مرشوع قانون رمق  21.18يتعلق ابلضامانت املنقوةل
الباب ا ألول  :أأحاكم عامة
املادة ا ألوىل:
هيدف هذا القانون اىل مراجعة النظام القانوين للضامانت املنقوةل من أأجل حتقيق ا ألهداف
التالية:
 تسهيل ولوج املقاوالت اىل خمتلف مصادر المتويل املتاحة ،عرب تقدمي الضامانت املنقوةلاملتوفرة دلهيا؛
 حتسني رشوط تنافس ية املقاوالت عرب تأأمني معليات متويل الاستامثر؛ ترس يخ مبادئ وقواعد الشفافية يف املعامالت املتعلقة ابلضامانت املنقوةل ،وترتيب الآاثرالقانونية علهيا؛
 تعزيز احلرية التعاقدية يف جمال الضامانت املنقوةل مع احلرص عىل حتقيق ا ألمن القانوينالتعاقدي.
وذكل من خالل ما ييل:
 تسهيل انشاء الضامانت املنقوةل ،وبصفة خاصة الرهون بدون حيازة ،وتبس يط املساطراملتعلقة هبا ،واقرار جحيهتا ،وتقليص أآجالها ،وحفظ حقوق أأطرافها؛
 توس يع جمال اعامل الضامانت املنقوةل الس امي من خالل سن قواعد خاصة ابلرهون بدونحيازة ،واقرار رشط الاحتفاظ ابمللكية عىل سبيل الضامن يف البيوعات ،واحداث أأصناف
جديدة من الرهون ،مهنا بصفة خاصة رهن حساب الس ندات واحلساابت البنكية ،ورهن
ادليون؛
 اشهار خمتلف أأنواع الضامانت املنقوةل والعمليات اليت تدخل يف حمكها يف السجل الوطينااللكرتوين للضامانت املنقوةل ،ابس تثناء الرهون احليازية؛
 تعزيز الضامانت املنقوةل لفائدة ادلائنني املرهتنني ،وكذا تعزيز متثيليهتم من خالل احداثهممة وكيل الضامانت وتنظميها ،وحتديد نطاقها عىل أأساس تعاقدي؛
 ترتيب نفس الآاثر القانونية للرهون احليازية عىل الرهون بدون حيازة؛ توس يع طرق حتقيق الضامانت من خالل ااتحة اماكنية متكل املال املرهون متلاك قضائيا أأوتعاقداي ،واماكنية بيعه بيعا رضائيا.
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الباب الثاين
أأحاكم تقيض بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف املعترب مبثابة
قانون الالزتامات والعقود بشأأن الضامانت املنقوةل
املادة 2
تنسخ وتُ َع َّوض عىل النحو التايل أأحاكم الفصول  200و 342و 1170و 1171و1175
و 1176و 1177و 1178و 1186و 1188و 1190و 1191و 1192و 1194و 1198و1200
و 1201و 1204و 1206والفرع الرابع من الباب الثاين من القسم احلادي عرش من الكتاب الثاين
والفصل  ،1249من الظهري الرشيف الصادر يف  9رمضان  12( 1331أأغسطس  )1913مبثابة
قانون الالزتامات والعقود:
"الفصل  :200حواةل احلق تشمل توابعه املمتمة هل مبا فهيا:
" .1الامتيازات ابس تثناء ما اكن متعلقا مهنا بشخص احمليل؛
" .2الرهون الرمسية برشط رصحي؛
" .3ابيق الضامانت ا ألخرى مبا فهيا الكفاةل ،مامل يشرتط غري ذكل ،دون احلاجة للقيام بأأي اجراء
"ابلنس بة للكفاةل املقدمة ألغراض جتارية؛
" .4دعاوى البطالن واالبطال أأو ا ألداء اليت اكنت للمحيل.
" ال ميكن حواةل أأي ضامنة مقدمة ضامان لاللزتام ،اذا مل حيول هذا ا ألخري.
"الفصل  :342ارجاع ادلائن املرهتن املال املرهون رهنا حيازاي ال يكفي الفرتاض حصول االبراء من
"ادلين.
"الفصل  :1170الرهن اما أأن يكون حيازاي أأو بدون حيازة .وهو يتعلق بيشء ،سواء اكن منقوال
" أأو عقارا أأو حقا معنواي .وهو مينح ادلائن حق استيفاء دينه من هذا اليشء ،اب ألولوية عىل مجيع
"ادلائنني الآخرين ،اذا مل يف هل به املدين.
" أأما الرهن احليازي فهو عقد مبقتضاه خيصص املدين أأو أأحد من الغري يعمل ملصلحته شيئا لضامن
"الزتام ،واذلي يقتيض التخيل عن حيازة اليشء حمل الرهن احليازي.
"و أأما الرهن بدون حيازة فهو عقد مبقتضاه خيصص املدين أأو أأحد من الغري يعمل ملصلحته شيئا
"لضامن الزتام ،واذلي ال يس تلزم ختيل الراهن عن حيازة اليشء.
"الفصل  :1171النشاء الرهن احليازي أأو الرهن بدون حيازة ،يلزم توفر أأهلية الترصف بعوض يف
" اليشء املرهون.
"الفصل  :1175جيوز انشاء رهن حيازي أأو رهن بدون حيازة لضامن ادليون احلالية أأو املس تقبلية،
"سواء اكن مبلغها اثبتا أأو متغريا ،حسب احلاةل ،أأو لضامن الزتام احامتيل أأو موقوف عىل رشط.
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"حيدد مبلغ ادلين املضمون وعند الاقتضاء حده ا ألقىص يف العقد املنشئ للضامن ،واذا تعذر ذكل،
أأمكن وصف عنارص ادلين والالزتامات املرتبطة به بكيفية عامة.
"كام جيوز أأن يكون اليشء املرهون ،حمل اما مجموعة من الرهون احليازية واما مجموعة من الرهون
"بدون حيازة ،مع مراعاة الرتبة.
"الفصل  :1176يصح أأن ينشأأ الرهن احليازي أأو الرهن بدون حيازة ابتداء من اترخي معني أأو اىل
"حدود اترخي معني أأو برشط واقف أأو فاخس.
"الفصل  :1177لدلائن املرهتن رهنا حيازاي أأو رهنا بدون حيازة حق تتبع اليشء املرهون حيامث
"وجد ،مع مراعاة أأحاكم هذا الباب.
"الفصل  :1178من رهن شيئا ال يفقد احلق يف تفويته ،اال أأن لك تفويت جيريه املدين أأو الغري
"ماكل اليشء املرهون يتوقف نفاذه عىل رشط استيفاء ادلين املضمون من أأصل وتوابع ،ما مل
"يرتض ادلائن اقرار التفويت.
"ويف حاةل اقرار التفويت ،ينتقل الرهن عىل المثن اذا اكن أأجل ادلين مل حيل بعد .فان اكن هذا
"ا ألجل قد حل ،حق لدلائن مبارشة امتيازه عىل المثن ،وذكل دون االخالل حبقه يف الرجوع عىل
"املدين مبا تبقى من دين اذا مل يكف مثن املرهون الستيفائه.
"الفصل  :1186يصح رهن النقود ،والس ندات ،وا ألش ياء املامتثةل.
"الفصل  :1188ينشأأ الرهن احليازي أأو الرهن بدون حيازة كتابة يف حمرر رمسي أأو عريف.
"جيب أأن يتضمن العقد االشارة اىل هوية لك من الراهن وادلائن املرهتن ،ومبلغ ادلين املضمون،
"وعند الاقتضاء املبلغ ا ألقىص ألصل ادلين ،والعقد املنشئ لدلين موضوع الرهن ،ووصف اليشء
"موضوع الرهن وفق أأحاكم الفصل  1190من هذا القانون.
"غري أأنه ال يصح الرهن احليازي اال ابلتسلمي الفعيل لليشء املرهون اىل ادلائن أأو أأحد من ا ألغيار
"يتفق عليه أأطراف العقد.
"اذا وجد اليشء املرهون يف يد الغري ،واكن حيوزه حلساب املدين ،يصبح هذا الغري حائزا هل
"لفائدة ادلائن مبجرد اشعاره ابنشاء الرهن.
"الفصل  :1190يمت وصف اليشء حمل الرهن احليازي أأو الرهن بدون حيازة يف العقد املنشئ هل،
"من خالل التنصيص فيه بكيفية عامة عىل نوعية هذا اليشء أأو صنفه ،ومس توى جودته ومكيته
"عند الاقتضاء ،وعىل لك املواصفات ا ألخرى املمكن االشارة الهيا حسب طبيعة اليشء حمل
"الرهن ،وذكل حىت يتس ىن التعرف عليه.
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"الفصل  :1191حيتج ابلرهن احليازي يف مواهجة الغري ابلتسلمي الفعيل لليشء حمل الرهن اىل
"ادلائن املرهتن أأو اىل أأحد من ا ألغيار املتفق عليه من قبل ا ألطراف ،مع مراعاة أأحاكم الفصلني
" 1228و 1229بعده.
"وحيتج ابلرهن بدون حيازة يف مواهجة الغري عن طريق التقييد يف السجل الوطين الالكرتوين
"للضامانت املنقوةل احملدث مبوجب الترشيع اجلاري به العمل.
"الفصل  :1192جيوز لدلائن املرهتن رهنا حيازاي أأو ادلائن املرهتن رهنا بدون حيازة أأن يتفق مع
"املدين يف أأي وقت من ا ألوقات عىل استبدال لك أأو جزء من اليشء املرهون.
"يعترب اليشء املرهون موضوع الاستبدال مضن وعاء الرهن احليازي أأو الرهن بدون حيازة ،وذكل
"ابتداء من اترخي انشاء الرهن ،رشيطة أأال تتجاوز قمية هذا اليشء عند اترخي الاستبدال قميته
"ا ألصلية مضافا الهيا العرش ،و أأال يكون حمل ضامنة من دائن أأو عدة دائنني أآخرين.
"الفصل  :1194يعترب ادلائن حائزا ل ألش ياء املرهونة ،اذا اكنت هذه ا ألش ياء موضوعة حتت
"ترصفه ،سواء اكنت مودعة دليه يف خمازنه أأو يف سفنه أأو يف خمازن أأو سفن وكيهل ابلعموةل أأو يف
"امجلرك ،أأو يف مس تودع عام ،أأو اكن بيده ،قبل وصول هذه ا ألش ياء ،س ند حشهنا أأو أأي س ند
" أآخر للنقل.
"الفصل  :1198اذا مت االتفاق عىل ايداع اليشء املرهون يف يد الغري دون تعيينه ،ومل يشمل هذا
"االتفاق من يبارش هذه املهمة ،توىل رئيس احملمكة اختياره من بني ا ألشخاص اذلين يقرتهحم
"ا ألطراف.
"يف حاةل موت املودع عنده يودع اليشء املرهون حيازاي دلى خشص أآخر خيتاره ا ألطراف ،وعند
"تعذر ذكل ،يمت تعيينه من طرف رئيس احملمكة .ويرسي نفس احلمك عىل الرهون املتتابعة.
"الفصل  :1200تدخل مثار وعائدات وتوابع ا ألش ياء ،حمل الرهن احليازي أأو الرهن بدون حيازة،
"يف وعاء لك واحد مهنام ،وتعترب مشموةل مضن الوعاء املذكور ابتداء من اترخي انشاهئام ،وذكل ما مل
"يمت االتفاق عىل خالف ذكل.
"يف حاةل استبدال لك ا ألش ياء املرهونة حبيازة أأو بدون حيازة أأو جزء مهنا ،تعترب مثار وعائدات
"وتوابع ا ألش ياء اجلديدة مشموةل مضن وعاء الرهن ابتداء من اترخي انشائه.
"الفصل  :1201ميكن لدلائن املرهتن أأن يتفق مع الراهن عىل رفع اليد لكيا أأو جزئيا ،أأخذا بعني
"الاعتبار نس بة تنفيذ الالزتام ،مع مراعاة مبدا التناسب بني قمية اليشء املرهون وما مت تنفيذه،
"سواء تعلق ا ألمر ابلرهن احليازي أأو الرهن بدون حيازة.
