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 الصفة التجارية اثبات  
 

ومنها البينة الشخصية  اإلثباتبكافة وسائل  ، يكونالصفة التجارية تقديم الدليل أمام القضاء إلثبات
القيد في السجل  أنعلى اعتبار ، من م ت 58المادة  وفق منطوق أو القرائن أو القيد في السجل التجاري

يكون وقائع مادية  أنال يعدو  فاألمر، اإلثباتمجرد قرينة واقعية يستعين بها القاضي في يعد التجاري 
كون للقاضي السلطة التقديرية في ت، بحيث  وليست تصرفات قانونية اإلثباتبجميع وسائل  إثباتهايجوز 
المزاول على سبيل االحتراف نشاط كان ال إذاما  االعتياد، لتحديد وواستنباط عناصر االحتراف أ تحديد

، وهو في ذلك غير مراقب من طرف محكمة النقض، في يكون كذلك أنال يعدو  أنه أو ،االعتياد أو
رية على المقاولة بأنها تجا ومقابل تخضع محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض في وصفها للحرفة أ

 .    من م ت 8و  7و 6اعتبار أن األمر يعد مسألة قانون يقرر وفق ما نصت عليه المواد 
في الشخص انه غير  األصلولما كان  األصل،على من يدعي خالف  اإلثباتيقع عبء وعليه، 

 أنغيره مادام  أمسواء أكان هو التاجر نفسه  ،يقيم الدليل عليها أنتاجر فعلى من يدعي صفة تاجر 
القيد في السجل التجاري إلثبات صفة تاجر ألنها مجرد  ، فال يكفينه تاجرأالشخص ال يفترض فيه 

قرينة يستعين بها القاضي في اإلثبات، كما أن عدم القيد بالسجل التجاري ال يكفي لنفي صفة تاجر وفق 
 .  من م ت 58منطوق المادة 

دم القيد في السجل التجاري أو بالصفة التي ع ووهكذا، فإثبات صفة تاجر غير مرتبطة بالقيد أ
بمسكه للدفاتر  أويتعامل بها،  وبالصفة التي يظهر بها الشخص الطبيعي بين الناس، أ ويدعيها الشخص، أ

الصفة التجارية بمزاولة  بالحسابية، بل كل هذا يعتبر قرائن يستعان بها لإلثبات، وتظل العبرة الكتسا
 الشخص الطبيعي للنشاط التجاري على سبيل االعتياد أو االحتراف.  
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 أهلية مزاولة النشاط التجاري   
 

 االحتراف غير كاف إلضفاء الصفة التجارية، بل أومزاولة النشاط التجاري على سبيل االعتياد 
ي على سبيل التجارالنشاط  تهمزاولالقانونية ل باألهلية ذلك أن يتمتع الشخص إلىباإلضافة  يستلزم،

وهو يكتسب هذه ،  (المطلب األولاالعتياد أو االحتراف، ودون أن ينتابه عارض من عوارض األهلية )
على سبيل االعتياد  تجارياللنشاط مزاولته ل إلى، باإلضافة  إذا توفرت فيه شروط األهلية القانونية الصفة

ولو كان  ، كما يكتسب صفة تاجر)المطلب الثاني(ولحسابه الخاص وليس لحساب الغير، االحتراف أو
 (.لثثا)المطلب ال ممنوعا من مزاولة النشاط التجاري

  .لممارسة النشاط التجاري القانونية األهلية

 
 

المدنية واألهلية التجارية، فأخضع األهلية التجارية لقواعد  األهليةلم يميز المشرع المغربي بين 
مع التنصيص على بعض الخصوصيات  )الفقرة االولى(،من م ت  12مدونة األسرة من خالل المادة 

  )الفقرة الثانية(.التجارية والمنبثقة من طبيعة العمل التجاري  األهليةالتي تميز 

  

 ألهليةااكتمال  :الفقرة األولى
ثانيا، لنعرج بعد ذلك إلى ناقص األهلية  أوال،سنتطرق من خالل هذه الفقرة إلى أهلية الراشد 

، ثم عند رابعا، ثم سنقف عند ترشيد ناقص األهلية ثالثاوناقص األهلية المأذون له بإدارة جزء من أمواله 
السرة والقانون التجاري ، وذلك وفق ما جاء في مدونة اخامسامجمل الحاالت المتعلقة بانعدام األهلية 
 والقانون االلتزامات والعقود المغربية.  

