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 شروط اكتساب الصفة التجارية  
المرتبطة  يرتب جملة من النتائج واآلثار ،المدنية نشطةالتجارية واأل نشطةالتمييز بين األ 
ما يؤثر على القانون الواجب التطبيق، ك ،شخص الذي اكتسب صفة تاجرلبالمركز القانوني لباألساس 

ؤثر على االلتزامات يوالقوانين التي تحكم مالية المقاولة، ونظامها الضريبي، كما  واالختصاص القضائي،
 المنظمة والخضوع للمساطر ،القيد في السجل التجاري أوالتاجر من مسك الحسابات  يخضع لهاالتي 

التاجر بجملة من الحقوق  أوتمتع المقاولة  إلىصعوبات المقاولة، هذا باإلضافة  للوقاية ومعالجة
الحق في تجديد عقود كراء العقارات والمحالت المعدة و ،التجاري األصلوالمكتسبات على مستوى 

العضوي لغرفة  النتماءواوالحق في الحماية من المنافسة غير المشروعة  والمهني، لالستغالل التجاري
 .مجلس المستشارينولالصناعة والتجارة 

وللوقوف عند شروط اكتساب الشخص لصفة تاجر كما حددها المشرع المغربي من خالل من  
االحترافية لألنشطة الواردة في المواد السابقة، باإلضافة  أومن م ت، بالممارسة االعتيادية  7و 6المواد 

االحترافية كشرط  أوتوفر الشخص على األهلية التجارية، فقد ارتأينا أن نقف عند الممارسة االعتياد  إلى
المبحث ( ثم الوقوف عند أهلية ممارسة النشاط التجاري )المبحث األول)أساسي الكتساب صفة تاجر 

 (.الثاني
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 .االحتراف أوممارسة النشاط التجاري على سبيل االعتياد  األول: مبحثال

 

إذا كانت مدونة التجارة المغربية لم تحدد مفهوم التاجر، فقد استعاضت عن ذلك بتضمين الشروط 
باختالف ما  ، كما أن إضفاء صفة تاجر تختلق8و 7و 6الالزمة الكتساب صفة تاجر من خالل المواد 

ممارسة  إلىاعتباري، باإلضافة شخص  أو شخص ذاتيكان النشاط التجاري يمارس من طرف  إذا
 االحتراف.  النشاط التجاري على سبيل االعتياد أو

المتعلق بشركات  96.5من القانون رقم  2اعتبر المشرع المغربي وفق المادة  االعتباري:الشخص  -
من قانون شركات المساهمة، كل  1التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة والمسؤولية المحددة، والمادة 

النظر عن طبيعة النشاط المزاول من قبلها، وهي تكتسب  بغض لالشكالشركات تجارية من حيث 
 تستوفي عندمافتكتسب  ةالصفة التجاري نوية من تاريخ التسجيل بالسجل التجاري، أماالشخصية المع

ل ية القانونية المطلوبة، باستثناء شركة المحاصة، فهي ال تعتبر تجارية من حيث الشكل بشكلالالشركة 
 بحسب طبيعة النشاط الممارس من قبل الشركة. 
 حدد وفق الطبيعة القانونية للشركة، اما شركات أموالفي مقابل ذلك، فإن اكتساب الشركاء صفة تاجر ت

المحدودة،  ةأم شركة أشخاص، حيت إن المساهمين في شركة المساهمة والشريك في شركة ذات المسؤولي
المساهم صفة تاجر ولو قاموا بأعمال اإلدارة  أووهما من شركات األموال ال يكتسب فيهما الشريك 

 مشاركتهم في رأسمال الشركة. أولشركة إال في حدود مساهمته والتسيير، وال يسأل عن ديون ا
في مقابل ذلك، الشركاء في شركات األشخاص وخاصة الشركاء المتضامنين في شركات التضامن 
وشركة التوصية البسيطة يكتسبن صفة تاجر ويسألن عن ديون الشركة بشكل تضامني، عكس الشركاء 

لذين ال يكتسبون صفة تاجر وال يسألون عن ديون الشركة إال الموصون  في شركة التوصية البسيطة ا
في حدود مشاركتهم في رأسمالها وال يساهمن في إدارة الشركة،  كما أن المدير في شركة المحاصة 

