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 تاجر وحقوقهلل االلتزامات المهنية
 االلتزامات المهنية للتاجر

 على المراسالت المحاسبة والمحافظةااللتزام بمسك 
 

مختلف الحركات التي لها قيمة  هدف إلى تسجيلت ،العلوم االقتصاديةفروع فرع من  المحاسبة
  التجاري.تدبير الشؤون المالية والتجارية والصناعية للعمل وجل تيسير أوذلك من  ،اقتصادية

وكذا من م ت،  26 إلى 18ولقد عمل المشرع المغربي إلى توظيف آليات المحاسبة من خالل المواد من 
باعتبارهما  المتعلق بقواعد المحاسبة، بهدف دعم النشاط التجاري وتعزيز االئتمان 9-88القانون رقم 

بشكل منتظم ومراقب،  اسبةمسك محوالشركات التجارية بالتجاري، فألزم التجار من خصائص النشاط 
بفتح حساب  المشرع كما ألزمهم ،فيها كل ما يتعلق بعملياتهم التجاريةتضمن  وفق قواعد مضبوطة،

البريدية ألجل دعم استخدام وسائل األداء واالئتمان في المعامالت التجارية  أوبنكي في المؤسسات البنكية 
على وجوب األداء بهذه الوسائل كلما كان مبلغ  والتي نصت ت، من م 306وفق ما هدفت إليه المادة 

على انه يتعين على كل تاجر شخصا نصت  من م ت، 19المادة ، وعليه، فدرهم 10.000المعاملة يفوق 
المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب  9.88أن يمسك محاسبة طبقا ألحكام القانون رقم اعتباري  ذاتي أو

 1413من جمادى   30بتاريخ  1.92.138بتنفيذه الظهير الشريف رقم على التجار العمل بها، والصادر 
، على إمكانية األغيار المتعاملين مع من م ت 20المادة  ، وفي نفس السياق أكدت) 1992ديسمبر  25)

 رالتاجر االحتجاج في مواجهتهم وفق محتوى المحاسبة التي يمسكونها، وان كانت ال تستجيب للمعايي
 المتعلق بالقواعد المحاسبية.  9.88القانونية التي حددتها مدونة التجارة والقانون رقم 

المقاول الذاتي من إلزامية مسك المحاسبة المنصوص  ىويجب التذكير بان المشرع المغربي قد استثن
تعلق بنظام الم 114.13من القانون رقم     2من مدونة التجارة، وذلك وفق المادة  19عليها في المادة 

المحققة لدى هيئة التدبير كل  األعمالالمقاول الذاتي، في المقابل ألزمه وفق نفس القانون بالتصريح برقم 
من نفس القانون تحت طائلة عدم االستفادة من االمتيازات  6ثالثة أشهر وفق منطوق المادة  أوشهر 

ويعتبر هذا اإلعفاء تشجيعا من المشرع  ،114.13من القانون رقم  2القانونية التي نصت عليها المادة 
الخدمات،  أوالتجارية، أو الحرفية، أو الصناعية،  األنشطةلألشخاص الذاتيين الذين يزاولون بشكل فردي 
 أودرهم بالنسبة للتجار والصناع والحرفين،  500.000والتي ال يتعدى مبلغ المعامالت المسجلة 

 غية إدماجهم في النسيج االقتصادي الوطني.   درهم بالنسبة للخدمات، وذلك ب 200.000
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 .للمحاسبة المفروضة على التجار يالتنظيم القانون: المطلب األول 

 

 نشطةعلى تنظيم األعملت  التشريعاتفإن جل  ،واالئتمان سرعةالمعامالت التجارية على ال لقيام
وفق آليات قانونية كفيلة بضمان حقوق التجار واألغيار المتعاملين معهم وفق متطلبات العمل  التجارية

وحددت كيفية وشكل تنظيمها، ومدة المعنويين والطبيعيين بمسك المحاسبة  األشخاصفألزمت  التجاري،
ائل اإلثبات االحتفاظ بها، وكيفية االطالع عليها من قبل القضاء أو الغير، وتحديد مكانتها ضمن وس

