
 : رهن األصل التجاري19الدرس 

ان نه وإن ك أيصلح أداة للرهن أو الضمان. غير بما أن األصل التجاري عبارة عن مال، فإنه 

ل والذي يخو  ،فإنه ال يخضع للمبدأ العام في الرهن الحيازي للمنقول  ،عبارة عن مال منقول 

المشرع عكس هذا الحكم وقد قرر ، لدينللدائن حق حبس المرهون إلى أن يتم الوفاء با

 ،حينما استبعد تطبيق جميع الشروط واإلجراءات العامة على رهن األصل التجاري  1صراحة

باستثناء تلك المنصوص عليها في الباب المتعلق به في مدونة التجارة، ومفاد هذا أن من حق 

لسجل وجود امالك األصل التجاري رهنه مع االحتفاظ بحيازته، وهذه ميزة ساعد على تحقيقها 

، كما يسجل الرهن الرسمي في السجل العقاري 2التجاري الذي يمكن أن يسجل فيه هذا الرهن

الذي ال تشترط فيه حيازة المرهون كذلك.

 فما هي شروط رهن األصل التجاري إذن، وما هي اآلثار التي يرتبها؟

 الفقرة األولى: شروط رهن األصل التجاري 

من شروط موضوعية وأخرى شكلية، مع العلم أنه يخضع  ال بد في رهن األصل التجاري 

(.801/3لذات اإلجراءات التي يخضع لها بيعه ، باستثناء النشر في الجرائد )م

 أوال: الشروط الموضوعية

ك وتل ،أهم الشروط الموضوعية لرهن األصل هي تحديد العناصر التي يشملها الرهن

المستثناة من الرهن.

القابلة ألن يشملها رهن األصل التجاري  العناصر  -1

فإن عقد الرهن يجب ، بما أن األصل التجاري عبارة عن مجموعة عناصر مادية ومعنوية 

إال أن المشرع حدد مجموعة من العناصر التي  ،د العناصر التي ينصب عليها الرهنأن يحد

باستثناء عنصر  ،دونة التجارةمن م 10وذلك باإلحالة على المادة  ،تكون قابلة ألن يشملها الرهن

 (.801البضائع )م 

أعاله نجدها تشمل العناصر التالية: 10وبالرجوع إلى المادة 

 ،الزبائن -

،والسمعة التجارية -

يجوز رهن األصل التجاري وفقا للشروط واإلجراءات المنصوص عليها في هذا الباب دون غيرها. ال يخول رهن األصل التجاري للدائن المرتهن » - 1

م ت.  801م « الحق في الحصول على األصل مقابل ماله من ديون وحسب نسبتها
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 ،والشعار -

  ،والحق في الكراء -

 ،واألدوات ،والمعدات ،واألثاث التجاري  -

 ،وبراءات االختراع -

 ،والرخص -

 ،م والنماذج الصناعيةوعالمات الصنع والتجارة والخدمة والرسو  -

أو الفنية الملحقة باألصل  ،أو األدبية ،وبصفة عامة كل حقوق الملكية الصناعية 

 التجاري.

إذن فالعناصر المذكورة أعاله، هي القابلة ألن يشملها الرهن، ومعناه أنه يتـرك االختيار  

 حسب ما هو متفق عليه. ،أو جزئيا ،ألطراف العقد في اختيارها كليا

 العناصر التي يلزم أن يشملها الرهن-2

من مدونة التجارة، نجد أن المشرع جعل كل عناصر األصل  801إلى المادة  بالرجوع

 مع استثنائه صراحة لعنصر البضائع. ،التجاري قابلة ألن تكون مشمولة بالرهن

ومع ذلك افترض إمكانية عدم تحديد أي عنصر من تلك العناصر في العقد بشكل واضح 

ولم يترك أي مجال لالجتهاد واالختالف، وحدد العناصر التي يشملها  ،دقيق، فحسم المسألةو 

 الرهن لزوما في حالة سكوت العقد، في العناصر التالية: 

 ،االسم التجاري  -

 ،والشعار -

 ،والحق في الكراء -

 ،والزبائن  -

 والسمعة التجارية. -

هي املحددة حصريا ، و صرفالرهن ال يشمل سوى خمسة عنا ،إذن في حالة سكوت العقد

 من طرف المشرع.

