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  مقدمة

یعتبر االئتمان عصب الحیاة التجاریة في العصر الحدیث ، حیث عرفھ بعض الفقھ 

التي یمنحھا الدائن لمدینھ وذلك االعتقاد الذي یسود لدى الدائن في كونھ  تلك الثقة: " بأنھ

  1".االستحقاق المتفق علیھ سیستوفي دینھ في میعاد

ومن أجل تعزیز االئتمان أوجد المشرع نظام الضمانات والتي یقصد بھا في اللغة 

  ،2التزام برد 

واصطالحا فیقصد بھا تلك اآللیة التي تخول الدائن ضمانة ضد خطر عدم یسر  

  3.المدین لكونھا تضیف للدیون طابع األمان والثقة وتشجع وتقوي عنصر االئتمان

شخصیة و ضمانات عینیة ، فالضمانات الشخصیة  ضمانات: والضمانات نوعان    

ھي ضم ذمة أو أكثر إلى ذمة المدین األصلي فیصبح للدائن بدال من مدین واحد مدینان أو 

  . 4أكثر كلھم مسئولون عن الدین أما في وقت واحد أو على تعاقب

أما الضمانات العینیة أو الحقوق العینیة  تتلخص في تخصیص مال معین          

كون مملوكا للمدین لتامین وضمان حق الدائن فیكون للدائن حق عیني على ھذا المال ھو ی

حق تبعي و یكفل الضمان العیني الوفاء بحق الدائن ، وبعبارة أوضح أن الضمانات العینیة أو 

الحقوق العینیة التبعیة ھي التي تتعلق بعین تخصص لضمان تنفیذ التزام أصلي بحیث یكون 

  5.فضلیة في استیفاء دینھ من نفس ھذا العین للدائن حق أ

كانت التأمینات الشخصیة أسبق في الظھور من التأمینات العینیة ، وذلك راجع إلى أن 

التامین العیني یجب أن تسبقھ فكرة الملكیة و الحقوق العینیة إلى الظھور وان یقوم تنظیم 

ة القدیمة ألنھ یستلزم توافر قدر من قانوني لھا ، وھذا أمر لم یتوافر في المجتمعات البدائی

الرقي و التمدن ،ومن ناحیة أخرى كان المدینون عادة ھم الفقراء ولیس لدیھم ما یقدمونھ 

كتامین عیني ، أما التامین الشخصي فكان من الیسیر تقدیمھ بضم ذمة احد أفراد القبیلة آو 

ت على التأمینات الشخصیة بكون األسرة إلى ذمة المدین ، و بعد ظھور التأمینات العینیة طغ

  الضمان فیھا أقوى إذ یكون الدائن في مأمن من إعسار المدین و ضمنھ

                                                           
1
ي، عین أحمد لفروجي، كتلة الدائنین في اإلفالس في القانون المغرب، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا في القانون الخاص، جامعة الحسن الثان  

  .1،ص 1994-1993الشق، الدار البیضاء،
2
  430، دار المشرق، ص42فؤاد إفرام البستاني، منجد الطالب، الطبعة   

3
لبنكي بین الكفالة كضمانة والرھن الرسمي كضمانة عینیة، أطروحة لنیل دكتورة في القانون الخاص، كلیة الحقوق عمر حمزة، االئتمان ا  

  3ص  2011-2010: السویسي،السنة الجامعیة
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4
 

.135البیضاء، ص، الدار الجدیدة  
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ولكي یطمئن الدائن في استیفاء حقھ من مدینھ ، یكون لھ الحق في أن یحصل على    

ضمانات خاصة لحقھ من مدینھ ، وذلك لتجنب إعسار ھذا األخیر، ھذا من جھة، ومن جھة 

كامال عند حلول تاریخ مئن الدائن على انھ سیستوفي حقھ على األقل  ثانیة لكي یط

  .االستحقاق

وتجد الضمانات سواء الشخصیة أو العینیة في القانون المغربي أساسا لھا تقوم     

علیھ بناء على نصوص قانونیة منھا موجود في النظریة العامة لاللتزامات والعقود ومنھا ما 

وتجدر اإلشارة إلى أن قانون االلتزامات و العقود . ھو موجود في بعض القوانین الخاصة

یعة العامة للضمانات سواء الشخصیة و كذا العینیة التي شھدت تطورا المغربي یعد الشر

ملحوظا في عدة مجاالت الشيء الذي جعل المشرع المغربي یتدخل بمقتضى نصوص 

قانونیة منظما بذلك أشكال جدیدة للضمانات ال تعدو في حقیقة األمر إال تطویرا للضمانات 

  الواردة في قانون االلتزامات والعقود 

  الموضوع ةأھمی

مما ال شك فیھ أن الضمانات بصفة عامة تلعب دورا فعاال في جعل الدائن یطمئن   

إلى استیفاء حقھ من مدینھ الشيء الذي ینعكس بشكل ایجابي إلى حد ما على المعامالت من 

  .حیث االستقرار و الثبات على المستوى العملي

راسة خاصة لھا لمن األھمیة ولما كانت الضمانات تقوم بھذا الدور فان تفرید د  

  .بمكان الن ذلك سیجعلنا نقف على أنوعھا و إبراز أھمیة الضمان الذي توفره ھاتھ األخیرة

  الموضوع إشكالیة

إلى أي حد یمكن القول بان قانون االلتزامات و العقود قد ساھم في بلورت وخلق 

ربي إلى تنظیم بعضھا ضمانات القت تطورا ملحوظا في عدة مجاالت مما دفع المشرع المغ

  بمقتضى نصوص خاصة؟

  :بناءا على ما سبق سنعتمد خطة بحث التالیة  لمعالجة ھذه اإلشكالیة 

  الضمانات الشخصية في القـانون المغربي: لمبحث األولا

  الضمانات العينية في القـانون المغربي: المبحث األول
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  الضمانات الشخصية في القـانون المغربي: المبحث األول

ھي ضم ذمة أو أكثر إلى ذمة المدین األصلي فیصبح للدائن إن الضمانات الشخصیة 

  .بدال من مدین واحد مدینان أو أكثر كلھم مسئولون عن الدین في وقت واحد أو على تعاقب

  ویدخل في عداد الضمانات الشخصیة التضامن بین المدینین، وعدم تجزئة الدین،

كما یدخل ضمن الضمانات , وھي موضوعات تدرس مع أوصاف االلتزام  

الشخصیة   اإلنابة القاصرة حیث یبقى فیھا المنیب ملتزما مع المناب، و ھي تدرس ضمن 

وسائل انتقال و انقضاء االلتزام، وكذلك تعتبر الكفالة المدنیة من بین ابرز الضمانات 

  ).المطلب األول و العقود الشخصیة المنظمة في قانون االلتزامات 

وقد أفرزت التطورات التي طرأت على عالم التجارة و األعمال إلى بروز أنماط 

حدیثة من الضمانات الشخصیة ، ال تعدو في الحقیقة إال أن تكون  تطویرا للكفالة المدنیة، 

البنكي  ومن ذلك برز في المجال البنكي ما یسمى بالكفالة التجاریة كمظھر تقلیدي لالئتمان

بواسطة التوقیع، والى جانبھا ظھر خطاب الضمان الذي یعتبر صورة متطورة لھدا الصنف 

من االئتمان ھذا من جھة،  ومن جھة أخرى برزت ففي المجال الصرفي كفالة من نوع 

والى جانبھا . الضمان االحتیاطي: خاص تساھم في زیادة االئتمان یطلق علیھا بمصطلح

  ).المطلب الثاني(من الصرفي یوجد ما یسمى بالتضا

   

  .المغربي بعض الضمانات الشخصية الواردة في قـانون االلتزامات و العقود: األولالمطلب  

تعتبر الضمانات الشخصیة الوردة في قانون االلتزامات و العقود المغربي من األھمیة 

تطورا  بمكان على اعتبار أنھا تشكل النظریة العامة للضمانات الشخصیة التي شھدت

  .ملحوظا في بعض المجاالت

ومن بین الضمانات الشخصیة الواردة في قانون االلتزامات و العقود التي سنعالجھا 

، و كذلك تضامن المدینین )الفقرة األولى(بشكل موجز نجد الكفالة المدنیة و اإلنابة القاصرة 

  ).الفقرة الثانیة ( و عدم تجزئة الدین 
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  المدنية و اإلنابة القـاصرةالكفـالة  : األولىالفقرة  

تعتبر الكفالة إحدى الضمانات الشخصیة التي تقوم على ضم ذمة إلى ذمة ضمانا 

، و یمكن أن تشكل اإلنابة )أوال(للوفاء بالدین، وھي أكثر داللة على الضمانات الشخصیة 

ام و لكن لیس اإلنابة بمفھومھا الع, احد الضمانات الشخصیة ھي األخرى في مجال التعامل 

  ).ثانیا(إنما األمر مقتصر فقط في اإلنابة القاصرة التي یبقى فیھا المنیب ملتزما مع المناب 

  الكفـالة المدنية: أوال

عالج المشرع المغربي في قانون االلتزامات والعقود األحكام الناظمة للكفالة المدنیة 

  .1169إلى  1117الفصول من في القسم العاشر من الكتاب الثاني من ھذا القانون وذلك في 

وسنقتصر في دراستنا للكفالة المدنیة على الوقوف بدایة على مفھومھا وممیزاتھا و 

  .أخیرا على أنوعھا بشكل موجز

  مفهوم الكفـالة و مميزاتها:  1

الكفـالة عقد بمقتضاه يلتزم  " بقولھ  1117عرف المشرع المغربي الكفالة في الفصل 

  ".المدين ، إذا لم يؤده هذا األخير نفسه    شخص للدائن بأداء التزام

الكفـالة عقد بمقتضاه يكفـل  " : 772ویعرف القانون المدني المصري الكفالة في المادة 

  " .شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا االلتزام إذا لم يف به المدين نفسه  

الدائن ،أما المدین األصلي ویؤخذ من ھذا التعریف أن الكفالة ھي عقد بین الكفیل و 

فلیس طرفا في عقد الكفالة، بل إن كفالة المدین تجوز بغیر علم المدین ، و تجوز أیضا رغم 

معارضتھ  و الذي یھم في الكفالة ھو التزام ھذا المدین، إذ أن ھذا االلتزام ھو الذي یضمنھ 

  . فیجب أن یكون مذكورا بوضوح و دقة في عقد الكفالة , الكفیل 

إن االلتزام المكفول أكثر ما  یكون مبلغا من النقود، و قد یكون إعطاء شيء غیر و

النقود ، كما قد یكون عمال أو امتناعا عن  عمل ، فإذا لم یكن االلتزام المكفول مبلغا من 

النقود ضمن الكفیل ما عسى أن یحكم بھ على المدین األصلي من تعویض من جراء إخاللھ 

 6يء غیر النقود أو من جراء إخالل بااللتزام بعمل أو باالمتناع عن عملبااللتزام بإعطاء ش

.  

