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 ألصل التجاري وعناصرهماهية ا

 1المطلب األول: التعريف باألصل التجاري وخصائصه

 الفقرة األولى: تعريف األصل التجاري 

 من مدونة التجارة األصل التجاري بأنه: 97عرفت المادة 

"مال منقول معنوي يشمل جميع األموال المنقولة املخصصة لممارسة نشاط تجاري أو 

 عدة أنشطة تجارية"

 الثانية: خصائص األصل التجاري الفقرة 

 خصائص األصل التجاري ثالثة، وهي:

 أوال: أن يكون ماال منقوال

األصل التجاري مال منقول، يمكن نقله من مكان آلخر، دون أن يلحقه تلف، ويخضع 

 لألحكام القانونية الخاصة بالمنقول 

 ثانيا: أن يكون ماال معنويا

موال المادية والمعنوية، ويكون وحدة معنوية األصل التجاري يتشكل من مجموعة من األ 

 مستقلة ومتميزة عن كل األموال المكونة له.

 ثالثا: أن يكون مخصصا لممارسة نشاط تجاري 

يشترط في األصل التجاري أن يكون مخصصا لممارسة نشاط تجاري وليس نشاط مدني، 

عض الرغم من توفرهم على بوعيادات األطباء، ال يتوفرون على أصل تجاري ب ،فمكاتب املحامين

والمعدات واألدوات، ألن نشاطهم نشاط مدني، وليس نشاطا  ،كالزبناء ،عناصر األصل التجاري 

 .2تجاريا

 : عناصر األصل التجاريالمطلب الثاني

من مدونة التجارة على أن عناصر األصل التجاري تشتمل "وجوبا على  08نصت المادة 

، ألصل التجاري اكل األموال األخرى الضرورية الستغالل  زبناء وسمعة تجارية، وتشمل أيضا

كاإلسم التجاري، والشعار، والحق في الكراء، واألثاث التجاري، والبضائع، والمعدات، 

والخدمة، والرسوم  ،واألدوات، وبراءات االختراع، والرخص، وعالمات الصنع، والتجارة
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لصناعية أو األدبية أو الفنية الملحقة والنماذج الصناعية، وبصفة عامة كل حقوق الملكية ا

 باألصل"

 وبناء على هذا التعريف، يمكن تصنيف عناصر األصل التجاري إلى صنفين: 

 أوال: العناصر المادية

 من مدونة التجارة العناصر المادية في : 08حددت المادة 

 المعدات واألدوات: -1

غير البضائع، مثل اآلالت وهي المنقوالت التي تستعمل الستغالل األصل التجاري 

لتجهيزات وكل ا، رات املخصصة لنقل السلع والبضائعالمستعملة في صنع المنتوجات، والسيا

 فوف والحواسب وغيرها.ر كالمكاتب والمقاعد، وال ،الالزمة الستغالل النشاط التجاري 

 البضائع -2

مواد ال :مثل ،، كالسلع، والمنتجات المصنوعةهي المنقوالت المعدة للبيع والتسويق

أو المواد األولية المعدة للتصنيع والبناء، كأجزاء ، ، واألثواب، واألواني، واألفرشةالغذائية

 .3السيارات، ومواد البناء، والسلع املخزونة في المستودعات، المرتبطة باألصل التجاري 

تجاري من مدونة التجارة على أنه: ال يجوز أن يشمل رهن األصل ال 889وقد نصت المادة 

باستثناء البضائع"، وهو ما يفيد أن المشرع المغربي  08سوى العناصر املحددة في المادة 

اسثنى البضائع من جملة عناصر األصل التجاري، التي يتم رهنها، ألنها غير مستقرة، وتتعرض 

 لنقصان كميتها من حين آلخر.

 ثانيا: العناصر المعنوية

 يمكن التمييز بين نوعين من العناصر المعنوية لألصل التجاري: 

 عناصر أساسية،ــ 

 وعناصر مكملة ــ

 العناصر األساسية -1

العناصر األساسية لألصل التجاري هي: الزبناء، والسمعة التجارية، وذلك بناء على المادة 

يشتمل وجوبا على زبناء وسمعة  من مدونة التجارة، التي تنص على أن " األصل التجاي 08

 تجارية" 

 الزبناء -أ
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الذي أقيم عليه األصل التجاري،  ،هم األشخاص الذين يترددون على املحل التجاري 

 اهي، ومخادع الهاتفبشراء واستهالك منتوجاته، أو خدماته، كمحالت بيع مواد غذائية، والمق

إذ كل عناصر األصل التجاري تهدف إلى وقيام األصل التجاري يتوقف على وجود الزبناء، ، الخ

 زيادة رصيد التاجر من الزبناء.

