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 األنشطة المتعلقة بالخدمات 

 التجاريةالفرع األول: األنشطة المتعلقة بالخدمات  

 الفقرة األولى: أعمال الوساطة

 9أوال: السمسرة والوكالة بالعمولة وغيرها من أعمال الوساطة، البند 

تذكر الوكالة التجارية بصراحة ضمن األنشطة التجارية رغم أن مدونة التجارة لم 

1وهي جزء منها ،، فإنها مذكورة ضمنيا ضمن أعمال الوساطة6المذكورة في المادة 

تعريف الوكالة التجارية -1

 الوكالة التجارية عقد يلتزم بمقتضاه شخص، ودون أن يكون مرتبطا بعقد عمل،

أو بالتعاقد بصفة معتادة بشأن عمليات تهم أشرية أو بيوعات، وبصفة عامة جميع  بالتفاوض

العمليات التجارية باسم ولحساب تاجر أو منتج أو ممثل تجاري آخر، يلتزم من جهته بأداء أجرة 

 عن ذلك.

فعقد الوكالة التجارية ال يكفي فيه تراض ي الطرفين  ،وخالفا لقواعد الوكالة العادية

 لموكل، وإنما البد إلثباته من الكتابة.الوكيل وا

و عمولة عن عمله إما بمقتض ى العقد أو بمقتض ى أا أن الوكيل التجاري يستحق أجرا كم 

كما  ،حترف عمل الوكالةاألن الوكيل تاجر كلما  ،2وال يمكن افتراض أنها بغير أجر ،أعراف المهنة

العقد رغم كل شرط مخالف، وهو  أنه يستحق تعويضات عن الضرر الالحق به من جراء إنهاء

ملزم في هذه الحالة يتوجبه إشعار إلى الموكل يخبره بنيته في المطالبة بالتعويض، ما لم يكن 

 .3اإلنهاء ناجما عن فعل الوكيل أو خطئه الجسيم أو بسبب قوة قاهرة

 ال يمكن للوكيل التجاري أن يمثل عدة موكلين، دون أن يلتزم بموافقة أي منهم، غير أنه

يجوز له أن يمثل عدة مقاوالت متنافسة.

التمييز بين الوكالة التجارية والسمسرة والوكالة بالعمولة -2

732الى  712من ، ص: 1أحمد شكري السباعي، م س، ج:ـ  1
 قانون االلتزامات والعقود، من 888األصل في الوكالة أنها مجانية، ف  - 2

من مدونة التجارة. 396المادة  - 3
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 السمسرة -أ

القديمة  1913، على خالف مدونة سنة 1996تميزت مدونة التجارة الجديدة لسنة 

 السمسارالسمسرة عقد يكلف بموجبه قائلة: " 524المنسوخة، بتعريف السمسرة في المادة 

  آخر لربط عالقة بينهما قصد إبرام عقد". عن شخص من طرف شخص بالبحث

فالسمسرة عقد يهدف إلى التقريب بين شخصين غير متعارفين إلتاحة فرصة إبرام اتفاق 

ة من قيمة ئويابينهما، أو التوسط بينهما في مفاوضات التعاقد، مقابل أجرة تكون عادة نسبة م

 .4الصفقة

السمسار يقتصر دوره على التقريب بين المتعاقدين، وهو ال يمثل أحدهما ويستنتج بأن 

هي مهمته وتنت ،هو ال يوقع العقد بوصفه طرفا فيهلذلك ف، كما هو األمر في الوكالة التجارية 

 باتفاق الطرفين ما لم ينص العقد أو العرف على خالف ذلك.

ه أو االحتراف، خالفا لما كان علي تعتبر السمسرة نشاطا تجاريا على أساس مبدأ االعتياد

 والذي يعتبرها عمال تجاريا بالطبيعة. ،األمر في ظل القانون التجاري الملغى

 الوكالة بالعمولة  -ب

 هي عقد بمقتضاه يتم توكيل شخص للتعاقد مع الغير باسمه الخاص ولحساب موكله.