 .  1التجارية يعد تاجرا على اعتبار أن شركة المحاصة ليست لها الشخصية المعنوية

لألنشطة التي  االحتراف أوالممارسة االعتياد صفة تاجر بيكتسب الشخص الطبيعي  الذاتي:الشخص  -
يجب وان يمارس النشاط التجاري لحسابه الخاص، وليس ، كما من م ت 8و 7و 6 وادالمعددتها المادة 

من م ت، كما يفترض انه  12باألهلية التجارية وفق المادة الشخص الطبيعي لحساب الغير، وان يتمتع 
  .من م ت 58المادة وفق  ل التجاريتاجر عند تسجيله في السج

 
 

                                                           
المتعلق بشركات التضامن والتوصية البسيطة والتوصية باألسهم والمسؤولية المحدودة وشركة  5.96رقم من القانون  88و 2نظر المواد أ   1

 المحاصة. 
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 ماهية االعتياد واالحتراف : المطلب األول

 

إضفاء صفة تاجر على الشخص الطبيعي مشروط بمزاولته للنشاط التجاري على سبيل االعتياد 
وممارسته للنشاط الجاري لحسابه  األهلية إلىمن م ت، باإلضافة  6االحتراف وفق منطوق المادة  أو

إن المشرع المغربي لم يعمل على تحديد مفهوم االحتراف أو االعتياد  إالالخاص وليس لحساب الغير، 
 وترك ذلك للفقه والقضاء. 

 حترافاال: الفقرة األولى

 

التجاري بطريقة  نشاطمزاولة الل وأساسية توجيه الشخص نشاطه بصفة رئيسية يقصد باالحتراف
، 2األساسي أو بحيث يكون ذلك النشاط هو مورد رزقه الوحيد واالستمرار،منتظمة على وجه الدوام 

كتسب الصفة التجارية وبهذا يكون تكرار العمل على نحو منتظم عنصرا جوهريا في االحتراف، وت
أن بعض الفقه اعتبر أن  ، كما8 أو 7 أو 6د واالتجارية التي وردت في الم أي من األنشطة فااحترب

وعمال  لياتتتوفر على آ االحتراف يرتبط أساسا بمزاولة النشاط التجاري في شكل منظم في مقاولة
ومقر لمزاولة النشاط التجاري وأصل تجاري وزبناء، في مقابل مزاولة النشاط التجاري بشكل عرضي 

 الحديث عن احتراف النشاط التجاري.  موسمي بدون أن تتوفر نية احتراف النشاط التجاري ال يمكن  وأ

 االعتياد: الفقرة الثانية

 

و بحيث يكون االعتياد في المجال التجاري ه ،صحيحاالحتراف يشمل االعتياد والعكس غير 
بحيث يشكل النشاط  ما، نشاط التجاريلمزاولة  وغير رئيسية الشخص نشاطه بصفة ثانوية تكريس

مارسه بصفة متكررة أو متقطعة فإنه  فإذا، أساسياللعيش وليس  إضافياموردا التجاري بالنسبة للشخص 
عيش واالرتزاق، فاالعتياد وفق هذا التوجه في ال أساسيةال يكرس له كل الجهد وال يعتمد عليه بصفة 

 االنتظام واالستمرارية مستوى إلىالفقهي يقوم على عنصر تكرار النشاط التجاري دون أن يصل 
  .التجاري باعتبارهما أهم محددات احتراف العمل 

يتحدد بمدى مزاولة الشخص  ، من م ت 6وعليه، فاالعتياد المكسب لصفة تاجر كما اوردته المادة 
خطوة األولى في ال عدالتجاري ي نشاطتكرار الوالطبيعي للنشاط التجاري بشكل متكرر غير منتظم، 

