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 ريةاجتالصفة الاكتساب 
 

 

 

  النظرية الموضوعية ، متبنيا بذلكتأثر بالتشريع الفرنسي 1913لسنة القانون التجارة  إذا كان
 األعمالكل من زاول “بنصه في المادة األولى على أن  مها بالنظرية الشخصيةيتطعمع  ،باألساس

د مجموعة من األعمال واعتبرها تجارية اعمل على تعدف ،”التجارية واتخذها مهنة معتادة له فهو تاجر
، جعل من احتراف تلك األعمال سببا لالكتساب الصفة التجارية، كما شخص القائم بهاالبغض النظر عن 

بحيث يكون قد نهل من النظرية الموضوعية بإسباغه الصفة التجارية على التاجر نتيجة مزاولته لألعمال 
   .1التجارية واتخاذه لها كمهنة معتادة

مدها إال أننا، وبالرجوع إلى مقتضيات مدونة التجارة المغربية الحالية ومن خالل الفلسفة التي اعت
ل المادة السادسة وما تالها من مواد وخاصة من خالو المشرع لصياغتها، نجد أن المشرع المغربي

، ارية بنص القانونتجاعتبرها وعلى تحديد بعض األنشطة التجارية عمل  ،مدونة التجارة من 8و 7المواد 
االعتيادية  تضفي الصفة التجارية إن مورست على سبيل اوال يلزم القضاء باالجتهاد بشأنها، فمزاولته

، ليكون المشرع المغربي من خالل ذلك، قد زاوج بين النظرية الموضوعية والشخصية، أو االحترافية
كانت النظرية الشخصية أصبحت أكثر وضوحا وحافظ على االزدواجية التي كانت في القانون القديم، وان 

 من ذي قبل. 
ة وعليه، فقد ارتأينا للوقوف بتفصيل على اساسيات القانون التجاري المغربي فما يتعلق باألنشط 

 التجارية واكتساب الصفة التجارية أن نقسم هذا الباب إلى المحاور التالية: 
 األنشطة التجارية )الفصل األول(  -
 الفصل الثاني()جر ااكتساب صفة ت -

                                                           
  



 سف التبريو ذ                                                     لرابعةااضرة المح                 محاضرات في القانون التجاري   

3 
 

 التجارية : األنشطةالفصل األول
النشاط التجاري، لكنه استعاض عن ذلك بتعداد وللعمل التجاري  الم يقدم المشرع المغربي تعريف 

، من مدونة التجارة 8 و 7و 6 وادالم كل من فيعلى سبيل المثال ال الحصر التجارية  نشطةاألجملة من 
 تكتسب صفة تاجر بالممارسة االعتيادية أو االحترافية لألنشطة: " انهالمادة السادسة على  بحيث نصت

  التالية:

 1.شراء المنقوالت المادية أو المعنوية بنية بيعها بذاتها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى، أو بقصد تأجيرها. 

 أو المعنوية من أجل إكرائها من الباطن اديةالم المنقوالت اكتراء 

 بيعها على حالها أو بعد تغييرها بنية شراء العقارات 

  2 والمقالع واستغاللها.المناجم .التنقيب عن 

  3.النقل. 

  4 .عملية التأمين باألقساط الثابتة. 

 5.استغالل المستودعات والمخازن العمومية. 

  6.التزويد بالمواد والخدمات. 

  7.البيع بالمزاد العلني. 

  8ء والغاز. .توزيع الماء والكهربا 

 9البريد والمواصالت. 

 التوطين . 

على انه تكتسب صفة تاجر كذلك بالممارسة االعتيادية أو االحترافية لكل  نصت 8المادة أن  كما
، لذلك ارتأينا من خالل هذا الفصل الوقوق، 7و 6نشاط يمكن أن يماثل األنشطة الواردة في المادتين 

(، ثم تحديد انواع االنشطة المبحث االولالمدني كمحدد اولي ) عند التمييز بين العمل التجاري والعمل
 (.المبحث الثانيالتجارية )
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 التمييز بين النشاط التجاري والعمل المدني المبحث األول:
 

التمييز بين العمل المدني والعمل أو النشاط التجاري يطرح جملة من االشكاليات،  مرتبطة بتحديد 
التجاري، وتمييزه عن العمل المدني، مما آثار اختالفا في وجهة نظر ووضع معايير مضبوطة للنشاط 

الفقه، ويرجع ذلك باألساس لآلثار القانونية المترتبة عن التمييز بين النشاط التجاري والنشاط المدني، 
وخاصة تلك اآلثار المتعلقة بتحديد القانون الواجب التطبيق، واالختصاص القضائي، ويرجع هذا االختالف 

المطلب لفقهي باألساس الى المرجعيات المعتمدة من قبل الفقه، والتي تباينت بين المرجعية االقتصادية)ا
 ( التي ينطلق منها كل طرف. المطلب الثاني(، والمرجعية القانونية )األول

 المحدد االقتصادي : المطلب األول
إذا كانت التجارة وفق المحدد االقتصادي تقوم على الوساطة وتداول الثروة، فإن العمل التجاري 

من خالل  (الفقرة االولىتحقيق الربح ) إلىوفق نفس المحدد، ال يمكن أن يعتبر كذلك إال إذا كان يهدف 
 (. الفقرة الثالثة( والوساطة )الفقرة الثانية)تداول الثروة 

