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صل التجاري الثالث: االالباب   

التاجر  هايسخرالعناصر المادية والمعنوية المنقولة التي تعريف األصل التجاري بكونه مال منقول يشمل جميع دأب الفقه على 

.يشكل وحدة قانونية مستقلة عن العناصر المكونة له وهو ،التجاريلممارسة نشاطه   

قد عرف األصل التجاري بكونه "...مال  79بالرجوع إلى مدونة التجارة المغربية الجديدة، نجد بأن المشرع المغربي في المادة 

المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية"منقول معنوي يشمل جميع األموال   

نتطرق  ثم، )الفصل األول(  وطبيعته القانونية التجاريدراسة خصائص األصل على سنعمل بهذا الموضوع،  تمكن من اإللمام حتى ن

الفصل الرابع (.العقود التي ترد عليه )والثالث (، مايته )الفصل ، وح)الفصل الثاني ( هإلى عناصر  

القانونيوطبيعته  الفصل األول : خصائص األصل التجاري  

إلى طبيعته رت أيضا اأش كما(،األول)الفرع إلى خصائصه  التجاريعند تعريفها لألصل  من مدونة التجارة 79 أشارت المادة

 القانونية )الفرع الثاني (

صائص األصل التجاري األول: خالفرع   

بالصفة التجارية  عوهو يتمتالثاني (، المبحث كما يعتبر أيضا مال معنوي )،(األولمنقول )المبحث  مال  التجاري ليعتبر األص 

 )المبحث الثالث (.

األصل التجاري مال منقولالمبحث األول:   

ضمن وهو ما يترتب عنه استبعاد أحكام العقار  ،والمعنوية المادية مجموعة من األموال المنقولةاألصل التجاري هو عبارة عن إن 

.بنص خاصءه ستثناتم ال إال ما بالمنقولقانونية الخاصة اخضوعه لألحكام و، التجاريالعناصر المكونة لألصل   

سند قاعدة "حيازة المنقول ومن ضمنها ألحكامها الرغم من كون األصل التجاري يحتوي على عناصر مادية فإنه ال يخضع  على

"الملكية  

تسجيال في بقاعدة " األسبق حسني النية ألخذ أنه لو بيع مرتين لشخصين ، يترتب عن ذلك ماديلكونه مال منقول معنوي وليس 

سبق المشتري الثاني في تسليمه.السجل التجاري" حتى ولو   

مال معنويالمبحث الثاني: األصل التجاري   
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، كالزبائنالمعنوية العناصر و، واآلالتوالتجهيزات  كالبضائعالمادية، يتكون األصل التجاري من مجموعة متنوعة من العناصر 

وعالمات الصنع والتجارة والخدمة والرسوم والنماذج  والرخص االختراعراءات وبوالعالمة التجارية، والحق في الكراء، والشعار 

...األدبيةكل حقوق الملكية الصناعية أو الصناعية وبصفة عامة   

يؤثر على طبيعة األصل التجاري الذي يعتبر ان هذا ال كون األصل التجاري يتكون من بعض العناصر المادية إال وعلى الرغم من 

عن كل لها خصائصها المتميزة  مستقلة قائمة بذاتها معنوية وحدةمجموعة من األموال المادية والمعنوية ويكون مال معنوي يمثل 

 مال من األموال المتكون منها.

التجاري ذي صفة تجارية  لالثالث: األصالمبحث   

ونة التجارة، فإننا نجد بأن المشرع المغربي عند تعريفه لألصل التجاري قد ربط هذا األخير بممارسة من مد 79عند قراءتنا للمادة 

جميع األموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط " األصل التجاري مال منقول معنوي يشمل نشاط تجاري، بحيث أشار إلى أن 

 تجاري أو عدة أنشطة تجارية"

وإن  نشاط مدني، ةاألمر بممارستجاري اذا تعلق الحديث عن وجود أصل بأنه ال يمكن  ا التعريفيمكننا أن نستخلص أيضا من هذ

