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ملخظ
في قل ما ٌهغفه مىار اإلااٌ وألانماٌ مً جدىالث اكخطاصًت وحشغَهُت...زطىضا في قل ألاػماث اإلاالُت
الخاهلت التي نغفها ؾىىاث  2008و ،2009باإلغافت بلى آزاع حائدت وىعوها  -وىفُض  -19وما زلفخه
وجسلفه مً ؤغغاع -والػالذ -نلى اكخطاصًاث الهالم .زطىضا بهض اإلاهُلاث الاحخمانُت والاكخطاصًت التي
خالذ -بشيل ؤو بأزغ -في اؾخمغاعٍت جىفُظ الهلىص الخجاعٍت ،التي ٌهخبر الخؿاب البىيي – وبالػبـ في
الشم اإلاخهلم بالخمىٍل -واخضا منها .ما ًؿغح –مغة ؤزغي -مؿإلت الػماهاث اإلامىىخت .فبضؤ الخفىحر في
بًجاص خلىٌ بضًلت ممىىت ،خلىٌ حصجُهُت للملاوالث والشغواث الخجاعٍت لالؾخفاصة منها -وبالخالي الخغوج
مً ألاهماؽ الخللُضًت للخمىٍل ،-وفي هفـ الىكذ صعم خمائي للضائىحن.
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فياهذ ؤولى الخلىٌ ،حشغَو كاهىوي زاص بالػماهاث اإلاىلىلت كاهىن عكم  121.18الطاصع بدىفُظٍ قهحر
شغٍف عكم  1.19.76بخاعٍش  11مً شهبان  ٌ1440اإلاىافم ٌِ  17ؤبغٍل .2019
ونلُه فإَمُت البدث –وفم ما ؾجري -مؿخمضة مً حضًت مىغىنه –الهىىان ،-خُث بهه بهض ضضوع
الخىكُم الدشغَعي –اللاهىن عكم  -21.18وإلى خض نلمىا ،لم ًؿغح بشيل واف ،وماػاٌ في خاحت ماؾت –
زطىضا بالشم اإلاغجبـ بخمىٍل اإلالاوالث الطغغي واإلاخىؾؿت واإلالاوالث الطغحرة حضا -لضعاؾت
مؿخفُػت ،ما صفهىا للخىع فُه.
اإلاىهج اإلاهخمض:
بن ؤلاحابت نً َظٍ ؤلاشيالُت جاصي بىا خخما بلى انخماص –وفي ؾبُل جدلُلها ومىاكشتها -بلى اإلاىهج
الخدلُلي ،إلاالءمخه ؾبُهت الضعاؾت .طلً مً زالٌ جبُان نلض الخؿاب البىيي في نالكخه مو ملخػُاث
كاهىن  21.18اإلاخهلم بالػماهاث اإلاىلىلت ،زطىضا الشم اإلاخهلم بالغًَ ألحل الخمىٍل.
مً الفغغُاث:
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" َل ًمىً عًَ الخؿاب البىيي؟ وَل ًمىً جلضًمه هػمان للخمىٍل؟ وَل ًمىً انخباع عًَ الخؿاب
البىيي عَىا للضًً صون الخسلي نً الخُاػة ؟
الكلمات املفحاحية :رهن الحساب البىكي ،الضماهات املىقولة ،الحمويل ،الدين.
Abstract
In the light of what the financial and business climate knows of economic and legislative transformations...
especially in the face of the suffocating financial crises that the world has lived in the years 2008 and
2009, in addition to the effects of the pandemic of Corona - Covid 19 - and the damage that it has left - and
that it is still - on the economies of the world. Especially after the social and economic obstacles that have
prevented - in one way or another - the continuity of the execution of commercial contracts, of which the
bank account - specifically in the aspect related to financing - is one of them. This raises - again - the
question of the guarantees granted. It has started to think about finding possible alternative solutions,
solutions that are encouraging for contractors and commercial companies - and thus get out of the
traditional financing schemes - and at the same time a protective shield for creditors.

 -1جريدة رسمية عدد  1226بتاري خ  61شعبان 6441ه الموافق ِل  22أبريل  .2164الصفحات.2124-2103 :
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The first solution was a legislation on movable securities, the law n° 21.18 promulgated by the Dahir n°
1.19.76 on 11 Sha'ban 1440 corresponding to April 17, 2019.
Therefore, the importance of the research - according to what we will see - stems from the seriousness of
its subject - the title -, because after the publication of the legislative regulation - Law No. 21.18 - and to
our knowledge, it has not been presented sufficiently, and it is still in need - especially in the aspect related
to the financing of small and medium-sized enterprises and small businesses Very - for an in-depth study,
which prompted us to dive into.
Approved curriculum :
The answer to this problem inevitably leads us to adopt - and to carry out and discuss it - the analytical
method, for its relevance to the nature of the study. This by clarifying the bank account contract in its
relationship with the requirements of Law 21.18 on movable guarantees, especially the part relating to the
mortgage for financing.
From the assumptions:
Is it possible to mortgage a bank account? Can it be presented as a guarantee for financing? Is it possible to
mortgage a bank account as a mortgage without giving up possession?

Keywords :
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 كاهىن الػماهاث2 ضضع.الاكخطاص اإلاغغبي
 الظي وان مً بحن مجمىنت21.18 اإلاىلىلت عكم
مداوع هبري ُمضعحت غمً نمل اللجىت الىؾىُت
 ؤخُلذ نليها مً ؾغف الاجداص،3ٌإلاىار ألانما

 وجدير بالذكر أن ر-2
 دولة ىف العالم ى41 أكث من
تتبن رتشيعات
ي
ر ى
 إإل أن دولة مرص تعد،ون
بهذا الخصوص من خالل سجل إلكث ي
،أول دولة يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة
 وإلئحته التنفيذية2160  لسنة660 حيث صدر القانون رقم

movable

guarantees,

financing,

debt

ملضم ــت
في بؾاع اَخمام الضولت بخِؿحر بجاخت الخمىٍل
 زاضت،الالػم ليافت ألاوشؿت الاكخطاصًت
« PME » باليؿبت للملاوالث الطغحرة واإلاخىؾؿت
 « للمشغوناثTPE » واإلالاوالث الطغحرة حضا
 بما ٌؿاَم فى جيشُـ خغهت الاؾدثماع،الطغحرة
وجدؿحن وجىافؿُت مىار ألانماٌ وصفو عجلت
 ما ًيخج،الخىمُت وجللُظ الفىاعق الاحخمانُت
نىه مً ػٍاصة في مهضالث الدشغُل والىمى فى

.2161  لسنة613 الصادرة بقرار وزير اإلستثمار رقم
6446  من ذي القعدة21  صادر ى يف2.61.204  مرسوم رقم-3
.) بإحداث لجنة وطنية مكلفة بمناخ األعمال2161  أكتوبر24( ه
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الهام إلالاوالث اإلاغغب » « CGEM
اإلاهىُت لبىىن اإلاغغب » ،« GPBM
اإلاغغب »  « BKAMؾىت ،2016
مىكىمت كاهىهُت ومالُت مؿانضة
الاكخطاص اإلاغغبي.

واملجمىنت
وهظا بىً
ألحل بىاء
في جؿىٍغ

باإلغافت بلى بؾهامه في جدؿحن جغجِب اإلاغغب في
Doing
ألانماٌ
"مماعؾت
ماشغ
Businessالطاصع نً البىً الضولي ؾىت
 ،2020مً زالٌ حسجُله جلضما بدىالي  7هلاؽ
ملاعهت مو الؿىت التي كبله .ألامغ الظي جؿلب
وحىص بؾاع كاهىوي مىاؾب ٌؿمذ باؾخسضام
اإلاىلىالث هػمان للخطىٌ نلى الخمىٍل.
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فلاهىن الػماهاث اإلاىلىلت حاء مً هاخُت،
لخىكُم حعجُل خطىٌ اإلالاوالث ،زاضت
اإلالاوالث الطغغي واإلاخىؾؿت التي ال جمخلً بال
بهػا مً ألامىاٌ اإلاىلىلت ،نلى الخمىٍل إلهجاػ
مشاعَهها ،ومً هاخُت ؤزغي ،لدؿهُل ولىج جلً
اإلالاوالث نلى وحه الخطىص للخمىٍل مً زالٌ
جلضًم الػماهاث اإلاىلىلت الىفُلت مً ألامىاٌ
الظاجُت مىغىم خؿاب بىيي 4باؾمها ،والظي
كض ًيىن الغضُض الضائً مدال للغًَ لخلً
الغاًت.
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نلض الخؿاب البىيي مً الهلىص الخضًثت
الخىكُم ،هكم حشغَهُا وألوٌ مغة ؾىت  1996في
مضوهت الخجاعة ،5وكبل طلً وان ًسػو لللىانض
الهامت في اللاهىن وإلاا اؾخلغ نلُه الهمل
البىيي .وإطا وان الخىفغ نلى خؿاب بىيي بةخضي
ماؾؿاث الائخمان 6ؤو بةخضي ماؾؿاث ألاصاء
اإلاغزظ لها بظلً والي بىً اإلاغغبٌ ،هض فُما
مط ى عفاَُت ألهثر الىاؽ ًمىً الاؾخغىاء نىه،
فلض ضاع الُىم غغوعة ملخت لخلبُت خاحاث -
الخجاع واإلالاوالث -ال ًمىً ؤن جخم بال مً زالله
ؤو نلُه ،والتي منها الغًَ.
وجىدس ي صعاؾت نلض الخؿاب البىيي - 7ههلض
ججاعي -ؤَمُت بالغت نلى اإلاؿخىٍحن الىكغي
والهملي 8بانخباعٍ طلً الىناء الظي ًدخػً
باقي الهلىص البىىُت .9بال ؤن صعاؾخه وألُت
 -5ظهث ررشيف رقم  6.41.34صادر ى يف  60من ربي ع األول 6462
)فاتح أغسطس  (6441بتنفيذ القانون رقم  60.40المتعلق بمدونة
التجارة .الجريدة الرسمية عدد  4463بتاري خ  64جمادى األوىل
ر
الن لحقته.
 4) 6462أكتوبر  ،)6441ص  .2632ىوالتعديالت ي
 -6ظهث رشيف رقم  6.64.644صادر يف فاتح ربيع األول 6441
ديسمث  )2164بتنفيذ القانون رقم  614.62المتعلق
(24
ر
ى
المعتثة يف حكمها .الجريدة الرسمية
بمؤسسات اإلئتمان والهيئات
ر
عدد  1423بتاري خ فاتح ربيع اآلخر  22 ( 6441يناير  ،)2160ص
.412
واىل بنك المغرب رقم  /60و 61/الصادر ى يف  63يوليوز
 -7منشور ي
 2161بتحديد اإلتفاقيات النموذجية المتضمنة ر
للشوط الدنيا
التفاقية إلحساب تحت إلطلب وإلحساب ألجل وإلحساب
للسندإت ،المصادق عليه بموجب قرار لوزير اإلقتصاد والمالية