، كما .و تتمیز الكفالة بطابعھا الرضائي ألنھا ال تخضع ألي شكلیة خاصة في انعقادھا
                                                           

6
مطبعة النجاح  2002عبد الكریم شھبون، الشافي في شرح قانون االلتزامات والعقود المغربي، الكتاب الثاني ، الجزء الرابع، الطبعة األولى،  

  .56الجدیدة ، الدار البیضاء ،ص
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أن الكفیل فیھا ھو وحده الذي یلتزم بعقد الكفالة بوفاء الدین للدائن إن لم یفي بھ المدین 

  . األصلي، أما الدائن فال یلتزم عادة بشيء نحو الكفیل، وھذا ھو األصل

و الصورة المألوفة للكفالة ھي أن تكون عقد تبرعیا بالنسبة للكفیل غیر أن ذلك ال 

وتبقى خاصیة التبعیة أھم ما یمیز الكفالة ألنھا ال تقوم لذاتھا . یمنع أن تكون عقد معاوضة 

  .  7وإنما تستند في ذلك لاللتزام أصلي، تكون تابعة لھ في وجوده و عدمھ

  مظاهر الضمان في الكفـالة المدنية: 2

إذ من ھنا یتضح لنا ، الضمان الشخصي الذي توفره الكفالة، وذلك من خالل تدخل  

من المدین لدى الدائن بان یفي لھ بما یلتزم بھ تجاھھ و في حالة عدم شخص یسمى الكفیل یض

  .الوفاء فان الكفیل ھو الذي یفي للدائن بما على المدین من دین

وبالتالي فان ھذا الدور الذي تقوم بھ الكفالة المدنیة یعتبر من األھمیة بمكان في مجال 

  . التعامل المدني بالدرجة األساسیة

مفھوم التقلیدي للكفالة یلقى تطویرا مھما في مجاالت متعددة لما توفره وھذا ما جعل ال

  .من ائتمان سواء في المجالین البنكي أو التجاري لمواكبة التطورات االقتصادیة واالجتماعیة

  اإلنابة القـاصرة:  ثانيا

مما ال شك فیھ أن اإلنابة بمفھومھا الواسع تعتبر سببا من األسباب التي تؤدي إلى 

قضاء االلتزامات، غیر أن ھذا الدور الذي تنطوي علیھ ال یخفي عنھا دورا  أخر لھ أھمیة ان

بالغة في المعامالت المدنیة، و ھو أنھا تشكل ضمانا من الضمانات الشخصیة في حالة 

والتي سنتعرض لھا بالشرح بشكل موجز " باإلنابة القاصرة" خاصة و ھي ما یصطلح علیھا 

  .تھا و تمیزھا عن اإلنابة الكاملةمن خالل تحدید ماھی

  تحديد اإلنابة القـاصرة: 1

ال یمكن تحدید ماھیة اإلنابة القاصرة إال من خالل استحضار مفھوم اإلنابة بمفھوم 

من قانون االلتزامات  217ولذلك  فالمشرع المغربي قد عرف اإلنابة في الفصل . الواسع

قوقه على المدين لدائنه هو ، وفـاء لما هو مستحق  تصرف بمقتضاه يحول الدائن ح"  والعقود بأنھا

عليه له وتكون اإلنابة أيضا في تصرف من يكلف واحدا من الغير بالوفـاء عنه ولو لم يكن هذا  

وقد سار الفقھ في تعریفھ لإلنابة في نفس توجھ المشرع إذ " الغير مدينا لمن وكله على الوفـاء  

ه شخص اسمه المنيب من شخص أخر اسمه المناب أن  بأنها تصرف قـانوني يطلب بمقتضا" عرفھا 

                                                           
7
  .56المرجع السابق، ص الشافي في شرح قانون االلتزامات والعقود المغربي،الكریم شھبون،  عبد  
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  . 8"يقوم بأداء مال أو أن يلتزم بمثل هذا األداء لمصلحة شخص ثالث اسمه المناب

  :ومن خالل ھذا التعریف فان اإلنابة تقضي وجود ثالثة أشخاص

  وھو المدین الذي ینیب الشخص األجنبي لیفي بالدین إلى الدائن: المنیب  1 

  وھو الشخص األجنبي الذي ینیب المدین في وفاء الدین: المناب 2 

  .وھو الدائن الذي ینیب المدین الشخصي األجنبي لدیھ لیوفي لھ بالدین: المناب لدیھ 3 

و اإلنابة القاصرة ھي التي یبقى فیھا المنیب ملتزما مع المناب ، فقد یقبل المناب لدیھ 

كامل  قبل المنیب ، ففي ھذه الحالة یبقى المدین األصلي اإلنابة على أن یبقى محتفظا بحقھ 

ملزما بالدین إلى جانب المدین الجدید المناب بحیث یصبح للدائن مدینان ،مدین ) المنیب(

بالدین األصلي و مدین الجدید على أن تبرأ ذمة االثنین معا بمجرد مبادرة احدھما إلى الوفاء 

اصطالحا باإلنابة الناقصة آو اإلنابة القاصرة ألنھ ال  بدینھ ، ویعرف ھدا النمط من اإلنابة

وھذه اإلنابة القاصرة ھي التي أشار إلیھا المشرع المغربي عندما صرح في . یبرئ ذمتھ 

  .انھ یجوز االشتراط على أن ال یترتب على اإلنابة براءة ذمة المنیب 223الفصل 

  على مستوى الضمانالتميز بين اإلنابة القـاصرة و اإلنابة الكاملة  :  2

لعل الفرق الجوھري بین اإلنابة القاصرة و اإلنابة الكاملة ھو من حیث اآلثار 

المترتبة عنھما بحیث أنھ في اإلنابة القاصرة یصبح للمناب لدیھ مدینان بدل مدین واحد، 

وھما المنیب و المناب، و ھنا یكمن الضمان الشخصي الذي توفره اإلنابة القاصرة للمناب 

  .ھلدی

بحیث تصبح الرابطة ) المنیب(أما اإلنابة الكاملة فیتم فیھا إبراء ذمة المدین األصلي 

، وھذه ما )المناب( وبین المدین الجدید ) المناب لدیھ(القانونیة بعد اإلنابة قائمة بین الدائن 

یصطلح علیھا باإلنابة الكاملة تمیزا لھا عن اإلنابة القاصرة حیث یبقى المدین األصلي 

  .ملزما تجاه الدائن المناب لدیھ, المنیب رغم اإلنابة 

  تضامن المدينين و عدم تجزئة الدين: الفقرة الثانية

یعتبر كل من التضامن المدینین وعدم تجزئة الدین من بین المواضیع التي تدرس 

ضمن األوصاف التي تلحق محل االلتزام و یشكالن معا ركیزة من الركائز األساسیة 

الشخصیة،  و التي سنحاول في ما یلي بحثھا من خالل محاولة تحدید ماھیتھا  و للضمانات 

  .أبراز مظاھر الضمان الذي توفرانھ للدائن أو الدائنین بصفة عامة، وذلك بشكل موجز 

                                                           
8
  219،ص 1980،دون مكان النشر، سنة 2والعقود المغربي، ج  االلتزاماتفي ضوء قانون  االلتزاماتمأمون الكزبري، نظریة   
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  تضامن المدينين: أوال

  :سنحاول اإلحاطة بھتھ النقطة عبر تقسیمھا إلى نقطتین فرعیتین

  .عدة القـائلة بان التضامن ال يفترضتضامن المدينين و القـا:  1

من قانون االلتزامات و العقود المغربي نجده یعرف التضامن  166بالرجوع للفصل 

يثبت التضامن بين المدينين  إذا كان كل منهم ملتزما شخصيا بالدين  " : بین المدینین بقولھ

أو بعضه لكن ال يحق له    بتمامه، و كان يحق للدائن أن يجبر أيا منهم على أداء هذا الدين كله

  " أن يستوفيه إال مرة واحدة

وتجدر اإلشارة في ھذا اإلطار أن التضامن في المسائل المدنیة ال یفترض بحیث انھ  

التضامن بين المدينين ال  " من قانون االلتزامات والعقود المغربي انھ  164جاء في الفصل 

لتزام أو من القـانون ، أو أن يكون النتيجة  و يلزم أن ينتج صراحة عن السند المنشئ لال. يفترض

  "الحتمية لطبيعة المعاملة  

وإذا كان المشرع قد افترض التضامن بین الدائنین وفق مقتضیات الفقرة الثانیة من 

بل ال بد أن یأتي بھ , فانھ ال یتصور افتراض التضامن بین المدینین. ع.ل.من ق 153الفصل 

والتضامن بین الدائنین یمكن ). ع .ل.من ق 164الفصل ( و إال ما اعتبر كذلك, شرط صریح

  9.إما التضامن بین المدینین فیشترط فیھ أن یكون صریحا. أن یكون ضمنا

وفي القانون المغربي  فان التضامن بین المدینین یفترض بحكم القانون في المعامالت 

فان , ا في المسائل المدنیةأم.التجاریة ما لم یصرح السند المنشئ لاللتزام أو القانون بعكسھ

وعلیھ فانھ في االلتزامات التجاریة یقوم التضامن بین , التضامن بین المدینین ال یفترض

الفصل (المدینین مفترضا ما لم یستبعد بمقتضى السند المنشئ لاللتزام أو بحكم القانون 

  10) ع.ل.من ق165

لتجارة قد أجازت االتفاق من مدونة ا 335ا اإلطار أن المادة وتجدر اإلشارة في ھذ

وھو ما یطرح , بین المعنیین باألمر على مخالفة قاعدة التضامن بین المدینین بدیون تجاریة

  11.إشكاال قانونیا یتعلق بتحدید المادة المرجحة على األخرى 
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  .72جاح الجدیدة، الدار البیضاء،الطبعة األولى، صالمختار بن أحمد العطار، الوسیط في القانون المدني ، مطبعة الن 

10
  .72 المرجع السالف، صالمختار بن أحمد العطار ،  

11
  7،ص 2013بوعبید العباسي، العقود التجاریة، الطبعة األولى،المطبعة والوراقة الوطنیة، مراكش، سنة  
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  أهمية الضمان الذي  يوفره التضامن بين المدينين: 2

تسھیل منح االئتمان وذلك لكي یكون مما الشك فیھ آن تقویة الضمان قد یساھم في 

الدائن مطمئنا على أموالھ و لذلك فان التضامن بین المدینین یعتبر من بین أھم الضمانات 

  .الشخصیة األكثر شیوعا في الحیاة العملیة

ذلك أن التضامن بین المدینین یزید في ضمان الدائن من حیث أن ضمانھ العام بدل أن 

قد یقال بان الكفالة .ین واحد یصبح شامال أموال عدة مدینینیكون قاصرا على أموال مد

تعطي أیضا الدائن نفس الضمان من حیث أنھا تضم ذمة الكفالة إلى ذمة المدین األصیل 

ولكن تمت فارقا ھاما یوجد . وتجعل أموال ھذا وذاك مشمولة بالضمان العام المقرر للدائن

