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 تاجر وحقوقهلل االلتزامات المهنية
 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 )
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 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

 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
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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 

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 

 التجاريقيام وتأسيس األصل : الفقرة الثالثة

 

التجاري باعتباره ماال معنويا منقوال، يتألف من مجموعة من العناصر المادية والمعنوية،  األصل
بتوفر مجموعة من العناصر المشكلة له والتي يجب أن تضم وجوبا كل  إالوالذي ال يمكن أن يتأسس 

وان يكون النشاط (، )أوالمن م ت  80من عنصري السمعة التجارية، والزبائن وفق منطوق المادة 
 (. ثانياالممارس تجاريا )

 تأسيس وتكوين األصل التجاري  :أوال

والتي  ،يكون األصل التجاري وحدة قانونية مستقلة عن العناصر المادية والمعنوية التي يتألف منها
آخر وفق ما تفرضه طبيعة النشاط التجاري شرنا إلى ذلك من أصل تجاري إلى أتختلف كما سبق وأن 

سمعة الو« la clientèle » زبناء ال كل منيشتمل األصل التجاري وجوبا وأو الصناعي المزاول، 
فقيام األصل  ،، وعليه العناصر األخرى المادية والمعنوية إلىباإلضافة   » achalandage’l  «تجارية

الزبناء والسمعة التجارية، بصرف النظر  يوجود عنصريتوقف وجوبا على  يةقانون مؤسسةالتجاري ك
يعني بمفهوم المخالفة أن غياب هذه العناصر يندثر معها  ، وهذاعن تواجد باقي العناصر األخرى أم ال

التجاري  األصلاألصل التجاري، كما في حالة التوقف عن مزاولة النشاط التجاري لمدة طويلة مما يفقد 
والسمعة التجارية، كما ان تسجيل األصل التجاري بالسجل التجاري يعتبر فقط  أهم عنصر وهما الزبناء

 قرينة على تأسيس هذا االخير. 
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 مزاولة نشاط تجاري على سبيل االعتياد أو االحتراف ارتباط األصل التجاري ب :ثانيا

 

التجارية التي على مزاولة أحد األنشطة بالضرورة قيام األصل التجاري كمنظومة قانونية يتوقف      
على اعتبار أن األصل التجاري قائم على حماية الزبناء والسمعة  ،من م ت 8و  7و 6نصت عليها المواد 
ممارسة التجاري على  األصلقيام ، بحيث يرتبط 80 منطوق المادة وفق منطوق التجارية باألساس

من  79، ووفق ذلك ال يمكن تصور قيام أصل تجاري بالمفهوم الذي نصت عليه المادة تجاريال النشاط
 ،تجاري أصلشكل ال ت كالزراعة المهن ذات الطابع المدني، فتجاريالمزاول غير   نشاطالإذا كان م ت، 

لمهن الحرة كالطب أو الزبناء، كذلك بالنسبة ل حتى ولو كانت تقوم على عنصر االتصال بالعمالء
استبعاد  نيترتب عزبناء، وهكذا، المحاماة والمحاسبة بالرغم من أنها تقوم على عنصر االتصال بالو

، باستثناء بعض التجاري عليها األصلالمهن الحرة من نطاق األعمال التجارية أنه يمتنع تطبيق أحكام 
يجب أن يكون ما المهن كالصيدلة والتي يكتسب معها الصيدلي األصل التجاري، والمدارس الخاصة، ك

تعدد أصول المقاولة التجارية بتعدد األنشطة التجاري، كما قد ت األصلالكتساب مشروعا المزاول  النشاط 
 يؤسس ألصل تجاري التجارية سواء كانت األنشطة التجارية المزاولة في مكان واحد أو متفرقة

تفرع األصل التجاري الواحد إلى عدة فروع مع مزاولة نفس و  ى،التجارية الكبراو المراكز الفضاءات ك
  محطات البنزين.على ذلك مثال كالنشاط التجاري 

 طبيعة وعناصر األصل التجاري
 

التكييف القانوني لألصل  أوالتجاري يستوجب الوقوف عند طبيعته  األصلإن الحديث عن 
 (.الفقرة الثانية)التجاري  لالمشكلة لألص(، ثم للعناصر الفقرة األولىالتجاري )

 الطبيعة القانونية لألصل التجاري :الفقرة األولى

 

مجموعة اقتصادية مستقلة تتألف من عناصر معنوية  أوالتجاري وحدة قانونية  األصلكان  إذا
التجاري كوحدة، فإن الفقه اختلف في تكييف الطبيعة القانونية  األصلومادية تتمتع باستقاللية قانونية عن 

لطبيعة ل هالتجاري من أحكام، لذلك انقسم الفقه في تكييف صلما يتميز به األل ذلك مردو صل التجاريلأل
ونظرية المجموعة  )أوال(، نظرية الذمة المالية المستقلة إلى ثالثة مذاهب التجاري صلالقانونية لأل

 )ثالثا(.ثم نظرية الملكية المعنوية  )ثانيا(،الواقعية لألموال 
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  نظرية الذمة المالية المستقلة : أوال

 

 ،له حقوق وعليه التزامات ،التجاري ذمة مالية مستقلة عن ذمة التاجرصل هذه النظرية األعتبر ت
  .وهي نظرية ألمانية ومستقلة عن بقية حقوق والتزامات التاجر ومترتبة عنه التجاري صلمتعلقة باأل