   Théorie de speculation نظرية المضاربة الفقرة األولى:

 

فإن الفقه المؤيد لهذه النظرية يعتبرها المضاربة تعني الرغبة والسعي نحو تحقيق الربح،  إذا كانت
ن العمل إ، فالتوجه الفقهي اهذ وفقف، العمل التجاري والعمل المدني المعيار الحاسم للتمييز بينالمحدد و

ضمن األنشطة التجارية، كالشراء نه يعد إف أو كانت الغاية منه تحقيق الربح إذا تحقق من ورائه الربح
تم دون السعي  أو، يعد عمال مدنيا إذا تم بالمجان أو دون عوض ألجل تحقيق الربح، في حين بنية البيع

كما هو الحال بالنسبة للجمعيات التعاونية التي تشتري السلع والبضائع، وتبيعها  نحو تحقيق الربح،
أهمية نظرية من رغم على الو، او بالنسبة للتأمين التعاضدي او عمل الجمعيات ألعضائها بسعر التكلفة

 لوجود أنشطة العمل المدني،  عنتمييز العمل التجاري  نعلوحدها  عاجزة تظلالمضاربة، فإنها 
مهنة كالمهن الحرة كالتجارية،  نشطةومع ذلك ال تدخل ضمن األ ،الربحوتسعى الى تحقيق ستهدف ت

    توثيق...الطب والمحاماة  وال

 Circulation  Theories de La نظرية التداول: فقرة الثانيةال

 

المعيار الحاسم والمميز  هو ،ن تداول السلع والبضائع بين المنتج والمستهلكإف هذه النظرية وفق
ووفق نظرية التداول، فإن المعيار المحدد للنشاط التجاري يرتكز العمل المدني، والعمل التجاري  لكل من

على تداول الثروة من المنتج الى المستهلك، سواء تعلق االمر بعملية االنتاج وتحويل المواد تم طرحها 
لك، إال ان هذه النظرية، تبدو عاجزة عن تحديد الصفة في السوق الى غاية استهالكها من قبل المسته
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التجارية لبعض األنشطة كنقل االشخاص مثال، باعتباره عقدا تجاريا فمن غير المقبول أن نعتبر االنسان 
 من قبيل األشياء التي يمكن أن يتم تداولها كالبضائع.   

      entremise’Theories de L الوساطة: الفقرة الثالثة
تداول الثروات من وقت خروجها من يد المنتج إلى وقت  الوساطة بهذا المعني تقوم على تحقق

يتجلى مضمون هذه النظرية في أن المعيار الحاسم بين النشاط التجاري ، ووصولها إلى يد المستهلك
ه الوساطة كل عمل تنعدم في ، مما يعني أنالمنتج والمستهلك التي تتم بينالوساطة  ووالنشاط المدني ه

ورغم ذلك يبقى نشاطه هذا عمال مدنيا،  ،فالمزارع والمفكر يبيع إنتاجه ،عمل مدني وليس تجاري فهو
 .ال تتخلله عملية الوساطة ن العمل المقدم من قبل هؤالءال

ورغم ذلك، تظل هذه النظريات عاجزة عن إعطاء تحديد دقيق للعمل أو النشاط التجاري،  
تجارية ال تتوفر على الوساطة والتداول  أعمالأو التداول أو المضاربة، حيث إن،  باالعتماد على الوساطة

والمضاربة وتعد من صلب العمل التجاري كتداول األوراق التجارية، وهناك أعمال تقوم على الوساطة 
وال يمكن أن تصنف ضمن االنشطة التجارية كالوساطة بهدف ابرام عقود الزواج في المجتمعات 

ية، ومع ذلك يمكن لهذه النظريات ذات المرجعية االقتصادية، أن تشكل مرجعا لتحديد النشاط االسالم
التجاري، وتمييزه عن العمل المدني، إذا ما شكلت وحدة أي أن العمل التجاري يعد كذلك إذا قام على 

 المضاربة وتحققت فيه كل من الوساطة والتداول.  

 المحدد القانوني: ثانيال مطلبال 

يعتمد المحدد القانوني في تمييز العمل التجاري عن العمل المدني، على كل من نظرية السبب 
 (. الفقرة الثانية( ونظرية المقاولة )األولىالفقرة )

 نظرية السبب : األولىالفقرة 

 

 أوتعتمد نظرية السبب في التمييز بين كل من العمل التجاري والعمل المدني على مفهوم السبب 
-08الباعث للتعاقد، فإذا كان الدافع للتعاقد هو االستهالك الشخصي وفق المدلول الذي اعتمده القانون 

المتعلق بتدابير حماية المستهلك، عد العمل مدنيا ويخضع لمقتضيات القانون المدني بالنسبة للمستهلك،  31
إن العمل يعتبر تجاريا يؤطر وفق في مقابل ذلك إذا كان الدافع للتعاقد هو التجارة وتحقيق الربح، ف

 مقتضيات القانون التجاري.
إال أن هذه النظرية عرفت جملة من االنتقادات العتمادها على عنصر نفسي متمثل في الباعث  

او السبب، وبناء على ذلك، يصعب وضع معايير دقيقة تمكن القضاء من تحديد وفق هذه النظرية هل 
 الباعث هو التجارة أم االستهالك الشخصي.
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       نظرية المشروع أو المقاولة : الفقرة الثانية
عني القيام بالعمل على تو، تؤسس هذه النظرية للعمل التجاري على أساس المقاولة أو المشروع