"واذا اكنت ا ألش ياء املرهونة منفصةل بعضها عن بعض ،حبيث يكون لك جزء مهنا ضامنا جلزء من
"ادلين ،حق للراهن عند الوفاء جبزء من ادلين ،أأن يسرتد اليشء املرهون املقابل لهذا اجلزء.
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"الفصل  :1204جيب أأن يسهر ادلائن املرهتن رهنا حيازاي أأو الغري احلائز بناء عىل اتفاق
"ا ألطراف ،عىل حراسة وحفظ اليشء املرهون اذلي يوجد حبوزته ،بنفس العناية اليت حيفظ هبا
" أأمواهل الشخصية.
"عىل الراهن أأن يؤدي لدلائن أأو للغري احلائز املصاريف الرضورية اليت أأنفقها حلفظ اليشء املرهون
"رهنا حيازاي.
"الفصل  :1206اذا اكنت ا ألش ياء املرهونة أأو مثارها همددة ابلتعيب أأو الهالك ،وجب عىل ادلائن
"املرهتن أأن يشعر الراهن بذكل فورا .ولهذا ا ألخري أأن يسرتد ا ألش ياء املرهونة ،و أأن يستبدلها
"بأأش ياء أأخرى تساوهيا يف القمية.
"واذا تأأخر الراهن عن ذكل ،وجب عىل ادلائن املرهتن أأن يس تصدر أأمرا اس تعجاليا ببيع
"ا ألش ياء املرهونة املهددة ابلتعيب أأو الهالك ،بعد اثبات احلاةل وتقدير القمية بواسطة خربة .ولقايض
"ا ألمور املس تعجةل أأن يأأمر ابختاذ االجراءات الالزمة للحفاظ عىل مصاحل الطرفني.
"وحيل املبلغ احملصل عليه من البيع حمل ا ألش ياء املرهونة اليت اكنت همددة ابلتعيب أأو الهالك.
"غري أأنه جيوز للراهن أأن يطلب ايداع هذا املبلغ بصندوق احملمكة ،أأو أأن حيتفظ به مقابل تسلمي
" أأش ياء أأخرى لدلائن املرهتن ،رشيطة أأن تساوي قميهتا مبلغ ا ألش ياء املرهونة يف ا ألصل".
"الفرع الرابع  :حتقيق الرهن احليازي والرهن بدون حيازة
"الفصل  :1218جيوز لدلائن يف حاةل عدم أأداء ادلين املضمون ،وبعد استيفاء االجراءات املشار
"الهيا يف الفصل  1219بعده ،القيام مبا ييل:
"-1متكل اليشء املرهون رهنا حيازاي أأو اليشء املرهون بدون حيازة عن طريق االتفاق طبقا
"للكيفيات املنصوص علهيا يف الفصل  1221أأدانه؛
" -2أأو بيع اليشء املرهون رهنا حيازاي أأو اليشء املرهون بدون حيازة بيعا ابلرتايض أأو عن طريق
"مزاد يرشف عليه خشص من أأشخاص القانون اخلاص طبقا للكيفيات املنصوص علهيا يف الفصل
" 1222أأدانه؛
" -3أأو بيع اليشء املرهون رهنا حيازاي أأو اليشء املرهون بدون حيازة بيعا قضائيا طبقا للكيفيات
"املنصوص علهيا يف الفصل  1223أأدانه؛
" -4أأو اس تصدار أأمر قضايئ يقيض لدلائن بمتكل اليشء املرهون رهنا حيازاي أأو اليشء املرهون
"بدون حيازة طبقا للكيفيات املنصوص علهيا يف الفصل  1224أأدانه؛
"ابس تثناء االجراءين املنصوص علهيام يف البندين  3و 4من هذه املادة ،يتعني أأن يكون متكل
"اليشء املرهون أأو بيعه ،مضمنا يف عقد الرهن املربم بني ادلائن املرهتن والراهن.
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"ويف مجيع احلاالت املشار الهيا أأعاله ،اذا تعدد ادلائنون املرهتنون ،فان معلية حتقيق الرهن تمت
" أأخذا بعني الاعتبار حق ادلائن املرهتن صاحب الرتبة العليا يف اختيار طريقة من طرق التحقيق
"املذكورة.
"الفصل  :1219يوجه ادلائن املرهتن اىل الراهن ،واىل املدين حسب احلاةل ،انذارا يطلب مبوجبه
" أأداء املبالغ املس تحقة .وميكن أأن يتضمن هذا االنذار التنصيص عىل سقوط أأجل ابيق ا ألقساط يف
"حاةل عدم ا ألداء ،وكذا اماكنية حتقيق الضامنة تبعا ذلكل.
"حيدد االنذار املذكور أأجال جيب أأال يقل عن ( )15يوما من اترخي تبليغه ،من أأجل متكني املدين
"من الوفاء ابملبالغ املس تحقة .ويف حاةل عدم ا ألداء وانقضاء ا ألجل ،أأمكن لدلائن مبارشة اجراءات
"حتقيق الضامنة.
"جيب أأن يقوم ادلائن املرهتن بعد انقضاء ا ألجل املذكور ،بتقييد االنذار املوجه من قبهل ،يف السجل
"الوطين االلكرتوين للضامانت املنقوةل اذلي يشعر فورا ابيق ادلائنني املرهتنني املسجلني.
"ويف حاةل ما اذا تعلق ا ألمر برهن حيازي ،وجب عىل ادلائن املرهتن اشعار املس تفيدين منه بنيته
"يف حتقيق الرهن ،لكام اكن ذكل متاحا.
"ويتعني عىل الراهن أأو الغري احلائز ،حسب احلاةل ،الامتناع عن الترصف يف ا ألش ياء املرهونة ،أأو
"القيام بأأي تدبري من شأأنه انقاص قميهتا ،دون موافقة ادلائن ،وذكل حتت طائةل حتمهل املسؤولية
"عن ذكل.
"الفصل  :1220للراهن حق التعرض خالل ا ألجل املنصوص عليه يف الفصل  1219أأعاله أأمام
"قايض ا ألمور املس تعجةل.
"التعرض يوقف اجراءات حتقيق اليشء املرهون.
"لدلائن املرهتن اذا انقىض ا ألجل املذكور ،ومل يقع تعرض أأو وقع ومل يقبل أأو رفض ،أأن يس متر يف
"اجراءات حتقيق ا ألش ياء املرهونة.
"الفصل  :1221جيوز أأن يتفق ادلائن املرهتن رهنا حيازاي أأو ادلائن املرهتن رهنا بدون حيازة مع
"الراهن ،عند انشاء الرهن ،عىل أأنه يف حاةل عدم أأداء ادلين املضمون ،يصبح ادلائن مالاك لليشء
"املرهون.
"يف حاةل الرهن احليازي ،يبقى اليشء املرهون بيد ادلائن املرهتن ،ويمتلكه مبجرد ثبوت عدم
"ا ألداء.
"ويف حاةل الرهن بدون حيازة ،يمتكل ادلائن املرهتن اليشء املرهون مبجرد ثبوت عدم ا ألداء،
"ويتعني اثر ذكل عىل الراهن تسلمي اليشء املرهون اىل ادلائن املرهتن حتت طائةل اللجوء اىل
"قايض ا ألمور املس تعجةل من أأجل ذكل.
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"حتدد قمية اليشء املرهون يف اترخي المتكل ابتفاق بني ادلائن املرهتن والراهن.
"اذا اكن الرهن يتكون من عدة عنارص وجب حتديد قمية لك عنرص عىل حدة.
"ويف حاةل عدم االتفاق بيهنام عىل القمية ،يمت تعيني خبري لهذه الغاية ابلرتايض بيهنام.
"واذا تعذر ذكل ،يمت اللجوء اىل قايض ا ألمور املس تعجةل الس تصدار أأمر من أأجل تعيينه قصد
"حتديد القمية.
"عندما يكون اليشء املرهون مدرجا يف سوق مقننة ،حتدد قمية هذا اليشء يف اترخي المتكل عىل
" أأساس سعر االغالق ا ألخري يف هذه السوق.
"وعندما تفوق القمية احملددة مبلغ ادلين املضمون ،يؤدى للراهن مبلغ يساوي الفرق بيهنام ،مع مراعاة
" أأحاكم الفصل  1227-1أأدانه.
"الفصل  :1222جيوز لدلائن املرهتن والراهن ،يف حاةل ثبوت واقعة عدم أأداء ادلين املضمون،
"االتفاق عىل بيع اليشء املرهون ابلرتايض بيهنام ،أأو االتفاق عىل بيعه عن طريق مزاد يرشف عليه
"خشص من أأشخاص القانون اخلاص.
"حتدد قمية اليشء املرهون يف اترخي البيع ابتفاق بني ادلائن املرهتن والراهن.
"اذا اكن الرهن يتكون من عدة عنارص وجب حتديد قمية لك عنرص عىل حدة.
"ويف حاةل عدم االتفاق بيهنام عىل القمية ،يمت تعيني خبري لهذه الغاية ابلرتايض بيهنام.
"واذا تعذر ذكل ،يمت اللجوء اىل قايض ا ألمور املس تعجةل الس تصدار أأمر من أأجل تعيينه قصد
"حتديد القمية.
"وعندما يكون اليشء املرهون مدرجا يف سوق مقننة ،حتدد قمية هذا اليشء يوم تنفيذ معلية
"التحقيق عىل أأساس سعر االغالق ا ألخري يف هذه السوق.
"عندما تفوق القمية احملددة مبلغ ادلين املضمون ،يؤدى للراهن مبلغ يساوي الفرق ،مع مراعاة
" أأحاكم الفصل  1227-1أأدانه.
"الفصل  :1223جيوز لدلائن املرهتن رهنا حيازاي أأو ادلائن املرهتن رهنا بدون حيازة بيع اليشء
"املرهون بيعا قضائيا عن طريق املزاد العلين بعد ثبوت واقعة عدم ا ألداء.
"يف حاةل الرهن احليازي ،يبارش امللكف ابلتنفيذ ابحملمكة املوجود مبقرها موطن ادلائن املرهتن أأو
"موطن الغري احلائز لليشء املرهون اجراءات بيعه.
"ويف حاةل الرهن بدون حيازة ،يتقدم ادلائن املرهتن مبقال اىل قايض ا ألمور املس تعجةل اخملتص،
"ملعاينة واقعة عدم ا ألداء وا ألمر ببيع اليشء املرهون ابملزاد العلين.
"يمت البيع وفق قانون املسطرة املدنية واملقتضيات الواردة بعده.
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"يقوم امللكف ابلتنفيذ ابلتحقق من نوعية ومواصفات ا ألش ياء املرهونة قبل البيع ،وحيرر حمرضا
"بذكل ،يشري فيه عند الاقتضاء اىل ا ألموال الناقصة أأو تكل اليت ترضرت.
"عندما يفوق مبلغ رسو املزاد قمية ادلين املضمون ،يؤدى للراهن مبلغ يساوي الفرق ،مع مراعاة
" أأحاكم الفصل  1227أأدانه.
"الفصل  :1224جيوز لدلائن املرهتن رهنا حيازاي أأو ادلائن املرهتن بدون حيازة ،اس تصدار أأمر من
قايض ا ألمور املس تعجةل بمتكل املال املرهون بعد "معاينة واقعة عدم ا ألداء وحتديد قمية املال
املرهون من قبل خبري يعني لهذه الغاية.
"اذا اكن الرهن يتكون من عدة عنارص وجب حتديد قمية لك عنرص عىل حدة.
"وعندما يكون املال املرهون مدرجا يف سوق مقننة ،حتدد قمية هذا املال يوم تنفيذ معلية التحقيق
"عىل أأساس سعر االغالق ا ألخري يف هذه السوق.
"عندما تفوق القمية احملددة مبلغ ادلين املضمون ،يؤدى للراهن مبلغ يساوي الفرق بيهنام ،مع مراعاة
" أأحاكم الفصل  1227أأدانه.
