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 :رِق٤ض

ً٘ب هل رطوه٘ب إ٠ُ ٓٞػٞع اُوٖٛ اُؼوبه١ اُن١ عٔغ ث٤ٖ أؽٌبّ اُوٖٛ اُؾ٤بى١ اُٞاهك ػ٠ِ ػوبه ٝ ًنا أؽٌبّ اُوٖٛ 

 .اُو٢ٍٔ أُطجوخ ػ٠ِ اُوٖٛ اُؼوبه١

ٖٓ فظبئظٚ أٗٚ ػول هػبئ٢، ِٓيّ ُغبٗج٤ٖ، ػول رجؼ٢، ؿ٤و هبثَ ُِزغيئخ، ٣قؼغ ُٔجلأ اُش٤ٌِخ اٍز٘بكا إ٠ُ أُبكح 

 . ٓل٢ٗ عيائو1١ٌٓوه324

أٗٚ ٣قؼغ ًجبه٢ اُؼوٞك إ٠ُ األشٌبٍ أُزطِجخ هبٗٞٗب ال٤ٍٔب األ٤ِٛخ ٌُال اُطوك٤ٖ ٝؽز٠ اٌُل٤َ اُؼ٢٘٤، ٓؾَ اُوٖٛ ٣غت إٔ 

٣ٌٕٞ ٓٔب ٣ظؼ اُزؼبَٓ ك٤ٚ ٝهأ٣٘ب اُظٞه األفوٟ ٜٓ٘ب هٖٛ ِٓي اُـ٤و، هٖٛ األث٤٘خ أُوبٓخ ػ٠ِ أهع اُـ٤و، هٖٛ 

 ....األٓٞاٍ أَُزوج٤ِخ، هٖٛ أُِي أُشبع

أ٣ؼب رؾلص٘ب ػٖ أصبه اُؼول ثبَُ٘جخ ُِٔزؼبهل٣ٖ ٝأُزٔضِخ ك٢ االُزيآبد اُٞاهؼخ ػ٠ِ ػبرن ًَ ٖٓ اُواٖٛ ٝأُورٜٖ، كبُواٖٛ 

ٝعت ػ٤ِٚ اُز٤َِْ ٓغ أُؾبكظخ ػ٠ِ اُؼوبه ثبُؾبُخ اُز٢ ًبٕ ػ٤ِٜب هجَ اُوٖٛ ٝأُؾبكظخ ػ٠ِ ًج٤ؼخ اُؼوبه ٓٔب ٣٘ؼٌٌ 

إ٣غبثب ػ٠ِ ػٔبٕ أُورٜٖ، ٝمُي ٖٓ فالٍ ػلّ اُزؼوع اُشقظ٢ أٝ أُبك١ ًٝنا ػلّ رؼوع اُـ٤و ػٔبٕ ٛالى اُؼوبه 

 .ٝرِلٚ ٝػٔبٕ ٖٓ عٜخ ٝ ٗلبم اُوٖٛ ثزور٤ت أصبهٙ ث٤ٖ أؽواف اُؼول ٝٗلبمٙ ك٢ ٓٞاعٜخ اُـ٤و ٖٓ عٜخ أفوٟ

اُزيآبد اُلائٖ أُورٜٖ رزٔضَ ك٢ اُؾلع ٝاُظ٤بٗخ، ثبالٍزضٔبه ٝإكاهح اُؼوبه أُوٕٛٞ ٝ االُزياّ ثوك اُؼوبه ؽبٍ اٍز٤لبء 

 .ك٣٘ٚ

ك٢ اُلظَ اُضب٢ٗ ً٘ب هل ر٘بُٝ٘ب أؽٌبّ اُوٖٛ اُو٢ٍٔ أُطجوخ ػ٠ِ اُوٖٛ اُؼوبه١ ٝ ًنا ا٥صبه أُزورجخ ثبَُ٘جخ ُِـ٤و ٝ هأ٣٘ب 

إٔ أُورٜٖ ُٚ ؽن اُؾجٌ ٝؽن اُزولّ ٝاألكؼ٤ِخ ٝؽن اُززجغ ٝ ألعَ ٗلبم ػول اُوٖٛ ك٢ ٓٞاعٜخ اُـ٤و ال ثل ٖٓ شوؽ٤ٖ 

ٛٔب اُؾ٤بىح ٝرٌٕٞ ػوػ٤خ ٝثظلخ ٓؤهزخ ٤ٌُٝ ث٤٘خ اُزِٔي ًٝنا اُو٤ل اُن١ ثٚ رؾلك ٓورجخ اُلائٖ ٝاُـوع ٓ٘ٚ ٛٞ إػالّ 

ٝمُي ة ر٘بىٍ اُلائٖ ػٖ : اُـ٤و ثؤٕ ٛنا اُؼوبه ٛٞ ٓؾَ اُوٖٛ ُ٘قزْ ك٢ األف٤و ثطوم إٗوؼبء اُوٖٛ ٣ٌٕٝٞ ثظلخ أط٤ِخ

 .اُوٖٛ، ٛالى اُؼوبه، اُز٘ل٤ن اُغجو١، اُلَـ، اٗوؼبئٚ ثبُزط٤ٜو

 .            ثطو٣وخ رجؼ٤خ ٣ٌٕٝٞ مُي ثبُٞكبء، ثٔوبثَ اُٞكبء، اُزغل٣ل، أُوبطخ
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Summarization: 

We had touched on the issue of the mortgage, which combined the provisions 

of the possession mortgage received on a real estate, as well as the official 

mortgage provisions applicable to the mortgage. 

One of its characteristics is that it is a consensual contract, binding on two sides, 

a subsidiary contract, indivisible, subject to the principle of formalism based on 

Article 324 bis 1 Algerian civil. 

It is subject, like other contracts, to the forms that are legally required, 

especially eligibility for both parties and even the in-kind guarantor, the place 

of the mortgage must be in the correct way to deal in it, and we have seen other 

images of it as the mortgage of the property of others, the mortgage of 

buildings erected on the land of others, the mortgage of future funds, the 

mortgage of the communal property. ...  

We also talked about the effects of the contract on the contracting parties 

represented in the obligations incumbent on both the mortgagor and the 

mortgagee, so the mortgagor has to surrender while preserving the property in 

the condition it was in before the mortgage and preserving the property sale, 

which will be positively reflected on the mortgagee’s guarantee, through not 

personal or As well as the non-exposure of third parties to the guarantee of the 

property's destruction and damage and a guarantee on one hand, and the 

enforceability of the pledge in the order of its effects between the parties to the 

contract and its enforcement against others on the other hand. 

The obligations of the mortgagee are in the preservation and maintenance, 

investment and management of the mortgaged property, and the obligation to 

return the property if its debt is repaid. 

In the second chapter, we had dealt with the official mortgage provisions 

applicable to the mortgage and the implications for others, and we saw that the 

mortgagee has the right to imprisonment, the right to advance, preference and 

the right to follow. The intention of ownership and the restriction by which the 

status of the creditor is determined and its purpose is to inform others that this 

property is the subject of the pledge to be sealed in the end by the methods of 

the lapse of the mortgage and it is in the original form: and that is by the 

creditor’s assignment of the pledge, the destruction of the property, the 

compulsory execution, the annulment, its expiration by purification. 

In an additive way, and that is by fulfilling the fee for fulfillment, renewal, and 

set-off. 

 

 

 

Key words: mortgage, current debtor, mortgagee creditor, guarantor in kind, 

accessory right in kind, traceability, preference, progress, real estate registry, 

real estate conservation, registration, possession. 
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 دعاء
 
 

 

 »رحمتـك أبـــواب لـــً افتـــح اللهـــم«

 وٌا الحدٌــد، ملٌـــن وٌا ، الشدٌــد مسهـــل ٌا اللهــم«

جدٌـــد،  أمـــر فً ٌوم كل هو من الوعٌــد،وٌا منجــز

 بك ادفـــع الطرٌق، أوســـع إلى الضٌـــق حلــق من أخرجنـً

ٌارب  ، العلــً العظٌم باهلل اال قـوة وال حــول وال ، أطٌـــق ماال

 اكســو لً فمن لسبل ابًت قـضا

 » .ٌفرحها 
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 شك  وكرف ن  

 
 م  وعظ   وائ والق   ن  يئ وا رف   رب  م  ُي نك ن اب والك يق رفهؤال  وقدظ  م  يستلقن والشك  

ق رلشكوً اب رلق   لكوا وايلك   اقون   النيم  غواة    سس ذتف واغ انة  سنقتف وافف ضثة وؤ س  نق  مثب  أن  
  .واغدق    وقو  وا جقم

سني  ق متسي ري واشثي ا  تسغووظ والب  واق اس عظ ولق واّلشك واذي ؤ  يستلّه  ؤ  أن ال   لف اف    لنلف تف  
ر شفة    إقو   م اه واقأن  رفكوف   جي اف ق رف أنونكاق رشكأي   م مثب إقو  ريم   ن  يثب  واق مق   سنمق انثل  

 .وافكح
 ال والف اينم وثل وايشسبة   إص ر اذ ك  يئقاة  شسبة والثقم واين سنة  واتلقق  واينقو ومي أف   صق  ة  

والشك   ف م  لف لق  اشكّ أج ح  شك  تلق كق رجغ ك  م كّ  بقد  أج اق  اشكّ  شك  صنقوق  اشكّ    قل اشظ ل
ق موبك أفت ا واّ ينظق     ج وألاد  ق  إنقط وألصنكق   سك  شكوً  م وألوي ق اب. مق   ّب والكش  تينب دق شظ

 . ر اخنك  واتب  وؤ س  نم  وقوتف     ن تف اب و وسسلبكرك ي وايشسبة        مرب   فك و  رف رسح
 لقاقن وألصق ف ال  وم   ذو   رقو  لكأ  ر اغكرةق رستنة  ججل  وكرف ن ر اجينك  ذ كرف   صق ف اف  ا جاف  ك  

 . م رنصكق   ن ةق  جقدكو  شكو  م والفثب اق قرشظ رج أبف
  تبغيفظ  رفإن اظ تيسلئ رشم  سلثي  ق رفإن اظ تيسلئ رفكوب والثي ال قرفإن اظ تيسلئ رفج..  م و اي   

 :واي  و  وي ال اج ة واي   لة
رق ا    أتم    شكو ألس تذتف واشكوم  وي ال اج ة واي   لة واذ م ج   و وثف رسقوضلفظ      لة دذه وايذ كو ؤ

أخلق إلقوت   وألإنكو رف واتن و واج  لنة  م   فة ألق   ال  وقوم  ين  د  رف  و ب واج  لة  ئ  س تذت    
واشكوم  

واذ م  ق قو ا   واشمنك ر ذانم رذاب جفق و  بنكو رف ر  ال جنك واغق اسبلع وأل ة  م جق ق   بك  ن أييف  
 ال جينئ     سيل آ  ا والشك   وؤ س  ن  واسلق ك  وايتبة  ال واذ م ويثقو   قس  س اة رف واتن و  قم

   ثنة واتلقق  والثقم واين سنة رج  لة وبق واتينق   واذ م  فق و ا   وك ي والثظ  وايلكرةى ل  س تذت   وألرف ضك
 .رم ر   س  يسغ أظ
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  دقوال

 

  رف واغ اف   ف واغ انة

 رف س قي رف واتن و  وبب    ظ  وبب     م جلثن   ف رس تب  

وايقاثة ق  جك ؤ  منك اه رشك واشقن رلفقو   ف  واكج ل  أسظ ايسظ  كرف  

 رفكرف  للي    ن رف ان اف واليك وايسلفثبة

  ف تستأل ون  ي اث لي رف   أب والبنلة واسف   ف  وتنن    انف   وق   

 رف ويكتب تغ   أف  تثلي ف   قوج وات نم    ظك    لة رف  ونفب

  وبشظ وسل  للئ وايقا صقتف
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: ٓولٓخ

٣شٌَ االئزٔبٕ ػوٝهح ٖٓ ػوٝهاد اُ٘شبؽ االهزظبك١ ك٢ أُغزٔغ اُؾل٣ش مُي إٔ اُولهح اُنار٤خ ُِلوك 

كوػذ ؽز٤ٔخ اػزٔبكٙ ػ٠ِ اُـ٤و ك٢ ر٣َٞٔ ٓب ٣وّٞ ثٚ ٖٓ ٓشبه٣غ أٝ رؾو٤ن ثؼغ ؽبعبرٚ ٝؽز٠ رؤر٢ 

ٛبرٚ اُؼ٤ِٔخ ًِٜب ٣غت إٔ رزٞاكو ُلٟ اُلائٖ اُضوخ ك٢ إٔ ٓل٣٘ٚ ٤ٍل٢ افز٤به٣ب ثبُل٣ٖ ػ٘ل ؽٍِٞ األعَ ٝ إال 

ًبٕ ثٍٞؼٚ إٔ ٣ؾظَ ػ٠ِ ؽوٚ ًبٓال ػ٘ل ؽُِٞٚ ػٖ ؽو٣ن اُز٘ل٤ن اُغجو١ ػ٠ِ أٓٞاٍ ٓل٣٘ٚ ٣ٝورجؾ 

االئزٔبٕ اهرجبؽب ٝص٤وب ثبُؼٔبٗبد اُوب٤ٗٞٗخ ٝرٜلف اُزؤ٤ٓ٘بد ثٔقزِق أٗٞاػٜب إ٠ُ ػٔبٕ اُٞكبء 

ثبالُزيآبد ٝرؤ٤ًل اُوبػلح اُز٢ ر٘ض ػ٠ِ إٔ أٓٞاٍ أُل٣ٖ رؼل ػبٓ٘خ ُِٞكبء ثل٣ٞٗٚ ٝإٔ اُلائٕ٘ٞ 

ٓزَبٕٝٝ ك٢ ٛنا اُؼٔبٕ ٝٛنا ٓب ٣ؼجو ػ٘ٚ ثلٌوح اُؼٔبٕ اُؼبّ أُووه ُِلائٖ ػ٠ِ أٓٞاٍ ٓل٣٘ٚ ُِٝلائٖ 

افز٤به ٓب ٣شبء ٖٓ أٓٞاٍ أُل٣ٖ ُِز٘ل٤ن ػ٤ِٜب الٍز٤لبء ؽوٚ ٝأُوظٞك ثٜب ٓب ٣ٞعل ك٢ مٓزٚ ٝهذ اُز٘ل٤ن 

ٝػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ اُؾٔب٣خ اال٣غبث٤خ اُز٢ رؾووٜب كٌوح اُؼٔبٕ اُؼبّ ُِلائ٤ٖ٘ ك٢ ٓغٔٞػْٜ إال أٜٗب ثبَُ٘جخ 

ُِلائٖ ثٔلوكٙ ر٘ط١ٞ ػ٠ِ ٍِج٤خ ظبٛوح كال ؽن ُٜنا اُلائٖ ك٢ اُززجغ ٝ ال ك٢ األكؼ٤ِخ ٝاُلائٖ اُؾو٣ض 

ال ٣و٘غ ثٜنٙ اُؾٔب٣خ اَُِج٤خ اُز٢ ٣ؾووٜب ُٚ اُؼٔبٕ اُؼبّ ألٗٚ ٓؼوع ُقطو ٓيكٝط كٖٔ ٗبؽ٤خ ٣ؼٔل 

أُل٣ٖ إ٠ُ رٜو٣ت أٓٞاُٚ إ٠ُ شقض أفو ٖٝٓ ٗبؽ٤خ صب٤ٗخ هل ٣ي٣ل ك٢ اُزيآبرٚ ٝك٢ ًِزب اُؾبُز٤ٖ ال 

. ٣َزط٤غ اُلائٖ اٍز٤لبء ؽوٚ ٝال ٣َزط٤غ اكػبء األكؼ٤ِخ ػ٠ِ ثبه٢ اُلائ٤ٖ٘ ؽز٠ ٝإٕ ٗشؤ هجِْٜ

ٝهطؼب ُِزالػجبد ٝ اُـغ ٝاُؾ٤َ اُز٢ ٣ٔبهٍٜب أُل٣ٖ ُإلػواه  ثلائ٤٘ٚ  كول أعبى اُوبٕٗٞ ٍٝبئَ ر٘ل٤ن 

اُلػٟٞ أُجبشوح، : ٍٝٝبئَ ػٔبٕ ؽٔب٣خ ٓ٘ٚ ُٜؤالء اُلائ٤ٖ٘ ك٢ ؽبُخ إٛٔبٍ أُل٣ٖ ُؾوٞهٚ ٢ٛٝ 

اُلػٟٞ ؿ٤و أُجبشوح، اُلػٟٞ اُج٤ُٞظ٤خ، اُلػٟٞ اُظٞه٣خ، ٌُٖٝ ٓغ مُي ٣جو٠ اُلائٖ ٜٓلك ثقطو 

. إػَبه ٓل٣٘ٚ كٕٝ إٛٔبٍ أٝ ؿش ٓ٘ٚ ٝٛٞ ٣ؾزبط إ٠ُ ؽٍِٞ ُنُي

ٝٗظوا ُِؾبعخ أُِؾخ ُزلػ٤ْ االئزٔبٕ ٝفبطخ ك٢ ٓغبٍ اُزغبهح ٝاُووع اُج٢ٌ٘ ٝاُزؼبٓالد ث٤ٖ األكواك 

اُزشو٣ؼبد ٍٝبئَ ٝٗظْ هب٤ٗٞٗخ رؾ٢ٔ اُلائٖ ٖٓ ٛنا اُقطو ٝرٌٔ٘ٚ ٖٓ اٍز٤لبء ؽوٚ ك٢ ع٤ٔغ  ٝعلد
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 إ٤ُٚ أُشوعاألؽٞاٍ ٝ ٛنا ٓب روّٞ ثٚ اُزؤ٤ٓ٘بد ثٔقزِق أٗٞاػٜب فبطخ اُوٖٛ اُؼوبه١ ٝ اُن١ أشبه 

: اُغيائو١ ك٢ ٗظٞص هب٤ٗٞٗخ ٓزلوهخ ٗنًو ٜٓ٘ب ػ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ

أُزؼٖٔ اُوبٕٗٞ أُل٢ٗ  1975 سثتًثر26 يٕافك ل 1395 ريضاٌ 20  يؤرخ فً 58-75أير رلى 

 أُؤهؿ 05-07 أُؼلٍ ٝأُزْٔ ثبألٓو 1975 ٍجزٔجو 30 ٓؤهفخ ك٢ 78طبك٢ اُغو٣لح اُو٤ٍٔخ ههْ 

. 2005 ٓب١ 13ك٢ 

 يارش 25 انًٕافك ل 1396 رتٍع األٔل عاو 24 يؤرخ فً 63-76 انًرسٕو رلى ثبإلػبكخ إ٠ُ

. اُؼوبه١ ٝأُزؼِن ثزؤ٤ٌٍ اَُغَ 1963

 عدل وتمم 1976 مارس 25 الموافق ل 1396 ربٌع األول 24 مؤرخ فً 62-76المرسوم 

 عدل 1984 دٌسمبر 24 الموافق ل 1405فً أول ربٌع الثانً عام مؤرخ  4 00-84بالمرسوم رقم 

المتضمن إعداد مسح  1992 أفرٌل 7 موافق ل 1412 شوال 4 مؤرخ ف134ً-92بالمرسوم وتمم 

. األراضً العام

 ٣زؼٖٔ إػلاك َٓؼ األهاػ٢ اُؼبّ ٝرؤ٤ٌٍ 1975 ٍ٘خ  َٕفًثر12 يؤرخ فً 74 - 75رلى أٓو 

 . 1975َٕفًثر  18، طبكه ثزبه٣ـ 92اَُغَ اُؼوبه١، أُؼلٍ ٝأُزْٔ، عو٣لح ه٤ٍٔخ ػلك 

.  أُزؼِن ثبُ٘شبؽ اُؼوبه1993١ يارش 1 انًؤرخ فً 03-93األير 

.  ٝأُزؼٖٔ هبٕٗٞ األٓالى اُٞؽ٤٘خ اُؼ٤ٓٞٔخ1990 دٌسًثر 1 يؤرخ فً 30-90لإٌَ 

 ، ٣زؼٖٔ هبٕٗٞ اإلعواءاد 2008 فثراٌر 25 انًٕافك ل 1429 صفر 18 يؤرخ فً 09-08لإٌَ 

 . 2008 َُ٘خ 21أُل٤ٗخ ٝ اإلكاه٣خ عو٣لح ه٤ٍٔخ ههْ 

٣ٝالؽع إٔ ظٜٞه اُزؤ٤ٓ٘بد اُؼ٤٘٤خ ٛٞ ٗز٤غخ رطٞه اُ٘ظبّ اُوب٢ٗٞٗ كافَ أُغزٔغ ك٢ ٓغبٍ ر٘ظ٤ْ 

ا٤ٌُِٔخ، اُن١ أك١ إ٠ُ ظٜٞه ا٤ٌُِٔخ اُلوك٣خ ُِؼوبه ٓٔب ٍَٜ ثنُي ٖٓ اٍزقلآٚ ػق إ٠ُ مُي ظٜٞه 

اُزطٞه ٝاُزولّ ٖٓ ٗبؽ٤خ اُلٌو اُوب٢ٗٞٗ، ثؾ٤ش أطجؼ اإلَٗبٕ ٣لوم ث٤ٖ اُشئ ٝ اُؾن اُؼ٢٘٤ اُن١ ٣وك 

ػ٤ِٚ ٝؽز٠ اُزلوهخ ث٤ٖ اُؾوٞم األط٤ِخ ٝاُزجؼ٤خ  ٝٛنا ٓب ًبٗذ رلزولٙ أُغزٔؼبد اُول٣ٔخ ٝػ٤ِٚ أطجؾذ 

. اُزؤ٤ٓ٘بد اُؼ٤٘٤خ أًضو رلٞهب ٝكبػ٤ِخ ػ٠ِ اُزؤ٤ٓ٘بد اُشقظ٤خ
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ٗظبّ اُوٖٛ ػوف ٓ٘ن اُوبٕٗٞ اُوٝٓب٢ٗ ًٝبٕ ٓوظٞها ػ٠ِ ا٤ٌُِٔخ كِْ ٣ٌٖ ثٍٞغ أُل٣ٖ إما أهاك رول٣ْ 

رؤ٤ٖٓ ػ٢٘٤ ؿ٠ِ اُلائٖ إال إٔ ٣وّٞ ث٘وَ ٤ٌِٓخ أُبٍ ُٜنا األف٤و إٔ ٣زؼٜل اُلائٖ ثئػبكح ٗوَ أُبٍ ػ٘ل ٝكبء 

. أُل٣ٖ ثبُل٣ٖ

ٝ إٕ ً٘زْ ػ٠ِ " ٝٗظوا أل٤ٔٛزٚ ًؼٔبٗخ ػ٤٘٤خ كول كػذ إ٤ُٚ اُشو٣ؼخ اإلٍال٤ٓخ ٖٓ فالٍ ا٣٥خ اٌُو٣ٔخ 

 .ه ٖٓ ٍٞهح اُجووح ُْٝ ٣ٌٖ ٣لوم ث٤ٖ أُ٘وٍٞ ٝاُؼوب283ا٣٥خ " ٍلو ُْٝ رغلٝا ًبرجب كوٛبٕ ٓوجٞػخ

 1955ًٔب ٛٞ اُشؤٕ ثبَُ٘جخ ُِوبٕٗٞ أُل٢ٗ اُلو٢َٗ هجَ رؼل٣َ  

 ٣ووه ػلح هٕٛٞ هب٤ٗٞٗخ أًضوٛب ػبٓب ٓضِٔب ٛٞ اُؾبٍ ثبَُ٘جخ ُوٖٛ 1955 عبٗل٢ 4ثٔوزؼ٠ ٓوٍّٞ 

أُوأح أُزيٝعخ ًٝزِخ كائ٢٘ أُل٣ٖ ك٢ ؽبُخ اإلكالً ٝهل ًبٗذ أْٛ اُوٕٛٞ اُوب٤ٗٞٗخ ٓؼلبح ٖٓ اُو٤ل 

ُزغٔغ آٗناى ث٤ٖ ػ٤ج٤ٖ ٛٔب اُؼ٤ٓٞٔخ ٝاُقلبء ٝثبُزب٢ُ كئٕ أُشوع اُغيائو١ ؽنا ؽنٝٙ ٝاػزجو اُوبٕٗٞ 

ٓظلها ٖٓ ٓظبكه اُوٖٛ اُو٢ٍٔ ػ٠ِ فالف اُزشو٣غ أُظو١ اُن١ ُْ ٣ؤفن ثبُوٖٛ اُوب٢ٗٞٗ ٝإٗٔب 

. ثبُوٖٛ اإلرلبه٢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-. 1- ص 2012-2011ٓنًوح ٤َُ٘ شٜبكح أُبعَز٤و عبٓؼخ اُغيائو، " ػول اُوٖٛ اُؼوبه١" ٛبش٢ٔ ٓظطل٠، 

 -.2- ص 2013-2012، ٓنًوح ٤َُ٘ أُبٍزو عبٓؼخ أكهاه، "اُوٖٛ اُؼوبه١ اُوب٢ٗٞٗ ك٢ اُزشو٣غ اُغيائو١" ىث٤و ٓظطل٠، 
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ًٔب إٔ ػ٤ِٔخ اُوٖٛ هاعذ ًض٤وا فبطخ ثؼل األىٓخ اُؼب٤ُٔخ اُز٢ ػظلذ ثٌجو٣بد أُؤٍَبد االهزظبك٣خ 

رٍٞؼزب " كو٣ل١ ٓبى" ٝ" كبٕ ك٤و١"ٝأُب٤ُخ فبطخ ٓب رؼِن ٜٓ٘ب ثبُوٖٛ اُؼوبه١ ٗنًو ٜٓ٘ب شوًز٢ 

"  ثبُٔبئخ ٖٓ ؽغْ اُووٝع اُؼوبه٣خ ٝ رِزٜب شوًخ 50ثشٌَ ؿ٤و ٓؾَٞة ٝهلٓذ هوٝع ثِـذ 

ُِزؤ٤ٖٓ ػ٠ِ اإلكالً ٝأطجؾذ ػبعيح ػٖ اُٞكبء ثبُزيآبد ٝصبئن اُزؤ٤ٖٓ ثبُوؿْ ٖٓ إٔ " ع٢.إ١.أ١

. اُلٝاله أهٟٞ ٤ٍِٝخ ٓوجُٞخ ُِٞكبء ثبالُزيآبد اُقبهع٤خ ٝاُزغبهح اُل٤ُٝخ ٓ٘ن ٜٗب٣خ اُؾوة اُؼب٤ُٔخ اُضب٤ٗخ

ٝثبَُ٘جخ ُِغيائو ٝك٢ ظَ اٗؼٌبٍبد األىٓخ ٝإكواىارٜب ًٝنا اُ٘ؼٞة أُزٞهغ ػ٠ِ اُجزوٍٝ ٣وزؼ٢ ك٢ 

اُزل٤ٌو ك٢ ؽوائن أفوٟ ٤ٍٔب اُز٣َٞٔ ػٖ ؽو٣ن اُج٘ٞى ٓٔب ٣َزلػ٢ االٛزٔبّ ثبُٔ٘ظٞٓخ أُظوك٤خ 

 .ثبػزجبهٛب آ٤ُخ ُزٞك٤و اُز٣َٞٔ ٣وبثِٚ رؼي٣ي اُؼٔبٕ أُزٔضَ ك٢ اُوٖٛ اُؼوبه١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-. 3- أُوعغ اَُبثن ص– ىث٤و ٓظطل٠ 

. 61ص - 1-ٖٓ ٓغِخ اُجل٣َ االهزظبك١ اُؼلك (أىٓخ اُوٖٛ اُؼوبه١)هواءح ك٢ األىٓخ أُب٤ُخ - كًزٞه ش٣ٌٞبد ٓؾٔل
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ٝ ثبُوعٞع إ٠ُ ٓٞػٞػ٘ب أُزؼِن ثؼول اُوٖٛ اُؼوبه١ كئٕ أُشوع اُغيائو١ ر٘بٍٝ ٓٞػٞع اُزؤ٤ٓ٘بد 

 أُزؼٖٔ اُوبٕٗٞ 58-75 ٖٓ األٓو 968 إ٠ُ 966 كظٍٞ ك٢ اُلظَ اُواثغ ٓٞاك ٖٓ 5اُؼ٤٘٤خ ك٢ 

 ٝهل فض اُوٖٛ اُؼوبه١ ثز٘ظ٤ْ 2005ٓب١ 13 أُؤهؿ ك٢ 07-05أُل٢ٗ أُؼلٍ ٝأُزْٔ ثبألٓو 

. ٓيكٝط ث٤ٖ أؽٌبّ اُوٖٛ اُؾ٤بى١ ًٞٗٚ أؽل أٗٞاػٚ ٝثبإلؽبُخ ػ٠ِ أؽٌبّ اُوٖٛ اُو٢ٍٔ أؽ٤بٗب أفوٟ

ٓب ٛٞ األٍبً أٝ اُزياّ اُوب٢ٗٞٗ ُؼول اُوٖٛ اُؼوبه١ ٝاألؽٌبّ أُزورجخ ػٖ مُي ُٝإلعبثخ : ٝػ٤ِٚ ٗزَبءٍ

 أحكاو انرٍْ انحٍازي  :انفصم األٔل يٕسٕو بػٖ اإلشٌب٤ُخ اُوب٤ٗٞٗخ ٗز٘بُٜٝب ػٖٔ كظ٤ِٖ ؽ٤ش 

، كًثحث أٔل َتعرض فٍّ  إلَشاء انرٍْ انعماري ٔ انًطثمح عهى انرٍْ انعماري ٌُٔمسى إنى يثحثٍٍ

 .أثارِ تانُسثح نهًتعالذٌٍ فً انًثحث انثاًَ

انفصم انثاًَ ٌتًحٕر حٕل أحكاو انرٍْ انرسًً انًطثمح عهى انرٍْ انعماري ٌُٔذرج تحتّ ث٤٘ٔب 

 .، َتطرق فًٍٓا إنى َفاد انعمذ فً انًثحث األٔل، ٔكٍفٍح إَمضائّ فً انًثحث انثاًَيثحثٍٍ

كهاٍز٘ب اُوب٤ٗٞٗخ ُٜنا أُٞػٞع اػزٔلد ًَ ٖٓ أُٜ٘ظ اُٞطل٢، أُٜ٘ظ اُزؾ٢ِ٤ِ، ٝأؽ٤بٗب أفوٟ أُٜ٘ظ 

 ٖٓ فالٍ اُزؼوع ُِ٘ظٞص اُوب٤ٗٞٗخ أٝ ثبألؽوٟ اُزشو٣ؼبد األفوٟ ٍٞاء اُوبٕٗٞ اُلو٢َٗ أٝ أُوبهٕ

. ٝٛنا ٓب ٣زْ رغ٤َلٙ ٖٓ فالٍ ٛنٙ أُنًوحاُوٞا٤ٖٗ اُؼوث٤خ، 
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: انفصم األٔل

أنٍاخ انرٍْ انحٍازي انًطثمح  

 عهى عمذانرٍْ انعماري
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رؤ٤ٍَب ػ٠ِ ٓب رولّ كول ْٗ أُشوع اُغيائو١ ٍٝبئَ رؼيى هٝػ اُضوخ ُلٟ اُلائٖ اططِؼ ػ٤ِٜب ثبُزؤ٤ٓ٘بد 

شقظ٤خ ًٔب مًوٗب ٍبثوب ٝ أفوٟ ػ٤٘٤خ، إمٕ طبؽت اُزؤ٤ٖٓ اُؼ٢٘٤ ٣ٌٕٞ ثبإلػبكخ إ٠ُ : ٢ٛٝ ٗٞػبٕ

ؽوٚ ك٢ اُؼٔبٕ اُؼبّ ػ٠ِ ع٤ٔغ أٓٞاٍ ٓل٣٘ٚ ٍِطخ ػ٠ِ ٓبٍ ٓؼ٤ٖ، رٌٔ٘ٚ ٖٓ اُززجغ ك٢ أ١ ٣ل رٌٕٞ ٝ 

ثبُزب٢ُ ٣٘لن ػ٤ِٚ ؽغيا صْ ٣ج٤ؼٚ،ٝ ٣َزٞك٢ ك٣٘ٚ ٖٓ صٔ٘ٚ ثبأل٣ُٞٝخ ػ٠ِ ؿ٤وٙ ٖٓ اُلائ٤ٖ٘ ٝ ٗظْ أُشوع 

اُغيائو١ اُزؤ٤ٓ٘بد اُؼ٤٘٤خ ك٢ اُوبٕٗٞ أُل٢ٗ ٢ٛٝ اُوٖٛ اُو٢ٍٔ ٝاُوٖٛ اُؾ٤بى١ ٝؽوٞم االٓز٤بى ٝ 

. ٣طِن ػ٤ِٜب اُزؤ٤ٓ٘بد اُؼ٤٘٤خ اُزجؼ٤خ، ُٝؼَ أْٛ طٞهح ُٜنٙ اُزؤ٤ٓ٘بد اُوٖٛ اُو٢ٍٔ

ُج٤بٕ ٓلّٜٞ اُوٖٛ الثل ٖٓ رؼو٣لٚ ُـخ صْ اططالؽب كجبَُ٘جخ ُِٔؼ٠٘ اُِـ١ٞ كٔؼ٘بٙ اُضجٞد ٝاُلٝاّ ٣ٝوبٍ 

هٖٛ اُش٢ء أ١ كاّ ٝصجذ ٖٝٓ ٛ٘ب ه٤َ ٛٞ ٓب ٣ٞػغ ٝص٤وخ ُِل٣ٖ، أ١ اُش٢ء اُن١ ٣ؼٖٔ اُل٣ٖ ُؾ٤ٖ 

اٍز٤لبئٚ، ٣ٝوبٍ أ٣ؼب اُوٖٛ ؽجٌ اُش٢ء أل١ ٍجت، ٝكائٔب رورجؾ أُؼب٢ٗ اُِـ٣ٞخ ثبالططالؽ٤خ، ٝػ٠ِ 

ح ألشقبص ٓؼ٤٘٤ٖ ٗض ػ٤ِْٜ أُشوع ك٢ ٗظٞص هب٤ٗٞٗخ ٕاػزجبه إٔ اُوٖٛ اُؼوبه١ ٣ؼٖٔ ؽوٞم ٓؼ٢

 .ٓزلوهخ

 :اُزؼو٣ق اُشوػ٢ ُِوٖٛ

عؼَ ػ٤ٖ ٓزُٔٞخ ٝص٤وخ ثل٣ٖ ٜٓ٘ب ػ٘ل رؼنه ٝكبئٚ، ث٤٘ٔب ٣ؼوكٜب اُؾ٘بثِخ :٣ؼوكٚ ػ٠ِ أٗٚ: أُنٛت اُشبكؼ٢

أُبٍ اُن١ ٣غؼَ ٝص٤وخ ثبُل٣ٖ ٣زٞك٠ ٓ٘ٚ صٔ٘ٚ إٕ رؼنه اٍز٤لبئٚ ٖٓٔ ٛٞ ػ٤ِٚ ُٝلٟ أُب٤ٌُخ ٣ؼوف : ثؤٗٚ

ؽجٌ ٓبٍ ٝ : ثؤٗٚ ثلٍ ٖٓ ُٚ اُج٤غ ٓب ٣جبع أٝ ؿواه ُٝٞ اشزوؽ ك٢ اُؼول ٝص٤وخ ثؾن أٓب األؽ٘بف ك٤ؼوكٞٗٚ

ٝٗش٤و إ٠ُ إٔ اُشو٣ؼخ اإلٍال٤ٓخ هل ػوكذ اُوٖٛ اُؾ٤بى١ كٕٝ .إَٓبًٚ ك٢ ٓوبثَ ؽن ٣ٌٖٔ اٍز٤لبئٚ

 .اُوٖٛ اُو٢ٍٔ ٝٛٞ عبئي ثبٌُزبة ٝاَُ٘خ ٝاإلعٔبع

 :انتعرٌف انفمًٓ نهرٍْ

ؽن ػ٢٘٤ ٣٘شؤ ثٔٞعت ػول ه٢ٍٔ ٛٞ اُوٖٛ ٣ٝزووه : ٣ؼوكٚ اُلو٤ٚ ػجل اُوىام اَُٜ٘ٞه١ ػ٠ِ أٗٚ

ػٔبٗب ُِٞكبء  ثل٣ٖ، ٝٛلا اُؾن اُؼ٢٘٤ ٣زووه ػ٠ِ ػوبه ِٓٔٞى ُِٔل٣ٖ أٝ ٌُل٤َ ػ٢٘٤ ٝثٔٞعجٚ ٣ٌٕٞ 

ُِلائٖ ؽن اٍز٤لبء ك٣٘ٚ ٖٓ صٖٔ ٛلا اُؼوبه ٓزولٓب ك٢ كُي ػ٠ِ اُلائ٤ٖ٘ اُؼبك٤٣ٖ ُِٝلائ٤ٖ٘ أطؾبة اُؾوٞم 

 .اُؼ٤٘٤خ ػ٠ِ ٛلا اُؼوبه أُزؤفو٣ٖ ك٢ أُورجخ ٓززجؼب ٛلا اُؼوبه رؾذ ٣ل ٖٓ اٗزوِذ ُٚ ٤ٌِٓزٚ
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ٝ ػوكٚ  األٍزبم شٞه٢ ث٘ب٢ٍ ػ٠ِ إٔ اُوٖٛ اُن١ ٣٘شؤ ث٘ض اُوبٕٗٞ ٝػبكح ٣زووه ثبُ٘ظو إ٠ُ ٗٞػ٤خ 

اُلائٖ إٓب ألٗٚ ٣َزؾن ؽٔب٣خ  فبطخ ٓضِٔب ٛٞ اُؾبٍ ثبَُ٘جخ ُألشقبص رؾذ اُٞطب٣خ ، ٝإٓب األٓو ٣زؼِن 

 .ثغٔبػخ ػبٓخ ٣ٌٕٞ ٖٓ أُ٘بٍت ٓ٘ؾٜب ٍِطبد أفوٟ

: ٝثبُ٘ظو إ٠ُ اُزشو٣ؼبد األفوٟ كئْٜٗ ٣ؼوكٕٞ اُوٖٛ اُؼوبه١ 

 ػ٠ِ إٔ اُوٖٛ اُؼوبه١ ػول ٣ؼغ ثٔٞعجٚ 3339 ٖٓ اُوواه 101ك٢ أُبكح : ؽ٤ش ػوكٚ اُوبٕٗٞ اُِج٘ب٢ٗ

أُل٣ٖ ػوبهاد ك٢ ٣ل كائ٘ٚ ٣ٝقٍٞ ؽن ؽجٌ اُؼوبه إ٠ُ إٔ ٣لكغ ُٚ ك٣٘ٚ رٔبٓب، ٝإما ُْ ٣لكغ اُل٣ٖ كِٚ اُؾن 

ثٔب ؽوٚ ٗيع ٢ٌِٓ أُل٣ٕٞ ثبُطوم اُوب٤ٗٞٗخ  ٖٝٓ ٛلا اُزؼو٣ق ٣زؼؼ إٔ اُوٖٛ ؽن ػ٢٘٤ رجؼ٢ ٣٘شؤ 

ثٔٞعت ػول ػ٢٘٤ ؿ٤و أٗٚ ُْ ٣ج٤ٖ ؽن اُززجغ ٝاألكؼ٤ِخ ثَ ُِلائٖ ؽن اُؾ٤بىح أ١ ثٔب أٗٚ ٣زلن ٓغ أُل٣ٖ 

. ػ٠ِ ٝػغ اُؼوبه رؾذ ٣لٙ ُٝٚ اُؾن اُؾجٌ

ػ٠ِ أٗٚ اؽزجبً ٓبٍ ك٢ ٣ل اُلائٖ أٝ ٣ل ػلٍ :  ٣ٝ1372ٚ٘ٓؼوكٚ اُوبٕٗٞ أُل٢ٗ األهك٢ٗ ك٢ أُبكح 

ػٔبٗب ُؾن ٣ٌٖٔ اٍز٤لبءٙ ٓ٘ٚ ًِٚ أٝ ثؼؼٚ ثبُزولّ ػ٠ِ ٍبئو اُلائ٤ٖ٘ ٝٛ٘ب أُشوع أشبه إ٠ُ إٔ االُزياّ 

 .فُٞٚ ؽن اُؾجٌ ٝاٍز٤لبء ؽوٚ ثبُزولّ ٝ األ٤ُٝخ

 

