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 مقدمة

أصبحت دراسة المصطلحات القانونية تلعب دورا مهما في فهم وتفسير 
النصوص التشريعية والتنظيمية، وكذلك في ترجمة الدراسات القانونية والفقهية 
واالجتهادات القضائية، والباحث سواء كان طالبا أو ممارسا يحتاج إلى وسيلة أو أداة 

طلع عليه أثناء مساره الجامعي كطلبة، أو عمل لفهم مدلول المصطلح الذي يدرسه أو ي
 خالل مساره العلمي أي أثناء التخرج.

من هنا تظهر أهمية دراسة المصطلحات في صلتها بمجموعة من المواضيع 
الدارس من خاللها في  عالخاصة بالقانون بمفهوميه العام والخاص والتي سيستطي
لح بمقتضى سياقه وذلك الحقل القانوني التعرف على مختلف استعماالت المصط

 بالوصول إلى إدراك معانيه بكل دقة.

" لها العديد من المرادفات باللغة العربية Droitومن المالحظ أن كلمة "قانون" "
فهي تستعمل للداللة على السلطات واالمتيازات التي يكتسبها أو يتمتع بها األشخاص 

يعرف بمصطلح الحق، أي تجاه بعضهم البعض أو تجاه شيء معين بالذات، وهو ما 
 الحقوق الشخصية.

      droits Subjectifs Lesالحقوق الشخصية: 

وهيييي عبيييارة عييين امتييييازات ممنوحييية لشيييخص معيييين، ومييين الزاويييية االصيييطالحية 
يقصد بهذه العبارة مجموعة مين المزاييا الحقوقيية والتيي تتخيذ تعريفهيا مين الشيخص اليذي 

  حين يفييدان معنييين مختلفيين لمصيطلح قيانونيمتلكهيا، واللغية العربيية تسيتعمل مصيطل
Droit. 

 : Le sens strict du terme Droit المفهوم الضيق لمصطلح "قانون"
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يقصد بهذا المفهوم، كل تشريع على هيئة قاعدة أو قواعد قانونية أيا كانت 
 السلطة التي أصدرته. 

ي يحكم وينظم والقانون وفقا لهذا المفهوم، يقصد به التقنين أو التشريع الذ
، Droit Civilمختلف ميادين القانون بمختلف فروعه حيث نقول مثال: القانون المدني 

 .Droit Pénal، القانون الجنائي Droit Commercialالقانون التجاري 

فاستعمالنا لكلمة "قانون" في هذا المعنى إنما ترمز لمختلف التشريعات أو 
 األمور والمسائل. القوانين التي تحكم وتنظم مختلف هذه

 : أو فكرته لمصطلح "قانون" القانوني العامالمفهوم 

     Le sens juridique général du terme Droit : 

وفق المفهوم االصطالحي للفقهاء تعني: " مجموعة من القواعد  إن كلمة القانون
لجماعة الخاصة التي تنظم عالقات الناس في المجتمع ويرسم حدود نشاط األفراد في ا

وأن األفراد يلزمون باحترام القواعد القانونية من طرف السلطة العامة ولو بالقوة عند 
االقتضاء والغاية من وراء ذلك التوفيق بين مصالح األفراد داخل الجماعة، ولذلك فهي 

 .1تعمل على تبيان ما لهم وما عليهم، أي تبيان حقوقهم وواجباتهم..."

ية إلى تحقيق العدالة بجعل كل الناس سواسية أمام كما تهدف القواعد القانون
 .2القانون، وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات

وبعبارة أخرى فالقانون هو مجموعة من القواعد المنظمة لسلوك األفراد داخل 
المجتمع والتي يلتزمون باحترامها بواسطة السلطة العامة عند االقتضاء، وذلك لضمان 

 نة، والعادلة.األمن والطمتني
                                                 

1
 .03ص: -علوم القانونية، القانون، الحق، مصادر االلتزام، دار وهدان للطباعة  والنشرد. محمد علي عمران وحسين النوري: مبادئ ال - 

. 04، ص: 1985الرباط،  -نشر دار اكدال -نظرية القانون -د. آمال جالل: المدخل لدراسة القانون -
2
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 Droitوتبعا لهذه التعاريف، يقصد بكلمة "قانون" القانون الموضوعي 
Objectif ،أي كنظام خاص وظيفته تنظيم العالقات بين األفراد داخل المجتمع ،

وعموما فإن مدلول القانون في مجال الدراسات القانونية هو مجموعة من القواعد التي 
لمجتمع، والتي يجبر االفراد على إتباعها ولو بالقوة تحكم أو تنظم سلوك األفراد في ا

 .Droit Positifعند االقتضاء. وغالبا ما يصطلح عليه بالقانون الوضعي 

إتمام ما بدأنا دراسته في الفصل األول، للتطرق في الفصل  إلىوهو ما سيدفعنا 
بعض المصطلحات في عالقتها بمجموعة من النصوص سواء منها ذات ل الثاني 

 التجارية...الجنائية أو لطبيعة المدنية أو اإلدارية أو ا

إن معرفة المصطلحات القانونية من أهم الوسائل التي تسترشد الطلبة في سلك 
القانون باللغة العربية على استيعاب الخطاب والنص القانوني، فرجال القانون )الطلبة 

نية، التي تمثل عبارات والممارسين( هم في تواصل وتعامل دائم مع النصوص القانو 
محددة بتلفاظها ومصطلحاتها وكلماتها التي قد تحمل معنى من المعاني، وداللة من 
الدالالت غير الداللة اللغوية، ويصعب على الباحث مواكبة ومسايرة الخطاب القانوني، 
إن لم يكن على دراية بالمعنى االصطالحي للعبارات التي تتضمنها اللغة القانونية 

 عام، والنص والمواد القانونية بشكل خاص. بشكل

فلغة القانون لها مصطلحاتها الخاصة بها، سواء تعلق األمر بلغة التشريع، التي 
تتتلف من وثائق الدستور، والقوانين التي تصدرها السلطة التشريعية، واالتفاقيات 

القرارات والمعاهدات، أو تعلق األمر أيضا بلغة القضاء التي تتجسد في األحكام و 
القضائية التي تصدرها المحاكم بصفة عامة، أو تعلق األمر بلغة المحاماة وهي لغة 
الدفاع واإلقناع التي تتجلى في األقوال التي يبدها وكالء المتنازعين في القضايا 
المرفوعة أمام المحاكم، فالباحث يستلزم منه تخصصه أن يكون ملما وعلى دراية 
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ال سيجد نفسه غريبا عن تخصصهبالمصطلحات المستعملة ف ، وعدم 3ي هذه اللغة وا 
 تفاهمه مع النص القانون بالشكل الالزم.

وكما هو معلوم بتن مادة اللغات والمصطلحات القانونية هي من المواد التي تم 
إدراجها في المقررات التي تم اعتمادها في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطني المتعلقة 

ة، بحيث تمكن الطلبة من التعرف بالمبادئ والمفاهيم األساسية التي باإلجازة األساسي
ستمكنهم من دراسة هذا العلم وفهمه بشكل جيد، وذلك بالتعرف على العديد من 
المصطلحات القانونية وأهميتها في البحث العلمي وقيمتها في بعض الدراسات 

مصطلحات، كما أن ما يقدم القانونية، وهو ما من شتنه أن يحفز الطالب لمعرفة هذه ال
للطلبة من محاضرات في مادة اللغات والمصطلحات القانونية ما هي إال نماذج فقط 
تمكن الطلبة نحو معرفة المزيد من هذه المصطلحات وذلك باالطالع على بعض 

 المراجع المتعلقة بهذه المادة في مجال تخصصهم.

سية لدراسة هذه المادة لفهم ورغبة منا في إيجاد بعض المحاور التي تعتبر أسا
بعض القضايا والموضوعات التفصيلية التي تمكن الطلبة من االطالع عليها حتى 
تفتح لهم المجال لدراسة محاور أخرى مستقبال، وقد تم وضع بعض المحاور والتطرق 

 إليها بالدراسة والتحليل، وباالعتماد على بعض المراجع المتخصصة في هذا المجال.

 

 

 

 

                                                 
3
 .01: ، ص2018ذ م حسيني: دروس في المصطلحات القانونية، مطبعة قرطبة، حي السالم أكادير، ط - 
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 اور التي سيتم التطرق لها وهي كالتالي:المح

 ؛الفصل األول: المادة الجنائية )الجريمة(

 الجريمة الجنائية والجريمة المدنية؛  -1

التمييز بين الجريمة الجنائية والجريمة المدنية من حيث العناصر المكونة لهما  -2
 والعقوبات المرتبطة بهما؛

 الجريمة الجنائية والجريمة التتديبية؛  -3

 وبات األصلية والعقوبات اإلضافية؛العق  -4

 التقسيم الثالثي للجريمة؛  -5

 الصعوبات التي تعتري تطبيق معيار التقسيم الثالثي؛ -6

 )جناية، جنحة، مخالفة(؛ آثار التقسيم الثالثي  -7

 ؛الفصل الثاني: المادة التجارية

 ؛نشتة القانون التجاري  -1

 ؛المقصود بالقانون التجاري -

 ؛+ تعريف القانون التجاري

    .+ مميزات القانون التجاري

 واهلل ولي التوفيق                    
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 الفصل األول

 المادة الجنائيـــة
 )الجريمــة(

Premier chapitre 

La matière de droit 
pénal 

(l’infraction) 
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 تقديم
(Introduction) 

 ياقات يمكن لمصطلح الجريمة أن يتخذ معاني مختلفة بحسب الس
 والمجاالت العلمية التي يوظف فيها.

