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 مقدمة:

يتأسس نظام انتقال االلتزام في القواعد العامة على الفصل      
، وقد شكل هذا الفصل عرقلة بين شروط االنعقاد و شروط النفاذ

أمام سرعة انتقال و تداول الحقوق في المعامالت البنكية، فكان 
 هذا من دواعي خضوع نظام انتقال االلتزام لتطوير مستمر.

وقد ارتكز هذا باألساس على التخفيف، بل التخلي عن الشكلية     
المنصوص عليها في القانون المدني ليتم انتقال االلتزام بسهولة و 
بساطة، مما أدى إلى وجود نظام قانوني النتقال االلتزام في 

في التطبيقات المعاصرة يخالفه في  القواعد العامة، ونظام آخر
 بعض المقتضيات من شروط و آثار.

ومن بين التطبيقات المعاصر آلنتقال االلتزام في القانون        
المغربي، "حوالة الديون المهنية" و التي تم التنصيص عليها في 

 الباب الرابع من مدونة التجارة المتعلق بالعقود البنكية.

لتي تهدف إلى تسهيل إجراء المعامالت هذه العملية ا     
التجارية سواء بين األشخاص الذاتية أو المعنوية سواء منها 
العامة أو الخاصة، وتسهيل الذي تهدف له هذه العملية يتمثل في 

 في الحال، إضافة إلى تقديم ضمان للقروض. توفير السيولة

 اآلثار في أساسا الموضوع هذا لدراسة العلمية األهمية وتبرز
عملية من العمليات ال هذه سلوك على تترتب التي اإليجابية
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توفير كل سبل النجاح سواء للمقاوالت الفردية  بغية وذلك ،البنكية
 .أو الجماعية نظرا لما توفره هذه العملية من إمكانيات 

 هو نفسه يطرح الذي اإلشكال فإن سبق، مما  انطالقا و وعليه   
فعالية هذه العملية من العمليات البنكية في الحياة التجارية  مدى

 ؟واالقتصادية  

 اعتمد خالل من غيرها و اإلشكالية هذه عن اإلجابة وسنحاول
 :التالي التصميم وفق تحليلي،وذلك منهج

 .المبحث األول: النظام القانوني لحوالة الديون المهنية 
 المهنية الديون حوالة آثار: الثاني المبحث. 
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 المبحث األول: النظام القانوني لحوالة الديون المهنية.

أحكام حوالة الديون المهنيي   6996تنظم مدونة التجارة لسنة    

، وتجد أصلها في القانون الفرنسيي  536إلى  529في المواد من 

و المعيدل فيي    6984يناير  2المعروف بقانون ديلي الصادر في 

 .6993دجنبر  36و 6984يناير  24

وحسب جاك موندينو وإيف طوماس فإن هذا النيوع الخياص      

من الحوالة استمده قانون ديلي مما يسمى بائتمان نقيل تتعبةية    

ومن التجربة التي عرفتهيا   ،الحقوق الشخصية تالديون  التجارية

 .1وذلك ألجل توفير ضمانات ناجعة لألبناك هذه التقنية األخيرة،

بصفة دقيقة و مفصيلة لنظيام القيانوني لحوالية اليديون      وللفهم  

المهنية سنتطرق إلى أغراض حوالة اليديون المهنيية و أطرافهيا    

تالمطلب األول  ثم ننتقل للحيديث عين شيروط انعقياد حوالية      

 الديون المهنية تالمطلب الثاني .

 

 

                                                           
1
 J.Mondino et Y.Thomas :le Droit du crédit ,4 édition AENGDE-DUNOD,Paris ,1992 ,P :174.                     
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 المطلب األول: أغراض حوالة الديون المهنية و أطرافها.

 .األولى: أغراض حوالة الديون المهنيةالفقرة 

مين م.ت بتحدييد    529يسمح ظاهر الفقرة الثانية من المادة    

غرضييين لحواليية الييديون المهنييية همييا تييوفير السيييولة فييي   

 الحالتأوال ثم تقديم ضمان للقروض تثانيا .

 أوال: توفير السيولة في الحال:

فإنها إنما تحيل   عندما تهدف الحوالة إلى تحقيق هذا الغرض،    

 528إلى  526محل عقد الخصم المنظمة أحكامه في المواد من 

 من م.ت.

عقد الخصم ينظر إليه على أنه عقد مركب من عقيد الشيراء   و    

لألوراق التجارية أو غيرها من السندات القابلة للتداول مع أنهيا  

ال تكون مستحقة األداء وقت إبرام عقد الخصم و كذا عقد االئتمان 

ن صاحب األوراق التجارية أو غيرهيا مين السيندات القابلية     أل

"برد قيمتها إذا لم يف  بهفا المزتف      للتداول موضوع عقد الخصم ملزم 

 .2األصزي"

                                                           
2
 .551 ص ، دون ذكر المطبعة5874 ، الخارجً و الداخلً التحوٌل عملٌات ، المصرفً النقل ، بوذٌاب سلٌمان 
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لى تحقييق الغيرض   علة الديون المهنية ، عندما تهدف أما حوا    

المقصود في هذا الصدد وهو توفير السيولة في الحال، فإنها إنما 

بيعا حقيقيا للديون المهنية مقابل ثمن نقدي يتبليور، حسيب   مثل ت

مين م.ت، بالتسيبيق الكليي أو     5293الفقرة الثانية من الميادة  

 .4الجزئي لمبلغ الديون المهنية المحال بها

والشك أن هذا النوع من الحوالة الرامي إلى تيوفير السييولة       

لة ولو كيان أو  في الحال يقدم خدمة جد معتبرة للمقاول أو للمقاو

كانت من الباطن، فالصنعة تالمهيارة  المتقياول عليهيا بمفهيوم     

  قد تقتضي التزود بياآلالت  787إلى  759ظ.ل.ع تالفصول من 

هييو مطلييوب ميين العمييل أو   و األدوات الالزميية إلنجيياز مييا

،كما تقتضي أيضا التزود بالمواد الواجب اسيتخدامها فيي   الخدمة

وهذا األمر ينطبق مين بياب    الخدمة،إنجاز ما ذكر من العمل أو 

أولى عليى األعميال المتقياول عليهيا تأشيغال أو تورييدات أو       

خدمات  بين المقاول أو المورد أو الخدماتي من جهة و صياحب  

                                                           
3
 تسبٌق مقابل سواء المحال الدٌن ملكٌة لها المفوت للمؤسسة التفوٌت ٌنقلمن م.ت على ماٌلً "  418تنص الفقرة الثانٌة من المادة  