"الفصل  :1225اذا تعلق الرهن بعدة أأش ياء ممتزية بعضها عن بعض ،أأو اكن ادلين مضموان بعدة
"ضامانت منقوةل ،جاز لدلائن املرهتن والراهن أأو املدين حسب احلاةل ،االتفاق ،سواء يف عقد
"الرهن أأو يف عقد الحق ،عىل بيع اليشء املرهون طبقا ألحاكم الفصلني  1222و 1223أأعاله،
"وفق الرتتيب اذلي حيددانه.
"ويف حاةل عدم وجود اتفاق بيهنام عىل الرتتيب:
" -يمت بيع ا ألش ياء اليت خيتارها الراهن ،رشيطة أأن تكون اكفية للوفاء ابدلين؛
" -اذا مل خيرت الراهن ما يبد أأ ببيعه ،أأو اختار أأش ياء ال تكفي للوفاء ابدلين ،وجب عىل ادلائن
"املرهتن البدء ببيع ا ألش ياء اليت تتطلب مرصوفات لصيانهتا ،مث ا ألش ياء اليت تكون فائدهتا للراهن
" أأقل ،مث ا ألش ياء ا ألخرى يف حدود ما يقتضيه الوفاء ابدلين ،وال يمت بيع اال ا ألش ياء الالزمة للوفاء
"ابدلين ،فان جتاوز البيع هذا احلد ،بطل ما مت جتاوزه ،فضال عن حق الراهن يف املطالبة
"ابلتعويض.
"الفصل  :1226اذا تعلق الرهن بعدة أأش ياء ممتزية بعضها عن بعض ،أأو اكن ادلين مضموان
"بعدة ضامانت منقوةل ،جاز لدلائن املرهتن والراهن أأو املدين حسب احلاةل ،االتفاق عىل متكل
"ادلائن املرهتن لليشء املرهون طبقا ألحاكم الفصلني  1221و 1224أأعاله ،وذكل وفق الرتتيب
"اذلي حيددانه.
"ويف حاةل عدم وجود اتفاق بيهنام عىل الرتتيب ،لدلائن املرهتن حق متكل ا ألش ياء اليت خيتارها،
"رشيطة أأال تتجاوز حدود الوفاء ابدلين.
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"الفصل  :1227عىل ادلائن ،مبجرد حصول البيع ،أأن يشعر املدين والغري املاكل للمرهون ان وجد،
"بنتاجئ معلية البيع.
"اذا تعلق ا ألمر بتحقيق الرهن عن طريق البيع القضايئ أأو المتكل القضايئ وتعدد ادلائنون
"واختلفت رتهبم ،تطبق القواعد املنصوص علهيا يف قانون املسطرة املدنية يف جمال التنفيذ ،مع
"مراعاة املقتضيات املنصوص علهيا يف هذا القانون.
"يعود املبلغ الناجت عن البيع لدلائن بقوة القانون يف حدود املس تحق هل .وهل أأن يطالب املدين مبا
"تبقى هل من ادلين اذا اكن انجت البيع ال يكفي للوفاء ابدلين.
"وعىل ادلائن ،يف مجيع احلاالت أأن يقدم للمدين حسااب عن حتقيق الرهن ،مرفقا ابلواثئق املثبتة
"ذلكل .وهو مسؤول عن تدليسه وعن خطئه اجلس مي.
"الفصل  :1227-1عندما حيقق الرهن احليازي أأو الرهن بدون حيازة تطبيقا ملقتضيات البندين 1
"و 2من الفصل  ،1218ويف حاةل تعدد ادلائنني ،يمت فتح حساب دلى مؤسسة ائامتن مؤهةل لتلقي
"ا ألموال من امجلهور ،من قبل ادلائن اذلي حيقق الضامنة ،يودع فيه حسب لك حاةل عىل حدة،
"املبلغ الناجت عن معلية التحقيق أأو الفرق بني مبلغ ادلين وقمية اليشء املرهون ،وذكل مع مراعاة
" أأحاكم الفقرات التالية بعده.
"يقوم ادلائن املرهتن اذلي حيقق الضامنة بسداد ديون ادلائنني حسب رتهبم ،عن طريق اقتطاعها
"من ا ألموال املودعة يف حدود املبالغ املس تحقة.
حتول املبالغ
"بعد ا ألداء الاكمل لدليون املضمونة لدلائنني ذوي الرتب العليا ان وجدوا ،جيب أأن ٌ
"املتبقية يف الرصيد ادلائن يف احلساب ،اىل ادلائن املرهتن اذلي حقق الرهن يف حدود دينه
"املس تحق.
"يمت بعد ذكل سداد ديون ادلائنني ذوي الرتب ادلنيا ان وجدوا ،حسب رتهبم عن طريق اقتطاعها
"من ا ألموال املودعة يف حدود املبالغ املس تحقة.
"يرد الرصيد املتبقي يف احلساب اىل الراهن ،سواء اكن مدينا أأو اكن غريا مالاك للمرهون ،بعد أأداء
"اكفة ادليون املضمونة مجليع ادلائنني.
"ختصص املبالغ املودعة يف الرصيد ادلائن يف احلساب لدلائنني املرهتنني وحدمه دون غريمه.
"الفصل  :1227-2جيوز التحقيق اجلزيئ للرهن احليازي أأو للرهن بدون حيازة ،لكام اكن ذكل
"ممكنا.
"خيضع التحقيق اجلزيئ لنفس ا ألحاكم املنصوص علهيا يف هذا الفرع.
"يظل الرهن احليازي أأو الرهن بدون حيازة ،احملقق جزئيا قامئا فقط ابلنس بة ل ألش ياء املتبقية ،اىل
"حني ا ألداء اللكي لدلين املضمون.
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"الفصل  :1227-3اذا اكن اليشء املرهون رهنا حيازاي نقودا أأو س ندات تقوم مقام النقود ،اكن
"لدلائن احلق يف استيفاء دينه مهنا ان اكن من نفس النوع .ويف هذه احلاةل يتعني عليه أأن يسمل
"للمدين ما تبقى بعد استيفاء مبلغ ادلين.
"الفصل  :1227-4اذا اكن اليشء املرهون رهنا بدون حيازة دينا عىل أأحد من ا ألغيار ،جاز
"لدلائن املرهتن ،ما مل يمت االتفاق عىل خالف ذكل ،استيفاء دينه يف حدود ما هو مس تحق مبارشة
"من هذا الغري.
"وال ترب أأ ذمة الغري اال اذا دفع ادلين املرهون لدلائن املرهتن .ويف هذه احلاةل ،يكون وفاؤه ابدلين كام
"لو حصل من املدين ا ألصيل.
"واذا تعدد املرهتنون ،ثبت حق استيفاء ادلين املرهون للسابق مهنم يف التارخي ،وعىل هذا ا ألخري
" أأن يشعر املدين ا ألصيل فورا ابستيفاء ادلين وعند الاقتضاء أأن يشعره ابملطالبة القضائية اليت
"يبارشها.
"الفصل  :1227-5تقع مرصوفات حتقيق الضامنة عىل عاتق الراهن.
"وتقع عىل ادلائن املرهتن املرصوفات اليت يرجع انفاقها اىل خطئه أأو تدليسه.
"الفصل  :1227-6يكون ابطال لك رشط جيزي لدلائن املرهتن رهنا حيازاي أأو لدلائن املرهتن رهنا
"بدون حيازة ،حتقيق الرهن دون التقيد ابالجراءات املنصوص علهيا يف هذا القانون.
"الفصل  :1249ادلائن املُر َ ِهتن رهنا حيازاي أأو ادلائن املرهتن رهنا بدون حيازة ملنقول مقدم عىل
"غريه يف املتحصل من اليشء املرهون".
املادة 3
تغري أأو تمتم عىل النحو التايل أأحاكم الفصول ( 11الفقرة الثانية) و 194و 196و 197و214
و 283و 304و 377و 480و 481و( 609الفقرة ا ألوىل) و 823و 839و 894و 973و1073
و( 1136الفقرة الثانية) و( 1141الفقرة ا ألوىل) و 1172و( 1173الفقرة ا ألوىل) و 1174و1181
و 1184و( 1193الفقرة ا ألوىل) و( 1199الفقرة ا ألوىل) و 1202و( 1207الفقرة ا ألوىل) و1213
و 1214و( 1228الفقرة الثانية) و 1233و 1234و 1235و 1236و 1237و 1238و1239
و 1240من الظهري الرشيف املعترب مبثابة قانون الالزتامات والعقود:
"الفصل ( 11الفقرة الثانية)  :ويعترب من أأعامل الترصف  ..........................وابرام الرهن احليازي
"والرهن بدون حيازة والرهن الرمسي وغري ذكل من ا ألعامل اليت حيددها القانون رصاحة.
"الفصل  :194احلواةل التعاقدية .....................................................وقت هذا "الرتايض.
"تنقل حواةل احلق أأو ادلين للمحال هل ملكية احلق أأو ادلين احملال ،سواء مقابل تسبيق لكي أأو
"جزيئ أأو ضامان دلين ،وذكل برتايض الطرفني.
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"الفصل  :196حواةل عقود الكراء  ....................................اثبت التارخي.
"وتطبق عىل حواةل عقود الأكرية وحواةل االيرادات ادلورية املشار الهيام يف الفقرة السابقة أأحاكم
"الفصل  195مكرر أأعاله اذا قدمت عىل سبيل الضامن.
"الفصل  :197اذا حول نفس  ...........................................................متأأخرة يف التارخي.
"واذا قدمت حواةل هذا ادلين عىل سبيل الضامن ،وجب من أأجل اثبات حق ا ألفضلية بني احملال
"هلم ،تقييدها يف السجل الوطين االلكرتوين للضامانت املنقوةل.
"الفصل  : 214يقع احللول مبقتىض القانون يف احلاالت الآتية:
" -1لفائدة ادلائن اذلي يفي بدين دائن......................رهن رمسي أأو رهن حيازي أأو رهن بدون
"حيازة ،سواء اكن ذكل ادلائن اذلي يفي مرهتنا رهنا رمسيا أأو مرهتنا رهنا حيازاي أأو رهنا بدون
حيازة " أأو جمرد دائن عادي ؛
" ...................-2؛
" .....................-3؛
" -4لفائدة من هل مصلحة يف انقضاء ادلين  ،......................ملن قدم الرهن احليازي أأو الرهن
"بدون حيازة أأو الرهن الرمسي.
"الفصل  :283ابتداء من يوم االيداع .............……… ،بامثره .والفوائد  ..................وتنقيض
"الرهون احليازية والرهون بدون حيازة والرهون الرمسية………… .................وذمة الكفالء.
"الفصل  :304يسوغ لدلائن ،عند عدم الوفاء مبا يس تحق ،وبعد توجيه انذار للمدين ،أأن
"يس تصدر من احملمكة اذان ببيع ا ألموال اليت حيوزها وابس تعامل املبلغ الناجت عن البيع يف استيفاء
"حقه …………………… ،للك الزتامات املُر َ ِهتن رهنا حيازاي.
"الفصل  :377ال حمل للتقادم  ............................برهن حيازي أأو برهن بدون حيازة أأو برهن
"رمسي.
"الفصل  : 480مترصفو .............................عىل سبيل املُعاوضة أأو الرهن رهنا حيازاي أأو رهنا
"بدون حيازة أأو رهنا رمسيا.
"اال أأنه ميكن اجازة احلواةل أأو البيع أأو املُعاوضة أأو الرهن رهنا حيازاي أأو رهنا بدون حيازة أأو رهنا
"رمسيا ممن حصل الترصف لصاحله ....................................املسطرة املدنية.
"الفصل  : 481ال يسوغ  ..............................................سبيل املُعاوضة أأو الرهن رهنا
"حيازاي أأو رهنا بدون حيازة أأو رهنا رمسيا .ويرتتب .....................................وابلتعويضات.
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"الفصل ( 609الفقرة ا ألوىل) :يفقد املشرتي ………… .......................وعىل اخلصوص:
" أأ -اذا ترصف يف اليشء مبقتىض رهن حيازي أأو رهن بدون حيازة أأو بيع أأو كراء أأو اس تعمهل
"لنفسه؛
"ب.................................. -
(البايق ال تغيري فيه)
"الفصل  : 823اذا اكنت ا ألش ياء  .........................املتطلبة يف بيع اليشء املرهون رهنا حيازاي،
"وتقع احلراسة عىل المثن.