 Le terme « infraction » peut révétir (avoir) plusieurs 
sens (significations) selon les différents contextes et 
domaines scientifiques dans lesquels il est utilisé 
(employé). 

 

  مـ .م االجتمـا   والقـانو عحـهـ   المصـلح استعمال هـاا مجاالت أهم تبقى  
كـل سـحوم ملـال  لحنظـام بكونهـا  لجريمـة، تعـر  ااالجتمـا  عحـمنظـر وجهـة 

   .)بغض النظر  ع  أ  المشر  أرفقه بعقاب أم ال( االجتماع 

 Les principaux domaines d’utilisation (d’usage, 
d’emploi) de ce terme sont notamment la sociologie et 
le droit. Du point de vue sociologique, l’infraction 
signifie (désigne) tout acte (comportement) contraire à 
l’ordre social (abstraction faite qu’il est  sanctionné ou 
non par le législateur). [qu’il est assorti  
législativement par une sanction ou non] 
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 ة القانونيةم  الوجه
    عمل أو امتنا  كل ]...[»الجريمة كالتال : عر  المشر  الجنائ  المغرب

م  القانو   110المادة )  « عحيه بمقتضاه ومعاقبلحقانو  الجنائ   لال م
 الجنائ (.

 

 Le législateur pénal a définit l’infraction comme suit: «un 
acte ou une abstention contraire à la loi pénale et 
réprimée (sanctionnée) par elle» (article 110 du code 
pénal).  

 L’article 110 du code pénal stipule (prévoit ) que 
l’infraction est « [….] ». 
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 الجريمة الجنائية والجريمة المدنية

(l’infraction pénale et l’infraction civile) 
 

م   77( حسب الفصل délit ou quasi-délitأو شبه الجريمة ) الجريمة     
غير أ  يسم  له به م   بينة والتيارارتكبه اإلنسا  ع   كل فعل»ق.ل.  تعن : 

، إاا بتعويض هاا الضرر، ألزم مرتكبه ضررا ماديا أو معنويا لحغيرفأحدث  القانو 
شرل ملال  لالم . وكل الضررف  حصول  الفعل هو السبب المباشرثبت أ  الم 

 «.يكو  عديم األثر
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 Le fait (l’acte) الفعل

  L’auteur de fait الفعل  مرتكب

  sciemment et volontairement ع  بينة والتيار 

 م  غير أ  يسم  به القانو 

 

Sans autorité de la loi (sans 
être autorisé par la loi, 
interdit par la loi) 

  Dommage matériel à autrui المادي لحغير الضرر

  Dommage moral à autrui الضرر المعنوي لحغير

 Réparation du dommage التعويض ع  الضرر

  stipulation contraire الشرل الملال 

 Sans effet عديم األثر
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     L’article 77 Du DOC stipule que le  délit ou le quasi-délit 
est défini comme: 

      «Tout fait quelconque, de l'homme qui, sans l'autorité 
de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un 
dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer 
ledit dommage, lorsqu'il est établi que ce fait en est la 
cause directe. Toute stipulation contraire est sans effet.» 

 

 

 

 

ومن غير أن ، ((+عن بينة واختيارارتكبه اإلنسان  فعل"كل 
، (+)يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير

، إذ أثبت أن ذلك الفعل هو (+)ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر
ضرورة وجود وإثبات ) …»السبب املباشر يف حصول الضرر

 (.العالقة السببية
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التمييززززز  لزززززيا الاريمزززززة الا ا يزززززة والاريمزززززة      

المدنيزززززة مزززززا ريزززززن الع ا زززززر المكونزززززة لهمزززززا و 

 العقولات المرتبطة لهما

 

 

 

     Distinction de l’infraction 

pénale de l’infraction civile sur la 

base de leurs éléments constitutifs 

et des sanctions y afférentes (qui 

s’y attachent): 
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 أوال: ما رين ع ا ر )أركان( الاريمة

 
 الاريمة المدنيةفي  الاريمة الا ا يةفي  أركان الاريمة

الركا 

 القانوني

 

لدقزززة  امحزززد يازززن أن يكزززون 

 لزززيا مزززا)فزززي نززز   زززا  

  (نصو  القانون الا ا ي

 

تحقززززق لماززززر  ارتكززززا  ي

 ززت  ي مززا يززريطة أن فعزز 

ورتزززز  لززززم ضززززرر  ع ززززه 

يكزززززا  م صو زززززا عليزززززه 

 في ن   ا .

L’élément 

légal 

 

Doit être défini de 

façon (manière) 

précise dans un 

texte spécial 

(parmi les textes 

du droit pénal). 

Peut être établi 

par tout fait à 

condition qu’il 

en résulte un 

dommage même-

si ce fait n’est 

pas prévu par un 

texte spécial. 

 
 الاريمة المدنيةفي  الاريمة الا ا يةفي  أركان الاريمة

 الركا الما ي

 

يكززززون محققززززا لززززالر م مززززا 

ضزززززززززززرر  عزززززززززززدم و زززززززززززو 

)المحاولزززة م رمززز  ال ززز   

 …(.لدون تر ي 

يفتزززززرم  ا مزززززا  و زززززو  

 .ضرر
 

L’élément 

matériel 

 

peut être établi 

indépendamment de 

la réalisation d’un 

dommage (tentative, 

port d’armes sans 

autorisation…). 
 

suppose toujours 

l’existence d’un 

préjudice. 
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 الاريمة المدنيةفي  الاريمة الا ا يةفي  أركان الاريمة

الركا 

 المع وي

 

لعزززززر الازززززرا م الا ا يزززززة ال 

تقزززززوم اال اذا تزززززوافر القصزززززد 

الا زززززززا ي لزززززززد  مرتكبيهزززززززا 

 ( اال تصا )ال رقة م 

 

 يمززززززةلقيززززززمام الاريكفززززززي 

المدنيززززززة عامززززززة تززززززوافر 

، الخطززززززا  يززززززر العمززززززدي

ورتززز  لدونزززه يمكزززا فزززي 

 لعر الحاالت قيامها.
 

L’élément 

moral 

 

Certaines 

infractions d’ordre 

pénal ne peuvent 

être établies que 

lorsqu’elles sont 

associées à  

l’intention 

préméditée de 

leurs auteurs   (le 

vol, le viol).   
 

Généralement, 

l’existence d’une 

faute non 

intentionnelle est 

suffisante pour 

établir 

l’infraction 

d’ordre civil. 

Néanmoins, 

celle-ci peut être, 

dans certains 

cas, qualifiée 

ainsi  même en 

l’absence de la 

faute. 
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 ثانيا: ما رين العقولة

يف حةةةةةة   إصةةةةةةرر الضةةةةةةررعقوبةةةةةةة املرنةةةةةةة امل ن ةةةةةةة تت  ةةةةةةل يف      
متةةةةةةين املةةةةةةةا  يف  تةةةةةة ابة   ريةةةةةةةالعقوبةةةةةةة امليفا  ةةةةةةة يف  تت  ةةةةةةةل

باإلضةةةةةةةةةةةا ة إلةةةةةةةةةةةة   حقوقةةةةةةةةةةةه امل ن ةةةةةةةةةةةة سةةةةةةةةةةة   أ  يف مالةةةةةةةةةةةه أ  يف 
 .الت ابة الوقا  ة

 

 

  La réparation du préjudice إصالح الضرر 

 Les mesures coercitives زجرية التدابير ال
  les droits civiques حقوق المدنية ال

 Les mesures de sûreté التدابير الوقائية
 

 
     La sanction du délit civil consiste dans la réparation 
du préjudice causé, tandis que la sanction pénale se 
traduit par des mesures coercitives, corporelles, 
patrimoniales et civiques, ou par des mesures de sûreté. 
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فع   ير مشروع »تتثم  الاريمة في ك      ة:

ارا ة   ا ية يقرر لها القانون عقولة أو   ا ر عا

 .«تدليرا وقا يا
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المصطلحات التي ت تعم  عا ة في مقدمات  لعر

 ما ة القانون الا ا ي هي:

 

 

 

 

   Droit criminel  -------------انون الجناايي الق -

   Droit pénal----------------قانون العقوبات  - 

 Loi pénale -------------------قانون العقوبات  -

 Législation pénale   -------التشريع الجنايي  -

  

 L’infractionالاريمة :  

 

 

 

 

 

 
 الاريمة الطبيعية -

                               L’infraction naturelle 

  الاريمة اال ط اعية )المصط عة( -
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                             L’infraction artificielle   

  صا   القانون الا ا ي -

               Caractéristiques du droit pénal  

 طبيعة القانون الا ا ي -

                                Nature du droit pénal  

 استق لية القانون الا ا ي   -

Autonomie du droit pénal                                

 وردة القانون الا ا ي -

                                   Unité du droit pénal 

 العلوم الا ا ية -
                          Les sciences criminelles 

 

 ’infractionLالاريمة : 

 الجريمة الجنايية  -  

                                    L’infraction pénal 

 الجريمة المدنية -

                              L’infraction civile  

  الجريمة التأديبية  -

                    L’infraction disciplinaire 

 الجريمة الضريبية  -

L’infraction fiscal                                 

 السياسية الجريمة  -

                         L’infraction politique  
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الاريمة الا ا ية والاريمة 

 التا يبية

(Le  délit penale et 

le délit disciplinaire) 
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 الاريمة الا ا ية والاريمة التا يبية

(Le  délit penale et le délit disciplinaire) 

 

املرنةةةةةةةةةةة التإخيب ةةةةةةةةةةة هةةةةةةةةةة  إ ةةةةةةةةةةةرل شةةةةةةةةةة   ييفت ةةةةةةةةةة  إ  ه  ةةةةةةةةةةةة 
 بالوا بات اليت يلق ها عل  عاتقه انت اؤ  إل ها.