لكفالة ال یستطیع الدائن الرجوع على الكفیل إذا ففي ا: بین الكفالة و بین تضامن المدینین 

طلب ھذا األخیر التجرید إال بعد الرجوع على المدین األصلي بینما في التضامن بین المدینین 

یستطیع الدائن أن یرجع ابتداء على أي واحد یختاره من مدینیھ المتضامنین لذلك قبل أن 

رط أن یلتزم ھدا الكفیل بالتضامن مع المدین یطلب الدائن كفیال أو  یعرض علیھ كفیال و یشت

  12.األصلي

  عدم تجزئة الدين: ثانيا

یدخل عدم تجزئة الدین ضمن االلتزامات الغیر القابلة لالنقسام، و التي عالجھا 

.  185إلى  181المشرع المغربي في قانون االلتزامات و العقود المغربي في الفصول من 

الضمانات الشخصیة التي وضعھا المشرع للدائنین كضمانة  ویعتبر عدم تجزئة الدین من بین

شخصیة تكتسي أھمیة بالغة من الناحیة العملیة الشيء الذي سیجعلنا من خالل ھاتھ الدراسة 

  .الموجزة أن نحاول تحدیده، و إبراز مدى أھمیة الضمان الذي یوفره للدائن أو الدائنین

  تحديد مفهوم عدم تجزئة الدين: 1

یعرف المشرع المغربي في قانون االلتزامات و العقود المغربي عدم تجزئة لم       

يكون االلتزام  :" الذي نص على ما یلي  181الدین و إنما نستشف مضمونھ من خالل الفصل 

  :غير قـابل لالنقسام

إذا كان هذا المحل شيئا أو عمال ال يقبل القسمة سواء  , بمقتضى طبيعة محله    - 1

  .يةكانت مادية أو معنو 

بمقتضى السند المنشئ لاللتزام أو بمقتضى القـانون إذا ظهر من هذا السند أو   - 2
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  199، ص المرجع السابق ،والعقود المغربي االلتزاماتفي ضوء قانون  االلتزاماتنظریة  مأمون الكزبري،  
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  .من القـانون أن تنفيذ االلتزام ال يمكن أن يكون جزئيا

ویتبین من ھذا النص أن عدم قابلیة االلتزام لالنقسام یعود إما إلى طبیعة المحل و إما 

  13.لالتفاق و إما للقانون

إذا تحمل عدة أشخاص بالتزام غير قـابل  " : من ق ل ع على انھ 182ینص الفصل 

ويسري نفس الحكم بالنسبة إلى تركة من تعاقد على التزام  , لالنقسام التزم كل منهم بالدين بتمامه

  ".من هذا النوع  

ووقعت مطالبة احدھم , وعلیھ إذا تحمل عدة أشخاص تنفیذ التزام غیر  لالنقسام 

فال یستطیع التخلص من ھذه المطالبة أو أن یطلب تجزئة الدین، بل یلتزم  , الدین بكامل 

  بالوفاء التام للدین ولو كان

ووقعت مطالبة احدھم , وعلیھ إذا تحمل عدة أشخاص تنفیذ التزام غیر  لالنقسام 

یلتزم  فال یستطیع التخلص من ھذه المطالبة أو أن یطلب تجزئة الدین، بل , بكامل الدین 

  .بالوفاء التام للدین ولو كان االلتزام بطبیعتھ قابال لإلنقسام

  أهمية الضمان في عدم تجزئة الدين: 2

أما حیث . إن أھمیة عدم قابلیة الدین لالنقسام ال تظھر إال إذا تعدد المدینون أو الدائنون

ال یتعدد الطرف الدائن و ال الطرف المدین فیتعین الوفاء بااللتزام كامال دون تجزئة حتى 

  14. ولو كان من االلتزامات القابلة لالنقسام

المؤسسة في جعل الدائن یستوفي  ومن ھنا یتضح مدى أھمیة الضمان الذي توفره ھذه

  . دینھ كامال

وعموما بعد ھتھ الوقفة السریعة على الضمانات الشخصیة في الشریعة العامة تظھر 

أھمیة ھتھ المؤسسات القانونیة التي لم تسلم من التطور بفعل التطورات االقتصادیة  مما 

  .لخاصةجعل المشرع یفرد تأطیرا قانونیا لصورھا الحدیثة في النصوص ا

في القـانون   بعض الضمانات الشخصية الواردة و المرتبطة ببعض القوانين الخاصة: المطلب الثاني  

  المغربي

مما ال شك فیھ أن الضمانات الشخصیة لھا أھمیة بالغة في مجاالت متعددة لما توفره 

وبتفحص بعض القوانین نلمس وجود . من ضمان و ثقة  تیسیرا للمعامالت بشتى أنواعھا 
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  .79ص  المرجع السابقالوسیط في القانون المدني ،  المختار بن حمد العطار،  

14
  182، ص  المرجع السابق ،والعقود المغربي االلتزاماتفي ضوء قانون  االلتزاماتنظریة  مأمون الكزبري،  
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و منھا ما ھو اتفاقي، ومن ذلك مثال . بعض الضمانات منھا ما ھو مقرر بمقتضى القانون

الذي نظم بدوره نوعا من الضمانات الشخصیة و مدونة  08.31قانون االستھالك رقم 

سنقتصر في ھذا المطلب بشكل موجز  لكن. التجارة في نصوص متفرقة وغیرھا من القوانین

الفقرة (على عرض بعض الضمانات التي نلمس وجودھا و ارتباطھا بالقانون البنكي 

األوراق  - نون التجاري ، وبعد ذلك التعرض لبعض الضمانات الواردة في القا)األولى

  )الفقرة الثانیة(  - التجاریة نموذجا 

  بعض الضمانات الشخصية المرتبطة بالقـانون البنكي:  األولىالفقرة  

أما یكون ائتمانا مباشر : إن االئتمان الذي توزعھ البنوك على زبنائھا یتخذ صورتین 

زبونھ لدى الغیر، وذلك إما بكفالة أو ائتمان غیر مباشر یكتفي فیھ البنك بضمان و تدعیم ثقة 

وسنتناول في ھذا المطلب نوعین من الضمانات , أو توقیع احتیاطي أو أي ضمان أخر 

و خطاب الضمان ) أوال(الشخصیة التي یمنحھا البنك لزبنائھ وھي كل من الكفالة التجاریة 

  )ثانیا(

  الكفـالة التجارية:  أوال

یا لالئتمان البنكي بواسطة التوقیع و سنحاول في تعتبر الكفالة التجاریة مظھرا تقلید

  .الوقوف على مفھومھا وبعد ذلك إبراز مظاھر الضمان فیھا ھذا اإلطار

  تحديد مفهوم الكفـالة التجارية: 1

وجاء التعریف في , تعرف الكفالة التجاریة طبقا لما ھو مقرر في القواعد العامة

عقد بمقتضاه يلتزم شخص للدائن بأداء  ": أنھامن قانون االلتزامات والعقود ب 1117الفصل 

، وتدخل الكفالة البنكیة في نطاق االستثناء الوارد "التزام المدين إذا لم يؤده هذا األخير بنفسه

أي أنھا تعقد بأجر مما یجیز , من القانون السالف الذكر  1131في الفقرة الثانیة من المادة 

وذلك وفق النسب و , ھ مقابل إقراضھ توقیعھ للبنك الكفیل أن یتقاضى عمولة من زبون

  15.المعدالت التي تحددھا الشأن السلطات النقدیة المشرف على مراقبة عمل البنوك

  خصوصية الضمان في الكفـالة التجارية: 2

إن الغایة من كفالة البنك لزبونھ ھي دعم الثقة التي یفتقر إلیھا دائنیھ ، وھذا األمر 

الذي یقدم علیھ البنك باعتباره كفیال یعد من األھمیة بمكان لما فیھ من تیسیرا للمعامالت 

بشتى أنواعھا، وخدمة لالئتمان بصفة عامة، إلى أن تدخل البنك في ھذا اإلطار قد یخفي 

فانھ قد یحدث , طر التي قد یتعرض لھا من جراء  إقدامھ على منح ھذا االئتمان بعض المخا
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  182، صارة و القانون البنكي، الطبعة الثانیة، مطبعة النجاح الجدیدة،الدار البیضاء التج ةمحمد لفروجي، العقود البنكیة بین مدونا  
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في بعض األحیان أن یضطر إلى تسدید مبلغ الدین المضمون بالكفالة في حالة ما إدا تخلف 

  .الزبون المكفول عن القیام بھذا التسدید في األجل المتفق علیھ مع الدائن كمیعاد االستحقاق 

تقال البنك في الكفالة من التزام بتوقیع على سبیل الضمان إلى التزام ولعل احتمال ان

بأداء الدین المكفول ھو الذي یجعل البنوك تحتاط أكثر ما یمكن قبل إقدامھا على كفالة أي 

أن , زبون ومن تم قد یلجأ البنك تفادیا للمخاطر التي قد یتعرض لھا بمناسبة كفالتھ لزبونھ 

ویمكن آن یكون ھذا الضمان أو التامین . قدیم ضمان أو تامین للكفالة یطلب من ھذا األخیر ت

  16. على شكل رھن رسمي لعقار أو عقارات یملكھا الزبون

  خطاب الضمان:  ثانيا

لعبت العادات و األعراف في المجال  البنكي دورا مھما في ظھور ما یسمى بخطاب 

ر المباشر أو بالتوقیع التي تجریھا الضمان الذي یعتبر صورة من صور عملیات االئتمان غی

البنوك مع عمالئھا الدین یكونون في حاجة إلى االئتمان البنكي لتدعیم ثقتھم لدى دائنیھم أو 

المتعاملین معھم، ولذلك سنحاول تحدید المقصود بخطاب الضمان و أبراز خصوصیة 

  .الضمان فیھ

  تحديد المقصود بخطاب الضمان: 1

الضمان على العموم عندما یجد الزبون نفسھ مضطرا إلى تنشأ الحاجة إلى خطاب 

تقدیم تامین نقدي إلى من یرغب في التعامل معھ لكي یقبل ھذا األخیر منحھ أجال أو وضع 

إذ یلجأ حینئد الزبون المعني باألمر إلى بنكھ و یطلب , ثقتھ في مالءتھ و بالتالي التعاقد معھ 

لطبیعي آو المعنوي الذي ینوي التعامل معھ منھ إصدار خطاب الضمان لصالح الشخص ا

یتعھد فیھ البنك بصفة نھائیة بضمان ھذا الزبون في حدود المبلغ المعین في الخطاب وخالل 

وذلك عن طریق القیام بدفع المبلغ إلى المستفید بمجرد أن یطلب ھدا األخیر ذلك , مدة معینة 

ھذه العملیة ثالث عالقات تكون جنبا  وبذلك تتولد عن, ودون تعلیق الدفع على أي شرط أخر

عالقة الزبون بالمستفید والتي قد , إلى جنب إال أنھا ال تتداخل وال یؤثر بعضھا في بعض 