والديون التي في  ،بهدف تمكين التاجر من االطالع على حجم المعامالت المالية التي ينجزها القانونية،
الوقاية  طراحسن النية في حالة فتح مس إثباتذمته اتجاه المتعامل معهم، مع تمكينه من االستفادة من 

مضمون جريمة التفالس حسب  إعالنواإلثبات في حالة نزاع، وتجنب  والمعالجة من صعوبات المقاولة،
. ولهذا وشفافا لتحديد الوعاء الخاضع لضريبة أساسيامرجعا واعتبارها من ت م،  722و 721 دواالم

فنظم  ،عمل المشرع المغربي على إصالح القواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بهاالغرض، 
( بتنفيذ 1992ديسمبر  25) 1413من جمادى اآلخرة  30صادر في  1.92.138ذلك وفق الظهير رقم 

وللوقوف على أهمية ذلك  ، المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها 9.88القانون رقم 
ومدة الوثائق  هذهطريقة مسك (، ثم األولىالفقرة سنعمل على تحديد أنواع الوثائق المحاسبية الملزمة )

وكيفية تقديما واالطالع عليها من قبل  )الفقرة الثالثة(( ودورها في االثباتالفقرة الثانية) االحتفاظ بها
      ) الفقرة الثالثة(القضاء

 .المحاسبية الواجب مسكها أنواع الوثائق الفقرة األولى:

 

 أنواع الوثائقعلى تحديد لمتعلق بالقواعد المحاسبية ا 9-88لقد عمد المشرع من خالل القانون 
(، ملف ثانيا)والقوائم التركيبية  (أوال) الواجب مسكها من طرف التجار، وهي الدفاتر المحاسبية

 (.ثالثاالمراسالت الصادرات والواردات)

 المحاسبية الدفاتر: أوال
 ،)أ( المشرع مسكها من طرف التجار هي دفتر اليومية ألزممن أهم السجالت المحاسبية التي 

 كما أن هناك بعض الدفاتر االختيارية. )ج(، دفتر الجرد ،)ب( دفتر األستاذ

 Livre journal اليومية دفتر : أ 

شخصا ذاتي  تاجريجريها كل كل التسجيالت المتعلق بالعمليات اليومية التي دفتر اليومية يضم 
، وكل األموال المتحصل استالم أومن بيع وشراء واقتراض مرتبة تبعا لتسلسليها الزمني،  اعتباري أو

والمرجع المستندي الذي يثبتها،  حسب تسلسلها الزمنيساعة من العمل  24المدفوعة خالل  أوعليها 
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سجالت حسب نوع المعاملة  إلىذلك  ، كما يمكن توزيع9-88من القانون  2نصت عليه المادة فق ما و
  .9-88من القانون رقم  3المادة 

يومية مرجعا أساسيا بالنسبة للتاجر، ويعكس بشكل دقيق الوضعية المالية وعليه، يشكل دفتر ال
 والتجارية اليومية لهذا األخير.   

 

  Grand livre دفتر األستاذ : ب   

 

نقل كل ما تم تسجيله في دفتر اليومية إلى دفتر كل تاجر، ب  9.88القانون رقم  من  4ألزمت المادة  
تسجيله في شكل حساب لكل نوع من العمليات، يتخذ الحساب صورة جدول األستاذ، وذلك بتجميع ما تم 

، الخاصةالحسابات اإلدارة وحسابات مقسم إلى شقين شق دائن وشق مدين وهي حسابات الوضعية و
بحيث يعد دفتر األستاذ أداة لتجميع كل ما تم تدوينه في دفتر اليومية لكن بشكل أكثر تفصيال ودقة، في 

المشرع  المغربي االشخاص الذين ال تتجاوز رقم معامالتهم مليون درهم سنويا، من مسك المقابل، أعفى 
  . 2006سنةالمعدل  9-88من القانون  2المادة دفتر األستاذ وفق ما نصت عليه  

    inventaire’Livre d  دفتر الجرد: ج        
بوضع جرد يتضمن عناصر  9-88باإلضافة إلى الدفاتر السابقة ألزم المشرع وفق القانون 