 ختتلةةةةةةةا املرنتةةةةةةةان مةةةةةةة  ح ةةةةةةة  البعةةةةةةة  الةةةةةةةيت تت ةةةةةةةذ  ميفه ةةةةةةةا     
  م  ح   العقوبة.

 
 

      Le délit disciplinaire consiste dans la violation des 
règles particulières à des groupements restreints sociaux 
ou professionnels. 
     Les deux délits diffèrent leur étendu et les sanctions y 
afférentes. 
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الجريمة خصوصيات  من حيث البعد من حيث العقوبة
 الجنائية

 يجببببببح أن قحببببببدد عقوبببببببات 
بموجببببح  األفعببببام المرق بببببة

وأن قصببببببببدر  ينونقببببببببانبببببببب  
 جنائيبببببببببببببةعبببببببببببببن مح مبببببببببببببة 

 مختصة.

 

كبببل فعبببل  تمثبببل فبببي  ق
علببببببببببببببببب   يعبببببببببببببببببدوان
 .المجتمع

 

 

 
spécificités 

de 

l’infraction 

pénale 

 

Les peines 

correspondantes 

aux faits constatés 

(observés) ne 

peuvent être infligée 

(prononcée, émise) 

[qu’en vertu d’un 

texte juridique] 

(que lorsqu’elles 

sont prévues dans 

un texte juridique) 

et par un tribunal 

pénal compétent. 

se concrétise 

par (se 

matérialise 

par, réside 

dans) tout fait 

agressif 

(présentant un 

danger sur) 

contre la 

société. 
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الجريمة خصوصيات  من حيث البعد من حيث العقوبة

 التأديبية 
ة هيئالقتجل  في قوقيع 

ينتمي إليها مرق ح  التي
 قأديبية تدابيرلالجريمة 

 .ضده

 

كببببل فعببببل، تمثببببل فببببي  ق
يرق ببببببببه  بببببببخ  مبببببببا،  

 مخببالل لمصببلحة أو

التبببببي هيئبببببة لمسبببببا ر ال
 .ينتمي إليها

spécificités 

de 

l’infraction 

disciplinaire  

 

réside dans 

l’infliction (nom du 

verbe infliger) par 

l’organe auquel 

appartient l’auteur  

de l’infraction des 

mesures 

disciplinaires 

contre lui. 

 

réside dans tout 

fait, commis par 

une personne 

quelconque, et 

considéré 

comme étant 

contraire à 

l’intérêt ou aux 

procédures de 

l’organe auquel 

il appartient. 
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 أمثلة عن العقوبات التأديبية 

Exemples de sanctions disciplinaires 
 ، ب اإلنذار

  ؛التوبيخ ب

مزاولببببة  أو النهببببائي عببببنالتوقيببببل الم قبببب   ببببب
 ؛المهنة

  بببب اإلبعببباد النهبببائي مبببن النتمبببا  إلببب  الهيئبببة
 .المعنية

 

 L’avertissement; 

 Le blâme; 

 la suspension 

temporaire  ou 

définitive de l’exercice 

de la profession; 

 L’exclusion définitive 

de d’appartenance à  

l’organe en question. 

 
 

 أمثلة الهيئات المهنية

Exemples  des organes disciplinaires 
 ؛مجلس ال لية )بالنسبة للطلبة( .1

مجلبببببببببببببببببس الجامعبببببببببببببببببة )بالنسببببببببببببببببببة  .2
 ؛لألساقذة(

المجلببببببببببببببببس األعلببببببببببببببببب  للقضبببببببببببببببببا   .3
 ؛قضاة()بالنسبة لل

مجلبببببببببس ايئبببببببببة األ ببببببببببا  )بالنسببببببببببة  .4
 لأل با (.

1-Conseil de la faculté 

(pour les étudiants); 

2-Conseil de l’université 

(pour les enseignants); 

3- Conseil supérieur de la 

magistrature (pour les 

magistrats); 

4-Conseil  national de  

l’ordre  des  médecins  

(pour    les  médecins). 
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 العقولات األ لية والعقولات اإلضافية

Les peines principales et les peines 

accessoires 

 

 

 

 
 

 

العقولزززززات األ زززززلية عزززززا العقولزززززات اإلضزززززافية 14ميززززز  الفصززززز  

 كالتالي:

تكززززون أ ززززلية ع ززززدما ي ززززوغ الحكززززم لهززززا ورززززدها  ون أن "     

 تضاف ال  عقولة أ ر .

اضزززززافية ع زززززدما ال ي زززززوغ الحكزززززم لهزززززا ورزززززدها، أو وتكزززززون      

 .     "ع دما تكون ناتاة عا الحكم لعقولة أ لية

 
L’article 14 distingue les peines principales 

des peine accessoires comme suit: 

     "Elles sont principales lorsqu’elles peuvent 

être prononcées sans être adjointes à  aucune 

autre peine. 

    Elles sont accessoires quand elles ne peuvent 

être infligées séparément ou qu’elles sont les 

conséquences d’une peine principale". 
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 العقوبات األصلية

LES PEINES PRINCIPALES 

 

 

 

 

 
بطية.: العقوبات األصلية: إما جنايية أو جنحية أو ض15الفصل   

Article 15: Les peines principales sont: 

criminelles, délictuelles ou 

contraventionnelles. 

 
 : العقوبات الجنايية األصلية هي:16الفصل 

 اإلعدام؛  -1

 السجن المؤبد؛ -2

 السجن المؤقت من خمس إلى ثالثين سنة؛ -3

 اإلقامة اإلجبارية؛ -4

 ة.التجريد من الحقوق الوطني -5
Article 16: Les peines criminelles principales sont: 

1- La mort; 

2- La réclusion perpétuelle; 

3- La réclusion à temps pour une durée de cinq à 

trente ans; 

4-  La résidence forcée;  

5- La dégradation civique. 
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 : العقوبات الجنحية األصلية هي:17الفصل 

 حبس؛ال -1

 درهم. 1200الغرامة التي تتجاوز -2

وأقاال ماادح الحاابس أااار، وأقصاااها خمااس ساانوات باساات نا  حاااالت 

 العود أو غيرها التي يحدد فياا القانون مددا أخرى.  

 

    Article 17: Les peines délictuelles 

principales sont: 

1- L’emprisonnement; 

2- L’amende de plus de 1200 Dirhams. 

     La durée de la peine d’emprisonnement est 

d’un mois au moins et de cinq années au plus, 

sauf les cas de récidive ou autres ou la loi 

détermine d’autres limites.  

 
 : العقوبات الضبطية األصلية هي:18الفصل 

 االعتقال لمدح تقل عن أار؛ -1

 درهم.  1200درهم إلى  30الغرامة من  -2

  

Article 18: Les peines contraventionnelles 

principales sont: 

1- La détention de moins d’un mois; 

2- L’amende de 30 à 1200 Dirhams. 
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 لعر المصطلحات 

 التي استعملت في لعر نصو  القانون الا ا ي
 

 

 

 

 

  

Les peines العقولات 

Les peines principales العقولات األ لية 

Les peines criminelles 

principales 

 العقولات الا ا ية األ لية

Les peines délictuelles 

principales 

 لعقولات الا حية األ ليةا

Les peines contraventionnelles 

principales 
 العقولات الضبطية األ لية

La détention االعتقال 

L’amende لغرامةا 

L’emprisonnement لحبسا 

La mort اإلعدام 

La réclusion perpétuelle ال اا المؤلد 

La réclusion à temps ال اا المؤقت 

La résidence forcée اإلقامة اإل بارية 

La dégradation civique التاريد ما الحقوق الوط ية 

Les cas de récidive  راالت العو 
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LES PEINES ACCESSOIRES 

 (Articles 36 à 48)  

(48ال   36العقولات اإلضافية )الفصول   
 

 

 

(  Les peines accessoires)      العقولات اإلضافية: 36الفص  

 هززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززي:

 L'interdiction légale))                      الحار القزانوني  -1

 (la dégradation civique)   التاريد ما الحقوق الوط يزة  -2

الحرمان المؤقت ما ممارسة لعزر الحقزوق الوط يزة أو المدنيزة  -3

      أو العا ليززززززززززززة 

(La suspension de l'exercice de certains droits 

civiques, civils ou de famille)                                      