ولمزيد من اإليضاح، وتفادي النزاع بين طرفي عقد الرهن، أوضح المشرع أن العقد إذا  

دورها تكون ب ،والناشئة بعده ،فإن الشهادة اإلضافية المنطبقة عليها ،شمل براءة االختراع

 كالبراءة األصلية. ،مشمولة بالرهن



ى وبيان مقارها عل ،ع األصل التجاري، وجب تعيين هذه الفروعوإذا شمل العقد كذلك فرو 

وجه الدقة، ويؤكد المشرع هنا مرة أخرى مخالفته للمبدأ العام القائل بأن الفرع يتبع األصل، 

شكل وب ،مما يعني أن رهن األصل التجاري ال يشمل فروعه إال إذا تم النص على ذلك في العقد

 واضح ودقيق.

 المستثناة من الرهنالعناصر -3

لم يترك المشرع الخيار لطرفي العقد في جعل عنصر البضائع من بين العناصر التي 

وجعل  ،أو تلك التي يتم االتفاق على استثنائها، أو إنما تدخل وحسم األمر بنفسه ،يشملها الرهن

في حالة  ععنصر البضائع مستثنى صراحة من العناصر القابلة للرهن، مما يعني أن رهنها ممنو 

 رهن األصل التجاري.

ويرجع سبب هذا االستثناء إلى رغبة المشرع في أن تظل البضائع قابلة للبيع دون أن يلتزم 

، باعتبار رواج البضاعة هو األساس الذي 3المدين باستبقائها جامدة كضمان للدائن المرتهن

ساس يمكنه الوفاء يقوم عليه نشاط التاجر صاحب األصل التجاري المرهون، وعلى هذا األ 

 وبالتالي فك األصل التجاري من الرهن. ،بديونه

 ثانيا: الشروط الشكلية لرهن األصل التجاري 

نص تحيث يخضع رهن األصل التجاري تقريبا لنفس اإلجراءات التي يخضع لها بيعه، 

التسجيل د بع»من المدونة على الشبه بين بيع األصل التجاري ورهنه بالشكل التالي:  801المادة 

يثبت الرهن بعقد يحرر ويقيد كعقد البيع وفقا للقواعد المنصوص عليها في الفقرتين األولى 

 ،الكتابة :باستثناء اإلشهار في الجرائد، وهذه اإلجراءات محددة في ،«13والثانية للمادة 

 والقيد في السجل التجاري.، واإليداع

 الكتابة -1

مكتوبا، ال فرق في ذلك بين الكتابة الرسمية أو يجب أن يكون عقد رهن األصل التجاري 

 مادام المشرع لم يحدد إحداهما بشكل خاص. ،العرفية

 ،وباإلضافة إلى التعريف بطرفي العقد، يشار في هذا األخير إلى العناصر التي يشملها الرهن

 .سالفاباستثناء البضائع كما رأينا ذلك 

 اإليداع-2
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أو نظيرا منه إن كان عرفيا، لدى كتابة  ،كان رسميا يتم إيداع نسخة من عقد الرهن إن

ل أو مركزه الرئيس ي، ويتم اإليداع داخ ،ضبط املحكمة التي يستغل في دائرتها األصل التجاري 

 يوما من تاريخه. 81

  :يشمل كال منهما ،يرفق العقد بجدولين موقعين من الدائن

  ،نوالمدين الراه ،االسم الكامل لكل من الدائن المرتهن -

 ثم تاريخ العقد -

 ومبلغ الدين -

 ومرتبة الرهن -

 بيانات.وغيرها من ال ،ورقم تسجيله في السجل التجاري  ،لتعيين األصل التجاري بعنوانه 

ويحفظ التقييد  ،الجدول وتاريخ العقد في سجل خاص ينقل كاتب الضبط مضمون 

 هذه المدة. امتياز الدائن لمدة خمس سنوات يتقادم إن لم يتم تجديد القيد داخل 

 القيد في السجل التجاري -3

يسجل مستخرج من العقد في السجل التجاري، وهذا المستخرج يجب أن يتضمن تاريخ 

ا التي ومقاره ،وموطنهما. وبيان الفروع ،والدائن ،واألسماء الشخصية والعائلية للمالك ،العقد

 (. 801يوما من تاريخه )م  81ويجب أن يتم تسجيله داخل أجل  ،قد يشملها الرهن

أما بالنسبة للنشر في الجرائد، فإن المشرع استثنى عقد الرهن من هذا اإلجراء صراحة 

 (، وبذلك يكون المشرع قد وضع نقطة اختالف جوهري بين بيع األصل التجاري ورهنه.801)م

 الفقرة الثانية: آثار رهن األصل التجاري 

 .والمدين الراهن ،وهما الدائن المرتهن :ختلف آثار الرهن باختالف مركز طرفي العقدت

 أوال: أثر الرهن على الدائن المرتهن

 حق االمتياز-1

إذا تم تقييد الرهن في السجل التجاري ترتب عنه حق االمتياز لفائدة الدائن المرتهن، 

بل ولوية واألفضلية في استيفاء حقه قوهذا االمتياز يخول للدائن األسبق في التسجيل حق األ 

 الدائنين الالحقين. 

