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 ة:ـــــــــمقدم

ت تنهتت  عرتتور فتتا مجتتتت ت ا عوج تت قعصتت ت  متستتعمتما  مإلنستت ن  عرفتتا مجتمعتتتت ا  
مالقعتترم   إجتت عزم تتت مجج متت   إجتت مجكن تتر نتت ن مألفتترمت  كالستتعه م تىأو  ،مألفتترمت ج تت  نتت ن مجت

مجق نون ت  مجكي ةت  نجت  ت   تذم مجتتت ت ا تتتن  مآلج تت اكت ن النتت تتن مجنجت  عتن إذ ،ومجعتتم ن
 هتتت   ،اظتت م مجاتتت ن مجتتت م و تتو اتتت ن قتت نونن ظهتترف ،  تتمجعتتا  تكتتن أن عهتت مألخرتت ر

 إنو تو عت م  تنتا ،عوف ر مججت    مجق نون   جةتمئن السعي ء جقوقه مجشخص   تن تت نه  إج 
وتتن ن ج ت  أخترى  قصتت ،وتنقتوالا ات تن  جةوفت ء نت ونته تن عقت رما  مت ع أتومل مجتت ن

ي تمئتتن وعةتت   تتذم مجنجتتو  عتت  ر أ ، تتم تعستت وون معمتت م  تتذم مجاتتت ن  مجتتتمئن نمت تتع  أن هنتت
م متتت نا نز تتت تو مججقتتتو  أو فتتتا  ستتتومء كتتت ن مجعي  تتر ،مجتتتتت ن ذتتت تتتن أي عي  تتتر  رتتترأ عةتتت  
كتت  ،وست ة  تؤكتتو جعت ت ن مجتتمئن  إذنف جات ن مجت م ال  تت  ،مجم نب مجسةنا نز  تو مجت ون

وقت عمز مجات ن مجت م فا عجق   مجعت ت ن  ،1أنه ال  صةح أن  كون أس س  الئعت ن مجتت ن
تتت  مستتعومب مجنجتت  عتتن  مجتت ن، و تتذمإعستت ر أو  إفتت سخ صتت  فتتا ج جتت   ،مجكتت فا جةتتتمئن ن

 .مجخ ص "ت   " مجع ت ن ا عسات ن ا أخرى أك ر قوو وفت ج   أرةقا عة ه  

 ععجقت  عنتتت  عاتم ذتت  أو أك تر شخص  ، ع ت ن اج  إ مجع ت ن اج   عنقسم  ذم  
عكتون مت تع ذتتهتم ات تن  جةتت ن وتتتن ، تتتن تتت ن  أك ترف صتنح جةتتمئن  مجتتت ن،ذتت   إجت 
 . ن وعتم ق نة   مالجعزمم ج نقس م نا تن مجتتعت ةعه  أ

غ تر أن  مجتتتن نومجعا تن نت ن  مجشخص   مجشخص   مجكي ج  مجع ت ن اوأنرز صور  
نتا قصتورم خ صت  فتا ج جت  معست ر أو مفت س مجك فتل و   ذم مجشكل أ ا  تتن مجع ت نت ا أ

 . مجتكيول

                                                           

 .51ص ،مإلسكنتر  ،تنش و مجتت ر  ،الشخصية والعينية التأمينات،مجستوت أنو رتا ن 1
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نظ م ع ت ن كي تل  جتتا جت  مجتتمئن ومجتتت ن  إ م ت إج  ه ستو  مإلنس ن إصرمروتع  
مجتتتتتت ن أو ذتعتتتته مجت ج تتتت   تتتتا  أتتتتتومل أن مجع ت نتتتت امجت ن تتتت  وتيتتتت ت  تتتتذم  مجع ت نتتتت اظهتتتترا 

 تتذم  أت ةتت ن تتتجتت  مجتتتمئن ن و ننتته وذجتتك نعخصتت ص تتت ل تتتت ن جةوفتت ء مجاتت تن  جةوفتت ء نت و 
نمتتتت مجتتتر ن مجرستتتتا ،جتتت  مجعخصتتت ص ،وجقتتتو  مالتع تتت ز ومجتتتر ن مجج تتت زي و تتتذم  مجع ت نتتت ا
 عتر  إذومتوتم مجت ن ت  مجعنت ت   مجع ت نت ا أقتتم نتتتتت   و صةب تواوعن  ومجتذي  مألخ ر

ُُو َوَلْم  َسَفر   على ُكْنُتمَو ِإْن  ﴿ نقول مهلل عت ج   مإلس ت  فا مجشر ت    َفرَِهدان   َكاتِبًدا اَتِجد
 .تن سورو مجنقرو382آل   م﴾َمْقُبوَضة  

وظهتتر كتتذجك مجتتر ن مجج تت زي فتتا مجقتت نون مجروتتت نا فتتا صتتورو مجن تتع مجوفتت ئا ومجتتذي  
 1.مج ه تع  موف  نت نهنتقعا م عنعقل مجتةك   جةتمئن عة  من عرت 

وعة  غرمر ن قا مجعشر ت ا فقت نظم مجتشتر  مجمزمئتري مجتر ن مجج ت زي فتا  مجقت نون  
فتتتا مجكعتتت ب مجرمنتتتع مجختتت ص نتتت ججقو   885 إجتتت  848مجتتتتتنا اتتتتن مجنتتت ب مج  جتتت  مجتتتتومت

 تتت ر أ و ركتتت نأفتتتا  تتتذم مجتتتتومت مجتتتر ن مجت ن تتت  عتتت جر مجتشتتتر   مجع ت نتتت امجت ن تتت  مجعنت تتت  أو 
ذكر أنوم  مجتر ن مجج ت زي  إج  م خصص مجيصل جرمنع ومجخ تس  مجر ن مجج  زي  ومنقا ء

ر تتن مجتنقتتول ج  ز تت  وذجتتك فتتا مجتتتومت  إجتت وال عتتن مجتتر ن مجتقتت ري  تتم عرتتر  أج تت  عجتتت  
تن مجق نون مجتتنا و تذم تت   هتم ترمستعن  مذ من تواتو  نج نت   نصتب عةت   885مج  868

مجنجت  فتا  تذم  أ ت ت وعت ع  مجتنقول فا مجقت نون مجتتتنا مجمزمئر مجر ن مجج  زي مجومرت عة  
 متة  تن مالسن ب نذكر تنه :جمجتواو  

من مجتتتتر ن مجج تتتت زي مجتتتتومرت عةتتتت  مجتنقتتتتول  كعستتتتب م ت تتتت  كن تتتترو ن ععنتتتت رم كي تتتتل نعتتتتوف ر  -
 مالسعقرمر فا مجج  و مالقعص ت   .

 .ن جنسن  جررفا مجتقت مالئعت نوس ئل  أقوىمجومرت مجتنقول تن  تعنر مجر ن مجج  زي  -

                                                           
 358عةا   تي جتن تي مجوم ز فا شرح مجق نون مجتتنا ترمع س ن  ص 1
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كتتتذجك كتتت ن النتتتت تتتتن عستتتةر مجاتتتوء عةتتت  تواتتتو  مجتتتر ن مجج تتت زي مجتتتومرت عةتتت  مجتنقتتتول  -
جةوقو  عة  مج يرما مجق نون ت  ومجنقت ئص مجعتا الزتتا تواتو  ر تن مجتنقتول نتت  من مجتر ن 

 تن مجترمس . مألكنر مجمزءمجتق ري ك ن قت مخذ 

  نظتت م مجتتر ن مجج تت زي مجتتومرت عةتت  مجتنقتتول فتتا وننتت ءم عةتت  تتت  ستتن  وجةوقتتو  عةتت 
 :مجق نون مجتتنا مجمزمئري مرع  ن  ررح مالشك ج   مجع ج   

مدى وفـق فـ   أيكيف نظم المشرع الجزائري الرهن الحيازي الوارد عمى المنقول ؟ والى 
 تنظيم احكامه؟

نستتتب مجنجتت  معنتنتت  مجتتتنهر مجوصتتيا مجعجة ةتتا ن ععنتت رم مجتتتنهر مأل إشتتك ج  عةتت   وجإلم نتت 
 مجخر  مجع ج  : مج مجتواو  وقستن  ترمسعن  جهذم 

 .مجج  زي مجومرت عة  مجتنقول فا مجق نون مجتتنا مجمزمئري  مجر ن إنش ء :األولالفصل 
مجع ت نتتت ا  تيهتتتوم مجتتتر ن مجج تتت زي مجتتتومرت عةتتت  مجتنقتتتول وعت  تتتزم عتتتن نتتت قا: المبحـــال ا ول
 ى.مجت ن   مألخر 

 قول فا مجق نون مجتتنا مجمزمئرين: عكو ن مجر ن مجج  زي مجومرت عة  مجتالمبحال الثان 
مجتتنا  ورر  منقا ءم فا مجق نونمجر ن مجج  زي مجومرت عة  مجتنقول  آ  ر :الثان الفصل    
 مجمزمئري.   

 : م  ر مجر ن مجج  زي مجومرت عة  مجتنقول . المبحال ا ول
 : رر  منقا ء مجر ن مجج  زي مجومرت عة  مجتنقول .المبحال الثان 
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االول انشاء الرهن الحيازيالفصل    

الوارد على المنقول في الق انون  
 المدني الجزائري
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الفصل االول : انشاء الرهن الحيازي الوارد على المنقول في القانون     
 المدني الجزائري

ءت المممملل  لمم  ا الا ممملز  الممىا ل نقمممف الما ممى    مممل جمملالتع  ممم  الجزائمم   المشممم    تطمم  لممي  
ىبمل أام  ن مل  ،ف   ب ا الما ى  ىالع ل  الم  ىا نلمة التع     قي  ما ال لاىا الملاي 948
ىلممي  ،ىالممم تها ا ى مممل المم ا ا األخمم ف   افممي ىجممىل  تممل المتعللممل اع ممل ابممللي الع ممىل هممى  

نقممف الما ممىوت  ممىاء الاممت المم  ا الا مملز    مم لى ،  شممت ط المشمم   شمماق ة مع اممة  ممي ااع مملل 
ملل ممة أى معاى ممة ىأ ممي مممل  م ممز   ممى ا مم  الا مملز  هلممف المملائا الممم تها ى خىلمم  اممب  الما ممى  

ل ممما  نممما   امممىا نبمممل لقمممل ا المتممممىا   مممل  بللا مممبةأممممل  ،ا ممم  ا مممت فلءة الم  مممىا هلمممف  ل ممم
ممممر تممم ى   تع ممم ا المممل ا المتممممىا  مممي الع مممل  اى ااتممممللي  م مممت بقي أى معقممم  نقمممف شممم ط
اتامملى   ممي المباممل األى    وبممل أا ،ىلبمم  التطمم   لامم   ممكا ،ىاممكلت تع مم ا الما ممى  الم  ممىا

تاممى ا المم  ا  اتطمم   الممف   ثممي  ممي المباممل الثمملايمفهممىي المم  ا الا مملز  الممىا ل نقممف الما ممى 
 الا لز  الىا ل نقف الما ى  .
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 المبحث األّول : مفهوم الرهن الحيازي الوارد على المنقول وتمييزه عن 
 ينية األخرى باقي التأمينات الع

 ،ال  عتب  ال  ا الا لز  الىا ل نقف الما ى  ن ل  تلئي  افي تطلب  ه التمي المتعللم 
المشم   ل مل ام   ى ،طب مل لق ىانمل العلممة اإل ال امل  شت ط أا  اىا ال تل خمل  مما ن مى  

نقممف المم  ا الا مملز  الممىا ل نقممف الما ممى   ممي مممىال خلمممة  ممي الفممم  الخمملم  ممما ال مملاىا 
هو أا  لي  خم  ل  تع    ى كا بل هي ألا التع  م  متم ىت لقف م  لاما  مي المملل   ،الملاي
 ممللتع    شممم  الما ممى  ىالع ممل   ممي  ،اىا الممملاي أشممل  هلممف كلممت بمممفة نلمممةممما ال ممل 948

مفهمممىي الممم  ا  األى مطقبممم ا اتاممملى   مممي المطقممم   هلمممفا  مممي المبامممل  ىنق ممم  ،الممم  ا الا ممملز 
أممممل المطقممم  الثممملاي  ممماتالى    ممم  تم  مممز الممم  ا الا ممملز  المممىا ل نقمممف الما مممى  نممما الا ممملز  

 التأم الت الع ا ة األخ ف.
 مفهوم الرهن الحيازي الوارد على المنقول في القانون المدني الجزائري :األوللب المط
ا اء الف ممم   مممي انطممملء تع  ممم  خمممل  لقممم  ا الا ممملز  نقمممف الما مممى ، ىاتمممف المشممم    تتبل اممم

ا الا ممملز  المممىا ل نقممممف الجزائممم   جممملء تع  فمممم  نلممممل شمممم  المممم  ا الا ممملز  الع مممل  ، ى المممم  
، اممممى  الطب عممممة ال لاىا ممممة لقمممم  ا الا مممملز  الممممىا ل نقممممف الما ممممى اختقمممم  الف مممم  الما ممممى ، امممممل 

 ماتالى   مي  مكا   للبعض   ف بلا  ام  شخممي ى المبعض اوخم   م ف بلام  ام  ن امي، لمكا
مفهممىي المم  ا الا مملز  الممىا ل نقممف الما ممى ، هك  اممل ه  ممي اطممل  المفهممىي  التع  مم   المطقمم  

 م   أى  خمممال  لتع  م  الم  ا الا ملز  ، ثالثمة  م ى ىالخملئ ، ىلل ل ممال مطقبامل المف 
أمممل الفممم    ىالف هممي ىالشمم ني ىكلممت ممما خممال  تط لامممل لقتع  مم  ال مملاىاي الممىا ل نقممف الما ممى 

الثلاي تالىلال     خملئ  ال  ا الا ملز  المىا ل نقمف الما مى  ىالفم   الثللمل تط لامل   م  هلمف 
   .الطب عة ال لاىا ة لق  ا الا لز  الىا ل نقف الما ى 

 
 



 الفصل األول        إنشاء الرهن الحيازي الوارد على المنقول في القانون المدني الجزائري
 

 
8 

 ي القانون المدني الجزائري فرهن الحيازي الوارد على المنقول الفرع األول : تعريف ال
لممي  عمم   المشمم   الجزائمم   المم  ا الا مملز  الممىا ل نقممف الما ممى  بمم  جمملء تع بفمم  نلمممل، لممكلت 

 ثلا ل الف التع    الف همي اممل اتط  ي ثتع    ال  ا الا لز  للاىال  ي  كا الف   اىو اتالى  
 .ثللثل ن تال تع    الش  عة اإل الم ة لق  ا

 قانونا  اوال : تعريف الرهن الحيازي
ممما التشمم  ر  981 هلممف  ل ممة 948الجزائمم   المم  ا الا مملز  ممما المممىال  المشمم  تامملى   

التمممي ن  مممت الممم  ا الا ممملز  نقمممف الاامممى  مممما   ي ه 948ىطب مممل لقمممملل   ، المممملاي الجزائممم  

اا   مقي المف  ،ل  قتمزي بم  شمخ  تمملال لمل ا نق م  اى نقمف   م  الم  ا الا ملز  ن م":التللي 

 الشميءا  المتعلللاا ش ئل   ت  نق   اللائا ا ل ن ا ل  خىل  اب    عب أجابي أى هلفاللائا 
ىاا  ت ملي الملائا ا العملل  ا ى الملائا ا التملل  ا لم   مي الم تبمة  مي اا  ،  متى ي المل ا أا هلمف

 ." ل  اىا  أ  ي  يءالشا   ما ثما  كا   ت لتف
أا الممم  ا الا ممملز   ممم ل نقمممف الما مممى  اممممل  ممم ل نقمممف الع مممل   هلمممف أشمممل ت ا مممل أا المممملل  

 للمش   ااتفف بللتع    بمفة نلمة  قي  ع   ال  ا الا لز  الىا ل نقمف الما مى  لاما  فهمي 
ا اى   ممل بهمل ن مل   ا ملز ،ما ا  الملل  خلمة  ي نبل   " شميء" التمي تتمماتهل الم  ا ال

الما مى  أى نقمف الع مل   نقمف ممل  نقمف الم  ا الا ملز  المىا ل  همكا التع  م   ىنق م  ،ما ى 
 .  ي ه ما 948ى كا مل تتمات  الملل  

امممل المشمم   الف ا ممي   ممل  مم   بمم ا الما ممى  ىالع ممل   ممي تع  فمم  لقمم  ا الا مملز  ا ممل ا ممتعم  
(nantissement)لفظ

1
كما استعمل لفظ  الوارد على العقار  وكان يقصد من خالله الرهن الحيازي 

(gage)  ملل  ا الا ملز  المىا ل نقمف الما مى  ،  وقصد منه الظرهن الحيظازي الظوارد علظى المنقظو 
 للت مق ي أمممب   ،ن ملا  تملئ ل  اع مل بمجم ل تبملل  اإل جممل  ىال بمى  ىالت مق ي لقما مى  الم  مىا

لممف جلامم  الا مملز  ىأاهممل  ،ىلممي  عممل  ااممل التممزايمجمم لا  تمم ى  ة   ممط لافمملك المم  ا الا مملز   ممي ىا 
                                                           

1.1
JACQUES Mestre Emmanuel Putman Marc Billaiu, Droit civil, Droit Spécial des 

suretésréelles, L.G.D.J, DELTA, Paris, 1997, P.191 
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 مملل  ا الا مملز  الممىا ل نقممف الما ممى   ، ىجممل  أ تممل الاممب  ، اممملامم  الر مم  و واع مملل المم  ا
 1.ى  تى ي ل ا  مت لمل ب  الما ى  الم  ىا اتف   تى ي اللائا الم تها ا  ا  تقزي 

 ثانيا : التعريف الفقهي للرهن الحيازي الوارد على المنقول : 
     بأامم الف مم  المممم    ممما   ممل ن  مم  بعممض ، ممل تبل اممت ا اء الف مم   ممي تع  مم  المم  ا الا مملز ل

ىاا  ،م تتممف ن ممل اب ممم  مممر المم ا ا أا  اممب  المممل  الم  ممىا " اظمملي لمملاىاي  افمم  لقمملائا ب
 ت مملي نقممف المملائا ا العمملل  ا ىالمملائا ا التمملل  ا لمم   ممي الم تبممة  ممي ا ممت فلء ا مم  ممما الم لبمم  

   لقمل  الم  ىا  ي أ   ل  اىا"الا ل
معمم ا  خىلمم  اا  شمميء  مم ف اامم  " ممقطة تثبممت لقمملائا بم تتممف ن ممل نقممف  األخمم الممبعض  أمممل

نقمممف الممملائا ا العممملل  ا ىالممملائا ا  بلألىلى مممةم لبممم  ا مممل  لممم   أ مممما  أى، امممب   مممكا الشممميء 
 التلل ا ل   ي الم تبة  ي ا   ل  اىا "

امم  ن اممي اتفممللي "بأامم  الممىا ل نقممف الما ممى    ممل ن  مم  الف مم  تع  مم  الف مم  لقمم  ا الا مملز   أمممل
 أخم أى  مي  مل شمخ   ، ت ت  بمىج  ن ل نقف ما ى   تع  ال ا ا  مي  مل الملائا المم تها

تمممملال لمممل ا نقمممف الممم ا ا اى نقمممف   ممم   ى  اممم  لقممملائا اا  امممب   ، تفممم  نق ممم  المتعللممملاا
قمف الملائا ا العملل  ا ى الملائا ا التملل  ا لم  الل ا ،ىأا  ت ملي ن ا ت فلءالما ى  الم  ىا لا ا 

 2 ي الم تبة.
طت    قي الممل ا أى شمخ  امل ن    جلا  ما الف   بأا ال  ا الما ى   ى الع ل الك  بىا 

تخممم    ممكا ىكلممت ب ثللممل ما ممىو هلممف المملائا أى هلممف شممخ  ثللممل  افظمم  لا ممل  المملائا،
 .الما ى  لقى لء بللل ا

                                                           
 ،الجزء العلش  ،التأمينات الشخصية والعينية ،الوسيط في شرح القانون المدني الجزائرينبل ال زا  أامل ال اهى  ،  1

 .840 ،1998،، لىا طبعة  لبالا ،ب  ىت ،لا  ها لء الت ال الع بي
الع  ل الاله   ي الف   اإل المي ى ال لاىا الملاي الجزائ   ، شهلل  ملج ت   ، جلمعةنالى   ىاي، ال  ا الا لز  2

 .11،   2007/2008بلتاة، لخت ،
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ن ل   ا الما ى   ى الع ل الك  بىا مطت    مقي الممل ا أى   ما الف   "امل ن    البعض اوخ
لا مل  الملائا ىكلمت بتخمم    ثللمل  افظم شخ  ثللل ما ىو هلف اللائا أى هلف شمخ  

 1 كا الما ى  لقى لء بللل ا".
 ثالثا : تعريف الرهن الحيازي الوارد على المنقول في الشريعة اإلسالمية 

الم ة الم  ا الا ملز  المىا ل نقمف الما مى   مىاء  مي ال م ما الام  ي أى  مي تالىلت الشم  عة اإل م
 ال اة الابى ة الش  فة أى  ي اإلجمل  أى  ي الف   .

مممما  مممى   الب ممم   الممم  ا الا ممملز  المممىا ل نقمممف  283تاممملى  ال ممم ما الاممم  ي  مممي ا  مممة  لمممي ىلمممل  
 مى    ﴾َمْقُبوَضة   َفرَِهان   كاتًِبا َتِجُدواَوَلْم  َفر  ىىىَ ى لع ُكْنُتمْ ﴿ َو ِإْن  الما ى  ىكلت  ي لىل  تعللف 

 .283الب    ا  ة 

"  ممى اممب  المممل  بامم   :بلامم  لمم  ا الا مملز  الممىا ل نقممف الما ممى االف مم  اإل ممالمي  امممل نمم  
جعممم  الشممميء مابى مممل باممم   ماممما ا مممت فل   مممما الممم  ا " :أاممم  امممكلت ن  ممم  2" ماممما أخمممك  ماممم 

 ."اللل ىا 
إل ممالمي ن  ممىا المم  ا الا مملز  الممىا ل نقممف الما ممى  بأامم  امم  ن اممي و  افممي ى للب ممة الف مم  ا 

ب  وبل ما ت ق ي الم  ىا الما ى  ت مق مل  عق مل لقملائا المم تها با م  ا ملز   ،ال تل  ي ال  ا
اممل تبعمل  ،الم  ىا هل   اتملا م م   لقملائا اممل أام   مى ام  تملبر  مال  اشم  م مت ال لكاتم  ىا 

ىام  المل ا متممىا بام   ،لام  المل امال تل  التجزئة  ا  الما ى  الم  ىا لر    ى ى و   ب
 همىل  طعلممل ى  ام  ل نمل    اشمت فام ى  نا   مى  ا  ممقف ا  نق م  ى مقي أامل ، 3ال  ا

                                                           
 ،ملج ت  شهلل   ،الجزائ  ،نظام الرهن الحيازي الوارد على المنقول في التشريع المدني والتجاري ،اب ا  ي با  لاي 1

 .6 ،1985 ،جلمعة الجزائ 
)ل  ،لبالا، ب  ىت، واالمتيازالتأمينات العينية دراسة تحليلية شاملة ألحكام الرهن والتأمين  ،ط   املااا  ا نبل الق 2

 .21 ،2009ط(
 (8، 6،7 ) ،الم جر ال لب   ،نالى   ىاي 3
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نقممف جممىاز المم  ا  ممي ال ممف   ممىاء ىجممل الالتمم  أي لممي  الف مم  او ممالمياتفمم  نق مم  ى  ممما ال ممل،
 1.الابى ة الش  فة مش ىن ت   ي ال اةىكلت اظ ا إلطال   ، ىجل

 رهن الحيازي الوارد على المنقول : خصائص الثانيالفرع ال
 نل  خملئ  تتمث   ي : ال  ا الا لز  الىا ل نقف الما ى  ت ت  نقف 

بمجم ل تبملل    اع ملقول هو عقد رضاائي ملازم لجاانبين أوال : الرهن الحيازي الوارد على المن
  قمزي الممل ا  ، للت ق ي التمزاي ىلم    اما ،الما ى  الم  ىااإل جل  ىال بى  ىو ت ى   لت ق ي 

 2. ف  اىا ال كا  ي مىاجهة الر ات ال ا ا بت ق ي الما ى  الم  ىا هلف اللائا الم تها
 الوارد على المنقول هو حق عيني  ثانيا : الرهن الحيازي

 إلامممل   ممكا الع مملى  ،بمجمم ل تبمملل   تممل الطمم   االمم  ا الا مملز  الممىا ل نقممف الما ممى    اع ممل  
الما ممى  الم  ممىا هلممف المملائا الممم تها الممك   امم  لمم  ممل  ممة امم  الاممب  أى  قي ممأا   وبممل 

 للع ل  ي  ك  الاللمة ممفة  ،ا لزت  ما أج  التاف ك نق   بط    ب ع  ىا ت فلء الل ا ما ثمة
طللممممل  شممت ط لمممات  ىااتمللممم  ا مم  ا مملز  الما مممى  الم  ممىا هلممف الممملائا  ،ن ا ممة و شخممم ة

أى  امت ممملزبللتمممللي اممم  ن امممي نقممف  مممكا الما مممى  المممك   مااممم  اممم  الممم تها المممك   ممممب  لممم  
ات ممل  الما ممى  الم  ممىا امممل  خممى  لمم  التتبممر  ممي اممل  ا ،أ تممق ة  ممي ا ممت فلء الممل ا ممما ل متمم 

 3.  هلف الر
 ثالثا : الرهن الحيازي الوارد على المنقول هو عقد تابع 

كا امملا  ، البممل ممما ىجممىل التممزاي أمممقي  تممما  األمممقي بمملطال أى لمملبال لأبطممل  أى  اولتممزايىا 
  اىا بلطال أى لملبال لأبطمل    ي كلت،  تبع  ال  ا الا لز  الىا ل نقف الما ى   لا اا تف

 اممىا ماقمم   ،األممقي الممك   تمما المم  ا الا مملز  المىا ل نقممف الما مى  ىاولتممزاي ،ما تميأى 

                                                           
الوجيز في شرح القانون المدني، الحقوق العينية )الحقوق العينية األصلية، الحقوق العينية  ،نقي  لل  العب ل  1
 .386 ،2005،، )ل ط(األ لا ،لا  الث ل ة لقاش  ىالتىز ر ،ل ا ة م ل اةتبعية ( ال
 .742 ،الم جر ال لب  ،نبل ال زا  أامل ال اهى   2
 ثلا ة، )ل ل ا( طبعة ( االمتيازالتأمينات العينية )التأمين العقاري، الرهن العقاري، رهن المنقول، حقوق هلىا ل ن ل،  3

 .358 ، 1995،ب  ىت، لبالا
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 ،نممما نمممم  بلومتامممل بعمممم  أى   التزامممملاممممل  ماممما أا  امممىا ماقممم   ، للبمممل مبقرمممل مممما الا مممىل
ى م  أا  اىا م  ىال بأج  أى معق  نقف ش ط ىنال كلت  اىا ال  ا الا لز  المىا ل نقمف 

كا اات مم   نمملي أى خقمم   لخقمم  اولتممزايالما ممى  م  ىاممل بمماف  األجمم  أى معقمم  بمماف  الشمم ط ىا 
 1.خل  اات   ال  ا مع 

 ول غير قابل للتجزئة د على المنقرابعا : الرهن الحيازي الوار 
 لع مل  أى الع مل ات الم  ىامة تملماام  جمزء  مما ا   ي ه نقمف اام :"مما  882تا  الملل  
لمممي  ممما  الم  ىامممة اقهمممل ممممل  تالع مممل ا أى  جمممزء مممما المممل ا متممممىا بللع مممل  ىاممم ،لاممم  المممل ا

  ممك  الممملل  متعق ممة بمملل  ا ال  مممي ،نقممف خممال  كلممت  تممي اوتفممل  بر مم  كلممت"  أى ال مملاىا
   ا الا لز  الىا ل نقف الما ى  .الىلااهل ت    نقف 

التجزئة ىلى تجمزأ المل ا المتممىا أى   إا ال  ا الا لز  و   ب   ال لاىا ة الملل  ىا    ك  
ثممي  ،له5000  مما المممل ا ملممة خ لطممة أى تقفممز  تممملال لى مملء بممل ا لممل    مممثال  ، ممي جممزء مامم 

 جر هاممملف  المممل ا ا باجمممة أا ا لمممة  مممال  اممم  لممم  أا   مممت ،ا مممتطل  أا   ممملل امممم  المبقممم 
 لأللتملا تب  ملا  ،ىألا الم  ا   م  للبم  لقتجزئمة ،البلل ة تافي لتمملا المبقم  البمللي مما المل ا

 تلماتلا لام  البللي ما الل ا .
ىطب عممممة نمممملي تجزئممممة المممم  ا الا مممملز  الممممىا ل نقممممف الما ممممى   ممممي ممممما طب عممممة المممم  ا و ممممما 

  كلمت ىنقمف أا الم  مىا الما مى   متقخ  بى ملء بعمض نقمف نام اوتفمل   جىز  ،م تقزملت 
 2. االل ا ى اىا كلت بعل هاشلء ال  

 نقل الحيازة إلى الدائن المرتهن :يرهن الحيازي الوارد على المنقول خامسا : ال
  ممتماا  ،  ممقي المم ا ا الما ممى  الم  ممىا هلممف المملائا الممم تها ،  مما الما ممى  بم تتممف  

 ممإكا الاممت األشمم لء الم  ىاممة  ،الاممب  نق مم  هلممف امم ا ا ممت فلء ل امم  المملائا ممما ممل  ممة امم 

                                                           
 . 741   ،الم جر ال لب  ،نبل ال زا  أامل ال اهى  1
، بال لا   شهلل   نظام الرهن الحيازي الوارد على المنقول في التشريع المدني والتجاري الجزائري ،اب ا  ي با  لاي 2

 .(13ى 12)   ،الملج ت    ي الع ىل ىالم  ىل ة جلمعة الجزائ  
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كا  ،مىتممىنة  ممي مخممزا مممثال  ممتي اات ممل  ا لزتهممل هلممف المملائا بت ممق م  مفتممل   ممكا المخممزا ىا 
 1.اا ى  الم ل  ى ب اءات اوخت ا  ،الات األش لء الم  ىاة  ي ما ىوت     ملل ة

رد علاااى المنقاااوالت المادياااة والمنقاااوالت يااارهن الحياااازي الاااوارد علاااى المنقاااول سادساااا : الااا
 المعنوية )غير المادية (:

  ل ال  ا الا لز  المىا ل نقمف الما مى  نقمف الما مىوت الملل مة اللبتملئر ىالمف ىشملت  
ىلممممل تاممممىا  ،ىالمىاشممممي ،المممممالن ة ىالز ان ممممة نقممممف اختال هممممل ىالماتجمممملت ،ىالاقممممي ىالجممممىا  

أى أش لء ما المثق لت اللااطة ىاللل   ىالز مت ىال ما   ،الما ىوت الملل ة أا لال مع اة بكاتهل
 2...........ىمل ااى ل . األ ز

 اوختمم ا   اءاتمثمم  بمم المعاى )الما ممى  الر مم  ممملل ( امممل  مم ل المم  ا الا مملز  نقممف الما ممى 
ى ت ممممقي المممملائا الممممم تها بمممم اء   ،ل اوات ممممبشممم ط أا  ممممتي بمىجمممم   ممممال خطممممي  تتممممما نمق ممممة 

اممل  م ل نقمف ا مى  المم لف ا  ،ىنق   أا   ه  نقف مم لاة ا مى  مملا  البم اء  ،اوخت ا 
ى بقمم  هلممف  اوات ممل ، ى ممتي بمىجمم   ممال  تتممما 3ألبممي أى  اممي أى مى مم  يأى المبتامم  ا ألثمم  

  مممتي  ،الممملائا المممم تها ىأممممل اات مممل  ا ممملز  الا مممى  الم  ىامممة هلمممف ،ممممل   ماتممم  امل مممة المقا مممة
تقممت الا ممى  أى األشمم لء الخل ج ممة التممي تظهمم   و ممتثمل بت ممق ي  ممكا األخ مم  الى مملئ  الملل ممة 

ا  ،ىالقىاممملت ،بىا مممطتهل اللمخطىطممملت ا ممملز   مممك  الما مممىوت الممثقمممة لقا مممى  الم  ىامممة و ىا 
المخمممة لقى ملء  نقمف ا ىلم  نقمف ال  ممة الملل مةهو لتما ا  مما المال ظمة تا   هلف اللائا 

ىو  جمىز لقملائا ا متعمل  تقمت األشم لء  ،ى ي اف  الىلت لتاب   الر   هلمف ىجمىل الم  ا ،بل ا 
امممل و  جمىز لم  الم مل  بمللا  المعامى  لقم لمم   ،ىو ا متراللهل لمممقات  لبم  اقمى  األجم 

ه  نقمف ى قتمزي الملائا المم تها بلل م ،تعمل الت نقمف م لفم  أى مممافة بإلخل  ي أا  عل ض 
اممممل  قتمممزي بممم ل  هلمممف الممم ا ا بعمممل  ،مممم لاة  مممكا الم لممم  أى الممممما  ىنقمممف ى ممملئ  ا مممتخلام 

                                                           
 . (361ى 360 )  ،الم جر ال لب  ،هلىا ل ن ل 1
 .400 ،الم جر ال لب  ،نقي  لل  العب ل 2
ماشى ات الاقبي  ،واالمتيازالتأمينات العينية، دراسة تحليلية شاملة ألحكام الرهن والتأمين  ،ا  ا نبل القط   املاا 3

 .217  )ل ط (،)ل ل ا (،)ل  (،  ،الا ىل ة
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ى مممي امممل  نممملي الى ممملء و  امممىا لممم   مممىف القجمممىء هلمممف ب عممم  ىا مممت فلء ا ممم  مممما  ،الى ممملء با ممم 
  مللبعض، لاما   ممل  خم  المل ا   مل تبل امت ا اء الف م  ىلىا أا  جىز ل  طق  تمقا  ،الثما

، امممل المم ا  اوخمم  ممما انتبمم   ما ممى  معاممى  خمم  ممما الف مم ى  ممملل ، ى الممبعض اوانتبمم   ما مم
 1.ال  ا الا لز  ااىا    ااى  ماب عت ألا  الف   انتب    ا الل ا  ختر ل ىانل خلمة

 : الطبيعة القانونية للرهن الحيازي الوارد على المنقول : الثالثالفرع 
 ، هممل  المم  ا الا مملز  الممىا ل نقممف الما ممى  هلممف هاشمملء تممأم ا خممل  لقمملائا الممم تها 

ا ممم  ا ممملز  الما مممى    ى  مممىي نقمممف أ ل ممم ،لمممممقاة الممملائا المممم تها همممى   ممم   تمممملال ن ا مممل 
 ،المخمممم  لتمممملا المممل ا هلمممف الممملائا المممك   ت ممم   لممم  اممم  ن امممي نقمممف الما مممى  الم  مممىا

المل ا ىاألىلى مة نقمف ثمام   مي أ   مل  ا مت فلءالم  ىا اتف  الما ى ى  تط ر بم تتل  اب  
اممممل  تبمممر لائممممل اشمممىء المممل ا  ،لتمممملا امممىا  همممى ن مممل مممما ن مممىل ا ىو  ىجمممل م مممت ال لكاتممم  ىا 

ىالتأم ا الع اي المك   مى نبمل   نما تخمم   ممل  معم ا أى أاثم  لتمملا ل ما  ،2المتمىا
ى  امىا لم  األ تمق ة نما   م    مي  ،اللائا ىكلت بت   م  ام  ن امي نقمف  مكا الممل  الم  مىا

 ،ااىا خ جال نا مبلأ الم لىا  بم ا الملائا ا الهكا ت فلء ا    ي الم لب  الا ل  لهكا المل  ى 
ىنالمل  ام  الملائا نقمف  ،ى اىا لقلائا الم تها ممل  ة ا  الت لي نقف      ما اللائا ا

ى  امممىا لقممملائا ألمممم   نقمممف التمممملا العممملي لقممممل ا و  ف مممل ا ممم  الشخممممي ا ،تمممأم ا ن امممي
ى  متط ر أا  افمك نقمف ام   ،ا  شخمي نقف التملا العلي لمل ام بلنتبل    مفتلا، مفت 
بلنتبممل   امم   أخمم ف ىمممفة ،ىلامما  ختممر نالئممك لمبمملأ الم مملىا  بمم ا المملائا ا ،أمممىا  مل امم 

ن اي نقف ما مى  أى ما مىوت مع امة بللمكات ىت متط ر بم تتمف  مكا الام  أا  افمك نقمف  مك  
 3الم تبة .الما ىوت ى  تتي ا   بلأل تق ة نا      ما اللائا ا العلل  ا ىالتلل  ا  ي 

                                                           
 .(318ى 317)  ،الم جر ال لب  ،هلىا  ن ل 1
 شهلل  الملج ت    ي مكا   لا   نظام الرهن الحيازي العقاري في القانون المدني الجزائري، ،لع ى يمامى   مامل ا 2

 .16 ،1،2012/2013جلمعة الجزائ   ،با نااىا اق ة الا ى ،م  ىل ة  ى تخم  ن ىل ،ال لاىا
قوق االمتياز هن الحيازي حالرهن الرسمي حق االختصاص الر ) التأمينات العينية والشخصية ،اب   اب ا  ي  عل 3

 .(31،32،33،  ) 2014لا  الجلمعة الجل ل  اوزا ط ة او اال  ة ،  ،(الكفالة
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ىلاا  للب ة الف     ف أا ال  ا الا لز  الىا ل نقف الما ى   ى ا  ن اي ألا   تر الملائا 
 ، ممي ماممأف نمما التممأث  باللممة المممل ا الملل ممة ى ممىاء الاممت كمممة المممل ا م ممتر لة بللممل ىا أي و

 مال  تعم ض  ،ى ى  اف  لملاب  الامى  نقف ا   المال ما الما ى  المخمم  لقى ملء بم 
 1لقخط  مللامت ل مت  تافي ل لال الل ا .