التجاري )كدين  صلوال عالقة له باأل ،مقتضى هذه النظرية أن الدائن بدين شخصي للمدينو
التجاري  صلاأل اينفرد دائنو عليه،و .التجاري صلالطبيب أو المحامي( ال يستطيع التنفيذ به على األ

التجاري وحدة قانونية مستقلة  صلبالتنفيذ عليه دون مزاحمة الدائنين اآلخرين للتاجر، فيصبح بذلك األ
، فاألصل التجاري وفق هذه النظرية مؤسسة اقتصادية تتوفر على ذمة مالية مستقلة عن شخص التاجر

األصل التجاري، ويحق لهم وحدهم عن ذمة مالكه، وأن األصل التجاري يعد الضمان العام بالنسبة لدائني 
   .للتاجرالحجز على أموال األصل التجاري دون الدائنين العاديين 

الذمة المالية وعدم امكانية  وفق المبدأ الفقهي الذي يسلم بوحدة ال محل لألخذ بهذه النظريةو
 م،.ع.ل.قمن   1242و 1241 ولالفصالمغربي من خالل  المشرع تبناهوهو الموقف الذي  ،تهاتجزئ

أموال المدين ضمان عام لدائنيه، ويوزع ثمنها عليهم بنسبة دين كل واحد منهم ما لم توجد  بحيث، يعتبر
من  1242وفق منطوق الفصل  االمتياز والرهن والحبسحق المتمثلة في و بينهم أسباب قانونية لألولوية

  .ينص عليه القانون األلمانيعكس ما هذا ، وق ل ع م

 لألموال   الواقعيةنظرية المجموع : ثانيا

 
على عكس نظرية التخصيص التي تبنت  التي اسس لها الفقه الفرنسي، يرى أنصار هذه النظرية

مفهوم اعتمد على الذمة المستقلة أو الوحدة القانونية المستقلة لألصل التجاري، فنظرية المجموعة الواقعية 
 وإنما هو وحدة عناصر فعلية ا،وحقوقه امستقلة بديونهالتجاري ليس وحدة قانونية صل أن األاعتبرت 

ووفق هذا المعنى الذي تبنته نظرية المجموعة الواقعية، ، ومتعاونة بهدف تحقيق غرض مشترك واقعيةو
بقصد  مادية ومعنوية عدة عناصر فإن االصل التجاري بالنسبة ألصحاب هذه النظرية يقوم على تجميع 

مستقلة عن  لألصل التجاري ذمة مالية قيام دون أن يترتب على ذلك ،تجاري نشاط استغاللاو مباشرة 
التجاري  صلالتنازل عن األووفق ذلك، ف عن مالك األصل التجاري. ذمة مالكه أو وجود قانوني مستقل

 ،نشاط التجاريال وأالتجاري  صلال يترتب عليه التنازل عن الحقوق وااللتزامات الشخصية المتعلقة باأل
 صلالمشكلة لأل لعناصراوحدة  علىأنصار هذا الرأي ، كم يؤكد ق على ذلك صراحةاتفالاتم إذا  إال

، يجوز ان له عناصر المكونةالجود مال منقول ذو طبيعة خاصة مستقلة عن طبيعة على وو، التجاري
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قي يكون محال لتصرفات قانونية كالبيع والرهن والكراء او غير ذلك من التصرفات، بمعزل عن با
 . العناصر المادية والمعنوية المشكلة لألصل التجاري

ألن  ،حيث اعتبر بعض الفقه ان هذه النظرية لم تأتي بجديد ولم تسلم هذه النظرية من انتقادات،
الواقعية ليس له معنى محدد، وان المطلوب هو تحديد  ةكال من التعبيرين المجموعة القانونية والمجموع

   .قائمالطبيعة القانونية وليس تقرير ما هو 

  نظرية الملكية المعنوية ثالثا:

 

خالفا للنظريات السابقة والتي حاولت تحديد الطبيعة القانونية االصل التجاري على عنصر الذمة 
 نظرية الذمة المالية لألصل التجاري عن الذمة المالية لمالك االصل التجاري، فإن ةالمالية، ومدى استقاللي

مختلفة  التجاري باعتبار وحدة مستقلة، وبين صلضرورة التفرقة بين األ قامت على الملكية المعنوية
ليس إال حق ملكية معنوية  االصل التجاري وأن حق التاجر على العناصر المادية والمعنوية المشكلة له، 

تميز حق مالك االصل وي ،مثله في ذلك مثل حقوق الملكية الصناعية والفنية ،يرد على أشياء غير مادية
، وعليه، فمضمون هذا التجاري صلألالمشكلة لر ناصعال فيعن حقه  التجاري باعتباره ملكية معنوية

ج في مواجهة الغير وتحميه دعوى المنافسة الحق يخول لصاحبه حق االستئثار واالستغالل واالحتجا
 .  غير المشروعة

واالحتجاج به على الكافة،  ،التجاري باألصل داالنفرامقتضى هذه النظرية أن يكون للتاجر حق 
يرجح الفقه هذه النظرية لنجاحها و ،الملكية المعنويةب وتسمى ،وتحميه دعوى المنافسة غير المشروعة

 .التجاريصل لطبيعة األ منطقيفي إيجاد تفسير 
ويظهر من خالل هذا السرد لمجمل النظريات التي حاولت تحديد طبيعة االصل التجاري، انها 
تباينت في تحديد طبيعة االصل التجاري، وفق المنطلق الذي اعتمدته كل نظرية سواء تعلق االمر بتقديم 