وعالقة , وعالقة الزبون بالبنك وھي عقد ائتمان بالضمان, تكون بیعا أو مقاولة أو غیر ذلك 

  17المستفید بالبنك التي تنشأ مباشرة عن خطاب الضمان

  صوصية الضمان في خطاب الضمانخ: 2

مما ال شك فیھ أن خطاب الضمان یحقق النفع لفائدة أطراف العالقة التي ینشأ على 

إثرھا، فمن جھة البنك فانھ یحصل على عمولة في مقابل قیامھ بدور الضامن لزبونھ من دون 
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  .367ص مرجع سابق،  ، التجارة و القانون البنكي ةالعقود البنكیة بین مدون لفروجي،محمد ا  
17

  368، ص ، المرجع السابق التجارة و القانون البنكي ةمحمد لفروجي، العقود البنكیة بین مدونا 
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ألنھ یجنبھ  أن یقرضھ نقود بكیفیة مباشرة و من جھة ثانیة یستفید الزبون من خطاب الضمان

مشقة تقدیم تأمین نقدي من مالھ الخاص و یدعمھ لدى دائنین أما المستفید الذي یصدر خطاب 

ألن تھد , الضمان لصالحھ فان الفائدة التي تعود علیھ من ھذا الخطاب جد مھمة بالنسبة إلیھ 

شخص البنك بھذا الخصوص یعد بثابة نقود بین یدیھ على اعتبار أن ھذا التعھد صادر من 

ذي مركز مالي جید ال یخشى من اثأر توقفھ عن الدفع بحكم الضمانات التي توفرھا لدائنھ 

  18القوانین و التنظیمات الجاري بھا العمل في المجال البنكي

 األوراق- بعض الضمانات الشخصية الواردة في مدونة التجارة  :  الثانيةالفقرة  

  نموذجا - التجارية

على ) اوال(فكرة  ولو موجزة عن التضامن الصرفي سنحاول في ھذا المطلب إعطاء

  )تانیا(أن نبحث بعد ذلك بشكل موجز الضمان االحتیاطي في كل من الكمبیالة و الشیك

  التضامن الصرفي: أوال

  :سنعمل على معالجة ھتھ النقطة من خالل نقطتین جوھریتین

  لتضامن الصرفي  األساس القـانوني:  1

التي  201األساس القانوني للتضامن الصرفي في الكمبیالة منصوص علیھ في المادة 

يسأل جميع الساحبين للكمبيالة و القـابلين لها و المظهرين و الضامنين االحتياطيين   ": جاء فیھا 

  "على وجه التضامن نحو الحامل  

, بحیث انھ إذا لم یؤد المسحوب علیھ المبلغ الثابت في الكمبیالة في التاریخ االستحقاق 

بعد إقامة محضر االحتجاج أن یرجع آو یوجھ الدعوى ضد جمیع , كان للحامل الدائن 

المظھرین و الساحب و الضامنین و االحتیاطیین فرادى أو جماعة باعتبارھم مدینین أصلیین 

على أساس أن المسحوب علیھ القابل و  - مسحوب علیھ في النظام الصرفيكذلك إلى جانب ال

الساحب قبل القبول ھما المدینان األصلیان وال یضاف إلیھما باقي الموقعین إال بعد رفض و 

تحریر االحتجاج دون أن یكون ملزما بإتباع الترتیب الذي صدر بھ التزام، و ال تمنع 

ن من جھة أخرى من إقامتھا ضد البقیة أو اآلخرین ولو الدعوى المقامة على احد الملتزمی

 201المادة ( ولىاألجاؤوا في الترتیب الحقین أو بعد  أو بعد الذي أقیمت علیھ الدعوى 
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محمد الطرش، الضمانات البنكیة المستقلة، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا في القانون الخاص، كلیة الحقوق بمراكش، السنة  

  .8،ص ص1993-1992:الجامعیة
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  19) 2ف

  أهمية  التضامن الصرفي: 2

في ) الحامل الشرعي(تكمن أھمیة التضامن الصرفي في الكمبیالة بالنسبة للدائن 

ل تضامن جمیع الموقیین على الكمبیالة وھم بذلك یعتبرون مدینین توفیر ضمان عام من خال

  .أصلیین ال مجرد كفالء كفالة عادیة

ویصف الفقھ عجلة  الضمان أو التضامن الصرفي ھاتھ باآللیة القانونیة  التي ال غنى 

  20عنھا لتأمین تداول األوراق التجاریة و تمكینھا من القیام بوظیفتھا االقتصادیة كاملة 

  الضمان االحتياطي في الكمبيالة و الشيك:انيا  ث

 إن تناول ھتھ النقطة من الناحیة المنطقیة تستلزم التطرق إلى نقطتین فرعیتین

  :التالیتین

  الضمان االحتياطي في الكمبيالة: 1

قد یكون التضامن الصرفي غیر كافیا لتقویة مركز الدائن في عالقتھ مع الملتزمین في 

فقد یشك الدائن في القدرة المالیة ألحد الموقعین على الكمبیالة  فیشترط  الكمبیالة ، ولذلك

ان یمنحھ زیادة في الضمان ومن ذلك مثال ان یقدم لھ كفالة شخصیة  على الساحب او المظھر

  .یطلق علیھا في المجال الصرفي بالضمان االحتیاطي

من ثقة و أمان تیسیرا  وتعتبر تقنیة الضمان االحتیاطي من األھمیة  بمكان لما توفره

  .للمعامالت في المجال الصرفي وھي كثیرة الوقوف في الممارسة العملیة

من مدونة التجارة بمثابة األساس القانوني للضمان االحتیاطي في  180و تعتبر المادة 

الكمبیالة ، والمشرع المغربي لم یعرف المقصود بالضمان االحتیاطي ، تاركا بذلك الباب 

تعهد احد الموقعين  " الضمان االحتیاطي بأنھ  21للفقھ و القضاء ویعرف احد الفقھمفتوحا 

على الكمبيالة أو احد من الغير األجنبي عن هذه الورقة تعهدا شخصيا وصرفيا بأداء مبلغ  

  ".به المدين األصلي المكفول في تاريخ االستحقـاق  ) يؤد(الكمبيالة كامال أو في جزء منه  

تیاطي عمال تجاریا ولو كان الضامن غیر تاجر، وینبغي أن تتوفر ویعد الضمان االح 

في الضامن األھلیة الالزمة للقیام باألعمال التجاریة، فادا لم یكن آھال لاللتزام الصرفي ، 
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  277، مطبعة المعارف الجدیدة،الرباط ص 2010أحمد شكري السباعي، الوسیط في األوراق التجاریة، الجزء الثاني ، طبعة  
20

  218،ص،المرجع السابق  الوسیط في األوراق التجاریة، الجزء الثانياحمد شكري السباعي ،   
 226دار النشر المعرفة الرباط، ص  ،2009األول، الطبعة الثالثة أحمد شكري السباعي، الوسیط في األوراق التجاریة، الجزء  
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إما محل الضمان، . انقلب الضمان االحتیاطي إلى كفالة عادیة تخضع ألحكام القواعد العامة

  22.ویجب أن یكون السبب مشروعا. الكمبیالةفیتمثل في المبلغ المعین في 

وھناك شروط شكلیة استلزامھا المشرع لكي یكون الضمان االحتیاطي صحیحا وجب 

  توفرھا فیھ

وبما أن الضمان االحتیاطي یوفر ضمانا شخصیا لفائدة حامل الكمبیالة فإننا سنبین 

  الموقعین على الكمبیالةبشكل موجز عالقتھ بالحامل وعالقتھ بالمضمون وكذا عالقتھ بباقي 

 عالقة الضامن االحتیاطي بالحامل 

یكون الضامن االحتیاطي ملتزما التزاما صرفیا في مواجھة الحامل بالوفاء في تاریخ 

االستحقاق، وبالتالي فان الضامن االحتیاطي ال یمكن مطالبة الحامل بالتجرد حتى ولو كان 

  .المضمون موسرا

  بالمضمونعالقة الضامن االحتیاطي 

  یملك الضامن حق الرجوع على المضمون بما أداه لحامل الكمبیالة

 عالقة الضامن االحتیاطي بباقي الموقعین 

یمكن للضامن االحتیاطي أن یرجع على جمیع الموقعین على الكمبیالة الذین یلتزمون 

 باألداء تجاه المضمون، الن الضامن االحتیاطي یحل محل المضمون في حالة الحق في

  .الرجوع على جمیع الموقعین بمقتضى أحكام القانون الصرفي

  
  

  الضمان االحتياطي في الشيك:  2

  

لقد نظم المشرع المغربي في مدونة التجارة الضمان االحتیاطي في الشیك في     

  .من المدونة  266إلى  264المواد من 

وقد منع المشرع المؤسسات البنكیة أو الھیئات المماثلة لھا بان تكون ضامنا     

احتیاطیا في الشیك ، وكیف ما كان الحال فالضمان االحتیاطي یبقى عامل اطمئنان نفسي 

یتسلح بھ الحامل أو المستفید الذي یكون بعیدا عن المؤسسة البنكیة ، وقد یكون نافعا لھ إذا ما 

  .تمتعا بالیسار و الیسركان الضامن م

ومھما كانت الذرائع و الحجج التي تدافع عن أھمیة الضمان االحتیاطي في توفیر    

                                                           
، المطبعة والوراقة الوطنیة مراكش2010، طبعة  11سلسلة البحوث القانونیة " ة،محمد الشافعي ، األوراق التجاریة في مدونة التجارة المغربی 
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الضمان الشخصي في الشیك فانھ ال فائدة كبرى لھ إال في النادر القلیل وال یجري بھ العمل 

  23في الممارسة العملیة ألسباب متعددة

الضمان االحتیاطي في الكمبیالة في مسائل ویتشابھ الضمان االحتیاطي في الشیك مع 

  متعددة غیر انھ ومع ذلك یضل ھناك اختالفا بینھما

ویخض الضمان االحتیاطي في الشیك لنظام قانوني شبیھ بالضمان ذاتھ في الكمبیالة 

  .إلى حد ما

وبعد ھتھ النظرة الموجزة على كل من الضمانات الشخصیة الواردة في قانون 

ود المغربي وبعض منھا الوارد في نصوص خاصة، یظھر أن الضمانات اإللتزامات والعق

قد لقیت  –قانون اإللتزامات والعقود المغربي  –الشخصیة الواردة في اإلطار القانوني األول 

تطورا بفعل تطور المعامالت والممارسة لتجاریة ، مما أدى إلى ظھورھا في أشكال متطورة 

  .لة البنكیةضمن النصوص الخاصة كنموذج الكفا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 154دار النشر المعرفة الرباط ، ص ،   2010الثالثة،  طبعةالثاني، الأحمد شكري السباعي، الوسیط في األوراق التجاریة، الجزء  
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 الضمانات العينية  في القـانون المغربي: المبحث الثاني  

یقصد بالضمانات العینیة تلك الضمانات التي تمنح سلطة مباشرة لشخص على شيء 

: معین بالذات، وھي تمنح للدائنین حمایة واسعة من خالل جملة الحقوق التي یتمتعون بھا 