يتجسد في اتخاذ مقر ورأسمال واستخدام يد عاملة مهيكل قانونيا وماديا،  بناءاستنادا إلى  ،وجه االحتراف
التزامات قانونية، كالقيد في السجل  إلىأخرى، باإلضافة  ومعنوية واستعمال أجهزة ووسائل مادية

التجاري والتوفر على محاسبة مضبوطة، بغض النظر عن طبيعة النشاط والغاية من مزاولته هل هي 
تهدف الى تحقيق الربح أم ال، وفي غياب هذه اآلليات لممارسة النشاط التجاري، يفتقد النشاط لصفة 

جاري، وال يكسب الصفة التجارية، وإنما يظل عمال لمقتضيات القانون الت عالعمل التجاري، وال يخض
 مدنيا يؤطر بمقتضى قواعد القانون المدني.

وبناء على ما تقدم، ال يكون العمل تجاريا وال يكسب الصفة التجارية ولو كان يهدف الى تحقيق 
اولة وفق الربح، ويتحقق فيه عنصر الوساطة والتداول، اال اذا تم على سبيل االحتراف، اي في شكل مق

 الشروط المطلوبة من حيث الشكل.
غير  أوالعتبارها تجارية  واألنشطة األعمالنخلص انه ال توجد ضوابط عامة لجميع  أنيمكن  عليه،و

وبناء  لتكييفه كذلك،النشاط التجاري  أوتتوفر في العمل  أنيجب  ومعايير تجارية، بل هناك عناصر
كان و ،توفر على عنصر الوساطة في تداول الثروات إذاتجاريا  يعتبر النشاط  أنيمكن القول عليه، 
بالنسبة لإلعمال التي تتطلب او مقاولة مشروع  إطاريتم في  أنالمضاربة، على وتحقيق الربح  إلىيهدف 

 .  االحتراف أون يمارس على سبيل االعتياد ، كالتأمين التجاري او المعامالت البنكية...، على أذلك

 أنواع األنشطة التجارية  :المبحث الثاني

 

ن إعمال التجارية المنفردة، فيقوم على األالذي كان  ،1913المنسوخ لسنة  لقانون التجاريل اخالف 
، جاءت باألنشطة التجارية التي تمارس ألكثر من مرة على وجه االعتياد أو لحاليةمدونة التجارة ا

المهيكل في إطار  وأن المدونة أصبحت تعتد بالنشاط التجاري المنظم إوبعبارة أخرى ف ،االحتراف
مشروع أو مقاولة، باإلضافة إلى توفره على آليات النشاط التجاري من وساطة وتداول ومضاربة من 

وهي أنشطة تجارية  جل تحقيق الربح، وهي األنشطة المنصوص عليها في المادتين السادسة والسابعةأ
م ما يالحظ في هذا الصدد، أن المشرع عمل على إدخال أنشطة إلى المجال التجاري هأ، وبنص القانون

 .االقتصادي حركيةاستجابة لل لم يكن القانون القديم ينظمها
 التسويق على اعتمد ضمن توزيع تصنيفهيمكن  7و 6فالتعداد الذي جاءت به المواد  وهكذا، 

التي تمت معالجتها  التجارية األنشطةيمكن تقسيم  ومن خالل ذلك،والخدمات،  ،والصناعة والتوزيع،
 صليةأنشطة تجارية أ إلى ،من مدونة التجارة 9و 8السالفة باإلضافة إلى ما تضمنته المواد  ضمن المواد
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 نشطة تجارية مختلطة(، ثم أالمطلب الثاني) تجارية بالتبعية وأنشطة (،)المطلب األولأو بنص القانون 
 (.)المطلب الثالث

 .األنشطة التجارية األصلية أو بنص القانون: المطلب األول

 

واعتبرها  9و 7و 6 األنشطة التي نص عليها المشرع من خالل الموادهي  ،األصليةالتجارية  األنشطة
يمكن  أو االحتراف، والتيعلى سبيل االعتياد  هارستمامإن تمت  تكسب الصفة التجارية تجارية لذاتها

   (.الفقرة الثانية) تجارية شكلية أعمالو(، األولىالفقرة )تجارية بطبيعتها  أنشطة إلىتوزيعها 

 التجارية بطبيعتها  : األنشطةالفقرة األولى

 

الوساطة  تقوم علىالتي  األنشطةتلك  بأنها ،بحكم ماهيتها أوالتجارية بطبيعتها  األنشطةيمكن تعريف 
ممارستها على سبيل االعتياد  إلى باإلضافةالربح، وتحقيق المضاربة  إلىوتهدف  ،في تداول الثروات

(، ثم أوالالتسويق والتوزيع ) األنشطة وفق معيار اقتصادي إلى هذه يمكن تصنيف وعليه،االحتراف،  وأ
 (.ثالثا) الخدمات التجارية(، فثانيا) الصناعة

 التوزيعو التسويق :أوال
التي تتوفر فيها مقومات العمل التجاري  التجارية نشطةاأليعد تسويق المنتجات وتوزيعها من 

 من م ت، 6 تحقيق الربح وقد تضمنت في المادة ومضاربة بهدفوالمستهلك، من وساطة بين المنتج 
بحيث،  ا،أو تأجيره االمنقول بنية بيعه كشراء التجارية التي ينطبق عليها هذا الوصف األنشطةجملة من 

 نشاطا تجاريا، متى مورس على سبيل االعتياد أو االحتراف الشراء بنية البيع أو التأجير يعد يعتبر
  .ويكسب الصفة التجارية

 . بعد تهيئتها أوتأجيرها على حالها  أومعنوية بنية بيعها  أومنقوالت مادية  شراء -أ
ا بمعناها الواسع، باإلضافة إلى المعنى الضيق التنازل عن نقد مقابل سلعة معملية "الشراء" تعني 

االنتفاع به بمقابل، ومن تم يدخل في معنى الشراء  أولعملية الشراء، التي تقتضي كسب ملكية الشيء 
 المقايضة واالستئجار ألجل التأجير.