عقد الوكالة بالعمولة للمقتضيات العامة المتعلقة بالوكالة، وكذلك  و يخضع

 .5للمقتضيات الخاصة الواردة في مدونة التجارة

تتميز الوكالة بالعمولة عن الوكالة العادية في أن الوكيل العادي يبرم العقد باسم موكله 

ب عن هذا عليه فإن ما يترتولحسابه، وبالعكس هنا تتشابه الوكالة التجارية بالوكالة العادية. و 

 . 6العقد من حقوق والتزامات تنصرف إلى الموكل

ولكن لحساب موكله أو مفوضه، هو طرف في  ،أما الوكيل بالعمولة فإنه يتعاقد باسمه

 ،اقد اآلخر خالفا للوكالة العاديةلذلك ليست هناك عالقة مباشرة بين الموكل والمتع ،العقد

 ال تكون للمتعاقد مع الوكيل بالعمولة دعوى ضده. وبالتالي ال يلتزم الموكل و 
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 غير منشور. 7226-24- 32صادر بتاريخ  422الوسيط محقا في المطالبة بأجرة وساطته..." قرار ملحكمة االستئناف التجارية بمراكش رقم 
 من مدونة التجارة. 577المادة  - 5
الوكالة الظاهرة التي ينصرف أثرها إلى الموكل يتعين لقيامها توافر شروط منها أن يكون الغير الذي تعامل مع الوكيل الظاهر "لكن حيث إن  - 6

حسن النية وذلك باعتقاده أن هذا الوكيل نائب فعال فيما تعامل به معه، وأن يكون هناك مظهر خارجي للوكالة صادر من الموكل ومن شأنه 

-11صادر بتاريخ  1355المشار إليه ويجعله مطمئنا إلى قيام وكالة حقيقية بين الموكل والوكيل." قرار املجلس األعلى رقم  أن يخضع له الغير

24-1997. 



أما الوكالة التجارية كما الوكالة بالعمولة فإنها تكون ،والوكالة العادية ذات صفة مدنية

 تجارية إذا تكررت على سبيل االعتياد أو االحتراف.

 11الفقرة الثانية: استغالل المستودعات واملخازن العمومية،البند 

 ( مقاوالت استغالل المستودعات12ف  6جارة الجديدة ) المادة أدخلت مدونة الت

ألول مرة ضمن  "L'exploitation d'entrepôts et de magazins généraux"املخازن العمومية و 

وأفردت لها تنظيما خاصا -الملغاة 1913خالفا لمدونة  ،االت التجاريةتعداد األنشطة أو المق

 . 345إلى  351ودقيقا في المواد 

 هما:  ،ويشترط إلصباغ الصبغة التجارية على هذه المقاولة شرطان

 (. 12ف  6املخازن العمومية ) المادة و  أن يتعلق النشاط باستغالل المستودعات-أ

من المدونة(  6أن تكون ممارسة النشاط أعاله على وجه االحتراف أو االعتياد ) المادة -ب

 أي في شكل مقاولة. 

من  73املخازن العمومية بمقتض ى الظهير المؤرخ في و  المستودعاتوقد أحدث هذه 

 الصناعيةو  فائدة في الحياة التجاريةو  ( لما لها من أهمية1914يوليوز  6) موافق  1333شعبان 

  .7الخدماتيةو  االقتصاديةو 

مواد خزن الو  المستودعات األماكن التي تعد خصيصا إليداعو  ويقصد باملخازن العمومية

 لحراستهاو  غيرها من المنتوجات،و  الغللو  البضائعو  األشياء المصنوعةو  ة أو الخاماألولي

املحافظة عليها مقابل أجرة، توفيرا لنفقات النقل المرهقة، أو انتظار الوقت المالئم لتصريفها و 

 دون تحمل أعباء نقلها. 

