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 االختصاص النوعي للمحاكم التجارية و أهم اشكالياته

 :مقدمة 

املحاكم إلادارية )لقد عرف التنظيم القضائي املغربي في العقد ألاخير تطورا مهما من خالل إنشائه ملحاكم متخصصة 

وقد أثيرت تساؤالت عديدة من جانب الفقه حول جدوى . إلى جانب املحاكم ذات الوالية العامة (و املحاكم التجارية

إحداث  محاكم تجارية مختصة بالبت في القضايا املرتبطة بالتجار و أنشطتهم ومدى امكانية الاستغناء عنها لصالح 

 .املحاكم الابتدائية لتتحقق بذلك وحدة القضاء

يذهب الى ان طبيعة املعامالت التجارية استلزمت وجود قواعد مرنة تلبي الحاجة الى  1الفقه نجد ان الرأي الراجح في 

وما يؤكد هذا الرأي هو سعي الدولة نحو الزيادة في عدد . السرعة في ابرام العقود و اتمام الصفقات ودعم الائتمان

 .    2املحاكم التجارية وانشاء غرف تجارية متخصصة في املحاكم الابتدائية 

ويعتبر الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية هو أساس وجود هذه املحاكم ، وفي نفس الوقت املصدر الرئيس ي 

للصعوبات الاشكاليات التي اعترضت سبيل هذه املحاكم ، وقد ظهر ذلك جليا من خالل طريقة تناول هذه املحاكم 

الواردة في املسطرة املدنية وكذلك من خالل احتواء أو للقواعد الخاصة لالختصاص النوعي إلى جانب قواعده العامة 

اقصاء بعض النصوص التي لها عالقة و ارتباط بامليدان التجاري لكنه ال يوجد اسناد تشريعي صريح ومباشر 

 . 3الختصاص املحاكم التجارية بها 

 4ه، فقد عرفه بعض الفقه وقبل أن نتطرق لإلشكاليات املتعلقة باالختصاص النوعي ،يجب أن نحاول تحديد مفهوم

بأنه توزيع العمل بين طبقات املحاكم داخل الجهة القضائية الواحدة على أساس نوع الدعوى ، وعرفه البعض 

بكونه سلطة الهيئات القضائية بصفة عامة و املحاكم بصفة خاصة في منح الحماية القضائية لألشخاص في  5ألاخر

 .منازعاتهم

في آلاثار التي تترتب عن تصريح محكمة ما بعدم اختصاصها في دعاوى تتعلق بمجاالت وتظهر أهمية هذا املوضوع 

 .حساسة او ذات قيمة كبيرة،ثم الحقوق التي قد تصير مهددة و التي ال تحتمل التأجيل

وقد طرحت مسألة كيفية تحديد مجال اختصاص املحاكم التجارية خاصة مع املقتضيات املنظمة للدفع بعدم 

و أسس التمييز بين  النوعي ، حيث ظهرت الكثير من النزاعات التي تثير التساؤل حول املحكمة املختصةالاختصاص 
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مجال إختصاص كل منها ، و ما هو العمل في حالة التصريح كل منها بعدم اختصاصها بالبت في نزاع معين أو انعقاد 

 .الاختصاص لها

من خالل ما سبق سنحاول ان نبرز أهم الاشكاليات املتعلقة باالختصاص النوعي في املادة التجارية من خالل  

 :مبحثين

 تأصيل االختصاص النوعي للمحاكم التجارية: المبحث األول 

 بعض اشكاليات تنازع االختصاص النوعي للمحاكم التجارية: المبحث الثاني 

  



 :االختصاص النوعي للمحاكم التجارية تأصيل : المبحث األول 

بإحداث املحاكم التجارية ، بدأ يطرح تساؤل حول كيفية تحديد مجال اختصاصها ، فهل يكون مناط اختصاصها هو 

وجود معاملة تجارية بغض النظر عن صفة أطرافها ؟ ام تكون نقطة البدء هي النظر الى ألاشخاص اطراف هذه 

 التجارية؟املعاملة والتحقق من صفتهم 

و النظرية ( 5،4،3،5الفقرات )ت نجد أن املشرع تبنى كل من النظرية املوضوعية .م.من ق 5من خالل املادة 

 (والفقرة ما قبل الاخيرة املتعلقة باألعمال املختلطة   2الفقرة )الشخصية 

شكاليات متعددة سنحاول ان وفي محاولة املشرع لتحديد الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية ، اثار هذا التحديد ا

ت و في مطلب ثان سنشير الى .م.من ق 5الاختصاص النوعي من خالل املادة : نبرز بعضا منها من خالل مطلب اول 

 .5الاختصاص النوعي خارج إطار املادة 

  55-55من ق  5االختصاص النوعي للمحاكم التجارية وفق المادة : المطلب األول 

العمود الفقري لعمل املحاكم التجارية و اهم مادة في هذا القانون لكونها تحدد  55-54من ق  5تعتبر املادة 

، والتي قبل ان تستقر في الصيغة النهائية الحالية  وقد مرحلتين من التعديالت. الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية

 :نستهلها ببعض املالحظات كالتالي 

والذي ال نجد له اي مبرر لتغيير اللفظ ما دام ان " نزاعات" و مرة لفظ " دعاوى " ان املشرع استعمل فيها مرة لفظ 

 .املقصود هو نفسه

 .انه لم يتم مراعات ترتيب الاختصاصات بحسب اهميتها النظرية و العملية

و في رأينا . ان التعداد الوارد ملوضوعات الاختصاص على سبيل الحصر ام على سبيل املثالان املشرع لم يبين ما إذا ك

انه إذا كان التعداد على سبيل الحصر فان هذه املواضيع قد ال تستوعب بعض الاختصاصات التي تعتبر من 

ب الى ان التعداد الوارد اختصاص املحكمة التجارية كصعوبات املقاولة مثال ، لذا نجد بعض التوجهات الفقهية تذه

 . هو على سبيل املثال وليس الحصر 5في املادة 

 : تختص املحاكم التجارية بالنظر : على ما يلي  5وتنص املادة 

 في الدعاوى التي تتعلق بالعقود التجارية 

 في الدعاوى التي تنشأ بين التجار و املتعلقة بأعمالهم التجارية

 التجارية في الدعاوى املتعلقة باألوراق

 في النزاعات الناشئة بين الشركاء في شركة تجارية 



 باالصول التجارية  املتعلقة في النزاعات

من خالل هذه املادة سنحاول عرض اهم الاشكاالت املتعلق باالختصاصات الواردة فيه و الحلول املقترحة من قبل 

 .الفقه و القضاء

  التجارية بالعقود المتعلقة الدعاوي:  االولى الفقرة

سييرا عليى ن ييل أغليب التشيريعات املقارنيية ، ليم ععييرف املشيرع املغربيي فييي مدونية التجييارة فيي كتابهيا الرابييع املتعليق بييالعقود 

التجاريية العقييد التجياري،حتى أن الفقييه املقييارن ليم يضييع تعريفيا لهييذه العقييود دون أن عسيلم ميين أسيبا  النقييد، بييل إن 

اريية صيفة الوجيود ، فييرى ربييير أنيه ال توجيد عقيود تجاريية بياملعنى اليذي قيد ييو ي بييه بعيض الفقيه أنكير عليى العقيود التج

هيييذا املصيييطنح، وانميييا توجيييد عقيييود مسيييماة يبرمهيييا غيييير التييياجر فتكيييون مدنيييية أو يبرمهيييا التييياجر لحاجيييات تجارتيييه و حينئيييذ 

 .6تخضع لطائفة من القواعد الخاصة باألعمال التجارية

، نجد أن املشرع أعاد تنظيم بعض العقود التي 533إلى  443من مدونة التجارة، املواد من  وبالرجوع إلى الكتا  الرابع

كميا أنيه نظيم عقيودا ... كانت منظمة بمقتض ى القانون التجاري القديم، كعقد السمسرة وعقيد النقيل واليرهن الحييازي 

 ... جديدة كالعقود البنكية وعقد الوكالة التجارية

تجارييييية التييييي نظمهييييا املشييييرع فييييي الكتييييا  الرابييييع والتييييي تجمييييع بييييين طييييرفين مكتسييييبين للصييييفة وال شييييك أن هييييذه العقييييود ال

 . التجارية حسب مقتضيات مدونة التجارة، الاختصاص النوعي لهذه العقود ينعقد قطعا للمحاكم التجارية

قييت خيارج التنظييم تفيوق ونجد ان املشرع لم يينظم إال عيددا قلييال مين العقيود التجاريية، عليى اعتبيار أن العقيود التيي ب

 . تلك التي نظمت، بل ألاكثر من ذلك أن العقود التجارية تتناسل يوما بعد يوم تبعا لحركية التجارة وتطورها

عقييييد الوكاليييية ميييين البيييياطن و بعييييض عقييييود التوزيييييع كعقييييد الامتييييياز : وميييين بييييين العقييييود التييييي أغفييييل املشييييرع تنظيمهييييا نييييذكر

الضيييمان ليييدى اول طليييب ، وبعيييض العقيييود التجاريييية الدوليييية كيييالبيع اليييدولي للبضيييائع التجييياري ، و الاعتمييياد املسيييتندي و 

وبعيييض عقيييود التسيييويق الحديثييية كييييالترخيص التجييياري ثيييم شيييراء الفيييواتير و عقييييود التيييأمين باالقسييياط الثابتييية و التييييأمين 

لتييالي لييم ييينظم اصييناف عقييود وقييد تييم إغفييال أهييم العقييود التجارييية وهييو عقييد البيييع ، وبا. البحييري و العقييود املعلوماتييية 

 ...البيع باملنازل و البيع عن طريق الهاتف و البيع بالتصفية او التخفيض 

لذا من الصعب ان لم نقل من املستحيل على املشرع ان ينظم جميع العقود التجارية اذ ال يمكن حصرها مع التطور 

، لذا ترتب على هذا اختالف بشأن مدى اختصياص  التقني و تقدم الوسائل التي تفرز كل يوم انواع اخرى من العقود

 املحاكم التجارية في كل العقود التجارية ام ان اختصاصها محصور فقط على العقود املنظمة في مدونة التجارة ؟ 
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لتحديد العقود التجارية بمعنيى ان  7في هذا الشأن ، يرى بعض الفقه انه من ألافضل ان يتم اعتماد املعيار القضائي 

ك ألامييير للسيييلطة التقديريييية للقا ييي ي ليحيييدد مسيييتقبال ميييدى تجاريييية بعيييض العقيييود التيييي ليييم تنظمهيييا مدونييية التجيييارة ، يتييير 

 . وهذا في جانبه قد يحل جزءا من الاشكال املطروح

كما أن العمل القضائي استقر على اختصاص املحاكم التجارية عندما يكون جميع اطراف العقد غير املنظم في مدونة 

 .هم تجار  التجارة

لكن يطرح إشكال اخر حول صفة اطراف العقد إذا كان أحدهما تاجرا و الاخر مدنيا ، هل يبقى الاختصاص للمحاكم 

التجارية ام أن ألامر يتعلق بعمل مختلط يرجع فيه الاختصاص حسب صفة املدين الى املحكمة العادية او املحكمة 

 التجارية ؟

شان النزاعات املتعلقة بالعقود التجارية ينعقد للمحاكم التجارية بغض النظر ذهب بعض الفقه الى ان الاختصاص ب

عن صفة أطرافها، فلو أراد املشرع ان يحصر الاختصاص في العقود التجارية التي تجمع بين التجار فقط الكتفى 

عمالهم التجارية ألنه عستغرق املتعلقة بالنزاعات الناشئة بين التجار و املتعلقة بأ  5بإيراد البند الثاني من املادة 

الاختصاص ألاول ، ومنه فإن إفراد العقود التجارية في بند مستقل دليل على ان املشرع سعى لجعل الاختصاص 

 8العام بشأنها ينعقد للمحاكم التجارية 

" ا الى انه وهذا ما تؤكد التطبيقات العملية للقضاء، إذ ذهبت محكمة الاستئناف التجارية بفاس في إحدى قراراته

طبقا ملقتضيات البا  السابع من مدونة التجارة تعد من العقود التجارية الحسابات البنكية املفتوحة للزبائن و كذا 

وبالتالي فإن املحاكم . عقد القرض املبرم مع البنك بمناسبتها بغض النظر عن صفة املتعاقد هل هو تاجر أم ال

 9"التجارية مختصة طبقا لقانون إحداثها 

                                                           
، أي أن المشرع هو الذي يحدد العقود التجارية وذلك ]ذي يحدد طبيعة العقود التجاريةمؤداه أن القانون هو ال: المعيار القانوني 7

وإن كان يصعب من الناحية العملية إعمال هذا المبدأ نظرا لكون أن العقود التجارية تتناسل يوما بعد يوم بفعل  بتنظيمها وحصرها،

 حركية التجارة وتطورها، مما يجعل هذا المعيار غير دقيق لتحديد العقود التجارية

ارية التي قد تظهر مع تطور التجارة ووالدة عقود ومفاد هذا المعيار أن القضاء مدعو مستقبال لتحديد العقود التج: المعيار القضائي

