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 شكر وعرفان

 هدانا اهلل. أنالحمد هلل الذي هدانا إلى هذا وما كنا لنهتدي لوال 

 سبحانه ال علم لنا إال ما علمنا.

 إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.

والحمد هلل في اآلخرة فالحمد هلل في األولى  

        

أستاذي المشرفيشرفني أن أتقدم بشكري الجزيل في أول المقام إلى   

" على كل ما بدله من جهد وعناءسمار نصر الدين" الدكتور  

حتى يرى في اإلشراف والتوجيه واإلرشاد وعلى صبره الجميل معنا         

    هذا العمل النور

 فكان لمساهمته األثر البالغ في إتمام هذه الدراسة 

 فجزاه اهلل عنا خير الجزاء.

لى كل من ساعدني من  قريب أو بعيد.وا   

 كما أتقدم بالشكر ألعضاء اللجنة المناقشة.



 إلهداءا
 إلى من دفعني للعلم والعطاء ...

أبي الغالي  -أمي الحنون                         إلى من أضاء دربي بالدعاء ..  

 أطال اهلل في عمرهما

سندي في الحياةو  رفيق دربي إلى  

 الذي لم يدخر جهدا لمد يد 

زوجي الغالي عبد المالك                                    العون والمساعدة ..  

 

عيوني  كبدي حبيباتي ونور تفلذاإلى   

 يمني ومريم 

 إلى من أشّد بهم أزري ... 

 إخوتي

جميع أفراد أسرتي...  إلى  

 إلى كل هؤالء أهدي هذا العمل المتواضع 

 صباح



هم المختصرات المستخدمة في البحثأل   قائمة  

باللغة العربية: -1  

 ق م ج      القانون المدني الجزائري. 

 ق ت ج    القانون التجاري الجزائري. 

 ق إ م إ      قانون االجراءات المدنية واإلدارية. 

د ش  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.  ج ر ج ج  

 ص        الصفحة. 

 ص ص    من الصفحة إلى الصفحة. 

الفقرة.         /  

بدون بلد نشر.       ن ب ب  

بدون سنة نشر.     ن ب س  

 

باللغة الفرنسية: -2  

Ed:               Edition 

Op. cit :        Ouvrage Cité (Référence précité) . 

 p:                  page. 

L.G.D.J:         Librairie générale de droit et de jurisprudence. 

bull . civ:.      Bulletin civil de la Cour de Cassation 

N°:                 Numéro 



Cass. civ:       Cour de Cassation, Chambre Civile - France. 

ord:                Ordonnance 

Fran:               France. 

art:                  Article. 

Cass. Com:     Cour de Cassation, Chambre Commerciale- France. 

Ibid:                La même référence. 

 JORF             Journal officiel De La République Française. 
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 سعععت ف  دععع   تخضعععر دة األ  ادعععة ا  عععل إلعععب  احععع  دتعععد  أعععا  إةلععع   تت   عععا      ل دة ات ععع  
فشععة ا  تت   العع   دتختعع ة ك    ن    حاة ت .تإلتتز    الة األ ه   ه   حاةال   عا ه ل  إلتتز   

    تش ء     تة ه  ن سأ  ت حفإ  ح إأ  .

تكععععل هععععاله  إلسععععت  تل  ت  أف عععع  دسععععت  تل   تاععععةا  وخععععة دعععع   ت  ععععا  الأععععا  ععععل  تت دلعععع  أععععلل  
  ل هن  نععتم  عع  لسعع د  أععا  سععفا ل  إلة األ  ت عع     س سعع  عفععد إةلعع    تلتإ    التف    الست  تلتلل

تنظعع   فألدععة ا  تإةلعع  دعع  تةتلععم ع  عع ت    ت  ن نلعع  ك عع  لشعع م ل أشععةا  ة ععع أل   تضععل     تت   ععا  د
أععه     عفععد التععن دععال سععفا ل  إلة األ  ةاعع   إلعتععة ا1 ت      وا م  ت   عع    اإكعع    ت  ن نلعع   و ععةأل

دال  ل دع  تععععه لنععععم  ل لت لععععا  دعععع    ك أععععا   ععععل  ت أعععع ام  ت   عععع  دعععع   لععععا ل  ت  عععع ا   إلتتز  عععع  
أعع     سععت نأ  تإلإتععة   دال أت  د ععه  ععر تفععن  ت  تضععل   ل  ضععل    تتضعع  ل  النت عع ع   دعع  لكعع   ت

  2 لف ا   ته  ت فز   دال  تن دد  ر  ت حفإ   ت      لحلة تحةد  الة دنت  ع .

ال  ك ل  أا  سفا ل  إلة األ      عفد  أا  إةل   تت   ا   د  ند هال   ل اةد   ت  ا     
  التن كتخفا  دال     إ  ا ةم لستاع 3دن  ءه إةل  د  دختل ة أن ا  ت  ا   كالتن ت الفله     تت   

  د  تأإب عل سأ    س    تض ل تنفلال  تاةا  تا  ل دت دلضاة دتتز  ه    إا  تاةدلل عل تنفلال
 تتنفلال ا ن    ش ك       عفد  ا   ت ال  ض  ن   تكف  هال    اةا  النه  ل   ت تةتم  إلتتز   

 تا  ل   ت الل  س س    تث    تت  لض     تا  ل د   النه  د     ت      ألل  ال  اح  د   ت    
   ت الل س ا لف  أالنه د   ان       تت  لإت ن   أسأم ث ته أأل هالل نإه  ت ةض     تسف

 ل لتأخة  ت الل عل  ت د ء أ تالل  د   تغش د  نفسه    إلعس ة     ت تف  عفله  تكل  ا لإاب 
 دة اته.    ر دله نتلن  ظة ا خ ةن  عل

     ه  ل اش  ت الل ض  ن   تكف  إ   تا  ل  تإ لتالتن د ا ظ ة   تإ ن  دتد 
  زا ا   تا ة  أح ةأل  كأة أ ت  ال     دعس ةه  دت  تد ظ  ة  تتأ لن   عأة  ت ح ة

  ال تح ال   تنالاأل   تت   دةزه   إلا  تتن ةأل  تا تل .
 

 . 17  ص2008د   ت  ن ل  ت ان    ت  ا   تنزء  تث ن    تاأ    ا تد   نش ة    تإفأ   تإ   ل   تأن ل    سهاى عأا  هلل  اة  - 1
 .8  ص2001  2000 إ ا عأا  تكةل  س       ن ل  ت  ا  تا ت    تاأ    ا تد  ا ة  تن ض   ت ةأل    حة   - 2
  1975سأت أة  30   مةخ  د  78  عاا ج ة  لتض ل  ت  ن ل  ت ان   1975سأت أة  26 مةخ د   58-75  ة ة     ل 106 ت  األ  - 3

  ت  ا    ت ت  .
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ن    ن اه   ةتأا أ    ت تأة    ن ا  تفةا  ت   فه  ر  وخةللد تتأ لن   ت  تظ ة إالث     
 تتأ لن    سلف  تتإ ل   تض  ل  ل كل  ت    ه  ض  ن   تتنفلال  التتز       تض  ن    تت  ت    

  تا  ل خاة دعس ة  ت الل    اشه   تكف  ته  ستلف ء إ ه دال     إ   نفه. 
تت زز  تث   د   ت الل   د  األ  تتأ لل تش    تا  ل   ت الل      انه أض  ل إ   تا  ل 

 ال     لحأح  حاة ث   أ تنسأ  تفا  نلل  تشن    عفد  نإه    لإت ج دتله  ل  ة ض     ن 
لخفد    تالتن  ل  ثة د  تشنلر  ال ت  ل  تال  ل تأة  ل  ه   ت س    تتنشلا  تإةك   ال تح ال   

 ال ت  ل  دال  ف   ننا  شة ع    تح ال  ل ت ا د  ت  لفه عفد  ت اةأل   هال   تت  ت ت ا ا تأ  عفد
 ت شة ع  أ   تغ تم  ل لت   تت  ل  عل اةل   ال ت  ل     عل اةل    أ ال  تال تل  ت ل ل    

  ت ة ض  تت  ت ا     تن     ت ختح  د     أ  ض  ن   ك دل .    
ل إلب ننا  ل  ت  ن ل  تة   ن   أشخص  ت ال   د   ت ح ة  ت ال    ةتأا     تض  ن 

 ث   أ ح  ستة     ت الل   تفه    إأسه د   ك ل خ ص دتد  ل لادر  تالل    لأت   ل لاد ه 
د   ت حة  عنه    ا   تا  دكةأل  إلكة ه  تأان  دتد  ت  ن ل  تفةنس  دتد  ل  تغ  هال   تنظ   

   ل شخص  ت الل تلس  ه  ة    عا   تال ل  تن ن   عل نة  نز     عفد  عتأ  تإالب  
ن       ت     تض  ل  ت ن سم تف د ء أ تال ل  لاف    .    ال ته  ت  تل  ه   تض  ن  تف د ء أال نه ه   

عفد ها   تن ع  ل  تض  ل  س  " تض  ل  ت   "   هن ن   عاأل ت     ل ن لر        ت الل ض  ن   
ف   ا ال تك ل ك دل  ال  ت الل  ا لتحةا  تف د ء أالنه   هال  إ  ل  تإ     تا  ل  تكل هاله  ت سل

  ل  ستةن ع إ   ه.   ا  لد  ال ته  ت  تل  دلإة   ت
 تتشةل    إ  ل   تض  ل  ت    أشتد  ت س     ث   تاع ى    ل  إ  ت   ختفا ةا   أ ت

الة  ت أ شةأل   تاع ى  تأ تلحل   نظ    إلعس ة...دتخ. تكل هاله  ت س    ت  تننح د  إ  ل   
لل  ل  خ اة  تض  ل  ت     أ    تا  ل  ت  ا    اا  أخاة دعس ة  ت الل  تالتن ك ل الأا   تا  ن 

كف  ته     ت ل دلن ا تأ لن   خ ح  تإ    تا  ل  ل خاة دعس ة  ت الل    اشه    ده  ته
  ستلف ء إ ه ك    د  ن لر  اإ   . 
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س  ة  تا  نلل   تت      تتأ لن    تخ ح  ه  تأ لن   لختص أ   ا  ل     كثة  ل ألل
لم ن ل أ   خاة دعس ة  ت الل      تن عه عل  ت د ء  ه  ن ع ل: تأ لن   شخحل    تأ لن    

 علنل . 
ت  أتاخ  شخص آخة خ ا  خحل        لس د أ تض  ل  تشخح  تد تتأ لن    تش

  شخصأ ت د ء ل كل  تةن ع دتد  ت ت ةض   د  إ ت  عا   ل    ت الل  لت  ا أسا ا  الل ت 
 تض  ل   أ ال  لك ل  تا  ل  كثة  ا  ن ن  دتد  ستلف ء إ ه  ال ت اا  ت سم تلل عل ها   تإ   

 لخفا  ل  ت خ اة  تت  لت ةض ت    تا  ل. 
ل     ل  ه  ح ة  تتأ لن    تشخحل  هن ن  تكف ت   ه   حا   تض  ن    تشخح   

ه  ال  ت  لستار  ت د ء أ ال  تت  لفتز  أ  نأ   شخص   لل أتنفلال  تتز      ت الل تن ه  تا  ل د
  إلتتز     عنا إف   آن    الستإ   . 