والتي ال يجب أن  وخصومها وكذلك حسابات اإلدارة، على األقل مرة كل دورة محاسبية ةأصول المنشأ
إلى الدفاتر االختيارية مثل دفتر  من نفس القانون، باإلضافة 6المادة  وفق منطوق شهر 12تتعدى مدتها 

 .التجاريةالمسودة ودفتر المخزن، ودفتر الصندوق، ودفتر األوراق 

  Documents de synthèsesالسنوية القوائم التركيبية : ثانيا

 

الواجبة  ،المتعلق بالقواعد المحاسبية 9-88األشخاص الخاضعين للقانون رقم  9المادة  ألزمت 
على التجار العمل بها إعداد قوائم تركيبية سنوية عند اختتام كل دورة محاسبية، بناء على المحاسبة 

وتتضمن القوائم التركيبية السنوية كل من  ،والجرد المقيد في كل من دفتر اليومية واألستاذ ودفتر الجرد
، دول التمويل وقائمة المعلومات التكميليةالموازنة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة اإلدارة وج

وفق منطوق  بحيث تكون هذه القوائم صورة صادقة عن الوضعية المالية للمؤسسة من أصول وخصوم
 .9-88من القانون  11المادة 
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 ملف المراسالت الصادرة والواردة: ثالثا

التاجر بأن يرتب ويحفظ أصول المراسالت الواردة ونسخ المراسالت  ت من م 26المادة  ألزمت 
حالة تطابق بيانات األصول الموجودة بين يدي أحد  وفي ابتداء من تاريخها ،الصادرة مدة عشر سنوات

 األطراف والنسخ الممسوكة من الطرف اآلخر، فلكل منها نفس قوة اإلثبات.

 

  ومدة االحتفاظ بها محاسبيةطريقة مسك الوثائق ال: الفقرة الثانية

 مسك الوثائق  : طريقةأوال

ة دقيقة تتوخى شكليإجراءات  ة وفقيالتجار مسك وثائق المحاسبعلى المشرع المغربي وجب أ 
دقة المعلومات المتضمنة، ألجل حماية األغيار ولمعرفة الوضعية االقتصادية والمالية الحقيقية للتاجر 

دفتر كل من دفتر اليومية و ملزم بعرض التاجرف 9-88من القانون  8المادة والمقاولة، ووفق منطوق 
ونقل الترقيم الذي يحدد لكل  ،األستاذ على كتابة الضبط ألجل ترقيمها وتوقيعها بدون صائردفتر الجرد و

كما يشترط  ،والتي توجد في المقر المزاول فيه النشاط التجاري ،سجل في سجالت المحكمة الخاصة بذلك
حشو بين السطور مع االحتفاظ بالتسلسل  أوفراغات  أوالسجالت بدون شطب بالمعلومات  تضمن أن

 .9-88من القانون  22المادة وفق ما نصت عليه  التاريخي لكل عملية 

 مدة االحتفاظ بالوثائق المحاسبية    ثانيا:

أصول ب أوجب المشرع  المغربي على كل تاجر يمارس نشاطا تجاريا بالمغرب، االحتفاظ  
وفق ما والدفاتر لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخها  المراسالت الواردة ونسخ المراسالت الصادرة

ر من من القانون المنظم للمحاسبة، وهي تبدأ بالنسبة للدفات 22من م ت والمادة  26المادة نصت عليه 
من  أعدتواختتامها، وبالنسبة للقوائم التركيبية السنوية من تاريخ الدورة المحاسبية التي  إقفالهاتاريخ 

وإنما مجرد قرينة بسيطة يحق ، ليست مدة تقادم مسقط 26جلها، مع اعتبار أن المدة المقررة في المادة أ
، مما يعني أن التاجر يحق سنوات المقررةمعها للتاجر عدم تقديم الوثائق للقضاء خالل انتهاء مدة عشر 

االطالع عليها  في حالة نزاع بعد  أوله االحتفاظ بالوثائق بعد عشر سنوات، لكنه غير ملزم بتقديمها 
 .  مرور عشر سنوات ما لم  تكن له مصلحة في ذلك

