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 تصنيف األعمال التجارية

 

و ولتها عن طريق االعتياد أزاوضع المشرع المغربي الئحة األنشطة التجارية التي يجب م

محصورة فيما ، فيما كانت هذه الالئحة 1نشاطاثمانية عشر  االحتراف الكتساب صفة تاجر في

أعماال كانت  ، حيث يالحظ إضافة المشرع إلى الالئحة الجديدة2قبل في ثماني أنشطة فقط

أن المشرع المغربي بدوره، وكباقي بتعتبر مدنية في وقت سابق. وال يمكن تفسير ذلك إال 

 التشريعات المقارنة، خضع لسنة التطور االقتصادي.

ية على سبيل المثال فقط ال الحصر، والدليل والراجح أن المشرع عدد األنشطة التجار 

نشاط  أي من مدونة التجارة أن 8في المادة  رر على ذلك أنه اعتمد معيار القياس والمماثلة، فق

يعتبر بدوره عمال تجاريا، شريطة ممارسته على  7ادة مالو  6 ادةماليماثل األنشطة المذكورة في 

 سبيل االعتياد أو االحتراف.

عداد المبني على معيار االعتياد واالحتراف، ومعيار القياس والمماثلة، اعتبر وإلى جانب الت

المشرع بأن كل عمل يقوم به التاجر بمناسبة تجارته يعد عمال تجاريا، وهو ما يعرف باألعمال 

التجارية بالتبعية. أما األعمال التي يكون لها طابع تجاري في مواجهة أحد المتعاقدين، وطابع 

(. وأما األعمال التي تأخذ الطابع 4ى باألعمال التجارية املختلطة )م مواجهة اآلخر، فتسمدني في م

ية ان تاجرا أم ال، فهي التي تسمى باألعمال التجار ك التجاري في حد ذاتها ودون تأثير المتعامل بها أ

 3.(9الشكلية )م

ع المعايير م شياا لألعمال واألنشطة التجارية تمانوبناء على ما سبق، سوف يكون تصنيف

 التي اعتمدها المشرع المغربي إلى :

من مدونة التجارة، وهي أعمال  7و 6األعمال التجارية األصلية: وقد نصت عليها المادتين 

 يكتسب ممارسها بصفة اعتيادية أو احترافية صفة التاجر.

اس على األعمال التجارية ـ األعمال التجارية بالمماثلة: هي أعمال تجارية نحددها بالقي

وفق المادة الثامنة من مدونة التجاة، فهي تتمثل في الممارسة االعتيادية أو االحترافية األصلية،

 لألعمال المشابهة لألعمال التجارية.
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 ق.ت الملغى حيث يالحظ بان المشرع جمع بين السمسرة وعمليات الصرف واألبناك خالفا لما عليه األمر في المدونة.  2ف.  - 2
 513، ص: 1ـ أحمد شكري السباعي، الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة والمقاوالت التجارية والمدنية، ج: 3



من مدونة التجارة،  9ـ األعمال التجارية الشكلية: هي تلك األعمال التي نصت عليها المادة 

 اتخذت شكال معينا.فهي أعمال تجارية متى 

من مدونة التجارة، وهي أعمال مدنية،  11ـ األعمال التجارية بالتبعية: نصت عليها المادة 

 لعالقتها بتجارة التاجر. ،تحولت إلى أعمال تجارية

وطرف  ،بعض المعامالت المالية تتم بين طرفين، بين تاجر ـ األعمال التجارية املختلطة:

غير تاجر، فهي عمل تجاري من جهة التاجر، وعمل مدني من جهة الطرف اآلخر، ويصطلح عليها 

 باألعمال املختلطة.

 لكل صنف من هذه األصناف. دروس الموالية وسنتعرض في ال
 