ال يمكنها  مدنيةفالشركات  التجارية مثال التي تمارس أنشطة  ...توفرت بعض العناصر المكونة له من أدوات ومعدات ووجود الزبناء

التجارة من مدونة  79ألنها ال تمارس نشاطا تجاريا واألصل التجاري بحسب التعريف الوارد في المادة  أن يكون لها أصل تجاري

...على اعتبار نوالمحامي والعيادات المهندسين واألطباء، وكذلك األمر بالنسبة لمكاتب التجارييربط بين األصل التجاري والنشاط 

بالمكان يكون بشخص الممارس للمهنة وليس  بناء في مثل هذه المهنزوارتباط ال نشاط تجاري،أن نشاط هؤالء هو نشاط مدني وليس 

ألمكنة التي يمارس فيها النشاط بابناء زفي األصل التجاري والذي يرتبط فيه ال القائم   االرتباطعكس  ه هذه األخيرة فيالذي تمارس 

ارتباطهم بشخص التاجرأكثر من  ممارسته وبظروف التجاري  

القانونية لألصل التجاريالفرع الثاني: الطبيعة   

يتكون من مجموعة من العناصر المادية من مدونة التجارة، مال معنوي منقول  79األصل التجاري كما تم تعريفه في المادة 

 صر المشكلة لها.بمثابة وحدة قانونية مستقلة تتميز عن العناتجاري، واألصل التجاري يعتبر والمعنوية المخصصة لمزاولة نشاط 

االختالف قائم بين الفقهاء بكيان قانوني مستقل عن العناصر المكونة له، فإن  لألصل التجاري االعترافوإذا كان اإلجماع واقع على 

 حول الطبيعة القانونية لألصل التجاري

المستقلة أو الذمة  لألموالالقانونية  نظرية المجموعةتحدد الطبيعة القانونية لألصل التجاري وهي لكي نظريات فقهية طرحت  ثالثة

نظرية الملكية المعنوية )المبحث الثالث ( )المبحث الثاني (،نظرية المجموعة الواقعية لألموال  المبحث األول  (،)  

أو الذمة المستقلةالمبحث األول: نظرية المجموعة القانونية لألموال   

الحقوق األلماني،  هو عبارة عن مجموعة قانونية من األموال تشمل األصل  التجاري بحسب هذه النظرية التي نادى بها الفقه 

عن الذمة المالية العامة للتجارعن استثماره في الغرض المخصص له، وبذلك فهي تشكل ذمة خاصة متميزة والديون الناشئة   

 ذمته وبين التجارية لصاحب األصل التجاري المكونة من األصل التجاري، الفصل بين الذمة الفقهية من وراءوتسعى هذه النظرية 

في الضمان  دما يزيهو ور اجاألصل التجاري لضمان الديون التجارية للتإلى تخصيص  المدنيةالمخصصة لضمان ديونه  المدنية

. وهو بذلك يدعم االئتمان التجارين، حق األولوية في استخالص الديو الدائنين العاديين ويسحب من لدائنيه  

التشريعات ومن ضمنها التشريع المغربي الذي بها العديد من  تأخذووحدة الذمة المالية التي غير أن هذه النظرية الفقهية تتعارض 

أموال المدين ضمان عام من قانون االلتزامات والعقود المغربي "  1241بمبدأ وحدة الذمة المالية، وهو ما أشارت إليه المادة يأخذ 

"لألولويةويوزع ثمنها عليهم بنسبة دين كل واحد منهم ما لم توجد بينهم أسباب قانونية ، لدائنيه  

لألعمالالمجموعة الواقعية  ةالثاني: نظريالمبحث   

العناصر ن مختلف واقعية أو فعلية بينظرا لوجود رابطة األموال ية من واقعمجموعة التجاري وفق هذه النظرية يعتبر األصل 