  .  الإتل ا ضا  إت  ال  سل   د   ت ست أ   هاد  ل       سلف   ل  ت  ضح  ل  تكف ت  
 ال ل كل  ل لتاخ   تكفل  أشك  د ف  دال دال  تإ    هاه  الإت  ال   تسل     ت ت ثف  د  عا   

 ت كل  ت الل  ل  ت د ء أ تتز   ته. 
 تأ د  تكف ت  كغلةه   ل  تتأ لن    تشخحل  ال ت دة تفا  ل ض  ن  ك دل  لكف  ته  تإح    

فل  لظ        دتد ن نم خاة دعس ة  عفد إ ه ك    د  ن لر  تإ ال  دال  ل خاة دعس ة  تك
 ت كف    تالتن لتةاا  تا  ل د   أ    تكف ت     ت  تكل ح اةأل عل أنن    عل شخص  ش  ا ته  

 أ ت  ءأل   الست    . 
 هن ن ن ع آخة  ل  تض  ن    تشخحل   ل كل  عتأ ةه ن ع   ل  ن  ع  تكف ت   ه       

ك ل دال د   ا ة    تتن ةل  أ عتأ ةه  تتز    تن ةل    لس د أ تض  ل  الإتل ا    هال   تن ع ال ل
دالل ل ا   تض  ل  الإتل ا  ع األ عنا   لك ل هن ن ت  لر ض لا     شك ن دله دلأت   تض  ل  

  الإتل ا  تت  ل   تث   تاى  تا  ل. 
تد ن نم هاله  تض  ن    تشخحل  هن ن ن ع آخة  ل  تض  ن   ه   تض  ن    ت لنل       

ن     ل ةه    ا   إض   ه  ال ت إلب ت    عفد  س س تخحلص      عفد  ت  ل ة  تشخح     
 .تالل  ت ض  ل      لل ع  ة      ن  ال تفتنفلال عفله  د ء أ 
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 لظ  هال   ت     ث     .د   دالل ت    عفد تخحلص       لل تف د ء أإ   تا  ل  
أ تض  ن    تإ ل ل     ه   تتأ لن    لض أ تتأ لل إتد  ت   نت ف   فكلته دتد  تغلة   تس د هاله  

س    ةل    ننا  تةهل أن عله  تةس     تةهل  تإل ز . كالتن هن ن ةهل  ا ة    تتن  ن  ع  
     دتخ.  إحص  تشةك  ...

دل ك     سأ  الكةه  ل  تض  ن   س  ء  تشخحل      ت لنل  أ تةا    عع  تإت لععه  ععل  ه لعع   
 ت ت عع  فلل   أعع تةا   ععل  تن عع ا  ت أال تعع  دعع   ختل ةهعع   ت نلن عع  إلععب  ل دعع  أ ععب  تث عع  دعع  نفعع س 

ة ات   د  خف  ن   ل  ا  ل   الا  ن ل دعع    عع   ت    تل  لعع     ن اه  ن أر  ل إ ن   ادة ا    
دال  ل  تتاعع ة  ال تحعع ا   تكألععة  تععال  شعع اه  ت عع ت    تسعع ع  تتنعع ةأل  تا تلعع   اى دتععد داخعع    تةلأعع  

    تفن  تض  ن    تت فلال    اى نن عت    نا  ه  د   إت  ء إن   ت أ اال   تت  ت عع     تشن إ
عفععد  تسععةع    ال ت عع ل. دضعع د  دتععد أاععأ دنة ء ت عع  إلععب  ل  ت ت   عع   ععا لاعع    نتظعع ةه  ععل  نعع  
 سععتةن ع     تععه  ععل  النععه. تععالتن ت ن عع  دة األ  ادععة ا دتععد  تأإععب عععل أععا     إفعع   تكفعع  ضعع  ل 

تأثة    ا ن  تإةك   تتن ةل  ل   ستةن ع   أأسةع       كل إتد ال تت ا   ت ح تح  تست ة  تال
 .خ ةنل  ت       تأ

 خف  آتل    خةى  تا  نلل دتد دنش ء      اكثة نن ع عل تأ لن      تأإبهال   تت نه  تنالا نإ  
  ل  تععال ل تكععل لأ ععد كعع ل أععالتن أحععاا دسععتإا ب ت نلعع   نالععاأل تضعع   ا عع ل.  ن ث عع  تت ععنح ت عع  

 . شك  تحنلا هاله  تت نل    ت ستإاث    اى د ك نل  داة ن   ض ل  تتأ لن  

إلععب  ل  ت عع ن ل   الععاه  أا عع   تن هلعع أل سعع  ء ك نعع  شخحععل     علنلعع   ععا تعع  تإهععاله  اخلععة  
( دال تأ لنعع  شخحععل    إععا   هعع   تشخحععل   ت ععان  تعع  لكععل ل ععةا دعع   احعع  أدعع   نعع    تتأ لنعع  

إلععب ل عع     تتععز    ت ععالل  احععف إل تكف ت    تال  لت لز أخ حل   تتأ ل  أ  نععد تأ لعع  دتتععز    تكفلعع  
 إلتتععز   نفسععه  دالل هنعع ن  إععاأل  ت ععالل  احععف  إلتتز  ععه أ   ل دعع  إ تعع  عععا  تنفلععال تكفل  أ ت د ء تفععا

 هععال   عع  لشععك  إةنعع  أ تنسععأ  تفععا  ل  ال  تكفلعع  لسععتالر  ل   أععلل دتتععز    تكفلعع    ت ععالل  احععف 
نا  عع   ععل  أعععا  إةلعع   تت   ععا د عععا  .لإععتم أععنفس  تعععاد ع  ت  ن إعع  تف ععالل تعع  خفعع   سععع    تعععالتن    
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  تتعع   ت سععت ف     خا أعع    تضعع  ل  تضعع  ن     هعع   ال ت عع  حععف   تتأ لعع د   ستإاث  ال تإ   
  1. حفل    ست ف  عل دتتز    ت الل ض  ن   لفتز  أ   اةا ث تب أحف ت تأة 

 أ إلض د  دتد ت نلعع  خاعع م  تضعع  ل هنعع ن ت نلعع    خععةى  سععتاعت    تضععة ةأل  ال تحعع ال    تإةكعع  
    تتعع  عععل  خاعع م  تةع لعع     خا أعع    تا أنلنعع خا م  تن  لعع       لسعع د  تتن ةل   تا تل   ث : 

 2.   تأ ل  تض ل ت  ا  تشةك   ا  تفأنن  ت د ء أ إلتتز      ت  ا    ل اةا دةع  اةل 

أخاعع م  تضعع  ل  خاعع م  تن  لعع  (  أعع تةا   ععل  ل  حععاةه   هعع  دة األ  ت نلتععللدل هععاللل  ت  
اة ن   ضعع ل  تتأ لنعع    تشخحععل     ععل ألن عع   ادة ا دال  ل أ ض  تتشةل      ا س ةع  تت نل      

  أ تنسععأ  تخاعع م  تضعع  ل  ت سععت  2321نععص  ت عع اتلل   عع  دعع ننععا  تتشععةلر  تفةنسعع   تععال  نظ  
 2006.3  ةس  23 هال  أ  نم  ا ة  ت مةخ د    أ تنسأ  تخا م  تن  ل  2322  ت  األ 

  ل  ننا  ل  تتأ لن    تشخحل   ا  تس   ا  ةت عع  أ إلض د  دتد خا م  تض  ل  خا م  تن
ل ععععنح كععععالتن ت نلعععع   عالععععاأل ت   العععع  ل كععععل  ل ت عععع     عععع    تضعععع  ن   إلععععب  ل  عععع ن ل  إلتتز  عععع   

    ت فكلعع   تشعع     د ععاله  إلتتز  عع   تسعع ح أ ضععر الععل   إععا عفععد ععع ت  عععاأل  تشخحععل  ك تتضعع  ل
 .4 ن   لك ل  فز   أك   تالل شخ ص  تض  نلل د  هال   تالل  ك    إا 

 نفععس  تشععع ء أ تنسععأ  تإلن أععع   تتعع  ت عععا  عفععد  ن ععع  دنععة ء ل لععع  دتععد تأسعععلا تحععفل   تعععال ل  
إععةة أإلععب ل ععا   ت ععالل شععخص آخععة لنعع م عنععه دعع   ت دعع ء تا  نععه  تكععل هععاله  إلن أعع  دل ك نعع  ال ت  

أ تتعع ت  تفععا  ل  ععالنلل  ت ععالل  لكعع ل   كعع ل   عع   دن أعع  ن  حعع د نعع  ن   ت الل  احف   ل ك   تععالل
 أحععف  خ حعع   إلتتز  عع      ععل هنعع  ن إععظ أععأل  ت عع ن ل  ت ععان  أحععف  ع  عع   5  احععف    تن  ععم

ل ك نعع  ال ت تأععة تأ لنعع   أاأل ت عع  دال  ن عع   تشععك   نأ عع  تفععا  نلل أ عع  تإت لععه  ععل آتلعع   عالععاأل    

 
1 - Jean – BAPTISTE SEUBE, Droit des Suretés, 4 édition, Dalloz, Paris, 2008, p7 
2 - Sophie MOREIL, Droit Bancaire ,10 édition Dalloz, Paris, 2010,p158. 
3- Ordonnance N° 2006 -346 Du 23 Mars 2006 Relative Aux Suretés,  JORF n°71 du 24 mars 2006, page 4475, 

texte n° 29 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte 
4- Jean – BAPTISTE SEUBE, Op. Cit, p8.  
5- Adolphe MINKOA SHE, Droit Des Suretés Et Des Garanties Du Crédit Dans L'Espace Ohada, Tame 1 Les 

Garanties Personnelles, Editions Dianoia, 1ere Editions, Paris, 2010, p18  
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 تغ لعع    ععل خعع       تن ه عع  ععل خعع   تأ لنعع   ت تأة  ه  أالتن   تستالر  ل ت    أ   ت   كتأ لل
 1 تت  تحأ  دتد تإ ل   .

 هال   تتا ة     .نالاأل  ن      تتأ لن    ت لنل  د ا عةد  أا ةه  تا ة  الدت   عةد  أة ز  شك ال
: ة نر دتد سأألل  

  ا   لت ثعع  دعع  ظ عع ة  حعع      عع    نالععاأل  أ تتعع ت  ننععا  ل  حععإ م هععاله  ا عع     تسععأم 
لأإثععع ل ععععل سعععأ  تتإ لععع   نف ععع   عععل خععع   دسعععت   ت   كتأ لنععع   علنلععع      ععع  عفعععد  حععع   العععة 

 .2  ال 

  تسععأم  تثعع ن  هعع   ت عع األ دتععد  تتأ لنعع    ت    عع  عفععد إعع   ت فكلعع    تتعع  ت ععنح    نعع  كألععة   
شععةا  إلإتفعع ظ أ ت فكلعع    :لععت  دسععت      ت فكلعع  ك سععلف  تفضعع  ل    ععل  هعع  تاأل  ت عع  تفععا  ل إلععب

تسعع ح تفععا  ل  ععل دسععتةا ا  تأضعع ع  دعع  د ععاله  تضعع  ن    . تتحععةا  إل ت عع ن     تت عع لف    إللنعع ة
انةأل دل عع  لخععص  دعع ء أعع  إلإتف ظ أ ت فكلعع     دعع  إ تعع  عععا   ت إ ت  عا   ت د ء أ تث ل دل   لخص

 زل هعع  خ حعع  عنععا دععتح  إلنععة ء  تظ ععة هععاله  تتأ لنعع    ت لنلعع   تإالثعع  إللنعع ة  تت عع لف   ك عع   ل 
ان   ال   3 تن  ع  ضا  ت الل أ   ت ةضه تإلد س( د    كثة نن ع   ل ن لر  تةه ل  اخةى

 تناةج ض ل  تض  ل  ت    تف الل.

تفععا  ل اد عع   تععأ ض   تإالثعع   لنعع    تشخحععل    ت لنلعع دالل ك  هععاله  ت ز لعع   تتعع  ت نإ عع   تتأ 
دععأ ض  تف ععه  عتأةهعع  كععالتن    تفتفكلععة إعع    عع  دال  ك نعع  هععاله  تتأ لنعع   تسععتإ  هععال   ت حععا    ال

 تتأ لنععع   دكةتععع   هعععال   عععل خععع    تت للعععز أعععلل   ض التعععندة لععع أ    ن ععع  تأ لنععع  (   تعععأ ض  اخعععة 
  ل ت أة عل  ظلف  د تح ال   كثة  ل ت ألةه  عل إلب ل تأة  تأ ض  ل دكةأل  تض 4  تض  ن  

نظ     ن ن   إاا ألن   عفد  ت كس  ل التن ننا  ل دكةأل  تتأ لن   ت أة عل نظعع    عع ن ن   إععاا 
 ته  س  فه  تفنل   س  ته  تخ ح .

