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  "تكتسب صفة تاجر أيضا بالممارسة االعتيادية أو االحترافية لألنشطة التالية:

 الطائرات وتوابعها. و  كل عملية تتعلق بالسفن-1

 الجوية.و  بالتجارة البحريةو  الطائراتو  بط باستغالل السفنكل عملية ترت-2

 مايلي:  8وجاء في المادة  

"تكتسب صفة تاجر كذلك بالممارسة االعتيادية أو االحترافية لكل نشاط يمكن أن يماثل 

 . 7و 6األنشطة الواردة في المادتين 



سب معنويا )اعتباريا(يكتويتبين من سائر هذه المواد أن الشخص، طبيعيا ) ذاتيا( كان أو 

من مدونة التجارة( أو األنشطة  7و 6صفة تاجر إن مارس هذه األنشطة المعددة ) المادتان 

من المدونة( في شكل مقاولة، وبعبارة النص المبهمة" الممارسة االعتيادية  8المماثلة ) المادة 

  1أو االحترافية لألنشطة

ويبقى المعيار  ،على سبيل النموذج فقط المذكورة أعاله وسوف نتطرق لبعض األنشطة

حتى يكتسب الشخص الممارس لها صفة  فالمعمم عليها كلها هو معيار االعتياد أو االحترا

 تاجر، وسنتعرض لها من خالل تقسيمها إلى ثالثة أصناف:

 ــــ األنشطة التجارية المتعلقة بالتسويق والتوزيع

 ــــ األنشطة التجارية المتعلقة بالصناعة

 ــــ األنشطة التجارية المتعلقة بالخدمات

 المطلب األول: األنشطة التجارية المتعلقة بالتسويق والتوزيع

 2الفقرة األولى: شراء أو اكتراء المنقوالت المادية أو المعنوية بنية بيعها أو تأجيرها

 من المادة السادسة: 2و 1سنعرف في هذه الفقرة بالبندين 

ت المادية أو المعنوية بنية بيعها ال قو نن مدونة التجارة : شراء المم 6من المادة  1البند 

 اتها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى أو بقصد تأجيرها،بذ

من مدونة التجارة: اكتراء المنقوالت المادية أو المعنوية من أجل  6من المادة  2البند 

 كرائها من الباطن،

ا في ععليه مقاولة تجارية أكثر األنشطة وقو  قوالت بنية البيع أو ما يطلقنيعتبر شراء الم

 . 3إلى تحقيق الربح والمضاربة فوهو من أهم األنشطة التجارية التي تهد، الحياة العملية

وحسب ما نص عليه المشرع فإنه يشترط العتبار شراء أو اكتراء المنقوالت عمال أو نشاطا 

 يهي: و  ،تجاريا عدة شروط أساسية وجوهرية

 هناك عملية شراء أو اكتراء سابقة.أن تكون  -

 أن يقع الشراء أو االكتراء لمنقول مادي أو معنوي، -

د كرائه من الباطن عنإأونية  ،أن تتوفر نية بيع هذا المنقول أو نية تأجيره عند شرائه -

 اكترائه.

                                                           
 317، ص: 1ـ أحمد شكري السباعي، الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة والمقاوالت التجارية والمدنية، ج: 1
  يالحظ الجمع بين عمليتين تجاريتين ألن هناك ما يجمع بينهما. - 2
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 أن يتوفر في هذه العمليات عنصر االعتياد أو االحتراف. -

شطة تكتسب طابعها التجاري بمجرد توفر شرط االعتياد أو والجدير باإلشارة أن هناك أن

 االحتراف دون توفر شرط حصول الشراء كما هو الحال في اكتراء المنقول بنية إكرائه من جديد.

 حصول الشراء أو االكتراء -1

وبدون هذا الشرط الجوهري يظل  ،4حتى يكون النشاط تجاريا يجب أن يسبقه الشراء

 العمل مدنيا. وهذا ما يحصل في األحوال اآلتية:

 سواء كانت األرض ملكا له أم لغيره ،حصلة من الجهد البدني للفالحتبيع المزروعات الم-

، اهذا العمل مدني ئيالقضااالجتهاد  وقد اعتبر .5حتى ولو كان يشتري بعض لوازم بيع المنتوج

مسبوقا بعملية الشراء. غير أن االجتهاد الفقهي يميز بين المقاوالت الفالحية ألنه لم يكن 

عن  -الصغيرة والمتوسطة التي يعتبرها مدنية وبين مقاوالت االستثمار الفالحي التي يعتبرها 

 .6تجارية -صواب 

 نتاج الفكري أو الفني، ألنه نتيجة ملجهود ذهني وفكري وعلمي ولم يسبقه شراء.بيع اإل  -

 إلى الشخص عن طريق اإلرث أو الوصية أو الهبة أو الجائزة. آل بيع منقول  -

مهما حقق أصحابها من أرباح ألنها تقوم  7المهن الحرة من طب وهندسة وتوثيق وغيرها -

 على تقديم خدمات علمية مصدرها مجهود ذهني، وعلمي ومعرفي وليس على المضاربة.