  أهلية الراشد: أوال

شمسية كاملة وفق منطوق  سنة 18 يوه ةسن الرشد القانونيالشخص  لوغ باألهلية عند بتكتمل  
بلغ سن الثامنة عشر من العمر يعتبر أهال لمزاولة  فكل شخص ، وعليه، األسرةمن مدونة  209المادة 

أجنبيا، ولو كان القانون الشخصي لألجنبي يعتبره قاصرا في  أوالنشاط التجاري بالمغرب، كان مغربيا 
ما لم يكن هناك عارض من عوارض األهلية ،  من م ت 15سن الثامنة عشر وفق منطوق  المادة 

                                   ه.العت وأالسفه  وأ الجنونك
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 .ناقص األهلية: ثانيا 
غير مميز، أن يمارس العمل التجاري  أوال يجوز لمن لم يتم الثامنة عشر من العمر، مميزا 

ويعتبر  ،سن الرشديبلغ بعد سن التمييز ولم  عند بلوغه األهليةبالمغرب، وعليه، يعتبر الشخص ناقص 
 .في حكم ناقص األهلية السفيه والمعتوه

، كما ينزل منزلة الصغير عشرة سنة شمسية كاملة اثنتي وعليه، فالصغير المميز هو من أتم  
  األسرة.من مدونة  214و 213 ناقص األهلية السفيه والمعتوه وفق المادة أوالمميز 

وال أن يكون  ،بنفسه يالتجار شاطمن في حكمه أن يزاول الن أو لناقص األهليةوال يجوز  
هو الذي يديرها من   القاضي( أواألم  أو)األب  الولي أون نائبه الشرعي إتاجرا، فإذا آلت إليه تجارة ف

وفق منطوق درهم  200.000غير إذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين ما لم تتجاوز قيمة التجارة 
 أو األبمعينا من طرف  أيكان النائب الشرعي هو الوصي ) إذا أما، مدونة االسرةمن  240المادة 

إال بعد الحصول  ،القاصر في التجارة أموالمقدما )معينا من قبل القاضي( فال يجوز أن يستثمر  أو( األم
أن و، األسرةمن مدونة  271المادة منطوق  وفق من القاضي المكلف بشؤون القاصرينخاص  إذنعلى 

من م  14المادة المقدم في السجل التجاري وفق منطوق  أوتثمار المعطى للوصي يتم تسجيل اإلذن باالس
 .ت

عندما يتصرف في  -الصغير المميز والمعتوه والسفيه -األهليةتخضع تصرفات ناقص وبهذا، 
، بحيث، تعد تصرفاته نافدة وصحيحة األسرةمن مدونة  225حكام المادة ألترشيد  أودون إذن  أمواله

وبمصالحه،  باطلة إذا كانت مضرة به أنها أوالصدقات...،  أو له نفعا محضا مثل قبول الهبات تجلب إذا
يتوقف نفادها  بين النفع والضرر في حدود صالحيته األهليةتصرفات ناقص  كانت في مقابل ذلك إذا

ن وفاقد من عمره والمجنو 12وهو الصغير الذي لم يتم عديم األهلية  ، أماعلى إجازة نائبه الشرعي
 . ثرأ أيةباطلة وال تنتج  همافتصرفات من م س، 217العقل وفق المادة 

 

 ناقص األهلية المأذون له بإدارة جزء من أمواله: ثالثا 

 

يتسلم قدرا من المال  من عمره أن الثانية عشر أتمالذي  للصغير المميزالمغربي المشرع  أجاز  
أو  ،إذن من الولي شريطة توفره على  ،الكتساب التجربة والخبرة العملية ،ألجل التصرف فيه وإدارته