 
1- Jean – BAPTISTE SEUBE, Op. Cit,  p8.  
2 I bid, p 8.     
3- Adolphe MINKOA SHE, Op. Cit, p19 
4-I bid, p19. 
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دال  نععه تععلس    تضعع  ن    تكععل  ت كععس الععة حععإلح  نعع  ع  ععل تأ لنعع   هعع  نعع ع  أ تتعع ت  د ت 
ل   سععر أكثلععة  ععل دكععةأل  تتأ لنعع   لك ل تك  ض  ل ن ع   ل  تتأ لن    دفكةأل  تضعع  أ تضة ةأل  ل 

  ن ل  تتأ لن    نشئ كفةع  ست   ل    إ    نظ    س سل  هعع   تكف تعع    تععةهل   إلختحعع ص  ال 
ن عع  ننععا  ل هنعع ن  نظ عع   1  إل تل ز ألن    تض  ن   ت  تنإحة دعع  دععةع   ععلل  ععل دععة ع  ت عع ن ل    

  ن نلعع  دعع   عع ن ل  إلتتز  عع       عع ن ل  ا عع    ت عع   عفععد تإ لعع   ظلفعع   تضعع  ل أحععف   حععفل     
       ت نأععر هععال    ععا  ا   تتاعع ة    تإالثعع  دتععد  ت عع األ ا ل  لععا    شععةا دتععد .  سععتثن  ل أحععف  
لف   تض  ل  تت  تإ     هاله  انظ عع  أة ز  ظ د     اى دت .  ن ل  إلتتز        ن ل  ا    دتد 

 .د   ت     تإ ضة

ال  كعع ل  حععاة  تضعع  ن   ععع األ لكعع ل  ثععة  ت ةكععز  إععاا    ت ن  ععع   ععل  تععة  أا  دععال       
ان عع  تنشععأ عععل  حععاة    تتأ لنعع   تضعع ا دتععد ة أاعع   إلتتععز    ال ل كععل  ل تكعع ل  ثععة  ت ععاله  تة أاعع 

 إلتفعع    اةلعع    تنشععأ عععل   عفد ض  ل  ت د ء أ    د ست   عل  حاة ة أا   إلتتز    تت  ت  
 .2    ت ض ء     ت  ن ل

    دكةأل  تض  ل د   دكةأل إل    تحنا أ تن  ا   تتا ة  تأا ءتل دكةأل  تعتأ لل دكةأل ك     
تععالتن د ععع   تاععع ةأل  هعععال   تتاعع ة  اى دتعععد تنععع ع كألعععة دعع   ت سععع      اا     ت سعععت  ف  دععع  سعععأل  

    عععل هنععع  نععع ء  دكعععةأل  تأإعععب دععع  كععع  3تإ لععع   ت ظلفععع   إل تحععع ال   ت ةنععع أل  عععل  ة ء  تضععع  ل
  عع  نلل   انظ عع  دعع  تنظل  عع  تنعع علل  ععل  تضعع  ن   سعع  ء ك نعع  تأ لنعع   ت فلالعع    تتعع  تكففعع   ت

دكعع  تععه  ه لتععه  ا ةه دعع  أ ععب  تث عع   .ضعع  ن   ععل  أل عفععد دسععتإا ث   اة فعع   إل  تإالاه      عع  ع
  .تكل  ر  ل   كألة   ست ة نإ   تض  ن    ت ستإاث     تا أنلن  د  نف س  ت ت   فلل

  عع ا عنععا تف  إالثعع   تالتن  ل  تضة ة  اة س  ك   تن علل  ل  تض  ن   س  ء ت فلالعع     
ضعع  ن   نالععاأل عفععد دعتأعع ة  ل نعع    تت فلالعع    تت نععه نإعع  خفعع   تتأ ل سععتأ  ا اسععأ م  تإ ل لعع  إل

 
 .14ص  2006 ت  ن ل  تخ ص  ا ة  تن      تنالاأل   حة  نأل  دأة هل  س ا   تض  ن   الة  ت س  أل د   -1
 16،15 ت ةنر نفسه  ص ص  -2
 16 تةنر نفسه  ص -3
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   إل تحعع ال  أحععف  ع  عع     سعع س  ت  عع      ت  تلعع   ت ال   تت نه االال   ةتأا  أ تث     تت  ه
  تض  ن    تإالث .   ختفاأ   أس ا   إلنة ء    تت  تت لز دض د  دتد ع     تسةع    

 تتأ لن    ل ض  ن    ث     ن  ع تالتن د تغةض  ل  تاة س  ه  تإالا    ل ا ه ك  ن ع  ل 
ة نن ععع    تتعع  تسعع ه  دعع  دنت عع ش   سععت ة ة  ت   عع    لضعع  عععل  تضعع  ن    اكثعع  تأإععب   عع ل       

  ت  تل  ألل  ادة ا أإلب تإ ل    ل  خ اة  إل ت  ل.

 تت إ ة دشك تل   ت  ض ع  ل خ    تغلةلل  س سلل:    ت ا   

 المتغير األول: 

 أ ععب  تث عع  دعع  نفعع س  ت ت عع  فلل  تكععل هنعع ن   ال ت عع لل ث  د   ن ا  س    ت فلال  تإ  ل  
    خععةى تناعع   عفل عع  هععاله  تتأ لنعع  أ إلضعع د  دتععد سععفأل  شععن لععا ة إعع    ععاى نن عت عع   كف لت عع 

سعع  ء   إل تحعع ا   تن عععهتاعع ة  تت عع ةض  ععر   ععة ل   ت  لععاه    هععال   نة ء ت عع  تت فلالعع   هعع  اعع   
 عفد  ت ست ى  تا خف      تخ ةن .

 والمتغير الثاني:

أل  اة   ت ن عع  دت أعع اال   تتن ةلعع دعع  إنعع    ت   عع     تتز لععا دعع  ظعع  هععال   تتاعع ة  إلععب  نععه  
هععاله     عل  ت س     تت فلالعع . فتك ل أال  ستإاث    خةى  تأإب عل  س      ت  ل ت ت   فلل نإ  

ف  عفل عع  اعع أر دتععد ت نلن عع   تنظل  عع    ضعع  أعع اة أ ععض  تتشععةل    ننا  ل  ستإاث   ت تض  ن   
 عع  ن ل  ت لعع   أت نل ل تأععة  تف ععه أ ععض تفةنسعع    هععال  عفععد  تععةا   ععل  ل    ن عع   تتشععةلر . تتأ لنعع  

 ت ععع    عفعععد دكعععةأل  سعععت  تل   الة األ  إ ل ععع اةضععع    ت احعععف   لأ عععاه  ععععل  لخةن ععع   عععل ا أ  ععع 
ت   ععالل  عععا   أل  تاععةدلل  ت اة تععالتن دعع تكثلة لفضعع  تععةن  سععأت  تنظل  عع  دتععد د إةلت عع  دعع   تت   ععا  

 ض ل    عا  ت  ن ل  ت ان . داة ن  

 :  تت  ل كل حل ات   ك   لف   ت  ض عهال  دشك تل    ل خ      ت ا  تتضح  

خاصممة فممي  ممل  الضمان التقليدية في دعمما الثقممة اممين المت مماملين وسائليمكن اإلعتماد على  هل
رادة المت املين للاحث إ ت وما هي أارز الدوافع وال وامل التي دف التطورات اإلقتصادية الحاصلة،
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التأمينممات فممي نممزا مكانممة  مسممتحدثةالوسممائل همم ا ال ح،  وما مدى نجمما جديدة وسائل ضمانعن 
 ؟عنهاتكون اديلة التقليدية ل

 ععل  نعع   تت ععةا   ن عع   ت حععف   هم  نعع عععاأل   تفأإععب دعع  دشععك تل   ت  ضعع ع لنأغعع  دنت عع ج 
ت   ةنعع   ختفععا  تنحعع ص  ت  ن نلعع  ت ختفععا      ت  عع ةل تضعع  ن    تت فلالعع    تإالثعع  عفععد  ختفععا

  تف  ل .إفل   ختفا  وة ء تت ف   تتإفل   تتشةل     ت انل    تا تل   ت ت ف   أ  ض عن 

 هعععال  تتإالعععا  هععع    ة   دسعععتإا ب ت نلععع   نالعععاأل تفضععع  ل أعععة  : ا   ك نععع   عععل أععع ألل: خاععع     
فععد عا   إلكتف ء أ تتأ لن    تت فلال   تت  إاات   ن   تتشععةل    عدتد  اسأ م   تا  در  تت   ا  

 سأل   تإحة   تت نه نإ  خف  ض  ن   نالاأل. 

 هال   ل خ   اة س  أ ض  تض  ن    تا لة ت نل    تض  ل   ستإا ث   أل د ا ة  تث ن : ا ة  إل  
  تإالث    تتد تت لز أ تأس ا    تسةع  د  دنة ء ت    تأ    تث    كثة د  نف س  ت ت   فلل. 
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إن األخطار التي تهدد الشخص متنوعة وكثيرة والتأمينات بمعناها الواسع يقصد بها كل   
وسيلة تحمي الشخص من الخطر الذي يهدده، فنجد أن نظام التأمينات االجتماعية يحمي الشخص 
من أخطار البطالة، والمرض والشيخوخة، وقوانين التأمين الخاص تقي الشخص من األخطار التي  

 أو جسمه.  تهدد ماله 

على أن هناك نوعا آخر من الخطر يهدد الدائن، وهو عدم تمكنه من الحصول على الحق   
الذي له قبل مدينه، إذا لم يف المدين بما عليه من دين اختيارا. وهذا الخطر قد عرف على مّر  

ها مع  العصور طرق عديدة إلبعاده وأخذ الحق من المدين. لكن هذه الطرق لم تكن تتوافق في بدايت
القيم األخالقية اإلنسانية، حيث كان اإلنسان في العصور القديمة يعتبر أن االلتزام عالقة شخصية  
محضة وأن عدم تنفيذ هذا االلتزام من طرف المدين يسمح للدائن بالتنفيذ عليه بطرق بدائية ووحشية،  

ن كانت تتمتع بنوع  مثل سجنه واسترقاقه، ورغم هذه الوحشية إال أن فعاليتها لم تكن بالقدر   الكافي، وا 
 من الزجر والوقاية، وهذه الوسائل كانت تتفق مع عقلية ذلك العصر، ويعتبرونها جّد قانونية.  

لكن في المجتمعات الحديثة أصبح االلتزام عالقة بين ذمتين ووسيلة مجردة يتحقق بواسطتها   
ن المدين ال يمثل أي قيمة لدى  تبادل بعض القيم االقتصادية، إضافة إلى ذلك أصبح االنتقام م

مساس بحرية  ن ينتظرها، كما أن الن كل ما يهم الدائن هو حصوله على حقوقه التي كااالدائن، لوك
لمدين أصبح يتعارض مع التطور الحديث للنظام العام واآلداب العامة، لذلك نجد أن كل  ا شخص

 القوانين تقريبا تخلصت من هذه األنظمة البدائية.  

أصبح مبدا احترام االلتزامات من الضروريات القصوى للحياة االقتصادية والقانونية  فاآلن  
وعدم احترامها يؤدي بالمساس ليس فقط بحقوق أطراف العالقة القانونية بل وحتى الغير قد يتأثر  

 سلبيا من عدم تنفيذ االلتزامات سواء من قريب أو من بعيد.  

تمت بإعطاء مجموعة من الوسائل الفنية والقانونية ما  لذلك نجد أن القوانين الحديثة قد اه 
يضمن احترام وتنفيذ االلتزام دون مساس بشخص المدين وذلك لتحفظ التوازن في الحياة االقتصادية  

 والقانونية، وتحميها من االضطراب.  
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عات  نجد أن الشغل الشاغل لمختلف التشري  ، فبإلقاء نظرة فاحصة على القوانين المدنية الحديثة 
 هو العمل على تنفيذ االلتزامات بدقة وانتظام لما في ذلك من أهمية قصوى لالئتمان.  