صفة الشخص الذاتي كتسب ليمن التكرار  تينيكون بالعدد والمرات الكافي أنيجب ، كما طريق االحتراف
على  يضالقفيه للسلطة التقديرية لتحديد درجة االعتياد المكسب لصفة التجارية يرجع  إال أن ر،جات
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محكمة النقض)عندما  ةمراقبل ال يخضعالقضاء  أنبحيث  ،يتعلق بالواقع وليس بالقانون األمر أناعتبار 
 ةالموجب او التكرار بمسألة واقع( وترجع له السلطة التقديرية في تحديد درجة االعتياد األمر يتعلق

االعتياد عن االحتراف  معايير لتحديد وتمييز ، وقد درج القضاء على وضعالكتساب الصفة التجارية
مرة، قيام الشخص بنشاط تجاري في فترات متقاربة، وبكيفية مستكالصفة التجارية  ضفاءإبهدف 

، ولما كان األصل في واستثماره مبالغ ضخمة في التجارة، التفرغ للتجارة واالستعانة باالئتمان...
وجب على من يدعي الشخص انه غير تاجر ومن يدعي خالف األصل يجب أن يقيم الدليل على ذلك، 

لنشاط بصورة وانه  يمارس هذا ا  8أو  7أو  6صفة تاجر أن يثبت قيامه بنشاط تجاري وفق  المواد 
، كما بكافة طرق اإلثبات يثبت ذلك، وله أن فاالحترا أومستمرة ومنتظمة ومتكررة على وجه االعتياد 

يمكن على ممارسة النشاط التجاري و قرينة بسيطة ان فقطالسجل التجاري يعتبر الشطب من أوالقيد  أن
الممارسة االعتيادية أو ، بحيث  تظل من م.ت 58و 51واد الموف منطوق  ذلك إثبات ما يخالف

 االحترافية لألنشطة التجارية هي المحدد بغض النظر عن القيد في السجل من عدمه.
مارسة الشخصية لألنشطة التجارية الواردة في المواد السادسة بالم يلم يكتف وهكذا، فالمشرع المغربي

ية بحيث جعل منهما عنصرا حاسما في االحترافة االعتيادية أو الممارسب ، بل ربطهاوالسابعة والثامنة
إسباغ وإضفاء الصفة التجارية على الشخص الطبيعي، ويكون بذلك عمل على إسباغ وإضفاء الصفة 

عهد قريب مستثناه من امتيازات  إلىالتجارية على مجموعة من القطاعات التجارية والحرفية كانت 
ي تجديد عقود الكراء التجاري والمهني وفق التجار، كاالستفادة من اكتساب األصل التجاري والحق ف

المتعلق بكراء العقارات أو المحالت المخصصة لالستعمال التجاري أو الصناعي  49.16القانون رقم  
 . الحرفي أو

 الظاهر واالحتراف المستتر أواالحتراف العلني  :المطلب الثاني

 

النشطة ا أو نشاطرئيسي نحو الالتركيز الشخص نشاطه  كما مر بنا هو االحترافإذا كان 
التجارية بشكل  باألنشطةالقيام االمر عيش أو رزق، فيقتضي لل امصدر منها يجعل ،بحيث ة،التجاري

، يعني ممارسة النشاط التجاري بشكل غير مكشوف أو االحتراف السري، في حين ان منتظم ومستمر
 أنشطةتهرب من بعض القوانين الخاصة التي تمنعهم من مزاولة لبعض األشخاص ل إليهيلجأ ف بالوساطة،

المنظم للوظيفة العمومية  ظهيرين وفق الوالموظف تتنافى مع نشاطهم األصلي كالمحامين واألطباءتجارية 
وخضوعهم لكافة اآلثار  ،الصفة التجارية إلضفاء، بحيث يعتبر االحتراف السري سببا كافيا 1958

عن اكتساب صفة تاجر، كخضوعهم للقانون التجاري فما يتعلق بالتقادم أو التضامن أو  المترتبةالقانونية 
 األمربهدف حماية المتعاملين معهم وفق مبدأ  نظام الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة...، وذلك،

ق  المادة قد نظم المشرع المغربي االحتراف السري وفق منطوو ،الظاهر المعتمد في المعامالت التجارية
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رغم وقوعه في  اتجاري ايعتبر تاجرا كل شخص اعتاد ممارسة نشاط:“ من م ت والتي تنص على  11
 .“حالة الحظر أو السقوط أو التنافي