تجارية أخرى، حيث تبقى الجهة المختصة لتحديد ما إذا كان العقد تجاريا أم ال هو القضاء التجاري بما له من صالحية في تكييف 

 .مدى تجارية العقد

 
 74، ص  9111الدار البيضاء ، الطبعة األولى،  فؤاد معالل ، شرح القانون التجاري المغربي ، مطبعة النجاح الجديدة ، 8
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ان النظام الخاص باملؤسسة ال يمنع من مقاضاتها أمام املحاكم التجارية " وفي قرار آخر لنفس املحكمة اكدت على 

 .10"إذا كان عملها يضفي عليها الصفة التجارية أو كان موضوع النزاع معها عقدا تجاريا بطبيعته

بعلة أنه يتنافى مع نظرية ألاعمال املختلطة التي يقررها  لكن هناك من يخالف هذا التوجه املعمول به قضائيا ،

املشرع ، بدليل أن غير التاجر ال تتم مقاضاته إال إذا كان هناك إتفاق أو ر  ي غير التاجر وإال كان من حقه الدفع 

 .بعدم الاختصاص النوعي هي الجهة القضائية ألاصلية بالنسبة لغير التاجر

ت التي تنص على اختصاص هذه املحاكم .م.من ق 5ول ععتبر الرأي الراجح بحكم أن املادة وعلى ما يبدو فإن الرأي ألا 

تبعا للوصف القانوني الذي اصبغه  في الدعاوى املتعلقة بالعقود التجارية ، ولو كان أحد اطرافها غير تاجر، و ذلك

شرع سن بعض الاختصاصات التي يفترض املشرع على هذا النوع من العقود املسماة في مدونة التجارة، خاصة و أن امل

أن تمارس بشان تلك العقود من طرف رئيس املحكمة التجارية، كما هو الحال بالنسبة لدور رئيس املحكمة التجارية 

 .11في مادة رهن أدوات ومعدات التجهيز

 الدعاوى التي تنشا بين التجار و المتعلقة باعمالهم التجارية: الفقرة الثانية

الييدعاوى التييي تنشييا بييين التجييار و "... ميين قييانون املحيياكم التجارييية تخييتص هييذه املحيياكم بييالنظر فييي  5حسييب نييص املييادة 

 . .."هم التجاريةلاملتعلقة باعما

و هيو البيت فيي النزاعيات التيي  و انطالقا من هيذه امليادة يالحيظ انهيا ليم تغيير مين اختصياص املحكمية التجاريية التقلييدي ،

تنشيييا بيييين طائفييية التجيييار و املتعلقييية بأعميييالهم التجاريييية، ويعيييود  للمحكمييية امييير التحقيييق مييين الصيييفة  التجاريييية الطيييراف 

النزاع ، و من ان النزاع يتعلق باعمالهم التجاريية، سيواء تعليق الامير بشيخص طبيعيي او معنيوي ، وذليك بيالنظر اليى تيوفر 

وط اكتسا  الصفة التجارية ،وكذلك بالنظر الى تجارية النشاط الذي يمارسه سواء كان اصلي هذا الشخص على شر 

 . ت.م 8و ذلك حسب املادة (ت . من م 7و  6م )او تبعي ،او يمارس نشاط يماثل الانشطة التجارية الاصلية 

شييارة فييي هييذا املقييال الييى صييورة وباعتبييار ان الاعمييال التجارييية سييواء الاصييلية او التبعييية ال تقييع تحييت حصر،فحسييبنا الا 

واحدة تثير العديد من املشاكل على املستوى العملي للمحاكم  التجارية و هي  دعاوى املسؤولية التقصيرية ، حيث ان 

التزامييييات التيييياجر  الناشييييئة عيييين العمييييل غييييير املشييييروع ، املرتكييييب فييييي اطييييار ممارسييييته لنشيييياطه التجيييياري ،تكتسييييب الصييييفة 

ذليك اكانيت هيذه الالتزاميات مترتبية عين مسيؤوليته الشخصيية عين الافعيال التيي يقيوم بهيا بنفسيه او التجارية ، سواء في 

علييى مسييؤوليته عيين تابعيييه الييذين عشييتغلون لفائدتييه و تحييت عهدتييه ،او علييى مسييؤوليته عيين الاضييرار التييي تتسييبب فيهيييا 

رار ملحكمة الاستئناف بفاس  ينص على انيه و هناك ق. الحيوانات او الاشياء املوجودة تحت حراسته و املتعلقة بتجارته

اذا تاكييد ان الناقييل البحييري لييم يييتحفظ علييى الييوزن الحقيقييي للبضيياعة سيياعة شييحنها و افراغهييا فييان املسييؤولية تبقييى " 

 12"قائمة و ال يمكن التذرع بمبدا ضياع الطريق و مسؤولية املفرغ للناقلة
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اش ئ عن املنافسة غير املشروعة ععتبر من التزامات التاجر الناشئة عن و باالضافة الى ما سبق ، فان التزام التاجر الن

العمل غير املشروع، ويكتس ي بالتالي صفة العمل التجاري بالتبعية ، و يكون اختصاص البت في الدعاوى و النزاعات 

الاخيرة انه اذا استعمل و من بين احكام هذه .راجعا للمحاكم التجارية -املنافسة غير املشروعة  -املرتبطة بهذا العمل

تاجر اسم تجاري مسجل من طرف تاجر اخر ، او قلد عالمة تجارية مسجلة في اسم غيره بدون ترخيص من مالكها 

 13.  57-55عشكل منافسة غير مشروعة طبقا ملقتضيات قانون 

ت من .م.من ق 5ية من املادة و من اهم الاستثناءات الواردة على الاعمال التجارية بالتبعية ما نصت عليه الفقرة الثان

و ذلك بالرغم من ان شراء السيارات التي تسبب " تستثنى من اختصاص املحاكم التجارية قضايا حوادث السير " انه 

حوادث السير ععد عمال تجاريا بالتبعية بالنسبة للتاجر  اذا كانت الحادثة مرتكبة بسيارة تستعمل في اغراضه 

ادثة من مستخدمي التاجر اثناء تأدية عمله،و كذلك بالرغم من ان  النقل ععتبر من التجارية،او كان مرتكب الح

 العقود التجارية التي تكون الدعاوى الناشئة عنها من اختصاص املحكمة التجارية بغض النظر عن صفة الاطراف

جر ، وانما الاستثناء هنا يتعلق و يبدو ان املشرع لم يخلع الصفة التجارية بالتبعية عن حوادث السير التي يرتكبها التا

فقط بمسالة الاختصاص ،و ذلك العتبارات تتجلى في عدم اغراق املحاكم التجارية بهذا النوع من القضايا التي تعرف 

 14.ارتفاعا مهوال

طلبات التعويض عن الحوادث الناتجة عن النقل بواسطة السفن  و تجدر الاشارة الى ان هذا الاستثناء العشمل

 .البحرية او النهرية ،العائدة للتاجر، و كذلك الشان بالنسبة ملسؤولية الناقل الجوي 

و بالرغم من ان القضاء استقر على اعتبار الالتزام الناش ئ عن عقد العمل ،ععد عمال تجاريا بالتبعية بالنسبة 

بصفة تاجر ، وعمال مدنيا بالنسبة لالجير املتعاقد معه،فانه ال يرجع اختصاص البت في للمشغل الذي يتمتع 

و ذلك لعدة .للمحكمة التجارية -سواء نزاعات الشغل او حوادث الشغل و الامراض املهنية  -الدعاوى املترتبة عنه 

 : اعتبارات منها

ت .م.من ق 5ين ، فال  يكون هناك مجال لتطبيق املادة ان هذه النزاعات ناشئة بين تاجر و اجير وليست بين تاجر   - 

ان البث في قضايا نزاعات الشغل خصه املشرع بمسطرة خاصة و اجراءات  -. للقول باختصاص املحكمة التجارية

تختص املحاكم " من نفس القانون ينص صراحة على انه  22،كما ان الفصل ( م .م.ق 265الفصل )محددة 

 15.....". يا الاجتماعيةالابتدائية في القضا

 الدعاوى المتعلقة باالوراق التجارية:الفقرة الثالثة 

 املتعلقة  الدعاوى "....من قانون املحاكم التجارية تختص هذه الاخيرة بالنظر في  5من م  4حسب البند 

 ..."باالوراق التجارية

                                                                                                                                                                                     
 
13
 99محكمة االستئناف التجارية بفاس ،العدد   9242-2004ملف عدد   4-9-2004ر  بتاريخ الصاد  724قرار رقم  
14
عمر عزيمان ،  

 
   22ص  التجارية ، دليل المحاكم

15
 91،57ص . س.م، عبد السالم زوير  



لم يورد تعريف محدد لهذه ألاوراق وقد فعل حسنا إذ اأن  16إال أن املشرع املغربي حاله كحال أغلب التشريعات 

 التعاريف من اختصاص الفقه ، و في هذا إلاطار 

 نجد معظم التعاريف تدور حول ضرورة توفر ألاوراق التجارية على مجموعة من الخصائص ، منها ما 

حق الوفاء بمجرد إلاطالع او بعد يتعلق بشكلها ، أو قبوها لتداول،أو أن تمثل حقا موضوعه مبلغ من النقود  مست

  17.فترة من إلاطالع

، وتعرف أغلب التشريعات ثالث ( 444-555املواد )وقد تطرقت  املدونة ألحكام ألاوراق التجارية في الكتا  الثالث 

هذه الا ان الرأي الراجح في الفقه يرى ان تعداد . انواع من هذه الاوراق وهي الكمبيالة ، السند المر ، و الشيك

 الاوراق  انما هو على سبيل املثال ال الحصر،بحيث اي مستند يبتدعه العمل وتتوافر فيه 

 .خصائص الاوراق التجارية و يجري به العرف على التعامل به ععتبر منها

دتين  ععد عمال تجريا بصرف النظر عن املا" منها على انه 5وبالرجوع الى مدونة  التجارة نجد املشرع قد نص في املادة 

 ".الكمبيالة ، السند المر  املوقع ولو من غير تاجر ، اذا ترتبت  في في هذه الحالة عن معاملة تجارية" 7و6

لكن يالحظ على  هذه املادة ان املشرع  لم يضفي صفة العمل التجاري الا على الكمبيالة والسند المر املوقع مبدئيا 

،لكنه لم عشر الى الشيك الذي ععد عمال 18لحالة على معاملة تجاريةمن تاجر  او من غير تاجر اذا ترتب  في هذه ا

لكن .تجاريا  اذا   سحب لعمل تجاري سواء كان محرره تاجر او غير تاجر مع افتراض تجاريته القابلة الثبات  العكس

ك او يالحظ ان العمل القضائي استقر على الحكم باختصاص املحاكم التجارية فيما يخص النزاعات حول الشي

السند المر بغض النظر عن صفة اطراف النزاع،و هذا  ما ورد الحكم به في عدة قرارات من بينها،  قرارا ملحكمة 

ملا كان ألامر يتعلق بدعوى أداء قيمة الشيك فإن الاختصاص ينعقد : "  2252/5/55الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 

.." وما استقر عليه العمل وذلك بغض النظرعن صفة طرفي النزاع ت.م.من ق 5للمحكمة التجارية عمال بمقتضيات م 
الدعوى الرامية الى استصدار امر بأداء " ...نص على أن  2252/4/54،و قراراخر صادر عن نفس املحكمة بتاريخ 19

قيمة سند ألمر وقع في إطار إلاستفادة من قرض بنكي، أي كضمان لدين تجاري مما يجعل السند املذكور ورقة 

تجارية وبعد توقيعه ولو من طرف غير تاجر، معاملة تجارية ، وبالتالي ينعقد اختصاص النظر في الطلب للمحاكم 

 20. " ت.م.من ق 5التجارية طبقا للمادة 

من  5وقد ثار خالف فقهي حول تأويل الاختصاص بالدعاوى املتعلقة باالوراق التجارية املنصوص عليها في املادة 

التجارية، حيث  اعتبر البعض ان اختصاص هذه ألاخيرة ينحصر في الكمبيالة فقط اما الاوراق الاخرى قانون املحاكم 

بينما يذهب البعض الاخر الى ان . فال ينعقد لها الاختصاص بشانها الا اذا وقعها تاجر او  تعلقت بعمل تجاري 

كانت صفة طرفيها ، اعتبارا الن املشرع  اختصاص املحكمة التجارية يتعلق بكل دعوى تنصب على ورقة تجارية مهما

من قانون املحاكم التجارية مما يفيد عمومية الاختصاص ،  5من املادة  4استعمل عبارة الاوراق التجارية في البند 

                                                           
16
 منها مصر ، سوريا ، لبنان ، فرنسا 
17
 40عبد السالم زوير ، مرجع سابق ، ص  
18
 22س، ص .عمر عزيمان ، م 
19
 92منشور ،قرارات محكمة االستئناف التجارية بفاس،عدد  92/714ملف عدد    2092/2/92الصادر بتاريخ   444قرار رقم  
20
 .نفس المرجع اعاله 2099/9192ملف عدد  