المطلب الثاني : تمييز الارهن الحياازي الاوارد علاى المنقاول عان بااقي التأميناات 
 العينية األخرى 

ن مل ابمللي الع مىل  همى  ،الع ىل ال تملئ ة عتب  ال  ا الا لز  الىا ل نقف الما ى  ما  
ال تمممل، ى او ق مممة، الماممم  ى   مممي ةالمتمثقممم مممال بمممل اا تتمممىا     ممم  الشممم ىط العلممممة،  ،اوخممم ف

ال ب ، امل تتىا     م  شم ىط خلممة متعق مة بللمل ا المتممىا ى الما مى  الم  مىا ى بممل اا 
التأم اممملت بمممللي شمممأا  شمممأا الممم  ا الا ممملز  المممىا ل نقمممف الما مممى  مممما الا مممى  الع ا مممة التبع مممة 

اومت ملز،  هاملت نمل  ى ا ى   ال  ا ال  مي ى ا  اوختمل الع ا ة اوخ ف المتمثقة  ي 
ا الا ممملز  اتالى   مممي  مممكا المطقممم  تم  مممز الممم   ممم ا ممملط  اخمممتال  ى تشممملب    ممممل ب ممماهي، لمممكلت

ل مممال مطقباممل الممف ثالثممة  لممكلت الع ا ممة اوخمم ف التأم امملتنمما   مم   ممما  الممىا ل نقممف الما ممى 
الفم   الثملاي  ى ،لىا ل نقف الما ى  ىالم  ا ال  ممي    اى  م زال ب ا ال  ا الا لز  ا،   ى  

اممل الفم   الثللمل  ،نما ام  اوختممل  الا ملز  المىا ل نقمف الما مى الم  ا تالىلال     تم  ز 
 .نا ا ى  اومت لز الا لز  الىا ل نقف الما ى  خممال  لتم  ز ال  ا 

 الفرع األول : تمييز الرهن الحيازي الوارد على المنقول عن الرهن الرسمي :
ن ممل  ات مم  بمم     ي ه التممي تمما  نقممف اامم  : "المم  ا ال  ممميممما  882طب ممل لمما  الممملل  
ى  امىا لم  بم تتمل  أا  ت ملي نقمف الملائا ا التملل ا ،نقف ن مل  لى ملء ل ام   ،اللائا ا ل ن ا ل

" ىنق    لل  ا ال  مي  ى ل   ي الم تبة  ي ا ت فلء ا   ما ثما كلت الع ل   ي أ   ل الا
  ى امىا ا  ن اي تبعي  ا ب  اللائا نقف ن ل  بم تتف ن ل   مي ب ام  ىبم ا مللمت الع مل

                                                           
 حقوق -الرهن الحيازي -الرهن المجرد ،الحقوق العينية التبعية ،شرح القانون المدني ،محمد وحيد سوار الدين 1

 .15 ،  2006 الاتل  الثللل ، لا  الث ل ة لقاش  ىالتىز ر االمتياز
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ل  بم تتل  اا  ت لي نا      ما اللائا ا العلل  ا ىاللائا ا التملل  ا لم   مي الم تبمة ىا مت فلء 
،ا  تتبر الع ل  ى التاف مك نق م  ى مبلشم   1ا   ما الم لب  الا ل  لهكا الع ل   ي ا   ل  اىا

 .2 ي مىاجهة ما اات قت ال   المقا ة األ تق ةا   ي 
 الرسمي  المنقول والرهنبين الرهن الحيازي الوارد على ف االختالأوال : أوجه 

  ختق  ال  ا الا لز  الىا ل نقف الما ى  نا ال  ا ال  مي   مل  قي :
 العقد:من حيث  . أ

  افي تطملب   ،    ال  م ة و  شت طالما ى  ن ل  تلئي نقف  ال  ا الا لز  الىا ل  
   شت ط     أا  اىا الع ل   مي .أمل ال  ا ال  مي  ،واع لل  اإل جل  ىال بى 

 من حيث المحل :ب . 
  افمي أا  ،أى     ملل ة ال  ا الا لز  الىا ل نقف الما ى    ل نقف الما ىوت الملل ة الات

 ا ال  ممي  مال  امىا ماقم  هو الم    مي أممل ،اىا الاتلبمة اتمف  امىا ال مكا  مي مىاجهمة الر م ت
 .ال كا  ي ا  الر   ت ى   ل اىا ال  ا ال  مي ن ل ا ىو   ر نقف ما ى  لكلت ال  ل

 من حيث المضمون :ج . 
 خى  ال  ا الا لز  الىا ل نقمف الما مى  امب  الما مى  الم  مىا اتمف   متى ي الملائا  

كا امم  أجمم  ل امم  لمم  أا  افممك نقممف  ،أمممل المم  ا ال  مممي  ممال  خممى  المملائا امم  الاممب  ،ل امم  ىا 
 .م  ىا   ال   م ل مت لمل ىمتتبعلالع ل  ال

 الحيازة:من حيث  . د
 ي ال  ا الا لز  الىا ل نقمف الما مى  ت مر نقمف نملئ  الم ا ا ت مق ي الما مى  الم  مىا  

أمممل  مي المم  ا ال  ممي  ب ممف  ،هلمف المملائا المم تها أى هلممف أجابمي  اممل ظ نق م  ى ممل    ى  مترق 
 ما  هلف أال .ىو  ات    ، ل  الم  ىا  ي ا لز  ال ا االع

                                                           
 الواضح في شرح القانون المدني الجزائري التأمينات العينية الرهن الرسمي وحق االختصاص،مب   ال عل   مامل1

 .20   2008/2009،لا   ىمة لقطبلنة ىالاش  ىالتىز ر  ،الطبعة األىلف  والرهن الحيازي وحقوق االمتياز
2

 .38نبيل ابراهيم سعد، المرجع السابق، ص
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 ثانيا : أوجه التشابه بين الرهن الحيازي الوارد على المنقول والرهن الرسمي
  تشلب  اال ما ال  ا الا لز  الىا ل نقف الما ى  ىال  ا ال  مي   مل  قي :  

 اوختمممل امممل  ممي امم   اممال ماهمممل  اشممدا بع ممل أ   ممال  اشممدا بااممي ىو  مما  ال مملاىاأ. 
امم  ممما  ،2ا المملائا الممم تها ىالمممل ا المم ا ا همممل  اشممدا بمىجمم  ن ممل  تمملئي بمم ، 1زىاومت ممل

ال  ا الا لز  الىا ل نقف الما ى  ىال  ا ال  مي  عتب اا مما ن مىل التمملا ىبم تتمل   اشمأ 
 3.الم  ىا الشيءلقم تها تملا ن اي نقف 

ا بتخمممم   ما مممى  معممم ا أى مجمىنمممة مممم  مممى   تم مممز ممملل  ا الا ممملز  المممىا ل نقمممف الما . 
  مم  للبمم   الما ممىوت لتممملا الى مملء بامم  المملائا ى اممىا  ممكا التممملا  ممي مممى   امم  ن اممي

نقمممف  مممكا الما مممى  ىامممكلت الممم  ا ال  ممممي  مممى نبمممل   نممما تخمممم   ممممل  أى أاثممم  لقتجزئمممة 
 4.لتملا ل ا اللائا بت     ا  ن اي

قف الما ى  ى ال  ا ال  مي  تتمما ا مل ن ا مل أ   مقطة ا  ما ال  ا الا لز  الىا ل نه. 
 مبلش   نقف مل  مع ا   افك نقف الال ة.

  تبممر  ،امم  ممما المم  ا الا مملز  الممىا ل نقممف الما ممى  ىالمم  ا ال  مممي  تتمممالا ا ممل تبع مملل. 
ى جمىز لقم ا ا أا  تم مت لبم  المم تها بام  المل ى  التمي تم ث   ،الا  المتمىا ىجىلا ىنلمل

 لمتمىا . ي الا  ا
ا  ما ال  ا الا لز  الىا ل نقف الما ى  ىال  ا ال  مي  خى   لقملائا المم تها أا  افمك  . ه

 نقف الع ا الم  ىاة م تعمال  ي كلت ا  الت لي ىالتتبر .
 ارد على المنقول عن حق االختصاص الفرع الثاني : تمييز الرهن الحيازي الو 
  ي ه امم  اوختمممل  لممكا  جمم  ممما 938ى  937لممي  عمم   المشمم   الجزائمم    ممي الممملل  

مما  بمأم ال جى  المف التع  م  الف همي ا مل ن  م  الف م  نقمف اام  : " ام  ن امي تبعمي  ت م   
                                                           

 .846   ،م جر ال لب ال ،تال ى  م   نبل ال  ل1
 .20   الم جر ال لب ،  ،مامل مب   ال عل  2
 .14، الم جر ال لب ،    محمد وحيد سوار الدين 3
 .(34ى 33)   ،الم جر ال لب  ،اب   اب ا  ي  عل 4



 الفصل األول        إنشاء الرهن الحيازي الوارد على المنقول في القانون المدني الجزائري
 

 
18 

نقمف اامي  ل  اى ااثم  مما ن مل ات مل ام  باملء ئ   الماامة لملل  اللائا الم تها نقف ن م
ي ىالتتبممر بللا ممبة لتقممت بممللتزاي مل امم  بللممل ا ى خممى  لمم  م زتممي الت ممل ،ىاجمم  التاف ممك ممملل  لمم 

 1"الع ل ات
  قي : بملاوختمل   تم ز ال  ا الا لز  الىا ل نقف الما ى  نا ا  

 الرهن الحيازي الوارد علي المنقول و حق االختصاص أوجه التشابه بين أوال:
 عتبمم اا ممما التأم امملت  وختمممل    الممىا ل نقممف الما ممى  ىامم  ااممال ممما المم  ا الا مملز   . أ

 . مل   لاا نقف ا  ن اي اال ،الع ا ة
 عتبمممم اا ممممما ن ممممىل  اوختمممممل امممم  ممممما المممم  ا الا مممملز  الممممىا ل نقممممف الما ممممى  ىامممم    . 

التمملا ألاهمممل  تمممالا الى مملء بللممل ا الممك   ممي كمممة المم ا ا ىاال مممل  ختممعلا ل لنممل  نمملي 
 2.ا تجزئة ال

أممق ة أى   ا تم لا بممفة اوختممل ا  ما ال  ا الا لز  المىا ل نقمف الما مى  ىام  ه. 
 بمفة تبع ة 

 مااملا لقملائا المم تها ام   اوختممل الىا ل نقف الما ى  ىا  ا  ما ال  ا الا لز  ل. 
 .2لت لي نقف  لئ  اللائم ا ا خ  االتتبر ىا

 االختصاصبين الرهن الحيازي الوارد على المنقول وحق  االختالفثانيا : أوجه 
   مل  قي : اوختمل نا ا    ختق  ال  ا الا لز  الىا ل نقف الما ى 

الممم تها ىالمممل ا المم ا ا  اشممأ المم  ا الا مملز  الممىا ل نقممف الما ممى  بمىجمم  ن ممل بمم ا المملائا . أ
 اشمممأ بمىجممم  اامممي  اوختممممل الع مممل ب اممممل  مممي اممم   واع ممملل  افمممي تمممىا    تمممل الط  ممملا 

 لتلئي ممل   الماامة .

                                                           
 .217، الم جر ال لب  ،مامل مب   ال عل  1
 .217، الم جر ال لب  ،مامل مب   ال عل  2
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أجم   تلبة ى ي ل  ت  اا ب  ش ط ماالا  ختر ال  ا الا لز  الىا ل نقف الما ى  هلف. ب
ال  مل  للاتلبمة ى لق  مل ىتجل مل  ىمامى  اوختمل  ب امل  ختر ا   ،افلك ال  ا  ي ا  الر  

 .اوختمل ا   اا  ي 
 مممي الممم  ا الا ممملز  المممىا ل نقمممف الما مممى  اممم  المشممم   نقمممف ا ممما ا مممة الممملائا لقما مممى  . ج

  ب اممممممل  مممممي اممممم ،الم  مممممىا المممممك  لممممم  التم مممممت با ممممم   مممممي الممممم  ا )أ  الاممممملئز ا ممممما الا مممممة (
لي  ا  المش   نقف ا ا ا ة اللائا أى  ىء ا ت   ي اللمة اممىل  نقمف ام   اوختمل 
 لب  ت ج   الب ر  إا  كا الا   افك  ي ا  المشت   . اوختمل 

 ت تم  لقملائا الممم تها المم ى  بعمل  هجم اءات ب اممل  مي المم  ا  اوختممل لقاممى  نقمف  .ل
ى  الم  ممىا بمجمم ل ممم تها تات مم  هل مم  ا مملز  الما ممالالا مملز  الممىا ل نقممف الما ممى   ممإا المملائا 

 1.الت ق ي الملل 
 االمتيازتمييز الرهن الوارد على المنقول على حقوق  الثالث: الفرع

م انمل   أىلى مة      مل ال ملاىا لمل ا معم ا مما الم  ي ه نقمف أا:" اومت ملز 982تا  الملل  
 " للاىايما  لمفت  ىو  اىا الل ا امت لز هو بم تتف ا  

بمم ا المم  ا الا مملز  الممىا ل نقممف  اوخممتال اتالى   ممي  ممكا الفمم   أىجمم  التشمملب  ىأىجمم  ا ممل  مم
 .اومت لزالما ى  ىا ى  

 االمتيازأوال : أوجه التشابه بين الرهن الحيازي الوارد على المنقول وحقوق 
 الع ا ممة  عتبمم اا ممما الا ممى  اومت مملزامم  ممما المم  ا الا مملز  الممىا ل نقممف الما ممى  ىامم   . أ

  اال مل ا  ن اي تلبر . ،التبع ة
 . اال مل  ماالا لقلائا الم تها ا  الت لي ىالتبر . ب
ىام   ،اال مل   م  لملبالا لقتجزئمة  ام  جمزء مما الشميء  ب مف تملمال لام  المل ا الممتملز ج.

 جزء ما الل ا الممتلز متمىا با  الل ا.
 1 تمالا الى لء بللل ا . مت لزاوما ال  ا الا لز  الىا ل نقف الما ى  ىا ى    ا .د

                                                           
 (.213ى 211 )  (،  609ى 206 )  ،الم جر ال لب  ،تال ى  م   نبل ال  ل 1
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 بين الرهن الحيازي الوارد على المنقول وحقوق االمتياز االختالف ثانيا أوجه
 لل  ا الا لز  نقف  ،اومت لزا ى   ختق  ال  ا الا لز  الىا ل نقف الما ى  نا  أ.

 لاىا .و  ت    هو با  ال اومت لز أمل ا   المتعللل اب ا  بلوتفل الما ى   ت    
 ي ال  ا الا لز  الىا ل نقف الما ى   إا الل ا  ماا تملا  ب  ا ا لز  نقف  . 

 لللائا الك   تف  مر مل ا  بت ت     ا  ا لز  نقف الما ى   ،اللائا  ى الما ى   للممتلز
 للممتلز  ى الا  لمفة   بمفة  ي الل ا عق تت ،اومت لزب امل  ي ا ى   ، ى الك   متلز 

 اىا ا ل ممتلزا بمىج   ك  المفة  ،ة   نل ل ال لاىا ى ا  نقف أاهل ممتلز   مف    ىأ
 .ل لاىا أ ل الا اللائا لهكا الا التي  نل ل ا

ا ى   ب امل ،نقف الما ىوت الملل ة ىالمعاى ةال  ا الا لز  الىا ل نقف الما ى    ل  ج.
 2الما ى  ىنقف الع ل . العلمة ىالخلمة نقف اومت لز ى ا  ت ل اومت لز

   الثاني: تكوين الرهن الحيازي الوارد على المقول في القانون المدني المبحث 
 الجزائري 

شا  خل  ،  أ  عتب  ال  ا الا لز  الىا ل نقف الما ى  ن ل  تلئي و  شت ط واع لل  
امل  المتطلب ت ا لهم ه الت تبلل  الط  لا )ال ا ا ىالم تها(، التعب   نا  أا  عت ل بمج ل 

 اا  الت ش ىط متعق ة بافلك ال  ا الا لز  الىا ل نقف الما ى  تتمث   ي الا لز  ىالاتلبة 
ا ل  اتالى   ي  كا المبال تاى ا ال  ا الا لز  الىا ل نقف الما ى   ىلل ل مال  الف 

 ى  ىمطق  مطقب ا مطق  أى  تالثال     نا ش ىط ااع لل ال  ا الا لز  الىا ل نقف الما
 .ثلاي تط لال     هلف ش ىط افلك ال  ا الا لز  الىا ل نقف الما ى 

 انعقاد الرهن الحيازي الوارد على المنقول وط المطلب األول : شر 
ما ال لاىا الملاي الجزائ    و   ىي ال  ا الا لز   949ى 948ا   ا  الملل  

الل ا المتمىا بلل  ا ىبمل اا  ن ل ى  -الما ى  الم  ىا–ما ال او بتىا   ال تل ىالما  
                                                                                                                                                                                     

 .(923-922- 921)  ،الم جر ال لب  ،نبل ال زا  أامل ال اهى   1
 .269  ،الم جر ال لب  ،اب   اب ا  ي  عل2
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 -ال ا ا ىالم تها – تلئي و  شت ط شا  خل  واع لل    افي أا  تبلل  المتعلللاا 
التعب   نا ه الت همل المتطلب ت ا ىبمل اا  شلا  شلا أ  ن ل أخ   شت ط  ي ااع لل  تى   

  ال  ا الا لز  الىا ل األ الا العلمة لقع ل ى ي ال تل ىالما  ىباثال   تم  نقف مل  خ
 نقف الما ى  ىملنلا كلت  ج  ال جى  هلف الاظ  ة العلمة  ي الع ل .

الت اتي ما العالم  الجى   ة واع لل ال  ا الىا ل نقف الما ى  ى ي اف  الىلت  اشل ا  
ىلل ل مال  1أجابي  ع ا  المتعلللاا. ال  ا اا  ن اي لممقاة اللائا الم تها أى هلف

    أى  تالثال     نا  تل المتعللل ا  ي ال  ا الا لز  ،  كا الف ثالثة   ى  مطقبال 
الىا ل نقف الما ى  ىالف   الثلاي تط لال     هلف الل ا المتمىا ى الف   الثللل خممال  

 هلف الما ى  الم  ىا  
 رضا المتعاقدان في الرهن الحيازي الوارد على المنقول  الفرع األول:

ش   الجزائ   تما أاالي ال  ا الا لز  األ ق ة الىاج  تى   ل  ي ا  ما ا  الملي  
ال ا ا ىالم تها امل  ع   ي ال  ا ال  مي لاا  كا و  ل  نقف أا المش   لمل نلي 
تىا   األ ق ة ب  ت ت األم  لقعم  بلل ىانل العلمة ، ى ى  اتالى  بللل ا ة  ال ا  ما 

 الا لبة. ىاإلجلز   األ ق ة ى
 ال :أهلية إبرام عقد الرهن الحيازيأو 
 االم تهو بل اا تتىا    ي ال ا ا ى   اع ل لب  ا الا لز  الىا ل نقف الما ى ،تف ا

 اتط   هلف أ ق ة المل ا ال ا ا ثي أ ق ة اللائا الم تها    لتلك زمة،الاو ق ة ال
 :أهلية الراهن أ.

 . لل  اىا ال ا ا مل ال أى اف ال ن ا ل
 
 

                                                           
الماشأ المعل    لا  ل ط، ،والشخصيةالعينية  التأميناتاللاتى   ملي مامىل ز  اا،  1

 .540، 2004،2005،او اال  ة
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 :أهلية المدين الراهن -1
ى عتب  ن ل ال  ا الا لز  الىا ل نقف الما ى  ما ن ىل المعلىتة ىالتي تلى  ب ا الافر  -

 ،   ج  أا  اىا المل ا أ ال لقتم    ي الما ى   إا  بامىل  نقف ائتملا مع ا ىالت  
 1 إا  ام  نقف م لب  مع ا ى كا مل   تقزي امل  األ ق ة.

 جىز اا  اىا ال ا ا  ى   "يمل  قه التي تا  نقف ي    ام 884ىلل ب ات الملل  
  األا لا  اىا ال ا ا ،ى ي  للالمل ا اف   اى شخمل اخ    لي   ا لممقاة المل ا" 

   ىي ب  ا ملل  الما ى    ا ا لز  تأم ا ال  ض ام  نق   أى تلم ا مخ   2 ى المل ا
 ثبت  ي كمت . 

كا ااع ممل  ممكا المم  ا ممما المممل ا ل  ممت لمم  أ ق ممة التممم    اممىا لمملبال لأبطممل  ىلممل اممللت  ىا 
كا اممملا  ماجمممى ، متمتمممر ب مممىا  الع ق مممة ى  ممم   ممماة 19 ممما األ ق مممة  مممما   ي ه 40المممملل   ىا 

المم ا ا  للممل األ ق ممة لمممر  ال مما أ  نمملي بقى مم   مما التم  ممز أى الجاممىا أى لعتمم  امملا المم  ا 
كا بقمم  المم ا ا  مما التم  ممز أى بقمم   مما  الا مملز  الممىا ل نقممف الما ممى  بمملطال بطالاممل مطق ممل، ىا 

 .3بطل ال شل ىالا  ف هل أى كا  فقة الا الل  األ ق ة ىبللتللي الا ال  ا للبال لأ
 المممبيالر مم  المم ممز ىممما  ممي ااممم  ) اممللمجاىا ىالمعتممى (، ى  المممبيىوبممل ممما اإلشممل   ها 

أى لرفقمة (  جمىز أا  امى  ناهممل الىا مم  أى  ىمما  مي اامم  ) امللماجى  نق مم  ل مف  المم مز
 الممىلي أى الىمممي أى ال مم ي  ممي هبمم اي ن ممل المم  ا الا مملز  الممىا ل نقممف الما ممى  بلنتبممل   تممم  ل

 4الافر ىالت  .   ب الى  

                                                           
 .67 المرجع السابق، ،   ىاينالى 1
 . 571، الم جر ال لب   اامل نبل ال زا  ال اهى   2
، رهن المنقول دون التجريد في حيازته في التشريع الجزائري دراسة مقارنة اطروحة لنيل شهادة الع بي با ل م ة  3

 .211،  2015، 2014، جلمعة الجزائ   ع ل امل ا  الدكتوراه في القانون
 .20،  الم جر ال لب ، با  لاي  اب ا  ي 4
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كا الامممت الا لبمممة ىاللمممة،  البمممل أا تامممىا ىاللمممة خلممممة طب مممل لقمممملل  التمممي  ه ي مممما   574ىا 
تمما  نقممف اامم  :"وبممل ممما ىاللممة خلمممة لامم  نممم  لمم   ممما انمممل  اولا   و مم مل  ممي الب ممر 

 ى التاا ي ىتىج   ال م ا ىالم ا عة املي ال تلء " ال  ا ىالتب   ى المق  ىاول ا 
كا الاممت الا لبممة ممما ىلممي أى لمم ي أى ىمممي اطبمم  نق هممل أاامملي الممملل   ممما التممي ممما    44ىا 

ى اللمممى ل با مم  األاممىا  ألاامملي الىو ممة ،أى الىمممل ة ،  ةتمما  :"  ختممر  للمملى الجل ق مم
 تما الش ىط، ىى  ل لق ىانل الم      ي ال لاىا ".

ىالماجمممى  نقممم هي مممما نمممل مي  تختمممر ا لبمممة  ممم وء هلمممف أااممملي خلممممة بهمممي، ىأ ق مممة ال مممم 
 .  األ    الجزائ  ما ال لاىا الملاي، الف للاىا 79األ ق ة هاللتال الملل  
ممما لمملاىا او مم   الجزائمم    ممإا التممم  لت الال عممة افعممل ماتممل التممي  83ىطب ممل لمما  الممملل  

 1.  اثل  لىا التىل  نقف اجلز  االت ت ، بلش  ل المم ز تاع ل ما اة ال ك  
 ية الكفيل العينيأهل -2

هكا مل  ال  ا الا لز  الىا ل نقف الما ى  ما     المل ا ) الاف   الع اي(  إا  و  قتزي 
شخم ل بللل ا ب   تالل ا  اللائا الم تها بمل للي الاف   الع اي ما ال  ا، هك اا      

اىا مطللبة مقزي بالم  كمت  الملل ة هامل مقزي بللشيء المخم  لق  ا ىو   تط ر اللائ
الاف   الع اي هو ب  مة الشيء الم  ىا ى تا   الاف   الع اي  ي التزام  بهالت الشيء 

 2الم  ىا بلل ى  ال ل    .
  ا   إكا ج  التف لة ب ا الاف   الع اي الك     ا الما ى  بم لب  اى بلىا م لب )متب نل( 

تتى    هاائ  ب ا الافر ىالت     ج  الاف   الع اي الما ى  بم لب    عتب  الع ل  ال ن ل ل
امل  ،لأبطل الا ال  ا للبال  األ ق ةالا الاف   الع اي الل   هكا أملالتم   ،  أ ق ة    

كا   ا الاف   الع اي الما ى  ، لمطق  لالا ن ل ال  ا بلطال بطالا هكا الا  لللا األ ق ة ىا 
                                                           

  ىمة لقطبلنةدار ،تصرفات ناقص األهلية المالية في القانون المدني الجزائري والفقه اإلسالمي  ،مامل  عل جعفى 1
 . 22   ،2002 ،ىالاش  ىالتىز ر الجزائ 

 .211الع بي با ل م ة ، الم جر ال لب  ،   2
 .168   م   نبل ال  ل تال ى، الم جر ال لب ،  2
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كلت  شت ط اا تتى       أ ق ة متب نل )بلىا م لب (،  لا   عتب  ن لا تل ا ت  ا ماتل ل
التب   ،ى متمتعل بالم  لىا  الع ق ة ، ىاكا الا الاف   للم ا اى     للم  الا   ا  بلطال 

  .بطالا مطق 
أا   ،   جنا  شخمل مخ  إلب اي الافللة بىاللة خلمة أا  اى  ى جىز لقاف   الع اي
التي تا  نقف  لي 574  الملل  لقجهللة طب ل لمل تا  نق  ل  تع ال ال ع ا ما  ال  ا 

 .وبل ما ىاللة خلمة لا  نم  ل   ما أنمل  اإللا   و  مل  ي الب ر ىال  ا ....""
 نقف ا ل  ال لم  ىما الا  تب ن  بتم  لت  اا   ىمل أمل الىلي ىالىمي  ال  جىز لهمل

مة التي ت تي بعلي اام  ىبللتللي افللتهمل تاىا بلطقة بطالال مطق ل ىطب ل لق ىانل العل ي 
جىاز لقماامة بأا تأكا لقىلي أى الىمي ىال  ي بأا  تم  ىا تم  ل تل ا ت  ا ماتل 

 2نقف ا ل  ال لم  أى ما الا  ي اام  .
 أهلية الدائن المرتهن -ب
المملائا الممم تها و  عممل مقتممزي  ،ن ممل المم  ا الا مملز  نقممف الما ممى   مم ف بعممض الف مم  أامم   ممي 

ا ا لممكا  اممىا الع ممل مقممزي لجلامم  ىااممل ى ممى المم ا ا، أمممل المملائا الممم تها بللتزاممملت اتجممل  المم  
ة نممل  الال عم ام  نقف ال  ا لتملا لمل للم  الممل ا لمكا  عتبم  الم  ا بللا مبة لم  مما األ

اممل تتمىا     م  أ ق مة او تاملء،  ل  افعل ماتل، ىثي و  شت ط أا تتىا     م  أ ق مة التمم   ىا 
ى كا مل الم    أ  الف م  ى م ف المبعض ا خم  مما  م زا أى ما  ي اام ،ىنق   وبل أا  اىا م

 1. ج  أا تتىا       أ ق ة التم   الف هلء أا 
أمممل المشممم   الجزائممم   جعممم  الممم  ا الا ممملز  الممىا ل نقمممف الما مممى  ن ممملا  تممملئ ل ىمقمممزي  

 ، ا مممل لجممملاب ا ىبللتمممللي  همممى مممما أنممممل  التمممم   ألا الممممل ا تتمممىا   لل ممم  أ ق مممة التمممم  
 تامممم  اولتزامممملت الالشمممئة نممما ن مممل الممم  ا ىالاتممملئا التمممي لمممل تت تممم  ناممم  )ب مممر الشممميء نامممل 
الى مملء( . ى ابرممي أا تتممىا    ممي المملائا الممم تها افمم  الشمم ىط )األ ق ممة ( اتممف  تاممم  بمملى   

                                                           
، لا  الث ل ة لقاش   االمتيازة الرهن المجرد ، الرهن الحيازي حقوق بعيوق العينة التحقال ، ىا  مامل ىا ل الل ا 1

 .58،  2006ىالتىز ر نملا ،
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 ممممم لاة الما ممممى  الم  ممممىا ىاإللا  بلى   الشممممئة نمممما الع ممممل ا ممممل  قتممممزي بممممافمممم  اولتزاممممملت ال
 1ىاو تثمل  نال اولتتلء ىال ل نال او تفلء ما جهة أخ ف .

 ثانيا : اإلجازة في عقد الرهن الحيازي الوارد على المنقول والمنع من التصرف 
 إجازة عقد الرهن الحيازي الوارد على المنقول -أ

   الافمر ىالتم بم ا عتب  ن ل ال  ا الا ملز  المىا ل نقمف الما مى  مما األنممل  الملائ    
و امممملا لمممملبال لأبطممممل  هكا  بللا ممممبة لقممممم تها أى المممم ا ا لممممكلت  شممممت ط بقى همممممل  مممما ال شممممل ىا 

الجزائمم   التممي  األ مم  ممما لمملاىا  82امممت نق مم  الممملل   ى ممكا مممل  ممي  مما التم  ممزبلشمم  مل 
ممما ال مملاىا الممملاي تاممىا  43ممما بقمم   مما التم  ممز ى لممي  بقمم   مما ال شممل طب ممل لقممملل   تمما "

هكا الات ال عة ل ، ى بلطقة هكا الات تل   بم  ى تتىلم  نقمف هجملز  المىلي أى  تم  لت  ال ك 
الىممممي   ممممل هكا الامممت متممم لل  بممم ا الافمممر ى التممم  ، ى مممي اللمممة الامممزا      مممر األمممم  هلمممف 

 2. "ال تلء
ى مممي اللممممة هكا امممملا أامممل مل أى اال مممممل للممممم ا   امممىا ن ممممل مل ممممما ال، لاممما  اممممىا لمممملبال 

التلل ممة : ال لممم  ناممل البقممى   لألشممخل  الامم   ممي اإلجمملز 3اإلجمملز  لأبطممل  اتممف تمم ل نق مم 
وبمممممل مممممما هكا ،لمممممأل  ىالجمممممل ىالىممممممي  ه،  .ي 100ىالىا ممممم  ناممممم  بىاللمممممة خلممممممة المممممملل  

هكا  بمملىا التممي ت ممتقزي هجمملز  الجممل ىالىمممي ىال مم ي الماامممة نقممف خممال  التشمم  علت األخمم ف
ه  ىالتمي تما  نقمف   ي مما 100لل  ىل ل اختق  الف م   مي تف م   العبمل    مي المم ،الماامة

ى ت ممتال اإلجمملز  هلممف التممل     التممما ة اامم  : "  ممزى  امم  هبطممل  الع ممل بلإلجمملز  الممم  اة اى
،   م ف بعمض مما الف م  أا ام  هجملز  ممل ت الك  تمي   م  الع مل لىا هخمال  با مى  الر م  " 

تمم   المجملز،  امىا ما ال لم  نال البقى  بعل تعق  ا  الر   بللشيء الك  الا ماال لق
  مم  ممما اة، ىاإلجممملز  تممما ، الع ممل بمممأث   جعممي   عتبممم  الع ممل ممما ال  مممي ىلممت هب امممم  

                                                           
 23اب ا  ي با  لاي ، الم جر ال لب  ،  1
 27الم  خ  ي  02-05تمي بأم  ، المتتما للاىا األ   ، المعل  ى الم1984 ىا ى  9الم  خ  ي  11-84للاىا  لي 2

 . ( 15 ب ا   )ه   
 .23   ال لب ، الم جر با  لاي ، هب ا  ي3



 الفصل األول        إنشاء الرهن الحيازي الوارد على المنقول في القانون المدني الجزائري
 

 
26 

و مممي ىلمممت اإلجممملز ، ى مممكا األثممم  ال جعمممي لأجممملز  و  امممىا هو   ممممل بممم ا المتعللمممل ا ىو  ممم ث  
 1نقف الا ى  التي اات بهل الر   نقف الشيء ما  الع ل .