 .حاالت التنافي: الفقرة األولى 

تعني حالة التنافي، تواجد الشخص في وضعية قانونية بين نظامين قانونيين يمنعانه من الجمع   
 لنشاط التجاري القائم على الربح والمضاربةا ةمزاول األشخاصمنع القانون على بعض بينهما، بحيث ي

 والمهندس الطبوغرافي  والموظفين  ينوالموثق  والعدول  طبوال كالمحاماةمهنهم األصلية مع  هتعارضل

مهن ال تقوم على تحقيق الربح، فالوظيفة العمومية تقوم على تحقيق المصلحة  أنهاعلى اعتبار  ...،
فيتم ترجيح المصلحة الشخصية  األصليةن يؤثر على مهنهم أالعامة، ومن شأن مزاولة النشاط التجاري 

  واالقتصادية.  التجارية شطةاألنمزاولة  من على المصلحة العامة، لذلك منع على هؤالء

 السقوط حاالت  :الفقرة الثانية

يقضي بسقوط  قضائي صدور حكم في ممارسة العمل التجاري في حالة  يسقط حق الشخص 
 النصب.. ،األمانةتمس بالثقة أو االئتمان مثل جرائم السرقة، خيانة  إجرامية أفعالالقترافه أهليته التجارية 

 خالل إقرار مثل هذه العقوبات إلى حماية االدخار والنظام العام االقتصادي،، وقد سعى المشرع من 

اإلدارة الشخص من التجارية منع  األهلية عن سقوط يترتب من م ت على أنه 745وعليه، نصت المادة 
مباشرة، لكل مقاولة تجارية أو حرفية ولكل  غير أو التدبير أو التسيير أو المراقبة، بصفة مباشرة أو

ملزمة وفق منطوق المادة  المحكمةف ن، أما بالنسبة لألشخاص الطبيعيياقتصادي شركة تجارية ذات نشاط
 يدها في جميع مراحل المسطرة من أجل النطق بالحكم، عند االقتضاء، بسقوط تضع أنب من م ت، 746

 لتالية:ا التجارية عن كل شخص طبيعي تاجر أو عن كل حرفي ثبت في حقه أحد األفعال األهلية

 ،بصفة تعسفية من شأنه أن يؤدي إلى التوقف عن الدفع عجز مواصلة استغالل به1 - 

للمقتضيات القانونية أو العمل على إخفاء كل وثائق المحاسبة أو البعض  وفقا إغفال مسك محاسبة 2 -
 ،منها

 تدليسيه األصول أو جزء منها أو الزيادة في الخصوم بكيفية  كل اختالس أو إخفاء - 3

التجارية رغم صدور حكم قضائي بسقوط األهلية التجارية سواء  نشطةغير أن ممارسة األشخاص لأل 
 11يكسبهم الصفة التجارية وفق المادة  مسيري الشركات أومعنويين  أوتعلق األمر بأشخاص طبيعيين 

 معهم وإعماال لمبدأ األمرتعاملين التجارية حماية للم تمن مدونة التجارة، ويخضعون لكل االلتزاما
 .  الظاهر
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  حاالت الحظر :الفقرة الثالثة  

تجارية محظور االتجار  أنشطةعندما يمارس  حظريكون الشخص الذاتي أو االعتباري في حالة      
فيها، إما الحتكارها من طرف الدولة أو من طرف أشخاص يتوفرون على رخص خاصة لمزاولة أنشطة 

مخالفة للنظام العام واألخالق الحميدة، بحيث كل  أنشطةالقيام ب أو ... الخدمات البنكية وأ كالتأمينتجارية 
من مارس هذه األنشطة التجارية يعتبر في حالة حظر قانوني، غير إن االتجار على الرغم من وجود 

متابعة حظر يكسب الصفة التجارية ويخضع الشخص للمقتضيات القانونية الخاصة بالتجار، مع إمكانية ال
)يعتبر تاجرا كل شخص اعتاد . من م ت 11القانونية لوجوده في حالة حظر، وفق ما نصت عليه المادة 

