ا، لكون نية تحقيق الربح ثبتت عند شراء المنقول بغية بيعه  تجاري

 المبحث الثاني : اكتراء المنقوالت من اجل اكراءها من الباطن  

لم يكن المشرع المغربي في القانون التجاري القديم يعتبر ان الممارسة 

االعتيادية او االحترافية لعمليات اكتراء المنقوالت المادية او المعنوية 

اجل اكراءها من الباطن تعتبر اعماال تجارية، وهو نفس الموقف  من

الذي يتبناه المشرع الفرنسي في مدونة التجارة الفرنسية، الذي ال يشير 

 الى تجارية هذه االعمال.

من مدونة التجارة الجديدة  6من المادة  2برجوعنا الى مقتضيات النبذة  

صفة التاجر تكتسب عن ، نالحظ بان المشرع المغربي، ينص على ان 

طريق الممارسة االعتيادية او االحترافية لعملية اكتراء المنقوالت 

 المادية او المعنوية من اجل اكراءها من الباطن.

هذا االختالف الواضح بين مقتضيات القانون التجاري القديم ومدونة 

التجارة الجديدة، يعبر بوضوح عن رغبة المشرع المغربي، في اضفاء 

ة التجارية على الممارسة االعتيادية او االحترافية لعمليات اكتراء الصف

المنقوالت المادية او المعنوية من اجل اكراءها من الباطن.  ولكي تعتبر 

كذلك يجب توافر الشروط الثالثة السابقة الذكر والمتمثلة في حصول 

 االكتراء، ان يرد هذا االكتراء على منقول مادي او معنوي، وان يتم

 االكتراء بنية الكراء من الباطن. 

 المبحث الثالث: شراء العقارات بنية بيعها

اصبحت المضاربات العقارية في وقتنا الراهن تدر على اصحابها 

ارباحا مالية كبيرة، وهي من االنشطة الحديثة التي لم تكن منتشرة في 

 السابق ولم تكن منظمة كذالك، انتشرت كنشاط مادي مربح بشكل سريع
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وفي اوساط مختلفة، مسايرة النمو الديموغرافي والحاجة الماسة للسكن 

والبناء والتشييد... ولقد اصبحت المضاربة العقارية نشاطا بالغ 

االهمية، يمثل حيزا كبيرا من المعا مالت التي تكتسي في واقع االمر 

جميع مقومات النشاط التجاري، من ذالك نذكر سرعة التداول، تحقيق 

 الشراء ثم اعادة البيع...ب والمضاربة الربح،

ذلك ما حدى بالعديد من التشريعات الحديثة الى اعتبار شراء العقارات 

بنية بيعها نشاطا تجاريا، يخضع الحكام القانون التجاري، ويضفي على 

ممارس هذا النشاط بشكل اعتيادي او احترافي صفة تاجر. نجد بان 

االعمال التجارية الواردة في  ةالئحالتشريع الفرنسي مثال، يضمن 

"،  والقانون التجاري الجديد 632القانون التجاري القديم "القانون رقم 

"، عمليات شراء العقارات من اجل بيعها. هذه 1-110" القانون 

االشارة الى تجارية هذه االعمال اثارت موجة من القلق وسط 

يبية التي تتمتع بها المنعشيين العقاريين، مخافة فقدانهم للمزايا الضر

الشركات العقارية المدنية التي تنشط في هذا المجال، اي شراء العقار 

 وبيعه.

حفاظا على هذه المزايا، وضمانا الستمرار نشاط  المنعشين العقاريين 

يوليز 9في اطار مدني، قام المشرع الفرنسي بإصدار قانون تفسيري) 

ار عمليات شراء العقار (، يشير فيه بصريح العبارة، الى اعتب1970

من اجل تشييد بنايات  وعمارات جديدة ثم بيعها جملة او باألجزاء يضل 

 عمال مدنيا.

يفهم من خالل قراءة هذا النص ان عمليات شراء العقار ثم اصالحه   

بيعه، على عكس عمليات البناء والتشييد الجديدة يعتبر  وإعادةوترميمه 

اري الذي يشتري ارضا ثم يقوم ببناء عمال تجاريا. مثال المنعش العق

بعد ذلك يقوم ببيع هذه العمارة بأكمامها  األرضعمارة جدية فوق هذه 
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او يبيعها شقة شقة، حسب التشريع الفرنسي تعتبر عملية البيع هذه عمال 

مدنيا. في حين اذا ما قام نفس المنعش العقاري بشراء عمارة قديمة 

تعديالت عليها،  وإدخال وإصالحهاا ومتهالكة، وقام بعد ذلك بترميمه

 ثم قام بإعادة ببيعها فيعتبر عمله هذا نشاطا تجاريا.

لم يكن المشرع المغربي في القانون التجاري القديم يشير الى تجارية 

المضاربة العقارية. مسايرة لباقي التشريعات، ومحاولة لتنظيم هذا 

ي، قام المشرع النشاط الذي تتوافر فيه جميع عناصر العمل التجار

بان الممارسة  6من المادة  3المغربي بالنص، بصريح العبارة في النبذة 

االعتيادية او االحترافية لشراء العقارات بنية بيعها على حالها، كشراء 

مجموعة من القطع االرضية ثم اعادة بيعها، او بعد  اضفاء تغييرات 

بطبيعة الحال، عليها بتجهيزها، تكسب الممارس صفة تاجر. ويشترط 

لكي تعتبر عملية بيع العقار عمال تجاريا، ان يكون مسبوقا بعلية شراء 

بنية البيع، وهو ما يستثني من االعمال التجارية، بيع العقارات التي 

تؤول الى اصحابها عن طريق االرث او الوصية او الهبة،  فمن ال 

بيع هذا العقار اليه عقار عن طريق االرث او الهبة  او الوصية ثم قام ب

فان عمله هذا ال يعتبر تجاريا، ألنه غير مسبوق بعملية شراء بنية 

  البيع. 
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 المبحث الرابع: التنقيب عن المناجم والمقالع 

تعتبر عمليات التنقيب عن المناجم والمقالع واستغاللها عمال تجاريا و 

التجارة من مدونة  6ذلك حسب ما نصت عليه النبذة الرابعة من المادة 

الجديدة، يستوي ان يكون هذا التنقيب او االستغالل بشكل منفرد او في 

 شكل مقاولة.

 16تجدر االشارة الى ان الوضع كان مختلفا في ظل مقتضيات الظهير 

،الذي لم يكن يضفي الصفة التجارية على التنقيب 1951ابريل 

التنقيب واستغالل المعادن اذا تم بشكل منفرد، في حين تعتبر اعمال 

واستغال المعادن التي تتم بواسطة مقاولة اعماال تجارية. كما ان التنقيب 

واستغالل غير المعادن ال يعتبر تجاريا، سواء تم بشكل منفرد او 

 بواسطة مقاولة. 

سبتمبر  9، مستوحاة من) قانون 1951ابريل  16مقتضيات ظهير 

انون المعادن(، من ق 23الفرنسي، والذي تم ادماجه في المادة   1910

يعتبر بان اعمال التنقيب عن المناجم والمقالع واستغاللها ال تعتبر 

اعماال تجارية، في حين ان اعمال التنقيب واستخراج واستغالل 

 المعادن تعتبر كذلك )اي تجارية(. 

يذهب غالبية الفقه الفرنسي، الى اعتبار مجموع اعمال التنقيب 

تخراج المعادن واالحجار... تعتبر واستغالل المقالع والمناجم واس

 اعماال تجارية، سواء تمت بشكل منفر او بواسطة مقاولة. 
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  االنشطة الحرفية والصناعيةالمبحث الخامس: 

حرفي  ان الممارسة االعتيادية او االحترافية لكل نشاط صناعي او

من  5النبذة -6تعتبر من االنشطة التجارية، ذلك ما ورد في المادة 

التجارة، وهو ما يعني بان المشرع المغربي قد سوى بين النشاط  مدونة

الصناعي والنشاط الحرفي، بإضفائه صفة التاجر على كل من يمارس 

 بشكل اعتيادي او احترافي لنشاط صناعي او حرفي. 

الوضع كان مختلفا في ضل مقتضيات القانون التجاري القديم، الذي 

الممارسة االعتيادية او االحترافية كان يضفي الصفة التجارية فقط على 

 لألنشطة الصناعية دون الحرفية. 

كيف يمكن تعريف االنشطة الصناعية واالنشطة الحرفية؟ وما هي 

 انعكاسات اضفاء الصفة التجارية على االنشطة الحرفية؟

 االنشطة الحرفية:

المتعلق  1963يونيو  28النشاط الحرفي حسب ما و رد في الظهير رقم 

ظام االساسي لغرف الصناعة التقليدية، هو كل عمل يدوي يمارس بالن

في اطار مقاولة او في البيت من طرف شخص يتقنه بعد تعلم او 

ممارسة طويلة يقوم به لفائدته الخاصة بمساعدة احد افراد عائلته او 

شركاءه او متعلمين او ماجورين ال يتعدى عددهم العشرة او باستخدام 

خيول على ان يتولى بنفسه عمليات االنتاج  10ق طاقة محرك ال تفو

 وتصريف منتوجات حرفته

 االنشطة الصناعية:

ها، يمكن ان نذكر راالنشطة الصناعية متنوعة وعديدة وال يمكن حص

عمليات استخراج الحديد،  األوليةمنها عمليات انتاج المواد 
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ذهب الذهب...عمليات تحويل هذه االخيرة الى سلع متنوعة كتحويل ال

 الى اساور، والخشب الى اثاث. 

تستثني  1-110التعريف الوارد في القانون التجاري الفرنسي، المادة 

بشكل واضح الممارسة االعتيادية لألنشطة الحرفية من االعمال 

التجارية. لقد تم تعريف النشاط الصناعي بكونه مجموع االنشطة 

ة التي اصبحت في التحويلية التي تتم في اطار مقاولة، وهي االنشط

وقتنا الحاضر تنجز بواسطة اآلالت عوض اليد، وقد تشمل عمليات 

تحويل المواد االولية المشترات، عمليات تحويل المواد المستخرجة 

كالذهب والفضة، والمواد التي يقدمها اصحابها الى هذه المقاوالت من 

 اجل اخضاعها لعمليات تحويل...

الزراعية التي تخضع لعمليات تحويل، يجب االشارة الى ان المنتجات 

ال تعتبر اعماال تجارية الن هذه المنتجات الزراعية ال يقوم المزارع 

بشرائها، انما هي منتوج نشاطه الفالحي ونشاط التحويل الذي يقوم به 

اي الزراعة. لكن اذا ما تجاوزت  األصلييضل ثانويا وتكميليا لنشاطه 

المزارع  وأصبحاط الزراعي االصلي قيمة عمليات التحويل قيمة النش

 يجني ارباحا طائلة من عمليات هذا التحويل فان نشاطه يصبح تجاريا.

اما النشاط الحرفي، فان القضاء الفرنسي قرر في احكام متعددة بان 

النشاط الحرفي هو كل نشاط يدرعلى اصحابه ربحا ماديا، مصدره 

على المواد  االساسي هو العمل الشخصي للحرفي، دون مضاربة

 االولية واليد العاملة.

المشرع المغربي، على عكس ما ذهبت اليه العديد من التشريعات، عند 

تسويته بين وضعية الحرفي والصانع ، بإضفائه الصفة التجارية على 

الممارسة االعتيادية او االحترافية لكل نشاط صناعي او حرفي، يصبح 

ع لمساطر معالجة صعوبة ، يتوجب عليه مثال الخضواالحرفي تاجر
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المقاوالت،  يصبح له الحق في اكتساب االصل التجاري، يجوز له 

التصرف في هذا االصل بالبيع والرهن والكراء، او تقديمه حصة في 

 شركة. 

المشرع المغربي وهو يسوي بين النشاط الحرفي والنشاط الصناعي،  

قد اغفل وال شك الوضعية المادية الهشة للحرفيين والمداخيل المحدودة 

وهو ما سوف ينعكس سلبا على االنشطة الحرفية،  األنشطةلهذه 

فاكتساب الحرفي الذي يمارس بشكل اعتيادي حرفة معينة الصفة 

عا لاللتزامات الملقاة على التاجر، كفتح حساب التجارية،  يصبح خاض

لدى مؤسسة بنكية او مركز للشيكات البريدية، القيد في السجل 

امات زالتجاري، مسك محاسبة، الوفاء بشيك مسطر...كل هذه االلت

ردود لما من حيث سوف تعيق نشاط الحرفي المحدود والمتواضع

مغربي بين النشاط المشرع المن االفضل ان يميزالمادي. لذلك كان 

الصناعي والنشاط الحرفي، بإضفائه الصفة التجارية فقط على االنشطة 

 االعتيادية او االحترافية لألنشطة الصناعية دون االنشطة الحرفية.  

 المبحث السادس: النقل

اصبح النقل في وقتنا الحاضر يكتسي اهمية بالغة في المجتمع، وهو 

خاص )التنقل(، ومرتبط ايضا بالسلع نشاط مرتبط في نفس الوقت باألش

والبضائع )التوزيع(. فهو وال شك محرك قوي في خدمة المواطنين، 

وتحركاتهم ومحرك قوي ايضا في خدمة  وأسفارهمفي تنقالتهم 

االقتصاد، بحيث يسهل عمليات نقل البضائع والسلع ثم توزيعها 

 وتسويقها...

والمستمر باألشخاص بالنظر ألهمية هذا القطاع وارتباطه الدائم 

نشطة الوالسلع، فقد حرص المشرع المغربي علي تصنيفه ضمن ا

 التجارية، كلما مورس بشكل اعتيادي او احترافي.
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من مدونة التجارة الى ان النقل يعتبر  6من المادة  6لقد اشارت النبذة 

 نشاطا تجاريا اذا مورس بشكل اعتيادي او احترافي.

"، هو ان المشرع 6راءتنا لهذه النبذة "ان ما يمكن مالحظته عند ق 

المغربي قام بتوظيف عبارة "النقل" بشكل مطلق وعام. فهل يفهم من 

ذلك ان جميع اعمال النقل، كلما مورست بشكل اعتيادي او احترافي 

تعتبر تجارية، سواء تعلق االمر بالنقل البري او النقل الجوي او النقل 

عمال االعتيادية او االحترافية على البحري؟ هل تقتصر تجارية هذه اال

االشخاص دون البضائع او العكس؟ ام كالهما يعتبر تجاريا؟ هل يعتبر 

النقل تجاريا فقط متى مورس بشكل اعتيادي في اطار مقاولة؟ ام يعتبر 

 كذاك سواء مورس بشكل منفرد او في اطار مقاولة؟

ف مصطلح ما يمكن استنتاجه، هو ان المشرع المغربي بتعمده توظي

"النقل" بشكل مطلق وعام اراد وال شك اضفاء الصفة التجارية على 

جميع انشطة النقل، كلما مورست بشكل اعتيادي او احترافي، البري 

منها او البحري او الجوي، وسواء مورست بشكل منفرد او في اطار 

 مقاولة. 

المشرع الفرنسي، كان  وال شك اكثر دقة ووضوحا حينما اعتبر ان 

ميع عمليات النقل، البرية والجوية والبحرية تعتبر تجارية اذا ما ج

مورست في اطار مقاولة وهو ما يستثني بشكل واضح نشاط سائقي 

سيارات االجرة من النشاط التجاري، اذا مورس بشكل منفرد) في حالة 

ما اذا قام شخص بشراء مجموعة من السيارات وقام بتوظيف مجموعة 

فان النشاط هنا يصبح تجاريا ألنه  األجرةة سيارات من السائقين لسياق

 يمارس في اطار مقاولة وليس بشكل منفرد(.
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شرع المغربي، في قانون التجاري متجدر االشارة في االخير ان ال

القديم ذهب في نفس اتجاه المشرع الفرنسي، باعتباره للنقل نشاطا 

 تجاريا اذا مورس في اطار مقاولة.

 البنك والقرض والمعامالت الماليةالمبحث السابع: 

تعتبر اعمال البنك والقرض والمعامالت المالية من اقدم االنشطة 

وبالتالي فهي  واألعمالالتجارية، فهي متصلة بشكل مباشر بالمال 

 تكتسي اهمية بالغة وتشكل اداة  هامة في خدمة االقتصاد. 

مجموع هاذه  تتفق غالبية التشريعات على اضفاء الصفة التجارية على

وما يليه على  1-110فقد نص المشرع الفرنسي مثال في المادة  األعمال

ان جميع االعمال المتعلقة بالصرف، البنك، السمسرة، الخدمات المالية، 

عمليات األبناك العمومية...تعتبر من االعمال التجارية. ولم يحد 

 6المادة  من 7المشرع المغربي عن هذا االتجاه حيث اشار في النبذة 

من مدونة التجارة الى ان الممارسة  االعتيادية او االحترافية لألعمال 

 البنك والقرض والمعامالت المالية تعتبر نشاطا تجاريا.

تعتبر من االنشطة التجارية كذلك، ان مورست بشكل اعتيادي او 

احترافي عمليات تسلم الودائع من المدخرين ) في شكل نقود او اوراق 

الت ثمينة(، عمليات فتح االعتماد، عمليات القرض التي تقوم او منقو

بها مؤسسات االئتمان في اطار منح اموال للزبناء مقابل ارجاعها في 

تاريخ محدد) دفعة واحدة او في شكل اقساط(... كل هذه االعمال تعتبر 

 من االنشطة التجارية. 

ت المالية، فان بالنظر لألهمية البالغة ألعمال البنك والقرض والمعامال

ممارسة هذا النشاط التجاري، يحظى بتنظيم خاص ومحكم وال يسمح 

بعد ترخيص خاص من طرف وزارة المالية، بعد التأكد  إالبممارسته 
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وذلك وفق  واالقتصاديةمن ملء جميع الشروط المالية والقانونية 

الشروط والمقتضيات الواردة في القانون المتعلق بنشطة مؤسسات 

 ومراقبتها.   نمااالئت

 المبحث الثامن: عملية التامين باألقساط الثابتة

لم تكن اعمال التامين نشاطا تجاريا منتشرا ومتعارفا عليه في اوروبا  

ابان القرن التاسع عشر، الى درجة ان القانون الفرنسي مثال لم يضمن 

الئحة االعمال التجارية  الواردة في القانون التجاري الفرنسي القديم  

ى اعمال التامين كنشاط تجاري رغم ان القضاء الفرنسي، اعتمادا عل

من القانون الفرنسي القديم قد اعتبر ان اعمال التامين  633الفصل 

 البحري تعتبرا اعماال تجارية، خاضعة ألحكام القانون التجاري.

لقد انتشرت عمليات التامين بشكل واسع مع بداية القرن العشرين بفعل 

التطور الصناعي السريع، تزايد االخطار المرتبطة بهذا النشاط، تكاثر 

الناجمة عن حوادث السير،  واألضرارات التنقل، تنوع المخاطر عملي

عن الحرائق، تزايد االنشطة التجارية، عمليات البناء، تنوع عمليات 

الكراء...فأصبحت اعمال التامين اعماال تجارية محضة، متعددة 

ومرتبطة بالعديد من االنشطة، تعرف تنظيما قانونيا مفصال في جميع 

 التشريعات.

من مدونة التجارة  6من المادة  8ار المشرع المغربي في النبذة لقد اش

على ان الممارسة العتيادية او االحترافية لعمليات التامين بالتقسيط 

 تكسب صفة التاجر. 

يتمحور هذا النشاط حول العالقة التعاقدية التي تربط بين المؤمن 

حيث  والمؤمن له في حالة حدوث الضرر الذي يترتب عنه التعويض،

يلتزم المؤمن بدفع مبالغ مالية للمؤمن له تقدر بحسب حجم الضرر، مع 
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األخذ بعين االعتبار حجم الخسائر، مسؤولية المؤمن له، خطا الغير، 

الكوارث الطبيعية... وبالمقابل يلتزم المؤمن له بدفع اقساط التامين 

بة الدورية . يعتبر هذا النشاط تجاريا ألنه مبني على عنصر المضار

وتحقيق الربح، الن المؤمن في واقع االمر غايته االولى هو تحقيق 

الربح الذي يجنيه من المضاربة بين ما يتحصل عليه من المبالغ المالية 

لمؤمن لهم، وبين ما يصرفه له من تعويض في حالة حدوث لالتي يدفعها 

 الضرر.