 ىرباح التي تشكل قطب الرحشرطا جوهريا للسعي نحو تحقيق األ بنية البيع يعد الشراءوبهذا، 
ال يتصف  نشاط، فالالمتوقف على الشراء   بنية البيع انه بغياب هذا الشرط حيثالتجاري،  نشاطالنسبة للب

في غياب عملية الشراء السابقة عن عملية البيع للمنقول سواء تعلق االمر بأشياء مادية  بالصفة التجارية
براءة  أوالسندات أو أسهم  أواري معنوية كاألصل التج أوكالبضائع واالجهزة او االشجار او الفواكه...

اختراع اوكل ما يتعلق بالحقوق الملكية االدبية او الفنية أو الصناعية او التجارية ... وأن يكون الهدف 
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من الشراء هو البيع بغرض تحقيق الربح، بمعنى اتجاه نية المشتري عند شراء المنقول لبيعه على حاله 
 لبيع بعد ذلك. او بعد تهيئته، ولو لم تتم عملية ا

وبناء على ما تقدم، يعد الشراء ببنية البيع أو التأجير عمال تجاريا عندما يهم منقوالت مادية أو 
، في مقابل ذلك، لو آلت منقوالت  معنوية تم بيعها بعد شرائها بنية بيعها إما على حالها أو بعد تهيئها

ة وأقدم هذا الشخص على التصرف بالبيع، الصدق أوالهبة  أومعنوية لشخص عن طريق اإلرث  أومادية 
ال يخوله الصفة التجارية إال إذا سبق البيع عملية الشراء بنية البيع، ويمكن للتاجر أو من يدعي اضفاء 
الصفة التجارية على عملية الشراء او البيع أو التأجير، أن يثبت ذلك بجميع وسائل اإلثبات وفق المادة 

الموضوع( أن يؤسس قناعته وفق الوقائع المادية للنزاع، على اعتبار  من م ت، وللقضاء )محكمة 334
أن األمر هنا يعد من مسائل الواقع وليس القانون، وهو في ذلك غير مراقب من قبل محكمة النقض، وقد 

يتوقف على شرطين   األنشطةذهبت المحكمة التجارية بأكادير بأن اثبات الصفة التجارية على مثل هذه 
ان تكون عملية الشراء للمنقول بنية بيعه بذاته أو بعد تهيئته، ثانيا أن يمارس هذا النشاط  أوالأساسين 

 .  على سبيل االعتياد أو االحتراف
تسبق  أوخاضعة للقانون المدني لغياب الشراء بقصد البيع  األعمالومع هذا، تظل مجموعة من  

 الحصر:     عملية البيع عملية شراء ونذكر على سبيل المثال ال

   األعمال الزراعية.  1

 

 نيخضع لمقتضيات القانو التجارية بل عمال مدنيا نشطةال تعد من قبيل األالمعاشية،  إن الزراع 
إذا تمت  ةتجاري تعد أعماال ،أو الموجهة نحو التصدير  األعمال الزراعة العصرية أن إال المدني،

شركة تجارية على اعتبار أن المشرع المغربي جعل من جميع الشركات  أوة شكل مقاول في ممارستها
بنية تحقيق وعلى المضاربة  فإذا قام النشاط الزراعي، تجارية من حيث الشكل باستثناء شركة المحاصة

، يتحول وغير ذلكواالئتمان واآلالت  المضاربة على رأس المال والعمال و الوساطة األرباح عن طريق
 األنشطة، وبناء عليه، يصبح في تعداد  عمل يتوفر على مقومات العمل التجاري إلىالنشاط الزراعي 

من م ت، إال أن إسباغ الصفة التجارية من عدمها على العمل  8التجارية وفق ما نصت عليه المادة 
األعمال الزراعية  في تحديد ةالتقديريسلطة ال من اختصاص قضاء الموضوع الذي له الزراعي تظل

، إذا لم تكن تزاول األنشطة الزراعية في شكل شركة التي تدخل في نطاق العمل التجاري من غيرها
   تجارية

 الفكري اإلنتاج. 2
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أنواعه عمال مدنيا، ألنه لم تسبقه عملية الشراء بنية البيع، على  جميعيعتبر اإلنتاج الفكري ب  
  والمضاربة.اعتبار انه ثمار الفكر والقريحة واإللهام، وال يقوم على الوساطة 

...ويظل العمل والفن والرسم ويقصد "باإلنتاج الفكري"، المؤلفات في جميع فروع العلم والمعرفة، والشعر
 عمال مدنيا، سواء استغله صاحبه مباشرة أو عهد به إلى الغير.بالنسبة لمبدعيه الفكري 