  ف أا اإلجلز  ت    بمأث   جعمي هلمف تمل    هاشملء الع مل بشم ط  أمل البعض ا خ  ما الف  ،
 أو تاىا المقا ة لل اات قت نا كمة ال لم  هلف كمة الر   .

ثمي  ما ى البقى   ب ر ال لأ  لب  بقى   ا ال شل ىنا  لم  الك     ا ما ىو أثالء لم  المل ا
 . ج ز  بعل الب ر  تاىا  ك  هجلز  نل مة األث 

كا   ا ال لم  لب  البقى  ما ىو ثي  ت  نق م    ما ا ملز  ثلا مة بعمل البقمى  لبم  هجملز  مممممم أمل ا
اإلجلز  تمما  الع مل بمأث   جعمي  همى  عتبم  الع مل مما ال ىلمت هب امم  و ال  ا األى ، ألا 

 2ىلت اإلجلز  . ما
 ممزى  " التممي تمما    ي هممما  100 تملشممف ىمىلمم  المشمم   الجزائمم    ممي امم  الممملل   ممكا ى 

امم  ابطممل  الع ممل بلإلجمملز  الممم  اة اى التممما ة ى ت ممتال اوجمملز  الممف التممل    الممك  تممي   مم  
 .   با ى  الر  " الع ل لىا اخال

 : لأبطل ى ت ت  نقف للبق ة ال  ا 
هو بطقمم  ممما المم ا ا بعممل ااتمممل  أ ق تمم  ببقى مم   مما ال شممل أى بممزىا   م أامم  و  جممىز هبطللمم ممممم

أى الرفقممة، امممل  مامما طقمم  اإلبطممل  ممما ىل مم  لبمم  كلممت، ىو  جممىز لقماامممة أا ت تممي ال ممف  
 ل للائا ال ا ا نا ط    اللنىف   م  المبلشم   ب  ما تق لء اف هل امل  ا  طق  هبطل  الع

 ىكلت لب  ااتمل  أ ق ت  ىا تعملل  لا    ي هجلز  ال  ا ىلب  أا  ج ز  ىل   هجلز  ما اة 
 مماىات تا مم  ممما ال ممىي الممك   ممزى    مم   ممب  ا مم   5ها امم  اإلبطممل    مم ط بللت ممللي  

الع ممل بللت ممللي  عتبمم  الع ممل ، ىب مم ىط الامم   ممي هبطممل  ه  ي ممما  101األ ق ممة ا مم  الممملل  
اأا  لي  اا للبال لأبطل ،  للت للي ل  اث   جعي،   اتا بع ل الم  ا نقمف الر م  المك  ا م  

 ا ل نقف المل  الم  ىا بعل ااع لل الع ل ىلب  ت للي الا  نقف هبطلل .
                                                           

 .24اب ا  ي با  لاي ، الم جر ال لب  ،  1
 .338 ، الم جر ال لب ،  ى ى ال اهنبل ال زا  اامل 2
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 جعمي مما  ممممم ى زى  الا   ي هبطل  الع ل بلإلجلز  الم  اة أى التما ة ى امىا لأجملز  اثم 
 1.ل جعي  ابري أو  م  با ى  الر  ىلت الع ل و ما ىلت اإلجلز  نقف أا  كا األث  ا

 في الرهن الحيازي الوارد على المنقولالمنع من التصرف  -ب
ىلممل  اممىا التجممل لعمملي للبق ممة  ، ق ممةلممل  اممىا الماممر ممما التممم   التجممل نمما ا مم  األ 

بللرممل  مما ال شممل ىمتمتعممل ب ممىا  الع ق ممة، ىمممر الممل  لقتممم   ى ممي  ممك  الاللممة  اممىا الشممخ  
كلت  مامر مما التمم    مي ممل  معم ا لم  ىمممل  المامر لمل  امىا ه ال مل اللع مل ىالىمم ة أى  

 2    ه ال ل مث  ا ملا ال لاىا المفق  أى المع   ما التم    ي ملل .
 191لمممىال ى ل  ممي ال مملاىا الممملاي  ممي اا ممل  الماممر ممما التممم   ممممل   ال مملاىا لممل  اممىا

التممي جعقممت األشممخل  المع مم  ا   مم   ممل  ة  ممي اتجممل  جملنممة المملائاىا متممف الاممت  196ى
ل ، ىو   مل بهكا المار امل ة أشمخل  مع امىا بم  ن  ك  التم  لت لل أب مت  ي  ت   اإل

امل ممة المممل  اف مم  ممما التممم     مم  امممل  ممي األمممىا  العلمممة ىالاجممز نق هممل أى مقا تهممل نمما 
 لي .ط    الت ل
الجزائ   لي  ا   للمش    ،المار  ي التم   ممل   اوتفل  أى اإل ال  الماف ل  امل اكا الا

 .ةنقف  ك  الالل
لاما املا مما المماما نقمف المشم   الجزائمم   بممل اخمك بم  التشم  ر الممم    مي الممملل   
ما ال لاىا الملاي، ىبمل اخمك بم   777، ىالتش  ر ال ى    ي الملل  ما ال لاىا الملاي 823

اكلت الف   ىال تلء الف ا ي ا ل ال  أا  هكا ى ل  ي الع مل أى الىمم ة شم ط بمامر التمم   
 3 ي المل  الما ى  و  م   كا الش ط .

 
 

                                                           
 .215الع بي با ل  مة ، الم جر ال لب  ،   1
 .27اب ا  ي  با  لاي ، الم جر ال لب  ،  2
 . (30-29)الع بي با ل  مة ، الم جر ال لب  ،  3
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 .ثالثا : النيابة والوكالة في الرهن الحيازي الوارد على المنقول
 لرهن الحيازي الوارد علي المنقول افي النيابة  - أ

 جمم  نقممف المم ا ا ىالممم تها أا تتممى   لممل همل أ ق ممة التممم   وا المم  ا الا مملز  الممىا ل 
نقف الما ى   ى ن ل لائ  ب ا الافر ىالت   ى عل ن ل مىلى ل هكا لمي  ممل  مما شمخ  

 الل  األ ق ة نقف هجلز  ىل   أى هجلزت   ى اف   بعل بقى   ا ال شل
الات الا لبة  ي ال  ا الا لز  الىا ل نقف الما ى  بلا  بلش  ال  ا مما  امى  نما  ى هكا

ى الىممممي ىال ممم ي  مممإا المشممم    ،ى مممى المممىلي نق ممم الممم ا ا هكا ممممل اممملا للمممم ا اى ماجمممى  
ممما ال مملاىا الممملاي أا  للمملىا األ ق ممة ىاللمممى ل  44ى 43الجزائمم   لمم   ا مم  المممللت ا 

الىو مممة أى الىمممممل ة ى مممي أااممملي خلمممممة م ممم     ممممي  ختمممعىا با ممم  األاممممىا  ألااممملي 
ال مملاىا الممملاي الجزائمم   امممل أاهممي  ختممعىا هلممف ل ىانممل األ ق ممة المامممى  نق هممل  ممي 

   .للاىا األ    الجزائ  
 مملاىا األ مم   الجزائمم     ممتط ر الممىلي هلا   أمممىا  ال لممم  ى التممم     هممل ى اممىا ل طب مملى 

ممممما لمممملاىا األ مممم    88المممم  ا مممم  الممممملل   جمممم  الامممم    نقممممف أمى م مممم ىو م مممم ىل ة ال  
هكا  بعمممل هو لالجزائممم    مممال  جمممىز لقمممىلي الشممم ني التمممم    مممي الما مممى  الم  مممىا ا لز ممم

اا المممم  ا  عتبمممم  ممممما أنمممممل  التبمممم   ىتطبمممم  نقممممف الىمممممي ىالم مممملي افمممم   او، الماامممممة
 تمما التممي  ممما لمملاىا األ مم   الجزائمم   95األاامملي التممي تطبمم  نقممف الممىلي طب ممل لقممملل  

ممما  ممكا  90ى  89ى  88"لقىمممي افمم   ممقطة الممىلي  ممي التممم   ى  ممل ألاامملي المممىال 
  ال لاىا"

أمممل المم  ا الا مملز  الممىا ل نقممف الما ممى  الممك   ع ممل  الممىلي اى الىمممي اى الم مملي بللا لبممة نمما 
ال لممم  أى الماجممى  نق مم  بلنتبممل   افمم ال ن ا ممل متب نممل  ممإا المم  ا   ممر بمملطال بطالاممل مطقمم  
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تممي بممإكا الماامممة وا المم  ا  عتبمم  ممما أنمممل  التبمم   ىالالئمم  و   ممتط ر التبمم   بما ممى   ىلممى
 1. ى تات ىو ت  

 الوكالة في الرهن الحيازي الوارد على المنقول  -ب  
 مملا الىاللممة  ممي ن ممل تفممىض شخمممل أخمم  لق  مملي بعممم  شمميء  ممما   ي ه  575طب ممل لقممملل  

 .لا ل  المىا  ىبل م 
الجزائمم   لممي  ممكا   ممي البممل  الخممل  بمملل  ا الا مملز  الممىا ل نقممف الما ممى   ىبمممل اا المشمم  

نقممف الىاللممة  ممي المم  ا الا مملز  الممىا ل نقممف الما ممى   هممكا و  ماممر ممما ال جممى  الممف ال ىانممل 
 للىاللممة الممىا ل   ،العلمممة ىنق مم   هممي جمملئز  لهممكا  البممل ممما اا تخممم  ممما ا ممل التممم  لت

   قطة هب اي ال  ا الا لز  المىا ل نقمف الما مى  لمكا  البمل مما  ي ألفلظ نلمة و تعطي لقىا 
ه التممي ب امت اامم  وبممل ممما ىاللممة خلمممة لامم   ي  ا ممم 574ىاللمة خلمممة ى ممكا طب ممل لقممملل  

 نم  ل   ما هنمل  اإللا   خلمة  ي ال  ا الا لز  الىا ل نقف الما ى  
ما ممى  لىا تع مم ا مامم  الما ممى  ى افممي اا  مممل  التىا مم   ممي المم  ا الا مملز  الممىا ل نقممف ال

ىالتىا ممم  بممملل  ا الا ممملز  المممىا ل نقمممف الما مممى   مممتي بممممفة   مممم ة  ،نقمممي ىجممم  التخمممم   
ىا    أ  الف   أا األم  و  عب  نا ه التم  هو مم   ىاامل  نامل هبم اي ن مل الىاللمة ى ابرمي 

لمم تها  مال هكا ممل ت مما جلام  ا أممل،اا تاىا ال  م ة هكا مل ت ما جلام  الم ا ا   مط 
الىاللمممة  مممي الممم  ا  أأممممل الممم أ  األخممم  مممما الف ممم   ممم ف ااممم  و تاشممم ، شمممت ط   همممل شممما  خمممل 

الا ملز  الممىا ل نقممف الما مى  ممما اة  ممىاء مما جلامم  المم ا ا أى المم تها هو هكا أ   ممت  ممي 
 2.الشا  ال  مي ى كا  ى ال أ  الجل   بللتأ  ل

 ازي الوارد على المنقول المضمون في الرهن الحي لتزاماال  :الفرع الثاني
ل  مملي المم  ا الا مملز  الممىا ل نقممف الما ممى  وبممل ممما ىجممىل امم  مخمم   اممىا تممملال لمم   

لممف مممملل   ممي الع ممل، اإللا   المافمم ل  ىالعممم  الر مم  مشمم ى  ىاإلثمم اء بممال ه ىئ اشمم   ممتال  ممي
                                                           

 . (39-38)، الم جر ال لب  ،   مامى   مامل العم ى ي1
 (.134ى133 )  ، الم جر ال لب ، م   نبل ال  ل تال ى2
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تزاملتم  هاشملء الم  ا الا ملز  لتمملا ال ،ىلل تع ض المش   الجزائم   إلمالا مة1 ب  ىال لاىا
 الم ممت بق ة أى اواتملل ممة ا ممل و  شممت ط  ممي الما ممى  أا  اممىا اولتممزاي المتمممىا ماجممزا بمم 

ي، امممل  جممىز أا  ت تمم  المم  ا لتممملا اممىا معق ممل نقممف شمم ط أى ل مما م ممت بقي أى ا  مامما ها 
تممممملال ونتممممملل مفتممممى  أى لفممممت  ا ممممل  جممممل  نقممممف أا  امممملل  ممممي ن ممممل المممم  ا مبقمممم  الممممل ا 

لتمممزاي ،ىماممم    لنمممل  تخمممم   او2امممل األلممممف المممك   اتهمممي ال ممم   مممكا المممل االمتممممىا أى ال
 .ى م لا   الل ا المتمىا  ممل مل ى المتمىا تالل بأم  ا 

 درهانوع الدين المضمون ومصأ: أوال
 الحيازي الوارد على المنقول  الرهن المضمون في الدين نوعأ-أ

 جمىز أا  ت تم  ":  التي تما  نقمي اام الملاي الجزائ   ما ال لاىا  891طب ل لا  الملل  
المم  ا تممملال لممل ا معقمم  نقممف شمم ط أى ل مما م ممت ب  أى ل مما ااتمممللي امممل  جممىز أا  ت تمم  

ونتممممملل مفتمممى  أى لفممممت  ا ممممل  جمممل  نقممممف ها  اممملل  ممممي ن ممممل الممم  ا مبقمممم  الممممل ا  ،تمممملال
ا  ت تمم   ممإا المم  ا  جممىز أىمامم   ،"المتمممىا أى الاممل األلاممف الممك   اتهممي هل مم   ممكا الممل ا

تملال لل ا معق  نقف ش ط أى ل ا م ت بقي أى ل ا ااتممللي، اممل  جمىز أا  ت تم  تمملال 
ىنقف كلت لل  اىا الل ا المتمىا بملل  ا معق مل نقمف  . لالنتملل مفتى  أى لفت  ا ل  جل

شمم ط  ممىاء امملا  ل ممخل أى ىالفممل،  بللا ممبة لقممل ا المعقمم  نقممف شمم ط  ل مم   هممى ل مما مىجممىل 
 مم  الشمم ط   ممتط ر ممم تبط بتا مم  الشمم ط أى تخقفمم   فممي الفتمم   ال مملب ة نقممف تا ىلامما مممم   

ى اممم  نقممف   نقممف الشمم ط الفل مم  أا  شممت ت  ممي التىز ممر با ممب  م تبممة   امم  المعقمم الممل ا
كا  مزى  بمأث   جعمي،  ى  ، أمل بعل تا   الش ط الفل    إا الل ا  عتب  اأام  لمي  امابام  ىا 

 مي أخك  ما ال  مة ى ىز  نقف اللائا ا التلل  ا  ي الم تبة ى  زا  بأث   جعي نق   أا   ل مل
 ممك  الا طممة اجممل أا ال تمملء الف ا ممي  امممب  هلممف التممزاي المملائا  ممي  ممك  الاللممة بت ممل ي تممملا 

                                                           
، وجه عام مصادر االلتزام بن المدني الجديد نظرية االلتزام لوسيط في شرح القانوا ،هوريحمد السنأعبد الرزاق  1

 .129ص  لمرجع السابق،ا
 .204 ص ،المرجع السابق، سعدنبيل إبراهيم  2
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ل   مكا الملائا نقمف  ملئ  ال   اف  ب   ل مل ا تى ل ،  إكا ممل تمي كلمت،  إام   عملل تىز مر ممل   
 1.اللائا ا
 ا المتمممىا معقمم  نقممف ىالمم   هممى ل مما ماتممم  الىجممىل ىلاامم    مم  أمممل هكا امملا الممل 

م ال ىنقف كلت  إا  لب  اا   الش ط و   متط ر الملائا أا  طللم  باممة نلجقمة ألا ا م  
 لء ا ىلهي . فالتلل  ا ل   ي الم تبة ما ا ت ، ىاتف و  ا ي اللائا اااتمللي

كا الا الل ا الشئل نا  مت  ا مل  جمل ،  إام   عتبم  ل امل م مت بال ااتملل مل، ألام  و  عم    ىا 
  لممي  ىجممل الا ممل  الجممل ، ىم ممت بال ألامم  أ ممل امملا المملائا  ا مم هلفممل ممما  مم اىا المملائا  امم  

 ماقم مماة اولتمزاي المتممىا المك   المالاظمة أا  ابرمينقف أا  2.ا  ىجل  ي الم ت ب ىلا
م ممت بال  بطمم   الشمميءتممى    ممي الم ممت ب   ب ممف معق ممل نقممف ىجممىل الشمميء م ممت بال،  ممإكا لممي  

 3اولتزاي.
امى  مملف جمىاز ت ت م  الم  ا لتمملا اولتمزاي الطب عمي، ممر أا  ءهملف ىل ل ثل  خال  ب ا ال
ىالمبعض 4.لي جمىاز  بمأا  امىا متممىال بملل  ا مللبعض  م ف بعم لقتاف ك، كا اولتزاي     للب  

، التمي  نقمف افللمة ال لمم ا خ    ف العا  نقف أا   جىز أا  امىا متممىال بملل  ا ل ل مل
بأا ما اف  التزاي الل  األ ق ة ىالات الافللمة ب مب  ا م  األ ق مة املا مقمزي بتاف مك  ت تي

اولتزاي هكا لي  افك  الممل ا المافمى ، ىطب مل لهمكا الم أ   امىا الم ا ا، بمثلبمة الممل ا األممقي، 
 لتاف ك جب ا . لا لي  افك المل ا األمقي طىنل التزام ، ا  ال ا ا ماق   ي ا

 المضمون في الرهن الحيازي الوارد على المنقول : الديندر امص -ب
ي و ها تال ممل ممممل  الممل ا لمم  أ م ممة اب مم    ممي مع  ممة مممل هكا امملا الممل ا لممل اشممأ ممما ال أ 

مممقاة  مي التم مت بمبطالا اولتمزاي لهمي ا خ  ا ىخلمة التلل  ا ماهي  مي الم تبمة   لللائا ا
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1اشممأت  هكا شمملب  ن مم   ممي
ىممممل  اولتممزاي  ممى  ال ممب  ال مملاىاي الممك  أاشممأ اولتممزاي ىطب مممل ،

 :خم ة  هلفلت ا ا الملاي الجزائ   ت  ي مملل  اولتزاي 
ا ل ت    نقف اولتزاملت الالجمة مبلش   نا ال لاىا لىا     مل مما الاممى   ال لاىا:*

 الجزائ  .لاي ما ال لاىا الم 53ل  تهل طب ل لا  الملل  ال لاىا ة التي 
ااممى شممخ  أى نممل  أشممخل   ى ممى اتفممل   قتممزي بمىجبمم  شممخ  أى نممل  أشممخل  :* الع ممل
ما  أى  ع  أى نلي  ع  شيء مل، ى اىا الع مل مقمزي لقطم   ا متمف تبملل  الط  ملا بمخ  ا ، 

ىمام   للع مل  مى مممل  اولتمزاي األممقي المك   اشمأ نام  التزامملت  ، اولتزاي بعتهمل البعض
 ت ر نقف نلت  الط   ا اللائا ما جهة ىالمل ا ما جهة أخ ف . ى أخ ف
لقمتمم   ممل لمي  قمزي  افم ل   الم الأا  تي التمم   بملإل ا ل  جىز الماف ل ولتزاي بلإللا   *ا

 مع ا.الر  ، ىما أمثقة اولتزاي بلإللا   الماف ل  الىنل بجلئز  نا نم  
مشمم ى  أى بمعاممف مخمم  الفعمم  الم ممتا  لقتعممى ض  ممىاء امملا العممم  التممل  ال العممم    مم *

ممما خممال   ممكا  ا ممل الشمم  نمما األ عممل  الشخممم ة أى نمما  عمم  الر مم  أى نمما  عمم  األشمم لء
م مم ىل ة ت ممم   ة ت ممتا  ىت ممتىج  التعممى ض بط   ممة أى بممأخ ف جمم اء  الفعمم  التممل  اتشممل

 .م الت   الال
 قتممزي  يام  ممما أثم ف نقمف ا مل  الر م  لىا  مب  لملاىا عم   نقمف أام   بمال  مب اإلثم اء *

ف شمخ  ل  ،  إكا ا تى   لخ  بأا   ل لهكا الر   لل  مل أث ف ب   ي الىل مل لا  الر   ما
مقام  ىلمى با مة ا ماة،  هلفنقف مقت      لىا أا  اىا لهكا او ت الء  ب  للاىاي ىأتل   

قتمزي بم ل ال  متم ا ممل أثم  بم ، ىممل ا ت م   اىا لل أث ف لىا  ب  للاىاي نقف ا ل  الر     
 2ب  الر   .
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 : تحديد مقدار الدين ثانيا
م مملا  الممل ا أى  تمم ى   تال مملال ممللفة الممكا    ي ه  ممما 891 ل ممل اشممت طت الممملل   

 هل  .الال األلمف الك   اتهي 
لي  ظهم   إكا مل لل ال  ي ا  الملل  بلنتبل  المل ا  ماما أا  امىا م مت بقي أى مجم ل ااتممل

ىالتمي تما  نقمف  مما الم  ي ه  969ب اممل تشم ط المملل  1التخم  .أا      خلتر لمبلأ 
أا  ملىا الع مل  مي ى لمة ، شت ط لافلك   ا الما ى  هلف جلا  اات ل  الا لز  هلف الملائا "اا : 

التمل     املل  مكا  ،ثلبتة التل     ب ا   هل المبق  المتمىا بلل  ا ىالع ا الم  ىاة ب لامل ال  مل
 لارأيا  أ م ا هلمفىلمل اختقم  الف هملء  مي  مكا الشمأا ىاا  ممىا  ،"الثلبت م تبمة الملائا المم تها 

  ي ا مم 891للمملل  ب   اولتمزاي المتممىا ىكلمت نممالال مى  بعملي تخمم هلفك    األول:
ل ممما التمممي تممما  نقمممف ااممم : "  جمممىز أا  ت تممم  الممم  ا تمممملا لل ممم  معقممم  نقمممف شممم ط اى  ه

م ممت بقي أى ل مما ااتمممللي امممل  جممىز ها  ت تمم  تممملال ونتممملل مفتممى  أى لفممت  ا ممل  جممل  
نقممف أا  جمملل  ممي ن ممل المم  ا مبقمم  الممل ا المتمممىا أى الاممل األلمممف الممك   اتهممي هل مم   ممكا 

اممملا  مىم مممت بقي  مىقممم  نقمممف شممم ط عى ىل الممم  ا تمممملال لمممل ا م  تبممم   همممك  المممملل  ،المممل ا"
لمي   متعم   أيقم  نا  مت  انتمملل  مىاء املا لمل ا متعم  المب  اتا ا الك  اكلت الل ،ااتمللي

 همك  المل ىا بللا مبة ألاممل   مكا الم أ  ل  مت مع امة تع  امل لل  مل لااهمل  نا ا ل  جل   أى
 .2للبقة لقتع  ا طب ل لق ىانل العلمة

  ممتاللاا    م ىا بىجمى  ختممى  اولتمزاي المتممىا بملل  ا لمبملأ التخمم الم أ  الثملاي :أممل 
  ي ه  التممي تمما  نقممف اامم  : " شممت ط لافمملك   مما الما ممى   ممي امم  الر مم  هلممف  969لقممملل  

جلاممم  اات مممل  الا ممملز  هلمممف الممملائا أا  ممملىا الع مممل  مممي ى لمممة ثلبتمممة التمممل     بممم ا   همممل المبقممم  
   هممل  بمم ا لمم  ا  ممي ى لممة ثلبتممة التممل   تمملى ا ن ممل ا  المتمممىا ىالعمم ا الم  ىاممة ب لاممل ال  ممل"

لمل و  ل ىا، ىمام   للم  ل با مل  افمي الجهللمة ل  ا ىالمل  الم  ىا ب لال الالمبق  المتمىا بل
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للنممل   تىتممع أمممل هكااتملل ممة تاممم  لممل  ال  ممل ممما التال ممل ، اللممل ىا الم ممت بق ة ىالممل ىا او
ل م   تال ل الال األلمف المك   اتهمي هلل ا ، ا هل  الك   اتهي  األلمفتع ا الال ب  للتال ل

 1.الل ا المتمىا و  ف ل  ي الا   ة هو التخم  
ى املل اولتممزاي المتمممىا بللم مملا  هكا املا ل اممل مع اممل ممما  أ  ممل  ى ىائممل ىمتممف  بمملأ  

قمم  نقممف شمم ط  هممك  عجمم  ىالممل ا الم م  لا الفىائممل، ى  ممىف  ممي تقممت الممل ا الماجممز ىالممل ا الم  
 2تملاهل بلل  ا.  مااهل ل ىا قا

كا امملا المم   أىل ا م ممت بال النتممملل مفتممى   ممي مممم   لممي   مما  مامم  المممل ا شمم ئل، ىا 
امملا   ممإكا اممىا لائاممل  مى ممل افممت  ا ممل  جممل   اتممم  أا  اممىا  ممم ل  مممل ال لتملاامملا ل اممل ا

ال م ل   مل بعل  م لا مل ال، الا  كا الل ا ماك البلا ة ل ال ااتملل ل، الا تال ل م لا    مي 
الل ا،  إكا ن ا الامل األلممف لقمل ا ىالممل   هل  ل ال ألمف  اتهي ن ل ال  ا الا لز  بتال 

 3التي  اع ل   هل الل ا ىج  الت  ل بكلت .
كا اممملا المممل ا  اتمممم  الز ممملل  اممممل  مممي اللمممة   اونتمممملل المفتمممى ،  أى مممل  الجمممل   الاىا 

قمل ا نقمف الا مل  ىاونتمملل، ى عتبم   مكا تال ملا ال  مل ل هل م   ج  تال ل ال ل  الك   اتهي 
  اىا م طىنل ب  أا الل ا لا  تخطمف لمل ا مع امل مع ى مل  مقفل ىلمت  هكأ ل  ال  األلمف 

لمممي   ممما  الممممل ا اممم   هكا ممما   نممما  مممكا ال مممل   أاالممم  ا ىاا اممملا مممما الماتمممم   هاشممملء
 4اونتملل المفتى  . مىالا ل  
ت مممل ى  م  كلم اقىلم ،تمل    اشمىئ  ىتمل     الل ا، كا   عال نا مبق   أاى  تا ا  

الامل األلممف  أى ،ىكلت بتال ل مبق  الل ا المتمىا ل  ل لقجهللةا ب ا الل ا المتمىا ب لال 
 5الك  أنل ال  ا لتملا .
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 : المنقول المرهون في الرهن الحيازي الوارد على المنقول  الفرع الثالث ااا
ما مى  معامى ،  ام   أى،  ىاء الا الما مى  مملل   الما ى  ماال لق  ا الا لز  عتب   

قمم  ا الا مملز  طب ممل لمما  الممملل  األمممىا  ال لبقممة لقب ممر ا ممت الو بممللمزال العقاممي تاممىا ماممال ل
" و  اممىا مامممال لقمم  ا الا مملز  هو مممل  ماممما ىالتممي تمما  نقمممف مممل  قممي :ممما   ي ه  949

املل نما ب ع  ا ت الو بمللمزال العقامي مما ما مى  ىن مل  ". ىممل االاظم  أا  مك  المملل  لمي تت
المتعق مة  886قامل هلمف ام  المملل   اشم ط تع م ا الما مى  تع  امل لل  مل ىلمي تا الش ىط األخ ف

ممما   ي ه التممي  94 بمملل  ا ال  مممي  قهممكا  جمم  تطب مم  ال ىانممل العلمممة الممىا ل   ممي الممملل  
و الا الع ل بلطال  ت تىج  أا  اىا ما  اولتزاي مع ال بكات  أى مع ال باىن  ىم لا   ىا 

 وبممل ها  اممىاقمم  ا الا مملز  ىمامم   ممللما ى  الم  ممىا ا مم  امم  الممملل  اتممف  اممىا ماممال ل
أامم   هلممف ممي المممزال العقاممي ىجممىاز ب ممر الما ممى  بمممفة م ممت قة هتممل ة  بمم  ىب عمم   قتعلممملللبمم  

 ج  أا  اىا المل  الم  ىا مىجىلا ىمع ال ى الت ش ط مخ  امت نق   بعمض التشم  علت 
 1.ممقىال لق ا ا اىا الما ى   أاى ى 

 أنواع المنقول المرهون في الرهن الحيازي :أوال:  
  ممر المم  ا الا مملز  نقممف الما ممىوت بمملختال  أاىانهممل متممف جمملز التممم     هممل ىب عهممل  

 ممي المممزال العقاممي، ىاتممف تاممىا ال ممك   ممي امم  الر مم  وبممل ممما تممى   الاتلبممة ىالتبق مم  ىاإلنممالا 
تاملثت نما   ما الما مى   التميما الم  ي ه،   974 هلف  969ىالا لز ، طب ل ألاالي المىال 

 الا لز  .
ثالثممة أاممىا  ممما الما ممىوت،  هلممفىلممل ل ممي ال مملاىا المم  ا الا مملز  الممىا ل نقممف الما ممى   

 نمااتاملل  ثميملل مة، الما مىوت النما األى   ، ا ل  اع ض  يالا اتالى  ا  ماهل نقف 
   هلممف كامم  اممى  ممما الما ممىوت الملل ممة التممي تمم  ا  ممي األخ مم   مماتط الما ممىوت المعاى ممة أمممل

  .لىا ا   الا لز 
 

                                                           
 .31،ص انم، مرجع سابق غإبراهيم بن 1



 الفصل األول        إنشاء الرهن الحيازي الوارد على المنقول في القانون المدني الجزائري
 

 
36 

 : الوارد على المنقول رهن المنقوالت المادية في الرهن الحيازي -أ
الجزائمم   ال ممللفة المممكا  ممما ال مملاىا المممملاي ال مممللفة الممكا    969ت الممملل  ل ممل تالىلمم 

الا ملز   مي ى لمة ثلبتمة التمل    ممر تملى ا ن مل الم  ا  ي ا  الر   ب افلك ل ىوت  ا الما ى   
لى ا مهممممل  مممي  األخ ممم تال مممل المبقممم  المتممممىا ىالما مممى  الم  مممىا ب لامممل ال  مممل هك  قعممم   مممكا 

 ش ط اات ل  الا لز   ي الما ى  الملل  . هلفمع  ة م تبة اللائا الم تها هتل ة 
ىالجممممىا   البتمممملئر ىالمف ىشمممملت ىالاقممممي  اجممممل،ىاممممكا  ممممما أمثقممممة الما ممممىوت الملل ممممة  

ىالتممي و  اممىا   اممل ال ممكا  ممي امم  الر مم  هو ، 1الما ممىوتىال مم ل ات ىالمىاشممي ى  مم  كلممت ممما 
هكا لى ا  ال هاشلء  كا ال  ا الىا ل نقف الما ى  الملل   مي ى لمة ثلبتمة التمل   ، ا مل  افمي 

 واع لل ال  ا الا لز  الىا ل نقف الما ى  ىجىل الت اتي أ  اإل جل  ىال بى  .
امممل  ممي   أمممل بللا ممبة لقاتلبممة  هممي ل  ممت  ااممل واع مملل المم  ا الا مملز  نقممف الما ممى  ىا 

أا  امىا الم  ا الممكاى   أنمال   ىلل اشمت طت المملل   ،2مىاجهة الر  ش ط ل   لا ال  ا  ي 
 ي ى لة ثلبتة التل     ب ا   هل المبق  المتمىا بلل  ا ىالع ا الم  مىا تع  امل ال  مل، ىتتاملل 

 ما الما مى  مما تمل    ثبمىت التمل    هكا الامت الا ملز   مب  ىأا اات قمت المف المم تها، م تبة   
ة الم  ا مما تمل    اات مل   إكا تأخ  اات مل  الا ملز  هلمف ممل بعمل ت   م  ن مل الم  ا تامللت م تبم

 3.الا لز 
تخمم  الم  ا، تا  م  الامل مة الال  مة  ىالتمي تمىاي بمبملأ لئل  الى لة ثلبتمة التمل    ى  

قر   ما  ش المل ا، ىكلمت بماعم  مما هخم اه بعمض الما مىوت مما التمملا العملي لقملائا ا، ل
بت ت     ا نق هل للائا مى   أى بمل ا مبملل   مي ل متم ، أى بتفتم   لائما نقمف   م   بملىا 

 .4ا 
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 في الرهن الحيازي الوارد على المنقولرهن المنقوالت المعنوية  -ب
ا ممى  الم لمم ، ىبمم اء  ا ممة، أ  الما ممىوت المعاى ممة،  جممىز   مما الما ممىوت الر مم  ملل 

  مما اولتممزاي أى الامم  الشخمممي  ممى اىالممة لهممكا ى  ،1اوختمم ا  ، التممي لقمم ا ا  ممي كمممة الر مم 
ألا  الا  نقف  ب   ال  ا ىلهمكا  همى و  اشم   مي اظم  المبعض ا مل ن ا مل لقملائا المم تها،

ا مبة لقمل ىا العلل مة  مإا   اهمل اممل كا امل اولتزاي  و  مق  أا  اىا ما  لقا  الع امي،  بلل
اىالة لهكا الام  نقمف  مب   الم  ا ىلهمكا  همى و  امىا ال مكا  مي ام  الممل ا بللمل ا الم  مىا 

   ي ه . ما 2/ 975هو بإنالا  كا ال  ا هل   أى لبىل  ل  طب ل لا  الملل  
نمممالا أى ال بمممى  ،  مممال تامممىا الاىالمممة ال مممك   مممي اممم  الر ممم  هو مممما التمممل    الثلبمممت لأ 

 مال  ا ملز أامىا  الم  ا الا ملز  ى مى اات مل  ى شت ط ز لل  نقف كلت الش ط المشت ت ب ا ام  
الل ا هلف اللائا الم تها، ىتا   م تبة الم  ا مما التمل    الثلبمت لأنمالا أى ال بمى  بشم ط 

 2تا   الا لز  لقم تها  ي اف  الىلت .
 رهن المنقول المادي دون حيازة  -ج

،  ا  ما الما ممى  لىا ا مملز   مى   مما اتفممللي ىا ل نقمف ما ممى  ممملل  تمملال لقى مملء بممل 
نممما مجممم ل تىث ممم     مفهىمممم  بأاممم  : تمممأم ا ن امممي  اشمممأىلمممل امممللت الممملاتى    مممهلي نبمممل الممم زا

، لىا الالجمممة لت مممق ي الم  مممىا أى ا ممم   ا  ا ممم  الشممماق ة المطقىبمممة للاىاممملاوتفمممل  نقمممف الممم  
 3.ا لزت  لقلائا الم تها 

ى ب ممف المم  ا الممىا ل نقممف الما ممى  الممملل  الممك  لممي تا مم   ا مملز  الما ممى  الم  ممىا هلممف  
، ا مممل الممملائا المممم تها مممما ال ىال مممكا  مممي مىاجهمممة المتعللمممل ا ىمممما أمثقتممم    ممما الم ابممملت 

جم مممر الم ابممملت ا ل مممة ، ى ات ىالممل اجلت ىالجممم ا ات الز ان مممة،   ممما ال ممم ل  أجمملز لممملاىا ال ممم  
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الم ا ا لىا أا  ماام   الما مى  الم  مىا با ملز  الممل االخلتعة لقت ج   اممل أجملز أا  ب مف 
 1لقلائا الم تها ش ط أا  ا   كا م ااة  ي ن ل ال  ا. 