 دور الوثائق المحاسبية في اإلثبات :الفقرة الثالثة   

 

ممسوكة بانتظام مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في األعمال ال المحاسبية قتعتبر الوثائ      
، وبناء عليه، فإن هذه الوثائق المعدة من قبل ضده أومصلحة التاجر سواء تعلقت ب المرتبطة بتجارتهم
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وط التالية، اوال مقبولة أمام القضاء إال إذا توفرت على الشر نالتجار وفق الشروط السالفة الذكر ال تكو
، بين تاجرين نزاع تجاريمن قبل التاجر، وأن يتعلق األمر ب المحاسبة هذه انتظام في مسك ن يكون هناكأ

وأن يكون كل طرف له صفة تاجر شخصا طبيعيا أو معنويا، وهو ما يعني أنه في حالة غياب أحد 
صة إذا تعلق األمر بنزاع مختلط، الشروط فال يمكن التمسك بهذه الوثائق  في مواجهة غير التاجر خا

محكمة النقض في قرار لها حيث اعتبرت أن األمر في النازلة يتعلق بدعوى تجارية، وأن  أكدتهوهذا ما 
من م ت  19حرية االثبات من أهم المبادئ العامة التي تهيمن على المادة التجارية، ولما كانت المادة 

كون مقبولة كوسيلة اثبات بين التجار في األعمال المرتبطة نصت على أن المحاسبة الممسوكة بانتظام ت
بتجارتهم، فإن وجود عقد يربط بين الطرفين بشأن جانب من المعامالت التجارية لم يكن ليمنع الطاعنة 

 . لفائدة المطلوب في النقض بجميع وسائل االثبات أخرىألشغال  إنجازهامن إثبات ادعاءاتها بشأن 

  

 ة كوسيلة لإلثبات يالمحاسب الوثائق كيفية استخدام الرابعة:الفقرة   

 التقديم -أوال  
أن تأمر  من م ت، 22وفق منطوق المادة  يجوز للمحكمة بناء علي طلب الخصم أو من تلقاء نفسها     

وللمحكمة أن تطلع على الدفاتر بنفسها  ،التاجر بتقديم دفاتره المتعلقة بالنزاع المعروض عليها الستخالص
وال يمكن للمحكمة ان تطلب اال تقديم الوثائق التي تهم النزاع فقط وفق  أو بواسطة خبير تعينه لذلك

من م ت، كما أن المحكمة غير ملزمة باالمتثال لطلب المقدم لها فالمحكمة بالخيار،  23منطوق المادة 
ة حيث اعتبرت أن المحكمة لم تكن ملزمة بإجراء خبرة ما دام ثبت محكمة النقض المغربي أكدتهوهذا ما 

لها أن الوثائق المدلى بها غير جديرة باالعتبار إلثبات المديونة، كما اعتبرت محكمة النقض أن محكمة 
 22الموضوع لم يكن من الواجب عليها مطالبة الطرفين بتقديم وثائقهما المحاسبية، ما دامت أن المادة 

    المدلى بها اغنتها عن المطلوب. األوراقالمحتج بخرقها اعتبرته أمرا جوازيا، وما دامت من م ت 

   االطالع -ثانيا       
وال يجوز أن يؤمر به إال في  ،االطالع هو العرض الكامل للوثائق المحاسبيةعلى خالف التقديم فإن    

بالكيفية التي يتفق عليها األطراف،  إال  االطالعمن م ت، وال يكون  24محددة وفق منطوق المادة قضايا 
، ونكون أمام إمكانية كتابة ضبط المحكمة التي تنظر في النزاعلذا عن طريق اإليداع  يتم فإن لم يتفقوا 

 أوتلقائيا من قبل المحكمة عندما ينصب  أوبطلب من أحد األطراف  إمااالطالع على الوثائق المحاسبية 
أو التسوية أو التصفية القضائية وفي غير ذلك من الحاالت التي تكون فيها التركة قسمة يهم النزاع على 

 . م من ق ل ع 435من م ت، والفصل  24وفق منطوق المادة  الوثائق مشتركة بين األطراف
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 المقررة بشأن عدم احترام القواعد المحاسبة اآلثار القانونية :الثانيالمطلب     