مين عنصر المضاربة هذا يستثني من االنشطة التجارية عمليات التا

التبادلي او التعاضدي، الن الهدف منه فقط هو مواجهة الخسارة في 

حالة حدوث الضرر، وليس تحقيق الربح عن طريق المضاربة 

 بخصوص االشتراكات التي يدفعها المستفيدين.

من امثلة ذلك نظام التامين االجباري االساسي عن المرض )الصندوق  

ن التامين التعاضدي يضل الوطني للضمان االجتماعي(، هذا النوع م

 خاضعا ألحكام القانون المدني .

المبحث التاسع: أعمال السمسرة و الوكالة بالعمولة وغيرها من 

 أعمال الوساطة

الوكالة وغيرها من اعمال الوساطة تعتبر  وأعمالان اعمال السمسرة 

من االعمال التجارية التي نصت عليها مختلف التشريعات، فجميع 

لوكالء يعتبرون تجارا في حالة ممارستهم ألعمال السماسرة وا

 السمسرة واعمال الوكالة بشكل اعتيادي او احترافي. 

من مدونة التجارة  6من المادة  9لقد اشار المشرع المغربي في النبذة 

الى ان السمسرة والوكالة وغيرها من اعمال الوساطة، تعتبر من 
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دية او االحترافية اكتساب االنشطة التي يترتب على ممارستها االعتيا

 صفة تاجر.

 ما هي اذن اعمال السمسرة وما هي اعمال الوكالة؟ 

يتمثل عمل السمسار في الربط بين شريكين او متعاقدين محتملين، دون 

ان يمثل اي واحد منهما. فالسمسار الذي يكلف من طرف مالك سكن 

بين معين للبحث عمن يكتري هذا السكن، يقتصر دوره على الربط 

المالك للسكن والمكتري له من اجل ابرام عقد الكراء. السمسار في 

الحالة هذه ال يكلف بإبرام عقد الكراء باسمه الخاص لحساب مالك 

السكن او لحساب المكتري، انما يقتصر دوره على الربط الفعلي بين 

 طرفي العقد.

كما  من مدونة التجارة تعريف اعمال السمسرة 405لقد جاء في المادة 

يلي: السمسرة عقد يكلف بموجبه السمسار من طرف شخص بالبحث 

 عن شخص اخر لربط عالقة بينهما قصد ابرام عقد. 

الوكيل، فهو على عكس السمسار، يبرم العقد باسمه الخاص  وأما

لصالح الموكل مقابل عمولة، كالقيام بعملية بيع او شراء او انجاز عمل 

الموكل، كمن يكلف بنقل سلع غذائية معين باسمه الخاص ولكن لحساب 

من احدى المعامل لتسليمها للموكل، فيلتزم الوكيل بالقيام بعملية النقل 

هذه، ويصبح مسؤوال عن تسليم هذه السلع في الوقت المتفق عليه وفي 

نفس الحالة والوضعية لتسلمه اياها من المعمل، وهو مسؤول ايضا عن 

عاونيه، من سائفين وعمال جميع اخطاءه الشخصية وعن اخطاء م

 شحن....

عقد الوكالة هو عقد يلتزم بموجبه الوكيل بتحقيق نتيجة، اي تسليم 

البضائع في الوقت المتفق عليه وفي نفس الوضع الذي كانت عليه عند 
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 إالتسلمها من المعمل، وال يمكنه التنصل من مسؤوليته عن هذه السلع 

 بحدوث قوة قاهرة.

من مدونة التجارة  422الوكالة بالعمولة في المادة لقد تم تعريف اعمال 

بكونها، عقد يلتزم بموجبه الوكيل بالقيام باسمه الخاص بتصرف قانوني 

 لحساب موكله.

 المبحث العاشر: استغالل المستودعات والمخازن العمومية

انتشرت في السنوات االخيرة اعمال تخزين البضائع والسلع وغيرها 

المستودعات والمخازن العمومية، وهي انشطة من المنتوجات داخل 

مرتبطة بشكل كبير بأعمال البيع والشراء وبأعمال التجارة والصناعة 

التوزيع والتسويق... لقد اصبحت انشطة تخزين البضائع  وأعمال

والسلع داخل المستودعات والمخازن العمومية من االعمال التي اذا ما 

رافي ، اعماال تجارية تخول تمت ممارستها بشكل اعتيادي او احت

 لممارسها صفة تاجر.

على عكس القانون التجاري القديم الذي لم يشر الى تجارية هذه االعمال 

ولعل مرد ذلك هو عدم انتشارها بشكل واسع واعتياد المتعاملين عليها، 

فان المشرع في مدونة التجارة الجديدة قد اشار بشكل واضح  في النبذة 

، الى كون اعمال التخزين داخل المستودعات 6دة العاشرة من الما

والمخازن العمومية تعتبر من االنشطة التي يترتب على ممارستها 

 االعتيادية او االحترافية اكتساب صفة تاجر.

الى تجارية  10من المادة  6لقد احسن المشرع صنعا بنصه في النبذة 

نشاط في تزايد  هذا النشاط متى مورس بشكل اعتيادي او احترافي، ألنه

مستمر، على صلة بأعمال التجارة من بيع وتوزيع وتسويق ...فتزايد 

ومن اسواق الى  أخرىاعمال نقل البضائع والسلع من اماكن الى 
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عليها  الحفاظاخرى...يحتم اللجوء الى تخزين هذه السلع والبضائع بغية 

ت كان من الضياع، وبما ان عمليات التخزين هذه ترتب حقوقا والتزاما

المودع والمودع  رلزاما على المشرع تنظيمها حتى ال يتعرض للضر

 له. 

اجتنابا ألي تلف او اختالف حول حالة البضائع والسلع وقيمتها وقدرها 

فان عمليات التخزين داخل  إثباتعند التخزين وضمانا لكل 

المستودعات والمخازن العمومية يتم وفق نظام دقيق وقواعد واضحة، 

تسليم المودع سندين يدون بهما معلومات تخص هوية اصحاب  حيث يتم

هذه البضائع، ومعلومات تخص البضائع نفسها بشكل يصبح معه السند 

 االول بمثابة ايصال يمثل البضاعة والسلع المودعة، والسند الثاني يأخذ 

شكل بطاقة رهن تحرر بمبلغ من النقود تمثل قيمة السلع والبضائع 

 المخزنة.  

السندان معا يمكن انتقالهما وتداولهما من شخص الى اخرعن طريق 

 عملية التظهير، سواء بشكل منفرد او مجتمعين.
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 تظهير السندين بشكل منفرد:

يترتب عن تظهير السندين بشكل منفرد، انتقال ملكية البضاعة 

اما حامل بطاقة الرهن فهو يكتسب رهنا  اإليصالالمرهونة الى حامل 

 على البضاعة المخزونة.

 تظهير السندين مجتمعين:

يترتب عن تظهير السندين مجتمعين انتقال ملكية البضائع والسلع الى 

المظهر له، فيصبح له بالتالي حق التصرف فيهما باي شكل من 

 االشكال.

 والنشر المبحث الحادي عشر: الطباعة

بان اعمال الطباعة والنشر تعتبر من  11في نبذتها  6ادة لقد اشارت الم

 االعمال التجارية.

تقترن اعمال الطباعة والنشر بالمنتوج االدبي والفكري والعلمي 

تكسب ان مورست بشكل اعتيادي اواحترافي والفني...وهي اعمال 

   الصفة التجارية لمن يمارسها

 عمليات الطباعة:

هذا المنتوج الفكري الى حيز الوجود،  عمليات الطبع تتحقق بإخراج

بتحويله من مادة اولية الى مادة قابلة لالستهالك عن طريق وضعه في 

 واألفالممتناول المستهلك .فالكتب والقصص والروايات واألسطوانات 

والعلمية والذهنية،  واألدبيةوالمقاالت وغيرها من االبداعات الفنية 

اليها ومشاهدتها بعد طبعها )الطباعة تعتبر  واإلنصاتتستهلك بقراءتها 

من االعمال الصناعية، حيث ان الطابع يقوم بعمل صناعي بتحويله 
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في صورة كتاب،  أخرشكال  وإعطاءها -ذهنية او فكرية-لمواد اولية 

 فيلم  سنيمائي...(. أسطوانة

 عمليات النشر:

)شراء رواية تتحقق  عمليات النشر بعد شراء الناشر للمنتوج من مؤلفه 

من مخرج...( إلخراج  سينمائيشرط  قصاص، قصة من روائيمن 

نسخ من هذا المنتوج قصد نشره وتوزيعه وتسويقه. فالناشر عندما 

يحصل على المؤلف عن طريق الشراء قصد تصدير هذا الجهد الفكري 

الى الجمهور، يقوم بتسويقه والمضاربة على قيمته عند الشراء وعند 

لى فالنشر هو عملية تجارية باالحتراف اك عند البيع وبالتالطباعة وكذل

 والمضاربة قصد تحقيق الربح.

النشر، ال تعتبر تجارية  وأعمالتجدر االشارة الى ان اعمال الطباعة 

اذا كان المقصود منها هو تحقيق الربح. اما اذا كانت الغاية من وراء  إال

يولوجية معينة، او نشر عمليات الطباعة او النشر مثال، الدعاية أليد

افكار قومية، او اقتصادية، او حزبية...فهي ال تعتبر اعماال تجارية الن 

 عنصر نية تحقيق الربح المادي غير متوفرة.
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 العمومية واألشغالالثاني عشر: البناء  مبحثال

العمومية من االعمال التجارية التي تكسب  واألشغالتعتبر اعمال البناء 

ن يمارسها بصفة اعتيادية او احترافية، وذلك وفقا لما صفة التاجر لم

من مدونة التجارة. )لم يكن المشرع  12في نبذتها  6اشارت اليه المادة 

المغربي في القانون التجاري القديم يعتبر اعمال البناء واالشغال 

 العمومية اعماال تجارية(

 وإنشاءها ويقصد بها االعمال المتعلقة بإنشاء المباني وكذلك ترميم

الطرق والجسور والسكك الحديدية وبناء المطارات ومد القنوات...كما 

التي تسخر في  واألدواتتعد تجارية ايضا اعمال توريد المؤن والسلع 

انجاز عمليات البناء والتشييد والترميم. مجموع هذه السلع والبضائع 

ربح في بغية بيعها وبنية تحقيق ال مقوالوالمؤن يتم شراؤها بصفتها 

شكل مبنى. تعتبر اعمال تجارية ايضا عمليات وضع العمال رهن 

اشارة القائمين على عمليات البناء والترميم والتشييد لكون هؤالء 

يضاربون على جهد وعمل ومهارات العمال في انجاز هذه االعمال 

 .الربحوبالتالي تحقيق 

 المبحث الرابع عشر: التزويد بالمواد والخدمات

بالمواد والخدمات هو كل تعهد بتوريد كمية من الموارد ) التزويد 

تجهيزات، اثاث...(،بشكل منتظم، دوري  ألبسةوجبات غذائية،  أطعمة

ومتكرر الى اشخاص معينين او الى ادارات ومستشفيات ونوادي ليلية  

ونوادي رياضية وقاعات افراح وثكنات... او تزويد بخدمات معينة، 

 كصيانة اآلالت، تقديم خدمات الصيانة والنظافة، اعمال الحراسة... 

تجاريا ان يكون مسبوقا بعملية التزويد بالخدمات ال يشترط العتباره 

شراء، فعمليات صيانة المصاعد مثال ال يتوفر فيها عنصر الشراء انما 
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يتم توظيف مهارات و معارف وحرفية التقني الذي يقوم بأعمال 

و  واإلداراتالصيانة هذه، وكذلك خدمات الحراسة الليلية للمباني 

تعتبر تجارية، اذا  المستشفيات...ال تكون مسبوقة بأعمال شراء، لكنها

 مورست بشكل اعتيادي او احترافي.

عمليات التزويد بالمواد والخدمات او أعمال التوريد، تعرف في غالبية 

التشريعات بكونها عقد بموجبه يتعهد المورد بتوريد اشياء او خدمات 

 في تاريخ معين وفي في مكان معين للمورد له وذلك مقابل اجر.

بالمواد والخدمات اعماال تجارية، تضفي صفة  العتبار اعمال التزويد

التاجر على الشخص الذي يمارسها، يجب ان تمارس على سبيل 

االعتياد او االحتراف وذلك استنادا الى ما اشارت اليه النبذة الرابعة 

عشر من المادة السادسة من مدونة التجارة. اما اذا مورست اعمال 

دفة، او بشكل متقطع فإنها ال التوريد هذه على سبيل عرضي، او بالص

تعتبر اعماال تجارية النتفاء عنصر االعتياد او االحتراف فيها. 

فالشخص الذي يقوم بعملية تزويد قاعة للحفالت بالكراسي والطاوالت 

والوجبات بشكل عرضي او بالصدفة، عمله ال يعتبر تجاريا وال يكتسب 

 ترافالصفة التجارية النتفاء عنصر االعتياد او االح

 لمبحث الخامس عشر: تنظيم المالهي العموميةا

في غالبية التشريعات تقوم تنظيم عمليات المالهي على فكرة التسلية، 

فالشخص الذي يشتري تذكرة لحضور عرض مسرحي او سينمائي او 

 موسيقي...فهو يقوم بذلك برغبة التسلية والتمتع والترفيه عن النفس.

ر من االعمال التجارية وفقا لما ورد في تنظيم المالهي العمومية يعتب

 من مدونة التجارة. 6من المادة  15النبذة 
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لكي تضفى صفة تاجر على منظمي المالهي العمومية ، يجب ان يتم  

هذا النشاط بشكل اعتيادي او احترافي حيث تقصى من االعمال 

التجارية عمليات تنظيم المالهي العمومية التي تمارس بشكل عرضي، 

مستمر ومتقطع، كما تقصى كذلك من االعمال التجارية اعمال  غير

تنظيم المالهي العمومية التي ال تهدف الى تحقيق الربح . مثال، تنظيم 

ملهى عمومي بهدف تمكين فرقة مسرحية من عرض مسرحية معينة، 

يحضرها الجمهور وتخصص مداخيل هذا العرض لصالح اعمال خيرة 

في تحقيق الربح، انما تهدف الى تحقيق  او جمعيات انسانية ال ترغب

اعمال انسانية او تضامنية... فالنشاط هنا يعتبر مدنيا وليس تجاريا، 

الن نية تحقيق الربح من وراء نشاط تنظيم هذا الملهى غير متوافرة. 

وعلى العكس من ذلك يعتبر العمل تجاريا حتى ولو لم يتحقق الربح  

مثال( ما دام عنصر نية تحقيق الربح )بعدم اقبال الجمهور على العرض 

بالمضاربة على الفرق بين اثمنة التذاكر ومصاريف العرض كان 

متواجدا عند القيام بنشاط تنظيم الملهى العمومي )منظم ملهى معين، 

يقوم بوساطة بين الجمهور وفرقة غنائية لتنظيم حفل موسيقي، بهدف 

ف القاعة بعد خصم مصاريف التنظيم ومصاري -تحقيق الربح

ومصاريف الفرقة...،  تحقيق الربح او عدم تحقيقه بعد التنظيم ال ينزع 

الصفة التجارية على هذا النشاط مادام عنصر نية تحقيق هذا الربح كان 

 قائما عند التنظيم(.

يترتب على نشاط تنظيم المالهي العمومية، قيام عالقة وساطة بين 

عليها لحضور مختلف  منظمي هذه المالهي والجمهور الذي يقبل

 العروض، وهي عديدة و متنوعة ومتجددة باستمرار.

تجدر االشارة الى ان المشرع الفرنسي والذي بدوره يعتبر نشاط تنظيم 

المالهي العمومية نشاطا تجاريا، قد قام بإضفاء الصفة التجارية  حتى 
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على االنشطة الكروية لألندية المحترفة التي تحقق مداخيل مهمة وحث 

على ضرورة تنظيمها في اطار شركات تجارية. )حضور لقاء كروي 

يوفر عنصر المتعة والتسلية و يحقق عنصر الربح ببيع التذاكر 

 للجمهور(.

 المبحث السادس عشر: البيع بالمزاد العلني

يعتبر البيع بالمزاد العلني من االنشطة التجارية التي اشار اليها المشرع 

من المادة  16المغربي في مدونة التجارة، التي اشارت في النبذة 

السادسة ان البائع بالمزاد العلني، يكتسب صفة تاجر عند اعتياده او 

 احترافه لهذا النشاط. 

جه العموم، وقد تفتح فقط في عمليات البيع بالمزاد العلني قد تفتح في و

 وجه فئة معينة من االشخاص و

البائع بالمزاد العلني يعتبر وسيطا في تداول الثروات، ينظم عمليات 

البيع بغية المضاربة وتحقيق الربح، مقابل عمولة تتحد في الغالب في 

نسبة مئوية تخصم من ثمن المبيع، حيث يفتتح هذه العمليات باقتراح 

تتوالى عروض الحاضرين الى ان يستقر البيع على  ثمن معين، ثم

 الشخص او الجهة التي تدفع اعلى ثمن.

تعتبر تجارية ايضا المحالت التي تمارس فيها عمليات البيع بالمزاد 

العلني، فالمحل الذي تباع فيه مثال لوحات او منحوتات او اجهزة 

يات البيع بشكل ...بالمزاد العاني يعتبر محال تجاريا، شريطة ان تتم عمل

 منتظم وغير متقطع او عرضي.

عمليات البيع بالمزاد العلني التي تتم تحت اشراف وبأمر من جهات 

قضائية، كمصلحة تنفيد االحكام القضائية بوزارة العدل عندما تامر 

مثال، بالحجز على ممتلكات التاجر و ببيعها الستخالص الديون 
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ة الجمارك عندما تحجز سلعا المترتبة عليه، او جهات ادارية كمصلح

ال تستوفي الشروط الالزمة... وتامر بالبيع بالمزاد العلني فان هذا 

 االخير تسقط عنه الصفة التجارية. 

 لمبحث السابع عشر: توزيع الماء والكهرباء والغازا

صنفت عمليات توزيع الماء والكهرباء والغاز ضمن االعمال التجارية 

 من مدونة التجارة.  6المادة  من 17وذلك بموجب النبذة 

بالنظر لألهمية هذا النشاط وحيويته وارتباطه بمتطلبات الحياة اليومية 

للمواطنين، كانت عمليات التوزيع معهودة بشكل حصري الى الدولة، 

التي تسهر على انتظام التوزيع وتأطيره وتنظيمه، بواسطة الوكاالت 

ع التطور السريع الذي شهده المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء. لكن م

المجتمع المغربي على مستويات عدة: النمو الديموغرافي،  ضرورة 

تزويد ساكنة البوادي والقرى بالماء والكهرباء والغاز، تزايد االعمال 

الصناعية التي تتطلب الكثير من مصادر الطاقة، انتشار العمران...هذه 

شاط التوزيع الى وكاالت العوامل وغيرها، دفعت بالدولة الى تفويت ن

خاصة، تنتشر بشكل كبير في كبريات المدن المغربية، كمدينة وجدة، 

والرباط والدار البيضاء ومراكش وطنجة...حيث يعهد بالتوزيع الى 

وكاالت خاصة )ليدك، امانديز، ريضال...(، اعمال التوزيع التي تقوم 

 بها هذه الوكاالت تعتبر تجارية.