ل   مي أى  ال نملل  امل  ج  أا  تي تال ل ن ل   ا ال  ل ات ى    ل بم تتف  ا 
، مل  ممة ال مم ل   أى الم ابممة ا ل ممة مم ا مبقمم  الممل ا ىتال ممل اممى  ى ، ى شممم  نقممف تعثلبممت التممل   

ى جممم   الع مممل  مممي ال مممج  أى البطللمممة الخلممممة  بلل ممم ل   أى الم ابمممة الم  ىامممة لممملف مممممقاة 
 2ت ج   ال  ل ات .

، عتممل  مي الجزائم   امىا ى  مل لقعمم  اممل  عتبم  اظملي الاجمز المىا ل نقمف ال م ل ات الم 
  عي  مماظي   مما ال مم ل ات ملنمملا ال مملاىا الف ا ممي المطبمم  بلل مملاىا هكا و  ىجممل  أ  امم  تشمم

المشمم   الجزائمم   تمم ت ، ا ممل أا ىالخممل  بب ممر ال مم ل ات بأجم  30/09/1953المملل   ممي 
، ىبعممض الامممى  ال لاىا ممة الماظمممة لقباممىت ىالم   مملت الملل ممة التممي تمااهممل األممم  لقعمم  

 3 فلء مللهل ما ل ىا .اومت لز نقف األمالت الما ىلة تملال و ت
أمل   مل  خ    ا ال فا ىالطلئ ات  هي بطب عتهل مل  ما ى  ألاهمل تات م  مما ماملا  

مممما   ي ه ىجممم  اإلشمممل   هل هممممل بأاهممممل ما مممىوت  683 خممم  لىا تقممم  طب مممل لممما  المممملل  
 4ا  مة ملاىا التجمل   البتعلا لق ىاا ا الخلممة بهممل ا خ ملل ة ت  ا لىا ا   ا لزتهمل ى مل

 .لااهل تختر ألاالي ال  ا ال  مي ،ىللاىا الط  اا الملاي
  ك  الش ىط بللش   ى اتط   هلف كا  أاىا  الما ىوت الم  ىاة. ا ل  اتالى 

 : الشروط الواجب توفرها في المنقول المرهونثانيا  اا
   :الوتي ك  الش ىط أخكال ل ما ش ىط ما  الع ل بىج  نلي ى ي 

 
 

                                                           
 .157،ص 1998، المؤسسة الجامعية للدراسة والنشر والتوزيع ، لبنان ، أبحاث التأمينات العينية ،د طأسعد دياب ،  1
 .432سابق ،صالمرجع الإدوار عيد ،  2
 .58،ص،المرجع السابق معالوة هوا 3
 .152سابق ،صالمرجع الأسعد دياب ،  4



 الفصل األول        إنشاء الرهن الحيازي الوارد على المنقول في القانون المدني الجزائري
 

 
39 

 الرهن المنقول المرهون موجودا وقت يجب أن يكون -أ
 األش لء   ا  الع ل، ج  أا  اىا مىجىلا ىلت هب اي    ا ،أ ل الا الشيء الك    ال  

 مي التعلمم   زثالء ما ال لنمل  العلممة التمي تج ملاا  الت ا ت،1مطق  بطالا الم ت بق ة بلط 
ال مملاىا ممما  92اممي الممملل  بمىجمم  ا ى ممكاهكا الاممت  ممك  األشمم لء ما  ممة  الم ممت بق ةاألشمم لء 

 ." اىا ما  اولتزاي ش ئل م ت بال ىما  ل  أا جىز "الملاي الجزائ   التي تا  نقف اا  :

ىبممممللاظ  هلممممي  ، ممممى  ممممي الرللمممم  ت اممممة  أممممم  المممم ا ا أا تمممم ى  هل مممم  م ممممت بال   مممممل  الم ممممت ب
طالاممل مطق ممل الف ا ممي الممك  المم  بممبطالا   مما المممل  الم ممت ب  ب رالتشمم  علت األخمم ف اللتشمم  

وا المل  الم ت ب   ى م ت ب  بللا بة لق ا ا   ط ب امل التم   للبمل  مي كممة شمخ  مخم  
 2أ  ممقىت لشخ  أخ 

أمل المش   المم     ل ال  بماة التم  لت  ي الممل  الم مت ب  هكا املا مع امل بللمكات أممل 
طال بطالامممل مطق مممل   مممي اللمممة ممممل هكا اممملا الممممل  الم مممت ب    ممم  معممم ا بللمممكات اممملا الممم  ا بمممل

 3 . لألم   ى الماة أمل او تثالء  ى البطالا
 قابال للتعيين  أوا المنقول المرهون معين يكون أن-ب

أا  اممىا المامم   تطبمم  ال ىانممل العلمممة  ممي تع مم ا المامم   ممي المم  ا الا مملز ،   افممي 
كامم  م مملا   أى لقجهللممة ىأا  اممىا المامم  معمم ا بللممكات أى معمم ا بممللاى  مممر    مملمعمم ا تع  اممل ال
 4للب  لقتع  ا .

  همممل العممم ا  بممم ا  ممملىا  مممي ى لمممة ثلبتمممة التمممل     اا مممل  شمممت ط لافممملك   ممما الما مممى  أ  
 ممكا  عاممي اا المشمم    ع مم ا بر مم  ا ممتقزاي  مبمملأ التخممم ،الم  ىاممة ب لاممل ال  ممل، أى للبق ممة لقت

ىنقممف ،ل تع اممل لل  ممل الجزائمم   ااتفممف بشمم ط أا  اممىا مامم  اولتممزاي لمملبال لقتع مم ا ىلمم   مع امم
انتبل  أا بطالا   ا المل  الم ت ب    تال الف نلي ىجىل المع مىل نق م  امل  التعللمل ىلم   
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نممم ا الممممل  لمخللفتممم  لمبممملأ التخمممم  ، بلولمممة أا   ممما الممممل  الم مممت بقي  امممىا بلطممم  ىلمممى 
   .م ت بق ةلاا ى  ل لق ىانل العلمة  جىز التعلم   ي األش لء ال 1.الم ت ب  تع  ال لل  ل

 ن يكون المنقول قابال للتعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني أ-ج
طب ل لا  المملل    ج  اا  اىا الما ى  الم  ىا ممل  م  التعلم      ىب ع  بللمزال العقاي

ىنقف كلت و  جىز   ا األممىا  العلممة ىالىلم  ىالاف مة ىالا مى  التمي و  ال للفة الكا  949
 2 . تبلطهل بشخ   ملابهل جىز التم     هل و

  مممما ا مممملز   ممممي المف ىشمممملت ىالاقممممي ىالمجممممى  ات  همممملىممممما بمممم ا الما ممممىوت التممممي  جممممىز   ا
 ى اللىا  ى    كلت ما الما ىوت ى جىز   ا الا ىل ىال  ل ات ىالم ابلت ىالمىاشي 

  الم لممم  ) الافللممة الا ل مممة(، ى جممىز   ممما األمممىا  المعاى مممة ال لبقمممة لقب ممر بمممللمزال العقاممي ااممم
، امممكلت و  جمممىز   ممما الا مممى  الع ا مممة ااممم  الممم  ا ال  ممممي ىاممم  الممم  ا ىبممم اء  اوختممم ا  

 3.الا لز  ىا  اوختمل  ىا ى  اومت لز
 عا : قابلية بيع المنقول بصفة مستقلة بالمزاد العلني راب
 جمم  ممما ال ملاىا الممملاي الجزائم   نقممف  مكا الشمم ط مم ااة ا ممل  969ىل مل امممت المملل   

بمممفة م ممت قة بممللمزال العقاممي، ى ممكا الشمم ط التتممت  الاامممة ممما  ب ممرلقأا  اممىا الما ممى  لمملبال 
ئا ىتمممملا لممم  او مممت فلء لا ممم  مممما الممم  ا كاتممم ، ألا الهمممل  ماممم   مممى تامممم ا ا مممى  الممملا

  أا  تا م  مما  جمالما ى  لقم  ىا، ىلاي  تجام  الملائا  مك  المظمل   المافى مة بمللخط ، 
لمممف  مممك  الى ممم قة هك و هأا الم ممملي لقممم  ا للبممم  لب عممم  بلل مممى  أى بمممللمزال العقامممي نامممل الالجمممة 
لاممت للبق ممة ب ممر الشمميء  افممي أا  اممىا الما ممى  لمملبال لقتعلممم    مم  لىا التممم     مم ، ىلمممل ا

أى  ال  ا نقف ام  او تفمل  هاشلءالم  ىا بللمزال العقاي،  ي ش ط  ي المل  الم  ىا،  إا 
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التأم امملت اللافللممة باىن هممل، ىالمم  ا بأاىانمم  ى    ممل،  ىالممك    ممم   الف مم  بإاشمملء المم  ا نقممف 
 1زال العقاي .و  جىز لعلي للبق ة ب ر  ك  األمىا  ا ت الو بللم ا  ال  ا ىاكلت

 المال المرهون مملوكا للراهنيجب أن يكون  خامسا:
المتعق مممة بممملل  ا  884 المشمم   لمممي  ممما  نقمممف  مممكا الشممم ط مممم ااة اممممل  عممم   مممي المممملل   ها

لاما  ،االلت هلف تطب   بعض الممىال المتعق مة بملل  ا ال  ممي 950اتف أا الملل   ،ال  مي
 جممم  أا  اممىا مللامممل لقما ممى  اتمممف   مممتط ر أا   مم  اا الممم ا ا  884لممي تاممما ب مماهي المممملل  

ى اممل  ثممل  الت ممل   مممل هكا امملا  جممىز   مما مقممت الر مم  ىالمممل  الم ممت ب  ىالمممل   تممم     مم  
    ك  الا لط التلل ة   مل  قي :الشلئر ا ل  اتالى 

 رهن ملك الغير :-أ
قامل هلمف ها المش   لي  ا  نقف التم    ي مقت الر    مي ال  مىا الا لز مة ىلمي  ا  

هو أا ال ىانممممل العلمممممة  ،ممممما   ي ه  التممممي تااممممي المممم  ا ال  مممممي 884تطب مممم  امممم  الممممملل  
 2. ا  ي     مق ت تي بأا  و  جىز لشخ  أا  تم  

لممممقاة  ل بطمملأ ممإكا امملا الما ممى  الم  ممىا ممقىاممل لر مم  المم ا ا ، امملا المم  ا لمملبال  
كا أمممب  المممل ا مللممت الممم تها ىلامما بلإلمامملا أا  ممم   المم  ا ممما ال هكا أ جمملز  المللممت ىا 

 .الم  ىا  ما ى لق
الممقىت لقر   الك  ىللنل  الا لز   ي الما ى   ال الالئز تال ما ااي   ا الما ى   

ىبىجم  خمل   امىا لقمم تها هكا املا ا ما الا مة    با م  األمم  هو هكا ألم    ،و  افك تجل 
ت التمم    مي الشميء الم  مىا اممل  جمىز أا  تم ت با    ي ال  ا ىلى الا الم ا ا و  مقم

ما جهة أخ ف لا  الئز ا ا الا ة أا  تم ت بللا  الك  ا ب  نقف الشميء الم  مىا ىلمى 
 3الا كلت وا ل لتل    ال  ا .
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التممممي تمممما   :"  ب ممممي ممممما ال لممممممقاة المممملائا  ممممما   ي ه  885ىبمىجمممم  الممممملل   
ل   ممال مقا تمم  أى   ممخ  اى الرمملء  اى الممم تها ، المم  ا الممملل  ممما المللممت الممك  ت مم   ابطمم

زىالممم  أل   مممب  اخممم  اكا ثبمممت اا الممملائا اممملا ا ممما الا مممة ىلمممت ابممم اي ن مممل الممم  ا "  ىنق ممم  
المملائا الممم تها الما ممى  ممما   مم  مللامم  امم  المم  ا الا مملز  نقممف كلممت الما ممى  ممما   ا مم 

ر لم مم ى  أى التمملئامملئز  با مما الا ممة ، ى ب ممف لقمللممت الا   ممي الامم   ممي ا ممت لال الما ممى  ا
 1. ما الالئز ا ا الا ة

ألام   امىا نللممل بمأا الما مى  المك   تق مل   ،أمل بللا بة لقالئز     الا ة  هال األاثم  ممعىبة
تممملئعل أى م ممم ىلل مممما مللاممم ،  مممال  جمممىز بللتمممللي لقاممملئز أا  متقاممم  بللا ممملز  الفى  مممة، ىكلمممت 

ىنقمف كلمت  للملائا المم تها مما   م  ز، ل  بىجمىل ا ما الا مة لملف الاملئواتفلء الشم ط الخم
المللت هكا الز الما ى  الم  ىا ىالا ا ا الا ة أ   جه  ىلت الا لز  أام   م تها مما   م  
مللمت لمم  أا  تممت بمملل  ا  مي مىاجهممة المللمت ، ىتعتبمم  الا ملز  ل  اممة نقمف ا مما الا مة،  عقممف 

 2.ل النف  ىء ا ة الم تها أا  اتب المللت هكا م
 مالك الظاهر رهن ال -ب

مممل   تمي تطب م  نق م    مى هو   ما مملل  مما   م  المللمت ممل   ا المللمت الظمل   
افمم  األاامملي التممي تطبمم  نقممف   مما مقممت الر مم ، ىالىالممر أا   مما المللممت الظممل     ممىي نقممف 
أ ممل  امل ممة األىتممل  الظممل   ،  ىلممكلت  ختقمم   ممي الااممي نمما   مما مقممت الر مم ، با ممل أا 

المللت الظل    اىا ما ال ىماتجل  ثل   اتجل  المللت الا   ي كلت ت مل  ا  الع ل الك   ب م 
ما المش   بأا مما تعلمم  ممر الم ا ا المك   بملى نقمف أام  مللمت  امىا جمل  ا بللامل مة طللممل 

 أا  ا ا الا ة .
لم  الظمل   ( نقمف الممل  المك  ى ثم   المىممي ملل ا ا المك    تبم  المىا ل الظمل   )أى  

ا   اممل ممما ال ا ى جممىز لقمملائا الممم تها أا  تم ممت بهممكا المم  ا مممللاي أامم  ا مما ظممل  ا  اممى 
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الا ممة ، أ   عتمممل ىلممت أا تعللممل نقممف المم  ا أا الممىا ل الظممل    ممى الممىا ل الا   ممي لقمممل  
 1الم  ىا ، ىل   ي  ك  الاللة أا  تم ت بلل  ا تل المللت الا   ي .

مممى    ممي  ممك  المممى    اممىا  ل   ب مماالظممللقمم  ا الممملل  ممما المللممت أمممل بللا ممبة  
شخ  لل اشت ف ما ى  بع ل مى  ، ىنقف كلت  إا   ظه  أملي الال  نقمف أام   مى المللمت 

لا با ما الا مة أام  تق مف   امل مما مللمت ا   مي، أ   مالا   ي،  إكا  ت    ال ىالا اللائا معت
كا املا  امأا  تم   ماا الا  جه  مى  ة الع ل الك    تال هل   ال  ا  إا   لت ت بلل  ا، ىا 

قملائا المم تها  مي  مك  الاللمة، بمأا  م مت بللع مل الم متت  ل  ا مخ  مملل  مما البملئر،  مإا 
  اإلثبممملت  ثبمممت بال مممة الطممم   اتمممف  ب مممف البممملئر مللامممل ىبللتمممللي  ب مممف الممم  ا لممممللا  للئممممل ى

 2.مى  ة الع ل الك  أخك 
 المستقبل  المالا ااااااااا رهن ج

مم   ات  اممىا لقمم ا ا ىلممت المم  ا ، ىلامما الممك  و ل الم ممت بقي الممم ل لممم  مممل بل   أام 
ىلممي  مم ل امم   .3 ي الم ت ب ، ى اىا كلت بللش اء أى اإل ل  أى الىم ة أى الهبة  هل    ى  

ى  جمممر  مممب  بطمممالا الممممل   ، مممي التشممم  ر الجزائممم    خممم  الممم  ا الا ممملز  لقممممل  الم مممت بقي
نلي تع  ا المل  الم  ىا تع  ال ال  ل، ى اىا بطالامل   ما الممل  الم ت بقي بطالال مطق ل هلف 

الم ممت ب   ممى جمم اء مخللفتمم  لمبمملأ التخممم  ، ىلممل أ ال المشمم   امل ممة المم ا ا ممما أا   مملي 
نقف   ا مل   تاجل ل  ما ممل  م مت ب ، ىنقمف كلمت  جم  لمم    ما الممل  الم مت ب  نقمف 

  معمم ا تع  اممل ال  ممل أمممل هكا امملا المممل  الم  ممىا األاممىا  التممي تاممىا   هممل المممل  الم  ممىا   مم
ب اممل  مم ف   4. بطمل  ألامم   امىا   امل لمقممت الر مالم  ا  اممىا لملبال لأ  مإا مع امل تع  امل ال  ممل،

المشمممم   الجزائمممم   بممممماة التممممم  لت  ممممي األمممممىا  الم ممممت بق ة اأممممم  ى الممممبطالا ال ممممتثالء 
لا مام  اولتمزاي مماامل أ  همالا مة ه التمي اممت نقمف اام  هكا ام ي   مما 92المملل     ا 
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ىجممىل الشمميء  ممي الم ممت ب   للع ممل  اممىا ممما ال  لألا مما األخممك بمم أ  الف همملء الممك ا   مم ىا 
 بماة ال  ا  ي المل  الم ت ب    

 رهن المال الشائع  -د
لممي  تطمم   المشمم   الجزائمم    ممي المم  ا الا مملز  هلممف   مما المممل  الشمملئر امممل اامم  لممي   

ه الخلمممة بمملل  ا ال  مممي ىالتممي تامملثت نمما المقا ممة ممما   ي  890لممملل   اقاممل هلممف امم  ا
الشلئعة ىا    ماا لقمللت  ي الش ى    ا امت    ال   م ل ممل  جعقامل ا جمر هلمف ال ىانمل 

ام  "نقمف اام  :ي ه  مما الم  714العلمة  ي مل  خ  المقا ة الشلئعة  ا مل اممت المملل  
ىلمم  أا  تممم     هممل ى  ممتىلي نقممف ثمل  ممل ىاا  ،لشمم  ت  ممي الشمم ى   مقممت امممت  مقاممل تلممم

المك   مي ، ىتطب  مل لمكلت  مإا المللمت "  تعمقهل با ل و  قا  الت   با ى   ملئ  الشم الء
الا  مة التمم   بملل  ا  مي اممت  ،ىبممل أا الع مل  تملئي  امىا مامتا األثم  بم ا  الش ى  ل 

 .1ر   هو بتىا   الا لز  ىال بى  ىل اا و  افك  ي ا  ال اإل جل أط ا   بمج ل 
  ى الممم  ا المممملل  مممما جم مممر ز   فمممى ممماع ض   ممممل  قمممي   ممما الشممم  ت لاممممت  الشممملئعة أى الم

 الش الء  ي الش ى  .
 الرهن الصادر من أحد  الشركاء في الشيوع -1
نقممف   افممك بل امم    مما الشمم  ت امممت  شمملئعة  ممإا   امم  ممما  ، ىلبمم  ال  مممة لقمم ا ا أا هكا

، مممإكا اخمممت  الشممم  ت الممم ا ا بجمممزء مفممم ز مممما الشممميء ت امممز اممم  الممملائا  الاممممة الم  ىامممة
كا اخت  بللشيء اق  ب ي ال  ا للئممل  مي املىل الاممة الشملئعة،  الم تها  ي  كا الجزء، ىا 

 2أمل هكا اخت  ال ا ا بشيء مخ ،  إا ال  ا  ات   هلف مل   ر  ي ام   ال ا ا .
تاىا ماة  مكا الم  ا  ما المل  المشل ،امة مف ز    ي الش ى أمل هكا   ا المللت  

لاممي الم  ا، ى  امم   المم ا ا نقمف الجممزء المفم ز ممم  مإكا ىلممر  متىلفمة نقممف ممم   ال  مممة،
  ي مىاجهة الر   ت تتي أ تل الا لز  .  اىا ال كا
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أمل هكا ىلمر امم   الم ا ا نقمف الجمزء ا خم    م  الجمزء الم  مىا اختقم  الم أ   امل،  
ا مقممت الر م ، ىالممبعض ا خم   مم ف مما أامم   جم  هنمممل   ام   الاقممى   مللبعض  م ف بأامم     م

 1الامة التي الات ما ام   ال ا ا . هلفالع اي، ىبللتللي  ات   ا  ال  ا تق لئ ل 
 ماممما لقممملائا المممم تها ابطمممل  ن مممل الممم  ا ،اممممل اكا   ممما اامممل الشممم الء جم مممر الما مممى  الشممملئر 

 مقمت ام  الما مى  الشملئر مقا مة مفم ز  خللممة ، اممل اكا الا  عت ل اا الشم  ت الم ا ا  ،لقرقط
ت الممم ا ا و  مقمممت الما مممى  او  مممي  شممم  ،ى عقمممي اا الاكا اممملا الممملائا المممم تها  عممم   الا   مممة 

لاما  مكا الم  ا و  افمك  ،ابطلل  لقرقمط   لا ال  ا  اىا ما ال وا اللائا و  ماا، الش ى  
 ملكا اممقت ال  ممة ىىلمر الما مى   مي  ،  ممةى ج  ااتظمل  ات جمة ال، ي ا   لئ  الش الء 
ات جممة ال  مممة اى لقب ممر لعمملي امالا ممة ال  مممة ن ا ممل امممب  المم  ا بلتممل ، اممم   الشمم  ت المم ا ا

 .2ىمل  ال كا  ي ا  ال ا ا 
 الرهن الصادر من جميع الشركاء :-2

 ل متممف ب  ممت اللممةال ممك  ممي مىاجهممة الشمم الء جم عممى  ممما  المم  ا   ممكا وشممت  ممي أا 
،   اممىا لقمملائا الممم تها أا  افممك با مم  نقممف الشمميء  الم  ممىا، أمممل نمما مممم    ةشمم ى  للئمممال

الم  ا بعمل ال  ممة  إام  هكا اخمت  ام  شم  ت بامم    مي الممل  الشملئر  مإا ام  شم  ت  ظم  
  .متامال ال  ا  ي ام ب  ىكلت ى  ل لمبلأ تجزئة ال  ا

 رهن الملكية المعلقة على شرط : -ه
 لا  كا ال  ا  عل   امل مما ال بملل  ي  ىال  ل ا ا معق ة نقف ش طلل تاىا مقا ة ا 

ما أا مقا ة  كا ال ا ا مقا مة ااتملل مة ى  م  م امل  ى تىلم  ممم    مكا الم  ا نقمف تا م  
لقما مى  الم  مىا ى  مت    ل إكا تا   الش ط تتأال مقا ة ال ا ا ى عتب  مللام، الش ط مى تخقف 
كا تخق  الشم ،بللتللي ال  ا ىلمل  ، ط  ملا الم ا ا  عتبم  اأام  لمي  مقمت الممل  الم  مىا أممالىا 

أا مممم    ممم تبط بتا مم    مملا المم  ا  عتبمم  ممما ال ىال ممكا هوا معق ممة نقممف شمم ط  ل مم  تاممى 
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كا اا مم   الشمم ط مى تخقفمم   ممإكا تخقمم  الشمم ط ا ممت  ت مقا ممة المم ا ا ىا ممت   بللتممللي المم  ا ىا 
اا  لي  اا مللت نال ت   م  الم  ا ىانتبم  الم  ا   جعي ىانتب  الش ط زالت مقا ة ال  ا بأث 
 1 .الملل  نا    ال لمقت الر  

 رهن الحيازي الوارد على المنقول نفاذ ال المطلب الثاني :
ناممم  ا  اتمف  امىا الم  ا الا ملز  الممىا ل نقمف الما مى  ال مكا  مي امم  الر م  وبمل مما تمىا  

 اممي  ممي المم  ا الا مملز   ممي مىاجهممة الر مم  هو و  افممك الامم  الع، ا ممل ى مممل الا مملز  ىالاتلبممة 
الم  مممىا مممما الممم ا ا هلمممف المممم تها أى هلمممف شمممخ  أجابمممي المممك   ع اممم   الشممميءبلات مممل  ا ممملز  

ىاات ممل  الا مملز  ل  ممت شمم طل إلبمم اي ن ممل المم  ا الا مملز  ىلاامم  شمم ط لافمملك المم  ا  ،المتعللمملاا
 2مىاجهة الر   .الا لز  الىا ل نقف الما ى   ي 

 ،لافمملك المم  ا الا مملز  الممىا ل نقممف الما ممى   ممىاء امملا ما ممى  ممملل  أى ما ممى  معاممى  ى شممت ط
الاتلبة ىا   الا لز  ىالتبق    ي بعض  ك  ال  ىا أى ببعض الط   الخلممة بام  ما مى  مما 

، ىلممل ل مممال مطقباممل الممف  مم ن ا  مم   اى  الما ممىوت المعاى ممة الخلتممعة لاظمملي المم  ا الا مملز  
الا لز   ي ال  ا الا لز  الىا ل نقف الما ى  امل الف   الثملاي تط لامل   م  المف تالثال     نا 

، ىل مممال  ممكا المطقمم  هلممف الفمم ن  ا التمملل  ا الاتلبممة  ممي المم  ا الا مملز  الممىا ل نقممف الما ممى 
 .الف   األى  خممال  لقا لز ، أمل الف   الثلاي تط لال     لقاتلبة

 الحيازي الوارد على المنقول :: الحيازة في الرهن االولالفرع 
تعتبممم  الا ممملز    مممي   ممما الما مممى  شممم ط ا ل مممي اتمممي  ممماىا ن مممل الممم  ا ال مممكا  مممي   

اتالى   ممي  ممكا الفمم   تع  مم  الا مملز  ىمجللهممل ىالطب عممة ال لاىا ممة لهممل مىاجهممة الر مم  لممكلت   مم
 اشت اطهل.ىش ىطهل ثي اات ل  الا لز  ىالاامة ما 
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 واردة على المنقول في الرهن الحيازي أوال : تعريف الحيازة ال
 اوخم ف بعض التش  علت الع ب مة ب امللي  ع   المش   الجزائ   الا لز   ي ال لاىا الملاي، 

ن  هممل بأاهممل ال مم ط   الفعق ممة ممما الشممخ  باف مم  أى بىا ممطة   مم    لمملمثمم  التشمم  ر األ لاممي 
 ف  كا  العام  المعاى  .ا   جىز التعلم     ، لاا المش   األ لاي أ  نقف شيء أى
بأاهل اات ل  الما ى  الم  ىا مما ا ملز  الم ا ا هلمف ا ملز  المم تها أى هلمف  ن  هلامل الف     ل 

 1شخ  أجابي  تف  نق   المتعلللاا   مف نلو .
ىالا لز   ي الف   اإل المي ت مف بلل بض ىلمل ا متي الف هملء الم مقمىا بأااملي لمبض الما مى  

 2.بللت اتي ال بض  تي ب  ،عتب   اال  ي الع لال    ،الم  ىا
 ثانيا : الطبيعة القانونية لحيازة الحائز للمنقول المرهون في الرهن الحيازي:

تختق  الطب عة ال لاىا مة لا ملز  الاملئز بملختال  ممل هكا املا الاملئز  مى الملائا أي  مى  
اتف ىلمى  مقي  ،لاىا ة لا  ال  االعل    ف  للب ة الف   أا ا لز  اللائا الم تها  ي ا لز  ل

ىبمممكلت  ات مم  الممملائا الممم تها ا مممل ن ا مممل تبع ممل نقمممف الما مممى   ،الما ممى  الم  مممىا هلممف العمممل 
مملار أا  امىا الاملئز ن تم ل نما  ىو ،الم  ىا هلف ى مل   نق م  ام  األىلى مة ىام  التتبمر

ة تاىا ا ملز  الملائا لائممل أمل بللا بة لا  المقا  ،     اأا  اىا الئبل نا      ما اللائا ا
 ،لمممكلت  مممإا التزامممم  بللمال ظمممة نقمممف الما مممى  الم  مممىا  امممىا ببمممك  العال مممة الالزممممة ،ن تممم ة
ا ا الما مممى  المممك  اممملا مامممال ىالممم ل هلمممف الممم   ،اتمممف و  ممممل  بمممللهالت أى بمممللتق  ،لمممم لات 
 3.لق  ا

 ة على المنقول في الرهن الحيازي ثالثا : مجال الحيازة الوارد
نقف الا ى  الع ا ة التبع مة مثم  الم  ا الا ملز  المىا ل نقمف الما مى   ممثال  الا لز  ت ل 

ىاملا المملائا ا ما الا ممة  إامم   ا م  امم  الم  ا نق مم  ىكلممت  ،لمى   مما الممل ا ما ممىو و  مقامم 
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 ى   ال الاملئز ىالا ملز  تم ل نقمف الا مى  الشخمم ة ىالمممافلت طب ل ل لنل  الا لز   ي الما
 ىت ل نقف ب اء  اوخت ا  . 1الفا ة ىاأللب ة 

 رابعا : نقل الحيازة
 املا ما مىو ملل مل   مىاء ، عتب  ا   الا لز  ش ط نلي  مي الم  ا الا ملز  المىا ل نقمف الما مى  
 تات مم   ،الما ممى   ممي مىاجهممة الر مم  شمم ط لافمملك المم  ا الا مملز  الممىا ل نقممف معاى ممل ى ممي  ىأ

 2  نق   المتعلللاا .تفالا لز  ما ال ا ا هلف الم تها أى شخ  ثللل  
ىا مممملز   ،ىتات ممم  الا ممملز  هلمممف الممملائا المممم تها اف ممم  أى هلمممف أجابمممي   تتممم   الط  ممملا 

الما ممى  الم  ممىا بىا ممطة أجابممي  إاهممل تمامما المملائا الممم تها ممما الممتخق  ممما التزاممم  بافممظ 
لا تمم  ىا ممترالل  ى ل   هممي ت مم     مما الما ممى  الىااممل تممملال لعممل  ل ممىا ى ممكا مممل  ،الما ممى  ىا 

اا  ه ىالتممي تمما  :"  امم  لافمملك المم  ا  ممي امم  الر مم   يممما    961امممت نق مم  الممملل  
ى جممىز اا  اممىا  ،الم  ممىا  ممي  مل المملائا اى اوجابممي الممك  ا تتمل  المتعللمملاا  الشمميء امىا 
 ال لعل  ل ىا" .الم  ىا تلم ءالشي

ىز األجابممممي الما ممممى  الم  ممممىا بللا لبممممة نمممما المممملائا ا الممممم تها ا جم عممممل اممممى ممممي  ممممك  الاللممممة  
ىز أامل الملائا ا الما مى  ام   ، أى جىز  ي اللمة   ما الما مى  تمملال لعمل  ل مىا ،ىلا لبهي

 3الم تها ا.الم  ىا لا لب  ىبللا لبة نا  لئ  
 في المنقول لنفاذ الرهن : خامسا : شروط الحيازة الالزمة

 أن يكون انتقال الحيازة ظاهرا: . أ
ا مم  لى   مممك  الا مملز   مممي هنمممالا    ،شممت  مممي أى   همممل مممىض  و  ممتي ا ممم  الا مملز  بط   مممة 

كا تمي اات مل  الا ملز  بللط   مة  ،المب مر االي ت مق يأل طب لى تي ت ق ي الما ى  الم  ىا  ،الر   ىا 
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و  إا  و  اف   ،ك ال  ا اتجل  الر  اف   ،ال لب ة للئمل  مي العاللمة بم ا مر ب لء ال  ا  يتجل هك ىا 
 .1المتعللل ا

ات مق ي مفملت    ،ى ي التمي تامتا نما ت مق ي  ممز  ،ى ك   بعض الف   هلف أا الا لز  ال مز ة
مممق  لافمملك المم  ا الا مملز  و ت هممك  الا مملز    ل مز ممالمخممزا الممك  بمم  ما ممىوت بلنتبممل   ت ممق مل 

 ألاهل ل  ت ا لز  ا    ة ىظل    .
    أا أ ق  الف     ف أا  كا الاى  ما الت ق ي  مق  لافلك الم  ا ألا الا ملز    م  ىاتماة 

 .الالئزىتا     ط   
ىت مممق ي مفممملت   مخمممزا تىجمممل بممم  الما مممىوت  ،اممممل أا ت مممق ي  مممال شممماا البتممملئر هلمممف المممم تها

الا مملز  بللمممى   ال مملب ة وبممل    الا مملز  الىاتمماة لامما اات ممل هل لقممم تها  ا ممالم  ىاممة ىت ممق م
 2أا   ت ا بش ط مخ  ى ى ا تم ا  ل طىا  مل   ال  ا الا لز  .