" من نفس القانون التي تنص على انه  22باالضافة الى املادة . والا كان قد استعمل صيغة الاعمال التجارية الشكلية

رئيس املحكمة التجارية في مقاالت  الامر باالداء املبنية على الاوراق التجارية و السندات الرسمية تطبيقا يختص 

،و بذلك يالحظ ان املادتان السالفتا الذكر لم "الحكام البا   الثالث من القسم الرابع من قانون املسطرة املدنية

 .عمول بها او التي يمكن ان تظهر فيما بعدتظهر اي تمييز بين مختلف الاوراق التجارية سواء امل

كما تجدر الاشارة  الى ان التفرقة القائمة بين السند ألمر و الكمبيالة في الصفة التجارية ، غير ذات معنى من الناحية 

القانونية الصرفة ألن مدونة التجارة هي الوحيدة التي نظمت بنصوصها السند ألمر ، وال يوجد اي نص مدني ينظم 

كما يالحظ نفس الش ئ على مستوى العمل القضائي حيث نجد مجموعة من القرارات في هذا الشأن من .21ا ألاخيرهذ

ملا كان النزاع يتعلق بورقة تجارية فان البت فيه :".... 2252/4/6قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ:بينها

 22..."صفة الاطرافيبقى من صميم اختصاص املحكمة التجارية بصرف النظر عن 

لكن هناك تساؤل يثور حول مدى اختصاص املحاكم التجارية بالنظر في النزاعات القائمة حول ورقة تجارية تقادمت 

من مدونة  562الا انه بالرجوع الى املادة  . ، او ال تتوفر على واحد او أكثر من بياناتها  إلالزامية املنصوص عليها قانونا

تعتبر الكمبيالة التي تنقصها أحد البيانات إلالزامية غير صحيحة ، لكنها قد تعتبر " ى أنه التجارة نجدها تنص عل

 ."سندا عاديا إلثبات الدين ، إذا توفرت شروط هذا السند

وبناءا عليه عندما تصير الورقة التجارية غير صحيحة ، فإن إلاختصاص بالبت في الدعاوى املتعلقة بها يرجع إلى 

من قانون  5من املادة  2ية في الحالة التي تكون متعلقة بمعاملة تجارية بين تاجرين طبقا للبند املحكمة التجار 

في حين تكون املحكمة إلابتدائية هي املختصة  إذا كانت املعاملة بين طرفين مدنيين ،أو كانت هذه .املحاكم التجارية

 .التاجر املعاملة مختلطة فيكون للمدعي الخيار إذا كان املدعى عليه هو 

 النزاعات الناشئة بين الشركاء في شركة تجارية : الفقرة الرابعة 

من  3تعتبر املحاكم التجارية مختصة في جميع الحاالت التي يتعلق فيها النزاع بشركاء في شركة تجاري حسب البند  

  55-54من القانون  5املادة 

تنقسم الشركات من حيث الغرض الذي انشأت من أجله الى شركات مدنية إذا كان غرضها مدنيا و إلى شركات  و 

وهذه ألاخيرة تنقسم من حيث الاعتبار الذي يتحكم في تكوينها إلى شركات ألاشخاص تجارية إذا كان غرضا تجاريا 

املالي، لكن هذا التقسيم أصبح يتراجع أمام تعميم  قائمة على الاعتبار الشخص ي، وشركات لألموال قائمة على الاعتبار 

 .الصفة التجارية بالشكل على جميع الشركات باستثناء شركة املحاصة

وهكذا لم ععد للتمييز بين الشركات التجارية على أساس الغرض الذي أنشأت من أجله أي اعتبار يذكر إال بالنسبة 

تجارية من حيث الشكل مهما كان غرضها، ما عدا شركة لشركة املحاصة، بمعنى أن جميع الشركات أصبحت 

 .املحاصة، فهي ال تكون تجارية إال إذا كان غرضها تجاريا
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ويثور إشكال حول املحكمة املختصة بشأن الشركة قبل تسجيلها في السجل التجاري و اكتسابها للصفة التجارية مع 

الى غاية تقييد الشركة بالسجل " ملساهمة تنص على أنها املتعلقة بشركات ا 57-55من قانون  8مالحظة أن املادة 

لقانون املطبقة على الالتزامات التجاري تبقى العالقات بين املساهمين خاضعة لعقد الشركة و للمبادئ العامة ل

 " .العقودو 

 : ت الناشئة ستختص محاكم التجارة بالنظر في النزاعا: " نجد أنها كانت تنص على  5بالرجوع الى مشروع املادة 

، لذا فالرأي الراجح يذهب الى أن ." بين الشركاء في شركة تجارية فيما يتعلق بتأسيسها أو مدتها أو حلها أو تصفيتها -4

ذكرت أن النزاعات بين  57-55من قانون  8انعقاد الاختصاص يكون للمحكمة التجارية خصوصا وأن املادة 

 23.ة إن كان هدف الشركة و موضوعها هو نشاط تجاري املساهمين تظل خاضعة لعقد الشركة خاص

من القانون املحدث للمحاكم التجارية نجد أنها تشترط أن يكون  5من املادة  3إضافة الى ما سبق وحسب البند 

النزاع بين الشركاء في شركة حتى تختص املحكمة التجارية بالبت في هذا النزاع ، أي أنه يتم استبعاد الدعاوى التي 

 24مها الشريك في شركة تجارية ضد آخر أجنبي عنها، باستثناء إذا كان الطرفان تاجران وتعلق النزاع بعمل تجاري يقي

 ( . 5من املادة  2يمكن تضمين هذه الحالة ألاخيرة ضمن البند )

التساؤل الذي قد يثار هنا هو حول مدى اشتراط الصفة التجارية للشريك حتى ينعقد الاختصاص للمحكمة  لكن

 التجارية؟

يذهب بعض الفقه الى أنه يكفي توفر صفة شريك في شركة تجارية لينعقد الاختصاص للمحكمة التجارية بالنظر 

و هو نفس ما ذهبت اليه 25 ، 5من عموم املادة لعدم اشتراط املشرع للصفة التجارية في الشريك كما هو واضح 

حيث يتمسك املستأنف بالدفع بعدم الاختصاص "...  محكمة الاستئناف التجارية بفاس في تعليلها إلحدى قراراتها 

النوعي للمحكمة التجارية بعلة أنه مجرد مستخدم للشركة املستأنف عليها ، وأن دعواه ال تندرج في  إطار الدعاوى 

 .من قانون املحاكم التجارية 5عليها في املادة  املنصوص

يتبين أن صفة املستأنف قد تجاوزت ما تم  53/5/2223لكن حيث بالرجوع إلى النظام ألاساس ي للشركة املؤرخ في 

ادعاؤه من طرفه فهو شريك في الشركة و في نفس الوقت هو املسير الوحيد لها و مادام ألامر بنازلة الحال يتعلق 

محاسبة حول الاختالالت التي عرفتها حسابات الشركة فإن الاختصاص ينعقد ال محالة للمحكمة التجارية بإجراء 

 26. " من قانون املحاكم التجارية 5استنادا على املادة 
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نجد ان موضوع  5من املادة  3ومن الشروط الاخرى التي توجب انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية حسب البند 

النزاع يجب ان يكون مرتبطا بحياة الشركة ، وبذلك ال تختص املحكمة التجارية في النزاعات الناشئة عن العالقات 

الفرنس ي على استبعاد النزاع حول تفويت الاسهم بين  الشخصية بين الشركاء ،وفي هذا الاطار ، فقد استقر القضاء

الشركاء من اختصاص املحاكم التجارية لعدم الارتباط املباشر لهذا التفويت بالعقد الاجتماعي للشركة ، على ان 

مراقبتها عن طريق انتقال الحصص تفويت الحصص وألاسهم متى كان من شأنه التأثير على تسيير الشركة او 

 27. إن الاختصاص يثبت للمحكمة التجارية ألاسهم، فو

الشريك في الشركة ذات املسؤولية " وما قد عشابه هذا املوقف نجد قرارا ملحكمة الاستئناف التجارية بفاس أن 

ليس له حق النجوء رأسا وعن طريق القضاء لنحصول على  5.56من القانون  75املحدودة وطبق مقتضيات املادة 

تعلقة بالشركة املذكورة بل يتعين عليه النجوء لآلليات املنصوص عليها في الظهير املذكور ومنها نصيبه في ألارباح امل

التجاؤه للسيد رئيس املحكمة لتعيين وكيل الدعوة النعقاد الجمعية العامة وتحديد جدول أعمالها، وكذا طلب 

  28."الاطالع على القوائم التركيبية للشركة

يحظر على القضاء التدخل في شؤون الشركة ذات املسؤولية املحدودة من أجل " انه وفي قرار آخر لها  نصت على 

إجراء محاسبة و السماح ألحد الشريكين باإلنفراد بالتسيير، ويبقى أن يندرج ذلك ضمن جدول أعمال الجمعية 

ن املتعلق بالشركات ذات العمومية للشركة بعد الدعوة إليها طبقا ملا يقتضيه القانون ألاساس ي للشركة، وكذا القانو 

  29."املسؤولية املحدودة

لم تشر الى النزاعات التي قد تنشأ بين الشركة وأحد شركائها ، لكن متى تعلق هذا  5وتجدر الاشارة اخيرا الى ان املادة 

 .النزاع بحياة الشركة و وجودها و استمرارها فإن الاختصاص يكون منعقدا للمحكمة التجارية

  التجارية باالصول المتعلقة الدعاوى:  الخامسة الفقرة

النزاعات املتعلقة باألصول " ....من قانون املحاكم التجارية تختص هذه املحاكم النظرفي  5من املادة  5تبعا للبند 

 . .." التجارية

جاري مال ألاصل الت"ت التي تنص على ان .م 75و على خالف االعادة عرف املشرع املغربي ألاصل التجاري في املادة 

 " .منقول معنوي عشمل جميع ألاموال املنقولة املخصصة ملمارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية 

، و املعنوية ...( الاالت التجهيزية ، البضائع)ويتشكل  ألاصل التجاري من مجموعة من العناصر املادية 

و ال يتطلب بالضرورة توافر كل هذه .....(.ع،حق الكراءالزبناء،السمعة التجارية ،إلاسم التجاري،الشعار ،براءت الاخترا)

 . العناصر بل يكفي وجود بعضها حسب نوع التجارة و ظروف إلاستغالل
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وقد قام املشرع املغربي بتجميع العقود املتعلقة بالتصرف في ألاصل التجاري  في القسم الثاني من الكتا  الثاني من 

عقد بيع ألاصل التجاري ،أو تقديمه حصة في شركة ، أو رهنه ، أو التسيير  مدونة التجارة ،وتتمثل هذه العقود في

 .الحر لألصل التجاري 

تثير العديد من التساؤالت حول املقصود  باختصاص   54-55من قانون  5من املادة  5ويالحظ ان صياغة البند 

حاكم الاختصاص في جميع العقود ملاملحاكم التجارية في النزاعات املتعلقة باألصل التجاري ،هل ينعقد لهذه ا

التصرفات التي تنصب على الاصل التجاري؟ام يتحدد هذا إلاختصاص فيما ورد النص عليه من عقود في مدونة و 

 التجارة؟

ال خالف حول ان املحاكم التجارية تختص في النزاعات املتعلقة بالعقود املنصوص عليها في القسم الثاني من الكتا  

ستحدث اجهز قضائية "ت التي تنص على  انه .من م 746نة التجارة ، و ذلك استنادا  إلى املادة الثاني من مدو 

كما ان القضاء املغربي اعتبر كل التصرفات " .متخصصة في النزاعات التي تحدث بين التجار أو لتطبيق هذا القانون 

ا إلاطار نجد مجموعة من القرارات منها  قرار الواردة على ألاصل التجاري  هي من اختصاص املحاكم التجارية،و في هذ

متى  كان الامر يتعلق بفسخ شركة موضوعها اصل تجاري فانه ينعقد اختصاص " ملحكمة الاستئناف  التجارية بفاس 

    30...".املحكمة التجارية

للبت في جميع املشرع قد عقد إلاختصاص للمحاكم التجارية " و في نفس الاطار قضت محكمة إلاستئناف بفاس بان

موجودا  أو ( هذا الاصل التجاري ) سواء كان" وذلك" العقود املتعلقة باألصل التجاري بما فيها بيع و رهن أو تسيير حر

إن كان الطرف املدعي مدنيا  ما دام طلبه انصب  على إبطل عقد بيع أصل تجاري ، مخول " ،بل حتى و" منازعا فيه

 31" كم التجارية وحدها إلاختصاص فيه وينص القانون للمحا

 :كما تختص املحاكم التجارية في النزاعات املتعلقة بحق الكراء ، حيث جاءت بهذا املقتض ى العديد من القرارات منها

ان الاجتهاد القضائي قار على " ...حيث جاء فيه   22-25-2228قرار  محكمة إلاستئناف التجارية بفاس صادر بتاريخ 

و كل نزاع يتعلق  بحق . انهاء عقود كراء املحالت التجارية هي من اختصاص املحاكم التجاريةان النزاعات املتعلقة ب