"الفصل  :839ليس للمس تعري …………… .وال أأن يرهنه رهنا حيازاي أأو رهنا بدون حيازة وال
" أأن يفوته بغري اذن املعري.
"الفصل  : 894ال جيوز للوكيل  ..................حق عقاري وال انشاء الرهن رمسيا اكن أأم حيازاي أأو
"بدون حيازة ،وال شطب أأي رهن من الرهون الرمسية أأو الرهون بدون حيازة أأو التنازل
" ............................القانون رصاحة.
"الفصل  : 973للك ماكل ....................................و أأن يتنازل عهنا ،و أأن يرههنا رهنا حيازاي أأو
"رهنا بدون حيازة أأو رهنا رمسيا ،و أأن حيل غريه  .............................ما مل يكن احلق متعلقا
"بشخصه فقط.
"الفصل  :1073للمصفي  .................................و أأن يقبلها ،و أأن يرهن أأموال الرشكة رهنا
حيازاي " أأو رهنا بدون حيازة أأو رهنا رمسيا ،ولك ذكل  ............................التصفية فقط.
"الفصل ( 1136الفقرة الثانية) :وعندئذ ،تتوقف مطالبة الكفيل..........................واذا اكن
"لدلائن حق الرهن احليازي أأو الرهن بدون حيازة أأو حق احلبس عىل
"منقول ..................................للوفاء هبا مجيعها.
"الفصل ( 1141الفقرة ا ألوىل) :للكفيل مقاضاة املدين  .............من الزتامه:
" أأوال............................... :؛
"اثنيا :اذا اكن املدين  ..........................................أأن يدفع ادلين أأو أأن يعطي الكفيل رهنا
"حيازاي أأو رهنا بدون حيازة أأو رهنا رمسيا أأو ضامنة أأخرى اكفية؛
(البايق ال تغيري فيه)
"الفصل  :1172من ليس هل عىل اليشء اال حق....................................عليه اال رهنا حيازاي
" أأو رهنا بدون حيازة معلقا عىل نفس الرشط ،أأو معرضا لنفس االبطال.
"الفصل ( 1173الفقرة ا ألوىل) :رهن مكل الغري رهنا حيازاي أأو رهنا بدون حيازة حصيح:
"..........................................................؛
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"اثنيا ................................ :ملكية املرهون.
"الفصل  :1174لك ما جيوز بيعه بيعا حصيحا جيوز رهنه رهنا حيازاي أأو رهنا بدون حيازة.
"جيوز انشاء الرهن احليازي أأو الرهن بدون حيازة عىل اليشء املس تقبل أأو غري احملقق أأو اذلي مل
"تقع حيازته بعد .واذا تعلق ا ألمر برهن حيازي ال خيول ..................................تسلميها ممكنا.
"يس متر الرهن بدون حيازة عىل املال املنقول املادي اذا صار عقارا ابلتخصيص .ويف هذه احلاةل ال
"تطبق بشأأنه أأحاكم القانون رمق  39.08املتعلق مبدونة احلقوق العينية يف جمال الرهن العقاري.
"الفصل  :1181ميتد الرهن احليازي أأو الرهن بدون حيازة بقوة القانون اىل التعويضات املس تحقة
"عىل الغري بسبب هالك املرهون أأو تعيبه أأو بسبب نزع  ...................حقه يف مبلغ التعويضات.
"الفصل  :1184الرهن احليازي للمنقول  .................الوفاء ابدلين ،و أأن حيققه عند عدم الوفاء به
"طبقا ألحاكم الفرع الرابع من هذا الباب.
"الفصل ( 1193الفقرة ا ألوىل) :االتفاق اذلي يلزتم خشص مبقتضاه ،بأأن يرهن رهنا حيازاي شيئا
"معينا ،خيول ……………………… .احلق يف التعويض.
"الفصل ( 1199الفقرة ا ألوىل)  :يضمن الرهن احليازي أأو الرهن بدون حيازة ابالضافة اىل أأصل
"ادلين :
" أأوال ............................................ -
"اثنيا ............................................. -
"اثلثا  -املرصوفات الرضورية لتحقيق الرهن.
"الفصل  :1202ال حيق للمدين  ............................يطلب اسرتداد نصيبه من اليشء املرهون
"رهنا حيازاي أأو رهنا بدون حيازة ،ما دام ادلين مل يدفع بامتمه.
"وال حيق كذكل لدلائن  ............................أأن يرد اليشء املرهون ارضارا ببايق ادلائنني أأو
"الورثة اذلين مل يس توفوا حقوقهم بعد.
"الفصل ( 1207الفقرة ا ألوىل) :ال جيوز لدلائن أأن يس تعمل اليشء املرهون رهنا حيازاي ،أأو أأن
"يرهنه ..................................ملصلحته الشخصية ،ما مل يتفق أأطراف عقد الرهن عىل خالف
"ذكل ،أأو ما مل يأأذن هل الراهن يف ذكل رصاحة.
"الفصل  : 1213اذا وىف املدين  ................................اال ابعتباره جمرد مودع دليه.
"الفصل  :1214اذا سمل املرهون اىل الغري املتفق عليه بني الطرفني.................................،هذا
"ا ألخري يف الرجوع عىل هذا الغري املودع دليه وفق ما يقيض به القانون.
"الفصل ( 1228الفقرة الثانية)  :ويطبق هذا احلمك  .................قد سمل اىل الشخص املودع دليه.
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"الفصل  :1233بطالن الالزتام .................الرهن ،سواء اكن رهنا حيازاي أأو رهنا بدون حيازة.
"ا ألس باب اليت توجب  ..................................الرهن أأو انقضاءه ،سواء اكن الرهن رهنا
"حيازاي أأو رهنا بدون حيازة.
(البايق ال تغيري فيه).
"الفصل  :1234ينقيض الرهن ،سواء اكن رهنا حيازاي أأو رهنا بدون حيازة ،بقطع النظر عن
"انقضاء الالزتام ا ألصيل:
" أأوال  -بتنازل ادلائن املُر َ ِهتن عن الرهن؛
"اثنيا  -هبالك اليشء املرهون هالاك لكيا؛
"........................
".......................
"خامسا  -ابنقضاء أأجل الرهن ،أأو بتحقق الرشط الفاخس اذلي علق الرهن عليه؛
"سادسا  -اذا اشرتط عدم انتقال الرهن مع حواةل احلق؛
"سابعا  -بتحقيق الرهن سواء اكن رهنا حيازاي أأو رهنا بدون حيازة ،بناء عىل طلب دائن
"مرهتن هل ا ألولوية يف الرتتيب.
"الفصل  :1235ميكن أأن يكون  ..................................به ادلائن املرهتن ابختياره عن حيازة
"اليشء املرهون ،اما للراهن أأو للغري املاكل للمرهون ،أأو ألحد من ا ألغيار يعينه املدين.
"غري أأن تسلمي اليشء املرهون  ..................................تنازل ادلائن املرهتن عن الرهن.
"الفصل  :1236ينقيض الرهن احليازي والرهن بدون حيازة بفقد اليشء املرهون أأو هالكه ،مع
"حفظ حقوق ادلائن املرهتن عىل ما تبقى من اليشء املرهون أأو من  .....................أأو الهالك.
"الفصل  :1237ينقيض الرهن احليازي والرهن بدون حيازة اذا اجمتع حق الرهن احليازي أأو حق
"الرهن بدون حيازة ،حسب احلاةل ،وحق امللكية لشخص واحد .غري أأنه ال ينقيض بذكل،
"وحيتفظ ادلائن املُر َ ِهتن اذلي أأصبح مالاك لليشء املرهون حبق ا ألولوية عليه ،اذا تزامح
" ..................ديوهنم من اليشء املرهون.
"واذا مل يمتكل ادلائن املرهتن سوى جزء من اليشء املرهون ،يس متر الرهن عىل البايق ،ضامان للك
"ادلين.
"الفصل  :1238الرهن املنشأأ ممن ال ميكل عىل اليشء املرهون رهنا حيازاي أأو رهنا بدون حيازة اال
"حقا  .................حق الراهن.
"غري أأن ختيل الراهن ابختياره اما عن احلق أأو عن اليشء املرهون اذلي  .................ال يرض
"ابدلائنني املُر َهتِنني.
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"الفصل  :1239يعود الرهن احليازي أأو الرهن بدون حيازة مع ادلين يف مجيع احلاالت اليت يتقرر
"فهيا بطالن الوفاء احلاصل لدلائن املرهتن ،دون االخالل  ......................الوفاء وبطالنه.
"الفصل  :1240حتقيق الرهن سواء اكن رهنا حيازاي أأو رهنا بدون حيازة ،احلاصل عىل وجه
"قانوين حصيح من ادلائن املرهتن صاحب ا ألولوية يف الرتبة ،يهنيي  ...............دائنني مرهتنني
"أآخرين ،دون االخالل  .....................املتحصل من التحقيق ،اذا بقي منه فائض".
املادة 4
يمتم الظهري الرشيف املعترب مبثابة قانون الالزتامات والعقود ابلفصل  195مكرر وبفرع
خامس يف الباب الثالث من القسم ا ألول من الكتاب الثاين وابلفصول  1171مكرر و 1175مكرر
و 1176مكرر و 1203مكرر وذكل عىل النحو التايل:
"الفصل  195مكرر :اذا قدمت حواةل احلق أأو ادلين عىل سبيل الضامن ،ال حيتج هبا يف مواهجة
"الغري اال بعد تقييدها يف السجل الوطين االلكرتوين للضامانت املنقوةل.
"الفرع اخلامس :يف البيع مع رشط الاحتفاظ ابمللكية
"الفصل  :618-21ميكن االتفاق عىل وقف نقل ملكية اليشء املبيع ،مبوجب رشط الاحتفاظ
"ابمللكية ،اىل حني ا ألداء الاكمل للمثن.
"جيب أأن يمت االتفاق عىل رشط الاحتفاظ ابمللكية كتابة.
"حيتج هبذا البيع يف مواهجة الغري عن طريق التقييد يف السجل الوطين االلكرتوين للضامانت
املنقوةل احملدث مبوجب الترشيع اجلاري به العمل.
"الفصل  :618-22يرتتب عن ا ألداء اجلزيئ لمثن بيع ا ألش ياء القابةل لالس هتالك ،الانقضاء اجلزيئ
"لرشط الاحتفاظ مبلكية هذه ا ألش ياء ،وذكل يف حدود المثن املؤدى ،ما مل يشرتط غري ذكل.
"الفصل  :618-23ال حيول ادماج ا ألش ياء املنقوةل اخلاضعة لرشط الاحتفاظ مبلكيهتا ،مع أأش ياء
" أأخرى ،دون متتع ادلائن حبق امللكية ،رشيطة اماكنية فصل هذه ا ألش ياء دون احداث رضر هبا.
"الفصل  :618-24اذا مل يمت أأداء المثن اكمال عند الاس تحقاق ،جيوز للبائع اسرتجاع اليشء
"املنقول.
"ميكن اسرتجاع اليشء املنقول وفق الرشوط املتفق علهيا بني الطرفني ،وعند تعذر ذكل ،للبائع أأن
"يس تصدر أأمرا قضائيا ابرجاع هذا اليشء.
"خيتص رئيس احملمكة ،بصفته قاضيا ل ألمور املس تعجةل ،ابصدار ا ألمر ابرجاع اليشء املنقول بعد
"معاينة واقعة عدم ا ألداء.
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"الفصل  :618-25يف حاةل قيام املشرتي ببيع اليشء املنقول ،تصبح حقوق البائع ا ألول يف استيفاء
"ما تبقى من دينه قامئة يف مثن البيع ،أأو يف التعويض اذلي س تؤديه رشكة التأأمني للمشرتي ،عند
"الاقتضاء.