 

 

 

 

 

 

. 7- ص –2017/2018ث٢ُِٜٞ كو٣ل، اُ٘ظبّ اُوب٢ٗٞٗ ُِوٖٛ اُؼوبه١ ك٢ اُزشو٣غ اُغيائو١، ٓنًوح ٤َٗ شٜبكح أُبٍزو عبٓؼخ اُغِلخ، 

 –2016ى اُوب٢ٗٞٗ ُؾبئي اُؼوبه ك٢ اُوٖٛ اُزؤ٢٘٤ٓ ، كهاٍخ ٓوبهٗخ ك٢ اُوبٕٗٞ األهك٢ٗ ٝ اُؼواه٢،أٓغل ُِ٘شو ٝاُزٞى٣غ، اُطجؼخ األ٠ُٝ ىػالء شًٞذ اُل٢ٔ٤ُ أُو

 .33-  ص

  .42-ص –2016 عٞإ 13ٓغِخ اُؼِّٞ اُوب٤ٗٞٗخ ٝا٤َُب٤ٍخ اُؼلك 
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ػجبهح ػٖ ػول ثٚ ٣غؼَ اُواٖٛ ٓبال ٓؾجٍٞب ك٢ :  ثؤٗٚ 1321ٝػوكٚ اُوبٕٗٞ أُل٢ٗ اُؼواه٢ ك٢ أُبكح 

٣ل أُورٜٖ أ ٣ل اُؼلٍ ثل٣ٖ ٣ٌٖٔ ُِٔورٜٖ اٍز٤لبءٙ ٓ٘ٚ ًِٚ أٝ ثؼؼٚ ٓولٓب ػ٠ِ اُلائ٤ٖ٘ اُؼبك٤٣ٖ ٝاُلائ٤ٖ٘ 

اُزب٤٤ُٖ ُٚ ك٢ أُورجخ ك٢ أ١ ٣ل ًبٕ ٛلا أُبٍ ٝثبُزب٢ُ أػبف أُشوع اُؼواه٢ ى٣بكح ػ٠ِ ؽن اُؾجٌ 

. ؽن اُزولّ ٝاُززجغ

 ٖٓ اُوبٕٗٞ أُل٢ٗ اَُٞه١ ػ٠ِ أٗٚ ػول ٣ؼغ ثٔٞعجٚ  1055ٝػوكٚ أُشوع اَُٞه١ ك٢ ٗض أُبكح 

ػوبها ك٢ ٣ل كائٖ أٝ ك٢ ٣ل شقض أفو ٣زلن ػ٤ِٚ اُطوكبٕ ٝ ٣ٍٞ ُِلائٖ ؽن ؽجٌ اُؼوبه إ٠ُ إٔ ٣لكغ ُٚ 

. ك٣٘ٚ رٔبٓب ٝ إكا ُْ ٣لكغ ُٚ اُل٣ٖ كِٚ اُؾن ك٢ ٓالؽوخ ٗي ا٤ٌُِٔخ ُٔل٣٘ٚ ثبُطوم اُوب٤ٗٞٗخ

ثؤٗٚ ؽن ػ٢٘٤ ٣زووه ػ٠ِ ػوبه أٝ ػ٠ِ ؽن :  ٓل٢ٗ ٓـوث288٢أٓب أُشوع أُـوث٢ ك٤٘ض ك٢ أُبكح 

ػ٢٘٤ أفو ٣ؼط٤ٚ أُل٣ٖ أٝ أؽل ٖٓ اُـ٤و ٣ؼَٔ ُظبُؾٚ إ٠ُ اُلائٖ أُورٜٖ ُؼٔب اُٞكبء ٝاٍز٤لبء ك٣٘ٚ ٖٓ 

 .صٔ٘ٚ ثبألٍجو٤خ

 ًٔب شٜل ؽنف اٌُض٤و ٖٓ أُٞاك 2006ثبَُ٘جخ ُِٔشوع اُلو٢َٗ كبٗٚ ػوف عِٔخ ٖٓ اإلطالؽبد َُ٘خ 

 .ٝ ػوف ًِٔخ اُوٖٛ ثـ   ٝ ٤ٓي ث٤ٖ اُوٖٛ أُ٘ظت ػ٠ِ ٓ٘وٍٞ ٝ اُوٖٛ أُ٘ظت ػ٠ِ ػوبه

 :ٖٓ عِٔخ اإلطالؽبد اُز٢ هبّ ثٜب ٗنًو ٓب٢ِ٣

ٝاٍز٘ل رؼ٤ٜٔٔب . هجَ اإلطالػ ، ًبٕ ؽن االؽزلبظ ٓ٘ظٞص ػ٤ِٚ كوؾ ك٢ أؽٌبّ ٓؾلكح: ؽن االؽزلبظ

 .إ٠ُ ٓب ٝهاء االكزواػبد اُوب٤ٗٞٗخ كوؾ ػ٠ِ اَُٞاثن اُوؼبئ٤خ

٣ٌٖٔ ٓٔبهٍخ ؽن االؽزلبظ :  ٖٓ اٌُزبة اُواثغ ٖٓ اُوبٕٗٞ أُل٢ٗ ٝاُل١ ٣٘ض ػ٠ِ أ2286ٚٗ: أُبكح

 .اُشقض اُن١ ٍِْ ُٚ اُش٢ء ؽز٠ ٍلاك ٓطبُجزٚ ػ٠ِ اُش٢ء

 .ٖٓ ٗزغذ ػ٘ٚ ٓطبُجخ ؿ٤و ٓلكٞػخ ٖٓ اُؼول ٓٔب ٣ِيٓٚ ر٤َِٜٔب

 .اُشقض اُن١ ٗشؤد ٓطبُجزٚ ؿ٤و أَُلكح ثٔ٘بٍجخ ؽ٤بىح اُش٢ء

 ".٣ُلول ؽن االؽزلبظ ٖٓ فالٍ اُزظل٤خ اُطٞػ٤خ

ٛنا اُ٘ٞع ٖٓ اُوٖٛ اُؼوبه١ ٣ؼٖٔ ع٤ٔغ اُل٣ٕٞ أَُزوج٤ِخ ، أٝ . ٣زؼِن اُؾظو ثبُوٖٛ اُؼوبه١ اُشبَٓ

 .اُل٣ٕٞ اُؾب٤ُخ ٝأَُزوج٤ِخ أ٣ب ًبٕ ٍججٜب
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 :أٖٓ ٓغ ٗيع ا٤ٌُِٔخ رْ رو٤َٔٚ إ٠ُ ه٤َٖٔ.  ٓل2071ٕ. هجَ اإلطالػ ، ًبٕ اُزؼٜل ٝكوب ُِلٖ

 .اُزؼٜل ػ٠ِ األصبس •

 .ٓؼبك ػل اُزواة •

ٖٓ ا٥ٕ كظبػلا ، ٣غت ؽغي ٓظطِؼ اُوٖٛ ُِٔظبُؼ اُؼٔب٤ٗخ ػ٠ِ األصبس أًُِٔٞ ث٤٘ٔب ٣ش٤و 

ف ثؤٜٗب . ُْ ٣ؼل اُزؼٜل ػوًلا ؽو٤و٤ًب ٓظطِؼ اُوٖٛ إ٠ُ أُظبُؼ اُؼٔب٤ٗخ ػ٠ِ األصبس ؿ٤و أًُِٔٞ ُٝرؼوَّ

االرلبه٤خ اُز٢ ٣ٔ٘ؼ أُبٗؼ ثٔٞعجٜب اُلائٖ اُؾن ك٢ إٔ ٣ُلكغ ػٖ ؽو٣ن األكؼ٤ِخ ُِلائ٤ٖ٘ ا٥فو٣ٖ ػ٠ِ 

ُنُي ٣ٌٕٞ اُزؼٜل  أُٔزٌِبد أُ٘وُٞخ أٝ ٓغٔٞػخ ٖٓ أُٔزٌِبد اُشقظ٤خ أٍُِٔٞخ، اُؾب٤ُخ أٝ أَُزوج٤ِخ

ٓضب٤ًُب ؽز٠ ًزبثخ اٌُزبثخ اُز٢ رؾز١ٞ ػ٠ِ رؼ٤٤ٖ اُل٣ٖ أُؼٕٔٞ، ٤ًٔٝخ اُجؼبئغ أُٔ٘ٞؽخ ثبإلػبكخ إ٠ُ 

 ر٘ض ػ٠ِ إٔ ٗلبم 2337أُبكح . ٝٓغ مُي ، كئٕ اُزؼٜل ٓغ ٗيع ا٤ٌُِٔخ ال ٣قزل٢ أٗٞاػٜب أٝ ؽج٤ؼزٜب

 .ٓلؼٍٞ ؽوف صبُش هل ٣٘غْ إٓب ػٖ ٗيع ٤ٌِٓخ اُلائٖ أٝ ؽوف صبُش ، أٝ ػٖ إعواء كػب٣خ ك٢ ٍغَ

٣شزوؽ إٔ ٣ٌٕٞ اُزؼٜل  ٓغ مُي ، ٣ؾظو ٤ٓضبم اُؼُٔٞخ ك٢ ٓ٘بؽن ٓؼ٤٘خ اُزطٞهاد اُغل٣لح ك٢ اُؼٔبٗبد

رو٤ِل٣ًب أٝ هؼبئ٤ًب ٝإٔ ٣ٌٕٞ ، ًؼٔبٕ الُزياّ ، ٓٔزٌِبد شقظ٤خ ؿ٤و ٍِٓٔٞخ أٝ ٓغٔٞػخ ٖٓ أُٔزٌِبد 

 .اُشقظ٤خ ؿ٤و أٍُِٔٞخ ، ؽبػوح أٝ َٓزوج٤ِخ

 ، ث٘بء ػ٠ِ اُجطالٕ ، ًزبثخ رؾلك أُطبُجبد أُؼٔٞٗخ 2356رشزوؽ أُبكح . اُلٍزٞه ٝإٗلبم اُوٖٛ

ٛنا اُؼٔبٕ ُٚ رؤص٤و ػئ٤َ ػ٠ِ ًَ ٖٓ اُل٣ٕٞ . ُْ رؼل ٛ٘بى ؽبعخ إ٠ُ ٗيع ا٤ٌُِٔخ. ٝأُؼٔٞٗخ

. أَُزوج٤ِخ ٝ اُؾب٤ُخ

 

 

 

 ٢ٛ2388 عِٔخ اإلطالؽبد اُز٢ أؽلصٜب أُشوع اُلو٢َٗ ك٤ٔب ٣زؼِن ثبُزؤ٤ٓ٘بد ٝ هل أؽبُذ ك٤ٚ أُبكح 

: اُٞاهكح ػٖٔ أؽٌبّ اُوٖٛ اُو٢ٍٔ ٝاُز٢ ٗظذ طواؽخ ػ٠ِ أ2413ٕٓل٢ٗ كو٢َٗ ػ٠ِ أؽٌبّ أُبكح 
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Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par 

ceux qui ont la capacité .d’aliéner les immeubles qu’ils y soumettent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriel Marty, Pierre Raynaud. Droit civil 

Les suretés la publicité foncière. Tome 3 1evolume.2éd 1971.Sirey.Paris. P98 
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 ٓل٢ٗ ٓظو١ ػ٠ِ أٗٚ ػول ٣ِزيّ ثٚ شقض ػٔبٕ ُل٣ٖ 1096: ػوكٜب أُشوع أُظو١ اٍز٘بكا ُِٔبكح.

ػ٤ِٚ أٝ ػ٠ِ ؿ٤وٙ إٔ ٣َِْ إ٠ُ اُلائٖ أٝ إ٠ُ أع٘ج٢ ٣ؼ٤٘ٚ أُزؼبهلإ ، ش٤ئب ٣ورت ػ٤ِٚ اُوٖٛ ؽوب ػ٤٘٤ب 

٣قُٞٚ ؽن ؽجٌ اُش٢ء  ُؾ٤ٖ اٍز٤لبء اُل٣ٖ ٝ إٔ ٣زولّ ػ٠ِ اُلائ٤ٖ٘ اُؼبك٤٣ٖ ٝاُزب٤٤ُٖ ُٚ ك٢ أُورجخ ٝك٢ 

ٝٛٞ ٗلٌ رؼو٣ق  اُن١ عبء ثٚ أُشوع اُغيائو١ ٖٓ . اهزؼبء ؽوٚ  ٖٓ صٖٔ ٛلا اُش٢ء ك٢ أ١ ٣ل رٌٕٞ

  ٝأُزؼٖٔ اُوبٕٗٞ 75/58 أُؼلٍ ٝأُزْٔ ألٓو 07/05 ٓل٢ٗ عيائو١ ٖٓ األٓو 948فالٍ أُبكح 

ػول ٣ِزيّ ثٔوزؼبٙ أُل٣ٖ ػٔبٗب ُل٣٘ٚ أٝ ك٣ٖ ؿ٤وٙ إٔ ٣َِْ إ٠ُ  اُلائٖ  أٝ إ٠ُ أع٘ج٢ : أُل٢ٗ ػ٠ِ أٗٚ

٣ؼ٤٘ٚ أُزؼبهلإ ش٤ئب ٣ورت ػ٤ِٚ ُِلائٖ ؽوب ػ٤٘٤ب ٣قُٞٚ ؽجٌ اُش٢ء إ٠ُ إٔ ٣َزٞك٢  اُل٣ٖ ٝإ٠ُ إٔ ٣زولّ 

اُلائ٤ٖ٘ اُؼبك٤٣ٖ ٝاُلائ٤ٖ٘ اُزب٤٤ُٖ ُٚ ك٢ أُورجخ ك٢ إٔ ٣زوبػ٠ ؽوٚ ٖٓ صٖٔ ٛلا اُش٢ء ك٢ أ١ ٣ل 

. ٝػ٤ِٚ َٗزشق أٗٚ أػط٠ ُِلائٖ ؽن اُؾجٌ ٝؽن اُززجغ ٝاُزولّ ٗبٛغب ثلُي ٜٓ٘ظ أُشوع أُظو٣.١ٌٕٞ

ٝ اُؾبٍ ٣وزؼ٢ ٓ٘ب ٝثؼل ٓب هأ٣٘ب ا٥هاء أُقزِلخ ك٢ إػطبء رؼو٣ق ٝاك٢ ُِوٖٛ ٝٗظوا ُزشبثٚ  ػول 

اُوٖٛ اُؼوبه١ ٓغ ؿ٤وٙ ٖٓ اُزؤ٤ٓ٘بد اُؼ٤٘٤خ األفوٟ ٣َزؾَٖ ٓوبهٗزٚ ثٜب ٝرؾل٣ل أٝعٚ اُزشبثٚ 

ٝاالفزالف ث٤ٜ٘ٔب فبطخ ٓب رؼِن ثبُوٖٛ اُو٢ٍٔ، ؽن اُزقظ٤ض، االٓز٤بى اُؼوبه١ ٣ٝؤر٢ ث٤بٜٗب 

: ًب٥ر٢

ك٘غل إٔ ًالٛٔب ٣زؼٖٔ ؽن ػ٢٘٤ أ١ ٍِطخ ٓجبشو ػ٠ِ ٓبٍ :  أٔال انرٍْ انعماري يع  انرٍْ انرسًً

ٓؼ٤ٖ ك٤٘لل هجَ اٌُبكخ ًَ ٖٓ اُوٖٛ اُؼوبه١ ٝاُوٖٛ اُو٢ٍٔ ٣قٍٞ اُلائٖ أُورٜٖ ك٢ إٔ ٣٘لل ػ٠ِ اُؼ٤ٖ 

. أُوٛٞٗخ َٓزؼٔال ثلُي ؽن اُزولّ ٝاُززجغ

. ٓؾَ ًَ ٖٓ اُوٖٛ اُؼوبه١ ٝاُوٖٛ اُو٢ٍٔ ٛٞ ػوبه

. ٣شزوؽ الٗؼوبكٛٔب اُو٤ٍٔخ ٝرقِق ٛلا اُشوؽ ٣غؼَ ٖٓ اُؼول ثبؽَ ثطالٗب ٓطِوب

 966 ثبَُ٘جخ ألؽٌبّ اُوٖٛ اُو٢ٍٔ ٝأُبكح ٣904/1زٞهق ٗلبك ًَ ٜٓ٘ٔب ػ٠ِ اُو٤ل ٝكُي ؽَت أُبكح 

. ثبَُ٘جخ ألؽٌبّ اُوٖٛ اُؼوبه١ ٝكن اُزشو٣غ أُل٢ٗ اُغيائو١

 

 

 .26، 25، ص 2012/2013ٓ٘ظٞه١ ٓؾٔل ُؼو٢ٍٝ، ٗظبّ اُوٖٛ اُؾ٤بى١ ك٢ اُوبٕٗٞ أُل٢ٗ اُغيائو١، ٓنًوح ٓبعَز٤و، عبٓؼخ اُغيائو، 

 .19ث٢ُِٜٞ كو٣ل، أُوعغ اَُبثن، ص 

 .660اَُٜ٘ٞه١، ا٤ٍُٞؾ ك٢ شوػ اُوبٕٗٞ أُل٢ٗ، اُزؤ٤ٓ٘بد اُشقظ٤خ ٝاُؼ٤٘٤خ، اُغيء اُؼبشو،ث٤وٝد، ُج٘بٕ، ص 
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: ٣ٝقزِق ًَ ٜٓ٘ٔب ك٤ٔب ٢ِ٣

 ٓل٢ٗ عيائو١ كئٕ 883إٔ ػول اُوٖٛ اُؼوبه١ ٓظلهٙ اُؼول، أٓب اُوٖٛ اُو٢ٍٔ ٝ ثؾَت أُبكح 

. ٓظلهٙ إٓب اُؼول، أٝ ؽٌْ هؼبئ٢، أٝ ثٔوزؼ٠ اُوبٕٗٞ

 .اُوٖٛ اُؼوبه١ ٣قٍٞ طبؽجٚ ؽن اُؾجٌ ث٤٘ٔب اُوٖٛ اُو٢ٍٔ كال ٣قُٞٚ ٛلا اُؾن

ك٢ اُوٖٛ اُؼوبه١ اُؼول ِٓيّ ُغبٗج٤ٖ ثؾ٤ش ػ٠ِ اُواٖٛ ر٤َِْ اُش٢ء أُوٕٛٞ ك٢ ٓوبثَ إٔ ٣ؾبكع ػ٤ِٚ 

اُلائٖ أُورٜٖ ٣ٝل٣وٙ ٣َٝزـِٚ ػ٠ِ ػٌٌ اُوٖٛ اُو٢ٍٔ كئٕ اُؼول ِٓيّ ُغبٗت ٝاؽل ٝٛٞ أُل٣ٖ ٣ٝجو٠ 

 .ك٢ ؽ٤بىح أُورٜٖ

 يٍ انمإٌَ انًذًَ 947 إنى 937ثاٍَا عمذ انرٍْ انعماري يمارَح يع حك انتخصٍص يٕاد يٍ 

: انجسائري

٣شزوًبٕ ك٢ إٔ ًالٛٔب ٣٘ظت ػ٠ِ ػوبه، ؽن ػ٢٘٤ رجؼ٢ ال٣وجَ اُزغيئخ، ٝإ٠ُ أؽٌبّ اُو٤ل، رغل٣لٙ 

رَو١ : ..... ٓل٢ٗ عيائو١ ٝاُقبطخ ثؤؽٌبّ اُوٖٛ اُؼوبه١ ٝاُز٢ ر٘ض ػ٠ِ ٓب966٢ِ٣ٝشطجٚ ٓٞاك 

 ٝاُقبطخ ثؤؽٌبّ ؽن 947ػ٠ِ ٛلا اُو٤ل األؽٌبّ اُقبطخ ثو٤ل اُوٖٛ اُو٢ٍٔ ًٔب ٗظذ أُبكح 

اُزقظ٤ض ٖٓ ٗلٌ اُوبٕٗٞ ػ٠ِ أٗٚ ٣َو١ ؽن اُزقظ٤ض ػ٠ِ ٓب ٣َو١ ػ٠ِ اُوٖٛ اُو٢ٍٔ ٖٓ أؽٌبّ 

....... فبطخ ٓب ٣زؼِن ثبُو٤ل ٝرغل٣لٙ ٝشطجٚ

. ٣قٍٞ ًَ ٖٓ اُوٖٛ اُؼوبه١ ٝؽن اُزقظ٤ض طبؽجٚ ٤ٓير٢ اُزولّ ٝرزجغ اُوبه ك٢ ٣ل رٌٕٞ

: ٣ٝقزِلبٕ ك٢ ٗوبؽ أثوىٛب

إٔ اُوٖٛ اُؼوبه١ ٓظلهٙ اُؼول أٓب ؽن اُزقظ٤ض ٓظلهٙ ؽٌْ هؼبئ٢ ٝاعت اُز٘ل٤ن ػ٠ِ أُل٣ٖ ًٔب 

. أٍِل٘ب اُنًو

: ثانثا انرٍْ انعماري يمارَح يع االيتٍاز انعماري

إٕ االٓز٤بى اُؼوبه١ ٛٞ أ٣ُٞٝخ ٣ووهٛب اُوبٕٗٞ ُل٣ٖ ٓؼ٤ٖ ٓواػبح ٓ٘ٚ ُظلزٚ ٝال ٣ٌٕٞ إال ثٔوزؼ٠ ٗض 

:  ٓل٢ٗ عيائو١ 984 ٓل٢ٗ عيائو١، ٝٛٔب ٗٞػبٕ ثؾَت أُبكح 982هب٢ٗٞٗ ؽَت ٓب رؼٔ٘زٚ أُبكح 

ؽوٞم االٓز٤بى اُؼبٓخ ٝروك ػ٠ِ ع٤ٔغ أٓٞاٍ أُل٣ٖ ٖٓ ٓ٘وٍٞ ٝػوبه، ٝؽوٞم االٓز٤بى اُقبطخ كزٌٕٞ 
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 ٓل٢ٗ عيائو١، أٓب االٓز٤بى اُن١ ٣وغ ػ٠ِ ػوبه 993، 991: ٓوظٞهح ػ٠ِ ٓ٘وٍٞ أٝ ػوبه ٓؼ٤ٖ ٓٞاك

.  ٖٓ ٗلٌ اُوب1003ٕٞٗ إ٠ُ 999ك٘ظٔٚ أُشوع ك٢ أُٞاك ٖٓ 

أُجبُؾ أَُزؾوخ ......... ٢٘ٓ عيائو١ ٝاُز٢ ؽلكد االٓز٤بى ٖٓ فالٍ ٓؼٕٔٞ أُبكح 1000ر٘ض أُبكح 

 .ُِٔوب٤ُٖٝ ٝأُٜ٘ل٤ٍٖ أُؼٔبه٤٣ٖ اُل٣ٖ ػٜل إ٤ُْٜ ثزش٤٤ل أث٤٘خ ٝٓ٘شبد أفوٟ ك٢ إػبكح رش٤٤لٛب

 ٝرو٤ٜٓٔب ٝط٤بٗزٜب ٣ٌٕٞ ُٜب آز٤بى ػ٠ِ ٛلٙ أُ٘شبد ٝٛٞ أُوظٞك ٓوبهٗزٚ ٓغ اُوٖٛ اُؼوبه١ ك٢

: ٗوبؽ أٜٛٔب

ًالٛٔب ؽن ػ٢٘٤ رجؼ٢ ٝال ٣وجَ اُزغيئخ 

 ٓل٢ٗ 978ًالٛٔب رَو١ ػ٤ِٚ األؽٌبّ اُقبطخ ثٜالى اُش٢ء أٝ رؼ٤جٚ أٝ رزِلٚ ؽ٤ش ر٘ض أُبكح 

عيائو١ ٝاُز٢ ٓلبكٛب إٔ أؽٌبّ اُوٖٛ  اُو٢ٍٔ رَو١ ػ٠ِ االٓز٤بى ك٤ٔب ٣زؼِن ٛالى اُش٢ء ٝرِلٚ 

 900 ٝ 899 ٓل٢ٗ عيائو١ ػ٠ِ أٗٚ رَو١ ػ٠ِ اُوٖٛ اُؾ٤بى١  أؽٌبّ أُبكر٤ٖ 954/2ٝروبثِٜب أُبكح 

ٝأُزؼِوخ ثٜالى اُش٢ء أُوٕٛٞ هٛ٘ب ه٤ٍٔب أٝ رِلٚ 

أؽٌبّ االٗوؼبء اُقبطخ ثبُوٖٛ اُو٢ٍٔ ٝاُوٖٛ اُؾ٤بى١ ٢ٛ ٗلَٜب أُطجوخ ػ٠ِ االٓز٤بى اُؼوبه١ ؽجوب 

 . ٓل٢ٗ عيائو١ ٓب ُْ ٣ٞعل ٗض ٣قبُق كُي988ُ٘ض أُبكح 
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: ؿ٤و أٜٗٔب ٣قزِلبٕ ك٢ ثؼغ اُقظبئض ٗؾلكٛب ًبُزب٢ُ

إٕ اُوٖٛ اُؼوبه١ ٓظلهٙ اُؼول ٣زْ ث٤ٖ اُطوك٤ٖ أٝ أُزؼبهلإ أُل٣ٖ اُواٖٛ ٝاُلائٖ أُورٜٖ ك٢ ؽ٤ٖ إٔ 

. االٓز٤بى اُؼوبه١ كٔظلهٙ ٗض هب٢ٗٞٗ

اُوٖٛ اُؼوبه١ ٣ؼط٢ االػزجبه ُشقض اُلائٖ ث٤٘ٔب االٓز٤بى ك٢ٜ أ٣ُٞٝخ رؼط٠ ُِل٣ٕٞ ك٢ ؽل مارٜب ثـغ 

. اُ٘ظو ػٖ كائ٤ٜ٘ب ٓٔب ٣غؼِٜب رزولّ ػ٠ِ ٍبئو اُل٣ٕٞ

اُوٖٛ اُؼوبه١ فٍٞ طبؽجٚ ؽن اُؾجٌ ُٝٚ ٤ٓير٢ اُزولّ ٝاُززجغ ثقالف االٓز٤بى ثبػزجبهٙ ؽن ػ٢٘٤ 

٣ؼط٢ طبؽجٚ ؽن اُزولّ كوؾ ٝال ٣ٔ٘ؾٚ ؽن اُززجغ إكا رؼِن األٓو ثؾوٞم االٓز٤بى اُؼبٓخ ًٔب ٝهك ك٢ ٗض 

.  ٓل٢ٗ عيائو986/3١أُبكح 

ك٤ٔب ٣زؼِن ثشوؽ اُو٤ل كٜٞ ػوٝه١ ُ٘لبك اُؼول ث٤٘ٔب االٓز٤بى ٣لوم ث٤ٖ ٗٞػ٤ٖ ٛ٘بى ؽوٞم آز٤بى ػوبه٣خ 

. فبػؼخ ُِشٜو ٝأفو ٓؼلبح ٖٓ اُو٤ل ٢ٛٝ ٢ٛ ؽوٞم االٓز٤بى اُؼبٓ٘خ أَُزؾوخ ُِقي٣٘خ اُؼبٓخ

ثبَُ٘جخ ٤ُٔيح اُزولّ كئٕ ربه٣ـ اُو٤ل ٛٞ اُن١ ٣ؾلك ٓورجخ اُلائٖ ك٢ اُوٖٛ اُؼوبه١ ث٤٘ٔب ك٢ االٓز٤بى كئٕ 

اُ٘ض اُوب٢ٗٞٗ ٛٞ اُن١ ٣ؾلك كُي ثبُ٘ظو إ٠ُ طلخ اُل٣ٖ ٝك٢ ؽبٍ رياؽْ ؽوٞم االٓز٤بى ك٢ ٓورجخ ٝاؽلح 

ٓورجخ االٓز٤بى ٣ؾلكٛب اُوبٕٗٞ كئما :  ٓل٢ٗ عيائو983١رَزٞك٠ ػٖ ؽو٣ن اُزولّ ًٔب أشبهد إ٤ُٚ أُبكح 

ُْ ٣ٞعل ٗض فبص ٣ؼ٤ٖ ٓورجخ االٓز٤بى ٣ؤر٢ ٛلا االٓز٤بى ثؼل االٓز٤بىاد أُ٘ظٞص ػٜ٘ب ك٢ ٛلا اُجبة، 

ٝ إكا ًبٗذ اُؾوٞم أُٔزبىح ك٢ ٓورجخ ٝاؽلح، كئٜٗب رَزٞك٠ ػٖ ؽو٣ن اُزَبثن ٓب ُْ ٣ٞعل ٗض هب٢ٗٞٗ 

. ٣وؼ٢ ثـ٤و كُي

ٝثبُزب٢ُ ثبُ٘ظو إ٠ُ األٍجو٤خ ٝٓؼ٘بٙ إكا رياؽْ كائٖ ثوٖٛ ػوبه١ ٓغ كائٖ ُٚ آز٤بى ػوبه١ ػبّ كئٕ ٣زولّ 

 إ٠ُ ربه٣ـ اُو٤ل ٝٛ٘ب كائٔب اُوعٞع إ٠ُ اُؼبّ ػ٠ِ كائٖ أُورٜٖ ثوٖٛ ػوبه١ كٕٝ اُ٘ظو االٓز٤بىطبؽت 

  ث٤٘ٔب كائٖ ٓورٜٖ هٖٛ ػوبه١ ٓغ كائٖ طبؽت آز٤بى ػوبه١ فبصاُنًو اَُبُلخ 986/3ٗض أُبكح 

   

 380، ص2001ٓؾٔل ؽ٤َٖ ٓ٘ظٞه، اُ٘ظو٣خ اُؼبٓخ ُالئزٔبٕ، كاه اُغبٓؼخ اُغل٣لح ُِ٘شو، اٌَُ٘له٣خ، 

 .22ث٢ُِٜٞ كو٣ل، أُوعغ اَُبثن، ص 
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 ٗض ٝص أُٞاك اُوب٤ٗٞٗخ إ٠ُ رٌٕٞ ػ٠ِ أٍبً ٓورجزٚ ٖٓ ربه٣ـ اُو٤ل ٝكائٔب ثبُوعٞع األٍجو٤خكٜ٘ب 

  ٓل٢ٗ عيائو1001١، 1000، 999

إٕ اُوٖٛ اُؼوبه١ ػجبهح ػٖ ػول  ٝاُل١ ٣ؼزجو ٓظلها ُٚ ًِٝٔخ اُوٖٛ رؾَٔ ك٢ ؽ٤برٜب صالس ٓؼبٕ 

٢ٛٝ أٗٚ ػول ثؾل 

 ُٜب عٞٛو٣خ ٗزؼوعمارٚ، اٗٚ ػول رؤ٤ٖٓ ػ٢٘٤، ٣ٝؼ٢٘ أ٣ؼب اُش٢ء أُوٕٛٞ ٝثبُزب٢ُ ٣ز٤ٔي ثقظبئض 

: ًبُزب٢ُ

 ٣ؼط٢ اُوٖٛ ُِلائٖ ؽوب ػ٤٘٤ب ػ٠ِ أُبٍ أُوٕٛٞ ٣قُٞٚ ؽن اُززجغ ٝؽن األكؼ٤ِخ :نرٍْ حك عًٍُا

كجٔوزؼ٠ ؽن اُززجغ ٣َزط٤غ اُلائٖ إٔ ٣٘لل ؽوٚ ػ٠ِ أُبٍ أُوٕٛٞ ك٢ أ١ ٣ل أ١ شقض ر٘زوَ إ٤ُٚ ٤ٌِٓخ 

. ٛلا أُبٍ

ٝثٔوزؼ٠ ؽن األكؼ٤ِخ ٣َزط٤غ اُلائٖ إٔ ٣َزٞك٢ ك٣٘ٚ ٖٓ صٖٔ اُش٢ء أُوٕٛٞ هجَ ؿ٤وٙ ٖٓ اُلائ٤ٖ٘ 

اُؼبك٤٣ٖ ٝاُزب٤٤ُٖ ُٚ ك٢ أُورجخ ٝإما  ٝهك اُوٖٛ ػ٠ِ ػوبه ٝعت اإلػالٕ ػ٘ٚ ثو٤لٙ ك٢ اَُغَ اُؼوبه١ 

. ٢ٌُ ٣ٌٕٞ ٗبكلا ث٤ٖ أُزؼبهل٣ٖ ِٝٓيٓب ُِـ٤و

اُوٖٛ ؽن ربثغ ُِل٣ٖ أُؼٕٔٞ، ٣ٝلٝه ٓؼٚ ك٢ ٝعٞكٙ ٝػلٓٚ ٣ٝزؤصو ثظؾزٚ ٝثطالٗٚ : نرٍْ حك تثعًا

كئما ًبٕ اُل٣ٖ طؾ٤ؾب، كبُوٖٛ ٣ٌٕٞ طؾ٤ؾب ٝ إكا ًبٕ اُل٣ٖ ثبؽال أٝ هبثال ُإلثطبٍ، ٝهغ اُوٖٛ ثبؽال 

أٝ هبثال ُإلثطبٍ 

ٝإما اٗزوَ اُل٣ٖ إ٠ُ فِق اُؼبّ أٝ اُقبص اٗزوَ اُوٖٛ ٓؼٚ ٝإما ًبٕ اُل٣ٖ ٓووٝٗب ثؤعَ أٝ ٓؼِن ػ٠ِ 

. شوؽ ٣ٌٕٞ اُوٖٛ ٓووٝٗب ثناد ا٥عبٍ ٝٓؼِوب ػ٠ِ ماد اُشوؽ 

٣ٝؤفن اُوٖٛ كائٔب طلخ اُل٣ٖ أُؼٕٔٞ ثٚ كئما ًبٕ اُل٣ٖ رغبه٣ب اػزجو اُوٖٛ رغبه٣ب ٍٞاء ًبٕ اُواٖٛ 

. ربعوا أّ ؿ٤و ربعو أٓب إما ًبٕ اُل٣ٖ ٓل٤ٗب كبُوٖٛ ٣ٌٕٞ ٓل٤ٗب 

ٝإما اٗوغ اُل٣ٖ ثبُٞكبء أٝ ثـ٤وٙ ٖٓ أٍجبة االٗوؼبء ٣٘وؼ٢ اُوٖٛ ثبُزجؼ٤خ ؿ٤و إٔ أُشوع هل فوط 

 287ػ٠ِ ٛنا اُلظَ ػ٘لٓب ٍٔؼ ثبٗلظبٍ اُوٖٛ ػٖ اُل٣ٖ أُؼٕٔٞ ثٚ ك٢ ؽبُخ اُزغل٣ل ًٔب رج٤ٖ أُبكح 
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 ٖٓ اُوبٕٗٞ أُل٢ٗ اُغيائو١ ؽ٤ش ر٘ض أُبكح ػ٠ِ أٗٚ ٣زغلك االُزياّ ثزـ٤٤و اُل٣ٖ إما ارلن ؽوكبٕ 1ف

. ػ٠ِ اٍزجلاٍ االُزياّ األط٢ِ ثبُزياّ عل٣ل ٣قزِق ػ٘ٚ ك٢ ٓؾِٚ أٝ ٓظلهٙ

ٝٓغ مُي ٗالؽع إٔ اُزؤ٤ٓ٘بد اُؼ٤٘٤خ اُز٢ ًبٗذ ػبٓ٘خ أُٞعت األط٢ِ ال ر٘وؼ٢ ثَ ر٘زوَ إ٠ُ ٓٞعت 

اُغو٣ل إما ارلن ػ٠ِ مُي أُزؼبهلإ ٝ رظٜو كبئلح ٛنا االٗزوبٍ ك٢ رؾل٣ل هرجخ اُل٣ٖ اُغل٣ل ثبَُ٘جخ ُجو٤خ 

اُل٣ٕٞ أُؼٔٞٗخ ثؾوٞم ػ٤٘٤خ أفوٟ ػ٠ِ ٗلٌ اُؼ٤ٖ إم أٗٚ ٣ج٠٘ ػ٠ِ ارلبم ػ٠ِ اإلُؾبم اُوٖٛ 

ثبُٔٞعت اُغل٣ل كظِٚ ك٢ أُٞعت اُول٣ْ ٝٗوِٚ ثورجخ األ٠ُٝ إ٠ُ أُٞعت اُغل٣ل ٤ٌُٝ إٗشبء هٖٛ عل٣ل 

. ُؼٔبٕ اُل٣ٖ اُغل٣ل

: انرٍْ حك ال ٌمثم انتجسئح

ٝٛنٙ اُوبػلح ًبٗذ ٓؼوٝكخ ك٢ .إٕ اُوبػلح ػلّ اُزغيئخ ٢ٛ ٖٓ اُوٞاػل اُوئ٤َ٤خ ك٢ ًبكخ اُزؤ٤ٓ٘بد اُؼ٤٘٤خ 

كوٚ اإلٍال٢ٓ ٣ٝوظل ثبٕ اُوٖٛ ؽن ال ٣وجَ  اُزغيئخ إٔ اُوٖٛ ثؤعيائٚ ٣ؼٖٔ ًَ اُل٣ٖ ًَٝ عيء ك٤ٚ 

ٝػٔال ثٔجلأ ػلّ هبث٤ِخ اُوٖٛ . ٖٓ اُوبٕٗٞ أُل٢ٗ اُغيائو١ 893ٝمُي ث٘بءا ُٔب عبء ك٢ ٗض أُبكح 

. ُِزغيئخ ال ٣ؾن ُِٔل٣ٕٞ إٔ ٣َزوك أُبٍ أُوٕٛٞ هجَ اُٞكبء ثٌبَٓ اُل٣ٖ

: ُٝإلشبهح كوؾ ٗوًي ػ٠ِ ٗوطز٤ٖ

ٛٞ إٔ ًَ عيء ٖٓ اُؼوبهاد ٣ؼٖٔ اُل٣ٖ ثؤًِٔٚ كئما ًبٗذ : ػلّ اُزغيئخ ثبَُ٘جخ ُِؼوبه أُوٕٛٞ*-* 

ػلح ػوبهاد ٓوٛٞٗخ، كٌَ ػوبه ٜٓ٘ب ٣ؼزجو ػٔبٗب ٌَُ ك٣ٖ، ٣ٝؾن ُِلائٖ أُورٜٖ إٔ ٣جبشو ؽوٚ ػ٠ِ أ١ 

ٜٓ٘ب، ُٝٚ إٔ ٣ززجغ ٓب ٣ج٤ؼٚ اُواٖٛ ٖٓ ٛلٙ اُؼوبهاد ٤ُ٘لل ػ٠ِ اُؼوبه أُج٤غ ثٌَ اُل٣ٖ ك٢ ٣ل ؽبئيٙ ٝال 

٣ٌٖٔ ُِؾبئي إعجبه اُلائٖ أُورٜٖ ػ٠ِ هجٍٞ عيء ٖٓ ؽوٚ ٣ؼبكٍ ه٤ٔخ اُؼوبه ثبَُ٘جخ ُٔغٔٞع اُؼوبهاد 

 .أُوٛٞٗخ

 

اُ٘ظو٣خ اُؼبٓخ ُالئزٔبٕ،طٞه االئزٔبٕ، ٝػٔبٗبرٚ، ٝاٍُٞبئَ اُزو٤ِل٣خ ٝاُؾل٣ضخ، ُؾٔب٣زٚ، اٌُلبُخ اُوٖٛ اُو٢ٍٔ، ؽن االفزظبص، اُوٖٛ .ٓؾٔل ؽ٤َٖ ٓ٘ظٞه.ك

. 379- ص  -2001اُؾ٤بى١، ؽوٞم االٓز٤بى، كاه اُغبٓؼخ اُغل٣لح ُِ٘شو

-.41-عالء شوكت الدلٌمً المرجع السابق ص   

  والمتضمن القانون المدن75/58ً المعدل والمتمم ألمر 2007 ماي 13 المؤرخ فً 07/05األمر
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أ١ إٔ ًَ عيء ٖٓ اُل٣ٖ ٓؼٕٔٞ ثٌَ اُوٖٛ، ٝثؤٕ ًَ عيء : ػلّ اُزغيئخ ثبَُ٘جخ ُِل٣ٖ أُؼٕٔٞ*-* 

 .ٖٓ اُوٖٛ ػبٓ٘ب ٌَُ اُل٣ٖ

  ٓل٢ٗ أهك٢ٗ ٗظذ ػ٠ِ إٔ اُوٖٛ ال ٣زغيأ، ًَٝ عيء ٖٓ اُؼوبه1333ك٢ ٛلا ا٤َُبم ٗغل إٔ أُبكح 

