
2 االعمال التجارية االصليةالدرس الثامن:   

 3الفقرة الثانية: شراء العقارات بنية بيعها على حالها أو بعد تغييرها، البند 

لم يكن القانون التجاري الملغى يعتبر شراء العقارات بنية بيعها عمال تجاريا كما هو 

لذي أساسيا للقانون المدني االشأن بالنسبة لشراء المنقوالت. بل بالعكس كان يعتبر محورا 

يحتاج إلى الثبات واإلستقرار، وبالتالي ال ينفع إخضاعه للقانون التجاري المتسم بالتطور 

 والسرعة.

غير انه بسبب ما لوحظ من مضاربات في مجال العقار، قرر المشرع المغربي إضفاء 

يعها. مع ترك جانب آخر الصفة التجارية على جانب المعامالت العقارية، وهي شراؤها من أجل ب

كتراء من أجل إعادة الكراء من الباطن ، ثم االخاضع للقانون المدني وهو الشراء من أجل الكراء

.

وقد سوى المشرع المغربي بين شراء المنقوالت ألجل بيعها وإعادة إكرائها من الباطن، 

الباطن  نية إكرائها من كما سوى بين شراء المنقوالت وشراء العقارات لكن بنية بيعها فقط، دون 

 .مما قد يتسبب في تضخم أزمة السكن في بالدنا ،اربة في مجال كراء السكنضتفاديا للم

وقد الحظ المشرع المغربي بأن شراء العقارات مثل شراء المنقوالت أصبح في عصرنا هذا  

 االجتهاد الفقهي على حلحاإوأمام  .اربة وتحقيق أرباح طائلةضيقوم بدوره على السرعة والم

على أن يقوم بدوره على شرط االعتياد أو  ،أن يعتبره كذلك المشرع اعتباره عمال تجاريا قرر 

 1فاالحترا

من مجال قانون التجارة المضاربات العقارية المتعلقة باألكرية، ربما  وقد ابعدت المدونة

الالئق على األقل مساهمة وتشجيعا على حل أزمة السكن، وتوفير السكن االقتصادي 

للمواطن، اعتبارات قد تحفز المنعشين العقاريين على االستثمار في مجال العقار املخصص 

وال نشاطا تجاريا : ةللسكن، وهكذا فال تعتبر مقاولة تجاري

مقاولة شراء العقارات بنية إكرائها على حالها أو بعد تغييرها؛ -1

لباطن.مقاولة اكتراء العقارات من أجل إكرائها من ا -2

ويشترط الكتساب المقاولة العقارية صفة تاجر )المقاولة الفردية أو الجماعية المملوكة 

(:3ف.  6على الشياع(، وكذا النشاط والمقاول القائم به، الشروط األربعة التالية )المادة 

، ص: )*&2ـ أحمد شكري السباعي، الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة والمقاوالت التجارية والمدنية ج 1
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 أن يحصل شراء ؛ -أ

 أن يرد الشراء على عقارات؛ -ب

)كشراء عمارة أو دار أو أرض بنية بيعها  أن يكون شراء العقارات بنية بيعها على حالها -ت

بذاتها آو على حالها( أو شراء عقارات بنية بيعها بعد تغييرها )كشراء قطعة أرضية وتشييد منزل 

 أو ڤيال أو عمارة عليها بنية بيعها(؛

 .الممارسة االعتيادية أو االحترافية لهذا النشاط العقاري  -ث

لعقارية تجارية وخضعت اللتزامات التجار شأنها وإذا توفرت هذه الشروط كانت المقاولة ا

 شأن المقاوالت العقارية التي تتخذ شكل شركة 

 41التزويد بالمواد والخدمات، البند  :الفقرة الثالثة

ممارسة نشاط التزويد بالمواد والخدمات على سبيل االعتياد أو االحتراف يعتبر عمال 

 عملية التزويد بالمواد تعهد شخص معين بتوريدويقصد ب ،2الصفة التجارية به تجاريا تكتسب

 لىإ األغذية كتوريد مستمرة، أو إلى الغير بصفة دورية، ومنتظمة، لمدة محددة، أشياء معينة

 ،والدوريات الصحف مطابع إلى الورق وتوريد الجامعية، والمستشفيات، واألحياء المدارس،

 وتوريد الماء والكهرباء إلى المستهلكين.