 226المادة المميز، وفق ما نصت عليه الصغير  أوالمقدم  أوبناء على طلب الوصي ، بقرار من القاضي
حماية لألغيار  السجل التجاريفي اإلذن باالتجار الممنوح للقاصر  تسجيل إلىباإلضافة  ،س من م

لناقص  من م ت، وعليه، يكون المشرع المغربي قد منح إمكانية  13المادة  األهليةن مع ناقص المتعاملي
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األهلية أن يزاول النشاط التجاري بعد توفره على إذن خاص ومسجل في السجل التجاري، بهدف تمكين 
 . هذا األخير من اكتساب خبرة في مجال المال واألعمال

بهذا، فالتصرفات التي يجريها القاصر المأذون له بالتجارة، والمقيد اإلذن بالتجارة الممنوح له و
كل ، بحيث تعد األسرةمن مدونة  225بالسجل التجاري، تعد صحيحة وال تخضع لمقتضيات المادة 

اجر ويلتزم فيكتسب صفة ت مادامت في حدود اإلذن الممنوح له األهليةكما لو انه كامل  نافذة تصرفاته
من مدونة  226المادة و ، من ق ل ع م 7بمسك الدفاتر المحاسبية، وهو ما يوافق مقتضيات الفصل 

من مدونة التجاري  13األسرة، في حين أن غياب القيد في السجل التجاري المنصوص عليه في المادة 
مقتضيات المنصوص يجعل التصرفات  التجارية لناقص األهلية على الرغم من وجود اإلذن تخضع لل

كانت تجلب نفعها بينا  إذامن مدونة االسرة، حيث إن، تصرفاته تتأرجح بين النفاذ  225عليها في المادة 
متوقفة على جواز نائبه الشرعي، وال يكتسب معها صفة تاجر فيما  أولم تكن كذلك،  إذاباطلة  أوله، 

 ترتبة عن ذلك. التجار وكل اآلثار الم تلاللتزاما عأذن له به، وال يخض
كما يجب التذكير أن القاصر المأذون له بالتجارة، ال يجوز له المشاركة كشريك متضامن لحجم 

وشركة التوصية  ،التضامن المتعلق بشركة 5.96 رقم المخاطر المترتبة عن ذلك وفق منطوق القانون
 .  وشركة المحاصة ،المحدودة والشركة ذات المسؤولية ،وشركة التوصية باألسهم ،البسيطة

 األهلية ترشيد ناقص  :رابعا

 

يطلب من المحكمة  أنبلغ سن السادسة عشر من العمر  إذاالمشرع المغربي لناقص األهلية  أجاز
يطلب من القاضي المكلف بشؤون  أنانس منه الرشد  إذابواسطة نائبه الشرعي  أو ،بصفة شخصية إما

اإلجراءات المنصوص عليها في  كذلكو ،من مدونة األسرة 218المادة منطوق  وفقالقاصرين الترشيد 
 المدنية.من المسطرة  194المادة 

مثله مثل الراشد الذي بلغ سن الرشد عندما يتم  ،ويعتبر القاصر الذي تم ترشيده كامل األهلية
اري في السجل التج األسرةالترشيد المنصوص عليه في مدونة و ،اإلذن باالتجار الممنوح للقاصر سجيلت

األهلية، بحيث تعد التصرفات في اكتمال  اآلثارفالرشد والترشيد ينتجان نفس  هكذا،م ت، و 14المادة وفق 
 المبرمة وفق الشروط السالفة الذكر صحيحة وتنتج كافة آثارها القانونية.