 ب ـ السمعة التجارية

هي قدرة األصل التجاري على استقطاب الزبناء بسبب الشهرة التي اكتسبها من خالل 

جودة ووفرة السلع، والخدمات التي يقدمها، أو بسبب النظافة وجمالية المظهر، أو بسبب 

ي، كالمطاعم املجاورة للمحطات الطرقية، واملحالت املجاورة لألحياء الجامعية موقعه االستراتيج

 .4في موسم الدراسة، أو املجاورة للشواطئ في فصل الصيف

 العناصر المكملة: -2

ة العناصر المعنوية المكملة لعنصري الزبائن ر من مدونة التجا 08حددت المادة 

 والسمعة التجارية في:

 االسم التجاري،  -

 لشعار، وا -

 والحق في الكراء،  -

 والرخص،  -

 وحقوق الملكية الصناعية،  -

 وحقوق الملكية األدبية والفنية. -

 أـ االسم التجاري :

هو االسم الذي يطلقه التاجر على محله التجاري لتمييزه عن غيره من المتاجر، ويمكن 

 مبتكر.أن يكون مكونا من االسم الشخص ي، أو العائلي للتاجر، أو من اسم آخر 

، ويطلق العنوان التجاري على كل من االسم، 5وتتخذ الشركات تسمية أو عنوانا تجاريا

 والتسمية التجارية معا.

 المنافسة غير المشروعة بتقييده بالسجل التجاري. من وتتحقق حماية االسم التجاري 
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 وكل من استعمل بصفة غير قانونية اسما تجاريا مملوكا لغيره، ومسجال في السجل

التجاري، يلزم بتغيير االسم أو تعديله، بغض النظر عن دعوى التعويض عن الضرر إن اقتض ى 

 .6الحال

 ـ الشعار ب

التسمية المبتكرة، أو االسم المركب، يستخدمه التاجر  أو الرمز أو الشعار هو الصورة

 لتمييز متجره أو شركته عن غيرها من المتاجر والشركات.

 كالهالل أو القلم أو الميزان، فقد يكون الشعار صورة 

مزا لها، من قبيل عالمة ر كالعالمات التي تستعملها شركات السيارات  ،وقد يكون رمزا

 شركة رونو، وشركة بيجو، وشركة ميرسيديس..

، وشركة Siera، وشركة LGكشركة  ،أو العالمات التي تستعملها شركات التجهيز رمزا لها

HP ها.كالتلفاز، زالثالجات، والهواتف وغير  ،واآلالت االلكترونية، المتخصصة في صنع األجهزة 

وقد يكون الشعار تسمية مبتكرة، كمقهى السالم، وأسواق السالم، ومؤسسة األمانة، 

 وغيرها.، عن اسم مركب، كشعار قناة الجزيرةوقد يكون عبارة 

من عناصر والتاجر غير ملزم باستعمال شعار تجاري، ولكن إذا اختاره يعتبر عنصرا 

 .7أصله التجاري 

 الحق في الكراء -ج

 ينشأ الحق في الكراء بالنسبة للتاجر الذي يستغل األصل التجاري في محل يحتله بالكراء.

ويخول حق الكراء للتاجر إمكانية تجديد عقد الكراء حتى بعد انتهاء مدته، وحق تعويضه 

 عن اإلفراغ في حالة رفض المكري تجديد عقد الكراء.

ر هذا الحق بالنسبة للمكتري هم زبناءه الذين استقطبهم إلى هذا املحل خالل المدة ومصد

 الزمنية التي يمارس فيه التجارة.

ويشترط الكتساب هذا الحق مرور سنتين على تاريخ الكراء بين المكري والمكتري إذا كان 

 .8العقد كتابيا، وأربع سنوات إذا كان العقد شفويا

 دـ الرخص 
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املختصة من أجل ممارسة نشاط تجاري معين،  ةاإلذن الذي تمنحه اإلدار  الرخصة هي

 أو فندق... ،كرخصة فتح مقهى

والرخصة عنصر من العناصر المعنوية لألصل التجاري تنتقل معه في حالة تفويته 

 بموافقة اإلدارة المانحة.

 هـ ـ حقوق الملكية الصناعية

ع وعالمات الصنع، والتجارة والخدمة، تشمل حقوق الملكيةالصناعية براءات االخترا

 والرسوم والنماذج الصناعية 



 