ولعل أهم ما تهدف إليه القوانين هو التنفيذ العيني لاللتزام، أي أن المدين يقوم بأداء ما التزم   
ددا، ويرتب  به عينا، ألن الدائن عند إبرامه عقدا من العقود يهدف إلى شيء معين وينتظر مقابال مح

ق.م.ج: "يجبر المدين بعد إعذاره طبقا   164كل شؤونه على ذلك، وقد نصت في ذلك المادة 
 1على تنفيذ التزامه عينيا متى كان ذلك ممكنا".  181و 180للمادتين 

وهذا التنفيذ الجبري يرد على مال المدين وليس على شخصه، وأنه يتم بواسطة السلطة العامة   
بواسطة المحضر القضائي في الموطن الحقيقي   2يذ وفقا لإلجراءات القانونية المحددة،المنوط بها التنف 

أو المختار للدائن بشرط أن يكون الحق محقق الوجود ومستقر في الذمة ومعين المقدار، ومستحق  
األداء، وخاليا من أي نزاع، بمقتضى السندات التنفيذية القضائية كحكم قضائي نهائي عليه صيغة  

نفيذ يتضمن التزاما بالتنفيذ الجبري، أو أمر قضائي استعجالي بالنفاذ المعجل، أو أمر باألداء  الت
لتحصيل دين من النقود ثابت بالكتابة حال األداء ومعين المقدار مأمورا به قانونا واألوامر على  

 ق.إ.م.إ الجديد(.   600العرائض )المادة  

ق.إ.م.إ الجديد( ومن حق المدين   601ه )المادة فال يجوز للدائن قانونا أن يأخذ حقه بنفس 
أن يفرض تنفيذ التزامه عينا متى كان ذلك ممكنا، حتى لو طالب الدائن بالتعويض كطريق للتنفيذ  

 ق.م.ج(.  164بمقابل )المادة 

، ألن التنفيذ العيني  3بمعنى أن المدين ال يحكم عليه بالتعويض إال بعد استحالة التنفيذ العيني  
لذي يتفق أكثر مع حقيقة االلتزام وهو الذي يتفق أيضا مع الهدف األسمى للقانون الخاص  هو ا

بصفة عامة، ذلك ألن التنفيذ بمقابل أو عن طريق التعويض ليس إال وسيلة احتياطية ال تعطي إال  

 
 القانون المدني المصري.  203من القانون المدني الجزائري، ويقابلها المادة  -1
يتضمن قانون اإلجراءات املدنية  2008فرباير سنة  25مؤرخ يف  09-08قانون رقم للقانون رقم ق.إ.م.إ الجديد الصادر طبقا  798إلى  600راجع المواد من  -2

 .2008أفريل  23مؤرخة يف  21واإلدارية جريدة رمسية رقم 
 . 133، ص 2013العربي بلحاج، أحكام االلتزام في القانون المدني الجزائري، ب.ط، دار هومة، الجزائر،  -3
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ولذلك فهو ليس    ، التوازن النسبي لذمة الدائن  إعادةة إال إلى  ينسبي للدائن، وال يهدف في النها إشباع  
 1كافيا. 

  ي عددا من الوسائل القانونية الكفيلة لتمكين الدائن من التنفيذ العين وضعفالمشرع حاول  
وحمل المدين عليه، وقد خصص المشرع في التقنين المدني فصال كامال حول هذا التنفيذ العيني  

دين  متحت باب آثار االلتزام، ويعود هذا االهتمام بطبيعة االلتزام ومدى أهمية التدخل الشخصي لل
لاللتزام ممكنا إال    في التنفيذ، وتحديد كيفية ووسيلة التنفيذ، فهناك حاالت ال يكون فيها التنفيذ العيني

إذا قام به المدين بنفسه، فيلجأ الدائن إلى القضاء ليحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ ويدفع 
إذا امتنع عن ذلك، ويجوز للقاضي أن يزيد مقدار هذه الغرامة إذا كان ذلك ليس   2غرامة تهديدية 

ة التهديدية في حمل المدين على التنفيذ العيني،  كافيا أو كلما رأى داعيا للزيادة، فإن لم ُتجد الغرام
 فإن القاضي يقوم بتحويل الغرامة التهديدية إلى تعويض نهائي.  

إن كل هذه الوسائل التي وضعها القانون المدني في يد الدائن إذا لم تكن كافية واستحال على المدين  
امه، فإن لم يقم المدين بالتنفيذ العيني او  أن ينفذ االلتزام عينا، حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بإلتز 

بمقابل طوعا أو اختيارا، فليس أمام الدائن إال أن يلجأ إلى التنفيذ الجبري، والتنفيذ الجبري عينا أو  
بمقابل يكون على أموال المدين ال على شخصه. وهذه االموال هي الضامنة للوفاء بإلتزاماته. وهذا  

مان العام ما هو إال وسيلة من وسائل حماية االئتمان التقليدية، والتي  ما يسمى بالضمان العام. والض
يضاف إليها وسائل أخرى تتمثل أساسا في التأمينات الشخصية التقليدية خاصة الكفالة، والتأمينات  
العينية التقليدية خاصة اإلتفاقية كالرهن الرسمي والحيازي. فرغم التنوع الملحوظ في هذه التأمينات  

 يدية إال أن اإلختالف يبقى قائم حول مدي جدواها ونجاعتها في حماية الدائن. التقل

لك توجهت االرادة اإلنسانية للبحت عن المزيد من الوسائل الناجعة لحماية اإلئتمان، وقد بلورت  ذل
هذه االرادة مختلف التشريعات وتبنت تنظيم ضمانات وتأمينات أخرى ليس فقط في المجال المدني  

نما ي  زداد اإلهتمام أكثر بالضمانات في المجال التجاري والمصرفي. وا 

 
 .09، ص 2010نبيل إبراهيم سعد، التأمينات العينية والشخصية، الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  -1
ل يحكم به القاضي على المدين إذا امتنع عن تنفيذ التزامه بعد االجل الذى حدد له. مع ضرورة توافر شروط الغرامة التهديدية هي مبلغ من الما -2

 ق م ج(. 174،175تطبيقا للمواد ) 
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 )فصل أول( لذلك من المهم تسليط الضوء على هذه الضمانات في ظل القواعد التقليدية 

 اني(   ثنبرز توجه االرادة نحو تقنيات أخري مدنية وتجارية واستخدامها كضمانات )فصل  ثم
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تزداد أهمية نظرية التأمينات في العصر الحاضر مع ازدياد حجم العالقات االقتصادية وتنوعها،  
ويرتبط ازدهار النشاط التجاري بعنصر االئتمان الذي يلعب دورا بالغ االهمية في المعامالت 

 المالية والحياة االقتصادية بصفة عامة.  

قيمة معينة )نقود أو بضائع أو   واالئتمان يعني الثقة ويراد به حصول الشخص على 
خدمات...إلخ( مع االلتزام بردها أو رد مقابلها خالل مدة معينة، وال يمنح الدائن مثل هذا االئتمان  
إال للمدين الموثوق فيه، وتنبع الثقة في المدين من خالل شخصه ومعامالته أو ما يكون لديه من  

 لوفاء بحقه.  أموال أو ما يقدمه للدائن من ضمانات تكفل له ا

ويعد االئتمان وسيلة هامة لتمويل مشروعات اإلنتاج سواء برؤوس األموال الالزمة أو   
البضائع والخدمات ويتم هذا التمويل مع منح المدين أجال للوفاء به، ويقتضي منح هذا األجل الثقة  

لتأمينات خطوة  وتقديم الضمان أو التأمينات التي تطمئن الدائن في الحصول على حقه، لذا تعد ا
إيجابية نحو انتعاش واستقرار العالقات المالية بين األفراد، حيث تؤمنهم من مخاطر االئتمان التي  

 تهددهم وما قد يستتبع ذلك من تقليص حجم التعامل وركود االقتصاد القومي.  

لكن يبقى دائما التخوف من عدم جدوى هذه التأمينات، فقد تكون غير كافية خاصة إذا   
رض الدائن لمزاحمة باقي الدائنين من خالل الضمان العام الذي يعد الوسيلة األولى لحماية  تع

االئتمان )المبحث األول(، ووسائل الضمان العام كثيرة منها ما يمنح لجميع الدائنين بالتساوي،  
 وهي الدعوى غير المباشرة والدعوى البولصية ودعوى الصورية ودعوى اإلعسار... إلخ.  

ك ما تمنح مركزا متميزا لبعض الدائنين مثل الدعوى المباشرة، الحق في الحبس  وهنا 
 والمقاصة.  

لكن عدم كفاية الضمان العام جعل إرادة األفراد تبحث عن وسائل أخرى للضمان تكون   
أكثر نجاعة، فظهر الضمان الخاص متمثل في التأمينات الشخصية والعينية )المبحث الثاني( وأهم  

 التأمينات لدينا الكفالة باعتبارها تأمين شخصي والرهن بنوعيه رسمي وحيازي... إلخ.   أنواع هذه

 لكن دائما يبقى التساؤل مطروح حول مدى جدوى هذه الضمانات الخاصة أيضا.   



 الباب األول: مبررات استحداث تقنيات جديدة للضمان

 األول:  الضمانات في ظل القواعد التقليدية                       الفصل

- 18 - 

 

 المبحث األول: الضمان العام كوسيلة لحماية االئتمان

الحق الذي له قبل مدينه،  إن أهم خطر قد يهدد الدائن، هو عدم تمكنه من الحصول على  
 إذا لم يف المدين بما عليه من دين اختيارا.  

وقد يكون التنفيذ الجبري غير مفيد لعدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه، لذلك فإن اإلرادة   
للدائن على أمواله   حق هو  اهتمت بتنظيم ما يعرف بالضمان العام الذي (1)التشريعية الجزائرية

مدينه، فقد خصصت الفصل الثالث من الباب المتضمن آثار االلتزام تحت عنوان ضمان حقوق  
: "أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه، وفي حالة  (2) ق.م.ج 188الدائنين، فجاء في المادة 

أفضلية مكتسب طبقا للقانون فإن جميع الدائنين متساوون اتجاه هذا الضمان"،  عدم وجود حق 
هذا الضمان العام  لفحسب النص فإن للدائن حق ضمان عام على أموال المدين )المطلب األول(، و 

 وسائل حماية )المطلب الثاني(.  

 المطلب األول: الضمان العام على أموال المدين 

فإن الضمان العام يتميز بخاصيتين هما: انه عام يرد  ق.م.ج  188بحسب نص المادة  
 على كل أموال المدين )الفرع األول( وأنه مشترك بين سائر الدائنين )الفرع الثاني(.  

 الفرع األول: الضمان العام يرد على كل أموال المدين

فهو باإلضافة إلى أنه يرد على كل أموال المدين فهو أيضا ال ينصب على مال معين   
الذات، وعلى هذا يستطيع الدائن أن يستوفي حقه بالتنفيذ على أي مال من األموال المملوكة ب

للمدين وقت نشوء الدين، أو أية أموال أخرى يكتسبها المدين بعد ذلك، وهذا باستثناء األموال التي  
 (3) ال يجوز الحجز عليها.

 
 .7 ، ص2009راجع محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، التأمينات العينية، الطبعة األولى، دار هومة، الجزائر،  -1
 30، مؤرخة في 78، يتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 1975سبتمبر  26في مؤرخ  58-75أمر رقم  -2

 ، المعدل والمتمم.1975سبتمبر 
 .211 ، ص2006، مصرأنظر: محمد حسين منصور، النظرية العامة لاللتزام، أحكام االلتزام، دار الجامعة الجديدة للنشر،  -3
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، ويخرج  (1)مال من أمواله ويترتب على ذلك حرية المدين كقاعدة عامة في التصرف في أي 
من ذمته ألن حق الدائن ال يرتبط بمال معين بل يرد على أموال المدين كمجموعة واحدة أو تتعدد  
تصرفات المدين في حق الدائنين، دون أن يكون لهم االعتراض على هذه التصرفات، أو سلطة  

فات المدين زيادة أمواله  تتبع المال المتصرف فيه في يد من انتقل إليه، وقد يترتب على تصر 
ضعاف الضمان   وتقوية الضمان العام، وقد يكون من شأن هذه التصرفات إنقاص أموال المدين وا 

 (2)مما يضر بحقوق الدائنين. 