يف قانوني لطبيعة االصل التجاري االصل التجاري على انه وحدة مستقلة بذاتها، او البحث عن تصن
ن الرأي الراجح في نظرنا وهو والذي تبنته قانونية كالملكية المعنوية، إال أيستجيب لبعض االنظمة ال

مجمل التشريعات الحديثة يؤسس ألصل تجاري، ال كوحدة مستقلة لها شخصية معنوية مستقلة عن الذمة 
وعة قانونية تتشكل من مجموعة من العناصر المادية المالية للتاجر، بل ان االصل التجاري هو مجم

والمعنوية مخصصة لنشاط تجاري او مهني او صناعي معين، دون ان يكون له ذمة مالية مستقلة عن 
الذمة  المالية لمالك االصل التجاري، وهو مرتبط باألساس باعتبار ماال معنويا منقوال باستغالله 

 او االستثمار يعني زوال   االصل التجاري .  واستثماره، فالتوقف عن االستغالل 
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 عناصر األصل التجاري : الفقرة الثانية

 
تختلف يتألف األصل التجاري باعتباره ماال منقوال معنويا من عناصر مادية، وأخرى معنوية، 

وفق األصل التجاري والذي يشكل وحدة مستقلة، اال ان  بتنوع النشاط التجاري او الحرفي او الصناعي
ويشمل أيضا كل األموال  م ت، وجوبا من زبناء وسمعة تجاريةمن م ت،  يتألف  80منطوق المادة 

واألثاث  ،والحق في الكراء ،والشعار ،كاالسم التجاري ،األخرى الضرورية الستغالل األصل التجاري
مات الصنع والرخص وعال، اآلليات والبضائع والمعدات واألدوات وبراءات االختراع أو ،التجاري
والخدمة والرسوم والنماذج الصناعية، وبصفة عامة كل حقوق الملكية الصناعية أو األدبية أو  ،والتجارة

لتجاري، وهي مجتمعة تكون وحدة قانونية مستقلة عن العناصر المادية والمعنوية االفنية الملحقة باألصل 
وفق ما تفرضه طبيعة  ،خرتجاري آل ومن نشاط ،خرآلالتي يتألف منها والتي تختلف من أصل تجاري 

المزاول، فقد يتوفر األصل التجاري على بعض العناصر الحرفي  أوالنشاط التجاري أو الصناعي 
 وقد يتوفر على كل هذه العناصر. ، فقط( أوال)أو المادية  (ثانيا) المعنوية

 التجاري لألصلالمادية  العناصرأوال: 

 
(، وهي ب(، والتجهيزات، والمعدات)أالتجاري في البضائع)تتمثل العناصر المادية لألصل 
 بدورها تختلف من نشاط تجاري آلخر. 

   Les marchandises  البضائع أ:

 

أو سلعا نصف مصنوعة  ،كانت سلعًا كاملة الصنع يقصد بها المنقوالت المخصصة للبيع سواء
حيث ب، وطبيعتها التجاري بحسب نوع التجارة صلتختلف أهمية البضائع كعنصر في األ، وأو مواد أولية

كما هو الحال في تجارة  التجاري في بعض الحاالت، صليكون للبضائع أهمية كبيرة في تكوين األ
التجاري كمتاجر الوكالء بالعمولة والسمسرة  صلوقد ال تكون البضائع عنصرا في األ ،تقسيطال

على الزبناء فإن كمياتها تتغير اما بزيادة أو النقصان،  ....، وبما ان هذه البضائع تكون معروضةوالبنوك
،  من م ت 107فالمشرع المغربي استثناها من الرهن في حالة رهن االصل التجاري وفق المادة  ،لذلك

  مما يمكن ان يستشف من ذلك انها ال تشكل عنصرا ماديا دائما لألصل التجاري.  
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 المعدات التجهيزات أو -ب 

  

كاآلالت  ،التجاري صلكافة المنقوالت المخصصة الستغالل األ او المعدات، تبالتجهيزايقصد 
لنقل العمال سيارات النقل المخصصة ك او صيانتها، والمعدات التي تستخدم في صنع المنتجات وتصليحها

األثاث الموجود  ايضا وتشمل نشاط التجاري الممارس،جميع المنقوالت المخصصة لخدمة الاو المعدات و
االنشطة قد يصعب في بعض تجهيزات يالحظ أن التمييز بين البضائع والبحيث،  ،في المحل التجاري

السيارات ، فبالنسبة لمتجر آخر جهزة، فقد تكون بعض األشياء من البضائع بالنسبة لمتجر ومن األالتجارية
ل نقل العمال والمنتجات، ولكن تعتبر التجاري مث النشاطإذا كانت مخصصة لتسهيل جهزة تعتبر من األ

من البضائع إذا كانت معروضة للبيع في محل مخصص لبيع السيارات فالعبرة دائما بالغرض الذي 
 بالبيع والشراء يجري عليه التعاملالذي الشيء ، وعليه، فيخصص له الشيء بغض النظر عن طبيعته

، أما من م ت 107تجاري  كما تقتضي المادة وال يخضع لرهن االصل ال فإنه يعتبر من قبيل البضائع
، وهو وفق المادة السالفة الذكر تجهيزاتالتجاري فيعتبر من قبيل ال صلإذا كان مخصصا الستغالل األ