أو  ،عيةولكل شركة تجارية أو صنا ،ويمكن لكل شخص يملك الوسائل المادية الالزمة

بعد استشارة الغرفة الفالحية أو  ،أن تحصل على رخصة إلنشاء هذه املخازن  ،لالئتمان

 . 8تقديم كفالةو  ،الصناعية أو التجارية

 11البند  الفقرة الثالثة: مكاتب ووكاالت األعمال واألسفار واإلعالم واإلشهار،

المقاوالت  من وعالمنسوخة لهذا الن 1913غشت  17لقد تعرضت المدونة القديمة ل 

ناقصا اقتصر على مقاولة " تعاطي و  ألهميته وقت وضعها، إال أن هذا التعرض جاء مبتورا

مكاتب األعمال", وبمعنى آخر، فإن المدونة القديمة كانت تميز هي األخرى بين و  أشغال الوكاالت
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 الحرفية أو فيمكاتب األعمال، أشغال الوكاالت ومكاتب األعمال و  نوعين من أشغال الوكاالت

تي أي ال ،مكاتب األعمال العارضة أو المنفردةو  أشغال الوكاالتو  شكل مقاولة وكانت تجارية،

  وكانت نشاطا أو عمال مدنيا.، لم تأت في شكل مقاولة

على ذات النهج، إال أنها وسعت دائرة هذا النوع  1996وحافظت المدونة الجديدة لسنة 

 ديدة لتطور بعض األنشطة وازدهارها في الوقت الحاضر،من المقاوالت بإدخال مقاوالت ج

هار، وهو اإلشو  اإلعالمو  المقاولين، كاألسفارو  المستثمرينو  رجال األعمالو  اعتماد الناس عليهاو 

 األسفارو  من المدونة " مكاتب ووكاالت األعمال 6ما نصت عليه الفقرة الثالثة عشرة من المادة 

 اإلشهار". و  اإلعالمو 

 لفقرة أعاله عديدا من المقاوالت هي التالية: وتشمل ا

 "les bureaux et agences d'affaires"مقاوالت مكاتب ووكاالت األعمال -أ

  "de voyages"مقاوالت األسفار-ب

 "d'information"مقاوالت اإلعالم -ج

 "de publicité"مقاوالت اإلشهار -د

  :ويشترط العتبار هذه المقاوالت تجارية شرطان هما 

أن يتعلق األمر بنشاط مكاتب ووكاالت األعمال أو األسفار أو اإلعالم أو اإلشهار ) المادة -أ

 من المدونة(.  13ف  6

 الممارسة االعتيادية أو االحترافية لألنشطة أعاله، بمعنى أن تأتي في شكل مقاولة. -ب

لصبغة أصبغت عليها او  وتعتبر هذه المقاالت من أهم مقاوالت تقديم الخدمات،

يرجع و  الخيرات من أجل المضاربة،و  التجارية، على الرغم من كونها ال تهدف إلى تداول الثروات

تمادهم عليها اعو  السبب الرئيس ي الذي حفز التشريعات على اعتبارها تجارية إلى ثقة الناس فيها

إليها  كذلكلحاجة رجال األعمال المستثمرين و  قضاء مصالحهم،و  في إشباع حاجياتهم اليومية

 ألنها أيضا تستعمل وسائلو  األسفار،و  اإلعالمو  اإلشهارو  الدعايةو  في هذا القرن، قرن السرعة

 . 9غيرهاو  التجارة من ائتمان ودعاية

 11الفقرة الرابعة: البيع بالمزاد العلني،البند 
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ي المقاوالت الت "La venteauxechères publiques" 10تعد مقاولة البيع بالمزاد العلني

(، فهي من أقدم 3ف  7المنسوخة )المادة  1913غشت  17ذكرتها مدونة التجارة القديمة ل 

اصين تملك هذه المقاوالت زبناء خو  عشاق التاريخ.و  بحضارة األممو  المقاوالت الرتباطها بالتراث

جل أ ال يهمهم، رغبة في التميز عن اآلخرين، إنفاق ماليين دوالرات من ،والثراء غارقين في البذخ

شعرة نابليون أو رسالة هتلر إلى عشيقته إفا براون أو تحفة فرعونية نادرة، مقاوالت تنتشر 

ي أمريكا فو نيويورك،و  برلينو  باريسو  مدنها الكبرى كلندنو  خاصة في الدول األوربية الغنية

تحقق أرباحا مهولة تفوق الخيال، علل ال يمكن معها ألي تشريع أن يتردد و  اليابان،و  الشمالية

 في إسباغ الصفة التجارية عليها. 