الجريدة الرسمية عدد  0340الصادرة ى يف  22ذو الحجة  6446ه
نوفمث  ،)2161الصفحات.0662-0660 :
(24
ر
 -4عرفت المادة  432من الباب األول من القسم السابع المعنون "
بالعقود البنكية" ،من القانون  60.40المتعلق بمدونة التجارة،
الصادر بتنفيذه ظهث رشيف رقم  6.41.34صادر ى يف  60من ربي ع
األول ) 6462فاتح أغسطس  .(6441الجريدة الرسمية عدد 4463
بتاري خ  64جمادى األوىل  4) 6462أكتوبر  ،)6441ص .2632
ر
البنك ،إما
الن لحقته .حيث نصت " :الحساب
ي
والتعديالت ي
حساب باإلطالع أو حساب ألجل".
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رقم  2044.64صادر ى يف  26من رجب  6441ه ( 23مارس
 .)2164الجريدة الرسمية عدد  1364صادرة بتاري خ  64محرم
شتنث  ،)2164الصفحات.4644-4133 :
 6446ه(64
ر
البنك للقارص :دراسة ى يف الجوانب
"الحساب
ح،
صبي
 -8رشيد
ي
القانونية والعملية ؤلدارة أموال القارصين" ،الطبعة األوىل ،رنش
وتوزي ع دار السالم ،الرباط ،سنة  ،2161الصفحة.4 :
 -9نظمت مدونة التجارة (قانون رقم  )60.40بالقسم السابع منه
ثمانية عقود بنكية:
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للخمىٍل مً زالٌ عَىه النخباعٍ مً الػماهاث
اإلاؿخدضزت بمىحب اللاهىن عكم  21.18اإلاخهلم
بالػماهاث اإلاىلىلت ؤهثر ؤَمُت.
ولفً زُىؽ َظٍ ؤلاشيالُت ،ؾىداوٌ مىاكشت
الخؿاب البىيي همدل لهلض الغًَ (مبدث ؤوٌ)
وآزاع عًَ الخؿاب البىيي (مبدث زان).
املبحث ألاول
محل عقد رهن الحساب البىكي
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وان اَخمام اإلاشغم مً زالٌ مغاحهت كاهىن
الػماهاث اإلاىلىلت عكم  1021.18جىؾُو مجاٌ
بنماٌ الػماهاث ،ال ؾُما مً زالٌ ؾً كىانض
زاضت بالغَىن بضون خُاػة ،وإكغاع شغؽ
الاخخفاف باإلالىُت نلى ؾبُل الػمان في
البُىناث ،وإخضار ؤضىاف حضًضة مً الغَىن
منها بطفت زاضت عًَ خؿاب الؿىضاث
والخؿاباث البىىُت ،وعًَ الضًىن.11بال ؤن ما
يهمىا في َظٍ الىلؿت َى عًَ الخؿاب البىيي.
ولخفطُل طلً ؾىهغع مً زالٌ َظا اإلابدث،
الخؿاب البىيي همدل نام لهلض الغًَ ،وهظا

رهن الحساب البىكي كآلية من آليات الحمويل

الغضُض الضائً للخؿاب همدل زاص لهلض
للغًَ ،مسططحن ليل هلؿت مؿلبا مؿخلال.
املطلب ألاول
الحساب البىكي كمحل عام لعقد الرهن
انخبر اإلاشغم اإلاغغبي مً زالٌ كاهىن 21.18
اإلاخهلم بالػماهاث اإلاىلىلت عًَ الخؿاب البىيي
عَىا للضًً صون الخسلي نً الخُاػة ،بهضف
حؿغَو اإلاهامالث الائخماهُت وخماًت الضائىحن
اإلاغتهىحن واإلاضًىحن الغاَىحن .بال ؤهه ًؿغح حؿائٌ
نً ؾبُهت الخؿاب-12ونالكخه -الظي ؾُيىن
مدل ناما لهلض الغًََ ،ل َى الخؿاب الفغصي
(خؿاب باإلؾالم ؤم خؿاب ألحل)؟ ؤم الخؿاب
اإلاشترن 13خؿب ضفت ؾالبُه؟ وَل َىان

واىل بنك المغرب رقم  /60و61 /
 -12انظر المادة  60من منشور ي
الصادر ى يف  63يوليوز  2161بتحديد اإلتفاقيات النموذجية
المتضمنة لل رشوط الدنيا التفاقية إلحساب تحت إلطلب
وإلحساب ألجل وإلحساب للسندإت ،المصادق عليه بموجب
قرار لوزير اإلقتصاد والمالية رقم  2044.64صادر ى يف  26من رجب
 6441ه ( 23مارس  .)2164الجريدة الرسمية عدد  1364صادرة
شتنث  ،)2164الصفحات:
بتاري خ  64محرم  6446ه(64
ر

البنك (المواد من  432إىل )013؛
* الحساب
ي
* عقد إيداع (النقود المواد من  014إىل )061؛
* عقد إيداع السندات (المواد من  066إىل )063؛
* عقد التحويل (المواد من  064إىل )024؛
*عقد فتح اإلعتماد (المواد من  024إىل )020؛
* عقد الخصم (المواد من  021إىل )023؛
* عقد حوالة الديون المهنية (المواد من  024إىل  041مكرر)؛
* عقد رهن القيم (المواد من  042إىل .)044
 -10الصادر بتنفيذه ظهث رشيف رقم  6.64.21بتاري خ  66من
شعبان 6441ه الموافق ِل  62أبريل .2164جريدة رسمية عدد
 1226بتاري خ  61شعبان 6441ه الموافق ِل  22أبريل .2164
الصفحات.2124-2103 :
 -11الفقرة السادسة من المادة األوىل أحكام عامة من الباب األول
من قانون رقم  26.63المتعلق بالضمانات المنقولة.
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.4644-4133
واىل بنك المغرب رقم  /60و61 /
 -13انظر المادة  63من منشور ي
الصادر ى يف  63يوليوز  2161بتحديد اإلتفاقيات النموذجية
المتضمنة ر
للشوط الدنيا التفاقية إلحساب تحت إلطلب
وإلحساب ألجل وإلحساب للسندإت ،المصادق عليه بموجب
قرار لوزير اإلقتصاد والمالية رقم  2044.64صادر ى يف  26من رجب
 6441ه ( 23مارس  .)2164الجريدة الرسمية عدد  1364صادرة
شتنث  ،)2164الصفحات:
بتاري خ  64محرم  6446ه(64
ر
.4644-4133
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بمياهُت لغًَ نضة خؿاباث 14لػمان مبلغ
الضًً؟.

ًمىً ؤن ًيىن الخؿاب مشتروا بحن الؼوححن ؤو
بحن شخطحن ؤو ؤهثر.".

 )1فُما ًسظ الخؿاب البىيي الفغصي:

ًخضر مً زالٌ اإلالخط ى ؤنالٍ ،ؤن الخؿاب
ًفخذ بؿلب مً الهمُل لضي البىً الخللُضي ؤو
البىً الدشاعوي ؤو لضي الىىافظ الدشاعهُت ،وَى
خؿاب جدذ الؿلب في شيل خؿاب فغصي ؤو
خؿاب مشترن (بحن الؼوححن ؤو بحن مؿاَمحن
في شغهت مؿاَمت ؤو شغواء في الشغهت طاث
اإلاؿاولُت املخضوصة).