 المرهون:استمرار حيازة المرتهن أو العدل للمنقول   . ب
 ، مامر الاملئز لاا ل    املت ممل ،ى  مل بلو تم ا  أو  عىل الما ى  الم  ىا هلف  ل ال ا ا

 مم ث  نقممف افمملك ممما ا مم  الا مملز  الملل ممة هلممف   مم   نمملا المم ا ا ى ممكا و  ،لائاممل امملا أى أجاب ممل
 3.ال  ا  ي ا  الر  

ت مممق ي ، المم ا االتزامممملت  التمممي ب اممت أا ممما ،  ي ه ال ممللفة الممكا  مممما  961ىطب ممل لقممملل  
امممل أنطممت لقممملائا  ،المتعللمملاا  الما ممى  الم  ممىا  هلممف المملائا الممم تها أى هلمممف أجابممي  ع امم

ىا ت لال ا لزتم  مما الر م   ،الم  ىا  ي مىاجهة الال  ال ة الما ى الم تها الا   ي اب  
 لىا نقم  . ىهكا خ ه الم  ىا ما  ل  لىا ه الت  أ
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 اشتراطها سادسا : عناصر الحيازة والحكمة من 
عامممم  المممملل   مممي مجمىنمممة لل ، امممى عامممم  معالعامممم  مممملل  ى ال : مممملىلقا ممملز  نامممم اا 

 امممي مخممم  ىتامممىا أى لممم  اممم  ن ، مممىاء اممملا مللامممل ،األنممممل  الملل مممة التمممي   مممىي بهمممل الاممملئز
أممل العامم  المعامى    تمثم   مي الا مة مما ا متعمل  الام  الع امي ىالمظهم   بلل  ط   الملل ة،

 1الك   ظه  ب  مللت الشيء أى ملا  الا  الع اي .
 ،ا لز  الم  ىا ما ال ا ا هلف الم تها أى لعل    تت   الط  ملا الاامة ما اشت اط ا  أمل 

 لات مل  الا ملز  الما مى  الم  مىا لقمم تها تاممي  مكا األخ م   ، ى تا    هنالا الر   بىجىل 
" الا ممملز   مممي الما مممى   مممال مممما ااتجمممله الر ممم  ا ممما الا مممة المتمممم   هلممم هي تطب  مممل ل لنمممل  

 2.الالئز
ا ممل أامم  لمم    امملت  ،ا  ممي  ممل المم ا ا  مامما أا  خممل  المتعمملمق ا معمم  ب مملء الما ممى  الم  ممى 

امل أا نلي ا م  الا ملز  لقملائا الم  مىا لمل  تمم    ،ى  قة ما شأاهل هنالمهي بىجىل ال  ا
 3.ل  قا  ت   با ى  اللائا الم تهاال ا ا  ي الما ى  الم  ىا ى كا م

ل  اممة نقممف اا تمملء المم  ا ىلامما  ممي ل  اممة  ألا  جممى  الما ممى  الم  ممىا هلممف  ممل المم ا ا  عتبمم 
كا  ،لاما هثبملت العام   جم  أو  تم  با مى  الر م  ،ب  طة  جىز لقلائا أا  ثبمت نا مهل ىا 

امملا المم ا ا بممل  الما ممى   ممي الفتمم   التممي نممللت   هممل ا لزتمم  هل مم  إلمممالا  مممثال  ممال  اممىا 
كا الا أال اللائا ا العلل  ا  لمل شم    مي التاف مك نقمف الما مى  ال  ا ال كا  ي ا  المشت   ىا 

 4.ا ا الا ل  أا  تجل   ىجىل ال  اى ى  ي  ل ال  
 الحيازة لسابعا: زوا

هكا تخقممف الامملئز  ،تممزى  الا مملز   ممي المم  ا الا مملز  الممىا ل نقممف الما ممى  بممزىا   اا هممل 
 ااهممل  ىتممزى  بممزىا  ،با ممة ت امم  أى هكا تممم   بمم  هلممف الر مم  بممللب ر مممثال ( )المملائا الممم تها
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 ل ل بأ مة ط   مة  فأى  ،الفعق ة نقف الما ى  الم  ىاالملل  ىالمتمث   ي التخقي نا ال  ط   
ىنق م  تمزى   ،ىلاا بلل  ي ما   ل  ااهل الملل   إاهل و تزى  هكا الا كلت ب ب  ملار ىلتمي

ا   مممل ىتمممزى  أ تمممل هك ،الا ممملز  هكا لمممي  بلشممم  الاممملئز ال ممم ط   الفعق مممة نقمممف الما مممى  الم  مممىا
ىكلمممت ناممململ  تمممم   الاممملئز بمممللب ر  مممي الما مممى  الم  مممىا ى امممتفظ  ،الاممملئز الممم اا المعامممى 
 1بمفت  ىل عل أى م تأج ا أى     كلت . ،بلل  ط   الفعق ة نق  

 في الرهن الحيازي الوارد على المنقول  : الكتابةالثانيالفرع 
" شت ط لافملك   ما الما مى  تا   ما ال لاىا الملاي الجزائ   التي 969ا   الملل   

 مملىا الع ممل  ممي ى لممة ثلبتممة  أا ،المملائا الممم تها هلممف ممي امم  الر مم  الممف جلامم  اات ممل  الا مملز  
الاممت   ممىاءالاتلبممة لافمملك المم  ا الا مملز  الممىا ل نقممف الما ممىوت اشممت ط المشمم    التممل   ......"

 ي ما   ثلبت التمل    ى مكا  ا لى    2.الاتلبة ن   ة  ك  تاىا  ، ملل ة أى معاى ة اتجل  الر 
ممر كامم  بعمض الب لامملت اإللزام مة ماهممل كامم   ،مما ال مملاىا المملاي الجزائمم   328طب مل لقممملل  

المبقمم  المتمممىا بللممة ىكلممت و ممتبعلل مممل  ز ممل  المتعللممل ا  ممي ل مممة الممل ا المتمممىا بمملل  ا 
ىالمممم تها تع ممم ا  امممكلت نقممف الممم ا ا ،معامممى   مممملل  أى ىالما ممى  الم  مممىا  مممىاء اممملا ما ممى 
ىالاتلبمة ل  مت شم ط لالاع ملل اى  ىالا مى  المت تبمة نق م   ،ل مة الل ا ى بب  ىم علل ا متا لل 

امل  ي ش ط لقافلك ا ل تاىا وزمة لا  .فلك   ا الما ى   ي مىاجهة الر  اإلثبلت ىا 
ممممة خل ،ىالاتلبممة ت مممىي بمممألىا  أ ل مم ة  همممي مممما جهمممة ى مم قة هثبممملت مهممممل الاممت ل ممممة الممم  ا

 بللا بة لقما ىوت المعاى ة.
ىت مممىي الاتلبمممة امممكلت بتال مممل م تبمممة الممم  ا خلممممة  مممي اللمممة تعممملل ال  مممىا نقمممف افممم   
، ىامكلت الااممة مما 3ا ل بللاتلبة تالل الم تها الك  لم  أىلى مة  مي ا مت فلء ل ام   ،الما ى 

الما مىوت  ىكلمت بماعم  مما هخم اه بعمض ،اشت اط ثبىت التل    امل ة الر   مما  مش الممل ا
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ما التملا العملي لقملائا ا بت ت م    ما نق همل لملائا ممى   ممما املا الما مى  تامت ا لزتم  
أى م ملبال لمل ا مبملل   مي ل متم  أى بتفتم   لائما  ،بمفت  مىلنل لل   أى م تع  ا أى م متأج ا

نقمممف   ممم   بممملىا اممم  ىتا   مممل لهمممك  الااممممة  شمممت ط أا  تتمممما  مممي ىث  مممة الممم  ا الا ممملز  
كا ااتفممف بممإب اي ن ممل المم  ا الا مملز  الممىا ل  ،ل لقممل ا المتمممىا ىالما ممى  الم  ممىاتخم ممم ىا 

( أا  اممتا  تممل    لممي  امما بل ممتطلنت  )الممم تهانقممف الما ممى  شممفى ل أى امم   ىلممي  امما ثلبممت ال
كا تم   ال ا ا  ي الما ى  الم  ىا هلف الر   ا ما الا مة  ،بللما ى  الم  ىا اتجل  الر   ىا 

 1ااى  لب  تىا    ك  الش ىط الا ال  ا      ل  ل  ي مىاجهة المتم   هل   .بللب ر أى 
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 خالصة 
 عمممل الممم  ا الا ممملز  المممىا ل نقمممف الما مممى  مممما التأم اممملت الع ا مممة التمممي تاشمممأ بتخمممم    

ىاظم ا  ،ما ى  مع ا  اىا ممقىال لقمل ا أى لر    لر ض ا ت فلء ا   ما  كا المل  الم  ىا
 ىالمام  ابم اي الم  ا الا ملز    ق مةاأا الما مى  ىجم  تمى   شم ىط نلممة الخلمة ل  لطب عة 

  تف المتعللل ا  لخ    هل ا ق ة ال ا ا ىا ق مة  ، م  ال  ا ىخقى ال تل ما الع ى  اتف
اونممل  الملائ   بم ا الافمر اك  عل ن ل ال  ا الا لز  الىا ل نقمف الما مى  مما  ،اللائا الم تها
همممل  مما ال شممل ممما  ن ممل المم  ا متىلفممة نقممف ا ق ممة الطمم   ا ىمممل  بقى   إجمملز ىالتمم   لهممكا 

 . نلم 
ىالما ممى  الم  ممىا   ا اللممل ا المتمممىا خلمممة بطب عممة  ممكا الممالهتممل ة هلممف الشمم ىط  

 اممىا  اتممف ممى  المم  ا الا مملز  الممىا ل نقممف الما ال مم، معاممى   ى ممما ممملل بمملختال  أاىانمم  
 .الف اللائا الم تها وبل ما اات ل  الا لز  الر   مىاجهة  يال كا 

 



 

 

 

الفصل الثاني اثار الرهن الحيازي  
الوارد على المنقول وطرق  

 انقضاءه
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 الفصل الثاني: أثار الرهن الحيازي الوارد على المنقول وطرق انقضائه

و  المنقدولعدن مفودوا الدرهن الحيدازي الدوارد علدى  األولتعرفندا فدي الفصدل  أنبعدد  
حيدددت متدددى وهدددد  هددد    والسدددب  ،محلال،رضددداالبتدددوافر  دددروط انعقددداد  مدددن  وئهكيفيدددش ن ددد

ن الحيدازي الدوارد هيسدتوه  علدى طرفدي عقدد الدر  ألثدار  ذ موهدودا ومنتهدا ال روط أضحى 
سددواب بددين  اآلثددارعلددى المنقددول والمتمثلددين فددي المدددين الددراهن والدددائن المددرتون هملددش مددن 

هد ا الدرهن يرتد   أن ذلدى ذضدافش  الطدرفين المتعاقدين في صورة التزاما  وحقوق من هان
 ون تها  الغير .تك ىأخر  أثار

وينقضددي الددرهن الحيددازي علددى المنقددول كبدداقي الت مينددا  اعخددرى بطريقددش تبعيددش حيددت يتبدد  
بصدفش اصدليش  بدالر ا  ينقضديالرهن الدين المضمون فبانقضاب الدين ينقضي الرهن ، كما 

 من  بقاب الدين المضمون .
حيدددت سدددنتناول فدددي هددد ا الفصدددل مبحثدددين ، مبحدددت اول سدددنتحدت  فيددده عدددن  اثدددار الدددرهن 

الدرهن فيمدا  رع ثداالحيازي الوارد على المنقول وقسمنا  الى مطلبين مطل  اول خصصنا  
وارد علدى المنقدول بالنسدبش بين المتعاقددين ومطلد  ثداني تحددثتا فيودا اثدار الدرهن الحيدازي الد

ني فسوف نتطرق فيه الى طرق انقضاب الدرهن الحيدازي الدوارد علدى للغير، اما المبحت الثا
الثداني خصصدنا  عنقضداب المنقول مطل  اول تناولنا فيه اعنقضاب بصدفش تبعيدش والمطلد  

 ازي الوارد على المنقول بصفش اصليش .الرهن الحي
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: آثثثار الثثرهن الحيثثازي الثثوارد علثثى المنقثثول  ثثي القثثانون المبحثثا الول
 الجزائري  المدني
وانتقلددد  حيدددازة المنقدددول  متدددى انعقدددد الدددرهن الحيدددازي الدددوارد علدددى المنقدددول صدددحيحا، 

، هن والمدرتون امتعاقددين االدر فيمدا بدين ال آثداريترتد   المرهون من الراهن ذلى المرتون فانده
كمدا لدا يسدتثني الم در   ،فكل ما يعتبر التزاا على احددهما يعدد حدق بالنسدبش للطدرف اعخدر

د  قددو  ،لددح حمايددش لدده مددن أي ضدديا  لحقوقددهيتدد ثر مددن هددراب هدد ا الددرهن و قددد  الغيددر الدد ي 
ل  اول تحدثنا فيه عن اثار الرهن الحيازي الدوارد علدى قسمنا ه ا المبحت الى مطلبين مط

المنقددول فيمددا بددين المتعاقدددين والمطلدد  الثدداني تناولنددا فيدده اثددار الددرهن الحيددازي الددوارد علددى 
 بالنسبش للغير.المنقول 

 المطلب االول : آثار الرهن الحيازي والوارد على المنقول  يما بين المتعاقدين 
يعتبددر عقددد الددرهن الحيددازي الددوارد علددى المنقددول مددن العقددود الملزمددش لهددانبين فيلتددزا طرفيدده 

وع يترتد  علدى الدرهن حرمدان الدراهن مدن ر،رتون   بالتزاما  في مواهودش اآلخدوالم ناالراه
بددل يبقددى متمتعددا بمزايددا الملكيددش ذع مددا يتعددار  منوددا مدد  حقددوق  ،المرهددونمنقددول الملكيددش 
 كمدددا يكتسددد  الددددائن حقدددا عينيدددا فتكدددون لددده سدددلطا  معيندددش لددد لح سدددنتناول حقدددوق ،المدددرتون

 ه ا المطل  في الفرعين التاليين  لوسنتناو  1والمرتون.والتزاما  كال من الراهن 
 الفرع االول : آثار الرهن الحيازي الوارد على المنقول بالنسبة للراهن 

بمددا أن الددرهن الحيددازي الددوارد علددى المنقددول عقددد رضددائي، وينقددل الحيددازة ذلددى المددرتون فاندده 
 لتزاما  وحقوق نتناولوا فيما يلي:يترت  على عاتق الراهن عدة ا

 
 
 

                                                           
 .223ص،المره  السابق ،نبيل ابراهيا سعد 1



 الفصل الثاني                  آثار الرهن الحيازي الوارد على المنقول وطرق انقضائه 
 

 

56 

 زامات الراهن على المنقول: الت أوال
ضدمن ييلتزا الراهن نحو الدائن المرتون بتسليا المنقول المرهون محل الرهن الحيازي كمدا  

 1سالمته وهالكه وتلفه ونفا   .
 :تسليم المنقول الى الدائن المرتهن -1

ق ا ج التددددي تقضددددي باندددده  :لينبغددددي علددددى الددددراهن تسددددليا  مددددن  951وطبقددددا لددددنص المددددادة 
المرهون الدى الددائن او الدى ال دخص الد ي عينده المتعاقددان لتسدليمه. ويسدري علدى  بال ي

يلتددزا الددراهن بتسددليا المبيدد  ل   بالمرهددون احكدداا اعلتددزاا بتسددلا ال ددي باعلتددزاا بتسددليا ال ددي
والتسددليا هنددا  ،الدددائن المددرتون او ذلددى عدددل يعيندده المتعاقدددان الددىالمنقددول المرهددون حيازيددا 

ويكددون نافدد ا ، ا يددتا الددرهن ويترتدد  الحددق العينددي وقبددل التسددلي ،الزاميددا ولددين ركنددا فددي العقددد
فيمددا بددين المتعاقدددين والدددائن عنددد حلددول أهددل الدددين أن ينفدد  علددى المنقددول المرهددون حيازيددا 

حدق الغيدر  ألن الدرهن ع ينفد  فدي ،باعتبار  دائنا مرتونا ولكن ع يكون لده أن يتقددا أو يتبد 
ويسري على تسليا المنقول المرهون حيازيا األحكاا التي تنطبق علدى تسدليا ، 2قبل التسليا 

 .ال يب المبي  من حيت كيفيش التسليا ومكانه وزمانه 
ذ  بددده تتحقدددق حيدددازة الددددائن المدددرتون  ،ويلعددد  التسدددليا فدددي عقدددد الدددرهن الحيدددازي دورا هامدددا

لدى أحكداا ا شلدالعقد فدي حدق الغيدر وبمقتضدى ا حاا  للمنقول المرهون حيازيا وهو  رط لنف
 التسليا في البي  فإنوا تسري األحكاا اآلتيش :

التددي  بالحالددشفيمددا يتعلددق بمحددل التسددليا يلتددزا الددراهن بتسددليا المنقددول المرهددون وملحقاتدده . أ
 كان عليوا وق  الرهن

الوقدد  والمكددان المتفددق عليدده، فيمددا يتعلددق بوقدد  التسددليا ومكاندده يكددون التسددليا فددي .  امددا ب
ن وهدددود المنقدددول أ ا كدددان معيندددا كددداوا  ا لدددا يوهدددد اتفددداق يكدددون التسدددليا فدددور التعاقدددد وفدددي م

 بال ا  وفي موطن الراهن وق  الوفاب ذ ا كان معينا بالنو  

                                                           
 .1583ص،لبنان،1998 األولىالطبعش  ،أبحات في الت مينا  العينيش ،أسعد ديا  1
 .240ص  ،المره  السابق ،ووريسنعبد الرزاق أحمد ال 2
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المرهددون تحدد  تصددرف المددرتون أو  منقددولفيمددا يتعلددق بكيفيددش التسددليا يكددون بوضدد  ال. ج
 األهنبدي بحيددت يددتمكن مددن حيازتدده واعنتفددا  بدده دون عددائق ولددوع لددا يسددتول عليدده اسددتيالب  

لكن ،التزامده نالدراهوه ا هو التسليا القانوني الد ي يبدر   ،حه ب لعلمماديا، ماداا الراهن أ
يحددول دون تحقددق  ديمددا بددي علددى المنقددول المرهددون اسددتيالبعدددا اسددتيالب الدددائن أو األهن

 1.لنفا  الرهن في حق الغير ش رط الحيازة الالزم
والتسددليا المددادي الدد ي ينقددل الحيددازة ع صددعوبش فيدده لكددن التسددليا الحكمددي المعمددول بدده فددي 

الد ي يقتضدي الحيدازة الدقيقدش التدي تضد  بصدفش فعليدش  ،البيو  ع ينطبدق علدى رهدن المنقدول
 2.لمرتون أو العدلالمنقول المرهون تح  تصرف الدائن ا
كددان للمددرتون طلدد  فسددر عقددد الددرهن الددوارد علددى  لياذ ا امتندد  أو أخددل الددراهن بددالتزاا التسدد

المنقول والتمسح بسدقوط أهدل الددين المضدمون بدالرهن مد  التعدوي  ولكدن لده أن يتقددا أو 
 3يتب  ألن الرهن الحيازي على المنقول ينف  في حق الغير قبل  التسليا .

 :مرهون حيازيا ونفاذهالتزام الراهن بضمان سالمة المنقول ال -2
التي تنص ليضمن الراهن سالمش الرهن و نفا  ، ولين لده  ق ا ج  من 953ادة طبقا للم 
عمدددال يدددنقص مدددن قيمدددش ال ددديب المرهدددون او يحدددول دون اسدددتعمال الددددائن لحقوقددده  يددد تي أن

الددراهن كددل  نفقتدهعلددى  يتخد  أنالمسدتمدة مددن العقدد، والدددائن المدرتون فددي حالدش اعسددتعهال 
فدددإن الدددراهن يضدددمن سدددالمش الدددرهن ، الوسدددائل التدددي تلدددزا المحافشدددش علدددى ال ددديب المرهدددونل

 ،لتعددر  سددواب تعرضدده ال خصددي وتعددر  الغيددرا لعدددا ضددمان البددائ وهددو ي ددبه  ونفددا ة
 .رتعر  الغيعدا تعرضه ال خصي وضمان  وعليه فإن الراهن يضمن عدا

أن يقدوا بتخريد  المنقدول المرهدون  لده فدال يهدوزيقوا الراهن بضدمان تعرضده ال خصدي و 
وا  ا قدددداا الددددراهن بنددددز   دددديب مددددن المنقددددول المرهددددون أو  ،كبيددددرا ذنقاصددددا ذنقاصددددهحيازيددددا أو 

                                                           
  .225ص  ،المره  السابق ،سعد ذبراهيا نبيل1
 .64ص ،المره  السابق ،بن  انا ذبراهيا2
بحت مقدا لنيل درهش الماهستير تخصص  ،والقانون المدني الهزائري ا سالميالرهن الحيازي في الفقه  ،عالوة هواا 3

 .122ص،2008/ 2007 ريفش وقانون هامعش باتنش 
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كددان للدددائن  ،حسددن النيددش فيملكوددا خالصددش مددن الددرهن يفتقدد  فددي يددد م ددتر  ،ملحقاتدده ويبيعوددا
وا  ا لدددا يتسدددلموا الم دددتري أو تسدددلموا وهدددو سددديب  ،المدددرتون الرهدددو  علدددى الدددراهن بالضدددمان

 .لنيش فإنوا تبقى مثقلش بحق الرهنا
كددل يكددون الددراهن ملتزمددا بدددف  لددراهن عدددا التعددر  مددن الغيددر حيددت كمددا يضددمن ا 
 ،للمنقددول المرهددون فددإ ا ادعددى الغيددر أندده دائددن مددرتون قدداا بتسددهيل رهندده لغيددرمددن ا ادعدداب

فدددإن لدددا  ،وهددد ا يمدددن بحدددق الددددائن المدددرتون فعلدددى الدددراهن أن يددددف  هددد ا اعدعددداب مدددن الغيدددر
يسدددتط  كدددان للمدددرتون أن يطالددد  بتقدددديا تدددامين كدددافي أو بسدددقوط أهدددل الددددين ودفعددده فدددورا 

يدددر وتعرضددده ال خصددددي هدددو هدددزاب علدددى عددددا التدددزاا الددددراهن وضدددمان الدددراهن لتعدددر  الغ
 1. ونفا ةبضمان سالمش الرهن 

قيدداا الددراهن بعمددل مددادي يددندي ذلددى اعنقدداص مددن القيمددش وقددد يصدددر أ ى فددي  ددكل  
مدددن اعقتصددداديش للمنقدددول المرهدددون كددد ن يقدددوا بدددا تالف الكلدددي أو الهزئدددي ويحدددرا المدددرتون 

 .حيازته أو يحد من اعنتفا  به
وكد لح قددد يصدددر أ ى مددن الددراهن فددي  ددكل القيدداا بعمددل قددانوني مددن  دد نه أن يثقددل  

فائددة  دخص ثداني بطريدق التواطدن قبدل أن يتسدلا فدي  تبعيالمنقول  بحق عيني أصلي أو 
الم در  لدا يسدتلزا القيداا بالتسدليا فدور  ألنالدائن المدرتون المنقدول المرهدون وتددخل حيازتده 

فدي المنقدول المرهدون مدن قبدل الدراهن تصدرف ماديدا أو قانونيدا فدإن التصدرف  ،انعقاد الرهن
تبقى محتملش لد لح تددخل الم در  حمايدش للددائن وأعطدى لده حدق اللهدوب ذلدى القضداب لوقدف 

و  ،ق ا ج مدن 953للمدادة  األعمال الضارة واتخا  الوسائل التي تمند  وقدو  الضدرر طبقدا
ن يطلدد  تعيددين حددارن ل المرهددون كدداالضددروريش للحفدداش علددى المنقددو  ا هددرابا كافددش  يتخدد 

 2هدرابا  المدنيدش و اعداريدشاعمدن قدانون  657عليده المدادة   ما نصه ا على المنقول و 
مدينده  منقدوع ليهوز للدائن سواب كان بيد  سند اا ع، ان يحهز تحفشيدا علدى التي تنص 

                                                           
 .800،801ص  ،المره  السابق ،عبد الرزاق أحمد السنووري 1
 09-08يتضمن قانون اعهرابا  المدنيش المعدل و التما بالقانون رقا  1966يونيو  08المنرخ في  145-66اعمر 2

 .يتضمن قانون اعهرابا  المدنيش و اعداريش 2008 فبراير سنش 25المنرخ في 
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ودا الددائن، و ا ا كاند  المنقدوع  المحهدوزة تحد  التنقل الموهودة فدي المنطقدش التدي يقديا في
ه ا مدا نصد  ويقدا الدائن طل  خاص بالحهز التحفشي و يد الدائن، عين حارسا عليوال 

هددو وضدد  امددوال  يالتحفشددالحهددز  لعلددى ان: التددي تددنص ذا  ذمددن ق  646عليدده المددادة 
التصدددرف فيودددا  ويقددد   نمددد منددد الو المددددين المنقولدددش الماديدددش و العقاريدددش تحددد  يدددد القضددداب 

وز علدى سدند تنفيد ي ان كمدا يهدوز للددائن المدرتون الد ي يحد الحهز على مسنوليش الدائنل،
و لو لدا يحدل اهدل ديدن اسدتحقاقوا و هد ا لمنقولش الماديش .......يحهز على اموال المدين ا

 .لذا  ذمن ق  667عليه المادة   ما نص
كدل مدا يتعدار  مد  التزامده يهعدل ويضمن الدراهن أيضدا نفدا  الدرهن بحيدت يضدمن  

الددرهن نافدد ا فددي حددق الغيددر كمددا ذ ا امتندد  عددن نقددل الحيددازة للمددرتون أو عددن تحريددر العقددد 
د ذلددى سدددل  المنقدددول المرهدددون كمدددا مدددنقدددول حتدددى يمكددن اثبدددا  تاريخددده أو عالكتددابي فدددي الم

كد ن يبيد  يمتن  تقرير حق عيني آخر بعد ن وب الحق العيني وقبل نفا   في مواهوش الغيدر 
 1المنقول المرهون قبل تسليمه للمرتون .

 ثثثثثثث التزام الراهن بضمان هالك المنقول وتلفه: 3
يضددمن الددراهن هددالح المنقددول المرهددون أو تلفدده سددواب حدددت  لددح قبددل تسددليمه ذلددى  

 2.ن دد  عددن خطئدده هددو أو عددن سددب  أهنبددي المددرتون أو بعددد التسددليا ويضددمن الوددالح سددواب
 بال دددديهددددالح  الددددراهنا ج التددددي تددددنص :ليضددددمن  مددددن ق 954وهدددد ا طبقددددا لددددنص المددددادة 

.ويسددري المرهددون او تلفدده ا ا كددان الوددالح او التلددف راهعددا لخطئدده او نا دد  عددن قددوة قدداهرة 
المرهدددون رهندددا  بال دددي بودددالحالمتعلقدددش  900و 899المدددادتين  أحكدددااعلدددى الدددرهن الحيدددازي 

 ل .المرهون الى محله من حقوق بال يرسميا او تلفه ،وبانتقال حق الدائن من 
 يكدون بسدب  ذمدا المرهدونويهد  التمييدز بدين ثدالت حداع  ألسدبا  هدالح المنقدول  

وتشودددر أهميدددش وكددد لح يولدددح بسدددب  الددددائن المدددرتون  الدددراهن نفسددده أو يكدددون بسدددب  أهنبدددي

                                                           
 .466ص،المره  السابق ،هماا محمد محمود زهران1
 .345ص ،المره  السابق ، تنا و سمير عبد السيد 2



 الفصل الثاني                  آثار الرهن الحيازي الوارد على المنقول وطرق انقضائه 
 

 

60 

مدددن القدددانون  900و  899التفرقدددش بدددين الحدددالتين فدددي حدددق اعختيدددار المقدددرر بدددنص المدددادة 
 .المدني الهزائري

يكدددون للددددائن حدددق عنددددما يكدددون هدددالح المنقدددول وتلفددده بخطددد  الدددراهن :األولدددىفدددي الحالدددش  -
 بالدين.أو طل  التعهيل بالوفاب من المدين  تامين كافي ان يقضير بين اعختيا

كقددوة قدداهرة او فعددل  عندددما يرهدد  الوددالح أو التلددف لسددب  أهنبددي الثانيددش:أمددا فددي الحالددش  -
بين تقديا تد مين كداف أو الوفداب بالددين وفدي كلتدا  الراهن  يكون حق اعختيار للمدين الغير

 الراهن.الحالتين تق  تبعش الوالح أو التلف على عاتق 
تتمثل في كون سب  الودالح أو التلدف ينسد  ذلدى الددائن المدرتون  :أما في الحالش الثالثش -

  ألندده علددى المددرتون أيلوددالح أو التلددف علددى هدد ا األخيددر اففددي هدد   الحالددش تكددون تبعيددش ا
منقددول يكددون مسددنوع عددن المنقددول المرهددون ذ ا لددا يبدد ل قدددرا معينددا مددن العنايددش فددي حفددش ال

 1وصيانته طبقا لمعيار الرهل العادي .
 نتيهدشبتحقيق وعلى خالف ما يرا  بع  الفقواب فإن طبيعش التزاا الراهن هو التزاا  

أما عب  ا ثبا  يق  على عداتق الددائن  ،عنايشبب ل  التزاا الدائن المرتون ع يكون ذع  أما
المرتون أو على الدراهن حسدبما ذ ا كدان المنقدول قدد هلدح قبدل تسدليمه أو كدان هد ا المنقدول 

فددإ ا وقدد  الوددالح أو التلددف بعددد التسددليا تقددوا قرينددش قاطعددش علددى أن ، تسددليمهقددد هلددح بعددد 
ولدده أن يدددف  هدد ا الخطدد  بإثبددا  أن الوددالح لددين لدده يددد فيدده  ،الدددائن المددرتون هددو المخطدد 

ويكفددي أن يثبددد  علدددى أندده لدددا يخطددد  وأنددده بدد ل فدددي المحافشدددش علددى ال ددديب عنايدددش الرهدددل 
 2العادي .

 
 

                                                           
تكرار وتكرين لما هاب في القواعد العامش في  ذعمن القانون المدني الهزائري ماهي  899نالحش ان نص المادة  1

 .من القانون السالف ال كر 211نص المادة 
 .66ص،المره  السابق ،بن  انا ذبراهيا2
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 قوق الراهن على المنقول المرهون ثانيا : ح
بددل  ،ع يترتدد  علددى الددرهن انتقددال ملكيددش المنقددول المرهددون مددن الددراهن ذلددى المددرتون 

 .المنقول تشل له الملكيش
 المرهون:ملكية الراهن للمنقول   .1

 مدددن انتقدددال حيدددازة المنقدددول الدددى المدددرتون علدددى الدددر ا لكيدددش المنقدددول المرهدددون تشدددل للدددراهنم
فيهدددوز أن  ،سدددلطا  المالدددح مدددا ع يتعدددار  مددد  حقدددوق الددددائن المدددرتونبا دددر يفيهدددوز أن 

يتصددرف فددي المنقددول المرهددون تصددرفا قانونيددا بنقددل ملكيددش المنقددول المرهددون أو ترتيدد  حددق 
ومدن التطبيقدا  المتعلقدش بحدق  ،ماداا التصدرف ع يضدر بحدق الددائن المدرتون ،عيني عليه

بيدد  المنقددول  عليدده إ ا عددر فددالمرهددون  منقددولهددد حددق الددراهن فددي التصددرف فددي النالددرهن 
ولدو كدان  لدح  منقدول بيد  هد ا الب لدهلقاضدي التدرخيص يهدوز لالمرهون وكان صدفقش رابحدش 
 مدددن ق ا ج التدددي تدددنص 972عليددده المدددادة   هددد ا مدددا نصددد و ،قبدددل حلدددول أهدددل الددددين بودددا

ليهدددوز للدددراهن ا ا عرضددد  فرصدددش لبيددد  ال ددديب المرهدددون و كدددان البيددد  صدددفقش رابحدددش، ان 
يطلدد  مددن القاضددي التددرخيص فددي بيدد  هدد ا ال دديب، ولددو كددان  لددح قبددل حلددول اهددل الدددين، 

 ويحدد القاضي عند الترخيص  روط بي  و يفصل في امر ايدا  الثمنل 
 :المنقول المرهون الراهن حيازة  .2

أو فددي يددد األهنبددي  ،الملكيددش بددالر ا مددن وهددود المنقددول فددي يددد المددرتونللددراهن حددق حيددازة 
وتعتبددددر هدددد   الحيددددازة  ،وز حددددق الددددرهن فقددددطحددددفددددق عليدددده  ألن المددددرتون أو الغيددددر يالدددد ي يت
، وعليه الراهن مالكا للمنقول المرهون و حائزا قانونيدا لده فدي ان واحدد، امدا الددائن 1عارضش

 الملكيش و يترت  على  لح:  المرتون فوو حائز عرضي بالنسبش لحق
عليده بنيدش التملدح و انمدا  زع يهدو  ألنه المنقول المرهون، للدائن المرتون تملح زع يهو انه 

هدددو مهدددرد حدددائز عرضدددي يهدددوز المنقدددول نيابدددش عدددن الدددراهن الددد ي يعتبدددر الحدددائز القدددانوني 

                                                           
 .229 ،228ص  ،المره  السابق ، تنا و سمير عبد السيد 1
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النيددش ان ، وا ا كددان الددراهن  يددر مالددح للمنقددول المرهددون اسددتطا  المددرتون حسددن للمرهددون
 1.يكتس  حق الرهن بمهرد حيازته استنادا الى قاعدة الحيازة في المنقول سند الهائز

 اثار الرهن الحيازي الوارد على المنقول بالنسبة للمرتهنالفرع الثاني : 
بمدا ان الددرهن الحيددازي الدوارد علددى المنقددول هددو عقدد ملددزا لهددانبيناالراهن و المددرتون ،     

فدددان المدددرتون يكتسددد  حدددق عيندددي علدددى المنقدددول المرهدددون و يرتددد  التزامدددا  و حقدددوق فدددي 
تثمار ، ومتى تسلا المدرتون المنقدول التدزا بالمحافشدش عليده و صديانته و بإدارتده و اسدهانبه 

 هن.ثا رد  عند انقضاب الر 
 الدائن المرتهن تاوال: التزاما

منقدددول المرهدددون و ادارتددده و كددد لح تتمثدددل التزامدددا  الددددائن المدددرتون فدددي المحافشدددش علدددى ال
 التزامه بالرد.