 تجارية بنص القانون، وعليه، أعماالفي مقابل اعتبر المشرع المغربي مؤسسات الطبع والنشر والتوزيع، 
على أساس أنها  11من المدونة الفقرة  6تخضع هذه المؤسسات لمقتضيات القانون التجاري وفق المادة 

  اطة والمضاربة وتحقيق الربح.تقوم على الوس

 المهن الحرة. 3
لها يستثمرون ملكاتهم الفكرية  المزاولين حيث إن،كقاعدة عامة، تعتبر المهن الحرة أعمال مدنية، 

والعمل في الجامعات والمعاهد  التحصيل والدراسة وراكموها عن طريق التي اكتسبوها مية والخبرةوالعل
المتخصصة...، وال تقوم  المهن الحرة على الوساطة وتداول الثروة باعتبارهما محددان أساسيان للعمل 

واألنشطة التجارية بنص القانون على الرغم  األعمالالتجاري، إال أن هناك بعض  المهن تعد من قبيل 
 بمهنة الصيدلة األمر يتعلقتوفرهم على مؤهالت علمية ومن أنها تزاول من قبل أشخاص يمتهنونها بحكم 

على أن  تنص نجدها ،2006نونبر  22بالرجوع إلى مدونة األدوية والصيدلة الصادرة بتاريخ ف، مثال
، مهنة الصيدلي تعد تجارية، سواء تعلق األمر بالصيدليات والمؤسسات الصحية أو المؤسسات الصناعية

تعلق بالخبير المحاسب، والمهندس المستشار ومؤسسات التعليم الخاص، ومكاتب ياالستثناء ا ثاني هذو
ي تخضع للمقتضيات التجارية من حيث القانون المغرب وفقتجارية أعماال  تعدالدراسات، التي أصبحت 

الحقوق والوجبات، كاكتساب الصفة التجارية واألصل التجاري واالستفادة من دعوى المنافسة غير 
 المشروعة.

تخضع لمقتضيات القانون المدني، والقوانين الخاصة  المهن الحرة أعمال مدنيةأن  القاعدة العاموعليه، ف
 السعي نحو تحقيق الربح إال ما استثني بنص القانون.  وعلى الرغم من وجود مضاربة  ،المنظمة لها

 من الباطن  إكرائهامن أجل  المعنوية أوالمادية  اكتراء المنقوالت ب:

 

من م ت، عملية اكتراء المنقوالت المادية  6أدرج المشرع المغربي في الفقرة الثانية من المادة 
اعتيادي أو التجارية عندما تتم مزاولتها  بشكل  األنشطةالمعنوية بغرض كرائها من الباطن، ضمن  أو

ويضفي على الشخص  من الباطن عمال تجاريا ئهاال يعد كراء المنقول من اجل كرا وعليه، احترافي،
المزاول لهذا النشاط الصفة التجارية اذا ما مارسه على سبيل االعتياد او االحترافي وفق ما حددته المادة 

 أوالمنقوالت مادية  عملية اكتراءب يتعلق األمرأن  أساسية وهي، ثالثة عناصر وافر، إال بتمن م ت 6
معدات الصيد  أومثلة على ذلك نسرد كراء السيارات تأجيرها من الباطن، ولعل من بين األ معنوية بنية 
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بدون آلت إلى الشخص  الفالحة....، في مقابل ذلك تحتفظ هذه األنشطة بطابعها المدني إذا أوالسباحة  أو
أو الصدقة، اما إذا آلت هذه المنقوالت عن طريق الشراء، فإنها  اإلرث أو الوصية أو الهبةك عوض

ة المنصوص عليها في الفقرة االولى من المادة السادسة والمتعلقة بشراء تصنف ضمن االنشطة التجاري
المنقوالت المادية او المعنوية بنية بيعها او تأجيرها، وليس ضمن االنشطة التجارية المنصوص عليها 

من  إكرائهامن أجل  المعنوية أوالمادية  اكتراء المنقوالت في الفقرة الثانية من المادة السادسة والتي تهم
  .الباطن

 شراء العقارات بنية بيعها على حالها أو بعد تغييرها: ح 

 

اعتبر العقار غير قابل للتداول، فعملت التشريعات ومن ضمنها القانون التجاري المغربي المنسوخ 
على إخضاع المضاربات العقارية  1967متأثرا بالقانون الفرنسي قبل ان يتم تعديله سنة  1913لسنة 

يكتسب  ، الهذا النشاطوكان الشخص الممارس ل ا،وليست تجاري امدني بحيث، اعتبر نشاطا، للقواعد العامة
 قد ارتكزو وقد ساير القضاء المغربي هذا الخط التشريعي، ،حرفة معتادة اولو اتخذه الصفة التجارية

أن العقار هو مناط تطبيق في تاريخية، تتجلى  تالعتباراالعقارية  اتإسباغ السبغة المدنية على المضارب
كما أن مفهوم التداول كان ينطلق من مفهوم المال، فإذا كان الشيء أو المال قابال بطبيعته  القانون المدني،

للتداول، فهو يدخل في نطاق األعمال التجارية. أما إذا كان غير ذلك، فال يجوز تداوله، وبالتالي يبقى 
، إال أن التطور الذي عرفه مفهوم الحقوق القابلة للتداول مع حق انتقال  خاضعا لمقتضيات القانون المدني