"الفصل  :618-26ميارس حق ملكية ا ألش ياء القابةل لالس هتالك ،يف حدود ادلين اذلي ال يزال
"مس تحقا ،عىل ا ألش ياء اليت حبوزة املشرتي أأو حلسابه واليت تكون من نفس النوعية ونفس
"اجلودة.
"الفصل  1171مكرر :ميكن أأن يكون الرهن احليازي أأو الرهن بدون حيازة حمل وعد ابلرهن من
"قبل الراهن املدين.
"الفصل  1175مكرر :جيوز انشاء رهن حيازي أأو رهن بدون حيازة عىل املنقول لفائدة دائن أأو
"مجموعة من ادلائنني املمثلني عند الاقتضاء بوكيل للضامانت يمت تعيينه وفق الترشيع اجلاري به
"العمل.
"جيوز التنصيص يف العقد املنشئ للرهن عىل اس تفادة دائن مس تقبيل أأو مجموعة من ادلائنني
"املس تقبليني من الرهن احليازي أأو الرهن بدون حيازة ،اىل جانب ادلائن أأو ادلائنني احلاليني،
"رشيطة المتكن من حتديد ادلائنني املس تقبليني املذكورين وكذا حتديد ديوهنم املضمونة.
"ال يس تفيد ادلائنون املس تقبليون من الرهن احليازي أأو الرهن بدون حيازة املنشَ أأ لفائدهتم اال من
"اترخي انشاء ديوهنم املضمونة ،رشيطة أأن يقوموا بتبليغ هويهتم اىل ادلائنني السابقني.
"الفصل  1176مكرر :ميكن لدلائن املرهتن والراهن يف حاةل الرهن بدون حيازة ،أأن يتفقا عىل أأن
"يتسمل ادلائن اليشء املرهون ،دون أأن يرتتب عىل ذكل أأي تغيري يف الطبيعة القانونية للرهن
"بدون حيازة ،أأو أأي تأأثري عىل ترتيب ادلائنني خبصوص استيفاء ديهنم.
"ويف هذه احلاةل ،تقع عىل عاتق ادلائن املرهتن رهنا بدون حيازة مجيع الالزتامات الواقعة عىل
"ادلائن املرهتن رهنا حيازاي .وال جيوز االتفاق يف أأي حال من ا ألحوال عىل أأن يترصف هذا ادلائن
"املرهتن يف اليشء اذلي تسلمه ،أأو أأن يس تعمهل أأو أأن جيين مثاره حلسابه اخلاص.
"الفصل  1203مكرر :اذا مل يكن الراهن هو املدين:
" -1ال يكون لدلائن املرهتن رهنا حيازاي أأو ادلائن املرهتن رهنا بدون حيازة ،يف مواهجة الراهن،
"احلق اال عىل املال حمل الضامن؛
" -2للراهن ،يف حاةل حتقيق الرهن احليازي أأو الرهن بدون حيازة ،احلق يف متابعة املدين ،وحيل
"حمل ادلائن يف اكفة احلقوق اليت اكنت هل يف مواهجة املدين؛
" -3جيوز للراهن ،حىت قبل حتقيق الرهن احليازي أأو الرهن بدون حيازة ،متابعة املدين من أأجل
"ايداع ا ألموال الرضورية لتغطية ادلين ،مىت اكنت هل مربرات جدية جتعهل خيىش اعسار املدين؛
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" -4للراهن أأن يمتسك يف مواهجة ادلائن بلك ادلفوع الثابتة للمدين ،ولو عارض املدين يف متسكه
"هبا ،أأو تنازل عهنا ،ابس تثناء ادلفوع املتعلقة بشخص املدين؛
" -5ينقيض الرهن احليازي عندما يفقد الراهن اماكنية احللول يف حقوق ادلائن املرهتن بسبب فعل
"هذا ادلائن أأو خطئه ،مع مراعاة أأحاكم الفصلني  77و 78من هذا القانون .ويعترب لك رشط
"خمالف أكن مل يكن؛
" -6ال يلزم الراهن بمتديد أأجل ادلين املضمون املمنوح من طرف ادلائن للمدين ،ما مل يكن الراهن
"قد وافق عليه".
املادة 5
يغري عنوان القسم احلادي عرش من الكتاب الثاين من الظهري الرشيف املعترب مبثابة قانون
الالزتامات والعقود وعنوان الباب الثاين من هذا القسم وعناوين الفرعني الثاين والسادس من
الباب الثاين املذكور عىل النحو التايل:
"القسم احلادي عرش :الرهن احليازي والرهن بدون حيازة"
"الباب الثاين :الرهن احليازي والرهن بدون حيازة للمنقول"
"الفرع الثاين :أآاثر الرهن احليازي والرهن بدون حيازة"
"الفرع السادس :بطالن الرهن احليازي والرهن بدون حيازة وانقضاؤهام"
املادة 6
ينسخ الفصالن  1180و 1185من الظهري الرشيف املعترب مبثابة قانون الالزتامات والعقود.
الباب الثالث
أأحاكم تقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  15.95املتعلق مبدونة التجارة
بشأأن الضامانت املنقوةل
املادة 7
تنسخ وتعوض عىل النحو التايل أأحاكم املواد  106و 107و 108و 109و 110و 131و137
و 340و 357و 361و 364و 376و 386و 392و 431و 434من القانون رمق  15.95املتعلق
مبدونة التجارة ،الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق  1.96.83بتارخي  15من ربيع ا ألول 1417
(فاحت أأغسطس :)1996
"املادة  :106جيوز رهن ا ألصل التجاري وفقا للرشوط واالجراءات املنصوص علهيا يف هذا الباب.
"املادة  :107ينشأأ رهن ا ألصل التجاري كتابة مبحرر رمسي أأو عريف.
"يتضمن عقد الرهن هوية ا ألطراف وموطهنم وتعيني الفروع ومقارها اليت قد يشملها الرهن.
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"املادة  :108ال جيوز أأن يشمل رهن ا ألصل التجاري سوى العنارص احملددة يف املادة  80من هذا
"القانون ابس تثناء البضائع.
"اذا مشل الرهن براءة الاخرتاع فان الشهادة االضافية املنطبقة علهيا والناش ئة بعده ،تكون مشموةل
" أأيضا ابلرهن اكلرباءة ا ألصلية.
"اذا مل يبني العقد حمتوى الرهن بصفة رصحية ودقيقة ،فان الرهن ال يشمل اال الامس التجاري
"والشعار واحلق يف الكراء والزبناء والسمعة التجارية.
"املادة  :109حيتج برهن ا ألصل التجاري ،يف مواهجة الغري ،ابتداء من اترخي تقييده يف السجل
"الوطين االلكرتوين للضامانت املنقوةل احملدث مبوجب الترشيع اجلاري به العمل.
"املادة  :110حتدد مرتبة ادلائنني املرهتنني فامي بيهنم حسب اترخي تقييدمه يف السجل الوطين
"االلكرتوين للضامانت املنقوةل.
"املادة  :131جيب عىل البائع أأو ادلائن املرهتن أأن جيري تقييدا يف السجل الوطين االلكرتوين
"للضامانت املنقوةل لضامن امتيازه.
"املادة  :137يضمن التقييد بنفس املرتبة اليت لدلين ا ألصيل ،فوائد س نة واحدة فقط والس نة
"اجلارية رشيطة أأن ينتج احلق يف الفوائد من العقد و أأن يكون مقيدا و أأن يشار اىل سعره يف س ند
"التقييد.
"املادة  : 340يف حاةل عدم الوفاء يف اترخي الاس تحقاق ،ميكن لدلائن حتقيق الرهن احليازي
"التجاري وفق مقتضيات الفرع الرابع من الباب الثاين من القسم احلادي عرش من الكتاب الثاين
"من الظهري الرشيف الصادر يف  9رمضان  12( 1331أأغسطس  )1913مبثابة قانون الالزتامات
"والعقود.
"املادة  :357رهن أأدوات ومعدات التجهزي يف السجل الوطين الالكرتوين للضامانت املنقوةل
"احملدث مبوجب الترشيع اجلاري به العمل
"ويثبت الامتياز الناجت عن الرهن مبجرد تقييده يف السجل املذكور.
"املادة  : 361لك حواةل أأو حلول اتفايق ابالنتفاع ابلرهن جيب تقييده يف السجل الوطين
"االلكرتوين للضامانت املنقوةل ليحتج به يف مواهجة الغري.
"املادة  :364يس متر امتياز ادلائن املرهتن عىل املال املنقول املادي اذا صار عقارا ابلتخصيص.
"ويف هذه احلاةل ال تطبق بشأأنه أأحاكم القانون رمق  39.08املتعلق مبدونة احلقوق العينية يف جمال
"الرهن العقاري.
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"املادة  :376ال تطبق أأحاكم هذا الباب عىل املركبات ذات حمرك اليت يمت متويل اقتناهئا بواسطة
"قرض أأو عن طريق عقد من عقود المتويل التشاريك ،وعىل السفن والطائرات.
"املادة  :386جيوز للمقرض ،يف حاةل عدم الوفاء ابدلين ،حتقيق الرهن وفق االجراءات املنصوص
"علهيا يف الفصول  1218وما بعدها من الظهري الرشيف مبثابة قانون الالزتامات والعقود.
"املادة  :392يمت تقييد الرهون املتعلقة ابملنتجات واملواد يف السجل الوطين الالكرتوين للضامانت
"املنقوةل.
"املادة  :431يعد عقد ائامتن اجياري لك عقد يكون موضوعه احدى العمليات املنصوص علهيا يف
"املادة  4من القانون رمق  103.12املتعلق مبؤسسات االئامتن والهيئات املعتربة يف حمكها ،الصادر
"بتنفيذه الظهري الرشيف رمق  1.14.193بتارخي فاحت ربيع ا ألول  24( 1436ديسمرب .)2014
"املادة  : 434ال تطبق عىل عقد االئامتن االجياري العقاري مقتضيات القانون رمق  67.12املتعلق
"بتنظمي العالقات التعاقدية بني املكري واملكرتي للمحالت املعدة للسكىن أأو لالس تعامل املهين
"الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق  1.13.111بتارخي  15من حمرم  19( 1435نومفرب ،)2013
"ومقتضيات القانون رمق  49.16املتعلق بكراء العقارات أأو احملالت اخملصصة لالس تعامل التجاري أأو
"الصناعي أأو احلريف الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق  1.16.99بتارخي  13من شوال 1437
" ( 18يوليو  ،)2016ومقتضيات القانون رمق  07.03املتعلق بكيفية مراجعة أأمثان احملالت املعدة
"للسكىن أأو الاس تعامل املهين أأو التجاري أأو الصناعي أأو احلريف ،الصادر بتنفيذه الظهري
"الرشيف رمق  1.07.134بتارخي  19من ذي القعدة  30( 1428نومفرب ".)2007
املادة 8
تغري أأو تمتم عىل النحو التايل أأحاكم املواد  43و( 44الفقرة الثانية) و 77و 91وعنوان
الفصل ا ألول من الباب الرابع من القسم الثاين من الكتاب الثاين واملواد ( 111الفقرة الثانية)
و( 114الفقرة ا ألوىل) و( 120الفقرة ا ألوىل) و 122و( 142الفقرة ا ألوىل) و( 337الفقرة ا ألوىل)
و 366 362و 370و 371و 372و( 373الفقرة ا ألوىل) وعنوان الفصل الثاين من الباب الثاين من
القسم ا ألول من الكتاب الرابع واملواد ( 378الفقرة ا ألوىل) و 379و( 388الفقرة ا ألوىل) و390
و 436و 440و 529و 534و( 538الفقرة الثانية) و 539و 541و ،542من القانون رمق 15.95
املتعلق مبدونة التجارة:
"املادة  :43جيب الترصحي أأيضا  ................................مبا ييل:
"( -1ينسخ)؛
" -2براءات الاخرتاع ........................................التاجر؛
(البايق ال تغيري فيه)
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"املادة ( 44الفقرة الثانية) :تبارش التقييدات تلقائيا اذا صدر احلمك عن احملمكة اليت يوجد السجل
"التجاري بكتابة الضبط هبا.