 .االلتزام بحفظ و صيانة المنقول المرهون حيازيا:1
على الدائن المدرتون أن يلتدزا بحفدش المنقدول ق ا ج التي تنصل من  955طبقا للمادة     

 . المعتاد...لالمرهون وأن يب ل في تنفي  التزامه من العنايش ما يب له ال خص 
فيكفدي  ،وعليه فإن التزاا الدائن المدرتون هدو التدزاا ببد ل عنايدش ولدين بتحقيدق نتيهدش 

الخاصددش فالمعيددار  أن يبدد ل مددن عنايددش لمددا يبدد لوا ال ددخص المعتدداد مددن عنايددش ب دد ن أموالدده
سددواب  ،هدو معيدار موضددوعي ع  خصدي والقاضدي لدده تقددير  لدح بحسدد  اخدتالف األمدوال

 كان المنقول مادي أو معنوي .
وا  ا كان المنقول عند استحقاق رد  وهد بحالدش تختلدف عدن الحالدش التدي يهد  ردهدا  
المعتدداد حتددى فددإن الددراهن يثبدد  أن المددرتون لددا يبدد ل فددي حفددش ال دديب عنايددش الرهددل  ،عليدده

 تتحقق مسنوليته عن ا خالل بالتزامه بالمحافشش والصيانش .
أما ذ ا  لا يرد المنقول و لح بوالكه أو تلفده يكدون مسدنوع عدن  لدح ويلتدزا الددائن المدرتون 

 1.لتلف وق  بسب  أهنبي عبد له فيهما لا يثب  أن الوالح أو ا ،بالتعوي 
                                                           

 .229 ،228ص ،حسين عبد اللطيف،المره  السابق1
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النفقددا  فددي سددبيل المحافشددش علددى المنقددول المرهددون وا  ا قدداا الدددائن المددرتون بدددف  بعدد  
ى وصيانته فيحق له أن يستوفيوا من  لش المال المرهون أو يطال  بوا الدراهن وينطبدق علد

 . لح النفقا  الضروريش والمفيدة
وا  ا أصددا  المنقددول المرهددون كمددا لددو كددان حيوانددا مصددابا بمددر  معددد فانتقددل المددر  ذلددى 

وا  ا  ،2ردائن المدددرتون تعويضدددا عدددن هددد ا الضدددر ن أن يددددف  للدددفعلدددى الدددراه ،حيواندددا  أخدددرى
قصر المرتون في التزامه كان مسنوع مسنوليش تعاقديش عن تعوي  الراهن عدن مدا أصدابه  

 3من ضرر ويعتبر ذلى هان  مسنوليته المدنيش مسنوع هنائيا عن هريمش خيانش األمانش .
أوه  القانون حتى يعفى المرتون من مسنوليش عدا رد المنقدول المرهدون رهندا حيازيدا أو و 

  و خطدد  المدددين الددراهن ،خطدد  الغيددر ،السددب  األهنبددي ا القددوة القدداهرة ذثبددا تلفدده ضددرورة 
أسددان  لددح أن التددزاا الدددائن المددرتون بالمحافشددش علددى المنقددول المرهددون حيازيددا هددو التددزاا 

التزامدده فددي رد المنقددول المرهددون حيازيددا عنددد انقضدداب الددرهن بحالتدده التددي أمددا  ،ببدد ل عنايددش
 4.فإنه يلتزا بتحقيق نتيهش ،تسلمه به

 : و استثماره التزام الدائن المرتهن بإدارة المنقول المرهون حيازيا.2
ذن نقل حيازة المنقول المرهون حيازيا ذلدى الددائن المدرتون لدين فقدط لت كيدد سديطرته  
 5.واعستفادة من  لته ذ ا أمكن  لحبل تمكينه من استيفاب حقه من ثمار ال يب  ،عليه

وع يهدددوز لددده الخدددروج عدددن أعمدددال ا دارة المعتدددادة بتغييدددر تخصددديص المنقدددول المرهدددون ذع 
وع يهددوز للمددرتون أن  ،برضددا الددراهن فددال يهددوز لدده مددثال تدد هير المنقددول بدددون ذ ن الددراهن

 6ك لح.ع بإ ن الراهن ينتف  بالمنقول المرهون ذ

                                                                                                                                                                                
 . 231، 230ص  ،المره  السابق ،سعد براهيانبيإل1
 .376ره  السابق ص ، الم ،ادوار عيد2
 . 469ص ،المره  السابق ،هماا محمد محمود زهران 3
  470ص،المره  نفسه ،هماا محمد محمود زهران 4
 .349ص  ،المره  السابق ، تنا و سمير عبد السيد5
 .406،407المره  السابق /ص  ،علي هادي العبيدي6
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كمدددا أهددداز القدددانون للدددراهن ذ ا أسددداب المدددرتون اسدددتعمال حدددق ا دارة أو أدار المنقدددول ذدارة 
هسدديما أن يطلدد  وضدد  المنقددول تحدد  الحراسددش دون أن  ذهمدداعأو ارتكدد  فددي  لددح  ،سدديئش

 يخل  لح باستمرار الرهن قائما .
فدال يكدون للددائن  ،لدا يكدن قدد حدل أهلدهو  ، ا كان المبلغ المضمون بالرهن ع تسري فائددةا  و 

ذع ما يبقى من ه ا المبلدغ بعدد خصدا قيمدش الفائددة منده بسدعرها القدانوني عدن المددة مدا بدين 
يدددوا الوفددداب ويدددوا حلدددول الددددين علدددى اعتبدددار أن الدددراهن لدددا يسدددتفد بالددددين عدددن هددد   الفتدددرة 

 1. للوفاب بالدينوكتعوي  له عن حرمانه من األهل المحدد أصال
مدددن ق ا ج التدددي تنصليتدددولى الددددائن المدددرتون ادارة ال ددديب المرهدددون  958بقدددا للمدددادة وط

مدددا يب لددده الرهدددل المعتددداد ولدددين لددده ان يغيدددر مدددن طريقدددش وعليددده ان يبددد ل فدددي  لدددح العنايدددش 
اسددتغالل ال دديب المرهددون اع برضددى الددراهن، و يهدد  عليدده ان يبددادر بإخطددار الددراهن عددن 

 كل امر بمقتضى تدخله. 
اساب الددائن اسدتعمال هد ا الحدق او ادار ال ديب ادارة سديئش او ارتكد  فدي  لدح اهمداع فا ا 

سددش او ان يسددترد مقابددل دفدد  مددا كددان للددراهن الحددق فددي ان يطلدد  وضدد  ال دديب تحدد  الحرا
معتدادة وم لوفدش  ذدارة  يتدولى الددائن المدرتون ذدارة المنقدول المرهدون ويددير  وعليده ،ل عليده

 .تفق م  الراهنتغيير عبد أن ي أيو 
تدنصل لدين للددائن ان ينتفد   والتدي ق ا جمدن  956وطبقا للفقرة الثانيش مدن المدادة  
 تفق على  ير  للح يالمرهون دون مقابل و عليه ان يستثمر  استثمارا كامال ما لا  بال يب

يخصددا مددن  بال دديومددا حصددل عليدده الدددائن مددن صددافي الريدد  ومددا اسددتفاد  مددن اسددتعمال 
، علدى ان يكدون الخصدا اوع مدن قيمدش مدا ون بالرهن ولو لا يكن قد حل اهلهالمبلغ المضم

 بيند  ثدا مدن المصداريف ثدا مدن اهدل الددين.ل بانفقه فالمحافشش و اعصالحا  علي ال ي
 بحأنه ما ينتج عن اعستثمار أي ما حصل عليه الدائن مدن صدافي الدر  ه   المادة القانونيش

ومددا اسدددتقاد  مدددن اسددتعمال المنقدددول يخصددا مدددن المبلدددغ  ،بعددد خصدددا مصددروفا  اعسدددتثمار
                                                           

 . 171ص،المره  السابق ،هماا محمد محمود زهران1
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سدد الدائن المرتون ما أنفقه في المحافشش علدى   اا  و المضمون بالرهن ولو قبل حلول أهله 
صالحه يهوز له الرهو  على الراهن ويستوفيه من الغلش .  المنقول وا 

ائدد وكدل مدا صدرفه الددائن المدرتون يسدتوفيه وك لح سداد ملحقا  الددين مدن مصدروفا  وفو 
وسداد أصل الدين ذ ا بقي مدن الغلدش  ديب فإنده يسددد أصدل ، المدينمن الغلش فيره  على 
بعدددد أن يسدددتوفي المدددرتون مدددن الغلدددش مدددا أنفقددده فدددي المحافشدددش علدددى  ،الددددين كلددده أو بعضددده
 1.ا صالحا المنقول المرهون وفي

فددإن الدددائن ع  ،علددى تحديددد أهددل لحلددول الدددين المضددمون بددالرهن اعتفدداقوفددي حالددش عدددا 
يهدددوز لددده أن يسدددتوفي حقددده ذع مدددن ثمدددار المنقدددول المرهدددون أي مدددا بقدددي بعدددد مصدددروفا  

وا  ا أراد المدددين الددراهن أن يتعهددل  ،ا مددن أصددل الدددينصددالصدديانش واعسددتغالل وا دارة يخ
المدادة  ما نص  عليدهوه ا  2،لمضمونالوفاب بدينه عليه أن يدف  ما بقي من أصل الدين ا

ق ا ج لا ا لددا يعددين الطرفددان اهددال لحلددول الدددن المضددمون فددال يهددوز للدددائن ان  مددن 957
يطالد  باسدتفاب حدق اع عددن طريدق اسدتنزاله مددن قيمدش الثمدار دون اخددالل بحدق المددين فددي 

 الوفاب بالدين في اي وق  اراد.ل
يددرى بعدد  الفقدده أن الدددائن المنقددول المرهددون،  صددفش المددرتون فددي اسددتثمارامددا فيمددا يتعلددق ب

المنقول المرهون حيازيا واستثمار  يعتبر نائبدا عدن الدراهن عن عقدد الدرهن  ذدارةالمرتون في 
ولكددن  البيددش  ،بحيتضددمن تددوكيال مددن الددراهن ذلددى المددرتون بددا دارة واعسددتغالل وقددب  الددر 

بمقتضددى سددلطش يخولوددا ذيددا  حقدده  الفقدده يددرى أن الدددائن يقددوا باعسددتثمار أصدديال عددن نفسدده
 3العيني .

 :رهون حيازياالتزام الدائن المرتهن برد المنقول الم-3
ليهدددد  علددددى الدددددائن ان يددددرد ال دددديب :  تددددنص التددددي ق ا جمددددن  959طبقددددا للمددددادة  

المرهون الى الراهن بعد استيفاب كامل حقه و ما يتصل بالحق من ملحقا  و مصداريف و 
                                                           

 . 819ص  ،المره  السابق ،السنووريأحمد عبد الرزاق 1
 .274ص،صبري السعدي / المره  السابقمحمد 2
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أن الددائن المدرتون يقدوا بدرد المنقدول المرهدون رهندا  المدادة القانونيدش، ه   بين  تعويضا .ل
لحق مددن ملحقددا  ومصددروفا  ه كددامال ومددا يتصددل بدداقددحيازيددا ذلددى الددراهن بعددد اسددتيفاب ح

 .وتعويضا 
ي بد ن قضدفالدائن المرتون ع يلتزا بالّرد ذع ذ ا استوفى حقه و لح عن مبدأ عددا التهزئدش ت

بقددي هددزب مددن الدددين المضددمون ولددو كددان يسدديرا ويلتددزا المددرتون بددرد  يبقددى الددرهن قائمددا مددا
فإ ا هلح أو تلدف كدان  ،المنقول المرهون وملحقاته بالحالش التي كان عليوا عند استالمه له

 1مسنوع عن  لح ما لا يثب  السب  األهنبي المسب  ب لح .
عرضددديش وتنتودددي الحيدددازة وعليددده فدددان حيدددازة الددددائن المدددرتون للمنقدددول المرهدددون هدددي حيدددازة 

ول لح كان الحدق العيندي الد ي يتولدد عدن عقدد  ،الرهن من أهله أن  ر  ال ي غبانتواب ال
فيبقددى  ،الددرهن هددو حقددا تبعيددا للحددق ال خصددي الدد ي ثبدد  للدددائن المددرتون فددي  مددش المدددين

وز ذع عرضددديا فيكدددون حدددوبمدددا أن الددددائن ع ي ،بالتدددالي هددد ا الدددرهن ببقددداب الددددين وينتودددي بددده
وتبدددرأ  مدددش  ،ا علدددى  دددرط الوفددداب بالددددين الددد ي علدددى  مدددش المددددينقفدددالتزامددده بدددالرد التزامدددا مو 

وهندداح  ،مددالا يتفددق علددى  يددر  لددح  ،الددراهن لددىين أمددا نفقددا  الددرد فاألصددل تكددون عالمددد
 مددش الددراهن اولددين قبلدده أو  ذبددرابحالتددان تددرد علددى مبدددأ التددزاا الدددائن المددرتون بددالرد بمهددرد 

 تين الحالتين استثناب من القواعد العامش في الرد.  تعتبر هابعد 

يكدددون الددددائن المدددرتون ملزمدددا بدددإخراج المنقدددول اعسدددتثناب اعول يتمثدددل فدددي التعهيدددل بدددالرد، ف
المرهدددون مدددن حيازتددده عنددددما يصددددر منددده سدددلوكا يندددتج مدددن ذثدددر  ذسدددابة اعسدددتعمال وا دارة 

 2للمنقول.
المحافشددش أو الصدديانش فيحددق للددراهن أن يطلدد  مددن أو كددان قددد ارتكدد  اهمدداع هسدديما فددي 

القاضدي أن ينتدز  منده المنقدول المرهدون ويعدين لدده حدارن أو يسدترد  قبدل أوانده أو يددف  مددا 
 .ق ا ج منالسالفش ال كر  958فورا طبقا للمادة ينعليه من الد

                                                           
 . 482ص،المره  السابق ،هماا محمد محمود زهران1
 . 89،90ص ،المره  السابق ،بن  انا ذبراهيا2
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ون وهندداح حدداع  أخددرى تعطددي للددراهن حددق اسددترداد المنقددول المرهددون قبددل أواندده عندددما يكدد
يقددا ت مينددا آخدر يددرا   أننقدص القيمدش ب ددرط  آوالتلددف  آوالمنقدول المرهدون موددددا بدالوالح 

 .ق ا جمن  210 القاضي كافيا وه ا ما أقرته القواعد العامش طبقا للمادة
لين مدن حدق الددائن اما اعستثناب الثاني يتمثل في الحالش التي يتراخى فيوا اعلتزاا بالرد، ف

 ق ا جمددددن 1 963أن المددددادة  ذ صدددداريف النافعددددش مددددن ثمددددار المنقددددول المددددرتون خصددددا الم
للمحافشش علدى المنقدول  أنفق حصر  حقوق الدائن في خصا المصاريف الضروريش التي 

وفددددي التعويضددددا  النا ددددئش عددددن األضددددرار وعيددددو  ال دددديب ومصدددداريف العقددددد الدددد ي ان دددد  
 تنفي  الرهن. افتضاهابمقتضا  الدين والمصاريف التي 

الحددبن  حقدده فدديأمددا المصدداريف النافعددش فددال سددبيل للدددائن فددي اسددترهاعوا ذع باسددتعمال  ثثثث
 .ق ا ج من 200طبقا لما تقرر  القواعد العامش حس  المادة 

المرهون عندما يتقاعن الدائن المرتون بالرد وفي هد   الحالدش يكدون  المنقولويسترد الراهن 
 خصيش تستمد من عقد الرهن  اته بحيت يهوز أن يرفعوا الدراهن  ذحداهماتان دعو للراهن 

ن كان  ير مالح  سنش . 15 ير أنوا تسقط بفوا  الميعاد وهو  ،وا 
أما الدعوى العينيش ذن كان الراهن مالكا ألن حيازة الدائن المرتون ما هدي ذع حيدازة  

تسددقط بالتقددادا مومددا عرضدديش بالنسددبش لحددق الملكيددش ويددرى بعدد  الفقدده أن هدد   الدددعوى ع 
الددعوى   وهد .2طال الزمن ا م  مراعاة قاعدة الحيدازة فدي المنقدول سدند الحدائز حسدن النيدش

 3االعينيش  هي دعوى اعسترداد المقررة لكل مالح.

 ثانيا: حقوق الدائن المرتهن 
حقوقدده المتقابلددش و بعددد مددا انتوينددا مددن بيددان التزامددا  الدددائن المددرتون ع بددد ان نبددين  

 تتمثل فيما يلي : 

                                                           
 المره  السابق.،75/58 األمر1
 . 91،92،93،94ص،المره  السابق ،بن  انا ذبراهيا2
 . 353ص  ،المره  السابق ،تنا و سمير عبد السيد3
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مددن ق ا  973عليده المدادة   مدا نصدللددائن المدرتون التنفيد  علدى المنقدول المرهدون و هد ا 
رتون ا ا لدا يسدتوف حقده ان يطلد  مدن القاضدي التدرخيص لده فدي بيد  مدج ليهوز للدائن ال

يطلددد  مدددن  ، و يهدددوز لددده ايضدددا انلمزاد العلندددي او بسدددعر  فدددي السدددوقال ددديب المرهدددون بدددا
بتمليكدده ال دديب وفدداب للدددين علددى ان يحسدد  عليدده بقيمتدده حسدد  تقدددير  يدد مرالقاضددي ان 

 الخبرابل.
الكفيل العيني حتى لو كدان فدي  المدين او للدائن المرتون التنفي  على المنقوع  التي رهنوا

التدزاا تداب  والتزاا الكفيدل العيندي هدو ،  أخرى مرهونش ضمانا لنفن الدينمال المدين منقوع
دي ذلددى ولدد لح يحددق لدده التمسددح بالدددفو  التددي يتمسددح بوددا المدددين والتددي مددن  دد نوا أن تددن 

 .انقضاب الدين كله أو بعضه
 القيود الواردة على حق المرتون في التنفي  على المنقول المرهون   

كدل اطال يعد بدقيد الم ر  الهزائري حريش الدائن المرتون في التنفي  على المنقول المرهون ف
عنددد حلددول أهددل  المنقددول تملددحالوفدداب او اعتفدداق  ا ددرط تملددح المنقددول المرهددون عنددد عددد

 دونكمددا يعددد بدداطال  بيدد  المنقددول المرهددون   ،المرهددون الدددين ولددا يددوف الددراهن ثمددن الدددين
والحكمش من بطالن ه ا البي  حتدى ع  ، -ويسمى عادة الطريق الممود  -هرابا ا  اتبا 

كددددون بدددداطال  ا ال ددددرط ويهدددديسددددتغل الدددددائن المددددرتون ضددددعف مركددددز الددددراهن فيفددددر  عليدددده 
 .لمخالفته للنشاا العاا
لتسدري علدى رهدن الحيدازة  التدي تدنص علدى : ق ا جمدن  960لمدادة وه  ما نصد  عليده ا

المتعلقددش  903، وأحكدداا المددادة المتعلقددش بمسددنوليش الددراهن  يددر المدددين  901احكدداا المددادة 
 ل. ذهرابا ب رط التملح عند عدا الوفاب و رط البي  دون 

وا  ا كان الراهن كفيال عينيا فال يهوز للدائن المرتون التنفي  على ماله ذع على مدارهن مدن 
ي بغيددر  لددح، أي ع يهددوز قضددمنقدوع  وع يمكندده الدددف  بتهريددد المدددين ذع ذ ا وهدد اتفدداق ي
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العيني أن يطال  الدائن المرتون بالتنفي  علدى أمدوال المددين أوع ا أي لدين لده حدق  للكفيل
 1الدف  بالتهريد  .

 نمدددن ق ا ج التدددي تدددنصل يكدددون بددداطال كدددل اتفددداق يهعدددل للددددائ 903وطبقدددا لدددنص المدددادة 
الحددق عنددد عدددا اسددتيفاب الدددين وقدد  حلددول اهلدده فددي ان يتملددح العقددار المرهددون فددي نشيددر 

التدي فرضدوا القدانون و لدو كدان  لإلهدرابا ان يبيعده دون مراعداة  كان أوفدي أياثمن معلوا 
انده يهدوز بعدد حلدول الددين او قسدط منده اعتفداق علدى  الرهن،  يدره ا اعتفاق قد ابر  بعد 

لديندهل، بيند  هد   المدادة القانونيدش بطدالن  الرهدون وفدابالعقدار ان يتنازل المدين لدائنده عدن 
بددددين الدددددائن المددددرتون  اعتفدددداقوعليدددده ذ ا تددددا المرهددددون دون اهددددرابا   ددددرط تملددددح المنقددددول 

الكفيل العيني على انه عند حلول أهدل الددين وعددا الوفداب بده  اوكان الراهن  سوابوالمدين 
ثمن هدو الددين المسدتحق فدإن هد ا بدالمرهدون  المنقدول الحدق فدي تملدح يكون للددائن المدرتون

عن موقدددف الدددراهن يكدددون ضدددعيفا ويسدددتطي   ،العددداا يكدددون بددداطال لمخالفتددده للنشددداا اعتفددداق
بعدد رهدن  اعتفداقولكدن هد ا ع يمند  أن يكدون  ،الدائن المرتون أن يفر  عليده هد ا ال درط

 الحيازة فيبرا اتفاق آخر .

لكدن ذ ا أثبد  الددائن  ،لمخالفته للنشاا العاا ولكن عقد الدرهن يبقدى صدحيحا اعتفاقويبطل 
المنقدول فدإن  اا عقدد الدرهن الحيدازي الدوارد علدىكان هو الداف   بر  اعتفاقالمرتون أن ه ا 

 . اعتفاقالرهن الحيازي يبطل ببطالن 
ألن وضدعيش الدراهن  ،يصح ذ ا أبرا بعد حلدول الددين أو بعدد حلدول قسدط منده اعتفاقولكن 

التددي تتسددا بالضددعف تكددون قددد انتفدد  بحلددول الدددين كلدده أو بعضدده وعليدده يهددوز بعددد حلددول 
الدددين كلدده أو بعضدده للددراهن كددان مدددينا أو كفدديال عينيددا أن يتفددق مدد  الدددائن المددرتون  أهددل

 .  المنقول المرهون في مقابل الدينعلى أن ينزل له عن 
عنددد عقددد الددرهن الحيددازي أو عقددد فددي اتفدداق  عحددق يكددون بدداطال فددي  اعتفدداقوسددواب كددان 

مدالا يكدن هد ا  ،ارد علدى المنقدولوال رط هدو الد ي يبطدل دون الدرهن الحيدازي الدو  ،الحالتين
                                                           

 .116ص،المره  السابق ،صبري السعديمحمد 1
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بعددد حلددول  اعتفدداقلكددن ذ ا عقددد  ،ال ددرط هددو الددداف  ذلددى التعاقددد فيبطددل ال ددرط والددرهن معددا
 1صحيح عنتفاب فكرة استغالل الراهن . اعتفاقالدين كله أو بعضه فإن 

لحقدده أن يطلدد  مددن القضدداب التددرخيص لدده ببيدد  المنقددول المرهددون  اسددتيفاب  ويهددوز للمددرتون 
ذهددرابا  البيدد  الهبددري تهنبددا  ذتبددا بددالمزاد العلنددي أو بسددعر  فددي البورصددش أو السددوق دون 

وكثددرة المصدداريف وللقاضددي أن يقدددر مصددلحش المددرتون فددي  لددح بمددا ع  ا هددرابا لطددول 
 2يضر الراهن .

المنقدول المرهدون عندد عددا الوفداب فدان الفقدرة اعولدى اما فيما يخص في بطالن  رط تملح 
اعتفدداق بددين الدددائن المددرتون و الددراهن  زع يهددو بيندد  اندده السددالفش الدد كر  903مددن المددادة 

سواب كان مدينا او كفيال عينيا على انه عند حلول اهل الدين و عدا الوفداب تملدح المنقدول 
2المرهون بثمن هو الدين المستحق فان ه ا اعتفاق يكون باطال لمخالفته للنشاا العاا.

 

الددائن المدرتون يحصدل علدى  فدإن أما فيما يخص المنقول المعنوي المتعلق بالدين المرهدون
فدال يكدون ثمدش دا  لبيعده مداداا أنده  ،المرهدون ديندا المنقدولحقه من الدين المرهون ذ ا كان 

كدان  ،فللدائن أن يقب  حقه بالرهن ك ن يكون كدل منومدا مبلغدا مدن النقدود ،أصبح مستحقا
المددددين أن يقدددب  مدددن  ،للددددائن المدددرتون ذ ا لدددا يسدددتوف حقددده مدددن الدددراهن عندددد حلدددول أهلددده

بالدين المرهون بقدر ما يكون مستحقا له قبل الراهن فإن بقي  يب كان للراهن أن يقبضده 
فإن لا يكونا من هنن واحد فللدائن المرتون أن يطل  بي  الدين المرهون وفداب لدينده علدى 
أن يحسد  عليده بقيمتدده بحسد  تقددير الخبيددر  ولكدن الم ددر  لدا يتعدر  لحالددش ذ ا مدا كددان 

المضمون بدالرهن قبدل حلدول أهدل الددين المرهدون فوندا نطبدق أحكداا فيمدا يتعلدق  أهل الدين
فددددال يكددددون ذع عنددددد حلددددول الدددددين  ،بحددددق يقددددب  مددددن الدددددين المرهددددون مددددا يكددددون مسددددتحقاته

 3المرهون ذ  ع يمكن هبر المدين بو ا الدين على الوفاب قبل حلول األهل .

                                                           
 . 740،741ص  ،المره  السابق ،السنوورياحمد  عبد الرزاق 1
 . 309المره  السابق، ص ، ابو السعود رمضان 2
 .243ص  ،المره  السابق ،سعد براهيانبيإل3
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 وارد على المنقول بالنسبة للغير المطلب الثاني : آثار الرهن الحيازي ال
يقصددد بددالغير فددي هدد   الحالددش كددل  ددخص لدده حددق يضددار بوهددود الددرهن بمددا يخولدده  

 ،كدل الددائنين العداديين ،حيت يعتبر من الغير ،للمرتون من حق الحبن وحق التقدا والتتب 
 فالدائن العادي هو كل  خص له حق عيني أصدلي علدى المنقدول المرهدون كمدا ذ ا انتقلد 

 1ملكيش المنقول المرهون ذلى مالح آخر فإن ه ا الملح اآلخر يعتبر  يرا .
وع ينفدد  الحددق العينددي فددي الددرهن فددي مواهوددش الغيددر ذع بانتقددال حيددازة المنقددول المرهددون مددن 
الددراهن ذلددى المددرتون أو ذلددى أهنبددي يعيندده المتعاقدددان وانتقددال الحيددازة يتحقددق بتنفيدد  الددراهن 

مدا نصد  عليده  وهد ا، والمرتونهو من آثار الرهن في العالقش بين الراهن التزامه بالتسليا و 
مددن ق ا ج التدي تددنص لي ددترط لنفدا  رهددن المنقدول فددي حددق الغيدر الددى هاندد   969المدادة 

انتقال الحيازة الى الدائن ان يدون العقد فدي ورقدش ثابتدش التدارير يبدين فيودا المبلدغ المضدمون 
 الثاب  مرتبش الدائن المرتونبالرهن و العين المرهونش بيانا كافيا يحدد ه ا 

لسدريان الددرهن الحيدازي الدوارد علدى المنقددول  عامدشال دروط لا ولفدي الفددر  اع تنداولنوعليده  
الدرهن الحيدازي الدوارد علدى  ألثدارخاصدش ال دروط لل الفر  الثداني نخصصده و بالنسبش للغير

 2.المنقول بالنسبش للغير
 الشروط العامة لسريان الرهن الحيازي الوارد على المنقول بالنسبة للغير الول:الفرع 

ذ ا ما انعقد الرهن الحيازي الوارد على المنقدول صدحيحا وتدوافر   دروط نفدا   فدي مواهودش 
الحق في حبن المنقول المرهون ذلى حين اسدتيفاب  كان للمرتون أن يبا ر قبل الغير الغير

فددي  فددي المرتبددشعلددى الدددائنين العدداديين والدددائنين التدداليين لدده الحددق فددي التقدددا و  كامددل حقدده
الحدق فدي تتبد  المنقدول المرهدون فدي أي يدد  ، كد لحثمدن المنقدول المرهدون مناقتضاب حقه 

 ن المددددرتون فدددديئالدددددا حددددق ولودددد ا فقددددد تناولنددددا اوع الحددددق فددددي حددددبن المنقددددول وثانيددددا، يكددددون
 .لحقه في التتب اعفضليش و التقدا وثالثا استعمال الدائن 

                                                           
  482،496ص،المره  السابق ،هماا محمد محمود زهران1
 .353سمير عبد السيد تنا و، المره  السابق، ص  2
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 الحق  ي حبس المنقول المرهون اوال:
ويتمسددح  ،يحددق للدددائن المددرتون أن يقددوا بحددبن المنقددول المرهددون حيازيددا فددي مواهوددش الغيددر

به في وهه النان كافش فلو با  المدين المنقول المرهون ذلى  خص ثالت بالر ا من بقائه 
ا المرهدددون قبدددل فدددي حيدددازة الددددائن المدددرتون فوددد ا األخيدددر لددده حدددبن المرهدددون ويدددرف  تسدددلي

 1.استيفاب كامل دينه
عقددددد يلتددددزا بموهبدددده لالددددرهن الحيددددازي  تددددنص: التددددي مددددن ق ا ج 948وقددددد نصدددد  المددددادة 

 ددخص، ضددمانا لدددين معلددق عليدده او علددى  يددر  ان يسددلا الددى للدددائن او الددى اهنبددي يعيندده 
الددى ان يسددتوفي الدددين،  بالمتعاقددان  دديئا يرتدد  عليدده الدددائن حقددا عينيدا يخولدده حددبن ال ددي

وان يتقدا على الدائنين العاديين والتاليين له في المرتبش في ان يتقاضى حقده مدن ثمدن هد ا 
 كون ل.في اي يد ي بال ي

مدددن ق ا ج التدددي تدددنص علدددى : ل يخدددول الدددرهن الددددائن المدددرتون  962وطبقدددا لدددنص المدددادة 
مدن حقدوق تدا المرهون على الندان كافدش ، دون اعخدالل بمدا للغيدر  ال يبالحق في حبن 

وا ا خرج ال يب من يد الدائن دون علمده كدان لده الحدق فدي اسدترداد حفضوا وفقا للقانون، 
وحس  رأي الفقه فإن الدرهن  الحيدازي الدوارد علدى  لحيازته من الغير وفقا ألحكاا الحيازة  

المنقددددول ينقضددددي ذ ا بيعدددد  العددددين المرهونددددش بددددالمزاد العلنددددي بيعددددا هبريددددا وبانقضدددداب الددددرهن 
ن األول أن يمندد  العددين للراسددي عليدده المددزاد علددى أن ويلتددزا الدددائن المددرتو ،ينقضددي الحددبن

أمددا ذ ا كددان الدد ي بددا  العددين فددي المددزاد هددو ،يسددتوفي حقدده مددن الددثمن قبددل المددرتون الثاني
  اعحتهدددداجفدددإن المدددرتون الثددداني ذ ا كدددان رهنددده حيازيدددا ع يسدددتطي   ،الددددائن المدددرتون األول

ثددا يسددتوفي حقدده مددن الددثمن بعددد بحددق الحددبن ويهدد  أن يسددلا العددين للراسددي عليدده المددزاد 
وللدددددائن المددددرتون ذ ا لددددا يسددددتوف الدددددين أن يسددددترد المنقددددول المرهددددون مددددن  ،المددددرتون األول

الراهن ذ ا عاد ذليه أو يسترد  من الغير ذ ا خرج من يد   صبا دون ذرادته أو خلسش بغيدر 
 .                                                     رهددونعلمدده دون ا خددالل بمددا يكددون الغيددر قددد كسدد  مددن حقددوق عينيددش علددى المنقددول الم

                                                           
 .163ص،2004،ا سكندريش ،المنسسش الهامعيش للدراسش والن ر والتوزي  ،أبحات في الت مينا  العينيش ،أسعد ديا 1
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والحق في الحبن مقرر للدائن المرتون ال ي له حق حبن العين المرهونش عن النان كافدش 
ويكددون لدده حددق  ،راهن حتددى يسددتوفي حقدده مددن مصددروفا  وتعويضددا الددراهن و يددر الددمددن 

ي يحددبن قددد يكددون منقددول مددادي أو والمنقددول الدد  ،الحددبن طالمددا أن الدددين لددا يددند بتمامدده
وبمددا أن الحددبن يثبدد  للدددائن المددرتون مددن وقدد  أن ينتقددل المنقددول المرهددون  ،منقددول معنددوي

فإن التنفي  ع يثبد  للددائن المدرتون ذع عندد  ،ذلى حيازته ويبقى حتى يندي له الدين بكامله
الحددبن وفددي  ولدده أن يسددتعمل الحددق فددي ،حلددول أهددل الدددين ويبقددى ذلددى أن ينقضددي الدددين

التنفيددد  مدددن وقددد  حلدددول الددددين وعندددد حلددددول الددددين فالددددائن المدددرتون لددده ذمدددا حدددبن العددددين 
المرهونددش ويسددتوفي حقدده كددامال مددن  لتوددا ذلددى أن ينقضددي الدددين وعنددد  لددح ينقضددي الددرهن 

مدددا يعيدددد الددددائن المدددرتون العدددين ذلدددى صددداحبوا أو  ،وينتودددي حدددق الحدددبن ،بانقضددداب الددددين وا 
فيعيدد الددائن المدرتون  ،في  عند حلول الدين فيستوفي دينه وينقضدي الدرهنيعهل الدائن بالتن

العددين ذلددى صدداحبوا ويسددتطي  الدددائن المددرتون أن يسددتعمل الحددق فددي الحددبن ضددد الددراهن 
نفسه ال ي تعاقد معه سواب كان الراهن هو المدين نفسه أو كان كفيال عينيا مدا لدا يسدتوف 

ون مملوكددا لغيددر الددراهن فددإن الدددائن المددرتون يسددتعمل وا  ا كددان المنقددول المرهدد ،حقدده كددامال
كما يستعمل الحق في الحبن ضد الغير ومثال  لدح  ،حقه في الحبن ضد المالح الحقيقي

أن يسدددتعمل الددددائن المدددرتون حدددق الحدددبن ضدددد الم دددتري للمنقدددول المرهدددون ذ ا كدددان تدددارير 
 1الرهن الثاب  أسبق من تارير البي  .

ني الحددبن فددي مددواهوتوا وهددا، م ددتري المنقددول المرهددون،دائوهندداح ا ددخاص يحددتج بحددق 
 .المرتونين التالين في المرتبش الراهن، الدائنين العاديين و

   التقدمو  ال ضلية: حق الدائن المرتهن  ي  ثانيا
فدددإن الدددرهن الحيدددازي يضدددمن  ،ق ا ج السدددالفش الددد كر مدددن 948طبقدددا لدددنص المدددادة  

، أي يتقددا 2في اقتضداب حقده مدن ثمدن المنقدول المرهدون  التقدا و للدائن المرتون األفضليش
                                                           

 . 844،845،846ص  ،المره  السابق ،السنوورياحمد  عبد الرزاق 1
 .292ص ،المره  السابق ،صبري السعديمحمد 2
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 ،وعلدى هميد  الددائنين التداليين لده فدي المرتبدش ،الدائن المرتون على همي  الدائنين العداديين
 1.ويت خر عن الدائنين المتقدمين عليه في المرتبش 

ا فدددي ثبدددو  وعليددده األفضدددليش فيمدددا بدددين المدددرتونين حيدددازة تكدددون لمدددن كدددان مدددنوا رهنددده سدددابق
وا  ا اهتمدد  علددى المنقددول مددرتون حيددازي وصدداح   ،تاريخدده ب ددرط أن يكددون حددائزا للمنقددول

مددا لددا يفلددح صدداح  حددق امتيدداز فددي  اعمتيددازكاندد  األفضددليش لصدداح  حددق  ،حددق امتيدداز
التمسح باألثر المسقط طبقدا لقاعددة ل الحيدازة فدي المنقدول بحسدن نيدش سدند الحدائز ل لتهند  

فددي مواهوتدده علددى أسددان هولدده وقدد  اكتسددابه لحقدده ونفددا   بمددا كددان يثقددل  اعمتيددازسددريان 
 2المنقول من حقوق .

وز المنقددددول لصددددالح عدددددة دائنددددين حددددوفددددي حالددددش تددددوافر الحيددددازة ل ددددخص أهنبددددي االعدددددل  ي
 ،فددإن األسددبقيش تثبدد  ألول دائددن مددرتون حدداز ال ددخص األهنبددي المنقددول لصددالحه ،مددرتونين

 التارير.ورقش مكتوبش ثابتش  ب رط أن يكون حقه مدونا في

 ،فددإن الغيددر يكددون مسددنوع عددن التعددوي  ،وا  ا هلددح المنقددول المرهددون بفعددل الغيددر 
وا  ا كدان المنقدول  ،ويحل التعوي  حلدوع عينيدا محدل المنقدول المرهدون ويكدون مرهوندا مثلده

محدل واحتدرق حدل محلده مبلدغ التد مين حلدوع عينيدا  ،المرهون منمنا عليه ضدد الحريدق مدثال
 3المنقول المرهون وأصبح مرهونا مثله .