وتجدر اإلشارة أن الفرق بين القاصر المميز المأذون له بممارسة النشاط التجاري والترشيد،  
المأذون له بالتجارة وفق اإلجراءات السالفة الذكر تكون كل تصرفاته صحيحة في حدود اإلذن الممنوح ف

تبث سوء التدبير  إذاوالمقيد في السجل التجاري، كما يحق للقاضي المكلف بشؤون القاصرين إلغاء اإلذن 
تلقائيا من القاضي، في مقابل  أوالمقدم أو النيابة العامة  أوبطلب من  الوصي  إمامن قبل المأذون له، 

بطلب  إمامن طرف المحكمة عند بلوغه سن السادسة عشر من العمر  األهليةالترشيد الذي يمنح لناقص 
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الكاملة، فهو يعتبر  األهليةوإدارتها الكتسابه  أموالهمن نائبه الشرعي، يحق له التصرف في كل  أومنه 
 الحقوق وااللتزامات. تاجر ويخضع لمقتضيات القانون التجار من حيث 

 األهليةانعدام : خامسا

 

 فقدان العقل أو بالجنونإلصابته  أوسنة(  12قل من ألصغر سنه ) إمافي الشخص  األهليةتنعدم   
لألسباب السالفة الذكر يحول دون  األهلية معليه، فانعدامن مدونة األسرة. و 217المادة  وفق منطوق

 224المادة  وفق منطوق تعد باطلة هاالشتغال في التجارة، وكل تصرفات أو أموالهفي الشخص تصرف 
الشخص المصاب بحالة الفقدان العقلي بكيفية متقطعة يعد كامل األهلية خالل ، بينما من مدونة األسرة

حسب ال يعفي من المسؤولية  لإلدراك الفقدان اإلرادي، كما أن الفترات التي يكون في كامل قواه العقلية
 .األسرةمن مدونة  217المادة طوق من

التجارية عن الشخص الرتكابه من األفعال اإلجرامية ما يجعله يفقد أهلية  األهليةكما يمكن أن تسقط 
 وفياإلدالء بشهادة الزور...،  أوالتزوير  أوإصدار شيك بدون رصيد  أو، كالسرقة أموالهالتصرف في 

من مدونة  217فقدان العقل كما تنص على ذلك المادة  أوجنون  أولصغر  األهليةهذه الحاالت ال تنعدم 
 األعمال، بل نتيجة صدور حكم قضائي يحول دون الشخص وأهليته التجارية وتمنعه من مزاولة األسرة

من م  711اإلدارة والتسيير وفق المادة  أعمالمن م ت، وممارسة  716واألنشطة التجارية وفق المادة 
 ت.

 أهلية المرأة المتزوجة :الفقرة الثانية

 
وكل  ،زوجمن ال تمارس التجارة دون الحاجة إلى إذن مغربية كانت أم أجنبية، المرأة المتزوجة 

،  من مدونة 17المادة  على اعتبار أن األمر يعد من النظام العام وفق منطوقباطال  داتفاق مخالف يع
على  األسرةمن مدونة  49على نفس المنحى عندما أقرت من خالل المادة  األسرةوقد سارت مدونة 

استقالل الذمة المالية للزوجة عن الذمة المالية للزوج. ونعتقد أن النصوص التشريع المغربي وخاصة 
من م س أصبحت تتالءم والشريعة اإلسالمية والتي تقر باستقاللية الذمة  49من م ت و  17المواد 

جانب الرجل، دون  إلىالتجارية  األنشطةزواج، وأحقية المرأة متزوجة كانت أم ال في ممارسة المالية لأل
تمييز وال يمكن للزواج أن يحول بين المرأة وحقها في ممارسة النشاط التجاري، مادامت أن الشريعة 

ط، وهو شر أواإلسالمية منحت للمرأة المتزوجة ما للرجل من حرية، للتصرف في أموالها دون قيد 
، 1913غشت  12من القانون  6عكس ما كان ينص عليه القانون التجاري المنسوخ من خالل المادة  
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حيث كان يمنع المرأة المتزوجة من االتجار دون إذن مسبق ممنوح من قبل الزوج، وقد اقتبس المشرع 
، 1942المقتدى في سنة المغربي هذه المادة من القانون الفرنسي، إال أن المشرع الفرنسي قد ألغى هذا 

 .   1996أكتوبر  3حين صدور مدونة التجارة في  إلىبينما ظل المشرع المغرب ينص على ذلك 

  أهلية الشخص األجنبي الفقرة الثالثة: 

 