هغي ؤن ملخػُاث اإلااصة  15مً ميشىع والي بىً
اإلاغغب /15و 16/الؿالف الظهغ واهذ ضغٍدت،
خُث هطذٌ " :هخبر الخؿاب اإلافخىح بؿلب مً
الهمُل نلى صفاجغ البىً خؿابا جدذ الؿلب.
ًمىً للهمُل فخذ الخؿاب جدذ الؿلب في
شيل خؿاب فغصي ؤو خؿاب مشترن.
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واىل بنك المغرب رقم  /60و61 /
 -14انظر المادة  24من منشور ي
الصادر ى يف  63يوليوز  2161بتحديد اإلتفاقيات النموذجية
المتضمنة ر
للشوط الدنيا التفاقية إلحساب تحت إلطلب

 )2فُما ًسظ الخؿاب اإلاشترن:
هطذ اإلااصة  18نلى ؤهه " :بطا ؤضبذ الخؿاب
اإلاشترن بالخػامً مضًىا لؿبب ماً ،يىن
الشغواء في َظا الخؿاب مخػامىحن ججاٍ البىً
بمجمىم الغضُض اإلاضًً الظي ال ًجىػ جلؿُمه
ؤو ججغٍضٍ ولى بهض كفل الخؿاب".

وإلحساب ألجل وإلحساب للسندإت ،المصادق عليه بموجب
قرار لوزير اإلقتصاد والمالية رقم  2044.64صادر ى يف  26من رجب
ر
الن نصت " :ؤذإ كان للعميل عدة
 6441ه ( 23مارس  .)2164ي
حسابات مفتوحة باسمه وبأي عملة كانت ،لدى إلبنك

أو

ؤحدى إلوكاالت ،يتفق إلطرفان رصإحة عىل أن إلعمليات
تعتب عنارص لحساب
إلمدرجة يف مختلف هذه إلحسابات
ر
وحيد تحت إلطلب موضوع هذه إالتفاقية؛
وف هذه إلحالة ،يجوز للبنك يف أي وقت وحي ،أن يقوم
" ي
بالعمليات إلمحاسبية إلضورية ،بغية دمج مختلف حسابات
إلعميل ،دون أن يحول ذلك يف ؤثبات كل حساب بشكل
منفصل؛
تعد إلحسابات إلمفتوحة باسم إلعميل لدى إلبنك ،حسابات
مستقلة ولذلك يرخص إلعميل للبنك إلقيام بالمقاصة بي
أرصدة إلحسابات إلمدينة وأرصدة إلحسابات إلدإئنة".
الجريدة الرسمية عدد  1364صادرة بتاري خ  64محرم 6446

وؿدشف مً اإلااصة ؤنالٍ ،ؤن ما ًخػمىه
الخؿاب اإلاشترن مً عضُض بحن ألاشخاص
الظاجُحن ؤو ألاشخاص اإلاهىىٍحن ًيىن نلى
ؾبُل الخػامً خالت وحىص صًً لطالر
ُ
ماؾؿاث ؤلائخمان (البىىن) ،فال ًمىً َنلله
ؾاإلاا ؤهه صًً زابذ في طمتهم.
 )3فُما ًسظ الػمان:
هطذ اإلااصة  47مً هفـ اإلايشىع-لىالي بىً
اإلاغغب -ؤنالٍ ؤههً " :مىً للؿغفحن الالتزام
ضغاخت نلى جلُُض الػماهاث الهُيُت
والصخطُت اإلاهخمضة في ؤي نملُت مددؿبت في
عضُض الخؿاب".

شتنث  ،)2164الصفحات.4644-4133 :
ه(64
ر
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وؿخيخج ؤن اإلااصة ؤنالٍ مىدذ لألؾغاف-وانخباعا
اللتزاماتهم -الخم في جلُُض ول الػماهاث الهُيُت
ُ
والصخطُت املجغاة نلى الخؿاب باؾمهم
ولفائضتهم.
فىُف الخاٌ في وحىص مبلغ صًً مً عضُض
الخؿاب اإلاشمىٌ بهلض عًَ؟
اإلاؿلب الثاوي
الغضُض الضائً للخؿاب همدل زاص لهلض
الغًَ
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بضاًت ًؿغح حؿائٌ خىٌ اإلالطىص بالغضُض
الضائًَ ،ل َى الغضُض الظي ًخػمىه الخؿاب
ؤم الغضُض ؤزىاء جدلُم الغًَ ؤم اإلالطىص به
الغضُض النهائي؟
ًمىً اللىٌ ؤن اإلالطىص بالغضُض الضائً ،كض
ًخدضص :
ؤوال :مً زالٌ الغضُض الضائً اإلااكذ زالٌ
حشغُل الخؿاب ،بدُث هطذ اإلااصة  15493مً
ر
الن نصت ى يف تعريفها لعقد الحساب باإلطالع " :الحساب
 -15ي
باإلطالع عقد بمقتضاه يتفق البنك مع زبونه عىل تقييد ديونهما
المتبادلة ىف كشف وحيد عىل شكل أبواب دائنة ومدينة ،ر
والن
ي
ي
بدمجها يمكن ىف كل ى
حي استخراج رصيد مؤقت لفائدة أحد
ي
األطراف".
=
واىل بنك
*أيضا ما نصت عليه مقتضيات المادة  20من منشور ي
المغرب رقم  /60و 61/الصادر ى يف  63يوليوز  2161بتحديد
اإلتفاقيات النموذجية المتضمنة ر
للشوط الدنيا التفاقية إلحساب
تحت إلطلب وإلحساب ألجل وإلحساب للسندإت ،المصادق
عليه بموجب قرار لوزير اإلقتصاد والمالية رقم  2044.64صادر ى يف
 26من رجب  6441ه ( 23مارس  .)2164بقولها " :طبقا
ألحكام إلمادة  394من إلقانون رقم  51.91إلمتعلق بمدونة
إلتجارة ،يتفق إلطرفان عىل تسجيل ديونهما إلمتبادلة يف هذإ
إلحساب يف كشف حساب وحيد ،عىل شكل عنارص دإئنة
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مضوهت الخجاعة واإلااصة  25مً ميشىع والي بىً
اإلاغغب /15و 16/ؤنالٍ والتي جىكم حشغُل
الخؿاب؛
زاهُا :مً الغضُض الضائً النهائي نىض وضر خض
للخؿاب البىيي بما باللفل ؤو الىفاة ،وفم
ؤخيام مضوهت الخجاعة ،الؾُما اإلااصة  16503منها
وألاخيام ألازغي اإلاؿؿغة بميشىع والي بىً
اإلاغغب /15و ،16/مو بُان هُفُت اؾخسغاج
الغضُض الضائً.
وهدؿاءٌ :هُف ًخم جدضًض الغضُض الضائً
اهؿالكا مً ملخػُاث اإلااصة  47مً ميشىع والي
بىً اإلاغغب ومً اإلالخػُاث اإلاىطىص نليها في
اللاهىن عكم  21.18بسطىص َظا ؤلاؾاع؟
وعنارص مدينة يؤذي دمجها يف أي وقت وحي ؤىل فرز رصيد
مؤقت لصالح أحد إلطرفي" .
الجريدة الرسمية عدد  1364صادرة بتاري خ  64محرم 6446
شتنث  ،)2164الصفحات.4644-4133 :
ه(64
ر
ر
الن نصت ":يوضع حد للحساب باالطالع بإرإدة أي من
 -16ي
إلطرفي ،بدون ؤشعار سابق ؤذإ كانت إلمبادرة من إلزبون ومع
مرإعاة إإلشعار إلمنصوص عليه يف إلباب إلمتعلق بفتح إالعتماد
ؤذإ كانت إلمبادرة من إلبنك.
غب أنه وجب أن يوضع حد للحساب إلمدين بمبادرة من إلبنك
ؤذإ توقف إلزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاري خ آخر
عملية دإئنة مقيدة به.
وف هذه إلحالة ،يجب عىل إلبنك قبل قفل إلحساب ،ؤشعار
ي
إلزبون بذلك بوإسطة رسالة مضمونة يف آخر عنوإن يكون قد
أدىل به لوكالته إلبنكية.
ؤذإ لم يبادر إلزبون دإخل أجل ستي يوما من تاري خ إإلشعار
يعتب هذإ إألخب مقفال
بالتعبب عن نيته يف إالحتفاظ بالحساب ،ر
بانقضاء هذإ إألجل.
يقفل إلحساب أيضا بالوفاة أو إنعدإم إألهلية أو إلتسوية أو
إلتصفية إلقضائية للزبون.".
ى
بمقتض المادة
 تم نسخ وتعويض أحكام المادة  014أعاله،ر
الفريدة من القانون رقم  644.62الصادر بتنفيذه الظهث الشيف
رقم  6.64.642بتاري خ  20من شوال  22( 6440أغسطس
)2164؛ الجريدة الرسمية عدد  1241بتاري خ  60ذو القعدة
سبتمث  ،)2164ص .1361
66( 6440
ر
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ًخدضص الغضُض الضائً للخؿاب البىيي مً زالٌ
كىانض حشغُل الخؿاب ،اإلاىطىص نليها في
اإلاىاص مً  25بلى  27مً ميشىع والي بىً اإلاغغب
الؿابم ،وهظهغَا نلى الشيل الخالي:
 اإلااصة  25مىه هطذ " :ؾبلا ألخيام اإلااصة 493مً اللاهىن عكم  15.95اإلاخهلم بمضوهت
الخجاعةً ،خفم الؿغفان نلى حسجُل صًىنهما
اإلاخباصلت في َظا الخؿاب في هشف خؿاب
وخُض ،نلى شيل نىاضغ صائىت ونىاضغ مضًىت
ًاطي صمجها في ؤي وكذ وخحن بلى فغػ عضُض
ماكذ لطالر ؤخض الؿغفحن".
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 اإلااصة  26مىه هطذ " :ال ًمىً ؤن جخمالهملُاث اإلاسجلت بمضًيُت الخؿاب الخاغو
الجفاكُت الخؿاب بال في خضوص الغضُض الضائً
اإلاخىفغ فهلُا ،ما لم ًخفم ألاؾغاف ضغاخت نلى
زالف طلً .هما ًدخفل البىً بدم عفؼ ول
ؤمغ مً شإهه ؤن ًجهل الخؿاب مضًىا.
ًجب ؤن جيىن الهملُت التي مً شإنها ؤن ججهل
الخؿاب مضًىا نغغُت فلـ وال حشيل فخذ
انخماص ،17بدُث ًجب الخطىٌ نلى مىافلت
ضغٍدت مً البىً ألحل طلً.
وٍترجب نً الغضُض اإلاضًً الهغض ي اكخؿام
الفىائض بالؿهغ الظي ًؿبله البىً نلى ألاعضضة
اإلاضًىت غحر اإلاىخكمت ،هما جم جدضًضٍ في
الشغوؽ الهامت اإلاخهللت بالخهغٍفت اإلاهمىٌ بها.