الملكية، غير المعادلة وأصبحت الحقوق الواردة على العقار قابلة هي األخرى للتداول، بتغيير المالكين 
على جانب المنقول، فتغيرت المفاهيم المتعلقة بالعقار وتداول العقار، فنصت جل التشريعات الحديثة  إلى

إمكانية تداول والمضاربة في العقار، وعليه، أصبح العقار يخضع لمقتضيات القانون التجاري، وهو 
شراء  الفقرة الثالثة من مدونة التجارة، حيث أضحى 6النهج الذي تبناه المشرع المغربي من خالل المادة 

ة المكسبة لصفة التجارية، اذا ا في صلب االنشطة التجاريأو بعد تغييره اعلى حاله االعقارات بنية بيعه
  : وذلك وفق شروط محددةما تمت ممارستها على سبيل االحتراف او االعتياد  التجاري، 

 بيع العقارتحقيق الربح، سواء  بغايةبيع العقار سابقة على  عملية شراءيتعلق األمر بأن  .1
او غير محفظ، منجز او في  دون اعتبار لوضعية العقار محفظ عليه،على حاله أو بعد إدخال تغييرات 

، وال يمكن اعتباره كذلك إذا آل العقار مقايضةببمقابل نقدي أو  يؤول العقار بشرط أن ،طور االنجاز
تتحدث عن  6صدقة... مادام الفقرة الثالثة من المادة  أوبدون عوض هبة  أوللشخص عن طريق اإلرث 

 شراء سابق لعملية البيع. 
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سواء ، اتجاري نشاطهذا ال يعدلكي  اء تمت بقصد او بنية البيع،بعملية شر يتعلق االمرأن  .2
وذلك انسجاما مع ما جاء في الفقرة تمت عملية البيع ام لم تتم، وبغض النظر عن تحقق الربح من عدمه، 

   بعد تغييرها. أوعلى حالها  "شراء العقارات بنية بيعها :الثالثة من المادة السادسة

وبناء عليه، ال يمكن اعتبار المضاربة في العقار نشاطا تجاريا، اال بتوفر الشروط السالفة الذكر، واال 
 اعتبر عمال مدنيا يخضع للقواعد العامة.  

 .الصناعة والتحويل: الفقرة الثانية

 

 أومصنعة مواد  إلىمواد خام  األولية منتحويل المواد وتصنيع ، عني عملية التصنيع والتحويلت
درج الفكر القانوني المعاصر على  ، حيثنصف مصنعة، بحيث يتم استثناء اإلنتاج الزراعي والفكري

 مدنية.  أعمالاعتبارهما 

التي كانت ال  األنشطةالطابع التجار على جملة من  إسباغوقد عملت مدونة التجارة على التوسع في 
ضمن النشاط  إدراجهاتكتسي الطابع التجاري مثل الحرف وأنشطة البناء واألشغال العمومية والتي يمكن 

االعتياد يكتسب الصفة التجارية حسب منطوق المادة  أوومن مارسها على سبيل االحتراف  ،الصناعي
 م ت. من 7و 6

 غاللها التنقيب عن المناجم والمقالع واست الثالثة:الفقرة 

 

شكل المنطلق في عملية مدنيا، حيث،  اطاعد نشالتنقيب عن المناجم والمقالع واستغاللها ي كان
 وفق منطوقتجارية ال من ضمن االنشطة ، اال ان هذا النوع من االنشطة اضحىتداول األموال والثروات

الفقرة الرابعة من المادة السادسة حيث جاء فيها: "التنقيب عن المناجم والمقالع واستغاللها متى مورست 
 أنشطةوهكذا، أصبحت عملية استغالل المناجم والمقالع والتنقيب عنها ” على وجه االعتياد أو االحتراف

 االحتراف.  أوتجارية إذا تمت مزاولتها على وجه االعتياد 

 النشاط الصناعي والحرفي: رابعةالفقرة ال

 

 ةالصناعي ةنشطاألعلى تجارية  6نص المشرع المغربي من خالل الفقرة الخامسة من المادة 
  .االحتراف أوإذا تمت ممارستهما على سبيل االعتياد  ةوالحرفي

 أومواد شبه مصنعة  إلىالمواد من مواد خام  المرتبطة بعملية التحويل الصناعية األنشطةوتعد 
قابلة لالستهالك، في صلب النشاط التجاري لتوفرها على المقومات األساسية للنشاط التجاري من وساطة 

 أوفي تداول الثروة بين المستهلك والمنتج ومضاربة والسعي نحو تحقيق الربح، مادام ان عملية التحويل 
تعتبر الصناعة  عليه،و الربح،صناعة المواد قد تسبقها عملية شراء للمواد الخام بقصد البيع وتحقيق 
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والسعي لتحقيق  بين المنتج والمستهلك وساطةعمال تجاريا، لتوفرها على مقومات العمل التجاري من 
 الربح.