  كافة هذه العناصر الستغالل المشروع التجاري.المكونة له تهدف إلى تخصيص 

الذمم( ال يشكل ذمة مستقلة عن النظرية الفقهية األلمانية التي تتبنى مبدأ تخصيص وعلى عكس النظرية )فاألصل التجاري وفق هذه 

مختلفة عن ألحكام  همستقلة عن طبيعة العناصر المكونة له وهو ما يخضعفي هذه الذمة ذي طبيعة ماال  يشكل اانم، ذمة التاجر

التي تخضع لها باقي العناصر المكونة له.األحكام   

أثارت العديد من قد  بدورها  بين عناصر األصل التجاري،  االتحادعنصر كونها نجحت في إظهار وعلى الرغم من  هذه النظرية

ال يمكن أن األموال،  فهذا األخير تحديد الطبيعة القانونية لألصل التجاري الذي اعتبرته مجموعا من االنتقادات بحيث أنها لم تفلح في 



الذمة المالية لصاحبها فيخضعها بدورها النتقادات السالفة مستقلة عن  مالية ةمتمتعا بذميكون إال قانونيا وبذلك يصبح هذا المجموع 

المستقلة. ة لألموال أو الذمة لنظرية المجموعة القانونيالذكر والموجهة   

نظرية الملكية المعنويةالمبحث الثالث:   

تعتبر األصل  التجاري ماال معنويا تحظى نظرية الملكية المعنوية بتأييد غالبية الفقه المعاصر عكس النظريتين السابقتين، وهي 

.لالستثمار يحتج به في مواجهة الغير احتكار حق  يخول هذا االخيريدخل في الذمة المالية لصاحبه وهو ما  منقوال   

لحق الملكية األدبية  أو مادية كما هو الشأن بالنسبة غير أشياء يرد على ويعتبر حق التاجر على أصله التجاري حق ملكية معنوية، 

 كية التجارية والذي بمقتضاه بالمل الذي يتمتع به التاجر على أصله التجاريحق الملكية المعنوية يسمى أو الملكية الصناعية... و الفنية 

وأيضا حمايته بواسطة دعوى المنافسة غير المشروعة واالحتجاج به في مواجهة األغيار أصله التجاري  استغالليحق للتاجر   

عنصر األصل التجاري  الفصل الثاني:   

واحدة في كل هذه العناصر ليست و(،  ) الفرع الثانيوأخرى معنوية (، مادية )الفرع االولعناصر يتكون األصل التجاري من 

بحسب أهمية النشاط الذي ، كما تتفاوت أهمية هذه العناصر باختالف المشروع أو المؤسسة التجاريةاألصول التجارية، إنما تختلف 

.تخصص فيه  

 أنه في الواقع العمليأن غالبية الفقه قد أجمع على أن األصل التجاري يتكون من عناصر مادية وأخرى معنوية، إال على الرغم من و

العناصر المعنوية هي األساس أما ، وتعتبر وقد ال تجتمع العناصر المادية والمعنوية قد تجتمع في النشاط التجاري الواحد فإن هذه

فهي تابعةالعناصر المادية   

 الفرع األول : العناصر المادية

الثاني البضائع  )المبحث و)المبحث األول (، واألدوات  تالمعدا: ريالتجايتشكل منها األصل التي  المنقوالت يقصد بالعناصر المادية

) 

األول: المعدات واألدوات المبحث   

، واألثاثمثل اآلالت، وسيارات النقل،  وال تكون معدة للبيع المنقوالت التي تستخدم في استغالل األصل  التجاريمجموع  وهي

من  المنقوالتكل المعدات واألدوات المستخدمة من طرف العمال....وبصفة عامة يدخل ضمن إطار والتجهيزات الخاصة والمكاتب، 

.التجاري للمؤسسة بحسب النشاط الذي تزاوله الالزمة الستغالل  ،غير البضائع  

ما يعتبر من وبين  ضيقة في بعض األحيان وبالتالي قد نسقط في الخلط بين ما يعتبر من المعداتومن المالحظ أن الحدود قد تكون 