 البريد والمواصالت المبحث الثامن عشر:

من مدونة التجارة، تعتبر  6من المادة  18طبقا لمقتضيات النبذة 

الممارسة االعتيادية او االحترافية  ألعمال البريد والمواصالت من 

 األعمال التجارية.
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في السابق كانت الدولة تحتكر جميع األنشطة المتعلقة بالبريد 

االت، الشيكات، والمواصالت )أعمال الهاتف، الفاكس، الحو

التلغراف...(، لكن مع التطورات السريعة التي عرفتها مختلف هذه 

الخدمات، واالقبال المتزايد للمواطنين عليها، وانتشار تكنولوجيات 

جدية لالتصاالت...حتم على الدولة التخلي لمصلحة  القطاع الخاص 

والشركات ) اتصاالت المغرب، ميدتل، اينوي...(، عن العديد من 

أعمال المواصالت، تشجيعا للمنافسة من أجل تخفيض االثمنة وخلق 

 مزيد من مناصب الشغل في هذه القطاعات الحيوية، السريعة التطور. 

 قطاع البريد فقد عهد الى بريد المغرب بخصوص اما 

 المبحث التاسع عشر: العمليات المتعلقة بالسفن والطائرات

من مدونة التجارة الجديدة،  7نصت على تجارية هذه األعمال المادة 

ولعل المقصود بها هو أعمال بيع وشراء وتأجير وإنشاء السفن 

والطائرات، التي تهدف إلى تحقيق الربح بالمضاربة على الفرق بين 

 ثمن البيع ومجموع مصاريف اإلنشاء.

جاء في نص هذه المادة المشار إليها اعاله ما يلي:" تكتسب صفة تاجر 

 االعتيادية أو االحترافية لألنشطة التالية: أيضا بالممارسة

 كل عملية تتعلق بلسان والطائرات وتوابعها؛ -1

كل عملية ترتبط باستغالل السفن والطائرات والتجارة  -2

 البحرية والجوية".

 الفرع الثاني: األعمال التجارية الشكلية

، واألعمال المماثلة  لها حسب ما  7و  6األعمال الواردة في المادتين 

، متى تمت ممارستها بشكل اعتيادي أو احترافي تعتبر 8ورد في المادة 
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تجارية. إلى جانب هذه األعمال التجارية االصلية، توجد أعمال أخرى 

تعتبر تجارية كذلك متى توافرت فيها الشروط الشكلية المحددة بمقتضى 

القانون، وتسمى هذه األعمال باألعمال التجارية الشكلية على اعتبار 

ن تجاريتها تكتسب من خالل قيامها وفق شكلية محددة، ويتعلق األمر أ

بالكمبيالة )المبحث األول  (، والسند ألمر )المبحث الثاني (، والشركات 

 التجارية ) المبحث الثالث (

  



 58 

 المبحث األول: الكمبيالة 

 9تعتبر الكمبيالة من األعمال التجارية الشكلية وفقا لما ورد في المادة 

مدونة التجارة، وهي تتصف بالصفة التجارية بالنظر إلى شكلها، من 

سواء قامت بمناسبة أعمال تجارية أو أعمال غير تجارية. وال يعتد 

كذلك بصفة الموقع على الكمبيالة إلعطائها هذه الصفة، سواء كان 

تاجرا أم غير تاجر، وبغض النظر أيضا عن طبيعة االلتزام الذي تم 

 بموجبه تحريرها. 

الكمبيالة هي عبارة عن محرر يتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى 

الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا من 

 النقود إلى شخص آخر يسمى المستفيد 

 وتتضمن الكمبيالة البيانات التالية: 

المستعملة 1 تسمية "كمبيالة" مدرجة في نص السند ذاته وباللغة    

 للتحرير؛

 األمر  الناجز بأداء مبلغ معين؛2 

 اسم من يلزمه الوفاء "المسحوب عليه" 3

  تاريخ االستحقاق؛ 4

 مكان الوفاء؛ 5

 اسم من يجب الوفاء له أو ألمره ؛6 

 تاريخ ومكان انشاء الكمبيالة؛7 

  اسم وتوقيع من أصدر الكمبيالة" الساحب".8 
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 المبحث الثاني: السند ألمر

مكتوب وفق شكل حدده القانون، يلتزم بموجبه السند ألمر محرر 

شخص يسمى المتعهد بأن يدفع لشخص آخر يسمى المستفيد مبلغا معينا 

 من النقود في تاريخ ومكان معينين أو قابلية للتعيين.

كمبيالة يحرر وفقا لبيانات معينة تم لل هو الشان بالنسبة امالسند ألمر، ك

دونة التجارة على النحو التالي:" من م 232النص عليها بمقتضى المادة 

 يتضمن السند لألمر البيانات اآلتية:

أوال: اشتراط الوفاء ألمر أو تسمية السند بأنه ألمر مدرجات في السند 

 ذاته ومعبر عنه باللغة المستعملة لتحريره؛

 ثانيا: الوعد الناجز بأداء مبلغ معين؛

 ثالثا: تاريخ االستحقاق؛

 رابعا: مكان الوفاء؛

 امسا: اسم  من يحب الوفاء له أو ألمره؛خ

 سادسا: تاريخ ومكان توقيع السند؛

 سابعا: اسم وتوقيع من صدر عنه السند ) المتعهد(.

من مدونة التجارة: " يعد عمال تجاريا بصرف النظر  9وطبقا للمادة.  

 : 7و  6عن المادتين 

 الكمبيالة 

في هذه الحالة عن مر الموقع ولو من غير تاجر، إذا ترتب باالسند 

 معاملة تجارية".
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السند بأمر، عكس الكمبيالة التي تعتبر دائما عمال تجاريا بغض النظر 

عن القائم بها، ال يعتبر عمال تجاريا إال إذ كان موقعا من طرف تاجر، 

أو إذا كان تحريره بمناسبة عمل تجاري بالنسبة لغير التاجر. مما يعني 

صياغته، الشكلية الالزمة، وتضمن  أن السند بأمر وإن احترم في

البيانات الضرورية فإنه ال يعتبر تجاريا إذا ما تم توقيعه من طرف 

 غير التاجر بمناسبة معاملة غير تجارية.

عند التقاضي، يجو للتاجرأن يعتمد السند بأمر كقرينة على أن التوقيع 

 عليه كان بمناسبة عمل تجاري. 

 يةالمبحث الثالث: الشركات التجار

من أهم معايير التفرقة بين الشركات التجارية والشركات المدنية، معيار 

موضوع الشركة، الذي أسست من أجله. فإذا كان الهدف من إنشاء 

الشركة مدنيا، اعتبرت هذه األخيرة مدنية اما اذا كان الهدف من إنشاء 

 الشركة هو تحقيق الربح، فإنها تعتبر تجارية. 

لمعيار مدة طويلة من الزمن، ولم يكن ينظر إلى لقد تم اعتماد هذا ا

 طبيعة الشركات وتصنيفها إال من خالل نشاطها.

لكن مع دخول التشريعات الجديدة حيز التطبيق، وبالخصوص القانونين 

(،  17/95والقانون  5/96التأسيسين للشركات بالمغرب )القانون 

المغرب والتي والذي يعد قفزة نوعية في باب اإلصالحات التشريعية ب

انطلقت مع نهاية التسعينات من القرن الماضي. أصبحت الشركات 

شكلها وبغض النظر عن أهدافها، بمعنى أن جميع بحسب تجارية 

الشركات التي تبنت األشكال المنصوص عليها في قانون الشركات، 

تعتبر تجارية حتى ولو كانت أهدافها مدنية. يستوي أن تمارس األعمال 
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، أو األعمال المماثلة، 7و 6المنصوص عليها وفق المادتين التجارية 

 أو أعمال مدنية محضة.   

من القانون المنظم للشركات على أنه "تعتبر الشركات 2جاء في المادة

موضوع األبواب الثاني والثالث و الرابع من هذا القانون شركات 

تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها. وال تكتسب الشخصية 

معنوية إال من تاريخ تقييدها في السجل التجاري. وال يترتب عن ال

 التحويل القانوني للشركة إلى شكل آخر، إنشاء شخص معنوي جديد.

 يسري نفس الحكم في حالة التمديد

 تعد شركة المحاصة شركة تجارية اذا كان غرضها تجاريا"

للمادة كما تعتبر شركة المساهمة شركة تجارية من حيث الشكل طبقا 

من القانون المتعلق بهذه الشركة و التي ورد فيها ما يلي:" شركة  1

 المساهمة شركة تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها.

يقسم رأسمالها إلى أسهم قابلة للتداول ممثلة بحصص نقدية أو عينية 

 دون أي حصة صناعية.

تحقيق  ويجب أن تتضمن العدد الكافي من المساهمين الذي يمكنها من

غرضها وتسييرها ورقابتها عل أال يقل عدد المساهمين عن خمسة ال 

يتحملون اية خسارة إال في حدود حصصهم ودون أن تزداد اعباؤهم  

 إال برضاهم".

 الفرع الثالث: األعمال التجارية التبعية

أخد المشرع المغربي بالرأي الفقهي، الذي استقر في مختلف 

ة التجارية على أعمال هي مدنية في التشريعات على إضفاء الصف

األصل، لكنها تكتسب الصفة التجارية وتخضع ألحكام القانون 
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التجاري، في حالة صدورها من شخص يكتسب صفة التاجر وبمناسبة 

 تجارته. 

من مدونة التجارة المغربية ما يلي:" تعتبر  10لقد جاء في المادة 

بها التاجر بمناسبة تجارته تجارية كذلك، الوقائع واألعمال التي يقوم 

 ما لم يثبت خالف ذلك".

أكد هذا النص، بأن المشرع المغربي قد أخد بالنظرية الشخصية من 

أجل تحديد أساس ونطاقات تطبيق القانون التجاري، كما أنه لم يغفل 

 النظرية الموضوعية.

ما هو إذن أساس نظرية األعمال التجارية )المبحث االول (، وماهي  

 ات هذه النظرية في الواقع العملي )المبحث الثاني(.تطبيق

 أساس  نظرية العمل التجاري بالتبعية  األولالمبحث 

األعمال التجارية بالتبعية، هي في األصل أعمال مدنية لكنها تكتسب 

الصفة التجارية لكونها تصدر عن شخص له صفة تاجر)المطلب 

 الثاني(.األول(، وبمناسبة مزاولته لتجارته ) المطلب 

 المطلب األول: صدور العمل عن شخص له صفة تاجر

حتى يعتبر العمل المدني في األصل تجاريا، يجب أن يصدر عن 

 شخص له صفة تاجر.

مثال ذلك التاجر الذي يشتري سيارة لنقل البضائع من أجل تزويد 

مخزنه بالسلع، أو لنقل المستخدمين...عملية الشراء هذه تعتبر تجارية، 

نت في األصل مدنية ألنها تمت من أجل خدمة مصلحة التجارة وإن كا

 وبمناسبة قيام التاجر باألعمال التجارية، بحكم أن الفرع يتبع األصل .
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لقد ذهب الفقه إلى اعتبار هذه األعمال تجارية، حتى ولو انتفى فيها 

عنصر المضاربة والربح، عكس ما يشترط في األعمال التجارية 

ا تعتبر كذلك إذا صدرت عن شخص لم يكتسب صفة األصلية. كما أنه

تاجر، أثناء تحضيره لالشتغال بالتجارة كراء المواد والمعدات 

 والمكاتب واآلالت...لمزاولة صنعة أو حرفة معينة.

تضفى الصفة التجارية على األعمال المدنية التي يقوم بها التاجر، في 

ريخ التشطيب عليه من الفترة الممتدة بين تاريخ اعتزاله للتجارة وتا

السجل التجاري، حيث يستطيع المتعاملين مع معتزل التجارة الذي لم 

ة هذه األعمال يب عليه بعد من السجل التجاري، الدفع بتجارطيش

 المدنية بالتبعية. 

من مدونة التجارة " يعتبر تاجرا كل شخص اعتاد  11تضيف المادة 

حظر أو السقوط أو ممارسة نشاط تجاري رغم وقوعه في حالة ال

 التنافي".

يستفاد من هذه المادة، أن التاجر الذي دأب على مزاولة األنشطة 

التجارية، تعتبر األعمال المدنية التي يقوم بها بمناسبة هذه األعمال، 

تجارية بالتبعية ولو كان التاجر القائم بها قد سقط في حاالت التنافي، 

 أو الحظر، أو السقوط.  

 ي: ارتباط العمل المدني بالنشاط التجاري المطلب الثان

ال يكفي أن يصدر العمل المدني عن التاجر، لكي يصبح عمال تجاريا 

بالتبعية، بل يشترط إلى جانب ذلك أن يكون هذا العمل المدني الصادر 

عن التاجر بمناسبة تجارته، أي مرتبطا بتجارته ونشاطه التجاري، 

من مدونة 7و  6د في المادتين اده أو يحترفه حسب ما ورتالذي يع

 التجارة.
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ليس كل األعمال المدنية التي يقوم بها التاجر تعتبر تجارية، ألن التاجر 

يعتبر شخصا قبل كل شيء،  له أن يقوم كغيره بأعمال مدنية، ال تطبق 

عليها أحكام القانون التجاري، ووصف األعمال التجارية لألعمال 

ال تقوم إال بحسب الغاية المنشودة من  المدنية التي تصدر عن التاجر،

العمل المدني الذي يقوم به التاجر، فإذا كان الهدف مرتبطا بمصلحة 

شخصية ضل العمل مدنيا وغير خاضع ألحكام القانون التجاري، أما 

من العمل المدني، الصدر عن التاجر هو خدمة  غىإذا كان الهدف المبت

هذا العمل المدني يكتسب الصفة تجارته وارتباط بمصلحة تجارية، فإن 

 التجارية، وفق نظرية األعمال التجارية بالتبعية. 

 المبحث الثاني: تطبيقات نظرية األعمال التجارية بالتبعية  

األعمال التجارية األصلية أو الشكلية تجد كاألعمال التجارية بالتبعية، 

يخص  مالها بطبيعة الحال تطبيقات عديدة على أرض الواقع، سواء في

العالقات التعاقدية مع التجار)المطلب االول (، أو في إطار العالقات 

 غير التعاقدية )المطلب الثاني(.

 المطلب األول: في إطارالعالقات التعاقدية 

جميع العقود التي يبرمها التاجر في إطار أنشطته التجارية تعتبر أعماال 

إبرام العديد من العقود، تجارية ، فالتاجر لقضاء أمور تجارته يعمد إلى 

هاته األخيرة تعتبر تجارية بالتبعية ولو كان األصل فيها مدني، كعقود 

شراء اآلالت والمعدات، وعقود كراء المحالت كالمخازن 

والمستودعات، وعقود شراء التجهيزات لتأثيث المحل التجاري....كل 

 بعية.هذه العقود تعتبر تجارية وفق نظرية األعمال التجارية بالت

 المطلب الثاني: في إطار العالقات غير التعاقدية  
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االلتزامات غير التعاقدية، هي تلك التزامات التي ال تنشأ عن العالقات 

جر، في تصريف أمور تجارته، إنما تنشأ بمناسبة ممارسة االتعاقدية للت

التجارة فهذه األعمال تعتبر تجارية بالتبعية، تنطبق عليه مقتضيات 

التجاري من بين ذلك مثال االلتزامات المترتبة على التاجر عن  القانون

أعمال المنافسة غير المشروعة، أو االلتزامات المترتبة عليه في حالة 

 االثراء بدون سبب...
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ن تحديد معنى التاجر يكتسب أهمية بالغة، ألن تجارية األعمال تبني ا

على معنى مزدوج، فالقانون التجاري هو ذلك النوع من القانون الذي 

ينطبق على فئة من األعمال تسمى باألعمال التجارية وفي نفس الوقت 

 على فئة من االشخاص وهم التجار.

على الرغم من أهمية هذا التعريف، فإن غالبية التشريعات لم تعطي 

 تعريفا دقيقا لمعنى التاجر.

بالرجوع إلى مقتضيات التشريع الفرنسي، نالحظ أن القانون رقم  

من مدونة التجارة،  يشير الى أنه يعتبر تاجرا كل شخص قام  121-1

 باألعمال التجارية على وجه االعتياد واالحتراف 

إن ما يمكن استنتاجه من مضمون هذا النص وهو أن صفة التاجر ال 

شرين وهما عنصر القيام باألعمال تقوم إال بتوفر عنصرين اثنين مبا

 التجارية وعنصر االعتياد واالحتراف.

عنصر ضمني ثالث يمكن استنتاجه أيضا من مقتضيات هذا النص، 

وهو عنصر القيام بهذه األعمال التجارية لمصلحة التاجر وباسمه 

 الخاص.

حتى يعتبر الشخص تاجرا حسب التشريع الفرنسي، يجب أوال أن يقوم 

بأعمال تجارية؛ ثانيا أن يقوم بهذه األعمال التجارية على  هذا الشخص

وجه االحتراف، أي أن يجعل من ممارسة هذه األعمال التجارية نشاطاه 

المعتاد، وهو ما يسقط عن الشخص الذي يمارس األعمال التجارية 

بشكل عرضي صفة التاجر؛ ثالثا أن يقوم بهذه األعمال باسمه ولحسابه 

صر الضمني األخير يكتسي أهمية كبيرة ألن التاجر الخاص، وهذا العن

يخضع ألحكام القانون التجاري والمخالفة تماما ألحكام القانون المدني، 

  كما انه يحدد النظام الضريبي والمحاسبي الذي يخضع له التاجر
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متى توافرت الشروط الالزمة الكتساب صفة تاجر، المشار إليها في 

صبح الشخص تاجرا )المطلب االول (، مدونة التجارة الجديدة، أ

واكتساب الصفة التجارية هذه تفرض على التاجر تحمل مجموعة من 

 االلتزامات واردة أيضا في ذات المدونة ) المطلب الثاني (.

في فصل أول سوف نتطرق إلى شروط اكتساب صفة تاجر، وفي فصل 

 ثاني نتطرق إلى التزامات التاجر.
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 اكتساب صفة تاجرالفصل األول: شروط 

الكتساب صفة تاجر يوجب المشرع المغربي ضرورة ممارسة 

االعمال التجارية المحددة في المادتين السادسة والسابعة أو األعمال 

المشابهة لها وفقا لمقتضيات المادة الثامنة، وذلك بشكل اعتيادي أو 

 احترافي )الفرع االول( كما يشترط أيضا ضرورة توافر عنصر األهلية

في الشخص الذي يمارس األعمال التجارية )الفرع الثاني(، ويضيف 

غالبية الفقه عنصر آخر  وهو مباشرة الشخص لألعمال التجارية باسمه 

 ولحسابه )الفرع الثالث(

 الفرع األول: الممارسة االعتيادية أو االحترافية

ظ بالرجوع إلى أحكام ومقتضيات مدونة التجارة المغربية الجديدة، نالح

بأن المشرع المغربي بدوره لم يقم بإعطاء تعريف محدد ودقيق لمفهوم 

التاجر، حيث اكتفى باإلشارة الى انه يشترط الكتساب صفة التاجر 

في  المادتين  ليهاة المشاراالممارسة االعتيادية أو اإلحترافية لألنشط

ي المدونة وكذا األنشطة المماثلة لها وذلك طبقا لما ورد فمن ذات  7و6

 8المادة 

اذا كان المشرع الفرنسي قد حرص على ضرورة الجمع بين عنصري  

ممارسة األعمال التجارية واحتراف هذه الممارسة حتى تتحقق صفة 

التاجر في الشخص الذي يمارس األعمال التجارية وضرورة ممارستها 

بشكل اعتيادي ومداوم، فإن المشرع المغربي ال يشترط الجمع بين 

تياد واالحتراف حتى تتحقق هذه الصفة، بل يكفي أن عنصري االع

من  7و  6 ينيمارس الشخص األعمال التجارية المحددة في الفصل

مدونة التجارة أو األعمال المشابهة لها بشكل اعتيادي أو احترافي لكي 

 تتحقق صفة التاجر.
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على تحديد مدلول االعتياد  لم يعمل المشرع المغربيهدا ونشير الى ان 

 حتراف.واال

ولعل المدلول واحد، بحيث أن الشخص الذي يعتاد ممارسة األعمال 

التجارية إنما هو في واقع األمر يحترف هذه األعمال ويجعل من 

 ممارستها حرفة له ومصدر رزق يعتمد عليه لتغطية مصاريفه. 