 32..." الكراء ،الذي ععد عنصر من كعناصر الاصل التجاري ،هو من صميم اختصاص املحاكم التجارية

،هل ينعقد  لكن الاشكال يطرح عندما  يتعلق الامر ببيع الاصل التجاري من اجل تحصيل الديون العمومية

 الاختصاص للمحكمة التجارية أم للمحكمة الادارية؟

املحكمة التجارية هي املختصة نوعيا بالبت في تقدير لزومية بيع الاصل " في هذا الصدد أكد املجلس الاعلى على ان 

  33..."التجاري من عدمه ، وذالك بإحالة صريحة من القانون املكون ملدونة تحصيل  الديون  العمومية
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و عالوة على ما سبق  اختلفت آراء الفقهاء ، و تضاربت الاجتهادات القضائية بشأن اختصاص املحاكم التجارية في 

املتعلق بكراء ألامالك ، وألاماكن املستعملة    5555/25/23موضوع  ألاكرية التجارية املنظمة بمقتض ى ظهير   

ة لقضايا الزيادة في السومة الكرائية الخاضعة ملقتضيات ظهير للتجارة ، أو الصناعة ، أو الحرف و كذلك الامر بالنسب

 :حيث نجد في هذا إلاطار ثالث اتجاهات . 5554يناير  5

 : اتجاه مؤيد الختصاص املحاكم التجارية : أوال

تجاري يرى هذا الاتجه الفقهي ان املحاكم التجارية تختص بكل ما يتعلق باالصل التجاري من نزاعات و منها الكراء ال 

من قانون   5من املادة  5و استدلوا على هذا بكون عبارة الاصول التجارية الواردة في البند  5555املنظم بظهير 

قصر هذه النزاعات  على العقود  املحاكم التجارية، جاءت بدون تحديد وطليقة ، كما ان إرادة املشرع لو اتجهت إلى

باالصول " املتعلقة " بدل " املنصبة"عناصره مسرحا لها الستعمل عبارة التصرفات التي يكون الاصل التجاري بجميع و 

 34. التجارية

 35.  5555كما ان وجود ظهائر خاصة تنظم العمل التجاري ال ععني عدم خضوعها الختصاص املحاكم التجارية كظهير 

بعالقة كرائية بخصوص  املحل  لئن كان الطرفان يرتبطان "و بهذا املعنى جاء قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

و بالتالي تعتبر  23/5/55يجعل املحل يخضع لحماية  ظهير  . ...موضوع النزاع و ان هذه العالقة ينظمها عقد كتابي

 36..."الجهة املعروض عليها النزاع مختصة للنظر فيه طبقا ملقتضيات  قانون احداث املحاكم التجارية

 : اتجاه رافض الختصاص  املحاكم التجارية :ثانيا

يذهب انصار هذا الاتجاه  الى ان املحاكم التجارية غير مختصة بالبت في القضايا املتعلقة بالكراء التجاري ،و سندهم 

م  في ذلك  ما ذهب اليه التشريع الفرنس ي الذي منح الاختصاص بالبت في املنازعات املرتبطة بهذا املوضوع للمحاك

 37. املدنية باعتباره املصدر التاريخي  للتشريع املغربي

وان كان يوجد في نازلة الحال  عقد  الكراء  رابط "و بهذا جاء قرار محكمة الاستئناف التجارية،حيث جاء في حيثياته

راء من بين طرفين تاجرين و ان املحل مخصص لالستعمال التجاري  و انه مما ال شك فيه ان العمل املنصب على ك

ت تحديدها .الن العقود التجارية تولت م. هذا النوع هو عمل تجاري ،الا ان العقد  اي عقد الكراء ليس بعقد تجاري 
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و تعريفها و ليس من بينها  عقد كراء محل معد لالستعمال التجاري ،و بعبارة اخرى ال يخضع عقد الكراء للمادة 

 38...". ت.التجارية كما نظمتها م

 : ه قائل الزدواجية الاختصاص اتجا: ثالثا

يقف اصحا  هذا ألاي موقفا وسطا ،مما ذهب إليه الاتجاهين السابقين ، حيث يؤسس هؤالء انعقاد الاختصاص 

بالنظر  في النزاعات املرتبطة بالكراء التجاري ،لكل من املحكمة التجارية أو املحكمة الابتدائية ،على صفة طرفي النزاع 

فاذا كان الطرفين املكري و املكتري  تاجرين فإن الاختصاص يكون .تجاري بالنسبة لكل واحد منهما، وطبيعة الكراء ال

أما إذا كان املكري غير .منعقدا للمحاكم التجارية ، باعتبارها تختص في الفصل في الدعاوى املتعلقة  بالعقود التجارية

الطرف ما لم يتم الاتفاق بين التاجر و  تدائية هي املختصةتاجر و املكتري تاجر فالعقد هنا مختلط  وتكون املحاكم الاب

39. املدني على اسناد الاختصاص للمحكمة التجارية
 

عقد الكراء املنصب على محل معد للتجارة " و يبدو ان هذا  الاتجاه ، هو الاقر  الى املنطق القانوني ، ما دام  ان 

 40..." لهذا الجانب النجوء الى املحكمة الابتدائية او املحكمة التجاريةعقد مدني بالنسبة ملالك الرقبة ، و بالتالي يبقى 

 : 2االختصاص النوعي خارج إطار المادة : المطلب الثاني 

الفقييييييييرة ) تخيييييييتص املحيييييييياكم التجاريييييييية بمسيييييييياطر صيييييييعوبات املقاوليييييييية  5باإلضيييييييافة الييييييييى الاختصاصيييييييات الييييييييواردة فيييييييي املييييييييادة 

، ( الفقييييييرة الثانييييييية) و كييييييذلك فييييييي ألاميييييير بييييييأداء مبلييييييغ مسييييييبق ميييييين الييييييدين إذا كييييييان الييييييدين ثابتييييييا وغييييييير متنييييييازع فيييييييه  (ألاولييييييى

الفقييييييييييرة ) كمييييييييييا تييييييييييم التنصيييييييييييص علييييييييييى هييييييييييذا الاختصيييييييييياص صييييييييييراحة بالنسييييييييييبة للنزاعييييييييييات املتعلقيييييييييية بامللكييييييييييية الصييييييييييناعية 

 (الثالثة 

 المنازعات المتعلقة بصعوبات المقاولة :االولىالفقرة 

عيييييييييادة  ليييييييييم ييييييييييورد املشيييييييييرع تعرييييييييييف لصيييييييييعوبة املقاوليييييييية و ال تحدييييييييييد املعنيييييييييى املقصيييييييييود بالوقايييييييييية مييييييييين الصيييييييييعوبات كمييييييييا ال

طر  القانونيييييييييية الالزمييييييييية للوقايييييييييية ،ميييييييييا عيييييييييدا معالجييييييييية صيييييييييعوبات املقاولييييييييية  و ان اقيييييييييدمت عليييييييييى تحدييييييييييد آلالييييييييييات و املسيييييييييا

 .ا  الخامس من املدونة املعالجة من هذه الصعوبات،و التي جاءت متفرقة على مستوى مقتضيات الكتو 

ت بانهييييييييييا تلييييييييييك الوقييييييييييائع التييييييييييي .م  536و    535ويمكيييييييييين تعريييييييييييف صييييييييييعوبات املقاوليييييييييية ميييييييييين خييييييييييالل مقتضيييييييييييات املييييييييييادتين 

 .من شانها ان تخل باستمرارية الاستغالل او الاستثمار بهذه املقاولة
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سيييييييييألة اختصييييييييياص هيييييييييذه مييييييييين قيييييييييانون املحييييييييياكم التجاريييييييييية مل 5و كميييييييييا سيييييييييبقت الاشيييييييييارة ليييييييييم يتعيييييييييرض املشيييييييييرع فيييييييييي امليييييييييادة 

ضيييييييييييمن الفصيييييييييييل الثييييييييييياني الخييييييييييياص  55الا انيييييييييييه عييييييييييياد ليييييييييييينص فيييييييييييي امليييييييييييادة .املحييييييييييياكم فيميييييييييييا يتعليييييييييييق  بصيييييييييييعوبات املقاولييييييييييية

ميييييييييييين ق م م ترفييييييييييييع الييييييييييييدعاوى فيمييييييييييييا يتعلييييييييييييق  28اسييييييييييييتثناءا ميييييييييييين احكييييييييييييام الفصييييييييييييل " باالختصيييييييييييياص املحلييييييييييييي علييييييييييييى انييييييييييييه 

الرئيسييييييييييييييييية او املقييييييييييييييير  الاجتميييييييييييييييياعي بصيييييييييييييييعوبات املقاوليييييييييييييييية اليييييييييييييييى املحكميييييييييييييييية التجاريييييييييييييييية التابعيييييييييييييييية لهيييييييييييييييا مؤسسيييييييييييييييية التييييييييييييييياجر 

 ....."للشركة

مييييييع العلييييييم انييييييه ال يمكيييييين الحييييييديث عيييييين الاختصيييييياص املحلييييييي للمحكميييييية التجارييييييية فييييييي موضييييييوع معييييييين الا بعييييييد مييييييا يكييييييون 

 41 .الاختصاص النوعي منعقدا لهذه املحكمة في املوضوع

ت بكيييون مسييياطر الوقايييية . م. مييين ق 5اليييراجح ععليييل عيييدم ذكييير صيييعوبات املقاولييية ضيييمن مقتضييييات امليييادة  اليييرأيالا ان 

املعالجة من صعوبات املقاولة ال تطبق على  جميع املدينين املتوقفين عن دفع ديونهم  املستحقة، و انما تطبق فقط و 

فييييي   5،وبالتييييالي يمكيييين الاعتميييياد علييييى مقتضيييييات م (ت.م  562م )عنييييدما يتعلييييق الاميييير بتيييياجر او حرفييييي او شييييركة تجارييييية 

و فييي فقرتهييا الرابعية للقييول باختصيياص املحيياكم التجاريية فييي موضييوع  صييعوبات املقاولية و التييي تعتبيير ميين فقرتهيا الثانييية ا

قيييرار محكمييية الاسيييتئناف : النظيييام العيييام،و فيييي هيييذا الاطيييار نجيييد مجموعييية مييين القيييرارات التيييي تقضييي ي بميييا تقيييدم مييين بينهيييا

تح مسطرة معالجة  صعوبات املقاولة من تلقاء نفسها اعتبارا لكون املحكمة التجارية لها الحق في ف"...التجارية بفاس 

 42· ..." لكون هاته املسطرة تعتبر من النظام العام الاقتصادي

الى ان يتم احداث محاكم مختصة في النزاعات التي تنشأ "ت ، التي تنص على انه.م  746هذا باالضافة الى نص املادة 

يبت في تلك النزاعات وفق النصوص  -هو املحاكم التجارية طبعا و املقصود -بين التجار او لتطبيق هذا القانون 

 43. من قانون املحاكم التجارية 55هذا باالضافة الى املادة ". التشريعية الجاري بها العمل

تكون املحكمة ، املفتوحة مسطرة املعالجة امامها " ت ،على انه .من م  566عالوة على ما سبق نص املشرع في م 

الا ان هذا النص يطرح اشكاال يتعلق بمدى اختصاص املحكمة ...".في جميع الدعاوى املتصلة بها ،مختصة للنظر 

كالنزاعات املدنية ... لقانونيةالتجارية في الدعاوى املتصلة بمسطرة من مساطر املعالجة ، على الرغم من طبيعتها ا

 النزاعات الاجتماعية؟و 

بتوسيع اختصاص املحكمة التجارية ليشمل كل الدعاوى املتصلة  فبالرغم من ان هذه املادة عامة ،وقد تسمح 

من قانون املحاكم التجارية مثل  5بمسطرة معالجة صعوبات املقاولة ،و ذلك باالعتماد ايضا على مقتضيات املادة 

 685م)د ة مهما كانت طبيعة العقاختصاص هذه الاخيرة في ان تبطل  العقود املبرمة من طرفه املدين في فترة الريب

 (.ت.م

الا انه يتعين مراعاة بعض  الحاالت التي يكون فيها الاختصاص من النظام العام  و يرجع ملحكمة اخرى غير املحكمة 

 .التجارية
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 قضاء التسبيق: الفقرة الثانية 

التسبيق، يقصد بقضاء التسبيق الصالحية املخولة للمحكمة لنحكم ألحد ألاطراف بمبلغ معين من املال على وجه 

وذلك قبل أن تصدر حكمها في املوضوع ، وقد اورد املشرع هذه املقتضيات في الفصل ألاول من القسم الثالث من 

الى محكمة املوضوع  7قانون احداث املحاكم التجارية والخاص باالختصاص النوعي ، مما يؤكد أن تطبيق املادة 

 .ه قاضيا للمستعجالتالتجارية و لم يمنحه لرئيس املحكمة التجارية بصفت

و قد اعتبر ألاستاذ محمد املجدوبي ان هذا املوقف التشريعي نشازا ملا هو مستقر عليه في باقي ألانظمة القضائية 

 .املقارنة من كون قضاء التسبيق نوع من أنواع القضاء الاستعجالي 

على انه ال عشترط عنصر الاستعجال حتى تصدر املحكمة امرا بالتسبيق هذا من  44 وهذا رأي يخالفه بعض الفقه