 

بالرجوع إلى المواد المنظمة لقواعد مسك المحاسبة كما تطرقان إليها اعاله في المطلب األول  
( والجزاءات الجنائية كآثار الفقرة األولى)نجد أن المشرع المغربي رتب جملة من الجزاءات المدنية 

 (.الفقرة الثانيةقانونية عن عدم احترام الضوابط المقررة لذلك )

 الجزاءات المدنية األولى:الفقرة      

 

مصالحه، فإن المشرع  أواستثناء من القاعدة العامة والتي تقر بعدم جواز إعداد الشخص دليال ضد نفسه 
بشكل مضبوط ومنتظم ووفق اإلجراءات الشكلية والموضوعية  ممسوكةالالمحاسبة المغربي جعل من 
سواء كانت لمصلحة التاجر  كوسيلة إثبات بين التجار في األعمال المرتبطة بتجارتهم ،مقبولة أمام القضاء

فال تقبل كوسيلة إلثبات  تخلف احد الشروط الضرورية المتعلقة بمسكهافي حالة  أما ضد مصالحه، أو
يها كوسيلة لإلثبات حجم المعامالت التي يجر كما يحق إلدارة الضرائب رفضها ،المعامالت بين التجار

 . من م ت 19التاجر لتحديد مبلغ الضريبة المادة 

 الجزاءات الجنائية : الفقرة الثانية

تنص مدونة التجارة ، من القانون الجنائي والمتعلقة بالتزوير 357ما تقرره المادة  إلىباإلضافة  
 )أوال( واالدانة بجريمة التفالس )ثانيا(. إسقاط األهلية التجاريةكالزجرية  اإلجراءاتلى جملة من ع

 أوال. إسقاط األهلية التجارية  
يدها في جميع  تضع أن التجارية المحكمة إلزامم ت على  من 746و 745المواد حيث نصت   

 األهلية مراحل مسطرة التسوية أو التصفية القضائية من أجل النطق بالحكم، عند االقتضاء، بسقوط

 التالية: ثبت في حقه أحد األفعالأو مسير شركة تجارية تاجر ذاتي التجارية عن كل شخص 

  بالنسبة لألشخاص الذاتيين

 بصفة تعسفية من شأنه أن يؤدي إلى التوقف عن الدفع؛ عجز مواصلة استغالل به -

 المحاسبة أو البعض منها؛للمقتضيات القانونية أو العمل على إخفاء كل وثائق  وفقا إغفال مسك محاسبة -

 .تدليسيهاألصول أو جزء منها أو الزيادة في الخصوم بكيفية  كل اختالس أو إخفاء -

 مسؤولين في الشركات التجارية لبالنسبة ل

 كما لو كانت أمواله الخاصة؛ الشركة التصرف في أموال -
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 تصرفاته؛مصلحة خاصة تحت ستار الشركة قصد إخفاء  ألجل إبرام عقود تجارية -

أو ائتمانها بشكل يتنافى مع مصالحها ألغراض شخصية أو لتفضيل مقاولة  الشركة استعمال أموال -
 مصالح مباشرة أو غير مباشرة؛ بها أخرى له

بصفة تعسفية لمصلحَه خاصة من شأنه أن يؤدي إلى توقف الشركة عن  عجز مواصلة استغالل به -
 الدفع؛

على إخفاء وثائق محاسبة الشركة أو االمتناع عن مسك كل محاسبة العمل  أو مسك محاسبة وهمية -
 القانونية؛ للقواعد موافقة

 األصول، أو جزء منها، أو الزيادة في خصوم الشركة بكيفية تدليسية؛  كل اختالس أو إخفاء -

 لمحاسبة غير كاملة أو غير صحيحة. واضحة، المسك، بكيفية -

 جريمة التفالس . ثانيا

 
المادة  وفق منطوق التفالس المعاقب عليها بالحبس من سنة الى خمس سنوات بجريمة االدانة  

التسوية  اتمن م ت بالتفالس في حالة افتتاح إجراء 754المادة  وفق منطوقيدان  من م ت، وعليه، 755
في حق كل من مسيري المقاولة الفردي أو ذات شكل شركة سواء كانوا مسيرين  أو التصفية القضائية

