
الجریدة الرسمیة عدد 6342 الصادرة بتاریخ 21 جمادى األولى 1436 (12 مارس 2015)
 

نصوص عامة
 

ظھیر شریف رقم 1.15.05  صادر في 29   من ربیع اآلخر1436  (19  فبرایر 2015)
بتنفیذ القانون رقم 112.13  المتعلق برھن الصفقات العمومیة.

 
 

الحمد � وحده،
 

الطابع الشریف - بداخلھ :
 (محمد بن الحسن بن محمد بن یوسف هللا ولیھ)

 
 یعلم من ظھیرنا الشریف ھذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا :

 
 بناء على الدستور وال سیما الفصلین 42   و 50  منھ،

 
 أصدرنا أمرنا الشریف بما یلي :

 
ینفذ وینشر بالجریدة الرسمیة، عقب ظھیرنا الشریف ھذا، القانون رقم 112.13  المتعلق برھن الصفقات العمومیة، كما

وافق علیھ مجلس النواب ومجلس المستشارین.
 

 وحرر بالرباط في 29 من ربیع اآلخر 1436 (19 فبرایر 2015).
 

وقعھ بالعطف:
 

رئیس الحكومة،
اإلمضاء : عبد اإللھ ابن كیران.

 
 

قانون رقم 112.13
یتعلق برھن الصفقات العمومیة

 
المادة 1

 
 یحدد ھذا القانون الكیفیات والشروط التي یمكن وفقھا رھن الصفقات المبرمة لحساب :

-          الدولة ؛
-         الجھات والعماالت واألقالیم والجماعات ومجموعاتھا ؛

-         المؤسسات العمومیة.
 

المادة 2
یراد في مدلول ھذا القانون ما یلي :

-          الرھن : العمل الذي بموجبھ یرصد صاحب الصفقة صفقتھ لضمان التزام لدى مؤسسة أو عدة
مؤسسات ائتمان قصد االستفادة من تمویل ھذه الصفقة. ویخول للمؤسسات المذكورة حق استرداد أموالھا
من مبلغ ھذه الصفقة باألفضلیة على جمیع الدائنین اآلخرین مع مراعاة أحكام المادة 13  من ھذا القانون ؛
-          صفقة عمومیة : عقد بعوض مبرم بین من جھة صاحب المشروع كما ھو معرف بعده ومن جھة
أخرى شخص ذاتي أو اعتباري إما أن یكون مقاوال أو موردا أو خدماتیا من أجل تنفیذ أشغال أو تسلیم



توریدات أو القیام بخدمات ؛
-          صاحب المشروع : السلطة التي تبرم الصفقة مع المقاول أو المورد أو الخدماتي باسم إحدى  الھیئات

العمومیة المشار إلیھا في المادة األولى أعاله ؛
-         صاحب الصفقة : نائل الصفقة الذي تم تبلیغھ بالمصادقة على الصفقة ؛

-          مؤسسات االئتمان : تعتبر مؤسسات لالئتمان األشخاص االعتباریة التي تزاول نشاطھا في المغرب،
أیا كان موقع مقرھا االجتماعي أو جنسیة المشاركین في رأس مالھا أو مخصصاتھا أو جنسیة مسیریھا،

والتي تحترف بصفة اعتیادیة نشاطا واحدا أو أكثر من األنشطة التالیة :
         تلقي األموال من الجمھور؛

        عملیات االئتمان ؛
        وضع جمیع وسائل األداء رھن تصرف العمالء أو القیام بإدارتھا.

-          المستفیذ من الرھن : مؤسسات االئتمان المذكورة أعاله ؛
-         المحاسب المكلف أو الشخص المكلف باألداء : الموظف أو الشخص المؤھل للقیام بتسدید النفقات
باسم الھیئة التي ینتمي إلیھا صاحب المشروع لفائدة المستفید من الرھن أومن یحل محلھ وفقا للتشریع

والتنظیم الجاري بھما العمل ؛
-         النظیر الفرید : نسخة طبق األصل للصفقة، تسلم في نسخة فریدة من طرف صاحب المشروع إلى

صاحب الصفقة لیكون رسما في حالة رھن الصفقة ؛
-         قائمة موجزة لألشغال أو التوریدات أو الخدمات المنجزة : وثیقة تثبت صحة إنجاز الخدمة وتبین

بصفة تقریبیة الحقوق في التسدید الممكن تخویلھا للمقاول أو المورد أو الخدماتي ؛
-          شھادة الحقوق المعاینة : وثیقة یقر من خاللھا صاحب المشروع بدقة دیون صاحب الصفقة ویثبت

في تاریخ معین الحقوق المعاینة لفائدتھ. یتم إعداد ھذه الوثیقة بناء على كشوف الحساب المؤقتة.
 

