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التاجر وااللتزامات المترتبة عن اكتسابه صفة التاجر

التي تفرض على التاجر  اشترط المشرع مجموعة من الشروط الكتساب صفة التاجر،

 مجموعة من االلتزامات.

اآلتي:وهو ما سنتعرض له من خالل 

 شروط اكتساب صفة التاجر

االعتيادية أو االحترافية لألنشطة التجارية من تكتسب صفة التاجر عن طريق الممارسة 

 قبل تاجر يتمتع باألهلية التجارية.

ضع المشرع إلى جانب األهلية شرطا جوهريا ثانيا هو أن تكون ممارسة النشاط فقد و  

 111و 8و 7و 6وهو الشرط الوحيد الذي ذكر في المواد  التجاري على وجه االعتياد أو االحتراف،

رة بالصياغة التالية: " تكتسب صفة تاجر بالممارسة االعتيادية أو االحترافية من مدونة التجا

 لألنشطة التالية...". 

وهو ما سنتناوله وفق اآلتي:

افية لألنشطة التجارية المطلب األول: الممارسة االعتيادية أو االحتر

المطلب الثاني: األهلية التجارية

 الفقرة األولى: كمال األهلية

الفقرة الثانية: نقصان ا]ألهلية

اقتصرت على ذكر االعتياد فقط عندما قالت: يعتبر تاجرا كل شخص اعتاد ممارسة نشاط تجاري، رغم وقوعه في حالة  11ولكن المادة  - 1

 الحظر أو السقوط أو التنافي. 
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 الفقرة الثالثة: انعدام األهلية

 لفقرة الرابعة: سقوط األهليةا

 

 المطلب األول: الممارسة االعتيادية أو االحترافية لألنشطة التجارية

يعد التشريع المغربي من التشريعات النادرة التي تعد باالعتياد كقاعدة عامة إلى جانب 

الصبغة التجارية على المقاولة والمقاول معا. وذلك في مطلع كل من  االحتراف كمعيار إلصباغ

عبارة "تكتسب صفة تاجر بالممارسة  من مدونة التجارة تحت 11وفي المادة  8و 7و 6المواد 

 االعتيادية أو االحترافية لألنشطة التالية..." 

عني فاالعتياد ي االجتهاد القضائي على أن االحتراف أدق من االعتيادو  لقد استقر الفقه

تكرار األعمال التجارية في أوقات متقطعة في حين أن االحتراف يعني القيام باألنشطة التجارية 

االستمرار قصد الكسب، أي تنشأ عن الممارسة الحرفية و  بطريقة منتظمة على وجه الدوام

 .2مركز حقيقي هو الحرفة أو المقاولةو  حالة خاصة

عمال التجارية بصفة متكررة، لكن ششكل غير منتظم فاالعتياد إذن هو القيام باأل 

 ومستمر.

أما االحتراف فهو ممارسة األنشطة التجارية بصفة منتظمة ومستمرة، واتخاذها مصدرا 

 للعيش والكسب، أو وسيلة لجمع الثروة وتكديسها.

 ويستفاد من تعبير المشرع بحرف "أو" التي تفيد االختيار أن مجرد المماسة االعتيادية

 .3لنشاط تجاري تكتسب به صفة التاجر، وإن لم تصل إلى درجة االحتراف

فهل كان المشرع موفقا في تحديده لهذا الشرط؟ وما هي أهم االنتقادات التي وجهت 

 إليه؟

 انتقاد شرط االعتياد أو االحتراف معيارا الكتساب صفة تاجر

، أن الشخص، طبيعيا ) ذاتيا( كان 8و 7و 6المواد  ،يتبين من خالل مواد مدونة التجارة 

 ) أو معنويا )اعتباريا(يكتسب صفة تاجر إن مارس األنشطة المشار إليها في تلك المواد،

وبعبارة النص  ،من المدونة( 8من مدونة التجارة( أو األنشطة المماثلة ) المادة  7و 6المادتان 

ية لألنشطة، إال ان المشرع كان قاسيا عندما سوى بين المبهمة الممارسة االعتيادية أو االحتراف
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االحتراف، جاعال منهما معيارين مستقلين عن شعضهما لتأليف أو نشأة المقاولة و  االعتياد