رهن الحساب البىكي كآلية من آليات الحمويل

غحر ؤهه ًمىً للهمُل ؤن ًخلضم للبىً هخابُا
بؿلب حغؿُت ؤو حؿهُلت الطىضوق.
ًُسبر البىً الهمُل بلغاعٍ صازل آلاحاٌ
والشغوؽ اإلاالئمت.
في بؾاع حؿهُلت الطىضوقً ،جظع بالبىً ؾبلا
للملخػُاث الخىكُمُت اإلاهمىٌ بها ،وكبل مىذ
ؤي كغع ،ؤن ًغاحو اإلاطلخت اإلاغهؼٍت للمساؾغ
التي ًضبغَا بىً اإلاغغب ؤو نىض ؤلاكخػاء
اإلافىع له ،للخطىٌ نلى جلغٍغ مالءة الهمُل.
وٍجب ؤن ًطغح البىً ؤًػا للمطلخت اإلاظوىعة
بإي كغع ؤو ناعع حؿضًض مدخمل.
ًدم للهمُل ؤن ًؿالب مً اإلاطلخت اإلاغهؼٍت
للمساؾغ الخابهت لبىً اإلاغغب ؤو للمفىع له
الخطىٌ نلى الخلغٍغ الخاص بمالءجه.
ًمىً للهمُل ؤن ٌهترع نلى اإلاهلىماث الىاعصة
في جلغٍغ مالءجه بملء اؾخماعة زاضت ؤنضَا بىً
اإلاغغب ؤو اإلافىع له لهظا الغغع ،وإعفاكها
بالىزائم الثبىجُت الالػمت ،صازل ؤحل ؤكطاٍ
زمؿت نشغ (ً )15ىما ابخضاء مً جاعٍش الخىضل
به.".
 اإلااصة  27مىه هطذ نلى ؤههً " :جب ؤن ًيىنالخؿاب مخىفغا نلى ماوهت وافُت نىض بضضاع
ؤمغ باألصاء.
ًدطل البىً نلى نمىالث ومطاعٍف مسخلفت
ملابل الخضماث اإلالضمت.".

ى
المقتض ذهبت إليه الفقرة الثانية من المادة  024من
 -17نفس
...
:
مدونة التجارة ،عندما نصت أنه " ؛
إلعرض فتحا لالعتماد" .
ال يعد إلرصيد إلمدين
ي
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ؤما بسطىص كىانض حشغُل الخؿاب ألحل
بمىحب الاجفاكُت الىمىطحُت وفم ميشىع والي
بىً اإلاغغب /15و 16/ؤنالٍ ،خُث خضصث اإلاىاص
مً  21بلى  24مىه.

75

رهن الحساب البىكي كآلية من آليات الحمويل

كض ًترجب نلى ؤلاحغاءاث التي ًباشغَا الضائً
اإلاغتهً خالت عًَ الخؿاب البىيي آزاع في
مىاحهخه وؤزغي بمىاحهت ألاغُاع.
وملخاولت الىكىف نىض َظٍ الىلؿت ومهالجتها
ؾيخؿغق بلى شغوؽ هفاط نلض عًَ الخؿاب
البىيي (مؿلب ؤوٌ) وإلى ؤَم كىانض حشغُل
الخؿاب اإلاغَىن (مؿلب زان).

خُث هطذ اإلااصة  21مىه ً " :خػمً الخؿاب
ألحل بًضانا واخضا وسخبا واخضا لألمىاٌ ،خُث
ًخم ؤلاًضام نىض فخذ الخؿاب ألحل وٍخم
السخب نىض جاعٍش الاؾخدلاق .وٍترجب نً ؤي
نملُت بًضام ألحل حضًضة فخذ خؿاب ألحل
حضًض مىفطل.

شروط هفاذ عقد رهن الحساب البىكي

جدضص اإلاضة الفهلُت للدجب نىض فخذ الخؿاب
ألحل .وال ًمىً ؤن جلل نً شهغ واخض.

بضاًت وكبل الخىع في َظٍ الىلؿت ،ال غغع ؤن
وهغج نلى حهغٍف السجل الىؾني ؤلالىترووي.

جاصي الفىائض اإلامىىخت نلى الخؿاب ألحل،
والتي ًخم خؿابها ابخضاء مً الخاعٍش الفهلي
إلًضام ألامىاٌ بالخؿاب ،لطاخبها نىض جاعٍش
الاؾخدلاق.".

بالغحىم بلى اإلالخػُاث اللاهىهُت الجضًضة التي
ؤحى بها كاهىن عكم  21.18اإلاخهلم بالػماهاث
اإلاىلىلت ،هجضَا زالُت مً ؤي حهغٍف للسجل
الىؾني ؤلالىترووي للػماهاث اإلاىلىلت .اللهم ما
هطذ نلُه ملخػُاث اإلااصة  12مً الباب الغابو
اإلاهىىن ِب" السجل الىؾني ؤلالىترووي
للػماهاث اإلاىلىلت" مً اللاهىن عكم 21.18
اإلاخهلم بالػماهاث اإلاىلىلت ،خُث هطذ" :
ًدضر سجل وؾني بلىترووي للػماهاث اإلاىلىلت
ٌههض بخضبحرٍ بلى ؤلاصاعةٌ ،شاع بلُه بهضٍ بالسجل
الىؾني ،جخم مً زالله نملُت بشهاع حمُو ؤهىام
الغَىن بضون خُاػة نً ؾغٍم جلُُضَا ،وإحغاء
الخلُُضاث الالخلت ،وهظا الدشؿُباث اإلاىطبت
نليها ،باؾخثىاء الغَىن بضون خُاػة التي تهم
آلالُاث اإلاىطىص نليها في اإلااصة  376مً
اللاهىن عكم  15.95اإلاخهلم بمضوهت الخجاعة؛