  ٓل1294٢ٗٝر٘ض أُبكح .  أُوٕٛٞ ػبٖٓ ٌَُ اُل٣ٖ، ًَٝ عيء ٖٓ اُل٣ٖ ٓؼٕٔٞ ثبُؼوبه أُوٕٛٞ

 ػواه٢ ثؤٕ ًَ عيء ٖٓ اُؼوبه أٝ اُؼوبهاد أُوٛٞٗخ ػبٖٓ ٌَُ اُل٣ٖ ًَٝ عيء ٖٓ اُل٣ٖ ٓؼٕٔٞ 

. ثبُؼوبه أٝ اُؼوبهاد أُوٛٞٗخ ًِٜب

:عقد معاوضة  

فالطرفان ٌستفٌد منه بمقابل بحٌث أن المدٌن ٌستفٌد من أجل الوفاء بما علٌه فً مقابل أن المرتهن 

 ٌكتسب ضمانا لحاله فً ذمة المدٌن نشوء حق عٌنً عقاري فحق الدابن ٌرد على العقار المرهون

سبق إلى أن الرهن حق اتفاقً فهو ال ٌتقرر بنص قانونً وال بحكم قضابً بل باتفاق بٌن الراهن و 

.المرتهن   

تالً ٌخضع فً تكوٌنه إلى قواعد العامة مطبقة على العقود ووردت  أحكام تنظمه ضمن الوب

 من القانون المدنً 965 إلى 949األحكام  المنظمة للرهن الحٌازي  بأنواعه فً المواد من 

 وباستقرابها نجد أنها تنظم أمران 968إلى .966الجزابري و خصصت ثالثة مواد للرهن العقاري 

:أساسٌان وهما  

إنشاء العقد وهنا ٌقتضً األمر دراسة األحكام المتعلقة بأطراؾ العقد من جهة و محل العقد من 

.جهة الثانٌة بحٌث نرتكز فً هذه النقطة على شروط قانونٌة المتعلقة بالعقار  

بحٌث و بمجرد إنشاء العقد تترتب التزامات متبادلة لكال الطرفٌن و بالتالً نتساءل ما هً اآلثار 

.الناجمة أو المترتبة فً عقد الرهن العقاري وما جزاء اإلخالل بها   

:المبحث األول  إنشاء عقد الرهن العقاري-1  

ٌتطلب إنشاء عقد الرهن عدة شروط بعضها ٌتعلق بنفاذه وسرٌانه على الؽٌر و سنعرض فً هدا 

: المبحث هذه الشروط  
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:المطلب األول  أطراف الرهن  

عقد الرهن العقاري ٌقوم بٌن المدٌن  الراهن و الدابن و المرتهن فهما أطراؾ التصرؾ القانونً 

لكن بما أن العقد ٌعد واقعه اجتماعٌة بالنسبة للؽٌر فإن أشخاصا آخرٌن لٌسوا  طرفً العقد لكنهم 

ٌتأثرون به  وٌؤثرون فٌه تبعا لصلتهم بطرفً العقد فالراهن لٌس حتما هو المدٌن نفسه كما أن 

الدابن قد ٌتحلل من بعض االلتزامات المترتبة علٌه جراء العقد وذلك إذا اتفق مع الراهن على 

تعٌٌن أجنبٌا لتسلم العقار و علٌه إذا كان أطراؾ عقد الرهن هم الراهن و الدابن المرتهن فإن 

 أطراؾ الرهن قد ٌتعدون ذلك

 

:الفرع األول  الراهن  

:أهلٌة الراهن-1  

نجد أنه لم ٌرد فً الرهن الحٌازي نص خاص باألهلٌة الالزمة إلبرام العقد على عكس الرهن 

  من القانون المدنً الجزابري884الرسمً الذي استوجب فٌه أهلٌة التصرؾ حسب نص المادة 

وهنا علٌنا تمٌٌز بٌن الراهن الراشد  الراهن الممٌز وهنا ٌكون عقد الرهن من األعمال الدابرة 

بٌن النفع و الضرر ألنه ٌنشا حقوق و ٌرتب التزامات وعلٌه ٌجب أن ٌكون راشد ومتمتع بقواه 

العقلٌة و ؼٌر محجور علٌه كما أن الصحة العقد تتوقؾ على إجازة الولً طبقا لنص المادة 

  من القانون المدنً الجزابري101

فً حالة ما إذا كان الراهن شخص معنوي فٌجب أن ٌكون له األهلٌة القانونٌة لعقد الرهن، ونفس 

الشرط نجده كل من القانونٌن العراقً واألردنً فٌلزم كل منهما تطبٌقا للقواعد العامة أن ٌكون 

رضاء كل من طرفً العقد صحٌحا وال ٌكون كذلك إال إدا كان صادرا عن دي أهلٌة وؼٌر مشوب 

 مدنً أردنً على أنه ٌجب ٌكون الراهن مالكا 1324/1بعٌب من عٌوب الرضا حٌث تنص المادة 

 مدنً 1287/1للعقار المرهون أو أهال للتصرؾ  فٌه وٌنص المشرع العراقً فً نص المادة 

.ٌجب أن ٌكون الراهن مالكا للعقار المرهون أو متصرفا فٌه.......عراقً على أنه   
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ٌظهر من النص المتقدم أن كال من المشرعٌن تعرضا ألهلٌة الراهن دون المرتهن كما أن األهلٌة 

الواجب توافرها هً أهلٌة األداء أو التصرؾ وربما الحكمة من هدا أن عقد الرهن هو عقد تأمٌنً 

بمقابل وهو دابر بٌن النفع والضرر و ٌثقل المرهون وقد حدد القانون المدنً األردنً و العراقً سن 

.األهلٌة الالزمة للتصرؾ بثمانٌة عشر سنا كاملة ومتمتع بتمام عقله وؼٌر سفٌه  

و فً هد السٌاق ٌرى جانب من الفقه أن األصلح أن الرهن هو من األعمال الدابرة بٌن النفع 

والضرر بالنسبة للراهن والمرتهن، ألن االرتهان استٌفاء للدٌن من وجه وال ٌستوفً الدٌن إال 

من توافرت فٌه أهلٌة المعاوضة حسب أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة مما ٌنبنً معه أن المرتهن 

ٌجب أن تتوافر فٌه أهلٌة التصرؾ ودلك ببلوؼه سن الرشد وعدم الحجر علٌه لسفه أو ؼفلة 

.شأنه فً دلك شأن المدٌن الراهن  

وفً حالة  ما إذا كان الشخص المعنوي شركة تجارٌة تخضع إلجراءات الشهر فال ٌكون رهنا 

صحٌحا إال إذا استكملت هذه اإلجراءات وهً قٌد فً السجل التجاري حسب ما تنص علٌه المادة 

. ق ت وإال كانت تصرفاتها باطلة بطالنا مطلقا549  

:رهن القاصر المأذون له باالتجار-2  

إذا رهن القاصر المأذون له باالتجار ماال لحاجات تجارته كان رهنه صحٌحا ومنتجا ألثاره كما 

لو صدر عن شخص كامل األهلٌة وذلك طبقا لنص المادة من القانون التجاري الجزابري، فً 

حٌن أن القانون المدنً األردنً والعراقً قد ساوى بٌن الصؽٌر المأذون وبٌن البالػ سن الرشد 

.ومثل هدا الحكم ٌعد إلحاقا للصؽٌر المأذون بالبالػ سن الرشد  

 على العقار االراهن من الؽٌر  ونقصد به الكفٌل العٌنً ؼٌر المدٌن ٌكون ضمانه مقصور

 المرهون وفً مقابل تكون مسبولة الراهن محدودة بقٌمة العقار المرهون فقط و ال ٌمتد التنفٌذ

  فً باقً أمواله و األهلٌة المطلوبة فً الكفٌل العٌنً هً نفسها المطلوبة فً المدٌن الراهن 

.40منصوري محمد لعروسً، المرجع السابق ص   

 ، ص 2005حسٌن عبداللطٌؾ حمدان، التأمٌنات العٌنٌة ،دراسة تحلٌلٌة ألحكام الرهن التأمٌنً، و االمتٌاز، دار الجامعة للطباعة والنشر، بٌروت 

149.  
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:وهنا ال بد من أن نمٌز بٌن حالتٌن   

فإن الرهن فً هده الحالة ٌعتبر بالنسبة إلٌه عمال من :إذا رهن الكفٌل العٌنً عقاره متبرعا

أعمال التبرع و بالتالً ٌعد من التصرفات الضارة ضررا محضا بالنسبة له لدلك ٌشترط أن 

تتوفر فٌه أهلٌة التبرع، ومن ثم ٌجب أن ٌكون بالؽا سن الرشد متمتعا بقواه العقلٌة ؼٌر محجور 

.علٌه  

فإذا كان قاصرا سواء كان ممٌز أو ؼٌر ممٌز ومن فً حكمه كان باطال بطالنا مطلقا وهو نفس 

الحكم أو الجزاء المترتب على تصرؾ الولً على كفٌل عٌنً قاصر أو ؼٌر ممٌز أو من ٌنوب 

عنه فٌشترط القانون وكالة خاصة حتى ولو أدنت له المحكمة بهذا التصرؾ ألنه ال ٌستطٌع 

التصرؾ فً أموال من هم تحت والٌته وهو نفس الحكم قضى به المشرع المصري و أٌضا جاء 

 مدنً أردنً و المادة 1327، 1326فً أحكام القانون المدنً األردنً والعراقً فً المواد 

. مدنً عراق1289ً  

ففً هده الحالة ٌدخل عمله ضمن األعمال الدابرة بٌن النفع : إدا رهن الكفٌل العٌنً عقارا بمقابل

.والضرر لدلك ٌشترط فٌه أهلٌة التصرؾ  

 بعوارض تقؾ سدا منٌعا إلبرام و إتمام العقد هذه العوارض أو عقد الرهنلكن قد ٌصطدم 

:الموانع أن صح التعبٌر قد تكون قانونٌة أو إدارٌة نتعرض لها بالشرح كما ٌلً  

:الموانع القانونٌة*  

 مكرر من القانون العقوبات على انه فً حال 9تتمثل فً الحجر القانونً بحٌث تنص المادة 

الحكم بعقوبة جنابٌة تأمر المحكمة وجوبا بالحجر القانونً الذي ٌتمثل فً حرمان المحكوم علٌه 

. فً ممارسة الحقوق المالٌة أثناء تنفٌذ العقوبة األصلٌة  

 

بٌل اراهٌم سعد، التأمٌنات العٌنٌة والشخصٌة، الرهن الرسمً، حق االختصاص، الرهن الحٌازي، حقوق االمتٌاز، الكفالة، دار الجامعة الجدٌدة 

.203، 202، ص 2007  
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:اإلفالس*  

وهو نظام خاص بالتجار وأٌضا باألشخاص المعنوٌة الخاضعة للقانون الخاص ولو لم تكن لهم 

صفة التاجر قد توقؾ عن دفع دٌونه عند استحقاقه وٌنشأ من وقت صدور حكم قضابً وهو ما 

. من القانون التجاري الجزابري 2/1 225-215تقضً به األحكام المادتٌن   

ترتب بحكم القانون على * من القانون التجاري الجزابري  على ما ٌلً  244وتنص المادة  

فال ٌجوز له * الحكم بإشهار اإلفالس ومن تارٌخه تخلً المفلس عن إدارة أمواله والتصرؾ فٌها

رهن عقاراته من تارٌخ التوقؾ عن  الدفع المحدد من طرؾ المحكمة وفً حال المخالفة ٌكون 

 من القانون التجاري الجزابري  247تصرؾ ؼٌر نافذ فً مواجهة الؽٌر حسبما تنص المادة 

ال ٌمكن التمسك قبل جماعة الدابنٌن بكل رهن عقاري اتفاقً أو قضابً، و كل حق احتكار أو *

مع اإلشارة أن التجار ال * رهن حٌازي ٌترتب على أموال المدٌن لدٌون سبق التعاقد علٌها

.ٌخضعون لنظام اإلفالس ألنهم محمٌٌن بسبب انعدام أو نقص أهلٌتهم  

 من القانون التجاري على أنه ٌكون باطال 510وفً ذات السٌاق نص المشرع المصري فً المادة 

تجاه جماعة الدابنٌن قٌد الرهن بعد تسجٌل الحكم بإعالن اإلفالس و تكون قابلة لإلبطال القٌود المتخذة 

 ٌوما بٌن تارٌخ 15إذا كان قد مضى أكثر من . ٌوما التً سبقته20بعد انقطاع من إٌفاء أو فً خالل 

و على هذا البطالن فً الحقٌقة .إنشاء التأمٌن و تارٌخ إنشاء العقد و إذا كان التأخر قد أضر بالدابنٌن

لٌس بطالنا بالمعنى الصحٌح ٌترتب علٌه زواال لتصرؾ و إعادة المتعاقدٌن إلى حالة التً كانوا 

علٌها قبل العقد بل هو فً الواقع نوع من عدم نفاذ التصرؾ فً حق الجماعة الدابنٌن وحدها مع بقابه 

صحٌحا فً منتجا ألثاره فٌما بٌن المفلس ومن التصرؾ إلٌه بحٌث تجوز المطالبة بتنفٌذه بعد انتهاء 

التفلٌسة وبناء علٌه فإن التوقؾ التاجر عن الدفع أو شهر إفالسه ال ٌؤثر فً أهلٌة إلجراء الرهن وال 

ٌجعل الرهن الذي ٌجرٌه بعد ذلك باطال وال قابال لإلبطال وإنما ٌجعله ؼٌر نافذ فً حق جماعة 

الدابنٌن بمعنى أن هذا الرهن ٌقع صحٌحا بٌن طرفٌه فإذا استوفى حقوقهم تصالحوا علٌها ما عدا 

.الدابن المرتهن فإن الرهن ٌبقى قابما و ٌنفذ فً حق الدابنٌن الجدد  
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العقار المحجوز ال ٌجوز نقله أو ترتٌب علٌه التأمٌنات و ٌترتب على مخالفته جزاء اإلبطال *

.ا.م.ا. من ق1 فقرة 735وذلك بعد صدور أمر بحجز العار و ذلك كما ورد فً فً المادة   

الموانع اإلرادٌة تتمثل أساسا فً منع التصرؾ  وهو شرط ٌرد فً العقد أو وصٌة ٌمنع بمقتضاه *

المتصرؾ إلٌه من التصرؾ فً المال الذي انتقلت الملكٌة إلٌه أو تقٌد حقه فً التصرؾ فٌه فقد ٌكون 

حق الملكٌة مقٌدا بمانع إرادي ٌهدؾ لحماٌة مصلحة المالك نفسه أو مصلحة المشترط له مثال ذلك 

كأن ٌكون الراهن فً حالة إعسار فإنه ٌحق لدابنٌه عدم نفاذ التصرؾ بإبرام عقد رهن عقاري جدٌد 

. مدنً جزابري191طبقا لنص المادة   

 – 823فً حٌن أن المشرع المصري اشترط لصحة المنع من التصرؾ شرطان من خالل المادتٌن 

. من القانون المدنً المصري824  

. ٌكون المنع مبنٌا على باعث المشروعآن*  

.أن ٌكون المنع لمدة معقولة*  

 منه مضمونه شروط عدم قابلٌة المتصرؾ 900/1وجاء فً النص المدنً الفرنسً طبقا لنص المادة 

التً تؤثر على الممتلكات معٌنة أو موروثة صالحة فقط إذا كانت مؤقتة ومجردة من قبل المصلحة 

جادة و شرعٌة حتى فً هذه الحالة قد ٌتم التصرٌح قضابٌا لمنقذ أو المندوب قضابٌا بالتخلص من 

هذا ما تعلق بالمدٌن الراهن .الممتلكات إذا اختفت الفابدة التً بررت البند أو تطلب األمر مصلحة أكبر

.فماذا عن الدابن المرتهن  

:أهلٌة المرتهن*  

ال تختلؾ األهلٌة المطلوبة فً المرتهن عن األهلٌة المطلوبة فً الراهن ألن الرهن ٌرتب على 

 الراهن عند انقضاء الرهن كما ٌرتب علٌه إلىالمرتهن التزاما ٌحفظ المرهون و صٌانته ثم برده 

أٌضا التزاما باستؽالل المرهون و إذا كان أهال للتصرؾ أي بالؽا سن الرشد و ؼٌر محجور علٌه و 

إذا كان المرتهن ناقص األهلٌة كالصبً الممٌز فإن ارتهانه ٌكون قابال لإلبطال بناءا على طلبه بعد 

بلوؼه سن الرشد أو بناءا على طلب ورثته بعده أما إذا كان المرتهن عدٌم األهلٌة كالمجنون و 
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المعتوه و الصؽٌر ؼٌر ممٌز فإن الرهن ٌكون باطل بطالنا مطلقا و ٌعتبر كأنه لم ٌكن و هو ما اتفق 

فٌه مع المشرع المصري و المالحظ فً الدابن المرتهن اجتماع صفتٌن بصفته دابنا و ٌكونه مرتهنا 

 وٌمكن أن ٌكون الشخص المرتهن شخصا أجنبٌا وفقا لما جاء فً له الحق فً مواجهة صاحب العقار

 مدنً جزابري ودلك باتفاق بٌن الراهن والدابن المرتهن مع توافر األهلٌة الالزمة فً 948المادة 

الشخص األجنبً فقط ولإلشارة أنه وردت عبارة أجنبً ولم ٌستعمل عبارة الؽٌر الذي نعنً ؼٌر 

 مدنً جزابري والتً تشترط وكالة 574/1أطراؾ العقد وتكون بوكالة خاصة حسب نص المادة 

.......خاصة ال سٌما فً البٌع والرهن  

. من نفس القانون572وعلٌه وبعد أن تفرغ الوكالة فً قالب رسمً كما أكدته المادة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.203، ص نبٌل ابراهٌم سعد، نفس المرجع  

.38منصوري محمد العروسً، المرجع السابق ص   

.31بهلولً فرٌد، المرجع السابق ص  

383محمد حسٌن منصور المرجع السابق ص   
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المشرع الجزابري وسعٌا منه الستقرار المعامالت وحماٌة الدابن المرتهن فتح مجال إلمكانٌة أن 

:ٌكون الدابن المرتهن شخصا أجنبٌا ؼٌر أطراؾ العقد وتتجلى فً دلك بعض المزاٌا والتً منها  

تخلص الدابن المرتهن من عبء االلتزامات التً تنشأ على عاتقه فور تسلمه العقار المرهون 

والمتمثلة فً الصٌانة والمحافظة على العقار واستؽالله ورده فٌصبح األجنبً هو من ٌتحمل هذه 

.االلتزامات  

تفادي سوء إدارة المرتهن للعقار واستؽالله بسبب قلة خبرته أو لكثرة ارتباطاته أو تجنبا لسوء 

.نٌة، مما قد ٌلحق ضررا بالعقار المرهون  

.إمكانٌة قٌام الراهن برهن ذات العقار ضمانا ألكثر من دابن خصوصا إدا كانت قٌمة العقار كبٌرة  

.إعالم الؽٌر بشكل أفضل   

:المطلب الثانً العقار المرهون  

من المسلم به أن الرهن ال ٌرد إال على عقار كشًء معٌن بل ٌقع علٌه كمال عقاري أي الحق 

.العٌنً الوارد علٌه وٌتمثل دلك ؼالبا فً حق الملكٌة الذي ٌختلط بالعقار الذي ٌرد علٌه  

:هناك شروط قانونٌة خاصة بالعقار المرهون من بٌنها  

 المؤرخ فً 07/05 مدنً جزابري من األمر683/1أن ٌكون عقارا بحٌث عرفته المادة *-* 

 والمتضمن القانون المدنً على أنه كل شًء مستقر بحزه وثابت فٌه وال ٌمكن 13-05-2007

نقله منه دون تلؾ وٌصنفه القانون عقار بطبٌعته وعلٌه البد أن ٌكون موجودا ولٌس مستقبل كما 

 من أحكام الرهن الرسمً و ؼٌر دلك فهو باطل بطالنا 886 والمادة 92جاء فً نص المادة 

مطلقا أو أن ٌكون معٌنا بالذات تعٌٌنا دقٌقا من حٌث طبٌعته وموقعه  وهناك عقار بالتخصٌص 

والدي نقصد به منقول ٌضعه صاحبه فً عقار ٌملكه رصدا لخدمة هدا العقار واستؽالله وال 

.ٌمكن رهنها استقالال عن العقار الملحقة به ألنه إذا  انفصل ٌعد منقوال  

وال ٌقتصر الرهن على حق الملكٌة بل ٌمكن أن ٌقع على ؼٌره من الحقوق العٌنٌة الواردة على عقار 

إذا كان من الجابز بٌعها بالمزاد العلنً ودلك كملكٌة الرقبة وٌجوز لصاحب حق االنتفاع الوارد على 
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عقار أن ٌرهن حقه ألنه حق عقاري وهنا ٌرد الرهن على الحق ذاته ولٌس على الثمار فهً حق 

للمنتفع ٌجنٌها وال ٌستطٌع المرتهن المطالبة بتسلمها ألنها تدخل فً الضمان العام لكل من الدابنٌن و 

إنما ٌجوز له أن ٌباشر إجراءات التنفٌذ على حق االنتفاع محل الرهن لٌستوفً حقه من ثمنه، متقدما 

.وفقا لمرتبته على باقً الدابنٌن  

ونظرا للطبٌعة المؤقتة لحق االنتفاع، فإن رهنه نادر فً العمل، حٌث ٌنقضً حتما بانقضاء مدته 

.أو بوفاة المنتفع أٌهما أقرب وٌنقضً الرهن بانقضاء حق االنتفاع  

وال ٌتأثر الرهن بتنازل المنتفع عن حقه لمالك الرقبة أو بالحكم بإنهاء الحق إلساءة استعماله، إذ ٌبقى 

الرهن رؼم دلك قابما إلى نهاٌته المادٌة ألنه ال ٌجوز للراهن أن ٌضر بفعله، بحقوق الدابن المرتهن، 

ومن المقرر أنه ٌجوز للقاضً، تبعا لخطورة الحال أن ٌحكم بانتهاء حق االنتفاع دون اإلخالل 

.بحقوق الؽٌر  

بالنسبة لحقوق السكنى و االستعمال ال ٌجوز الحجز علٌها أو بٌعها فً المزاد العلنً أو رهنها ألنها 

.من الحقوق ذات الصبؽة الشخصٌة  

:حق االرتفاق*-*   

ال ٌجوز رهنه استقالال عن العقار المر تفق، ألنه ٌتبعه وال ٌجوز رهن الحقوق العٌنٌة التبعٌة 

.كاالختصاص، واالمتٌاز، رهنا رسمٌا ألنه ال ٌجوز بٌعها استقالال عن الدٌن المضمون بها  

ٌجب أن ٌكون العقار*-*   

الحكمة منه أن ٌستوفً الدابن حقه عن طرٌق البٌع بالمزاد : مما ٌصح التعامل فٌه وبٌعه بالمزاد

.العلنً فً حالة عدم وفاء المدٌن اختٌارٌا  

وبالتالً ال ٌجوز رهن الوقؾ أو األموال العامة وال ٌجوز كذلك رهن ما ال ٌجوز التعامل فٌه 

كالعقارات المستعملة للدعارة و المقامرة ألنها مخالفة للنظام العام واآلداب العامة وهدا تطبٌقا للمبدأ 

العام الذي ٌقضً ببطالن العقد إدا كان محل االلتزام مخالفا للنظام و اآلداب العامة والدي ٌحدد محل 

.الحقوق المالٌة فً كل شًء خارج التعامل بطبٌعته أو بحكم القانون  
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:تعٌٌن العقار المرهون*-*  

تقتضً قاعدة تخصٌص الرهن أن ٌكون العقار المرهون  معٌنا بالذات تعٌٌنا دقٌقا من حٌث الطبٌعة 

والموقع، و أن ٌرد هدا التعٌٌن إما فً عقد الرهن ذاته أو فً عقد رسمً الحق ٌجب أن ٌتم التعٌٌن 

بصورة دقٌقة ، أي تعٌٌن العقار بذاته من خالل بٌان أوصافه التً تمٌزه عن ؼٌر من العقارات ، 

وبٌان طبٌعته أي بٌان ما إدا كان من المبانً واألراضً الزراعٌة وتحدٌد موقعه كالجهة الموجود 

فٌها وحدوده والجٌران واسم الشارع إدا كنا بصد منزل ورقمه وإذا كان المرهون حصة شابعة وجب 

.تحدٌد مقدارها وتعٌٌن العقار الشابع الذي ٌحوي هده الحصة  

 76/63 من المرسوم رقم 114، 67، 66وفضال عن دلك، فإن أحكام الشهر، وتحدٌدا المواد 

المتعلق بتأسٌس السجل العقاري، تقتضً تعٌٌن العقار المرهون ، مما نستنتج أن تعٌٌن العقار 

.المرهون هو شرط أساسً فً العقد رؼم عدم النص علٌه صراحة ضمن أحكام الرهن العقاري  

ملحقات العقار المرهون ٌشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التً تعتبر عقارا، وٌشمل بوجه خاص 

حقوق االرتفاق والعقارات بالتخصٌص التحسٌنات واإلنشاءات التً تعود بمنفعة على المالك، ما لم 

ٌتفق على ؼٌر دلك، مع عدم اإلخالل بامتٌاز المبالػ المستحقة للمقاولٌن والمهندسٌن والمعمارٌٌن 

. مدنً جزابري997المادة  

وٌتضح من النص أن الرهن ٌشمل ملحقات العقار، فهده الملحقات تتبع العقار و تكون مرهونة 

مثله فً نفس الدٌن، دون حاجة إلى ذكر دلك فً العقد و أهم هده الملحقات حقوق االرتفاق، 

:واإلنشاءات، العقارات بالتخصٌص، ونتعرض لدلك فما ٌلً  

:حقوق االرتفاق  

 ٌمتد الرهن لٌشمل كل حقوق االرتفاق اإلٌجابٌة المقررة لخدمة العقار المرهون، سواء وجدت 

 

.207نبٌل ابراهٌم سعد، نفس المرجع،ص   

.41منصوري محمد لعروسً، نفس المرجع، ص   

.765السنهوري، نفس المرجع، ص   
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تلك الحقوق وقت إنشاء الرهن أو تقررت بعد دلك، وال ٌجوز رهن حقوق االرتفاق استقالال عن 

.العقار المخدوم لعدم جواز بٌعها منفصلة عنه  

:العقارات بالتخصٌص  

العقار بالتخصٌص هو المنقول المملوك لصاحب العقار والدي ٌضعه على خدمة هدا العقار أو 

.استؽالله  

كٞطق اُؼوبه ثبُزقظ٤ض ال ٣زٞاكو ُِٔ٘وٍٞ إال إكا ًبٕ ًِٓٔٞب ُ٘لٌ ٓبُي اُؼوبه ٝ إٔ ٣ٌٕٞ ٓوطٞكا 

ُقلٓخ اُؼوبه ٤ٌُٝ ُقلٓخ طبؽجٚ ٝٓضبٍ كُي ا٥الد اُيهاػ٤خ ٝ أُبش٤خ أُقظظخ ُقلٓخ األهع، 

ٝا٥الد أُقظظخ ُقلٓخ أُظ٘غ، ٝأُلوٝشبد أُقظظخ ُقلٓخ اُل٘لم، ٝال ٣ؼزجو ػوبها ثبُزقظ٤ض 

ا٤َُبهح اُز٢ ٣َزؼِٜٔب أُبُي ٝ أٍورٚ ٝأُٞاش٢ اُز٢ ٣َزؤعوٛب أُبُي، ٝا٥الد اُز٢ ُْ ٣زٌِٜٔب ثؼل ُؼلّ 

 .ٍلاك ثبه٢ صٜٔ٘ب

٣ٝشَٔ اُوٖٛ اُؼوبهاد ثبُزقظ٤ض ثبػزجبهٛب ِٓؾوخ ثبُؼوبه أُوٕٛٞ كٕٝ ؽبعخ إ٠ُ مًو كُي، ٍٝٞاء 

 .ٝعلد ٝهذ ػول اُوٖٛ أٝ ٝعلد ثؼل كُي

 كوؾ ك٢ ؽبُخ كظَ ػوبه ثبُزقظ٤ض ػٖ اُؼوبه ك٤ظجؼ ٓ٘وٞال ٣ٝلول طلزٚ ًؼوبه ثبُزقظ٤ض ًٔالؽظخ

٣ٝيٍٝ ػزٚ اُوٖٛ ٝأُبُي األط٢ِ ُٚ إٔ ٣جو٤ٚ أٝ ٣لظِٚ ػٖ اُؼوبه إال إكا أػو ثؾوٞم اُلائٖ كٜ٘ب ٣ؾن 

ُٜلا األف٤و االػزواع ػ٠ِ كظِٚ ٝك٢ ؽبٍ اُزظوف ك٢ ٛلا أُ٘وٍٞ كئٕ ؽن اُلائٖ ٣٘زوَ إ٠ُ صٖٔ 

 .أُ٘وٍٞ شو٣طخ إٔ ٣ٌٕٞ أُزظوف ؽَٖ ا٤ُ٘خ

إكا ىاكد ه٤ٔخ اُؼوبه ٗز٤غخ اُزوِجبد االهزظبك٣خ أٝ ٗز٤غخ اُزظ٤٘غ اُ٘بعْ ػٖ ر٘ل٤ن : اُزؾ٤َ٘بد ٝاإلٗشبءاد

ٓشوٝػبد ػبٓخ ثغبٗت اُؼوبه ًٔشوٝػبد اُطوم أٝ اُو١ أٝ اٌُٜوثبء، كئٕ اُلائٖ ٣َزل٤ل ٖٓ ٛلٙ 

 .اُي٣بكح كٕٝ اُؾبعخ إ٠ُ ٗض

 :إيكاٍَح تٍعّ تانساد انعهًُ

ك٢ اُٞاهغ إٔ اُوٖٛ ٛٞ رؤ٤ٖٓ ػ٠ِ ك٣ٖ أُورٜٖ ٝ ك٢ ؽبٍ ػلّ اٍز٤لبء ؽوٚ ؽٞػب ٣ِغؤ إ٠ُ اُطو٣ن 

اُغجو١ أٝ ػٖ ؽو٣ن ث٤غ اُؼوبه ثبُٔياك اُؼ٢ِ٘ ٓٔب ٣ٞعت إٔ ٣ٌٕٞ اُؼوبه هبثال ُِج٤غ ثبُياك اُؼ٢ِ٘ ٝٗش٤و 
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 ػ٠ِ إٔ 30-90 أُؼلُخ ٝ أُزٔٔخ ٖٓ اُوبٕٗٞ ههْ 4إ٤ُٜب ٖٓ فالٍ ثؼغ اُ٘ظٞص أُزلوهخ ٜٓ٘ب أُبكح 

 ٌٓوه 69األٓالى اُٞؽ٤٘خ اُؼ٤ٓٞٔخ ؿ٤و هبثِخ ُِزظوف ك٤ٜب ٝال ُِزوبكّ ٝ ال ُِؾغي، ك٤ٔب ٗظذ أُبكح 

  ػ٠ِ أٗٚ ُظبؽت هفظخ اُشـ14َ-08ٖٓ اُوبٕٗٞ 

اُقبص ُألٓالى اُٞؽ٤٘خ اُؼ٤ٓٞٔخ ثٔٞعت ػول أٝ ارلبه٤خ ٖٓ أ١ ٗٞع، ٓب ُْ ٣٘ض ٍ٘لٙ ػ٠ِ فالف كُي، 

ؽن ػ٢٘٤ ػ٠ِ أُ٘شآد ٝاُج٘ب٣بد ٝاُزغ٤ٜياد ماد اُطبثغ اُؼوبه١ اُز٢ ٣٘غيٛب  ٖٓ أعَ ٓٔبهٍخ ٗشبؽ 

ٓوفض ُٚ ثٔٞعت ٛلا اَُ٘ل ٣قٍٞ ٛلا اُؾن ُظبؽجٚ ، فالٍ ٓلح اُوفظخ ٝ ك٢ ماد ا٤َُبم ٗظذ 

 أُزؼِن ثبُ٘شبؽ اُؼوبه ٣٘ض ػ٠ِ إٌٓب٤ٗخ ث٤غ 01/03/1993أُؤهؿ ك٢  03-93 ٖٓ األٓو 9أُبكح 

ػ٠ِ إٌٓب٤ٗخ ٓ٘ؼ ػٔبٗبد  58-94 ٖٓ أُوٍّٞ 8ث٘بء اُزظب٤ْٓ أ١ هجَ إرٔبّ اإلٗغبى ٝٗظذ أُبكح 

 ٓل٢ٗ 989، 988: رؼبهل٣خ ٜٝٓ٘ب اُوٖٛ اُوب٢ٗٞٗ أٝ اُوٖٛ أُزلن ػ٤ِٚ رؤ٤ًلا ػ٠ِ كُي ٝهكد ك٢ أُٞاك

 ٝرؾلك ٓب ٢ٛ أٓٞاٍ 988عيائو١ ػ٠ِ أٗٚ ال ٣غٞى اُزظوف ك٢ أٓٞاٍ أ ٓٔزٌِبد اُلُٝخ ُزؤر٢ أُبكح 

ثؤٜٗب اُؼوبهاد ٝأُ٘وٞالد أُقزِلخ األٗٞاع ؿ٤و أُظ٘لخ  30-90 ٖٓ اُوبٕٗٞ 17اُلُٝخ ٝػوكزٜب أُبكح 

 ...ك٢ األٓالى اُٞؽ٤٘خ اُؼ٤ٓٞٔخ 

 ٖٓ ٗلٌ اُوبٕٗٞ 89ػ٠ِ إٌٓب٤ٗخ اُز٘بىٍ ػٜ٘ب ثؼل إُـبء اُزقظ٤ض، ٝٛٞ ٓب ٣َٔؼ ثوٜٛ٘ب ؽجوب ُِٔبكح 

 أُؾلك ُشوٝؽ ٝ ٤ًل٤خ ٓ٘ؼ االٓز٤بى ٝاُز٘بىٍ ػٖ األهاػ٢ 04-08 ٖٓ األٓو 11ثبإلػبكخ إ٠ُ أُبكح 

اُزبثؼخ ُألٓالى اُقبطخ ُِلُٝخ أُٞعٜخ إلٗغبى ٓشبه٣غ اٍزضٔبه٣خ أٗٚ ٣قٍٞ ٓ٘ؼ االٓز٤بى َُِٔزل٤ل ٓ٘ٚ 

اُؾن ك٢ اُؾظٍٞ ػ٠ِ هفظخ اُج٘بء ًٔب ٣َٔؼ ُٚ ى٣بكح ػ٠ِ كُي ثئٗشبء هٖٛ ه٢ٍٔ ُظبُؼ ٤ٛئبد 

ٝاشزوؽ إٔ ٣ٌٕٞ ٓٔب ٣ظؼ اُزؼبَٓ ك٤ٚ ٝ ....اُووع اُؾن ػ٠ِ اُؾن اُؼ٢٘٤ اُؼوبه١ اُ٘برظ ػٖ االٓز٤بى 

٣ٌٕٞ ٓؼ٤٘ب ثبُلاد ٖٓ ؽ٤ش ؽج٤ؼزٚ ٝٓٞهؼٚ ٝاشزوؽ اُو٤ٍٔخ أٝ ٝعٞك ػول إٓب ك٢ ٗلٌ اُؼول أٝ ك٢ ػول 

. الؽن ٝ إال ًبٕ اُوٖٛ ثبؽال

 

 -40-ٓ٘ظٞه١ ٓؾٔل اُؼو٢ٍٝ، أُوعغ اَُبثن، ص

 -34-ث٢ُِٜٞ كو٣ل، أُوعغ اَُبثن ص
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 :ػوبهاد اُٞهق

ال ٣غٞى ٓ٘غ ٖٓ اُزظوف ك٢ أُبٍ أُٞهٞف ثبػزجبهٙ ٓبال ٓؾجٍٞب ُِزظلم ػ٠ِ ٝعٚ اُزؤث٤ل ٝكُي 

 . ٖٓ هبٕٗٞ األٍوح اُغيائو213١إػٔبال ث٘ض أُبكح 

 ٓل٢ٗ عيائو١ أُزؼِوخ ثزؼ٤٤ٖ اُؼوبه 886ُْ ٣وك ك٢ أؽٌبّ اُوٖٛ اُؾ٤بى١ ٓب ٣وبثَ أُبكح : اُزؼ٤٤ٖ

أُوٕٛٞ ه٤ٍٔب رؼ٤٤٘ب كه٤ن رؾذ ؽبئِخ اُجطالٕ إٔ االُزياّ ثبُز٤َِْ ٣وزؼ٢ رؼ٤٤ٖ اُؼوبه ًٝنُي أؽٌبّ 

 ٖٓ هبٕٗٞ اإلعواءاد أُل٤ٗخ ٝاإلكاه٣خ ػ٠ِ أٗٚ ٣غت إٔ ٣زؼٖٔ أٓو اُؾغي 724اُو٤ل ٝ رش٤و أُبكح 

 76/63 ٖٓ أُوٍّٞ 114، 67، 66رؼ٤٤ٖ اُؼوبه أُؾغٞى رؼ٤٤٘ب كه٤وب ًنُي أؽٌبّ اُشٜو، كئٕ أُٞاك 

أُزؼِن ثزؤ٤ٌٍ اَُغَ اُؼوبه١ ٣وزؼ٢ رؼ٤٤ٖ اُؼوبه أُوٕٛٞ ٝثبُزب٢ُ ٓجلأ اُزقظ٤ض أٝ رؼ٤٤ٖ اُؼوبه 

 .أُوٕٛٞ أٓو ٝعٞث٢ ٝ شوؽ أٍب٢ٍ ال علاٍ ك٤ٚ

 :يهـــكٍــح انعمــــار

٣غت إٔ ٣ٌٕٞ اُواٖٛ ٓبٌُب ُِؼوبه أُوٕٛٞ ٍٞاء ًبٕ اُواٖٛ أُل٣ٖ ٗلَٚ أٝ اٌُل٤َ اُؼ٢٘٤ ٝ ٛٞ ٓب 

 . ٓل٢ٗ عيائو884١ٗظذ ػ٤ِٚ أُبكح 

ٝ ٗؼوع ك٤ٔب ٢ِ٣ ثؼغ اُظٞه اُز٢ رورجؾ ثٜنا اُشوؽ ٝ ٢ٛ هٖٛ ِٓي اُـ٤و، اُوٖٛ اُظبكه ػٖ 

أُبُي اُظبٛو، هٖٛ أُبُي رؾذ شوؽ، اُوٖٛ اُظبكه ٖٓ ٓبُي ىاُذ ٤ٌِٓزٚ ثؤصو هعؼ٢، هٖٛ اُج٘بء 

 .أُوبّ ػ٠ِ أهع اُـ٤و، هٖٛ اُؼوبه أُِٔٞى ػ٠ِ اُش٤ٞع، هٖٛ أُبٍ أَُزوجَ

:رهن ملك الغٌر  

إكا ًبٕ اُواٖٛ ؿ٤و ٓبُي ُِؼوبه أُوٕٛٞ، كئٕ ػول اُوٖٛ ٣ظجؼ طؾ٤ؾب إكا أهوٙ أُبُي اُؾو٤و٢ طواؽخ 

أٝ ػٔ٘ب أٓب ٣و ُي كئٕ اُؼول ٤ٌُ ُٚ ؽغخ ك٢ ٓٞاعٜخ اُـ٤و ػ٠ِ اػزجبه أٗٚ ُْ ٣ٌٖ ؽوكب ك٢ اُؼول ٝك٢ 

  ٓل٢ٗ عيائو١ ٝٓؼٜٔٞٗب هبث٤ِخ اُؼول ُإلثطبٍ ك٢ ؽبُخ ػلّ 397/1ماد ا٤َُبم ثبُوعٞع إ٠ُ أُبكح 

 .45ٓ٘ظٞه١ ٓؾٔل ُؼو٢ٍٝ، ٗلٌ أُوعغ، ص 

 .84 ص 1992 َُ٘خ 1أُغِخ اُوؼبئ٤خ، اُؼلك 
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-21اُظبكه ػٖ أُؾٌٔخ اُؼ٤ِب ثزبه٣ـ  68467إعبىح أُبُي اُؾو٤و٢ ُؼول اُج٤غ ٝهل عبء ك٢ اُوواه ههْ 

ػ٠ِ أٗٚ ٖٓ أُووه هبٗٞٗب أٗٚ ٣شزوؽ ك٢ اُؼول اُو٢ٍٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٓؾوها أٓبّ أُٞصن ٣ؾز١ٞ 10-1990