جهة و من جهة اخرى فإن القضاء الاستعجالي نطاقه محدود باتخاذ التدابير الاجراءات التحفظية أو ارجاع الحالة الى 

 ما كانت عليه لدرء ضرر حال ، ومن جهة ثالثة فان منح اختصاص البت في ألامر

بلغ مسبق من الدين للقضاء الاستعجالي سيؤدي الى توزيع ملف قضية واحدة على جهتين ، جهة القضاء بأداء م

 .الاستعجالي للبت في ألاداء املسبق و جهة قضاء املوضوع في البت في باقي مبلغ الدين 

إذ نجد ان هذه املسطرة  لكن هذا الرأي املدافع عن قضاء التسبيق، ليس له اي تأثير على مستوى الواقع العملي،

تمتاز بطول مدتها وتعقيدها ، لذا فإقبال املتقاضين عليها الستيفاء ديونهم ضعيف جدا ان لم نقل انه منعدم، في 

 .مقابل سلوك املتقاضين ملسطرة ألامر باألداء التي تمتاز بسرعتها و فعاليتها

هو مفهوم قائم نظريا و غائب تطبيقيا، لذا كان من ( ت.م.من قانون ق 7املادة)لذا يمكن القول أن قضاء التسبيق 

 .الاجدر لو أن املشرع حذف هذه املادة لعدم جدواها عمليا و الاكتفاء باملقتضيات املتعلقة بمسطرة ألامر باألداء

 اختصاص المحكمة التجارية بخصوص النزاعات المتعلقة الملكية الصناعية: الفقرة الثالثة 

ى براءات الاختراع و تصاميم تشكل الدوائر املندمجة و الرسوم و النماذج الصناعية  و عالمات هي الحقوق الواردة عل 

الصنع أو التجارة أو الخدمة  و الاسم التجاري  و البيانات  الجغرافية  و تسميات املنشاة  و هي قد تشكل أهم عنصر 

نظامه القانوني الخاص  إال أنها جميعا تقبل  في ألاصل التجاري كما هو الشأن للمصانع  و لكل حق من هذه الحقوق 

التصرف فيها مستقلة عن باقي عناصر ألاصل التجاري ألاخرى  و في حالة إجراء تصرف قانوني عليها ضمن ألاصل 

التجاري   فيجب  النص على ذلك في العقد مع تسجيل ذلك التصرف في السجل الخاص بالحق محل التصرف 

 . كية الصناعية والتجارية املمسوك من قبل مكتب املل

و في إطار الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية .  57.57و قد نظم املشرع املغربي امللكية الصناعية في القانون  رقم

انقسم الفقه حول مدى اختصاص هذه ألاخيرة للبث في املنازعات املتعلقة بامللكية الصناعية  بين توجه يقول 
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باختصاص املحاكم التجارية في هذا النوع من القضايا كمبدأ عام   و ال عستثنى منها سوى تلك العالمات التي تكون في 

يرى توجه  آخر أن بعض النزاعات في حين .ملكية شخص ذاتي غير تاجر أو بعض الجمعيات  التي ال تهدف إلى الربح

نظرا لطبيعتها تعد من اختصاص املحاكم الابتدائية رغم اكتسا  ألاطراف الصفة التجارية  و من بين تلك النزاعات  و 

من قانون املحاكم  5زا قوله  بان املشرع  لم عشر إليها في املادة نزاعات امللكية الصناعية  املتعلقة بالعالمات  معز 

 .التجارية 

جعل   املتعلق بامللكية الصناعية في مسالة الاختصاص بشقيه النوعي و املحلي  حيث 57.57و قد حسم القانون رقم 

املحاكم التجارية وحدها املختصة للبث في املنازعات املترتبة عن تطبيق هذا القانون  باستثناء القرارات إلادارية 

يكون " و التي تنص على انه . منه بالنسبة لالختصاص النوعي  55املنصوص عليها فيه   و ذلك من خالل املادة 

نازعات املترتبة عن تطبيق هذا القانون باستثناء القرارات إلادارية للمحاكم التجارية وحدها الاختصاص للبث في امل

 ".املنصوص عليها فيه 

السيييييييييالفة اليييييييييذكر  ومنهيييييييييا  55و هيييييييييذا ميييييييييا جييييييييياء فيييييييييي مجموعييييييييية مييييييييين القيييييييييرارات القضيييييييييائية التيييييييييي تطبيييييييييق مقتضييييييييييات امليييييييييادة 

انيييييييييه ال خيييييييييالف "ه اليييييييييذي جييييييييياء فيييييييييي حيثياتييييييييي  225/2254مليييييييييف عيييييييييدد . 55/2/2254الصيييييييييادر بتييييييييياريخ   274القيييييييييرار رقيييييييييم  

 57-57فيييييييييييي أن للمحييييييييييياكم التجاريييييييييييية وحيييييييييييدها الاختصييييييييييياص للبيييييييييييث فيييييييييييي املنازعيييييييييييات املترتبييييييييييية عييييييييييين تطبييييييييييييق القيييييييييييانون رقيييييييييييم

 45...."املتعلق بحماية امللكية الصناعية باستثناء القرارات إلادارية املنصوص عليها
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 إشكاليات تنازع االختصاص النوعي بعض : المبحث الثاني

يترتب أحيانا عن تعدد املحاكم واستقالل كل نوع منها بالبت في طائفة من النزاعات، وكذا تعدد درجات هذه املحاكم 

يكون "الذي ينص  من ق م م 422صدور أحكام متناقضة تشكل تنازعا لالختصاص وفق مفهومه املبين في الفصل 

هناك مجال لتنازع الاختصاص إذا أصدر عن عدة محاكم في نزاع واحد، قرارات غير قابلة للطعن صرحت 

 ".باختصاصها أو عدم اختصاصها فيه

 :وتعود أسبا  تنازع الاختصاص إلى عدة اعتبارات على ا لخصوص

، وخصوصا أن الجهات القضائية باملغر  وجود قصور بشأن نظرية الاختصاص، التي تنطوي على كثير من التضار 

ال تنضوي تحت لواء محكمة واحدة غير محكمة النقض مع العلم أن الحكم في الاختصاص النوعي ال يتصور رفعه إلى 

 .محكمة النقض

واعتماد املشرع املغربي، في قانون املحاكم إلادارية وكذا في قانون املحاكم التجارية معيار التحديد العصري 

 .والغموض الذي يكتنف هذه املواد( ق م إدارية 55و 5و 8واملواد ( )ق م ت 5املادة )تصاص النوعي لالخ

 :وبناء عليه سنقسم هذا املبحث إلى ما يلي

م التجارية وباقي المحاكم عض مظاهر تنازع االختصاص بين المحاكب: المطلب األول
 األخرى

 لنظام العام الدفع بعدم االختصاص وعالقته با: المطلب الثاني

  



 بعض مظاهر تنازع االختصاص بين المحاكم التجارية وباقي المحاكم األخرى: المطلب األول

يكييييون  بعييييد دخييييول تجربيييية القضيييياء املتخصييييص، التييييي تجسييييدت فييييي أحييييداث كييييل املحيييياكم إلادارييييية ثييييم املحيييياكم التجارييييية،

املشيييرع قيييد أضييياف لبنييية جدييييدة فيييي مسيييار تيييدعيم الهيييرم القضيييائي بميييا يضيييمن الرفيييع مييين جيييودة ألاحكيييام القضيييائية التيييي 

 .يحققها التخصص في بعض أنواع القضايا

 .وإذا كان ألامر السابق قد حقق عدة أهداف، فإنه باملقابل أثار تنازعا لالختصاص بين مختلف الجهات القضائية

 .التنازع بين املحاكم التجارية واملحاكم العادية، ثم بين املحاكم التجارية وإلاداريةوقد تجسد هذا 

 46مظاهر تنازع االختصاص بين المحاكم االبتدائية والتجارية بعض :الفقرة األولى

 دعاوى ألاكرية التجارية: أوال

وقد أثير التساؤل بعد إحداث  ،5555ماي  23لقد نظم املشرع املغربي موضوع ألاكرية التجارية بمقتض ى ظهير 

في الدعوى والنزاعات الناشئة بمناسبة  تاملحاكم التجارية حول ما إذا كانت هذه املحاكم يرجع لها اختصاص الب

 .للصنحتطبيق هذا الظهير، أم أن الاختصاص يبقى للمحكمة الابتدائية ورئيسها بصفقته قاضيا 

 :الث اتجاهاتإلى ث ةوقد تفرق املهتمين بدراسة هذه النقط

ألاول يرى أن املحاكم التجارية ليست مختصة بالبث في هذه الدعوى والثاني يرى أن املحاكم التجارية مختصة بالبث 

ونزاعات ألاصول التجارية " العقود التجارية"من ق ت التي تتحدث عن  5في هذه الدعوى اعتمادا على الفصل 

فتارة يكون الاختصاص للمحاكم التجارية، وتارة يكون الاختصاص  والثالث يرى أن هناك ازدواجية في الاختصاص،

 .للمحاكم الابتدائية

 .وقد سبق إلاشارة لهذا املوضوع بالتفصيل في الفقرة الخامسة من املطلب ألاول من املبحث ألاول 

لنزاعات املتعلقة ، إذ أصبحت ا 2225الى أن القضاء حسم النقاش في هذه املسألة منذ سنة ايضا  كما تجدر الاشارة 

 .باألكرية التجارية من اختصاص املحكمة التجارية بغض النظر عن صفة أطراف الدعوى 
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 ارب الاجتهاد بين املحاكم الابتدائية والتجارية بشأن الاختصاص في توجيه إلانذارات العقاريةضت: ثانيا

ر  الاجتهييادات القضييائية فيمييا يرجييع لتحديييد ضيياترتييب عيين إحييداث املحيياكم التجارييية بيياملغر  مييا كييان متوقعييا أال وهييو ت

ارات العقاريية، وأحيانيا اضيطرا  اجتهياد نفيس املحكمية فيميا يرجيع للقيول باختصاصيها ذاملحكمة املختصة لتوجييه إلاني

 .أو بعدمه بشأن هذه النقطة 

 :أ ـ الاتجاه القائل باختصاص املحاكم الابتدائية

فييييي طلبييييات توجيييييه إلانييييذارات  تال زالييييوا ععتبييييرون أنفسييييهم مختصييييين بالبييييإن بعييييض السييييادة رؤسيييياء املحيييياكم الابتدائييييية 

ا يرجييع مييالعقارييية، كمييا كييان عليييه ألاميير ميين قبييل وكييأن إحييداث املحيياكم التجارييية لييم يكيين لييه تييأثير علييى اختصاصييهم في

تصاصيييهم ا يصيييدرون ألامييير بقبيييول الطليييب ال عشييييرون إليييى مسيييألة الاختصييياص وال ععلليييون اخملهيييذه املسيييألة، وهيييم عنيييد

لييييفهم مييين خيييالل قيييراراتهم، أن اعتبيييار الاختصييياص  –باسيييتبعاد اختصييياص رؤسييياء املحييياكم التجاريييية صيييراحة أو ضيييمنا 

 .مسند إليهم ناجم عن اختيار واقتناع واجتهاد، بعد مساءلة نصوص وتأويل قوانين، 

اري عمييييال بمقتضيييييات أصييييبح بعييييض رؤسيييياء املحيييياكم يصييييرون علييييى أن يقييييدم إليييييهم شخصيييييا طلييييب توجيييييه إلانييييذار العقيييي

في كل مقال عستهدف  ترؤساء املحاكم الابتدائية يختصون وحدهم بالب"من م م م  الذي ينص على أن  538الفصل 

 ".أو توجيه إنذار"الحصول على أمر بإثبات حال 

 :ب ـ الاتجاه القائل باختصاص املحاكم التجارية

املحيييييدث للمحييييياكم التجاريييييية بييييياملغر  حييييييز  54 – 55قيييييانون املكيييييون ملدونييييية وكيييييذا ال 55 – 55بعيييييد دخيييييول القيييييانون رقيييييم 

فيييييي طلبيييييات توجييييييه إلانيييييذارات العقاريييييية معللييييية  تالتطبييييييق صيييييرحت بعيييييض املصيييييالح الابتدائيييييية بعيييييدم اختصاصيييييها بالبييييي

حيييث تبييين ميين املرفقييات أن ألامييير يتعلييق بعقييد قييرض يكتسيي ي الصييبغة التجارييية ويعييود الاختصييياص "ييي :قضيياءها بمييا يلييي

 .املحكمة التجاريةبشأنه إلى 

وليست بعض املحاكم الابتدائية هي التي نصت وحدها هذا املنحى بل أن بعيض املحياكم التجاريية سيايرت هيذا الاتجياه 

معتبييرة الاختصيياص يرجييع فييي هييذه املسييألة إلييى املحيياكم التجارييية معتمييدة فييي ذلييك علييى معييايير مختلفيية حسييب القييرارات 

العقد وتارة على مقياس نوعية املعاملية  يا طرفهمعيار صفة التاجر التي يتصف ب التي أصدرتها، وقد اعتمدت تارة على