يذهب بعض الفقه إلى القول بأن االعتياد مفاده التكرار دون أن يصل 

  .االستمرار واالنتظام هذا األخير حد

يفهم من ذلك أن الممارسة االعتيادية لألعمال التجارية هي ممارسة 

هذه األعمال بشكل غير متقطع ومنتظم، وهو ما يسقط عن الممارس 

لهذه األعمال بشكل غير اعتيادي صفة االحتراف. يستخلص كذلك 

 انه يكفي الكتساب صفة التاجر 7و  6وطبقا لمقتضيات المادتين 

 الممارسة االعتيادية لألعمال التجارية دون الممارسة االحترافية.

بحسب رأينا، كان على المشرع المغربي أن يوظف "واو العطف" 

للجمع بين مصطلحي االعتياد واالحتراف بدال من توظيف "أو " بين 

المصطلحين والذي يفيد االختيار، ألن االعتياد ال يصل إلى درجة 

د الشخص أن يمارس بعض األعمال التجارية، لكن االحتراف. فقد يعتا

اعتياده هذا ال يصل إلى درجة االحتراف، وبالتالي اكتساب الصفة 

 التجارية

من   1-121وهو االتجاه الذي ذهب اليه المشرع الفرنسي في المادة 

القانون التجاري الفرنسي والذي اشترط ضرورة الجمع بين االعتياد 

 واالحتراف. 

هذا، الكتساب صفة تاجر يجب على الشخص أن يحترف نستخلص من 

القيام باألعمال التجارية المنصوص عليها في المادتين السادسة 
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والسابعة من مدونة التجارة الجديدة أو األعمال المشابهة لها، حسب ما 

 ورد في المادة الثامنة.

ارس لإلشارة، يتعلق األمر باألعمال التجارية المنفردة، أو تلك التي تم

في إطار مقاولة. أما األعمال التجارية بالتبعية  فهي مدنية بطبيعتها و 

ال تكتسب الصفة التجارية إال عند ممارستها من طرف التاجر بمناسبة 

ممارسته لألعمال التجارية، وبالتالي فإن قيام تجاريتها ال يقوم إال 

 باكتساب الشخص لصفحة التاجر.

ألعمال التجارية المنصوص عليها يعتبر الشخص تاجرا متى مارس ا

في المادتين السادسة أو السابعة من مدونة التجارة أو األعمال المماثلة 

 لها.  

إن احتراف الشخص لحرف أخرى ال يسقط عنه هذه الصفة، لكن يمنع 

 عليه الجمع بين ممارسة التجارة والوظيفة العمومية أو المهن الحرة .

النظر عن نوع األعمال التجارية، صفة التاجر تثبت أيضا و بغض  

أوطبيعة االستثمار، أو حجم المشروع. )ما دامت هذه األخيرة مشروعة 

 وغير مخالفة للنظام العام واآلداب العامة(. 

 الفرع الثاني: األهلية التجارية  

يشترط المشرع المغربي في مدونة التجارة الجديدة في الشخص 

الكتساب صفة التاجر، باإلضافة إلى عنصر االعتياد واالحتراف 

أو األعمال المشابهة لها  7و 6لألعمال التجارية الواردة في المادتين 

، أن تكون اهليته كاملة وغير مصابة بعرض  8حسب ما ورد في المادة 

قسم األهلية إلى قسمين، أهلية الوجوب أي قدرة تنومنا العوارض. 

الشخص وصالحياته الكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات والواجبات 
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لممارسة  هالمحددة قانونا، ثم أهلية األداء، أي قدرة الشخص وصالحيات

 الحقوق الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته.

داء، أي إمكانية إن األهلية الالزمة الكتساب صفة التاجر، هي أهلية اال

الشخص وصالحياته لممارسة الحقوق الشخصية والحقوق المالية ونفاذ 

 هذه التصرفات.

لقد خص المشرع المغربي، عنصر األهلية بتنظيم واسع  في قانون 

االلتزامات والعقود، وكذا في مدونة األحوال الشخصية، كما قام 

 بتنظيمها ايضا في مدونة التجارة الجديدة.

أهلية الشخص كاملة، وقد يرد عليها عارض من العوارض  قد تكون

 )كحال السفيه أو المعتوه أو المجنون( وقد تنعدم كليا.

إذا كانت ممارسة الشخص المكتملة اهليته ال تطرح اشكاال بالنسبة 

لممارسة التجارة واكتساب الصفة التجارية، فإن ناقص األهلية أو 

قانونيا خاصا. فمتى تكون أهلية المنعدم اهليته يستلزمان تنظيما 

 الشخص مكتملة؟ ومتى تكون ناقصة؟ ومتى تكون منعدمة؟

 المبحث االول: كمال األهلية 

إلى   12تحيل مقتضيات مدونة التجارة بشكل صريح، طبقا للمادة 

من مدونة األسرة،  209قواعد األحوال الشخصية الواردة في المادة 

تي تشير إلى أن "سن الرشد القانوني لتحديد عناصر كمال األهلية، وال

سنة شمسية كاملة، معنى هذا أن الشخص يعتبر أهال  18يتحدد في سن 

سنة شمسية كاملة"، غير أن المادة  18لممارسة التجارة عند بلوغه 

الموالية أشارت إلى ما يلي: " كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب 

كامل األهلية لمباشرة حقوقه  من أسباب نقصان اهليته أو انعدامها يكون

 وتحمل التزاماته".



 73 

سنة شمسية  18إن ما يفهم من هذين النصين هو أنه متى بلغ الفرد 

كاملة، ولم يثبت سبب من أسباب نقصان اهليته أو انعدامها يكون كامل 

األهلية  لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته. ولم يعد المشرع المغربي كما 

التجاري السابق يفرض اذنا أو ترخيصا من الزوج كان في عهد القانون 

لزوجته لكي تستطيع ممارسة التجارة، هذا القيد الذي كان يربط 

ممارسة الزوجة للتجارة بإذن مسبق من زوجها قد تم رفعه وفقا 

من مدونة التجارة الجديدة، وبالتالي أصبح من  17لمقتضيات المادة 

القانوني، أن تمارس التجارة  حق المرأة المتزوجة البالغة سن الرشد

 متى استوفت الشروط القانونية، ولم تكن اهليتها ناقصة أو منعدمة.

إن احتراف أعمال التجارة ومزاولتها ليس حكرا على المواطنين  

فحسب، بل يجوز لغير المغاربة أن يقوموا بأعمال التجارة. ويعتبر 

قود، أهال لإللزام من قانون االلتزامات والع 3األجنبي، وفقا للمادة 

وااللتزام ما لم يصرح عكس ذلك قانون أحواله الشخصية. معنى هذا 

 أن األجنبي يخضع لقانون بلده لتحديد اهليته.

مضمون  15لقد كرست مقتضيات مدونة التجارة الجديدة في المادة  

من مدونة األحوال الشخصية والتي كانت تحدد سن الرشد  137الفصل 

 نة كاملة.س 20القانوني في 

اذا اخدنا بمضمون هذا النص فان األجنبي يكون كامل األهلية لمزاولة  

سنة كاملة ولو كان قانون جنسيته يفرض سنا أعلى  20التجارة ببلوغه 

 مما هو عليه في القانون المغربي.

بعد دخول مدونة ال األسرة الجديدة حيز التنفيذ، تم تعديل مقتضيات 

حوال الشخصية ، ليخفض سن الرشد القانوني من مدونة األ 137المادة 

سنة شمسية كاملة وبالتالي ال يوجد تبريرا  قانونيا لالشتراط  18الى 

سنة كاملة لممارسة التجارة، إنما يجوز لهذا األخير  20بلوغ االجنبي 
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سنة شمسية كاملة، ما لم تكن اهليته  18ممارسة التجارة ببلوغه سن 

منعدمة. وهو ما تم التأكيد عليه كذلك  مصابة بعارض من العوارض أو

بخصوص اإلذن الواجب الحصول عليه من طرف رئيس المحكمة 

بالنسبة لألجنبي غير البالغ سن الرشد من أجل ممارسة التجارة، حيث 

من مدونة التجارة إلى أنه " ال يجوز لألجنبي غير  16أشارت  المادة 

لمغربي أن يتجر إال بإذن البالغ سن الرشد المنصوص عليه في القانون ا

من رئيس المحكمة التي ينوي ممارسة التجارة بدائرتها حتى ولو كان 

قانون جنسيته يقضي بأنه راشد، وبعد تقييد هذا األذن في السجل 

 التجاري . يفصل في طلب األذن فورا" 

ما يستفاد من هذا النص، وهو ان االجنبي  الذي بلغ سن الرشد القانوني 

شمسية كاملة"، يمكنه ممارسة التجارة دون حاجة الى  سنة 18"اي 

 اذن من رئيس المحكمة.

من قانون التجارة  15إن األخذ  بالمقتضيات الواردة في المادة  

من قانون االلتزامات والعقود  3الجديدة، عوضا عن مقتضيات المادة 

من مدونة التجارة الجديدة التي  2تم الفصل بشأنه بموجب المادة  رأم

تحدد مصادر القانون التجاري بالتدريج، حيث أشارت إلى أنه "يفصل 

في المسائل  التجارية بمقتضى القانون المدني ما لم تتعارض قواعده 

 مع المبادئ األساسية للقانون التجاري".

من قانون االلتزامات والعقود  3والحال هنا هو تعارض أحكام المادة   

جارة، لذا يجب تطبيق أحكام المادة من مدونة الت 15وأحكام المادة 

من مدونة التجارة"، طبقا لما ورد في المادة الثانية  15األخيرة "الفصل 

 من ذات المدونة.
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 المبحث الثاني: نقصان األهلية  

ال يكفي لالكتساب صفة التاجر، أن يعتاد أو يحترف الشخص األعمال 

لتجارة الجديدة أو من مدونة ا 7و 6التجارية، الواردة في المادتين 

من ذات المدونة، بل يجب أن تكون  8المشابهة لها كما ورد في المادة 

اهليته كاملة غير مصابة بعارض من العوارض. لكن هل معنى هذا أن 

ناقص األهلية يمنع عليه منعا كليا ممارسة االعمال التجارية واحترافها 

 ه؟والقيام بها باسمه ولحسابه ويجعل منها مصدر رزق ل

 لإلجابة على هذا السؤال يجب أوال تعريف المقصود بناقص األهلية.

من مدونة االسرة، يعتبر ناقص األهلية كل  213وفقا لمقتضيات المادة 

من الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، والسفيه، 

 والمعتوه. 

كاملة سنة شمسية  12يعتبر صغيرا مميزا كل من بلغ سن التمييز بإتمام 

سنة شمسية كاملة، وذلك طبقا لما ورد في مقتضيات  18ولكنه لم يتم 

 من قانون األسرة. 87المادة 

من مدونة األسرة كل شخص  89يعتبر معتوها، حسب مقتضيات المادة 

 مصاب بعاهة ذهنية ال يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته.

ماله فيما ال فائدة فيه، أما السفيه فهو ذلك الشخص الذي يبذر ويصرف 

 وفيما يعده العقالء عبثا، بشكل يضر به وبأسرته )الفصل؟ (.

مجموع هذه الفئات الثالثة، يعتبرون ناقصي االهلية وفقا لمقتضيات 

قانون األسرة المغربي، وبالتالي يمنع عليهم ممارسة األعمال التجارية 

ونة األسرة والتي من مد 210وذلك استنادا إلى مفهوم المخالفة للمادة 

نصت على أن "كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب 
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نقصان اهليته أو انعدامها يكون كامل األهلية لمباشرة حقوقه وتحمل 

 التزاماته".

قراءة هذا النص تشير بوضوح إلى أن ناقصي األهلية ومنعدميها، ال 

فترض القدرة يجوز لهم ممارسة التجارة، ألن ممارسة هذه األخيرة ي

على مباشرة الحقوق والتحمل بااللتزامات وهما عنصران هامان ال 

 يتوافران في ناقصي األهلية أو منعدميها.

لكن ما الحال لو تمت مخالفة هذا المنع؟ بمعنى قد يحدث أن يقوم ناقص 

األهلية أو منعدمها بأعمال تجارية، فهل تعتبر هذه األعمال باطلة 

 تبار أن القائم بها ناقص لألهلية أو منعدمها ؟بطالن مطلقا، على اع

 225لإلجابة على هذا السؤال يجب الرجوع إلى مقتضيات المادتين 

 من مدونة األسرة المغربية وما جاءت به من مقتضيات. 228و

 مطلقا نااوال: باطلة بطال

تعتبر أعمال التجارة التي يقوم بها ناقص األهلية أو منعدمها، باطلة 

لقا في حالة ما إذا كانت هذه األعمال مضرة بمصالحه بطالن مط

وحقوقه. فناقص األهلية أو منعدمها، الذي يقوم بأعمال هبة أو تبرع 

مثال إنما هو يقوم بأعمال مضرة بحقوقه وتلحق ضررا بأمواله ، 

من  228و  225وبالتالي يعتبرها القانون طبقا لما ورد في المادتين 

 ن مطلقا.قانون األسرة باطلة بطال
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 ثانيا: نافذة

قد يقوم ناقص األهلية أو منعدمها بأعمال تجارية، رغم المنع القانوني 

الواضح وخالفا لما ورد من مقتضيات في قانون األسرة، التي تمنع من 

حيث المبدأ على ناقص األهلية ممارسة أعمال التجارة، حفاظا على 

ي حد ذاتها. هذه مصالحه ومصالح االغيار وحماية أيضا للتجارة ف

األعمال التجارية التي ال تتسبب لناقص األهلية  ضررا وال تلحق 

بأمواله وحقوقه أية خسائر، بل على العكس من ذلك تحقق له نفعا وكسبا 

 وتزيد من ثروته، كقبول الهبة مثال.

 هذه األعمال تعتبر نافذة ومقبولة. 

 ثالثا: يتوقف نفادها

قد يحدث أن يقوم ناقص األهلية أو منعدمها بأعمال تجارية تدور بين 

النفع والضرر، بعض من األعمال  تزيد من ثروته والبعض اآلخر 

 منها يلحق به أضرارا ويتسبب له في خسائر. 

هل يتوجب في هذه الحالة إبطال األعمال التي تلحق ضررا بأموال 

فقط باألعمال التي تحقق  وحقوق ومصالح ناقص األهلية، واالحتفاظ

 له نفعا وتزيد من ثروته؟

إن نفاذ هذه األعمال يتوقف على إجازة النائب الشرعي حسب المصلحة 

الراجحة لناقص األهلية أو منعدمها، وذلك في الحدود المخولة 

 لالختصاص النائب الشرعي.

يجب التذكير ونحن نتطرق إلى عنصر األهلية، كشرط أساسي 

التجارة واكتساب صفة التاجر، أن الصغير المميز قد  لممارسة أعمال

يجوز له ممارسة أعمال التجارة، وإن كان يعتبر في األصل ناقصا 
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لألهلية. يجوز للولي او للقاضي المكلف بشؤون القاصرين، ان يأذن 

للصغير المميز بتسلم جزء من أمواله إلدارتها قصد االختبار واكتساب 

 التجربة. 

لمميز على االذن بممارسة التجارة في جزء من حصول الصغير ا

أمواله، يكون بناء على طلب يتقدم به الوصي او المقدم أو الصغير 

من مدونة  14المميز نفسه. هذا ويجب، بناء على مقتضيات الفصل 

التجارة، تقييد االذن باالتجار الذي تحصل عليه الصغير المميز في 

 السجل التجاري.

، بعد تقييد االذن باالتجار كامل االهلية، فيما اذن يصبح الصغير المميز

له وفي التقاضي فيه. ويجوز للقاضي المكلف بشؤون القاصرين، حماية 

لمصالحهم، أن يقوم بإلغاء اإلذن بإدارة جزء من أموال القاصر، 

الممنوح لهذا األخير في حالة ما إذا ثبت سوء التدبير في اإلدارة المأذون 

 بها.

غاء اإلذن هذا، قد يتخذه القاضي المكلف بشؤون القاصرين إن قرار إل

اما تلقائيا، عند توفره على عناصر من شانها إثبات سوء تدبير وإدارة 

الصغير المميز ألمواله، أو بطلب من النيابة العامة، أو من الموصي، 

 أو من المقدم.

يجوز للصغير المميز، الذي تحصل على إذن بإدارة جزء من أمواله، 

وتبين رشده أن يتسلم مجموع أمواله إلدارتها  16متى بلغ سن 

والتصرف فيها اذا تم ترشيده  بقرار من المحكمة، بطلب من الصغير 

أو النائب الشرعي. عند تقييد قرار الترشيد في السجل التجاري ) وهو 

من مدونة التجارة (، تصبح  13إجراء إجباري وفقا لمقتضيات المادة 

وتم ترشيده بقرار من المحكمة،  16المميز الذي بلغ سن أهلية الصغير 
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كامل األهلية، يجوز له التصرف في مجموع أمواله وإدارتها وكذلك 

 ممارسة األنشطة التجارية. 

 المبحث الثالث: انعدام األهلية 

تختلف األحكام الخاصة بعديم األهلية عن االحكام  الخاصة بناقص 

أهلية األداء أن يمارس أي عمل من أعمال األهلية، بحيث ال يجوز لعديم 

التجارة، فهذه األعمال قد تلحق أضرارا بالغة بالذمة المالية للتاجر 

وبالذمة المالية لغير التاجر المتعامل معه. وضمانا لحقوق عديم األهلية 

أيضا  للغير حسن النية الذي قد يتعامل مع  اوحفظا لحقوقه، وضمان

اهليته سليمة، ثم يتبين فيما بعد أنه منعدم  عديم األهلية، اعتقادا أن

االهلية وهو ما قد يعرض مصالحه للضرر، فإن  المشرع قد أبطل 

بطالنا مطلقا تصرفات عديم األهلية، وفقا لما جاء في مقتضيات المادة 

من مدونة األسرة والتي أشارت إلى أن تصرفات عديم األهلية   224

ثر. وضمانا لمصالح عديم األهلية تعتبر باطلة وال يترتب عنها أي أ

وللغير المتعامل معه، فإن المشرع المغربي قد أوجب ضرورة تقييد 

المقررات الصادرة بتحجير التاجر في السجل التجاري، حتى يتأتى 

 من مدونة التجارة(. 43للغير االطالع على وضع اهليتهم )المادة 

سن التمييز  يدخل في حكم عديم األهلية ، الصغير الذي لم يبلغ

 من مدونة األسرة (. 217والمجنون و فاقد العقل ) المادة 

  المبحث الرابع: سقوط األهلية التجارية

إن األعمال التجارية تقتضي سلوكا خاصا، ال يتعارض و أحكام القانون 

نظرا لخطورة هذه األعمال على الذمة المالية لألشخاص، لذلك أجاز 

التجارية عن الشخص التاجر في حاالت متعددة، القانون إسقاط األهلية 

 حماية للتجار، وللمتعاملين معهم، وللتجارة ذاتها
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لقد تناولت مدونة التجارة أحكام سقوط األهلية التجارية في مواد 

 .720إلى  711متنوعة، من 

للمحكمة ان تضع يدها في جميع مراحل المسطرة  212تجيز المادة "

د االقتضاء، بسقوط األهلية التجارية عن كل من أجل النطق بالحكم، عن

 شخص طبيعي تاجر أو عن كل حرفي ثبت في حقه األفعال التالية:

مواصلة استغالل به عجز بصفة تعسفية من شأنه أن يؤدي إلى  1

 التوقف عن الدفع؛

اغفال مسك محاسبة وفقا للمقتضيات القانونية أو العمل على إخفاء  2

 لبعض منها؛كل وثائق المحاسبة أو ا

اختالس أو إخفاء كل األصول أو جزء منها أو الزيادة في الخصوم  3

 بكيفية تدليس".  