الحرمزززان ال هزززا ي أو المؤقزززت مزززا الحزززق فزززي المعايزززات التزززي  -4

 ها الدولزززززززززززززززززززة والمؤس زززززززززززززززززززات العموميزززززززززززززززززززة تصزززززززززززززززززززرف

(La perte ou la suspension du droit aux pensions 

servies par l'Etat et les établissements publics)      

 

المصززا رة الا  يززة لءيززيال المملوكززة للمحكززوم عليززه، لصززرف  -5

   89ال ظر عا المصا رة المقررة كتدلير وقا ي في الفص  

 
     [La confiscation partielle des biens 

appartenant au condamné, indépendamment de 

la confiscation prévue comme mesure de sûreté 

par l'article 89] 
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 ر  الشخ  المع وي  -6
)La dissolution d'une personne juridique( 

 نشر الحكم الصا ر لاإل انة. -7
(La publication de la décision de la condamnation) 

 

 

 ي   عل  ما يلي:  37لإليارة، فالفص   •
الحجااار القاااانوني والتجرياااد مااان الحقاااوق الوطنياااة، كعقوباااة تبعياااة، »

لحكزززم ويتعزززيا تطبيقهمزززا . ي تازززان عزززا العقولزززات الا ا يزززة ورزززدها

 «. ون را ة ال  ال طق لهما في الحكم القانون
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 (ثي للاريمةالتق يم الث )
La classification  tripartite de l’infraction  

 

علززز  أن: الازززرا م امزززا   ايزززات أو  ززز ح  111يززز   الفصززز   •

تا يبيزززة أو  ززز ح ضزززبطية أو مخالفزززات.  تصززز   كززز   ريمزززة 

 لح ن العقولات التي رد ها القانون كالتالي: 

   الا ايززززة   كزززز   ريمززززة ت ززززدرع عقولتهززززا ضززززما العقولززززات

 .16ي الفص  المحد ة ف

)الاريمزززززة التزززززي تزززززد   عقولتهزززززا ضزززززما العقولزززززات الم صزززززو  

 تعد   اية(. 16عليها في الما ة 

  الا حزززة التا يبيزززة  كززز   ريمزززة يعاقزززن عليهزززا لزززالحبس الززز ي

)الحززد األقصزز  للحززبس أكثززر  ي يززد رززدق األقصزز  عززا سزز تيا

 س وات( 2ما 

  الا حزززة الضزززبطية  كززز   ريمزززة يعاقزززن عليهزززا لحزززبس رزززدق

سزززز تان أو أقزززز  )الحززززد األقصزززز  للحززززبس سزززز تان أو األقصزززز  

  رهم. 200أق ( أو لغرامة ت يد عا 

  المخالفة الاريمززززة التززززي يعاقززززن عليهززززا ل رززززد  العقولززززات

 .18الم صو  عليها في الما ة 

 لإلراطة لشك   يد له ا التق يم، ما الوا ن استحضار ما يلي:
 

 لطريقززززة ضززززم ية لمقتضزززز  الت ظززززيم  111 فصزززز تززززم تعززززدي  ال

القضززا ي الاديززد ريززن تززم ازالززة الفززرق لززيا الازز ح الضززبطية 

عل  الشزك   111يمكا قرالة الما ة لالتالي،  .والا ح التا يبية

 عااو « الاززرا م امززا   ايززات أو  زز ح أو مخالفززات" التززالي :

الازززرا م امزززا   ايزززات أو  ززز ح تا يبيزززة أو  ززز ح ضزززبطية أو "

 "مخالفات

  رالزة عليهمزا فزي الفصز  )كما تم اإل 18و 16الر وع للفصليا

الززز ي يتضزززما  17سزززال  الززز كر(، وأيضزززا الززز  الفصززز   111
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العقولزززات الا حيزززة »تمكزززا مزززا التحديزززد الزززدقيق ل  تفا زززي 

  ]اسالق اليهاهاته الع ا ر تم التطرق   [«األ لية

 

 

 

 تطبيق معيار التق يم الث ثيي الصعولات التي تعتر

 
 تطبيقززه فززي اال أن  الث ثززي،الر م مززا ل ززاطة معيززار التق ززيم لزز

لعززر الحززاالت يثيززر عززد ا مززا الصززعولات كززان ي ززمح القززانون 

للقاضي أو يو ن عليه أن يحكزم لعقولزة مزا نزوع مختلز ، قزد 

( cas -ou états- de récidive )رزاالت العزو :كزون أيزد ت

أ زززززز  مززززززا العقولززززززة التززززززي يقررهززززززا القززززززانون أ زززززز  أو 

 circonstances :)ظروف التخفيززززززززززززززززززززز للاريمزززززززززززززززززززززة

atténuantes). 

  كالتالي:يبدو أن المشرع المغرلي قد تطرق للموضوع 

  ال يتغير نوع  :ما القانون الا ا ي عل  أنه 112ت   الما ة"

الاريمة اذا ركم لعقولزة متعلقزة ل زوع   زر مزا أنزواع الازرا م 

 ل بن تخفي  أو لحالة العو ".

 

 
 atténuer (atténuation) la peine -------- ف  )تخفي ( العقولة

Exemple: Le juge a atténué la peine. 

 aggraver (aggravation) la peine --------يد  )تشديد( العقولة

Exemple: le juge a aggravé la peine.  
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 (الو   األ لي للاريمة غير ماال تأسبا  التخفي  )
   

 

 

 

 

 

 

 المخففةاألع ار القانونية 

 الظروف القضا ية المخففة                            ما ق ع 143الفص  )
 ما ق ع(      151ال   146 ماالفصول )                                                     

   

 

 

 

 

 

 
   ية وليس عل  سبي  المثال.رصرهي أع ار 

 يترتن عليها تخفير العقولة. 

 ما أمثلتها ع ر االستف از 

 (ع ما ق  421ال  416) ما 

 .ة لال  بة للا اياتيوالتي تقرر عقولات   ح 

تاي  للقاضي ال  ول لالعقولة                                                            

   .المقررة قانونا للاريمة

-------------------------------------------------------------------- 

                                               Causes atténuantesأسباب التلفي  
                        Excuses légales atténuantesالملففة األعاار القانونية

         Circonstances atténuantes accordées par le jugeالظرو  القضائية الملففة
                                               Excuses limitativesيةحصر أعاار 

                                         Excuse de provocation  عار االستفزاز
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 ظرو  التشديد
ــــ ــــانو   113 الفصــــلنص ي ــــص الق ــــو  الجريمــــة إاا ن ــــر ن ــــه :ويتغي ــــى أن عح

 و.ظرو  التشديدعحى عقوبة متعحقة بنو  آلر م  أنوا  الجرائم لسبب 
 
المتعحقــــــة  عحــــــى أ  تشــــــديد العقوبــــــة 153و  152 الفصــــــ  قــــــرر ي

ـــ ينـــتن عـــ  بجنايـــات أو جـــن  معينـــة المقـــررة فـــ  القـــانو  إجرام ظـــرو  مرتبلـــة ب
 .بارتكاب الجريمةأو  المتهم

Les articles 152 et 153 prévoient (stipulent) que 
l’aggravation des peines inhérentes (applicables) à 
certains crimes ou délits prévus dans la loi résulte 
des circonstances  inhérentes (liées) soit à la 
culpabilité de l’auteur, soit à la  commission de 
l’infraction. 

 
 L’inculpé ----------------------------- المجرم

 
ظر  م  (: la culpabilité de l’auteur :العود)إجرام المتهم -1

 :العقوبة دظرو  تشدي
 ه  حالة تقتر  بشلص ارتكب جريمة وتبي  أنه سبق له أ  ارتكب   العود

 .بواسلة حكم نهائ   )تمت إدانته( عحيها جريمة سابقة وأدي 
     La récidive est l’état dans lequel se trouve une personne 
qui, après avoir été irrévocablement condamnée pour une 
première infraction, en commet (verbe: commettre) une 
nouvelle. 
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  شديدة اتعقوبأ  تصدر  المحاكمعحى  ستحزمحالة العود ت 
      La récidive exige des juridictions (des tribunaux) de 
prononcer des peines aggravantes. 

 .ةف  الوص  األصح  لحجريمة المرتكب ال تؤثر حالة العود 
 
 ظرو  ارتكاب الجريمة: ظر  م  ظرو  تشديد العقوبة -2

  يغير م  وصفها لتصب  جنايةأ   ،جنحةيمك ، بحسب ظرو  ارتكاب. 
 لترجمة هاه الفقرة: التياراتث ثة 

1- En fonction des circonstances de la commission d’un 
délit, ce dernier peut changer de catégorie pour devenir 
crime. 
2- Un délit peut, en raison des circonstances de sa 
commission, devenir crime (ou être qualifié de crime ou 
changer de catégorie pour devenir crime). 
3- La catégorie d’une infraction peut changer d’un délit à 
un crime en fonction des circonstances de sa commission. 
 