، ما لم تكن هذه التجهيزات تخضع لنظام قانوني  يشملها الرهن في حالة رهن االصل التجاري او تفويته
ت او التجهيزات المكتراه في اطار عقد االئتمان االيجاري المنظم في خاص كما هو الحال بالنسبة للمعدا

الكتاب الرابع من مدونة التجارة، حيث، ان هذه المعدات ال تعد من ضمن العناصر االصل التجاري التي 
تنتقل بانتقال ملكيته او التي تشكل الضمان العام لدائني مالك االصل التجاري، اال اذا استوفت الشروط 

من م ت، وخاصة  ما يتعلق باإلشهار أو التسجيل بالسجل التجاري   436نصوص عليها في المادة الم
وذلك في مواجهة االغيار المتعاملين مع مالك االصل التجاري، وعليه فغياب االشهار يجعل تلك المعدات 

وفق منطوق المادة  تقبل التفويت او الرهن ما لم يثبت مالك االصل التجاري ان الغير كان على علم بذلك
  من م ت.     61

  التجاري لألصلالعناصر المعنوية ثانيا: 
 

األموال المنقولة المعنوية المستعملة من أجل لألصل التجاري من  العناصر المعنوية تتشكل
 سممن م ت، وتشمل كل من اال 80كما تمت اإلشارة إليها من خالل المادة  التجاري صلألاستغالل ا
والرخص وعالمات الصنع  ،، وبراءات االختراعالتجاري الكراءتجديد والحق في  ،والشعار ،التجاري

وبصفة عامة كل حقوق الملكية الصناعية، أو األدبية،  ،والرسوم والنماذج الصناعية ات،والتجارة والخدم
 أصل تجاريكل المعنوية ال يلزم توافرها في  أو الفنية الملحقة باألصل التجاري، إال أن هذه العناصر

، باستثناء الزبناء والسمعة التجارية وفق يكفي أن يوجد منها عنصر واحد أو أكثربل ، كذلكيعتبر لكي 
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 وفق امعنوي منقوال التجاري باعتباره ماال األصلوالتي من المفروض توفرها لقيام  ،من م. ت 80المادة 
 .من م ت 79المادة  منطوق

 La cliantéle الزبناء .أ

من أهم العناصر المعنوية التي يقوم عليها األصل التجاري من حيث التشكيل والتأسيس هم الزبناء،    
ثقة ، إما بالعتبارات ترتبط التعامل مع تاجر معين علىاألشخاص  مجموعة من استقرار وأاعتياد  وتعني
 . زبناءالتسهيالت المقدمة من المتجر ل، أو موقع المتجر، أو جودة السلعأو  ،بصاحب المتجر الزبون أو العميل

المادة  وفق منطوق  التجاري صللألالمشكلة أهم العناصر المعنوية الزبناء يعتبر االتصال ب بحيث،
 زبناءأن يكون هناك  ،التجاري صلال يلزم لتوافر عنصر االتصال بالعمالء في األ، و نعتقد أنه من م ت 80

إمكانية الدخول في عالقات مع العمالء، وهو ما يتحقق عندما يتم االستعداد فعاًل يتم التعامل معهم، بل يكفي 
التجاري إذا كان األمر صل ألال يقوم ا، بحيث للدخول في معامالت تجارية، ولو لم يتم هذا التعامل بالفعل

مع  تبادلية أوتجارية  معامالتدخول في مكانية الإ توفرتمجرد استئجار المكان وتأثيثه دون أن  ىيقتصر عل
، وهذا ما أكدت عليه المحكمة التجارية بمراكش حيث اعتبرت انه ال وجود ألصل تجاري في غياب الجمهور

التجاري بل إن أهميتهم تتجلى في  األصلوإن كان هؤالء ليسوا عنصرا محددا من عناصر  ، عنصر الزبناء
 صين بأصل تجاري محدد.وسمعة تجارية هو الذي يؤدي إلى إنشاء زبائن خا ةموقع ومصداقي

 

 chalandageA  السمعة التجارية  .ب

في قيام وتشكيل األصل التجاري وفق منطوق  األساسيتعد السمعة التجارية العنصر الثاني و
علي اجتذاب العمالء  التجاري صلقدرة األمن م ت، والسمعة التجارية تتأسس بناء على  80المادة

المقدمة للزبناء، بحيث تكون السمعة التجارية  خدماته وأ بسبب جودة منتجاته و العرضيينأ العابرين
مرحلة متقدمة من السيرورة الزمنية للمشروع، تختلف عنصر الزبائن إلى حد ما، بحيث أن عنصر 
الزبناء  يتشكل انطالقا من قدرة المشروع على جلب زبائن انطالقا من موقعه وسمعة الشخص الذي 

لتجاري والمواد أو المنتوجات والخدمات المقدمة، في مقابل السمعة التجارية هي درجة ا األصليدير 
 . بعيدة أماكنمتقدمة من مسار المشروع ومدى قدرته على بناء زبناء عرضيين و زبناء يأتون من 

إلنشاء أصل تجاري  األساسيةن عنصر الزبناء والسمعة التجارية من العناصر إصفوة القول، 
من م ت، فإنه من الصعب التمييز بينهما بشكل واضح بل إن هناك من الفقه من ذهب  80وفق المادة 

  له على المستوى العملي. أساسإلى أن هذا التمييز ال 
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 .الكراء أو اإليجارتجديد عقد الحق في  .ت
الحق في عقد الكراء التجاري خصص المشرع المغربي له قانون خاص به وهو القانون  ألهميةنظرا 
تجاري أو الصناعي أو الحرفي، الذي نسخ المتعلق بكراء العقارات المخصصة الستعمال ال 49.16
ثم طبيعة الحق  (1)الذي عمر طويال، لذلك سنقف عند مفهوم الحق في الكراء  1955ماي  24ظهير 