"املادة  :77جيب أأن ال تشري ........................................السجل التجاري اىل:
"...................................................1
" .2ا ألحاكم الصادرة  ........................................يف حاةل رفعها".
"املادة  :91خيضع امتياز البائع للتقييد يف السجل الوطين االلكرتوين للضامانت املنقوةل ،وال خيضع
"هذا التقييد للنرش يف اجلرائد.
"ال يرتتب  ..............................................................وللبضائع وللمعدات.
(البايق ال تغيري فيه)
"الفصل ا ألول  :حتقيق الرهن"
"املادة ( 111الفقرة الثانية) :جيب عىل البائع ..........................................................ابلنقل
" أأن يقوم بتقييد تعدييل يف السجل الوطين االلكرتوين للضامانت املنقوةل حيدد فيه املقر اجلديد
اذلي "انتقل اليه ا ألصل التجاري.
"املادة ( 114الفقرة ا ألوىل) :عالوة عىل طرق التحقيق املنصوص علهيا يف البنود  1و 2و 4من
"الفصل  1218من قانون الالزتامات والعقود ،جيوز للبائع
" ...................................................ما هلام من ديون ،وذكل بعد استيفاء االجراءات
"املنصوص علهيا يف الفصل  1219من قانون "الالزتامات والعقود.
"املادة ( 120الفقرة ا ألوىل) :عالوة عىل البيع ابلرتايض املنصوص عليه يف البند  2من الفصل
" 1218من قانون الالزتامات والعقود ،جيوز بيع واحد أأو أأكرث  ..................ما عدا احلق يف
"الكراء.
"املادة  :122يتبع امتياز ...........................................حيامث وجد.
"اذا مت بيع ا ألصل التجاري خارج مساطر حتقيق الرهن املتعلق به ،تعني عىل املشرتي
" ...................................للبياانت الآتية:
(البايق ال تغيري فيه)
"املادة ( 142الفقرة ا ألوىل) :مع مراعاة املقتضيات املتعلقة ابلتقييد يف السجل الوطين االلكرتوين
"للضامانت املنقوةل املنصوص علهيا يف الترشيع اجلاري العمل والآاثر القانونية املرتتبة عليه ،ال جيوز
"لكتاب الضبط  ..........................................................الشهادات املطلوبة.
"املادة ( 337الفقرة ا ألوىل)  :خيضع الرهن احليازي للمنقول املنشأأ من اتجر أأو غريه مبناس بة معل
"جتاري للمقتضيات العامة الواردة يف القسم احلادي عرش من الكتاب الثاين من الظهري الرشيف
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"املؤرخ يف  9رمضان  12( 1331أأغسطس  )1913املتعلق اباللزتامات والعقود وكذا للمقتضيات
"اخلاصة موضوع الفصل ا ألول من هذا الباب.
"املادة  : 362اذا أأنشئت أأوراق قابةل للتداول يف مقابل ادلين املضمون ،انتقلت منافع الرهن بقوة
"القانون اىل امحلةل املتتابعني رشيطة أأن يكون انشاء هذه ا ألوراق منصوصا عليه يف حمرر الرهن
"ومقيد يف السجل الوطين االلكرتوين للضامانت املنقوةل.
"اذا أأنشئت  ...........................................جملموع ادلين.
"املادة  : 366حيل بقوة القانون ...........................................يعزتم اس تغاللها فيه .ولدلائنني
"املرهتنني أأن يقوموا بتقييد تعدييل يف السجل الوطين االلكرتوين للضامانت املنقوةل يتضمن االشارة
"اىل العنوان اجلديد.
"عالوة عىل ما س بق ...........................................املقيدين ابلسجل املذكور.
"املادة  : 370اذا منح  .............................أأمكن للبائع أأو للمقرض أأن حيقق الرهن عند عدم
"ا ألداء  ............................عىل خالف ذكل ،وذكل وفق الفرع الرابع من الباب الثاين من
"القسم احلادي عرش من الكتاب الثاين من قانون الالزتامات والعقود.
"ال ميكن لصاحب الامتياز اذلي يقوم بتحقيق الرهن أأن يقمي دعوى  ...........................اال بعد
"اثبات عدم استيفائه اكمل حقوقه عىل مثن ا ألموال املرهونة.
"اذا مل يكف  .........................................حتسب من اترخي حتقيق الرهن ليقمي دعوى ضد
"املقرتض أأو املظهرين أأو الضامنني الاحتياطيني.
"املادة  : 371اذا منح القرض  .......................................عىل خالف ذكل.
"يأأمر القايض  ...........................................قميهتا بتارخي اسرتدادها.
"اذا مل يقبل أأحد ا ألطراف املبلغ اذلي حدده اخلبري أأو اخلرباء يبارش حتقيق رهن املعدات ،وذكل
"وفق الفرع الرابع من الباب الثاين من القسم احلادي عرش من الكتاب الثاين من قانون الالزتامات
"والعقود.
"اذا قام صاحب الامتياز بتحقيق الرهن فال ميكنه  ................اال بعد اثبات عدم استيفائه اكمل
"حقوقه عىل مثن ا ألموال املرهونة.
"املادة  : 372ان ا ألموال املرهونة طبقا ألحاكم هذا الباب واملطلوب حتقيقها مع عنارص أأخرى
"ل ألصل التجاري ،يعني لها مثن خاص عند مبارشة أأي مسطرة من مساطر حتقيقها.
"جيب أأن يبلغ لك حتقيق للامل املرهون اىل صاحب الامتياز  .........................فلصاحب
"الامتياز أأن يتابع اجراء التحقيق طبقا ألحاكم املادتني  370و.371
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"اذا مل يطلب صاحب الامتياز اخراج ا ألموال املرهونة ،ختصص املبالغ احملصةل من التحقيق قبل
"لك توزيع  ........................................التقييدات.
"(البايق ال تغيري فيه)
"املادة ( 373الفقرة ا ألوىل)  :جيوز لدلائن املرهتن ،يف أأي وقت وعىل نفقته ،اثبات حاةل ا ألدوات
"واملعدات املرهونة .كام جيوز هل يف أأي وقت أأن يطلب اصدار أأمر من رئيس احملمكة ،اذلي يوجد
"يف دائرة اختصاصه احملل اذلي تس تغل فيه املعدات قصد معاينة حاةل املعدات
"املرهونة...........................................جاز لدلائن أأن يقمي دعوى أأمام قايض ا ألمور املس تعجةل
"ليصدر أأمرا ابالس تحقاق الفوري لدلين.
"الفصل الثاين :رهن املنتجات واملواد
"املادة ( 378الفقرة ا ألوىل) :جيوز ملاكل املنتجات واملواد أأن يرههنا وفق الرشوط احملددة يف هذا
"الباب.
"املادة  :379جيب أأن يثبت  ................................................يف هذا الباب.
"يبني احملرر هوية وصفة وموطن  ................................................مؤمنا عليه.
"يتعني عىل املقرتض  ....................................................ذات املنتجات واملواد.
"املادة ( 388الفقرة ا ألوىل) :اذا مت حتقيق الرهن ،فال يبقى
"للمقرض.............................الاحتياطيني اال بعد اثبات عدم استيفائه حلقوقه من مثن السلع
"املرهونة.
"مينح املقرض ..................................حيسب من يوم حتقيق الرهن قصد الرجوع.......
" ................................................أأو الضامنني الاحتياطيني.
"املادة  :390جيوز لدلائن املرهتن ،يف أأي وقت وعىل نفقته ،اثبات حاةل املنتجات واملواد املرهونة.
"كام جيوز هل أأن يطلب اصدار أأمر من رئيس احملمكة ،ملاكن حفظ ا ألش ياء املرهونة ،مبعاينة حاةل
"اخملزون حمل الرهن.
"اذا نتج عن  ..............................................يقمي دعوى أأمام قايض ا ألمور املس تعجةل قصد
"ا ألمر ابالس تحقاق الفوري لدلين.
"يؤمر هبذا الاس تحقاق  ..............................................يف املادة  389أأعاله.
"املادة  : 436ختضع معليات االئامتن ......................................تكل العمليات.
"يمت هذا الشهر  ...........................................مؤسسة االئامتن االجياري يف السجل الوطين
"االلكرتوين للضامانت املنقوةل.
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"املادة  :440اذا مل تنجز اجراءات الشهر املنصوص علهيا يف املادة 436
" أأعاله ...............................ابحلقوق اليت احتفظت مبلكيهتا.
"املادة  : 529ميكن للك  ..............................................تسلمي قامئة ملؤسسة بنكية.
"ينقل  ..................................ستسلمه للمحيل.
"حيتج حبواةل ادليون املهنية عىل سبيل الضامن ،يف مواهجة الغري ،ابتداء من اترخي تقييده يف
"السجل الوطين االلكرتوين للضامانت املنقوةل احملدث مبوجب الترشيع اجلاري به العمل.
"املادة  :534يرسي مفعول احلواةل  ............عىل القامئة اذا اكنت عىل سبيل التفويت ،وابتداء من
"اترخي تقييدها يف السجل الوطين االلكرتوين للضامانت املنقوةل يف مواهجة ا ألغيار اذا قدمت عىل
"سبيل الضامن.
"ابتداء من التارخي املدون يف القامئة ،ال ميكن للمحيل بدون موافقة احملال هل ،أأن يغري مدى احلقوق
"املرتبطة ابدليون املعددة ابلقامئة.
"املادة ( 538الفقرة الثانية) :وجيوز رهن القمي املنقوةل أأيضا  ......................................انشاء
"الرهن.
"املادة  :539اذا س بق لدلائن املرهتن أأن حاز س ندات القمي لسبب أآخر غري الرهن ،عد
" ...........................................ابرام عقد الرهن.
"اذا اكنت القمي املرهونة بيد الغري لسبب أآخر غري الرهن ،فال يعد.......
" ..............................................عند أأول طلب.
(البايق ال تغيري فيه)
"املادة  :541يعترب الغري اذلي عينه الطرفان حليازة القمي املرهونة قد تنازل جتاه ادلائن املرهتن عن
"حق حبس القمي املرهونة لصاحله ..............................................تسمل املرهون.
"املادة  :542يبقى الامتياز لدلائن املرهتن قامئا من  ..............................................الناجت
"واملبالغ املؤداة من ادلين  ..............................................وجه الرهن".
املادة 9
يمتم القانون السالف اذلكر رمق  15.95املتعلق مبدونة التجارة ابملواد  389مكررة و390
مكررة و 391مكررة وابلفصول الثالث والرابع واخلامس يف الباب الثاين من القسم ا ألول من
الكتاب الرابع وابملادة  536مكررة عىل النحو الآيت:
"املادة  389مكررة :يضع الراهن حتت ترصف ادلائن املرهتن ،وبطلب منه ،بياان يتعلق ابملنتجات
"واملواد املرهونة ،والتأأمينات اليت قد تنصب علهيا وكذا احملاس بة املرتبطة جبميع العمليات املتعلقة
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"هبا .ويتعني عليه أأن حيدد لدلائن املرهتن ،عند أأول طلب ،ا ألماكن اليت يمت فهيا الاحتفاظ
"ابملنتجات واملواد.
"املادة  390مكررة :للطرفني أأن يتفقا عىل أأنه ،يف حاةل اخنفاض قمية املنتجات واملواد املرهونة،
"جيوز لدلائن املرهتن توجيه انذار اىل الراهن من أأجل تعويض الاخنفاض احلاصل يف القمية ا ألصلية
"للمنتجات واملواد املرهونة يف حدود قمية ادلين ،أأو سداد جزء من ادلين املضمون مبا يتناسب مع
"الاخنفاض امللحوظ .ويف حاةل عدم اس تجابته ،يعترب أأجل ادلين حاال ،وحيق لدلائن املطالبة
"بسداد ما تبقى من ادلين املضمون اكمال.
"املادة  391مكررة :جيوز للطرفني االتفاق عىل خفض جزء من املنتجات واملواد املرهونة مبا
"يتناسب مع ما مت سداده من ادلين املضمون.