هو تسخير  األخيرةمن هذه ، فعندما يكون الغرض  والبضائع، ويبقى معيار التمييز هو الغرض الذي خصصت له المعدات البضائع 

هو البيع أو التصنيع المعدات والبضائع بضائع، أما إذا كان الغرض من هذه استغالل األصل التجاري فإنها تعتبر أدوات وليست في 

التأجير فإننا نكون أمام بضائع البيع أو من أجل   

وهو ما أشارت إليه المادة  البضائعدون  تاألخير المعداحيث يشمل هذا في حالة رهن األصل التجاري ولهذه التفرقة أهمية بالغة 

باستثناء البضائع  80في المادة  رهن األصل التجاري سوى العناصر المحددة " ال يجوز أن يشمل  من مدونة التجارة 107  

تعتبر األصل، حيث الذي يستغل فيه هذا المحل عندما يكون مالك األصل التجاري هو نفسه مالك  التفرقة  أهمية هذه تظهركما 

  البضائع عقارا بالتخصيصفي هذه الحالة دون  تالمعدا

 المبحث الثاني: البضائع 

الذي  بالمحلإنتاج هذه السلع، الموجودة والعناصر التي تدخل  في وغيرها من المواد األولية البضائع  هي مجموع السلع المعدة للبيع 

، وكذلك السلع تالسيارافي المحالت المعدة لبيعها، والسيارات في المحالت المعدة لبيع كالفواكه والخضر  التجارييستغل فيه األصل 

، تزيد قيمتها ونقص بحسب ثابت في األصل التجاري رعنصرا غيالمحل....وهي تشكل المخزونة في المستودعات التابعة لهذا 

التجاريالظروف العامة لحال النشاط   

ا.تقدير إجمالي لهلذلك في حالة بيع هذا األصل التجاري، يكتفي طرفي العقد بإعطاء   

المرتكز خيرة يفرض نقل الحيازة إلى الدائن ألن رهن هذه األيشمل البضائع أما في حالة رهن األصل التجاري فإن الرهن ال 

 باعتبارها منقوالت ما قد يتسبب في تعطيل النشاط التجاري العادي للمؤسسة

فرصة  لهذا األخير يتيح في حيازة الراهن، وهو ما وتجدر اإلشارة إلى أن رهن األصل  التجاري هو رهن رسمي يبقى معه األصل 

الديون التي عليه وفك األصل التجاري من الرهنلي القدرة على سداد نشاطه وبالتااالستمرار في مواصلة   



 

 

 الفرع الثاني: العناصر المعنوية

 

الذي يمارس في المحل الذي يستغل أهميتها بحسب النشاط  وتتفاوت تحديد قيمة األصل التجاريللعناصر المعنوية دور مميز في  

لسمعة التجاريةفي مقدمتها الزبناء وافيه األصل التجاري ويأتي   

زبناء وسمعة تجارية""يشمل األصل التجاري وجوبا على من مدونة التجارة المغربية على أنه  80وتشير المادة   

منها ما  "وجوبا"المشار إليها أعاله  80المادة في  ، من خالل توظيف المشرع المغربي وهو ما يعني أن  عناصر األصل التجاري

الثاني (. المبحث) ياالول (، ومنها ما هو غير وجوب المبحث) يهو وجوب  

الوجوبية الوجودالعناصر المبحث األول:   

هي  الوجود في األصل التجاريالوجوبية المغربية فإن العناصر من مدونة التجارة  80بحسب منطوق الفقرة األولى من المادة 

(والسمعة التجارية )المطلب الثاني الزبناء )المطلب األول(،   

األول: الزبناءالمطلب   

هو العنصر األساس في قيام األصل التجارييذهب العديد من الفقه والتشريعات إلى اعتبار عنصر الزبائن   

إال  تعملأما باقي العناصر األخرى فهي ال  ال وجود لألصل التجاري بدون وجود عنصر الزبائنبحيث  هويندثر باندثار هيقوم بقيام