، ثم شروط نشأة (3)49.16(، فنطاق تطبق القانون 2)في الكراء كعنصر من عناصر األصل التجاري 
 (4)49.16الحق في تجديد عقد الكراء وفق القانون 

  مفهوم الحق في الكراء   .1

الفقهية للحق في تجديد الكراء التجاري، وإن كانت جلها تصب في اعطاء  فلقد اختلفت التعاري
الحق للمكتري في تجديد عقد الكراء ألجل االنتفاع بالعقار المكترى، باعتباره عنصرا معنويا من العناصر 

من م ت، وهكذا، نجد أن االستاذ أحمد  80األساسية التي تشكل األصل التجاري وفق منطوق المادة 
"حق معنوي قابل للتصرف فيه بالبيع ضمن عناصر االصل التجاري أو بصفة منفردة،   عاصم عرفه بأنه

وهو حق تحميه قاعدة أمرة ال يجوز التفاق على ما يخالفها"، كما عرفه االستاذ عبد العزيز توفيق بأنه 
في حالة تجديد مدة العقد المنتهية، والتنازل عن هذا الحق في " الحق الممنوح لمالك األصل التجاري 

حالة بيع االصل التجاري بمجموع، وتحويل تواصيل الكراء الى اسم مشتريه ولو بدون ارادة مالك العقار 
" كما عرفه االستاذ احمد شكري السباعي الحق في الكراء التجاري هو"  المؤسس عليه االصل التجاري

تري لمحل أو عقار يستغل فيه أصله التجاري في تجديد عقد الكراء بعد انتهاء مدة العقد حق التاجر المك
بقوة القانون، تحث طائلة أداء تعويضات االخالء او االفراغ ان تم رفض تجديد دون سبب قانوني او 

 . مشروع انصافا للتاجر وضمانا الستمرار تجارته"
اء التجاري بأنه حق معنوي يثبت لمكتري عقار وعليه، يمكننا تعريف الحق في تجديد الكر 

يستغله لمزاولة نشاط تجاري لمدة محددة، يخوله المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق التاجر في 
حالة االفراغ أو االخالء بدون سند قانوني، كما يمنح المكتري الحق في التصرف فيه إما كعنصر من 

  عناصر األصل التجاري أو بشكل منفرد.
وبالوقوف عند مختلف التعاريف المقدمة من قبل الفقه للحق في تجديد الكراء التجاري، يستشف  

حق يحميه القانون متمثل في ضمان استغالل المحل التجاري  أوالأنها تقوم على عنصرين أساسيين هما، 
التصرف في هذا  ، حق المكتري فيثانياالمستغل فيه األصل التجاري، مع الحق في تجديد عقد الكراء، 

 أو بتفويته مع باقي عناصر األصل التجاري Cession  la او التخلي Sous locationالحق إما بالتولية 

.  
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 طبيعة الحق في الكراء كعنصر من عناصر االصل التجاري  .2
 ه حقتحديد الطبيعة القانونية للحق في الكراء تباينت بشأنها اآلراء الفقهية، فمنها من اعتبرت

  Le. والحق في الكراء" ، وإن كانت اغلبيه الفقه اعتبرته حقا شخصيامن اعتبرته حق شخصي ومنها عيني

droit de bail باعتباره حقا شخصيا يشكل ماال معنويا وقيمة اقتصادية وتجارية قابلة للتفويت والرهن "
 مستقلة عن العقار الذي يستغل فيه االصل التجاري.

را من عناصر االصل التجاري حتى لو كان مستغل االصل التجاري وعليه، ال يعتبر العقار عنص
وفق القانون  مالكا للعقار، فالعقار يرتبط باألصل التجاري عندما تتوفر شروط كراء العقارات المنظمة

 ، ومعها الحق في تجديد عقد الكراء.16-49
 اصر المعنويةالعن من اعنصرو التجاري حقا شخصيا، الكراءتجديد الحق في  وبهذا، يكون

صل التجاري يتولد عن ممارسة مالك األشخصي وهو حق  ،التجاري األصلالتي يتشكل منها  األساسية
ة التاجر لنشاط تجاري وفق ممارسفالصناعي في العقار موضوع الحق،  أوالحرفي  أوللنشاط التجاري 

ناء والسمعة التجارية باعتبارهما من الزب المدة معينة أكسبته رصيد من م ت، 6المدلول الذي حددته المادة 
ماي  24وفق ظهير  صل التجاري، مما جعل المشرع يحمي هذا الحقاألونشأة وتشكيل أساس قيام 

المتعلق  8و 7و 6و  4من خالل المواد  49.16المنسوخ، وهو ما رسخه أيضا القانون رقم  1955
الحرفي، حيث نصت المادة  أوصناعي ال أوالمحالت المخصصة لالستعمال التجاري  أوبكراء العقارات 

من نفس القانون، على أن يستفيد المكتري من الحق في تجديد العقد بعد قضائه مدة سنتين على األقل،  4
كان المكتري قدم مبلغا من المال مقابل الحق في الكراء عندما يكون المبلغ المقدم  إذاويعفى من ذلك 

