
األعمال املختلطة واألعمال التجارية بالتبعية : 21 درسال

Les actes mixtesاألعمال التجارية املختلطة  

التي تطرح صعوبات وإشكاالت نظرية  المواضيع من تعد األعمال التجارية املختلطة

التجارية، وإنما هي أعمال تجارية أصلية أو  عمالاأل  من مستقال نوعا ليست أل نها وتطبيقية،

تبعية منظورا إليها من جهة األشخاص القائمين بها. 

 فما المقصود بالعمل التجاري املختلط ؟ 

العمل املختلط هو العمل الذي يكون تجاريا تجاه أحد المتعاقدين، ومدنيا تجاه المتعاقد 

ومثاله شراء تاجر ملحصول زراعي من فالح بنية بيعه، فالعمل هنا تجاري من جهة  ،راآلخ

 ومدني من جهة البائع ) الفالح (. ،المشتري )التاجر(

فالعمل تجاري من جهة  ،من تاجر السيارات بقصد استعمالهاأو شراء شخص سيارة 

الزدواجية وهذه ا ،نية البيعبألنه مستهلك لم يشتر  ،ومدني من جهة المشتري ، البائع ) التاجر( 

 في الصفة تترتب عنها نتائج قانونية مهمة نتطرق لها في التالي.

إن التساؤالت التي تطرحها ازدواجية الصفة في العمل املختلط تتعلق باالختصاص 

القضائي، واألحكام القانونية المطبقة، وطرق اإلثبات.

 املحكمة املختصة:

 رفع يتم هل ،العمل املختلط بشأن التاجر، وغير التاجر ين،نزاع بين الطرف في حالة وقوع

 املحكمة االبتدائية باعتبارها ذات الوالية العامة؟ أمام أم التجارية؟ املحكمة أمام الدعوى 

ال تختص املحكمة التجارية في المغرب بالنظر في العمل أو النشاط املختلط الذي يكون 

ر غير التاجو  ومدنيا من جانب الطرف اآلخر, ما لم يتفق التاجر ،أحد األطراف تجاريا من جانب

من القانون القاض ي بإحداث  5االختصاص إلى املحاكم التجارية، وذلك طبقا للمادة  إسناد على

صاص غير التاجر على إسناد االختو  املحاكم التجارية التي جاء فيها: "... يمكن االتفاق بين التاجر

  1ا ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر.للمحكمة التجارية فيم

إن المقصود هنا العمل التجاري من جانب التاجر وليس العمل المدني ألن التاجر قد يزاول أعماال مدنية صرفة فتخرج عن مجال هذا  1
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ويكون اختصاص املحكمة االبتدائية ) العادية أو المدنية( في هذا املجال أوسع من 

ملختلطة ما او  اختصاص املحكمة التجارية، إذ تنظر املحكمة األولى في القضايا المدنية الصرفة

 لم يتفق على خالف ذلك. 

 5فتختص بالنظر فقط في القضايا التجارية من الجانبين ) المادة  أما املحكمة التجارية

ر غيو  استثناء في القضايا املختلطة إن وقع االتفاق بين التاجرو  (59.35من القانون رقم 

 . 2السابقة( على ذلك 5التاجر ) المادة 

أن يرفع  ويستفاد مما سبق أنه في حالة عدم االتفاق فإنه يمنح االختيار للطرف المدني بين

دعواه أمام املحكمة المدنية أو التجارية بناء على مبرر أنه غريب عن الميدان التجاري، وأن 

وإنما عليه  ،أما التاجر فليس مخيرا، استثنائي وغير مألوف بالنسبة لهالقضاء التجاري 

 مقاضاة غير التاجر أمام املحكمة المدنية.

  Acte de commerce par accessoire األعمال التجارية بالتبعية

يقصد باألعمال التجارية التبعية تلك األعمال التي تكون مدنية بطبيعتها، إال أنها تفقد 

 هذه الصفة وتصبح تجارية بالتبعية، لقيام تاجر بها، وتعلقها بأنشطته التجارية. 

من مدونة التجارة الجديدة هذه الثغرات وبلورت النظرية في صياغة  01وقد سدت المادة 

قانونية بسيطة وسليمة، إذ جاء فيها: "تعتبر تجارية كذلك الوقائع واألعمال التي يقوم بها التاجر 

 بمناسبة تجارته ما لم يثبت خالف ذلك". 

 عديد من العناصر التالية:  01و تستنبط من المادة 

إن المشرع حصر نظرية األعمال التجارية التبعية في اإلطار الشخص ي أو النسبي الذي -0

يجعل وجود شخص التاجر ضروريا إلعمال نظرية العمل التجاري التبعي، ويساير هذا النهج 

التحول الذي طرأ على التشريع المغربي الذي انتقل من النظرية الموضوعية أو نظرية العمل 

طعمة بالنظرية الشخصية( إلى النظرية الشخصية املجسدة في المقاولة ) االعتياد التجاري ) الم

 أو االحتراف على ممارسة 

النشاط التجاري(، األمر الذي قاد إلى اندثار األعمال التجارية األصلية بالطبيعة، أو  

 األعمال التجارية المطلقة أو العارضة. 
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أن يمارس من قبل شخص تاجر، بل البد في ال يكفي ليكون العمل تجاريا بالتبعية -2

الحقيقة من شرط ثان ال غنى عنه، وهو أن يتعلق العمل الممارس من طرف التاجر بنشاطه 

التجاري، وبعبارة أخرى، إن هناك شرطين ال شرطا واحدا، وكل ما في األمر أن شخص التاجر 

يعة أو مال التجارية األصلية بالطبمفتاح قفل الدخول إلى األعمال التجارية التبعية الندثار األع

 المطلقة أو العارضة. 

إن نظرية األعمال التجارية التبعية قائمة على قرينة بسيطة قابلة إلثبات العكس، -9

 وبمعنى آخر، إن كل عمل يقوم به تاجر يفترض أنه بمناسبة تجارته ما لم يثبت خالف ذلك. 

 les"األعمال أو التصرفات القانونية  إن نظرية األعمال التجارية التبعية تستغرق -4

actes" كإبرام عقود لتأمين المقاولة التجارية، أو قروض لتمويلها، والوقائع المادية ،"les faits" 

كالجرائم وأشباه الجرائم ) العمل غير المشروع( المرتكبة من طرف التجار بمناسبة نشاطهم 

  3التجاري.
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