المادة 3
 

یتم رھن الصففة بموجب عقد رھن متفق عیھ ومقبول من طرف صاحب الصفقة وكذا المستفید من الرھن.
 یعد عقد الرھن وفق الشروط الشكلیة والجوھریة المنصوص علیھا في الفصول من 1170 إلى 1174 و 1191 و
1195  من الظھیر الشریف الصادر في9   رمضان 1331  (12  أغسطس 1913 ) بمثابة قانون االلتزامات والعقود وكذا

حسب أحكام ھذا القانون.
 

یجب أن یتضمن عقد الرھن، الموقع علیھ قانونا من طرف صاحب الصفقة، كل البیانات الضروریة لتنفیذه، ال سیما :
-         تسمیة "عقد رھن دیون برسم صفقات عمومیة" ؛

-         اإلشارة إلى إبرام العقد تطبیقا لمقتضیات الظھیر الشریف الصادر في9   رمضان 1331  (12  أغسطس
1913  ) بمثابة قانون االلتزامات والعقود وكذا حسب أحكام ھذا القانون ؛

-         االسم أو االسم التجاري لمؤسسة االئتمان المستفیدة من الرھن ؛
-         مبلغ الرھن المتفق علیھ ؛

-         تعیین المحاسب المكلف أو الشخص المكلف باألداء ؛
-          مراجع الصفقة بما فیھا الرقم والموضوع وصاحب المشروع ؛

-          بیان الھویة البنكیة (RIB ) لمؤسسة االئتمان المستفیدة من الرھن.
 

المادة 4
 

إلعداد عقد الرھن، یسلم صاحب المشروع لصاحب الصفقة نسخة من الصفقة تتضمن عبارة "نظیر فرید" موقع علیھا
قانونا، وتبین أن النسخة المذكورة سلمت في نظیر فرید مرصود لیكون رسما لرھن الصفقة.

 
غیر أنھ، عندما تتطلب ضرورات الدفاع الوطني أو األمن العام أن تحاط ألشغال أو التوریدات أو الخدمات موضوع
الصفقة بالسریة. فإن النظیر الفرید الذي یشكل رسما للرھن یتمثل في مستخرج من الصفقة یسلمھ صاحب المشروع إل

صاحب الصفقة وال یتضمن إال البیانات التي ال تتنافى مع السر، یحمل العبارة المشار إلیھا في الفقرة أعاله.
 



المادة 5
 

 یجب على المستفید من الرھن أن یوجھ إل المحاسب المكلف أو الشخص المكلف باألداء المعین في الصفقة النظیر الفرید
لالعتداد بھ كمستند إثبات للتسدید وكذا أصل عقد الرھن بواسطة رسالة مضمونة  الوصول مع إشعار بالتسلم. ویرسل

كذلك نسخة من عقد الرھن المذكور إلى صاحب المشروع المعني.
 

بعد توقیع الوصل بإشعار التسلم بملف الرھن یعتبر المحاسب المكلف أو الشخص المكلف باألداء بمثابة الغیر الحائز
للضمان تجاه المستفید من الرھن حسب مدلول الفصل 1188  من الظھیر الشریف الصادر في9   رمضان 1331  (12

 أغسطس 1913  ) بمثابة قانون االلتزامات والعقود، في حدود مبلغ الدین موضوع الرھن.
 

المادة 6
 

بالرغم من كل أحكام مخالفة، یسري مفعول تبلیغ الرھن في یوم العمل الثالث الذي یلي یوم تسلم التبلیغ المذكور من قبل
المحاسب المكلف أو الشخص المكلف باألداء.

 
یتعین على المحاسب المكلف أو الشخص المكلف باألداء الذي تم تبلیغ رھن إلیھ أن یبدي، عند االقتضاء، تحفظاتھ أو أن

یبین أسباب رفضھ خالل یومي العمل الموالیین لیوم تسلمھ التبلیغ.
 