باعتباره حقا شخصيا  التجاري كراءال عقد الحق في تجديدف في عقد منفصل. أومكتوب في عقد الكراء 
 ، بحيث،49-16القانون  حقق إال وفق الشروط واإلجراءات التي نص عليهاأن يتال يمكن  للمكتري،
ن يكون قد تم كراء المحل أ ثانيا، اصناعي أو ياحرف يا أوتجار عمال لممارسة االمحل معد يكونيجب أن 

من القانون  4و 3 وفق المادةعن سنتين  بمقتضى محرر كتابي ثابت التاريخ  العقار لمدة ال تقل أو
في عقد منفصل أنه قدم  أوفي عقد الكراء  إمااثبت كتابة  إذاوالمكتري يعفى من شرط المدة  ،49.16

الذي كان ينص على سنتين  المنسوخ، 1955ماي  24لظهير  اخالفمبلغا ماليا مقابل الحق في الكراء، 
من ظهير  5أربع سنوات إذا لم يكن هناك عقد حسب الفصل  أون هناك عقد مكتوب بين الطرفين إذا كا
 العام حسب الفصل أوخلفه الخاص  أوري ت، والحق في تجديد الكراء يثبت للمكالمنسوخ 1955ماي  24
 . 1955من ظهير   33

 49.16نطاق تطبيق القانون  .3
على  49.16عمل المشرع من خالل القانون  1955،ماي  24خالفا لما كان عليه األمر في ظهير 

تحديد نطاق ومجال تطبيق القانون المتعلق بكراء العقارات والمحالت المخصصة لالستعمال التجاري 
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والصناعي الحرفي تفاديا للنقاشات التي كان يتيرها الظهير المنسوخ، حيث عمل على عنونة الفرع األول 
هو ما يوحي أن المشرع من خالل ذلك حدد المجاالت المشمولة بالحماية من الباب األول بمجال التطبيق و

والتأطير، حيث خصص المادة األولى لمجال التطبيق من حيث األشخاص المخاطبين والعقارات، ثم 
 المادة الثانية لالستثناءات التي ترد على األشخاص والعقارات غير المشمولين بهذا القانون.    

 49.16لقانون رات المخاطبين با. األشخاص والعقا 

 

تاجر في ملكية  فيها أصل تجارييستغل عقود كراء العقارات أو المحالت التي وتشمل كل من     
 ؛التجاري صلاأل بالمحل الذي يستغل فيهالملحقة  عقود كراء العقارات أو المحالتصانع؛ وأو حرفي أو 

األصلي يجب أن يكون بموافقة مالكي  بالمحل ملحقالمحل الفي حالة تعدد المالكين، فإن ضم استغالل و
إما قبل الكراء أو بعده،  عليها، العارية التي شيدت األراضيعقود كراء و واألصلي؛لعقار الملحق ا

عقود كراء العقارات أو المحالت  للمالك؛ الكتابيةبشرط الموافقة  الستغالل أصل تجاري بنايات
و أاعي أو الحرفي التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة المخصصة لالستعمال التجاري أو الصن

 ثانيةمن المادة الالبند الثاني مع مراعاة االستثناء الوارد في ، أو المؤسسات العمومية الجماعات الترابية
؛ والعقارات أو المحالت التي تمارس فيها مؤسسات التعليم الخصوصي نشاطها؛ العقارات أو بعده

العقارات أو المحالت التي تمارس فيها المصحات  ارس فيها التعاونيات نشاطا تجاريا؛ والمحالت التي تم
والمؤسسات المماثلة لها نشاطها؛ والعقارات أو المحالت التي يمارس فيها النشاط الصيدلي والمختبرات 

 الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية وعيادات الفحص باألشعة. 

المادة األولى أنها مددت من نطاق تطبيق  والحماية القانونية، ويتضح من خالل ما تضمنته 
واألماكن التي تزاول نشاطها مع التأكيد على  112.12بحيث اضحى يشمل التعاونيات وفق القانون 

ادراجها ضمن نطاق تطبيق ال يعني بالضرورة اكتسابها لصفة التجارية لكون التعاونيات ال تمارس 
لربح وال تتوفر على نية المضاربة، وإنما تدار وفق القيم والمبادئ األساسية نشاطا يهدف الى تحقيق ا

شملت أيضا  49.16، كما أن المادة األولى من القانون  للتعاون كما حددها القانون المنظم للتعاونيات
 .  المتعلق بمزاولة الطب 131.13المصحات الخاصة والمصحات المماثلة المنضمة وفق القانون 

 49.16تثناءات وفق المادة الثانية من القانون االس- 

كما أقر المشرع المغربي وبصيغة صريحة أن العقود المتضمنة في المادة الثانية ال تخضع وال 
بالرغم من أنها تهم محالت وعقارات تزاول فيها أنشطة تجارية، وذلك  94.16تؤطر وفق القانون 

نافى مع خصوصيات هذه االمالك )األمالك العامة للدولة، بالنظر الى الطبيعة القانونية للعقار أو يت
(، أو أن هذه العقارات والمحالت ال تتوفر على أصول تجارية  واألمالك التي تدخل ضمن نطاق األوقاف
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من م ت لألصل التجاري وإنما تظل مؤطرة وفق  79بالمفهوم الذي حدده المشرع من خالل المادة 
عقود كراء خاصة التي تؤطرها، وقد حددت المادة الثانية بالنص كل من للقواعد العامة أو للنصوص ال