 .ػ٠ِ أطَ ا٤ٌُِٔخ ٝ ثبُزب٢ُ كٞعٞة ٤ٌِٓخ اُؼوبه اُز٢ رقٍٞ ؽن اُزظوف ك٤ٚ

 :زٔال انًهكٍح تأثر رجعً

ٓؤكٟ كُي إٔ اُوٖٛ اُظبكه ٖٓ ٓبُي ىاُذ ٤ٌِٓزٚ ثؤصو هعؼ٢ طؾ٤ؾب، ٝكُي ؽٔب٣خ ُِلائٖ أُورٜٖ 

 :ؽَٖ ا٤ُ٘خ ٝهؿجخ ك٢ رشغ٤غ االئزٔبٕ ٣شزوؽ رٞاكو األٍجبة اُزب٤ُخ

:أن ٌكون الراهن مالكا للعقار المرهون وقت إنشائه*-*   

و إن زال سند ملكٌة الراهن بعد دلك بأثر رجعً أما إدا كان الرهن صادرا عن ؼٌر مالك، فال 

ٌتوافر هدا الشرط بل تطبق قواعد رهن ملك الؽٌر وعلى دلك ال ٌنطبق النص على حابز العقار 

ولو وضع ٌده علٌه بنٌة التملك وقام برهنه قبل اكتمال مدة التقادم المكسب، الراهن الذي اشترى 

.عقارا قبل تسجٌل عقد شرابه، وكذلك الحال فً حالة وجود سند ملكٌة مزور  

إدا صدر الرهن عن مالك ظاهر، أي لٌس عن مالك حقٌقً للعقار فما هو : رهن المالك الظاهر

 مصٌر هدا الرهن؟

ورهن الحٌازة الذي ٌرتبه الوارث الظاهر ٌكون رهنا صحٌحا، ال رهنا قابال : الوارث الظاهر

لإلبطال وٌجوز للدابن المرتهن أن ٌتمسك بهذا لرهن ما دام أنه كان وقت أن ارتهن حسن النٌة ، 

أي ٌعتقد  أن الوارث الظاهر أنما هو الوارث الحقٌقً وله فً هدا الحال أن ٌتمسك بالرهن ال 

.فحسب ضد الوارث الظاهر بل أٌضا ضد الوارث الحقٌقً  

وهدا ما رجحه كل من الفقه الفرنسً والمصري وهدا استنادا لضرورة توفٌر األمان فً التعامل 

 مدنً 268والثقة فً المعامالت و تشجٌعها لالبتمان ونجده فً التشرٌع الجزابري سٌما المادة 

.جزابري  

وسند الملكٌة هدا الملك الظاهر هو عقد صوري كبٌع أو هبة ، فإذا : المالك الظاهر بسند صوري

باع شخص آلخر بعقد صوري متخذا ورقة الضد هً العقد الحقٌقً فإن المشتري بعقد صوري 
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ٌظهر أمام الناس كافة أنه ٌشتري بعقد حقٌقً و أن المال المبٌع أصبح ملك له ما دام قد سجل 

العقد إدا كان المال عقارا فإذا رهن ما اشتراه و الناس تعتبره ملك كان له رهنه صحٌحا إدا كان 

المرتهن حسن النٌة وللدابن المرتهن حسن النٌة التمسك بهدا العقد ضد المالك الظاهر والحقٌقً 

حامل ورقة الضد و إدا رهن المالك الحقٌقً المال فإن المرتهن من المالك الصوري هو الدي 

إدا ابرم عقد صوري :  مدنً جزابري بالقول198ٌفضل و هدا طبقا لما جاء فً نص المادة 

.فلدابنً المتعاقدٌن وللخلؾ الخاص متى كانوا حسنً النٌة أن ٌتمسكوا بالعقد الصوري  

و هدا أٌضا مالك ظاهر كما إدا اشترى الوكٌل باسمه هو ال باسم : المالك الظاهر كاسم مستعار

موكله ماال متفقا مع موكله على دلك فالوكٌل ٌصبح مالكا للمال أمام الناس كافة، و هو اسم 

مستعار ال مالك حقٌقً فإدا ارتهن شخص حسن النٌة المال معتقدا أنه ٌرتهنه من مالكه الحقٌقً 

كان رهن الحٌازة صحٌحا وٌستطٌع أن ٌتمسك به الدابن المرتهن قبل االسم المستعار و قبل 

.المالك الحقٌقً  

:رهن المالك تحت شرط   

لم ٌرد فً القانون الجزابري ما ٌنظم رهن المالك تحت شرط إال أنه وبالرجوع إلى ما ٌذهب 

:إلٌه جمهور من الفقه نجد أنهم قد أجمعوا على أن  

إدا كان مالكا تحت شرط فاسخ ولم ٌتحقق الشرط فإن الراهن ٌصبح مالكا بشكل بات لعدم تحقق 

الشرط وكذلك رهنه ٌصبح باتا أما إدا تحقق الشرط فإن الراهن ٌزول ملكه بأثر رجعً لتحقق 

الشرط الفاسخ و إدا كان الراهن مالكا تحت شرط واقؾ ولم ٌتحقق الشرط فإن الراهن ٌعتبر 

ؼٌر مالك أصال لعدم تحقق الشر فٌزول رهنه بأثر رجعً أما إدا تحقق فان الراهن ٌعتبر مالكا 

.بأثر رجعً فً أول األمر وكذلك رهنه ٌعتبر صحٌحا فً أول األمر  

 

.754السنهوري، المرجع السابق، ص   

.209نبٌل ابراهٌم سعد، نفس المرجع، ص   
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:على ما ٌلً:  من القانون المدنً الفرنس2414/1ًوتنص المادة   

Ceux qui n’ont sur l’immeuble qui un droit suspendu par une 

condition, ou résoluble, dans certains cas ou sujet à rescision, ne 

peuvent consentir qu’une hypothèque soumise aux mêmes 

conditions ou à la mêmes rescision. 
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:رهن المال المستقبل  

لم ٌرد فً القانون المدنً أي نص ٌبٌن حكم رهن المال المستقبل خالفا للقانون المدنً المصري 

 منه وكدا نص 2 فقرة1033الذي ٌنص على بطالن رهن المال المستقبل بموجب نص المادة 

. مدنً فرنسً والتً تنص على أن الرهن ٌكون على المبانً الحاضرة فقط2419المادة   

 مدنً جزابري على أنه ٌجوز أن 92/1وعلٌه فإنه بالرجوع إلى القواعد العامة ال سٌما المادة 

ٌكون محل االلتزام شٌبا مستقبال ومحققا والدي ٌفهم من هدا النص هو أن المشرع الجزابري 

.ٌرى بصحة التصرفات فً األموال المستقبلٌة كأصل والبطالن كاستثناء  

والجدٌر باإلشارة هنا أن فقهاء القانون المدنً و شراحه  قد انقسموا بشأن حكم رهن مال 

المستقبل  ما دام أن محل االلتزام ممكنا وهدا الذي ٌمكن أن ٌستفاد من كلمة محققا أي إمكانٌة 

وجود الشًء فً المستقبل أو محتمل الوجود ولٌس محققا ومملوكا للراهن وٌمكن تعٌٌنه بالذات 

.تعٌٌنه تعٌٌنا دقٌقا  

وفً الوقت الراهن ربما أن رهن المال المستقبل له أكثر فاعلٌة ودٌنامٌكٌة تسهل لألفراد مسألة 

.االبتمان والحصول على القرض الذي ٌرٌدون  

 :إٔ ريٍٝ ٤ٌِٓخ اُواٖٛ ثؤصو هعؼ٢*-* 

إٔ ريٍٝ ثؼل إثواّ اُؼول ٝكُي ألٍجبة فبهعخ ػٖ إهاكح أُبُي ًؤٕ ٣ٌٕٞ ػول ا٤ٌُِٔخ ٓشٞة ثؼ٤ت ٖٓ 

ػ٤ٞة اإلهاكح، أٝ ٝعٞة اُلَـ ٗز٤غخ اإلفالٍ ثبالُزيآبد أُ٘غوح ػٖ اُؼول ٝاُز٢ ٗوظل ثٜب ػ٠ِ ٍج٤َ 

أُضبٍ ًؤٕ ٣زواف٠ أُزؼبهل ك٢ رَل٣ل صٖٔ اُؼوبه أٝ ٓضال ٛٞ اُؾبٍ ك٢ ػول اُٜجخ إٔ ٣زواعغ اُٞاٛت ػٖ 

 .ػول اُٜجخ، ًنُي اُشلؼخ ثؾ٤ش إٔ ا٤ٌُِٔخ ىاُذ هجَ رَغ٤َ اُشل٤غ ُوؿجزٚ ك٢ اُشلؼخ

 :أٌ ٌكٌٕ حسٍ انٍُح*-* 

إٔ ٣ؼزول اػزوبك اُشقض أُؼزبك إٔ اُواٖٛ ٓبُي ُِؼوبه ٤ٌِٓخ طؾ٤ؾخ ٝؿ٤و ٓؼوػخ ُِيٝاٍ ٝ ك٢ ًَ 

األؽٞاٍ ٓز٠ رٞاكود ٛلٙ اُشوٝؽ كئٕ اُوٖٛ ٣جو٠ طؾ٤ؾب ٝثبُزب٢ُ إٔ ٣٘طجن ؽٌْ اُوٖٛ اُو٢ٍٔ ك٢ 
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ؽبُخ ىٝاٍ ا٤ٌُِٔخ ثؤصو هعؼ٢ ػ٠ِ ػول اُوٖٛ اُؼوبه١ ٝ إٓب إٔ رطجن هبػلح اُؾٍِٞ أ١ ٣َوؾ اُوٖٛ ك٢ 

 .ٓوبثَ اٍزوكاك اُلائٖ أُورٜٖ ؽوٚ ٖٓ اُضٖٔ أٝ اُزؼ٣ٞغ اُل١ ٣َزؾوٚ اُواٖٛ

 :رٍْ عمار يًهٕن عهى انشٍٕع*-* 

٣ٌٕٞ اُؼوبه ًِٓٔٞب ػ٠ِ اُش٤ٞع إكا ٌِٓٚ أًضو ٖٓ شقض كٕٝ إٔ ٣قزض ًَ ْٜٓ٘ ثغيء ٓلوى ك٤ٚ، ٝ 

٣ِٔي ًَ شو٣ي ك٢ اُش٤ٞع ؽظزٚ ٌِٓب ربٓب، ٝ ُٚ إٔ ٣زظوف ك٤ٜب ٝ إٔ ٣َز٢ُٞ ػ٠ِ صٔبهٛب ٝ إٔ 

 :٣َزـِٜب ثؾ٤ش ال ٣ِؾن اُؼوه ثؾوٞم ٍبئو اُشوًبء ٛ٘ب ػ٘ل ؽبُز٤ٖ

 أ٣ب هٛ٘ب ه٤ٍٔب ك٤ٌٕٞ ٗبكنا ك٢ ؽن اُغ٤ٔغ اُؼوبه اُشبئغُِشوًبء أُغزٔؼ٤ٖ هٖٛ ًَ 

 ػ٠ِ ث٤ؼٚ ُؼلّ إٌٓبٕ هَٔزٚ ٝكوب ُ٘ض أٝ ػ٠ِ هَٔخ اُؼوبه أُزورجخًبٗذ اُ٘ز٤غخ 

 إ٠ُ ث٤ْ ؽبُز٤ٖ هجَ اُؤَخ اٗزوَ اُوٖٛ ٤ٔٗي ٓل٢ٗ عيائو١ 1 كووح890أُبكح 

 أؽل ٝأهاكأُشزو١ ُِٝلائٖ ؽن اُززجغ أٓب ُٞ ثو٢ اُؼوبه اُشبئغ ك٢ ٤ٌِٓخ اُشوًبء 

كائ٢٘ اُشو٣ي إٔ ٣٘لن ػ٠ِ اُؼوبه كئٕ اُلائٖ أُورٜٖ ثزولّ ػ٠ِ اُلائ٤ٖ٘ اُؼبك٤٣ٖ ك٢ 

 إ٠ُ اُٞهصخ ك٤َو١ اُوٖٛ ك٢ اُؼوبه ٓوٛٞٗب اٗزوَؽبُخ ٓٞد ثؼغ اُشوًبء أٝ ًِْٜ 

. ؽوْٜ ع٤ٔؼب ٝك٢ ؽن كائ٤٘ٚ ٝاُقِق اُقبص ٝاُؼبّ

هًبء ؽظزٚ ٓلوىح ُشإما رٔذ اُؤَخ اُؼ٤٘٤خ ٌَُ اُؼوبه اُشبئغ كؤفن ًَ ٝاؽل ٖٓ ا

ٓ٘ٚ، كئٕ ٛنٙ اُؾظخ أُلوىح اُٞاهؼخ ك٢ ٗظ٤ت ًَ اُشوًبء رٌٕٞ ٓضوِخ ثؾن اُوٖٛ 

.  ُٔب ًبٕ اُؼوبه شبئؼبثبإلعٔبعمُي أٗٚ طبكه 

 عيءا شبئؼب ك٢ اُؼوبه اُشبئغ ٝهذ هٛ٘ٚ إالػ٠ِ أٗٚ إما اؽزظ أؽل اُشوًبء ثؼلّ ٤ٌِٓزٚ 

 ا٥فو٣ٖهًبء ُش ٓوٕٛٞ ُجبه٢ اٛٞ ك٢ ؽلٝك ٛنا اُغيء أٓب اُجبه٢ إالكال ٣جو٠ اُوٖٛ 

ٝهل رج٤ٖ ثؼل اُؤَخ ػلّ ٤ٌِٓخ اُشو٣ي اُواٖٛ ُٚ ك٤جطَ اُوٖٛ اُظبكه ٜٓ٘ٔب ٝٛ٘ب كول 

. أفن أُشوع اُغيائو١ ثٔجلأ األصو اُوعؼ٢ ك٢ هَٔخ اُؼوبه

أٓب إما رؼنهد هَٔخ اُؼوبه ػ٤٘ب كئٕ اُؼوبه أُوٕٛٞ ٣ضوَ ًِٚ ك٢ ؽبُخ ث٤ؼٚ ثبَُ٘جخ 

 ٣زْ اُج٤غ ك٢ أُياك اُؼ٢ِ٘ ٣ٝ٘زوَ ؽن اُلائٖ األعَ ؽَ إماالٍز٤لبء اُل٣ٕٞ هجَ اُؤَخ 

.  اُضٖٔ اُوا٢ٍ ػ٤ِٚ أ٣ٖ ٣ٔبهً ؽن أ٣ُٞٝزٚ ػ٤ِٚإ٠ُ

 ثؼل اُؤَخ اُؼ٤٘٤خ أٝ هَٔخ اُزظل٤خ ٣زؾلك إالثؼل اُؤَخ إما ُْ ٣ؾَ أعَ اُٞكبء ثبُل٣ٖ 

.  ػ٠ِ اُش٤ٞع اُوإٛ٘ٞاُشوًبءأُوًي اُوب٢ٗٞٗ ٌَُ ٖٓ اُلائٖ أُورٜٖ ٝ 
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ٗش٤و ا٠ُ اٗٚ ك٢ ؽبُخ رْ هٖٛ اُؼوبه ٖٓ هجَ اُشوًبء ٓغزٔؼ٤ٖ كئٕ اُوٖٛ ٣َو١ 

ٓضوال ثبُوٖٛ ك٢ ؽن  طؾ٤ؾب ٝٗبكنا أٝ ثؼل اُوٖٛ رٔذ اُؤَخ كبٕ ٝهغ اُغيء أُلوى

. أؽل اُشوًبء كال ٣ٌٔ٘ٚ االؽزغبط ثؼغْ ٍو٣بٗٚ مُي

 أٝ اُؼوبه اُشبئغ عٞاى اُزظوف ك٤ٚ ًِٚ أهثبعكؼال ػ٠ِ مُي عبئي ُٖٔ ٣ٌِٕٔٞ صالصخ 

 ػٔبٗبد ُأله٤ِخ أُشوع ٝأػط٠ ٓز٠ رٔذ أٍجبة ه٣ٞخ ُِوٖٛ ٝٛناعيء ٓلوى ٓ٘ٚ 

 اٌُزبة أٝ ثبُوواه إػالٍْٜٓ شٜو٣ٖ ٖٓ ربه٣ـ ال ك٢ ؿكػٞحًبك٤خ رٔضِذ ك٤ٔب ٢ِ٣ هكغ 

: أَُغَ

 ًٝبٗذ اُؤَخ اُؼ٤٘٤خ ال رؼو ثٔظبُؼ اُشوًبء األٍجبةإما اهز٘ؼذ أُؾٌٔخ ٖٓ ه٤بّ - 

 ػ٠ِ األؿِج٤خأٓود أُؾٌٔخ ٖٓ رِوبء ٗلَٜب ثزقِظْٜ ٖٓ ؽبُخ اُش٤ٞع ٝكوع هواه 

. األه٤ِخ

إما ًبٗذ اُؤَخ ػبهح ثٔظبُؼ اُشوًبء ًٝبٕ اُوٖٛ رظوف ٓ٘بٍت كئٗٚ ٣َو١ - 

. األه٤ِخػ٠ِ اُغ٤ٔغ ثبُوؿْ ٖٓ ٓؼبهػخ 

 اٌُبك٤خ ُزظوف األٍجبةإما ًبٗذ اُؤَخ ػبهح ثٔظبُؾْٜ ُْٝ ٣ٌٖ ٓجوه ُو٤بّ - 

 ٝال ٣ٌٕٞ اُوٖٛ طؾ٤ؾب األؿِج٤خ ثبالٍزٔواه ك٢ اُش٤ٞع ٓغ إُـبء هواه األؿِج٤خ هؼذ

. ثبإلعٔبع اهوٙ ًبكخ اُشوًبء إما إال

 هجَ اُؤَخ ٣ؾن ُِلائٖ اُز٘ل٤ن ثل٣٘ٚ ػ٠ِ اُؾظخ اُشبئؼخ أُوٛٞٗخ ثزٞه٤غ األعَ ؽَ إما

 ٖٝٓ صْ ث٤ؼٜب عجوا ػ٠ِ اُشو٣ي ٝاٍز٤لبء ك٣٘ٚ ٤ُؾَ اُوا٢ٍ ٓؾَ اُشو٣ي ػ٤ِٜباُؾغي 

. ٣ٖ ٣ٝظجؼ ٓبٌُب ك٢ اُش٤ٞع ٓغ ثبه٢ اُشوًبءكاُْ

 ٓب افزض إ٠ُ ثؼل اُؤَخ أُشوع هبّ ثؾٔب٣خ اُلائٖ أُورٜٖ ثبٗزوبٍ ؽوٚ األعَ ؽٍِٞ

. ثٚ اُشو٣ي اُواٖٛ ػٖ ؽو٣ن اُؾٍِٞ اُؼ٢٘٤

إٕ هٖٛ اُشو٣ي ٓ٘لوكا ُغيء ٓلوى ٖٓ اُؼوبه اُشبئغ ٣ٌٕٞ هٛ٘ب طؾ٤ؾب ٤ٌُٝ هٛ٘ب 

 ٓل٢ٗ عيائو١ ٝػ٤ِٚ كئٕ اُلائٖ أُورٜٖ إما ًبٕ 2كووح 890ُِٔي اُـ٤و ثؾَت أُبكح 

. ال ٣ؼِْ ثش٤ٞع ٛنا اُغيء ٣َزط٤غ إثطبٍ اُوٖٛ ػ٠ِ أٍبً اُـِؾ 

ٝك٢ اُؾبُخ اُؼ٤ٌَخ ٣َوؾ ؽوٚ ك٢ مُي ٣َٝو١ اُوٖٛ طؾ٤ؾب ػ٠ِ أٍبً إٔ اُلائٖ هل 

 63765 ٝثٜلا اُظلك ٗش٤و ا٠ُ هواه أُؾٌٔخ اُؼ٤ِب ههْ هػ٢ ثبٗزظبه ٗز٤غخ اُؤَخ

ٝاُل١ عبء ك٤ٚ ٖٓ أُووه هبٗٞٗب إٔ ًَ شو٣ي ك٢ اُش٤ٞع  29/10/1990ٓؤهؿ ك٢ 
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٣ِٔي ؽظزٚ ٌِٓب ربٓب ُٝٚ إٔ ٣زظوف ك٤ٜب ٝ ُٔب ًبٕ ٖٓ اُضبثذ ك٢ هؼ٤خ اُؾبٍ إٔ 

هؼبح أُٞػٞع ٝثئثطبُْٜ ػول ث٤غ هطؼخ أهع آُذ إ٠ُ اُطبػٖ ػٖ ؽو٣ن ا٤ُٔواس 

 .ػ٠ِ أٍبً أٗٚ ٤ٌُ ُٚ اُؾن ك٢ ث٤غ ِٓي ك٢ اُش٤ٞع أفطئٞا ك٢ رطج٤ن اُوبٕٗٞ
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 .28 ص 1992 َُ٘خ 4أُغِخ اُوؼبئ٤خ، اُؼلك 

 



 

45 

 

 :رٍْ يثاًَ يمايح عهى أرض انغٍر*-* 

إٕ أُشوع ٝػغ هو٣٘خ ث٤َطخ ٓؤكاٛب إٔ ٓبُي األهع ٣ٔزِي ًَ ٓب ٣ٞعل أٝ ٣وبّ ػ٤ِٜب ٖٓ ٓجب٢ٗ ٝ 

 . ٓل٢ٗ عيائو782١ٓ٘شآد ٝكُي ٓب ٗظذ ػ٤ِٚ أُبكح 

 كَٜ ٣غٞى ُِٔبُي إٔ ٣وٖٛ ٓجب٢ٗ ٓوبٓخ ػ٠ِ أهع اُـ٤و؟

٣غٞى ُٔبُي أُجب٢ٗ اُوبئٔخ ػ٠ِ أهع :  ٓل٢ٗ عيائو١ ٝاُز٢ روؼ٢ ٓب 889٢ِ٣ٛ٘ب رغ٤ج٘ب أُبكح 

اُـ٤و إٔ ٣وٜٛ٘ب ٝ ك٢ ٛلٙ اُؾبُخ ٣ٌٕٞ ُِلائٖ ؽن اُزولّ ك٢ اٍز٤لبء اُل٣ٖ ٖٓ صٖٔ األٗوبع إكا ٛلٓذ 

أُجب٢ٗ، ٝ ٖٓ اُزؼ٣ٞغ اُن١ ٣لكؼٚ ٓبُي األهع إكا اٍزجو٠ أُجب٢ٗ ٝكوب ُألؽٌبّ اُقبطخ ثبالُزظبم 

ٝ ثبُزب٢ُ ال رٞعل ٗظٞص رزؼِن ثبُوٖٛ اُؼوبه١ ٝ إٗٔب رَو١ ػ٤ِٜب األؽٌبّ أُطجوخ ػ٠ِ اُوٖٛ 

 ٓل٢ٗ ٓظو١ ػ٠ِ إعبىح 1038اُو٢ٍٔ ٝ ك٢ كُي ٣وٟ أُشوع أُظو١ ٖٓ فالٍ اُ٘ض اُوب٢ٗٞٗ 

هٖٛ اُج٘بء أُوبّ ػ٠ِ أهع اُـ٤و، إال إٔ ٓظ٤و ٛلا اُوٖٛ ٣ورجؾ ثٔظ٤و ٤ٌِٓخ اُواٖٛ اُز٢ رؼزجو 

ماد ؽج٤ؼخ ٓؤهزخ ؽ٤ش ٣ٌٖٔ  إٔ ٣يٍٝ أُج٠٘ أٝ ر٘زوَ ٤ٌِٓزٚ إ٠ُ ٓبُي األهع ٝكوب ألؽٌبّ 

االُزظبم، ٝ ٣ؼ٤ق هبئال أٗٚ فالٍ أُلح اُز٢ ٣ٌٞ ك٤ٜب اُواٖٛ ٓبٌُب ُِج٘بء أُوٕٛٞ ٣٘زظ اُوٖٛ ًبكخ 

أصبهٙ اُوب٤ٗٞٗخ ، كئما ؽَ أعَ اُل٣ٖ أص٘بء ٛلٙ أُلح، عبى ُِلائٖ أُورٜٖ إٔ ٣جبشو إعواءاد اُز٘ل٤ن ػ٠ِ 

أُج٠٘ ٣ٝوزؼ٢ ؽوٚ ٖٓ صٔ٘ٚ ؽَت ٓورجخ  هٛ٘ٚ، ٣ٝغٞى ُٚ إكا ث٤غ أُج٢٘ افز٤بها إٔ ٣زجؼٚ ُِز٘ل٤ن 

ػ٤ِٚ ك٢ ٓٞاعٜخ اُؾبئي أُشزو١، ٝٛٞ ٓب أشبهد إ٤ُٚ أُبكح أٝ ثٔؼ٠٘ أكم إٔ اُوٖٛ ٣جو٠ ٓب ثو٤ذ 

أُجب٢ٗ هبئٔخ ٝ ُْ ر٘زوَ ٤ٌِٓزٜب ثبالُزظبم إ٠ُ طبؽت األهع، كئما اٗزوِذ ا٤ٌُِٔخ اٗزوَ اُوٖٛ إ٠ُ 

اُزؼ٣ٞغ أَُزؾن ُظبؽت أُجب٢ٗ ٝ إما اٗزيػذ أُجب٢ٗ ًبٕ ُِٔورٜٖ ؽن ػ٠ِ صٖٔ األٗوبع ٝ ٛنٙ 

ؽبُخ ٖٓ ؽبالد اُؾٍِٞ اُؼ٢٘٤ اُز٢ ٗض ػ٤ِٜب أُشوع ٝٛ٘ب ٗش٤و ا٠ُ هواه أُؾٌٔخ اُؼ٤ِب ههْ 

 ٝاُل١ عبء ك٤ٚ ٖٓ أُووه هبٗٞٗب إٔ ًَ ٓب ػ٠ِ األهع أٝ رؾزٜب 20/11/1989 ٓؤهؿ ك٢ 52627

ٖٓ ؿواً أٝ ث٘بء ٣ؼل ٖٓ ػَٔ طبؽجٜب ٣ٌٕٝٞ ًِٓٔٞب ٓب ُْ روبّ اُج٤٘خ ػ٠ِ إٔ أع٘ج٤ب أهبّ ٓ٘شآد ػ٠ِ 

ٗلوزٚ ٖٝٓ صْ كئٕ اُوؼبء ثٔب ٣ؼبكٍ ٛلا أُجلأ ٣ؼل فوهب ُِوبٕٗٞ ُٝٔب ًبٕ ٖٓ اُضبثذ ك٢ هؼ٤خ اُؾبٍ إٔ 

أُطؼٕٞ ػلٛٔب ُْ ٣و٤ٔب اُج٤٘خ ػ٠ِ إٔ ٓٞهصٜٔب أهبّ اٌَُٖ أُز٘بىع ػ٤ِٚ ػ٠ِ أهع اُطبػٖ كئٕ 
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عٜخ االٍزئ٘بف ٝثزؤ٤٣لٛب اُؾٌْ أَُزؤٗق ُل٣ٜب اُوبػ٢ ثوكغ كػٟٞ اُطبػٖ اُوا٤ٓخ إ٠ُ ؽوك 

أُطؼٕٞ ػلٛٔب اُشبؿ٤ِٖ ٌَُِٖ أُز٘بىع ػ٤ِٚ هل فوهذ اُوبٕٗٞ ٝٓز٠ ًبٕ كُي اٍزٞعت ٗوغ 

 .اُوواه أُطؼٕٞ ك٤ٚ 

 :ٝك٢ ٛنا اُظلك ٣ؼ٤ق اُلوٚ أُظو١ ؽبُز٤ٖ ٣غت اُزلوهخ ث٤ٜ٘ٔب

إما ؽَ أعَ اُٞكبء ثبُل٣ٖ هجَ اٍزجلاٍ أُجب٢ٗ ثٔجِؾ اُزؼ٣ٞغ أٝ صٖٔ األٗوبع ًبٕ ُِلائٖ أُورٜٖ إٔ 

 .٣جبشو ؽن اُزولّ ػ٠ِ ٛلٙ أُجبُؾ ثٔوزؼ٠ ؽوٚ ك٢ اُوٖٛ ٓجبشوح

إما رْ اٍزجلاٍ أُجب٢ٗ اُوبئٔخ ثٔجِؾ اُزؼ٣ٞغ أٝ صٖٔ األٗوبع هجَ ؽٍِٞ اُل٣ٖ كئٕ ٛلٙ أُجبُؾ رؾَ ٓؾَ 

 .أُجب٢ٗ ك٢ ػٔبٕ اُٞكبء ثبُل٣ٖ اُن١ ُْ ٣ؾَ أعِٚ ثؼل ٝ ٣ؼزجو رطج٤وب ُِؾٍِٞ اُؼ٢٘٤

 ٓل٢ٗ عيائو١ اُز٢ رؾلصذ ػٖ أكاء اُزؼ٣ٞغ ك٢ ؽبٍ إهبٓخ ٓ٘شآد ٖٓ هجَ 786ٝ ًنُي ٗنًو أُبكح 

أع٘ج٢ ثؼل اُزوف٤ض ُٚ ٖٓ ٓبُي األهع ٝ ػ٤ِٚ رؼ٤ق أُبكح أٝ ك٢ ٓؼٜٔٞٗب إما ؽِت أُبُي ٖٓ 

 ٓل٢ٗ 785/1طبؽت أُجب٢ٗ إىاُخ كٕٝ ارلبم ث٤ٜ٘ٔب ٝعت ػ٤ِٚ إٔ ٣لكغ رؼ٣ٞغ ٝاُز٢ رؾ٤ِ٘ب إ٠ُ أُبكح 

 ٣ؼزول ثؾَٖ ا٤ُ٘خ 784إما ًبٕ ٖٓ أهبّ أُ٘شآد أُشبه إ٤ُٜب ك٢ أُبكح : ثلٝهٛب ٝاُز٢ ر٘ض ػ٠ِ ٓب ٢ِ٣

إٔ ُٚ اُؾن ك٢ إهبٓزٜب ك٤ٌِ ُظبؽت األهع إٔ ٣طِت اإلىاُخ ٝ إٗٔب ٣ق٤و ث٤ٖ إٔ ٣لكغ ه٤ٔخ أُٞاك ٝ 

أعوح اُؼَٔ أٝ ٓجِـب ٣َبٟٝ ٓب ىاك ك٢ ه٤ٔخ األهع ثَجت أُ٘شآد ٛنا ٓب ُْ ٣طِت طبؽت أُ٘شآد 

 ٓل٢ٗ عيائو١ ًَ ٖٓ ٗبٍ ػٖ ؽَٖ ٤ٗخ ٖٓ ػَٔ اُـ٤و 141ٝٗيػٜب ٝٗؼ٤ق إ٠ُ كُي ٓب ٝهك ك٢ أُبكح 

أٝ ٖٓ ش٢ء ُٚ ٓ٘لؼخ ٤ٌُ ُٜب ٓب ٣جوهٛب ٣ِيّ ثزؼ٣ٞغ ٖٓ ٝهغ اإلصواء ثال ٍجت ػ٠ِ ؽَبثٚ ثوله ٓب 

ٝثبُزب٢ُ ٖٓ فالٍ اٍزوواء ٛلٙ أُٞاك أُنًٞهح كئٕ أُشوع اُغيائو١ أٝعت . اٍزلبك ٖٓ اُؼَٔ أٝ اُش٢ء

 .اُزؼ٣ٞغ ُظبؽت أُجب٢ٗ أٝ أُ٘شآد ٝاُز٢ أهبٜٓب ثؾَٖ ٤ٗخ

 :ثؼلٓب هأ٣٘ب اُشوٝؽ أُزؼِوخ ثبُؼوبه ٓؾَ اُوٖٛ ٗؼوط ػ٠ِ اُل٣ٖ أُؼٕٔٞ ثبُوٖٛ اُؼوبه١

ًٔب ٍجن ٝ إٔ أشبهٗب ٖٓ فظبئض اُوٖٛ اُؼوبه١ أٗٚ ؽن رجؼ٢، كٜٞ ال ٣وّٞ ثنارٚ ٌُٝ٘ٚ ٣َز٘ل إ٠ُ ك٣ٖ 

٣ؼَٔ ػ٠ِ ػٔبٕ اُٞكبء ثٚ كٞعٞك اُوٖٛ ٖٓ ٝعٞك اُل٣ٖ ٝاٗؼلآٚ ٖٓ اٗؼلاّ اُل٣ٖ كال ٣زظٞه ٝعٞك  

 .150 ص1990، َُ٘خ 4أُغِخ اُوؼبئ٤خ، اُؼلك
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 .هٖٛ كٕٝ ٝعٞك ك٣ٖ ٓؼٕٔٞ ثٚ

ٝثٜنا ال ٣غٞى ػول اُوٖٛ ُؼٔبٕ ك٣ٖ ٗشؤ ػٖ ػول ثبؽَ، ألٕ ٣ٌٕٞ ك٢ ؽٌْ ؿ٤و أُٞعٞك ٝ ال ٖٓ أعَ 

ك٣ٖ اٗوؼ٠ هجَ اُوٖٛ أل١ ٍجت ٖٓ أٍجبة االٗوؼبء ًبُٞكبء، ٓضال ٝ األطَ إٔ ًَ اُزياّ طؾ٤ؼ ٣ٌٖٔ 

إٔ ٣ؼٔ٘ٚ اُوٖٛ اُؼوبه١ أ٣ب ًبٕ ٓؾِٚ اُزيآب ثؼَٔ أٝ آز٘بع ػٖ ػَٔ أٝ أ٣ب ًبٕ ٓظلهٙ ٍٞاء ًبٕ 

ػولا أٝ ػَٔ ؿ٤و ٓشوٝع أٝ ًبٕ ٓظلهٙ إصواء ثال ٍجت أٝ ًبٕ ٓظلهٙ اُوبٕٗٞ كغ٤ٔغ ٛلٙ االُزيآبد 

ػ٠ِ افزالف ٓظبكهٛب رظِؼ إٔ رٌٕٞ ٓؼٔٞٗخ ثوٖٛ ٝال ػجوح ثٞطلٚ ٍٞاء ًبٕ االُزياّ ٓ٘غيا أٝ 

 .ٓوزوٗب ثؤعَ أٝ ٓؼِوب ػ٠ِ شوؽ كبٍـ أٝ ٝاهق ٍٝٞاء ؽبال أٝ َٓزوجال

 ٓل٢ٗ عيائو١ ثوُٜٞب رَو١ ػ٠ِ اُوٖٛ 893 891ٝٓل٢ٗ عيائو١ إ٠ُ أُٞاك 950ُٝول أؽبُذ أُبكح 

 أُزؼِوخ ثبُوٖٛ اُو٢ٍٔ ٝٗز٤غخ ٛلٙ اإلؽبُخ كئٗٚ 904 891،893ٝاُؾ٤بى١ اُؼوبه١ أؽٌبّ أُٞاك 

 .ر٘طجن ػ٠ِ اُوٖٛ اُؾ٤بى١ هبػلح ٝعٞة رقظ٤ض اُل٣ٖ أُؼٕٔٞ ثبُوٖٛ

ٝث٘بء ػ٠ِ ٓب ٍجن كئٗٚ ٝؽز٠ ٣٘ؼول اُوٖٛ اُؾ٤بى١ اُؼوبه١ ًبٕ الٕ ٣َز٘ل ٛلا األف٤و إ٠ُ اُزياّ ٣ٌٕٞ 

 .ٓٞعٞكا، ٓؼ٤٘ب ٝهبثال ُِز٘ل٤ن اُغجو١ ػ٤ِٚ

 :ٔجٕد انذٌٍ انًضًٌٕ تانرٍْ

٣شزوؽ ك٢ اُل٣ٖ أُؼٕٔٞ إٔ ٣ٌٕٞ ٓٞعٞكا أٝ هبثال ُِٞعٞك ٝ ال ٣زٞكو ٛل اُشوؽ إال إكا ًبٕ اُل٣ٖ 

 .أُؼٕٔٞ هل ٗشؤ طؾ٤ؾب صْ ثو٢ هبئٔب إ٠ُ ؽ٤ٖ اٗؼوبك اُوٖٛ

ٝػ٠ِ ٛلا ال ٣غٞى إٗشبء هٖٛ ُؼٔبٕ ك٣ٖ ٗشؤ ػٖ ػول ثبؽَ أٝ رووه إثطبُٚ الٗؼلاّ أ٤ِٛخ أُل٣ٖ أٝ ُؼلّ 

رٞاكو شوٝؽ أُؾَ أٝ ُٞعٞك ػ٤ت ٖٓ ػ٤ٞة اُوػب أٝ ٗشؤ طؾ٤ؾب ٌُٖٝ اٗوؼ٠ ٝهذ ػول اُوٖٛ ثؤ١ 

ٍجت ٖٓ األٍجبة ًبُٞكبء ثٔوبثَ أٝ اُزغل٣ل كل٢ ٛلٙ األؽٞاٍ ٣ٌٕٞ اُل٣ٖ ك٢ ؽٌْ ؿ٤و أُٞعٞك ٣ٝوغ 

 .اُوٖٛ ثبؽال

ٓل٢ٗ  950 ٓل٢ٗ عيائو١ اُٞاهك ك٢ اُوٖٛ اُو٢ٍٔ ٝاُز٢ أؽبُذ ػ٤ِٜب أُبكح 893ٝهل ٗظذ أُبكح 

 .384ٓؾٔل ؽ٤َٖ ٓ٘ظٞه، ٗلٌ أُوعغ، ص 

 .58ٓ٘ظٞه١ ٓؾٔل ُؼو٢ٍٝ، ٗلٌ أُوعغ، ص 
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عيائو١ ثوُٜٞب ال ٣٘لظَ اُوٖٛ ػٖ اُل٣ٖ أُؼٕٔٞ ثَ ٣ٌٕٞ ربثؼب ُٚ ك٢ طؾزٚ ٝ ك٢ اٗوؼبئٚ ٓب ُْ 

 .٣٘ض اُوبٕٗٞ ػ٠ِ ؿ٤و كُي

 ٖٓ هبٕٗٞ ا٤ٌُِٔخ اُِج٘ب٢ٗ ٣ٝ102وٟ فالف ٛلا ًَ ٖٓ أُشوع اُِج٘ب٢ٗ ٝاَُٞه١ ؽ٤ش روؼ٢ أُبكح 

 ٓل٢ٗ ٍٞه١ ػلّ 1056ثؤٗٚ ال ٣ٌٖٔ رقظ٤ض اُوٖٛ ُؼٔبٕ اُو٤بّ ثؼَٔ ش٢ء أٝ ثؼلّ ػِٔٚ ًٔب ر٘ض 

 .إٌٓب٤ٗخ ػول اُوٖٛ اُؾ٤بى١ ُؼٔبٕ االُزياّ ثؼَٔ أٝ آز٘بع ػٖ ػَٔ

ٝ ال٣شزوؽ ك٢ ٝعٞك اُل٣ٖ إٔ ٣ٌٕٞ ٓ٘غيا ثَ ٣ظؼ إٔ ٣ٌٕٞ اُل٣ٖ ٓؼِوب ػ٠ِ شوؽ أٝ ك٣٘ب َٓزوجال أٝ 

ك٣٘ب اؽزٔب٤ُب، ٓب كآذ إهاكح أُزؼبهل٣ٖ هل اٗظوكذ إ٠ُ إثواّ اُؼول أٗٚ ٣٘شؤ ك٢ أَُزوجَ، ٝثٜلا ٣٘ؼول 

 .اُوٖٛ طؾ٤ؾب ثشوؽ إٔ ٣ٌٕٞ اُل٣ٖ ٌٖٓٔ اُٞعٞك كئٕ ًبٕ َٓزؾ٤ال كأل١ ٗؼول اُوٖٛ

 ٓل٢ٗ عيائو١  ثؤٗٚ ٣غٞى إٔ ٣زورت اُوٖٛ ػٔبٗب ُل٣ٖ ٓؼِن ػ٠ِ شوؽ أٝ 891ٝك٢ ٛلا ر٘ض أُبكح 

ك٣ٖ َٓزوجَ أٝ ك٣ٖ اؽزٔب٢ُ، ًٔب ٣غٞى إٔ ٣زورت ػٔبٗب الػزٔبك ٓلزٞػ أٝ ُلزؼ ؽَبة عبه١ ػ٠ِ إٔ 

 .٣زؾلك ك٢ ػول اُوٖٛ ٓجِؾ اُل٣ٖ أُؼٕٔٞ أٝ اُؾل األهظ٠ اُن١ ٣٘ز٢ٜ إ٤ُٚ اُل٣ٖ

كول ٣٘شؤ اُوٖٛ اُؼوبه١ ُؼٔبٕ ك٣ٖ ٓؼِن ػ٠ِ شوؽ ٝاهق أٝ شوؽ كبٍـ، كئكا رؾون اُشوؽ اُٞاهق ، 

ٝعل اُل٣ٖ أُؼٕٔٞ ٝرؤًل اُوٖٛ رجؼب ُٚ ٝ إكا رقِق اُشوؽ اُٞاهق كئٕ اُل٣ٖ أُؼٕٔٞ ال ٣ٞعل ٣ٝيٍٝ 

 .ثلُي اُوٖٛ

أٓب إكا رؾون اُشوؽ اُلبٍـ، ىاٍ اُل٣ٖ أُؼٕٔٞ ثؤصو هعؼ٢ ٝىاٍ رجؼب ُلُي اُوٖٛ ٝ إكا رقِق اُشوؽ 

 .اُلبٍـ اٍزوو اُل٣ٖ أُؼٕٔٞ ٝرؤًل اُوٖٛ رجؼب ُٚ

 ٓل٢ٗ عيائو١ ػ٠ِ عٞاى رور٤ت هٖٛ 891ُٝول ٗض أُشوع اُغيائو١ ػ٠ِ ٍج٤َ اُنًو ك٢ أُبكح 

ُؼٔبٕ االػزٔبك أُلزٞػ ٝاُؾَبة اُغبه١ ٝٛٔب ٣ٔضالٕ طٞها ٖٓ طٞه اُل٣ٖ أَُزوج٢ِ ٝاُل٣ٖ 

االؽزٔب٢ُ، ٝٛلا أل٤ٔٛزٜب ك٢ اُؾ٤بح اُؼ٤ِٔخ كبالػزٔبك أُلزٞػ ٛٞ ٗٞع ٖٓ ٗشبؽ اُج٘ٞى ك٢ رول٣ْ أكٝاد 

ائزٔبٕ، ٝثٔوزؼ٠ ػول كزؼ االػزٔبك ٣زلن اُؼ٤َٔ ٓغ اُج٘ي ػ٠ِ إٔ ٣ِزيّ ث٘ي ثؤٕ ٣ؼغ ٓجِـب ٓؼ٤٘ب رؾذ 

رظوف اُؼ٤َٔ ٤َُؾت ٓ٘ٚ ؽَت ؽبعزٚ ك٢ ٓياُٝخ أػٔبُٚ ٝرغبهرٚ ٣ٌٕٝٞ ٛلا أُجِؾ ٛٞ اُؾل األهظ٠ 

 .اُن١ ٣زؼٜل ثٚ اُج٘ي كال ٣غٞى إٔ رزؼلٟ َٓؾٞثبد اُؼ٤َٔ ٛلا أُجِؾ إال ثبرلبم عل٣ل ٓغ اُج٘ي
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ٝثبُزب٢ُ كئٗٚ ٓ٘ل إثواّ ٛلا اُؼول روّٞ ػالهخ هب٤ٗٞٗخ ث٤ٖ اُج٘ي ٝثؼجبهح أفوٟ ٣ٌٕٞ اُوٖٛ ػٔبٗب ُٔب 

 .٤ٍوجؼٚ اُؼ٤َٔ َٓزوجال ٖٓ ٓجبُؾ االػزٔبك ، ٝٛٞ ثٜنا أُؼ٠٘ ٣ٌٕٞ ػٔبٕ ُل٣ٖ اؽزٔب٢ُ أٝ َٓزوج٢ِ

 :أٌ ٌكٌٕ انذٌٍ انًضًٌٕ يعٍُا. 2.