یتعین على المحاسب المكلف المعني أو الشخص المكلف باألداء تسلیم صاحب الصفقة وكذا المستفید من الرھن، عند
االقتضاء، قائمة تبین االعتراضات التي تم تبلیغھا إلیھ برسم الصفقة المرھونة.

 
كل رھن تم تبلیغھ تبلیغا قانونیا إلى المحاسب المكلف أو الشخص المكلف باألداء یستمر، في حالة تعیین محاسب جدید أو

شخص آخر مكلف باألداء في إنتاج آثاره بین یدي أحدھما.
 

المادة 7
 

یجب تبلیغ كل تغییر یطرأ في تعیین المحاسب المكلف أو الشخص المكلف باألداء، إلى صاحب المشروع وكذا المستفید
من الرھن من طرف المحاسب المكلف أو الشخص المكلف باألداء السالف في أجل ال یتعدى عشرة (10) أیام من تاریخ 

التغییر السالف الذكر.
 

تضمن التغییرات التي تطرأ على شروط التسدید في عقد ملحق موقع من طرف صاحب المشروع وصاحب الصفقة
ویرسل العقد الملحق المذكور إلى المحاسب المكلف أو الشخص المكلف باألداء وفق األشكال واآلجال المنصوص علیھا

في المادتین 5 و 6 من ھذا القانون.
 

المادة 8
 

مع مراعاة مقتضیات الفقرة الثانیة من المادة 4   أعاله یجوز لصاحب الصفقة والمستفید من الرھن أو من الحلول أن
یطلبوا، خالل تنفیذ الصفقة، من صاحب المشروع ما یلي :

-          قائمة موجزة لألشغال أو التوریدات أو الخدمات المنجزة ؛
-         شھادة تثبت الحقوق المعاینة لفائدة المقاول أو المورد أو الخدماتي، والتي تبین على الخصوص المبلغ
اإلجمالي للحقوق المعاینة ومبلغ االقتطاعات الواجب خصمھا وكذا مبلغ الجزاءات عن التأخیر في تنفیذ

األعمال.
 

 ویجوز لھم كذلك أن یطلبوا قائمة تبین التسبیقات الممنوحة والدفعات المسبقة الموضوعة لألداء، برسم الصفقة المرھونة.
 

إن الوثائق المشار إلیھا في المقطعین السابقین والتي یتم إعدادھا تحت مسؤولیة صاحب المشروع تبلغ مباشرة إلى الجھة
المستفیدة  من الرھن ویبلغ في نفسر الوقت نسخة منھا إلى صاحب الصفقة وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع



إشعار بالتسلیم أو بكل وسیلة أخرى تمكن من تحدید تاریخ مؤكد.
 

 المادة 9
 

یتعین على صاحب المشروع أن یخبر المستفید من الرھن، وفق نفس الكیفیات المنصوص علیھا في المادة 8  أعاله، بكل
عمل أو حادث من شأنھ أن یعرقل إنجاز الصفقة المرھونة لفائدتھ، ال سیما في حالة حدوث منازعات أو فسخ للصفقة أو

وفاة صاحب الصفقة أو فرض غرامات عن التأخیر أو أي اقتطاع آخر قد ینتج عنھ تقلیص دین المستفید من الرھن.
 

ال یجوز أن یطلب المستفید من الرھن من صاحب المشروع أو من المحا سب المكلف أو الشخص المكلف باألداء
معلومات أخرى غیر تلك المنصوص علیھا في ھذا القانون أو أن یتدخل بأي طریقة كانت في التنفیذ العادي للصفقة

المرھونة.
المادة 10

 
یقوم المستفید من الرھن وحده، ما لم ینص عقد الرھن على أحكام مخالفة، بتحصیل مبلغ الدین المرصد للضمان.

 
ویتم ھذا التحصیل بالرغم من التعرضات والتحویالت وغیرھا من اإلخطارات التي لم یسر مفعول تبلیغھا، على أبعد
تقدیر، في یوم العمل األخیر الذي سبق تاریخ  سریان مفعول الرھن، بشرط أال یطالب أصحاب التعرضات والتحویالت

وغیرھا من اإلخطارات صراحة بأحد االمتیازات  الوارد ذكرھا في المادة 13  من ھذا القانون.
 