من بين األنشطة أو  1996ويعد لهذه األسباب، ذكرها في المدونة الجديدة لسنة 

 من المدونة(.  16ف  6من باب تحصيل الحاصل ) المادة  6المقاوالت المعددة في المادة 

 تجارية شرطان هما:  –إلى جانب شروط أخرى –ط العتبار هذه المقاولة ويشتر 

 من المدونة(.  16ف  6أن يتعلق األمر بنشاط البيع بالمزاد العلني ) المادة -أ

 (. 6الممارسة االعتيادية أو االحترافية للنشاط أعاله ) المادة -ب

وجه  المقاوالت التي تفتح فيويقصد باملحالت أو المقاالت المعدة للبيع بالمزاد العلني  

العموم، أي التي تستقبل عامة الناس الذين يشكلون طبقة األغنياء أو البورجوازية خاصة، 

تقاس ، و "aux enchères"بقصد أن تبيع لهم السلع أو التحف أو االثنين معا بالمزاد العلني 

شكل شركات أو وقد تتخذ هذه المقاوالت " aux rabais"عليها كذلك مؤسسات المناقصة 

  11التحفو  مكاتب للداللة كما هو الشأن في بيع األثاث

 الخدمات المالية الفرع الثاني:

 7البنك والقرض والمعامالت المالية، البند  الفقرة األولى:

وضعت مدونة التجارة الجديدة حدا للتناقض الذي كان سائدا بين مدونة التجارة 

بناك من األ و  المدونة األولى كانت تعتبر عمليات الصرفالنظام البنكي، فو  1913القديمة لسنة 

األعمال التجارية األصلية بالطبيعة أو العارضة أو المطلقة تأسيسا على النظرية الموضوعية 

أما النظام  ،12من المادة الثانية من المدونة القديمة( 4و 5أو نظرية األعمال التجارية ) الفقرتان 
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من ظهير  79أن تمارس األنشطة البنكية في شكل مساهمة )المادة ال يزال و  البنكي فكان يفرض

  13(.1993يوليوز  6

المتعلق بمؤسسات  7226لسنة  35.23ولم يتغير األمر بعد صدور القانون الجديد رقم 

( 159)بمقتض ى المادة  1993عوض ظهير و  الهيئات المعتبرة في حكمها الذي نسخو  االئتمان

"ال يجوز أن تؤسس مؤسسات االئتمان الموجودة مقارها  :منه 71حيث جاء كذلك في المادة 

االجتماعية بالمغرب إال في شكل شركة مساهمة ذات رأس مال ثابت باستثناء المؤسسات التي 

 .. 14حدد لها القانون نظاما خاصا"

  :15تبعا لذلك، لتكون عمليات البنوك تجارية أربعة شروط هي التالية ،ويشترط

 ط بنكيا أن يكون النشا-أ

 أن يمارس هذا النشاط على وجه االعتياد أو االحتراف، أي على شكل مقاولة. -ب

 أن تتخذ المقاولة شكل شركة مساهمة. -ج

 32المادة و  12.94من القانون رقم  2أن يتم قيد الشركة في السجل التجاري ) المادة -د

 من مدونة التجارة(. 

  L’assurance  8 الثابتة، البند الفقرة الثانية: عملية التأمين باألقساط

أو أي  ،التأمين عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له مبلغا ماليا أو مرتبا

والذي لحق  ،أو تحقق الخطر المبين في العقد ،عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث

وذلك في نظير أقساط مالية يؤديها المؤمن له على شكل  ،و أموالهأبالمضمون في شخصه 

 . 16دفعات طيلة مدة العقد

لقد نصت على هذه المقاولة ألول مرة، وفي صياغة عامة ال تفرق بين أنواع التأمين، مدونة 

 . 1996التجارة لسنة 

 ويشترط العتيار هذه المقاولة تجارية شرطان هما: 

                                                           