المؤسسات  وأ الجماعات الترابية وأ العقارات أو المحالت التي تدخل في نطاق الملك العام للدولة
في ملك عقود كراء العقارات أو المحالت التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة أو العمومية؛ و

عقود كراء  ؛مالك مرصودة لمنفعة عامةبية أو المؤسسات العمومية حينما تكون تلك األالجماعات الترا
العقارات أو المحالت المخصصة لالستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تدخل في نطاق 

عقود كراء العقارات أو المحالت المخصصة لالستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي  األوقاف ؛
؛ و المحالت الموجودة بالمراكز التجاريةأعقود كراء العقارات  برم بناء على مقرر قضائي أو نتيجة له؛ت

وعقود كراء العقارات أو المحالت المتواجدة بالفضاءات المخصصة الستقبال مشاريع المقاوالت التي 
عقود االئتمان ؛ وألمدعقود الكراء الطويل اتمارس نشاطها بقطاعي الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، و

 . يجاري العقاريإلا

  16-49نشأة الحق في تجديد عقد الكراء وفق القانون شروط   .4
عنصرًا و تجديد عقد الكراء باعتباره حقا شخصيا للمكتري الحق في وفق المدلول الذي قدمناه ينشأ

، إال أن نشأة هذا م تمن  80المادة منطوق وفق اساسيا من العناصر المعنوية المشكلة لألصل التجاري 
الحق تختلف عن نشأة األصل التجاري، فالحق في الكراء والذي ينبع من وجود عقد مكتوب صحيح بين 

من القانون  6المكري والمكتري، باإلضافة الى المدة الزمنية كشرط لقيام هذا الحق وفق منطوق المادة 
التجاري كمال معنوي منقول تتوقف  وهي سنتين من  الكراء واالستغالل، في مقابل األصل 16-49

نشأته وفق مدونة التجارة على عنصرين أساسيين هما السمعة التجارية والزبائن، بحيث ال ينشأ األصل 
 . التجاري إال من تاريخ فتحه في وجه الجمهور مع إمكانية ولوج هؤالء إلى المحل التجاري

وفق منطوق المادة  في جميع الحاالت ينشأ وبهذا، فإن حق المكتري في تجديد عقد الكراء التجاري
الذي  عقارلل مكترياالتي يكون فيها التاجر ، عندما تجتمع جملة من الشروط و49-16من القانون  6

من القانون  3، لمدة ال تقل عن سنتين وفق محرر ثابت التاريخ وفق منطوف المادة يزاول فيه تجارته
ق القانون السالف الذكر وليس وسيلة من وسائل االثبات أو ، والكتابة هنا شرط من شروط تطبي 16-49

شكلية النعقاد وفي حالة عدم تحقق الكتابة فإن العقد يظل صحيحا إذا استوفى شروطه وأركانه، ويخضع 
وفق منطوق المادة  49-16للمقتضيات القواعد العامة المنصوص عليها في ق ل ع م وليس للقانون رقم 

تجدر االشارة إلى أن هذا الشرط يهم فقط العقود المبرمة بعد دخول القانون حيز من نفس القانون، و 37
، أما العقود  من القانون السالف الذكر 38وفق منطوق المادة   2017فبراير  11من تاريخ  أيالتنفيذ 

ت، ودون تجديد للتصرفات أو االجراءا 49 -16المبرمة قبل ذلك أو الجارية فهي تخضع ألحكام القانون 
 . األخيركما يمكن لألطراف ابرام عقود وفق أحكام هذا 
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في حالة أدائه  49-16من القانون  4كما يعفى التاجر من شرط مدة المنصوص عليها وفق المادة 
المكتري مبلغا ماليا مقابل الحق في الكراء، ويجب ان يكون المبلغ المدفوع موثقا في عقد الكراء أو  أي

، كما أن المشرع أعفي بعض التجار من 49-16من القانون  4ق المادة في عقد منفصل وفق منطو
المتعلق بمدونة االدوية والصيدلة، حيث  17-04من القانون رقم  61شرط المدة، كالصيادلة وفق المادة 

 نص على حق الصيدلي في اكتساب الحق في تجديد الكراء بمجرد افتتاح الصيدلية. 
، اإليجارفال يوجد في هذه الحالة الحق في  ،طه في عقار مملوك لهأما إذا كان التاجر يمارس نشا

العقار الذي يمارس فيه نشاطه التجاري تجديد كراء التجاري في  صليعتبر حق صاحب األووفق ذلك، 
وحرمان المكتري من  وال يجوز االتفاق على مخالفة ذلك ،التجاريلألصل من أهم العناصر المعنوية 

 في الكراءيجب على البائع أن يتنازل للمشتري عن الحق في  ،التجاري صلبيع األ ةحالهذا الحق، وفي 
تمنع المكتري من االستفادة يمكن أن كل االتفاقات التي ، والتجاريصل ألالمعنوية لعناصر الباعتباره من 

تحت  ، شريطة إشعار المكري49.16من القانون رقم   25لمادة اوفق منطوق من هذا الحق تعتبر باطلة 
 طائلة عدم سريان التفويت في مواجهته.