"الفصل الثالث :رهن ادليون
"املادة  :392-1جيوز رهن أأي دين قامئ حاال أأو مس تقبال ،سواء اكن مبلغه اثبتا أأو متغريا ،حىت لو
"اكن انجتا عن ترصف الحق مل حيدد بعد مبلغه ،سواء حددت هوية املدينني هبذا ادلين أأو مل
"حتدد.
"ميكن أأن يتضمن عقد الرهن االشارة اىل العنارص اليت متكن من حتديد ادلين املرهون يف لك
"وقت ،والس امي مهنا مبلغ ادلين أأو قميته ،وماكن الوفاء به ،وسبب الالزتام به ،وهوية املدينني
"احلاليني أأو املس تقبليني ،حسب احلاةل ،و أأصنافهم عند الاقتضاء ،ونوعية العقد أأو العقود اليت نشأأ
"ادلين مبوجهبا.
"املادة  :392-2جيوز أأن ينصب رهن ادلين عىل جزء منه ،ما مل يكن غري قابل للتجزئة.
"ميتد الرهن اىل توابع ادلين ،ما مل يتفق ا ألطراف عىل خالف ذكل.
"املادة  :392-3يصبح رهن ادلين ساري املفعول بني ا ألطراف ابتداء من اترخي العقد .وحيتج به
"يف مواهجة الغري عن طريق التقييد يف السجل الوطين االلكرتوين للضامانت املنقوةل ،أأاي اكن اترخي
"انشاء ادلين املرهون أأو اس تحقاقه أأو حلوهل.
"ال جيوز للراهن ابتداء من اترخي انشاء الرهن ،تغيري نطاق احلقوق املرتبطة ابدليون املرهونة دون
"موافقة ادلائن املرهتن ،ما مل يمت االتفاق عىل خالف ذكل.
"يتعني عىل لك خشص توصل بأأداء مربئ من ادلين املرهون ،أأن يسمل هذا ا ألداء لدلائن املرهتن
"مبجرد أأن يشعره هذا ا ألخري بذكل.
"املادة  :392-4عندما يمت رهن دين مبقتىض عقد خاضع لقانون أأجنيب ،لضامن دين أأو عدة ديون
" أأخرى حيتج هبذا الرهن ابملغرب جتاه املدين اذلي يقمي يف املغرب بصفة اعتيادية ،وفق الرشوط
"املنصوص علهيا يف القانون اذلي يرسي عىل ادلين موضوع الرهن ،مع مراعاة أأحاكم االتفاقيات
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"ادلولية املتعلقة ابالعرتاف املتبادل ابملساطر القانونية والقضائية واالدارية اليت صادقت علهيا اململكة
"املغربية أأو انضمت الهيا ،وكذا املقتضيات الترشيعية املتعلقة بقواعد النظام العام.
"املادة  :392-5جيوز لدلائن املرهتن ،يف أأي وقت ،أأن يبلغ املدين برهن ادلين .وجيوز هل أأيضا ،ويف
" أأي وقت ،اذا اتفق ا ألطراف عىل ذكل ،أأن يطلب من الراهن القيام هبذا التبليغ.
"ابتداء من اترخي التوصل هبذا التبليغ ،ال ترب أأ ذمة املدين بكيفية حصيحة اال يف مواهجة ادلائن
"املرهتن.
"اذا تعلق ا ألمر بشخص اعتباري من أأشخاص القانون العام ،وجب أأن يمت التبليغ املذكور
"للمحاسب العمويم دليه أأو من يقوم مقامه.
"حيق ألي من ادلائنني املرهتنني ،اذا اس تدعي ابيق ادلائنني بصفة قانونية ،متابعة حتقيق الرهن.
"املادة  :392-6يف حاةل ما اذا دفع املدين مبالغ غري مس تحقة من ادلين املرهون ،جاز لدلائن
"املرهتن وللمدين أأن يتفقا عىل:
" -خصم اجلزء املدفوع من ادلين املرهون ؛
" -أأو أأن يعيد ادلائن املرهتن اجلزء املدفوع اىل املدين؛
" -أأو أأن حيتفظ به ادلائن املرهتن عىل سبيل الضامن يف حساب خاص يفتح لفائدته دلى
"مؤسسة ائامتن مؤهةل لتلقي ا ألموال من امجلهور اىل حني حلول أأجهل .وال ختضع املبالغ الواردة يف
"رصيد احلساب املشار اليه ملساطر التنفيذ ابس تثناء تكل اليت ختص ادلائن املرهتن اذلي فتح
"احلساب ابمسه.
"الفصل الرابع  :رهن احلساابت البنكية
"املادة  :392-7يعترب رهن احلساب البنيك رهنا لدلين ،ويف هذه احلاةل ،يكون ادلين املرهون هو
"الرصيد ادلائن لهذا احلساب يف اترخي حتقيق الرهن.
"املادة  :392-8يتضمن وصف احلساب املرهون املشار اليه يف عقد الرهن ،عىل اخلصوص،
"املعلومات التالية:
" -امس املؤسسة البنكية املاسكة للحساب املرهون؛
" -هوية صاحب احلساب املرهون ونوعية ورمق هذا احلساب؛
" -مبلغ ادلين املرهون ،ويف حاةل عدم حتديده ،بيان العنارص اليت متكن من التعرف عليه.
"عالوة عىل تقييد رهن احلساب البنيك يف السجل الوطين االلكرتوين للضامانت املنقوةل ،ال
"ميكن الاحتجاج هبذا الرهن يف مواهجة املؤسسة البنكية املاسكة للحساب املرهون ،اذا مل يمت
"اشعارها به من قبل ادلائن املرهتن ،ما مل تكن طرفا يف عقد الرهن.
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"املادة  :392-9يس تعمل احلساب املرهون حبرية من طرف الراهن ،مع مراعاة مقتضيات املادة
" 392-10بعده.
"ال يؤدي خصم مجيع املبالغ املوجودة يف الرصيد ادلائن للحساب املرهون اىل انقضاء الرهن.
"املادة  :392-10جيوز لدلائن املرهتن أأن يتقدم اىل املؤسسة البنكية ماسكة احلساب املرهون
"بطلب جتميد مبلغ الرهن من الرصيد ادلائن للحساب ،اذا اكن عقد الرهن ينص عىل ذكل .ويف
"هذه احلاةل يتعني عليه اشعار الراهن بذكل.
"متنع أأي معلية مدينة عىل املبلغ املرهون اجملمد ،ابتداء من اترخي االشعار املذكور وبعد تسوية
"العمليات اجلارية ،وتس تثىن من معلية التجميد العمليات املدينة لفائدة ادلائن املرهتن.
"ينهتيي جتميد مبلغ الرهن من احلساب ابتداء من اترخي توجيه ادلائن املرهتن للمؤسسة البنكية
"ماسكة احلساب اشعارا ابنهتاء التجميد ،مع نسخة للراهن.
"املادة  :392-11جيوز لدلائن املرهتن ،بعد استيفاء االجراءات املنصوص علهيا يف الفصل 1219
"من قانون الالزتامات والعقود ،مطالبة املؤسسة البنكية ماسكة احلساب بدفع لك أأو بعض
"ا ألموال املودعة يف الرصيد ادلائن للحساب املرهون ،يف حدود املبالغ غري املدفوعة برمس ادلين
"املرهون.
"يظل رهن احلساب البنيك قامئا ما مل يُؤد ادلين املرهون اكمال.
"الفصل اخلامس :رهن حساابت الس ندات
"املادة  :392-12جيوز أأن تكون الس ندات املسجةل يف احلساب حمل رهن حساب الس ندات.
"يمت هذا الرهن بواسطة عقد بني صاحب احلساب وادلائن املرهتن ،يتضمن ،عىل اخلصوص،
"املعلومات التالية:
" -امس املؤسسة البنكية املاسكة للحساب املرهون؛
" -هوية صاحب احلساب املرهون ونوعية ورمق هذا احلساب؛
" -مبلغ ادلين املرهون ،ويف حاةل عدم حتديده ،بيان العنارص اليت متكن من التعرف عليه؛
" -طبيعة وعدد الس ندات املسجةل مس بقا يف احلساب املرهون.
"عالوة عىل تقييد رهن حساب الس ندات يف السجل الوطين االلكرتوين للضامانت املنقوةل ،ال
"ميكن الاحتجاج هبذا الرهن يف مواهجة املؤسسة البنكية املاسكة حلساب الس ندات ،اذا مل يمت
"اشعارها به من قبل ادلائن املرهتن ،ما مل تكن طرفا يف عقد الرهن.
"املادة  :392-13يشمل وعاء الرهن ،ضامان لدلين ا ألصيل ،الس ندات املالية املسجةل ابحلساب
"عند انشاء الرهن ،وغريها من الس ندات املسجةل الحقا ابحلساب ،كام يشمل الوعاء املذكور
"عائدات هذه الس ندات املودعة يف احلساب الفرعي حلساب الس ندات اذا مت االتفاق عىل ذكل.
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"املادة  :392-14جيوز لدلائن املرهتن ،بعد توجيه طلب اىل املؤسسة البنكية ماسكة احلساب،
"احلصول عىل شهادة رهن حساب الس ندات ،تتضمن جردا للس ندات املالية وقميهتا النقدية جبميع
"العمالت املسجةل يف احلساب املرهون بتارخي تسلمي هذه الشهادة.
"املادة  :392-15جيوز لصاحب حساب الس ندات املرهون الترصف يف الس ندات املالية املسجةل
"وعائداهتا املودعة يف احلساب الفرعي حلساب الس ندات ،ما مل يمت االتفاق عىل خالف ذكل.
"املادة  536مكرر :عندما يمت ابرام حواةل دلين من ادليون املهنية مبقتىض عقد خاضع لقانون أأجنيب،
"بغرض التفويت أأو لضامن دين أأو عدة ديون ،حيتج حبواةل ادلين املهين ابملغرب جتاه املدين اذلي
"يقمي يف املغرب بصفة اعتيادية ،وفق الرشوط املنصوص علهيا يف القانون اذلي يرسي عىل ادلين
"موضوع احلواةل ،مع مراعاة أأحاكم االتفاقيات ادلولية املتعلقة ابالعرتاف املتبادل ابملساطر القانونية
"والقضائية واالدارية اليت صادقت علهيا اململكة املغربية أأو انضمت الهيا ،وكذا املقتضيات الترشيعية
"املتعلقة بقواعد النظام العام".
املادة 10
تنسخ املواد  132و 133و 134و 135و 138و 139و 140و 141و 358و 359و360
و 361و 368و 374و 375و 380و 381و 382و 383و 384و 387و 437و 438و 439من
مدونة التجارة.
املادة 11
تعوض عبارات "املنتوجات" و"الرهن دون التخيل عن احليازة" الواردة يف القانون السالف
اذلكر رمق  15.95عىل التوايل بعباريت "املنتجات" و"الرهن بدون حيازة".
الباب الرابع
السجل الوطين االلكرتوين للضامانت املنقوةل
املادة 12
حيدث جسل وطين الكرتوين للضامانت املنقوةل يعهد بتدبريه اىل االدارة ،يشار اليه بعده
ابلسجل الوطين .تمت من خالهل معلية اشهار مجيع أأنواع الرهون بدون حيازة ،والتقييدات املتعلقة
هبا ،والتقييدات املعدةل لها ،والتشطيبات املنصبة علهيا ،ابس تثناء الرهون بدون حيازة اليت هتم
الليات املنصوص علهيا يف املادة  376من القانون السالف اذلكر رمق  15.95املتعلق مبدونة التجارة.
كام تمت من خالل السجل الوطين لك معلية اشهار هتم أأصنافا أأخرى من الضامانت املنقوةل،
طبقا للمقتضيات الترشيعية اخلاصة هبذه ا ألصناف ،وكذا العمليات ا ألخرى اليت تدخل يف حمكها.
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ويقصد ابلعمليات ا ألخرى اليت تدخل يف حمك الضامانت املنقوةل العمليات املتعلقة حبواةل
احلق أأو ادلين والبيع مع رشط الاحتفاظ ابمللكية واالئامتن االجياري وحواةل ادليون املهنية ومعليات
رشاء الفاتورات.