 تغير تماما، بنص  هذا التوجه إال أن، ةمدنيال  األنشطةد  من لنشاط الحرفي، كان يعا في مقابل ذلك فإن 
بحيث، جعل المشرع  ،االعتياد أو االحترافب إن تمت مزاولته م ت، من 6المادة  الفقرة الخامسة من

الفصل فخالفا ما كان عليه األمر في  ،ممتهنهاسببا إلضفاء الصفة التجارية على الحرفة عمال تجاريا و
الخاص بالنظام األساسي لغرف الصناعة التقليدية، الصادر بتاريخ  1963يونيو  28الثاني من ظهير 

شخص يقوم بعمل يدوي يتقنه بعد تعلم أو بعد ممارسة طويلة، :» هو عرف الحرفي ي 28/06/1968
وهو يقوم به لفائدته الخاصة، وبمساعدة أفراد عائلته أو شركائه أو متعلمين أو مأجورين يكون عددهم 
 ال يتعدى العشرة، وباستخدام طاقة محركة، إذا اقتضى الحال ذلك، ال تفوق عشرة خيول، ويتولى بنفسه

فمدونة  ، عمليات اإلنتاج وتصريف المنتوجات التي يحصلها ويمارس حرفته إما في مقاولة أو في البيت
 أوالتجارة، جعلت من الحرفة نشاطا تجاريا، والحرفي يكتسب الصفة التجارية إذا زاولها بشكل اعتيادي 

النشاط الحرفي في زمرة األعمال  راجعلى إد أيضاالمترتبة احترافي، ومن بين أهم اآلثار القانونية 
ألصل التجاري مع إمكانية التصرف فيه بجميع التصرفات القانونية، مثل لالتجارية، اكتساب الحرفي، 

المتعلق بكراء العقارات أو  49.16قانون رقم لل أضف إلى ذلك خضوع الحرفيين ،البيع والرهن والكراء
بحيث حدد المشرع مجال تطبيق هذا  ، عي أو الحرفيالمحالت المخصصة لالستعمال التجاري أو الصنا

تطبق مقتضيات هذا القانون على عقود كراء العقارات أنه  القانون بتنصيصه في المادة األولى منه على
صانع، وعليه، يستفيد الحرفي تاجر أو حرفي أو في ملكية  فيها أصل تجارييستغل أو المحالت التي 

من كل االمتيازات التي للتاجر سواء تعلق األمر باالستفادة من مساطر الوقاية والمعالجة صعوبات 
المقاولة المنصوص عليها في القسم الثاني من الكتاب الخامس من مدونة التجارة المغربية كما نصت 

لتاجر، في مقابل تقع عليه كل االلتزامات التي من م ت وغيرها من الحقوق التي ل 545على ذلك المادة 
 يخضع لها التجار.  

 الخدمات التجارية: الفقرة الخامسة

يعتبر قطاع الخدمات، من بين أهم األنشطة التجارية التي نظمها المشرع المغربي من خالل  
من م ت، والتي جعل من ممارستها على سبيل االحتراف أو االعتياد سببا الكتساب الصفة  6المادة 

 ية التأمينعمل(، وثانيا) المالية والمعامالت البنك والقرض، وأوال() النقلالتجارية، وتهم كل من قطاع 

 . رابعا() وغيرهما من أعمال الوساطة بالعمولة السمسرة والوكالة، وثالثا() الثابتة باألقساط



 سف التبريو ذ                                                     لرابعةااضرة المح                 محاضرات في القانون التجاري   

13 
 

  النقل  :أوال

التجارية متى مورس على  نشطةيعد النقل من األمن م ت،  6وفق الفقرة السادسة من المادة 
بواسطة وسيلة  األشياء،عقد نقل  أو األشخاص نقلسبيل االعتياد أو االحتراف، سواء تعلق األمر بعقد 

النقل بالمجان،  التعريفهذا ، وعليه، يستثنى من األعمال التجارية وفق نقل معينة وذلك مقابل أجر معين
وقد نظم المشرع كل من عقد النقل األشخاص ونقل البضائع من خالل الكتاب الرابع من مدونة التجارة 

 من م ت. 443المادة ارية وفق منطوق واعتبرهما عقودا تج

  البنك والقرض والمعامالت المالية ثانيا: 
تعتبر أعمال البنك والقرض والمعامالت المالية أنشطة تجارية متى مورست على سبيل االعتياد 

االئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وهو القانون رقم  للمؤسسات المنظمةوفق القوانين و ،أو االحتراف
منه مؤسسات  األولى، حيث عرف هذا  األخير في المادة 2014دجنبر   24الصادر في  103.12

االئتمان بأنها األشخاص االعتبارية التي تزاول نشاطها بشكل اعتيادي بالمغرب والمتخصصة في تلقي 
القيام  أووضع جميع وسائل األداء رهن تصرف العمالء  أواألموال من الجمهور وعمليات االئتمان 

 جمل الخدمات التي تقدمهاوالقرض والمعامالت المالية هي م يةالبنك وعليه، فاألعمال ، بتدبيرها
، والتي ال يجوز ممارستها اال في شكل شركة مساهمة ذات رأس مال ثابت لزبائنها المؤسسات البنكية

من القانون  األولىالتي أشارت إليها المادة  األنشطةمعتمدة للقيام ب تعاونية ذات رأس مال متغير أو
103.12. 