 األفعال التالية: انونيين أو فعليين يتقاضون أجرا أم بدون أجر إذا ثبت في حقهم ارتكاب احدىق

قصد البيع بثمن أقل من السعر الجاري أو لجأوا إلى وسائل مجحفة قصد الحصول  شراء قاموا إما بعمليات  -
 بغية تجنب أو تأخير فتح مسطرة المعالجة؛ أموال على

 أو جزءا من أصول المدين؛ كال اختلسوا أو أخفوا -

 ؛ةالمدينالمقاولة  ديون في بالزيادة قاموا تدليسيا -

أو أخفوا وثائق حسابية للمقاولة أو الشركة أو امتنعوا عن مسك أي حسابات  وهمية قاموا بمسك حسابات -
 .يفرض ذلك القانون رغم أن
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 الحقوق المكتسبة للتاجر

 
إذا  من م ت، 6المادة  نطوقالعمل التجاري على سبيل االحتراف أو االعتياد، وفق م ممارسة 

 من خالللمجموعة من االلتزامات كما رأينا  ه ايضايخضع كان يكسب الشخص الصفة التجارية فهو
ولعل  ،محمية بمقتضى قوانين وأعرافال القانونية من الحقوق ذلك، يكتسب جملةالفصل األول، في مقابل 

والتاجر من المنافسة غير المشروعة والتزييف  األصل التجاريبحماية المتعلقة  تلك الحقوقم ن بين أهم
 (. الثاني ثم التصرفات الواردة على االصل التجاري )المبحث(، المبحث األول)

 حكام العامة لألصل التجارياأل  
 

تتطلب استعمال واستخدام مجموعة االحتراف  أوعلى سبيل االعتياد ممارسة النشاط التجاري  
وهي عناصر تختلف  أو صناعي،لعناصر المعنوية والمادية للقيام بنشاط تجاري أو حرفي اآلليات وامن 

او الحرفي، كما قد تتنوع  من طرف التاجر أو المقاولة ةالمزاول ةنشطأو األ التجاري طاحسب طبيعة النش
، والتي …ارس فيه النشاط التجاري هل بشكل افتراضي او ملموسباختالف المكان والزمان الذي يم

  Fonds de واألصل التجاري االفتراضي) االلكتروني تشكل في مجموعها ما يسمى باألصل التجاري

Commerce  أو المحل التجاري حسب المشرع المصري أو المؤسسة التجارية كما يطلق عليه في
قيام ، والتجاري األصلخصائص و ماهيةتي تشكل ال العناصر لوقوف عندا ارتأينا هذا،ل ي،التشريع اللبنان

(، ثم المطلب الثانيتي تشكله)ال ته والعناصرطبيع (، مرورا بتحديدالمطلب األولهذا األخير ) أو تأسيس
 (.المطلب  الثالثالوقوف عند أهم اآلليات القانون المعتمدة لحماية االصل التجاري)

 التجاري األصلماهية وخصائص 

 

(، ثم الى الفقرة االولىسنتطرق من خالل هذا المطلب الى تحديد مفهوم االصل التجاري ) 
 (. الفقرة الثالثة(، وتأسيسه )الفقرة الثانيةخصائصه )

 التجاري  األصلماهية  :الفقرة األولى

 

معنوي يشمل جميع األموال م ت فإن األصل التجاري هو مال منقول  79 منطوق المادة وفق
 .المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية
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 البضائع واآلالت والتجهيزاتك يتألف األصل التجاري من مجموعة من العناصر المادية بحيث،
 ،واالسم التجاري ،والعالمات التجارية ،والسمعة التجارية ،الزبائنكالمعنوية العناصر ووغير ذلك، 

المعنى  ،المنقولة لممارسة مهنة التجارة، وبهذاو ، والحق في تجديد عقد الكراء التجاري،االختراع ةوبراء
يكون األصل التجاري وحدة قانونية مستقلة عن العناصر التي يتشكل منها، باعتباره تجمعا للعناصر 

مكونة له خاضعة لبعض ل العناصر التظفي المقابل  ،حاجة استغالله تفرضهالمشكلة له في حدود ما 
)المادية بيد أن الجمع بين هذه العناصر ،ما يتعلق بتكوينها والتصرف فيها خاصةاألحكام الخاصة بها و

األصل التجاري ذاته ويخوله قيمة خاصة ويشكل وتخصيصها لغرض مشترك هو الذي يؤلف والمعنوية( 
 معنوي( أو)مادي  كل عنصر على حدةونظام قانوني خاص مستقل عن  النظام القانوني الذي يخضع له 

 . 