 " للمحٌل ستسلمه أو المؤسسة سلمته ائتمان لكل ضمانا أو لمبلغه جزئً أو كلً
4
، مجلة محاكمة، العدد الرابع، أبرٌل ــ 5885محمد شٌلح، قراءة فً أحكام حوالة الدٌون المهنٌة المنظمة فً مدونة التجارة لسنة  

 . 54،ص1007ٌونٌو 
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أي بعبيارة   .المشروع تاإلدارة التي تبرم الصيفقة باسيم الدولية    

عليها في إطار ميا يسيمى    اخرى ينطبق على المهارات المتقاول

 .5بالصفقات العمومية

ومثل هذه النفقات من شأن الثمن المتقياول علييه ميع رب         

العمل او صاحب المشروع أن يغطيها، ومع ذلك فإن هذا اليثمن  

من حيث المبدأ ولو تعليق األمير بالصيفقات العموميية ال يمكين      

العامية  استيفاؤه وقت إبرام عقيد المقاولية ألنيه مين المبيادئ      

المطبقة حتى على صفقات الدولة أن توجد عالقة مطردة و عكسية 

بين التزام رب العمل تصاحب المشروع  بأداء ثمين المقاولية و   

التزام صاحب الصينعة بإنجياز المهيارة المتقياول عليهيا وفقيا       

للمواصفات المنضبطة بالعقيد أو بالعيادة و مجييء هيذا المحيل      

عيوب و خاصة تلك التي ال يتسامح المتقاول عليه سليما من كل ال

 .6من ظ.ل.ع  776و775فيها عادة تالفصالن 

ولتفادي هذه العراقيل الموضوعية التي تقف في وجه استيفاء      

الثمن من قبيل صياحب الصينعة أو صياحب الصيفقة العموميية       

                                                           
5
 . 55محمد شٌلح،م.س،ص 
6
 وإذا العقد، محل هو الذي الفعل أو العمل إنجاز بعد إال الثمن وفاء ٌستحق ال من  ظ.ل.ع على ماٌلً: "665و  664ٌنص الفصالن  

 ".العمل أو الزمن وحدات من وحدة كل إنجاز بعد الوفاء استحق العمل من جزء أو زمنٌة وحدة أساس على الثمن أداء حدد
 ".عمل من أداه ما بنسبة إال الثمن قبض فً الحق الصنع ألجٌر ٌكن لم المتعاقدٌن، إرادة عن خارج بسبب العمل، إنجاز انقطع إذا "
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يستطيع هذا األخير أن يسلك األسيلوب التعاقيدي المتمثيل فيي     

مترتبة له في عقد المقاولة لمؤسسة بنكية حوالة الديون المهنية ال

ليس فقط لتوفير السيولة و إنما أيضا لتقديم ضيمان إن اقتضيى   

 .7الحال

 ثانيا: تقديم ضمان للقروض.

تحدث عنه سابقا، لتذليل ما اشيير  قد يؤثر صاحب الصنعة الم    

كميا أن   ليه من العقبات الموضوعية ، اللجيوء إليى االقتيراض،   إ

العزم على تطوير نشاط إنتاجي او تورييدي أو خيدماتي أو عليى    

ة أدوات و معدات جدييدة أو متطيور   ءباقتناتوسيع مجال األعمال 

 لى أسلوب االقتراض أيضا.إقد يدفع بالمقاول أو المقاولة 

قليلة األهميية كتليك   القروض أنه إذا ما استثنينا بعض ال غير    

،والتي ال يمكين أن  68.978بالقانون  السلفات الصغيرة المنظمة

مين   2ألف درهيم تالميادة    57يتجاوز مبلغ السلف الواحد منها 

 6969ييي   76  وكذا قار وزير الماليية رقيم   68.97القانون 

بتحديييد المبلييغ األقصييى للسييلفات  2776غشييت  23بتيياري  

الصغيرة، فإنه من الصعب تصور منح قيرض لمقياول أو مقاولية    
                                                           

7
 .56محمد شلٌح، م.س، ص  
8
، الجرٌدة  5888فبراٌر  4الصادر فً  5ــ  88ــ  55المتعلق باسلفات الصغٌرة المنفذ بالظهٌر الشرٌف  رقم  57.86القانون رقم  

 .576،ص3567الرسمٌة عدد 
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بدون تقيديم أي ضيمان، وهيذا الضيمان قيد يكيون مين صينف         

الضمانات التقليدية كالرهن الرسمي لعقيار أو اليرهن الحييازي    

،والتي ال يمكين أن يتجياوز    337لمنقول ولو بمفهوم المواد من 

مين القيانون    2ألف درهم تالمادة  57مبلغ السلف الواحد منها 

 23بتاري   6969يي  76وزير المالية رقم  ارر  وكذا ق68.97

بتحديد المبلغ األقصى للسلفات الصغيرة، فإنيه مين    2776غشت 

الصعب تصور مينح قيرض لمقياول أو مقاولية بيدون تقيديم أي       

ضمان، وهذا الضمان قد يكون مين صينف الضيمانات التقليديية     

حييازي لمنقيول وليو بمفهيوم     كالرهن الرسمي لعقار أو الرهن ال

كما قد يكون الضيمان مين    من م.ت، 354إلى  337المواد من 

صنف الضمانات العصيرية كيالرهن دون التخليي عين الحييازة      

من م.ت   377إلى  355ألدوات و معدات التجهيز تالمواد من 

أو لبعض المنتوجات و المواد التي تسطر اإلدارة قائمتها تالمواد 

من م.ت  أو لألصل التجاري ت الميواد مين    392إلى  387من 

 .9من م.ت  656إلى  676

                                                           
9
 فً الدكتوراه شهادة لنٌل أطروحة ، بالمغـــرب االستثمــار تنشٌــط واستراتٌجٌــة الرسامٌــل أسواق   تحرٌك  ،العسري عمر 

 50،ص1003/1004، جامعة عبد المالك السعدي، السنة الجامعٌة .العام القانون
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على الرغم مما قد تشكله هذه الضمانات في العالقات التي و     

