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 األعمال التجارية غير األصلية

 : األعمال التجارية بالمماثلةلمطلب األولا

ن ال التجارية بتأييد مالمستجدة في الواقع، وأضيفت إلى عداد األعمهناك بعض األعمال 

ن الفقهي والقضائي، قبل النص القانوني، ومن ضمنها البورصة وشراء وبيع األصل االجتهادي

 التجاري والتمويل باإليجار.

ى ذا املجال إلوسنشير في ه ،موضوع بيع األصل التجاري في فقرة خاصة وسوف نعالج

 ئتمان اإليجاري.رصة واال موضوع البو 

 (La bourse: البورصة )الفقرة األولى

لم ينص المشرع المغربي على البورصة ضمن تعداد األعمال واألنشطة التجارية خالفا 

 ومع ذلك فعملها عمل تجاري بناء على معيار القياس.، 1لبعض التشريعات المقارنة

 :وهناك نوعين من البورصة

 بورصة القيم،  

 والمعروفة باسم البورصة التجارية. ،سمسرة البضائعوبورصة 

 بورصة القيم المنقولة -أوال

بورصة القيم هي سوق مالية منظمة بقانون يتم فيها تداول القيم المنقولة، أي األسهم 

والسندات وشهادات االستثمار التي تصدرها الشركات، ويقتصر فيها التعامل على السماسرة 

 بذلك.والوسطاء المرخصين 

 يهيمن على سوق المال نوعان من الشركات :

 أ: الشركة المسيرة

د أن بع ،وهي المكلفة بإدارة سوق القيم، وهي التي تحمل اسم" بورصة الدار البيضاء" 

 ، 2انتقل نظام التسيير في المغرب من مؤسسة عمومية إلى شكل شركة مساهمة

 ب: شركات البورصة

                                                           
راف عمليات وجه االحت مثال القانون العراقي والكويتي والتونس ي، حيث نص هذا األخير على ما يلي :" يعد تاجرا بالخصوص كل من يباشر على -1

 .2الصرف والمصارف والبورصة". م 

 2222وتحولت إلى شركة مسهامة وتحمل اسم " بورصة الدار البيضاء "، منذ سنة  4691نونبر  41تأسست بمقتض ى مرسوم ملكي بتاريخ  - 2

هيئة المغربية لسوق الرساميل.مجلس القيم ، وتعمل تحت رقابة ال4661سبتمبر  24الصادر بتاريخ  6.69بمقتض ى تعديل قانون البورصة رقم 

 . 41/21/2241، بتاريخ 11. 42المنقولة سابقا والذي يخضع بدوره للوصاية ألنه مؤسسة عمومية. ق.رقم 



تحتكر إبرام المعامالت )السمسرة والوساطة (: تعتمد بناء على  3وهي شركات مساهمة 

رخصة يسلمها الوزير المكلف بالمالية بعد استطالع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل 

 وتعتبر الوسيط الوحيد في البورصة. ،(19)م

 4: مقاوالت البورصة التجاريةثانيا

وإنما  ،ورصة القيم المنقولة فقطال تقتصر تسمية بورصة خالفا لما هو شائع على ب

وهي عبارة عن أسواق كبيرة  ،هناك أنواعا أخرى من البورصات المعروفة على الصعيد العالمي

ومنظمة يتم فيها تداول بضائع وسلع مثلية أو متجانسة بكميات كبيرة وعن طريق وسطاء أو 

  ومنها: ،سماسرة مرخص لهم بذلك

 : 5ـــ بورصة البضائع

ر كالقمح والسك ،يتم فيها تداول كميات كبيرة من البضائع ذات أهمية إستراتيجية

 كالحديد وغيرها. ،والقطن، والمعادن

 ـــ بورصة المعادن النفيسة: 

 وهي سوق منظمة كذلك لتداول سلع نفيسة كالذهب والفضة واأللماس وغيرها.

بحرية ية والتأمينات الالمعدنسمسرة البضائع والمواد  وينحصر دور البورصة التجارية في

مهام  ألنها ال تدخل في،وعليه تمنع من ممارسة سمسرة القيم المنقولة منعا كليا  ،على السفن

 بورصة القيم المنقولة.

  6االئتمان االيجاري  -الفقرة الثانية

 :وهي ،نواع من العقودأيتكون هذا النشاط من ثالثة 

 عقد االئتمان االيجاري للمنقول،  -

 وعقد االئتمان االيجاري للعقار -

بحيث يشمل عقد  ،وهو من العقود المركبة ،وعقد االئتمان االيجاري لألصل التجاري  -

 وعالقاته المتداخلة بين عدة أطراف: ، البيع وعقد الكراء في نفس الوقت

                                                           

فاشترط ان تكون في  1/ ف 19المعدل لقانون البورصة في مادته  62.24حسم المشرع االختالف حول شكل شركات البورصة بقانون رقم - 3

 ركات مساهمة ومقرها في المغرب.شكل ش

  466، ص 2السباعي، النظرية العامة، ج  - 4
(، وفعال تم إنشاؤها بقرار وزاري  4622يناير  24) 4111ربيع الثاني  26تقرر إنشاء البورصات التجارية في المدن المغربية بمقتض ى ظهير  - 5

 البيضاء توكل ادارتها للغرفة التجارية لمدينة الدار البيضاء. الدار( في مدينة 4622يناير  24) 4111ربيع الثاني  26بتاريخ 

  -Maghreb bail -Maroc leasingمن الشركات المعروفة في المغرب  -6

Et wafa bail 



 والبائع. ،والمستفيد ،شركة االئتمان اإليجاري 

 نأقبل من دون قواعد تنظمه لمدة طويلة  وقد ظل عقد االئتمان اإليجاري معموال به

 ينظمه المشرع المغربي.

وظل خالل هذه الفترة يخضع التفاق األطراف، كما يخضع لمعيار القياس في تحديد  

طبيعته التجارية من حيث موضوعه. علما بأن مؤسسات االئتمان اإليجاري تخضع للقانون 

 .شركات مساهمة ألنها تتخذ شكل ،التجاري بناء على معيار الشكل

 اإلئتمان اإليجاري كما يلي:  7من مدونة التجارة 114وقد عرفت المادة 

"كل عملية إكراء للسلع التجهيزية أو المعدات أو اآلالت التي تمكن المكتري، كيفما كان 

تكييف تلك العمليات، من أن يتملك في تاريخ يحدده مع المالك كل أو بعض السلع المكراة، 

 .8متفق عليه يراعي فيه جزء على األقل من المبالغ المدفوعة على سبيل الكراء"لقاء ثمن 
 

                                                           

فت عمليات إيجار من القانون البنكي الجديد أضا 1إال أن المادة  4661من القانون البنكي لسنة  1عرفته مدونة التجارة انطالقا من المادة  -7

 األصول التجارية أو أحد عناصرها المعنوية.
 من مدونة التجارة 114ـ المادة  8