ٗش٤و ثلا٣خ إ٠ُ أٗٚ ٓب كاّ اُوٖٛ اُؼوبه١ ٖٓ اُؼوٞك اُو٤ٍٔخ اُٞاعجخ اُو٤ل األٓو اُن١ ٣وزؼ٢ ٝعٞة 

 رقظ٤ض اُل٣ٖ

أُؼٕٔٞ ك٢ ػول اُوٖٛ ٝ إٕ ًبٕ ٛ٘بى ثؼغ اُلوٚ ٣نٛت إ٠ُ ػلّ اٗطجبم هبػلح رقظ٤ض اُل٣ٖ ػ٠ِ 

 .اُوٖٛ اُؾ٤بى١ اُٞاهك ػ٠ِ ػوبه

 ٓل٢ٗ عيائو١ اًزلذ ثٞعٞة رؾل٣ل اُل٣ٖ أُؼٕٔٞ ٖٓ ؽ٤ش ٓولاهٙ إال إٔ اُلوٚ 891هؿْ إٔ أُبكح 

أعٔغ  ػ٠ِ ػوٝهح رؾل٣لٙ أ٣ؼب ٖٓ ؽ٤ش ٓظلهٙ ٝػ٤ِٚ كئٕ اُل٣ٖ أُؼٕٔٞ ثبُوٖٛ اُؼوبه١ ٣زؾون 

 .ثزؾل٣ل ٓولاهٙ ٝرؾل٣ل ٓظلهٙ

 :تحذٌذ انذٌٍ انًضًٌٕ تًمذارِ. أ.

إٕ ك٢ رؼ٤٤ٖ االُزياّ أُؼٕٔٞ ٖٓ ؽ٤ش ٓولاهٙ أ٤ٔٛخ ثبَُ٘جخ ُِـ٤و اُل٣ٖ ٣ْٜٜٔ ٓؼوكخ اُل٣ٖ ٝٓولاهٙ 

 .ؽز٠ ٣ؼوف ٓلٟ ٓب ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؼط٤ٚ اُؼوبه ٖٓ ائزٔبٕ

كبألٓو ٛ٘ب ٣وزؼ٢ رؼ٤٤ٖ اُل٣ٖ أُؼٕٔٞ ثٔولاهٙ، ٍٞاء رؼِن األٓو ثٔجِؾ ٖٓ اُ٘وٞك أٝ االُزياّ ثؼَٔ أٝ 

 .االٓز٘بع ػٖ اُؼَٔ

ٝػ٤ِٚ إكا ًبٕ اُل٣ٖ أُؼٕٔٞ ثبُوٖٛ ٓجِـب ٖٓ اُ٘وٞك كئٕ رؾل٣لٙ ٣ٌٕٞ ثلًو ٓجِؾ اُل٣ٖ ٝإكا ًبٕ َٓزوجال 

ًبػزٔبك ٓلزٞػ أٝ ًبٕ ك٣٘ب اؽزٔب٤ُب ًلزؼ ؽَبة عبه ك٤ٌٕٞ رؾل٣ل ٓولاهٙ ك٢ ػول اُوٖٛ ثزؾل٣ل أهظ٠ 

 ٓل٢ٗ عيائو١ اَُبُلخ اُلًو ٝأُؾبٍ ػ٤ِٜب أُبكح ٣891٘ز٢ٜ إ٤ُٚ اُل٣ٖ ٝ ٛلا ٓب ٗظذ ػ٤ِٚ أُبكح 

. ٓل٢ٗ عيائو١ اُٞاهكح ك٢ أؽٌبّ اُوٖٛ اُؾ٤بى١ أُ٘ظت ػ٠ِ ػوبه950

 

 

 .59ٓ٘ظٞه١ ٓؾٔل ُؼو٢ٍٝ، ٗلٌ أُوعغ، ص 
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أٓب إما رؼِن األٓو ثبُزياّ ثؼَٔ أٝ االٓز٘بع ػٖ ػَٔ ك٤غت رؾل٣ل ٓجِؾ اُزؼ٣ٞغ أَُزؾن ُِلائٖ ػٖ 

إفالٍ أُل٣ٖ ثبُزيآٚ ٝ إٕ ًبٕ هل افزِق اُلوٚ ك٢ ٛلٙ أَُؤُخ كْٜٔ٘ ٖٓ ٣وٟ ثٞعٞة رؼ٤٤ٖ اُؼ٘بطو 

أُؼوٝكخ ُٔولاه ٛلا اُزؼ٣ٞغ ؽز٠ ٣ظجؼ أُولاه أُؼوٝف ثوله اإلٌٓبٕ ث٤٘ٔب ٣وٟ اُجؼغ األفو أُبكح 

 ٓل٢ٗ عيائو١ طو٣ؾخ ك٢ اشزواؽ رؼ٤٤ٖ إٓب ٓجِؾ اُل٣ٖ، ٝإٓب اُؾل األهظ٠ اُل١ ٣٘ز٢ٜ إ٤ُٚ ٛلا 891

اُل٣ٖ ٝاُن١ ٣٘ض ػ٤ِٚ ك٢ اُؼول كال ٣ٌل٢ ث٤بٕ اُؼ٘بطو أُؼوٝكخ ك٢ اُل٣ٖ ثَ ٣غت رؾل٣ل اُل٣ٖ ٝاُق٤به 

 .ٛٞ كوؾ ث٤ٖ رؼ٤٤ٖ ٓجِؾ صبثذ ٝث٤ٖ رؾل٣ل ٓجِؾ ٣ٌٕٞ اُؾل األهظ٠ اُن١ ٣٘ز٢ٜ إ٤ُٚ اُل٣ٖ

 :تحذٌذ انذٌٍ تًصذرِ. ب.

إٕ رؼ٤٤ٖ ٓظله اُل٣ٖ أُؼٕٔٞ ٓؼ٘بٙ رؾل٣ل أُظله اُن١ ٣َزٔل ٓ٘ٚ اُل٣ٖ ُٞعٞكٙ ٝػ٤ِٚ ٣ٌٕٞ رؼ٤٤ٖ 

اُل٣ٖ أُؼٕٔٞ ثٔظلهٙ ثؤٕ ٣ؾلك َٛ ٛٞ ٗبشئ ػٖ ػول أٝ إهاكح ٓ٘لوكح أٝ كؼَ ػبه أٝ كؼَ ٗبكغ أٝ 

 .ٗض اُوبٕٗٞ

ٝهل ٣ٌٕٞ اُل٣ٖ أُؼٕٔٞ صٔ٘ب ك٢ ػول ث٤غ أٝ هوػب أٝ إ٣واكا ٓلٟ اُؾ٤بح أٝ شوؽب ك٢ ػول اُٜجخ أٝ 

اُزيآب ثؼَٔ أٝ رؼ٣ٞؼب ػٖ ػَٔ ؿ٤و ٓشوٝع ٝ هل ٣ٌٕٞ ك٣٘ب ٓؼِوب ػ٠ِ شوؽ ٓؼبف إ٠ُ أعَ أٝ 

 .ٓ٘غيا ًٔب هل ٣ٌٕٞ ك٣٘ب َٓزوجال أٝ ك٣٘ب اؽزٔب٤ُب

إٕ ُْ ٣زؾلك اُل٣ٖ أُؼٕٔٞ ٖٓ ؽ٤ش أُولاه ٝأُظله كئٕ ٓظ٤و اُوٖٛ اُؼوبه١ اُجطالٕ أُطِن ٌَُٝ 

 .م١ ٓظِؾخ إٔ ٣زَٔي ثٜنا اُجطالٕ

 :هبث٤ِخ اُل٣ٖ أُؼٕٔٞ ُِز٘ل٤ن اُغجو١

كبُٔورٜٖ ػ٘ل ػلّ اُٞكبء ثل٣٘ٚ، إٔ ٣طِت ث٤غ أُوٕٛٞ الٍز٤لبء ك٣٘ٚ ٖٓ صٔ٘ٚ ُٝنُي ٣غت إٔ ٣ٌٕٞ اُل٣ٖ 

أُؼٕٔٞ ٖٓ اُل٣ٕٞ اُز٢ ٣ٌٖٔ إعجبه أُل٣ٖ اُٞكبء ثٜب ٝ ػ٤ِٚ ال ٣ظؼ إٔ ٣٘ؼول اُوٖٛ ػٔبٗب ُِٞكبء 

ثبُزياّ ؽج٤ؼ٢، كُي ألٕ اُوٖٛ هل شوع ك٢ األطَ ُؼٔبٕ ر٘ل٤ن اُل٣ٖ ػ٠ِ أُبٍ أُوٕٛٞ، ٣َٝزِيّ ٛلا 

إٔ ٣ٌٕٞ أُل٣ٖ ٓغجوا ػ٠ِ اُٞكبء ثبُزيآٚ ٝػ٠ِ ٛلا ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؼٖٔ اُوٖٛ ٝكبء ثبُزياّ ؽج٤ؼ٢ ٓب ُْ 

 .٣زغلك االُزياّ إ٠ُ اُزياّ ٓل٢ٗ

 .85ٛبش٢ٔ ٓظطل٠، ٗلٌ أُوعغ ص 
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 :اُو٤ٍٔخ ك٢ ػول اُوٖٛ اُؼوبه١

إٕ أُجلأ اَُبئل ك٢ اُزشو٣ؼبد اُؾل٣ضخ ٛٞ ٓجلأ اُوػبئ٤خ ك٢ اُؼوٞك ٝاالٍزض٘بء ٛٞ اُش٤ٌِخ ٖٝٓ صْ 

اٍزوعبع رقؼغ ع٤ٔغ اُزظوكبد اُوب٤ٗٞٗخ ٓجلأ اُوػبئ٤خ ٝأٗٚ ال ٣غٞى اُقوٝط ػٖ ٛلا أُجلأ إال ث٘بء 

 .ػ٠ِ ٗض فبص ك٢ اُوبٕٗٞ أٝ ث٘بء ػ٠ِ ارلبم

ٝثبُوعٞع إ٠ُ اُ٘ظٞص أُزؼِوخ ثبُوٖٛ اُؼوبه١ ٗغل إٔ أُشوع اُغيائو١ ُْ ٣٘ض ػ٠ِ اُو٤ٍٔخ 

ًشوؽ ك٢ اٗؼوبك اُوٖٛ اُؼوبه١ اُؾ٤بى١ أُ٘ظت ػ٠ِ ػوبه ٝكُي ثؼٌٌ ٓب الأهوٙ ك٢ ػول اُوٖٛ 

 ٓل٢ٗ عيائو١ ػ٠ِ اُو٤ٍٔخ ًوًٖ ك٢ اُوٖٛ ال ٣٘ؼول ثلٜٝٗب ٝؽز٠ 883اُو٢ٍٔ ؽ٤ٖ ٗض ك٢ أُبكح 

ٗؾ٤ؾ ثَٔؤُخ اُو٤ٍٔخ ك٢ ػول اُوٖٛ اُؼوبه١ ٝػ٤ِٚ ٗز٘بٍٝ ث٤بٕ هبػلح اُو٤ٍٔخ ك٢ اُزشو٣غ اُغيائو١ 

 :ٝٓٞهق اُوؼبء اُغيائو١ ٖٓ أَُؤُخ

ػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ إٔ أُشوع اُغيائو١ ُْ ٣ووه شوؽ اُو٤ٍٔخ ك٢ اُوٖٛ اُؼوبه١ إال اٗٚ ًبٍزض٘بء ٗوٍٞ إٔ 

أُشوع اُغيائو١ هل اشزوؽ ك٢ ثؼغ اُؼوٞك إفؼبػٜب إ٠ُ هًٖ اُش٤ٌِخ اُو٤ٍٔخ ٓضَ اُزظوكبد 

 ٓل٢ٗ عيائو١ 1 ٌٓوه324اُٞاهكح ػ٠ِ ػوبه ٝاُز٢ ٖٓ ث٤ٜ٘ب اُوٖٛ اُؼوبه١ ٍٝ٘ل كُي ك٢ ٗض أُبكح 

ى٣بكح ػ٠ِ اُؼوٞك اُز٢ ٣ؤٓو اُوبٕٗٞ ثئفؼبػٜب إ٠ُ شٌَ ه٢ٍٔ ٣غت رؾذ ؽبئِخ اُجطالٕ : ٝاُز٢ عبء ك٤ٜب

ك٢ شٌَ ه٢ٍٔ ٣ٝغت ككغ اُضٖٔ ُلٟ .... رؾو٣و اُؼوٞك اُز٢ رزؼٖٔ ٗوَ ٤ٌِٓخ ػوبه٣خ ٝؽوٞم ػوبه٣خ 

 أُزؼِن ثزؤ٤ٌٍ اَُغَ 76/63 ٖٓ أُوٍّٞ 61اُؼبثؾ اُؼ٢ٓٞٔ اُن١ ؽوه اُؼول ٝرؼ٤ق أُبكح 

 .ًَ ػول ٣ٌٕٞ ٓٞػٞع إشٜبه ٓؾبكظخ ػوبه٣خ ٣غت إٔ ٣ولّ ػ٠ِ شٌَ ه٢ٍٔ: اُؼوبه١ ػ٠ِ 

ٖٝٓ صْ كئٕ اإلهاكح ك٢ ٛلٙ اُؼوٞك ال رَزط٤غ ُٞؽلٛب إٔ رورت أصوٛب اُوب٢ٗٞٗ إال ثئػبكخ ػ٘ظو فبهع٢ 

ٛٞ اٌُزبثخ ٝاُو٤ٍٔخ ثئكواؽ اُزظوف اُوب٢ٗٞٗ ك٢ اُشٌَ اُو٢ٍٔ ٣ٌٕٝٞ كُي ػول اُوٖٛ اُؼوبه١ 

ثبػزجبهٙ ؽوب ٖٓ اُؾوٞم اُؼ٤٘٤خ اُؼوبه٣خ، ػول ٣غت إٔ ٣زْ ك٢ شٌَ ه٢ٍٔ ػ٠ِ إٔ ٣ؾزوّ ك٤ٚ أ٣ؼب 

 . أُزؼٖٔ ر٘ظ٤ْ ٜٓ٘خ اُزٞص٤ن06/02 ٖٓ هبٕٗٞ 27 ، 26اُظجـخ ٝاُش٤ٌِبد اُز٢ ؽلكرٜب أُٞاك 
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 ٝ اُل١ عبء ك٤ٚ ٖٓ 21/10/1990 ٓؤهؿ ك٢ 68467ٝك٢ ٛلا اُظل ٗش٤و إ٠ُ أُؾٌٔخ اُؼ٤ِب ههْ 

أُووه هبٗٞٗب أٗٚ ٣شزوؽ ك٢ اُؼول اُو٢ٍٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٓؾوها أٓبّ أُٞصن ٓؾزٟٞ ػ٠ِ أطَ ا٤ٌُِٔخ ٌٓوً 

ُزلبم اُطوك٤ٖ ٓؾلكا ُِٔؾَ رؾل٣لا ٗبك٤ب ُِغٜبُخ ٓؼب٣ٖ ُزَل٣ل أُجِؾ أٓبّ أُٞصن، َٓغَ ٝٓ٘شٞه ُلٟ 

 .ٓظبُؼ اُشٜو اُؼوبه١

ال ٣لٞر٘ب إٔ ٗؼوط ػ٠ِ ٓٞهق اُوؼبء اُغيائو١ ٖٓ َٓؤُخ اُش٤ٌِخ ك٢ اُؼوٞك اُٞاهكح ػ٠ِ اُؼوبهاد 

 أُزؼِن ثبُزٞص٤ن، 15/12/1970 أُؤهؿ ك٢ ٣ٝ70/91وعغ ؽوػ ٓشٌَ ر٤٤ٌق اُش٤ٌِخ إ٠ُ األٓو 

 ٓ٘ٚ ى٣بكح ػ٠ِ اُؼوٞك اُز٢ ٣ؤٓو اُوبٕٗٞ ثئفؼبػٜب إ٠ُ شٌَ ه٢ٍٔ كئٕ اُؼوٞك اُز٢ 12ؽ٤ش ر٘ض أُبكح 

، رؾذ ؽبئِخ اُجطالٕ إٔ رؾوه ك٢ شٌَ ه٢ٍٔ ٓغ ككغ اُضٖٔ إ٠ُ ....رزؼٖٔ ٗوَ ػوبه ٝاُؾوٞم اُؼوبه٣خ 

 أُِـ٠ ثٔوزؼ٠ اُوبٕٗٞ ههْ 70/91 ٖٓ األٓو 12أُٞصن ؿ٤و إٔ أُشوع أكهط ٓؼٕٔٞ أُبكح 

 ك٢ اُوبٕٗٞ أُل٢ٗ ٝكُي ٖٓ فالٍ إػبكخ ٓبكح عل٣لح ك٢ اُوبٕٗٞ 03/05/1988 أُؤهؿ ك٢ 88/14

 .1ٌٓوه 324أُل٢ٗ رؾَٔ ههْ 

ٝػ٠ِ اُوؿْ ٓب رؾِٔٚ ٛلٙ اُ٘ظٞص ٖٓ طواؽخ ٝٝػٞػ إال إٔ ٛلا ُْ ٣ٔ٘غ ٖٓ ٝعٞك افزالكبد ٝرجب٣ٖ 

 ٖٓ هبٕٗٞ اُزٞص٤ن 12ك٢ االعزٜبكاد اُوؼبئ٤خ، ٤ُنٛت كو٣ن ٖٓ اُوؼبء إ٠ُ ػوٝهح اؽزواّ ٗض أُبكح 

 ٖٓ اُوبٕٗٞ أُل٢ٗ ٝؽ٤ش رؼزجو اُش٤ٌِخ أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب هً٘ب ك٢ اُؼول ٣ورت ػ٠ِ 1ٌٓوه324ٝأُبكح 

رقِلٜب اُجطالٕ أُطِن ُِؼول ٝكو٣ن أفو ٖٓ اُوؼبء ٣وٟ ك٢ اُؼوٞك اُو٤ٍٔخ ٤ٍِٝخ ُِزؼج٤و ػٖ اإلهاكح 

 .ٝاإلصجبد

ٝػ٤ِٚ ثٔب إٔ أُشوع اُغيائو١ هل أفؼغ ػول اُوٖٛ اُؼوبه١ ًجبه٢ اُؼوٞك إ٠ُ اُو٤ٍٔخ ؽَت أُبكح 

 ٖٓ ٗلٌ اُوبٕٗٞ ٝث٤ٖ ك٢ ماد ا٤َُبم اُغياء أُزورت ػٖ رقِق اُشٌَ اُو٢ٍٔ ؽ٤ش أهو 1ٌٓوه324

أُشوع ػ٘ل رقِلٚ إٔ اُوٖٛ ٣وغ ثبؽال ثطالٗب ٓطِوب ٣ٝغٞى ثلُي ٌَُ م١ ٓظِؾخ  إٔ ٣زَٔي ثٜنا 

اُجطالٕ ٝ ُِٔؾٌٔخ إٔ روؼ٢ ٖٓ رِوبء ٗلَٜب ًٔب ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣يٍٝ ٛلا اإلثطبٍ ثبإلعبىح ٝال ٣زورت ػ٤ِٚ 

  ٓل٢ٗ عيائو١ ٝػ٤ِٚ كبُوٖٛ اُجبؽَ ؿ٤و ٓٞعٞك ٝال ٣ٌٖٔ 103أ١ أصو ثَ ًؤٗٚ ُْ ٣ٌٖ ؽَت أُبكح 

 .26، ث٢ُِٜٞ كو٣ل، ٗلٌ أُوعغ، ص 84 ص 1992 َُ٘خ 1، أُغِخ اُوؼبئ٤خ اُؼلك.65، 63ٓ٘ظٞه١ ٓؾٔل ُؼو٢ٍٝ، ٗلٌ أُوعغ، ص 
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اعواء ه٤ل ث٘بء ػ٤ِٚ ٝ ال ٣٘شؤ ثٔوزؼبٙ ؽوٞم ٝ إُزيآبد ك٢ ٓٞاعٜخ اُواٖٛ ٝأُورٜٖ ثبػزجبهٙ ػول هٖٛ 

 ٓل٢ٗ عيائو١ كئٗٚ ٣ظِؼ إٔ ٣ٌٕٞ ٍ٘لا ُِٔطبُجخ ثزؼ٣ٞغ ٣َٝوؾ أعَ 211ٝػ٤ِٚ ٝإػٔبال ث٘ض أُبكح 

 .اُل٣ٖ

 ٓؤهؿ 2006 ٍ٘خ 346 ٖٓ اُوبٕٗٞ ههْ 1 ٓل٢ٗ كو٢َٗ أُؼلُخ ثٔٞعت أُبكح 2285ٝعبء ك٢ أُبكح 

 : ٓب2006٢ِ٣ ٓبهً 23ك٢ 

Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le 

prise s’en distribute entre eux par contribution moins qui l’n y ait entre les 

créanciers des causes légitimes de préferences. 

أ١ إٔ ٓٔزٌِبد أُل٣ٖ ٖٓ اُؼٔبٕ اُؼبّ ُلائ٤٘ٚ ٝصٜٔ٘ب ٣ٞىع ث٤ْٜ٘ ثبُزَب١ٝ ٓب ُْ ٣ٌٖ ألؽلْٛ ٍجت ٖٓ 

 .أٍجبة اُزلؼ٤َ
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 1341/1ٝؽٌْ ٛلٙ أُبكح فبص ثبُوٖٛ اُزؤ٢٘٤ٓ إال أٗٚ ٣٘طجن ػ٠ِ اُوٖٛ اُؾ٤بى١ اُؼوبه١ ٝكوب ُِٔبكح 

ٜٓ٘ب أٓب اُوبٕٗٞ أُظو١ كول كًو اُلًزٞه اَُٜ٘ٞه١ ثؤٕ اُوبٕٗٞ ٣٘ض ػ٠ِ ٛلا اُو٤ل طواؽخ ك٢ أُبكح 

 ٓل٢ٗ ٓظو١ ٝ إٔ ؽٌٜٔب َٓزلبك ٖٓ اُوٞاػل اُؼبٓخ اُز٢ روؼ٢ ثؤٕ ُِلائٖ ثظلزٚ كائٖ ػبك١ ُٚ 1459

 .ؽن اُؼٔبٕ اُؼبّ ٌُٖٝ ال ٣٘لل ػ٠ِ ٓبٍ ؿ٤و ٓوٕٛٞ هجَ اُز٘ل٤ل ػ٠ِ األٓٞاٍ أُوٛٞٗخ
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 :أثار عمذ انرٍْ انعماري تانُسثح نطرفً انعمذ: انًثحث انثاًَ

ٍجن ٝ إٔ ػوك٘ب أٗٚ ٖٓ فظبئض ػول اُوٖٛ ُؼوبه١ أٗٚ ػول ِٓيّ ُغبٗج٤ٖ ٝ ثبُزب٢ُ كٜٞ ٣٘ش٠ء 

 :اُزيآبد ٣ٝورت أصبها ك٢ ٓٞاعٜخ أؽواف اُؼول ٝ ًلا ك٢ ٓٞاعٜخ اُـ٤و ٗؼوػٜب ًبُزب٢ُ

:المطلب األول التزامات الراهن وحقوقه  

ٌلتزم الراهن  بإنشاء حق الرهن و بضمان سالمة الرهن ونفاده، وضمان هالك المرهون أو تلفه 

.و هو ٌلتزم بتسلٌم الشًء المرهون و بالتالً فإن هدا العقد ٌمنح قٌمة عملٌة ووزن اقتصادي  

:التزامات الراهن بتسلٌم الشًء المرهون  

ٌرتب عقد الرهن على عاتق الراهن التزاما بتسلٌم العٌن المرهونة إلى الدابن المرتهن وهنا ٌعد 

التزاما ولٌس ركنا وٌترتب الحق العٌنً وٌصبح نافدا فٌما ٌن المتعاقدٌن وٌستطٌع الدابن عند حلول 

الدٌن أن ٌنفد على العٌن المرهونة باعتباره دابنا مرتهنا وال ٌكون له أن ٌتقدم أو ٌتتبع باعتباره دابنا 

عادٌا وهو بدلك ٌأخد حكم االلتزام بتسلٌم الشًء المبٌع ؼٌر أنه لم ٌتم زمان ومكان التسلٌم ؼٌر أنه و 

:  مدنً جزابري نصت على ماٌل281/2ًبالرجوع إلى مواد القانون المدنً الجزابري نجد أن المادة 

ؼٌر أنه ٌجوز للقضاء نظرا لمركز المدٌن ومراعاته للحالة االقتصادٌة أن ٌمنحوا أجاال  ...... 

.مالبمة للظروؾ  دون أن تتجاوز هده مدة سنة و أن ٌوقفوا التنفٌذ مع إبقاء جمٌع األمور على حالها  

على أنه فً حالة االستعجال فٌكون تحدٌد المدة من اختصاص قاضً األمور المستعجلة، وتجٌبنا 

أنه إدا كان محل االلتزام شٌبا معٌنا بالذات وجب تسلٌمه فً :  من نفس القانون 882/1المادة 

.المكان الذي كان موجودا فٌه وقت نشوء االلتزام ما لم ٌوجد اتفاق أو نص ٌقضً بؽٌر دلك  

وعلٌه وبصفة عامة ٌمكن القول بأن التسلٌم ٌتم بالطرٌقة التً تتفق مع طبٌعة الشًء المرهون، 

فمثال ٌتم تسلٌم سنداتها و ٌرد التسلٌم على الشًء و المرهون وملحقاته وتوابعه طبقا لما تقضً 

به طبٌعة األشٌاء و عرؾ الجهة وقصد المتعاقدٌن و األصل أن ٌتم التسلٌم فور إبرام عقد الرهن 

أو بعد دلك بقلٌل، وٌكون دلك فً المكان المتفق علٌه و إال فً مكان وجود الشًء المرهون 

.وقت اإلنشاء لكن ما ٌنبؽً اإلشارة إلٌه هو كٌفٌة التسلٌم  
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هنا البد من اإلشارة إلى أن التسلٌم ٌكون بحسب طبٌعة العقار إدا كانت أرض زراعٌة فٌكون 

التسلٌم بوضع األرض تحت تصرؾ المستلم بحٌث ٌستطٌع حرثها وزراعتها وجنً محاصٌلها 

دون عابق أما إدا كانت أبنٌة معدة للسكن أو االستثمار فإن التسلٌم ٌكون بالتخلً عن مفاتٌحها و 

.ما ٌلزم الستثمارها   

.وعلٌه ٌشترط أن ٌكون التسلٌم مادٌا و حقٌقٌا ولٌس حٌازة مادٌة فقط  

أحٌانا ٌكون التسلٌم حكمٌا و دلك فً حالة ٌكون العقار فً ٌد الدابن قبل الرهن و اتفقا على أن ٌحوزه 

.على سبٌل الرهن، فإن تؽٌٌر سند الحٌازة فً هذه الحالة ٌبرئ ذمة الراهن من التزامه بالتسلٌم  

 لكن ماذا لو بقً االتفاق على بقاء العقار المرهون فً حٌازة الراهن على سبٌل لإلٌجار؟

 مدنً جزابري على أنه ٌجوز للدابن المرتهن أن ٌؤجر العقار إلى الراهن دون 967هنا تجٌبنا المادة 

أن ٌمنع دلك من نفاد الرهن فً حق الؽٌر، فإذا اتفق علٌه بعد الرهن وجب أن ٌؤشر علٌه فً هامش 

القٌد، و ال ٌكون هدا التأشٌر ضرورٌا إدا جدد اإلٌجار تجدٌدا ضمنٌا و بالتالً بعد التسلٌم تسلٌما 

.حكمٌا  

 لكن لمادا وجب التسلٌم؟

:بالنسبة لطرفً العقد  

.تمكٌن الدابن المرتهن من تنفٌذ التزاماته  

.استعمال الدابن المرتهن لحقوقه كحق الحبس  

:بالنسبة للؽٌر  

.إعالم الؽٌر بوجود عقد رهن عقاري  

.تحدد أحد شرطً نفاذ عقد الرهن العقاري فً مواجهة الؽٌر  

فً حالة اإلخالل بااللتزام بالتسلٌم جاز للمرتهن طبقا للقواعد العامة إجبار الراهن على تنفٌذ 

التزامه عٌنا إدا كان ممكنا، فٌتسلم المرهون رؼما عن الراهن و إدا تعذر دلك فسخ الرهن مع 

 التعوٌض وٌمكن أن ٌترتب على الفسخ
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: سقوط أجل الدٌن المضمون لعدم تقدٌم المدٌن ما وعد به من التزامات ودلك إعماال بالمواد

 من نفس القانون مع طلب 811 مدنً جزابري باإلضافة إلى المادة 181، 180، 164

.التعوٌض إدا أثبت ضرره  

وعلٌه ٌضمن الراهن سالمة الرهن ونفاذه، ولٌس له : النقطة الثانٌة تتعلق بضمان سالمة الرهن

أن ٌأتً عمال ٌنقص من قٌمة الشًء المرهون أو ٌحول دون استعمال الدابن لحقوقه المستمدة 

من العقد وللدابن المرتهن، فً حالة االستعجال، أن ٌتخذ على نفقة الراهن كل الوسابل التً تلزم 

 مدنً جزابري والتً 953المحافظة على الشًء المرهون وبهذا  الصدد نشٌر إلى المادة 

 مدنً جزابري على أن ٌضمن الراهن هالك 954تضمنت ما سبق ذكره كما تنص المادة 

الشًء المرهون أو تلفه إدا كان الهالك أو التلؾ راجعا لخطبه أو ناشبا عن الراهن عن قوة 

قاهرة، هنا تتحدث عن هالك الشًء المرهون فٌتحمل تبعة الهالك سواء كان لقوة قاهرة بخطبه 

الشخصً ٌلتزم الراهن بصفة عامة بالمحافظة على العقار المرهون فً الحالة التً كان علٌها 

قبل إبرام العقد وهدا عن طرٌق المحافظة على قٌمة العقار و المحافظة على طبٌعته و بالنتٌجة 

.ضمان المرتهن و على حسن استؽالله للعقار المرهون  

ضمان التعرض الشخصً ٌكون التعرض الشخصً إما مادٌا أو قانونٌا وعلٌه نتطرق إلٌهما *- 

:كاألتً  

 ٌشمل أي تصرؾ قانونً ٌقوم به الراهن سواء قبل أو بعد التسلٌم :التعرض القانونً-1-1

ٌتعارض مع حق الدابن و ٌؤثر فً قٌمة العقار المرهون بشكل ٌؤدي إلى اإلنقاص من قٌمته، و 

بالتالً من التأمٌن العٌنً و مثاله أن ٌقوم به الراهن بنقل ملكٌة العقار أو ٌثقله بحق عٌنً أخر 

.فً الفترة بعد إبرام العقد وقبل التسلٌم و القٌد  

مما ٌجعل التصرؾ له األحقٌة بالمطالبة بالعقار على أساس أسبقٌة قٌده، أو تراخً الراهن فً 

  .إتمام اإلجراءات القانونٌة المتعلقة بالعقار المرهون

.36هاشمً مصطفى، نفس المرجع، ص   
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 ٌتمثل فً القٌام بعمل مادي إٌجابً أو سلبً ٌؤدي إلى اإلنقاص من قٌمة :التعرض المادي- 1-2

العقار المرهون، كأن ٌقوم الراهن بتخرٌب جزبً أو كلً للعقار قبل تسلٌمه أو ٌقوم بنزع شًء 

من العقار ٌؤثر فً قٌمته سلبا، كنزع أشجار مؽروسة ؼٌر معدة للقطع أو نزع األبواب و النوافذ 

.مثال، أو ٌمتنع قبل التسلٌم عن صٌانة جزء من العقار مهدد بالسقوط  

و علٌه فإن مقتضى الضمان الشخصً هو التزام الراهن باالمتناع عن كل عمل قانونً أو 

.مادي، إٌجابً أو سلبً، من شأنه اإلنقاص  من قٌمة العقار أو ٌعرقل الدابن فً استعماله  

ونقصد به ادعابه بحقه على العقار المرهون من شأنه أن ٌمس بحق : ضمان تعرض الؽٌر*- 

و هو ما . الدابن المرتهن كالملكٌة أو حق االرتفاق أو ملكٌة المنقوالت المخصصة لخدمة العقار

المحافظة على الشًء المرهون و عدم إتٌان ما ٌنقص :  أنفا من خالل ما ٌل953ًأكدته المادة 

.من قٌمته و القصد منه اإلشارة إلى منع التعرض الشخصً أو من قبل الؽٌر  

:ضمان هالك العقار أو تلفه  

ٌضمن الراهن هالك الشًء المرهون أو تلفه إدا كان الهالك أو التلؾ راجعا لخطبه أو ناشبا عن قوة 

قاهرة و بتعبٌر أخر، هو كل ما ٌمس سالمة الرهن، سواء كان هالكا مادٌا أو تصرفا قانونٌا ٌؤدي 

إلى خروج كل العقار أو جزء منه الضمان، و بالتالً ضمان التعرض الشخصً و تعرض الؽٌر 

:فالمقصود هو هالك الضمان و لٌس فقط الهالك المادي للعقار وهنا نمٌز بٌن حالتٌن  

ٌكون الراهن هو المسبول عن هالك عن هالك العقار أو تلفه بحكم أنه مازال فً : قبل التسلٌم

حٌازته، و بالتالً ال ٌطالب المرتهن بإثبات أي شًء و لو كان الهالك بسبب قوة قاهرة إال أن دلك ال 

.ٌعفٌه من دفع التعوٌض  

ال تتوقؾ التزامات الراهن بضمان هالك العقار أو تلفه فٌكفً أن ٌثبت الدابن المرتهن أن: بعد التسلٌم  

 

.403، 402، 400محمد حسٌن منصور، نفس المرجع،   
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. الهالك كان بسبب قوة قاهرة  

إن المشرع قد خول المرتهن بعض الوسابل التً من شأنها أن : وسابل منع هالك العقار أو تلفه

تكون ضرورٌة لمنع الهالك أو التلؾ من بٌنها قطع مدة التقادم المكسب وكذلك دعوى وقؾ 

.األشؽال الجدٌدة و فً حالة االرتفاق عن طرٌق االستعجال  

 مدنً جزابري والمشار إلٌها سابقا نصت على 953 بالرجوع إلى المادة :ضمان نفاذ الرهن

 ضمان النفاذ ومعناه

.ترتٌب اآلثار بٌن أطراؾ العقد من جهة ونفاذه فً مواجهة الؽٌر من جهة أخرى  

لم ٌتعرض القانون المدنً الجزابري لبٌان حقوق الراهن كما فعل بالنسبة اللتزاماته ومن الطبٌعً ان 

:ٌبقى للراهن على هدا العقار الحقو ق الناجمة عن حق الملكٌة ومن بٌنها  

ملكٌة الراهن للعقار على الرؼم من انتقال حٌازة العقار المرهون من الراهن الى المرتهن فإن دلك ال 

ٌمنع تصرؾ الراهن فً العقار شرٌطة أال ٌتعارض مع التزامه بضمان سالمة الرهن ونفاده وضمان 

هالك وتلؾ العقار المرهون ولما كانت عناصر الملكٌة تتمثل فً الحق وفً االستعمال واالستؽالل 

:والتصرؾ ؼٌر أن األمر ٌقتضً أن نعرج على كٌفٌة ممارسة الراهن لهده العناصر  

الحق فً االستعمال ال ٌكون للراهن و السبب فً دلك هو انتقال حٌازة العقار من الراهن الى المرتهن 

 مدنً جزابري بأن مكن الراهن من 967ؼٌر أن المشرع الجزابري قد جاء باستثناء فً نص المادة 

.ممارسة حق االستعمال باعتباره مستأجرا لعقاره من الدابن المرتهن  

الحق فً االستؽالل ٌقوم به عنه الدابن المرتهن أو العدل وؼاٌة األمر أن الراهن ٌستطٌع أن ٌستعمل 

 مدنً جزابري أن 894الشًء أو ٌستؽله إال عن طرٌق المرتهن، الحق فً التصرؾ وطبقا للمادة 

.للراهن الحق فً فً أن ٌتصرؾ بالعقار المرهون على أن ٌؤثر دلك فً حق الدابن المرتهن  

حٌازة العقار المرهون كما سبق و أن ذكرنا فإن ما ٌمٌز الرهن الحٌازي عن ؼٌره من التأمٌنات 

العٌنٌة، هو انتقال حٌازة الشًء المرهون من الراهن إلى الدابن المرتهن أو إلى شخص أجنبً 

ٌرتضٌانه ومع دلك فإنه للراهن حٌازة حق الملكٌة بالرؼم من وجود العقار المرهون فً ٌد المرتهن 
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النه ما ٌحوزه المرتهن هو حق الرهن ال حق لملكٌة ولٌست ٌده بالنسبة الى حق الملكٌة إلى ٌد 