تربط المهنيين فيميا بيينهم مين صيفات المرونية و السيرعة و       

فإنه عند مقارنتها بحوالة اليديون المهنيية تبيدو تليك      المالءمة،

مالءمة أحيانا، ولقد كيان العميل    الضمانات صلبة و بطيةة و غير

إليى   "ديزي"على تجاوز مثل هذه المثالب من الدوافع التي حملت 

اقتراح القانون الذي يحمل اسمه في فرنسا و الذي وقع تبنيه فيي  

ومن هنا فإن حوالة الديون المهنية يمكن  مدونة التجارة المغربية،

أن تبرم على سبيل الضمان المقدم للدائن المقرض المحيال ليه و   

إن كان من سلبيات هذه الحوالة بالنسبة إلى المقتيرض المحييل   

أنها عمليا ال تسيتخدم إال لضيمان القيروض القصيير األجيل أو      

 لضمان ما يسمى بتسهيالت الصندوق المتجيددة مين خيالل ميدة    

 . 10غالبا ما تكون غير محددة

 

 

 

 

                                                           
10
 .564موندٌنو وطوماس، م.س، ص 
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 الفقرة الثانية: أطراف حوالة الديون المهنية.

نظرا لوصف العقد هنا بالحوالة، فغن أشخاص هيذه الحوالية       

 هم المحيل و المحال له و المحال عليه.

 أوال: المحيل في حوالة الديون المهنية.

يمكين أن   من م.ت، فإنه 529حسب الفقرة األولى من المادة    

أو كيل   " شخص طبيعي أثناء م اولة نشفاط  المهنفي"  يكون محيال كل

 "شخص معنوي خاضع لزقانون الخاص أو لزقانون العا ".

والمالحظ من هذا الينص أن الشيخص الطبيعيي ال يمكين أن        

يكون محيال في العقد اليذي نحين بصيدده إال إذا كيان النشياط      

 ليذي تنعقيد فييه الحوالية،    المهني الممارس من قبله هو اإلطار ا

وعليه إذا كان الغرض المتوخى من هذه الحوالة هيو البييع عليى    

النحو الدي سبق اإلشارة إليه ال يثير مشكال للوقيوف عليى هيذا    

، فإن األمر يختلف عندما يتوخى من الحولة تقديم ضمان 11السبب

للقرض المحصل عليه من طيرف الشيخص الطبيعيي أو الوعيود     

فهنا ال يمكن للشخص الطبيعي أن يكون محيال إال بالحصول عليه، 

إذا كان القرض قد رصد للنشياط المهنيي و لييس لغيرض آخير      

                                                           
11
 .554،ص1006، طبعة والنشر للطباعة رقراق أبً دار ،المغربً البنكً القانون فً الوجٌز ،المالقً الشرقاوي   عائشة 
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كغرض االستهالك الشخصي، إذا ثبتت هذه المالحظة اليهيم بعيد   

ذلك أن يكيون النشياط المهنيي الميزاول متميثال فيي النشياط        

 .12التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو الحر

فإنه يكيون مين اللغيو     األمر بالشخص المعنوي،و إذا تعلق      

 التساؤل في شأنه عن مثل القيد المضاف إلى الشخص الطبيعيي، 

ولذلك بالنسبة للشخص المعنوي أنه يستطيع أن يكون محيال بغض 

النظر عما إذا كان من أشخاص القانون الخياص كالشيركات أو   

ات الجمعيات أو من أشخاص القانون العيام كادولية و الجماعي   

 .13المحلية و غيرها

 ثانيا: المحال له في حوالة الديون المهنية.

مين   529حسب الفقرة األولى من الميادة   ينبغي للمحال له،     

و المؤسسة البنكيية مؤسسية    م.ت أن يتمثل في "مؤسسة بنكية"،

سة االئتمان تطلق أيضا على شيركات التموييل   ولكن مؤس ائتمان

المتعليق بمؤسسيات    34يي 73القانون   من 66و67تالمادتان 

وهي شركات و إن عميدت   ائتمان و الهيةات المعتبرة في حكمها،

في نشاطها إلى توزيع االئتمانات و غيرها من العمليات المسطرة 

                                                           
12
 . 57محمد شٌلح،م.س،ص  
13
 .58محمد شٌلح، م.س،ص  
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إال  من القانون السالف الذكر كاألبنياك،  7إلى  6في المواد من 

تلجأ إلى شراء  أنها ال تتلقى مبدئيا من الجمهور ودائع مالية و إنما

النقود بالجملة من األبنياك لتعييد بعيهيا بالتقسييط عين طرييق       

 .14إقراضها للزبناء

كما أن هناك جمعيات للتمويل تخضع للظهيير الشيريف رقيم       

المتعلق بتنظيم  6958نونبر  65الصادر في  6يي  58يي  376

الحق في تأسيس الجمعيات و ليس للقيانون الخياص بمؤسسيات    

الهيةيات المعتبيرة فيي حكمهيا ،ومين مظياهر هيذه         االئتمان و

 4و 6الجمعيات ما يسمى بجمعيات السلفات الصغيرة تالمادتيان  

 المتعلق بالسلفات الصغيرة . 68ي 97من القانون رقم 

المصيرح بهيا فيي     "مؤسسفة بنييفة"  وبعد فهل تقتضي عبارة     

يس أن تفهم فهما حرفيا ل من م.ت 529الفقرة الثانية من المادة 

إال أم تفهم فهما واسعا من شأنه أن يستجيب على نحيو متكاميل   

 لمتطلبات اإلنعاش االقتصادي؟

إن الفهم الحرفي يسيتوجب القيول إن شيركات التموييل و          

جمعيات التمويل ال يجوز لها أن تكيون مححياال لهيا فيي حوالية      

                                                           
14
 رقراق أبً دار ،واالقتصاد المهنة على وأثرها بالمغرب البنوك أخطاء على المدنٌة المسؤولٌة دقٌق، ضراويعال العالً عبد 

 .50، ص1006 األولى الطبعة ،والنشر للطباعة
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الديون المهنية، غير أن هذا الفهم العامي فيي الحقيقية يتعيارض    