التاجر من الزبناء وتقوية والمحافظة عليه. رصيدعلى الزيادة في   

فيحدث ارتباط وثيق بين   نشاط مؤسسته التجاريةمن محل  والتزودالتعامل مع التاجر األشخاص الذين اعتادوا بالزبائن ويقصد 

يزات المتنوعة، الخدمات، والمعامالت، والتجهفيه ونوع  تتوفري التومحل مؤسسة النشاط التجاري نظرا للخصائص هؤالء الزبائن 

وحسن سلوكه... ،وطريقة معاملة صاحب المحل، وخبرته  

 ولوجوب  مباشراارتباطا به  مرتبطينخاصين  باألصل التجاري والزبائن  يجب أن يكون هؤالء القول بوجود عنصر  

األصل التجاري لغياب عنصر زبائن غيره فهو في هذه الحالة ال يكتسب  واستغالل استعمالأما التاجر الذي ال يعمل إال على 

مثل غالبية محطات البنزين تستغل في إطار التسيير الحر لألصل التجاري لبعض المحالت التي الزبائن، كما هو الشأن بالنسبة 

قاعات أو محطات القطارات، أو  لطرقية، أو المحطات ا بيع الخدمة الحرة، أو داخل المطارات،  داخل مراكزالمستغلة والمحالت 

... منتجات ذات عالمة مسجلة وطنية أو دوليةالمحالت المكلفة بتوزيع وتسويق والعرض، أو سينما ال  

السمعة التجاريةالمطلب الثاني:   

على الزبائن يتوقف فرصيد  لدرجة يصعب معه التفرقة والتمييز بينهما،الزبائن  صرنبععنصر السمعة التجارية يرتبط ارتباطا وثيقا 

لتي يتمتع بها المحل التجاريا سمعة التجاريةال  

ن كوانطالقا من  نتمييزا بين هذين العنصري قد احدث الفقه فإن ، الزبائن و صعوبة التمييز بين السمعة التجاريةوعلى الرغم من 

األصل ، أما عنصر السمعة التجارية فهو قدرة مع التاجرالذين اعتادوا على التعامل  الدائمينالزبائن  يتشكل من المتعاملين  عنصر

   أو شعاره، أو عالمته. ..لالسم الذي يتمتع به هذا المحل، أو موقعه، نظرا  نييضالعرالزبائن التجاري على استقطاب 

غير الوجوبية الوجودالمبحث الثاني: العناصر   

األخرى الضرورية الستغالل  األموالشمل كل التجاري يالثانية على أن األصل  فقرتهامن مدونة التجارة في  80المادة  نستخلص من

.سمعة التجاريةللزبناء وال وجودها وجوبيا كما هو االمر بالنسبةلكن دون ان يكون  ،األصل  

 واألثاثثالث (، )المطلب الوالحق في الكراء والشعار )المطلب الثاني (،  )المطلب األول  (، التجاري االسمنشير الى اهمها:  

وعالمات الصنع  )المطلب الخامس(،  والرخص )المطالب الرابع (،  وبراءات االختراعضائع والمعدات واألدوات والب التجاري

وبصفة عامة كل حقوق الملكية الصناعية  )المطلب السابع (،  والرسوم والنماذج الصناعية ) المطلب السادس (، والتجارة والخدمة

"باألصلو الفنية الملحقة أو األدبية أ  

 المطلب األول: االسم التجاري



شخص طبيعي أو  بتاجر، ينفرد بتسمية معينة اذا تعلق األمر التجارية ألنشطتهفي إطار ممارسته  عن غيره من التجارلتمييز التاجر 

به إذا تعلق األمر  بتاجر شخص معنويخاص بعنوان   

عن غيره من  يتميزلكي  االسمتحت هذا يتخذها التاجر الشخص الطبيعي لممارسة تجارته التجاري التسمية التي  بالعنوانيقصد 

 التجار في الوسط التجاري

يستغل هذا   لهذا التاجر ان االسمر آخر وان كان يحمل نفس جويمضي بها مراسالته، وال يجوز لتا همطبوعاتهذه التسمية تظهر على 