.عارضة  

كم ٌترتب على دلك أن ٌتحمل الراهن تبعة هالك المرهون لسبب أجنبً وله الحق فً ؼلته وثماره 

.ولكن الدابن المرتهن ٌقوم باإلدارة واالستؽالل نٌابة عنه وٌحبس الؽلة حتى ٌستوفً حقه  

 

:المطلب الثانً التزامات الدائن المرتهن  

ٌلتزم المرتهن بالمحافظة على الشًء المرهون واستثماره، و إدارته، ورده إلى الراهن بعد 

.استٌفاء حقه  

إدا تسلم الدابن المرتهن الشًء المرهون، فعلٌه ٌبدل فً : االلتزام بحفظ المال المرهون وصٌانته

حفظه وصٌانته من العناٌة ما ٌبدله الشخص المعتاد  و هو ومسبول عن هالك الشًء أو تلفه ما لم 

 مدنً جزابري و تضٌؾ 955ٌثبت أن دلك ٌرجع إلى سبب أجنبً ال ٌد له فٌه استنادا إلى المادة 

 مدنً جزابري ٌجب على الدابن المرتهن أن ٌقوم بصٌانة العقار و بالنفقات الالزمة 968المادة 

لحفظه و أن ٌدفع ما ٌستحق سنوٌا على العقار من الضرابب و التكالٌؾ على أن ٌستولً من الثمار 

التً ٌحصلها قٌمة ما أنفق أو ٌستوفً هده القٌمة من ثمن العقار فً المرتبة التً ٌخولها له القانون و 

.ٌجوز للدابن أن ٌتحلل من هده االلتزامات إدا تخلى من حق الرهن  

 ما هً هده االلتزامات؟

انتقال العقار المرهون إلى حٌازة الدابن المرتهن هو انتقال مؤقت ٌنتهً بانقضاء الرهن، مما ٌقتضً 

.المحافظة على العقار بالحالة التً كان علٌها عند سالمته  

و ٌقوم المرتهن بصٌانة العقار إلبقابه على الحالة التً كان علٌها وقت تسلمه وٌختلؾ مضمون 

االلتزام بحسب طبٌعة الشًء المرهون، فالبناء ٌحتاج إلى ترمٌمات معٌنة تختلؾ عن اآلالت 

التً ؼالبتا ما تكون فً حاجة إلى صٌانة و تؽٌٌر قطع ؼٌار مناسبة و ٌدخل فً الصٌانة دفع 

الضرابب و الرسوم المفروضة على الشًء وبناء علٌه فعلى الدابن أن ٌبدل فً حفظ وصٌانة 
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الشًء المرهون عناٌة الرجل المعتاد وٌقدر القاضً ذلك بحسب الظروؾ والمعٌار هنا 

موضوعً بحٌث ٌعتبر المشرع مسؤولٌة المرتهن مسؤولٌة تعاقدٌة ومن ثم فهو مسبول عن أي 

هالك أو تلؾ أو خلل ٌحدث للشًء أثناء حٌازته، حٌث ٌفترض أن ذلك راجع إلى تقصٌره إال 

إذا أثبت أن الهالك راجع لسبب أجنبً ال ٌد له فٌه وبهذا  فإن عبء اإلثبات ٌقع على عاتق 

.الدابن المرتهن ولٌس الراهن  

و إذا أخل الدابن المرتهن بالتزامه بحفظ الشًء و صٌانته، فإنه ٌكون مسبوال عن تعوٌض الراهن 

عن كل ضرر ٌلحقه بسبب هذا اإلخالل سواء تمثل ذلك فً نقص قٌمة الشًء أو هالكه أو فقدان 

.ملكٌته  

ٌقوم المرتهن بصٌانة العقار و إنفاق ما ٌلزم للمحافظة علٌه وذلك ببذل عناٌة الرجل المعتاد حسب ما 

 مدنً جزابري صراحة و بالتالً ال تقوم مسبولٌته إذا هلك العقار أو تلؾ 955تنص علٌه المادة 

عندما ٌكون قد بذل العناٌة و على ذلك فإن المعٌار موضوعً ولٌس شخصٌا، بمعنى متى أثبت هالك 

العقار كان خارج عن إرادته أو كان بسبب الراهن أو خطأ الؽٌر فإنه ٌدفع المسؤولٌة عن نفسه و فً 

كل األحوال فإن القاضً هو الذي ٌقدر ما إدا كان المرتهن قد قصر فً تنفٌذ التزامه أم ال و هو فً 

ذلك ٌعتمد معٌار الشخص العادي و فً سبٌل تحقٌق ذلك ال ٌتصرؾ فً العقار المرهون بشكل 

.ٌخالؾ القانون  

.إخطار الراهن بكل ما ٌهدد العقار المرهون  

القٌام بصٌانة العقار باإلنفاق علٌه التحسٌنات، دفع الضرابب والمستحقات لكن ماذا لو أخل المرتهن 

 بالتزامه؟

فً الواقع ربما ٌكون صٌػ على النحو ٌبدو أنه قد وضع على عاتق الدابن المرتهن التزاما بتحقٌق 

نتٌجة فً وقت واحد وقد اختلؾ الفقه حول تكٌٌؾ الطبٌعة القانونٌة لاللتزام الذي ٌقع على عاتق 

الدابن المرتهن، فمنهم من ٌرى أنه التزام بتحقٌق نتٌجة، ومنهم من وقؾ موقفا وسطا ٌرى أن نص 

.المادة المذكورة ٌتضمن التزاما بعناٌة و التزاما بؽاٌة فً نفس الوقت  
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:و علٌه فإن المشرع ٌمٌز بٌن حالتٌن  

عندما ٌصدر التقصٌر أو التهاون من الدابن المرتهن منتجا ألثاره فً الحال ٌؤدي : الحالة األولى

إلى اتالؾ أو هالك الشًء المرهون جزبٌا أو كلٌا بحٌث ٌستحٌل تنفٌذ االلتزام برد الشًء الى 

ما كان علٌه وبالتالً تنعقد المسؤولٌة على أساس الخطأ المفترض افتراضا ال ٌقبل إثبات العكس 

إال بقطع السببٌة بٌنه وبٌن الضرر الذي حدث للشًء و ال ٌتأتى للدابن هذا بإثبات السبب 

.األجنبً  

عندما ٌصدر منه التقصٌر أو التهاون أو سلوكا ضارا ظاهرا كان أم خفٌا لكن ال : الحالة الثانٌة

ٌنتج أثرا فً الحال بل قد تظهر هذه األخٌرة فً المستقبل أي بعد تنفٌذ االلتزام بالرد، ففً هذه 

الحالة طالما أن السلوك السلبً لم ٌحدث ضررا أدي إلى هالك أو إتالؾ الشًء المرهون فال 

ٌمكن إقامة المسؤولٌة إال بإتباع القواعد العامة، لذا جعل المشرع المسؤولٌة تخضع لمعٌار 

الرجل العادي و ٌقع على عاتق الدابن المرتهن عبء إثبات الخطأ و األعمال التً ٌقوم بها 

الدابن المرتهن للمحافظة على الشًء المرهون تختلؾ باختالؾ طبٌعته فإذا كان عقارا مثال 

وجب علٌه أن ٌدفع المستحقات و الضرابب و إن كان دٌنا وجب على الدابن المرتهن استٌفابه 

.عند حلول األجل مع الفوابد المترتبة عنه وأن ٌبادر إلى قطع التقادم المكسب  

و علٌه إذا أخل الدابن المرتهن بالتزامه أو لم ٌنفذه تماما كان للمدٌن أن ٌطلب التعوٌض ووضع 

 مدنً 958/2الشًء تحت الحراسة أو استرداد مقابل الوفاء بالدٌن و هو ما تنص علٌه المادة 

.من هنا نستخلص أن التزام المرتهن فً الواقع وسٌلة حماٌة للمدٌن الراهن.جزابري  

 

كما ٌكون للمرتهن الحابز على العقار ال ٌنتج أي ثمار و لٌس مهٌأ لالستثمار أو كانت عابداته ال 

تؽطً نفقات الحفظ والصٌانة فله إخطار الراهن باألمر و هنا ٌنقل االلتزام إلٌه على أساس أن 

المرتهن ٌقوم بالمحافظة على عقار مملوك باألساس للراهن فٌتحمل اإلٌرادات والنفقات و القانون 

 مدنً جزابري و التً تنص فً مضمونها على أنه ٌجوز له أي 968/2ٌخوله ذلك ن خالل المادة 
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الدابن أن ٌتحلل من االلتزامات فً حال تنازله عن الرهن ولٌس التنازل عن الدٌن ألنه فً ألساس 

.الرهن حق تبعً فقط  

بالنسبة للتشرٌعات األخرى كٌؾ عالجت مسألة األساس القانونً لاللتزامات المرتهن فً حفظ 

 وصٌانة بالمرهون؟

ٌتحدد األساس القانونً لهدا االلتزام بالنصوص القانونٌة المنظمة له فً القانون المدنً األردنً 

:والقوانٌن المدنٌة العربٌة األخرى   

 منه على المرتهن أن ٌحفظ المرهون حٌازٌا 1391كالقانون المدنً األردنً والدي جاء فً مادته 

بنفسه أو بأمٌنه و أن ٌعنى به عناٌة الرجل المعتاد و هو مسبول عن هالكه أو تعٌبه ما لم ٌثبت أن 

.من هدا القانون1396، 940دلك ٌرجع إلى سبب ال ٌد له فٌه و على أن تراعى أحكام المادتٌن   

:من قانون االلتزامات و العقود المؽربً على ما ٌل1204ًتنص المادة   

ٌلتزم الدابن بأن ٌسهر على حراسة الشًء، أو الحق المرهون، و على المحافظة علٌه بنفس العناٌة 

 من القانون المدنً المصري 1103التً ٌحافظ بها على األشٌاء التً ٌملكها وٌقابلها نص المادة 

ٌتبٌن لنا من القانون األردنً و النصوص المقابلة له فً القوانٌن العربٌة والقانون المدنً الفرنسً 

على إلزام المرتهن بالحفاظ على الشًء المرهون من التعٌب والهالك بما أن حٌازته عرضٌة 

والؽرض منها تأمٌن الوفاء لدٌنه وأن علٌه رد الشًء بالحال الذي كان علٌه، ومن هنا نرى أن التزام 

الدابن المرتهن بالمحافظة على الشًء ٌتولد من التزامه برد الشًء بالحالة التً كان علٌها كما سبق 

وقلنا زٌادة على دلك أن محل الرهن ال ٌؤدي مهمته إدا لم ٌحافظ علٌه و ٌصان فإدا نقصت قٌمته أو 

 مدنً أردنً 1406نقص قٌمة الضمان وهلك أصبح الدٌن بدون ضمان و هو ما جاء فً نص المادة 

أنه فً حالة كان المرهون مهددا بأن ٌصٌبه هالك أو نقص فً قٌمته أعلن المرتهن الراهن بدلك فإذا 

لم ٌقدم الراهن تقدٌم تأمٌنا آخر جاز لكل منهما تقدٌم طلب إلى المحكمة بٌع المرهون وٌنتقل الثمن إلى 

.المرتهن  
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 مدنً أردنً والتً تنص على أنه ٌجوز للراهن أن ٌطلب من المحكمة إذنا ببٌع 1407وكذلك المادة 

الشًء المرهون إدا سنحت الفرصة لبٌعه صفقة رابحة و كان دلك قبل حلول أجل الدٌن وتحد 

.المحكمة عند اإلدن شروط البٌع و تفصل فً أمر إٌداع الثمن  

 مدنً مصري التً تنص فً مضمونها على المرتهن بالحفاظ و 1103وٌقابلها فً دلك نص المادة 

صٌانة الشًء المرهون وبدل ما ٌستطٌع من عناٌة الرجل المعتاد وهو مسبول عن هالك الشًء أو 

 مدنً 1025تلفه ما لم ٌثبت أن الهالك كان بسبب سبب أجنبً ال ٌد له فٌه و تقابله نص المادة 

  من القانون الفرنس0802ًسوري على دلك ونص المادة 

Le créancier répond , selon le règles établis au titre des contrats ou 

des obligations conventionnelles en général de la perte ou 

détérioration du gage qui serait surpar la négligence de son coté le 

débiteur doit tenir compte au créancier de dépenses utiles et 

nécessaires que celui ci a faites pour la 

Convention du gage. 

:و هدا ما أخذت به المحاكم الفرنسٌة حٌث قضت محكمة روان بما ٌلً   

la procédure en réalisation du gage ne peuvent être reproche au 

créancier quand elles sont justifiées par les circonstances 

.الظروؾ تبرره عندما الرهن تحقٌق إجراءات إلى الدابن إعادة ٌمكن وٌقصد أنه ال  

 

 

 

 

Rouen, 26 -11-1971, Daloz1972, P42 note Hemard. 
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وإذا كان عقارا فعلى المرتهن أن ٌتعهد بصٌانته و ٌقوم بالنفقات الالزمة لحفظه و أن ٌدفع ما 

ٌستحق علٌه من الضرابب و أن ٌحسم دلك من الؽلة و من ثمنه و دلك وفقا لمرتبة دٌنه كما جاء 

. مدنً أردن1404ًفً نص المادة   

ودابما نبحث فً طبٌعة االلتزام وبالتالً المشرع الجزابري كباقً التشرٌعات والتً تنص فً 

فحواها على االلتزام بوسٌلة والتزام بتحقٌق ؼاٌة باعتبار أن االلتزام نشأ عن عقد تم بٌنه وبٌن 

المدٌن الراهن هدا االلتزام ببدل عناٌة الرجل العادي فً حفظ وصٌانة محل الرهن و أن 

التشرٌعات قد شددت فً جعل المرتهن مسبول عن ما ٌصٌب محل الرهن من تلؾ أو هالك ما 

 من القانون 1103 مدنً أردنً والمادة 1391لم ٌثبت عكسه و هو ما ورد فً نص المادة 

 من 1107 من قانون العقود وااللتزامات المؽربً والمادة 1204المدنً المصري والمادة 

 مدنً فرنسً بٌنما جاء نص 2079 مدنً عراقً و المادة 1338القانون المدنً اللٌبً و المادة 

:المدنً السوري مؽاٌرا والتً ٌتضمن فحواها ما ٌلً  

أن المرتهن مسبول مبدبٌا عما ٌصٌب الشًء المرهون من هالك أو تلؾ ولقد وجه الدكتور محمد 

وحٌد الدٌن سوار نقدا إلى النص بحٌث ٌرى أنه لم ٌبٌن مدى التزام الدابن المرتهن أو درجة العناٌة 

 مدنً سوري االلتزام بعمل إدا كان 212المطلوبة تاركة المجال للقواعد العامة التً جاءت فً المادة 

المطلوب من المدٌن هو أن ٌحافظ على الشًء أو أن ٌقوم بإرادته ، أو أن ٌتوخى الحٌطة فً تنفٌذ 

التزامه فإن المدٌن ٌكون قد وفى التزام بدلك فً تنفٌذ من العناٌة كل ما ٌبدله الشخص العادي، و لو لم 

.ٌتحقق الؽرض المقصود، هدا ما لم ٌنص القانون أو االتفاق على ؼٌر دلك  

 

 

 

:، التزامات المرتهن بحفظ المرهون حٌازا وصٌانته، دراسة مقارنة، نقال عن الموقع.عبد العزٌز سلمان اللصاصمة.د  
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إدا ما حل :  حق الدابن المرتهن فً التنفٌذ على العقار المرهون رهن حٌازة :حقوق المرتهن
 أجل الدٌن

 
المضمون بالرهن الحٌازي، لم ٌؾ به المدٌن كان المرتهن أن ٌنفد على المرهون ببٌعه واستٌفاء 

 دٌنه، من ثمنه
 

وٌتم التنفٌذ على العقار وفقا إلجراءات التنفٌذ الجبري المنصوص علٌها فً قانون اإلجراءات 

المدنٌة واإلدارٌة فٌما ٌلً نتعرض إلى بٌان حق الدابن المرتهن فً التنفٌذ على العقار المرهون 

:والقٌود الواردة على دلك  

ٌتم بٌع العقار المرهون رهنا إلجراءات :إجراءات التنفٌذ على العقار المرهون رهن الحٌازة

التنفٌذ الجبري المنصوص علٌها فً قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة فً الفصل الخامس من 

 الباب الرابع تحت عنوان الحجز التنفٌدي على العقار والحقوق العٌنٌة العقارٌة المستمرة

ونشٌر هنا إلى أنه كمبدأ عام ال ٌجوز على عقارات المدٌن إال فً حالة عدم كفاٌة األموال 

المنقولة وعدم وجودها واستثناء من هاته القاعدة ٌجوز ألصحاب الحقوق العٌنٌة الحابزٌن على 

سند تنفٌدي أن ٌبدأ بالتنفٌد على العقار المثقل بهده التأمٌنات ومنها الرهن الحٌازي، وهدا ما 

 منها، كما حدد المشرع 2 من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة فً الفقرة 721قررته المادة 

 من نفس القانون على مجموعة من الشروط الشكلٌة وأخرى موضوعٌة 723فً نص المادة 

:ٌجب توافرها من أجل اللجوء للتنفٌد على العقار  

 ٌتم األمر بالحجز عن طرٌق األوامر على العرابض ٌصدرها :استصدار أمر بالحجز العقاري*-* 

 من قانون 722/1ربٌس المحكمة القضابٌة المتواجد بدابرة اختصاصه موقع العقار طبقا للمادة 

 من 725اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة، و الحجز العقاري ٌوقع بموجب تبلٌػ رسمً لنص المادة 

 مع ضرورة 726القانون السابق الذكر فٌقوم المحضر القضابً بتبلٌػ المدٌن أو الكفٌل العٌنً المادة 

.قٌد أمر الحجز بالمحافظة العقارٌة  

بٌع العقار المحجوز علٌه إدا لم ٌقم المدٌن بالوفاء خالل شهر واحد من ٌوم تسجٌل الحجز *-* 

:ٌبدأ التمهٌد ومباشرة بٌع العقار ٌكون دلك عبر مرحلتٌن  

عند إٌداع الملؾ بٌع العقار من قبل المحضر القضابً لدى كتابة ضبط :إعداد قائمة شروط البٌع- 

المحكمة، ٌقوم ربٌس كتابة الضبط بتسجٌله فً سجل خاص بشأن البٌوع العقارٌة لٌقوم بعدها 

بالتأشٌر على النسخة المطلوبة لقابمة شروط البٌع المودعة مع الملؾ وٌسلم المحضر فً نسختٌن 

 من قانون اإلجراءات 737مؤشرتٌن تحمالن رقم الورود فً التسجٌل وهدا ما قضت به المادة 

.المدنٌة واإلدارٌة  
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بعد االنتهاء من جمٌع اإلجراءات السابق دكرها ٌخطر المحضر : إجراءات البٌع بالمزاد العلنً- 

القضابً جمٌع الدابنٌن المقٌدٌن والمدٌن المحجوز علٌه والحاجز والكفٌل العٌنً إن وجد بتارٌخ 

 من 747وساعة ومكان جلسة البٌع بالمزاد العلنً ثمانٌة أٌام قبل الجلسة على األقل وهدا وفق المادة 

قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة لٌقوم بعدها المحضر القضابً باإلعالن عن البٌع ونشره لٌعلم 

 من 750، 749، 748كل من له نٌة فً الشراء بدلك على أن ٌتم دلك لما ٌنص المشرع فً المواد 

.القانون  

وبعد تجاوز هده اإلجراءات و الفصل فً جمٌع النزاعات تأتً مرحلة المزاٌدة وتجرى المزاٌدة 

.فً جلسة علنٌة برباسة ربٌس المحكمة أو القاضً  

تنتهً فً األخٌر الجلسة برسو المزاد على من تقدم من المزاٌدٌن بأعلى عرض وكان أخر مزاٌد و 

الربٌس ٌعتمد فً دلك على العرض الدي ال ٌزاد علٌه بعد النداء بثالث مرات متتالٌة تفصل بٌن كل 

نداء دقٌقة واحدة وعلى الراسً احترام األحكام المتعلقة بدفع الثمن والمنصوص علٌها فً المادة 

. من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة758 و757  

 لقد قٌد المشرع الجزابري :القٌود الواردة على حق المرتهن فً التنفٌذ على العقار المرهون

حرٌة الدابن المرتهن فً التنفٌذ على العقار المرهون  فزٌادة على وجوب إتباع الدابن المرتهن 

عند التنفٌذ على العقار المرهون األحكام المنصوص علٌها فً القانون اإلجراءات المدنٌة 

واإلدارٌة فقد قرر المشرع كل شرط ٌخالؾ دلك إدا كان قبل حلول األجل ونص بدلك على عدم 

جواز تملك العقار المرهون عند عدم الوفاء أو االتفاق على بٌع العقار المرهون دون مراعاة 

 مدنً جزابري الواردة بشأن 903اإلجراءات المنصوص علٌها قانونا وهدا ما تقرره المادة 

 مدنً جزابري الواردة ضمن أحكام الرهن 960الرهن الرسمً والمحال علٌها بنص المادة 

:الحٌازي وفٌما ٌلً نتعرض ألحكام البطالن هدٌن الشرطٌن هما  

نص المشرع الجزابري على حظر شرط تملك المرتهن  :بطالن شرط التملك عند عدم الوفاء

 مدنً جزابري والمستفاد منه أنه إدا ما 903/1للعقار المرهون عند عدم الوفاء فً نص المادة 

اتفق الدابن المرتهن حٌازة مع الراهن مدٌن كان أو كفٌال عٌنٌا على أنه عند حلول أجل الدٌن 

وعدم الوفاء به ٌكون للدابن الحق فً أن ٌمتلك المال المرهون هدا االتفاق ٌكون باطال لمخالفته 

.النظام العام  

 مدنً 903/1بطالن شرط البٌع دون إجراءات أي شرط طرٌق الممهد ونصت علٌه المادة 

جزابري على أنه ٌكون باطال كل اتفاق ٌجعل للدابن الحق عند عدم استٌفاء الدٌن وقت حلول 

أجله أو فً بٌعه أي العقار دون مراعاة لإلجراءات التً فرضها القانون ولو كان هدا االتفاق قد 

أبرم بعد الرهن وصورة هدا الشرط هو أن ٌتفق الدابن المرتهن مه الراهن على أنه عند حلول 

أجل الدٌن وعدم الوفاء به أن ٌبٌع الدابن المرتهن العقار المرهون دون اتباع اإلجراءات التً 
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رسمها القانون ال سٌما قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة شأن البٌوع الجبرٌة والحكمة من 

بطالنه أٌضا هو استؽالل الدابن المرتهن لضعؾ مركز الراهن باعتباره مدٌنا فٌفرض علٌه هدا 

.الشرط وٌحرمه بدلك من الحماٌة التً كفلها له القانون  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدنً جزابري ٌبطل كل اتفاق ٌجعل للدابن الحق عند 903 والدي جاء فٌه متى كان نص المادة 01/07/1987 صادر بتارٌخ 40184قرار رقم 

عدم استٌفاء الدٌن وقت حلول األجل فً أن ٌتملك العقار المرهون نظٌر ثمن معلوم أٌا كان، فإن سكوت المدٌن عن إنهاء عقد الرهن وعدم قٌام الدابن 

بأي إجراء للطالبة بدٌنه ال ٌعطً لحق للدابن المرتهن بتملك العقار ومن ثم فإن النعً على القرار المطعون فٌه بمخالفة القانون فً ؼٌر محله ٌوجب 

.الرفض  

ولما كان من الثابت فً قضٌة الحال أن الطاعن ارتهن العقار المتنازع علٌه فهو بالتالً حابز عرضً ال تتوفر فٌه شروط التقادم المكسب ، فإن قضاة 

الموضوع باستبعادهم الحٌازة باعتبارها عرضٌة ما دامت إجراءات إنهاء عقد الرهن لم تتخذ وفقا للقانون، طبقوا القانون الصحٌح ومتى كان كذلك 

.استوجب الطعن خاصة بطالن عقد بٌع العقار دون مراعاة قانون اإلجراءات المدنٌة  
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 الفصل الثانً

 أحكام الرهن الرسمً

  

المطبقة على عقدالرهن 

 العقاري
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ٍجن ٝ إٔ أشوٗب إ٠ُ إٔ ػول اُوٖٛ اُؼوبه١ هل عٔغ ث٤ٖ أؽٌبّ اُوٖٛ اُؾ٤بى١ أٝ ثبألؽوٟ ٛٞ هٖٛ 

ؽ٤بى١ ٓ٘ظت ػ٠ِ ػوبه ٝ إٔ أُشوع اُغيائو١ هل أؽبٍ ثؼغ أؽٌبٓٚ إ٠ُ اُ٘ظٞص أُزؼِوخ ثبُوٖٛ 

٣شزوؽ ُ٘لبك اُوٖٛ اُؼوبه١ ك٢ ؽن :  ٓل٢ٗ عيائو١ ٝاُز٢ ر٘ض ػ٠ِ أ966ٚٗاُو٢ٍٔ اٍز٘بكا إ٠ُ أُبكح 

اُـ٤و إ٠ُ عبٗت اُز٤َِْ ُِلائٖ إٔ ٣و٤ل ػول اُوٖٛ اُؼوبه١ ٝرَو١ ػ٠ِ ٛلا اُو٤ل األؽٌبّ اُقبطخ ثو٤ل 

اُوٖٛ اُو٢ٍٔ ٝػ٤ِٚ كئٕ اُوبٕٗٞ اشزوؽ شوؽبٕ ٤ُ٥خ اُ٘لبك ٝٛٔب اُز٤َِْ ًقطٞح أ٠ُٝ ُؾ٤بىح اُلائٖ 

أُورٜٖ ُِؼوبه أُوٕٛٞ ٝاُو٤ل إلػالّ اُـ٤و، إٕ َٓؤُخ اُؾ٤بىح ٢ٛ ٖٓ أْٛ ٓب ٤ٔ٣ي اُوٖٛ اُؾ٤بى١ ػٖ 

ؿ٤وٙ ٖٓ اُزؤ٤ٓ٘بد اُؼ٤٘٤خ األفوٟ ٝفبطخ اُوٖٛ اُو٢ٍٔ ٝ ٢ٛ شوؽ ٣غت رٞاكوٙ ُ٘لبك اُوٖٛ اُؼوبه١ 

 ٓل٢ٗ عيائو١ ٣غت ُ٘لبك اُوٖٛ ك٢ ؽن اُـ٤و إٔ 961ك٢ ٓٞاعٜخ اُـ٤و ًٔب ٗغل اَُ٘ل ك٢ ٗض أُبكح 

٣ٌٕٞ اُش٢ء أُوٕٛٞ ك٢ ٣ل اُلائٖ أٝ األع٘ج٢ اُن١ اهرؼبٙ أُزؼبهلإ ٝ ٣غٞى إٔ ٣ٌٕٞ اُش٢ء أُوٕٛٞ 

 .ػٔبٗب ُؼلح ك٣ٕٞ

ًٔب إٔ أُشوع هل هرت ؽوٞهب ػ٠ِ اُوٖٛ اُؼوبه١ ثبَُ٘جخ ُِلائٖ أُورٜٖ رزٔضَ ك٢ ؽوٚ ك٢ ؽجٌ ٓؾَ 

اُوٖٛ، ؽن اُزولّ ػ٠ِ اُلائ٤ٖ٘ اُزب٤٤ُٖ ك٢ أُورجخ ٝاُلائ٤٤ٖ٘ اُؼبك٤٣ٖ ٝؽن اُززجغ ك٢ اُش٢ء أُوٕٛٞ ٝ 

اهزؼبء ؽوٚ ٖٓ صٔ٘ٚ ك٢ أ١ ٣ل ٣ٌٕٞ ُِٝٔي٣ل ٖٓ اُزٞػ٤ؼ ٗز٘بٍٝ ؽن ٖٓ اُؾوٞم ٝػ٤ِٚ ًٔجؾش أٍٝ 

ٗزطوم ك٤ٚ إ٠ُ ٗلبك ػول اُوٖٛ اُؼوبه١ ك٢ ٓٞاعٜخ اُـ٤و، ٣٘لهط رؾزٚ ٓطِجبٕ ٗقظض األٍٝ ُؾوٞم 

 .اُلائٖ أُورٜٖ ك٢ ٓٞاعٜخ اُـ٤و،ٝٓطِت صبٕ ٗزؼوع ك٤ٚ شوٝؽ ٗلبك اُؼول

 

 :انًثحث األٔل َفاد عمذ انرٍْ انعماري

 ٓل٢ٗ عيائو١ كز٘ض ػ٠ِ أٗٚ ػول 882ثبُوعٞع إ٠ُ األؽٌبّ أُزؼِوخ ثبُوٖٛ اُو٢ٍٔ ال٤ٍٔب أُبكح 

٣ٌزَت ثٔوزؼبٙ اُلائٖ ؽوب ػ٤٘٤ب ػ٠ ػوبه ُٞكبء ك٣٘ٚ،٣ٌٕٞ ُٚ ثٔوزؼبٙ إٔ ٣زولّ ػ٠ِ اُلائ٤ٖ٘ ُٚ ك٢ 

 .أُورجخ ك٢ اٍز٤لبء ؽوٚ ٖٓ صٖٔ كُي اُؼوبه ك٢ أ١ ٣ل ًبٕ
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كبُوٖٛ اُو٢ٍٔ ٣طِن ػ٠ِ اُؼول ٣ورت ثٚ ُِلائٖ ؽن ػ٢٘٤ ػ٠ِ ػوبه ٓقظض ُٞكبء ك٣٘ٚ ٣ٝطِن أ٣ؼب 

ػ٠ِ اُؾن اُؼ٢٘٤ اُل١ رورت ُِلائٖ ػٔبٗب ُٞكبء ك٣٘ٚ ؿ٤و أٗٚ ٣قزِق ػٖ ػول اُوٖٛ اُؼوبه١ ك٢ ًٞٗٚ 

ِٓيّ ُغبٗت ٝاؽل ٝال ر٘زوَ ك٤ٚ اُؾ٤بىح إ٠ُ أُورٜٖ ٤ٌُٝ ُٚ ؽن اُؾجٌ ٣ٝشزوًبٕ ك٢ ًٜٞٗٔب إٔ ُٜٔب 

 .ٓي٣ز٢ اُزولّ ٝاُززجغ ٝٝهٝكٛٔب ػ٠ِ ػوبه 

 :أُطِت األٍٝ ٓظبٛو ٗلبم ػول اُوٖٛ

 :أٝال اُؾن ك٢ اُؾجٌ

 ٓل٢ٗ عيائو١ ٣قٍٞ اُوٖٛ اُلائٖ أُورٜٖ اُؾن ك٢ ؽجٌ اُش٢ء أُوٕٛٞ ػ٠ِ اُ٘بً 962ر٘ض أُبكح 

ًبكخ، كٕٝ اإلفالٍ ثٔب ُِـ٤و ٖٓ ؽوٞم رْ ؽلظٜب ٝكوب ُِوبٕٗٞ ٝ إكا فوط اُش٢ء أُوٕٛٞ ٖٓ ٣ل اُلائٖ 

 .كٕٝ ػِٔٚ ًبٕ ُٚ اُؾن ك٢ اٍزوكاك ؽ٤بىرٚ ٖٓ اُـ٤و ٝكوب ألؽٌبّ اُؾ٤بىح

اُلائٖ أُورٜٖ ٣َزط٤غ ؽجٌ اُش٢ء أُوٕٛٞ ثبٗزوبٍ اُؾ٤بىح إ٤ُٚ أٝ إ٠ُ أع٘ج٢ اُن١ ػ٤٘ٚ أُزؼبهلإ 

 .ٝاُل١ ٣وّٞ ثبُؾجٌ ُٔظِؾخ اُلائٖ أُورٜٖ ٝ ٣ٌٕٞ َٓئٞال إكا ٓب أفَ ثلُي

ٝ ػ٠ِ ٛلا األٍبً كئٕ اُؾن اُؼ٢٘٤ اُزجؼ٢ ُِلائٖ أُورٜٖ هٖٛ اُؾ٤بىح ٝثطج٤ؼخ اُؾبٍ كٜٞ ٣ٔز٘غ ػٖ 

 .اُزق٢ِ ػٖ ٓؾَ اُوٖٛ ؽبُٔب ٛلا األف٤و ُْ ٣٘وغ ُْٝ ٣َزٞف أُورٜٖ ؽوٚ ًبٓال

ٝػ٤ِٚ رجو٠ ٍِطخ اُلائٖ أُورٜٖ هبئٔخ ك٢ ؽجٌ اُش٢ء أُوٕٛٞ ؽز٠ ُٝٞ فوط اُش٢ء ٖٓ ٣لٙ ٓبكاّ 

 .اٍزوكٙ ٖٓٔ ؿظجٚ ٝ ٛلا ٝكوب ألؽٌبّ اُؾ٤بىح ٣ٝؼزجو اُش٢ء أُوٕٛٞ ك٢ ؽٌْ أَُوٝم

ٝػ٤ِٚ كئٕ اُؼوبه إكا ٍِت أٝ افزٌِ كئٗٚ ٣َزوك ثٞاٍطخ كػٟٞ اٍزوكاك اُٞاعت هكؼٜب فالٍ ٍ٘خ ؽجوب 

 ٓل٢ٗ عيائو١ ًْ إكا ًبٕ ٖٓ اٗزوَ إ٤ُٚ اُش٢ء أُوٕٛٞ هل ؽبىٙ إصو شوائٚ ٖٓ ٍٞم أٝ ٓياك 820ُِٔبكح 

 .ػ٢ِ٘ ًبٕ ٖٓ ؽوٚ إٔ ٣طبُت اُلائٖ أُورٜٖ ثؤٕ ٣ؼغَ اُن١ ككؼٚ

أٓب إكا ًبٕ أُوٕٛٞ هل رْ ث٤ؼٚ ٝ رَغ٤ِٚ هجَ اُواٖٛ ك٤ٌِ ُِلائٖ أُورٜٖ إٔ ٣ؾزظ ثؾن اُؾجٌ ٝ اَُؤاٍ 

اُن١ ٣طوػ ٗلَٚ ؽٍٞ عٞاى اُزَٔي ثبُؾجٌ ك٢ ٓٞاعٜخ اُن١ هٍب ػ٤ِٚ أُياك ك٢ ؽبُخ اُج٤غ اُغجو١ 

 ُِش٢ء أُوٕٛٞ؟
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ك٢ ٛلٙ اُؾبُخ ال ٣غٞى اُزَٔي ثؾن اُؾجٌ ُٔؾَ اُوٖٛ أُو ٍٞ ػ٤ِٚ أُياك ُٝٞ ُْ ٣ٌٖ ُِلائٖ هل 

 .اٍزٞك٠ ؽوٚ ثؼل

 :صب٤ٗب اُؾن ك٢ اُزولّ

ٝ أُوظٞك ثٚ رولّ اُلائٖ ك٢ اٍز٤لبء ؽوٚ ٖٓ اُؼوبه أُوٕٛٞ ػ٠ِ اُلائ٤ٖ٘ أُور٤ٜٖ٘ اُزب٤٤ُٖ ُٚ ك٢ اُورجخ 

 ٖٓ 907 ٓل٢ٗ عيائو١ اَُبثوخ اُلًو ًٔب رووه أُبكح 882ٝاُلائ٤ٖ٘ اُؼبك٤٣ٖ ٝٛلا ٓب ٗظذ ػ٤ِٚ أُبكح 

ٗلٌ اُوبٕٗٞ إٔ اُلائ٤ٖ٘ أُور٤ٜٖ٘ ٣َزٞكٕٞ ؽوٞهْٜ هجَ اُلائ٤ٖ٘ اُؼبك٤٣ٖ ٖٓ صٖٔ اُؼوبه، أٝ أُبٍ اُل١ 

 .ؽَ ٓؾِٚ ثؾَت ٓورجخ ًَ ْٜٓ٘ ُٝٞ ًبٗٞا أعوٝا اُو٤ل ك٢ ٣ّٞ ٝاؽل

ٝٛٞ ؽن ٖٓ اُؾوٞم اُز٢ ٣َزٞك٤ٜب اُلائٖ ثطو٣وخ األكؼ٤ِخ ٢ٛٝ أ٣ؼب أطَ اُل٣ٖ ٝ : ٓٞػٞع األكؼ٤ِخ

 .اُلٞائل ٝأُظوٝكبد

 .أطَ اُل٣ٖ ٛٞ أُجِؾ اُضبثذ ك٢ اُو٤ل

 .اُلٞائل أَُزؾوخ ٝهذ اُو٤ل

 ٓل٢ٗ عيائو١ ٝ اُز٢ 909أُظوٝكبد ٝ رشَٔ اُوٖٛ ٝه٤لٙ ٝرغل٣لٙ اُـ ٝٛلا ٓب ٗظذ ػ٤ِٚ أُبكح 

ر٘ض ٣زورت ػ٠ِ ه٤ل اُوٖٛ إكفبٍ ٓظبه٣ق اُؼول ٝ اُو٤ل ٝاُزغل٣ل إكفبال ػ٤٘ٔب ك٢ اُزٞى٣غ ٝك٢ ٓورجخ 

 .اُوٖٛ ٗلَٜب ٝ إكا ٍغَ أؽل اُلائ٤ٖ٘ ر٘ج٤ٚ ٗيع اُؼوبه اٗزلغ ٍبئو اُلائ٤ٖ٘ ثٜنا اُزَغ٤َ

 

ٝٛٞ ٓب ٣جبشو ػ٤ِٚ اُلائٖ أُورٜٖ ؽوٚ ك٢ اُزولّ ٝ ٛٞ ثظلخ أط٤ِخ صٖٔ اُؼوبه ثؼل ث٤ؼٚ : ٓؾَ األكؼ٤ِخ

ثبُٔياك اُؼ٢ِ٘ إال إٔ اُؾن ال ٣وك ػ٠ِ اُضٖٔ اُؼوبه كوؾ ٝ إٗٔب ٣وك ػ٠ِ ِٓؾوبرٚ أُِؾوخ ثٚ ٖٓ ربه٣ـ 

رَغ٤َ اُز٘ج٤ٚ ث٘يع ا٤ٌُِٔخ ٝرغله اإلشبهح إ٠ُ إٔ طبؽت ؽن االٓز٤بى اُؼبّ ٣زولّ ػ٠ِ أطؾبة اُؾوٞم 

أُو٤لح ؽز٠ ُٝٞ ٝعلد هجَ ؽوٚ، ألٕ ؽن االٓز٤بى اُؼبّ ال ٣قؼغ ُِو٤ل ًٝنُي أُجبُؾ أَُزؾوخ ُِقي٣٘خ 

اُؼبٓخ، أٓب اُؾوٞم اُٞاعجخ اُشٜو كٔورجخ ًَ ٜٓ٘ب رزؾلك ػ٠ِ أٍبً األٍجو٤خ ك٢ اُو٤ل ٝٛٞ ٓب أهورٚ أُبكح 

 .ثؾَت ٓورجخ ًَ ٝاؽل ْٜٓ٘ ُٝٞ ًبٕ اُو٤ل ك٢ ٣ّٞ ٝاؽل: ...  ٓل٢ٗ عيائو١ ثبُو907ٍٞ
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 ٓل٢ٗ عيائو١ ٣لزوع ٝعٞك أًضو ٖٓ ؽن ٓو٤ل ػ٠ِ اُؼوبه 910ٗظذ أُبكح : اُز٘بىٍ ػٖ ٓورجخ اُوٖٛ

٢ِ٣ ثؼؼٜب اُجؼغ ك٢ أُورجخ ٣ٝؾن ُظبؽت ؽن ٓزولّ إٔ ٣ز٘بىٍ ُظبؽت ؽن ٓزؤفو ػ٤ِٚ ػٖ ٓورجزٚ 

ٝ اُز٘بىٍ ػٖ ٓورجخ اُوٖٛ ٝاشزوؽ اُ٘ض إٔ ٣ٌٕٞ ُِٔز٘بىٍ ُٚ هٖٛ ه٤ل ػ٠ِ ٗلٌ اُؼوبه ٝ ٛلا اُز٘بىٍ 

٣غت أال ٣ؼو ثؾوٞم اُلائ٤ٖ٘ ا٥فو٣ٖ أُو٤لح ؽوٞهْٜ ػ٠ِ اُؼوبه ٝػ٤ِٚ ال ٣زْ اُز٘بىٍ إال ك٢ ؽلٝك هله 