، عن 713تسقط االهلية التجارية أيض حسب ما ورد في المادة 

مسؤولي الشركات التجارية الذين يتصرفون في أموال المقاولة كما لو 

 كانت أموالهم الخاصة؛

صلحتهم الخاصة تحت ستار الشركة يبرمون عقودا تجارية من أجل م

 قصد إخفاء  تصرفاتهم؛

يستعملون أموال الشركة او ائتمانها بشكل يتنافى مع مصالحها 

 ألغراض شخصية؛

 أو لتفضيل مقاولة أخرى لهم بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة؛ 

يعملون على مواصلة استغالل به عجز بصفة تعسفية لمصلحة خاصة 

 ى توقف الشركة عن الدفع؛من شأنه أن يؤدي إل
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يعملون على مسك محاسبة وهمية أو العمل على إخفاء وثائق محاسبة 

 الشركة أو االمتناع عن مسك كل محاسبة موافقة للقواعد القانونية؛

يقومون باختالس أو إخفاء كل األصول، أو جزء منها، أو الزيادة في 

 خصوم الشركة بكيفية تدليسيه؛

 لمحاسبة غير كاملة أو غير صحيحة.يمسكون بكيفية واضحة 

من مدونة التجارة الجديدة إلى ما يلي: " يجب على  714تشير المادة 

المحكمة ان تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من أجل النطق 

ولة ابالحكم، عند االقتضاء، بسقوط األهلية التجارية عن كل مسؤول بمق

 ثبت في حقه أحد األفعال اآلتية:

نشاط تجاري أو حرفي أو مهمة تسيير أو ادارة شركة ممارسة  1

 تجارية خالفا لمنع نص عليه القانون؛

من أقل من السعر الجاري أو استخدام ثالقيام بشراء قصد البيع ب 2

وسائل مجحفة ألجل الحصول على أموال وذلك بغية اجتناب افتتاح 

 المسطرة أو تأخيرها؛

التزامات اكتست أهمية كبرى القيام لحساب الغير، ودون مقابل، ب 3

 أثناء عقدها  باعتبار وضعية المقاولة؛

اغفال القيام داخل أجل خمسة عشر يوما بالتصريح بالتوقف عن  4

 الدفع؛

القيام عن سوء نية بأداء ديون دائن على حساب الدائنين اآلخرين  5

 خالل فترة الريبة.

تمنع المحكوم عليه  ال تعتبر األحكام الصادرة بإسقاط  األهلية، أحكاما

من التمتع من جديد بأهليته التجارية، ألن الحكم القاضي بهذا اإلسقاط 
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يجب أن يحدد مدة حرمان التاجر من اهليته التجارية . ذلك ما جاء في 

التي تنص على ما يلي: " عندما تنطق المحكمة بسقوط  719المادة 

مكن أن تقل عن خمس األهلية التجارية، تحدد مدة هذا اإلجراء التي ال ي

     المعجل لمقررها.   دسنوات. ويمكن أن تأمر بالنفا

وينتهي سقوط األهلية التجارية وعدم أهلية االنتخاب الناجمة عنه، بقوة 

 القانون في األجل المحدد، دون الحاجة إلى صدور حكم.

تحدد مدة عدم اهلية ممارسة وظيفة عمومية انتخابية ناجمة عن حكم 

 القضائية في خمس سنوات.بالتصفية 

يعيد حكم قفل المسطرة بسبب انقضاء الخصوم إلى رئيس المقاولة أو 

إلى مسيري الشركة كل حقوقهم. ويفهم أو يلغي عنهم سقوط األهلية 

 التجارية وعدم أهلية ممارسة وظيفة عمومية انتخابية.

الصادر قد يحدث أن يستمر التاجر، بممارسة أعمال التجارة رغم الحكم 

في حقه بسقوط اهليته. فحماية لالغيار المتعاملين معه، وحفاظا على 

حقوقهم المالية، فإن المشرع قرر اعتباره تاجرا رغم سقوط اهليته، 

وبالتالي خضوعه لاللتزامات المفروضة على التجار، ضمانا لحقوق 

ما من مدونة التجارة التي جاء فيها  11الغير. ذلك ما يستفاد من المادة 

يلي: " يعتبر تاجرا كل شخص اعتاد ممارسة نشاط تجاري رغم وقوعه 

 في حالة الحظر أو السقوط أو التنافي".

 الفرع الثالث: مباشرة الشخص لألعمال التجارية باسمه ولحسابه

ان مقتضيات مدونة التجارة الجديدة، ال تشير صراحة إلى ضرورة 

ابه الخاص حتى ممارسة الشخص لألعمال التجارية، باسمه وحس

يكتسب الصفة التجارية . اذا ما رجعنا الى بعض التشريعات الدولية، 

 نالحظ بأن غالبيتها لم تقم أيضا باإلشارة بشكل صريح إلى هذا العنصر. 
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المشرع الفرنسي، بدوره لم يشر صراحة إلى قيام الشخص باألعمال 

من  1-121التجارية باسمه ولحساب الشخصي، لكن صياغة المادة 

القانون التجاري الفرنسي توحي ضمنيا إلى ذلك، وإذا كانت العديد من 

التشريعات قد آثرت  عدم اإلشارة بصريح العبارة إلى هذا العنصر 

البالغ األهمية، فإن الفقه والقضاء قد استقرا على وجوب ممارسة 

الشخص لألعمال  التجارية باسمه ولحسابه، حتى تثبت الصفة التجارية 

إلى ممارسة األعمال التجارية وتوافر األهلية( .ومفاد ممارسة  )إضافة

الفرد لألعمال التجارية باسمه ولحسابه، هو االستقالل عن الغير في 

مباشرة األعمال التجارية وتحمل الخسائر، واالستفادة من األرباح 

الناتجة عنها،  وبالتالي وضع حدود فاصلة بين التاجر والعامل لدى 

 لمرتبط به بعقد عمل.التاجر أو ا

إن الشخص الذي يقوم بأعمال تجارية لغير حسابه الخاص وبغير اسمه 

ال يعتبر تاجرا. فالعامل داخل محل تجاري لبيع المالبس مثال، يقوم 

بعمليات بيع مختلفة ويحق الربح لهذا المحل لكنه ال يعتبر تاجرا، ألنه 

مالك المحل التجاري  ال يقوم بهذه األعمال باسمه ولحسابه وإنما باسم

ولحسابه، وهو وال يخضع ألحكام القانون التجاري إنما ألحكام قانون 

الشغل، نظرا الرتباطه بصاحب المحل التجاري بعقد عمل والذي 

 بمقتضاه يخضع لتعليمات وتوجيهات وإرادة رب العمل. 

إن التجارة ال تقوم إال باالئتمان وهو عنصر بالغ األهمية، مرتبط 

بشخص التاجر وال يمكن توافره في الشخص الذي يقوم  مباشرة

 باألعمال التجارية باسم وحساب الغير، ألنه عنصر شخصي.

 الفصل الثاني: التزامات التاجر

متى توافرت في الشخص الشروط الالزمة الكتساب صفة تاجر، يصبح 

تاجرا يخضع ألحكام ومقتضيات القانون التجاري، ولألعراف 
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ية التي استقر عليها التجار في معامالتهم، وأحكام والعادات التجار

 القضاء التجاري...

من أبرز االلتزامات التي يرتبها القانون التجاري على الشخص الذي 

اكتسب صفة تاجر)باإلضافة إلى االلتزام بأداء الضرائب المفروضة 

على التجار، االنخراط في صندوق الضمان االجتماعي، العمل على 

راء في هذا الصندوق، التأمين على حوادث الشغل...(، تسجيل اإلج

االلتزام بمسك محاسبة والمحافظة على المراسالت )الفرع األول(، 

 القيد في السجل التجاري )الفرع الثاني(.

 الفرع األول: مسك الدفاتر التجارية

من أهم االلتزامات الواردة في القسم الرابع من الكتاب األول من مدونة 

، االلتزام بمسك محاسبة، تتناول بشكل مفصل جميع األعمال التجارة

التجارية التي يقوم بها التاجر، هاذه المحاسبة يجب أن تمسك وفق 

الشروط القانونية والشكلية التي يفرضها المشرع، حتى تحقق الغايات 

من مدونة التجارة والتي  19المتوخاة منها، وهو ما يستفاد من المادة 

ي:" يتعين على التاجر أن يمسك بمحاسبة طبقا ألحكام تنص على ما يل

المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجبة على التجار  9-88القانون رقم 

 30بتاريخ  1-92-138العمل بها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 (.  1992ديسمبر  25) 1413من جمادى اآلخرة 
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 المبحث األول: أهمية مسك المحاسبة

ك التاجر لمحاسبة بشكل دقيق، باحترامه لجميع الشروط أن مس

والشكليات التي فرضها المشرع، بموجب القانون المتعلق بالمحاسبة، 

من مدونة التجارة،  من شأنه أن  26إلى  18وكذلك من خالل المواد 

يحافظ على حسابات وأموال التاجر، ومن شأنه أيضا أن يدعم وسائل 

ليها هذا األخير عند التقاضي. وهو ما يمكن اإلثبات التي قد يحتاج إ

من مدونة التجارة والتي نصت  19استنتاجه من الفقرة الثانية من المادة 

على ما يلي: " اذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون 

مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في األعمال المرتبطة 

تذكير بإحدى أهم خصائص القانون التجاري، بتجارتهم" . وهنا يجب ال

أال وهي حرية اإلثبات حيث يجوز للتجار أن يعمدوا إلى كافة طرق 

اإلثبات الممكنة، ومنها االعتماد على المحاسبة والدفع بها أمام القضاء، 

لكونها تملك الحجية الالزمة لدعم ادعاءاتهم. هذا ويستطيع المتعاملين 

اسبة الممسوكة من طرف هؤالء حتى ولو لم مع التجار، اعتماد المح

تكن ممسوكه بشكل منتظم، واالستعانة بها كوسيلة إثبات في النزاع، 

من مدونة التجارة: " يجوزلالغيار أن  20وهو ما نصت إليه المادة 

يحتجون ضد التاجر بمحتوى محاسبته ولو لم تكن ممسوكة بصفة 

 منتظمة" 

الغير، المتعامل مع التاجر،  مسك محاسبة دقيقة من شأنها تمكين

وتمكين القضاء ايضا، من الحصول على فكرة واضحة عن الوضع 

المالي للتاجر؛ تبين بشكل دقيق جميع العمليات التي قام بها؛ تمكن من 

الحصول على معلومات دقيقة ومضبوطة عن مجموع البضائع 

ي تقدير الموجودة لدى التاجر عند نهاية السنة المالية؛ يعتمد عليها ف

قيمة الضريبة التي يخضع لها التاجر؛ تسهل عمليات تصفية الشركة 
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عند توقفها عن مزاولة نشاطها؛ تمكن من جرد تركة التاجر عند وفاته؛ 

كما أن مسك محاسبة وفق الشروط المفروضة قانونا، تجنب التاجر 

الوقوع تحت طائلة اإلدانة بجريمة اإلفالس في حالة توقفه عن الوفاء 

من مدونة التجارة  721يونه، وهو ما يمكن استخالصه من المادة بد

والتي تشير إلى ما يلي: " يدان بالتفالس  في حالة افتتاح إجراء المعالجة 

الذين تبين أنهم ارتكبوا أحد  720األشخاص المشار إليهم في المادة 

 االفعال اآلتية :

الجاري أو لجأوا قاموا بعمليات شراء قصد البيع بثمن أقل من السعر  

إلى وسائل مجحفة قصد الحصول على أموال بغية تجنب أو تأخير فتح 

 مسطرة المعالجة؛

 اختلسوا أو اخفوا كال أو جزءا من أصول المدين ،

 ؛نأما تدليس بالزيادة في خصوم المدي

قاموا بمسح حسابات وهمية أو اخفوا وثائق حسابية للمقالة أو الشركة 

 اية حسابات رغم أن القانون يفرض ذلك".أو امتنعوا عن مسك 

 المبحث الثاني: تنظيم الوثائق المحاسبية

ال يقع االلتزام بمسك الوثائق المحاسبية على عاتق التاجر الفرد فحسب، 

مغربيا كان أم اجنبيا، إنما يعتبر التزاما تخضع له أيضا الشركات، 

 محاسبة.وعدم   وجود محل ثابت وقار، ال يعفي من ضرورة مسك ال

حتى يتمكن التاجر، من ضبط مركزه المالي بدقة وحتى يتسنى للغير، 

التاجر أو غير التاجر المتعامل معه، من معرفة الوضع الحقيقي المادي 

لهذا التاجر، فردا كان أو شركة، مغربيا أو اجنبيا فإن المشرع المغربي 
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تر قد أوجب ضرورة مسك مجموعة من الوثائق، وهي تتمثل في الدفا

 المحاسبية )المطلب االول (، والقوائم التركيبية ) المطلب الثاني (.

 المطلب االول: الدفاتر المحاسبية

أن طبيعة التجارة وأهميتها تلزم على التاجر، مسك محاسبة دقيقة لكي  

يتمكن  من ضبط وضعه المالي بدقة ووضوح، لذلك الزمه المشرع 

 لتي قد تكون إلزامية  او اختياريةالمغربي بمسك الدفاتر المحاسبية ، وا

 الفقرة االولى: الدفاتر اإللزامية 

 األصلية يمكن تقسيمها إلى ثالثة أنواعوإن الدفاتر اإللزامية أ

 أوال: دفتر اليومية

 ثانيا: دفتر األستاذ

 ثالثا: دفتر الجرد

  دفتر اليومية أوال

يعتبر دفتر اليومية بمثابة الدفتر األصلي أو الرئيسي، الذي تقيد فيه، 

يوما بيوم وبحسب ترتيبها الزمني، جميع العمليات التي يقوم بها التاجر، 

من عمليات بيع وشراء، وكذلك جميع العمليات المالية، سواء تعلق 

 األمر بتحصيل مبلغ مالي أو تسديد. 

يعمد إلى االستعانة بمسك دفتر يومي لقد أجاز القانون للتاجر أن 

مساعد، يضمنه تفاصيل عمليات البيع والشراء التي يقوم بها من أجل 

اجتناب االرتباك والخلط الذي قد ينجم عن قيد جميع العمليات التجارية 

في دفتر واحد. واالستعانة بدفاتر يومية مساعدة، غالبا ما يتم اللجوء 
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كبيرة كما هو الشأن بالنسبة ألعمال  إليها عند إدارة أعمال تجارية

 التجارة التي تمارس عن طريق المقاولة.

االستعانة بدفاتر يومية مساعدة، يحتم على التاجر أن يقوم بنقل ملخص  

لمجموع العمليات كل شهر على األقل إلى الدفتر اليومي. في حالة ما 

الدفتر  إذا لم يتم نقل هذا الملخص خالل كل شهر على االكثر، اعتبر

المساعد دفترا يوميا اصليا  أو رئيسيا اذا توافرت فيه الشروط الالزمة 

 والمحددة في قانون المحاسبة.

 ثانيا: دفتر األستاذ 

دفتر األستاذ، ينقل إليه التاجر ملخصا لجميع العمليات التي تم تضمينها 

 في دفتر اليومية، هذا النقل يتم من حين آلخر وهو يتم من خالل ثالثة

محور يخصص لحسابات وضعية المنشأة،  محور ثاني  .محاور

 يخصص لحسابات اإلدارة،  ومحور ثالث يخصص للحسابات الخاصة.

دفتر األستاذ يمكن من معرفة تفاصيل النتائج النهائية لعناصر المشروع 

التجاري، يساعد التاجر على ضبط الميزانية السنوية للمشروع وذلك 

 جلة به.من خالل البيانات المس

إن نقل العمليات ذات الطبيعة الواحدة من دفتر اليومية إلى دفتر األستاذ، 

تتيح للتاجر امكانية استخالص نتيجة كل حساب على حدة، بشكل مرن 

ومضبوط وواضح، بشكل يستطيع معه تشخيص حساب األرباح و 

 حساب الخسائر، حساب النفقات وحساب االيرادات.
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 ثالثا: دفتر الجرد

بر دفتر الجرد من بين الدفاتر اإللزامية، التي يتوجب على التاجر يعت

 أن يمسكها إلى جانب دفتر اليومية ودفتر األستاذ. 

حتى يتمكن التاجر من ضبط تجارته وحسابات مشاريعه بدقة 

ووضوح، يتعين عليه أن يقوم على األقل مرة واحدة في كل دورة 

وخصومها، بمعنى أن محاسبية، بجرد تام، لجميع أصول تجارته 

التاجر يجب عليه أن يضمن دفتر الجرد جميع البضائع وكل ما يملكه 

من عقارات ومنقوالت، أو حقوق وديون تجاه الغير...كما يتعين على 

التاجر أيضا أن يضمن دفتر الجرد هذا، ديون وخصوم المشروع 

 التجاري الذي يديره. 

جر في ختام الدورة عملية الجرد مهمة جدا بحيث أنها تمكن التا

المحاسبية، من ضبط ما له من حقوق وما عليه من التزامات. وتجدر 

شهرا، ويمكن استثناء أن  12اإلشارة إلى أن مدة الدورة المحاسبية 

تكون أقل من ذلك كما إذا كانت المنشأة قد شرعت في مزاولة نشاطها 

 التجاري بعد مرور مدة الدورة المحاسبية.

 الدفاتر االختيارية الفقرة الثانية:

إلى جانب الدفاتر المحاسبية االلزامية التي أوجب المشرع المغربي، 

كغيره من التشريعات األخرى مسكها لضبط المركز المالي للمشروع 

التجاري، تبيان جميع العمليات التي يقوم بها التاجر، تبيان تفاصيل 

في إدارة   البضاعة الموجودة لديه...يمكن للتاجر أن يستعين أيضا

تجارته على دفاتر محاسبية اختيارية. وإذا كانت اإلشارة واضحة 

بإلزامية الدفاتر المحاسبية األصلية، في القانون المتعلق بالقواعد 

المحاسبية الواجب على التجار اتباعها، فإنه على العكس من ذلك 
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عية، بالنسبة للدفاتر االختيارية، ال نجد تنظيما لها في  النصوص التشري

ال في مدونة التجارة وال في القواعد المحاسبية الواجب على التجار 

 اتباعها.

من ذلك دفتر المسودة، ودفتر األوراق التجارية، ودفتر المخزن، ودفتر 

 الصندوق.

 : دفتر المسودةالاو

دفتر المسودة، يستعين به التاجر من أجل تقيد جميع العمليات اليومية 

 وقوعها، وبشكل غير منتظم.بشكل مستعجل، فور 

سرعة المعامالت التجارية، قد تعيق التاجر في نقل كافة العمليات 

اليومية إلى الدفاتر االلزامية، وهو ما يبرر استعانة هذا األخير بدفاتر 

ثانوية، كدفتر المسودة لتدوين العمليات على وجه السرعة وبشكل غير 

ر اليومية بالخصوص، أو منتظم، على أساس أن يعيد تدوينها في دفت

دفتر األستاذ... في نهاية اليوم، أو نهاية األسبوع، أو نهاية الشهر، ولكن 

 بشكل منتظم. 

   : دفتر األوراق التجاريةثانيا

دفتر األوراق التجارية، الهدف منه هو إعانة التاجر على ضبط مواعيد 

لتسجيل في االستحقاق، بالوفاء أو االستيفاء، بحيث يعمل التاجر على ا

هذا الدفتر، كافة تواريخ تحرير واستحقاق األوراق التجارية، أي 

 الشيك، والكمبيالة، والسند االذني

 : دفتر المخزنثالثا

دفتر المخزن، هو ذلك الدفتر الذي يقيد فيه التاجر حركة دخول وخروج 

 البضائع الى المخزن 
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 : دفتر الصندوقرابعا

أجل تسجيل حركة النقود التي تدخل دفتر الصندوق، يمسكه التاجر من 

 إلى الخزينة أو تخرج منها، مع إبراز الرصيد في نهاية اليوم. 

 المطلب الثاني: القوائم التركيبية 

يلتزم التاجر عند ممارسته لتجارته، عند نهاية كل سنة محاسبية بإعداد 

قوائم تركيبية، تعتمد على مجموع بيانات المحاسبة والجرد المقيدة في 

الدفاتر المحاسبية اإللزامية أواألصلية ، أي دفتر الجرد، ودفتر األستاذ، 

ودفتر اليومية. هذا االلتزام وارد في مقتضيات القانون المتعلق بقواعد 

 المحاسبة التي يخضع لها التجار. 