ونلُه هدؿاءٌَ :ل ألاخيام الخاضت بهلل
الخؿاب واهذ هفُلت لػمان وخماًت خم
الضائً اإلاغتهً؟ وَل نضم هفاًت جلً ؤلاحغاءاث
ما صفو اإلاشغم للخضزل لخهضًل ألاخيام الخاضت
بكهحر الالتزاماث والهلىص وؤزغي زاضت بمضوهت
الخجاعة مً زالٌ كاهىن عكم  21.18اإلاخهلم
بالػماهاث اإلاىلىلت ،وطلً بةكدام عَىن ؤزغي
مؿخدضزت -والتي منها عًَ الخؿاب؟
املبحث الثاوي
آثاررهن الحساب البىكي
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هما جخم مً زالٌ السجل الىؾني ول نملُت
بشهاع تهم ؤضىافا ؤزغي مً الػماهاث اإلاىلىلت،
ؾبلا للملخػُاث الدشغَهُت الخاضت بهظٍ
ألاضىاف ،وهظا الهملُاث ألازغي التي جضزل في
خىمها.
وٍلطض بالهملُاث ألازغي التي جضزل في خىم
الػماهاث اإلاىلىلت الهملُاث اإلاخهللت بدىالت
الخم ؤو الضًً وبُو اإلاىلىٌ مو شغؽ الاخخفاف
باإلالىُت والائخمان ؤلاًجاعي وخىالت الضًىن
اإلاهىُت ونملُاث شغاء الفاجىعاث.18
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-18انظر المادة  4من المرسوم رقم  2.64.422بتاري خ  2صفر
 3( 6446أكتوبر  )2164بتطبيق القانون رقم  26.63المتعلق
بالضمانات المنقولة ،الجريدة الرسمية عدد  1342بتاري خ 24
نوفمث  ،)2164ص .61311
ربيع األول 26( 6446
ر
إلمادة :4
" تطبيقا ألحكام الباب الرابع من القانون السالف الذكر رقم
ر ى
ى
26.63ن ر
ون للضمانات
تباش بواسطة السجل
الوطن اؤللكث ي
ي
المنقولة العمليات التالية المتعلقة بمختلف أنواع الرهون بدون
حيازة ،مع مراعاة المقتضيات الواردة ى يف القانون المذكور
والمتعلقة بكل عملية منها عىل حدة:
ى
ر
إشهاد الضمانات المنقولة المنصوص عليها يف التشي ع الجاري بهالعمل ،عن طريق تقييد اؤلشعارات المتعلقة بها ،باستثناء تلك
المنصوص عليها ى يف المادة  421من القانون رقم  60.40المتعلق
بمدونة التجارة؛
إجراء اؤلشعارات بالتقييدات الالحقة أو التعديلية عند اإلقتضاء؛تقييد اؤلشعارات المتعلقة بالتشطيبات بالسجل؛ تقييد اؤلشعارات بتجديد التقييدات المنجزة بالسجل؛ تقييد إشعار بتوجيه إنذار من أجل تحقيق الضمانة ،يحدد عىلى
وف هذه الحالة يشعر
الخصوص هوية
الرهن ى الذي تم إنذاره ،ي
ر
ر
ى
اؤللكثون للضمانات المنقولة فورا باف الدائنيى
الوطن
السجل
ي
ي
ي
ى
المر ى
المسجلي.
تهني
ر ى
ى
ر
ون للضمانات المنقولة
تباش بالسجل
كما
الوطن اؤللكث ي
ي
اؤلشعارات بالتقييدات والتقييدات الالحقة والتعديلية وتجيدي
ر
الن تدخل ى يف
التقييدات ،والتشطيبات المتعقلة بالعمليات ى التالية ي
حكم الضمانات المنقولة المنصوص عليها يف الفقرة الثالثة من
المادة  62من القانون السالف الذكر رقم :26.63
 العمليات المتعلقة بحواإلت الحق أو الدين المقدمة عىل سبيلالضمان؛
ر
 عمليات بيع المنقول مع شط اإلحتفاظ بالملكية؛ عمليات اإلئتمان اؤليجاري عىل المنقول؛ العمليات المتعلقة بحواإلت الديون المهنية المقدمة عىل سبيلالضمان؛
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جخم مً زالٌ السجل الىؾني مهالجت اإلاهؿُاث
اإلاخهللت بالغَىن الؿالفت الظهغ ،نً ؾغٍم
ججمُهها وخفكها وجإمُنها ،في بؾاع الخلُض
بإخيام اللاهىن عكم  09.08اإلاخهلم بدماًت
ألاشخاص الظاجُحن ججاٍ مهالجت اإلاهؿُاث طاث
الؿابو الصخص ي ،الطاصع بدىفُظٍ الكهحر
الشغٍف عكم  1.09.15بخاعٍش  22مً ضفغ
 18( 1430فبراًغ  )2009والىطىص اإلاخسظة
لخؿبُله.
الاؾالم نلى السجل الىؾني مفخىح للهمىم.".
وخؿب مضلىٌ ملخػُاث اإلااصة  12ؤنالٍ،
هالخل ؤنها لم جاؾغ بالشيل اليافي الضوع الظي
ًػؿلو به السجل الىؾني ؤلالىترووي زطىضا
مً ػاوٍت حجُت ؤلازباث.

 عمليات رشاء الفاتورات المقدمة عىل سبيل الضمان.".* انظر كذلك إلمادة :55
" يجب أن يتضمن كل إشعار بتقييد اؤلنذار من أجل تحقيق
ضمانة ،المشار إليه ى يف المادة  4من هذا المرسوم ،العنارص التالية:
هوية الراهن؛ى
المعن بإجراء تحقيق الضمانة؛
رقم تسجيل إشعار التقييدي
ر
تعريف الدائن المرتهن الذي يباش إجراءات تحقيق الضمانة؛مراجع اؤلنذار ،إل سيما رقمه وتاريخه وهوية الراهن ،وتحديدر
الشء المرهون موضوع التحقيق؛
ي
طريقة تحقيق الضمانة؛التاري خ رالمقثح ر
لمباشة إجراءات التحقيق؛
العنوان الذي يختاره الدائن المرتهن الذي ريباش إجراءات تحقيق
ى ر
ى
ى
الدائني المرتهني بالترصي ح
باف
الضمانة من أجل تمكي ي
بديونهم؛
ر
لتلق األموال من
تسمية وعنوان مؤسسة اإلئتمان المؤهلةي
ر
لن سيودع لديها المبلغ الناتج عن عملية التحقيق أو
الجمهور ا ي
ر
ى
الشء المرهون ،إذا تعلق األمر بتملك
الفرق بي مبلغ الدين وقيمة ي
ر
ى
ر
اض.
الشء المرهون عن طريق اإلتفاق ،أو بيعه بالث ي
ي
ر
ر ى
ى
ى
ى
ون
المسجلي بالسجل
الدائني
باف
الوطن اؤللكث ي
ي
يتم إشعار ي
عث بريدهم اؤلنذار المقيد من قبل الدائن
للضمانات المنقولة ر
المرتهن الذي يقوم بإجراءات تحقيق الضمانة.
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مً جم ًمىً لىا حهغٍفه بازخطاع " :بإهه سجل
بلىترووي لدؿهُل جلُُض وشهغ وحهضًل وشؿب
الػماهاث اإلاىلىلت خماًت للضائىحن املخخملحن،
هما ؤهه ٌهخبر حجت في مىاحهت ألاغُاع ،مو جغجِب
اإلاؿاولُت بىىنيها اإلاضهُت والجىائُت نلى الؿغف
اإلاخدمل لهملُت الخلُُض خالت جلضًم بُاهاث غحر
صخُدت ،ومىذ ؤلاصاعة اإلاؿحرة للسجل بمياهُت
بصزاٌ ؤي جلُُض حهضًلي ؤو حشؿُب نلُه بىاء
نلى خىم كػائي".
ؾىداوٌ مهالجت َظٍ الىلؿت مً زالٌ جلُُض
نلض الغًَ بالسجل الىؾني ؤلالىترووي
للػماهاث اإلاىلىلت (شغؽ ؤوٌ) بشهاع ماؾؿت
الائخمان بالغًَ.
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الشغؽ ألاوٌ :جلُُض نلض الغًَ بالسجل الىؾني
ؤلالىترووي للػماهاث اإلاىلىلت
حضًغ بالظهغ ؤن حمُو الخطغفاث اإلاخهللت بهلض
الغًَ لِـ لها ؤي ؤزغ وال ًىاحه بها الغحر ،بال
ابخضاء مً جاعٍش وؾانت جلُُضَا في السجل
الىؾني ؤلالىترووي للػماهاث اإلاىلىلت ،الظي
نهض بخضبحرٍ بلى ؤلاصاعة اإلاخمثلت في الؿلؿت
الخيىمُت اإلايلفت بالهضٌ ،مً زالٌ اإلاىطت
ؤلالىتروهُت املخططت لظلً.
وهدؿاءٌَ :ل اشترؽ اللاهىن عكم  21.18نملُت
الخلُُض في السجل الىؾني ؤلالىترووي للػماهاث
جىفغ ؤو جلضًم وزائم هذجُت هما ؤؾلفىا ؟
فاإلشياٌ ال ًثاع – في هكغها -في الىزُلت هذجُت
إلحغاءاث الخلُُض بهظا السجل ،وإهما في ضفت
الصخظ ،وما ًاهض َظا الؿغح ما طَبذ بلُه
معهد الدراسات االجتماعية و االعالمية
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ملخػُاث الفلغة ألازحرة مً اإلااصة  15مً
اللاهىن عكم  21.18اإلاخهلم بالػماهاث اإلاىلىلت،
خُث هالخل ؤن اضؿالح "الصخظ" حاء ناما،
بلىلها..." :؛
ًمىً ألي شخظ اؾخسغاج شهاصة بشهاع مً
السجل الىؾني اإلاظوىع جثبذ بشهاع الخلُُض
والخلُُضاث الالخلت والدشؿُباث في َظا
السجل.".
خُث بهه إلحغاء الخلُُض بالسجل الىؾني فاألمغ
ال ًخؿلب جلضًم ؤي وزُلت ،وَى ما هطذ نلُه
الفلغة ألاولى مً اإلااصة  16مً اللاهىن عكم
 21.18اإلاخهلم بالػماهاث اإلاىلىلت ،خحن هطذ:
" ًطبذ ؤي جلُُض ألي غمان مً الػماهاث
اإلاىلىلت والهملُاث اإلاهخبرة في خىمها ،ؤهجؼ
بطىعة كاهىهُت وفلا ألخيام اإلااصجحن  13و 14مً
َظا اللاهىن ؾاعي اإلافهىٌ ابخضاء مً جاعٍش
وؾانت جلُُضٍ؛"...
هما كض ال ًخم الخدلم مً صخت اإلاهلىماث
اإلاطغح بها لضًه-ؤي السجل الىؾني ،-وإهما
ؤلاهخفاء بانخباع الصخظ الظي كام بخلُُض
الػماهت مؿاوال نً صخت البُاهاث التي ؤصلى
بهاَ .ى ما هطذ نلُه ملخػُاث اإلااصة  17مً
اللاهىن عكم  21.18ؤنالٍ ،بلىلهاً " :خهحن نلى
الؿغف الظي كام بخلُُض الػماهت ؤو ؤي نملُت
مهخبرة في خىمها في السجل الىؾني ؤن ًلىم
بالدشؿُب نليها،وإال وان مؿاوال نً الػغع
الالخم بالؿغف آلازغ ،وطلً صازل ؤحل زمؿت
نشغ(ً )15ىما بهض اهتهاء ؤحل جلُُضَا ،ؤو بهض
الىفاء بالضًً ،ؤو في خالت فسخ الهلض ؤو ببؿاله
ردمد 2737-8101 :
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ؤو بؿالهه ؤو في ؤي خالت ؤزغي مىطىص نليها في
اللاهىن.".
الشغؽ الثاوي :بشهاع ماؾؿت الائخمان بالغًَ
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بسطىص َظٍ الىلؿت هجض ؤن اإلاشغم لم ًفخه
ؤن ًاهض –مً زالٌ ملخػُاث الفلغة ألازحرة
مً اإلااصة  392-8مً مضوهت الخجاعة -نلى ؤن نلض
الغًَ ختى وإن كُض بالسجل الىؾني ؤلالىترووي
للػماهاث اإلاىلىلت ،فةهه ال ًغجب آزاعٍ في
مىاحهت ماؾؿت الائخمان ماؾىت خؿاب الغاًَ
اإلاضًً ،وال ًمىً الاخخجاج به في مىاحهتها ،بال
بطا جم بشهاعَا به مً كبل الضائً اإلاغتهً وطلً
ما نضا بطا واهذ ؾغفا ؤضلُا ميشئا لهلض الغًَ.
خُث هطذ " :نالوة نلى جلُُض عًَ الخؿاب
البىيي في السجل الىؾني ؤلالىترووي للػماهاث
اإلاىلىلت ،ال ًمىً الاخخجاج بهظا الغًَ في
مىاحهت اإلااؾؿت البىىُت اإلااؾىت للخؿاب
اإلاغَىن ،بطا لم ًخم بشهاعَا به مً كبل الضائً
اإلاغتهً ،ما لم جىً ؾغفا في نلض الغًَ.".
املطلب الثاوي
أهم قواعد جشغيل الحساب املرهون
كض ًلو نملُا ؤزىاء حشغُل الخؿاب البىيي
اإلافخىح لضي ماؾؿت ائخمان بىاءا نلى اجفاكُت
همىطحُت لفخذ الخؿاب ،بطفتها مىصم لضيها،
ؤن ًؿلب منها –ؤو بإمغ بصاعي ؤو كػائي- 19
 -19المادة  06من " عدم توفر األموال بسبب إجراءات إدارية أو
واىل بنك المغرب رقم  /60و 61 /الصادر ى يف
قضائية" من منشور ي
 63يوليوز  2161بتحديد اإلتفاقيات النموذجية المتضمنة
ر
للشوط الدنيا التفاقية إلحساب تحت إلطلب وإلحساب ألجل
وإلحساب للسندإت ،المصادق عليه بموجب قرار لوزير اإلقتصاد
والمالية رقم  2044.64صادر ى يف  26من رجب  6441ه (23
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نلل الخؿاب 20ؤو ؤن ًؿلب منها بطفتها خائؼة
نً الغحر الىفاء نً اإلالؼمحن نلى شيل بشهاع
الغحر الخائؼ مً كبل الخؼٍىت الهامت للمملىت
لخدطُل اإلابالغ التي ًضًىىن بها هػغٍبت نلى
الخؿاب مً كبل املخاؾب اإلايلف
بالخدطُل.21
فهل هظ كاهىن الػماهاث اإلاىلىلت نلى هفـ
ؤلاحغاءاث التي تهم حشغُل الخؿاب الظي َى
عًَ نام للضًً ؟
خُث بالغحىم بلى اإلالخػُاث -مً َظا اللاهىن-
التي هكمذ عًَ الخؿاباث البىىُت هجضَا هطذ
نلى ملخػُاث مسالفت إلاا حاءث به الفلغة
الثاهُت مً اإلااصة  51مً ميشىع والي بىً اإلاغغب
عكم /15و 16/الخاص بخدضًض الاجفاكُاث
الىمىطحُت اإلاخػمىت للشغوؽ الضهُا الجفاكُت
الخؿاب جدذ الؿلب والخؿاب ألحل والخؿاب
للؿىضاث ،والتي جلط ي "...بإن الهمُل ال ًمىىه
الخطغف في ألامىاٌ اإلاىحىصة في الخؿاب بلى ؤن
ًخم الخىفُظ ؤو ؤن ًخم الخبلُغ بلغاع عفو الُض".
وٍكهغ طلً مً زالٌ ماًلي:

مارس  .)2164الجريدة الرسمية عدد  1364صادرة بتاري خ 64
شتنث  ،)2164الصفحات.4644-4133 :
محرم  6446ه(64
ر
ر
الن نصت " :يمكن تجميد كل األموال واألصول المسجلة ى يف
ي
ر
الن تم تبليغ البنك بها من
حساب العميل بناء عىل الحجوزات ي
طرف السلطات القضائية أو اؤلشعار لدى الغث الحائز المبلغ من
قبل اؤلدارات الجبائية.
ريثتب عن هذه اؤلجراءات عدم ترصف العميل ى يف األموال
الموجودة ى يف الحساب إىل أن يتم التنفيذ أو أن يتم التبليغ بقرار
رفع اليد.".
 -20مصطلح عقل الحساب أو حاإلت عقل الحساب يقصد به
إجراء الحجز ما للمدين لدى الغث أو إجراء التجميد أو إشعار الغث
الحائز.
:
 -21رشيد صبي ح ،المرجع السابق ،ص .642
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ؤوال :ججمُض مبلغ الغًَ بالخؿاب البىيي مو مىذ
الخغٍت للمضًً ؤو الغاًَ في الخطغف فُه
خُث هطذ الفلغة ألاولى مً اإلااصة  22392-9مً
مضوهت الخجاعة -والتي ؤخالذ بخالت صازلُت نلى
اإلااصة  392-10مً هفـ اإلاضوهتٌ " -ؿخهمل
الخؿاب اإلاغَىن بدغٍت مً ؾغف الغاًَ ،مو
مغاناة ملخػُاث اإلااصة  392-10ؤنالٍ؛."...
وؿخيخج مً اإلااصة ؤنالٍ ؤنها وغهذ كانضة حؿمذ
للمضًً الغاًَ باؾخسضام الخؿاب اإلاغَىن
بدغٍت ،بال ؤن جطغفه في مبلغ الغضُض الضائً ال
ًترجب نىه اهلػاء الغًَ ،ختى وإن ضاع الغضُض
مضًىا .خُث هطذ الفلغة الثاهُت مً اإلااصة -9
..." : 392؛
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"ال ًاطي زطم حمُو اإلابالغ اإلاىحىصة في
الغضُض الضائً للخؿاب اإلاغَىن بلى اهلػاء
الغًَ.".
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وؿخسلظ مً الفلغة ؤنالٍ ،ؤن ؤلاحغاء اإلامىىح
للضائً اإلاغتهً بخلضًم ؾلب الخجمُض ًخم
بشغؾحن:
ؤ -ؤن ًىظ نلض عًَ الخؿاب البىيي نلى
جسىٍل الضائً ضالخُت جلضًم ؾلب ججمُض مبلغ
الغًَ.
ب -شهاع اإلاضًً الغاًَ بؿلب ججمُض مبلغ
الغًَ.
وؤغافذ الفلغة الثالثت مً اإلااصة  392 -10ؤنالٍ
ؤن حمُو الهملُاث الجاعٍت نلى عضُض الخؿاب
ابخضاء مً جاعٍش ؤلاشهاع اإلاظوىع (وفم ما هطذ
نلُه الفلغة الثاهُت مً اإلااصة  392- 10ؤنالٍ)
ًخم حؿىٍتها ،وحؿدثنى مً الخجمُض جلً
الهملُاث اإلاضًىت لفائضة الضائً اإلاغتهً.
هدؿاءٌ :هُف جخهامل ماؾؿاث الائخمان(
البىً) في الخالت التي ًيىن فيها مبلغ الضًً ًلل
نً الغضُض الضائً ؟.

وفي اإلالابل ،هطذ الفلغة ألاولى مً اإلااصة -10
 392مً هفـ اللاهىن ؤنالٍ ًجىػ للضائً اإلاغتهً
ؤن ًؿلب مً اإلااؾؿت البىىُت ججمُض مبلغ
الغًَ .خُث هطذً " :جىػ للضائً اإلاغتهً ؤن
ًخلضم بلى اإلااؾؿت البىىُت ماؾىت الخؿاب
اإلاغَىن بؿلب ججمُض مبلغ الغًَ مً الغضُض
الضائً للخؿاب ،بطا وان نلض الغًَ ًىظ نلى
طلً .وفي َظٍ الخالت ًخهحن نلُه بشهاع الغاًَ
بظلً."...

هلىٌ ؤن ؤضل مىغىم ؾلب الخجمُض اإلالضم مً
كبل الضائً اإلاغتهً َى مبلغ الغًَ ،ولِـ مبلغ
الغضُض الضائً .23خُث هطذ اإلااصة  392 -7مً
مضوهت الخجاعةٌ " :هخبر عًَ الخؿاب البىيي عَىا
للضًً ،وفي َظٍ الخالتً ،يىن الضًً اإلاغَىن َى
الغضُض الضائً لهظا الخؿاب في جاعٍش جدلُم
الغًَ".