  .التتبعحق األسبقیة  وحق 

تقلیدیة، و إما أن تكون مؤسسة على حق   –الضمانات العینیة إما أن تكون كالسیكیة 

و ھناك تقسیم . ، وھذا تقسیم مبني على عنصر الزمان الملكیة أو الضمانات العینة الحدیثة

ثاني یقسم بینھا بناء على معیار تأطیر القانوني، حیث یمیز بین الضمانات العینیة الواردة في 

قانون االلتزامات والعقود، و تلك الواردة في نصوص خاصة، وھذا التقسیم ھو الذي 

  .سنعتمده في دراسة ھذا الفرع

  الضمانات العينية الوارد في قـانون االلتزامات والعقود: المطلب األول

یعتبر قانون االلتزامات والعقود بمثابة الشریعة العامة، و قد تناول بعض الضمانات 

التأطیر ھتھ الضمانات یمكن وصفھا بأنھا في مجملھا تقلیدیة و ھي تتجلى في الرھن العینیة ب

  ).الفقرة الثانیة( ، و حقوق االمتیاز )الفقرة األولى(الحیازي 

  الرهن الحيازي: الفقرة األولى

الرهن الحيازي عقد  ": من قانون االلتزامات والعقود المغربي  1170ینص الفصل 

بمقتضاه يخصص المدين أو أحد من الغير يعمل لمصلحته شيئا منقوال أو عقـاريا  أو حقـا معنويا، 

وهو يمنح الدائن حق استيفـاء دينه من هذا الشيء باألسبقية على جميع الدائنين  . لضمان االلتزام  

  ." اآلخرين، إذا لم يف له الدين به
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ن كل من المدین والدائن على تسلیم شيء، لھذا األخیر إذن الرھن الحیازي اتفاق بی

  24.یتم بموجبھ تخویل الدائن حق حبس ھذا الشيء إلى حین استیفاء دینھ 

 شروط انعقـاد الرهن الحيازي: أوال

من أجل االنعقاد الصحیح للرھن الحیازي لبد من توافر مجموعة من الشروط منھا ما 

  ).ب(یتعلق بمحل الرھن الحیازي ، ومنھا ما )أ(یتعلق بأطراف العقد 

  

  الشروط المتعلقة بأطراف العقد  - أ

 .إن طرفا عقد الرھن الحیازي ھما الراھن والمرتھن

حیث أن المال في حالتھ ھذه یكون  25ویجب أن تتوفر في الراھن أھلیة التصرف،

  .مھددا بفقد الملكیة في حالة عدم الوفاء بالدین

یكون مالكا للمال المرھون، ألن الرھن الحیازي ویشترط كذلك في الراھن المدین أن 

ینشئ حقا عینیا لفائدة المرتھن، وھذا لن یكون منطقیا إال إذا كانت ملكیة الشيء المرھون ھي 

  .بفعل للراھن

إن الرھن الحیازي یضع على عاتق المرتھن التزام بالمحافظة على الشيء المرھون 

لرھن ، ھتھ االلتزامات التي ال یتصور أممھا وإدارتھ  واستثماره، ثم رده عند انتھاء ا

االقتصار على أھلیة التمیز بالنسبة  للمرتھن، بل من الضروري توفر أھلیة التصرف عكس 

  . الرھن الرسمي

  الشروط المتعلقة بمحل الرهن الحيازي  - ب

یقصد بمحل الرھن الشيء الذي یرد علیھ الرھن، ویجب أن تتوفر فیھ الخصائص 

 :التالیة

ال بد في المرھون أن یكون قابال للبیع بیعا صحیحا، وذلك بأن یكون : یة للتداولالقابل

  .داخال في دائرة التعامل

یتم تسلیم الفعلي للشيء المرھون إلى الدائن، أو إلى أحد من الغیر، : القابلیة للتسلیم

  .یتفق علیھ المتعاقدین

  أثار الرهن الحيازي وانقضائه: ثانيا  

  :إلى كل من أثار الرھن لحیازي و طرق إنقضائھ سنعمل على التطرق 
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أطروحة لنیل الدكتورة في القانون الخاص، كلیة الحقوق السویسي، الرباط، الموسم  نظام الضمانات وقانون صعوبات المقاولة، ،جياحیاة ح  
  26،ص 2010-2009: الجامعي

25
  من قانون اإللتزمات والعقود 1171من ىمدونة الحقوق العینیة و الفصل  150أنظر المادة   
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  أثار الرهن الحيازي  - أ

یرتب الرھن الحیازي بمجرد انعقاده مجموعة من اآلثار الھامة، وھي عبارة عن 

 .التزامات وحقوق

ویقع على عاتق المرتھن الدائن بمجرد انتقال الحیازة إلیھ مجموعة من االلتزامات 

  :یمكن حصرھا في

  26.فظة على الشيء المرھونااللتزام بالمحا 

  27.إدارة المال المرھون واستثماره 

   28.تحمل الضرائب والتكالیف السنویة عندما یكون المرھون عقارا 

  :وللدائن المرتھن مجموعة من الحقوق تتمثل أساسا في 

  29.الحق في حبس المال المرھون عقارا كان أو منقوال 

  .الحق في التنفیذ على المرھون بالبیع  

  . حق الدائن في استیفاء دینھ باألفضلیة على باقي الدائنین 

  . الحق في تتبع المرھون واسترداده 

  . حق الدائن المرتھن في قبض ثمار الشيء المرھون 

وغم أن الرھن الحیازي من العقود غیر التبادلیة، فأنھ یرتب للراھن بعض الحقوق 

  : التي تتجلى في ما یلي

ھون شریطة وفاء بالدین المضمون من أصل الحق في تفویت المال المر 

  30. وتوابع

أن یسترد الراھن المرھون مع قیامھ بأداء الدین، ولو قبل حلول أجلھ، ویقع  

، وعدم القیام ببعض األعمال 31على عاتق المدین التزام تسلیم المال المرھون إلى المرتھن

  ....32التي من شأنھا اإلنقاص من قیمة المرھون

  مرهونانقضاء الحق ال  - ب

                                                           
26

  قانون اإللتزمات والعقودمن  1204الفصل : أنظر  
27

  قانون اإللتزمات والعقود من 1270الفصل : أنظر   
28
   ،2013-2014عبد العالي دقوقي، محاضرات في حق الملكیة وفي الضمانات العینیة والشخصیة،مكناس، طبعة  

  211، ص
29

  قانون المسطرة المدنیة 469مدونة الحقوق العینیة و الفصل  214ق ل ع م والمادة  1221الفصل   
30

  213س، ص .م لكیة وفي الضمانات العینیة والشخصیة،محاضرات في حق المعبد العالي الدقوقي،   
31

  قانون اإللتزمات والعقود 1181الفصل   
32

  قانون اإللتزمات والعقودمن  1179الفصل   
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إن انقضاء الرھن الحیازي إما أن یكون بصفة تبعیة إلى االلتزام األصلي أو بصفة 

 .  أصلیة

ویكون انقضاء الرھن بصفة تبعیة النقضاء االلتزام المضمون عن طریق الوفاء أو 

 33.اإلبراء، غیر أنھ ال مجال إلعمال التقادم في انقضاء االلتزام األصلي المضمون بالرھن

من  1234انقضاء الرھن الحیازي بصفة أصلیة فبناءا على الفصل أما بخصوص 

  :قانون االلتزامات والعقود تتمثل في

  .تنازل الدائن المرتھن عن حق الرھن -1

 . انقضاء الرھن الحیازي بإتحاد الذمة -2

 .ھالك الشيء المرھون -3

 . انقضاء الرھن ببیع المرھون -4

 . انقضاء الرھن بفسخ حقوق الراھن على المرھون -5

 34.انقضاء الرھن بانقضاء األجل الذي حدد لھ -6

  حقوق االمتياز: الفقرة الثانية  

االمتیاز ھو بمثابة ضمانة قانونیة أي أن القانون ھو الذي أقره على دین معین لطبیعة 

  35.ھدا الدین

، قبل الوقوف على مراتب )أوال(وبالتالي لبد من تحدید خصائص االمتیاز وأنواعھ 

  ).اثانی(حق االمتیاز 

  :خصائص وأنواع االمتياز: أوال

  .سنقف أوال على خصائص حق االمتیاز، قبل التطرق ثانیا إلى أنواع ھذا الحق

  :خصائص حق االمتياز  - أ

 142من قانون االلتزامات والعقود المغربي، وإلى المادة  1243برجوع إلى الفصل 

 :اآلتیةمن مدونة الحقوق العینیة، یتبین أن حق االمتیاز یتصف بالخصائص 

  . إذ أنھ یولي صاحبھ حق التتبع و األولویة: أنھ حق عیني  -1

 . فھو ال یقوم إال إذا قام الدین، وھو یتبعھ في مصیره: أنھ حق عیني نبعي   -2

 .العقاریة والمنقولة: حق االمتیاز یرد على جمیع األموال  -3

 .حق ال یقبل التجزئة -4

 36. حق االمتیاز ال یتم إال بمقتضى نص القانون -5

                                                           
33

  .233، م س، ص  والعقود المغربي االلتزاماتفي ضوء قانون  االلتزاماتنظریة  ،مأمون الكزبري  
34

  213م س، ص  الملكیة وفي الضمانات العینیة والشخصیة،محاضرات في حق  عبد العالي الدقوقي،  
35

  4ص نظام الضمانات وقانون صعوبات المقاولة، حیاة حجي،  
36

  وما بعدھا 195، ص 2013، الرباط،"المعارف القانونیة والقضائیة"، سلسلة 39.08إدریس الفاخوري، الحقوق العینیة وفق القانون رقم   
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 :أنواع حقوق االمتياز  - ب

 :إن حقوق االمتیاز ثالثة أنواع

ھي الحقوق التي تقع على جمیع أموال المدین : حقوق االمتیاز منقولة عامة -1

من قانون االلتزامات والعقود المغربي، ویمكن  1248المنقولة والعقاریة، وقد حددھا الفصل 

... مرض الموت، األجور مصاریف الجنازة، الدیون الناشئة عن مصروفات: الذكر منھا

 37إلخ

ھي حقوق ترد على المنقول أو منقوالت : حقوق االمتیاز المنقولة الخاصة -2

 .من قانون االلتزامات والعقود على سبیل الحصر 1250معینة للمدین، ووردت في الفصل 

ھي في الواقع نوع المرھونات الجبریة التي : حقوق االمتیاز العقاریة الخاصة -3

 .قدمة على غیرھا من المرھونات الجبریةجعلھا المشرع م

 :38وھذه الحقوق الممتازة تتجلى في حقین

  .المصاریف القضائیة المنفقة لبیع العقار و توزیع ثمنھ  - أ

  .حقوق الخزينة كما تقررها القوانين المتعلقة بها    - ب

وإن المشرع بتنصیصھ في مدونة الحقوق العینة على أن مباشرة حق االمتیاز على 

یتم عند وجود منقوالت بمعنى أن وجود ھذا األخیر یغني من اللجوء إلى العقارات العقار ال 