علدددى الحقدددوق التدددي يسدددتوفيوا الددددائن بالتقددددا والتدددي يضدددمنوا  ،وبينددد  المدددادة السدددالفش الددد كر
نمدا يضددمن أيضدا وفددي نفدن المرتبددش ملحقدا  الدددين  الدرهن لددين فقدط ضددمان أصدل الحددق وا 

 : كاآلتيوهي 
 المصروفا  الضروريش التي أنفق  للمحافشش على المنقول المرهون . *
 التعويضا  عن األضرار النا ئش عن عيو  المنقول . *

                                                           
 . 848ص ،المره  السابق ،أحمد عبد الرزاق السنووري1
  501ص،المره  السابق ،هماا محمد محمود زهران2
 .164 ،المره  السابق ،أسعد ديا 3
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 مصروفا  التي اقتضاها تنفي  الرهن الحيازي . *
   .اعقتضابمصروفا  العقد ال ي أن   الدين ومصروفا  عقد الرهن الحيازي وقيد  عند  *

الم ددر  لددا يدددخل مددن المصددروفا  التددي أنفقدد  علددى المنقددول فيمددا حشتدده أن مال يمكددنومددا 
يضددددمنه الددددرهن ذع المصددددروفا  الضددددروريش وعلددددى  لددددح ع يضددددمن الددددرهن مددددا أنفددددق مددددن 

 طبقدا للمدادة  1،لكن يستطي  الدائن المرتون أن يستعمل الحق في الحبن ،مصروفا  نافعش
مدن يدد حدائز   ببخروج ال ديينقضي الحق بالحبن والتي تنص على : ل  ق ا جمن  202

ا ا خدرج مدن يدد  بغيدر علمده او بدالر ا مدن معارضدته  باو محرز  .  ير انه لحدابن ال دي
، ان يطلدد  اسددترداد  ، ا ا هددو قدداا بودد ا  الطلدد  خددالل ثالثددين يومددا مددن الوقدد  الدد ي علددا 

 من يد  ما لا تنقضي سنش من وق  خروههل.  بفيه بخروج ال ي
تددددي يضددددمنوا هددددي مصددددروفا  الحفددددش والصدددديانش والتعويضددددا  ومددددن المصددددروفا  أيضددددا ال

المسددتحقش عددن األضددرار النا ددئش عددن عيددو  المنقددول كمددا لددو كددان المرهددون حيوانددا مريضددا 
مددد  بددداقي الحيواندددا  فانتقلددد  العددددوى  هيخطدددر الدددراهن المدددرتون بمرضددده ووضدددع ولدددا ،مدددثال
فود ا التعدوي   ،ضدرر منوبالتالي يستحق المرتون تعويضا عما أصابه بسب   لح  ،ذليوا

كمددا ي ددمل األفضددليش مصددروفا   ،يكددون مضددمونا فددي الددرهن فددي نفددن مرتبددش أصددل الدددين
العقددد الدد ي أن دد  الدددين ومصددروفا  عقددد الددرهن الحيددازي الددوارد علددى المنقددول ومصدداريف 
عددالن الدددين ذلددى المدددين ومصدداريف  ا هددرابا  كإعطدداب عقددد رهددن المنقددول تاريخيددا ثابتددا وا 

 2لمنقول المرهون .نقل حيازة ا
 : استعمال الدائن المرتهن حق التتبع : اثالث

ق ا ج مددن 948أ ددار  المددادة آخر ذ ا انتقلدد  ملكيددش المنقددول المرهددون ذلددى  ددخص  
التددددي عرفدددد  الددددرهن الحيددددازي بدددد ن الدددددائن المددددرتون أن يتقدددددا عددددن الدددددائنين السددددالفش الدددد كر 

العاديين والدائنين التاليين له في المرتبش في أن يتقاضى حقه من ثمن هد ا المنقدول فدي أي 

                                                           
 . 248ص ،المره  السابق ،سعد براهيانبيإل1
 . 293ص،المره  السابق ،السعدي صبريمحمد 2
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، ال ي يخّول للدائن المرتون تتب  المنقدول المرهدون وهدو فدي 1يد يكون وه ا هو حق التتب  
والتتبدد  يكددون معنددوي أي تتبدد  للملكيددش ولددين تتبعددا ماديددا مدد  أن يددد مددن انتقلدد  ذليدده ملكيتدده 

 الحيازة في يد  .
وهدد ا النفددا  ع يكددون ذع بحيددازة المددرتون  ،وي ددترط أن يكددون حقدده نافدد ا فددي مواهوددش الغيددر

وا  ا فقدد  ،للمنقول المرهون واستمرار تلح الحيازة وك لح تددوين العقدد فدي ورقدش ثابتدش التدارير
فإندده ع يسددتطي   ،المددرتون حيددازة المنقددول المرهددون وانتقلدد  الحيددازة ذلددى  ددخص حسددن النيددش

أن يحدددتج بحقددده فدددي التتبددد  ذ  لدددا يعدددد حقددده نافددد ا فدددي مواهودددش الغيدددر لفقدددد  الحيدددازة والحدددائز 
 2الهديد له أن يتمسح بقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز.

 لنفاذ رهن المنقول  ي حق الغير  : الشروط الخاصةثانيالفرع ال
كدان  سدوابذن القاعدة العامش تقضدي أن يكدون التنفيد  علدى المنقدول المرهدون حيازيدا  

وحقدوق  اعختدرا بدرابا   ت دمل المنقدوع  المعنويدشحيدت  ،منقوع  ماديش ومنقوع  معنويش
والحلددددددي  البضددددددائ  والمفرو ددددددا أمددددددا المنقددددددوع  الماديددددددش فت ددددددمل  ،المددددددنلفين .......الددددددر

 ،الصددناعيش والزراعيددش والموا ددي و يددر  لددح مددن المنقددوع  الماديددش والمنتهددا والمهددوهرا  
 3المرتون.وه   المنقوع  يتا رهنوا ونقل حيازتوا ذلى الدائن 

ذع  ،ش وا داريدش الهزائدريفالتنفي  على المنقول المرهون يكون وفقا لقدانون ا هدرابا  المدنيد
 أن الم ر  الهزائري خرج على ه ا األصل فيما يتعلق برهن المنقول .

ي ددترط لنفددا  رهددن المنقددول فددي حددق الغيددر الدد كر،  ج السددالفشق ا مددن  969وطبقددا للمددادة 
الحيددازة ذلددى الدددائن المددرتون وأن يددتا تدددوين العقددد فددي ورقددش ثابتددش التددارير مدد  تبيددان  انتقددال

 4المبلغ المضمون والمنقول المرهون ويحدد ه ا التارير الثاب  مرتبش الدائن المرتون.

                                                           
 . 850ص ،المره  السابق ،السنووري  حمدعبد الرزاق1
 . 295ص،نفسه المره  ا ،صبري السعديمحمد2
 . 216،217ص،المره  السابق ،تنا وسمير عبد السيد 3
 المره  السابق. ،75/58اعمر 4
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 على رهن المنقول :سريان آثار حيازة المنقوالت المادية  ثثث والأ
تسددري علددى رهددن المنقددول ، اعحكدداا المتعلقددش ل: ق ا ج التددي تددنص مددن 970طبقددا للمددادة 

التي تترتد  علدى حيدازة المنقدوع  الماديدش والسدندا  لحاملودا . وبوهده خداص يكدون  باألثار
بكدون للمددرتون حسددن النيدش ان يتمسددح بحقدده فدي الددرهن ولددو كدان الددراهن ع يمللددح التصددرف 

لكدل حدائز حسدن النيدش ان بتمسدح بدالحق  في ال يب المرهون ، كمدا يهدوز مدن هودش اخدرى
 .لكان  للح عحقا لتارير الرهن المرهون ولو بال يال ي كسبه على 

فدإن حيدازة المنقدول بحسدن نيدش تعددل كثيدرا فدي أحكداا الدرهن ويشودر  لدح بندو  خداص  ومنده
 أمرين:في 
فيترتدد  لدده  ،أن الدددائن قددد يددرتون المنقددول مددن  يددر المالددح وهددو حسددن النيددش اعول فدداألمر ددددد

 الحيازة.بل بمقتضى  ،ع بمقتضى العقد ،حق الرهن

أن المنقول المرهون حيازة قد يترت  عليه حق عيني آخر لحائز حسدن النيدش الثاني:واألمر ددد
 المرتون.فيقدا ه ا الحق على حق 

وينخدد  علددى المددادة السددالفش الدد كر أن الددرهن الحيددازي فددي المنقددول قددد تتعددار  أحكامدده مدد  
فدي النقداط هد ا ويتضدح  ،1أحكاا قاعدة قانونيش أخرى وهي الحيازة في المنقدول سدند الملكيدش

 : التاليش
وانتقلد  الحيدازة ذلدى هد ا  ،ذ ا تصرف الراهن في المنقول بالبي  ذلدى م دتر حسدن النيدش ثث 1

فإندده يتملددح  ،وهددو ع يعلددا وع يسددتطي  أن يعلددا بدد ن المنقددول مثقددل بددرهن حيددازي ،الم ددتري
وه ا ع يعني عدا نفا  الرهن بل وانقضدائه أيضدا وتملدح  ،المنقول المرهون خاليا من الرهن

الم تري المنقول المادي المرهون وعدا نفدا  الدرهن فدي حقده أساسده القدانوني قاعددة الحيدازة 
 في المنقول سند الملكيش .

 ،ذ ا كان الراهن ع يملح المنقول المرهدون وع يملدح التصدرف ورهنده باعتبدار  مالكدا لده ثثث 2
السددن أو للحهددر عليدده  فر فددي الددراهن األهليددش الالزمددش لددرهن المنقددول لصددغر فدديأو لددا تتددوا

                                                           
 . 893،894ص  ،المره  السابق ،السنوورياحمد  عبد الرزاق1
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واعتقدددد أن الدددراهن مالدددح  ،وا  ا كدددان المرهدددون لددده حسدددن النيدددش ،لدددغ سدددن الر ددددوادعدددى أنددده ب
فددإن حددق الددرهن يترتدد  مدد   لددح بددالر ا  ،للمنقددول المرهددون أو أندده مالددح  يددر محهددور عليدده

بدددل بقاعددددة الحيدددازة فدددي  ،هدددو يترتددد  ع بعقدددد الدددرهنمدددن أن الدددراهن ع يسدددتطي  أن يرتبددده و 
 1المنقول سند الملكيش وألن المرهون له حسن النيش فملح الرهن .

طلب الدائن المرتهن أو الراهن الترخيص له ببيع المنقول المرهون الممدد بثالهالك  ثثانيا
 :أو التلف وانتقال الرهن من المنقول إلى ثمنه

مودددا بدالوالح او التلدف  بتنص على :ل ا ا كدان ال دي التي ج ق امن  971طبقا للمادة 
او نقددص القيمددش بحددت يخ ددى ان يصددبح  يددر كدداف لضددمان حددق الدددائن ولددا يطلدد  الددراهن 
رد  اليددده مقابددددل  دددديب اخددددر يقدددددا بدلدددده ، هدددداز للدددددائن او للددددراهن ان يطلدددد  مددددن القاضددددي 

يفصل القاضي في امر ايددا  الترخيص له في بيعه بالمزاد العلني او بسعر  في السوق . و 
 .لالدى الدثمن بالثمن عندد التدرخيص فدي البيد  وينتقدل حدق الددائن فدي هد   الحالدش مدن ال دي

وقبل ،بين  أنه قد تكون هناح حاهش ماسش ذلى بي  المنقول المرهدون قبدل حلدول أهدل الددين
و بددد ن يكون المنقدددول المرهدددون مودددددا بدددالوالح أو التلدددف أويكدددون  لدددح كددد ن ،انقضددداب الدددرهن

تنقص قيمته نقصا كبيرا بحيت يصبح بعد نقدص قيمتده  يدر كداف لضدمان الددين كمدا كدان 
والراهن يسدتطي  فدي هد   الحالدش أن يطلد  رد المنقدول علدى أن يقددا بددع  ،يضمنه من قبل
فلددا يفعددل عنددد  لددح ع يهددوز تددرح المنقددول المرهددون معرضددا للوددالح أو  ،مندده ت مينددا آخددر

قبددل أن يحدددل  ،وقدددد يولددح أو يتلدددف أو تددنقص قيمتددده نقصددا كبيدددرا ،شالتلددف أو الدددنقص القيمدد
لودد ا أعطددى القددانون للدددائن المددرتون والددراهن أي يطلدد  أي منومددا التددرخيص لدده فددي  ،الدددين

 بي  المنقول قبل حلول أهل الدين ذما بالمزاد العلني أو بسعر  في السوق ذن كان سلعش .
بعدددد التحقدددق مدددن الخطدددر الددد ي  ،الوهددده وا  ا رخدددص القاضدددي فدددي بيددد  المنقدددول علدددى هددد ا

نشرالقاضدي عندد التدرخيص فدي بيد  المنقدول أيدن يدود   ،يتعر  لده المنقدول مدن عددا بيعده
ومتدى بيد   ،ثمنه حتى يحدل أهدل الددين فيتقاضدى الددائن المدرتون الددين الد ي لده مدن الدثمن
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ثددا يتحددول حددل الددثمن حلددوع عينيددا محددل المنقددول ومددن  ،المنقددول المرهددون وتحددول ذلددى ثمددن
 1الرهن من المنقول ذلى ثمنه .

 رابحة:بيع المنقول قبل حلول أجل الدين إذا عرضت صفقة  ثث ثالثا
ا ا عرضد  يهدوز للدراهن لعلدى : ق ا ج التدي تدنصن م 972وه ا ما نص  عليه المادة 

المرهددون وكددان البيدد  صددفقش رابحددش ، ان يطلدد  مددن القاضددي التددرخيص  بفرصددش لبيدد  ال ددي
 عنددددد،و لددددو كددددان  للددددح قبددددل حلددددول اهددددل الدددددين ، ويحدددددد القاضددددي  بفددددي بيدددد  هدددد ا ال ددددي

 ، وقدددد هدداب فدددي مدد كرة الم دددرو لالتددرخيص  ددروط البيددد  و يفصددل فدددي امددر ايددددا  الددثمن ل
ول الدددين وهدد ا هددائز ذ ا التمويددي بخصددوص هدد ا الددنص فددي بيدد  المنقددول أن يبددا  قبددل حلدد

يهدوز  وعليده ،تحقق نف  من بي  المنقول ب ن وهد  فرصش مالئمش فيرخص القاضي بالبي 
ألن الفرصدش يخ دى  ،بي  المنقول ولو قبل حلول أهل الدين وه ا لهل  المنفعدش للمتعاقددين

 أن تضي  ك ن يشور م تر للمنقول المرهون بثمن عال ويكدون  لدح قبدل حلدول أهدل الددين
وأعطى القانون للراهن وحد  الحق في طل  الترخيص من القاضي في بي  المنقول وينتفد  
من ه   الفرصش ويراعي فدي  لدح تحديدد  درط البيد  ليهعلده مهزيدا ومحققدا للفرصدش الطيبدش 
وكدد لح الفصددل فددي أمددر ذيدددا  الددثمن وخاصددش أن البيدد  قبددل حلددول أهددل الدددين المضددمون 

د الددددددائن المدددددرتون أو فدددددي الخزيندددددش العامدددددش أو فدددددي أحدددددد فقدددددد يددددد مر ذيداعددددده عنددددد ،بدددددالرهن
ومن المعروف أنه عندد قدب  ثمدن المبيد  فإنده يحدل محدل رهدن المنقدول حلدوع  ،المصاريف

   2رهن المنقول ذلى ثمنه .أي يتحول  ،عينيا
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طلب الدائن المرتهن عند حلثول أجثل الثدين التثرخيص  ثي بيثع المنقثول أو المثر  ثث رابعا
 بتمليكه إياه بحسب تقدير الخبراء :

علدى أن يتملدح الددائن المدرتون رهندا  اعتفاقوع يعتبر ه ا الحكا مخالفا لقاعدة البطالن أو 
ن اب الرهن أمدا عندد فالبطالن يكون وق  ذ ،حيازيا المنقول المرهون عند عدا الوفاب بالدين

 1صحيح . اعتفاقحلول األهل ف
ويهدددوز للددددائن المدددرتون أن يطلددد  مدددن القاضدددي التدددرخيص لددده فدددي بيددد  المنقدددول المرهدددون 

 ،فإ ا أ ن له في  لح باعه بالمزاد العلني وتقاضي الدين ال ي له من الدثمن ،بالمزاد العلني
ويهوز للدائن المرتون ثانيدا أن يطلد  مدن القاضدي التدرخيص لده فدي بيد  المنقدول المرهدون 

ن كدان المنقدول المرهدون سدلعش  ،بل بيعا وديا بسعر المنقول في السوق ،ع بالمزاد العلني وا 
تقاضددي الدددائن المددرتون الدددين الدد ي لدده مددن  ،ورخددص  القاضددي فددي البيدد  ،أو أوراقددا ماليددش

 ورد الباقي ذلى الراهن. ،هالثمن ال ي قبض
وهدد ا مددا نصدد  عليدده المددادة  ،2وحسددا  ثمددن المنقددول يقدددر مددن طددرف الخبددراب وقدد  البيدد 

 .السالفش ال كرق ا ج من  973
 وت التسثليفبيثالخاصثة بثالرهن الحيثازي و  الحكثامثثثثثث وجثوب عثدم التعثارع مثع  خامسا

 . وأحوال خاصة  ي رهن المنقول
ا ا  شق ا ج التي تنص علدى : ل تسدري اعحكداا السدابقمن  974طبقا لنص المادة  

لا تتعار  م  احكاا القوانين التهاريش و اعحكاا بالمن ئا  المدرخص لودا بالتسدليف علدى 
 بيندد  حيددت ،الددرهن واحكدداا القددوانين و اللددوائح المتعلقددش بدد حوال خاصددش فددي رهددن المنقددول ل

لمتقدمدش فدي رهدن المنقدول يهد  عددا العمدل بودا ذ ا تعارضد  مد  أن األحكداا ا ه   المادة 
أحكددداا الدددرهن التهددداري أو مددد  أحكددداا بيدددو  التسدددليف المدددرخص لودددا فدددي الدددرهن واألحكددداا 
مددا أحكدداا خاصددش  المتعلقددش بدد حوال خاصددش فددي رهددن المنقددول وهدد   هددي ذمددا قددوانين تهاريددش وا 
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  األحكددداا الدددواردة فدددي القدددانون بدددرهن المنقدددول فيهددد  العمدددل بوددد   األخيدددرة ذ ا تعارضددد  مددد
 1المدني .

 المبحا الثاني : انقضاء الرهن الحيازي الوارد على المنقول 
أصدددلي يضدددمن الوفددداب بددده  ددد نه فدددي  لدددح  ددد ن  التدددزاايسدددتلزا رهدددن المنقدددول وهدددود  

المضدمون  اعلتدزاافال يقوا هد ا الدرهن ذّع بقيداا  ،الحيازي الوارد على العقار الت مين والرهن
الدرهن بصدفش  ضديينق المضدمون اعلتدزاافدإ ا انقضدى  ،فيتبعه في مصير  وهدودا وعددما ،به

 تبعيش.
فيهعل الرهن ينقضي بالر ا من بقاب الدين المضمون وه ا مدا يددعي  اعستقالليشأما صفش 
 صفش أصليش .برهن الحيازي الوارد على المنقول بانقضاب ال

لحيدددازي ول تحددددثنا فيددده عدددن انقضددداب الدددرهن االمطلددد  األ قسدددمنا مبحثندددا ذلدددى مطلبدددين  وقدددد
انقضدداب الددرهن الحيددازي الددوارد  تناولنددا فيددهثدداني المطل  الو يددشتبعالددوارد علددى المنقددول بصددفش 
 على المنقول بصفش أصليش .

 المطلب الول : انقضاء الرهن الحيازي الوارد على المنقول بصفة تبعية 
ذ  انقضدى الددين المضدمون  ،تبعيشبصفشينقضي الرهن الحيازي الوارد على المنقول  
 ،بقائدهببقىوييدزول بزوالده  ،فينقضدي الدرهن تبعدا عنقضداب الددين .فدالرهن تداب  للددين ،بدالرهن

بعدد ألنده  يوقدد ينقضد ،ألنده لدا يوهدد صدحيحا ،وقد يزول الددين المضدمون بدالرهن الحيدازي
 2من أسبا  انقضاب الدين . سب بأن وهد صحيحا انقضى 

ويبطددل معدده  ،فيبطددل العقددد ،فددي عقددد باطددلهدد ا الدددين  أندده يوهددد  ،زوال الدددينومددن أسددبا  
ومددن أسددبا  زوال  ،تبعيددشويبطددل معومددا الددرهن الحيددازي الددوارد علددى المنقددول بصددفش  ،الدددين
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العقددد  بطددالمصددلحش فددي ذصدداح  ال ي عقددد قابددل لإلبطددال فيختددارالدددين أيضددا أّندده يوهددد فدد
ك لح قد ين   الدين في عقدد معلدق معوما الرهن الحيازي،الدين ويبطل ويبطل معه  ،ذبطاله

 كدد لح  الددرهن و فيددزول الدددين ،وبددزوال العقددد بدد ثر رهعددي ،علددى  ددرط فاسددر فيتحقددق ال ددرط
 1.ب ثر رهعي

الوفددداب  ،بالوفددداب ،الدددرهن تبعيدددا وفقدددا للقواعدددد العامدددش ييقضدددوفدددي القدددانون المددددني الهزائدددري 
الددددين فوددد ا طبقدددا للنصدددوص  ذسدددقاطوبدددا براب أو  ،وباتخدددا  ال مدددش والتهديدوالمقاصدددش،بمقابل

وسدددددوف نتنددددداول ، ق ا ج مدددددن  258،284،286،290،965،961،306،308 القانونيدددددش
ورة أعدددال  فددي فددرعين الفددر  اعول يتعلدددق بانقضدداب الددرهن الحيدددازي المدد ك اعنقضددابسددبا  أ

الحيددازي الددرهن  فيدده انقضدداب  الددوارد علددى المنقددول بالوفدداب امددا الفددر  الثدداني فسددوف نتندداول
 الوارد على المنقول دون وفاب 

 الفرع االول : انقضاء الرهن الحيازي الوارد على المنقول بالو اء
فالمدددين  ،فددي انقضدداب الدددين مددن هاندد  المدددين يعددد الوفدداب بالدددين المضددمون هددو األصددل

وفددي القددانون  ،اعسددتحقاقهددل أن يبددادر بالوفدداب بحددق الدددائن المددرتون بحلددول أعليدده  يهدد 
المددددني الهزائدددري يعتبدددر الوفددداب بالددددين المضدددمون هدددو ا طدددار العدددادي عنقضددداب الحقدددوق 

 ا  الماليش .اعلتزامو 
المضددمون متددى تددوفر  والددرهن الحيددازي الددوارد علددى المنقددول ينقضددي تبعددا عنقضدداب الدددين 

مددددن الددددق ا ج والتددددي تددددنص علددددى أن يكددددون  284ذلددددى  258فددددي المددددواد  بينددددشال ددددروط الم
وع يصدح الوفداب مدن مدال  ،للتصدرف فيده يكون أهالال ي وفى به وأن  لل يبالموفي مالح 
وع  ،وفي هدد   الحالددش يحددل الغيددر محددل الدددائن فددي الدددين الدد ي وفددا  عندده،رضددا الغيدر بغيددر 

الدرهن أيضدا وأهدا  درط أن يكدون الوفدداب  ينقضدي الدرهن ذع ذ ا اتفدق علدى عددا الحلدول فددي
ع بقدي الدرهن لضدمان البداقي عمدال بقاعددة  ،مدن الددين المضدمون  ديببقىبحيت ع يكليا  وا 

                                                           
 .93ص،مره  سابق ،اعالوة هوا 1
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وكددل هددزب مددن  ،فكددل هددزب مددن المرهددون ضددامن لكددل الدددين ،عدددا تهزئددش الددرهن فددي القددانون
 1الدين مضمون بالعين المرهونش كلوا .

ومنه فانقضاب الدين المضمون بالوفاب يندي حتما ذلى انقضداب الدرهن الحيدازي الدوارد علدى 
 المنقول وحاع  الوفاب بالدين متعددة ن كر منوا 

 أوال : الو اء بمقابل :
الدائن فدي مقابدل ديدن علدى مدال آخدر مدن  يدر هدنن  بمقابل حصوليقصد بالوفاب  

حصددل علددى الدددين يفالدددائن فددي هدد   الصددورة ع  ،الدددين المضددمون وقدد  حلددول أهددل الوفدداب
 2المضمون ولكنه يحصل على مال آخر يساوي الدين المضمون ويعادله في قيمته.

والوفددداب بمقابدددل يقضدددي الددددين األصدددلي بالتهديدددد ثدددا يقضدددي الددددين الهديدددد الددد ي حدددل محدددل 
 3األصلي.الدين 
 التجديدثانيا:

ن اب دين هديد يحل محله ،ديد أمر مرك هالت التهديد يكدون بعدد و ،4فوو قضاب دين قديا وا 
ن داب ديدن هديدد يحدل محدل الددين القدديا واعتبدار   اتفاق الدائن والمددين علدى تهديدد الددين وا 

وهد ا الطريدق يترتد  عليده انقضداب  ،يدر المحدل أو أحدد طرفدي المديونيدشغويتا ذما بت ،قضاب
حالل  5الدين الهديد محله. الدين القديا بكل توابعه وا 

الهديدد فدي نفدن  اعلتدزااعلدى انتقدال الدرهن ذلدى  اعتفداقوي ترط في همي  األحوال أن يدتا 
علددددى انتقددددال الددددرهن  اعتفدددداقعلددددى التهديددددد وكدددد لح يكددددون  اعتفدددداقالوقدددد  الدددد ي يددددتا فيدددده 

 6صريحا.

                                                           
 . 94ص،نفسه  المره ،اعالوة هوا1
 94، نفن ص المره  السابق،اعالوة هوا2
 . 865ص ،مره  سابق ،يالسنوور عبد الرزاق احمد 3
 .300ص ،مره  سابق، وتناسمير عبد السيد 4
 .623ص ،المره  نفسه ،عبد الرزاق احمد 5
 . 95ص ،نفسه المره  ،اعالوة هوا6
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علددى نقددل  اعتفدداقاألصددلي فددإن اعلتزامذ ا كددان هندداح ت مينددا  عينيددش قدددموا المدددين لكفالددش 
أمدا ذ ا كدان التهديدد  ،الهديدد فدي الحددود التدي ع تلحدق ضدررا للغيدر لاللتدزااه   الت مينا  

الت ميندددا  العينيدددش دون  اسدددتبقابهددداز للددددائن والمددددين الهديدددد أن يتفقدددا علدددى  ،غيددر المددددينبت
 1الحاهش ذلى رضاب المدين القديا .

يتهددددد ذ ا قطددد  رصددديد  اعلتدددزاالقطددد  الحسدددا  الهددداري فدددإن  اعلتدددزااأمدددا فدددي حالدددش تهديدددد 
فإن هد ا التد مين يبقدى مدا لدا  ،أما ذ ا كان مكفوع بت مين خاص ،ذقرار الحسا  الهاري وتا 
 2يتفق على  ير  لح .

 ثالثا:المقاصة
فتلددح يسددتخلص مددن انقضدداب  ،فإمددا أنوددا أداة وفدداب ،المقاصددش أداة وفدداب وأداة ضددمان 

تشوددر عندددما  ،وأمددا أن المقاصددش أداة ضددمان ،دينددي متقددابلين تددوافر  فيومددا  ددروط معينددش
ذ  يسددتوفي حقّدده متقدددما علددى هميدد   ،يسددتوفى الدددائن حقدده مددن الدددين الدد ي فددي  متدده لمديندده

 3حيت يكون من   ن المقاصش تقديا ت مين للدائن . ،دائني المدين
 :و روط المقاصش هي 

 الوق .أن يكون المدين دائن لدائنه في نفن  -
 مثليا  متحدة في النو  والهودة .أن يكون موضو  الدينين نقودا أو  -
 4. بومااألداب صالحا للمطالبش  اكان الدينين خاليان من النزا  ومستحقذ ا  -

بالمقاصدددش حدددق مقدددرر لكدددل  ي مصدددلحش مدددن الطدددرفين والقاضدددي ع يهدددوز لددده أن  والتمسدددح
فيهددوز  ،فوددي ليسدد  مددن النشدداا العدداا ،يقضددي بوددا مددن تلقدداب نفسدده حتددى ولددو علددا بوقوعوددا
 5ضمنيا.لمن تقرر  لمصلحش أن يتنازل عنوا صراحش أو 

                                                           
 . 299ص ،المره  السابق ، وتناسمير عبد السيد  1
 . 626ص،المره  السابق ،ووريسنال عبد الرزاق احمد 2
 نفن الصفحش .  ،المره  نفسه،ووريسنالعبد الرزاق احمد 3
 . 298ص ،المره  نفسه، وتناسمير عبد السيد 4
 . 98ص،نفن المره  السابق ،ا عالوة هوا5
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 اتحاد الذمة رابعا:
 ددخص واحددد وهددو ذمددا  ددخص  يقصددد باّتحدداد ال مددش اهتمددا  صددفتي الدددائن والمدددين فددي  

ما  خص المدين ،الدائن فينقضي هد ا الحدق أو  ،بحيت يصبح ع هدوى من بقاب الحق ،وا 
 1الدين  ألنه ع يعقل ب ن يقوا بالوفاب لنفسه ذ ا تا اتحاد ال مش في  خص المدين .

حيددت يددرت المدددين الدددائن ويددرت  ،واتحداد ال مددش يتحقددق أكثددر مددا يتحقددق عددن طريدق الميددرات
فتكدون التركدش  ،كما يمكن أن يرت الددائن المددين ،فتتحد ال مش في الدين ،المدين حق الدين

 الوارت.هي المدينش للدائن والدائن هو 
فتبقى التركش منفصدلش  ،الديون ع تورت وعتركش ذع بعد سداد الدين ،أما في الفقه ا سالمي

ثا يرت الددائن مدا تبقدى مدن التركدش بعدد سدداد  ،دينوا لو ا الدائن عن مال الدائن حتى تسدد
 2الديون.

أو كددان نصدديبه مددن التركددش ،ففددي حالددش وفدداة الدددائن وكددان المدددين هددو الددوارت الوحيددد للتركددش 
هددو حددق الدددائن فددي  متدده ألندده فددي هدد   الصددورة تهتمدد  صددفش الدددائن والمدددين فددي  ددخص 

حالددش انقضدداب الحدق باتخددا  ال مددش حالدش وفدداة المدددين واحدد وهددو المددين نفددن ال دديب تتحقدق 
 3بالدين المضمون وكان الدائن هو الوارت الوحيد له .

بر  اتحداد ال مدش تواعاتاعلتزامدو من الق ا ج حالش انقضاب الحقوق  965وقد تناول  المادة 

ينقضددي أيضددا حددق الددرهن  لحيددت نصدد  علددى مددا يلددي : اعنقضددابسددب  مددن أسددبا  هدد ا 
ب حددد األسددبا  اآلتيددش :ددد ذ ا اهتمدد  حدددق الددرهن الحيددازي مدد  حددق الملكيددش فددي يدددد الحيددازي 

.أمددا ذ ا زال السددب  الدد ي أدى ذلددى اتحدداد ال مددش بدد ثر رهعددي اعتبددر اتحدداد  ل ددخص واحددد
   4ال مش لا يكن ويعود الدين ذلى الشوور والنفا  بعد أن كان موقوفا من ناحيش المطالبش .

 
                                                           

 . 99ص،نفن المره  السابق ،اعالوة هوا1
 . 629ص،مره  سابق  ،ووريسنأحمد عبد الرزاق ال2
 . 99ص،المره  نفسه نفن  ،اعالوة هوا3
  630ص،المره  نفسه ،ووريسنال احمد عبد الرزاق 4
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 الفرع الثاني : انقضاء الرهن الحيازي الوارد على المنقول دون و اء 
 يدر  ،تقوا على أسدان الوفداب أو مدا يقابلده ا اعلتزامو الحقوق  عنقضابذن القاعدة العامش 

قددول الددرهن الحيددازي علددى المن يالحددق بغيددر الوفدداب وبالتددالي ينقضدد يقددد ينقضدد أندده اسددتثناب
 استحالش التنفي  . ،رابب: ا  ماهتين تبعا له بصور 

 اإلبراء  أوال:
يقصدد بدا براب ندزول الدددائن المدرتون عدن حقدده قبدل المددين الددراهن دون مقابدل فودو تصددرف 

دون  اعلتددزااولودد ا يعددد ا بددراب سددب  عنقضدداب  المبددر تبرعددي مددن هاندد  واحددد وهددو الدددائن 
الوفدددداب بدددده وتنقضددددي معدددده هميدددد  الت مينددددا  الضددددامنش للدددددين كالكفالددددش ال خصدددديش والتدددد مين 

 1األصلي فإ ا سقط األصل سقط التاب  تبعا لسقوط األصل . لاللتزاا
 أهموا:وحتى يكون ا براب وسيلش عنقضاب الدين بالرهن عبد من توافر  روط 

 .  برضائوواختيار أن يصدر ا براب من المرتون  -
 التبر .أن يكون المرتون وق  ا براب أهال ل لح باعتبار  عمل من أعمال  -
 له.لكن يبطل ا براب برف  المدين  ،ي ترط قبول المدين  - 

الدرهن لضدمان  وابقديذن ترت  على ا براب انقضاب الدين المضمون ولا يبق منده  ديئا  -
 2الباقي من الدين .