 الفرع الثاني: الضمان العام مشترك بين سائر الدائنين

حدهم عن فال يمتاز أ (3)أي أن جميع الدائنين متساوون فيما لهم من الضمان العام، 
اآلخرين، فكل أصحاب الحقوق الشخصية سواسية في هذا الشأن، أي ال أولوية ألحدهم على  

، (4)اآلخر ال فرق في ذلك بين دائن نشأ حقه في تاريخ متقدم ودائن نشأ حقه في تاريخ الحق
وال  مؤدى ذلك أن الدائنين تكون لهم نفس المرتبة في استيفاء حقوقهم، فإذا اتسعت لهم جميعا أم

المدين استوفوا حقوقهم كاملة، أما إذا لم تكف أموال المدين للوفاء بجميع ديونه فإنهم يتقاسمونها  
كل بنسبة حقه، أي أن األموال تقسم بين الدائنين قسمة غرماء، بحيث يستوفون ديونهم من جميع 

كان المدين معسرا فإن  ، ويترتب على ذلك أنه إذا (5)أموال المدين بنسبة مقدار دين كل واحد منهم
ذا تخلف أحد الدائنين أو بعضهم، فلن يتبقى له شيئا   الدائن لن يحصل إال على جزء من حقه، وا 

 (6) من أموال المدين للتنفيذ عليه ألن هذه األموال سيكون قد تم توزيعها على الدائنين المتقاسمين.

 كفايتها ى دمي: وسائل حماية الضمان العام و المطلب الثان

قد وضع القانون عدة وسائل لحماية الدائنين من التصرفات التي قد يجريها المدين إضرار  ل 
بحقوقهم، فيجوز للدائن اتخاذ بعض اإلجراءات التحفظية أو االحتياطية، كتوقيع الحجز التحفظي  

 
 .133 ، ص2006مصر، رمضان أبو السعود، أحكام االلتزام، دار المطبوعات الجامعية،  -1
 .211 السابق، ص محمد حسين منصور، النظرية العامة لاللتزام، أحكام االلتزام، المرجع -2
 .269، ص2009محمد حسين منصور، العقود الدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر  -3
 . 92 ، ص2007عبد القادر الفار، أحكام االلتزام، دار الثقافة، عمان األردن،  -4
 .136 رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص -5
 .37 ، ص2010مدني الجزائري، الطبعة االولى، دار قرطبة، الجزائر جميلة دوار، أحكام االلتزام في القانون ال -6
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على أموال المدين أو التدخل في إجراءات قسمة المال الشائع المملوك لمدينه، وطلب اتخاذ بعض  
الحتياطات للتحفظ على تركة المدين، ووضع األحكام على أموال المدين أو تحرير محضر جرد ا

 (1)بها عند موته أو إفالسه.

لذلك نالحظ أن لهذا الضمان العام مخاطر بالنسبة للدائن العادي في بعض خصائص هذا   
ين في أمواله أو الزيادة  الضمان فلقد رأينا أن الضمان العام للدائنين ال يحول دون أن يتصرف المد

في إلتزاماته، وبالتالي تأتي لحظة التنفيذ على أموالهن فال يجد الدائن شيئا ينفد عليه، كما أن  
الخطر الثاني الذي يتعرض له الدائن العادي يتمثل في قاعدة المساواة بما تحققه من مزاحمة  

 الدانين اآلخرين له.  

ن أسباب التقدم واألفضلية ليس له سوى أن يقتنع  والدائن العادي الذي ال يملك سببا م 
بالضمان العام، ولقد كفل له المشرع عدة طرق تترتب جميعها على الضمان العام وتقوم على  

 (2)أساسه وتهدف كلها إلى تأكيد الضمان العام وتقويته. 

)الفرع  ولذلك فإن هناك عدة طرق وضعها القانون أمام الدائن للمحافظة على الضمان العام  
 األول(، لكن تبقى هذه الوسائل غير كافية )الفرع الثاني(.  

 الفرع األول: وسائل حماية الضمان العام

ة على الضمان  كما سبق وأن أشرنا هناك عدة وسائل وضعها القانون أمام الدائن للمحافظ 
 الدعوى البولصية، ودعوى الصورية.  والدعوى المباشرة و غير المباشرة، العام وهي الدعوى 

 

 

 

 

 
 .270 محمد حسين منصور، العقود الدولية، المرجع السابق، ص -1
 . 138 رضمان أبو السعود،أحكام االلتزام، المرجع السابق، ص -2
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 أوال: الدعوى غير المباشرة

 الدائن نيابة  ق.م.ج، وهي الدعوى التي يرفعها (2)190،(1) 189وقد نصت عليها المادتان   

لدى الغير إاّل ما كان منها متصال بشخصه أو غير قابل   عن مدينه للمطالبة بحقوق هذا األخير
عدم استعمال المدين لهذه الحقوق من شأنه أن يسبب إعساره أو يزيد من هذا  للحجز، إذا اثبت أن 

 (3)اإلعسار.

إذن فاستعمال الدائن حقوق مدينه على هذا النحو يقصد منه المحافظة على أموال المدين   
تمهيدا للتنفيذ عليها، فالدعوى غير المباشرة تعد وسيلة لحماية حق الدائن في الضمان العام من أن  

، فالهدف منها إذن هو  (4) نتقص نتيجة قعود المدين عن استعمال بعض حقوقه أو المطالبة بهاي
المحافظة على الضمان العام من مغبة إهمال المدين في استعمال ما له من حقوق، فقد يؤدي هذا  
اإلهمال إلى حرمان الدائنين من التنفيذ على مال كان يدخل في ضمانهم العام لو أن المدين  

تعمل ماله من حقوق، وال يكون من أموال المدين األخرى ما يكفي لسداد ديونه كاملة فيلحق  اس
المباشرة هي األداة التي قررها المشرع لدفع مثل غير الدائنين ضرر بسبب هذا اإلهمال، فالدعوى 

تعمله  هذا الضرر، وذلك بتقرير نيابة قانونية للدائن عن مدينه في شأن استعمال الحق الدين لم يس
 (5)المدين.

لم تتوافر شروط توقيع حجز ما للمدين لدى الغير أو كان   ما سبق إذا كل ومن خالل  
المراد االعتراف بحق للمدين قبل الغير، كانت الدعوى غير المباشرة هي الوسيلة المتاحة للدائن  

، ثم إدخاله إلى ذمة  (6) في تلك الظروف يصل بها إلى تحقيق دائنية مدينه للحق موضوع الدعوى
 

مدينه جميع حقوق هذا المدين، إال ما كان منها خاصا ق.م.ج على أنه: "لكل دائن ولو لم يحل أجل دينه أن يستعمل باسم  189تنص المادة  -1
بشخص أو غير قابل للحجز وال يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبوال إال إذا أثبت أن المدين أمسك عن استعمال هذه الحقوق، وأن هذا 

 اإلمساك من شأنه أن يسبب عسره، أو أن يزيد فيه. 
 مطالبة حقه غير أنه البد أن يدخله في الخصام. وال يجب على الدائن أن يكلف مدينه ب 

ق.م.ج على أنه: "يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائبا عن هذا المدين، وكل ما ينتج عن استعمال هذه الحقوق يدخل  190تنص المادة  -2
 في أموال المدين ويكون ضمانا لجميع دائنيه. 

 . 8 انون المدني الجزائري، التأمينات العينية، المرجع السابق، صمحمد صبري السعدي، الواضح في شرح الق -3
 .212 محمد حسين منصور، النظرية العامة لاللتزام، أحكم االلتزام، المرجع السابق، ص -4
 .142، 141 ص رمضان أبو السعود، أحكام االلتزام، المرجع السابق، ص -5
 .157 المرجع السابق، صرمضان أبو السعود، أحكام االلتزام،  -6
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يذ عليه، وقلنا أيضا إن الدائن رافع الدعوى غير المباشرة ال يستأثر  هذا المدين وذلك تمهيدا للتنف 
 (1) بناتج سعيه إلى مدين المدين.

ولكن قد يكون هناك صلة وارتباط بين حق الدائن وبين حق مدينه قبل الغير، وقتئذ تكون   
يشاركه دائنوا  في يد الدائن وسيلة أخرى يسعى بها إلى مدين المدين مستأثرا بثمرة هذا السعي، فال 

 (2) المدين اآلخرين في اقتسام تلك الثمرة، وتلك الوسيلة هي الدعوى المباشرة.

والدعوى المباشرة تبدوا وثيقة الصلة بتنفيذ االلتزام، فهي تعد من الوسائل التي منحها   
كل دائن،  ال أنها ليست وسيلة متاحة لإالتزام به،  ما  دين على تنفيذمجبر الالقانون للدائن في سبيل 

بل تمنح للدائن الذي يوجد بين حقه وحق مدينه قبل الغير صلة وارتباط، لذلك تصح معالجة  
 (3) الدعوى المباشرة بعد الدعوى غير المباشرة.

ذا كان الدائن المزود بالدعوى المباشرة يستأثر بناتج تلك الدعوى، فإن ذلك يعد خروجا    وا 
 بح لهذا الدائن مركزا ممتازا بالنسبة لغيره من دائني المدين.  على قاعدة المساواة بين الدائنين، فيص 

 صية )دعوى عدم نفاد التصرف(ا: الدعوى البولنيثا

ق.م.ج وما بعدها، والتي يستعملها الدائن طالبا عدم نفاد   (4)191وقد تضمنتها المادة  
 (5) تصرف مدينه في حقه، إذا كان هذا التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزامه.

وتشترك الدعوى البوليصية مع الدعوى غير المباشرة في الهدف، أال وهو المحافظة على   
ى غير المباشرة يقصد منها تأمين الدائن ضد خطر  أموال المدين، ولكن يختلفان في أن الدعو 

إهمال المدين وتقصيره، أما الدعوى البوليصية تهدف إلى حماية الدائن من خطر أكبر أال وهو  

 
 .158 المرجع نفسه، ص -1
 .158 المرجع نفسه، ص -2
 .158 رمضان أبو السعود المرجع السابق، ص -3
ق.م.ج على أنه: "لكل دائن حل دينه، وصدر مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، إذا كان  191تنص المادة  -4

ا التصرف قد انقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته وترتب عسر المدين أو الزيادة في عسره، وذلك متى توافر أحد الشروط المنصوص عليه
 "لتالية. في المادة ا

 . 8 محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، التأمينات العينية المرجع السابق، ص -5
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تصرفات المدين التي يجريها إضرارا به، كأن يقوم ببيع أمواله بثمن بخس، ثم يقوم بتهريب ما  
 على المال. قبض من ثمن وذلك فرارا من تنفيذ الدائنين  

 وهي:    بعض العناصر  الدعوى البوليصية يجب توافر ولرفع 

 التصرف المفقر:   -1

التصرف يؤدي إلى عجز المدين عن إيفاء ديونه أو تفاقم عجزه الموجود قبل  ذاحيث أن ه 
الذي  هذا التصرف، ومن أمثلة التصرفات المفقرة لذمة المدين: البيع، الهبة، اإلبراء، أو التصرف 

 (1) يزيد من ديونه، كالقرض والشراء.

 التصرف الضار بالدائنين:   -2

و السابق من شأنه زيادة ديون المدين وتفاقمها، مما  حيث أن افتقار ذمة المدين على النح 
 (2) يحول بين الدائنين وبين استيفاء كامل حقوقهم أو ينقص مما يمكن لهم الحصول عليه.

 (3)كما يشترط القانون المدني الجزائري أن يكون هناك غش من طرف المدين ومن تعامل معه. -3

 (4)الدعوى البوليصية.أن حق الدائن مستحق األداء كشرط لرفعه  -4

 : دعوى الصوريةثالثا

لقد رأينا أنه في الدعوى البوليصية يطعن الدائن في تصرف مدينه الذي عقده إضرارا به،   
لسرى في حق الدائن، ولكن قد يلجا المدين في   ،ال القضاء بعدم نفادهلو ففنحن أمام تصرف جّدي، 

سبيل اإلضرار بدائنه أيضا إلى إجراء تصرف صوري ال وجود له في الحقيقة، كبيع صوري يتناول  
، ويتفق الطرفان على أن البيع ال وجود له، فيظهر المدين بمظهر البائع والمتصرف  همال من أموال

من نطاق  –ظاهريا  - ع خروج المال المتصرف إليه البي إليه بمظهر المشتري، ويترتب على هذا
 الضمان العام، وبالمثل أيضا أن تزيد التزامات المدين ظاهريا عن طريق عقد قرض صوري وهكذا. 