 .ھو تكریس لالجتھاد القضائي

  :مراتب حق االمتياز وانقضائه: ثانيا  

  :مراتب حق االمتياز    - أ

  :رتبة حقوق االمتیاز الواقعة على عقار -1

ألنھ النابعة من إن حقوق االمتیاز تنتج أثرھا، ولو لم تقید بالرسم العقاري نظرا 

 39.القانون

وقد نصت مدونة الحقوق العینیة على أن الدیون التي لھا وحدھا امتیاز على العقارات 

  40:المدین ھي 

  المصاریف القضائیة لبیع الملك بالمزاد العلني وتوزیع ثمنھ 

 حقوق الخزینة العامة كما تقررھا القوانین المتعلقة بھا  

 :الواقعة على المنقولرتبة حقوق االمتیاز العامة  -2
                                                           

37
  ق ل ع م  248الفصل   

38
  من مدونة الحقوق العینیة 144دة الما  

39
  من مدونة الحقوق العینة 143المادة   

40
  من مدونة الحقوق العینة 144المادة  
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 :إن حقوق االمتیاز العامة الواقعة على منقول تعین ترتیبھا وفق القواعد التالیة

إن حقوق االمتیاز العامة تباشر وفق الترتیب الذي ورد ت علیھ في الفصل  

 .من قانون االلتزامات والعقود المغربي 1248

من نفس المرتبة فإنھم إذا وقع التزاحم بین دائنین ممتازین ذوي امتیاز عام  

من  1245یستوفون حقوقھم الخاصة على قدر المساواة عمال بما ورد علیة النص في الفصل 

  .قانون االلتزامات والعقود

 :رتبة حقوق االمتیاز الخاصة الواقعة على المنقول -3

إن األفضلیة في حقوق االمتیاز الخاصة ، تعطي لصاحب الحق الذي یكون المنقول 

ستنادا إلى أن ھذا المنقول یعتبر مرھونا رھنا ضمنیا لدیھ، وأن الدائن المرتھن في حیازتھ ا

رھنا حیازیا للمنقول مقدم على سواه في المتحصل من الشيء المرھون على ما ھو مقرر في 

 41.من قانون االلتزامات والعقود 1249الفصل 

  انقضاء حق االمتياز  -ب

 االمتیاز بنص خاص، غیر أن بعض الفقھلم یعرض المشرع المغربي النقضاء حق 

  .إما أن ینقضي صورة أصلیة أو بصورة تبعیة: بأن االمتیاز یرى

ویرى كذلك أن أسباب انقضاء االمتیازات العقاریة ھي أسباب انقضاء الرھن 

الرسمي، و أسباب انقضاء االمتیازات الواقعة على المنقول ھي أسباب انقضاء رھن المنقول 

.  

الرسمي  و   الرهن  –الضمانات العينية الواردة في بعض القوانين الخاصة  : الثاني  المطلب  

  –شرط االحتفـاظ بالملكية  

بجانب الشریعة العامة للقانون المدني أي قانون االلتزامات والعقود نجد المشرع قد 

نضم مجموعة من الضمانات العینیة في نصوص خاصة سواء كانت تقلیدیة كالرھن الرسمي 

حدیثة كشرط االحتفاظ بالملكیة الماطرة في قانون صعوبات المقاولة، وسنكتفي بھذین أو 

النموذجین نظرا لألھمیة الكبرى للرھن الرسمي، و إما شرط االحتفاظ بالملكیة فسنجعل لھ 

  .موطأ في الدراسة ألنھ أحدث ضمانة عینیة 

                                                           
41

المنشور بمجلة  251-2009- 4في ملف عدد  2010فبرایر  22الصادر عن محكمة االستئناف بالرباط بتاریخ  55قرار رقم : في ھذا الصدد  
  272، ص 2013، الرباط، ینایر 3محكمة االستئناف بالرباط، عدد 



2015- 2014اجلامعي املومس  –ماسرت قانون املقاو�  – مد�ل �راسة الضام�ت  

 

الدكتور عبد الرحمان الشرقـاوي: إشراف   أمير هشام  –كمال الفـاسي  : إنجاز   كلية الحقوق السويسي الرباط   

22 

  الرهن الرسمي: الفقرة األولى

یقع على العقارات المحفظة أو في طور التحفیظ  إن الرھن الرسمي حق عیني نبعي 

للوفاء بدین، وھو ال یتجزأ، ویمنح للمستفید منھ حقي التتبع و األفضلیة الستیفاء دیونھ من 

   42.ثمن العقار

، ثم الوقوف بعد ذلك )أوال( وسنعمل على أن نتناول خصائص ھذا الرھن وأنواعھ 

  ).ثانیا( عند أثاره و انقضائھ 

  :ص وأنواع الرهن الرسميخصائ: أوال

  ). ب(، قبل عرض أنواعھ )أ(سنتطرق إلى خصائص الرھن الرسمي 

  

  

  خصائص الرهن الرسمي  - أ

 : یتمیز الرھن الرسمي بالخصائص التالیة 

   43.فالرھن الرسمي یولي صاحبھ حق التتبع و األولویة: أنھ حق عیني – 1

التزام أصلي ویلحق بھ،  فوجود الرھن الرسمي یتطلب قیام : أنھ حق نبعي – 2

   44.ویكون ضامنا لتنفیذه

ألنھ ال یجوز مبدئیا أن یترتب إال على العقارات، على أنھ : حق عیني عقاري – 3

تجدر اإلشارة إلى أن قانون التجارة البحریة والجویة،  أجاز استثناء وقوع الرھن الرسمي 

  .45حسب مدونة التجارةعلى السفن والطائرات، باإلضافة إلى رھن األصل التجاري 

ویعني ذلك أن العقار الواقع علیة الرھن یضمن الدین : أنھ حق ال یقبل التجزئة – 4

  46.كلھ،  ومن جھة ثانیة أن كل جزء من الدین مضمون بالعقار كلھ

                                                           
42

أطروحة لنیل الدكتورة في القانون الخاص، كلیة  عمر حمزة،االئتمان البنكي بین الكفالة كضمانة شخصیة والرھن الرسمي كضمنة عینیة،  
  .225،ص2011-2010الحقوق السویسي، س 

43
  .190، ص2013، الرباط،"المعارف القانونیة والقضائیة"، سلسلة 39.08إدریس الفاخوري، الحقوق العینیة وفق القانون رقم   

44
  .190نفس المرجع، ص 

45
، مطبعة 2008أكتوبر  –، شتنبر 166میا، مقال منشور في مجلة المحاكم المغربیة ، عدد حلیمة بن حفص، تطھیر الشيء المرھون رھنا رس  

  .77النجاح الجدیة ، البیضاء، ص 
.األصل التجاري من مدونة التجارة: الكتاب الثالث من القسم الثاني من الكتاب الثاني : أنظر  
46
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بل أنھ العقار یبقى في ید : أنھ حق ال یتطلب خروج العقار من حیازة المدین – 5

  47.كما یشاء شرط أن ال یترتب على ذلك نقص في قیمتھ المدین یستعملھ، ویتصرف فیھ

  :أنواع الرهن الرسمي  - ب  

  :من مدونة الحقوق العینیة نجد الرھن الرسمي نوعین 170بالرجوع إلى المادة 

وھو الرھن الذي یحصل باتفاق األطراف، وینعقد : الرھن الرسمي ألرضائي  – 1

  .48كتابتا یرضى األطراف

  : ویشترط لقیام الرھن الرسمي الرضائي الشروط التالیة

  .أن یكن صادرا عن مالك العقار الواقع علیھ الرھن 

  .أن یكون صادرا عمن ھو أصل التصرف 

أن یتضمن عقد الرھن الرسمي أالتفاقي ھویة أطراف العقد، یعین الملك  

  49.المرھون وبیان مبلغ الدین المضمون والمدة المحددة ألدائھ

  :الرهن الرسمي اإلجباري – 2

الرھن الرسمي اإلجباري نوع من أنواع الرھن الرسمي، وعرفھ المشرع المغربي 

  .من مدونة الحقوق العینیة 171في المادة 

فالرھن اإلجباري یتقرر بموجب حكم قضائي صادر من المحكمة المختصة انطالقا 

  50.من نص القانون المقرر لھ، ویصدر بدون رضا المدین

في الحالة التي يقررها  ": أن مدونة الحقوق العینیة الجدیدة اكتفت بعبارة یالحظ

الخاص بتنظیم الملكیة العقاریة والحقوق العینیة الذي  1915یونیو  2عكس ظھیر   ،"القـانون

  51.كان ینص على مجموعة من الحاالت

  :أثار الرهن الرسمي وانقضائه: ثانيا  

  الرسمي  نالره  - أ

                                                           
47

  . 191المرجع السابق، ص ، "المعارف القانونیة والقضائیة"، سلسلة 39.08الحقوق العینیة وفق القانون رقم إدریس الفاخوري،   
48

  " ینعقد الرھن اإلتفاقي كتبة برضى الطرفین وال یكون صحیحا إال إذا قید بالرسم العقاري: " من مدونة الحقوق العینیة على  174تنص المادة   
49

  من مدونة الحقوق العینة  175المادة   
50

أمینة ناعمي، الھن اإلجباري لمخول للزوجة على أمالك زوجھا بین قانون التحفیظ العقاري و مدونة األسرة، مقال منشور في مجلة القضاء   
  166، ص 2006، مطبعة األمینة، الرباط،سنة 153والقانون،العدد

51
  193المرجع السابق، ص  ، "انونیة والقضائیةالمعارف الق"، سلسلة 39.08الحقوق العینیة وفق القانون رقم  إدریس الفاخوي،  
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یبقى الملك المرھون تحت ید الراھن یستعملھ ، یستغلھ ویتصرف فیھ دون المساس  

 .حقوق الدائن المرتھن

ویضمن الراھن الملك المرھون، وھو مسؤول عن سالمتھ كامال حتى الوفاء بالدین، 

وللمرتھن أن یعترض على كل نقص بین في ضمانھ، وأن یتخذ  من اإلجراءات ما یحفظ 

  .على  الراھن بما أنفق حقھ على أن یرجع

  :ویتمتع الدائن المرتھن بثالث حقوق  

للدائن المرتھن السلطة الكاملة في التنفیذ على : حق التنفیذ على العقار 

  .العقارات إذا لم یحترم المدین الراھن االلتزامات الملقاة على عاتقھ

حقھ  سلطة یتمتع بھا الدائن المرتھن برھن رسمي في استیفاء: حق األولویة 

  .من مدونة الحقوق العینیة 197أوال،  وقبل أي دائن أخر، وھذا ما أكده الفصل 

تلك السلطة التي یتمتع بھا الدائن المرتھن من أجل التنفیذ على : حق التتبع 

العقار في ید الحائز، أي في ید الشخص الذي فوت إلیھ العقار المرھون من قبل المدین 

52.من مدونة الحقوق العینیة 199ضیات الفصل الراھن، وھو ما یستفاد من مقت
  

  