تمت من خالل السجل الوطين معاجلة املعطيات املتعلقة ابلرهون السالفة اذلكر ،عن طريق
جتميعها وحفظها وتأأميهنا ،يف اطار التقيد بأأحاكم القانون رمق  09.08املتعلق حبامية ا ألشخاص
اذلاتيني جتاه معاجلة املعطيات ذات الطابع الشخيص ،الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق 1.09.15
بتارخي  22من صفر  18( 1430فرباير  )2009والنصوص املتخذة لتطبيقه.
الاطالع عىل السجل الوطين مفتوح للعموم.
املادة 13
حتدد كيفيات اشهار الرهون بدون حيازة والضامانت املنقوةل ا ألخرى ابلسجل الوطين
والتقييدات الالحقة علهيا ،وكذا التشطيبات املنصبة علهيا مبوجب نص تنظميي.
كام حيدد هذا النص التنظميي كيفيات الاطالع عىل السجل الوطين.
املادة 14
تمت معلية اشهار الضامنة عن طريق تقييد اشعار يف السجل الوطين مببادرة من الراهن أأو
ادلائن املرهتن أأو من وكيل الضامانت املنصوص عليه يف الباب اخلامس من هذا القانون أأو من أأي
خشص مت منحه الرهن مبقتىض املادة  24من هذا القانون.
وميكن أأن يمت هذا التقييد أأيضا وكذا التقييدات الالحقة والتشطيبات من السجل الوطين
لفائدة اجلهات املذكورة من قبل:
 املوثقني والعدول واحملامني واخلرباء احملاس بني واحملاس بني املعمتدين؛ ا ألشخاص اذلين يتوفرون عىل واكةل خاصة من أأجل القيام ابالجراء املذكور.ويف مجيع احلاالت ،تمت االشارة اىل مراجع الواكةل من أأجل القيام ابجراءات تقييد الضامانت
املنقوةل ابلسجل املذكور مبا فهيا التقييدات الالحقة والتشطيبات.
ال يتطلب اجراء التقييد املذكور يف الفقرة ا ألوىل أأعاله ،االدالء بأأية وثيقة أأثناء التقييد يف
السجل الوطين.
ال يمت التحقق من حصة املعلومات املرصح هبا دلى السجل الوطين .وتبعا ذلكل ،يعترب الطرف
اذلي يقوم بتقييد أأي ضامنة من الضامانت يف السجل الوطين مسؤوال مسؤولية قانونية عن حصة
البياانت املدىل هبا من قبهل.
تؤهل االدارة امللكفة بتدبري السجل الوطين للقيام ،عند الاقتضاء ،بلك اجراء من شأأنه ادخال
أأي تقييد تعدييل أأو التشطيب عليه بناء عىل حمك قضايئ هنايئ.
28

5.3.2019

املادة 15
يتضمن لك تقييد يف السجل الوطين ما ييل:
 -1هوية الراهن؛
 -2هوية املرهتن ،وعند الاقتضاء هوية وكيل الضامانت؛
 -3مبلغ ادلين وعند الاقتضاء ،املبلغ ا ألقىص لدلين؛
 -4بيان املال املرهون؛
 -5اترخي انقضاء الرهن.
ميكن ألي خشص اس تخراج شهادة اشعار من السجل الوطين املذكور تثبت اشهار التقييد
والتقييدات الالحقة والتشطيبات يف هذا السجل.
املادة 16
يصبح أأي تقييد ألي ضامن من الضامانت املنقوةل والعمليات املعتربة يف حمكها ،أأجنز بصورة
قانونية وفقا ألحاكم املادتني  13و 14من هذا القانون ساري املفعول ابتداء من اترخي وساعة
تقييده.
وحيتج هبذا التقييد يف مواهجة الغري ابتداء من اترخي رساين مفعوهل اىل حني اترخي انقضائه،
وذكل خالل أأجل أأقصاه ( )5مخس س نوات ،ما مل يمت جتديد هذا التقييد قبل انرصام ا ألجل
املذكور ملدة مماثةل عند الاقتضاء ،عىل أأال تتجاوز هذه املدة يف لك حاةل ( )5مخس س نوات.
جيوز االدالء بشهادة االشعار ابلتقييد يف السجل الوطين للضامانت املنقوةل أأمام القضاء الثبات
اترخي نفاذ رساين التقييد.
املادة 17
يتعني عىل الطرف اذلي قام بتقييد الضامنة أأو أأي معلية معتربة يف حمكها يف السجل الوطين
أأن يقوم ابلتشطيب علهيا ،واال اكن مسؤوال عن الرضر الالحق ابلطرف الآخر ،وذكل داخل
أأجل ( )10عرشة أأايم بعد انهتاء أأجل تقييدها ،أأو بعد الوفاء ابدلين ،أأو يف حاةل فسخ العقد أأو
ابطاهل أأو بطالنه أأو يف أأي حاةل أأخرى منصوص علهيا يف القانون.
املادة 18
يقيد الوعد ابلرهن بدون حيازة يف السجل الوطين وفق الكيفيات املشار الهيا يف املادة  14من
هذا القانون ملدة ال تتعدى ثالثة أأشهر.
يشطب تلقائيا عىل تقييد هذا الوعد ،اذا مل يمت تقييد الرهن بدون حيازة موضوع الوعد قبل
انقضاء هذه املدة.
ويف حاةل تقييده ،يصبح لدلائن املرهتن حق ا ألولوية ابتداء من اترخي تقييد الوعد ابلرهن.
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الباب اخلامس
وكيل الضامانت
املادة 19
يراد بوكيل الضامانت لك خشص ذايت أأو اعتباري يعمل ابمس ادلائنني وحلساهبم ،بصفته وكيال
عهنم ،وذكل الختاذ التدابري املتعلقة ابنشاء الضامانت لصاحلهم وتقييدها وادارهتا والاحتجاج هبا يف
مواهجة الغري ،وحتقيقها والقيام جبميع العمليات املرتبطة هبا.
ترسي عىل وكيل الضامانت مجيع املقتضيات املتعلقة ابلواكةل املنصوص علهيا يف الظهري الرشيف
املعترب مبثابة قانون الالزتامات والعقود ،مع مراعاة ا ألحاكم املنصوص علهيا يف هذا الباب.
املادة 20
يتضمن عقد واكةل الضامانت ،حتت طائةل البطالن ،البياانت التالية:
 تسمية الوكيل بصفته "وكيال للضامانت"؛ هوية وكيل الضامانت ،وعند الاقتضاء ،موطنه؛ هوية ادلائن أأو ادلائنني يف اترخي تعيني وكيل الضامانت؛ مدة هممة الوكيل ونطاق صالحياته؛ حتديد ادلين أأو ادليون املضمونة ،وعند الاقتضاء ،املبلغ ا ألقىص ألصل ادلين أأو العنارصاحملددة هل.
املادة 21
اس تثناء من املقتضيات املنصوص علهيا يف الفصل  894من قانون الالزتامات والعقود ،جيوز
لوكيل الضامانت ،دون اذن رصحي من املولك:
 التقايض ابمس ادلائنني؛ انشاء الرهن احليازي والرهن بدون حيازة؛ التشطيب عىل الرهن بدون حيازة بعد انقضائه.املو ِلكني ممارسة صالحيات وكيل الضامانت اليت ولك للقيام هبا ابمسهم.
ال جيوز لدلائنني َ
املادة 22
ال تؤثر احلواةل اليت يقوم هبا ادلائن للك أأو جزء من حقوقه برمس ادليون املضمونة عىل
صالحيات وكيل الضامانت .ويف هذه احلاةل حيل احملال هل حمل احمليل بصفته طرفا يف الواكةل.
املادة 23
تقيد يف حساب مفتوح ابمس وكيل الضامانت دلى مؤسسة بنكية ،مجيع ا ألداءات اليت تلقاها
لفائدة ادلائنني ،مبا يف ذكل ا ألداءات الناجتة عن حتقيق الضامنة.
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ال ختضع ملساطر التنفيذ املبالغ املقيدة يف احلساب املشار اليه يف الفقرة أأعاله ،واليت ختصص
لفائدة ادلائنني اذلين ميثلهم وكيل الضامانت وحدمه.
املادة 24
جيوز للك هيئة أأو خشص خاضع لقانون أأجنيب ،أأبرم مع صاحب الضامنة عقدا خاضعا للقانون
ا ألجنيب ،انشاء أأي ضامنة من الضامانت املنقوةل وتقييدها والاحتجاج هبا وحتقيقها عند الاقتضاء،
والقيام جبميع العمليات املرتبطة هبا مبا فهيا حق التقايض ،وذكل طبقا للترشيع اجلاري به العمل
والس امي قانون الالزتامات والعقود أأو القانون رمق  15.95املتعلق مبدونة التجارة ،حسب لك حاةل
عىل حدة ،وكذا أأحاكم هذا القانون.
الباب السادس
أأحاكم انتقالية وختامية
املادة 25
تعوض االحاالت اىل مقتضيات قانون الالزتامات والعقود والقانون رمق  15.95املتعلق مبدونة
التجارة يف النصوص الترشيعية والتنظميية اجلاري هبا العمل ابالحاالت املطابقة لها يف هذا القانون.
املادة 26
يدخل هذا القانون حزي التنفيذ ابتداء من اترخي نرشه ابجلريدة الرمسية.
غري أأن ا ألحاكم املتعلقة ابلسجل الوطين االلكرتوين للضامانت املنقوةل وكذا ا ألحاكم املتعلقة
ابلعمليات املنجزة بواسطته ال تدخل حزي التنفيذ اال ابتداء من اترخي صدور النص التنظميي املشار
اليه يف املادة  13من هذا القانون ،والرشوع يف العمل ابلسجل املذكور.
يتعني عىل مجيع ادلائنني املرهتنني اذلين قاموا بتقييدات لضامانت منقوةل طبقا للترشيع اجلاري
به العمل ،قبل اترخي الرشوع الفعيل يف العمل ابلسجل الوطين االلكرتوين للضامانت املنقوةل طبقا
للامدة  26من هذا القانون ،أأن يقوموا بنقل التقييدات املذكورة مبا فهيا التقييدات املعدةل والالحقة
اىل السجل الوطين االلكرتوين ،وذكل خالل أأجل ال يتعدى ( )12اثين عرش شهرا ابتداء من
التارخي املذكور ،حتت طائةل فقدان حق ا ألولوية.
وتعترب مجيع التقييدات املنقوةل اىل السجل الوطين منتجة لنفس الآاثر القانونية اليت اكتسبهتا
أأثناء التقييد ا ألول ،مبا يف ذكل ما متنحه من جحية وحق ل ألولوية يف مواهجة الغري مع مراعاة أأحاكم
هذا القانون.
يتعني عىل االدارة اخبار أأحصاب التقييدات يف السجل التجاري بتارخي الرشوع الفعيل يف
العمل ابلسجل الوطين االلكرتوين للضامانت املنقوةل جبميع الوسائل املتاحة.
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املادة 27
تنسخ ابتداء من اترخي الرشوع الفعيل يف العمل ابلسجل الوطين االلكرتوين للضامانت املنقوةل
مجيع ا ألحاكم اخملالفة لهذا القانون وكذا ا ألحاكم اليت تنظم نفس املوضوع والواردة عىل اخلصوص يف
يف النصوص التالية:
 الظهري الرشيف الصادر يف  19ذي القعدة  27( 1336أأغسطس  )1918يف ضبط رهناحملصوالت الفالحية كام مت تغيريه وتمتميه؛
 الظهري الرشيف الصادر يف  17من ذي القعدة  27( 1341يونيو  )1923املتعلق ابجنازالرهن يف العقود الراجعة للرهن الفاليح؛
 الظهري الرشيف الصادر يف  2صفر  27( 1352ماي  )1933يف جعل ضابط رهناحملصوالت اليت يف مكل الرشكة الاحتادية للمس تودعات واملطامري املغربية؛
 الظهري الرشيف الصادر يف  17من رجب  21( 1359أأغسطس  )1940برهن احملصوالتاملعدنية.
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