  تجديد عقد الكراء  .5

متى أثبت انتفاعه بالمحل بصفة   49-16الكراء وفق القانون  من تجديد عقد ييستفيد المكتر
إذا كان قد قدم مبلغا ماليا المكتري من المدة ، ويعفى وفق عقد مكتوب مستمرة لمدة سنتين على األقل

المعدة الستعمال التجاري أو  وال ينتهي العمل بعقود كراء المحالت والعقارات، مقابل الحق في الكراء
 ويعتبر كل شرط مخالف خاصة إال طبقا لمقتضيات 49-16 قانونالخاضعة لهذا ال الصناعي أو المهني

 . باطال لذلك

 ودعوى المصادقة على اإلنذار رفض تجديد اإليجار .6

لعالقة الكرائية، أن يوجه للمكتري إنذارا، نهاء افسخ أو إيجب على المكري الذي يرغب في 
  اعتبارا من تاريخ التوصل.أجال لإلفراغ ، وأن يمنحه السبب الذي يعتمدهيتضمن وجوبا 

  هذا األجل في: من نفس القانون يحدد 26وفق منطوق المادة 

  المحل آيال للسقوط إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء أو على كون ،خمسة عشر يوما -

طلب مبنيا على الرغبة في استرجاع المحل لالستعمال الشخصي، أو تعلق األمر بإذا  ،ثالثة أشهر -
  لهدمه وإعادة بنائه، أو توسعته، أو تعليته، أو على وجود سبب جدي يرجع إلخالل المكتري ببنود العقد.

ق للمكري اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة في حالة عدم استجابة المكتري لإلنذار الموجه إليه، يح
  للمصادقة على اإلنذار ابتداء من تاريخ انتهاء األجل المحدد فيه.
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لكون المحل مغلقا باستمرار، جاز للمكري إقامة  للمكتري تبليغ اإلنذار باإلفراغعلى المكري إذا تعذر و
نذار اعتبارا من تاريخ تحرير محضر دعوى المصادقة على اإلنذار بعد مرور األجل المحدد في اإل

  بذلك.

تاريخ انتهاء األجل الممنوح بمرور ستة أشهر من يسقط حق المكري في طلب المصادقة على اإلنذار 
  للمكتري في اإلنذار.

غير أنه يجوز للمكري رفع دعوى المصادقة بناء على إنذار جديد يوجه وفق نفس الشروط المنصوص 
 . 26المادة ي عليها ف

 اإلفراغ والتعويض  .7

  اإلفراغ -
من القانون  35وهي المحكمة التجارية وفق منطوق المادة  إذا تبين للجهة القضائية المختصة

صحة السبب المبني عليه اإلنذار، قضت وفق طلب المكري الرامي إلى المصادقة على اإلنذار  16-49
  وإفراغ المكتري، وإال قضت برفض الطلب.

  دم بطلب التعويض أثناء سريان دعوى المصادقة على اإلنذار.يجوز للمكتري أن يتق

إذا لم يتقدم المكتري بطلب مقابل للتعويض أثناء سريان هذه الدعوى، فإنه يجوز له أن يرفع دعوى 
ال تتم إجراءات تنفيذ ، والتعويض داخل أجل ستة أشهر من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي القاضي باإلفراغ

غير أنه ينفذ الحكم القاضي لدى كتابة الضبط،  اإلفراغ إال بعد إيداع التعويض المحكوم بهالحكم القاضي ب
عند عدم طلب المكتري للتعويض خالل سريان الدعوى، وال يسقط حقه في المطالبة بالتعويض  باإلفراغ

 ( 49.16 من القانون 27إال بعد مرور ستة أشهر من تاريخ تبليغه بالحكم القاضي باإلفراغ )المادة 
 
 التعويض - 

 

بإفراغ المكتري مع التعويض، يتعين على المكري إيداع مبلغ  محكمة المختصةإذا قضت ال
التعويض المحكوم به داخل أجل ثالثة أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابال للتنفيذ، وإال اعتبر 

منطوق  وفق المسطرةمتنازال عن التنفيذ، ويتحمل حينئذ جميع المصاريف القضائية المترتبة عن هذه 
 . 28 المادة

وضع حد لكراء المحل الذي يستغل فيه أصل تجاري مثقل بتقييدات، وجب عليه أن  إذا أراد المكري -
  يبلغ طلبه إلى الدائنين المقيدين سابقا، في الموطن المختار المعين في تقييد كل منهم.

 .التجاريئع أورهن على األصل يقصد بالدائن المقيد، الدائن الذي يتوفر على امتياز البا
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ال يمكن استخالص المبلغ المحكوم به إال بعد إدالء المكتري  عندما تقضي المحكمة بالتعويض الكامل، -
  بشهادة مسلمة من كتابة الضبط تثبت خلو األصل التجاري من كل تقييد.

ء بما يفيد إشعار الدائنين المقيدين إذا كان األصل التجاري مثقال بتقييدات، فإن المكتري يكون ملزما باإلدال
  بوقوع اإلفراغ وبوجود تعويض مستحق له.

المودع بكتابة الضبط بتصريح يقدم  على أداء ثمن التعويض يجوز للدائنين المقيدين أن يتعرضوا
إليها، داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل باإلشعار المنصوص عليه في الفقرة السابقة، 

 يستخلص المكتري التعويض الو من مدونة التجارة، 84ك وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة وذل
يوما من تاريخ  15والمحدد في  المحكوم به لفائدته إال بعد انصرام أجل التعرضات المنصوص عليه

 وص عليهايتم توزيع مبلغ التعويض المودع لفائدة المكتري وفق اإلجراءات المنصو .التوصل باإلشعار
من  30من مدونة التجارة، كما تحيل على ذلك المادة  151الى  143وهي المواد من  مدونة التجارة في

 .49-16القانون 
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