 -22تمت إضافة الفصل الرابع أعاله إىل الباب ى
الثان من القسم
ي
األول من الكتاب الرابع من القانون رقم  60.40المتعلق بمدونة
ى
بمقتض المادة  4من القانون رقم  ،26.63السالف الذكر.
التجارة

 -23تمت إضافة الفصل الرابع أعاله إىل الباب ى
الثان من القسم
ي
األول من الكتاب الرابع من القانون رقم  60.40المتعلق بمدونة
ى
بمقتض المادة  4من القانون رقم  ،26.63السالف الذكر.
التجارة
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طلً بن وان مبلغ الضًً ًلل نً الغضُض
الضائً ،فةهه ٌهخلض بةمياهُت ججمُض اإلابلغ
اإلاخىفغ ،شغٍؿت ؤن ًيىن كائما خاال وزابخا ؤو
مخغحرا ؤو مؿخلبال ،ؤي التزام ماؾؿت الائخمان
(البىً) باؾخىماٌ اإلابلغ نىضما جخىفغ اإلابلغ
بدؿاب الغاًَ ؤو اإلاضًً الخلاَ .ظا ما ؤكغجه
ملخػُاث الفلغة ألاولى مً اإلااصة  392 -1مً
الفطل الثالث اإلاهىىن ِب" عًَ الضًىن"ً" :جىػ
عًَ ؤي صًً كائم خاال ؤو مؿخلبال ،ؾىاء وان
مبلغه زابخا ؤو مخغحرا ،ختى لى وان هاججا نً
جطغف الخم لم ًدضص مبلغه بهض ،ؾىاء خضصث
َىٍت اإلاضًىحن بهظا الضًً ؤو لم جدضص."...
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زاهُا :جدلُم الغًَ شغؽ واكف لخطغف اإلاغتهً
في مبلغ الغًَ
بالغحىم بلى ملخػُاث اإلااصة  24392-11مً
مضوهت الخجاعة ،هجضَا جىظ نلى ؤههً " :جىػ
للضائً اإلاغتهً ،بهض اؾدُفاء ؤلاحغاءاث
اإلاىطىص نليها في الفطل  1219مً كاهىن
الالتزاماث والهلىص ،مؿالبت اإلااؾؿت البىىُت
ماؾىت الخؿاب بضفو ول ؤو بهؼ ألامىاٌ
اإلاىصنت في الغضُض الضائً للخؿاب اإلاغَىن ،في
خضوص اإلابالغ غحر اإلاضفىنت بغؾم الضًً اإلاغَىن.
ًكل عًَ الخؿاب البىيي كائما ما لم ًُاص الضًً
اإلاغَىن وامال.".
خُث باؾخلغاء اإلااصة  392-11ؤنالٍ ،وؿخيخج ؤن
جمت شغؾا واكفا لخطغف الضائً اإلاغتهً في مبلغ
 -24تمت إضافة الفصل الرابع أعاله إىل الباب ى
الثان من القسم
ي
األول من الكتاب الرابع من القانون رقم  60.40المتعلق بمدونة
ى
بمقتض المادة  4من القانون رقم  ،26.63السالف الذكر.
التجارة

معهد الدراسات االجتماعية و االعالمية
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الغًَ الثابذ في الخؿاب البىيي اإلاغَىن مخىكفا
نلى بحغاءاث جدلُم الغًَ اإلاىطىص نليها في
الفلغة الثاهُت مً اإلااصة  25111مً مضوهت
ؤو
الخجاعة ،التي جىظً " :جب نلى البائو
الضائً اإلاغتهً زالٌ زمؿت نشغ ًىما مً جاعٍش
بزؿاعٍ ؤو الثالزحن ًىما الخالُت لهلمه بالىلل ؤن
ًلىم بخلُُض حهضًلي في السجل الىؾني
ؤلالىترووي للػماهاث اإلاىلىلت ًدضص فُه اإلالغ
الجضًض الظي اهخلل بلُه ألاضل الخجاعي؛."....
واإلاالخل مً زالٌ ما جلضم مً ملخػُاث اإلااصة
 26392-11مً مضوهت الخجاعة ،ؤنها لم حشترؽ
ُ
جدمل الضائً اإلاغتهً ؾلىن حمُو بحغاءاث
جدلُم الغًَ .بدُث بنها ؤخالذ-وفُما ًسظ
َظا الخطغف -فلـ نلى ملخػُاث الفطل
 1219مً قهحر الالتزاماث والهلىص ،27والظي
ًىكم ؤلاهظاع فلـ .خُث هظ نلى ؤنً " :ىحه
الضائً اإلاغتهً بلى الغاًَ ،وإلى اإلاضًً خؿب
الخالت ،بهظاعا ًؿلب بمىحبه ؤصاء اإلابالغ
اإلاؿخدلت .وٍمىً ؤن ًخػمً َظا ؤلاهظاع
الخىطُظ نلى ؾلىؽ ؤحل باقي ألاكؿاؽ في
خالت نضم ألاصاء ،وهظا بمياهُت جدلُم الػماهت
جبها لظلً.
ًدضص ؤلاهظاع اإلاظوىع ؤحال ًجب ؤال ًلل نً()15
ًىما مً جاعٍش جبلُغه ،مً ؤحل جمىحن اإلاضًً مً
الىفاء باإلابالغ اإلاؿخدلت .وفي خالت نضم ألاصاء
ى
بمقتض
 -25تم تغيث وتتميم الفقرة الثانية من المادة  666أعاله،
المادة  3من القانون رقم  ،26.63السالف الذكر.
 -26تمت إضافة الفصل الرابع أعاله إىل الباب ى
الثان من القسم
ي
األول من الكتاب الرابع من القانون رقم  60.40المتعلق بمدونة
ى
بمقتض المادة  4من القانون رقم  ،26.63السالف الذكر.
التجارة
ى
الثان من القسم
 -27تم نسخ وتعويض الفرع الرابع من الباب
ي
عش من الكتاب ى
ى
الحادي ر
بمقتض المادة  2من القانون رقم
الثان
ي
 ،26.63السالف الذكر.
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واهلػاء ألاحل ،ؤمىً للضائً مباشغة بحغاءاث
جدلُم الػماهت.
ًجب ؤن ًلىم الضائً اإلاغتهً بهض اهلػاء ألاحل
اإلاظوىع ،بخلُُض ؤلاهظاع اإلاىحه مً كبله ،في
السجل الىؾني ؤلالىترووي للػماهاث اإلاىلىلت
الظي ٌشهغ فىعا باقي الضائىحن اإلاغتهىحن
اإلاسجلحن.
وفي خالت ما بطا حهلم ألامغ بغًَ خُاػي ،وحب
نلى الضائً اإلاغتهً بشهاع اإلاؿخفُضًً مىه بىِخه
في جدلُم الغًَ ،ولما وان طلً مخاخا.
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وٍخهحن نلى الغاًَ ؤو الغحر الخائؼ ،خؿب
الخالت ،الامخىام نً الخطغف في ألاشُاء
اإلاغَىهت ،ؤو اللُام بإي جضبحر مً شإهه بهلاص
كُمتها ،صون مىافلت الضائً ،وطلً جدذ ؾائلت
جدمله اإلاؿاولُت نً طلً.".
ونلُه ،فةن اإلاغتهً ًىحه بهظاع باألصاء للغاًَ ؤو
اإلاضًً-خؿب الخالت ،-مو مىده ؤحال ال ًلل نً
ً 15ىما مً جاعٍش الخىضل بالخبلُغ .وفي الخالت
التي ال ًخم فيها الىفاء باإلابالغ اإلاؿخدلت فهلى
الضائً اإلاغتهً اللُام بخلُُض ؤلاهظاع في السجل
الىؾني للػماهاث اإلاىلىلت إلاباشغة بحغاءاث
جدلُم الػماهت خُث ًدم له بهضٍ الخىفُظ نلى
مبلغ الغًَ بالخؿاب.
وهدؿاءٌَ :ل في الخالت التي ًاطي فيها اإلاضًً ؤو
الغاًَ مبلغ الغًَ حؼئُا ًخم عفو الغًَ نلى
الخؿاب البىيي؟ وَل َظا ٌهني ؤن عًَ
الخؿاب البىيي ال ًطِبه الخلاصم؟
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لإلحابت نً َظا الؿااٌ وؿدشهض بملخػُاث
الفلغة ألازحرة مً اإلااصة  28392-11مً مضوهت
الخجاعة ،التي جىظ نلى ؤههً ":كل عًَ الخؿاب
البىيي كائما ما لم ًُاص الضًً اإلاغَىن وامال".
وهلىٌ وانخباعا للىظ ؤنالٍ ،بإن اإلاضًً ؤو
الغاًَ وول طي مطلخت ،ال ًمىىه الضفو بخلاصم
الضًً اإلاغَىن ،وال باهلػائه جبها لخلاصم الضًً
اإلاػمىن ،بال بطا ؤزبذ ألاصاء –الىفاء -الىلي
للضًً اإلاغَىن .خُث بالغحىم بلى ؤخيام اإلااصة
الخامؿت مً مضوهت الخجاعة-وؾاإلاا ؤهىا ؤمام
خؿاب بىيي ههلض ججاعي -والتي جلغ بإن حمُو
الالتزاماث الىاشئت بمىاؾبت نمل ججاعي ،جخلاصم
بمط ي زمـ ؾىىاث ،ما لم جىحض ملخػُاث
زاضت مسالفت ،خُث هطذ " :جخلاصم الالتزاماث
الىاشئت بمىاؾبت نمل ججاعي بحن الخجاع ؤو
بُنهم وبحن غحر الخجاع ،بمط ي زمـ ؾىىاث ،ما
لم جىحض ملخػُاث زاضت مسالفت.".
هما ؤنؿى اللاهىن عكم  21.18اإلاخهلم
بالػماهاث اإلاىلىلت للضائً اإلاغتهً خالت نضم
ؤصاء الضًً اإلاػمىن وبهض اؾدُفاء حمُو
الاحغاءاث اإلاىطىص نليها بالفطل  1219مً
قهحر الالتزاماث والهلىص ؤنالٍ ،بمياهُت جملً
الش يء اإلاغَىن عَىا خُاػٍا ؤو الش يء اإلاغَىن
بضون خُاػة نً ؾغٍم الاجفاق (الفلغة ألاولى مً
الفطل  1218مً قهحر الالتزاماث والهلىص،)29
ؤو اؾخطضاع ؤمغ كػائي ًلط ي للضائً بخملً
 -28تمت إضافة الفصل الرابع أعاله إىل الباب ى
الثان من القسم
ي
األول من الكتاب الرابع من القانون رقم  60.40المتعلق بمدونة
ى
بمقتض المادة  4من القانون رقم  ،26.63السالف الذكر.
التجارة
ى
الثان من القسم
 -29تم نسخ وتعويض الفرع الرابع من الباب
ي
عش من الكتاب ى
ى
الحادي ر
بمقتض المادة  2من القانون رقم
الثان
ي
 ،26.63السالف الذكر.
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الش يء اإلاغَىن عَىا خُاػٍا ؤو الش يء اإلاغَىن
بضون خُاػة ؾبلا للىُفُاث اإلاىطىص نليها في
الفطل  1224مً قهحر الالتزاماث والهلىص
(الفلغة الغابهت مً الفطل  1218مً قهحر
الالتزاماث والهلىص).
وهدؿاءٌ :متى ًددؿب الخلاصم في خالت عفو
صنىي كػائُت للمؿالبت بمبلغ الضًً اإلاغَىن؟
بالغحىم بلى ملخػُاث اإلااصة  228مً مضوهت
الخجاعة ،والتي جىظ ضغاخت بإهه " :ال حؿغي
آحاٌ الخلاصم في خالت عفو صنىي لضي اللػاء
بال ابخضاء مً جاعٍش آزغ مؿالبت .وال جؿبم َظٍ
آلاحاٌ بطا ضضع خىم بإصاء الضًً ؤو ؤكغ به
اإلاضًً في مدغع مؿخلل.".
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وهدؿاءٌَ :ل ًمىً ؤن جيىن َىان بضائل ؤزغي
حشغَهُت –مغجلبت مؿخلبال -للخض مً ؾلؿت
اإلاضًً الغاًَ لهضم ؤلاغغاع بمطالر -مبلغ
الغضُض اإلاغَىن -الضائً اإلاغتهً؟ وما الخطغفاث
ؤو ؤلاحغاءاث اإلامىً اجساطَا ؤمام الهملُاث
اإلاىجؼة في جاعٍش جدضًض الغضُض الضائً إلابلغ
الضًً مثال "مؿؿغة الخطفُت اللػائُت"
همؿؿغة حمانُت في بؾاع ضهىباث اإلالاولت؟.
ؤؾئلت وؤزغي ،ؾُيىن نامل الؼمً واإلاماعؾت
الهملُت واللػائُت هفُلت لإلحابت ننها.