 وكل عمليات األبناء العمومية. -

 .532إلى  572، ص 1993األول السابق، طبعة  راجع كتاب الوسيط،الجزء-
مايلي: " ال يجوز إنشاء مؤسسات االئتمان الكائن مقرها بالمغرب إال في شكل مساهمة ذات رأس مال ثابت ما عدا الهيئات  79وجاء في المادة  -13
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 les opérations"للتأمين باألقساط الثابتة  أ.أن يتعلق األمر بنشاط أو عملية

d'assurances à primes fixes"  من مدونة التجارة.  6طبقا للمادة 

أن تمارس المقاولة نشاط التأمين باألقساط الثابتة على وجه االعتياد أو االحتراف ) -ب

 .17من المدونة(  6المادة 

 ضمن األنشطة التجارية كلما تمت وقد جعل المشرع المغربي التأمين باالقساط الثابتة

 مزاولته عن طريق االعتياد أو االحتراف.

 وقد ميزت بعض التشريعات المقارنة بين نوعين من التأمين وهما:

التأمين التبادلي أو التعاضدي أو التعاوني، وهو في نظرها عمل مدني، ألن المقصود منه  -

دفع فيلتزم كل منهم ب ،رضون لخطر معينعة من األشخاص يتعهو التعاون والتكافل بين مجمو 

 وهكذا يؤمن بعضهم بعضا بشكل تعاوني وتبادلي. ر،مبلغ معين بهدف تالفي آثار الخط

قساط الثابتة، اعتبرته عمال تجاريا، ألنه يهدف إلى الربح ويقوم على أداء والتأمين باأل -

 المؤمن أقساطا ثابتة منذ إبرام العقد وطيلة إبرامه.

  18التشريعات المقارنة فقد اعتبرت جميع أنواع التأمين تجارية.وأما بعض 

كنه أشار ل ،في حين أن المشرع المغربي في مدونة التجارة لم يشر صراحة إلى تلك التفرقة

إلى نوع واحد، فنص على تجارية التأمين باألقساط الثابتة، إن قام الشخص بمزاولته على سبيل 

مما يفيد أن التأمين التعاوني ذو طابع  ،ان في شكل نشاط منظماالعتياد أو االحتراف، أي إن ك 

 .19مدني

  الترفيهيةو الثالث: الخدمات االجتماعية الفرع 

 " Les entreprises de transports 1الفقرة األولى: النقل،البند

 les entreprises de"تعتبر مقاوالت النقل أهم مقاوالت أو مشروعات تقديم الخدمات  

services"،  من  6ف  6قد نصت على تجارية هذه المقاولة في صياغة عامة" النقل" المادة و

 المدونة.
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النقائص عندما ذكرت كلمة )النقل( دون و  وقد تفادت المدونة الجديدة هذه النواقص

ء كان سوا ،نعت أو تخصيص، بمعنى أن النقل في المغرب يعد تجاريا إذا أتى في شكل مقاولة

 في األنهر أو بريا أو جويا. بحريا أو 

نقل كذا مقاوالت الو  األودية، تجارية،و  وتكون هكذا مقاوالت النقل على الماء، أي في األنهر

 . 20البحيراتو  على البحار

 أ.أن يتعلق النشاط بالنقل. 

 ب.الممارسة االعتيادية أو االحترافية. 

 بمعنى آخر، يعد منو  ل مقاولة،وال يعتبر النقل من األعمال التجارية إال إذا أتى في شك

وجه االعتياد، سواء أكان الناقل شخصا طبيعيا ذاتيا أو  ىاألعمال التجارية الحرفية أو عل

أو  ر أو السياراتااعتباريا معنويا، وسواء أكان النقل بريا أرضيا، وسواء كانت وسيلته القط

ء أو البخار، أو كان مائيا أو بحريا، أو الحافالت التي تسير بالكهربا 21العربات التي تجرها الدواب

ق أو وقع في خليج أو مضي ،الممرات المائية، أو في البحار أو البحيراتو  أي سواء وقع في األنهار