.االسم في ممارسة تجارته  

 العنوانعن  بشكل واضح يميزهيضيف بيانا إلى اسمه العائلي يفرض على التاجر الالحق أن  سماء العائلية لتاجرين،عند تشابه األ

"ال يجوز أن يستعمل من طرف أي ا الثانية: تهمن مدونة التجارة في فقر 70وهو ما أشارت إليه المادة سابقا، التجاري الموجود 

العائلي   اسمهيضيف إلى هذا األخير حين انشاء عنوان تجاري أن مماثل ويتعين على  عائلي من له اسم  ولو من طرف شخص اخر

   بيانا آخر يميزه بوضوح عن العنوان التجاري الموجود سابقا"

تجارية وليس عنوانا تجاريا كما هو فإن هذه الشركات تتخذ تسمية "المحاصة" ات التجارية دون شركات ركبالشأما إذا تعلق األمر 

الشركة أو اسم مبتكر، ويمكن أن يضاف إليها اسم ، وتتشكل هذه التسمية من غرض ر بالنسبة للتاجر الفرد أو الشخص الطبيعياألم

أو التوصية باألسهم، أو اسم واحد أو أكثر من  واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين بالنسبة لشركات التضامن والتوصية البسيطة

بعبارة تدل أنها بالنسبة لكافة الشركات يجب أن تكون مسبوقة أو متبعة مباشرة المسؤولية المحدودة. إال  الشركاء بالنسبة للشركة ذات

 على نوع الشركة

، وأن يقوم أو العنوان من أجل تفعيل الحماية القانونية له االسمبتسجيل هذا  يقوم  المعنوي أنويجب على التاجر الشخص الطبيعي أو 

تاجر آخر، وبذلك يضمن عدم استعماله من طرف جرائد اإلعالنات القانونية إحدى بعمليات الشهر في  

في هذه الحالة ووفق ما جاء في  ،)اكتملت إجراءات الشهر بخصوصه (اخرقد يحدث أن يستعمل التاجر تسمية أو عنوان تاجر  

مع يقوم بتعديل البيان إلزام التاجر اآلخر الذي استعمل اسمه أو عنوانه دون إذن منه، أن  من مدونة التجارة، يجوز للتاجر 72المادة 

وفق دعوى المنافسة غير المشروعةإمكانية مطالبته بالتعويض   

التجارة، ومن حيث المكان الذي تمارس فيه، وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الحماية المخصصة لالسم أو العنوان، مقيدة من حيث نوع 

 ومن حيث الزمان أيضا

أن يختار  هذا األخير يستطيع التي يمارسها التاجر، لذلك ال تنحصر الحماية القانونية لالسم أو العنوان التجاري في نوع التجارة 

بتجارة تجنبا للمنافسة غير المشروعة، أما إذا تعلق األمر  لنفس النشاط التجاري سابقتينأو تسمية  ا لعنوانمشابه أو عنوانا تسمية

يمكن تفعيل هذه الحماية القانونيةمختلفة فال   

التجاري، إال أن المشرع المغربي قد خول للتاجر مد هذه الحماية مقيدة كذلك من حيث المكان الذي يختاره التاجر لممارسة نشاطه 

 هذه الحماية إلى كافة التراب الوطني

هما منذ أكثر مني في حالة ما اذا لم يتم استعمالية االسم او العنوان تنقضقد اشار الى ان حماومن حيث الزمان فإن المشرع المغربي   

ثالثة يفقد االمتياز المترتب عن التقييد كل شخص لم يستعمل اسما أو عنوانا تجاريا أو تسمية تجارية أكثر من "  ثالثة سنوات  

منذ أكثر من ثالثة سنوات التجاري أو أوقف ذلك االستعمالتاريخ التقييد في السجل  من تبتدئسنوات   

