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يصــدر بنــك املغــرب سلســلة «معلومــات مفيــدة» التــي 
تهــدف اىل:

ــات •  ــة حــول الخدمــات والعملي ــم رشوحــات وافي تقدي
ــة؛ البنكي

ــة •  ــات الخاص ــوج إىل املعلوم ــري الول ــاهمة يف تيس املس
ــة؛ ــات البنكي ــتعميل الخدم ــات مس ــوق وواجب بحق

توعية الرأي العام بخصوص اســتعامل الخدمات البنكية.• 
يهــدف هــذا العــدد اىل رشح  كيفيــة الحصــول عىل شــهادة 
رفــع اليــد عــن الضامنــات املســلمة ملؤسســات االئتــامن. 
وتشــكل هــذه املســألة موضــوع تعليمــة قانونيــة صــادرة 

عــن بنــك املغــرب يف نونــرب 2019.
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ماذا يقصد 
برفع اليد عن 
الضمانات 

البنكية

رفــع اليــد هــو عبــارة عــن شــهادة تقــّر مــن خاللهــا مؤسســة االئتــامن أن أحــد زبائنهــا 
ــتهاليك أو أي  ــرض اس ــاري، ق ــرض عق ــرض (ق ــن ق ــتفاد م ــذي اس ــرد) ال ــة أو ف (مقاول
نــوع آخــر مــن القــروض) لــدى أحــد البنــوك أو رشكات التمويــل، قــد ســّدد مــا بذمتــه 
بالكامــل مــن هــذا القــرض. وبذلــك، تلغــي هــذه الشــهادة الضامنــات املقدمــة مقابــل 

هــذا القــرض (الرهــون العقاريــة والحيازيــة والكفالــة البنكية،...إلــخ).
وتتيح شــهادة رفع اليد لزبون املؤسســة البنكية االعتداد بها قانونا عند الحاجة.

ــا خــالل أجــل  ــد إىل زبونه ــع الي ــامن تســليم شــهادة رف يتعــني عــىل مؤسســة االئت
ــه وأداء  ــتفاد من ــذي اس ــرض ال ــداد الق ــخ س ــن تاري ــداء م ــا ابت ــاوز 30 يوم ال يتج

ــة. ــدة املؤسس ــهادة لفائ ــذه الش ــة به ــف الخاص املصاري

ما هي اآلجال الزمنية 
التي يتعين خاللها 

على مؤسسة االئتمان 
تسليم شهادة رفع 
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يجــب عــىل مؤسســة االئتــامن إخبــار زبونهــا، بجميــع الوســائل املمكنــة، بتوفــر 
ــد  ــق الربي ــون عــن طري ــار الزب ــة. وميكــن إخب ــه البنكي ــدى وكالت ــد ل ــع الي شــهادة رف

ــة.  ــة هاتفي ــة أو مكامل ــالة نصي ــق رس ــن طري ــرتوين، أو ع ــد اإللك ــادي، أو الربي الع

ــوالت  ــب عم ــد يف كتي ــع الي ــىل رف ــول ع ــا للحص ــني دفعه ــي يتع ــف الت ــد املصاري توج
مؤسســة االئتــامن. ويحــدد هــذا الكتيــب بالتفصيــل الخدمــات البنكيــة املمنوحــة 

ــا. ــة عليه ــوالت املطبق ــذا العم وك

كيف أطلع على 
المصاريف التي يتعين 
دفعها للحصول على 

رفع اليد

ملصاريف ا

ــارة  ــن إش ــب ره ــذا الكتي ــامن ه ــة االئت ــع مؤسس وتض
الوكالــة  يف  (يُعــرض  مختلفــة  دعامــات  عــىل  زبنائهــا 
التطبيــق  يف  أو  اإللكــرتوين،  املوقــع  عــىل  أو  البنكيــة، 

عــىل الهاتــف املحمــول).

كيف أحصل 
على رفع اليد

SMS 4

6

35



بالنســبة لبعــض أنــواع الضامنــات، يتطلــب رفــع اليــد تدخــل مهنيــني معتمدين خــارج املؤسســة االئتامنية. 
ويتعلــق األمــر بالرهــون املطبقــة عــىل القــروض العقاريــة. وللحصــول عــىل رفــع اليــد عــىل هــذا النــوع 

مــن القــروض، وجــب عــىل الزبــون االســتعانة بخدمــات هــؤالء املهنيــني.
يف هذه الحالة، يتجزأ مســار الحصول عىل رفع اليد إىل مرحلتني:

ماذا عن رفع اليد الذي 
يتطلب تدخل المهنيين 
المعتمدين في تحرير 

العقود األصلية

ملهني ا
 املعتمــد

مؤسســة االئتامن

(املستفيد  الزبون 
السكن) قرض  من 

ميكــن أن يرتتــب عــن إعــداد شــهادة رفــع اليــد وإمتــام إجــراءات الشــطب لــدى املحافظــة العقاريــة 
مصاريــف يتعــني عــىل الزبــون أداءهــا لفائــدة املهنــي الــذي لجــأ إليــه.

المرحلــة الثانيةالمرحلة األولى

ــون أن  ــىل الزب ــب ع ــة، يج ــذه الحال ــر. يف ه ــا آخ ــا بنكي ــة قرض ــمل الضامن ــن أن تش ــم ، ميك نع
ــة.  ــته االئتامني ــك ملؤسس ــا بذل ــا خطي ــدم طلب يق

هل يمكن أن تشمل 
الضمانة على أحد 

القروض، قرضا بنكيا 
آخر 

امنة
لض ا

ــىل  ــني ع ــاري، يتع ــرض العق ــداد الق ــرد س مبج
مؤسســة االئتــامن إخبــار الزبــون املســتفيد، 
بواســطة كل الوســائل املتاحــة، بوضــع شــهادة 
ــوم  ــل أداء الرس ــارته مقاب ــن إش ــد ره ــع الي رف

ــة.    الواجب

يســلم الزبــون شــهادة رفــع اليــد ألحــد املهنيني 
املعتمديــن مــن أجــل إعطائهــا الطابــع األصــيل 
بغيــة  العقاريــة  املحافظــة  لــدى  وإيداعهــا 

شــطب الرهــن.
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يقــوم برفع شــكاية حســب الكيفيات ومســاطر 
اللجــوء املحددة بالتفصيــل يف دليل املعلومات 
ــة  ــاء: معالج ــوك بالزبن ــة البن ــدة: «عالق املفي

الشكايات». 

 املركز املغريبمؤسسة االئتامن
 للوساطة البنكية
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لالطالع بشكل مبارش 
عىل الدليل، استخدم 

رمز االستجابة 
الرسيعة : 

للحصول عىل أية معلومة اضافية، ميكنكم االتصال ببنك املغرب:

accueil@bkam.ma 080 200 11 11 
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Bank Al-Maghrib
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إذا لم تسلمه مؤسسة 
االئتمان شهادة رفع اليد في 
اآلجال المحددة أو إذا رفضت 

تسليمها له 