 مثال:
 إاا مــا لكــ  .مـ  ق.(( 505)الفصــل  مجــرد جنحـة البسـيلة تعتبـر الســرقة ،

ــة يحامـــ  لحســ   ثبــت أ  الســارق كــا  عحيهــا عاقــب ، فتصــير الجنحــة جناي
 م  ق.((.  507)الفصل  بالسج  المؤبد

  ،االلتصــاص لحغرفـــة  تحــول فـــ  هاتــه الحالــة انعقـــاديأيضــا، مــ  آثـــار الــم
 la chambre criminelle de la cour) الجنائيـة بمحكمـة االسـتئنا 

d’appel  ) بــدل المحكمــة االبتدائيــة (tribunal de première 
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instance ،)  كما أ  إجراءات المتابعـة(procédures de poursuite) 
 .تغير ه  أيضات

 
 )جناية، جنحة، ملالفة( آثار التقسيم الث ث 

Effets de la division (catégorisation) tripartite (crime, 
délit, contravention) 

 
 :ثار التقسيم الث ث  ف  عدة أوجهتتجحى آ •
 La tentative ---------------------المحاولة -1 •
  (114 الفصلدائما ف  الجنايات )عحيها يعاقب. 
 ( الفصلال يعاقب عحى محاولة الجنحة إال بنص قانون  لاص 

115). 
  (.116 الفصلفيها أبدا )الملالفات ال عقاب عحى المحاولة 
 La complicité --------------------المشاركة -2 •
  ف  الجنايات والجن عحيها يعاقب. 
 ( 129 الفصلالملالفات ال عقاب عحى المشاركة فيها.) 
 L’instruction---------------------التحقيق –3 •
 يكو  إجباريا(obligatoire) ف  الجنايات المعاقب عحيها باإلعدام 
(la peine de mort  )أو السج  المؤبد (la réclusion 

perpétuelle) وكاا الجنايات المرتكبة م  لر  األحداث(les 
crimes commis par les mineurs.) 

 يكو  التياريا (facultatif  ف )   الجناياتباق.  
 .ال يكو  التحقيق ف  الجن  إال بنص لاص 
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( Éléments constitutifs de l’infraction ( أركـــا  الجريمـــةيقصـد ب      

تنتفـ  معـه إ  تلح  أي منهـا  بحيثلها  وجود القانون حالعناصر األساسية ال زمة ل
 برمتها. 
مسؤولية شـلص عـ  جريمـة معينـة فإنـه يكـو  ة الجنائيالمحكمة  قررعندما ت      

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد تأك  ق
ـــــــــــــادي( -1 ـــــــــــــرك  الم ـــــــــــــا )ال ـــــــــــــ  معين ـــــــــــــب فع ـــــــــــــد ارتك  أ  الشـــــــــــــلص ق
ـــــــــــوي( -2 ـــــــــــرك  المعن ـــــــــــه الحـــــــــــرة )ال ـــــــــــد ارتكـــــــــــب الفعـــــــــــل بإرادت ـــــــــــه ق ن  وا 
ـــرك   -3 ـــانو  )ال ـــه بمقتضـــى الق ـــه وعقوبت ـــى تجريم ـــل منصـــوص عح وا   هـــاا الفع

 القانون (.
 
     Lorsqu’une juridiction pénale déclare un individu 
coupable d’une infraction, cette déclaration implique 
qu’elle a vérifié : 
1/Que tel individu avait participé à la perpétration 
d’un fait particulier (l’élément matériel); 
2/Qu’il y avait participé librement (l’élément moral); 
3/Que l’acte en question est réprimé et sa sanction 
est prévu par la loi (l’élément légal). 
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I الجنـائ  قـد جرمـه  القـانو كـا  أ  إال إاا جريمـة ما يشكل فعل  ال[:رك  القانونــ ال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  .]أو أم

  
عحى فعـل ال يعـد جريمـة ال يسوغ مؤالاة أحد والقانو  الجنائ  : م   3المادة  حسب

ـــــــــــــه بعقوبــــــــــــات  ــــــــــــم يقررهــــــــــــا القــــــــــــانو بصــــــــــــري  القــــــــــــانو  وال معاقبت  « ل
 
  Nul (personne) ne peut être condamné (e):ال يسـوغ مؤالـاة أحـد -
 غيـــــــــــــــــــــــــر منصـــــــــــــــــــــــــوص عحيهــــــــــــــــــــــــــا بصـــــــــــــــــــــــــري  القــــــــــــــــــــــــــانو  -
  n’est pas expressément prévue (dans la loi OU dans un 

texte de loi ) 
non expressément prévue par la loi (dans la loi OU  dans un 
texte de loi )   

 peinesعقوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات:  - 
 :غير مقررة بقانو  -

  1-  non édictée par la loi(dans la loi) 
(dans la loi)par la loi n’est pas édictée  -2 
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 شـــــــــــــــــــــــــرعية الجـــــــــــــــــــــــــرائم والعقوبـــــــــــــــــــــــــات يمبـــــــــــــــــــــــــدأ
 
ـــا جريمـــة إال إاا وجـــد نصـــالالقاضـــ   المبـــدأ األول:   ـــر فعـــ  معين ـــه  ايعتب يجـــرم في

ــــل ــــل مباحــــا( هــــاا الفع ــــر الفع ــــنص فيعتب ــــد عــــدم وجــــود ال ــــم )أي عن ــــك ال   .وعك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكر 3ادة الم  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفة ال
 يعاقــــبوال يعتقــــل وال ال يحقــــى القــــبض عحــــى أحــــد ومــــ  الدســــتور : 10 ةمــــادال 

 )...(«.إال ف  األحوال وحسب اإلجراءات المنصوص عحيها ف  القانو 
 

que dans les puni ou  détenu, «Nul ne peut être arrêté
cas et les formes prévues par la loi… ».                    

  
  إال عحى األفعال ال حقة لصدور القانو المشر  ال يعاقب المبدأ الثان : 

 
 وال يؤالا أحد عحى فعل لم يك  يعتبر جريمة تنص عحى أنه م  ق.( 4المادة:

 وقت ارتكابهوالاي كا  ساريا بمقتضى القانو  
• L’article 4 de la loi pénale prévoit que: «Nul ne peut 

être condamné pour un fait qui, selon la loi en vigueur 
au temps où il a été commis, ne constitue pas une 
infraction». 
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 حاالت االستثناء
 

     مـ  نلـاق نـص التجـريم  هلضـ  الفعـل لسـبب إباحـة التـ  تلرجـتكو  متـى
 .وتــــــــــــــــــــــــــــــرده إلــــــــــــــــــــــــــــــى أصــــــــــــــــــــــــــــــحه مــــــــــــــــــــــــــــــ  المشــــــــــــــــــــــــــــــروعية

    حالـة الـدفا  :  ل. مثـاكـ  شـرولها محـددة بالقـانو ل أسباب اإلباحة متنوعة
  .الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع 

   عحـى أنـه :وال جنايـة وال جنحـة وال ملالفـة فـ   مـ  ق.( 124تـنص المـادة
إاا كانـت الجريمـة قـد اسـتحزمتها ضـرورة  -3)...(،  -2)...(،  -1: األحوال التاليـة

غيـره، بشـرل أ   لدفا  الشرع  ع  نفك الفاعل أو غيره أو عـ  مالـه أو مـالاحالة 
 يكو  الدفا  متناسبا م  للورة االعتداء.

 
  :La légitime défense de soi-même لدفا  الشرع  ع  نفك الفاعلا

 :gravité de l’agression                                    للورة االعتداء
  

 
 

 الللورة: شرول -أ
بمعنى للر :  gitime(une menace illé) الللر غير مشرو أ  يكو   1.

 يهدد بتحقق نتيجة إجرامية.
: ال محل لحدفا  إال  (une menace imminente) الللر حاالأ  يكو   2.
 وقاية حق يحميه القانو  م  للر ال يس  السحلات العامة أ  تدرأه عنه.ل
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 الدفا :الشرول المتلحبة ف  فعل  -ب
 
المداف  ال يستلي  أ   معنىب :(nécessité de défense)لزوم الدفا   1.

 التلحص م  الللر بغير الفعل الاي ارتكبه.
 proportionnalité de la gravité de) تناسب الدفا  م  جسامة الللر 2.

la menace)  ال يلحو م  الصعوبات بالنظر  هتحديدو : هاا الشرل يتعحق بالوقـائ
 .(ى قضاء الموضو ترج  إل مسألة)تنو  االعتبارات الت  تتعي  مراعاتها ل
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 II :الركــ  الـمادي -
 

  ــــــة ــــــه مظــــــاهره المادي ــــــالم اللــــــارج ، ل ــــــ  الع ــــــق ف الجريمــــــة ســــــحوم يتحق
ـــ المحموســـة ـــراد حمايته ـــدد بالضــــرر المصـــال  الم ـــ  تضـــر أو ته ـــ  غيرهـــاالت  ا، وم

 و معاقبة مرتكبها. هالمشر  بتجريمل االم يتدلـبال تقوم الجريمة. 
 ؟معي تجريم سحوم لالت  يتدلل فيها المشـر  الجنائ  ل المراح 
      م التصـــــميم والعـــــزم عحـــــى ثـــــالتفكيـــــر فـــــ  الجريمـــــة  :المرححـــــة األولـــــى

 ارتكابها.
      ه: يقصـــــد مـــــ  ورائهـــــا الفاعـــــل تســـــهيل عمحيـــــة ارتكابـــــالمرححـــــة الثانيـــــة 