القوائم التركيبية، تتضمن العديد من البيانات التي تبين بدقة ووضوح 

لتجارية، غير أن القانون قد ميز بين كبار التجار الوضع المالي للمنشأة ا

الذين يتجاوز رقم أعمالهم في نهاية السنة المحاسبية عشرة ماليين 

درهم، فهم ملزمون بإعداد كافة القوائم التركيبية ) بمعنى الموازنة، 

 وقائمة أرصدة اإلدارة، وجدول التمويل، وقائمة المعلومات الشكلية(.

لذين ال يتجاوز رقم أعمالهم في نهاية السنة و التجار الصغار، ا

المحاسبية عشرة ماليين درهم، وهم ملزمون فقط بإعداد الموازنة، 

 وحساب العائدات والتكاليف.

تشير الموازنة إلى كافة عناصر أصول  المنشأة وخصومها، في شكل 

جدول يتضمن عمودين. عمود أيمن ويتضمن عناصر الخصوم، 

 ناصر األصول.وعمود أيسر ويتضمن ع

قائمة أرصدة اإلدارة، تتضمن مجموع مكونات النتيجة الصافية، 

 ومكونات التمويل الذاتي.



 92 

قائمة المعلومات الشكلية، الغرض منها هو تكملة وشرح المعلومات 

الواردة في الموازنة، وحساب العائدات والتكاليف، وقائمة أرصدة 

 اإلدارة، وجدول التمويل.

إلى التطور المالي للمنشأة خالل الدورة  جدول التمويل، يشير

المحاسبية، عن طريق قيد الموارد التي توفرت لها واالستخدامات التي 

 خصصت لها.

 المبحث الثالث: قواعد انتظام الوثائق المحاسبية

ألزم المشرع المغربي التاجر أن  يحترم عند مسكه للوثائق المحاسبية، 

حاسبة، بشكل يمكن من معرفة مجموعة من القواعد من أجل ضبط الم

 المركز المالي للمنشأة بشكل دقيق.

إن مسك المحاسبة وفق القواعد القانونية، يمكن التاجر، والقضاء، 

والغير "المتعامل معه"، من االستناد عليها في االثبات عند التقاضي، 

كما أن المحاسبة الممسوكة بانتظام ووفقا للقواعد المفروضة، تعين 

 ي تقدير الضريبة المفروضة على التاجر.اإلدارة ف

فما هي قواعد مسك المحاسبة التي حددها المشرع المغربي )المطلب 

االول(، وما هي النتائج  التي تترتب على مخالفة هذه القواعد )المطلب 

 الثاني(.

 المطلب األول : قواعد مسك المحاسبة

وين في الدفاتر يجب اإلشارة أوال إلى أن التاجر، ليس ملزما على التد

المحاسبية بخط يده، بل يجوز ألحد مستخدميه أن ينوب عنه في عملية 

التدوين، إال أن  مسؤولية ما يكتب من بيانات تقع على عاتق التاجر 
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بنفسه، ما لم يثبت غش، أو تزوير، أو سوء نية للمستخدم الذي قام 

 بعملية الكتابة.

رة أن تكون باللغة العربية لغة تحرير الوثائق المحاسبية، ليس بالضرو

بحيث ال توجد أية إشارة قانونية بهذا الخصوص. لكن القضاء، عند 

المنازعات يلزم على التاجر تقديم الوثائق محررة باللغة العربية، أو 

 نسخا مترجمة بواسطة التراجمة المحلفين. 

التاجر، وفقا للقواعد القانونية المتعلقة بالمحاسبة، ملزم بعرض دفتر 

اليومية والجرد على كاتب الضبط بالمحكمة التجارية، التي يمارس 

بدائرتها نشاطه التجاري، وذلك قصد ترقيم صفحاتها والتوقيع عليها، 

مع تخصيص رقم لكل دفتر ينقله كاتب الضبط في سجل خاص، وذلك 

حتى ال يتمكن التاجر السيء النية أن يقوم بقطع بعض الصفحات من 

جرد، أو استبدالها بدفاتر مغايرة. إال أن هذا االلتزام دفتري اليومية وال

ال يقع على جميع التجار، بحيث يعفى من ذلك األشخاص الطبيعيين 

الذين ال يتجاوز رقم أعمالهم السنوي مليوني درهم، لكن شريطة 

التزامهم بدفتر اليومية ودفتر الجرد، والموازنة، وحساب العائدات، 

 شر سنوات. والتكاليف، لمدة تقدر بع

يلتزم التاجر، وفقا للقانون المتعلق بالقواعد المحاسبية بأن  يحتفظ 

بالوثائق  المحاسبية لمدة عشرة سنوات، والغاية من االحتفاظ بهذه 

الوثائق كل هذه المدة أو اكثر، هو اإلعتماد  عليها في اإلثبات عند 

ضي عشر التقاضي. لكن التزام التاجر بحفظه لهذه الوثائق ينقضي بم

 سنوات.

  



 94 

 المطلب الثاني: النتائج التي تترتب على مخالفة قواعد مسك المحاسبة

يلتزم التاجر بمسك محاسبة منتظمة وفقا لما نص عليه القانون، وفي 

حالة عدم إمساكه لهذه المحاسبة، أو إمساكه لها بشكل غير منتظم فإنه 

قوانين متنوعة، يعرض نفسه لجزاءات متعددة نص عليها المشرع في 

 قد تكون جنائية أو مدنية.

مثال من مدونة التجارة تشير إلى فتح مسطرة التسوية أو  706فالمادة  

التصفية القضائية،  في حق كل مسؤول عمد إلى مسك محاسبة وهمية، 

أو قام بإخفاء وثائق محاسبة الشركة، أو امتنع عن مسك المحاسبة وفق 

القواعد القانونية، أو قام بمسك محاسبة بكيفية غير واضحة، غير كاملة 

 و غير صحيحة. أ

من ذات المدونة، فإنها تدين بالتفالس، مسيري  721أما  المادة 

المقاوالت الفردية أو ذات شكل شركة الذين قاموا بمسك حسابات 

وهمية، أو اخفوا وثائق حسابية، أو امتنعوا عن مسك اي حسابات رغم 

فرضها قانونا. ويتعرض هؤالء لعقوبات حبيسة تتراوح بين سنة إلى 

 100.000إلى  10.000سنوات، وعقوبات غرامية تتراوح بين  خمس

 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

من مدونة التجارة، تشيران إلى عقوبة سقوط  713و 712المادتين 

األهلية التجارية عن كل شخص طبيعي، تاجر أو حرفي أو مسؤول في 

تعلقة شركة تجارية تبث في حقه مخالفة المقتضيات القانونية الم

 بالمحاسبة. 

نجد في قانون الشركات أيضا مجموعة من العقوبات المقررة، في حالة 

 إغفال مسك المحاسبة، أو مسكها بشكل غير منتظم.
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من قانون الشركات   386من األمثلة على ذلك ما تشير اليه المادة  

 200.000إلى  20.000والتي تنص على عقوبة غرامية تتراوح من 

ضاء أجهزة اإلدارة  او التدبير أو التسيير الذين لم درهم في حق أع

 يعدوا برسم كل سنة مالية الجرد، والقوائم التركيبية، وتقرير التسيير.

عدم إمساك محاسبة صحيحة ومنتظمة، يفوت على التاجر إمكانية األخذ 

من مدونة  19بها كوسيلة من وسائل االثبات، وهو ما يستفاد من المادة 

 التجارة.

غياب محاسبة مضبوطة ومنتظمة، يحق إلدارة الضرائب إخضاع في 

 التاجر، إلى التقدير الجزافي للضريبة.

من أمثلة النصوص القانونية، الواردة في القانون الجنائي نشير إلى 

والذي ينص على ما يلي:" من ارتكب بإحدى الوسائل  357الفصل 

أو بنكي، أو  ، تزوير في محرر تجاري354المشار إليها  في الفصل 

حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 

 مائتين وخمسين إلى عشرين ألف درهم.

ويجوز عالوة على ذلك، الحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من 

وبالمنع من  40واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 

 االقامة لمدة ال تزيد على خمس سنوات.

وز أن تصل العقوبة إلى ضعف الحد األقصى  المشار اليه في ويج

الفقرة االولى، إذا كان مرتكب الجريمة صاحب مصرف أو مدير 

شركة، أو على العموم، شخصا ممن يلجؤون  إلى االكتتاب العام 

بواسطة إصدار األسهم أو السندات أو االذونات أو الحصص أو 

كانت متعلقة بشركة أو مؤسسة  األوراق المالية أيا كان نوعها، سواء

 تجارية أو صناعية " .
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من  354للتوضيح، نشير إلى أن م بين الوسائل الواردة في المادة 

 القانون الجنائي والتي يمكن استعمالها لتزوير الوثائق المحاسبية نذكر:

 التزييف أوالتحريف في الكتابة أو التوقيع. 

بإضافتها في  وو إبراء أاصطناع اتفاقات أو تضمين أو التزامات أ

 المحرر بعد تحريره.

إضافة أو حذف أو تحريف الشروط أو التصريحات أو الوقائع التي 

 خصص المحرر إلثبات أو اإلدالء بها(.
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 المبحث الثالث: حجية الوثائق المحاسبية

جل التشريعات أحاطت الوثائق المحاسبية بتنظيم خاص، وذلك لدورها 

صلحة التاجر )المطلب االول(، وضد مصلحة الفعال في اإلثبات لم

 التاجر )الفصل الثاني (.

 ثبات لمصلحة التاجرإلالمطلب األول: اعتماد الوثائق المحاسبية ل

من بين المبادئ العامة للقانون، أن الشخص ال يستطيع اصطناع دليال 

لنفسه على الغير اذا كان مدعيا. لكن المشرع المغربي، أتاح للتاجر 

عن هذا المبدأ، متيحا له االحتجاج بالوثائق المحاسبية إلثبات الخروج 

حق له قبل الغير، وهو ما يمكن استخالصه من الفقرة الثانية من المادة 

من مدونة التجارة والتي نصت على ما يلي: " اذا كانت المحاسبة  19

ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين 

 في األعمال المرتبطة بتجارتهم".التجار 

حتى يتسنى للتاجر االعتماد على الوثائق المحاسبية كحجية إلثبات 

 يجب:

 اوال: أن تكون المحاسبة ممسوكة بشكل منتظم؛

ثانيا: أال يكون الخصم غير تاجر،) ال يجوز الدفع بالوثائق المحاسبية 

 التاجر، تاجرا(؛كوسيلة إثبات إال إذا كان طرف النزاع في عالقته مع 

ثالثا: أن تتعلق الوثائق المحاسبية المعتمدة كحجية لإلثبات، بأعمال  

 مرتبطة بتجارتهم.
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المطلب الثاني: حجية الوثائق المحاسبية في اإلثبات ضد مصلحة 

 التاجر

اذا كان األصل أن الشخص ال يستطيع اصطناع دليال لنفسه على الغير 

مبدأ من المبادئ العامة للقانون، فإن اذا كان مدعيا، وهو ما يعتبر 

اإلقرار يعتبر حجة قاطعة على المقر، وهو مبدأ عام آخر من مبادئ 

 القانون أيضا.

الوثائق المحاسبية، وما تتضمنه من معلومات وبيانات وقيود... تعتبر  

 بمثابة إقرار من طرف التاجر، وبالتالي تعتبر حجة قاطعة عليه.

ثائق المحاسبية في اإلثبات ضد مصلحة التاجر، يمكن االعتماد على الو

سواء كانت الوثائق ممسوكة بشكل منتظم أو غير منتظم، وهو ما يستفاد 

من مدونة التجارة التي تشير إلى ما يلي: " يجوز لألغيار  20من المادة 

يحتجوا ضد التاجر بمحتوى محاسبته ولو لم تكن ممسوكة بصفة 

 منتظمة". 

 انه: تجدر االشارة، الى

ال يشترط أن يكون طرف النزاع اآلخر تاجرا، كما يستوي أن يكون - 

 النزاع مدنيا أو تجاريا.

ال يجوز أيضا  للغير الذي يعتمد على الوثائق المحاسبية، إذا كانت - 

ممسوكة بشكل منتظم، أن يجزئ ما ورد فيها من بيانات واالعتماد فقط 

 على ما يفيد دعواه 

ثبت بكافة الطرق والوسائل، عدم صحة البيانات يجوز للتاجر أن ي -

 الواردة في الوثائق المحاسبية .
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 المطلب الثالث: كيفية استخدام الوثائق المحاسبية في االثبات 

من مدونة التجارة: " يجوز للمحكمة أثناء الدعوى  22جاء في المادة 

ئق أن تأمر، تلقائيا أو بناء على طلب أحد األطراف، بتقديم الوثا

 المحاسبية أو باالطالع عليها".

ان ما يمكن استخالصه من المادة المذكورة اعاله، وهو ان الوثائق 

المحاسبية يمكن االعتماد عليها من أجل اإلثبات بأمر من القضاء وذلك 

 وفق طريقتين : 

 عن طريق التقديم -اوال 

 عن طريق االطالع   -ثانيا

 لمقصود باالطالع؟فما هو المقصود بالتقديم؟ و ما هو ا

 أوال : التقديم

المقصود بالتقديم، هو دعوة المحكمة للتاجر بتقديم الوثائق المحاسبية، 

بغية استخالص ما يتعلق بالنزاع المعروض عليها . وقد تتم هذه 

الدعوة، إما بشكل تلقائي من طرف المحكمة، أو بطلب من الطرف 

البيانات الواردة في  اآلخر في النزاع. ويجوز للمحكمة ان تطلع على

الوثائق المحاسبية، سواء بنفسها أو باالعتماد على خبير ان اقتضى 

 الحال.

كما يجوز للمحكمة أيضا أن ترفض طلب التقديم، الذي يتقدم به الخصم. 

وإذا كان طلب التقديم بأمر من المحكمة، فإنه ال يجوز استعمال 

لى البيانات المرتبطة المحاسبة على اطالقها، بل يجب االقتصار فقط ع

 بالنزاع المعروض عليها.
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 ثانيا: االطالع

يقصد باالطالع على الوثائق المحاسبية، هو تمكين الخصم من 

الحصول على هذه الوثائق بغية الحصول على األدلة التي تعينه على 

إثبات حقوقه. واالطالع، على عكس التقديم الذي يقتصر على تبيان 

ضوع النزاع فقط، االطالع يكون كامال، حيث يقوم الوثائق التي تهم مو

التاجر بوضع مجموع الوثائق  المحاسبية رهن اشارة المحكة، هذه 

 األخيرة يجوز لها أن تمكن الخصم من االطالع عليها.

من مدونة التجارة، االطالع يتم  24بناء على الفقرة الثانية من المادة 

راف، وإذا تعذر ذلك  فإنه يتم عن بالشكل الذي تم االتفاق عليه بين األط

طريق إيداع الوثائق المحاسبية في كتابة ضبط المحكمة المعروض 

 عليها النزاع. 

إن عملية االطالع على مجموع الوثائق  المحاسبية، يعتبر أمرا بالغ 

الخطورة بالنسبة للتاجر، بحيث قد يضر بسمعته وقد يعرض تجارته 

ي وعلى غرار العديد من التشريعات للخطر. لذلك فإن المشرع المغرب

األخرى ال يجيز هذا اإلجراء إال في حاالت محددة، كقضايا التركة، أو 

 القسمة، أو التسوية... 

 الفرع الثاني: االلتزام بالقيد في السجل التجاري   

اذا كان الشخص التاجر، بوسعه االستفادة من مزايا قواعد وأحكام 

إمكانية اإلثبات بمختلف الطرق والوسائل، القانوني التجاري، من قبيل 

وسرعة التقاضي...فانه أيضا وبمجرد اكتسابه لهذه الصفحة، يخضع 

 بالمقابل لمجموعة متنوعة من االلتزامات.

 من االلتزامات التي تقع على عاتق التاجر، القيد في السجل التجاري.
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لتعريف السجل التجاري يراد به اإلشهار القانوني، والغرض منه هو ا

بجميع المعلومات والبيانات التي تهم التجار والشركات التجارية، حماية 

أوال للتاجر في عالمته واسمه التجاري...ثم حماية لالغيار المتعاملين 

، واألسماءمع التاجر، بوضع جميع المعلومات والبيانات، 

والعناوين...رهن اشارتهم، كما أن للسجل التجاري دور هام أيضا، 

بالنسبة للسياسات االقتصادية للدولة، لكون مجموع السجالت التجارية، 

تقدم معلومات ومعطيات متنوعة عن الوضع االقتصادي، ومجاالت 

االستثمار...وبالتالي تمكن الدولة من رسم سياسات اقتصادية مالءمة 

 للبالد، والقيام بإصالحات في العمق مبنية على أرقام ثابتة.

مع صدور  1913لسجل التجاري بالمغرب، سنة لقد أدخل نظام ا

القانون التجاري المغربي القديم، غير أنه لم يكن إلزاميا، أي أن القيد 

به بالنسبة للتجار كان اختياريا، لكن الوضع سوف يتغير مع صدور 

، والذي الزم التجار على القيام بإجراءات القيد 1926قانون فاتح شتنبر 

 في السجل التجاري.

الحات التشريعية الكبرى التي أسس لها المشرع المغربي، منذ اإلص

 بداية التسعينات من القرن الماضي، سوف تعلن عن ميالد مدونة 

قانون التجارة الجديد، والذي جاء بالعديد من القوانين الهامة، التي قامت 

اوال بإلغاء المقتضيات القديمة المتعلقة بإجراءات القيد في السجل 

الواردة في القوانين السابقة، ثم قامت بتنظيم جديد و محكم التجاري، 

لهذا النظام )المبحث األول(، مشيرة إلى التقييدات التي يلتزم التاجر 

بوضعها في هذا السجل )المبحث الثاني (، تطرقت هذه القوانين أيضا 

الى اآلثار التي تترتب عن السجل بهذا القيد ) المبحث الثالث (، ثم 

ى الجزاءات التي تترتب عن مخالفة أحكامه )المبحث الرابع أشارت إل

 .) 
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 من ذات المدونة. 78إلى  27واردة في المواد من  

بالنظر لألهمية البالغة للقيد في السجل التجاري، سوف نعمل على تقسيم 

 هذا الفرع إلى أربعة مباحث.

 المبحث األول : تنظيم السجل التجاري 

التجارة الجديدة اهتماما بالغا للسجل التجاري، من اعارت احكام مدونة 

أجل تنظيم األنشطة التجارية، احكام أعمال التاجر بغية تحقيق مناخ 

مالئم لالستثمار، وضبط المعامالت التجارية، بتقنينها ووضع آليات 

 لمراقبة تطوراتها.

السجل التجاري، أحاطه المشرع المغربي بتنظيم محكم حتى يتمكن من 

 األهداف المرسومة له. بلوغ

قبل اإلشارة الى طريقة تنظيم السجل التجاري، وفق أحكام مدونة 

التجارة، تجدر اإلشارة إلى أن هذا السجل ال يلتزم بالقيد فيه التاجر، 

 الشخص الطبيعي فقط إنما الشركات التجارية أيضا.

من مدونة التجارة، نجد بأن السجل  27بالرجوع إلى أحكام المادة 

تجاري يتكون من سجلين اثنين مختلفين، يخضعان لتنظيم مختلف، ال

 ويؤديان وظائف مختلفة، لكن متكاملة ومنسجمة.

سجل محلي ونتطرق إليه في مطلب أول، وسجل مركزي نتطرق إليه 

 في مطلب ثاني وذلك حتى نتمكن من اإلحاطة  بكيفية تنظيمها.
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 المطلب األول: السجل التجاري المحلي

إلى الكم الهائل من المعلومات والبيانات واألرقام التي يلتزم بالنظر 

التاجر بتقييدها في السجل التجاري، فإن السجل المحلي، وألسباب 

تنظيمية تم تضمينه سجلين مختلفين. سجل أول يسمى بالسجل الترتيبي، 

 وسجل ثان يسمى بالسجل التحليلي.