  خصائص األصل التجاري :الفقرة الثانية

 

من م ت لألصل التجاري، يتضح أن خصائص األصل  79باستقراء التعريف الذي قدمته المادة 
 )ثانيا(.(، وأن هذا المنقول هو معنوي وليس مادي )أوالالتجاري تتأرجح بين مال منقول

 منقول   صل التجاري مالاأل: أوال
شكل ال ي يه،وعل من م ت، 79وفق منطوق المادة  التجاري من األموال المنقولةصل يعتبر األ 

على خالف بعض التشريعات األوروبية  التجاري صلاألالعقار جزء من العناصر التي يتشكل منها 
عناصر المكونة لألصل التجاري، بحيث يتكون األصل الكالقانون االيطالي الذي يعتبر العقار عنصر من 

 المادية.التجاري من األموال المنقولة والعقارية المادية وغير 
وفق  منطوق من المنقوالت  )الملكية التجارية( التجاري صلاعتبر األ فالمشرع المغربي وعليه،  

بين  التمييز وجبوهكذا،  الذي يستغل فيه، )الملكية العقارية( عن العقار له اتمييزمن م ت  79المادة 
صل ألأن ا ما دام  ،التجاري صلفيه األ ستغلالذي ي والعقار باعتباره ماال معنويا منقوال، التجاري األصل

 التاجر يمكن أن يكون ، بحيث،فال يمكن إدراج العقارات ضمن عناصره منقوال امعنوي التجاري ماال
مالك االصل  التاجر فيؤدي ،لهذا العقار االتجاري، أو مستأجر األصلالذي يستغل فيه  لعقارل امالك

ويصبح الحق في اإليجار عنصرًا من عناصر  ،أو سومة كرائية بدل إيجار لصاحب العقار التجاري
، بحيث، يكون الحق في اإليجار عنصرا من العناصر المشكلة لألصل التجاري، وليس التجاري صلاأل

رهن األصل التجاري فملكية  أوصل التجاري والذي ال ينتقل بانتقال أو تفويت العقار المستغل فيه األ
 التجاري له حق كرائه وليس له حق كراء المحل األصلالتجاري فمالك  األصلالعقار مستقلة عن ملكية 

الرهن إال العناصر المادية والمعنوية التي نصت عليها  أو، بحيث، ال يمكن أن يشمل في حالة البيع 
 معنويالتجاري الذي هو مال منقول  صلستبعاد العقار يجد تفسيره في طبيعة األمن م ت، فا 80المادة 
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مجموعة من العناصر المادية يتشكل من التجاري الذي  األصل متميز عن العقار الذي يستغل فيه
 .  والمعنوية

   أو مال معنوي منقول التجاري منقول معنوي ثانيا: األصل

ومن آثار ذلك استبعاد تطبيق قاعدة  ،نه منقول معنويأن كان ماال منقوال إال إالتجاري و صلألا
  المنقوالت المعنوية. دون ت الماديةالمنقوالتخضع لها الحيازة في المنقول سند الملكية، كقاعدة 

، كما سبق األموال المعنوية والماديةمن وصف قانوني لمجوعة هو التجاري  صلاألف عليه،و
 العناصر المعنويةأن التجاري بمدلولها القانوني على أساس  صلفكرة األعلى تقوم اإلشارة إلى ذلك، 

 .وجوبا على زبناء والسمعة التجارية تشمل م ت،من  80كما تنص على ذلك المادة 
 
  

 

 
   العاشرة المحاضرة 

 بالتوفيق 