بالخدمات هو التعهد بصيانة اآلالت والتجهيزات، كمصاعد العمارات، وتزويد  والتزويد

واملجالت باألعداد الصادرة منها، والتعهد بتقديم خدمات النظافة  المشتركين في الصحف

 3والصيانة للشركات والمؤسسات العمومية

 41الفقرة الرابعة : توزيع الماء والكهرباء والغاز، البند 

افية، يعد عمال تجاريا، ويضفي توزيع الماء و  الكهرباء والغاز بصفة اعتيادية أو احتر

 .4على من يمارسه الصفة التجارية

 ثم قامت بعد ذلك المواد الحيوية بالنسبة للمواطنين، وقد كانت الدولة تحتكر هذه

 بتفويتها إلى شركات خاصة، في جل المدن المغربية.

 .5ل هذه الشركات عمال تجاريا بنص المدونةوقد أصبح توزيع الماء والكهرباء من قب
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 الثاني : األنشطة المتعلقة بالصناعة  المطلب

 1الفقرة األولى: التنقيب عن المناجم والمقالع واستغاللها،البند 

 ""Les industries extractives"الصناعات االستخراجية"

أتي واستغاللها تجارية أن تيشترط العتبار أعمال وأنشطة التنقيب عن المناجم والمقالع 

من مدونة التجارة أن تقع ممارستها على وجه االعتياد  4بند  6في شكل مقاولة، وبصيغة المادة 

 أو االحتراف.

من مدونة التجارة العتبار هذه المقاولة تجارية وسائر أعمالها  6ال تتطلب المادة 

 ى شرطين : وأنشطتها تجارية والمقاول المستغل أو المستثمر تاجرا سو 

 أن يتعلق النشاط بالتنقيب عن المناجم والمقالع واستغاللها؛ -1

 الممارسة االعتيادية أو االحترافية )على شكل مقاولة(؛ -2

ولم يأت اعتبار مقاوالت المناجم والمقالع واستغاللها مقاوالت تجارية، سواء في التشريع 

احل طويلة وصراع فقهي وقضائي المغربي أو التشريع المقارن، صدفة أو فجأة، بل مر من مر 

وتشريعي حاد ومرير، تفرض الدراسة بيان تطوره وإشكاالته ومختلف اآلراء بشأنه ولو كانت 

متناقضة أو متعارضة، صراع بين مؤيدي إصباغ الصبغة التجارية على هذا النشاط أو المقاولة 

 شاط. والرافضين للصفة التجارية، القائلين بمدنية هذ المقاولة وهذا الن

كان استغالل أو استثمار المناجم المعدنية والمقالع، سواء ما تعلق منها بمقالع الرمال 

والذهب والفضة والزنك وغيرها، وكذا استغالل البحر في األصل « املحاجر»واألمالح واألحجار 

  نية.دعمال أو نشاطا مدنيا، والمقاوالت التي غرضها هذا النوع من النشاط أو األعمال مقاوالت م

 -المتعلق باستغالل المقالع  2442لسنة  43.41ولقد صدر في المغرب القانون رقم 

(، 63إلى  1ويتكون من عدة مواد )من  - 2442أغسطس  17بتاريخ  1431الجريدة الرسمية عدد 

المقلع بكل مكمن طبيعي لمواد معدنية غير مدرجة في صنف المعادن  1وعرفت المادة 

م الجاري به العمل؛ ويخضع ألحكام هذا القانون كل استغالل للمقالع بمقتض ى نظام المناج

يباشر لغرض تجاري أو ألجل استعمال المواد المعدنية المستخرجة ألغراض غير إنجاز 

(؛ وتعد المقالع ملكا ألصحاب 2المنشأة التي تستخرج المواد المذكورة من محرمها )المادة 

لمقالع على الحصول على رخصة استغالل تسلمها (، ويتوقف استغالل ا3األرض )المادة 

( العقوبات اإلدارية )منها اإلعذار ووقف 14إلى  49(، ووضعت المواد 11اإلداري )المادة 



االستغالل وسحب رخصة االستغالل( إلى جانب إغالق المقلع إن شرع في االستغالل دون رخصة 

 مع التعويض، ومع جواز االستعانة بالقوة العمومية.