اُل٣ٖ أُز٘بىٍ ُٝالؽزغبط ثٜنا اُز٘بىٍ ٣غت إٔ ٣ؤشو ثٚ ػ٠ِ ٛبٓش ه٤ل أُز٘بىٍ ػٖ ٓورجزٚ ٣ٌٖٝٔ 

اُزَٔي ك٢ ٓٞاعٜخ أُز٘بىٍ ُٚ ثٌبكخ أٝعٚ اُلكغ اُز٢ ًبٕ ٣ٌٖٔ االؽزغبط ثٜب ك٢ ٓٞاعٜخ أُز٘بىٍ 

 .ًجطالٕ اُل٣ٖ أُؼٕٔٞ ثبُوٖٛ أٝ ثطالٕ اُوٖٛ أٝ ثطالٕ اُو٤ل أٝ اٗوؼبء اُوٖٛ هجَ اُز٘بىٍ

ًٔب ٣ٌٖٔ االؽزغبط ػ٠ِ أُز٘بىٍ ُٚ ثؤٝعٚ اُلكغ اُقبطخ ثل٣٘ٚ، كئما ًبٕ ك٣٘ٚ هل اٗوؼ٠ كال كبئلح ٖٓ 

 .اُز٘بىٍ ُٚ

 ٓل٢ٗ عيائو١ اُلائٖ أُورٜٖ ٛلا اُؾن ث٘ظٜب ػ٠ِ إٔ ُِلائٖ 948فُٞذ أُبكح :صبُضب ؽن اُززجغ 

أُورٜٖ ؽن اهزؼبء ؽوٚ ٖٓ صٖٔ اُش٢ء أُوٕٛٞ ُٝٞ ُ٘زوَ ٛلا اُش٢ء إ٠ُ شقض أفو ؽ٤ش ٣قٍٞ  

اُوٖٛ اُو٢ٍٔ ُِلائٖ أُورٜٖ ؽن رزجغ اُؼوبه أ١ ٣ل ٣٘زوَ إ٤ُٜب ٤ُ٘لل ػ٤ِٚ ثؾوٚ ٣َٝزٞك٢ ك٣٘ٚ ثبألكؼ٤ِخ 

ػ٠ِ ؿ٤وٙ ٖٓ اُلائ٤ٖ٘ أُزقِل٤ٖ ػ٘ٚ ك٢ أُورجخ ٝثلُي كٜلا اُؾن ٣َزؼِٔٚ اُلائٖ أُورٜٖ إكا اٗزوِذ ٤ٌِٓخ 

اُؼ٤ٖ أُوٛٞٗخ إ٠ُ شقض أفو هظل اُز٘ل٤ن، ٣َزؼَٔ اُلائٖ أُورٜٖ ؽن اُززجغ ُِؼ٤ٖ أُوٛٞٗخ ٝ ٢ٛ ك٢ 

٣ل ٖٓ اٗزوِذ إ٤ُٚ ٤ٌِٓزٜب، إال إٔ اُززجغ ٝأُوظٞك ثٚ اُززجغ أُؼ١ٞ٘ ٤ٌُِِٔخ ٝ ٤ٌُ اُززجغ أُبك١ ُِؼوبه 

. أُوٕٛٞ ٓوٛٞٗب ه٤ٍٔب
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ٝال رلٞر٘ب اإلشبهح ك٢ ٛلا اُظلك أٗٚ ٣شزوؽ ُززجغ اُؼوبه إٔ ٣ٌٕٞ ؽن اُلائٖ أُورٜٖ ه٤ٍٔب ٗبكلا ك٢ 

ٓٞاعٜخ اُـ٤و  أٝ ًبٕ ؽوٚ ٓو٤لا ٝ ػ٤ِٚ إكا كول اُلائٖ أُورٜٖ ه٤لٙ ك٢ ؽبُخ اُزغل٣ل كال ٣َزط٤غ اُزَٔي 

ثؼل كُي ثظلزٚ ك٢ ٓٞاعٜخ اُـ٤و ٣ٝظجؼ ك٢ ٓٞاعٜزْٜ ٓغوك كائٖ ػبك١ ؽز٠ ُٝٞ ًبٕ ؽوٚ هل ه٤ل ٝ 

ثبُزب٢ُ ٌٕٗٞ هل ػوك٘ب ٓؼ٠٘ اُزولّ ٝاُززجغ ٝٝهٝكٛٔب ػ٠ِ اُؼوبه ٝٛٔب ثبُ٘ز٤غخ أصبه ُِو٤ل اُن١ ٍ٘ز٘بُٝٚ 

 .ك٢ شوٝؽ ٗلبك اُؼول
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. 135، 134، 133ٓ٘ظٞه١ ٓؾٔل ُؼو٢ٍٝ، ٗلٌ أُوعغ، ع
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 :نًطهة انثاًَ شرٔط َفاد عمذ انرٍْ انعماريا

 :انفرع األٔل انحٍازج

 :ُٝٔب ًبٗذ اُؾ٤بىح ٢ٛ ٖٓ أْٛ ٓب ٤ٔ٣ي اُوٖٛ اُؼوبه١ كئٕ األٓو ٣زطِت إٔ ٗز٘بُٜٝب ثش٢ء ٖٓ اُزلظ٤َ

ك٢ اُٞاهغ إٔ أُشوع اُغيائو١ ُْ ٣ٞهك رؼو٣لب عبٓؼب ٓبٗؼب إٗٔب روى كُي ُِلوٚ ٝ اًزل٠ ثز٘ظ٤ٜٔب ك٢ 

 . ٓل٢ٗ عيائو843١ إ٠ُ 808أُٞاك ٖٓ 

ػوكٜب  هٓؼبٕ اثٞ اَُؼٞك ػ٠ِ أٜٗب ٤ٍطوح كؼ٤ِخ ػ٠ِ ش٢ء ٣غٞى اُزؼبَٓ ك٤ٚ أٝ ٣َزؼَٔ كؼ٤ِب ؽن ٖٓ 

 .اُؾوٞم

ٝػوكٜب أشوف ٜٓل١ ٓظطل٠ ثؤٜٗب ٍِطخ كؼ٤ِخ ُشقض ػ٠ِ ش٢ء ٖٓ ألش٤بء رجلٝ ك٢ ظٜٞهٙ ثٔظٜو 

ٓبُي اُش٢ء أٝ طبؽت ؽن ػ٢٘٤ ػ٤ِٚ ٝ ٓٔبهٍخ األػٔبٍ ٝ االٓز٤بىاد اُز٢ رزورت ػبكح ػ٠ِ اُظلخ 

 .اُز٢ ٣ظٜو ثٜب ُٜنا اُش٢ء

ٝ ػوكٜب األٍزبم ػ٢ِ ػ٢ِ ٤ٍِٔبٕ ثؤٜٗب ٍِطخ كؼ٤ِخ ٣ٔبهٍٜب شقض ػ٠ِ ش٢ء ٣َزؤصو ثٚ ٣ٝوّٞ ػ٤ِٚ 

ثؤكؼبٍ ٓبك٣خ رظٜوٙ ثٔظٜو طبؽت ؽن ٤ٌِٓخ أٝ ؽن ػ٢٘٤ أفو ػ٠ِ ٛلا اُش٢ء ٝػ٤ِٚ ٣ٌٖٔ اُوٍٞ ثؤٕ 

 .اُؾ٤بىح ٝاهؼخ ٓبك٣خ رؾلس أصبها هب٤ٗٞٗخ

 : ٓل٢ٗ كو٢َٗ رؼوف ًبُزب2228٢ُاُؾ٤بىح ك٢ اُوبٕٗٞ اُلو٢َٗ ك٢ أُبكح 

La possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit 

que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes ou par un autre 

qui la tient ou qui l’exerce en notre nom. 

 

 

 

Bergel, (M) Bruschi, (S) Cimamant, traité de droit civil ; Ouvrage couronné par l’académie des sciences morales 

et politique, les biens, LGDJ, Paris, 1980,p133. 
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افزِق اُلوٜبء ك٢ اُز٤٤ٌق اُوب٢ٗٞٗ ُِؾ٤بىح كْٜٔ٘ ٖٓ ٣وٟ إٔ اُؾ٤بىح ؽن ػ٢٘٤ أٝ ؽن شقظ٢ ثَ ٢ٛ 

ٝكوب ُوأ٣ْٜ ٤َُذ ؽوب أطال ٝإٗٔب ٢ٛ ٍجت ٌَُت اُؾن، ك٢ٜ ٝاهؼخ ٓبك٣خ ث٤َطخ رؾلس أصبها هب٤ٗٞٗخ 

ٝٛٞ ٣ؼِِٕٞ هأ٣ْٜ ثبُوٍٞ إٗ٘ب إم ٍب٣وٗب أُنٛت اُشقظ٢ ك٢ اُؾ٤بىح ٝهِ٘ب ٛ٘بى ػ٘ظوا ٓؼ٣ٞ٘ب ُِؾ٤بىح 

ٛٞ اُوظل أ١ هظل اُزظوف ًٔب ُي أٝ هظل اٍزؼٔبٍ اُؾن ٓؾَ اُؾ٤بىح ك٤ٌِ أُواك ثبُوظل ٛ٘ب إهاكح 

ًَت اُؾن ٓؾَ اُؾ٤بىح ثَ أُواك إٔ رٌٕٞ األػٔبٍ أُبك٣خ ٝاُز٢ ٣وّٞ ثٜب اُؾبئي ٓظؾٞثخ ثوظل 

اٍزؼٔبٍ ؽن ٓؼ٤ٖ إٔ رٌٕٞ أػٔبٍ اُؾبئي أػٔبال هظل٣خ ٝٛلا ال ٣قوعٜب ػٖ إٔ رٌٕٞ أػٔبال ٓبك٣خ 

ٓؾؼخ ٢ٛٝ أػٔبٍ افز٤به٣خ هظل ثٜب طبؽجٜب إٔ رؾلس أصبهٛب اُوب٤ٗٞٗخ ك٢ ؽ٤ٖ إٕ هِ٘ب ٓغ أُنٛت 

أُبك١ إٕ اُوظل ٣٘ظت ػ٠ِ اُؾ٤بىح أُبك٣خ ك٢ مارٜب كئٕ ٛلا ٣ٌٕٞ أًضو كالُخ ػ٠ِ إٔ اُوظل ال ٣قوط 

أػٔبٍ اُؾبئي ػٖ إٔ رٌٕٞ أػٔبٍ ٓبك٣خ ٓؾؼخ ٖٝٓ صْ ًٕٞ اُؾ٤بىح ك٢ ًَ أُنٛج٤ٖ ٝاهؼخ ٓبك٣خ ث٤َطخ 

 .ٖٓ شؤٜٗب إٔ ر٘زظ أصبها هب٤ٗٞٗخ

ٝهل ٝهق اُزشو٣ؼبٕ األُٔب٢ٗ ٝا٣ََُٞو١ ٓٞهلب هب٤ٗٞٗب ٖٓ اُؾ٤بىح كبُؾ٤بىح ك٤ٜٔب ُٜب ه٤ٔخ اهزظبك٣خ 

أط٤ِخ عل٣وح ثبُؾٔب٣خ ُنارٜب ك٢ٜ ٤َُذ ٝاهؼخ أٝ ؽبكصخ ٝ إٗٔب ٢ٛ ؽن أٝ ٓظله ؽوٞم ُٜٝب ٖٓ 

 .االٍزوالٍ اُؾو٤و٢ اُن١ ُؾن ا٤ٌُِٔخ ٗلَٜب

ك٢ ؽ٤ٖ مٛت اُزشو٣غ اُؼواه٢ ٓنٛت اُوبٕٗٞ اُلو٢َٗ ك٢ ر٤٤ٌق اُؾ٤بىح كغؼِٜب ماد ارظبٍ ثب٤ٌُِٔخ 

ثؾ٤ش رٌٕٞ ُٜب رجؼب ٝرٌٕٞ هو٣٘خ ػ٤ِٜب ٓب ُْ ٣وْ اُل٤َُ ػ٠ِ اُؼٌٌ ػ٠ِ إٔ ٓنٛت اُوبٕٗٞ اُؼواه٢ ٤ٌُ 

ثزجؼ٤خ رو٤ِل٣خ ُِوبٕٗٞ اُلو٢َٗ إٗٔب ٛٞ ٗبثغ ٖٓ ٓٞهق صبثذ ُِشو٣ؼخ اإلٍال٤ٓخ ك٢ روو٣و ٓؼ٠٘ ا٤ٌُِٔخ 

 .ٝؽٔب٣زٜب ٖٓ االػزلاء

 :طثٍعح انعمار انًرٌْٕ

ؽ٤بىح أُورٜٖ أٝ اُشقض أُؼ٤ٖ ُِؼوبه ٢ٛ ؽ٤بح ػوػ٤خ، كؾ٤بىرٚ ُِؼوبه ُؾن ػ٢٘٤ رجؼ٢ ٛٞ ؽن 

 .اُوٖٛ ٓٔب ٣غؼِٜب ؽ٤بىح ٝهز٤خ رِيّ أُورٜٖ ثوك اُؼوبه ػ٘ل اٗوؼبء اُوٖٛ

 .ٝػ٤ِٚ كبُٔورٜٖ ال ٣ؼزجو ٗلَٚ ٓبٌُب ٝال ٣ؾٞى ُؼوبه ث٤٘خ اُزِٔي
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ٝ إٗٔب ٢ٛ ؽ٤بىح ػوػ٤خ ثبَُ٘جخ ُؾن ا٤ٌُِٔخ، األٓو اُل١ ال ٣َٔؼ ُٚ ثبُزَٔي ثبًزَبة ٤ٌِٓخ اُؼوبه 

أُوٕٛٞ ثبُزوبكّ ٜٓٔب ؽبُذ ٓلح ٝػغ ٣لٙ ػ٤ِٚ كوؾ ُِز٣ٞ٘ٚ كئٕ اُؾ٤بىح رقزِق ك٢ اُوٖٛ اُؾ٤بى١ ػٜ٘ب 

ك٢ اُوٖٛ اُو٢ٍٔ كبألٍٝ ٛٞ ٖٓ اٗزوِذ إ٤ُٚ ؽ٤بىح اُش٢ء أُوٕٛٞ ٝأُوظٞك ٛ٘ب ؿبُجب ٛٞ اُلائٖ 

أُورٜٖ، أٓب اُضب٢ٗ كٜٞ ًَت ٤ٌِٓخ اُؼوبه أُوٕٛٞ أٝ اُؾن اُؼ٢٘٤ اُوبثَ ُِج٤غ ثبُٔياك اُؼ٢ِ٘ ثؼل ه٤ل 

 اُوٖٛ ٝهجَ رَغ٤َ ر٘ج٤ٚ ث٘يع ا٤ٌُِٔخ ثـ٤و َٓؤ٤ُٝخ شقظ٤خ

 .ػٖ اُل٣ٖ أُؼٕٔٞ ثبُوٖٛ كبُؾبئي هل ٣ٌٕٞ ٓشزو٣ب أٝ ٓوب٣ؼب أٝ ٓٞٛٞثب أٝ ٓٞط٠ ُٚ

 ٝاُل١ عبء ك٤ٚ ٖٓ أُووه 25/11/1998 ٓؤهؿ ك٢ 182410ٝٛ٘ب َٗزشٜل ثوواه أُؾٌٔخ اُؼ٤ِب ههْ 

 .هبٗٞٗب إٔ اُوٖٛ اُؾ٤بى١ ػول ٣ِزيّ ثٚ شقض ػٔبٗب ُل٣ٖ ػ٤ِٚ أٝ ػ٠ِ ؿ٤وٙ إٔ ٣َِْ ُِلائٖ

ُٝٔب ًبٕ صبثزب ك٢ هؼ٤خ اُؾبٍ إٔ هؼبح أُغٌِ ُٔب أ٣لٝا ؽٌْ أُؾٌٔخ اُوبػ٢ ثوكغ كػٟٞ اُطبػ٤ٖ٘ 

اُوا٤ٓخ إ٠ُ إُياّ أُطؼٕٞ ػلٙ ثوكغ ٣لٙ ػٖ اُوطؼخ األهػ٤خ أُز٘بىع ػ٤ِٜب ػ٠ِ أٍبً أٜٗٔب ٓب٤ٌُٖ 

ُٜب ثٔٞعت ٍ٘ل هٖٛ ؽ٤بىح كئٕ هؼبءْٛ عبء ٤ٍِٔب الٕ اُوٖٛ اُؼوبه١ ال ٣شٌَ ٤ٍِٝخ ٖٓ ٍٝبئَ 

 .اًزَبة ا٤ٌُِٔخ ٝال ٣ٌٖٔ اػزجبهٙ ٍ٘لا ٤ٌُِِٔخ ٝٓز٠ ًبٕ كُي اٍزٞعت اُوكغ
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 :أركاٌ انحٍازج

 :ٝٛٔب ػ٘ظوإ ػ٘ظو ٓبك١، ٝػ٘ظو ٓؼ١ٞ٘

اُؼ٘ظو أٝ اُوًٖ أُبك١ ٢ٛٝ ٓغٔٞػخ األػٔبٍ أُبك٣خ اُز٢ ٣وّٞ ثٜب اُؾبئي ٍٞاء ًبٕ ٓبٌُب أٝ طبؽت 

ؽن ػ٢٘٤ أفو ٝشوؽ اُؾ٤بىح ٣غت إٔ ٣ٌٕٞ ٓؾَ اُؾ٤بىح رؾذ ا٤َُطوح اُلؼ٤ِخ أ١ االٍزؾٞام اُلؼ٢ِ 

 .ػ٤ِٚ

كؼ٠ِ طبؽت ؽن اُوٖٛ اُؼوبه١ إٔ ٣وْ ثٔقزِق األػٔبٍ أُبك٣خ اُن١ ٣وّٞ ثٜب طبؽت اُؼوبه ٖٓ 

 .اٍزـالٍ ٝاٍزؼٔبٍ، ٝاٗزلبع ثبُؼوبه أُوٕٛٞ

ٝٛٞ هظل اُؾبئي ك٢ اٍزؼٔبُٚ اُؾن اُؼ٢٘٤ ٝ اُن١ رلٍ ػ٤ِٚ األػٔبٍ أُبك٣خ ٝ ٛٞ ٤ٗخ : اُوًٖ أُؼ١ٞ٘

 .اُؾبئي ك٢ إٔ ٣ظٜو ثٔظٜو ٓبُي اُش٢ء أٝ طبؽت ؽن ػ٢٘٤ ػ٤ِٚ ٝ ٛٞ إهاكح اُؾ٤بىح ُؾَبة ٗلَٚ

 :شرٔط انحٍازج

أٝال ظٜٞه اُؾ٤بىح ٝٗوظل ثٜب إٔ رٌٕٞ ٝاػؾخ ٌُِبكخ ثؾ٤ش ال ٣قل٠ أٓوٛب ػ٠ِ أؽل ٝ ٣زْ اٗزوبٍ 

ثبٍز٤الء أُورٜٖ أٝ اُـ٤و اُن١ ٣زلن ػ٤ِٚ ٓبك٣ب ػ٠ِ اُش٢ء أُوٕٛٞ أٓب إكا ًبٕ اُش٢ء أُوٕٛٞ ٓٞعٞكا 

ٖٓ هجَ رؾذ اُلائٖ أُورٜٖ أٝ اُـ٤و ٝ ٌُٖ ثظلخ أفوٟ، ًٔب ُٞ ًبٕ َٓزؤعوا كئٕ اُؾ٤بىح رزْ ك٢ ٛلٙ 

اُؾبُخ ثزل٤َو طلزٚ، أ١ ثبرلبم ػ٠ِ ثوبء اُش٢ء رؾذ ٣لٙ ثظلزٚ كائ٘ب ٓورٜ٘ب أٝ ثظلزٚ ؽبئيا ُؾَبة 

اُلائٖ أُورٜٖ ٣َٝزٞك٢ ثظلزٚ اُوٖٛ شوؽ ٗلبكٙ ك٢ ؽن اُـ٤و ٣َٝزض٠٘ ٖٓ ٛلا ٓب ٍ٘نًوٙ ثَٔؤُخ رؤع٤و 

 .اُؼوبه أُوٕٛٞ ُِواٖٛ

ػ٠ِ إٔ شوؽ ظٜٞه اُؾ٤بىح ال ٣َزِيّ إٔ ٣ؾٞى اُلائٖ أٝ األع٘ج٢ اُش٢ء مارٚ ؽ٤بىح ٓبك٣خ ؽو٤و٤خ، كزٌل٢ 

 اُؾ٤بىح اُوٓي٣خ إكا رؾووذ ثٜب ا٤َُطوح اُلؼ٤ِخ ػ٠ِ اُش٢ء

 ُٔبكا اشزوؽ أُشوع اُغيائو١ اُؾ٤بىح ُ٘لبك اُؼول أٝ ٓب ٛٞ كٝهٛب ك٢  مُي؟

رظٜو أ٤ٔٛخ اُؾ٤بىح ٖٓ فالٍ اُ٘ظو ك٢ األصو اُن١ رورجٚ ػ٠ِ األؽواف اُز٢ رورجؾ ثٜب ْٝٛ أُل٣ٖ 

 .اُواٖٛ ٝاُلائٖ أُورٜٖ ٝاُـ٤و
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ٖٓ عٜخ أُل٣ٖ فوٝط اُؼوبه ٖٓ ؽ٤بىرٚ ٣لكؼٚ ا٠ُ اُزؾل٤ي ٝاُلاكغ ك٢ ػل عؾٞك أٝ ٓٔبؽِخ ُِٞكبء ثل٣٘ٚ 

 .ك٢ ٍج٤َ اٍزوكاك اُؼوبه

أٓب ك٢ عبٗت اُلائٖ أُورٜٖ كزظٜو أ٤ٔٛخ اُؾ٤بىح ك٢ اُؼٔبٕ اُلؼبٍ الٍز٤لبئٚ ؽوٚ كِٚ إٔ ٣ٔبهً ؽن 

 .اُؾجٌ ػ٠ِ اُؼوبه ٝ إٔ ٣َزـِٚ ٣ٝل٣وٙ ٓغ أُؾبكظخ ػ٤ِٚ ٝط٤بٗزٚ ألٜٗب ؽ٤بىح ػوػ٤خ ٝٓؤهزخ

 25/11/1998  أُؤهؿ ك182410٢ك٢ ماد ا٤َُبم ال ثؤً إٔ َٗزشٜل ثوواه أُؾٌٔخ اُؼ٤ِب ههْ 

ٖٓ أُووه هبٗٞٗب إٔ اُوٖٛ اُؾ٤بى١ ػول ٣ِزيّ ثٚ شقض ػٔبٗب ُل٣ٖ ػ٤ِٚ أٝ ػ٠ِ ؿ٤وٙ : ٝاُل١ عبء ك٤ٚ 

 إٔ ٣َِْ إ٠ُ اُلائٖ

ُٝٔب ًبٕ صبثزب ك٢ هؼ٤خ اُؾبٍ إٔ هؼبح أُغٌِ ُٔب أ٣لٝا ؽٌْ أُؾٌٔخ اُوبػ٢ ثوكغ كػٟٞ اُطبػ٤ٖ٘ 

اُوا٤ٓخ إ٠ُ إُياّ أُطؼٕٞ ػلٙ ثوكغ ٣لٙ ػٖ اُوطؼخ األهػ٤خ أُز٘بىع ػ٤ِٜب ػ٠ِ أٍبً أٜٗٔب ٓب٤ٌُٖ 

ُٜب ثٔٞعت ٍ٘ل هٖٛ ؽ٤بىح كئٕ هؼبءْٛ عبء ٤ٍِٔب الٕ اُوٖٛ اُؾ٤بى١ ال ٣شٌَ ٤ٍِٝخ ٖٓ ٍٝبئَ 

 .اًزَبة ا٤ٌُِٔخ ٝال ٣ٌٖٔ اػزجبهٙ ٍ٘لا ٤ٌُِِٔخ ٝٓز٠ ًبٕ كُي اٍزٞعت اُوكغ

ٝػ٠ِ كُي روزوٕ ك٢ ؽ٤بىح اُلائٖ أُورٜٖ اُؾ٤بىح اُوب٤ٗٞٗخ ُؾن اُوٖٛ ٝاُؾ٤بىح اُؼوػ٤خ ُؾن ا٤ٌُِٔخ، 

أٓب ؽ٤بىح ُؼلٍ ك٢ٜ كائٔب رٌٕٞ ػوػ٤خ كٜٞ ٣ؾٞى اُوٖٛ ُؾَبة اُلائٖ أُورٜٖ ٣ٝؾٞى ؽن ا٤ٌُِٔخ 

 .ُؾَبة اُواٖٛ

ثبَُ٘جخ ُِـ٤و كئٕ اُؾ٤بىح رؼِْ اُـ٤و ثؤٕ اُش٢ء ُْ ٣ؼل ٖٓ أٓالى أُل٣ٖ اُواٖٛ ٝ ثبُزب٢ُ ٝ ثبُزب٢ُ ؽٔب٣خ 

 .ُٚ ٖٓ اُزؼبَٓ ثبُؼ٤ٖ أُوٛٞٗخ اُز٢ فوعذ ٖٓ ؽ٤بىح اُواٖٛ

ٌُٖ هل ٣ؾلس ٝ إٔ ٣لول أُورٜٖ ؽ٤بىرٚ ٍٞاء ثئهاكرٚ أٝ ثلٜٝٗب، رٌٕٞ ثئهاكرٚ ًٔب ٝهك ك٢ ٗض أُبكح 

 ٓل٢ٗ عيائو١ ثبُوٍٞ إكا هعغ أُوٕٛٞ إ٠ُ ؽ٤بىح اُواٖٛ اٗوؼ٠ اُوٖٛ إال إكا أصجذ اُلائٖ 952

أُورٜٖ إٔ اُوعٞع ًبٕ َُجت ال ٣وظل ثٚ اٗوؼبء اُوٖٛ ًَ ٛلا كٕٝ اإلفالٍ ثؾوٞم اُـ٤و ٝثبُزب٢ُ 

٣لَو ػ٠ِ أٗٚ ر٘بىٍ ػ٤٘ٔب ٖٓ اُلائٖ أُورٜٖ ٝ ثبُزب٢ُ رٌٕٞ هو٣٘خ ػ٠ِ اٗوؼبء اُوٖٛ ٓغ ثوبء اُل٣ٖ 

 .أُؼٕٔٞ إ٠ُ أعِٚ ٝ ثبُزب٢ُ ٣غٞى ُِلائٖ أُورٜٖ إصجبد ػٌَٜب ٝ ثبُزب٢ُ ٣غت ٓواػبح ؽوٞم اُـ٤و

 .422، 421ٓؾٔل ؽ٤َٖ ٓ٘ظٞه، ٗلٌ أُوعغ، ص
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كال ٣ٌٕٞ اُوٖٛ ٗبكلا ك٢ ٓٞاعٜخ اُـ٤و ك٢ اُلزوح اُز٢ ٣لزول ك٤ٚ أُورٜٖ اُؾ٤بىح ثؾ٤ش إكا رظوف اُواٖٛ 

كئٗٚ ٤ٌُ ُِلائٖ أُورٜٖ .ك٢ اُؼوبه ٛلٙ اُلزوح ٍٞاء ثبُج٤غ أٝ أصوِٚ ثوٖٛ عل٣ل أٝ ؿ٤و كُي ٖٓ اُزظوكبد

االؽزغبط ثؾوٚ ٝ ثؤٍجو٤خ اُو٤ل ػ٠ِ أُزظوف إ٤ُٚ ٝ ٛلا ٓب هؼذ ثٚ أُبكح اَُبثوخ اُنًو ٓٔب ٣غؼَ ٓورجخ 

 ٓل٢ٗ 967هٛ٘ٚ هل هبٓذ ٓ٘ل اٍزوكاك اُؾ٤بىح ؿ٤و أٗٚ ٣وك ػ٠ِ ٛلٙ اُوبػلح اٍزض٘بء ٗظذ ػ٤ِٚ أُبكح 

 :عيائو١ ثبُوٍٞ

٣غٞى ُِلائٖ أُورٜٖ ُؼوبه إٔ ٣ؤعو اُؼوبه إ٠ُ اُواٖٛ كٕٝ إٔ ٣ٔ٘غ كُي ٖٓ ٗلبك اُؼول ك٢ ؽن اُـ٤و كئما 

 .ارلن ػ٠ِ اإل٣غبه ك٢ ػول اُوٖٛ ٝعت مًو كُي ك٢ اُؼول مارٚ

و إدا اتفق علٌه بعد الرهن وجب أن ٌؤشر به هامش القٌد و ال ٌكون هدا التأشٌر ضرورٌا إدا 

.جدد اإلٌجار تجدٌدا ضمنٌا  

فاستثناء القاعد العامة التً  تقضً بأن رجوع العقار المرهون إلى الراهن ألي سبب من 

األسباب، ٌرتب عدم سرٌان الرهن فً مواجهة الؽٌر، فإنه ٌمكن إعادة العقار إلى حٌازة الراهن 

:إدا توافرت ثالثة شروط  

.أن ٌتم دلك على سبٌل اإلٌجار  

.أن ٌتم ذكر دلك فً عقد الرهن  

.أن ٌتم التأشٌر بدلك فً هامش القٌد  

:الفقدان الالإرادي  

 مدنً جزابري إدا خرج الشًء من ٌد الدابن دون علمه كان له الحق فً 962تقضً المادة 

.استرداد حٌازته من الؽٌر وفقا ألحكام الحٌازة  

فخروج العقار المرهون من حٌازة المرتهن دون إرادته أو دون علمه تخوله المطالبة باسترداد 

 العقار من الؽٌر،  بؽض النظر عن دوافع هدا الؽٌر، سواء كان حسن النٌة كشخص اشترى 

.72، 71منصوري محمد لعروسً،نفس المرجع،   

.60، 58هاشمً مصطفى، نفس المرجع، ص   
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 العقار من المالك اي الراهن أو كان مرتهنا أخر ونص المادة ٌحٌل إجراءات االسترداد على 

. مدنً جزابري843 إلى 808أحكام الحٌازة العامة المدكورة فً المواد من   

:الفرع الثانً القٌد  

القٌد هو الوسٌلة التً نظمها المشرع لشهر الرهن الرسمً وباقً الحقوق العٌنٌة التبعٌة الواردة على 

عقار فهو اإلجراء الالزم لكً تنتج هده الحقوق العٌنٌة التبعٌة الواردة على عقار، فهو اإلجراء الالزم 

لكً تنتج هده الحقوق أثارها فً مواجهة الؽٌر، أي أن الدابن صاحب التأمٌن العٌنً العقاري ال 

ٌستطٌع كقاعدة عامة االحتجاج بحقه فً األفضلٌة و التتبع فً مواجهة الؽٌر إال إدا كان هدا التأمٌن 

مقٌدا ومن تارٌخ هدا القٌد والحكمة من دلك هً ضرورة حماٌة االبتمان العقاري وتوفٌر الثقة 

المشروعة فً المعامالت العقارٌة  من خالل إعالم المتعاملٌن مع المدٌن بالحقوق التً تثقل أمواله 

وبالدٌون التً تضمنها هده األموال، فالدابن ٌجب أن ٌعلم بالتأمٌنات التً تثقل عقارات المدٌن والتً 

ٌتقدم أصحابها علٌه فً المرتبة حتى ال ٌفاجأ بعد أن ٌقرض المدٌن معتمدا على ما    ٌملك  من 

عقارات بأن هده العقارات مثقلة برهون ضامنة لدٌون تستؽرق قٌمتها وٌستطٌع المشتري قبل التعاقد 

مع البابع أن ٌعلم بالرهون التً تثقل  العقار المبٌع حتى ال ٌفاجأ دابن للبابع ٌمكنه من تتبع هدا العقار 

تحت ٌده وٌنفد علٌه وال شك أن الشهر ٌمنع التعرض لتلك المخاطر التً تعرقل تداول األموال 

.وتضعؾ الثقة فً االبتمان العقاري وٌؤثر بدوره فً االقتصاد  

وٌعرؾ القٌد على أنه مجموع إجراءات وقواعد تقنٌة تشمل التصرفات القانونٌة المنصبة على 

العقارات سواء كانت كاشفة أو منشبة أو ناقلة أو معدلة أو منهٌة لحق عٌنً أو تبعً بؽض 

النظر عن نوع التصرؾ عقدا كان أو حكما أو قرارا إدارٌا وسواء كان مصدر الحق تصرفا 

قانونٌا أو واقعة مادٌة، وٌترتب على تخلؾ القٌد عدم نفاد الحق العٌنً التبعً بٌنما تخلؾ إجراء 

التسجٌل ٌؤدي إلى أن الحق العٌنً األصلً ال ٌنشأ ال بٌن المتعاقدٌن وال بالنسبة للؽٌر وهدا 

. مدنً جزابري793طبقا للمادة   
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وقد اختلفت التشرٌعات فً تحدٌد أثار التسجٌل حٌث ٌعتبر المشرع الفرنسً أن للشهر دورا إعالمٌا 

فقط بمعنى االحتجاج بالحق المشهر فً مواجهة الؽٌر وكذلك المشرع التونسً، إذ أن الشهر ٌعد 

ضرورٌا لمواجهة الؽٌر وله قوة ثبوتٌة اتجاهه بٌنما هناك بعض التشرٌعات األخرى التً أخذت 

إضافة إلى دور الشهر اإلعالمً دوره فً إحداث األثر الناقل للملكٌة فٌما بٌن المتعاقدٌن، وهو موقؾ 

 إدا اعتبر أن للشهر دور ازدواجً وهو 75/74 من األمر 16، 15المشرع من خالل المادتٌن 

االحتجاج بالحق فً مواجهة الؽٌر إضافة إلى دورهم و هو إتمام نقل الملكٌة بالنسبة للحقوق العٌنٌة 

 29501العقارٌة األصلٌة والحقوق العٌنٌة األخرى وهو ما أكدته المحكمة العلٌا فً القرار رقم 

.26/10/1983مؤرخ فً   

:إجراءات القٌد  

 مدنً جزابري المذكورة سابقا من خالل إجراء القٌد، شطبه، إلؽابه، و األثار 905من خالل المادة 

المترتبة وكدا األحكام الواردة فً قانون تنظٌم اإلشهار العقاري وهدا ٌعنً الرجوع إلى األمر 

 المتعلق 76/62 المتضمن مسح األراضً العام وتأسٌس السجل العقاري و إلى المرسوم 75/74

 المتعلق بتأسٌس السجل العقاري، وٌمكن إجمال 76/63بإعداد مسح األراضً ، و إلى المرسوم 

:اإلجراءات فٌما ٌأتً  

:مكان إجراء القٌد  

ٌتم فً المحافظة العقارٌة التً ٌوجد بدابرة اختصاصها العقار المرهون، و إدا كان العقار 

المرهون واقع فً دوابر عدة مكاتب، وجب القٌد فً كل مكتب منها على الدابن أن ٌبادر إلى قٌد 

 أجال 76/63 من المرسوم 99رهنه بمجرد انعقاد الرهن صحٌحا، ولقد حدد المشرع فً المادة 

.إتمام إجراءات القٌد من ٌوم إبرام العقود  

:أطراف القٌد  

تتم إجراءات الشهر بناء على طلب دوي الشأن ومن ٌقوم مقامهم وعلٌه ٌستطٌع كل من الدابن 

المرتهن فإنه ٌكفً إلجرابه سن التمٌٌز كما تكفً الوكالة، كما ٌجوز لخلؾ الدابن المرتهن أن ٌطلب 
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قٌد الرهن المقرر لمصلحته تكون عن طرٌق  الدعوى ؼٌر المباشرة أما بالنسبة لمن ٌطلب القٌد ضده 

فهو الراهن سواء كان المدٌن أو الكفٌل العٌنً، و إدا توفً الراهن، فإنه ٌجوز إجراء القٌد على اسمه 

.أو على أسماء الورثة  

:كٌفٌة إجراء القٌد  

 93 و المتعلق بتأسٌس السجل العقاري ومن خالل بنود المادة 76/63بالرجوع الى المرسوم رقم 

منه و التً تنص على كٌفٌة قٌد الرهون و االمتٌازات ٌمكن أن ٌطلب  بمجرد تقدٌم األصل أو صورة 

:شمسٌة لحكم أو لعقد ٌنشا امتٌازا أو رهنا ما ٌلً  

.تسجٌالت الرهون العقارٌة  

.تسجٌالت االمتٌازات أو الرهون القانونٌة  

ٌتم تقدٌم طلب القٌد، حٌث ٌقوم المحافظ العقاري بفحص طلب القٌد من طالبه و التأكد من صالحٌة 

 من 24القٌد فً الوجهة القانونٌة ومن حٌث استكماله على البٌانات األساسٌة التً تتضمنها المادة 

. المتعلق بتأسٌس السجل العقاري76/63المرسوم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.62هاشمً مصطفى، نفس المرجع، ص   

.54 ص 1989 لسنة 1المجلة القضابٌة ، العدد   
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وعلٌه تودع عقود الرهن العقاري فً جدولٌن موقعٌن ومصدقٌن ومصححٌن بكل دقة وٌكون 

 67أحد الجدولٌن محررا لزوما على استمارة تقدمها اإلدارة وٌسمى بالنموذج الشهر العٌنً رقم 

:وٌحتوي كل من الجدولٌن على  

.76/63 من المرسوم 65، 61تعٌٌن الدابن والمدٌن طبقا للمواد   

.اختٌار الموطن من قبل الدابن أي مكان من اختصاص المجلس القضابً لموقع األمالك  

.ذكر التارٌخ ونوع السند وسبب الدٌن المضمون بواسطة االمتٌاز أو الرهن  

.ذكر رأسمال الدٌن ولواحقه والفترة العادٌة لوجوب أدابه  

.76/63 من المرسوم 66تعٌٌن كل من العقارات التً طلب التسجٌل من أجلها ودلك طبقا للمادة   

.وبعد التأكد من توافر هده البٌانات ٌرجع أحد الجدولٌن إلى مودعه بعد أن ٌؤشر علٌه  

أما الجدول الثانً الذي ٌحمل تأشٌرة التصدٌق على هوٌة األطراؾ فٌحتفظ به لدى المحافظة 

.العقارٌة  

 وفً حالة إذا كان 76/63 من المرسوم 100وقد ٌرفض المحافظ العقاري اإلٌداع حسب المادة 

  ال ٌحتوي على البٌانات 76/63 من المرسوم 93الجدول الدي نص على إٌداعه طبقا للمادة 

 من 92المطلوبة أو عندما تكون ؼٌر محررة على االستمارة المقدمة من طرؾ اإلدارة حسب المادة 

 ٌوما بقرار الرفض تسري ابتداء من تارٌخ رفض 15ٌبلػ المحافظ العقاري فً أجل .نفس المرسوم

اإلٌداع وللمعنً مهلة شهرٌن للطعن القضابً فً قرار الرفض أمام الجهات القضابٌة المختصة 

.إقلٌمٌا  

 إدا كان ناشا بموجب عقد اتفاقً 76/63 من المرسوم 99و فٌما ٌخص األجال فقد حددتها المادة 

.وجب اإلٌداع خالل شهرٌن من تحرٌر العقد  

و فً حالة عدم احترام األجال ٌتعرض مودعٌها إلى ؼرامة تأخٌرٌة ٌبادر بها المحافظ العقاري 

.بتحصٌلها إلى جانب رسوم اإلشهار  
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:تجدٌد القٌد  

 من 96/1لٌس للقٌد أثر دابم، لذا وجب تجدٌده لٌبقى نافدا فً حق الؽٌر وفً هدا تنص المادة 

تحتفظ التسجٌالت بالرهن، واالمتٌاز طٌلة عشر سنوات من ٌوم تارٌخها :  على أنه76/63المرسوم 

وٌوقؾ أثرها إدا لم ٌتم تجدٌد هده التسجٌالت قبل انقضاء هدا األجل وتجدٌد القٌد ٌتم بطلب من الدابن 

المرتهن أو خلفه قبل انقضاء عشر سنوات من إجرابه، لٌصل بدلك الرهن نافدا ومستمرا مند القٌد 

.األصلً  

أما إدا لم ٌتم تجدٌد الرهن خالل هده الفترة سقط القٌد وسقطت المرتبة أٌضا وٌصبح حق الدابن 

.ؼٌر نافد فً حق الؽٌر  

 إعفاء المؤسسات 96/1و لقد قرر المشرع الجزابري كاستثناء عن القاعدة العامة فً المادة 

 المتعلق بتجدٌد 77/47 سنوات لتجدٌد القٌد،  وقد صدر المرسوم 10والجماعات العمومٌة من أجل 