 المطلب الثاني: الشعار

مكونات األصل التجاري، وهو ال يختلف كثيرا عن التسمية والعنوان، في يعتبر الشعار من العناصر غير الوجوبية التي تدخل 

او رمز  صورةشكل  هو في الغالب يأتي فيويستعمله التاجر لتمييز مؤسسته التجارية عن غيرها من المؤسسات التجارية االخرى، 

أخذ به في تحديد األصل التجاري، إال أنه في حالة ما إذا   وعلى الرغم من كون الشعار ال يعتبر من العناصر الوجوبيةأو اشارة، 

ويمكن التجاري له قيمة مالية التاجر لتميز محل تجارته عن غيره من المحالت، فإن هذا الشعار يصبح عنصرا من عناصر األصل 

أنه يتمتع بالحماية القانونية شأنه شأن التسمية أو العنوان القانونية كماصرفات الت عليهأن ترد   

الحق في الكراءالمطلب الثالث:   

ال يمكن الحديث عنه عندما و ،التجاريلألصل هو أيضا من العناصر غير الوجوبية  اإليجار فيالحق أوالكراء الحق في عنصر 

العقارصاحب التجاري هو مالك االصل يكون   

هاما  ايكون رصيدالتجاري بهذا المحل لنشاطه وبمناسبة ممارسته  يكتريه وغير مملوك له،التاجر غالبا ما يمارس تجارته في عقار 

الزبناء يعتبرون من العناصر األساسية لألصل ...وبما أن وشراء مستلزماتهم ع للتبض  دون على هذا المحلاالزبناء، الذين يعتمن 



اإليجار  بالحق فياعترف له للتاجر فالقانون الذين اعتادوا عليه، وحماية يفرض الحفاظ على هذا المحل كان الحفاظ عليهم  التجاري،

مدته، كما عقد اإليجار بانقضاء الحق في تجديد عقد الكراء، خالفا للقواعد العامة التي تقضي بانتهاء حسن نيته  ثبتتوخول له إذا 

للتجديد.الك في حالة رفض الم حق الحصول على التعويض للمكتريأتاح   

 1955ماي  24ير هظيفرض بعض الشروط التي جاءت في المادة الخامسة من اإليجار الكراء أو  في ان الحقويجب  اإلشارة إلى 

ي ربين المكسنتين على تاريخ إبرام الكراء لالستغالل الصناعي أو التجاري أو الحرفي، وهي مرور المحالت المعدة  ءالمتعلق بكرا

شفويا.العقد اذا كان العقد كتابيا، وأربع سنوات اذا كان  يرتوالمك  

براءات االختراع المطلب الرابع:  

 يمكن أن يكون كل اختراع محل سند ملكية صناعية مسلم من الهيئة " على أنه  قانون الملكية الصناعية الجديدمن  16المادة  تنص

لفة بالملكية الصناعية..."المك  

خول تي الحقوق، ذولأو  السلطة العمومية المختصة للمخترعين تلك الشهادة التي تسلمها  هي براءة االختراع يفهم من هذا النص بأن 

سنة 20زمنية مؤقتة ال تتعدى الستغالل اختراعه لمدة  استئثارياحقا  اصاحبه  

عه، وتمكينه من إظهار هذا االختراع دون خوف ااخترتم ما ضمان حق المخترع وذوي حقوقه على  ويثبت نظام براءات االختراع

  هفقدان حقه عليه، باالعتداء عليه أو بتقليدمن 

 المطلب الخامس: الرخص

تقديم الشروط  داإلدارة بعتمنح  ...أو المطاعم أو الفنادق أو قاعات االلعابالمالهي الليلية  كإدارة معينلممارسة نشاط تجاري 

من مكونات األصل التجاري يمكنها االنتقال معه اذا  في هذه الحالة ةوتعتبر الرخص،  األنشطة التجاريةهذه رخصة لممارسة  الالزمة

عناصر األصل إلى الغير، وفي حالة منح هذه الرخص لصفات معينة في الشخص فهي في هذه الحالة ال تعتبر من  التفويتما تم 

فهذه  ة خاصة متعلقة به "كونه صيدلي"لصف، فالرخصة التي تمنح إلى الصيدلي مثال لشراء وبيع االدوية، منحت اياه التجاري

 الرخصة ال تنتقل إلى المشتري عند بيعه للصيدلية.