 عملية اكتراء المنقوالت

هاد الفقهي على أن االكتراء لمنقول ألجل اكترائه من جديد أو ما يسمى الكراء يتفق االجت

 . 8من الباطن يقوم مقام الشراء

 اويالحظ بأن المشرع المغربي كرس هذا االجتهاد ونص على أن هذا العمل يعد نشاط

سيارات لتجاريا إذا قام به الشخص على وجه االعتياد واالحتراف، ومن أمثلته الشائعة اكتراء ا

 من أجل إكرائها من جديد.

 أن يرد الشراء أو االكتراء على منقوالت مادية أومعنوية -1

                                                           

 عمليا يمكن أن تسبق عملية البيع عملية الشراء كما لو تم بيع محصول فالحي قبل شرائه من الفالح. 4

 كما لو كان الفالح يشتري قارورات من أجل بيع زيت الزيتون مثال ألن هذا العمل ثانوي وتابع للنشاط الفالحي األصلي وهو ذو طابع مدني. 5

يالحظ مؤخرا مسايرة المشرع المغربي لهذا التوجه وذلك بأن فرض الضريبة على الدخل الفالحي المرتفع ألول مرة بمقتض ى قانون المالية  - 6

 درهم (. 5.111.111. ) ما يساوي أو يفوق 2114لسنة 
التي تخضع الصيدلي لقواعد املحاسبة  5481صيدلة، ج. ر بمثابة مدونة ال 1417استثنى المشرع عمل الصيدلي واعتبره تجاريا، راجع القانون رقم - 7

  المنتظمة وصعوبات المقاولة.

 .311ص:  وشكري السباعي م س. 14ص:  -م س– قليوبيسميحة ال - 8



سلع أي ال ،رد الشراء على منقول ماديياشترط المشرع في العمل لكي يكون تجاريا هو أن 

السندات واألسهم )القيم المنقولة( والديون، وحقوق الملكية األدبية أي  ، والبضائع، أو معنوي 

 والصناعية واألصول التجارية.

 نية بيع أو تأجير المنقوالت -3

ر الشرط الثالث العتبار شراء المنقوالت عمال تجاريا، وعليه فإن يجأتعتبر نية البيع أو الت

الشراء دون هذه النية يعتبر عمال مدنيا، كما لو كان الشراء بنية االستهالك أو االستعمال 

تراه، بيع ما اشبن غير المشتري فكرته فيما بعد وقام إحتى و  الشخص ي أو إعطاء الش يء هدية،

 .9اد بالنية يكون وقت الشراء أي أن يقترنا معادعتألن اال 

 . 10وعبء إثبات نية البيع، على من يدعيها، وله في ذلك حرية اإلثبات بجميع الطرق 

ئي بالقرائن اقضالاالجتهاد  صعب إثبات هذه النية، لذلك كثيرا ما يستعينيلكن في الواقع 

 ؛ويهي قرائن قابلة إلثبات العكس ،الوواقع الح

من يشتري مثال عدة سيارات في وقت واحد ليس كمن يشتري واحدة فقط، إذ يفترض ف 

في الحالة االولى أن الشراء كان بقصد البيع، وليس بقصد االستعمال، وفي الثانية بقصد 

 االستعمال.

وبالتالي  ،وكذلك تكرار العملية لمرات متعددة يزيل الشك على أن الشراء كان بقصد البيع 

 يضفي الصفة التجارية على تلك العمليات.

 نية تحقيق الربح -4

قهي ويرجع االجتهاد الف ،يالحظ على المشرع المغربي أنه لم يذكر شرط نية تحقيق الربح

 . 11عيار االقتصادي ال يكفي لتحديد عمل قانونيم، والذلك إلى أن تحقيق الربح معيار اقتصادي

 الصفة فيتنت نهعلى أهمية هذا الشرط، وبدو  نتفقاي ئيوالقضا يالفقه جتهاديناال  إال أن

 .12التجارية عن عملية البيع

لى الربح حتى ولو حصلت ع دفأعمال التعاونيات والنقابات ليست تجارية، طالما ال تقص 

 مبالغ إضافية على تكلفة تلك السلع، وطالما أنها تقدم خدمة ألعضائها فقط. 
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 اقر غكمن يتعمد إ ،ونية تحقيق الربح ال تكون دائما ظاهرة، وإنما يمكن أن تكون خفية

  السوق بسلعة ما للقضاء على منافسيه، أو من يسعى لكسب الزبناء.

 بيع المشتريات على حالها أو بعد تهيئتها -5

 ا:وبين بيعها بعد تحويله ،لم يميز المشرع المغربي بين شراء المنقوالت بنية بيعها

كشراء المواد األولية ثم تصنيعها قبل بيعها بعينها أو تأجيرها: كتحويل الذهب والفضة  -

 الى حلي والصوف إلى مالبس.

 تحويلها إلى منتوج ثم بيع هذا المنتوج.وشراء براءة اختراع وتطويرها أو  -

وهكذا إذن سيان لدى المشرع المغربي أن يتم بيع المشتريات على حالها أي كما تم  

شراؤها أو بعد تحويلها إلى هيئات أخرى، كما لو تم تصنيعها كلية أو جعلها نصف مصنعة، 

 فالعملية في جميع األحوال تظل تجارية.
 