 . عملية التأمين باألقساط الثابتة: ثالثا

بتاريخ  5054لجريدة الرسمية عدد نظم المشرع المغربي من خالل مدونة التأمينات الصادرة با
مين أوالت ،تأمين تعاضدي أو التعاوني الىمين أالت ،3105ص  2002نوفمبر  7الموافق 1423رمضان  2

بمقتضاه يلتزم المؤمن قساط المحددة أو الثابتة هو عقد مين ذو األأفالت، و التأمين التجاريأباألقساط الثابت 
ن يدفع إلى شخص المؤمن له مبلغا من المال عند حصول الضرر الناتج عن أ"وهو شركة التأمين" ب

مقابل تغطية الخطر المؤمن  فيمين الذي يؤديه المؤمن له للمؤمن أمنه، مقابل قسط الت المؤمنالخطر 
، على تحديد المقصود بعملية  لتأميناتمن مدونة ا 159، كما عمل المشرع المغربي من خالل المادة منه

 .العمليات المتعلقة بتغطية أخطاء تخص شخصا أو ماال أو مسؤولية التأمين واعتبرها هي كل

وقد نظم المشرع المغربي من خالل القسم الثاني من الكتاب الثالث من مدونة التأمينات، شروط  
تجاري، بحيث، ال يمكن ان تزاول نشاطها التجاري ممارسة مقاوالت التأمين أو إعادة التأمين لنشاطها ال
وفق أن تكون مؤسسة على شكل شركات مساهمة  باعتبارها مقاولة لتأمينات او إعادة التأمينات، اال

عن خمسين مليون درهم  ل، وتتوفر على رأسمال ال يق المتعلق بشركات المساهمة  17-95القانون رقم 
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وهي شركات ال  و شركات تعاضدية للتأمين، أ من مدونة تأمينات 171و 168وفق منطوق المواد 
 ذاتيينتضمن لصالح أعضائها، أشخاصا ، تمن مدونة التأمينا 173تستهدف الربح وفق منطوق المادة 

الوفاء الكامل بالتزاماتها فـي يدعون شركاء، مقابل دفع اشتراك ثابت أو متغير،  اعتباريينكانوا أو 
توزع بين أعضائها فائض المداخيل وفق الشروط المحددة ، وحالة وقوع األخطار التي تعهدت بتحملها

أو  ال تمنح متصرفيها، وقروضنظامها األساسي بعد تكوين االحتياطيات والمخصصات وتسديد ال في
الممنوح مقابل القيام بنشاط آخر لحساب  أي مكافأة، عدا بدل الحضور واألجر أعضاء مجلس رقابتها

ال يمكن للشركات التعاضدية للتأمين أن تكون ذات اشتراكات متغيرة إال ، كما الشركة التعاضدية للتأمين
 . إذا كان لها طابع جهوي أو مهني

  .السمسرة والوكالة بالعمولة وغيرها من أعمال الوساطة: رابعا

 

تكون نسبة  ماغالبا ، والسمساره مقابل أجر يحصل علي العقد، فيالسمسرة تقريب بين طرفي تعني 
 6وقد أدرج المشرع المغربي السمسرة والوكالة بالعمولة في الفقرة التاسعة من المادة  ،من قيمة الصفقة

ضمن العقود التجارية  وأدرجهما بالعمولةالتجارية، كما نظم عقد السمسرة وعقد الوكالة  األنشطةضمن 
بأنه:  م ت 405وقد عرفت مدونة التجارة عقد السمسرة في المادة في الكتاب الرابع من مدونة التجارة، 

عقد يكلف بموجبه السمسار من طرف شخص بالبحث عن شخص آخر لربط عالقة بينهما قصد إبرام "
الشخص الصفة التجارية إذا تمت وبناء عليه، تعد عملية السمسرة نشاطا تجاريا يضفي على   ".عقد

 تها عن طريق االعتياد أو االحتراف.مزاول
األنشطة التجارية بنص القانون ونظم عقد  ضمن ،الوكالة بالعمولة أدرجت المشرع المغربي كما

والتعريف التجارية  البضائع توزيعالوكالة بالعمولة ضمن العقود التجارية، وهو عقد يهدف إلى الوساطة و
 من خاللعرفت مدونة التجارة الوكالة بالعمولة ، بحيث المنتجين والتجار والمستهلكينوالتقريب بين 

عليه و ".عقد يلتزم بموجبه الوكيل بالقيام باسمه الخاص بتصرف قانوني لحساب موكله"  :بأن 422المادة 
مال الوساطة تعد من ن السمسرة والوكالة بالعمولة وغيرهما من أعأ حسمت في مدونة التجارة فإن،

ة صفن ممارستها إسباغ الأاألنشطة التجارية، متى مورست على وجه االعتياد أو االحتراف، والتي من ش
  .مزاوليهاالتجارية عن 

  التوطين :خامسا

التجارية المنصوص عليها في المادة السادسة من مدونة  األنشطةلى قائمة التوطين إ إضافةتم 
 2بتاريخ في  1.18.110الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  89.17رقم    القانونالتجارة بمقتضى 

 .(2019يناير  9) 1440جمادى األولى 
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من م، وتوطين المقاولة يتم بواسطة عقد  6يعد التوطين نشاطا تجاريا وفق منطوق المادة و
ّطن لديه، مقر مقاولته أو التوطين وهو عقد تجاريا يضع بمقتضاه شخص ذاتي أو اعتباري، يسمى الُمو

مقره االجتماعي رهن إشارة شخص آخر ذاتي أو اعتباري، يسمى الُموَطن إلقامة مقر مقاولته أو مقره 
من م ت، ويبرم عقد التوطين لمدة محددة قابلة  544-1 وفق منطوق المادة االجتماعي، حسب الحالة

أو وكالة، إقامة مقر المقاولة أو المقر  للتمديد، بحيث يجوز لكل شخص ذاتي أو اعتباري أو أي فرع
   . االجتماعي في محالت تشغل بشكل مشترك مع مقاولة أو عدة مقاوالت
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