عالمات الصنع والتجارة والخدمةالمطلب السادس:   

وصاحب تسويقها سلع التي يعمل على للصانع منتجاته، أو التاجر ، التسمية التي يخص بها اليقصد بعالمة الصنع والتجارة والخدمة

ة مع مرور لصيق.هذه العالمات تصبح  وذلك من أجل تمييز هذه المنتوجات والسلع والخدمات عن غيرهايقدمها، الخدمة للخدمة التي 

) مثل  تقطاب الزبناء والحفاظ عليهمتم تعمل على استعبر عن جودتها وفعاليات ودليل على نجاعتها و من  الوقت بهذه االخيرة،

من قانون الملكية الصناعية والتجارية يراد  133، والعالمة بحسب ما ورد في المادة "مرسيديس" "كوكوال"،"اديداس"،  -"نايك"

"شخص طبيعي أو معنوي تمكن من تمييز منتجات أو خدمات   كل شارة قابلة للتجسيد الخطي...بالعالمة التجارية "   

السابع: الرسوم والنماذج الصناعيةالمطلب   

المبتكر التي تتعلق بشكل المنتوجات تعتبر الرسوم والنماذج الصناعية من   

من  قانون الملكية الصناعية  104شير المادة وتالصناعية من المبتكرات التي تتعلق بشكل المنتوجات، عتبر الرسوم والنماذج ت

ويعد نموذجا صناعيا كل صورة ناعيا حسب مدلول هذا القانون كل تجميع للخطوط أو األلوان. " يعتبر رسما صإلى أنه والتجارية 

تشكيلية تخالطها أو ال تخالطها خطوط أو الوان، بشرط أن يعطي التجميع أو الصورة المذكورة مظهرا خاصا ألحد المنتجات 

و حرفيوان يتأتى استخدامه نموذجا لصنع منتج صناعي أالصناعية أو الحرفية   

يجب أن يكون الرسم أو النموذج الصناعي المذكور مختلفا عن أمثاله اما بشكل مستقر يتيسر التعرف عليه ويعطيه طابع الجدة وأما 

من اآلثار الخارجية التي تضفي عليه شكال جديدا خاصا به"بواحد أو أكثر   

الصناعية أو المنتجات ، يسخر لتزيين االبعاد تنائي مبتكرأن الرسم الصناعي هو عبارة عن شكل فني يستخلص من هذه المادة 

 الحرفية

 المواد التي يصنع بها المنتج الصناعي أو الحرفييتم تشكيله من  ،اما النموذج الصناعي فهو عبارة عن تصميم أو قالب ثالثي األبعاد

داء. ...حالآلة الغسيل أو السيارة أو كما هو الشأن بالنسبة للشكل الذي تصدر فيه الثالجة أو   

حقوق الملكية الصناعيةالمطلب الثامن:   

براءات االختراع، الرسوم عالمات الصنع أو التجارة أو الخدمة، عناصر األصل التجاري مثل وهي الحقوق الواردة على بعض 

 والنماذج...



حقوق الملكية األدبية والفنيةالمطلب التاسع:   

المصنفات المعنوية لألصل التجاري، وهي مجموع الحقوق المتعلقة باستغالل ناصر العن حقوق الملكية األدبية والفنية عنصر متعتبر 

.المؤلفات وبيعها بقصد تحقيق الربحالتي تقوم بطبع  األدبية والفنية عندما يتم تفويتها إلى الغير كما هو الشأن بالنسبة لدور النشر  

كن أن تنتقل ملكيتها مع ملكية األصل عند تفويتهيمالحقوق تعتبر من العناصر المعنوية لألصل التجاري هذه   
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