  انقضاء الرهن الرسمي  - ب

الرھن الرسمي حق تابع لاللتزام المضمون بھ، لذلك فقد ینقضي بانقضاء االلتزام 

األصلي، وقد ینقضي بصورة أصلیة ومستقلة عن الدین المضمون الذي یبقى قائما، ومن ثم 

 : فالرھن الرسمي ینقضي بصفة عامة بإحدى صورتین

ن األصلي، وذلك في حالة الوفاء بالدی: انقضاء الرھن الرسمي بصورة تبعیة 

  .إتحاد الذمة ، المقاصة ، اإلبراء ، فسخ أو إبطال االلتزام األصلي

وذلك في حالة رفع ید الدائن المرتھن : انقضاء الرھن الرسمي بصورة أصلیة  

عن الرھن ، ھالك العقار الواقع علیھ الرھن الرسمي كلیا، بیع المرھون بیعا جبریا بالزاد 

  53.قع علیھ الرھنالعلني وإبطال تسجیل الحق الوا

  

  propriété Clause de Réserve deشرط اإلحتفـاظ بالملكية: الفقرة الثانية  

تحظى ھذه الضمانة بفعالیة قصوى نظرا العتبارھا تساھم في حمایة حقوق الحرفین 

، لھذا سنعمل من خالل ھذا 54والتجار، خصوصا في حالة افتتاح مساطر صعوبات المقاولة 
                                                           

52
  166، ص2013-2014عبد العالي دقوقي، محاضرات في حق الملكیة وفي الضمانات العینیة والشخصیة،مكناس، طبعة   

53
  194س، ص .إدریس الفاخوري، م  
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ثم الوقوف على موقف ) أوال( لمفھوم شرط االحتفاظ بالملكیة و طبیعتھ المطلب أن نتعرض  

  ).ثانیا(المشرع المغربي من خالل قانون صعوبات المقاولة 

  مفهوم شرط االحتفـاظ بالملكية وطبيعته: أوال

  مفهوم شرط االحتفـاظ - أ  

البائع إلى كما ھو معلوم ، یؤدي االنعقاد الصحیح لعقد البیع إلى انتقال الملكیة من 

المشتري ،وإذا كان إنتقال الملكیة إلى المشتري یعتبر أحد أھم مقومات عقد البیع، فإن 

المشرع ال یفرض إعمال ھذا األثر بصورة فوریة ومباشرة، إذ أن قواعد انتقال الملكیة ھي 

قواعد مكملة یمكن االتفاق على مخالفتھا من طرف المتابعین، كأن یدرجوا شرطا في العقد 

  55.و الشرط المعروف باسم شرط االحتفاظ بالملكیة ھ

ویقصد بھ الشرط الذي یعطل بمقتضاه البائع األثر الفوري النتقال الملكیة إلى حین 

األداء الكامل للثمن، مما یمكنھ من استرداد األموال المحتفظ بملكیتھا في حالة تعذر وفاء 

  56.المشتري بالتزامھ

المالك یحتفظ بملكیة الشئ من أجل ضمان دیونھ، ونلمس أھمیة ھذا الشرط في كون 

وذلك لكون المشتري یظل في نفس الوقت الحائز عند ممارستھ لشرط االحتفاظ بالملكیة ، 

وبالرجوع  إلى القانون الفرنسي نجد أنھ أصبح من المقبول االحتجاج بھذا الشرط في نطاق 

 .198057ماي  12المساطر الجماعیة  وذلك بموجب قانون 

عتبر األستاذ جواد الدھبي شرط االحتفاظ بالملكیة من البیوع االئتمانیة التي تعبر وی

  .58عن التأثر المتبادل والتداخل الشدید بین القانون واالقتصاد في العصر الحدیث

  .الطبيعة القـانونية لشرط االحتفـاظ بالملكية

  :ینقسم الفقھ عموما في التفسیر إلى ثالث نظریات

                                                                                                                                                                                     
54

  .50حیاة حجي، المرجع السابق، ص  
55

  .8لجة صعوبات المقاولة،دراسة مقارنة، دار األفاق المغربیة ، صجواد الدھبي، شرط االحتفاظ  بالملكیة في مساطر معا  

56 Pour parvenir à un tel résultat acheteur et vendeur conviennent que la chose vendue 
restera la propriété de ce dernier jusqu'à complet paiement et ce, nonobstant les acomptes 
versés. La clause qui contient une telle convention porte le nom de "clause de réserve de 
propriété ".  

http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/clause-de-reserve-de-propriete.php  16-11-2014 a 00h 20 
min  

.51حیاة حجي، المرجع السابق، ص 
57

  
.جواد الدھبي، نفس المرجع والصفحة 
58
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تعتبر أن البیع مقترن بشرط االحتفاظ بالملكیة ،و ھو :  نظریة الشرط الفاسخ  -1

  .معلق على شرط فاسخ یتمثل في عدم الوفاء بالثمن كامال في المیعاد المتفق علیھ في عقد

یرى ھذا الجانب من الفقھ أن تعلیق ملكیة الشي المبیع : نظریة األجل الواقف -2

خالل إدراج شرط االحتفاظ بالملكیة، ویجد تفسیره في أجل إلى حین األداء الكامل للثمن من 

  .واقف مستقبلي ومحقق الوقوع

وتعني أن عقد البیع مقترن بشرط االحتفاظ بالملكیة : نظریة الشرط الواقف   -3

  .ھو عقد بیع معلق على شرط واقف یتمثل في وفاء المشتري بكامل الثمن 

  1980ماي  12ي قانون ھذا التوجھ ھو الذي تبناه المشرع الفرنسي ف

  موقف المشرع المغربي من شرط االحتفـاظ بالملكية: ثانيا  

، 1996إن المشرع المغربي تبني شرط اإلحتفاظ بالملكیة في مدونة التحارة لسنة 

حیث أقر بفعالیة الشرط المذكور في مواجھة دائني المقاولة الخاضعة لمساطر المعالجة 

وذلك لمنطوق الفصل  59بإسترداد األموال المحتفظ بملكیتھا القضائیة، من خالل السماح للبائع

يمكن أيضا استرداد البضائع المبيعة تحت  ": من مدونة التجارة الذي نص على ما یلي  672

شرط األداء الكامل للثمن مقـابل نقـل ملكيتها، إذ كانت هذه البضائع موجودة بعينها وقت فتح  

في محرر ينظم مجموعة من العمليات التجارية المتفق  المسطرة، هذا الشرط الذي يمكن أن يرد  

  "عليها بين األطراف يجب أن يكون متفقـا عليه كتابة على األكثر حين التسليم

وكذاك السماح بإسترداد األموال المحتفظ بملكیتھا في حالة إعادة بیعھا للغیر وذلك 

إذا تم إعادة بيعه مال كان  :" من مدونة التجارة التي تنص على مایلي  676وفق نص المادة 

البائع قد تحفظ بشأن ملكيته، أمكن أستراد الثمن أو جزء من الثمن الذي لم يؤدى أو لم يكن  

موضوع تسليم كمبيالة أو سند ألمر أو شيك وال تم تقييده في الحساب الجاري بين المدين  

  ." والمشتري عند تاريخ الحكم بفتح المسطرة

انات االعینیة في ھذا الجزء من الدراسة یتبین أنھا بدورھا وبعد الوقوف على الضم

تجد أصلھا في قانون اإللتزمات والعقود المغربي غیر انھا  –الضمانات الشخصیة  –كمثیلتھا 

بفعل التحوالت اإلقتصادیة لقیت ھاتھ الضمانات تطورا على مستوى النصوص الخاصة من 

  .رةقبیل مدونة الحقوق العینیة و مدونة التجا

                                                           
59

  .17جواد الذھبي، نفس المرجع، ص  
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  خاتمة

  
بعد الوقوف على كل من الضمانات الشخصیة والضمانات العینیة من خالل التشریع 

یتبین أن  ھتھ الضمانات تتصف بازدواجیة النصوص المنظمة لھا بین قانون   ،المغربي

اإللتزامات والعقود الذي جاء ببعضھا، ولیتم في وقت لحق التنصیص على ضمانات أخرى 

في النصوص الخاصة بسبب عدم مواكبة الضمانات الواردة في قانون االلتزامات والعقود 

  .بشكل المطلوب  أدائھا لوظائفھا االقتصادیة  وبالتالي عدم ،لتحوالت االقتصادیة

غیر أن بعض النصوص المؤطرة لبعض الضمانات الواردة في النصوص الخاصة 

حتى ھي بدورھا تتصف بأنھا تقلیدیة ،  بالتالي یثار التساؤل عن مدى تحقیقھا ألھدافھا 

مل على تحدیث االقتصادیة في ضوء القانون االقتصادي، وبالتالي یجب على المشرع أن یع

  .ھتھ اآللیات وفق مبادئ القانون االقتصادي

و كذلك العمل على تجاوز شتات النصوص بالعمل على جمع النصوص القانونیة في 

  .مدونة لضمانات 
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 الئحة المراجع

  :الكتب
  

  ، دار المشرق42فؤاد إفرام البستاني، منجد الطالب، الطبعة   

عبد الكريم شهبون، الشافي في شرح قـانون االلتزامات والعقود المغربي، الكتاب الثاني ، الجزء الرابع،   

  مطبعة النجاح   2002الطبعة األولى،

  الجديدة، الدار البيضاء 

،دون مكان  2مأمون الكزبري، نظرية االلتزامات في ضوء قـانون االلتزامات والعقود المغربي، ج   

  1980النشر، سنة  

مختار بن أحمد العطار، الوسيط في القـانون المدني ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،الطبعة  ال 

  األولى

  2013بوعبيد العباسي، العقود التجارية، الطبعة األولى،المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، سنة   

امحمد لفروجي، العقود البنكية بين مدونة التجارة و القـانون البنكي، الطبعة الثانية، مطبعة النجاح   

  الجديدة،الدار البيضاء  

، مطبعة المعارف  2010أحمد شكري السباعي، الوسيط في األوراق التجارية، الجزء الثاني ، طبعة   

  الجديدة،الرباط  

،  دار النشر  2009التجارية، الجزء األول، الطبعة الثالثة    أحمد شكري السباعي، الوسيط في األوراق 

  المعرفة الرباط

، طبعة   11سلسلة البحوث القـانونية  " محمد الشافعي ، األوراق التجارية في مدونة التجارة المغربية، 

   ، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش2010
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لعينية والشخصية،مكناس، طبعة  عبد العالي دقوقي، محاضرات في حق الملكية وفي الضمانات ا 

2014-2013   

،  "المعارف القـانونية والقضائية"، سلسلة  39.08إدريس الفـاخوري، الحقوق العينية وفق القـانون رقم   

  2013الرباط،

جواد الدهبي، شرط االحتفـاظ  بالملكية في مساطر معالجة صعوبات المقـاولة،دراسة مقـارنة، دار   