فقط مع متطلبات اإلنعاش االقتصادي و إنما أيضا مع قانون  ليس

ولقيد   ديلي الفرنسي المعتبر أصال كما مر بنا لما نحين بدراسيته،  

وقع الحديث في هذا القانون الفرنسي عن مؤسسة ائتمان و لييس  

عن المؤسسة البنكية ،ومؤسسة االئتمان وصف ينطبق أيضيا كميا   

لفهيم اليواقعي ييتالءم ميع     مر بنا على شركات التموييل وهيذا ا  

الممارسة المغربية إذ نجيد مين بيين أعضياء الجمعيية المهنيية       

عضيويين   6999لشركات التمويل بيالمغرب إليى غايية مياي     

 .15تشركتين  مختصين في عمليات الكفاالت ونقل الديون

 مؤسسفة بنييفة"  ونعتقد أن الفهم الواقعي الواسيع لمصيطلح "      

اق جمعييات التموييل كجمعييات    المار بنا يسمح أيضيا باسيتغر  

وهيذا معنياه أنيه يستحسين السيماح لهيذه        السلفات الصيغيرة، 

الجمعيات التمويلية بأن تكون محاال لهيا عليى غيرار المؤسسية     

البنكية بالمعنى المضبوط وشركة التمويل، ويمكن أن نؤسس هيذا  

من قانون المتعلق بالسيلفات الصيغيرة و    67الجواز على المادة 

الدخول المتأتية من توظي   بمواورد هذه الجمعيات ومنها "المتعلقة 

                                                           
15
عبد الرحمان بل الباشا، الخدمات البنكٌة من الوجهة القانونٌة، رسالة لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا فً القانون الخاص،كلٌة العلوم  

 .500،ص 5888/1000القانونٌة و االقتصادٌة و االجتماعٌة، جامعة الحسن الثانً، الدار البٌضاء، الموسم الجامعً 
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وما حوالة الديون المهنية إال ضرب من توظييف األميوال   أموالها"

بالنسبة إلى الجمعية المحال لهيا كمشيترية أو كمقترضية تتعاقيد     

 بالحوالة ألجل ضمان ما قدمته من قروض.

 ثالثا: المحال عليه في حوالة الديون المهنية.

من م.ت فإن الغير  529ئما حسب الفقرة األولى من المادة دا    

أو  "شخصا طبيعا أثناء م اولة نشاط  المهني"المحال يمكن أن يكون 

وهذا معناه أن كل من  "شخصا معنويا خاضعا لزقانون الخاص أو العا "

 يجوز له أن يكون محيال يجوز له أيضا أن يكون محاال عليه.

 

 حوالة الديون المهنية. انعقادالمطلب الثاني: شروط 

يقتضي األمر إلجراء حوالية اليديون المهنيية أن تتيوفر عيدة         

شروط في األطرافتالفقرة األولى وفي الديون المحالية تالفقيرة   

الثانية ثم في القائمة التي بواسطتها يتم نقل هذا الديون تالفقيرة  

 الثالثة 

 لة الديون المهنية.الفقرة األولى: الشروط المتعلقة بأطراف حوا 

 أثنفاء  ليل شخص طبيعفي  يمين :"من م.ت  529تنص المادة 

م اولفة نشفاط  المهنففي أو ليفل شففخص معنفوي خاضففع لزقفانون الخففاص أو      
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كفل ديفن ممسفول  زفد أألفد األ يفار  سفواء أكفان          تحويفل  لزقفانون العفا    

أ  شخصفا معنويفا خاضفعا     المهنفي  شخصفا طبيعيفا أثنفاء م اولفة نشفاط      

 بنيية. لمؤسسة الخاص أو القانون العا   بمجرد تسزيم قائمةلزقانون 

لهفا مزييفة الفدين المحفال سفواء       المففو   التفويف  لزمؤسسفة   ينقل

سففزمت   ائتمففان مقابففل تسففبيي كزففي أو م ئففي لمبزافف  أو ضففمانا ليففل    

 المؤسسة أو ستسزم  لزمحيل."

ورد في المادة أعاله يتضيح أن هنياك ثيالث     وبناء على ما

كما هيو الشيأن    ويتعلق األمر، حوالة الديون المهنية،في أطراف 

بكيل مين    القيانون الميدني،   بالنسبة لحوالة الحقوق التي ينظمها

 المحيل و المحال له و المدين المحال عليه. 

إال أن ما يميز حوالة الديون المهنية عن حوالة الحق العادية 

أن الطرف المحال له يجب أن يكون بالضيرورة مؤسسية بنكيية    

بالنسبة للحوالة األولى، أميا الطرفيان اآلخيران، أي المحييل و     

عليه في حوالة الديون المهنية، فيجب أن يكون كالهميا،  المحال 

ل لنشاط مهنيي وذليك عليى    إذا تعلق األمر بشخص طبيعي، مزاو

، بحيث ال يشترط 16خالف ما إذا كان األمر يتعلق بشخص معنوي

                                                           
16
 .271، الطبعة الثانٌة، ص1وجً، العقود البنكٌة بٌن مدونة التجارة و القانون البنكً،سلسلة الدراسات القانونٌة محمد لفر 



 حوالة الديون املهنية 

 

16  

 

فيه و الحالة هذه أن يجري حوالة الديون المهنيية أثنياء مزاولية    

نشاطه المهني، سواء في ذلك أكان محيال أم محاال عليه أو كيان  

 .خاضع للقانون العام أو القانون الخاص

متعلقة بالديون المحالة بحوالة الدديون  الفقرة الثانية: الشروط ال

 المهنية.

نتقيال عين   تجارة دائرة الديون التيي تقبيل اإل  وسعت مدونة ال   

اليذي ال يجييز    فعلى خالف ظ.ل.ع طريق حوالة الديون المهنية.