 
، ص 2008توفيق حسن فرج، مصطفى الجمال، مصادر وأحكام االلتزام )دراسة مقارنة(، الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  -1

 .699،  698ص
 .699 ن فرج، مصطفى الجمال المرجع السابق، صتوفيق حس -2
 ق.م.ج. 192المادة  -3
 .700 توفيق حسن فرج، مصطفى الجمال، المرجع السابق، ص -4
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وقد تحقق الصورية أهداف أخرى غير أهداف اإلضرار بالدائنين، فقد يقصد بها التهرب   
ة أو لهبة، وقد يخفي المتعاقد أن السبب  من بعض أحكام القانون، كالبيع الصوري الساتر لوصي

غير المشروع للتصرف بمقتضى عقد صوري وفي األحوال المتقدمة الزالت العين المبيعة حقيقة  
على ملك البائع، لكن ال يستطيع دائنه التنفيذ عليها باعتبارها عنصرا في الضمان العام، إال إذا  

، ويقع عبء اإلثبات على من يدعي خالف  (1) أثبت صورية هذا البيع عن طريق دعوى الصورية
الظاهر أي على من يدعي صورية العقد، ألن الصورية بحد ذاتها تعتبر من األمور التي تخالف  
طبيعة األمور، كما أنها تعتبر من قبيل األمور العارضة، وبالتالي فإن األصل فيها هو العدم، إذن 

أو الخلف الخاص وهذا بكافة الطرق، أما   فعلى من يدعي هذه الصورية اإلثبات سواء الدائن
 (2) المتعاقدين والخلف العام ال يجوز لهما إثبات ما يخالف الكتابة إاّل بالكتابة.

 ق.م.ج الدائن حق التمسك بالعقد المستتر.   198لمادة اهذا وقد أعطت  

 : تمييز دعوى الصورية عن دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق الدائن  رابعا

 والدعوى غير المباشرة          

يتبين من خالل الحديث عن دعوى الصورية وجود أوجه شبه وخالف بينها وبين الدعوى  
 المباشرة واختالفها عن دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق الدائن.  

 ف بين دعوى الصورية والدعوى غير المباشرة:  أوجه الشبه والخال -1

 يوجد وجه شبه بين الدعويين على أن هذا ال يعني القول بعدم وجود خالف بينهما، فما هو 
   ؟وجه الشبه والخالف بين الدعويين 

فبالنسبة ألوجه الشبه: كلتا الدعويين ال يشترط فيهما أن يكون حق الدائن مستحق األداء،   
يكون هذا الحق سابقا على التصرف الصادر من المدين، وأن جميع الدائنين يستفيدون من  وال أن 

امنة للوفاء بديونه وجميعهم  ضحكمة، باعتبار أن أموال المدين نتيجة الحكم الصادر عن الم
صوريا، فدائن البائع يستطيع أن   امتساوون في هذا الضمان، فإذا باع مدينا عينا مملوكا له بيع

 
 .201، 200 ص رضمان أبو السعود، أحكام االلتزام، المرجع السابق، ص -1
 .165 ، ص2008والتوزيع، األردن، عامر محمود الكسواني، أحكام االلتزام، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر  -2
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يطعن بالعقد الصوري، وال يشترط أن يكون حقه مستحق األداء، أو أن يكون سابقا على التصرف  
الصوري، فإذا نجح في دعواه استفاد معه باقي الدائنين، ويجوز للدائن أن يستعمل حق مدينه  

ي يصل إليها من وراء الطعن  البائع في التمسك بالعقد المستتر، فيصل إلى نفس النتيجة الت 
 (1)الصوري، والتمسك بالعقد المستتر يفيد سائر الدائنين. 

 وبالنسبة ألوجه الخالف بينهما نجد األتي:   

ذا تمسك   -1  إذا طعن الدائن في العقد الظاهر بالصورية ورفع الدعوى باسمه شخصيا، وا 
المدين، ومن ثم نجد أن للدائن إثبات   بالعقد المستتر نيابة عن المدين بان رفع الدعوى باسم هذا

الصورية بكافة وسائل اإلثبات ألنه من الغير، وذلك على خالف الحالة الثابتة التي يعمل بها باسم 
المدين فال يستطيع اإلثبات إال بالطرق التي منحت للمدين، فال يجوز إثبات تصرف بالشهادة 

 (2) ات ما يخالف الكتابة إاّل بالكتابة.والقانون يتطلب إثباته بالكتابة ال يجوز له إثب 

إذا طعن الدائن بالصورية، فليس في حاجة إلى إثبات إعسار المدين، أما إذا تمسك   -2 
بالعقد المستتر بنيابة عن مدينه، وجب عليه إثبات إعسار المدين أو أنه سيزداد في إعساره إذا  

 تمسك بالعقد نيابة عن المدين. 

دعوى الصورية فال يجوز للمشتري أن يرفع هذه الدعوى بدفع خاص  إذا اختار الدائن  -3 
بالعقد المستتر، أما إذا تمسك بالعقد المستتر للمشتري أن يدفع هذه الدعوى بكل الدفوع التي  

 (3)يستطيع أن يدفع بها دعوى البائع لو كان هذا هو الذي تمسك بالعقد المستتر.

نفاذ تصرفات المدين في حق   م ية ودعوى عدلخالف بين دعوى الصور أوجه الشبه وا -2
 الدائن:  

يجمع بين الدعوى البوليصية ودعوى الصورية وحدة الغرض، وهو الطعن في تصرف   
صادر عن المدين يهدف منه إبعاد بعض ماله عن متناول يد الدائنين، وفي الحالتين يعتبر  

 
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام، االثبات، آثار االلتزام، دار النهضة العربية،  -1

 .1122ص 1968، مصر
 .1122ص ، المرجع نفسه -2
 .1123، صالمرجع نفسه -3
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، غير أنه إذا كان التدليس في الدعوى البوليصية يوجه دائما ضد  1تصرف المدين تصرفا تدليسيا
في دعوى الصورية قد يكون بوجها إلى غير الدائنين كالصورية التي يقصد منها  الدائنين، إال أنه 

 (2) التهرب من أحكام القانون الذي يوجب دفع رسوم عن عملية تسجيل العقد لدى دائرة األراضي.

وتختلف الدعويان بأنه في الدعوى البوليصية يتصرف المدين في بعض ماله تصرفا جديا،   
الصورية يتصرف المدين في ماله تصرفا غير جّدي، وهذا االختالف  في حين أنه في دعوى 

موضوع الدعويين يهيأ للدائن مباشرة أي منهما، فله أن يرفع دعوى الصورية إلثبات حقيقة  
التصرف، مثال أن عقد البيع الصادر من المدين ليس إال عقدا صوريا يقصد به إخفاء هبة، ثم  

 دون حاجة إلى إثبات سوء نية المدين الواهب أو الموهوب له.  يطعن في الهبة بالدعوى البوليصية

 وينبني على الفارق الجوهري السابق الذكر بين الدعويين عدة فروق أخرى نذكر منها:   

بل يجوز لكل من يضار به صورية التصرف   ،ال تقتصر دعوى الصورية على الدائن -1 
تعاقدين، أما الدعوى البوليصية فال يكون إال  الدعوى ولو كان أحد الم هه من خالل هذأن يطعن في

 للدائن.  

يشترط في الدعوى البوليصية في نطاق بعض القوانين أن يكون حق الدائن مستحق   -2 
األداء، أما في دعوى الصورية فيكفي أن يكون خاليا من النزاع، ومن ثم يجوز لمن كان دينه  

 وى األخيرة.  مؤجال أو معلقا على شرط واقف أن يباشر هذه الدع 

ال يشترط في دعوى الصورية على خالف الدعوى البوليصية، أن يكون حق الدائن   -3 
سابقا على التصرف المطعون فيه، لهذا يجوز لكل دائن ولو كان دينه الحقا لتصرف المدين أن  
يطعن بالصورية، ذلك أن الدائن ال يطلب في دعوى الصورية أكثر من تقرير عدم وجود تصرف  

 ين وهو أمر ال يتأثر بتاريخ نشوء حق الدائن.  المد

 
 -  عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام، االثبات، آثار االلتزام، المرجع السابق، ص 1.1116 

 عبد الرحمن أحمد جمعة الحاللشة، الوجيز في شرح القانون المدني األردني آثار الحق الشخصي، أحكام االلتزام، الطبعة األولى، دار وائل -2
 .167 ، ص2006، للنشر، األردن
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ال يشترط في دعوى الصورية أن يقصد المدين بتصرفه اإلضرار بحقوق الدائن، ألن   -4 
الصورية قد يقصد بها غرض آخر كما سبق وأن أشرنا، وعلى ذلك يجوز للدائن الطعن في  

ن كانت معاوضة لم تنطو على اإلضرار ب  ه.  تصرف المدين بالصورية وا 

ال يشترط لرفع دعوى الصورية أن يكون التصرف الصوري قد سبب إعسار المدين أو   -5 
زاد في إعساره )كما كان الشأن بالنسبة إلى الدعوى البوليصية( ألن الدائن هنا ال يطالب إال بتقرير  

 .  هحقه الواقع، وهو أن تصرف المدين ال وجود له، وهذا أمر ال عالقة له إطالقا بإعسار 

ن كان سليما من الناحية النظرية، إال أنه من الناحية العملية ال يتصور أن    وهذا الحكم وا 
يكلف الدائن نفسه مشقة رفع الدعوى والسير فيها إذا كان باقي أموال المدين التي لم يتناولها هذا  

الدعويين  التصرف الصوري يكفي للوفاء بديونه، والجدير بالذكر أنه ال يوجد مانع من الجمع بين 
 إذا كان هدف الدائن عدم نفاد تصرفات المدين في حقه.  

والجدير بالذكر أن دعوى الصورية التي يقصد منها احالل العقد المستتر محل العقد  
الظاهر، وبالتالي تقرير الحقيقة ال يعقل أن ينالها التقادم ألن الزمان مهما طال أمده ليس من شانه 

رية ويقلبها إلى تصرفات حقيقية، ولكن دعوى المطالبة بالحقوق  أن يؤثر على التصرفات الصو 
وتنفيذ االلتزامات التي هي موضوع دعوى الصورية تخضع للتقادم، فلو أراد الموهوب له أن يدعي  
بصورية الهبة ويثبت أن التصرف الذي اتخذ في الظاهر شكل الهبة إنما يخفي بيعا في الحقيقة،  

دم ومن الجائز سماعه في كل وقت، ولكنه لو أراد االدعاء بضمان  كان ادعاؤه غير خاضع للتقا
العيب وكانت دعواه مشمولة بالتقادم كان ادعاؤه مسموع ألن حق المطالبة بضمان العيب الخفي  

 (1)مشموال بالتقادم الذي نصت عليه المادة.

الحقوق  وخالصة القول نرى عدم تقادم دعوى الصورية بحد ذاتها لكن دعوى المطالبة ب 
 .وتنفيذ االلتزامات ينالها التقادم

 

 
 

 .169، 168 عبد الرحمن أحمد جمعة الحاللشة، المرجع السابق، ص ص -1
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 : حق التفريق بين مملوكين خامسا

يقصد بحق التفريق بين مملوكين الحق المعطى لدائني المورث في فصل أموال التركة عن   
ل التركة، بما قد يسببه ذلك لهم من  اوال الورثة لكي ال يزاحمهم دائنو هؤالء في التنفيذ على أمو مأ

  خاصة إذا كانت التركة مليئة والوارث معسرا. خسارة 

واقع األمر وسيلة للمحافظة  الفصل بين أموال الورثة، هو في فالتفريق بين مملوكين أو  
على الضمان العام لدائني المورث، ومنع دائني الورثة من مزاحمتهم في أموال التركة، لكي تبقى  

  (1) هذه األموال خالصة للوفاء بديونهم.

 : نظام اإلعسارادسسا

يتحقق اإلعسار عندما تكون أموال المدين غير كافية للوفاء بديونه المستحقة وبدون النظر   
إلى ديونه المؤجلة، ويثبت اإلعسار بحكم يصدر عن المحكمة بناء على طلب المدين نفسه أو  

لضمان  طلب أحد دائنيه ولو كان حقه غير مستحق األداء، ويرمي نظام اإلعسار إلى حماية ا
العام للدائنين، وتتمثل هذه الحماية بوجه خاص في عدم نفاذ أي تصرف أو وفاء يقوم به المدين  

 (2)بعد تسجيل صحيفة اإلعسار.