 ممارسة نشاط تجاري رغم وقوعه في حالة الحظر أو السقوط أو التنافي(

 .االحتراف وتعدد المهن: المطلب الثالث

من م ت ال  6وفق منطوق المادة اكتساب الصفة التجارية بالممارسة االعتيادية أو االحترافية 
 ةالفقر (بالتاجر الصغير أو الكبير طكما ال يرتب) األولى ةالفقر (يقتصر على ممارسة مهنة أوعده مهنة

  ) الفقرة الثالثةكما ال يرتبط بمزاولة الدولة لألنشطة التجارية( )الثانية 

 تعدد المهن : األولىالفقرة 
الطبيب األصلية، كجانب المهنة  إلىعندما يمارس الشخص مجموعة من المهن من بينها التجارة 

، ففي مثل هذه الحاالت يتوقف اكتساب الصفة او غير ذلك المزارع أوالمهندس  أو األدويةالذي يقوم ببيع 
 األولىي الحالة فف ،التجارية على ممارسة العمل التجاري بشكل مستقل وقائم الذات وليست بشكل تبعي

 صفةالشخص  يكتسب  تبعي(، الالرئيسي( والحالة الثانية)العمل ال)العمل تاجر صفةالشخص  يكتسب
إعمال وذلك بحالة التبعية  أمامكون يالتجاري، وإنما  نشاطوال يخضع لآلثار القانونية المتعلقة بال تاجر

  في الوصف القانوني والحكم. ألصلاقاعدة الفرع يتبع 

االحترافية  أوتكون الممارسة االعتيادية  أنيشترط لكي يكتسب الشخص الصفة التجارية،  عليه،و
من  8 المادة المماثلة وفق منطوق أو7أو  6 دوافي الم درجةالم األنشطةلنشاط تجاري رئيسي من بين 

والعمل  صل،األبعيا لنشاط مدني، كأن يكون العمل المدني هو ت أووليس نشاطا تجاريا ثانويا م ت، 
ثانوي كالطبيب الذي يقوم ببيع األدوية للمرضى، فهو ال يكتسب صفة تاجر والعمل التجاري التجاري 

 الذي يزاوله بشكل ثانوي يعد عمال مدنيا بالتبعية ويخضع لمقتضيات القانون المدني.
نشاط ثانوي، ففي هذه  إلىنشاط رئيسي، والعمل المدني  إلىغير أن تحول النشاط التجاري  

القاعدة السالفة الذكر) قاعدة التبعية(، بل يكتسب الشخص صفة تاجر كالمزارع  أعمالالحالة ال يمكن 
بيعها في السوق الداخلية، فهنا  أوالذي يقوم بتجميع المحاصيل الزراعية من المزارعين ويقوم بتصديرها 

ث إن، العمل التجاري صار هو العمل الرئيسي يكون العمل التجاري قد طغى على العمل المدني، حي
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السلطة   إلىتجاري  يرجع  إلىوالعمل المدني ثانوي، وعليه، فتحديد مدى تحول النشاط من مدني 
التقديرية للقضاء في تحديد ذلك، وهو في ذلك غير مراقب من طرف محكمة النقض مادام األمر يتعلق 

 بوقائع وليس بالقانون. 

 والمقاول الذاتي االحتراف والتاجر الصغير :الفقرة الثانية

 

، كما ميزت بعض بين التاجر الصغير والكبيرمن خالل مدون التجارة  المشرع المغربية ميزيلم 
دون تمييز أو تخصيص وفق  واخضع الجميع للمقتضيات التي جاء بها القانون التجاريالتشريعات، 

الشروط التي مرت بنا، وخاصة تلك المتعلقة بالممارسة االعتيادية أو االحترافية لألنشطة التي عددها 
 أو، سواء كانت مزاولة هذه األنشطة من طرف تاجر كبير أو صغير، 8و 7و   6المشرع في المواد 

 . تتلك المتعلقة بااللتزاما
ونعتقد أن المشرع المغربي كان عليه أن يميز بين التاجر الصغير والكبير، ليس على مستوى  