أن ترد الحوالة على الحقوق المحتملة أو المتنازع فيها، فإن هيذه  

 لمقتضفيا   خالففا  :"منها عليى أنيه   537المدونة تنص في المادة 

من الظهير الشري  المتعزي بااللت اما  والعقفود    091و 091 الفصزين

لزتحويل ألتفد وإن نفتع  فن تصفرو متوقفع الحفدو         قابال ييون كل دين

 17".محددين ن مبزا  وتاريخ ألزول   يروكا

وتأسيس على ذلك فإن الديون التيي يمكين نقلهيا بواسيطة          

حوالة الديون المهنية يجب أن تكون ديون متعددة و مترتبة عليى  

الغير ال على المحيل، وذلك بصرف النظير عميا إذا كيان اليدين     

                                                           
17
 ٌجوز وال بها، الوفاء أجل ٌحل لم التً الدٌون أو الحقوق على االنتقال ٌرد أن ٌجوز من ظ.ل.ع على ماٌلً: " 580ٌنص الفصل  

 ".المحتملة الحقوق على ٌرد أن
 .علٌه المحال المدٌن بموافقة تتم لم ما فٌه، المتنازع الحق حوالة تبطلمن ظ.ل.ع على ماٌلً :"  581ٌنص الفصل 

 كانت أو الحوالة، أو البٌع عند نفسه الدٌن أو الحق جوهر فً نزاع هناك كان إذا الفصل، هذا معنى فً فٌه، متنازعا الحق وٌعتبر
 ".نفسه الحق جوهر حول جدٌة قضائٌة منازعات إثارة المتوقع من تجعل أن شأنها من ظروف هناك
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مبلغيه  ناتجا عن واقعة حالة أم محتملة الحدوث وعميا إذا كيان   

 .18وتاري  استحقاقه محددين أم غير محددين

كما يجب كذلك أن تكون الديون المذكورة مهنية كلما كان المدين 

أما إذا كان المدين شخصيا معنوييا    المحال عليه شخصا طبيعيا،

فإن الدين اليذي علييه    خاضعا للقانون العام أو للقانون الخاص،

هنيية مين دون أدنيى    يبقل االنتقال عن طريق حوالة اليديون الم 

 .19اهتمام لصفته، اي لما إذا كان هذا الدين مهنيا أم غير مهني

إال أنه إذا كان يشترط أن تضم القائمة المتعلقة بحوالية اليديون   

المهنية عدة ديون و ليس دينا فقط فإن ذلك ال يعني أن مثل هيذا  

 التعدد يشترط كذلك في المدينين.

ة الديون المهنية يكون صيحيحا  وبعبارة أخرى فإن محرًر حوال   

من حيث الديون بمجرد ما ما يتوفر في هيذه األخييرة الشيروط    

المذكورة أعاله، إذ يستوي في ذلك أكانت الديون المدرجية فيي   

                                                           
18
محمد لفروجً، القانون البنكً المغربً وحماٌة حقوق الزبناء، أطروجة لنٌل دكتواره الدولة فً القانون الخاص،كلٌة العلوم  

 .71.ص 5886/ 5885القانونٌة و االقتصادٌة و االجتماعٌة، جامعة الحسن الثانً الدار البٌضاء، السنة الجامعٌة
19
الذي من أجله تم إحداته أو تأسٌسه، ومن تم فال وفً الواقع،فإن الشخص المعنوي الٌمكن أن تكون له دٌون غٌر مرتبطة بالغرض  

مهنٌة و أخرى شخصٌة على غرار ما ٌمكن  ٌتصور أن تكون للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام أم للقانون الخاص،دٌون
 تصوره بالنسبة للشخص الطبٌعً.

 .273محمد لفروجً، م.س، ص
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القائمة مترتبة على مدين واحد أم على عدة ميدينين بالتسيوي أو   

 .20بدون تسوي فيما بينهم في مبلغ المديونية

 الشروط المتعلقة بقائمة حوالة الديون المهنية.الفقرة الثالثة: 

مين م.ت نجيد أن قائمية اليديون      536مما ورد في الميادة     

المهنية يجب أن توقع من طرف المحييل وأن تيؤرخ مين طيرف     

 المحال له و أن تتضمن كذلك البيانات التالية:

 ي تسمية "محرر حوالة الديون المهنية"6

ع لمقتضييات هيذا البياب أي    ي اإلشارة إلى أن المحرر خاضي 2

الباب السابع من القسم السابع مين البياب الرابيع مين مدونية      

 التجارة.

 ي إسم أو تسمية المؤسسة البنكية المستفيدة 3

ي الئحة الديون المحالة مع اإلشارة بالنسيبة لكيل واحيد منهيا     4

للعناصر التي تمكن من تشخصيه وخصوصا بذكر إسم المدين بيه  

لغه أو قميته أو تاري  استحقاقه و احتمياال رقيم   ومكان أدائه ومب

 الفاتورة.

 ي كل البيانات التي تسمح بالتحقق من االئتمان المضمون.5

                                                           
20
 .273محمد لفروجً، م.س، ص  
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تشيكل عنصيرا الزميا فيي      وتطبيقا لذلك، نالحظ أن الكتابة    

البيانات المذكورة آنفا فيي   محرر حوالة الديون المهنية ألن إداج

القائمة يستلزم أن يكون هناك محرر مكتوب. ذلك أنه بالرغم من 

أن هذه البيانات ليست كلها حسب الفقيرة األخييرة مين الميادة     

 ،21إلزامية  في إنشاء محرر حوالة الديون المهنية من م.ت، 536

وبالرغم أيضا من شيوع التعامل بالمعلوميات في مجال التجيارة  

فإن الكتابة تظل الوسيلة األكثر نجاعة إلجيراء هيذه    األعمال، و

على غرار التحويل البنكي و اإلشعار باالقتطاع، بيالنظر   الحوالة،

لكثرة المشاكل التي يطرحها في الوقت الراهن التوقييع بوسيائل   

 إلكترونية.