  4اكتساب المقاول صفة تاجرو  التجارية

انشطر المعيار الموحد، أي " الحرفة المعتادة"  1996ففي مدونة التجارة الجديدة لسنة 

االحترافية" إلى معيارين مستقلين قائمي الذات، يكفي توفر أحدهما و  مارسة االعتياديةأو " الم

 ليكتسب الشخص الطبيعي أو المعنوي ) كاملجموعة ذات النفع االقتصادي( صفة تاجر

 وهذان المعياران هما:  ،المقاولة الصفة التجاريةو 

 ثلها. الممارسة االعتيادية لألنشطة التجارية المعددة وما يما-أ

  ما يماثلها.و  الممارسة االحترافية لألنشطة المعددة-ب

 ) 8و 7و 6وقد جاء هذا االنقالب على المفهوم التقليدي القديم في صياغة مطلع المواد 

"ولم لم ou= بالحرف "أو" etمن مدونة التجارة كذلك( التي استبدلت حرف و= 11في المادة و

د خطأ وفي أكثر من مادة لقلنا أن األمر مجر  الفرنسية،و  العربيةيتكرر هذا االستبدال في اللغتين 

 par l'exercice habituel ou"مطبعي أو زلة قلم، إال أن هذه الصياغة المتكررة باللغتين

professionnel" بعد مناقشة داخل قبة و  عن إرادة ووعي،و  تجعل األمر يتعلق بتعديل حقيقي

قدير الحكومة التي رضخت في تو  أفكار أعضاء مجلس النواب البرلمان، هيمن عليها التناقض بين

دون حق لرأي شعض النواب غير الصائب الذي  فقيه القانون التجاري األستاذ شكري سباعي

  استعاض عن حرف "و" بحرف "أو".

لقد تم التساؤل من طرف النواب حول المراد من االعتيادية واالحترافية، ألنه إن كان 

مكان الواو سيشمل األمر « أو»واالحتراف سيقلص من عدد التجار، أما إذا كان  ضروريا االعتياد

 أو متقطعة؛ 5ممارس ي التجارة، سواء بصفة مستمرة

موقف الحكومة فقد كان قبل التعديل قانونيا ومرنا يساير توجهات التشريع المقارن،  ماا

قي على لسان وزير التجارة ومع ذلك، وقع التخلي عنه في آخر المطاف، ولقد كان الرد المنط

والصناعة والصناعة التقليدية القائل "وحول االحتراف واالعتياد أؤكد صحة التعيير، ألن كل 

 .6ما هو احترافي فهو منهي، وهذا يساير التيارات الفقهية والقضائية الحالية"
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 وعلى الرغم من هذا التباين وسالمة موقف الحكومة تراجعت هذه األخيرة من صياغة

مشروعها لتصبح الصياغة قاسية، كما أرادها شعض النواب وهي "تكتسب صفة تاجر 

ن، ر بالممارسة االعتيادية أو االحترافية لألنشطة التالية"، وهو اختيار ال يساير القانون المقا

وال االجتهادات القضائية الفرنسية، ألن هذه األخيرة لم تجعل من االعتياد قاعدة عامة على غرار 

من مدونة التجارة، وإنما أخذت باالعتياد كاستثناء من القاعدة العامة  8و 7و 6علت المواد ما ف

 . 7في شعض الحاالت كالمضاربة في البورصة وغيرها من الحاالت المشابهة يطبق

وال ينسجم هذا التعديل من جهة أخرى مع الواقع، إذ يسوي من حيث االلتزامات بين 

وبين  المعنويةو  الماديةو  الذين يتوفرون على اإلمكانات البشريةالممارسين على وجه الحرفة 

من اعتاد على القيام بنشاط تجاري عابر أو عارض من أجل مواجهة أعباء الحياة في فترات 

ال و  متقطعة، قد تكون مرة أو مرتين أو ثالث أو أكثر أو أقل، دون خطة اقتصادية،و  متباعدة

غيرها من و  ال زبائن قارين أو عارضينو  ال عنصر ششري،و  ال تجهيزات أو معدات،و  رأس مال،

 المنظم.و  عناصر المقاولة أو األصل التجاري أو النشاط التجاري المبرمج

العدالة االجتماعية أن نفرض ذات االلتزامات على من يمارس و  أيكون من اإلنصاف 

 فيخضع الثاني ،النشاط التجاري على وجه االحتراف ومن يمارسه عرضا على وجه االعتياد

 لعديد من االلتزامات الصارمة تحت دعوى واهية عدم التقليص من عدد التجار،-كاألول 

من  18مع قدراته، كااللتزام بفتح حساب بنكي أو بريدي )المادة  القاسية التي ال تتناسبو 