سواء كانت السفن أو المراكب أو القوارب أو غيرها من الوسائل  ،أيا كانت وسيلتهو  أو بوغاز،

الجديدة أو التي ستستجد مستقبال، أو كان جويا أو هوائيا، وسواء كانت وسيلته الطائرات أو 

البالونات أو الصواريخ أو غيرها من المراكب الفضائية، وسواء كان الناقل مالكا لوسيلة النقل 

انت المقاولة على ملكه أو مستأجرا لها، أو له حق امتياز فحسب، أو غير مالك لها، وسواء ك 

   .22وسواء تعلق النقل باألشخاص أو البضائع أو الحيوانات أو غيرها

 ،553إلى 316لعقد النقل المواد من  1996وقد خصصت مدونة التجارة الجديدة لسنة 

 األول ألحكام عامة،مخصصة الباب  ،قسمت القسم السادس الذي يضمها إلى ثالثة أبوابو 

   الثالث لنقل األشخاص.و  ،الثاني لنقل األشياءو 

 11الفقرة الثانية: تنظيم المالهي العمومية، بند 

المنسوخة من بين المدونات التي نصت  1913غشت  17كانت مدونة التجارة المغربية ل 

 تنظيم نشاط أو بعبارة ثانية، فإنو  بالرغم من قدمها، على تجارية هذه المقاولة،و  صراحة،

 أعمال المالهي العمومية ال يكون في نظرها تجاريا إال إذا أتى في شكل حرفة أو مقاولة. 
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ال يخضع لقانون و  أما النشاط أو العمل العارض أو المنفرد فال يعتبر نشاطا تجاريا

 من المدونة القديمة.  3ف  7التجارة طبقا للمادة 

عن هذا النهج الذي يجعل نشاط المالهي  1996لسنة ولم تخرج مدونة التجارة الجديدة 

 .23العمومية نشاطا تجاريا حرفيا أو على وجه االعتياد

  .من المدونة الجديدة 6وجسدت تجارية هذه المقاولة الفقرة الخامسة عشرة من المادة 

السادسة  ادةويشترط إلصباغ الصبغة التجارية على هذه المقاولة، وطبقا لمقتضيات الم

 ما يأتي: المدونة الجديدةمن 

 (. 14ف  6أن يتعلق األمر بتنظيم نشاط المالهي العمومية ) المادة -أ

 من المدونة(.  6الممارسة االعتيادية أو االحترافية للنشاط أعاله ) المادة -ب

املحالت أو األماكن المعدة  "les spectacles publics"الت المالهي العمومية و ويراد بمقا

بال عامة استقو  الت المفتوحة في وجه العمومو للترفيه الفكري أو البدني مقابل أجرة، أي المقا

 ناءالغو  محالت الرقصو  المسارحو  الراحة، كدور السينماو  التسليةو  الناس من أجل الترفيه

دم أو ة المضرب أو كرة القالمالعب الرياضية االحترافية، سواء تعلقت برياضة كر و  الموسيقىو 

الحدائق المأجورة، و  السيرك،و  السحريةو  األلعاب البهلوانيةو  اليد أو غيرها، وسباق الخيل

 رها. غيو  المطاعمو  المقاهيو  الفنادقو  المسابحو  سواء كانت للحيوانات أو األسماك أو غيرها،

 ن: رطين السابقيويشترط العتبار الملهى العمومي مقاولة تجارية إلى جانب توفر الش

 أن يكون الملهى عاما أو عموميا. -أ

 أن يكون الهدف منه تحقيق الربح. -ب

ويظهر من هذه الشروط أن المالهي الخصوصية أو الخاصة ال تعد محالت تجارية، 

ة المالعب الرياضية الخاصو  كالمالهي الخاصة بأعضاء ناد لهواة الفن السينمائي أو المسرحي،

بمعنى آخر، إن الملهى يفقد الصفة التجارية إذا كان خاصا أو و  ،ح الجامعيةوالمسار  بالهواة،

 . 24تقسيمهو  كان ال يهدف إلى تحقيق ربح

 18الفقرة الثالثة: البريد والمواصالت. بند 
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كان البريد والمواصالت من القطاعات الحيوية املحتكرة أنشطتها من طرف الدولة إلى أن 