صصت إلى جانب ذلك العقوبات الجنائية وهي الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وخ

( الرتكاب األفعال المعددة فيها، وعقوبات 11درهم )المادة  144.444إلى  14.444وغرامة من 

( 64و 17و 13(، واالقتصار على الغرامات )المواد 19و 16حبسية وغرامات أخرى )المادتان 

 .6فقط

 5نشاط الصناعي أو الحرفي،البندالفقرة الثانية: ال

 أوال: الصناعة 

من مدونة التجارة )  6تعتبر الصناعة نوعا من انواع النشاط التجاري بصراحة المادة 

 النشاط الصناعي( شريطة ممارسة أعمال التصنيع ممارسة اعتيادية أو احترافية.

 قابلة الستهالكوالصناعة تفيد تحويل المواد األولية أو نصف مصنعة إلى منتوجات 

كتحويل الدقيق إلى فطائر والنسيج إلى لباس والمعادن إلى حلي والزيتون إلى زيت  7الجمهور.

 وهكذا.

وتعتبر جميع األعمال الصناعية نشاطا تجاريا سواء قام المقاول بشراء المواد األولية 

 بنفسه أو توصل بها من الزبناء وطالبي المواد المصنعة.

المغربي التأكيد على اعتبار الصناعة نشاطا تجاريا سواء في البند  ويالحظ على المشرع

من نفس المادة  1أو في البند رقم  بعبارة " تهيئة المنقوالت بتهيئة أخرى" 6من المادة  1رقم 

 .بعبارة" النشاط الصناعي"

ويالحظ أن المشرع أصبغ الصبغة التجارية على الصناعة مرتين، األولى من خالل مقاولة 

راء المنقوالت المادية أو المعنوية بنية بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى، أي ش

 الصوف أو القطن إلىو  كتحويل الحديد إلى سيارات،ويل هيئتها صناعيا على هيئة أخرى تح

مالبس ) الفقرة األولى من المادة السادسة(. شريطة أن يكون المنقول املحول مسبوقا بشراء 

الثانية من خالل مقاولة الصناعة بصرف النظر عما إذا كانت األشياء  بنية البيع أو التأجير،

 . 8(6الفقرة الخامسة من المادةاملحولة مسبوقة بالشراء بنية البيع أو التأجير أم ال )
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ويتميز في األخير المقاول الصانع التاجر عن العامل، إذ أن العامل ال يعد تاجرا لكونه 

ذا رقابته، وهكو يعمل تحت إشرافه و  مع المقاول بعقد شغل أو عمل يجعله تابعا لهيرتبط 

عمال مختلطا، تجاريا بالنسبة للمقاول الصانع مدنيا  ،يكون تعاقد المقاول مع العامل أو األجير

 مدونة التجارة الجديدة :أو عقد عمل بالنسبة لألجير، وقد يخضع بهذه الصفة لقانون مزدوج

لسنة  61-77وكذلك لمدونة الشغل رقم  1713مدونة قانون االلتزامات لسنة  ، و1776لسنة 

من مدونة التجارة التي جاء فيها: " إذا كان العمل تجاريا بالنسبة  4، وذلك طبقا للمادة 2443

مدنيا بالنسبة للمتعاقد اآلخر، طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة و  ألحد المتعاقدين

ال يمكن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل و  ن العمل بالنسبة إليه تجاريا،الطرف الذي كا

  9بالنسبة إليه مدنيا، ما لم ينص مقتض ى خاص على خالف ذلك"

 ثانيا: المقاوالت الحرفية 

لم يكن القانون المغربي الملغى يعتبر العمل الحرفي عمال تجاريا لكون الحرفي يعتمد على 