خضوعهما من عدمه لمقتضيات مدونة التجارة، بل كان عليه التأكيد على مستوى القواعد اآلمرة لتمييز 
اد المغربي بين التاجر الكبير والصغير، فاألجدر في نظرنا تخصيص قواعد خاصة تتوافق وبنية االقتص

والتجار الصغار، كإضفاء الصفة التجارية على التاجر الصغير وفق معايير تختلف عن تلك التي يخضع 
لها التاجر الكبير تراعي خصوصية التجار الصغار، دون أن تقصيهم من االمتيازات التي يتوفر عليها 

ة على سبيل االعتياد أو باقي التجار، خاصة أن هناك فئة من التجار الصغار تزاول أنشطة تجاري
االحتراف، لكنها ال تتوفر على إمكانيات االستقرار فيصعب إخضاعها لمقتضيات القانون التجاري التي 
يلتزم بها التاجر الكبير  شخص ذاتي أو شخص اعتباري، ال على مستوى الحقوق والواجبات، مما يشكل 

، وهو ما تداركه المشرع  ع من جهة أخرىعائقا أمما تطور هذه  الفئة من التجار من جهة والمجتم
من  1المغربي من خالل إصداره لقانون خاص بالمقاول الذاتي، كما تم تعريفه من خالل المادة 

صناعيا  أوبأن المقاول الذاتي هو كل شخص ذاتي يزاول بصفة فردية نشاطا تجاريا   114.13القانون،
 األولىاوز مبلغ المعامالت السنوية بالنسبة للفئة يقوم بتقديم خدمات، على أن ال يتج أوحرفيا  أو

، كما خص المشرع هذا األخير بجملة من  درهم بالنسبة لمقدمي الخدمات 200.00 أودرهم  500.000
االمتيازات استثناء من القواعد اآلمرة  وااللتزامات التي تقع على التجار المنصوص عليه في مدونة 

اإلعفاء من القيد بالسجل التجاري، ومسك الدفاتر المحاسبية، ونضام التجارة، وخاصة تلك المتعلقة ب
ضريبي، ونظام للتغطية االجتماعية والصحية خاص بالمقاول الذاتي، بهدف لتشجيع هذه الفئة من التجار 

المتعلق بالمقاول الذاتي،  114.13من القانون رقم  2كمحاولة إلدماجها في االقتصاد الوطني) انظر المادة 
من نظام المقاول  اا عمل المشرع المغربي على اصدار الئحة تهم مجموعة من المهن التي استثناهكم
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المهن المستثناة من  لالئحةالمحدد و 2015/04/10صادر في  263-15-2المرسوم رقم الذاتي وفق  
     . من نظام المقاول الذاتي االستفادة

للنشاط ...( البلديات أوالدولة )االعتبارية العامة  واألشخاصاالحتراف ومزاولة الدولة  لثة:الثاالفقرة 
  التجاري

 

التجارية على األشخاص الطبيعيين، واألشخاص المعنويين فقط، بل  األنشطةال تقتصر مزاولة 
تجارية للحصول على موارد  أنشطةقد تشمل أيضا الدولة واألشخاص االعتبارية العامة، والتي تزاول 

بهدف تمويل مشاريعها، إال أن ممارسة الدولة واألشخاص المعنوية العامة تثير عدة إشكاالت، تهم طبيعة 
ومدى اكتساب الدولة لصفة تاجر من خالل مزاولتها لألنشطة التجارية، فقد كان الرأي  األعمالهذه 

عتبارية األخرى ال تكتسب صفة تاجر، على اعتبار السائد في الفقه والقضاء أن الدولة واألشخاص اال
تحقيق  إلىأن تدخلها في المجال التجاري ال يقوم على المضاربة وتحقيق الربح بل تهدف من خالل ذلك 

مصلحة عامة، إال أن، هذا التوجه عرف نكوصا حينما أصبحت الدولة ال تقتحم المجال التجاري بشكل 
ر، بل أضحت اليوم تتواجد في السوق ليس بصفتها دولة صاحبة مباشر عن طريق االستثمار المباش