الرهون واالمتٌازات لبعض المؤسسات و الهٌبات العمومٌة، و نص فً مادته األولى و الثانٌة منه 

: سنة بالنسبة للمؤسسات التالٌة35على أن أجال تجدٌد القٌد   

.المؤسسات المصرفة الوطنٌة  

.الصندوق الوطنً للتوفٌر واالحتٌاط  

 سنة، 35على أنه ٌتم التجدٌد للقٌد خالل .الدولة والبلدٌات بالنسبة للقروض الممنوحة للهٌبات السكنٌة

.سقط القٌد وسقط نفاده فً حق الؽٌر  

:إجراءات تجدٌد القٌد  

 السالؾ الذكر،  حٌث ٌودع الدابن أو أحد ممثلٌه جدولٌن 76/63 من المرسوم 95حددتها المادة 

موقعٌن ومصدقٌن ومصححٌن بكل دقة باإلضافة إلى توضٌح تأشٌرته وتارٌخه ومرجع القٌد السابق 

المراد تجدٌده كما ٌذكر فً الجدولٌن التؽٌرات المدخلة على على الشخص الدابن أو المدٌن أو المبلػ 

أو لواحقه وفترة وجود األداء وبعد التأكد من توفر هده البٌانات وصحتها من قبل المحافظ العقاري 
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ٌرجع أحد الجدولٌن إلى المودع وٌؤشر علٌه  و الجدول األخر ٌحتفظ به لدى المحافظة العقارٌة طبقا 

. من نفس المرسوم92للمادة   

:شطب القٌد  

قد ٌحدث وأن ٌنقضً الرهن أو ٌزول ألي سبب من أسباب االنقضاء، مما ٌجعل من بقاء  قٌده مخالفا 

لحقٌقة األمر، لدا وجب اتخاذ إجراء  ٌحرر العقار من عبء الرهن و هدا اإلجراء هو محو القٌد أو 

.شطبه و دلك حتى ٌعلم الؽٌر بتحرٌر العقار من الرهن  

وٌكون شطب القٌد بالتأشٌر فً هامش القٌد بما ٌفٌد اعتباره ؼٌر موجود وٌقوم بهذا التأشٌر مكتب 

.الشهر العقاري الذي حصل فٌه، بمقتضى تقرٌر رسمً ٌتضمن رضا الدابن  

:مصارٌؾ القٌد  

 مدنً جزابري التً تنص على أنه تكون مصارٌؾ القٌد و تجدٌده وشطبه على 906من خالل المادة 

.الراهن ما لم ٌتفق على خالؾ دلك  

لقد حملت هده المادة مصارٌؾ القٌد وتجدٌده وشطبه على المدٌن أو الكفٌل العٌنً، وهدا األمر ما هو 

.إال تطبٌق للقواعد العامة  

 مدنً جزابري لٌس من 906و ٌجوز للمتعاقدٌن االتفاق على ؼٌر دلك، لكون ما جاء فً نص المادة 

.النظام العام فٌمكن اقتسام مصارٌؾ القٌد و أن ٌتحملها الدابن نفسه  

ٌُٖ ال ثؤً إٔ ٗزؼوع إ٠ُ ٓٞهق اُزشو٣ؼبد األفوٟ ٝاُلوٚ ك٢ َٓؤُخ اُزور٤ت ك٢ اُوٖٛ اُزؤ٢٘٤ٓ 

 ٓل٢ٗ كو٢َٗ ػ٠ِ أٗٚ ك٢ ٓب ث٤ٖ اُلائ٤ٖ٘ ال ٣ٌٕٞ ُِوٖٛ اُؼوبه١ ٓورجخ ٍٞاء 2425ؽ٤ش ر٘ض أُبكح 

ًبٕ هب٤ٗٞٗب أّ هؼبئ٤ب أرلبه٤ب إال ٖٓ ربه٣ـ ه٤لٙ ٖٓ هجَ اُلائٖ ك٢ أٓبٗخ شٜو اُوٛٞٗبد اُؼوبه٣خ ٝكوب 

 ٓل٢ٗ ٓظو١ ُٝٞ ًبٕ اُل٣ٖ 1057ُِشٌَ ٝاُطو٣وخ اُز٢ ٣٘ض ػ٤ِٜب اُوبٕٗٞ ًنُي ٗظذ أُبكح 

 ٖٓ ٗلٌ 1056أُؼٕٔٞ ثبُوٖٛ ٓؼِوب ػ٠ِ شوؽ ، أٝ ًبٕ ك٣٘ب َٓزوج٤ِب أٝ اؽزٔب٤ُب ًنُي ٗظذ أُبكح 

اُوبٕٗٞ ػ٠ِ أٗٚ ٣َزٞك٢ اُلائٕ٘ٞ أُورٜٕ٘ٞ ؽوٞهْٜ هجَ اُلائ٤ٖ٘ اُؼبك٤٣ٖ ٖٓ صٖٔ اُؼوبه أُوٕٛٞ أٝ ٖٓ 
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أُبٍ اُن١ ؽَ ٓؾَ ٛلا اُؼوبه ثؾَت ٓورجخ ًَ ْٜٓ٘ ُٝٞ ًبٗٞا هل أعوٝا اُو٤ل ك٢ ٣ّٞ ٝاؽل ًٔب إٔ 

 .رَغ٤َ أُؾوهاد ك٢ اُشٜو اُؼوبه١ ٣زْ ثؤههْ ٓززبثؼخ ٝؽَت رٞاه٣ـ ٍٝبػبد رول٣ٜٔب

وٌالحظ بأنه عند تسجٌل الدابنون المرتهنون رهونهم فً ٌوم واحد ففً هده الحالة فإن األسبقٌة فً 

.التسجٌل تحدد بالساعة التً تم فٌها التسجٌل  

الفقه اإلسالمً متفق على أفضلٌة الدابن المرتهن على ؼٌره من الدابنٌن فً استٌفاء حقه من حٌاة 

الراهن، لكن االختالؾ ظهر فٌما بٌنهم حول أفضلٌة الدابن المرتهن بعد وفاة الراهن إذ ذهب بعض 

الفقهاء إلى حرمان الدابن المرتهن من األفضلٌة المقررة له بموجب عقد الرهن ومساواته مع بقٌة دابنً 

الراهن إال أن الرأي الؽالب هو منح األفضلٌة للدابن المرتهن فً جمٌع األحوال دون أن تكون هناك 

.تفرقة فً الحكم بٌن حٌاة الراهن وموته  

 سنوات فقد ٌترتب على 10وجوب تجدٌد تسجٌل الرهن فً القانون المدنً الفرنسً والمصري كل 

ذلك تزاحم بٌن الدابنٌن المرتهنٌن نتٌجة محو التسجٌل ومن ثم إزالة المحو أم المشرع العراقً فقد عد 

تسجٌل عقد الرهن التأمٌنً أو الرهن الحٌازي الوارد على عقار ركن من أركان هدا العقد وٌترتب 

على عدم تسجٌل ركنا ولٌس شرطا لنفاذه عدم الحاجة إلى تجدٌده إذ ال ٌتطلب القانون تجدٌد أركان 

العقد أٌضا ال وجود لتزاحم الدابنٌن المرتهنٌن بسبب محو التسجٌل ومن ثم إزالة المحو كما فً 

القانونٌن المصري والفرنسً دلك أن أسباب انقضاء الرهن بسبب زوال أحد أركانه فإن تم تسجٌل 

.العقد مرة ثانٌة عد هدا التسجٌل رهنا جدٌد ال عالقة له بالرهن الذي انقضى  

الفقه اإلسالمً والفقه القانونً والقوانٌن المدنٌة متفقون على ضرورة تعٌٌن الدٌن المضمون بالرهن 

والمال المرهون ، إذ أن الدٌن المضمون بالرهن ٌعد ركنا فً عقد الرهن وهو ركن السبب ومن ثم 

فال ٌنعقد الرهن بدون هدا الركن وٌعد المال المرهون ركن المحل فً عقد الرهن وانعدام تعٌٌن هدا 

المال ٌعنً انعدام ركن المحل، إال أنه ٌختلؾ فً أهمٌته فً الرهن التأمٌنً عنه فً الرهن الحٌازي 

ولم ٌشترط القانون المدنً العراقً تعٌٌن المال المرهون فً الرهن الحٌازي كما اشترط دلك فً 

.الرهن التأمٌنً  
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تنتقل األفضلٌة المقررة للدابن المرتهن على المال المرهون إلى المال الذي ٌحل محل هدا المال ودلك 

بموجب نظرٌة الحلول العٌنً التً لم تكن معروفة لدى الفقهاء المسلمٌن كما هً اآلن بالمعنى 

القانونً إال أن ما ذكروه فً إمكانٌة انتقال الرهن إلى المال الذي ٌحل محل المال المرهون ٌنطبق مع 

.هده النظرٌة  

أجاز فقهاء المذاهب اإلسالمٌة ما عدا فقهاء الحنفٌة رهن المال الشابع دلك ألنهم ٌشترطون القبض 

والحبس الدابم من قبل المرتهن للمال المرهون إذ أن الرهن لم ٌشرع إال أن ٌكون مقبوضا وهدا 

القبض ال ٌمكن دوامه إال باستدامة الحبس أما رهن  المال الشابع فال ٌمكن استمرارٌة قبضه ومن 

.ؼٌر المتصور حبس المال المرهون  

بٌنما فقهاء المالكٌة والشافعٌة والحنابلة إلى جواز دلك وسواء كان باإلمكان قسمة المال الشابع أم ال 

ٌستدلون إلى دلك بأن كل ما جاز بٌعه جاز رهنه كما أن الؽاٌة من الرهن هو استٌفاء حقه باألفضلٌة 

.تنقضً مرتبة األفضلٌة على ؼٌره عند عدم الوفاء وهدا ممكن مادام المرهون قابل للبٌع  

حق األفضلٌة ٌنقضً بانقضاء الرهن داته سواء كان هدا االنقضاء أصلٌا أم تبعٌا وكذلك تنقضً 

مرتبة األفضلٌة عند تنازل الدابن المرتهن لدابن أخر وهدا التنازل ال ٌعد انقضاء بشكل تام إنما 

.هو إنقضاء للمرتبة التً كان فٌها األفضلٌة  

 

 

 

 

 

 

.83منصوري محمد لعروسً، نفس المرجع، ص   

.60، 58، 57بهلولً فرٌد، نفس المرجع، ص  

270، 269عادل شمران حمٌد الشمري، تزاحم الدابنٌن فً نطاق التأمٌنات العٌنٌة، دراسة مقارنةبالفقه اإلسالمً، ص .د  
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:انقضاء الرهن العقاري: المبحث الثانً  

ٌنقضً الرهن العقاري بصفة تبعٌة بانقضاء الحق المضمون، كما أن الرهن العقاري ٌمكن أن 

ٌنقضً بصفة أصلٌة بالرؼم من عدم انقضاء الحق المضمون و سنتعرض فً هدا المبحث 

النقضاء الرهن العقاري بصورة أصلٌة فً المطلب األول وتناول انقضابه بصورة تبعٌة فً 

:المطلب الثانً  

:المطلب األول انقضاء الرهن العقاري بصورة أصلٌة  

ٌنقضً الرهن بصورة مستقلة عن الدٌن المضمون و الذي ٌبقى قابما فً ذمة المدٌن  و لقد نص 

 مدنً جزابري ٌنقضً أٌضا حق الرهن الحٌازي بأحد 965علٌها المشرع الجزابري فً المادة 

:األسباب اآلتٌة   

إدا تنازل الدابن المرتهن عن هدا الحق على أنه ٌجوز أن ٌحصل التنازل ضمنا بتخلً الدابن 

باختٌاره عن الشًء المرهون أو من موافقته على التصرؾ فٌه دون تحفظ ؼٌر أنه إدا كان شًء 

.مثقال بحق تقرر لمصلحة الؽٌر فإن تنازل الدابن ال ٌنفد فً حق الؽٌر إال برضابه  

.إدا اجتمع حق الرهن الحٌازي مع حق الملكٌة فً ٌد شخص واحد  

بدلك ٌكون المشرع الجزابري قد قرر ثالثة أسباب .إدا هلك الشًء أو انقضى الحق المرهون

 مدنً جزابري لكنه قد ٌنقضً 965النقضاء الرهن الحٌازي بصورة أصلٌة فً نص المادة 

.الرهن العقاري السباب أخرى و هً الفسخ أو البٌع الجبري أو بالتطهٌر  

:أوال تنازل الدائن المرتهن عن الرهن العقاري  

 مدنً جزابري على أنه ٌنقضً أٌضا حق الرهن الحٌازي بأحد األسباب 965/1تنص المادة 

:التالٌة  

إدا تنازل الدابن المرتهن عن هدا الحق على أنه ٌجوز أن ٌحصل على التنازل ضمنا بتخلً 

الدابن باختٌاره عن الشًء المرهون أو من موافقته على التصرؾ فٌه دون تحفظ ؼٌر أنه إدا 

.كان الشًء مثقال بحق تقرر لمصلحة الؽٌر فإن تنازل الدابن ال ٌنفد فً حق الؽٌر إال برضاه  
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ٌجوز للدابن المرتهن النزول عن الرهن ذاته دون الدٌن المضمون، وٌجب أن تتوفر فً الدابن 

.أهلٌة هدا التصرؾ و أن ال ٌنصرؾ التنازل إلى أجنبً إال إدا رضً به  

والنزول ٌكون ضمنٌا وقد ٌكون صرٌحا وقد ذكر المشرع صورتٌن من صور النزول الضمنً، 

األولى أن ٌتخلى الدابن باختٌاره وعن الشًء المرهون لكن هدا ال ٌعدو أن ٌكون قرٌنة بسٌطة 

.عن النزول ٌمكن للدابن أن ٌثبت عكسها  

ونزول الدابن المرتهن عن حقه ٌجب أال ٌضر بالؽٌر وعلى دلك فإن كان الدابن المتنازل قد رهن 

الدٌن المضمون فإن هدا الرهن ٌرد على الدٌن بكل مقوماته ومنها الرهن الذي ٌضمنه  أي الرهن 

.الذي تم التنازل عنه ، فال ٌسري هدا النزول فً حق الدابن الذي ارتهن الدٌن المضمون إال إدا أقره  

:ثانٌا انقضاء الرهن العقاري باتحاد الذمة  

ٌنقضً أٌضا حق الرهن الحٌازي بأحد األسباب إدا اجتمع حق :  مدنً جزابري965تنص المادة 

.الرهن الحٌازي مع حق الملكٌة فً شخص واحد  

إدا اجتمع فً شخص واحد صفتً مرتهن الشًء ومالكه، كما إدا ورث المرتهن الشًء المرهون 

واشتراه انقضى الرهن طوال فترة اتحاد الذمة على أنه من مصلحة الدابن المرتهن أن ٌحتفظ بالرهن 

على الشًء الذي تملكه  إدا كان الشًء مرهونا لؽٌره على أن اتحاد الذمة أال ٌضر بحق الؽٌر فإذا 

كان الدابن المرتهن قد رهن حقه المضمون بالرهن أو حوله للؽٌر ثم اشترى الؽٌر العٌن المرهونة 

فإن دلك ال ٌمنع الدابن المرتهن الثانً من اإلفادة بالرهن، و إذا زال إتحاد الذمة كان لزواله أثر 

.رجعً، كان فسخ العقد الدي اشترى به المرتهن العٌن، بقً الرهن كما كان قبل اتحاد الذمة  

:ثالثا انقضاء الرهن بهالك العقار المرهون  

ٌنقضً الرهن العقاري بانقضاء الحق المرهون على أن ٌكون الهالك كلٌا ال جزبٌا وإن كان جزبٌا 

بقً الرهن على الجزء المتبقً وهدا راجع إما لخطأ الراهن و خاللها ٌتحمل المسؤولٌة وٌقوم 

.بالتعوٌض  



 

91 

 

و إدا كان الهالك بسبب أجنبً فٌأخذ نفس حكم البقٌة وإن كان بسبب قوة قاهرة فإن تبعة الهالك 

ٌتحملها الراهن، وٌبقى الخٌار للمدٌن و إن لم ٌقبل المرتهن بقاء الدٌن بال تأمٌن، فله أن ٌقدم تأمٌنا 

 مدنً جزابري المحالة 899كافٌا أو أن ٌوفً الدٌن فورا قبل حلول األجل، و هدا بمقتضى المادة 

 مدنً جزابري وقد ٌنقضً الحق دون هالك محله، و هو ما ٌعرؾ بالهالك 954إلٌها بنص المادة 

القانونً فحالة نزع الملكٌة للمنفعة العامة، تشبه هالك المرهون مادٌا و فً هده الحالة ٌحرر العقار 

.من كل أنواع الرهون، وٌنتقل حق المرتهن إلى مبلػ التعوٌض  

:رابعا انقضاء الرهن العقاري بالفسخ  

ٌضمن الراهن سالمة الرهن ونفاده ولٌس أن ٌأتً عمال ٌنقص :  مدنً جزابري 853نصت المادة 

من قٌمة الشًء المرهون و ٌحول دون استعمال الدابن لحقوقه المستمدة من العقد، والدابن المرتهن 

.فً حالة االستعجال أن ٌتخد على نفقة الراهن كل الوسابل التً تلزم للمحافظة على الشًء المرهون  

قد ٌحكم على الرهن بفسخ العقد وبالتالً زواله مع بقاء الدٌن المضمون، كما ٌجوز للدابن المرتهن أن 

ٌطلب فسخ عقد الرهن و هذا فً حالة ما أخل الراهن بالتزامه، كامتناعه عن التسلٌم وهدا طبقا 

.للقواعد العامة فً القانون المدنً و إسقاط الدٌن المضمون بالوفاء فورا  

فإذا أساء استعمال هدا الحق أو أدار الشًء إدارة سٌبة أو :  مدنً جزابري985كما تنص المادة 

ارتكب فً دلك إهماال جسٌما، كان للراهن الحق فً أن ٌطلب وضع الشًء تحت الحراسة و أن 

.ٌسترد مقابل ما دفع علٌه  

أي أنه ٌجوز طلب وضع العقار تحت الحراسة أو الفسخ لعقد الرهن أو استرداد المرهون على أن 

.ٌدفع ما علٌه إدا ما ارتكب خطأ جسٌما من طرؾ الدابن المرتهن  

:خامسا انقضاء الرهن بالتطهٌر  

نص المشرع الجزابري على إجراءات التطهٌر كسبب من أسباب انقضاء الرهن الرسمً بصفة 

 مدنً جزابري دون أن ٌفعل دلك مع الرهن الحٌازي الوارد على عقار، 934أصلٌة  فً المادة 

وٌجب أن نعرؾ أن المشتري العقاري المرهون ال ٌعتبر حابزا كما هو الحال فً الرهن الرسمً 
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وبالتالً لٌس أن ٌقوم بإجراءات التطهٌر لمجرد وجود الرهن الحٌازي لكن إدا كان العقار محمال 

باإلضافة إلى الرهن الحٌازي برهن رسمً أو اختصاص أو امتٌاز مقٌد فٌكون للحابز أن ٌطلب 

تطهٌر العقار كما سبق قبل الدابنون ومنهم الدابن المرتهن رهنا حٌازٌا العرض صراحة وضمنا 

فٌتطهر العقار من كل الحقوق المقٌدة ومنها الرهن الحٌازي إدا قام الحابز بدفع دٌون الدابنٌن فً 

.حدود القٌمة التً عرضها  

 

و على ذلك ٌنقضً الرهن الحٌازي أو إٌداع هده القسٌمة لدى الخزٌنة العامة، ولو لم ٌحصل 

.الدابن على كامل حقه  

:سادسا انقضاء الرهن العقاري بالبٌع الجبري  

لم ٌنص المشرع الجزابري فً القانون المدنً وضمن أحكام الرهن الحٌازي على ما ٌفٌد انقضاء 

الرهن الحٌازي ببٌع المرهون بٌعا جبرٌا، وهدا بخالؾ الرهن الرسمً والدي نص ضمن أحكامه 

 مدنً جزابري إدا بٌع العقار المرهون بٌعا جبرٌا بالمزاد العلنً و إدا كان 936صراحة فً المادة 

دلك فً مواجهة مالك العقار أو الحارس الذي سلم العقار عند التخلٌة فإن حقوق الرهن على هدا 

العقار تنقضً بإٌداع الثمن الذي رسا به المزاد أو بدفعه إلى الدابنٌن المقٌدٌن الدٌن تسمح مرتبتهم 

.باستٌفاء حقوقهم من هدا الثمن  

إدا قام دابن أخر بالتنفٌذ على هدا العقار المرهون وكان سابقا فً المرتبة و علٌه ٌفقد الدابن المرتهن 

حق الرهن وٌنتقل حقه باألفضلٌة إلى الثمن على كل دابن آخر صاحب حق االمتٌاز وبدلك البٌع 

.الجبري مطهر للعقار من جمٌع الحقوق العٌنٌة التبعٌة وٌدخل فً دلك الرهن الرسمً و الحٌازي  

 

 

.307 إلى 302محمد حسٌن منصور، نفس المرجع، ص من   

.141منصوري محمد لعروسً، نفس المرجع ، ص   

.873، 872السنهوري، نفس المرجع، ص   
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:المطلب الثانً انقضاء الرهن العقاري بصفة تبعٌة  

 مدنً جزابري ٌنقضً حق الرهن الحٌازي بانقضاء الدٌن المضمون وٌعود معه 964تنص المادة 

إدا زال السبب الذي انقضى به الدٌن دون اإلخالل بالحقوق التً ٌكون الؽٌر حسن النٌة قد اكتسبها 

 مدنً جزابري 933قانونا فً الفترة بٌن انقضاء الحق وعودته وهدا النص مطابق لما جاء فً المادة 

 مدنً جزابري أن الرهن الحٌازي 964الواردة بشأن الرهن الرسمً و المستفاد من نص المادة 

ٌنقضً بانقضاء الدٌن المضمون به كلٌا، وٌعود معه إدا زال سبب انقضابه وهدا دون اإلخالل 

.بالحقوق التً اكتسبها الؽٌر حسن النٌة  على العقار المرهون رهن حٌازة  

 مدنً جزابري من خالل التطرق للعناصر 964وبناء على ما تقدم سنعرض مضمون نص المادة 

:المستفادة من النص كاألتً  

:أوال تبعٌة الرهن العقاري لاللتزام المضمون به  

من أسباب زوال الدٌن أنه ٌوجد فً عقد باطل فٌبطل العقد وٌبطل معه الدٌن وٌبطل معهما الرهن 

الحٌازي بصفة تبعٌة أي تبعا لزوال الدٌن ومن أسباب زوال الدٌن أٌضا أنه ٌوجد فً عقد قابل 

لإلبطال فٌختار من له مصلحة فً إبطال العقد فٌبطله وٌبطل معه الدٌن و ٌبطل بدلك الرهن الحٌازي 

و من أسباب زوال الدٌن كذلك أن ٌنشأ فً عقد معلق على شرط فاسخ، فٌتحقق الشرط و ٌزول العقد 

.بأثر رجعً أٌضا  

:وقد ٌنقضً لألسباب التالٌة  

. انقضاء الدٌن المضمون عن طرٌق تتبع فٌه القواعد العامة المقررة فً وفاء الدٌون:الوفاء  

والوفاء مع الحلول ٌجعل الموفً ٌحل محل الدابن فً رهن الحٌازة الذي له ولقد نص المشرع 

 مدنً 284 إلى 258الجزابري على الوفاء كسبب من أسباب انقضاء االلتزام فً المواد من 

.الجزابري  

 مدنً جزابري على أنه ٌشترط لصحة الوفاء أن ٌكون الموفً مالكا للشًء 264كم تنص المادة 

.الذي تم الوفاء به و أن ٌكون أهال للتصرؾ فٌه  
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:الوفاء بمقابل  

وهو نوع من أنواع الوفاء بالدٌن وٌقصد به حصول الدابن المرتهن وقت حلول األجل للوفاء فً 

مقابل دٌنه على مال آخر  من ؼٌر حبس الدٌن المضمون و علٌه ال ٌحصل الدابن على الدٌن 

المضمون، ولكن ٌحصل على مال آخر ٌساوي الدٌن المضمون وٌعادله فً قٌمته و الوفاء 

 286 و285بمقابل كسبب من أسباب انقضاء االلتزام نص علٌه المشرع الجزابري فً المواد 

.مدنً جزابري  

 مدنً جزابري إدا قبل الدابن فً استٌفاء حقه مقابال استعاض به عن الشًء 285حٌث أشارت المادة 

المستحق قام هدا مقام الوفاء، أي أن الوفاء بمقابل طرٌق من طرق انقضاء الدٌن المضمون، و 

.ٌنقضً معه الرهن بالتبعٌة  

 مدنً جزابري تسري أحكام البٌع وخصوصا ما ٌتعلق منها بأهلٌة الطرفٌن 286كما نصت المادة 

.وبضمان العٌوب الخفٌة على الوفاء بمقابل فٌما إدا كان ٌنقل ملكٌة الشًء أعطى فً مقابله الدٌن  

وٌسري علٌه من حٌث أنه ٌقضً الدٌن أحكام الوفاء وباألخص ما تعلقت منها بمقابل التأمٌنات 

.التً كانت تضمن الدٌن األصلً  

:ثالثا التجدٌد  

هو عبارة عن اتفاق الدابن و المدٌن على تجدٌد الدٌن فهو بمثابة الدٌن الجدٌد ٌحل محل الدٌن القدٌم 

واعتباره قضاء وٌتم إما بتؽٌٌر المحل أو طرفً العقد وعلٌه ٌترتب انقضاء الدٌن القدٌم وٌحل محله 

الدٌن الجدٌد مع العلم أن أي تعدٌل ٌطرأ على االلتزام القدٌم ال ٌعد تجدٌدا كإضافة أجل أو مدفً أجل 

: مدنً جزابري على أن تكون شروطه كاألت287ًقابم أو الؽاء ودلك حسب نص المادة   

.قٌام عالقة المدٌونٌة بٌن الراهن والمرتهن  

 مدنً جزابري 291/1وجود التزامٌن متعاقبٌن جدٌد منهما ٌحل محل القدٌم طبقا لنص المادة 

والتً تنص على أنه ٌترتب على التجدٌد انقضاء االلتزام األصلً وإنشاء التزام مكانه أن ٌكون 

.هناك اختالؾ فعلً بٌن االلتزام الجدٌد والقدٌم فً أحد عناصره  
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. مدنً جزابري289أن تتوفر لدى األطراؾ  نٌة التجدٌد صراحة وهدا طبقا لنص المادة   

:رابعا المقاصة  

 مدنً جزابري وهً سبب من أسباب 303 إلى 297لقد تناولها المشرع الجزابري فً المواد 

انقضاء االلتزام فً لقانون المدنً الجزابري فهً بدلك سبب النقضاء دٌنٌن متقابلٌن من نفس 

الشخصٌن بقدر األقل منهما وكدلك تقضً كلٌا على الدٌن األقل وتقضً جزبٌا على الدٌن األكبر 

. مدنً جزابري300/2حسب المادة   

.و المقاصة أداة وفاء و أداة ضمان  

: مدنً جزابري شروط المقاصة وه297ًوحددت المادة   

.وجود دٌنٌن متقابلٌن تماثل محل الدٌنٌن  

.أن ٌكون الدٌنان ثابتان وخالٌان من النزاع استحقاق الدٌنٌن  

.صالحٌة الدٌنٌن للمطالبة بهما أمام القضاء  

 مدنً أٌضا أن ٌكون أحد الدٌنٌن نزع دون وجه حق 299وٌشترط لصحة المقاصة حسب المادة 

 من ٌد مالكه و كان مطلوبا رده

.أن ٌكون مودعا أ و معارا لالستعمال وكان مطلوبا رده أو أ ن ٌكون حقا ؼٌر قابل للحجز  

 

 

 

 

 

 

.865السنهوري، نفس المرجع،   

.93، 92هاشمً مصطفى، نفس المرجع، ص   

.91بهلولً فرٌد، نفس المرجع، ص   

.251، 250نبٌل ابراهٌم سعد، نفس المرجع، ص   
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إٕ ٓٞػٞع اُوٖٛ اُؼوبه١ ُٚ أ٤ٔٛخ ًج٤وح ك٢ ٓغبٍ االئزٔبٕ  ٝ ٖٓ أْٛ أَُبئَ اُشبئٌخ 

ٝأُؼولح ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُوب٤ٗٞٗخ ٝ ا٤َُب٤ٍخ فبطخ ك٢ اُؼظو اُؾب٢ُ ٝػ٠ِ اػزجبه إٔ ٛنٙ 

اُؼ٤ِٔخ رٔو ثؼلح إعواءاد ٓؼولح كئٜٗب رض٤و ػلح ٗوبشبد كو٤ٜخ ٝ علٍ هب٢ٗٞٗ فبطخ 

ٝاُزشو٣ؼبد أُوبهٗخ ٝثبُزب٢ُ ًٔب هِ٘ب كئٗٚ ٣ٞكو ػٔبٗبد ُِلائٖ أُورٜٖ اُن١ ال ٣غٞى 

االؽزغبط ك٢ ٓٞاعٜزٚ ثئعواء اُزط٤ٜو ثبإلػبكخ إ٠ُ اُؾن أُؼٕٔٞ ثبُوٖٛ اُؼوبه١ ال 

٣ٌٖٔ إٔ ٣٘وؼ٢ ثبُزوبكّ ٝمُي ُزٔزغ اُلائٖ أُورٜٖ ثؾن اُزولّ ٝاألكؼ٤ِخ ٝؽن اُززجغ ػ٘ل 

 .اٍز٤لبء ؽوٚ

إٕ أُشوع اُغيائو١ هل فِن ثؼغ اُِجٌ ك٢ ثؼغ أُظطِؾبد كؼٞع إٔ ٣َزؼَٔ اُوٖٛ 

اُؾ٤بى١ اُٞاهك ػ٠ِ ػوبه، اُوٖٛ اُؼوبه١، اُوٖٛ اُو٢ٍٔ ٓغ اُؼِْ أٜٗب ع٤ٔؼٜب ر٘ظت 

ػ٠ِ اُؼوبه ًبٕ ػ٤ِٚ افزظبه ؽو٣ن ٝ هكغ اُؾوط ٝ اٍزؼٔبٍ اُوٖٛ االرلبه٢، اُوٖٛ 

 .اُوب٢ٗٞٗ

ؽ٤ش ٣الؽع إٔ ًَ ٖٓ أُشوػ٤ٖ أُظو١ ٝاُلو٢َٗ أشبه إ٠ُ إٔ اُلائٖ أُورٜٖ هٛ٘ب  

ه٤ٍٔب ُٚ ؽن اُزولّ ٝاألكؼ٤ِخ ػ٠ِ اُلائ٤ٖ٘ اُؼبك٤٣ٖ ٝاُلائ٤ٖ٘ اُزب٤٤ُٖ ُٚ ك٢ أُورجخ ث٤٘ٔب 

أُشوع اُغيائو١ اًزل٠ ثنًو اُزب٤٤ُٖ ُٚ ك٢ أُورجخ ًٔب إٔ ٓورجخ أُورٜٖ رؾَت ٖٓ 

ربه٣ـ اُو٤ل ٝاُز٤َِْ ٓؼب، ثؾ٤ش إما ٍجن اُز٤َِْ كزٌٕٞ اُؼجوح ثزبه٣ـ اُو٤ل ٝ ال إشٌبٍ ك٢ مُي 

ٌُٕٞ اُو٤ل ٣زْ أٓبّ عٜخ ه٤ٍٔخ ؿ٤و إٔ اإلشٌبٍ هل ٣ظٜو إما ًبٕ اُو٤ل ٛٞ األٍجن ٝرْ اُز٤َِْ 

 .الؽوب ٝٛٞ ٓب ٣َزلػ٢ إٔ رؾلك أُورجخ ثؾَت ربه٣ـ اُو٤ل

 .٣الؽع أٗٚ ؿِجذ كٌوح اُؼول ػ٠ِ كٌوح اُؾن ك٤ٔب ٣زؼِن ثبُوٖٛ اُؼوبه١ ٗظوا ُقظٞط٤زٚ

ٝرغله اإلشبهح إ٠ُ ٓٞػٞع اُوٖٛ اُؼوبه١ هؿْ هلٓٚ ٣جو٠ ؽل٣ش اُلهاٍخ ٝاُز٘ظ٤و ٗظوا 

ُأل٤ٔٛخ اُجبُـخ اُز٢ ٣ٌزَجٜب اُؼوبه ثبَُ٘جخ ُألكواك ٝاُلُٝخ َُٝل ثؼغ اُضـواد ك٢ رشو٣ؼ٘ب 

اُن١ ُْ ٣ؼ٠٘ ك٤ٚ أُشوع ثز٘ظ٤ْ أؽٌبٓٚ ؽ٤ش ٣الؽع ٗوظب ًج٤وا ٝ ػلّ اُٞػٞػ ك٢ ثؼغ 

 :اُ٘وبؽ اُز٢ رطوهذ إ٤ُٜب ك٢ ٛنا اُؼَٔ

ػوك٘ب إٔ اُوٖٛ اُؼوبه١ اُؾ٤بىح رٌٕٞ ك٤ٚ ػوػ٤خ ٤ٌُٝ ػ٠ِ ٍج٤َ اُزِٔي ٜٓٔب ؽبُذ 

 .أُلح

أٗٚ ٖٓ اُؼوٞك أُِيٓخ ُغبٗج٤ٖ ٝػ٤ِٚ ٣قؼغ ُألهًبٕ أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ اُوبٕٗٞ ٝٛٞ ٖٓ 

 .اُؼوٞك اُوػبئ٤خ ٝإٔ اُز٤َِْ ك٤ٚ ٛٞ اُزيآب ٤ٌُٝ هً٘ب ك٢ اُؼول
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اُوٖٛ اُؼوبه١ هل عٔغ ث٤ٖ أؽٌبّ اُوٖٛ اُؾ٤بى١ ٝأؽبٍ اُوبٕٗٞ ثؼغ أؽٌبٓٚ ػ٠ِ 

 .ٗظٞص ٓزؼِوخ ثبُوٖٛ اُو٢ٍٔ

 .هًٖ اُش٤ٌِخ ك٢ ػول اُوٖٛ اُؼوبه١  اٍزٞعت إكواؿٚ ك٢ شٌَ ه٢ٍٔ ػ٘ل رَغ٤ِٚ

اُلائٖ أُورٜٖ ٣ٌٕٞ ؽبهٍب ػ٠ِ اُؼوبه كٜٞ َٓئٍٞ ػ٠ِ ؽلظٚ ٝ ط٤بٗزٚ ٝثنٍ ػ٘ب٣خ 

 .اُوعَ اُؼبك١ ك٢ مُي

أُشوع اُغيائو١ ُْ ٣٘ض طواؽخ ػ٠ِ ٓجلأ ػلّ هبث٤ِخ اُوٖٛ اُؼوبه١ ُِزغيئخ ٝ ُْ ٣شو 

 .إ٠ُ هٖٛ ِٓي اُـ٤و ثَ ٗظٞص ٓزلوهخ  رَزلػ٢ االعزٜبك اُوؼبئ٢

إٔ اُؾ٤بىح ك٢ اُوٖٛ رقزِق ػٖ اُؾ٤بىح ثبُٔلّٜٞ اُوب٢ٗٞٗ ٝ اُز٢ رؼزجو ٤ٍِٝخ ٖٓ ٍٝبئَ 

ًَت ا٤ٌُِٔخ، كبُؾ٤بىح ثشٌِٜب اُؼبّ ُٜب هًٖ ٓبك١ أ١ أٗٚ رور٤ت ؽن ػ٢٘٤ رجؼ٢ ػ٠ِ اُؼوبه 

ٓؾَ اُوٖٛ ث٤٘خ اُؼٔبٕ ٝػ٤ِٚ كبُلائٖ ٣ؼزجو ؽبئيا ػوػ٤ب ُؾن ا٤ٌُِٔخ ألٗٚ ٣ؾٞى اُؼوبه 

أُوٕٛٞ الػزجبهٙ ٓورٜ٘ب ال ٓبٌُب ٝال ث٤٘خ اُزِٔي ُنُي ال ٣ٌٔ٘ٚ ًَت ٤ٌِٓخ اُؼوبه أُوٕٛٞ 

ثبُزوبكّ ٝ ثبُزب٢ُ رجوى اُؾٌٔخ ٖٓ اُؾ٤بىح ك٢ اُوٖٛ ٤ٌُ ك٢ إػالّ اُـ٤و كؾَت ثَ ٣زؼلاٛب 

إ٠ُ ٤ٓيح اُؾجٌ اُز٢ رٔ٘غ اُلائٖ أُورٜٖ ٝ رٌٔ٘ٚ ٖٓ اٍز٤لبء ؽوٚ ًٔب ُٚ اٍزـالٍ اُؼوبه 

أُوٕٛٞ ٝ فظْ ؿِزٚ ٖٓ ؽوٞهٚ أُؼٔٞٗخ ثبُوٖٛ  ٝهًٖ ٓؼ١ٞ٘ ػ٠ِ اُوٖٛ كئٕ اُلائٖ 

 .٣جو٠ ٓؾزلظب ثبُوًٖ أُؼ١ٞ٘

ُِلائٖ ؽن ؽجٌ اُؼوبه ػ٠ِ ًبكخ اُ٘بً ؿ٤و أٗٚ ٤ٌُ ُٚ إٔ ٣ؾزلع ثٜنا اُؾن ك٢ ٓٞاعٜخ ٖٓ 

 .هٍب ػ٤ِٚ أُياك

ك٤ٔب ٣زؼِن ثَٔؤُخ اُز٘ل٤ن اُغجو١ ثٔغوك إٔ ٣زْ رَغ٤َ ؽٌْ هٍٞ أُياك أٝ اُزؤش٤و ثٚ رط٤ٜو 

 ٖٓ 764/2اُؼوبه أُج٤غ ٖٓ ع٤ٔغ اُزؤ٤ٓ٘بد اُؼ٤٘٤خ اُٞاهؼخ ػ٤ِٚ، ٝ ٛنا ٓب روؼ٢ ثٚ أُبكح 

 .هبٕٗٞ اإلعواءاد أُل٤ٗخ ٝ اإلكاه٣خ

أُشوع ُْ ٣ؾلك ٝهزب ٓؼ٤٘ب ُِو٤ل ثَ ٣جو٠ أُغبٍ ٓلزٞػ ُِٔل٣ٖ ٝاُلائٖ كول ٣ٌٕٞ اُو٤ل ٍبثن 

 .ُِؾظٍٞ ػ٠ِ أُوبثَ أٝ ٓؼبطوا ُٚ أٝ الؽوب ٝٛٞ ٓب ٣ض٤و ٗياػبد شز٠

ك٢ األف٤و ٗوٍٞ أٗٚ رجو٠ ػ٤ِٔخ اُوٖٛ اُؼوبه١ ًؤؽل أْٛ طٞه اُزؤ٤ٓ٘بد اُؼ٤٘٤خ رَؼ٠ ٗؾٞ 

رؾو٤ن أٛلاف اُلُٝخ إهزظبك٣ب ٝ اُؾلبظ ػ٠ِ ٓواًي اُلائ٤ٖ٘ ٝ اُن١ ٛٞ ك٢ ٝاهغ األٓو 

ا٤ُٔيإ اُزغبه١ ٝأُؾبٍجبر٢ ُٔؤٍَبد اُلُٝخ ٝرلبك١ أُشوع اُٞهٞع ك٢ األىٓخ 

اإلهزظبك٣خ اُز٢ َٓذ أٝهٝثب ٝ أٓو٣ٌب ٝاُلٍٝ أُزولٓخ عواء ٤ٍبٍخ اُوٖٛ اُؼوبه١ ٝ اُز٢ 
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ُْ رضجذ ٗغبػزٜب ثَجت اُزو٣ْٞ ٝاُقجوح اُؼوبه٣خ ف٘ب ٗزَبءٍ َٛ ٣ؼزجو َٓؤُخ اُوٖٛ اُؼوبه١ 

ٓٞػٞػب هبئٔب ثنارٚ أّ ٛٞ ٓورجؾ ثٔٞاػ٤غ ٝٓغبالد أفوٟ رؾٍٞ كٕٝ رؾو٤ن اُٜلف 

أُوعٞ ٓ٘ٚ ًٔٞػٞع أُٞصن ٝاُقج٤و ٝأُؾؼو ًٝنا اإلعواءاد أُطُٞخ أُزقنح ػ٠ِ 

 .َٓزٟٞ أُؾٌٔخ ٝأُؾبكظخ اُؼوبه٣خ
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