، من خضوع أهلية  الشخص األجنبي  لقانون أحواله من ق ل ع م 3خالفا لما يقرره الفصل 

المغربي بين األجنبي والمواطن  وىقد س  من م ت 15خالل المادة المشرع المغري من إن ف ،  الشخصية 
فاألجنبي البالغ سن الرشد وفق القانون المغربي يجوز له ممارسة العمل التجاري ، فيما يتعلق بسن الرشد

الذي لم  األجنبيالقاصر  أنفي حين  ،ينص على سن رشد أعلى من ذلك ه الشخصيحتى ولو كان قانون
أن يتجر إال بإذن من رئيس المحكمة التي  من م ت 16له وفق المادة  ال يجوز العمر،  سنة من 18يبلغ 

ولو كان قانون جنسيته يقضي  ، هذا اإلذن في السجل التجاري تسجيلو ،ينوي ممارسة التجارة بدائرتها
املين مع حماية المواطنين المغاربة المتع إلى، وقد عمل المشرع المغربي من خالل هذا النص بأنه راشد

الشخص األجنبي على اعتبار أن سن الرشد تختلف من بلد لبد وال يمكن للمغربي معرفة نظام األحوال 
المغربية، وبهذا،  األسرةالشخصية لكل بلد، بل هو ملزم فقط بمعرفة سن الرشد القانوني الذي تقره مدونة 

لو كان القانون الوطني لهذا األخير سنة و 18يكون األجنبي  أهال لمزاولة النشاط التجاري ببلوغه سن 
كان ينص على سن  إذاينص على سن أعلى من ذلك، وال يمكن لألجنبي أن يحتج بقانونه الشخصي 

 .  سنة في مواجهة المتعاملين معه في المملكة المغربية مغاربة كانوا أم أجانب 18الرشد اكتر من 

 لاالستقالالقيام باألنشطة التجارية على وجه 

 

من  6إضفاء الصفة التجارية ال تقتضي فقط توفر عنصر االعتياد أو االحتراف كما نصت المادة  
على وجه  نشاط تجاريلالممارسة الشخصية لبل أيضا تعني  القانونية، األهليةم ت، والتوفر على 
 االلتزامات،بالحقوق أو  األمرسواء تعلق  ،القائم بهإلى تنصرف آثار العمل  بحيث االستقالل ودون تبعية،

 يةلشخص الذي يمارس نشاطا تجاريا بكل استقاللل علىال يمكن إسباغ الصفة التجارية إال  عليه،و
، كما أن مزاولة النشاط التجاري على وجه االستقالل تقتضي تحمل مخاطر النشاط،  ولحسابه الخاص

ال يعدون تجار وال  ،لتنفيذ التزاماته التجارية ينتدبهم التاجر نالعمال والمستخدمون الذي مما يعني أن
معيار  فقو ،مستقلين ال االستقاللية باعتبارهم تابعين للتاجر إلىيكتسبون الصفة التجارية ألنهم يفتقدون 
  التبعية القانونية الناتجة عن عقد العمل

 ومسير ةالوكال ومديرل والمستخدم امالعكل من  تاجرال يعتبر تاجرا وال يكتسب صفة  عليه،و 
باستثناء الشركاء المتضامنون في شركات التضامن والتوصية وفق القانون المنظم لهذا النوع  ة،الشرك
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، كما يعد تاجر ويكتسب الصفة التجارية الوكيل بالعمولة حسب المواد 5-96رقم  من الشركات القانون
لخاص لفائدة موكله وأن آثار من ن ت، على اعتبار أن هذا األخير يتصرف باسمه ا 430إلى  422

العقد أو التصرف القانوني تأول لحساب موكله، عكس الوكيل التجاري الذي يتصرف باسم الموكل وليس 
باسمه الخاص، ومع ذلك يكتسب الصفة التجارية ألنه يزاول نشاطه دون أن يستأثر غيره بفائض القيمة 

دون أن تكون هناك عالقة التبعية القانونية الذي الناتجة عن عمله كوكيل تجاري الذي يربطه بالموكل و
،  من م ت 404إلى  393التمثيل العضوي الذي يربط المدير بالشركة وفق المواد  أويعرفها عقد العمل 