إلى الخضوع و  من مدونة التجارة(. 36إلى  19المدونة( ومسك محاسبة دقيقة ومعقدة )المواد 

غيرها من االلتزامات المرهقة و  من المدونة(. 733إلى  545المعالجة )المواد و  مساطر الوقاية

إن كانت و  باألحرى بالنسبة لمن يمارس األنشطة التجارية على وجه االعتياد،و  ألصاغر التجار،

 قائمة للتخفيف على هؤالء خاصة، إعفاؤهم من مساطرو  فكرة التاجر الصغير ال زالت واردة

 . تصفيةو  تسويةو  المعالجة التي يشكل تطبيقا عبثا وعبئا أكثر منه إنقاذاو  الوقاية

تبنى النظرية الموضوعية  1999لسنة  17ويالحظ أن قانون التجارة المصري الجديد رقم 

)نظرية العمل التجاري( والنظرية الشخصية )نظرية الحرفة( في ذات الوقت، إال أنه تخلص من 

 لى خالف التشريع المغربي.فكرة االعتياد ع
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في مطلعها "تعد األعمال  5في مطلعها "يعد عمال تجاريا..."؛ والمادة  4وهكذا نصت المادة 

 8اآلتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه االحتراف..."

 المطلب الثاني: األهلية التجارية

من مدونة التجارة لم تذكر شرط األهلية إلى جانب الممارسة  8و 7و 6ويالحظ أن المواد 

 االعتيادية أو االحترافية لألنشطة التجارية ) المقاولة(، ألن هذا الشرط يعد من البديهيات

من مدونة التجارة التي أخضعت  13القواعد العامة، ويتأكد وجوده أيضا من خالل المادة و 

  9خصية التي حلت محلها مدونة األسرة.األهلية لقواعد قانون األحوال الش

بل سوت كذلك 10من المدونة( 13ولم تكتف المدونة الجديدة بتوحيد األهلية ) المادة 

الواجبات التجارية، بتحرير المرأة المتزوجة و  األنثى( في الحقوق و  المرأة )أو الذكرو  بين الرجل

  11من مدونة التجارة( 17المادة  التي ترغب في أن تكون تاجرة من وصاية رض ى أو إذن زوجها )

من مدونة التجارة لقواعد قانونه  13تخضع األهلية التجارية للشخص حسب المادة 

 األسرة، وتعتريها أحكام أربعة، وهي:

                                                           
، يرجع لما كتبه فقيه القانون التجاري االستاذ شكري سباعي في قراءته وتحليله لشروط اكتساب صفة تاجر، لكونه 332إلى  318الوسيط  -8

 عايش سن قوانين مدونة التجارة،، وساهم بدوره باقتراحات ونقاشات وآراء فقهية مهمة في التشريع التجاري.
من القانون الكويتي التي جاء فيها: " كل من اشتغل  13أدرجت صراحة شرط األهلية في تعريف التاجر كالمادة ولكن شعض التشريعات العربية  -9

 8في المادة  1984باسمه في معامالت تجارية هو حائز لألهلية الواجبة واتخذ المعامالت حرفة له يكون تاجرا" والقانون العراقي الجديد لسنة 

ن يكون متمتعا باألهلية، وأن يكون عراقي الجنسية، ويجوز لغير العراقي أن يمارس العمل التجاري وفقا لمتطلبات التي نصت على أنه: " يشترط أ

 خطة التنمية وبإذن من الجهة املختصة".
 على مايلي: " تخضع األهلية لقواعد األحوال الشخصية مع مراعاة األحكام التالية". 13وقد نصت المادة -10
 388و 387الوسيط  11



 الفقرة األولى: كمال األهلية

من مدونة األسرة، على أن أهلية الشخص تتحقق ببلوغه سن الرشد  329تنص المادة 

 سنة شمسية كاملة. 18في  القانوني املحدد

وكل شخص بلغ سن الشد، ولم تعترضه عوارض تنقص من أهليته، أو تعدمها، يكون 

كامل األهلية، للقيام بالتصرفات القانونية، ومباشرة حقوقه، وتحمل التزاماته، ومنها ممارسة 