وإن استعان بعدد قليل من العمال وبآلة بسيطة، الن الحرف آنذاك مجهوده الشخص ي حتى 

 .كانت تقوم أساسا على المهارة اليدوية للصانع

 ،نشطة التجارية نظرا لتطور القطاع الحرفيدونة التجارة أدخلت الحرف ضمن األلكن م

وحماية الحق ، 10كتساب األصل التجاري امثل  ،ولتمكين الحرفيين من التمتع بالحقوق التجارية

 .لذلك أصبح هذا القطاع ضمن القطاعات التجارية، والحرفي أصبح تاجرا ،في الكراء التجاري 

وعليه قضت محكمة النقض أن صانع األسنان يقوم بعمل حرفي هدفه تحقيق الربح 

 11والمضاربة ويكسب القائم به صفة تاجر.

خ المغرب التشريعي مدونة نصت على تجارية هذا النوع من المقاوالت ألول مرة في تاري

طبقا  "L'activité artisanale". وذلك بصيغة النشاط الحرفي 1776التجارة الجديدة لسنة 

 للفقرة الخامسة من المادة السادسة من المدونة. 

  ويشترط العتبار المقاولة الحرفية )أو النشاط الحرفي( مقاولة تجارية شرطان:

 فية. أ.الممارسة االعتيادية أو االحترا

 . 12ب.أن تمارس هذه المقاولة نشاطا حرفيا
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 44الثالثة:الطباعة والنشر بجميع أشكالها ودعائمها، البند  الفقرة

ينص التشريع المغربي ألول مرة على تجارية مقاولة )أو نشاط( الطباعة والنشر بجميع 

 (.11ف.  6أشكالها ودعائمها )المادة 

 هذا النوع من النشاط شرطان أساسيان هما :ة التجارية على غويشترط إلسباغ السب

 أن يتعلق األمر بالطباعة والنشر بجميع أشكالها ودعائمها؛ -أ

أن تمارس أنشطة أو أعمال الطباعة والنشر على وجه االعتياد أو االحتراف، أي أن  -ب

 تتخذ شكل مقاولة. 

على  ا درتأما الطباعة والنشر اللتان ال تتخذان شكل مقاولة فتبقى أنشطة مدنية مهم

أصحابها من األرباح، إن كانت هناك أرباح؛ كأن يقوم أحد المؤلفين في المسرح أو القصة أو علم 

االجتماع أو األدب أو القانون أو االقتصاد بطبع مؤلفاته ونشرها سواء على نفقته أو على نفقة 

 .الغير

بجميع  "La production intelectuelle" ويترتب عن هذا المبدأ بقاء اإلنتاج الفكري 

 وكذا المهن الحرة والوظائف اإلدارية وغيرها. ،أشكاله عمال ونشاطا مدنيا

والفكر  يعتبر اإلنتاج الفكري والفني واالستكشافي عمال مدنيا، بمعنى أن بيع ثمار العقل

 والروح والقريحة واإللهام واالبتكار واالختراع ال يعد عمال تجاريا النعدام الركن األساس ي الذي

 هو الشراء. 

 ،ذلك أن بيع الكاتب لمؤلفه أو قصته ،واالبتكارات هبة الله إلى عباده فهذه اإلبداعات

 هو بيع لم يسبقه شراء الحروف واأللفاظ والمعاني واألفكار. ،والشاعر لديوانه

وال يسوغ للموظف أن يتعاطى أي عمل أو نشاط يدر عليه ربحا ولو كان نشاطا مدنيا، 

من قانون الوظيفة  11يحرم عليه القيام باألنشطة التجارية )المادة ومن باب أولى 

ويمنع عليه منعا كليا ومهما كانت وضعيته، أن تكون له مباشرة أو بواسطة ما أو ،13العمومية(

                                                           

( على أنه : "ممنوع على كل موظف أن 1713فبراير  24)الموافق  1399شعبان  4 المؤرخ في 1.13.443رقم  من الظهير 11وقد نصت المادة  -13 

يمارس بصفة مهنية أي نشاط خاص يدر عليه مدخوال. وال يمكن مخالفة هذا المنع إال بموجب استثنائي؛ وبمقرر يتخذه لكل حالة على حدة 

ني باألمر بعد موافقة رئيس املجلس )املجلس الحكومي( ويبقى هذا المقرر المتخذ بصفة مؤقتة الوزير األول الذي ينتمي إليه الموظف المع

 قابال لإللغاء لصالح اإلدارة.