ويتضح أن هذا النظام أنفع للدائن من الدعوى البوليصية، ألنه يحميه من نتائج تصرفات   
 هذا األخير.  بجانالمدين مهما كان نوعها دون تحميله عبء إثبات الغش في 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى نرى أن الحكم المتضمن إعالن الصورية له أثره السلبي   
الذي يقتصر على المتداعين دون أن يسرى على الغير ومنهم الدائنون، ذلك أن هذا القول ينسجم 

ذي يجب أال  وهو ال المستترمع مبدأ احترام حق الغير في التمسك بالعقد الظاهر رغم وجود العقد 

 
 .39 ، ص2007حسين عبد اللطيف حمدان، التأمينات العينية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  -1
الدائنين أي تصرف للمدين يكون قانون مدني مصري: "متى سجلت صحيفة دعوى اإلعسار فال يسري في حق  257وقد نصت في ذلك المدة  -2

ع من شأنه أن ينقص من حقوقه أو يزيد في التزاماته، فال يسري في حقهم أي وفاء يقوم به المدين"، عن مرجع حسين عبد اللطيف حمدان، المرج
 .40 السابق، ص
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يحرم منه ذو المصلحة لمجرد أنه طاب لمتعاقد من المتعاقدين أو لشخص آخر استصدار حكم 
 (1) بإعالن الصورية.

 الفرع الثاني: عدم كفاية وسائل الضمان العام

حقه الذي قد  اءإن الضمان العام ال يقدم للدائن الحماية الكافية والتأمين الكامل الستف 
بسبب إعسار المدين أو بسبب مزاحمة باقي الدائنين له في استفاء حقوقهم،  يضيع كليا أو جزئيا

أو لمجرد تخلفه لسبب أو آلخر عن المشاركة في التنفيذ على أموال المدين، أضف إلى ذلك أن  
الضمان العام ال يقي الدائنين مخاطر التصرفات الضارة التي قد يجريها المدين ويترتب عليها  

 (2) ادة التزاماته.إنقاص حقوقه أو زي

وال تكفي الوسائل السابقة التي وضعها القانون تحت تصرف الدائن )الدعوى غير المباشرة   
فضال   (4)، فالدعوى غير المباشرة تخضع لشروط قد ال تتوافر باستمرار(3)والبوليصية والصورية(

  عن أن الفائدة منها تعود على جميع الدائنين، وال يستأثر بها الدائن رافع الدعوى وقد ال يحصل 
 (5) على جزء من حقه. هذا الدائن إال 

وكذلك األمر بالنسبة لدعوى الصورية، فالدائن الذي يرفع هذه الدعوى ال يستأثر بنتيجتها،   
ه التصرف الصوري سائر الدائنين، باعتبار أن هذا  بل يشاركه في التنفيذ على المال الذي تناول

 (6) المال لم يخرج من ذمة المدين، ويدخل بالتالي في الضمان العام لدائنيه.

ن    وال يختلف األمر كثيرا بالنسبة للدعوى البوليصية، فالدائن الذي يباشر هذه الدعوى، وا 
هذه الفائدة الدائنون الذين لم يدخلوا معه   كان يستأثر وحده بالفائدة التي تنتج عنها، وال يشاركه في

 
 .40 ، صنفسهالمرجع  -1
 .213 محمد حسين منصور، أحكام االلتزام، المرجع السابق، ص -2
 لم نذكر الدعوى المباشرة ألنها تعطي مركزا متميزا لبعض الدائنين وهذا ما سيأتي ذكره الحقا.  -3
 حيث يشترط لرفع الدعوى غير المباشرة ما يلي:  -4
ال تكون متصلة بشخص المدين؛  -  أن تكون الحقوق التي أهمل المدين استعمالها أو المطالبة بها، مما يجوز الحجز عليها، وا 
 يثبت أن المدين لم يستعمل هذا الحق، وأن يترتب على ذلك وقوعه في اإلعسار أو في زيادة اإلعسار. أن  -
 أن يكون حق الدائن الذي يستعمل حق مدينه خاليا من النزاع، ومعين المقدار، ومستحق األداء. -
 .41 حسين عبد اللطيف حمدان، المرجع السابق ، ص -5
 .41 ، صنفسهالمرجع  -6
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، كما أن اللجوء  (1)في الدعوى، إال أن مباشرة الدعوى البوليصية تتطلب شروطا قد يصعب تحققها،
إليها ال يكون إال بعد إعسار المدين، فهي من هذه الناحية تحقق للدائن حماية متأخرة وترمي إلى  

 (2)انقاذ ما تبقى للمدين من أموال.

أما حق التفريق بين مملوكين، أي بين تركة المورث وأموال الورثة، فضال عن أنه يخضع   
ن ضمن لدائني المورث التقدم على دائني الورثة في   لشروط تختلف باختالف أموال التركة، فهو وا 

وقد  التنفيذ على أموال التركة، إال أنه ال يدفع عنهم خطر المساواة في التنفيذ على هذه األموال، 
 تكون أموال التركة غير كافية لسداد ديونهم، فال يستوفون سوى جزء من هذه الديون.  

أما نظام اإلعسار فهو كذلك يترتب عليه ضمان المساواة بين الدائنين، إال أنه ال يضمن   
كما أن األصل في الحكم  (3)للدائن الوفاء الكامل لحقه ألن المال يقسم بين الدائنين قسمة غرماء،

بشهر اإلعسار يكون بناء على السلطة التقديرية للقاضي، فهو ال يحكم به إال إذا تأكد من عدم 
كفاية أموال المدين للوفاء بديونه الحالة فقط، دون ديونه اآلجلة، ثم إن الفائدة التي تعود على  

 (4)الدائنين من الحكم بشهر إعسار المدين في حال صدوره هي الحيلولة دون تفاقم إعساره.

ن كانت كل هذه الوسائل التي أقرتها التشريعات المختلفة لحماية الضمان العام تجعل    وا 
الدائنين على قدم المساواة أمام القانون الستفاء حقوقهم، إال أنه توجد لدى بعض الدائنين العاديين  

 مراكز متميزة.  

 

 

 
 

 يشترط لرفع الدعوى البوليصية:  حيث -1
 أن يكون دين الدائن مستحق األداء وأن يكون تاريخ سابقا لتاريخ العقد المطعون فيه.  -
 أن يكون المدين قد أجرى هذا العقد وأن يكون هذا العقد هو السبب في عجز المدين أو في تفاقم هذا العجز. -
 قد تواطأ مع المدين.  -عندما يكون التصرف بعوض–أن يكون من تلقى المال من المدين  -
 أن ينتج عن العقد المطعون فيه، خروج مال من ذمة المدين وليس مجرد حرمانه من كسب جديد.  -
 .42 حسين عبد اللطيف حمدان، المرجع السابق، ص -2
 .214 السابق، صمحمد حسين منصور، أحكام االلتزام، المرجع  -3
 .42 حسين عبد اللطيف حمدان، المرجع السابق، ص -4
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 المطلب الثالث: المراكز المتميزة لبعض الدائنين 

إن الدائن العادي أحيانا يكون في مركز متميز يمكنه من استيفاء حقه دون مزاحمة الدائنين   
اآلخرين له، هذا المركز ال يقصد به تحقيق ضمانة خاصة للدائن وال يكسبه صفة الدائن الممتاز،  

   .المقاصة ، الدعوى المباشرةبسحالبل هو حالة فعلية يوجد فيها الدائن مصادفة مثل الحق في 

 الفرع األول: الحق في الحبس

نظرا لما يتسم به حق الحبس من أهمية باعتباره إحدى الوسائل المجدية التي وضعتها   
التشريعات بغية ضمان استحصال الدائن حقوقه من أموال المدين والمحافظة على الضمان  

، حيث يعتبر هذا  فإن الحق في الحبس يعطي للدائن مركزا متميزا على باقي الدائنين (1)العام،
الدائن ضمان خاص أعطاه القانون لكل دائن يكون مدينا   س للمال أو الشيء الموجود تحت يد الحب

ق.م.ج على أنه يجوز لكل من التزام  200اء في مضمون المادة جفي ذات الوقت لمدينه، حيث 
التزام المدين   سبب ذمته، نشأ ببأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في 

 (2)أو مادام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا. ،ومرتبط به

، وهو  (3) إن للحق في الحبس أهمية عملية باعتباره يحمل المدين على تنفيذ التزامه إجباريا 
ال المدين، وبالتالي  أيضا بمثابة ضمان خاص أعطاه القانون للدائن بغية تحصيل حقوقه من أمو 

 المحافظة على الضمان العام. 

من   202إلى  200وقد نظم المشرع الجزائري أحكام الحق في الحبس في المواد من  
القانون المدني الجزائري، مبرزا أهمية هذه الوسيلة كضمانة فعالة للدائن، وسنبحث أوال في  

ومن ثم كيفية انقضاء الحق في   (ثالثا) بس مفهومها، ثم في شروطها )ثانيا(، ثم آثار الحق في الح
 .  ( رابعا) الحبس 

 
ع، األردن، حسن علي الدنون، محمد سعيد الرحو، النظرية العامة لاللتزام، أحكام االلتزام، دراسة مقارنة، الطبعة األولى، دار وائل للنشر والتوزي -1

 .151 ، ص2004
مدني أردني، عن مرجع العربي  387مدني سوري، و 247مدني مصري، و 246لمغربي الجديد، ومن القانون المدني ا 291وتقابلها المادة  -2

 .306 ، ص2013بلحاج، أحكام االلتزام في القانون المدني الجزائري، دراسة مقارنة، دار هومة، الجزائر، 
 .99 عامر محمود الكسواني، المرجع السابق، ص -3



 الباب األول: مبررات استحداث تقنيات جديدة للضمان

 األول:  الضمانات في ظل القواعد التقليدية                       الفصل

- 32 - 

 

 أوال: مفهوم الحق في الحبس

ويقصد به أن كل من التزام بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به، مادام المدين لم يعرض   
ن الدائن  أالوفاء بالتزام مترتب عليه، بسبب التزام المدين ومرتبط به، فيفترض في الحق في الحبس 

في نفس الوقت بتسليم شيء تحت يده، وهو يمتنع عن تنفيذ التزامه حتى يستوفي الثمن من   مدين
  (1) المشتري، ومثاله كذلك حبس المودع لديه الوديعة حتى يتقاضى أجره وما أنفقه في حفظها.

والحق في الحبس ليس حقا عينيا كالرهن، ولكنه وسيلة خاصة من وسائل الضمان،   
المشرع لكل دائن متى توافرت شروط االرتباط بين التزامه قبل مدينه، وبين حقه هو قبل  أعطاها 

 (2)نفس المدين وذلك مراعاة العتبارات العدل والمنطق. 

 ويتميز الحق بالحبس بمجموعة من الخصائص القانونية أهمها:  

أي ألنه حق   من وجود التزامات تبادلية بين الدائن والمدين.  ض الحق في الحبس يفتر  .1
 مؤقت وتابع لإللتزام األصلي. 

 الحق في الحبس يتعلق بالعقار والمنقول على السواء. .2
 الحق في الحبس ال يقبل التجزئة.  .3
  (3) الحق في الحبس من حقوق الضمان الخاص. .4

عتباره حقا تابعا، فهو ال  ويترتب على كون الحق في الحبس حقا من حقوق الضمان با
 يمكن أن يوجد مستقبال، بل يجب أن يستند إلى االلتزام األصلي، الذي يوفر ضمان الوفاء به.  