وقد رتب المشرع مرتبة الدائنين في حالة تعددهم بحسب تاريخ تقييدهم في السجل 

 التجاري، وفي حالة تقييدهم في نفس اليوم تكون لهم نفس الرتبة.



عناه أن هذا لفائدة الدائن، وم 4إلى جانب حق األولوية، يرتب تسجيل الرهن حق التتبع

ار أن هذا على اعتب ،ولو وقع بيد شخص ثالث ،ويبيعه ،األخير بإمكانه أن يتبع األصل التجاري 

 األخير يفترض فيه العلم بالرهن ما دام مسجال.

 إذن فحق األفضلية ال ينصب على ملكية األصل، وإنما على ثمنه بعد بيعه، فكيف يتم

 التنفيذ على األصل التجاري إذن؟

 التنفيذ على األصل التجاري -2

 ال يمكن التنفيذ على األصل التجاري المرهون إال بتوفر الشروط التالية:

 حلول أجل وفاء الدين المضمون بالرهن. -

يعه وإال لجأ إلى التنفيذ على األصل بب ،توجيه إنذار إلى المدين الراهن بدفع ما عليه رضاء   -

 م.ت(. 881حدده المشرع في ثمانية أيام )م  بعد مرور أجل اإلنذار الذي ،قضائيا

إذا لم يقم المدين بالوفاء داخل األجل رغم تبليغه بالحكم النهائي بالبيع، وجب على  -

كتابة الضبط المكلفة بالتنفيذ أن تقوم بإجراء البيع بالمزاد العلني. ويجوز للمحكمة، في هذه 

اشرة من كاتب الضبط الذي قام بالبيع الحالة أن تأذن للطالب بقرار معلل بقبض الثمن مب

مقابل توصيل، بقدر دينه األصلي والفوائد والمصاريف. مع العلم أن الستئناف الحكم أثر 

 موقف.

ويكون قرارها قابال للتنفيذ على األصل  ،5يوما 30ويصدر قرار محكمة االستئناف خالل  

 .م.ت(883)م 

 ثانيا: أثر الرهن بالنسبة للمدين الراهن

لف رهن األصل التجاري عن رهن أي منقول آخر، ألن المدين يظل محتفظا بحيازة يخت

األصل التجاري وإدارته رغم تحمله بالرهن، وبالمقابل يكون ملتزما بالحفاظ على العناصر التي 

 للدائنين المرتهنين
 
 وكل تصرف من جانبه نتج عنه نقص في ،شملها الرهن باعتبارها ضمانا

 سقوط أجل الدين ويصبح مستحق األداء حاال.  قيمتها يترتب عنه

 نقل التي نصت على كون  888ومن تطبيقات هذا الحكم ما جاء في الفقرة الرابعة من المادة 

في قيمة  النقل نقصا سبب الديون مستحقة إذا الدائن يجعل موافقة دون  التجاري، األصل
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األصل التجاري ، باإلضافة إلى مسؤوليته التقصيرية نحو الدائن، والتي يترتب عنها إلزامه 

 بتعويض الضرر  الذي يلحق هذا األخير6.

                                                           
ذا األخير من الدفاع قرر املجلس األعلى سابقا أن الغاية من وجوب إعالم المكري للدائن المرتهن بفسخ عقد الكراء هو أن يتمكن ه - 6

لزامه إ واملحافظة على عناصر األصل التجاري التي تتأثر بفسخ العقد وأن إخالله بهذا االلتزام القانوني يعد مسؤولية تقصيرية يتمثل جزاؤها في

اري المرهون. األصل التجبتعويض جميع األضرار التي يتعرض لها الدائن بسبب فسخ العقد الذي وقع على غير علم منه وأدى إلى تبديد عناصر 

 (.38/80/8111بتاريخ  201 1)املجلس األعلى، الغرفة المدنية قرار رقم 

ب اوفي نفس الموضوع قررت ابتدائية الدار البيضاء إيقاف تنفيذ بيع منقوالت قباضة ابن رشد بأسفي التي يمارسها القابض إلى حين إعالم أرب
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