ذلك ما أكد عليه المشرع المغربي، الذي اقتبس القواعيد  ولعل    

حوالة الديون المهنيية مين القيانون الفرنسيي السيابق      المتعلقة ب

اإلشارة إليه، والذي يشترط أساسا لنقل الديون المحالة بطرييق  

باليديون   ، أن يسمح النقل بهذه الصيورة بيالتعريف   22إعالمياتي

مين   536كما تنص على ذلك الفقرة الرابعة مين   المعنية باألمر،

يتم نقل الديون المحالية  غير أنه، حين  م.ت التي ورد فيها أنه :"
                                                           

21
نور الدٌن زحاف، المسؤولٌة المدنٌة لألبناك إزاء الزبناء و إزاء األغٌار،ندوة العمل القضائً و تطورات القطاع البنكً  

 .54.ص5883األمنٌة بالرباط، بالمغرب،مطبعة
22
 .274محمد لفروجً، م.س، ص 
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بطريق إعالماتي يسمح بالتعريف بهيا، فيإن الالئحية يمكين أن     

 5واحتماال  3و 2و 6تقتصر، إضافة إلى البيانات موضوع البنود 

من هذه المادة، على اإلشارة إلى الوسيلة التي تم النقل بواسطتها 

 وإلى عدد الديون ومبلغها اإلجمالي."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حوالة الديون املهنية 

 

21  

 

 الثاني: آثار حوالة الديون المهنية.المبحث 

ينتج عن انعقاد حوالة الديون الهنية آثار غايية فيي األهميية       

سواء بالنسيبة لألطرافتالمطليب األول التيي يعنيهيا األمير أو      

بالنسبة لألغيار و خاصة من تربطه بأحد هذه األطيراف عالقية   

 تكون موضوع دين مدرج في القائمية التيي بواسيطتها ييتم نقيل     

 الديون المهنيةتالمطلب الثاني .

 المطلب األول آثار حوالة الديون المهنية بالنسبة لألطراف.

سنعرض آلثار حوالة الديون المهنية من خالل عالقة المحييل     

بالمحال لهتالفقرةاألولى  ثم من خالل عالقة المحال له بالمدين 

 المحال عليه تالفقرة الثانية .

والة الديون المهنية في عالقدة المحيد    الفقرة األولى: آثار ح

 بالبنك المحال له.

بمجرد تسلم البنك المحال له قائمية حوالية اليديون المهنيية        

مين   23536متضمنة لكافة البيانات المنصوص عليها في الميادة  

                                                           
23
 .المحٌل طرف من القائمة توقع من م.ت على ماٌلً: " 425تنص المادة  

 .له المحال طرف من تؤرخ
 :التالٌة البٌانات تتضمن

 ؛"مهنٌة دٌون حوالة محرر: "التسمٌة - 5

 الباب؛ هذا لمتقضٌات خاضع المحرر أن إلى اإلشارة - 1

 المستفٌدة؛ البنكٌة المؤسسة تسمٌة أو اسم2 - 

 المدٌن اسم بذكر وخصوصا تشخٌصها، من تمكن التً للعناصر منها، واحد لكل بالنسبة اإلشارة، مع المحالة، الدٌون الئحة3 - 

 .الفاتورة رقم واحتماال استحقاقها وتارٌخ قٌمتها أو ومبلغها األداء ومكان
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ت، تنتقل إلى ملكيته هذه الديون سواء أكانت الحوالة قد تميت  م.

لوارد في القائمة أو تميت مين   مقابل تسبيق كلي أو جزئي للمبلغ ا

أجل ضمان ائتمان سبق للبنك المحال ليه أن منحيه للمحييل أو    

 سيمنحه له مستقبال.

كما تنتقل كذلك للمحال له كافة الضمانات التي تضمن كل دين    

 .24من الديون المعددة في القائمة

لم  من م.ت 25532غير أن إذا كانت الفقرة األولى من المادة    

تنص على إمكانية االتفاق على عدم انتقال الضمانات، التي تضمن 

الديون مع الحوالة المتعلقة بديون مهنية، فإن الفقه و القضاء فيي  

   26فرنسا يقران هذه اإلمكانية.

وبذلك، فابتداء من التاري  الموضوع على قائمة حوالة الديون     

مين   534ة من المادة المهنية، ال يحق للمحيل حسب الفقرة الثاني

م.ت أن يعمل بدون موافقة البنك المحال له على تغييير الحقيوق   

                                                                                                                                                                      
 البٌانات إلى إضافة تقتصر، أن ٌمكن الالئحة فإن بها، بالتعرٌف ٌسمح إعالماتً بطرٌق المحالة الدٌون نقل ٌتم حٌن أنه، غٌر

 ومبلغها الدٌون عدد وإلى بواسطتها النقل تم التً الوسٌلة إلى اإلشارة على المادة، هذه من 4 واحتماال 2و 1و 5 البنود موضوع

 .اإلجمالً
 ٌدخل المنازعة موضوع دٌنه أن الوسائل بجمٌع ٌثبت أن له للمحال ٌحق الدٌون، تلك أحد بنقل أو بوجود المتعلقة المنازعة حالة فً
 .القائمة فً المسجل اإلجمالً المبلغ فً

 .المضمون االئتمان من بالتحقق تسمح التً البٌانات كل4 - 

 أحد ٌنقصه كان متى مهنٌة دٌون كحوالة به ٌعتد فال له، المحال طرف من مؤرخ وغٌر المحٌل، طرف من موقع غٌر السند كان إذا
 ".أعاله إلٌها المشار البٌانات

24
 .273محمد لفروجً، م.س، ص 
25
 ".الدٌن تضمن التً الضمانات له للمحال الحوالة تنقل على أنه: " 421تنص الفقرة األولى من المادة  
26

                          Cour de cassation francaise-Arrèt commercial-15 mars 1988 –JCP – 1988.II. 15344. 
                     .278أورده محمد لفروجً، م.س، ص            
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المرتبطة بكل دين من الديون المدرجة في هذه القائمة. ذلك أنيه  

بالرغم من كون المحيل يضمن بالتضامن مع المدين األصيلي أداء  

الدين المحال فإنه يمنع عليه أن يقوم دون مراجعة البنك المحال 

التنازل عن التأمينات التي تضمن هذا الدين، ألن مثيل هيذه   له ب

التأمينات تظل مالزمة للديون المنقولة بواسطة حوالية اليديون   

 .المهنية

هذا ولما كان المحيل ضامنا على وجه التضامن ميع الميدين       

األصلي أداء الديون المعددة في قائمة حوالة الديون المهنية، كميا  

مين م.ت، فيإن    27532رة الثانية من المادة تنص على ذلك الفق

البنك المحال له يكون محقا في ممارسية دعيوى الضيمان ضيد     

المحيل سواء قبل سلوك مسطرة متابعة المدين األصيلي المحيال   

 .28عليه أو بعد ذلك

و تجدر اإلشارة أنه و إن كان المشرع المغربي ليم يقيرر أي       

عليى تضيمين قائمية     جزاء زجري ضد المحيل الذي قد يعمل إما

حوالة الديون المهنية ديون وهمية و إما على إجراء حوالية مين   

هذا القبيل بنفس الديون ألكثر من محال له فإن هذه الممارسيات  

                                                           
27
 ".المحال الدٌن أداء بالتضامن المحٌل ٌضمن م.ت على ماٌلً: " 421تنص الفقرة الثانٌة من المادة  
28
 .280محمد لفروجً،م.س، ص  
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تقع تحت طائلة العقاب الجنائي، بالرغم مميا تلحقيه مين ضيرر     