دون وفداب فدي المدادة  اعلتزاا ا براب كوسيلش من وسائل انقضابوقد تناول الم ر  الهزائري 

 ،ذ ا بدددرأ الدددائن مديندده اختياريدددا اعلتددزااينقضددي  لمددن الددق ا ج حيددت تدددنص علددى :  305

  .لالمدينولكن يصبح باطال ذ ا رفضو ،ويتا ا براب متى وصل ذلى علا المدين
 
 

                                                           
 ،مكتبش الثقافش للن ر والتوزي  ،د ط ،2ج ،أحكاا اعلتزاا ،النشريش العامش لاللتزاما  في القانون المدني ،من ر الفضل 1

 .291ص،1998عمان 
 . 101 ص،نفن المره  السابق ،اعالوة هوا2
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 ثانيا : استحالة التنفيذ 
طبقدا  اعلتزااذن استحالش تنفي  المدين علتزاا ينصرف معنا  ذلى هالح ال يب محل  

ب حددد مددن الددق ا ج التددي تددنص علددى : ل ينقضددي حددق الددرهن الحيددازي  965لددنص المددادة 
 1ل او انقضى الحق المرهون  ذ ا هلح ال يب: األسبا  التاليش 

د للمددين يداستحالش تره  لسب  أهنبدي عواستحالش التنفي  التي تقضي الدين يه  أن تكون 
ومددن ثددا  يددنول ذلددى  ،الدددين يراهعددش ذلددى خطدد  المدددين لددا ينقضدد اعسددتحالشفددإ ا كاندد   ،فيدده

 اعلتددزااهديددد حددل محددل  التددزااوع يعتبددر التعددوي   ،تعددوي  فددي  ّمددش المدددين هددراب خطدد  
ن،األصلي  .2األصلي بعينه اعلتزااتحول محله من التنفي  العيني ذلى التعوي  ويبقى  ماوا 

معه الدرهن الد ي  وينقضي اعلتزاابسب  أهنبي انقضاب اعلتزاا  تنفي  استحالشويترت  على 
 :توفر ال روط التاليش بكان يكفله و لح 

 طبيعيش.تره  لسب  أهنبي اقوة قاهرة   كوارت  اعستحالشذ ا كانت -
 .اعلتزااأن يندي السب  األهنبي ذلى الوالح الكلي لل يب محل  -

 المطلب الثاني : انقضاء الرهن الحيازي الوارد على المنقول بصفة أصلية 
يكدددون  اعنقضدددابينقضدددي الدددرهن الحيدددازي الدددوارد علدددى المنقدددول بصدددفش أصدددليش وهددد ا  

ويرهدد   لددح  ،والدد ي يبقددى قائمددا فددي  مددش المدددين ،بصددفش مسددتقلش عددن الدددين المضددمون بدده
بوددا  يضددينق ،ثالثددش أسددبا ألسددبا  تتعلددق بددالرهن  اتدده وقددد نددص الم ددر  الهزائددري علددى 

ذ ا  ،مددن ق ا ج وهددي 965فددي المددادة  أصددليشالددرهن الحيددازي الددوارد علددى المنقددول بصددفش 
اهتمددد  حدددق الدددرهن الحيدددازي مددد  حدددق الملكيدددش فدددي يدددد   اذ،تندددازل الددددائن عدددن حقددده بإرادتددده 

وسدنتناول  ،وكد لح بالتنفيد   الهبدري ،المدال المرهدون أو حدق الدرهنوا  ا هلح  ، خص واحد
 نقضدداباعفش أصددليش حيدت قسددمنا أسدبا  هدد ا فدي هدد ا المطلد  انقضدداب الدرهن الحيددازي بصد

 ذلى أربعش فرو  .

                                                           
 المره .نفن  ،58- 75األمر 1
 .633ص،مره  سابق ،يالسنوور عبد الرزاق أحمد  2
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 تنازل الدائن المرتهن عن حق الرهن  الول:الفرع 
المضدددمون ويهددد  أن يهدددوز للددددائن المدددرتون أن يندددزل عدددن الدددرهن  اتددده دون الددددين  

ا بدراب مدن الددين  لدح ألن الندزول عدن   أهليدشوهدي  ،تتوافر في الدائن أهليش هد ا التصدرف
وعلدى  ،اسدتيفائه ذمكدانالرهن ولو أنه ع ينثر علدى وهدود الددين ذع أنده قدد يدندي ذلدى عددا 

مددن فددي حكمدده فيكددون النددزول بدداطال بطددالن  أوا كددان الدددائن المددرتون صددبيا مميددزا لددح فددإ 
 .1ضارة ضررا محضامن التصرفا  ال يكون مطلق ألن ا براب في ه   الحالش

ويعتبر نزوع ضدمنيا عدن الدرهن أن يتفداو   ،والنزول عن الحق قد يكون صريحا أوضمنيا
عن  ،عدددن  دددروط الصدددلح  مددد  المددددين شسدددالتفليون مددد  هماعدددش الددددائنين فدددي الددددائن المدددرت

المفددددرو  أن الدددددائن المددددرتون يحددددتج بحقدددده علددددى هماعددددش الدددددائنين وع يدددددخل معوددددا فددددي 
 2التصفيش .

وعلدددى  لدددح فدددإن كدددان الددددائن  ،وندددزول الددددائن المدددرتون عدددن حقددده يهددد  أن ع يضدددر بدددالغير
المتنازل قد رهن الدين المضمون فإن ه ا الرهن يرد على الددين بكدل مقوماتده ومنودا الدرهن 

فدال يسدري هد ا الندزول فدي حدق الددائن الد ي  ،ي الرهن الد ي تدا الندزول عندهال ي يضمنه أ
 3ارتون الدين المضمون ذع ذ ا أقر .

 اتحاد الذمة  الثاني: الفرع
في القانون المدني الهزائري يعتبر اتحاد ال مش طريق عنقضاب الرهن بصدفش أصدليش  

متدى اهتمد  حدق الملكيدش وحدق الدرهن فدي يدد  دخص  ،م  بقاب الدين المضدمون علدى حالده
من الق ا ج بقولوا :ل ينقضي أيضا الرهن الحيازي  965واحد وه ا ما نص  عليه المادة 

 ألحد األسبا  التاليش :
 كيش في يد  خص واحد ......للهتم  حق الرهن الحيازي م  حق المددددددد ذ ا ا

                                                           
 .250ص ،مره  سابق ،سعد ذبراهيانبيل  1
 . 302 ،ص،نفن المره  ،ا وتنسمير عبد السيد 2
 . 250ص،المره  نفسه،سعد براهيانبيإل3
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يدددد المدددرتون حيدددازة ذ ا ا دددترى هددد ا المدددرتون وقدددد يهتمددد  هددد ان الحقدددان الملكيدددش والدددرهن فدددي 
سوا فتتحد ال مش وينقضي حدق نفالكا لحق الرهن الحيازي وللعين فيصبح م ،العين المرهونش

 1الرهن الحيازي .
كما يكون اتحاد ال مش في حالش ما ذ ا ورت المدرتون ال ديب المرهدون علدى أن اتحداد ال مدش 

بددالرهن أو يهدد  أن ع يضددر بحددق الغيددر فددإ ا كددان الدددائن المددرتون قدددرهن حقدده المضددمون 
ثددا ا دترى الغيدر العددين المرهوندش فدإن  لددح ع يمند  الددائن المددرتون الثداني مددن  ،حولده للغيدر

ك ن فسر العقد الد ي ا دترى  ،زال اتحاد ال مش كان لزواله أثر رهعي  اا  و ،من الرهن ا فادة
 2بقي الرهن كما كان قبل اتحاد ال مش . ،به المرتون العين

 انقضاء الرهن الحيازي الوارد على المنقول بهالك المرهون المنقول الفرع الثالا :
وهد ا طبيعددي  ،المرهددونال ديب ينقضدي الدرهن الحيددازي الدوارد علدى المنقددول بودالح   

وال يب المرهون قدد يولدح  ،بزوال محله نفيزول الره ،ألن ال يب المرهون لا يعد له وهود
 3أو بسب  أهنبي . ،أو بخط  المرتون ،بخط  الراهن

ل يدنق  أيضدا :من الق ا ج والتي تنص على مدا يلدي  3ف  965ا لنص المادة قوه ا طب
 انقضى الحق المرهون ل.حق الرهن الحيازي ذ ا هلح ال يب أو 

مددن أحددد كقددوة قدداهرة يددزول الددرهن كمددا ذ ا  خطدد ذ ا هلددح ال دديب المرهددون هالكددا تامددا بغيددر 
كددان هدد ا  ،وا  ا هلددح المنقددول المرهددون بخطدد  الددراهن،فاحترقدد كددان ال دديب المرهددون سدديارة 

وينتقددل الددرهن  ،مسددنوع عددن الوددالح ودفدد  تعويضددا عندده يحددل محددل ال دديب المرهددون الوالددح
ح مدددددن ال ددددديب المرهدددددون ذلدددددى وينتقدددددل الدددددرهن بددددد ل ،بددددد لح مدددددن ال ددددديب المرهدددددون الوالدددددح

كدان هد ا مسدنوع عدن الودالح كد لح  ،وا  ا هلدح المنقدول المرهدون بخطد  المدرتون،4التعدوي 
ويحدددل التعدددوي  محدددل ال ددديب المرهدددون وينتقدددل ذليددده الدددرهن أمدددا ذ ا كدددان السدددب  هدددو القدددوة 

                                                           
 .109ص ،مره  سابق ،ا عالوة هوا1
 . 633،ص،مره  سابق ،يالسنوور عبد الرزاق أحمد 2
 . 251ص ،مره  سابق ،سعد ذبراهيانبيل  3
 . 507ص،مره  سابق ،هماا محمد محمود زهران 4
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ويدزول الدرهن بزوالده وعلدى  ،لا يكن أحد مسنوع عن التعدوي  ،القدر والقاهرة أو القضاب 
 1الرهن . يه ا الوهه ينقض

فدالرهن  ،أما في حالش الودالح الهزئدي للمرهدون ،ويزول الرهن ذ ا هلح ال يب المرهون كليا
 ،ل الهزب اآلخدر ضدامنا لكدل الددين و لدح تطبيقدا  لقاعددة عددا تهزئدش الدرهنشنقضي ويع ي
 ،تد مين كداف للددين بغيدر أهدل بتقدديات يمكن للدائن المدرتون أن يطالد  المددين الدراهن يح

 2ويبقى ه ا الخيار للمدين الراهن .
زل المنتفد  ذ ا ند اأمد ،المنتفد بانقضداب مدتده أو بمدو   يأما فيما يتعلق بحق اعنتفا  ينقض

ز للمنتفدد  أن يضددر التنددازل بحقددوق المددرتون ألندده ع يهددو ل هدد ا خددعددن حددق اعنتفددا  فددال ي
 3بإرادته المنفردة بحق المرتون ال ي قرر  هو له 

 ري بي الوارد على المنقول بالبيع الجالفرع الرابع : انقضاء الرهن الحياز 
 4األصدددل أن الدددرهن الحيدددازي الددد ي يكدددون محلددده منقدددوع أو ديندددا ع ينقضدددي بدددالبي  الهبدددري 

دة الحيددازة فددي بسددب  المددرتون بقاعدددتين همددا الحددبن المخددول لدده بموهدد  حددق الددرهن وقاعدد
 5.زالمنقول من الحائ

والتددي  مدن ق ا ج  936ار فدي المددادة عقددللوقدد تطددرق الم در  الهزائددري ذلدى البيدد  الهبدري 
بدددالمزاد العلندددي سدددواب كدددان  لدددح فدددي تدددنص علدددى : ل ا ا بيددد  العقدددار المرهدددون بلعدددا هبريدددا 

مواهوددش مالددح العقددار او الحددائز او الحددارن الدد ي سددلا اليدده العقددار عددد التخليددش فددان حقددوق 
الددثمن الدد ي رسددا بدده المددزاد او بدفعدده الددى الدددائنين  بإيدددا الددراهن علددى هدد ا العقددار تنقضددي 

مددا لددا يددنص فددي بددا  بينالمقيدددين الدد ين تسددمح مددرتبتوا باسددتيفاب حقددوقوا مددن هدد ا الددثمن ل. 
 ما ذ ا كان البي  الهبري ينوي الرهن .عالرهن الحيازي 

                                                           
 . 878ص،مره  سابق ،وورينعبد الرزاق أحمد الس1
 .242ص،مره  سابق ،محمد وحيد الدين سوار الحقوق العينيش األصليش 2
  507ص،مره  سابق ،هماا محمد محمود زهران3
 .113ص ،مره  سابق ،اعالوة هوا4
 .173ص ،مره  سابق ،ابراهيا بن  انا 5
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 رهن المنقول في ثالت حاع  . د  قد خرج على األصل السابق في صد ير أن الم ر 
بيددد  المنقدددول المرهدددون بغيدددر المدددزاد العلندددي ويكدددون هددد ا البيددد  فدددي حالدددش ذ ا كدددان المنقدددول -

لح فدددي حالدددش مدددا ذ ا عرضددد  فرصدددش مالئمدددش لبيددد  المرهدددون مودددددا بالتعييددد  أو التلدددف كددد 
 1القاضي للمرتون بتملح المرهون مقابل دين .  نالمرهون أو ذ ا أالمنقول 

 أاويكددون تملددح المنقددول المرهددون عنددد عدددا الوفدداب فددي رهددن المنقددوع  سددواب كاندد  ماديددش 
ذ  يهدوز أن يتملدح المدرتون المنقدول المرهدون ر دا  ،ألن رهن المنقول ينفرد بحكا خاص،ع

 ،حيت يحدت  لح تح  ذ راف رئين دائرة التنفي  ذ ا كان السدند تنفيد يا ،عدا رضا الراهن
 2أو تح  ذ راف القاضي ذ ا لا يكن بيد الدائن سند تنفي ي .

قبددل يمكددن أن يبددا  المنقددول المرهددون حيددت بيدد  المنقددول المرهددون قبددل حلددول أهددل الدددين -
للقاعددة فدي حالدش شودور عيد  فدي المنقدول أو حالدش وهدود فرصدش  استثنابأهل الدين  حلول

مالئمددش بيدد  المنقددول تحقيددق لمصددلحش الددراهن فددي الحصددول علددى أنسدد  األثمددان وفددي  يددر 
 هاتين الحالتين ع يهوز بي  المنقول قبل حلول أهل الدين .

رئين التنفيدددد  أن بعدددد  لددددمددددا شوددددر  ويكون هدددد ا البيدددد  ذ ابيدددد  المنقددددول المرهددددون بعضددددا -
يحصر البيد  فيمدا يغطدي  ذنفعندئ  يهوز له  ،األموال المرهونش يكفي لوفاب الدين وملحقاته

 3ه ا الوفاب حتى ع يضار المدين يبي  ما تبقى من ماله .

 

 

 

 

                                                           
 .239ص،المره  السابق ،الواضح في  رح القانون المدني ،محمد وحيد الدين سوار 1
 .240ص ،محمد وحيد سوار الدين المره  نفسه 2
 .241،242ص ،مره  سابق  ،محمد وحيد سوار الدين 3
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 ةثثثثخالص

بمقتضدا   عقدد يلتدزاهو كمدا سدبق وأن تكملندا الوارد علدى المنقدول  زي ان الرهن الحيذ 
هدو عقدد  ،تبعدي هدو حدق الدرهن وهدو علدى خدالف الدرهن الرسدميالراهن بترتي  حق عيندي 

 ،ملددزا لهددانبين حيددت يلتددزا كددل مددن طرفيدده الددراهن والمددرتون بالتزامددا  فددي مواهوددش اآلخددر
فالمدين ملزا بإعطاب الرهن وتسليا المنقول المرهون وضمان سالمش الدرهن ونفدا   وضدمان 

تون بحفددددش المنقددددول المرهددددون يلتددددزا الدددددائن المدددر  ،منهودددش أخددددرىو تلفدددده هدددالح المنقددددول أو 
دارتددده بعنايدددش وكددد ا اسدددتثمار  تهوصددديان ومدددن حدددق الددددائن المدددرتون التنفيددد  علدددى منقدددوع   ،وا 

كمدا يمكدن للمددين الدراهن اسدترها  المنقدول  ،الراهن وحصوله على حقه من الدين المرهدون
ش اخددرى يمتددد اثددر الددرهن الحيددازي الددوارد علددى هندداح حالدد  لددح إلىضددف،عنددد انقضدداب الدددين 

 .المنقول فيوا بالنسبش للغير

 األصدلأما بالنسبش عنقضاب الدرهن الحيدازي الدوارد علدى المنقدول فودو ع يخدرج عدن  
فينقضددددي ذمددددا بطريقددددش أصددددليش دون انقضدددداب الدددددين  ،كمددددا فددددي الت مينددددا  العينيددددش األخددددرى

 م  انقضاب الدين األصلي . تبعيشالمضمون و أما بطريقش 
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 ة ــــــــخاتم

خننننرا تنا ننننوع  لمهنننننهع الننننند  ال انننن ل  الننننهانت لمنننن  المع ننننها  نننن  ال نننن عه  المننننتع  منننن   
الب نث لن  الكاةانة  أهاالمطنه نة  ن   اإلشك لاةلتة عو ئج قت وجابع  لم   إل الجلائن  وهصمع  

الةع لنة  ن  ننم    اآللان تلان  من  أالو  عظم به  المشننع الجلائنن  ندن  المع نها  ا لان  بمن  اعن  
النتا   ن  اجمن  خه ن  من  خننهج المع نها لن   بندتاءالتاه  مم  وجعنا المنتا  ممنلم  هأتاءال  هق 

 بننن ق  لوننن  ومانننل  لننن هعظننننا لمطباعنننة الخ صنننة بهننن ا النننند  هاق البانننف ه  نننتا  الممكانننة لماننن  طناننن
خنرا المننهات الونن  خصصنه   نن  ال نن عه   دن ا الننند  منن المشنننع  عظننم األخنن العاعاننة  هالودماعن ت

 . 989الم تة  إل  969المتع  الجلائن  م  الم تة 
   ام : ع كن م  إلاه هم  العو ئج اله مة الو  وهصمع  

المشننع الجلائنن  لنم اعطن  وعناةن  خ صن   أ اونح لعن   األهام  خرا تنا وع  لمةصا - 
عمنن لننند  المع ننها  ا لانن    أعننهاعمنن  الننق.م.ج لكننا  948جنن ء بوعناننح مه ننت  نن  المنن تة  ها 

 الند  ال ا ل  م  مع ها هل  ن 
المشنننع اشننونط  إ  إالل نت الننند  ال انن ل  الننهانت لمنن  المع ننها منن  الع ننهت النننن ئاة  إ - 

لعة   ند  المع ها وتها  ل نت النند   ن  هنقنة ة بونة الون نا  اكنه  المبمنن المننمه  بن لند  
 دهعة مباع   با ع  ك  ا هالعا  المن 

وننتها  ل ننت الننند   نن  هنقننة ة بوننة الونن نا  اشننونط المشنننع كنن ل  لعةنن   الننند   إلنن  إننن  ة- 
 ا ال ا لة لمتائ  المنوه  ال ا ل  الهانت لم  المع ها     ق الغان اعو  

وخصنا  المع نها المندنه   ن  ل نت  مبنتأال ظع  ةغنة ق عهعاة ونكه  المشنع  امن  اخن  -
ممنن   نوح مجنن ا لوعننتت  المبنتأالنند  ال انن ل  النهانت لمنن  المع ننها ا  اعن  لننم انع  لمنن  دنن ا 

 لعكس ا نأ معهم م  ه  المبتأننهنة وةعاا  نأ  معهم م   الشد  د ا الة ه ء    أناء



 ة ــــــــــــخاتم

 

 

95 

المشنننع لننم اوطنننق  إ  إ لننتم وجلئننة الننند   مبننتأعةننس الةغنننة ونكهنن  المشنننع  امنن  اخنن  -
صننا ة  المبنتأ   النند  ال ان ل  النهانت لمن  المع نها باعمن  عن  لمن  دن ا  المبتأد ا  إل 

 ج م م  الق 898  م  خرا الم تة    الند  الن م
امولم الناد  وج   المنوه  بو مام المع ها المنده  ال  المنوه ، هنم    نرمو  هعةن     -

 .ان  ة ال  نم   در  المع ها هومة   هاء ك   الهر  ب بب  اه ب بب اجعب  
ب لنغم م  اعو  ا ال ا لة    النند  ال ان ل  النهانت لمن  المع نها اال ا  لمنناد  ال نق  ن  -

ممكاو  لممع ها ه ا لو  ل  ، ب لم  با ال اجنهل لممننوه  وممن  المع نها المنند  ال  المننوه  
 .  ئل لنن  ، لكس الناد  ال   اعوبن ال  ئل ال  عهع  لممع ها المنده  

ه  الم   ظننة لمنن  المع ننها المندننه  النن    نن   ا لونن  كمنن  اعنن  ممننلم منن  الولامنن ت المنننو -
بصننا عو  هاتانونن  ها ننوةم ن  ها ا منن  ا ننوه     نن  منن  الننتا  جننب لمانن  نت المع ننها المندننه  

 .همم   و  بعةس ال  لة الو  ك    اه  
شننخ  لنن   ننق اننن ن امنن  ب لع ننبة ألةننن الننند  ال انن ل  ب لع ننبة لمغاننن  نن لغان دننه كننا  -

هت النند  ال ان ل  لمن  المع نها، لهن ا خنها المشننع لمنتائ  المننوه  ا  ا نبس المع نها بهج
المندننه   ا لانن   نن  مهاجهننة الغاننن ه ا  او ننتم لمنن  الننتائعا  العنن تاا  هالننتائعا  الونن لاا  لنن  
      المنوبة ب ق اال نماة، ها  اووبف المع ها المنده     أ  ات اكه  ها وه       مع

امننن  اع نننن ء النننند  ال اننن ل  النننهانت لمننن  المع نننها  هنننه ال اخومنننح لننن  بننن ق  الودماعننن ت  -
العاعانة األخنن  اع نن  بصنةة وبعانة ب ع نن ء النتا  المننمه  كمن  اع نن  بصنةة اصنماة 

  ته  اع ن ء التا  

الودماعانننة مةمنن  مةنننا بنن ق  االعظمننة ،هاخاننن  نن   عظنن م النننند  ال انن ل  الننهانت لمننن  المع ننها 
الم  هئ الو  ومعب تهنًا  ن  ال نت من    لماون  لن ا عنجنه من  المشننع م   ال اخمه ن  االخ

الجلائننننن  النننن تة العطننننن  نننن  مهنننننهع الننننند  ال انننن ل  لممع ننننها ، هم  هلننننة  ننننت الةغنننننات 
  هالع  ئ  ب لوب ن اع  م  اله  ئا االئوم عاة المهمة .  



 ة ــــــــــــخاتم

 

 

96 

 ات ــــــــــــــاقتراح

ع   بتهنع  همن  خنرا تنا نوع  لمهننهع النند  ال ان ل  النهانت لمن  المع نها ع وننح  -
لمند  ال ان ل  لممع نها كمن   عنا  ن  النند  ا  ا هم المشنع الجلائن  بهنف وعناةً  

 الن م  
لمنن  المشنننع ، نن  مهنننهع ادماننة اطننناح ل ننت الننند  ال انن ل  الننهانت لمنن  المع ننها  -

   االدماة الهاجب وها ند     اطناح الع تا وتنا  د   الةغنة ه الع  لم
المشنننع عنن  قنن عهع   ع ونننح ا  انننف ،  امنن  اخنن  ممكاننة الننناد  لممع ننها المندننه  -

كننند  مع ننها الغاننن  ، الت الونن  اكننه   اهنن  الننناد  غاننن م لنن  لممع ننهاخنن   ب ل نن
اه لمننن  االقنننا ا  ا معننن  الننن  العصنننه  الخ صنننة بننن لند  هندننن  مع نننها الم نننو با  

  الن م  .
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 قائمة المراجع

المراجع باللغة العربية  أوال:  

الكتب  -أ  

الملكٌة والحقوق  قشوقً محمد عبد الرحمن، الحقوق العٌنٌة األصلٌة، ح احمد -1

  2004)د .ب .ن(، المتفرعة عنه

الكفالة الرهن الرسمي حق ،التأمينات الشخصية والعينية  ،احمد عبد السيد تناغو -2
توزيع منشاة المعارف اإلسكندرية  ،(ط د )،االختصاص الرهن الحيازي حقوق االمتياز

6996 ،مصر  
التامين العقاري الرهن العقاري رهن المنقول حقوق ،التأمينات العينية  ،ادوار عيد -3

6991بيروت  ،االمتياز الطبعة الثانية  
المؤسسة الجامعٌة للدراسة والنشر ،(ط د)،أبحاث فً التأمٌنات العٌنٌة ،اسعد دٌاب -4

2014اإلسكندرٌة ،والتوزٌع  

الموسوعة الوافٌة فً شرح القانون المدنً بمذاهب الفقه وأحكام  ،أنور العمروسً -5

التأمٌنات العٌنٌة الرهن الحٌازي الرهن الرسمً  ،القضاء فً مصر واألقطار العربٌة

دار العدالة القاهرة  ،الطبعة الثانٌة،حق االختصاص حق االمتٌاز   

الرهن و  ال حكامدراسة تحميمية شاممة  ،التأمينات العينية ،حسين عبد المطيف حمدان-6
2119منشورات الحمبي الحقوقية  ،التامين واالمتياز  

منشاة دار المعارف  ،(ط د ) ،الشخصٌة والعٌنٌة التأمٌنات،ان ابو السعودرمض -7

1995 ،االسكندرٌة  

نظرٌة االلتزام  ،الوسٌط فً شرح القانون المدنً الجدٌد،عبد الرزاق احمد السنهوري -8

دار إحٌاء  ،بوجه عام مصادر االلتزام العقد العمل الغٌر مشروع اإلثراء بال سبب القانون

بٌروت لبنان  ،التراث العربً  

الجزء العاشر ،الوسٌط فً شرح القانون المدنً  ،عبد الرزاق احمد السنهوري -9

1998بٌروت لبنان  ،دار إحٌاء التراث العربً ،واالخٌر فً التأمٌنات الشخصٌة والعٌنٌة  
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التأمٌنات العٌنٌة الرهن الرسمً حق االختصاص الرهن  ،عبد الناصر توفٌق العطار-10

ب ن ،ب ط ركة االمتٌاز الرهن الشرعً للت ي حقوقالحٌاز  

الوجٌز فً شرح القانون المدنً الحقوق العٌنٌة االصلٌة الحقوق  ،علً هادي العبٌدي-11

2005عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزٌع  ،دراسة مقارنة ،العٌنٌة التبعٌة  

تصرفات ناقص األهلٌة المالٌة فً القانون المدنً الجزائري  ،محمد سعد جعفور -12

2002 الجزائر،دار هومة للطباعة والنشر والتوزٌع ،والفقه اإلسالمً  

التأمٌنات العٌنٌة الرهن الرسمً حق االختصاص الرهن  ،محمد صبري السعدي -13

2008/2009الجزائر  ،دار هومة للنشر والطباعة ،الحٌازي حقوق االمتٌاز  

الرهن  ،الحقوق العينية التبعية ،شرح القانون المدني  ،محمد وحٌد سوار الدٌن -14
2116الثقافة لمنشر والتوزيع  دار،  االمتيازالكتابالثالثحقوق  -الرهن الحيازي -المجرد  

منذر الفضل، النظرية العامة لاللتزامات في القانون المدني، أحكام االلتزام، الجزء -65 
 6991، مكتبة الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان (د ط )الثاني،

التأمينات العينية والشخصية الرسمي حق االختصاص الرهن  ،نبيل إبراهيم سعد-66
    2164دار الجامعة الجديدة االزراطية اإلسكندرية ،الحيازي االمتياز الكفالة 

المنشأ  دار ،(د ط)زهران التأمٌنات العٌنٌة والشخصٌة ،همام محمد محمود -17

.2004/2005،المعارف االسكندرٌة  

ة للنشر والتوزٌع وق العٌنة األصلٌة والتبعٌة، دار المٌسرقحال،ٌوسف محمد عبٌدات -18

2010والطباعة،عمان   

  الرسائل الجامعية  ب

 ،دراسة مقارنة ،رهن المنقوالت المعنوٌة فً التشرٌع الجزائري ،عبد المالك الدح-1

كلٌة  ،1جامعة الجزائر  ،أطروحة مقدمة لنٌل شهادة الدكتوراه فً القانون الخاص

2012/2013الحقوق بن عكنون  

 ،رهن المنقول دون التجرٌد من حٌازته فً التشرٌع الجزائري ،سمٌةالعربً بن ق -2

 ،1جامعة الجزائر  ،أطروحة لنٌل درجة دكتوراه فً القانون الخاص ،دراسة مقارنة 

2014/201لحقوق سعٌد حمدٌنكلٌة ا  
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و التجاري  المدنًنظام الرهن الوارد على المنقول فً التشرٌع ،ابراهٌم بن غانم -1

معهد  ،بحث لنٌل شهادة الماجستٌر فً العقود والمسؤولٌة جامعة الجزائر ،الجزائري

1985العلوم القانونٌة واإلدارٌة   

بحث  ،والقانون المدنً الجزائري الرهن الحٌازي فً الفقه اإلسالمً،عالوة هوام  -2

كلٌة العلوم االجتماعٌة والعلوم  ،تخصص شرٌعة وقانون ،مقدم لنٌل شهادة الماجستٌر

2007/2008  جامعة باتنة ،قسم الشرٌعة والقانون ،اإلسالمٌة  

نظام الرهن الحٌازي العقاري فً القانون المدنً  منصوري محمد العروسً، -3

مسؤولٌة ،كلٌة  و القانون، تخصص عقود شهادة الماجستٌر فًمذكرة لنٌل ، الجزائري

.16،ص1،2012/2013بن عكنون، جامعة الجزائر  الحقوق  

تالمجال -د  

1- منصور حاتم محسن) مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية و السياسية ،رهن 

 المنقول المادي دون حيازة ،المفهوم واألثر( ،العدد األول، السنة التاسعة 2017

النصوص القانونية  -و  

المتضمن  1975سبتمبر  26الموافق  1395رمضان 20المؤرخ فً  75/58 األمر-1

2007ماي  13بتارٌخ  31القانون المدنً المعدل والمتمم ج ر عدد   

المتضمن 1984ٌونٌو 09الموافق  1404رمضان  09المؤرخ فً  84/11رقم  األمر -2

دة الجرٌ 2005فبراٌر  27المؤرخ فً  05/02قانون اآلسرة المعدل والمتمم باألمر 

2720222005المؤرخ فً  15الرسمٌة العدد   
1 يتضمن قانون االجراءات المدنية  6966يونيو  11المؤرخ في  645-66االمر -3

يتضمن قانون  2111فبراير سنة  25المؤرخ في  19-11تمم بالقانون رقم المعدل و ال
.االجراءات المدنية و االدارية  

. 
 ثانيا: المراجع باللغة الفرنسية  

1. JACQUES Mestre, Emmanuel Putman, Marc Billaiu, Droit civil, 

Droit Spécial des suretés réelles, L.G.D.J, DELTA, Paris, 1997 
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6:انشاء الرهن الحٌازي الوارد على المنقول فً القانون المدنً الجزائري..الفصل االول   

التأمينات  مفيوم الرىن الحيازي الوارد عمى المنقول وتمييزه عن باقي9  المبحث األّول
 6......................................................................العينية األخرى
 6..ل............................منقو 9 مفيوم الرىن الحيازي الوارد عمى الالمطلب األول

 7............................. منقول9 تعريف الرىن الحيازي الوارد عمى ال الفرع األول
 7.................................................…9 تعريف الرىن الحيازي قانونااوال
  8............................9 التعريف الفقيي لمرىن الحيازي الوارد عمى المنقول  ثانيا
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  00.............................9 الرىن الحيازي الوارد عمى المنقول ىو حق عيني ثانيا
 00.............................9 الرىن الحيازي الوارد عمى المنقول ىو عقد تابعثالثا 
 01 ........................9 الرىن الحيازي الوارد عمى المنقول غير قابل لمتجزئة رابعا

 01 .........نقل الحيازة إلى الدائن المرتيني9 الرىن الحيازي الوارد عمى المنقول  خامسا
رد عمى المنقوالت المادية والمنقوالت ي9 الرىن الحيازي الوارد عمى المنقول  سادسا

 02..........................................................)غير المادية ( المعنوية
 03..................9 الطبيعة القانونية لمرىن الحيازي الوارد عمى المنقول الثالثالفرع 

9 تمييز الرىن الحيازي الوارد عمى المنقول عن باقي التأمينات العينية  المطلب الثاني
 04.........................................................................األخرى

 04 ..........9 تمييز الرىن الحيازي الوارد عمى المنقول عن الرىن الرسمي الفرع األول
 05.........لوارد عمى المنقول والرىن الرسمي9 أوجو االختالف بين الرىن الحيازي اأوال 
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 05.............................................................. العقدمن حيث  . أ
 05 ............................................................من حيث المحل.  ب
 05 .........................................................من حيث المضمون.  ج
 05............................................................ .الحيازةمن حيث  . د

 06...........9 أوجو التشابو بين الرىن الحيازي الوارد عمى المنقول والرىن الرسميثانيا 
 06........9 تمييز الرىن الحيازي الوارد عمى المنقول عن حق االختصاص الفرع الثاني

 07 .......الرىن الحيازي الوارد عمي المنقول و حق االختصاص أوجو التشابو بين أوال:
 07.....9 أوجو االختالف بين الرىن الحيازي الوارد عمى المنقول وحق االختصاصثانيا 
 08...................االمتيازتمييز الرىن الوارد عمى المنقول عمى حقوق  9الثالث الفرع
 08...........9 أوجو التشابو بين الرىن الحيازي الوارد عمى المنقول وحقوق االمتياز أوال
 11........االختالف بين الرىن الحيازي الوارد عمى المنقول وحقوق االمتياز أوجو9 ثانيا

 911 تكوين الرىن الحيازي الوارد عمى المقول في القانون المدني الجزائري المبحث الثاني
 11....................9 شروط انعقاد الرىن الحيازي الوارد عمى المنقول  األولالمطلب 

 10................9 رضا المتعاقدان في الرىن الحيازي الوارد عمى المنقول الفرع األول
 10.................................................9أىمية إبرام عقد الرىن الحيازي أوال
 10....................................................................أىمية الراىن أ.
 13..........................................................أىمية الدائن المرتين -ب

 14 .......ثانيا 9 اإلجازة في عقد الرىن الحيازي الوارد عمى المنقول والمنع من التصرف
 14...................................إجازة عقد الرىن الحيازي الوارد عمى المنقول  -أ 
  16.......................المنع من التصرف في الرىن الحيازي الوارد عمى المنقول -ب

 17. .......................9 النيابة والوكالة في الرىن الحيازي الوارد عمى المنقول ثالثا
 17.......................................النيابة الرىن الحيازي الوارد عمي المنقول  -أ

 22...................................... الوكالة في الرىن الحيازي الوارد عمى المنقول  -ب
 18 ..............المضمون في الرىن الحيازي الوارد عمى المنقول االلتزام 9الفرع الثاني

 21...............................................درهانوع الدين المضمون ومصأ9  أوال



 فهــــــــــــــرسال

 

 

104 

 21 ......................الرىن الحيازي الوارد عمى المنقول المضمون في الدين أنوع-أ
 20................المضمون في الرىن الحيازي الوارد عمى المنقول  الديندر امص -ب

 22..........................................................,تحديد مقدار الدين :ثانيا
  24...............9 المنقول المرىون في الرىن الحيازي الوارد عمى المنقول الفرع الثالثـــ

 25.....................................أنواع المنقول المرىون في الرىن الحيازي  أوال:
 25.....................الوارد عمى المنقول رىن المنقوالت المادية في الرىن الحيازي -أ

 26..................في الرىن الحيازي الوارد عمى المنقولرىن المنقوالت المعنوية  -ب
 26..............................................رىن المنقول المادي دون حيازة  -ج

 27.................................الشروط الواجب توفرىا في المنقول المرىون9  ثانيا
 28.............................الرىنيجب أن يكون المنقول المرىون موجودا وقت  -أ

 28..............................ا أو قابال لمتعيين المنقول المرىون معين يكون أن -ب
 31..........................قابال لمتعامل فيو وبيعو بالمزاد العمنيأن يكون المنقول -ج
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