 األفـاق المغربية  

  

  :و الرسائل  األطروحات  
  

أحمد لفروجي، كتلة الدائنين في اإلفـالس في القـانون المغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في   

  1994-1993القـانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، الدار البيضاء،

لنيل دكتورة  عمر حمزة، االئتمان البنكي بين الكفـالة كضمانة والرهن الرسمي كضمانة عينية، أطروحة   

  2011-2010: في القـانون الخاص، كلية الحقوق السويسي،السنة الجامعية

محمد الطرش، الضمانات البنكية المستقـلة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القـانون الخاص، كلية   

  1993- 1992:الحقوق بمراكش، السنة الجامعية

حياة حاجي، نظام الضمانات وقـانون صعوبات المقـاولة، أطروحة لنيل الدكتورة في القـانون الخاص،  

 2010-2009: كلية الحقوق السويسي، الرباط، الموسم الجامعي

 

  :المجالت

  2013، الرباط، يناير  3مجلة محكمة االستئناف بالرباط، عدد   

   2008 أكتوبر  –، شتنبر  166مجلة المحاكم المغربية ، عدد   

 153مجلة القضاء والقـانون،العدد 

 

  :المواقع اإللكترونية

 -de-reserve-de-juridique.com/definition/clause-http://www.dictionnaire

propriete.php  

 

  

  

http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/clause-de-reserve-de-propriete.php
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/clause-de-reserve-de-propriete.php
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 الفھرس

 3 _________________________________________ المغربي القـانون في الشخصية الضمانات: األول المبحث

 3 ___________________ .المغربي العقود و االلتزامات قـانون في الواردة الشخصية الضمانات بعض: األول المطلب

 4 _________________________________________ القـاصرة اإلنابة و المدنية الكفـالة: األولى الفقرة

 4 __________________________________________________________ المدنية الكفـالة: أوال

 4 ____________________________________________________ مميزاتها و الكفـالة مفهوم:  1

 5 _______________________________________________ المدنية الكفـالة في الضمان مظاهر: 2

 5 __________________________________________________________ القـاصرة اإلنابة:  ثانيا

 5 _______________________________________________________ القـاصرة اإلنابة تحديد: 1

 6 ______________________________ الضمان مستوى على الكاملة اإلنابة و القـاصرة اإلنابة بين التميز:  2

 6 _______________________________________ الدين تجزئة عدم و المدينين تضامن: الثانية الفقرة

 7 _________________________________________________________ المدينين تضامن: أوال

 7 _________________________________ .يفترض ال التضامن بان القـائلة القـاعدة و المدينين تضامن:  1

 8 ______________________________________ المدينين بين التضامن يوفره  الذي الضمان أهمية: 2

 8 ________________________________________________________ الدين تجزئة عدم: ثانيا

 8 _________________________________________________ الدين تجزئة عدم فهومم تحديد: 1

 9 _______________________________________________الدين تجزئة عدم في الضمان أهمية: 2
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 9 ________ المغربي القـانون في الخاصة القوانين ببعض المرتبطة و الواردة الشخصية الضمانات بعض:  الثاني المطلب

 10 _____________________________ البنكي بالقـانون المرتبطة الشخصية الضمانات بعض:  األولى الفقرة

 10 ________________________________________________________ التجارية الكفـالة:  أوال

 10 _________________________________________________ التجارية الكفـالة مفهوم تحديد: 1

 10 _____________________________________________ التجارية الكفـالة في الضمان خصوصية: 2

 11 _________________________________________________________ الضمان خطاب:  ثانيا

 11 ________________________________________________ الضمان بخطاب المقصود تحديد: 1

 11 ______________________________________________ الضمان خطاب في الضمان خصوصية :2

 12 _____________ نموذجا -التجارية األوراق-  التجارة مدونة في الواردة الشخصية الضمانات بعض:  الثانية الفقرة

 12 ________________________________________________________ الصرفي التضامن: أوال

 12 _______________________________________________ الصرفي لتضامن القـانوني األساس:  1

 13 _____________________________________________________ الصرفي التضامن  أهمية: 2

 13 _________________________________________ الشيك و الكمبيالة في االحتياطي الضمان: ثانيا

 13 ________________________________________________ الكمبيالة في االحتياطي الضمان: 1

 14 _________________________________________________ الشيك في االحتياطي الضمان:  2

 16 _______________________________________ المغربي القـانون في  العينية الضمانات:  الثاني المبحث

 16 _____________________________ والعقود االلتزامات قـانون في الوارد العينية الضمانات: األول المطلب

 16 ____________________________________________________ الحيازي الرهن: األولى الفقرة

 17 _________________________________________________ الحيازي الرهن انعقـاد شروط: أوال

 17 ______________________________ العقد بأطراف المتعلقة الشروط - أ

 17 _______________________ الحيازي الرهن بمحل المتعلقة الشروط - ب

 17 ________________________________________________ وانقضائه الحيازي الرهن أثار:  ثانيا

 18 ____________________________________________ الحيازي الرهن أثار - أ

 18 __________________________________________ المرهون الحق انقضاء - ب

 19 ___________________________________________________ االمتياز حقوق:   الثانية الفقرة

 19 ____________________________________________________ :االمتياز وأنواع خصائص: أوال

 19 ___________________________________________ :االمتياز حق خصائص - أ

 20 ___________________________________________ :االمتياز حقوق أنواع - ب

 20 _________ . بها المتعلقة القوانين تقررها كما الخزينة حقوق - ب

 20 ________________________________________________ :وانقضائه االمتياز حق مراتب:  ثانيا

 20 ___________________________________________ : االمتياز حق مراتب - أ

 21 _______________________________________________________ االمتياز حق انقضاء -ب
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 21 – بالملكية االحتفـاظ شرط و  الرسمي الرهن – الخاصة القوانين بعض في الواردة العينية الضمانات:  الثاني المطلب

 22 ____________________________________________________ الرسمي الرهن: األولى الفقرة

 22 ________________________________________________ :الرسمي الرهن وأنواع خصائص: أوال

 22 ________________________________________ الرسمي الرهن خصائص - أ

 23 _____________________________________________________ :الرسمي الرهن أنواع - ب

 23 ____________________________________________________ :اإلجباري الرسمي الرهن – 2

 23 ________________________________________________ :وانقضائه الرسمي الرهن أثار:  ثانيا

 23 __________________________________________________ الرسمي نالره - أ

 24 _________________________________________ الرسمي الرهن انقضاء - ب

 24 _______________________________________________ بالملكية اإلحتفـاظ شرط:  الثانية الفقرة

 25 ___________________________________________ وطبيعته بالملكية االحتفـاظ شرط مفهوم: أوال

 25 ______________________________________________________ االحتفـاظ شرط مفهوم - أ

 25 ____________________________________________ .بالملكية االحتفـاظ لشرط قـانونيةال الطبيعة

 26 ___________________________________ بالملكية االحتفـاظ شرط من المغربي المشرع موقف:  ثانيا

 27 ______________________________________________________________________ خاتمة

 28 _________________________________________________________________ المراجع الئحة

 

 

 


	المبحث الأول: الضمانات الشخصية في القانون المغربي
	المطلب الأول: بعض الضمانات الشخصية الواردة في قانون الالتزامات و العقود المغربي.
	الفقرة الأولى: الكفالة المدنية و الإنابة القاصرة
	أولا: الكفالة المدنية
	1 : مفهوم الكفالة و مميزاتها
	2: مظاهر الضمان في الكفالة المدنية
	ثانيا : الإنابة القاصرة
	1: تحديد الإنابة القاصرة
	2 : التميز بين الإنابة القاصرة و الإنابة الكاملة على مستوى الضمان
	الفقرة الثانية: تضامن المدينين و عدم تجزئة الدين
	أولا: تضامن المدينين
	1 : تضامن المدينين و القاعدة القائلة بان التضامن لا يفترض.
	2: أهمية الضمان الذي  يوفره التضامن بين المدينين
	ثانيا: عدم تجزئة الدين
	1: تحديد مفهوم عدم تجزئة الدين
	2: أهمية الضمان في عدم تجزئة الدين

	المطلب الثاني : بعض الضمانات الشخصية الواردة و المرتبطة ببعض القوانين الخاصة في القانون المغربي
	الفقرة الأولى : بعض الضمانات الشخصية المرتبطة بالقانون البنكي
	أولا : الكفالة التجارية
	1: تحديد مفهوم الكفالة التجارية
	2: خصوصية الضمان في الكفالة التجارية
	ثانيا : خطاب الضمان
	1: تحديد المقصود بخطاب الضمان
	2: خصوصية الضمان في خطاب الضمان
	الفقرة الثانية : بعض الضمانات الشخصية الواردة في مدونة التجارة -الأوراق التجارية- نموذجا
	أولا: التضامن الصرفي
	1 : الأساس القانوني لتضامن الصرفي
	2: أهمية  التضامن الصرفي
	ثانيا :الضمان الاحتياطي في الكمبيالة و الشيك
	1: الضمان الاحتياطي في الكمبيالة
	2 : الضمان الاحتياطي في الشيك


	المبحث الثاني : الضمانات العينية  في القانون المغربي
	المطلب الأول: الضمانات العينية الوارد في قانون الالتزامات والعقود
	الفقرة الأولى: الرهن الحيازي
	أولا: شروط انعقاد الرهن الحيازي
	أ- الشروط المتعلقة بأطراف العقد
	ب- الشروط المتعلقة بمحل الرهن الحيازي
	ثانيا : أثار الرهن الحيازي وانقضائه
	أ- أثار الرهن الحيازي
	ب- انقضاء الحق المرهون
	الفقرة الثانية  : حقوق الامتياز
	أولا: خصائص وأنواع الامتياز:
	أ- خصائص حق الامتياز:
	ب- أنواع حقوق الامتياز:
	ب- حقوق الخزينة كما تقررها القوانين المتعلقة بها .
	ثانيا : مراتب حق الامتياز وانقضائه:
	أ- مراتب حق الامتياز :
	ب- انقضاء حق الامتياز
	المطلب الثاني : الضمانات العينية الواردة في بعض القوانين الخاصة – الرهن الرسمي  و شرط الاحتفاظ بالملكية –
	الفقرة الأولى: الرهن الرسمي
	أولا: خصائص وأنواع الرهن الرسمي:
	أ- خصائص الرهن الرسمي
	ب - أنواع الرهن الرسمي:
	2 – الرهن الرسمي الإجباري:
	ثانيا : أثار الرهن الرسمي وانقضائه:
	أ- الرهن الرسمي
	ب- انقضاء الرهن الرسمي
	الفقرة الثانية : شرط الإحتفاظ بالملكيةClause de Réserve de propriété
	أولا: مفهوم شرط الاحتفاظ بالملكية وطبيعته
	أ - مفهوم شرط الاحتفاظ
	الطبيعة القانونية لشرط الاحتفاظ بالملكية.
	ثانيا : موقف المشرع المغربي من شرط الاحتفاظ بالملكية


	خاتمة
	لائحة المراجع