 .12التجارة

 الفقرة الثانية: نقصان ا]ألهلية

 والسفيه والمعتوه. مدونة األسرة هو الصغير المميزمن  313ناقص األهلية وفق المادة 

 والسفيه ولم يبلغ سن الرشد، سنة، 13 وهو التمييز، والصغير المميز هو الذي بلغ سن

 وما يعده العقالء عبثا. فيه، فائدة فيما ال الذي يصرفه هو المبذر لماله

 رفاتهفكيره وتصأما المعتوه فهو المصاب شعاهة عقلية ال يستطيع معها التحكم في ت

 .13فهذه الفئات الثالث ال يجوز لها ممارسة التجارة شسبب نقصان أهليتها

 الفقرة الثالثة: انعدام األهلية

من مدونة األسرة، الصغير الذي لم  317يعتبر عديم األهلية وفق ما نصت عليه المادة 

 أي الصغير غير المميز، واملجنون، وفاقد العقل ،يبلغ سن التمييز

من مدونة األسرة على أن تصرفات عديم األهلية باطلة، وال يترتب  334نصت المادة وقد 

 عليها أي أثر، وال يجوز لهم ممارسة التجارة.

 الفقرة الرابعة: سقوط األهلية

سقوط األهلية التجارية عن  من مدونة التجارة 713تقرر املحكمة التجارية وفقا للمادة 

كل شخص طبيعي تاجر، أو عن كل حرفي ثبت في حقه إحدى املخالفات المنصوص عليها في 

 من مدونة التجارة، ومنها على سبيل المثال: 732إلى  713المواد

 مسك محاسبة، أو مسك محاسبة وهمية غير صحيحة. إغفال أو امتناع عن

 نهاإغفال أو اختالس كل األصول أو جزء م

الشخص في ممارسة الحرف التجارية جزاء له على  وتجدر اإلشارة إلى أنه قد يسقط حق

 االئتمان، وإما حمايةو  االنضباطو  الثقةو  ارتكاب شعض األفعال اإلجرامية، إما حماية للشرف
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 االتجار اإلفالس حق على تعد من أهم األفعال المرتكبة التي تؤثرو  حسن األخالق،و  للمال

 مغربي،المعالجة في القانون الو  مساطر الوقايةو  التصفية القضائية في شعض الدول و  التفالسو 

لسلع ا بيعو  األطباء،و  للصيادلة بالنسبة جرائم اإلجهاضو  خيانة األمانةو  النصبو  السرقةو 

ء إخفاء األشياو  الجمركيةو  الضريبية املخالفات ارتكابو  المضرة بالصحة، أو المغشوشة

 تةس أو لمدة ،أشهر دون وقف التنفيذ ثالثة الحبس لمدة تزيد عنو  س،االختال و  المسروقة،

 إعطاء أو إصدار شيك بدون رصيد شسوء نية،و  األحيان، أشهر مع وقف التنفيذ في شعض

  غيرها من األفعال املجرمة.و  ارتكاب التزويرو  شهادة الزور،و 

التجارية في تستمد من أنظمة شعض الحرف 14وتتضح حاالت السقوط بضرب أمثلة

المنظم لوكاالت األسفار، تلك المادة  1977أكتوبر  8من ظهير  14المغرب، من ذلك مثال المادة 

من يقوم بحرفة وكيل أسفار أال يكون مفلسا، أما اليوم أن ال يكون محكوما عليه  التي تشترط في

لغش نحو بفتح مسطرة من مساطر المعالجة، أو محكوما من أجل جريمة أو جنحة تتعلق با

أال يكون محكوما عليه شعقوبة تزيد عن ثالثة أشهر و  الجمرك أو مصلحة الضرائب أو الصرف،

 1963ديسمبر  4المادة الثانية من ظهير و  دون وقف التنفيذ أو لستة أشهر مع وقف التنفيذ.

ون كالمنظم للنقل العمومي، تلك المادة التي تشترط في من يريد أن يزاول النقل العمومي أال ي

محكوما عليه من أجل السرقة أو إخفاء المسروق أو االختالس أو النصب أو خيانة األمانة أو 

 15ارتكاب مخالفات ضريبية، أو بيع سلع مغشوشة أو مضرة 
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