الحر لألصل التجاري يكتسب صفة تاجر، ويخضع  ركما أن مسير األصل التجاري خالل مدة التسيي
 من م ت. 158 إلى 152عليه المواد لجميع التزامات التجار وفق ما  نصت 

 .تاجرالمنع من مزاولة التجارة واكتساب صفة 

 
من م ت، يعتبر تاجرا كل شخص اعتاد ممارسة نشاط تجاري رغم وقوعه في  11المادة  وفق منطوق

بسبب  إما من ممارسة العمل التجاري ن كل شخص ممنوعإف عليه،و، حالة الحظر أو السقوط أو التنافي
نه يعتبر إاالحتراف ف أوالتنافي وقام بمزاولة نشاط تجاري على سبيل االعتياد  أوالسقوط  أوالحظر 

المنصوص عليها  الزجرية والتأديبية اإلجراءات إلىويخضع لكل االلتزامات التجارية باإلضافة  اتاجر
الفقرة ( أو السقوط) الفقرة الثانيةالحظر )( أو الفقرة األولىفي مهنته األصلية سواء كان في حالة التنافي)

حماية مصالح القصر الخاصة، فإن قواعد الحظر  إلىالرامي  األهلية( أو االحتكار، وخالفا لنظام الثالثة
حماية األغيار والمصالح العامة بإقرار إجراءات متشددة ضد كل شخص  إلىالتنافي تهدف  أوالسقوط  أو

 تجاوزها. 

 الت التنافي  حا: الفقرة األولى

 

يقصد بحالة التنافي عند تواجد الشخص في وضعية قانونية بين نظامين قانونيين يمنعانه من      
لنشاط التجاري القائم على ا ةمزاول األشخاصبعض  منع المشرع المغربي على الجمع بينهما، لذلك،

  والموظفين  ينوالموثق  والعدول  طبوال  كالمحاماةمهنهم األصلية مع  هتعارضل الربح والمضاربة
مهن ال تقوم على تحقيق الربح، فالوظيفة  أنهاعلى اعتبار  وغير ذلك من المهن،  والمهندس الطبوغرافي

ن يؤثر على مهنهم أالعمومية تقوم على تحقيق المصلحة العامة، ومن شأن مزاولة النشاط التجاري 
 التجارية األنشطةمزاولة  من هؤالء منعف صلحة العامة،فيتم ترجيح المصلحة الشخصية على الم األصلية

، حيث اعتبر محكمة  االستئناف بفاس   أن الموظف العمومي األصليةواالقتصادية لتعارضها مع مهنهم 
الذي يمارس أعماال تجارية على وجع االعتياد أو االحتراف رغم وقوعه في المنع القانوني لوظيفته 
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التوجه الذي أخدت به محكمة االستئناف التجاري بمراكش حيث ذهبت ان الموظف ،  وهو   يعتبر تاجرا
العمومي يعتبر تاجرا  كلما اعتاد مزاولة نشاطا تجاريا على سبيل االعتياد واالحتراف رغم وقوعه في 

 . حالة الحظر أو السقوط أو التنافي

 السقوط  حاالت الفقرة الثانية:

 

يقضي بسقوط  قضائيصدور حكم في حالة  ،العمل التجاريفي ممارسة  يسقط حق الشخص  
 ،األمانةتمس بالثقة أو االئتمان مثل جرائم السرقة، خيانة  إجرامية أفعالالقترافه أهليته التجارية 

، وقد سعى المشرع من خالل إقرار مثل هذه العقوبات إلى حماية االذخار والنظام العام النصب...
تبوث ارتكاب كل شخص ذاتي عن  يترتب من م ت، على أنه 745ادة وهكذا نصت الم االقتصادي،

بصفة تعسفية من شأنه أن  عجز مواصلة استغالل بهويتعلق االمر ب التجارية هليةأ سقوطلألفعال التالية 
للمقتضيات القانونية أو العمل على إخفاء كل  وفقا إغفال مسك محاسبةأو   يؤدي إلى التوقف عن الدفع؛