 .29باالئتمان

وهكذا فقد قضت محكمة النقض الفرنسية في قرار لهيا بتياري       

بأن تصرف المحيل المتمثل إما فيي تسيليمه    6993فبراير  22

للمؤسسة البنكية قائمة حوالة الديون المهنية تتضمن ديونيا غيير   

موجودة وإما في إعادة حوالة نفس الديون إلى محال لهيا آخير   

يعتبر نصيبا واحتيياال يعاقيب علييه بالعقوبيات المقيررة لهيذه        

 .30الجريمة

في عالقة المحال له الفقرة الثانية: آثار حوالة الديون المهنية 

 بالمدين المحال عليه.

ال تتضمن م.ت في باب حوالة الديون المهنية أية مقتضييات       

ظ.ل.ع اليذي   695من قبيل تلك المنصوص عليها فيي الفصيل   

ال ينتقفل الحفي لزمحفال لف  بف  تجفاي المفدين والايفر إال          :"ينص على أنيه 

بزيغ الحوالة لزمدين تبزياا رسميا أو بقبول  إياها في محفرر ثابف  التفاريخ     بت

 119وذلفففف  مففففع اسففففتاناء الحالففففة المنصففففوص  زيهففففا فففففي الفصففففل     

 اآلتي:.....".
                                                           

29
 .280محمد لفروجً،م.س، ص  
30
 Cour de cassation francaise-Arrèt commercial-8 mars 1991 –dalloz 1991-IR –p44  .                                

 .280 ص س،.لفروجً،م محمد  



 حوالة الديون املهنية 

 

25  

 

أنه بالرغم مين عيدم ورود مثيل هيذه     31وفي نظر بعض الفقه    

لتطبييق عليى حوالية    المقتضيات في مدونة التجارة، فإنها تقبل ا

نية. وبعبارة أخرى فإن المدين المحيال علييه يمكنيه    الديون المه

قبل تبليغه بحوالة الديون المهنية وقبوليه إيهيا أن ييؤدي اليدين     

 للمحيل باعتباره دائنه الحقيقي.

ولعل ما يؤكده الواقع العملي، فما يجري به العمل في غاليب       

األحيان أن المؤسسة البنكية المحال لها تتيرك، بوصيفها دائنيا    

مرتهنا من نوع خاص، لزبونها المحيل األمر فيي تحصييل اليدين    

المدرج في قائمة حوالة الديون المهنية ثم أداء مبلغ االئتمان الذي 

  32لمتمثل في حوالة هذا الدين.مقابل الضمان امنحته إياه 

إال أن ذلك ال يحول دون المؤسسة البنكية المحال لهيا وتبليغ       

حوالة المهنية إلى المدين المحال علييه ومطالبتيه بالتيالي بيأن     

يلتزم باألداء لها مباشرة كما أنه يظل بإمكان هذه المؤسسية فيي   

السيبل  حالة رفض المدين التحمل بهذا االلتزام أن تسيلك كافية   

                                                           
31
 .285محمد لفروجً، م.س، ص  
32
الدٌن المدرج فً قائمة حوالة الدٌون المهنٌة بأنها وكالة ٌقوم بها نٌابة عن المؤسسة   عملٌة تحصٌل المحٌل مع العلم أن اعتبار  

المهنٌة تختلف عن وضعٌة الدائن المرتهن بصفة عامة، ألن هذه  البنكٌة المحال  لها ٌرجع إلى كون هذه المؤسسة فً حوالة الدٌون

من م.ت التً  418فً القائمة كما تنص على ذلك الفقرة الثانٌة من المادة الحوالة تنقل إلى المؤسسسة البنكٌة ملكٌة الدٌون المدرجة 

 جاء فٌها أنه : 
سلمته المؤسسة  ائتمان لها ملكٌة الدٌن المحال سواء مقابل تسبٌق كلً أو جزئً لمبلغه أو ضمانا لكل المفوت التفوٌت للمؤسسة ٌنقل "

 "أو ستسلمه للمحٌل.
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القانونية المتاحة لمنع هذا األخير مين أداء اليدين المسيجل فيي     

 .33قائمة حوالة الديون المهنية بين يدي المحيل

من م.ت  536ففي هذا اإلطار تنص الفقرة األولى من المادة     

بناء  زد طزب المحال ل   يمين لزمدين أن يزت   بأن يؤدي ل   :"على أنه

االلتف ا   تحفف  طائزففة الفبتالن  كتابففة بعنففوان "محففرر   مباشفر؛  يابفف  هفف ا  

 قبول ألوالة دين مهني".

ويستفاد من أحكام هذه المادة أن هناك إجراءين، األول يقوم     

به المحال له ويتمثل في التبليغ و الذي لم يشيترط فييه المشيرع     

أية شكلية معينة، مما يسمح بيالقول أن هيذا التبلييغ ييتم بكافية      

.شريطة أن تسمح بإخبار الميدين بكيل ميا يليزم عين      34الطرق

العملية، أضف إلى هذا أن مجرد التبليغ ال يحمل الميدين المحيال   

عليه بأية التزام تجاه المؤسسة البنكية المحال لهيا بحييث يظيل    

بإمكانه عدم قبول أداء الدين لها مباشرة و إما مواجهتها بجمييع  

. وفي هيذا  35دائنه األصلي التي يحق له االحتجاج بها علىالدفوع 

 22اإلطار ذهبت محكمة النقض في أحد قرارتهيا الصيادرة فيي    

إلى أن المدين المحيال علييه يمكنيه قبيل قبوليه       6994فبراير 
                                                           

33
 .281محمد لفروجً، م.س، ص 
34
 .28و 27و 26ً طرق التبلٌغ الواردة فً ق.م.م الفصول وه 
35
كدفع بانقضاء الدٌن بفعل الوفاء أو بفعل المقاصة القانونٌة أو االتفاقٌة إلى غٌر ذلك من الدفوع األخرى المبنٌة على العالقات  