إذا تم تكوین الرھن لفائدة عدة مستفیدین، یجب أن یبین عقد الرھن النصیب المخصص لكل واحد من المستفیدین،
ویحصل ھذا األخیر نصیب الدین الذي تم تخصیصھ لھ في عقد الرھن المبلغ إلى المحاسب المكلف أو الشخص المكلف

باألداء.
المادة 11

 
یجوز للمستفید من الرھن أن یفوت كل دینھ المستحق على صاحب الصفقة أو بعضا منھ.

 
ال یمنع التفویت في حد ذاتھ المستفید من الرھن بصفتھ المفوت ، من االستفادة من الحقوق المترتبة عن الرھن.

یمكن أن یحل المستفید من الرھن أیضا، بواسطة اتفاقیة ممیزة، محل المفوت إلیھ في مفعول ھذا الرھن في حدود كل أو
بعض الدین المخصص للضمان.

 
یجب على المستفید من الرھن أن یبلغ نسخة من اتفاقیة الحلول إلى المحاسب المكلف أو الشخص المكلف باألداء والى

صاحب المشروع وفق الشروط المنصوص علیھا في المادتین 3 و 5 من ھذا القانون.
 

یقبض المستفید من الحلول وحده مبلغ حصة الدین الذي خصص لھ الضمان، بشرط إخبار المستفید من الرھن الذي وافق
على الحلول وفق قواعد الوكالة.

 
المادة 12

 
عندما تتم تصفیة الصفقات بصفة نھائیة، رغم عدم أداء جمیع مستحقات المستفید من الرھن أومن یحل محلھ، تعتبر آخر
عملیة أداء، قام بھا المحاسب المكلف أو الشخص المكلف باألداء برسم الصفقات المعنیة، بمثابة رفع الید عن الرھن ابتداء

من تاریخ  األداء المذكور.
كما یعتبر فسخ صفقة مرھونة بمثابة رفع الید، ابتداء من تاریخ التأشیر على قرار الفسخ من طرف المحاسب المكلف أو

تاریخ تبلیغ الشخص المكلف باألداء.
یتعین على المحاسب المكلف أو الشخص المكلف باألداء إخبار بكل وسیلة تمكن من تحدید تاریخ مؤكد، المستفید من

الرھن بأن الصفقة موضوع الرھن قد تمت تصفیتھا بصفة نھائیة أو تم فسخھا.
یقوم المحاسب المكلف أو الشخص المكلف باألداء بعد ذلك، بالتشطیب على الرھن في سجالتھ.

 



المادة 13
 

یتمتع المستفید من الرھن بامتیاز على الدیون المستحقة بموجب الصفقة المرھونة.

و ال یسبق ھذا االمتیاز في الرتبة إال االمتیازات التالیة :
-         امتیاز صوائر القضاء ؛

-         امتیاز العمال والمستخدمین في حالة التسویة أو التصفیة القضائیة للمشغل ألداء األجور والتعویضات
الواجبة على ھذا األخیر طبقا ألحكام القانون رقم65.99   بمثابة مدونة الشغل الصادر بتنفیذه الظھیر
الشریف رقم 1.03.194 بتاریخ 14  من رجب 1424  (11  سبتمبر 2003) وال سیما المواد 382   و

383 و 384  منھ ؛
-         امتیازات الخزینة قصد تحصیل الضرائب والرسوم المنصوص علیھا في المواد من 105 إلى 109
 من القانون رقم 15.97  بمثابة مدونة تحصیل الدیون العمومیة الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم

1.00.175 بتاریخ 28   من محرم 1421  (3   ماي 2000  ).
 

المادة 14
 

تحدد بنص تنظیمي نماذج الوثائق المنصوص علیھا في ھذا القانون وال سیما الوثائق التالیة :
-         عقد الرھن ؛

-          القائمة الموجزة لألشغال أو التوریدات  أو الخدمات  المنجزة ؛
-         شھادة الحقوق المعاینة ؛
-         وصل اإلشعار بالتسلم.

 
المادة 15

 
یدخل ھذا القانون حیز التطبیق ثالثة (3) أشھر بعد تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة وینسخ ابتداء من ھذا التاریخ الظھیر

الشریف الصادر في 23 من شوال 1367  (28 أغسطس 1948) المتعلق برھن الصفقات العمومیة.
غیر أن الرھون التي تم تبلیغھا قبل تاریخ دخول ھذا القانون حیز التطبیق تظل خاضعة ألحكام الظھیر الشریف المذكور.

 

https://adala.justice.gov.ma/production/html/ar/186194.htm