كة بشركات القطاع الخاص، حيث تم إحداث مؤسسة بريد المغرب، وشتم تحريرها وتفويتها إلى 

 وغيرها. ،اتصاالت المغرب، وشركة أورونج، وشركة إنوي 

من مدونة التجارة أن ممارسة أعمال البريد والمواصالت يعد عمال  6وقد اعتبرت المادة 

على من  لتجاريةوبالتالي يضفي الصفة ا ،تجاريا متى مورس على سبيل االعتياد أو االحتراف

 يمارسها، فيكتسب حقوقا، وتفرض عليه التزامات.

هذه هي األعمال التجارية الثمانية عشرة التي نصت عليها المادة السادسة على سبيل 

 التمثيل، والتي تكسب ممارسها، إن مارسها على سبيل االعتياد أو االحتراف صفة التاجر.

بعة من مدونة التجارة، ويخص األمر ونضيف عمال تجاريا آخر ذكرته المادة السا

 العمليات المتعلقة بالسفن والطائرات واستغاللهما

 النشاط التاسع عشر: العمليات المتعلقة بالسفن والطائرات واستغاللهما

 نصت المادة السابعة من مدونة التجارة، على أنه:

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

 الطائرات وتوابعها. و  كل عملية تتعلق بالسفن-1

  25الجوية"و  بالتجارة البحريةو  الطائراتو  كل عملية ترتبط باستغالل السفن-7

 ويشترط العتبار المقاوالت البحرية تجارية شرطان هما: 

 توابعها أو باستغاللها أو بالتجارةو  أن يتعلق النشاط الذي تمارسه المقاولة بالسفن-أ

 من المدونة(.  2الثانية من المادة و  البحرية ) الفقرتان األولى

 من المدونة(.  2الممارسة االعتيادية أو االحترافية ) المادة  -ب

ال و  ،وال تعتبر، تبعا لذلك، تجارية كل األنشطة أو العمليات البحرية العارضة أو المنفردة

 ،القانون التجاري البحري إال بنص صريح، بل تعد أنشطة مدنيةو  تجارةتخضع لقانون ال

 العقود. و  تخضع لمدونة قانون االلتزاماتو 

وقد عمد قانون التجارة المغربي ألول مرة في تاريخه إلى تعداد المقاوالت الجوية من بين 

لمدونة القديمة لسنة من مدونة التجارة(، خالفا ل 2المقاوالت )أو األنشطة( التجارية ) المادة 
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 transport par terre"المنسوخة التي اقتصرت على ذكر مقاوالت النقل البري أو المائي  1913

ou par eau"  3المقاوالت البحرية في المادة و.  

 الطائرات لم تكن لهما أيةو  ألن الطيران ،تبار موقف المدونة القديمة غريباال يمكن اعو 

التكنولوجية تغيرا وجعال من و  لكن الزمنو  ه المدونة األخيرة،أهمية تذكر في وقت وضع هذ

 مما جعل ،غيرهما، وأهم وسيلة لجني األرباحو  البضائعو  الطائرة أسرع أداة لنقل األشخاص

نشاطا تجاريا( كل مقاولة تمارس على وجه  المدونة التجارية الجديدة تعتبر مقاولة تجارية ) أو

وكل عملية ترتبط  ،(1ف  2االعتياد أو االحتراف عمليات تتعلق بالطائرات وتوابعها ) المادة 

 من المدونة(.  7ف  2بالتجارة الجوية ) المادة و  باستغالل الطائرات

 التجارة الجوية تجارية شرطان هما: و  ويشترط العتبار المقاوالت المستثمرة للطائرات

 ،تأو ترتبط باستغالل الطائرا ،توابعهاو  أن تمارس المقاولة عمليات تتعلق بالطائرات-أ

 من المدونة(.  2أو بالتجارة الجوية ) المادة 

  26من المدونة( 2أن تكون هذه الممارسة على وجه االعتياد أو االحتراف ) المادة -ب
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