األصول أو جزء منها أو الزيادة في الخصوم  كل اختالس أو إخفاءأو  اسبة أو البعض منها؛وثائق المح
 .تدليسيهبكيفية 

يدها في جميع  تضع أنب من م ت، 747و 746كما أوجب المشرع على المحكمة وفق منطوق المواد  
مسؤول في  كل التجارية عن األهلية مراحل المسطرة من أجل النطق بالحكم، عند االقتضاء، بسقوط

منع نص عليه لأو مهمة تسيير أو إدارة شركة تجارية خالفا ل ممارسة نشاط تجاري ثبت في حقه مقاولة
بثمن أقل من السعر الجاري أو استخدام وسائل مجحفة ألجل الحصول  البيع القيام بشراء قصد القانون؛

ودون مقابل، بالتزامات  الغير، لحساب القيام اجتناب افتتاح المسطرة أو تأخيرها؛ بغية على أموال وذلك
إغفال القيام بتقديم طلب فتح مسطرة التسوية  المقاولة؛ اكتست أهمية كبرى أثناء عقدها باعتبار وضعية

ديون  بأداء القيام عن سوء نية ثالثين يوما من تاريخ التوقف عن الدفع؛ أجل أو التصفية القضائية داخل
 . اآلخرين خالل فترة الريبةدائن على حساب الدائنين 

غير أن ممارسة النشاط التجاري رغم صدور حكم قضائي بسقوط أهليتهم التجارية سواء تعلق األمر  
الصفة التجارية وفق منطوق  يكسبهم للشركاتمسيرين  أوبمزاولة النشاط التجاري كأشخاص ذاتيين 

جارية حماية للمتعاملين معهم وإعماال لمبدأ الت تمن مدونة التجارة، ويخضعون لكل االلتزاما 11المادة 
 األمر الظاهر.
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 اإلذن أوحاالت االحتكار : الفقرة الثالثة         

 

محددة باحتكار نشاط  أوبعض االمتيازات التي يقرها المشرع لمؤسسات معينة  تخص حاالت االحتكار
، بحيث، ال يمكن  ...السكك الحديديةالنقل عبر  وأ ،التبغبيع  وأ  استخراج الفوسفاط في المغربك معين

مزاولة مثل هذه األنشطة التجارية، إال من طرف من له الصفة، بحيث، يمنح القانون حق احتكار هذه 
األنشطة، ويمنع  كل شخص طبيعي أو اعتباري من مزاولة مثل هذه االنشطة لوجود احتكار من طرف 

سبق يمنح من طرف الجهات المختصة كوزارة ترخيص م أويتوقف مزاولتها على إذن  أوجهة معينة 
  ، أو المؤسسات البنكية، فاالعتماد يسلم من قبل بنك المغرب ينالتأمالمالية عندما يتعلق األمر بشركات 

...، مما يجعل ممارسة هذا النوع من األنشطة متوقف على ترخيص مسبق من الجهة  الصيدليات وأ
 المختصة. 

تجارية محظور  أنشطةعندما يمارس  حظرذاتي أو االعتباري في حالة وبناء عليه، يكون الشخص ال
االتجار فيها إما الحتكارها من طرف الدولة، أو من طرف أشخاص يمنحون حق االتجار بمقتضى 

مخالفتها للنظام العام واألخالق الحميدة، بحيث كل من مارس  أواعتمادات خاصة لمزاولة أنشطة تجارية، 
هذه األنشطة التجارية يعتبر في حالة حظر قانوني، إال إن االتجار على الرغم من وجود حظر يكسب 
الصفة التجارية ويخضع الشخص للمقتضيات القانونية الخاصة بالتجار مع إمكانية المتابعة القانونية 

تاجرا كل شخص اعتاد ممارسة نشاط  يعتبر ). من م ت 11، وفق منطوق المادة لوجوده في حالة حظر
 .(تجاري رغم وقوعه في حالة الحظر أو السقوط أو التنافي
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