 ما.جريمة 
ـــــاء)      ـــــلال الســـــ    اقتن ـــــاب جريمـــــة قت ـــــاء ســـــحم ،رتك ـــــ ال أو اقتن  ســـــتعماله ف

 .(جريمة السرقة
      يجــــب أ  يكــــو  إا  : وهــــ  الشــــرو  فــــ  تنفيــــا الجريمـــــةالمرححــــة الثالثــــة

 .(المحاولة)صحة مباشرة بالجريمة الت  لم تتم  لحفعل المرتكب
      التنفيـــــا الفعحـــــ  لحجريمـــــة أي تمـــــام الـــــرك  المـــــادي المرححـــــة الرابعـــــة :

 .نتيجة إجرامية لحجريمة بحصول
 والتساؤل المطروح هو: متى يبدأ التجريم؟

  ـــــزم ـــــة مـــــ  التصـــــميم والع ـــــار الدالحي ـــــانو اال يلمهمـــــا بحغـــــت األفك  .لهـــــا الق
 ـــى ـــدة عـــ  التجـــريم  تبق ـــر األعمـــال التحضـــيرية بعي ـــدة وغي ـــر مؤك باعتبارهـــا غي

هــــد  اســــتعماله ب)شــــراء الســــ    مثــــال واضــــحة وال تــــدل عحــــى النيــــة اإلجراميــــة.
نص، الـــدفا  الشـــرع ، كمـــا أنـــه قـــد يهـــد  إلـــى اســـتعماله القكـــفـــ  عمـــل مشـــرو  

 …(.فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ارتكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب جريمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
  تبقـــى أعمـــال التنفيـــا هـــ  التـــ  تلالهـــا نصـــوص التجـــريم ألنهـــا دالـــة داللـــة

 .قلعية عحى ارتكاب الجريمة
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 L’acte criminel)  )الفعــل اإلجـرامـ-1
 

سحوم اإلنسان  الاي إ  أول عنصر م  عناصر الرك  المادي ألية جريمة هو ال
ف  هاا السحوم يتحقق ف  العالم اللارج  وله مظاهره المادية المحموسة. يتحقق 

 : إما الغالب
 

 )بصدور حركات جسمانية لحجان  : يتحقق …(إيجاب  )القتل، السرقة فعلبأ
لسانه أو اراعيه ف  القتل أو السرقة، كأ  يستعمل والت  تظهر ف  العالم اللارج ، 

 ، إلخ.جرائم القولية كالقا ف  ال
 
   إحجام شلص ع  إتيا  فعل عبر ( االمتنا )ك قد يتلا مظهرا سحبياب ( أو

 إيجاب  كا  المشر  ينتظره منه ف  ظرو  معينة.
 

ــــــــــة مــــــــــ   ــــــــــةأمثح ــــــــــواد التالي ــــــــــه الم ــــــــــنص عحي ــــــــــا ت ــــــــــا ( م ــــــــــم )االمتن  :ال
 
  يعحــم التــ  تجــرم الســكوت العمــدي لحشــلص الــاي كــا:  مــ  ق.( 378المــادة  

ــة أو  ــا، أو مقــدم لحمحاكمــة مــ  أجــل جناي ــراءة مــتهم محبــوك احتيالي ــي  عحــى ب دل
 جنحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.

 
     التــــ  تعاقــــب الممتنــــ  عــــ  التــــدلل والــــاي كــــا  :  مــــ  ق.( 430المــــادة

باستلاعته الم دو  أ  يعرض نفسه أو غيره لحللـر، لمنـ  حـدوث جنايـة أو جنحـة 
 ألشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاص. باتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 

 
  الممتن  عمـدا ع  تقديم مساعدة لشلص فـ  الت  تجرم  م  ق.(: 431المادة
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ــــــره ألي للــــــر. ــــــم، ودو  أ  يعــــــرض نفســــــه أو غي  للــــــر رغــــــم اســــــتلاعته ال
 

اعتبرهمـا  431و  430الحاالت المنصـوص عحيهـا فـ  المـادتي   :مححوظة هامة
لـــد  التضـــام  االجتمـــاع   ز عحـــى غيـــاب واا المشـــر  جنحـــة واعتمـــد فـــ  تجريمهـــ

 .الممتن 
 

 االمتنا  المرتبلة بواجب قانون  رائمج -ج:  
ع  إتيـا  فعـل إيجـاب  كـا  المشـر  ينتظـره منـه ما امتنا  شلص تتجحى ف  حاالت 

 بشرل:ف  ظـرو  معينـة، 
   يوجـد واجب قانون  يحزم بهاا الفعـل أ، 
   .وأ  يكو  ف  استلاعـة الممتن  عنه القيام به 

فموقفه السـحب   ،القانو ه يفرضيجاب  عحى الشلـص القيـام بعمل إشلص امتن  إ  
مثـال: . ع قة السببيــة بي  االمتنا  وحدوث النتيجـة اإلجراميـةلتوافر  جريمةهاا يعد 

المشر  يعاقب الشلص الــاي يتـرم لفــ  أو عـاجزا ال يسـتلي  أ  يحمـ  نفسـه فـ  
ـب مكا  لال م  النـاك، وكيــ  التـرم عحـى أسـاك الضـرب أو الجـر  أو القتــل حسـ

 (.م  ق.( 463 إلى 459األحوال. )المواد م  
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ـــة : -2  La tentative                                                 الـمحـاولــ
ــــــــــائ  لتنظيمهــــــــــا  ــــــــــدلل المشـــــــــــر  الجن ــــــــــة حــــــــــاالتو ت ــــــــــى ث ث ــــــــــص عح  :ن

 
 أو المحاولــة ) التنفيــا غيــر التــامL’exécution inachevée ou la 

tentative) 
 دو  حــــــــــــــــــــدوث النتيجــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــتحالتها التنفيــــــــــــــــــــا التــــــــــــــــــــام 

 (l’exécution parfaite dont le résultat s’avère impossible) 
 التنفيـــــــــــــــــــــــا التــــــــــــــــــــــــام ولكـــــــــــــــــــــــ  دو  حـــــــــــــــــــــــدوث النتيجـــــــــــــــــــــــة 

 (l’exécution parfaite mais dont le résultat reste manqué) 
 
   البدء ف  تنفيا الجريمة -أ

           (commencement d’exécution de l’infraction) 
 

 تحديد األفعال الت  تدلل ف  مرححة البدء ف  تنفيا الجريمة نقلة  يعتبر
 .انل ق تدلل القانو  الجنائ  بالعقاب

  وتدلل ضم  ال يعاقب عحيها القانو  كل األفعـال السابقة عحى هاه المرححة
 .مرححة التحضير

  ء ف  التنفيا ع  األعمال التحضيريةلتمييز مرححة البد ا معيار (actes 
préparatoires ) 

 
   الموضوع  :البدء ف  التنفيا يشمل البدء ف  الفعل الاي يقوم عحيه الماهب

 الرك  المادي لحجريمة أو كل فعل يعد ظرفا مشددا لها.
 
 ت  الماهب الشلص  :األفعال الت  تدلل ف  البدء ف  التنفيا ه  تحم األفعال ال

) OU   – irréversiblevolonté) نية إجرامية ال رجعة فيهاتعح  ع  
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de commettre l’infraction-définitive  وتكو  قريبة م  الجريمـة الت ،
 .يريـد الجان  اقترافها

 
 .المشر  الجنائ  المغرب  قد التار إدما( الماهبي  الموضوع  والاات مححوظة: 

 
 
 :لارجة ع  إرادة الجان   لظرو عدم إتمام الجريمة  -ب

(renoncement à l’exécution de l’infraction suite à des 
circonstances indépendantes de la volonté de son auteur)  

 
   العدول االلتياري ع  إتمام تنفيا الجريمة ال يشكل محاولة.إ 

 
 l’intention coupable :القصد الجنائ  -(
 

 نائ  أهمية ف  تحديد مفهوم النية اإلجرامية لد  الجان .لحقصد الج     
 مث :

يفسـر عحـى ، كـأ  تـأوي تعـدة قيام الشلص بدك يده ف  ثياب امـرأة قـد يتلـا     
 .عرضالهتم أو  السرقة محاولةأنه 

 
     Passer la main dans les vêtements d’une femme peut 
avoir (revêtir)  plusieurs interprétations dont une tentative 
de vol  ou un outrage à la pudeur.  
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 :الرك  المعنوي
•   بـإرادة الفاعـل تـمالرك  المعنوي يتمثل ف  كو  الفعـل المـادي المرتكـب. 