رهن الحساب البىكي كآلية من آليات الحمويل

هسلظ في ألازحر ،بإن َظا اللاهىن عكم 21.18
اإلاخهلم بالػماهاث اإلاىلىلت لِـ هفُال لىخضٍ
في بًجاص خلىٌ نهائُت للملاوالث ،زطىضا
الطغحرة واإلاخىؾؿت للخغوج مً ؤػماتها اإلاالُت
الخاهلت ؤو التي جخسبـ فيها ،ما ًاهضٍ ما حهاهُه
الُىم جلً اإلالاوالث ؤمام حائدت وىعوها -وىفُض
 19والؿالالث اإلاخدىعة.-
واعجباؾا بظلً ،فلض ًيىن عًَ الخؿاب البىيي
وألُت مؿخدضزت للخمىٍل ُ
هفؿه بشيالُت حضًضة
جللي بكاللها نلى الظمت اإلاؿخللت لخلً الفئت مً
اإلالاوالث .ألن اإلاشيل الُىم لِـ الىفاء وإهما
نضم اللضعة نلى ألاصاء ؤمام ول َظٍ الخؿىعاث
ألاػماجُت.
هما هلترح نلى اإلاشغم مداولت الىكىف نىض
بهؼ الىطىص اللاهىهُت اإلاىكمت في اللاهىن
 21.18اإلاخهلم بالػماهاث اإلاىلىلت ،لخضكُم
بهؼ اإلاطؿلخاث ،والتي منها نلى خؿاب اإلاثاٌ
ال الخطغ ،ما حاءث به ملخػُاث الفلغة ألازحرة
مً اإلااصة  392-11مً مضوهت الخجاعةً " :كل عًَ
الخؿاب البىيي  ."...فهظا ال ٌهني مؿللا ؤن
اضؿالح "ًكل" -مً زالٌ مضلىٌ الىظ
اللاهىويٌ ،-هني بإن عًَ الخؿاب البىيي ال
ًسػو للخلاصم ،وٍبلى بلى ألابض .وإهما ًىلط ي،
وهؿائغ الالتزاماث والهلىص طاث ضبغت ججاعٍت،
بالخلاصم بمط ي زمـ ؾىىاث هما ؤؾلفىا.

خاثم ــة
الئدت اإلاغاحو:
*اإلاالف ـاث
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رهن الحساب البىكي كآلية من آليات الحمويل

 -1عشُض ضبُ ــذ" ،الخؿاب البىيي لللاضغ :صعاؾت في الجىاهب اللاهىهُت والهملُت إلصاعة ؤمىاٌ
اللاضغًٍ" ،الؿبهت ألاولى ،وشغ وجىػَو صاع الؿالم ،الغباؽ ،ؾىت .2016
*الىطىص اللاهىهُت
 -1قهحر شغٍف عكم  1.19.76بخاعٍش  11مً شهبان  ٌ1440اإلاىافم ٌِ  17ؤبغٍل  ،2019بدىفُظ اللاهىن
عكم  21.18اإلاخهلم بالػماهاث اإلاىلىلت؛
 -2مغؾىم عكم  2.10.259ضاصع في  20مً طي اللهضة  29( ٌ 1431ؤهخىبغ  )2010بةخضار لجىت وؾىُت
ميلفت بمىار ألانماٌ .الجغٍضة الغؾمُت نضص  5895الطاصعة في  22طو الدجت  29( ٌ 1431هىفمبر
 ،)2010الطفداث5117-5115 :؛
 -3قهحر شغٍف عكم  1.96.83ضاصع في  15مً عبُـو ألاوٌ ) 1417فاجذ ؤغؿؿـ  (1996بدىفُظ اللاهىن
عكم  15.95اإلاخهلم بمضوهت الخجاعة .الجغٍضة الغؾمُت نضص  4418بخاعٍش  19حماصي ألاولى  3) 1417ؤهخىبغ
 ،)1996ص  .2187والخهضًالث التي لخلخه؛
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 -4اللاهىن عكم  134.12الطاصع بدىفُظٍ الكهحر الشغٍف عكم  1.14.142بخاعٍش  25مً شىاٌ 22( 1435
ؤغؿؿـ  ،)2014الجغٍضة الغؾمُت نضص  6290بخاعٍش  15طو اللهضة  11( 1435ؾبخمبر  ،)2014ص
.6810
*مغاؾُم كىاهحن
 -1مغؾىم عكم  2.10.259ضاصع في  20مً طي اللهضة  29( ٌ 1431ؤهخىبغ  )2010بةخضار لجىت وؾىُت
ميلفت بمىار ألانماٌ .الجغٍضة الغؾمُت نضص  5895الطاصعة في  22طو الدجت  29( ٌ 1431هىفمبر
 ،)2010الطفداث5117-5115 :؛
 -2اإلاغؾىم عكم  2.19.327بخاعٍش  2ضفغ  8( 1441ؤهخىبغ  )2019بخؿبُم اللاهىن عكم  21.18اإلاخهلم
بالػماهاث اإلاىلىلت ،الجغٍضة الغؾمُت نضص  6832بخاعٍش  23عبُو ألاوٌ  21( 1441هىفمبر  ،)2019ص
10806؛
*كىاهحن ملاعهت
 -1ضضع اللاهىن عكم  115لؿىت  2015لخىكُم الػماهاث اإلاىلىلت والئدخه الخىفُظًت الطاصعة بلغاع وػٍغ
الاؾدثماع عكم  108لؿىت .2016
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مجلة القاهون و املجحمع/العدد الثالث/اكحوبر2021

رهن الحساب البىكي كآلية من آليات الحمويل

*مىاشحر والي بىً اإلاغغب
 -1ميشىع والي بىً اإلاغغب عكم /15و 16/الطاصع في ً 18ىلُىػ  2016بخدضًض الاجفاكُاث الىمىطحُت
اإلاخػمىت للشغوؽ الضهُا الجفاكُت الخؿاب جدذ الؿلب والخؿاب ألحل والخؿاب للؿىضاث ،اإلاطاصق
نلُه بمىحب كغاع لىػٍغ الاكخطاص واإلاالُت عكم  2539.19ضاصع في  21مً عحب  28( ٌ 1440ماعؽ
 .)2019الجغٍضة الغؾمُت نضص  6814ضاصعة بخاعٍش  19مدغم  19(ٌ 1441شدىبر  ،)2019الطفداث:
.9143-9088
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