سجل الترتيبي، جميع السجل الترتيبي: يلتزم التاجر بالتقييد في ال

التصاريح بشكل مختصر حسب ترتيب إيداعها لدى كتابة الضبط تحت 

أرقام مخصصة لها وفق ترقيم متصل يبتدئ مجددا في فاتح يناير من 

 كل سنة.

السجل التحليلي: يمسك السجل التحليلي في شكل جدول وحسب ترقيم 

تين، متصل، حيث تخصص لكل مؤسسة ورقة كاملة من صفحتين متتالي

ويتكون من مجموعتين، تخصص األولى  لألشخاص الطبيعيين ترقم 

 بإعداد شفعية، والثانية لألشخاص المعنوية ترقم بأعداد ترتيبية.

تقدم التصاريح بالتقييد في ثالثة نظائر محررة في استمارات تشمل 

 على نماذج التصاريح األربعة.

 نموذج أول ويتعلق باألشخاص الطبيعيين

 ي ويتعلق باألشخاص المعنوييننموذج ثان

نموذج ثالث ويتعلق بفروع أو وكاالت المنشآت المغربية أو األجنبية 

والممثليات التجارية أو الوكاالت التجارية للدول أو الجماعات أو 

 المؤسسات العامة االجنبية

 نموذج رابع ويتعلق بالتقييدات المعدلة.
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للتصريح بشكل شخصي، إنما  ال يشترط أن يقدم التاجر النظائر الثالثة 

يجوز للوكيل أن ينوب عنه في تقديمها إلى كاتب الضبط، الذي يعمل 

على التأكد من هوية الملزم بالتصريح أو وكيله، ومن عدم تعارض 

البيانات الواردة به مع النصوص التشريعية والتنظيمية، وتطابقها مع 

ا ما تأكد من استيفاء العقود واألوراق المدلى بها رفقة التصريح، حتى إذ

التصريح لشروطه القانونية أثبت  بالجزء المخصص لذلك تاريخ 

وساعة إيداع التصريح، ورقم الترتيب في السجل الترتيبي، ورقم 

تسجيل الملزم في السجل التحليلي، ثم يسلم كاتب ضبط المحكمة إلى 

الملزم نظيرا من التصريح موقعا بصورة قانونية، ويحتفظ  بنظير، 

 ويوجه النظير الثالث إلى السجل التجاري المركزي.

 المطلب الثاني: السجل التجاري المركزي

السجل التجاري المركزي، ال يودع كما هو الشأن بالنسبة للسجل 

التجاري المحلي بكتابة ضبط المحكمة المختصة، إنما يودع بالمكتب 

 المغربي للملكية الصناعة والتجارية.

التجاري المركزي خالل األسبوع األول من كل تتلقى مصلحة السجل 

شهر نظيرا من التصاريح التي سجلها كاتب الضبط خالل الشهر السابق 

 وكذا إعالم بالتشطيبات التي أنجزها خالل نفس الشهر.

تعمل كتابة الضبط، فور توصلها بالتصريحات الواردة على مصلحة 

أو بطريقة السجل التجاري المركزي على تقييدها في سجل خاص 

معلوماتية مع إثبات مختلف البيانات المدونة فيها لتشهد بعد ذلك هذه 

المصلحة في الجزء المخصص لذلك في التصريح بتسلم وتسجيل مع 

بيان رقم وتاريخ تقييد التصريح، وتوقع الشهادة وتضع عليها طابع 

 المصلحة.
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تجمع نظائر التصاريح في سجلين مستقلين. سجل يخصص لألشخاص 

الطبيعيين، وسجل يخصص لألشخاص المعنويين، ويقسم كل من هذين 

السجلين إلى عدد من المجلدات يساوي عدد المحاكم ويشمل كل مجلد 

 على عدة اجزاء.

من مدونة التجارة، يمسك السجل  28وفقا للفقرة األولى من المادة 

التجاري المحلي من طرف كتابة ضبط المحكمة المختصة، تحت 

المحكمة أو القاضي المعين من طرفه كل سنة الذي  إشراف رئيس

يتولى مراقبة مسك السجل واحترام الشكليات الواجبة اإلتباع بشأن 

 التقييدات التي تباشر فيه.
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 المبحث الثاني: وظائف السجل التجاري 

تتمحور وظائف السجل التجاري حول ثالثة محاور أساسية. محور أول 

يتعلق باإلخبار، محور ثاني ويتعلق باإلحصاء ثم محور ثالث ويتعلق 

 باإلشهار القانوني. 

 المطلب األول: وظيفة اإلخبار 

من بين األهداف المتوخاة من القيد في السجل التجاري، هو اخبار 

المعلومات والبيانات المتعلقة بالتاجر  االغيار بأكبر عدد ممكن من

والشركات التجارية وأنشطتهم، فالغاية األساسية من هذا السجل تكمن 

في محاولة اخبارالمتعاملين مع التجار أو الشركات التجارية بكل ما 

يتعلق بأنشطتهم التجارية، حتى يكون االغيار المتعاملين معهم، على 

 ء.بينة من الوضعية الحقيقية لهؤال

السجل التجاري، الهدف منه التعريف بالتاجر والشركات التجارية، 

بإتاحة الفرصة للغير للتعرف على األوضاع الحقيقية لهؤالء. إال أن 

وظيفة االخبار الموكلة إلى السجل التجاري، ليست مطلقة بل ترد عليها 

 بعض االستثناءات تتعلق ب:

 القضائية في حالة رد االعتبار؛األحكام المشهرة للتسوية أوالتصفية 

 األحكام الصادرة بفقدان األهلية أوبالتحرير في حالة رفعها؛ 

رهون األصل التجاري في حالة شطب تقييد امتياز الدائن المتهم أو في 

حالة بطالن التقييد لعدم تجديده في أجل خمس سنوات. مجموع هذه 

لمستخرجات من السجل المعلومات ال يمكن اإلشارة إليها في النسخ أو ا

 التجاري.
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لقد ورد في مدونة التجارة الجديدة مجموعة متنوعة من المواد تفعل 

دور اإلخبار الموكل إلى السجل التجاري، نذكر منها على سبيل المثال 

 والتي جاء فيها ما يلي: 29المادة 

يجوز لكل شخص أن يحصل على نسخة أو مستخرج مشهود بصحته 

ضمنها السجل التجاري أو شهادة تثبت عدم وجود أي للتقييدات التي يت

 تقييد أو أن التقييد الموجود قد شطب عليه.

يشهد كاتب الضبط المكلف بمسك السجل بصحة النسخ أو المستخرجات 

 أو الشهادات

 والتي جاء فيها: 33والمادة 

 "يرمي السجل المركزي إلى ما يلي: 

جالت المحلية بمجموع مركزة المعلومات المبنية في مختلف الس 1

 تراب المملكة؛

تسليم الشهادات المتعلقة بتقييد أسماء التجار والتسميات التجارية  2

والشعارات وكذا الشهادات والنسخ المتعلقة بالتقييدات األخرى المسجلة 

 فيه؛

نشر مجموعة، في بداية كل سنة، تضم معلومات عن أسماء التجار 3 

 ت التي أرسلت إليه". والتسميات التجارية والشعارا

 المطلب الثاني: وظيفة اإلحصاء   

يلعب السجل التجاري دورا بالغ األهمية، يكمن في تمكين الدولة من 

الحصول على إحصاءات دقيقة وأرقام مضبوطة تبين بوضوح نوع 

المعامالت التجارية التي تنتشر بالبالد، األنشطة  التجارية التي ال 

لشركات التجارية، أعداد التجار والشركات تحظى باهتمام التجار وا
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التجارية، ومجاالت االستثمار، جنسية التجار، رؤوس األموال، أنواع 

الشركات التجارية المنتشرة وأنشطتها ... مجموع هذه المعلومات 

والبيانات المقيدة في السجل التجاري، تمكن الدولة من اإلعتماد على 

لة من أجل رسم برامج وسياسات معطيات ثابتة، واضحة، دقيقة ومفص

 اقتصادية هادفة وتنموية. 

 المطلب الثالث: وظيفة الشهر القانوني 

يعتبر السجل التجاري باألساس أداة اشهار، تترتب على التقييدات  

من مدونة  70الواردة به آثارا قانونية، من ذلك مثال ما ورد في المادة 

تعمال اسم تاجر أو عنوان التجارة والتي جاء فيها " إن الحق في اس

تجاري مقيد بالسجل التجاري ومشهر في إحدى الجرائد المخول لها 

 نشر اإلعالنات القانونية يختص به مالك دون غيره.

ال يجوز أن يستعمل من طرف أي الشخص آخر  ولو من طرف من 

له اسم عائلي مماثل؛ ويتعين على هذا األخير حين انشاء عنوان تجاري 

لى اسمه العائلي بيانا آخر يميزه بوضوح عن العنوان أن يضيف إ

 التجاري الموجود سابقا".

 المبحث الثالث: التقييدات التي تدون في السجل التجاري

من مدونة التجارة الجديدة، بتحديد  36قام المشرع المغربي في المادة 

 التقييدات الواجب تدوينها في السجل التجاري.

 والتقييدات المعدلة، والتشطيبات.  يتعلق األمر بالتسجيالت،

سوف نتطرق في مطلب أول إلى التسجيالت، في مطلب ثاني إلى 

 التشطيبات.
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 المطلب األول: التسجيالت 

تتنوع البيانات الواجب تضمينها في التصريح بالتسجيل في السجل 

التجاري، بحسب اذا ما تعلق األمر باألشخاص الطبيعيين، أو 

ة، أو بالمؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي أو بالشركات التجاري

التجاري الخاضعة بموجب قوانينها إلى التسجيل في السجل التجاري، 

أو الممثليات التجارية، أو الوكاالت التجارية للدول أو الجماعات أو 

المؤسسات العامة األجنبية، أو المجموعات ذات النفع االقتصادي. 

 ص الطبيعيين التجارالبيانات المتعلقة باألشخا

 : البيانات المتعلقة باألشخاص الطبيعيين التجار اوال

 من مدونة التجارة الجديدة. 43و 42وردت هذه البيانات في المادتين 

 : 42البيانات الواردة في المادة 

االسم الشخص والعائلي والعنوان الشخصي للتاجر ورقم البطاقة 

بالنسبة لألجانب المقيمين أو جواز الوطنية للتعريف أو بطاقة التسجيل 

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

االسم الذي يزاول به التجارة وإن اقتضى األمر جنسيته أو اسمه 

 المستعار؛

 تاريخ ومكان االزدياد؛

إن تعلق األمر بقاصر أو بوصي او بمقدم يستغل أموال القاصر في 

التجارة، اإلذن الممنوح لهم بمقتضى األحكام القانونية الجاري بها 

 العمل؛

 النظام المالي للزوجين بالنسبة للتاجر األجنبي؛
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 النشاط المزاول فعليا؛

مكان مقر مقاولته أو مؤسسته الرئيسية و مكان المؤسسات التابعة لها 

الضريبة والموجودة بالمغرب أو بالخارج وكذا رقم التسجيل في جدول 

 المهنية؛

 البيانات المتعلقة بمصدر األصل التجاري؛

الشعار التجاري إن وجد، وبيانات تاريخ الشهادة السلبية التي يسلمها 

 السجل التجاري المركزي؛

االسم الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان االزدياد وكذا جنسية الوكالء 

 المعتمدين؛

 تاريخ الشروع في االستغالل؛

تجارية التي سبق للمصرف أن استغلها، أو تلك التي المؤسسات ال

 يستغلها في دائرة اختصاص محاكم أخرى؛

 : 43البيانات الواردة في المادة 

 رهن األصل التجاري وتجديد وطب تقييد امتياز الدائن المرتهن؛

براءات االختراع المستلم وعالمات الصنع والتجارة والخدمات 

 المودعة من طرف التاجر؛

 ت األصل التجاري؛تفوي

المقررات القضائية والمحررين التي تمس النظام المالي للزوجين 

 بالنسبة للتجار األجنبي؛

جميع ما عد من البيانات المتعلقة بالتجار الذين ليس لهم مركز رئيس 

بالمغرب؛ ولكن لهم فيه فرع أو وكالة، وكذلك المقررات القضائية 
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بالصيغة التنفيذية من طرف محكمة الصادرة على هؤالء التجار والميل 

 مغربية.

 ثانيا: البيانات المتعلقة بالشركات التجارية 

 في مدونة التجارة. 46و 45تم النص على هذه البيانات في المادتين 

من مدونة التجارة الجديدة، أنه يتعين على الشركات  45جاء في المادة 

 ات التالية:التجارية أن تشير في تصريحات تسجيلها الى البيان

األسماء الشخصية والعائلية للشركاء غير المساهمين أو الموصين، 

وتاريخ ومكان االزدياد ونسب كل واحد منهم وكذا رقم البطاقة الوطنية 

للتعريف أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة لألجانب المقيمين أو جواز 

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

عنوان الشركة أو تسميتها وبيان تاريخ الشهادة السلبية المسلمة من 

 السجل التجاري المركزي؛

 غرض الشركة؛

 النشاط المزاول فعليا؛

المقر االجتماعي واألمكنة التي للشركة فيها فروع في المغرب أو 

 الخارج إن وجدت، وكذا رقم التسجيل في جدول الضريبة المهنية؛

شركاء أو االغيار المرخص لهم بإدارة وتسيير الشركة أسماء ال

والتوقيع باسمها، وتاريخ ومكان االزدياد وجنسياتهم ورقم البطاقة 

الوطنية للتعريف أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة لألجانب المقيمين أو 

جواز السفر أو ما يقوم مقامه إلثبات الهوية بالنسبة لألجانب غير 

 المقيمين؛
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 قانوني للشركة؛الشكل ال

 مبلغ رأسمال الشركة؛

المبلغ الذي يجب أال يقل عن رأس المال إن كانت الشركة ذات رأس 

 مال قابل للتغيير؛

 تاريخ بداية الشركة والتاريخ المحدد النتهائها؛

 تاريخ إيداع النظام األساسي لدى كتابة الضبط ورقمه.

 : 46البيانات الواردة في المادة 

والعائلية وتاريخ ومكان ازدياد المسيرين أو أعضاء  األسماء الشخصية

أجهزة إدارة أو التدبير أو التسيير أو المديرين المعينين خالل مدة قيام 

الشركة وجنسياتهم ورقم البطاقة الوطنية للتعريف أو رقم بطاقة 

التسجيل لألجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه إلثبات 

 ألجانب غير المقيمين؛الهوية بالنسبة ل

براءات االختراع المستغلة وعالمات الصنع والتجارة والخدمات 

 المودعة من قبل الشركة؛

 بطالنها؛والمقررات القضائية بحل الشركة أ

 التصفية القضائية.بالمقررات القضائية المتعلقة بالتسوية أو

ثالثا: البيانات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية أو التجارية والممثليات 

التجارية أو الوكاالت التجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات 

 العامة االجنبية 

يتعين على المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي أو التجاري، 

ري، أن الخاضعة بموجب القوانين المتعلقة بتسجيلها في السجل التجا
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من مدونة التجارة الجديدة،  47تضمن، حسب مما وردفي المادة 

 البيانات التالية:

 رقم التسجيل في جدول الضريبة المهنية؛

الشعار التجاري إن وجد، وتاريخ الشهادة السلبية التي يسلمها السجل 

 التجاري المركزي؛

وكالء االسم الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان االزدياد وكذا جنسية ال

 المعتمدين؛

 تاريخ الشروع في االستغالل؛

شكل المقاولة وتسميتها وبيان الجماعة التي تستغلها أو التي تستغلها 

 لحسابها؛

إن اقتضى الحال، تاريخ النشر في الجريدة الرسمية للعقد المرخص 

بإنشائها والعقود المعدلة لتنظيمها والتنظيمات أو النظام األساسي الذي 

 سيرها؛يحدد شروط 

عنوان المقر االجتماعي وعنوان المؤسسة الرئيسية والمؤسسات التابعة 

 لها والمستغلة في المغرب أو في الخارج إن وجدت؛

االسم الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان االزدياد والعنوان الشخصي 

لألشخاص ذوي صالحيات تسيير أو إدارة المقاولة في المغرب 

يات العامة إللزام المقاولة بتوقيعاتهم، واألشخاص الذين لهم الصالح

وكذا رقم البطاقة الوطنية للتعريف أو بطاقة التسجيل بالنسبة لألجانب 

المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه إلثبات  الهوية بالنسبة 

 لألجانب غير المقيمين. 

 رابعا: البيانات المتعلقة بالمجموعات ذات النفع االقتصادي
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ذات النفع االقتصادي بدورها، يجب أن تشير في تصريح  المجموعات

 تسجيلها في السجل التجاري البيانات التالية:

 تسمية المجموعة؛

 عنوان مقر المجموعة؛

 غرض المجموعة باختصار؛

 مدة قيام المجموعة؛

اإلسم الشخصي والعائلي والعنوان الشخصي لكل شخص طبيعي عضو 

ية للتعريف أو بطاقة التسجيل بالنسبة في المجموعة ورقم البطاقة الوطن

 لألجانب المقيمين؛

االسم الذي يزاول به التجارة كل شخص طبيعي عضو في المجموعة 

 وان اقتضى األمر كنيسه أو اسمه المستعان ؛

 تاريخ ومكان ازدياد كل شخص طبيعي عضو في المجموعة؛

تغل إن تعلق األمر بقاصر عضو في المجموعة أو بوصي أو بمقدم يس

أمواله في التجارة، الالذن الممنوح لهم بمقتضى األحكام  القانونية 

 الجاري بها العمل؛

إن اقتضى الحال النشاط المزاول فعليا من طرف كل شخص طبيعي 

 عضو في المجموعة إن استدعى األمر ذلك؛

أرقام التسجيل في السجل التجاري لكل شخص طبيعي عضو في 

 ذلك؛المجموعة إن استدعى األمر 
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العنوان التجاري أو التسمية التجارية والشكل القانوني وعنوان المقر 

والغرض وإن اقتضى الحال، أرقام التسجيل في السجل التجاري 

 بالنسبة لكل شخص معنوي عضو في المجموعة؛

األسماء الشخصية والعائلية وتاريخ ومكان االزدياد وعناوين أعضاء  

لتسيير ومراقبة الحسابات، وإن كان أحد أجهزة اإلدارة أو التدبير أو ا

هؤالء قاصر أو تعلق األمر بوصي أو مقدم يستغل أمواله في التجارة، 

فيجب اإلشارة كذلك إلى اإلذن الممنوح لهم بمقتضى األحكام القانونية 

 الجاري بها العمل؛

إن اقتضى الحال، النشاط المزاول فعليا من طرف أعضاء أجهزة 

ر أو التسيير واألشخاص المكلفين بمراقبة التسيير اإلدارة أو التدبي

 وبمراقبة الحسابات.  

 الفقرة الثالثة: مسطرة طلب التسجيل في السجل التجاري 

عمل المشرع المغربي، في مقتضيات مدونة التجارة الجديدة على تحديد 

األشخاص الذين يحق لهم القيام بإجراءات التسجيل في السجل 

أيضا على تحديد اآلجال القانونية للقيام بهذه التجاري، كما عملت 

اإلجراءات، ثم الجهة القضائية التي تتمتع بصالحيات تلقي طلبات 

 التسجيل.
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 :  تقديم طلب القيد في السجل التجاري اوال

قامت مدونة التجارة، على التمييز بين األشخاص الذين يحق لهم تقديم 

تاجر كشخص طبيعي، وحينما طلبات التسجيل، حينما يتعلق األمر بال

 يتعلق األمر بطلبات التسجيل المتعلقة بالشركات.

على  تحديد االشخاص  الذين يحق  38عملت الفقرة االولى من المادة 

لهم تقديم طلبات التسجيل حينما يتعلق األمر بالتاجر، الشخص الطبيعي 

و حيث أشارت : " ال يجوز تسجيل التاجر إال بناء على طلب يحرره ه

 أو وكيله المزود بوكالة كتابية ترفق وجوبا بهذا الطلب".