 .والعقد الرابط بين الطرفيين

وحيييث أن الاختصييياص فييي ألاصيييل ععييود للمحكمييية التجارييية عليييى "يييي :وهكييذا نجيييد فييي قيييرار أصييدرته محكمييية تجارييية ميييا يلييي

  47.اعتبار أن طرفي النزاع تاجران
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فيي حيين أن نفيس املحكمية التيي أصيدرت هيذا القيرار تراجعيت عيين ألاخيذ باملعييار اليذي بنيت علييه قضياءها فيي بدايية ألاميير 

وحيييث أن املحيياكم التجارييية :"واسييتبدلته باملعيييار املسييتمد ميين نوعيييه العقييد، وهكييذا جيياء فييي قييرار لهييذه املحكميية مييا يلييي

ألاولى بالنزاعات املتعلقة بالعقود التجارية، ومنها العقود البنكية من الفقرة  5مختصة نوعيا وحسب مقتضيات املادة 

 ".بعض النظر عن صفة املتعاقد آلاخر، سواء كان تاجرا أم ال

ج ـــــــــــــ الاجتهـــاد القائـــل بازدواجيـــة الاختصـــاص وتااعقـــاده تـــارم لالحجلـــة الابتدائيـــة وتـــارم لالحجلـــة التجاريـــة   ـــ  

 :ألا وال

بيييأن الاختصييياص فيييي توجييييه إلانيييذارات العقاريييية ينعقيييد تيييارة للمحكمييية الابتدائيييية وتيييارة  ذهبيييت بعيييض املحييياكم إليييى القيييول 

مسيتمد ميين  الثيانيين، ألاول، مسيتند مين صيفة ألاطيراف و للمحكمية التجاريية معتميدة فيي ذليك عليى أحيد املعييارين آلاتيي

 تاريخ إبرام عقد القرض املضمون برهن 

محكمييييية تجاريييييية قيييييرارا فيييييي اتجييييياه ازدواجيييييية الاختصييييياص معللييييية قرارهيييييا بميييييا  وهكيييييذا وارتكيييييازا عليييييى املعييييييار ألاول أصيييييدرت

وحيث يتبين من خالل فحص لوثائق املرفقة باملقال أن أحد ألاطراف ال ععتبر تاجرا وبالتالي يبقى الاختصياص غيير :"يلي

كم التجاريييييية مييييين القيييييانون املحيييييدث للمحيييييا 22منعقيييييد لهيييييذه املحكمييييية ولرئيسيييييها وهيييييو يبيييييت فيييييي إطيييييار مقتضييييييات الفصيييييل 

 ".في ق م م وبمفهوم املخالفة فإن املحكمة التجارية تعتبر نفسها مختصة إذا كان الطرفان تاجران 538والفصل 

وارتكيازا علييى املعيييار الثيياني يكييون توجييه إلانييذار العقيياري ميين اختصيياص املحكميية التجاريية كلمييا كييان الطلييب مرتكييزا علييى  

خييول مدونيية التجييارة حيييز التطبيييق فييي حييين يبقييى املوضييوع ميين اختصيياص عقييد قييرض مضييمون بييرهن تييم إبرامييه بعييد د

 .املحاكم الابتدائية كلما كان الطلب مرتكزا على عقد تم إبرامه قبل دخول مدونة التجارة حيز التنفيذ

والحسييم فييي هييذه إلاشييكالية التييي يبقييى ميين اختصيياص املشييرع الييذي كانييت لييه إرادة معينيية عنييد وضييع النصييوص ويتييوفر 

 . 48دراسات وأعمال إعدادية غنية تمكنه من التدخل لسد الفراغ وحسم النزاع على

 مظاهر تنازع االختصاص بين المحاكم التجارية واإلدارية بعض : الفقرة الثانية

 اختصاص املحاكم التجارية في نزاعات التدبير املفوض: أوال

، تبقى  املحاكم التجارية بدورها 49إلى جانب مجال اختصاص جهة القضاء إلاداري في نزاعات عقد التدبير املفوض

 .مختصة في بعض املنازعات املرتبطة بالعقد املذكور 

وهكذا فقد يكون املوقف ذي طبيعة تجارية أو صناعية، ويبقى النزاع الحاصل بين الجهة املفوض لها واملستفيد من 

اع خاضعا للمحاكم إلادارية، وقد يخضع عكس ذلك الختصاص من املحاكم التجارية في حالة ما إذا انعدمت القط

                                                           
 .51إلى  27ـ نور الدين الجزولي، مرجع السابق، ص   48
 .024 – 020، ص مرجع سابق جام،ـ أسيا الح  49



شروط اختصاص جهة القضاء إلاداري طبقا للمعايير املتحدث عنها أعاله، وهذا ألامر يظل منسجما مع مقتضيات 

 .كم التجاريةاحدث للمحاملادة الخامسة من القانون امل

 :ما يلي 26/2/2222ر اعتبرت املحكمة التجارية بالرباط في حكم لها صادر بتاريخ وفي هذا إلاطا

حيث أنه خالفا ملا ذهبت إليه املدعى عليها التي أثارت دفعا مفاده أنه ال عالقة لها بالعقد املبرم بين الوكالة املستقلة "

 – 25 – 53صة اتفاقية التدبير املفوض املبرم بتاريخ لتوزيع املاء والكهرباء واملدعية، فإنه بالرجوع إلى وثائق امللف وخا

منه، فإن جميع الالتزامات املتعاقد بشأنها من طرف الوكالة تجاه ألاغيار، والتي أبرمت  24، وخاصة الفصل 5558

ف طبقا للتنظيم الجاري بها العمل يمكن الاحتجاج بها اتجاه املدعى عليها، فضال على أنه بالرجوع إلى وثائق املل

والرسائل املتبادلة بين الطرفين، يتبين أن هذه ألاخيرة التي كانت مكلفة بإتمام ألاشغال مما تبقى معه صفتها ثابتة في 

 ".امللف

ومن خالل ما سبق يتضح أن نزاعات التدبير املفوض تبقى متراوحة بين اختصاص املحاكم التجارية واملحاكم 

بحث عن معايير واضحة لتوزيع الاختصاص بين الجهتين بما يضمن اختصار إلادارية، لذا يبدو من ألاهمية بمكان ال

إلاجراءات والتأثير إيجابا على حسن سير العدالة، خصوصا أمام تزايد حاجة الدولة ومؤسساتها إلى تسيير مجموعة 

 .50من املرافق العامة عن طريق عقود التدبير املفوض
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 اختصاص املحجلة التجارية وإلادارية في نزاعات عقود الاشتراك في الهاتف :ثانيا

عائية التي تخضع ألحكام القانون الخاص، وتخرج تبعا ذإذا كان ألاصل أن عقود الاشتراك في الهاتف من العقود الا 

لة قابلة صرات إدارية منفلذلك منازعته من نطاق والية املحاكم إلادارية فإن ألامر على خالف ذلك إذا ما تعلق بقرا

أو إذا استعملت إلادارة وسيلة من وسائل القانون العام في استخالص مستحقاتها، حيث يدخل . للطعن باإللغاء

 .النزاع هنا في صميم الاختصاص إلاداري 

 :أ ـ اختصاص املحجلة التجارية

استقر قضاء الغرفة إلادارية باملجلس ألاعلى على اعتبار الاشتراك في الهاتف من عقود إلاذعان التي تخضع  لقد

 .والية القضاء إلاداري  نألحكام القانون الخاص، وخلص بالتالي إلى املنازعات ذات الصلة بما تخرج ع

فيه أن عقد الاشتراك في الهاتف ال ععتبر ، اعتبرت 2225 – 23 – 55ففي قرار للغرفة السالفة الذكر صدر بتاريخ 

عقدا إداريا، بل من عقود إلاذعان التي تحكمها قواعد القانون الخاص والتي تخرج عن الاختصاص النوعي للمحاكم 

 :إلادارية، وقد ورد في هذا القرار ما يلي

ستأنف عليه هو عقد اشتراك حيث أنه من الواضح أن العقد الذي يربط بين املستأنفة شركة اتصاالت املغر  وامل"

في الهاتف، وإن هذه العقود تعتبر من عقود إلاذعان التي وإن كان املتعاقد فيها ملزما بالخضوع للشروط واملقتضيات 

ن ألامر يتعلق بشروط غير مألوفة في العقود الخاصة، ولكن شروط أملتها أالتي يتضمنها العقد، فإن ذلك ال ععني 

لتي ال يكون فيها أي خيار للطرف املتعاقد سوى إلاذعان للشروط التي يمليها املرفق املتعاقد طبيعة عقود إلاذعان ا

معه إن أراد فعال التعاقد، ومع ذلك فإن هذه العقود ال تعتبر عقود إدارية حتى مع افتراض أن شركة اتصاالت املغر  

عام وإنما ال تزال تمارس سلطات القانون العام قد حلت محل املكتب الوطني للبريد، وإن مهامها ترتبط بتسيير مرفق 

 .51"25/28/55وتصدرا وأمرا بالتحميل في إطار ظهير 

وانطالقا من حيثيات القرار املذكور نخلص إلى أن النزاعات املرتبطة بعقود الاشتراك في الهاتف تخرج كأصل عام عن 

 .     هي املحاكم التجارية نطاق والية املحاكم إلادارية، وتبقى الجهة املؤهلة للنظر فيها

 :ب ـ اختصاص القضاء إلاداري 

لقد دأ  موقف القضاء إلاداري املغربي على إسناد الاختصاص للمحاكم إلادارية فيما يتعلق بمنازعات عقد الاشتراك 

ل إلادارة ل قابل للطعن فيه عن طريق إلالغاء، أو حالة استعماصفي الهاتف ، وذلك كلما تعلق ألامر بقرار إداري منف

 .لوسيلة من وسائل القانون العام في إجراءات استخالص مستحقاتها
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، اعتبرت فيه أن املحاكم إلادارية تبقى مختصة 28/25/2222وهكذا ففي قرار للغرفة إلادارية باملجلس ألاعلى بتاريخ 

ن وسائل القانون العام في في منازعات عقد الاشتراك في الهاتف في حالة لجوء إلادارة إلى استعمال وسيلة م تللب

 :تحميل ديونها، ومما ورد في القرار السالف الذكر ما يلي

لكن حيث إن عقد الاشتراك في الهاتف على غرار عقود الاشتراك في املاء والكهرباء وإن كانت تعتبر عقود إذعان فإن "

ا ألحكام القانون الخاص، إال أنه في هذه الطبيعة ال تنفي عنها صبغة العقد الخاص الذي يخضع الطرفين في عالقتهم

مسطرة التحصيل ى لوضعية الحالية للنزاع فإن إلادارة قد استعملت وسيلة من وسائل القانون العام عندما لجأت الا

في طلبات إلغاء ألاوامر  تالتي تتعلق بالديون الثابتة واملستحقة مما ععطي الاختصاص للمحاكم إلادارية للب

 .52"52 – 35قانون بالتحصيل في نطاق 

وهكذا فإن القضاء إلاداري املغربي حاول التأسيس ملعايير واضحة بشأن اختصاصه في النزاعات املرتبطة بعقود 

لما تعلق ألامر بقرار إداري منفصل قابل للطعن باإللغاء كالاشتراك في الهاتف، فجعل تلك املنازعة من اختصاصه 

ي حالة لجوء إلادارة إلى استعمال وسائل القانون العام في استخالص بسبب التجاوز في استعمال السلطة، أو ف

مستحقاتها، أما خارج ما تبين الحالتين فإن النزاع يدخل في والية الاختصاص القضائي للمحاكم التجارية ما دام أن 

 .املشرع في مدونة التجارة اعتبر صراحة أن تلك العقود هي عقود تجارية

 53ت.م.إشكالية المادة التاسعة من ق :ثالثةالفقرة ال

إن إلاشكال في هذه املادة يطرح بخصوص املقصود بالجانب املدني هل املقصود به الطلبات املرتبطة أو الطلبات 

 العارضة أو أطرافا مدنية في النزاع؟

ء من القاعدة ت استثنا.م .من ق 5كما نتساءل في هذا السياق أيضا هل ععتبر هذا املقتض ى املضمن في املادة 

تختص املحكمة بالنظر في جميع "من قانون املسطرة املدنية؟ هذا الفعل ألاخير ينص  55املنصوص عليها في الفصل 

، مما ععني وفق مفهوم املخالفة "الطلبات املقابلة، أو طلبات املقاصة التي تدخل بنوعها أو قيمتها في حدود اختصاصها

طلبات املقابلة، أو طلبات املقاصة إذا خرجت عن حدود اختصاصها النوعي وإذا في ال تأنه ال يجوز للمحكمة أن تب

ما اعتبرنا أن هذا املقتض ى ال يهم املحاكم التجارية، فإن ذلك سوف عشكل تقييدا ملحكمة الوالية العامة التي هي 

 .يحدثاملحكمة الابتدائية وتوسيعا الختصاص املحكمة، التجارية بينما العكس هو الذي يجب أن 

الذي  552/58/6في امللف  5/55/58بتاريخ  432/58وقد ذهبت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرارها، رقم  