سلطة وسيادة، بل عن طريق مؤسسات عامة يتم إنشاؤها لهذا الغرض تتمتع بالشخصية المعنوية مستقلة 
عن شخصية الدولة، ينحصر دورها في ممارسة النشاط التجاري بهدف تحقيق الربح كباقي الشركات 

والمشروعات العامة  األنشطةلحديث أضحى يضفي الصفة التجارية على كل ، وهكذا، فالفقه ا التجارية
 التجارية متى استجمعت مقومات العمل التجاري.      األنشطةمتى أمكن أدرجها ضمن 

جاءت  أنهات، نجد  م.من  8و  7و 6المواد  إلى مقتضيات مدون التجارة من خاللبالرجوع و
على سبيل المواد السالفة الذكر التي عددتها  األنشطةمارس  عن كل منتاجر صفة  أسبغتعامة، حينما 

من المادة  18التي تم تعدادها في الفقرة  األنشطةالتي تماثلها، ومن بين  األنشطة أواالحتراف  أواالعتياد 
، كما أن شركات المساهمةنظم لوالم 17-95 رقم للقانون ةخاضع أضحتالبريد والمواصالت والذي  6

التسجيل قيد بالالتجارة  أو ةالصناع العامة عندما تمتهن لمؤسسات المغربيةم. ت ألزمت ا من 37المادة 
  . في السجل التجاري

االعتبارية  األشخاص أوتخضع األعمال واألنشطة التجارية المزاولة من طرف الدولة وعليه، 
مال الشركات  رأسهمة في للقانون التجاري عندما تمارس هذه األنشطة التجارية عن طريق المسا ،العامة

 أشكالتتخذ المقاوالت العمومية شكال من  عندما أو ،المؤسسات التي تمتع بالشخصية المعنوية أو
من  2والمادة  17-95من القانون رقم  1 ،ماعدا شركة المحاصة حسب ما نصت عليه المواد ،الشركات
 .5-96القانون 
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تاجر، باعتبارها ممارسة الدولة والمؤسسات العمومية لألنشطة التجارية يكسبها صفة وهكذا، ف 
األعمال المزاولة  أوت األنشطة توفر من أشخاص القانون الخاص وليست من أشخاص القانون العام، إذا

ة تم تأسيسها وفق قانون الشركات فهي تكتسب الصفة التجاري أو ،وتحقيق الربح  عنصر المضاربة على
مع بعض  ،من طرف القانون التجاري ضمن األشخاص المخاطبينيجعلها من حيث الشكل، مما 

عدم خضوعها لمسطرة الوقاية والمعالجة من صعوبة المقاولة ك،  خصوصياتهااالستثناءات التي فرضتها 
نظام المحاسبة  إلىلنظام المحاسبة التجارية وإنما  أوالمنصوص عليه في الكتاب الخامس من م ت، 

وما  19بمسك الدفاتر المحاسبية والمحافظة على المراسالت وفق المادة  ملزمةفي المقابل فهي العامة، 
يلزم “ذلك بصريح العبارة  ت والتي نصت على من م 37بالقيد في السجل التجاري وفق المادة يليها، و

مغاربة كانوا أو أجانب، الذين يزاولون  ،عتباريينواالذاتيين بالتسجيل في السجل التجاري األشخاص ال
  ."نشاطا تجاريا في تراب المملكة

  ويلزم بالتسجيل عالوة على ذلك:

 -1 كل فرع أو وكالة لكل مقاولة مغربية أو أجنبية؛  

  -2 تجارية أو وكالة تجارية لدول أو لجماعات أو لمؤسسات عامة أجنبية؛ ممثليهكل  

  -3 ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب قوانينها إلى المؤسسات العامة المغربية
  ؛التسجيل في السجل التجاري

 -4 اقتصادي كل مجموعة ذات نفع“ 

كم تختص المحاكم التجارية في البث في المنازعات الناشئة عن أعمالها وعقودها في الدعاوى التي يكون 
 أوللمحاكم التجارية  المحدث 53.95قانونالفيها االختصاص الحصري للمحاكم التجارية وفق منطوق 

 عندما يتفق األطراف على إسناد االختصاص إليها.  
  

 
 السابعة المحاضرة 

 بالتوفيق 