 الشخصٌة التً تربط المحال علٌه بدائنه هو المحٌل. 
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حوالة الديون المهنية في محرر مكتيوب، التمسيك فيي مواجهية     

المؤسسة البنكية المحال لها بكافة الدفوع الشخصية الممكين ليه   

لى المحيل، سيواء أكانيت هيذه اليدفوع مرتبطية      االحتجاج بها ع

بالدين الوارد في قائمة حوالة الديون المهنية أو بعض الدون غير 

المدرجة في هذه القائمة و التي تكون سابقة فيي النشيأة لتياري     

 .36الحوالة

أما اإلجراء الثاني فيخص قبول الميدين المحيال علييه أداء         

الدين مباشرة للمحال له، ويالحظ في هيذا اإلطيار أن المشيرع     

يشترط شكلية خاصة ال يمكن بدون توفرهيا القيول بوجيود هيذا     

القبول و يتعلق األمر بضرورة ورود قبول المدين المحال عليه في 

طائلة البطالن عبيارة  محرر مكتوب وموقع من طرفه يحمل تحت 

 ."محرر قبول ألوالة دين مهني"

 

 

 

 

                                                           
36
  Cour de cossation francaise – Arrèt  commercial – 22 février 1994 – RTD com – 1994 – p.537          
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 حوالة الديون املهنية 

 

28  

 

 .المطلب الثاني: آثار حولة الديون المهنية بالنسبة لألغيار 

م.ت تنص في فقرتها  534كما سبق و أشرنا سابقا ، فالمادة     

يسفري مفعفول الحوالفة مفا بفين األطفراو ويوامف  بف           األولى على أنه : "

 المدون  زد القائمة."األ يار  من التاريخ 

وعليه فابتداء من التاري  الذي يخرج فيه الدين المحيال مين       

ذمة المحيل ال يمكن ألي واحد من دائنيي هيذا األخيير أن يوقيع     

الحجز على هذا الدين بين يدي المدين المحال عليه، سيواء تعليق   

األمر بسلوك مسطرة حجز ما للمدين لدى الغيير حسيب الميادة    

عدها من ق.م.م أو مسطرة الحجز التحفظيي بموجيب   وما ب 488

 من نفس القانون. 452المادة 

غير أنه خالفا لحالة الحجز لدى المدين لليدين الميدرج فيي        

قائمة حوالة الديون المهنية، فإن هناك حاالت أخرى يتقرر فيهيا  

مين التياري     عدم سريان هذه الحوالة في مواجهة الغيير ابتيداء  

قائمة، وسنعرض لهاتين الحالتين ويتعليق األمير   الموضوع على ال

أوال بالحالة التي يثور فيها النزاع حيول األحقيية فيي االسيتةثار     

بمبلغ الدين المحال، بين المؤسسة البنكية المحال لها و بين بيائع  

البضائع للمحيل تحيت شيرط األداء الكاميل لليثمن مقابيل نقيل       
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هذه المؤسسية بالمقياول    ملكيتها وثانيا بالحالة التي تواجه فيها

 .37من الباطن الذي يعمل لحساب المحيل

وفي كل األحوال فالمبدأ هيو أن تنيتج الحوالية آثارهيا فيي          

مواجهة األغيار أيضا بمجرد تأري  القائمية المتسيلمة مين قبيل     

المحال لها في الحوالة بمفهوم العقد الفيوري، أو تسيلم القائمية    

العقد المستمر ألن المحال له غالبا للمحال له في الحوالة بمفهوم 

 .38ما يلتزم بتأري  القائمة

وال يهم أن يكون هؤالء األغيار دائنين للمحيل أو للمحال علييه     

م.ت ، وتتأكد آثار الحوالية   534حسب مقتضيات الفقرة األولى 

م أكثر  عند تبليغ هذه الحوالة للمحال علييه، أو عنيد   هفي مواجهت

طلب موافقة هذا األخير على االلتيزام بياألداء فيي محيرر قبيول      

 .39حوالة الدين المهني

للمحال له استيفاء  40و يسمح هذا المبدأ حسب اعتقاد بعض الفقه

 ديونه بأولوية عن األغيار الدائنين للمحيل أو للمحال عليه.

                                                           
37
 .284محمد لفروجً، م.س، ص  
38
 .35محمد شلٌح، م.س، ص  

         
39

 Elhadi chaibainou : “la nouelle loi bancaire marocaine, analyes et commentaire”;1éme edition; 
datapris 1997 p.75 

40
 .36محمد شلٌح، م.س، ص 
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بيه أن الحوالة تنتج آثارها في مواجهة الغيير وليو   و الجدير بالتن

ابرمت هذه الحوالة بع تاري  توقف من أصبح يسمى بالمحيل عين  

الدفع مالم يتبين أن المحال له كان عيالم بتوقيف المحييل عين     

ومعنيى هيذا أن     الغيير  مواجهية  في لحوالة الدفع، فهنا ال تسري

وتعتبر  القانون قد يمنع سريان الحوالة في مواجهة الغير استثناءا،

 ظ.ل.ع مثاال على هذا االستثناء. 78741الفقرة األولى من الفصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

41
 ضد مباشرة دعوى إقامة فً الحق بالمقاولة ٌقع آخر عمل أي أو بناء تشٌٌد فً المستخدمٌن والصناع للعمال تنص على ماٌلً: " 

 بعد له به ٌلتزم وما علٌها صحٌحا حجزا أحدهم إجراء عند للمقاول بها ملتزما ٌكون التً المبالغ حدود فً لصالحه، الصنع أجري من
 ".الحجز هذا
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 خاتمة:

 علييه  اإلقبيال  فيي  نجاحا من العقود البنكية هذا النوع  عرف لقد

 مين  غييره  فيي  توجد ال امتيازات من ستفدينملل وفرهي ما بسبب

 دون للتجيارة  بالتعياطي  لهيم  سيمح ي وفه ،عقود البنكية األخرىال

 شيكله مين  ي ميا  الخصوص وعلىعراقيل تخص وضعيتهم المادية 

ضمانة للقروض وكذلك توفير السيولة الالزمة للعميات التجاريية  

وهو ما يعود بالنفع عليى المؤسسيات التيي تتعاميل بمثيل هيذه       

   .العقود
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