حيث إنه من الثابت من خالل الوثائق أن كال من املدينة ألاصلية والبنك تاجرين، وأن النزاع القائم بينها "جاء فيه 

كان شخصين مدنيين إال أنهما كفال شركة تاجرة بمناسبة عملها التجاري  بسبب معامالتها التجارية، وإن الكفيلين وإن
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ويكون التزامها تجاه البنك متفرعا عن الالتزام ألاصلي الش يء الذي يبقى معه الاختصاص منعقدا للمحاكم التجارية 

 .54"للنظر في مجموع النزاع حتما ولو كان أحد ألاطراف أشخاص مدنيين

بعبارة . ت يكون قليل ألاهمية ال يرقى ألهمية الطلب التجاري ألاصلي.م.من ق 5ردته املادة فالجانب املدني الذي أو 

الطلب ألاساس ي ذا طبيعة تجارية وأن الطلب املدني مجرد  أخرى فاملحكمة التجارية يجب أن تبحث وتتأكد من كون 

 .فرع وذلك تطبيقا لقاعدة أن قا  ي ألاصل هو قا  ي الفرع

 الدفع بعدم االختصاص النوعي وعالقته بالنظام العام :المطلب الثاني

 الدفع بعدم االختصاص النوعي: الفقرة األولى
 .للنظر في النزاع املطروح أمامها نوعيايقصد بالدفع بعدم الاختصاص هنا التمسك بعدم اختصاص املحكمة  

 :من قانون املسطرة املدنية نستنتج منها ما يلي 56وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل

أن يتمسك بالدفع بعدم الاختصاص  -وهو املدعى عليه في الدعوى غالبا –أنه يجب على املتقا  ي صاحب املصنحة 

ل كل دفع أو دفاع آخر في الشكل أو في الجوهر، كما أنه ال يمكن أن يتمسك بالدفع بعدم الاختصاص بالنوعي ق

محكمة الدرجة الثانية، أي محكمة الاستئناف إال بالنسبة لألحكام الغيابية، ويمكن في الدرجة ألاولى النوعي أمام 

 .55"وحده أن يثير الدفع بعدم الاختصاص النوعي دون أن يكون ملزما به

وإنما تتعلق  الحق،ألصل فالدفع بعدم الاختصاص النوعي من الدفوع الشكلية أو إلاجرائية، وهي الدفوع التي تتعرض 

بالطعن في صحة إجراءات الالتجاء إلى القضاء وشروط إقامة الدعوى وبهذا تتميز عن الدفوع املوضوعية التي تنصب 

ال يترتب على الحكم الصادر بقبول الدفع  ذان ينكر الخصم وجوده أو يزعم انقضاءه، لأعلى ذات الحق املدعى فيه ك

باإلضافة إلى أن . املحكمة التي أصدرته مترتب عليه فقط انقضاء الدعوى أماالشكلي إنهاء النزاع املوضوعي وإنما ي

استئناف الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي ال يطرح على محكمة الدرجة الثانية إال الخصومة في الدفع، بحيث ال 

القضية إلى محكمة يجوز لهذه ألاخيرة التطرق بموضوع النزاع، فإن هي ألغت الحكم املستأنف وجب عليها إعادة 

عتبر استئناف يو .  56ل في املوضوع وبهذا ال تفوت درجة من درجات التقا  ي على الخصمصالدرجة ألاولى املختصة لتف

لدى محكمة الاستئناف التجارية خصوصية تميزها عن الاستئناف الخاص بعدم الاختصاص الحكم املتعلق بالدفع 

إ عستأنف القرار املتعلق باالختصاص .م.من ق 54دارية، فحسب م بالدفع بعدم الاختصاص بالنسبة للمحاكم الا 

 . النوعي أمام محكمة النقض
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جميع أطراف الدعوى إثارة هذا الدفع، مع العلم بأنه ال يحق للمدعي إثارة هذا الدفع إال إذا كان الاختصاص لويحق 

فإنه ععتبر موافق على عرض نزاعه أمام  الذي يتمسك به متعلقا بالنظام العام، أما عندما ال يكون ألامر كذلك،

ثم إن النيابة العامة تملك أيضا إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي سواء . املحكمة التجارية ما دام قدم املقال إليها

بالنظام العام، أما إذا لم يكن ألامر كذلك فإنها ال  أو منظما، لكن هذا فقط متى كان ألامر يتعلق كانت طرفا أصليا

 . 57تملك حق إثارة هذا الدفع إال إذا كانت طرفا أصليا

 اإلحالة بعد التصريح بعدم االختصاص: الفقرة الثانية
يقصد باإلحالة ذلك ألاثر الذي يترتب على الحكم الاختصاص النوعي بحيث على املحكمة التي تعلن عدم اختصاصها 

 .58أن تحيل ملف النازلة على املحكمة املختصة

ومن الواضح أن حالة النزاع عند الحكم بعدم الاختصاص من محكمة إلى محكمة أخرى من نفس النوع تكون 

 .مقبوضة، من محكمة إلاحالة وتأخذ بها

لكن الصعوبة تكمن حينما تقع إلاحالة من محكمة عادية أو مختصة إلى محكمة إدارية والعكس أيضا، بحيث ال 

ال عسلط قضاء على قضاء إال إذا "بولها النعدام النص، وتأسيسا على قاعدة تستجيب أغلب جهات إلاحالة، إلى ق

 ".كان أعلى منه

، الذي فيه إنكار للعدالة ومساس بمبدأ حق النجوء إلى القضاء الذي هو مبدأ 59وهو ما يزيد من حاالت التنازع السلبي

 .60ن ودعامة الاستقراردستوري، وزعزة ثقة املتقاضين في العدالة التي هي أساس امللك والعمرا

إذا قبل الدفع بعدم الاختصاص، رفع "... من قانون املسطرة املدنية على أنه  56وقد نص املشرع املغربي في الفصل 

 ، كما جاء في املادة الثامنة من قانون "امللف إلى املحكمة املختصة، التي تكون إلاحالة عليها بقوة القانون وبدون صائر

محكمة الاستئناف التجارية في الاختصاص أحالت امللف تلقائيا على املحكمة  إذا بتت"ارية أنه إحداث املحاكم التج

 .61املختصة
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واملستفاد من النص السالف الذكر، هو أن املحكمة في حالة تصريحها بعدم اختصاصها تلقائيا أو استجابة للدفع 

دون بو  62إلى املحكمة املختصة بقوة القانون  املتمسك به من طرف أحد الخصوم يجب عليها أن تحيل ملف القضية

 .صائر

وتطبيقا لهذا املقتض ى قد درجت معظم املحاكم الابتدائية على إحالة القضايا املحكوم فيها بعدم اختصاصها إلى 

 .املحاكم املختصة، سواء كانت محاكم إدارية أو تجارية

ه الاختصاص النوعي بصفة تلقائية، وأحالت بعد ذلك وتأكيدا لهذا الاتجاه صدر حكم عن ابتدائية مراكش، أثارت في

لنظام نوعي للمحاكم إلادارية يتعلق باحيث أن الاختصاص ال" :امللف على  املحكمة املختصة، ومما ورد فيه ما يلي

وإحالة  من قانون السالف الذكر، الش يء الذي يتعين معه التصريح بعدم الاختصاص النوعي، 52العام في املادة 

 ”.صائرة بمراكش بدون يامللف على املحكمة إلادار 

وخالفا ملا درجت عليه مختلف املحاكم الابتدائية، فقد اتجهت أغلب املحاكم إلادارية إلى رفض إلاحاالت الصادرة عن 

 .باقي املحاكم بعلة افتقار هذا إلاجراء للسند القانوني

، فقد ارتبط جانب من إلاشكال املثار أمام املحاكم التجارية، بما أما بخصوص موقف املحاكم التجارية من إلاحالة

قاصر على محاكم الاستئناف التجارية أم أن  55 – 54من القانون رقم  863إذا كانت إلاحالة املنصوص عليها في املادة 

م الصادر ألامر ينطبق كذلك حتى على املصالح التجارية، ومن جانب آخر طرح التساؤل عن مدى إلزامية الحك

 .باإلحالة للمحكمة املحال عليها

والذي عستشف من الفقرة الخامسة من املادة الثامنة من القانون املحدث للمحاكم التجارية أن املشرع أوجب على 

على املحكمة املختصة، بيد أن إلاشكال الذي يثار بخصوص  املحكمة كلما بتت في الاختصاص، أن تحيل امللف تلقائيا

املقتض ى، هل هي فقط محاكم الاستئناف التجارية،  بهذا املقتض ى بهذا يتعلق أساسا بمعرفة املخاطب هذه النقطة

 أم أن ألامر عشمل حتى املحاكم التجارية؟

ن ضمان حسن سير العدالة، أوفي محاولة لإلجابة على إلاشكال السابق، اعتبر ألاستاذ محمد املجدوبي إلادريس ي، 

ععطي الحق للمحكمة التجارية إلحالة ملف القضية، على الجهة املختصة عند  والحفاظ على حقوق ألاطراف

 . 64التصريح بعدم الاختصاص حتما في غيا  نص صريح يقض ي بذلك

إلاحالة مجرد إجراء والئي ال يقض ي ورود نص صريح يجيزه وأن نية املشرع لم يذهب "موضحا في هذا الصدد، أن 

حكمة التجارية، وتخصيص محكمة الاستئناف بها، فرغبة املشرع في التبسيط بتاتا إلى نزع هذه الصالحية عن امل

                                                           
  20مرجع سابق ، ص ،  ـ أسيا الحجام   62
إذا بتت محكمة االستئناف التجارية في االختصاص أحالت الملف تلقائيا على "تنص  15 – 52من القانون رقم  1ـ المادة   63

 ".المحكمة المختصة
 .57ـ أسيا الحجام، مرجع سابق، ص   64



في الدفع بعدم الاختصاص انعكس على صيانة النص بحيث أتى مختصرا مقتضبا مجتنبا للتكرار،  توإلاسراع الب

 .يرة املسطرةتو  مسايرا لسياق و

قتضيات املادة الثامنة، من القانون املحدث وخالفا لهذا التوجه استند ألاستاذ املحجوبي إلادريس ي على وضوح م

: للمحاتكم التجارية، للقول باختصار إلاحالة على محكمة الاستئناف التجارية، ومما جاء في معرض قوله نذكر ما يلي

إال أننا نتشبث بتطبيق القانون، وخاصة عندما تخاطب املحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها وال تطبقه، بالرغم من "... 

املساس بمبدأ استقالل السلط،   تموحه الذي ال يحتاج ألي تأويل، إذا ما استعملت قواعد تفسيره في محلها، والا وض

 .65"وأصبح القا  ي يحل محل املشرع، ألن الجتهاده حدودا

 عالقة الدفع بعدم االختصاص بالنظام العام: الفقرة الثالثة
نقطة تحول في وقف املشرع املغربي من ربطه للدفع بعدم الاختصاص النوعي بفكرة النظام  5573لقد شكلت سنة 

فذهب الفريق ألاول، متأثرا بالفكرة السائدة في ظل القانون إلى . العام، فانقسم الفقه املغربي جراء ذلك إلى فريقين

من قانون املسطرة  56سك الفريق الثاني بمقتضيات املادة في حين يتم( أ)أن الاختصاص النوعي من النظام العام 

 (. )املدنية للقول بعدم الاختصاص النوعي بالنظام العام 

 أ ـ الاتجاه القائل يتعاق الاختصاص النوعي بالنظام العام

ذلك على م ععتبر الاختصاص النوعي من النظام العام و .م.من ق 56يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى القول بأن الفصل 

أساس أن الفقرة الثانية من الفصل املذكور ال تعني سوى إمكانية إثارة الدفع بعدم الاختصاص املكاني في طور 

الاستئناف وبالنسبة لألحكام الغيابية وبعيدا جدا أن تؤول على أنها تعني، مسألة الدفع بعدم الاختصاص النوعي، 

 .وأرادت بما معنى الوجو " يمكن"رت بفعل ل السالف الذكر عبصوأن الفقرة الخامسة من الف

الاختصاص النوعي، طبقا لهذا الفصل بخالف الاختصاص املكاني ال عدم فإن الدفع ب 56الفصل  صياغةورغم رداءة 

 .66زال ععتبر من النظام العام كما يمكن إثارته تلقائيا من طرف املحكمة

 :النوعي بالنظام العام ب ـ الاتجاه القائل بعدم ارتباط الدفع بعدم الاختصاص

يذهب أصحا  هذا الاتجاه إلى القول  بأن املشرع املغربي غير نظرته بعدم الاختصاص النوعي في ظل قانون املسطرة 

 56ة ومنطوق الفصل غبالنظام العام مستندين في ذلك على صيا اتصاله، حيث جرده من صفة 5573املدنية سنة 

 .أي إشكال التي جاءت في نظرهم واضحة وال تطرح
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السبق في بحث إشكالية الدفع بعد الاختصاص النوعي وعالقته بالنظام العلم لألستاذ عبد لرفيع وهكذا فقد كان 