   إرادة حرة ومميـزةالمشر  ال يعاقب عحى األفعال إال إاا كانت ناتجة عـ. 
 هنـا يتحقـق القصـد الجنـائ  )القتـل  :ةقد تتجه اإلرادة إلـى الفعـل والنتيجـ

 ] [meurtre, vol    :…(العمدي، السرقة
•  حيـث يتحقـق هنـا القصـد غيـر  :وقد تتجه اإلرادة إلى الفعل دو  النتيجـة

 homicide et blessure par العمــدي )الضــرب والجــر  الللــأ
imprudence :) 

•   يعاقـب عحيهـا تنص عحى أ  والجنايات والجـن  ال م  ق.(  113المادة
 …و.إال إاا ارتكبت عمدا

 
   :القصد الجنائ  -1 •
 فعــ  غيــر مشــرو  يجرمــه القــانو   بإرادتــه فــ  إدرام الجــان  بأنــه يرتكــب يتمثــل

مرتكـب الفعـل سـحيم العقـل لنيـة اإلجراميـة إال إاا كـا  اال تتحقق )بمعنى آلر  الجنائ 
ق.((. 132المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة ) واإلرادة  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 الــاي يــدف  بــاإلرادة إلــى ارتكــاب الجريمــة الباعــثتلتحــ  عــ   النيــة اإلجراميــة 

 حيث أ  :
واحــدة ال  )هــ  اإلرادة الواعيــة الرتكــاب الفعــل اإلجرامــ تعنــ  النيــة اإلجراميــة  •

يلتح  بـالت   ف (أو الهد  الاي م  أجحه ارتكب الفعل)أما الباعث (، تتغير
 األشلاص والظرو .

 :فإاا وقعت جريمة قتل عمدية، مث  •
 فـــــــــــــــالمجرم هنـــــــــــــــا أراد إحـــــــــــــــداث الوفـــــــــــــــاة )النيـــــــــــــــة اإلجراميـــــــــــــــة(  -

 المجرم ارتكب جريمة القتل بداف  االنتقام أو الغيرة )الباعث(. -
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 (la faute ( الللأ -
•   الجــرائم  أ  تتجـه إلــى إحـداث النتيجـة هـو اتجـاه اإلرادة إلــى الفعـل دو(

 غير العمدية(.
•   اإلهمـاليشـكل(l’imprudence )يـالوعـدم االحت (la négligence )

( مــا l’inobservation des règlements)عــدم االلتــزام باألنظمــة أو 
 .الللأ الجنائ ب يسمى
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 الفصل األول
 التجاريةالمادة 

2ème chapitre 

La matière de droit 
commercial 
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 مقدمة
 

حات االقتصـادية عرفت المنظومـة القانونيـة فـ  ب دنـا مجموعـة مـ  اإلصـ 
ـــد  ـــ  مســـت تحـــديث وتجدي ـــم الت ـــة، وباللصـــوص تح ـــة والقانوني واالجتماعي
النصوص الت  لها صحة بمجال المال واألعمال والمقاوالت، الت  م  شـأنها 
أ  تعلــ  نفســا وانل قــة جديــدة القتصــادنا الــولن ، وبالتــال  فــت  المبــادرة 

حيـــة التنميـــة لحمنافســة فـــ  القلــا  اللـــاص ليســـاهم بشــكل أفضـــل فــ  عم
 االقتصادية واالجتماعية. 

المتعحـــق بمدونـــة التجـــارة  15.95وعحيـــه تـــم صـــدور القـــانو  رقـــم        
، تم إلغاء القانو  التجاري السابق الصادر بتـاريخ 1996الصادرة ف  سنة 

. 73، وقد مسـت المدونـة تعـديل ألـر بمقتضـى القـانو  1913غشت  12
 .2018أبريل  19الصادر  17

وأمـــام تزايـــد الحاجـــات االقتصـــادية والضـــرورات االجتماعيـــة أضـــحى        
لحقانو  التجاري ولقـانو  األعمـال بصـفة عامـة مكانـة رفيعـة فـ  الدراسـات 

 القانونية.
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 استلرا( م  النص المصلححات المقابحة

  Le système juridique المنظومة القانونية 
مجموعة من اإلصالحات االقتصادية 

ماعية والقانونيةواالجت  
Ensemble de réformes 
économiques, sociales 
et juridiques 

 modernisation et au تحديث وتجديد النصوص 
renouvellement des textes  

 Domaine de la finance, des مجال المال واألعمال والمقاوالت
affaires et de l'entreprise  

 Economie nationale االقتصاد الوطني
  La concurrence المنافسة

  Le secteur privé القطاع الخاص
  Pour mieux contribuer ليساهم بشكل أفضل 

 Processus de عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية
développement 
économique et social 

 Abrogé l’ancienne loi إلغاء القانون التجاري السابق 
commerciale  

  La croissance تزايد
  Besoins économiques الحاجات االقتصادية 

 Impératifs sociaux الضرورات االجتماعية 
  Droit des affaires قانون األعمال 

 Domaines d’études مكانة رفيعة في الدراسات القانونية
juridiques importants 
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 ترجمة النص باللغة الفرنسية
     Le système juridique marocain a connu un ensemble 
de réformes économiques, sociales et juridiques, en 
particulier celles qui ont touché à la modernisation et au 
renouvellement des textes relatifs au domaine de la 
finance, des affaires et de l'entreprise, qui donnerait un 
nouveau souffle à notre économie nationale, ouvrant ainsi 
l’initiative à la concurrence dans le secteur privé pour 
mieux contribuer au processus de développement 
économique et social.  
     Par conséquent, la loi no. 15.95 du Code de 
commerce de 1996 a abrogé l’ancienne loi commerciale 
du 12 août 1913 et a été modifiée par la loi no. 73.17 
avril 19, 2018. 
      Compte tenu de la croissance des besoins 
économiques et des impératifs sociaux, le droit 
commercial et le droit des affaires en général sont 
devenus des domaines d’études juridiques importants. 
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 نشأة القانو  التجاري وتلوره

 الملحب األول: المقصود بالقانو  التجاري
 أوال: تعري  القانو  التجاري

 
استقر الفقه عحى تعري  القانو  التجاري بأنـه فـر  مـ  فـرو  القـانو  اللـاص       

  القواعد القانونيـة التـ  تحكـم فئـة مـ  األعمـال تسـمى باألعمـال يتضم  مجموعة م
 التجار، ولائفة م  األشلاص تدعى لبقة التجار.

وبناء عحى هاا التعري  فإ  القـانو  التجـاري يعـد شـريعة لاصـة تنلبـق عحـى       
نــو  مــ  األعمــال وهــ  األعمــال التجاريــة ونشــال فئــة لاصــة مــ  األفــراد وهــ  فئــة 

رادا أو شـركات(، ممـا يعنـ  أ  القـانو  التجـاري أضـيق نلاقـا مـ  القـانو  التجار )أف
المدن ، أل  هاا األلير كما هو معحوم يضم القواعد العامة الت  تحكـم الع قـات فيمـا 

 بي  األفراد بغض النظر ع  لبيعة المه  ونو  المعام ت الت  يقومو  بها.
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 ةاستلرا( م  النص المصلححات المقابح
 Genèse du droit نشأة القانون التجاري وتطوره

commercial et son 
développement 

  définition du droit commercial تعريف القانون التجاري
 Branche de droit privé  فرع من القانون الخاص

يتضمن مجموعة من القواعد 
 القانونية 

Comprend un ensemble de 
règles juridiques  

  Régissant une classe d’affaires تحكم فئة من األعمال 
 Appelé commerçants تسمى بالتجار

وطائفة من األشخاص تدعى طبقة 
 التجار

Un groupe de gens appelés 
commerçants 

 Loi spéciale شريعة خاصة
 Personnes physiques ou أفرادا أو شركات

sociétés 
ضيق نطاقا من القانون التجاري أ

 القانون المدني
Le droit commercial a une 
portée plus restreinte que le 
droit civil 

 Règles générales القواعد العامة 
 Régissant les relations entre تحكم العالقات فيما بين األفراد

les individus 
  La nature des professions طبيعة المهن 

 Type de transactions امالت نوع المع
 Qu’ils effectuent يقومون بها
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 ترجمة النص باللغة الفرنسية
Genèse du droit commercial et son développement. 

Première: Ce qui est entendu par le droit commercial 
d’abord  
      La définition du droit commercial la doctrine a 
établi la définition du droit commercial en tant que 
branche de droit privé qui comprend un ensemble de 
règles juridiques régissant une classe d’affaires 
appelé commerçants, et un groupe de gens appelés 
commerçants. 
      Selon cette définition, le droit commercial est 
une loi spéciale applicable à un type d’entreprise, à 
savoir les affaires et l’activité d’un groupe particulier 
de personnes (personnes physiques ou sociétés), ce 
qui signifie que le droit commercial a une portée plus 
restreinte que le droit civil. Parce que cette dernière, 
comme on l’appelle, intègre les règles générales 
régissant les relations entre les individus, 
indépendamment de la nature des professions et du 
type de transactions qu’ils effectuent. 
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 ثانيا: مميزات القانو  التجاري
بـرام الصـفقات مـ  أهـم مميـزات السرعة:  -1 تعد السرعة ف  إنجاز وا 

النشــال التجــاري، الــم أ  هــاا األليــر يعتمــد أساســا عحــى ســرعة 
الحركــــة وحســــ  المبــــادرة والقــــدرة عحــــى اتلــــاا قــــرارات حاســــمة، 
وســريعة، وبالتــال  تحمــل مســؤولية القــرار )ربحــا كــا  أو لســارة( 

نجـــاز صـــفقاته إلـــى اســـتعمال  فالتـــاجر يحجـــأ عنـــد إبـــرام عقـــوده وا 
ــت  ــاكك واألنترني ــالتحفو  والف ــة ك ــ  وســائل االتصــال الحديث ملتح
وغيرها مـ  الوسـائل التـ  تكفـل لـه السـرعة، او باسـتعمال وسـائل 