إذا كان زوج أحد الموظفين يمارس بصفة مهنية نشاطا يدر عليه دخال خاصا، يجب التصريح بذلك لإلدارة أو المصلحة التي ينتمي إليها 

 ذات النظر إن اقتض ى الحال التدابير الالزمة للمحافظة على مصالح اإلدارة.الموظف. فتتخذ السلطة 

م أو هوال يشمل المنع المنصوص عليه في الفقرة األولى إنتاج المؤلفات العلمية واألدبية والفنية، غير أنه ال يجوز للموظفين أن يذكروا صفات

 لوزير التابعين له".مراتبهم اإلدارية بمناسبة نشر هذه المؤلفات إال بموافقة ا



تحت أي اسم كان في مقاولة موضوعة تحت مراقبة اإلدارة أو المصلحة التي ينتمي إليها أو على 

من النظام العام للوظيفة العمومية(،  16نها أن تمس بحريته )المادة اتصال بها، مصالح من شأ

لما في ذلك أيضا من تأثير على الوظيفة وخلق شبهة استغالل النفوذ وقضاء المآرب الخاصة 

 .14تحت غطاء السلطة أو المصلحة العامة

 41الفقرة الرابعة: البناء واألشغال العمومية، البند 

من  12البناء واألشغال العمومية عمال تجاريا بمقتض ى البند رقم المغربي  اعتبر المشرع

من مدونة التجارة نظرا لما يتسم به هذا الميدان بدوره من مضاربة وأرباح خيالية  6المادة 

  15ولسيطرته على أشغال البنية التحتية في مختلف المعمور.

الدور والعمارات ة العقارات وبناء ئتدخل عمليات تجز وضمن مهام هذه المقاوالت 

  .وكذلك بناء الطرق والسدود والجسور والسكك الحديدية وغيرها ،وعمليات ترميمها

وتجدر اإلشارة في هذا اإلطار إلى وجود أعمال بناء تقليدية في املجتمع المغربي، حيث يكون 

ة دمما يجعلها مستبع ،البٌناء بمجهوده ومجهود المساعدين املحدودين هو عماد هذه األعمال

 .ألنها تفتقد عنصر الوساطة في التداول والمضاربة على اليد العاملة  ،من الطابع التجاري 

 . 242الفصل السابع عشر: مقاولة البناء واألشغال العمومية ص 

 1713غشت  12القديمة ل  ولم تكن الظروف التاريخية تسمح لمدونة التجارة

أن تتعرض ولو باإلشارة إلى هذه  ،1349خوذة عن مدونة نابليون لسنة المأ ،المنسوخة

من هذه المدونة خالية من ذكرها، إال أن المدونة الجديدة  2المقاوالت، لذلك جاءت المادة 

ضمن المقاوالت )أو  6من المادة  12أدخلت هذه المقاولة بصراحة الفقرة  1776لسنة 

الت العمومية" ال فرق بين مقاو األشغال و  بالصياغة العامة التالية "البناءو  األنشطة( التجارية،

  16األشياء الالزمة للبناء أو االثنين معاو  تقوم بتقديم اليد العاملة الفنية أو تقديم األدوات

 األشغال تجارية شرطان هما: و  ويشترط العتبار مقاوالت البناء

 (. 12ف  6األشغال العمومية ) المادة و  اءبنأن يتعلق النشاط بال-أ

 (. 6يادية أو االحترافية لهذا النشاط ) المادة الممارسة االعت-ب
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األشغال العمومية العارضة أو المنفردة ال و  ويترتب على هذين المعيارين أن أعمال البناء

من  14تتعلق بأعماله التجارية ) المادة و  ،ال عمال تجاريا ما لم يقم بها تاجرو  تعد نشاطا

 المدونة(، واألعمال التجارية التبعية. 
 