 .دى لإلشكال السالف الذكرصجواهري، الذي ت

خلص إلى نتيجة  ومختلف املقتضيات ألاخرى الواردة في القانون السابق، 56ملقتضيات الفصل افبعد استعراضه 

مفادها أن املشرع املغربي سار في طريق  تجريد الدفع بعدم الاختصاص النوعي من صبغة النظام العام، دون أن 

 .67يكون هناك دافع مقبول لذلك

لبس فيه، بالنص صراحة ال وصياعتها بشكل  56واقترح في ألاخير ضرورة تعديل الفقرة الثانية والخامسة من الفصل 

ة الدفع بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل التقا  ي ولو ألول مرة، وكذلك إمكانية إثارته من طرف على إمكاني

 .68محاكم الدرجة ألاولى والثانية، وحتى أمام املجلس ألاعلى

على خالف القواعد التي سبقت إلاشارة إليها في قانون املسطرة املدنية تعد قواعد الاختصاص النوعي في القانون 

تعتبر القواعد املتعلقة " :من القانون املذكور أنه 52دث للمحاكم إلادارية من النظام العام، فقد جاء في املادة املح

باختصاص النوعي من قبيل النظام العام ولألطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص في النوعي في جميع مراحل إجراءات 

 ".تلقائيا الدعوى، وعلى الجهة املعروضة عليها القضية أن تثيره

عستفاد إذن أن الاختصاص النوعي للمحاكم إلادارية يدخل في صميم النظام العام، وذلك ألن املادة املشار إليها أعاله 

ت بإثارة حتنص صراحة على ذلك فضال عن أنها، وخالفا للقواعد العامة الواردة في قانون املسطرة املدنية، سم

 .69راحل الدعوى جميع م يالدفع بعدم الاختصاص النوعي ف

أما بخصوص القانون املحدث للمحاكم التجارية، فإن أول مالحظة يمكن إبداؤها أنه لم يبين طبيعة الاختصاص 

 .النوعي للمحاكم املذكورة، وإنما اكتفى فحسب بتحديد مجاالت اختصاصها في املادة الخامسة منه

املذكورة أعاله، فإنه ال يمكن لألطراف الاتفاق على  ورغم سكوت املشرع عن بيان طبيعة الاختصاص الوارد في املادة

خالف ما تضمنته هذه املادة، وذلك مثال بعرضهم لنزاع تجاري على محكمة غير تجارية أو بعرضهم نزاع مدني على 

محكمة تجارية، ألامر الذي يضفي على هذا الاختصاص صبغة النظام العام، ومن ثم يلزم الدفع بعدم الاختصاص 

للمحاكم التجارية في أية مرحلة من مراحل الدعوى، كما يجب على املحكمة أن تثير، من تلقاء نفسها دون النوعي 

حاجة النتظار مبادرة ألاطراف بذلك غير أن هذه النتيجة املذكورة ليست مطلقة بل خاصة بعالقة التجار فيما بينهم 

ص النوعي والحالة هذه ال ععد من النظام العام بدليل فقط أما تعلق ألامر بعالقة بين تاجر وغير تاجر فإن الاختصا

 70ت.م.من املادة من ق 7الفقرة 
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 :مسطرة الدفع بعدم االختصاص النوعي : الفقرة الرابعة 

 "ت علييييييييى مسييييييييطرة خاصيييييييية للفصييييييييل فييييييييي الييييييييدفع بعييييييييدم الاختصيييييييياص النييييييييوعي جيييييييياء فيهييييييييا .م.ميييييييين ق 8لقييييييييد نصييييييييت املييييييييادة 

م يجيييييييييب عليييييييييى املحكمييييييييية التجاريييييييييية ان تبيييييييييت بحكيييييييييم مسيييييييييتقل فيييييييييي اليييييييييدفع .م.مييييييييين ق 57اسيييييييييتثناءا مييييييييين احكيييييييييام الفصيييييييييل 

 .ايام 8بعدم الاختصاص النوعي املرفوع اليها وذلك داخل اجل 

 .ايام من تاريخ التبليغ 52يمكن استئناف الحكم املتعلق باالختصاص خالل اجل 

ى محكمييييييييية الاسيييييييييتئناف التجاريييييييييية فيييييييييي الييييييييييوم امليييييييييوالي لتقيييييييييديم مقيييييييييال يتعيييييييييين عليييييييييى كتابييييييييية الضيييييييييبط ان توجيييييييييه املليييييييييف الييييييييي

 .الاستئناف 

 .ايام تبتدئ من تاريخ توصل كتابة الضبط بامللف 52تبت املحكمة داخل اجل 

 ."إذا بتت محكمة الاستئناف التجارية في الاختصاص احالت امللف تلقائيا على املحكمة املختصة

دفع بعييييييييييدم الاختصيييييييييياص النييييييييييوعي بمسييييييييييطرة خاصيييييييييية جيييييييييياء مراعيييييييييياة ميييييييييين عسييييييييييتفاد ميييييييييين هييييييييييذه املييييييييييادة ان تخصيييييييييييص اليييييييييي

 .املشرع لكون هذا الدفع هو الاكثر تطبيقا في املمارسة باملقارنة مع الدفع بعدم الاختصاص املحلي

وتتمييييييييييز هيييييييييذه املسيييييييييطرة بكونهيييييييييا تمنيييييييييع املحكمييييييييية التجاريييييييييية مييييييييين ارجييييييييياء البيييييييييت فيييييييييي اليييييييييدفع بعيييييييييدم الاختصييييييييياص النيييييييييوعي و 

م ، والغايييييييييية مييييييييين ذليييييييييك تقصيييييييييير أميييييييييد اليييييييييدعوى، إذ ان .م.مييييييييين ق 57فيييييييييا ملقتضييييييييييات الفصيييييييييل ضيييييييييمه اليييييييييى الجيييييييييوهر، خال 

البييييييييت فييييييييي الييييييييدفع الشييييييييكلي بحكييييييييم مسييييييييتقل قييييييييد عغنييييييييي املحكميييييييية عيييييييين التعييييييييرض للموضييييييييوع وينهييييييييي الخصييييييييومة غييييييييير ان 

 .امكانية استئناف الحكم املستقل البات في الدفع بعدم الاختصاص من شأنه اطالة الاجراءات و تعقيدها

حيييييييييياول املشييييييييييرع ضييييييييييبط اجييييييييييراءات اسييييييييييتئناف هييييييييييذا الحكييييييييييم ميييييييييين خييييييييييالل ضييييييييييبط الاجييييييييييال و التييييييييييي وصييييييييييل عييييييييييددها وقييييييييييد 

خمييييييييييس اجيييييييييياالت، وهييييييييييو رقييييييييييم قياسيييييييييي ي لألجيييييييييياالت فييييييييييي مييييييييييادة واحييييييييييدة ، كمييييييييييا ان هييييييييييذه آلاجييييييييييال تتميييييييييييز بقصييييييييييرها و عييييييييييدم 

تهيييييييا، واقعيتهيييييييا، إذ هيييييييي مييييييين قبييييييييل ميييييييا يرنيييييييى تحققيييييييه ال ميييييييا عسيييييييتلزم تحققيييييييه، خاصييييييية وأنيييييييه ال يوجيييييييد جيييييييزاء عليييييييى مخالف

لكييييييييين املالحيييييييييظ ان املحييييييييياكم التجاريييييييييية ومحييييييييياكم الاسيييييييييتئناف التجاريييييييييية و بصيييييييييور أشيييييييييبه بالتحيييييييييدي او بالتبييييييييياري تحييييييييياول 

 .جاهدة احترام آجال البت، وهو أمر يقض ي أحيانا التضحية بحقوق الدفاع

و إذا كانيييييييت غايييييييية املشيييييييرع مييييييين الزاميييييييية البيييييييت فيييييييي اليييييييدفع بعيييييييدم الاختصييييييياص النيييييييوعي املثيييييييار بحكيييييييم مسيييييييتقل تكمييييييين فيييييييي 

البيييييييييت فييييييييييه قيييييييييد عغنيييييييييي املحكمييييييييية عييييييييين التعيييييييييرض للموضيييييييييوع وينهيييييييييي الخصيييييييييومة ، وليييييييييذلك احاطيييييييييه بيييييييييإجراءات و آجيييييييييال 

ة لطبيعييييييييييية امليييييييييييادة محيييييييييييددة بغيييييييييييية التعجييييييييييييل فيييييييييييي البيييييييييييت حتيييييييييييى ال يكيييييييييييون اليييييييييييدفع مطيييييييييييية للتماطيييييييييييل و التطوييييييييييييل ومسييييييييييياير 

 :يثير عدة اشكاالت منها ما يلي 8التجارية التي تتسم بالسرعة والائتمان الا أن الفصل 



هيييييييييييل تنتظييييييييييير املحكمييييييييييية التجاريييييييييييية إصيييييييييييدار محكمييييييييييية الاسيييييييييييتئناف التجاريييييييييييية قرارهيييييييييييا بشيييييييييييأن اسيييييييييييتئناف اليييييييييييدفع  -

تئناف، بعيييييييييدم الاختصييييييييياص ان أنيييييييييه مييييييييين حقهيييييييييا الاسيييييييييتمرار فيييييييييي اجيييييييييراءات اليييييييييدعوى بيييييييييالرغم مييييييييين ذليييييييييك الاسييييييييي

 وذلك إذا ما كان حكما يقر اختصاصها؟

ييييييييييييرى ألاسيييييييييييتاذ املجيييييييييييدوبي الادريسييييييييييي ي ان الطعييييييييييين باالسيييييييييييتئناف بهيييييييييييذا الشيييييييييييأن لييييييييييييس ليييييييييييه اثييييييييييير واقيييييييييييف، ومييييييييييين تيييييييييييم جييييييييييياز 

للمحكميييييييية التجارييييييييية الاسييييييييتمرار فييييييييي اجييييييييراءات التحقيييييييييق، غييييييييير أن املالحييييييييظ ان بعييييييييض املحيييييييياكم التجارييييييييية ان لييييييييم نقييييييييل 

انييييييه بييييييالرغم ميييييين تصييييييريحها باختصاصييييييها و ألاميييييير بإرجيييييياع امللييييييف الييييييى القا يييييي ي املقييييييرر  كلهييييييا لييييييم تأخييييييذ بهييييييذا املنحييييييى، وإذ

لإلسييييييييييييتمرار فييييييييييييي إجييييييييييييراءات التحقيييييييييييييق تفصييييييييييييل انتظييييييييييييار املييييييييييييدة التييييييييييييي عسييييييييييييتغرقها الطعيييييييييييين باالسييييييييييييتئناف و إرجيييييييييييياع ملييييييييييييف 

 .القضية اليها من طرف محكمة الاستئناف

رييييييييية قييييييييد ألغييييييييت حكمهييييييييا باالختصيييييييياص ميييييييين يتييييييييولى إخبييييييييار املحكميييييييية التجارييييييييية بييييييييأن محكميييييييية الاسييييييييتئناف التجا -

أحاليييييييييت مليييييييييف القضيييييييييية تلقائييييييييييا عليييييييييى محكمييييييييية أخيييييييييرى كاملحكمييييييييية الابتدائيييييييييية ؟ فبيييييييييدون هيييييييييذا إلاخبيييييييييار مييييييييين و 

 .املحتمل ان تستمر املحكمة التجارية في اجراءات التحقيق في الدعوى و الفصل فيها

املحييييييياكم التجاريييييييية تنقطيييييييع صيييييييلتها  هيييييييذا الاحتميييييييال اصيييييييبح ضيييييييعيفا، ذليييييييك ان املمارسييييييية ذهبيييييييت فيييييييي اتجييييييياه اخييييييير ، اذ ان

بالييييييييدعوى بمجيييييييييرد اسيييييييييتئنافها و إحاليييييييية املليييييييييف عليييييييييى محكمييييييييية الاسييييييييتئناف ذليييييييييك أنهيييييييييا ال تأخييييييييذ علميييييييييا بمصيييييييييير اليييييييييدعوى 

 .إال بعد ارجاع امللف اليها

 

  



 :خاتمة 

افة الى لقد كان املشرع موفقا بإحداث املحاكم التجارية لتخفيف الضغط الواقع على املحاكم الابتدائية ، باالض

ملحاكم وانشاء غرف تجارية في ا ستقبال في عدد املحاكم التجاريةتدعيم الاستثمارات من خالل الزيادة املرتقبة م

 .وخلق توازن بين عددها و بين عدد جهات اململكة الابتدائية ضمن إطار إصالح منظومة العدالة

إال أن هذا الاصالح من خالل الزيادة في اعداد املحاكم التجارية سيبقى ناقصا إذا لم يرفقه اصالح شامل للقانون 

 : نقطتينبمراعاة املحدث لهذه املحاكم 

توحيد القواعد املنظمة لالختصاص النوعي و إجراءات إثارة الدفع بعدم الاختصاص و البت فيه والحكم  -

 .ع املحاكمالصادر بخصوصه امام جمي

إحداث غرفة خاصة بمحكمة النقض تختص بالنظر في حاالت تنازع الاختصاص بين مختلف محاكم  -

 .اململكة

 

 