أما حينما يتعلق األمر بتقديم طلب التسجيل المتعلق بالشركات، فقد 

على تحديد األشخاص الذين يحق لهم  38عملت الفقرة الثانية من المادة 

 تقديم هذه طلبات، حيث أشارت إلى ما يلي:

بل المسيرين أو أعضاء أجهزة " ال يجوز طلب تسجيل شركة إال من ق

اإلدارة أو التدبير أو التسيير. وإذا تعلق األمر بمؤسسة عامة أو فرع  

 أو وكالة أو ممثلية تجارية، فمن قبل المدير"

 آلجال القانونية لتقديم طلبات التسجيلا: ثانيا

من مدونة التجارة، على تحديد اآلجال القانونية التي  38عملت المادة 

التجار احترامها، بخصوص تقديم طلبات التسجيل، حيث  يتوجب على

أشارت إلى ما يلي: يجب أن يطلب تسجيل األشخاص الطبيعية خالل 

 ثالثة أشهر الموالية لفتح المؤسسة التجارية أو القتناء األصل التجاري.

يجب أن يطلب تسجيل األشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام 

 هر  الموالية لالحداث أو التأسيسأو الخاص داخل ثالثة أش
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يجب تقديم طلب تسجيل الفروع أو الوكاالت المغربية أو األجنبية وكذا 

الممثليات التجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات العامة األجنبية 

 داخل ثالثة أشهر من تاريخ افتتاحها.

 يجب أن يطلب كل تقييد في السجل التجاري، لم يحدد أجله، في ظرف

شهر ابتداء من تاريخ التصرف أو الواقعة الواجب تقييدها. ويبتدأ أجل 

 تقييد المقررات القضائية من تاريخ صدورها".  

 الجهات القضائية المختصة بتلقي طلبات التسجيل :ثالثا

تلقي طلبات التسجيل في السجل التجاري يتم في المحاكم التجارية، غير 

حاكم في مختلف ربوع المملكة نظرا أن عدم انتشار هذا النوع من الم

لحداثتها، عملت وزارة العدل في غياب نصوص تشريعية بهذا 

الخصوص، بالسماح للمحاكم االبتدائية المتواجدة بالعمالت واألقاليم 

التي ال توجد بها محاكم تجارية بتلقي هذه الطلبات. االمر يعتبر منطقيا، 

كانت الجهة القضائية المختصة  ما دام أن المحاكم االبتدائية في السابق

 بتلقي هذه الطلبات قبل خلق المحاكم التجارية.

 المطلب الثاني: التشطيبات

القيد في السجل التجاري، مفاده اإلشهار القانوني بميالد نشاط تجاري 

معين، يمكن التاجر من اإلعالن عن البيانات المتعلقة به وبتجارته، 

أو االسم  التجاري.. يعلن أيضا عن  والحفاظ على مكتسباته، كالعالمة

ميالد الشخص المعنوي...إال هذه البيانات والمعلومات والنشاط ككل قد 

تطرأ عليه متغيرات، أو قد يتوقف نهائيا لذلك الزم المشرع، في 

نصوص مختلفة من مدونة التجارة بالعمل على التشطيب على األنشطة 

طبيعي، أو الشركة التجارية، المتمثلة في شخص التاجر كشخص 

 كشخص معنوي.
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من مدونة التجارة إلى ما يلي" يتعين القيام بشطب  51تشير المادة 

التسجيل عند توقف التاجر عن مزاولة تجارته أو عند وفاته دون أن 

 يكون ثمة تفويت لألصل التجاري أو عند حل الشركة.

 تطبق أحكام الفقرة السابقة على شطب تسجيل فرع أو وكالة.

ن للتجار أو لورثته أو للمصري أو للمسيرة أو ألعضاء أجهزة يمك

اإلدارة أو التدبير أو التسيير المزارعين خالل فترة حل الشركة تقديم 

 طلب شطب التسجيل. 

ال يمكن شطب الملزم من جداول الضريبة المهنية الخاصة بالنشاط 

 الذي سجل من أجله، إال بإثبات شبه من السجل التجاري مسبقا.

 كما يتعين تصفية التقييد واخبار الدائنين المرتهنين قبل الشطب.

من مدونة  51من أمثلة التشطيبات األخرى ما أشارت إليه المادة 

التجارة الجديدة والتي جاء فيها ما يلي: " شطب تلقائيا على كل تاجر 

 أو شخص معنوي: 

 ابتداء من اختتام مسطرة التسوية أو التصفية القضائية؛1

 بعد انصرام أجل ثالثة سنوات من تاريخ تقييد حل الشركة.2

غير أن للمصفي أن يطلب تمديد التسجيل بواسطة تقييد تعديلي 

للضرورة التصفية، ويكون هذا التمديد صالحا لسنة واحدة ما لم يتم 

 تحديده سنة فسنة".
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 المبحث الرابع: اآلثار التي تترتب عن القيد في السجل التجاري

عن القيد في السجل التجاري آثارا مختلفة، أهمها افتراض صفة  تترتب

التاجر )المطلب األول(، ثم االحتجاج بالبيانات المقيدة في هذا السجل 

 ) المطلب الثاني (.

 المطلب األول: افتراض صفة تاجر  

إن القيد في السجل التجاري يفترض الصفة التجارية، و يلزم المقيد في 

زامات المفروضة على التجار، ويضل المقيد خاضعا هذا السجل بااللت

 60لهذه االلتزامات إلى حين التشطيب. من أمثلة ذلك ما ورد في المادة 

من مدونة التجارة والتي جاء فيها ما يلي:" في حالة تفويت أو اكراء 

أصل تجاري، يبقى الشخص المسجل مسؤوال على وجه التضامن عن 

يشطب من السجل التجاري أو لم يعدل  ديون خلفه أو مكتريه، ما لم

تقييده مع البيان الصريح للبيع أو االكراء"  )المسؤولية بالتضامن عن 

 الديون تقع على التجار (.

القيد في السجل التجاري، ال يعتبر إال قرينة قانونية بسيطة على اكتساب 

الشخص لصفة تاجر، وهي قابلة إلثبات العكس من طرف كل ذي 

ا ثبت أن  الشخص المقيد في السجل التجاري، ال يمارس مصلحة. فاذ

بشكل اعتيادي أو احترافي األعمال التجارية، سقطت عنه الصفة 

 التجارية حتى ولو كان مسجال في السجل التجاري. 

قد يتمسك الشخص بالقيد في السجل التجاري، مدعيا صفة التاجر من 

ة التي يخولها القانون أجل االستفادة مثال من وسائل اإلثبات المتنوع

التجاري المطبق بطبيعة الحال على التجار. فإذا ما تم إثبات أن الشخص 

المعني باألمر، قيده في السجل التجاري غير مصحوب بالممارسة 
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االعتيادية أو االحترافية لألعمال التجارية، فهو ال يعتبر تاجرا وبالتالي 

 ال يمكنه االستفادة من وسائل اإلثبات هذه.

ومن جانب أخر فإن التجار الذين لم يعملوا على التسجيل في السجل 

التجاري رغم الزامهم بذلك، ال يستطيعون االحتجاج تجاه االغيار 

بصفتهم التجارية وإن مارسوا األعمال التجارية على وجه االعتياد أو 

 االحتراف.

لحجية، تجدر اإلشارة  إلى أن التجار الذين ال يستطيعون التمسك بهذه ا 

إلغفالهم القيد في السجل التجاري على الرغم من ممارستهم لهذه 

االعمال على وجه االعتياد واالحتراف، ال يعفيهم ذلك من الخضوع 

 لاللتزامات المفروضة على التجار.

 المطلب الثاني: حجية البيانات المقيدة بالسجل التجاري

اري، والتي سبقت من بين األغراض المتوخاة من القيد في السجل التج

من مدونة التجارة الجديدة:  61اإلشارة إليها، والمشاركة اليها في المادة 

الدفع بالوثائق المسجلة في القيد التجاري كحجية  لإلثبات. يستفد من 

الفقرة االولى من هذه المادة، أنه ال يجوز الدفع بهذه الوثائق والوقائع 

كانت هذه األخيرة )الوثائق والوقائع( وال يمكن األخذ به )الدفع (، إال إذا 

 مسجلة بصفة صحيحة بالسجل التجاري.

يستفاد أيضا من الفقرة الثانية من المادة المشار إليها أعاله، أنه ال يجوز 

كذلك لألشخاص الملزمين بالتسجيل في السجل التجاري، خالل 

مزاولتهم لنشاطهم التجاري، االحتجاج أمام االغيار بالوقائع 

صرفات القابلة للتعديل إال إذا تم تقييدها بالسجل التجاري، وال والت

يعفون من ذلك اال إذا أثبت الملزمون بالقيد، أن االغيار كانوا وقت 

 التعاقد على علم بالوقائع والتصرفات المعنية.
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أما االغيار فيجوز لهم التمسك بهذه الوقائع تجاه التجار حتى ولو لم  

 يتم تقييدها. 

 فة أحكام القيد في السجل التجاري لالخامس: مخا المبحث 

قام المشرع المغربي بمدونة التجارة الجديدة، بتقرير عقوبات متنوعة 

في حالة ما إذا لم يلتزم التجار بالقيد في السجل التجاري داخل اآلجال 

المحددة قانونا ) المطلب األول(، وكذلك في حالة ماذا أدلى هؤالء 

 ر صحيحة ) المطلب الثاني (. ببيانات كاذبة وغي

 المطلب األول:  مخالفة آجال التقييد

يلتزم التجار باحترام اآلجال المحددة قانونا من أجل  القيد في السجل 

التجاري، عدم القيام بإجراءات التسجيل هذه داخل اآلجال المحددة 

من مدونة التجارة والتي جاء  62يعرض لعقوبات واردة في  المادة 

ا يلي: "بعد انصرام شهر واحد عن إنذار موجه من لدن االدارة، فيها م

درهم كل تاجر أو  5000درهم و 1000يعاقب بغرامة تتراوح ما بن 

مسير أو عضو من أعضاء أجهزة  اإلدارة أو التدبير أو التسيير بشركة 

تجارية وكل مدير لفرع أو وكالة لمؤسسة أو شركة تجارية  ملزم 

التجاري طبقا لمقتضيات هذا القانون، إن لم يطلب بالتسجيل في السجل 

 التقييد الواجبة في اآلجال المنصوص عليها.

 ". 39وتطبق الغرامة ذاتها في حالة عدم مراعاة مقتضيات المادة 

إلى ما يلي: " للتسجيل طابع شخصي، وال يجوز ألي  39تشير المادة  

سجالت محلية ملزم أو شركة تجارية أن يسجل بصفة رئيسية في عدة 

 أو في سجل محلي واحد تحت عدة أرقام؛

 يقوم القاضي تلقائيا بالتشطيبات الالزمة.
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يجب أن يودع طلب التسجيل لدى كتابة ضبط المحكمة الموجود في 

دائرة اختصاصها المقر االجتماعي أو إن تعلق األمر بشخص طبيعي 

مستقال عن تاجر إما مقر مؤسسته الرئيسية أو مقر مقاولته إن كان 

 المؤسسة المذكورة.

حتى ال يترك الباب مفتوحا، أمام التاجر السيء النية بعدم التوصل 

من المرسوم التطبيقي المتعلق  6باإلنذار في اآلجال المحددة، فإن المادة 

بالسجل التجاري، قد نص على أن اإلنذار يتم بواسطة رسالة مضمونة 

 شك في التوصل به. مع اشعار بالتوصل، وهو ما ال يدع أدنى

تجدر اإلشارة إلى أن آجال التوصل تفتتح  امام التاجر، من تاريخ التسلم 

 وليس من تاريخ توجيه اإلنذار.

 المطلب الثاني: اإلدالء ببيانات ووقائع كاذبة  

أشارت مجموعة من المواد الواردة في مدونة التجارة الجديدة إلى 

البيانات الكاذبة في السجل العديد من العقوبات، بخصوص اإلدالء ب

 التجاري.

والتي جاء فيها: "   يعاقب بالحبس من  64من ذلك مما ورد في المادة 

 درهم أو بإحدى 50000و 1000شهر إلى سنة وغرامة تتراوح بين 

هاتين العقوبتين فقط كل من أدلى بسوء نية ببيان غير صحيح قصد 

 تسجيله أو تقييد بالسجل التجاري.

الصادر باإلدارة بتصحيح البيان الخاطئ  بالشكل الذي  يأمر الحكم

 يحدده".
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من مدونة التجارة ما يلي: يعاقب  66كما ورد أيضا في المادة 

على كل بيان غير صحيح  64بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 

 ضمن بسوء نية على الوثائق التجارية للتجار والشركات".

التجارة الجديدة ما يلي: " بصرف من مدونة  67لقد ورد في المادة 

النظر عن القواعد المقررة في القانون الجنائي، يكون في حالة العود 

كل من سبق  أن حكم عليه بغرامة وارتكب نفس الجنحة خالل الخمس 

 سنوات التي تلت الحكم باإلدانة غير القابل ألي طعن.

 ". 64 تضاعف في هذه الحالة العقوبات المنصوص عليها في المادة

 62و في ختام هذا المطلب الثاني، نشير إلى  أن أحكام المادة 

والمشاركة إليها سابقا )في المطلب االول(، تطبق  حسب ما ورد في 

والتي جاء فيها ما  49، عند عدم مراعاة مقتضيات المادة 65المادة 

يلي: " يجب على كل شخص ملزم بالتسجيل في السجل التجاري أن 

راته ومراسالته  وأوراق الطلب والتعريفات والمنشورات يبين في فاتو

وسائر الوثائق التجارية المعدة لالغيار رقم التسجيل ومكانه في السجل 

 التحليلي.

وإذا صدرت الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة عن فروع أو 

وكاالت وجب ذكر رقم التصريح الذي سجل به الفرع أو الوكالة عالوة 

التسجيل في السجل التجاري للمركزالرئيسي  على رقم

 أوالمقراالجتماعي".
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 اع األعمال التجارية الفصل األول: أنو

 الفرع األول: األعمال التجارية األصلية 

  رالمبحث الثاني: شراء المنقول بنية البيع أو التأجي

 العنصر األول : عملية الشراء    

 أعمال الزراعة

 اإلنتاج الفكري

 المهن الحرة 

 العنصر الثاني: أن يقع الشراء على منقول 



 127 

 اء الشيء المنقول العنصر الثالث: أن يقع بيع أو كر

 المبحث الثاني: اكتراء المنقوالت من أجل أكراءها من الباطن 

 المبحث الثالث: شراء العقارات بنية بيعها 

  عالمبحث الرابع: التنقيب على المناجم والمقال

 يةاألنشطة الصناع و المبحث الخامس: األنشطة الحرفية

 المبحث السادس: النقل 

والقرى والمعامالت الماليةالمبحث الثامن: المبحث السابع: البنك 

 عملية التأمين باألقسام الثابت

المبحث التاسع: أعمال السمسرة والوكالة بالعمولة وغيرها من  

 أعمال الوساطة 

 المبحث العاشر: استغالل المستودعات والمخازن العمومية 

 تظهر السندين بشكل منفرد 

 تظهر السندين مجتمعين

 عشر: الطباعة والنشرالمبحث الحادي 

 عمليات الطباعة

 عمليات النشر

 المبحث الثاني عشر: البناء واالشغال  العمومية 

 المبحث الربع عشر: التزويد بالمواد والخدمات

 المبحث الخامس عشر: تنظيم المالهي العمومية
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 المبحث السادس عشر: البيع بالمزاد العلني 

 رباء والغازالمبحث السابع عشر: توزيع الماء والكه

 المبحث الثامن عشر: البريد والمواصالت 

 المبحث التاسع عشر: العمليات المتعلقة بالسفر والطائرات   

 الفرع الثاني: األعمال التجارية الشكلية

 المبحث األول: الكمبيالة

 المبحث الثاني: السند ألمر 

 المبحث الثالث: الشركات التجارية 

 ارية التبعية الفرع الثالث: األعمال التج

 المبحث األول: نظرية العمل التجاري بالتبعية

 المطلب األول  : صدور العمل عن شخص له صفة تاجر

 المطلب الثاني: ارتباط العمل المدني بالنشاط التجاري

 المبحث الثاني: تطبيقات نظرية األعمال التجارية بالتبعية 

 المطلب األول: في إطار العالقات التعاقدية

 ب الثاني: في إطار العالقات غير التعاقديةالمطل

 الباب الثاني: التاجر 

 الفصل األول: شروط اكتساب صفة تاجر 

 الفرع األول: الممارسة االعتيادية أو اإلحترافية 
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 الفرع الثاني: األهلية التجارية 

 المبحث االول: كمال األهلية 

 المبحث الثاني: نقصان األهلية 

 أوال: باطلة بطالن مطلقا 

 ثانيا: نافذة 

 ثالثا: يتوقف نفادها 

 المبحث الثالث: انعدام األهلية 

 المبحث الرابع: سقوط األهلية التجارية 

 الفرع الثالث: مباشرة الشخص لألعمال التجارية باسمه ولحسابه 

 الفصل الثاني: التزامات التاجر 

 الفرع األول: مسك الدفاتر التجارية 

 مبحث األول: أهمية مسك المحاسبةال

 المبحث الثاني: تنظيم الوثائق المحاسبية 

 المطلب االول: الدفاتر المحاسبية

 فاتر اإللزامية دالفقرة االولى: ال

 أوال: دفتر اليومية

 ثانيا: دفتر األستاذ

 دفتر: الجرد 
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 الفقرة الثانية: الدفاتر االختيارية 

 أوال: دفتر المسودة

 األوراق التجاريةثانيا: دفتر 

 ثالثا: دفتر المخزن

 دفتر الصندوق  :رابعا

 التركيبية المطلب الثاني

 المبحث الثاني: قواعد انتظام الوثائق المحاسبية

 المطلب األول: قواعد مسك المحاسبة 

 المطلب الثاني: النتائج التي تترتب على مخالفة قواعد مسك المحاسبة 

 المبحث الثالث: حجية الوثائق المحاسبية 

 المطلب األول: اعتماد الوثائق المحاسبية لألثبات لمصلحة التاجر 

المطلب الثاني: حجية الوثائق المحاسبية في اإلثبات ضد مصلحة 

 التاجر

 المطلب الثالث: كيفية استخدام الوثائق المحاسبية في اإلثبات 

 اوال: التقديم

 ثانيا: االطالع

 فرع الثاني: االلتزام باليد في السجل التجاري ال

 المبحث األول: تنظيم السجل التجاري 

 المطلب األول: السجل التجاري المحلي
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 المطلب الثاني: السجل التجاري المركزي 

 المبحث الثاني: وظائف السجل التجاري 

 المطلب األول: وظيفة األخبار

 المطلب الثاني: وظيفة اإلحصاء 

 الثالث: وظيفة الشهر القانونيالمطلب 

 المبحث الثالث: التقييدات التي تدون في السجل التجاري

 المطلب األول: التسجيالت

 أوال : البيانات المتعلقة باألشخاص الطبيعية التجار  

 ثانيا: البيانات المتعلقة بالشركات التجارية 

والممثليات  ثالثا: البيانات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية أو التجارية

التجارية أو الوكاالت التجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات 

 العامة األجنبية 

 رابعا: البيانات المتعلقة بالمجموعات ذات النفع االقتصادي

 الفقرة الثالثة: مسطرة طلب التسجيل في السجل التجاري  

 اوال: تقديم طلب القيد في السجل التجاري

 ونية لتقديم طلبات التسجيل ثانيا: اآلجال القان

 ثالثا: الجهات القضائية المختصة بتلقي طلبات التسجيل

 الجهات القضائية  المختصة في طلبات التسجيل

 المطلب الثاني: التشطيبات 
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 المبحث الرابع: اآلثار التي تترتب عن القيد في السجل التجاري 

 المطلب األول: افتراض صفة تاجر 

 البيانات المقيدة بالسجل التجاري المطلب الثاني: حجية

 المبحث الخامس: مخالفة أحكام القيد في السجل التجاري

 المطلب األول: مخالفة آجال القيد

 المطلب الثاني: اإلدالء ببيانات ووقائع كاذبة 

 

 

 

 

 