 النقل السريعة )اللائرة، القلار والسيارة...(.
 استلرا( م  النص المصلححات المقابحة

 Les avantages du droit مميزات القانون التجاري
commercial  

  La rapidité السرعة
 La vitesse de mouvement  الحركة سرعة

  La bonne initiative حسن المبادرة 
القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة، 

 وسريعة
La capacité de prendre de 
décisions pertinentes rapides 

 Assumer la responsabilité de تحمل مسؤولية القرار
la décision 

 Bénéfice ou perte ربحا كان أو خسارة

 utilise divers moyens de استعمال مختلف وسائل االتصال الحديثة 
communication moderne 

 moyens pour assurer assurent الوسائل التي تكفل له السرعة
la rapidité  

  Les moyens du transport وسائل النقل
 Avion الطائرة

 Train et voiture ر والسيارةالقطا
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 ترجمة النص باللغة الفرنسية
Deuxième : Les avantages du droit commercial:  
1 - la rapidité : Le rythme de l’achèvement et la conclusion 
des transactions est l’un des avantages les plus importants 
de l’entreprise, car celle-ci dépend principalement de la 
vitesse de mouvement, la bonne initiative et la capacité de 
prendre de décisions pertinentes rapides, et donc assumer 
la responsabilité de la décision (bénéfice ou perte). 
Lorsqu’il conclut des contrats et des transactions, le 
commerçant utilise divers moyens de communication 
moderne, tels que le mobile, le fax, Internet et d’autres 
moyens pour assurer assurent la rapidité du transport à 
savoir (avion, train et voiture...). 
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 حرية اإلثبات ف  المادة التجارية: -2
إاا كانت القاعدة العامة لإلثبات ف  المواد المدنية ه  وجوب اإلثبات الكتـاب         

)إلزامية تحرير بها حجـة رسـمية أو عرفيـة( فـ  التصـر  القـانون  الـاي تزيـد قيمتـه 
مــــ  قــــانو   443درهــــم، أو يكــــو  غيــــر محــــدد القيمــــة )الفصــــل  10.000عحــــى 

بــات التصـر  القــانون  إاا كــا  االلتزامـات والعقــود(، وعحـى العكــك مـ  الــم يجـوز إث
،  ، والفواتير، والدفاتر التجاريـةتجاريا بجمي  وسائل اإلثبات ) شهادة الشهود، القرائ

 والمراس ت(.
ومــا يجــب اإلشــارة إليــه فــ  هــاا الصــدد إلــى أ  مــ  مســتجدات مدونــة التجــارة        
مـــادة ، نصـــت صـــراحة ودو  أي قيـــد عحـــى مبـــدأ حريـــة اإلثبـــات فـــ  ال1996لســـنة 

ــة والــم بمقتضــى المــادة  تلضــ  المــادة التجاريــة » التــ  جــاء فيهــا:  334التجاري
لحريــة اإلثبــات، غيــر أنــه يتعــي  اإلثبــات بالكتابــة إاا نــص القــانو  أو االتفــاق عحــى 

 «.ل   الم
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 استلرا( م  النص المصلححات المقابحة
 Liberté de la preuve dans le حرية اإلثبات في المادة التجارية

code commercial  
 La règle générale de la preuve القاعدة العامة لإلثبات في المواد المدنية 

dans les matières civils 
 La preuve écrite اإلثبات الكتابي

إلزامية تحرير بها حجة رسمية أو 
 عرفية

Obligatoire pour un acte 
authentique ou sous seing 
privé  

  Valeur illimitée غير محدد القيمة 
يجوز إثبات التصرف القانوني إذا كان 

 تجاريا بجميع وسائل اإلثبات 
La preuve en matière 
commerciale peuvent être 
prouvé par dans tous les 
moyens de preuve  

 Témoignage de témoin شهادة الشهود

 Présomption القرائن

 Les factures الفواتير

 Livret commerciales الدفاتر التجارية 

 Correspondance المراسالت

 Sans aucune limitation prévue دون أي قيد

 La matière commerciale est تخضع المادة التجارية
libre 

 Doit être rapporté par écrit يتعين اإلثبات بالكتابة 
على خالف  إذا نص القانون أو االتفاق

 ذلك
Quand la loi ou la convention 
l'exigent 
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 ترجمة النص باللغة الفرنسية
2- Liberté de la preuve dans le code commercial:  

       Si la règle générale de la preuve dans les matières 
civils est écrite (obligatoire pour un acte authentique ou 
sous seing privé) doit dépasser 10.000 dirhams, ou est de 
valeur illimitée (article 443 du dahir des obligations et des 
contrats) est obligatoire; au contraire, la preuve en matière 
commerciale peuvent être prouvé par dans tous les moyens 
de preuve (témoignage de témoin, présomption, les 
factures, livret commerciales et correspondance).  
        À cet égard, il convient de noter que, dans le contexte 
de l’évolution récente du Code de commerce de 1996, le 
principe de la liberté de la preuve dans la matière 
commerciale est expressément et sans aucune limitation 
prévue à l’article 334, qui dispose : « la matière 
commerciale est libre, toutefois, elle doit être rapporté par 
écrit quand la loi ou la convention l'exigent. " 
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 Le créditاالئتما :  -3

عـ  مـال حاضـر مقابـل مـال مسـتقبل ويعتبـر أسـاك كـل تجـارة، بحيـث ال  هو التنـازل
يتصور أ  يستغنى عنه فـ  الغالـب أي تـاجر، ويقصـد بـه مـن  المـدي  أجـ  لحوفـاء، 
فالتــاجر يشــتري البضــاعة دو  أ  يــتمك  مــ  بيعهــا فــ  الحــال، وبالتــال  دفــ  ثمنهــا 

ول لـــه أجـــ  لحوفـــاء عحـــى الفـــور، لـــالم يضـــلر البـــائ  إلـــى منحـــه االئتمـــا  أي يلـــ
بالتزاماته، وهكاا يضلر كل واحد ف  سحسة تداول السحعة حتى يتمك  م  بيعها إلـى 
من  اآللري  أج  لحوفاء فالتاجر يشـتري ويبيـ  البضـائ  باألجـل فـ  أغحـب األحيـا ، 
وفــ  حالــة عــدم تيســيره عحــى األجــل مــ  البــائ  يحجــأ إلــى أحــد البنــوم القتــراض مــا 

ل، وهكاا تنشأ بي  التجار ع قات مالية متشابكة أساسها االئتمـا  يحتاجه م  األموا
بحيث يصب  كل واحد منهم دائنا ومدينا ف  الوقت نفسه، وم  ثم يترتب عحى تلحـ  

 تاجر ع  الوفاء بديونه تلح  تجار آلري  ع  الوفاء بديونهم أيضا.
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 استلرا( م  النص المصلححات المقابحة
 Le crédit االئتمان

 Renonciation d'une somme التنازل عن مال حاضر 
d'argent existant 

 Contrepartie d'une somme مقابل مال مستقبل
d'argent à l’avenir  

 Donner au débiteur un منح المدين أجال للوفاء
délai pour le cas échéant 

التاجر يشتري البضاعة دون أن 
 لحاليتمكن من بيعها في ا

Le commerçant achète les 
marchandises sans pouvoir 
les vendre immédiatement  

 Il paye immédiatement دفع ثمنها على الفور
يضطر البائع إلى منحه االئتمان أي 

 يخول له أجال للوفاء بالتزاماته
Le vendeur doit lui 
accorder un crédit, ce qui 
signifie qu’il a le droit de 
remplir ses obligations 

 Circulation de la تداول السلعة 
marchandise  

 Donner aux autres un délai منح اآلخرين أجال للوفاء 
échéance  

 Le commerçant achète et التاجر يشتري ويبيع البضائع 
vend les marchandises  

وفي حالة عدم تيسيره على األجل 
ائع يلجأ إلى أحد البنوك من الب

 القتراض ما يحتاجه من األموال

Si elle n’est pas mis à la 
disposition sur la durée du 
vendeur, une banque sera 
tenue d’emprunter l’argent 
dont elle a besoin 

  Des relations financières عالقات مالية 
 Dettes الديون
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 الفرنسيةترجمة النص باللغة 
 

       3-Crédit: Le Crédit est une renonciation d'une somme 
d'argent existant en contrepartie d'une somme d'argent à 
l’avenir et il est la base de chaque commerce, en effet qu’il 
n’est pas perçu être a bondonner par un commerçant, 
c'est-à-dire donner au débiteur un délai pour le cas 
échéant, le commerçant achète les marchandises sans 
pouvoir les vendre immédiatement, et donc il paye 
immédiatement. Par conséquent, le vendeur doit lui 
accorder un crédit, ce qui signifie qu’il a le droit de remplir 
ses obligations, de sorte que chacun dans la chaîne de 
circulation de la marchandise est obligé de la vendre pour 
donner aux autres un délai échéance, de sorte que le 
commerçant achète et vend les marchandises dans le terme 
souvent. Si elle n’est pas mis à la disposition sur la durée 
du vendeur, une banque sera tenue d’emprunter l’argent 
dont elle a besoin, et donc il y aura des relations financières 
interne (entre) liées basées sur leurs dettes honorées. 
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