 ثانيا: شروط الحق في الحبس

،  200يشترط لنشوء الحق في الحبس توافر شروط ثالثة شروط منصوص عليها في المواد  
 ق.م.ج:    202،  201

 
 .073 رجع السابق، صالعربي، بلحاج أحكام االلتزام، الم -1
 .275 ، ص2005، مصرسمير عبد السيد تناغو، أحكام االلتزام واإلثبات، منشأة المعارف،  -2
وقد اعتبر الدكتور بلحاج العربي أن الحق في الحبس من حقوق الضمان الخاص أي  313 العربي بلحاج ، أحكام االلتزم، المرجع السابق، ص -3

للدائن  إحدى وسائل التأمين أو الضمان المشروعة التي يراد بها حمل أو إجبار المدين على تنفيذ التزامه، بل هو من الوسائل الفعالة التي تكفل
 استيفاء حقه كامال. 
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 وجود التزام على الحابس بأداء شيء.   -
 أن يكون حق الحابس مستحق األداء.   -
 أن يوجد ارتباط بين التزام الحابس وحقه.   -

 الشرط األول: وجود التزام على الحابس بأداء شيء

ائن بأداء شيء معين، وهو المحل الذي يرد عليه الحبس، إال أنه يمتع عن تسليمه  يلتزم الد 
حتى يستوفي حقه، هذا الشيء عادة يكون عينا معينة تقع في حوزة الحابس ويلتزم بتسليمها  

واألصل أن جميع األشياء أيا كانت طبيعتها يمكن أن تكون محال للحق في الحبس،   (1)للمدين.
قد يكون عقارا أو منقوال معينا بذاته أو بنوعه وقد يكون مثليا أو قيميا، وقد يكون  فالشيء المحبوس 

، بل يمكن أن يتمثل محل الحبس في عمل أو امتناع عن عمل،  (2)شيئا ماديا أو غير مادي 
 كالمقاول الذي يمتنع عن إتمام عمله حتى يستوفي ما تم االتفاق عليه من أجرة معجلة.

 بسثالثا: آثار حق الح

يترتب على قيام الحق في الحبس مجموعة من اآلثار التي تبين وتحدد حقوق الحابس   
 وواجباته وذلك وفقا لما يلي:  

 حقوق الدائن الحابس:  -1

كان له الحق في االمتناع عن رد أو   ،إذا ثبت للدائن حق الحبس وفقا لما تقدم من شروط 
ضافا إليه كافة الرسوم والمصاريف  حتى يستوفي كامل حقه م ،تسليم الشيء محل الحبس

 (3)والفوائد.

ويبقى له الحق طالما أنه لم يستوف حقه بالكامل، بمعنى أن المدين لو أوفى وفاًء جزئيا   
بالدين الذي عليه للدائن فإن هذا األخير يحق له أن يبقى ممتنعا عن رد أو تسليم الشيء محل  

 
 1132وسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام، االثبات، آثار االلتزام  المرجع السابق، ص صعبد الرزاق أحمد السنهوري، ال -1
 . 1133و
 . 29 جميلة دوار، المرجع السابق، ص -2
و نافعة، : "ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه إذا هو اتفق عليه مصروفات ضرورية أ2فقرة  200هذا ما جاء في نص المادة  -3

 فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفي ما هو مستحق له، إال أن يكون االلتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع".
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ذمة مدينه مع ما يلحقه من مصاريف   ذي فييفاء الكلي والكامل لدينه الاالحتباس لحين االست 
  ات وفوائد.  ونفق

والذي يعطي حق امتياز للحابس   (1)391وخالفا لموقف التشريع األردني الذي جاء في نص المادة 
ال يعطيه هذا االمتياز،   1فقرة  201على باقي الدائنين، فإن التشريع الجزائري في نص المادة 

  247المادة  حيث تنص: "مجرد الحق في حبس الشيء ال يثبت حق امتياز عليه"، وهذا جاء في
 (2) ات العربية.نمدني مصري وجل التقني 

ع األردني، ألن فيه نوع من  شر مشرع الجزائري ونوافق الملكننا نختلف في ذلك مع رأي ال 
المنطق وانسجامه مع المنطق السليم لألمور، حيث ال يعقل أن أعطي للشخص الحق في حبس  

فإذا كان لهذا الشخص الحق في حبس الشيء  الشيء وال أعطيه امتيازا عليه عند التنفيذ عليه، 
 كان له من باب أولى التميز والتقدم على غيره من الغرماء عن التنفيذ على هذا الشيء.   

وللدائن الحابس أخيرا الحق في طلب اإلذن من المحكمة لبيع الشيء المحتبس إذا كان   
ات الخاصة ببيع الشيء المرهون  يخشى عليه من الهالك أو التلف، وفي هذه الحالة ُتطبق اإلجراء

رهنا حيازيا، وبالتالي فإن الحق في الحبس ينتقل من الشيء المحتبس إلى ثمنه بعد بيعه، وهذا  
من القانون المدني الجزائري، حيث جاء فيها: "... إذا كان الشيء   3فقرة  201وفقا لنص المادة 

ى إذن من القضاء في بيعه وفقا  المحبوس يخشى عليه الهالك أو التلف فللحابس أن يحصل عل 
 وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه".  (3)971لألحكام المنصوص عليها في المادة 

 

 
 

حيث جاء فيها: "من احتبس الشيء استعماال لحقه في احتباسه كان أحق من باقي الغرماء في استيفاء حقه"، عن مرجع عامر محمود  -1
 .107 لسابق، صالكسواني، المرجع ا

مدني لبناني... إلخ، عن مرجع عامر الكسواني، المرجع السابق،  274مدني عراقي،  283مدني سوري، و 248مدني ليبي و 250مثل المادة  -2
 .107 ص

كاف لضمان ق.م.ج على ما يلي: "إذا كان الشيء مهددا بالهالك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير  971تنص المادة  -3
العلني  حق الدائن ولم يطلب الراهن رده إليه مقابل شيء آخر يقدم بدله، جاز للدائن أو للراهن أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيعه بالمزاد

 أو بسعره في السوق.
 إلى الثمن". ويفصل القاضي في أمر إيداع الثمن عند الترخيص في البيع وينتقل حق الدائن في هذه الحالة من الشيء  
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 واجبات الدائن الحابس:  -2

الوقت عليه بعض  في نفس  كما يعطي حق الحبس حقوقا للدائن المحتبس فإنه يفرض 
بالمحافظة على الشيء محل االحتباس، وبموجب هذا  الواجبات، حيث يلزمه من ناحية أولى 

الواجب تكون تبعة هالك الشيء محل الحبس أو تلفه على مسؤوليته ما لم يتبين أن سبب الهالك  
أو التلف كان لسبب أجنبي ال يد له فيه وذلك تطبيقا لقواعد مسؤولية حارس األشياء، وهذا على  

بر بمثابة حارس للشيء، وبالتالي وحده يكون له  اعتبار أن الدائن الحابس وليس المالك يعت
السيطرة الفعلية عليه فيكون الحابس مسؤوال عما يسببه الشيء من ضرر للغير طبقا للقواعد  

 (1)العامة.

ومن ناحية ثانية، فإن من الواجبات الملقاة على عاتق الدائن الحابس هو قيامه بتقديم   
لته وما نتج عليه إذا كان الشيء محل الحبس من  كشف حساب للمالك هذا الشيء يبين فيه غ

مثل الثمار، وبهذا يلتزم الحابس برد العين وثمارها وغلتها   (2) األشياء التي تغل ولها منتجات معينة
 (3)إلى المالك فور انتهاء أو انقضاء الحبس بعد أن يستنزل المصروفات التي انفقها.

بالحالة التي   ،ابس القيام برد الشيء من الحبسومن ناحية ثالثة، من واجبات الدائن الح 
احتبسه فيها دون نقص أو تلف إذا قام المدين بالوفاء بدينه كامال وشامال لكافة المصاريف والفوائد  

 وعدم االمتناع عن تسليم الشيء محل الحبس.  

 الحبسفي حق الرابعا: انقضاء 

الحق في الحبس   بين أسباب انقضاءق م ج نجد أن من  202بالرجوع إلى نص المادة      
خروج العين المحبوسة من يد الحابس، أي بزوال الحيازة عن الدائن الحابس بإرادته أو بعلمه وعلى  

 كل حال فإن زوال الحيازة تنتهي إما بصورة أصلية أو بصورة تبعية  

 
ق.م.ج حيث جاء فيها: "كل من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة االستعمال والتسيير والرقابة، يعتبر مسؤوال عن الضرر الذي  138المادة  -1

عمل يحدثه ذلك الشيء، ويعفى من هذه المسؤولية الحارس للشيء إذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثل عمل الضحية، أو 
 الغير، أو الحالة الطارئة أو القوة القاهرة". 

 : "وعلى الحابس أن يحافظ على الشيء وفقا ألحكام رهن الحيازة وعليه يقدم حسابا عن غلته".2فقرة  201وهذا حسب نص المادة  -2
 .109 أنظر: عامر محمود الكسواني، المرجع السابق، ص -3
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تجديد واالبراء  والمقصود بالتبعية أنه متى انقضى الدين االصلي بالوفاء او ما يقوم مقامه كال
 ...إلخ.  

، وهذا  قائما  أما اإلنقضاء بصورة أصلية فالمقصود به هو االنقضاء بالرغم من بقاء الدين االصلي
 عدة حاالت هي: في 

 إذا تنازل الحابس عن الحق في الحبس بإرادته.  -1

وهذا إما إراديا بالتخلي االختياري عن الشيء، أو   فقد الشيء المحبوس من حائزه أو محرزه -2
غير إرادي كخروجه غصبا من يد الحابس، وهنا يحق له رفع دعوى استرداد الشيء المحبوس  
خالل أجل ثالثون يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده ، وقبل سنة من وقت 

 خروجه من يده.

 مينا آخر كافيا بدال عنه. كما ينقضي أيضا إذا قدم المدين تأ -3

 1. وينقضي كذلك بهالك الشيء المحبوس -4

وفي األخير نقول أن الحق في الحبس هو ضمان خاص يخول كل من التزام بأداء شيء،   
أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الطرف اآلخر لم يعرض الوفاء بسبب التزام مترتب عليه ومرتبط  

و الشيء الموجود تحت يده والذي يلتزم بأدائه، حتى يستوفي  به، فيكون للدائن أن يحبس المال أ
تنقص من   1فقرة  201حقه كامال، فهذا الحق يجعل الدائن في مركز متميز، لكن نص المادة 

حجم هذا االمتياز، وقد رأينا أن التشريع الجزائري يختلف في هذا الصدد عن التشريع األردني الذي  
 حقيقيا للدائن على باقي الدائنين.  جعل من الحق في الحبس امتيازا 

 الفرع الثاني: الدعوى المباشرة

لقد وفرت القوانين الحديثة للدائن حماية خاصة، وهي الدعوى المباشرة التي تخول للدائن   
أن يرفع على مدين مدينه دعوى مباشرة يستأثر فيها بالحق، يرفعها الدائن باسمه شخصيا ال باسم 

ن مدين مدينه مباشرة )أي ماله من حق ِقبل المدين األصلي(، دون أن  مدينه، مطالبا بالحق م

 
 .339إلى  353العربي بلحاج، المرجع السابق ، ص ص  - 1
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يتعرض لمزاحمة باقي دائني هذا المدين، مما يعد خروجا على قاعدة المساواة بين الدائنين،  
فيصبح الدائن رافع الدعوى المباشرة بمثابة دائن له بامتياز على هذا الحق، ويتقدم جميع الدائنين  

 (1) ليستوفي حقه.

ال في إرة في القانون المدني، فهي تقرر وعامة ال توجد نظرية عامة للدعوى المباش 
مواضيع متفرقة بنصوص خاصة، لذا ال يجوز استعمال هذه الدعوى إال في الحاالت التي وردت 

 في التشريع.  

لكن قبل رفع هذه الدعوى المباشرة يجب على الدائن رافع الدعوى أن ينذر المدعى عليه   
و مدين مدينه( بالوفاء بالحق المطالب به وضرورة وجود ارتباط بين التزام مدين المدين إزاء  )وه

ظهر لنا جليا الدعوى المباشرة كوسيلة من  تزام األخير إزاء دائنه، ومن هنا المدين األصلي وبين الت 
 شرة.  فتحقق ذلك ببساطة وسرعة في اإلجراءات ال تحققها الدعوى غير المبا ،وسائل التنفيذ

والدعوى المباشرة عبارة عن حماية استثنائية تقوم على فكرة االمتياز، فهي في الحقيقة   
ضمان خاص، أو نوع من أنواع التأمين التي أنشأها القانون، حيث يطالب الدائن باسمه الشخصي  

مة  بحقوق مدين مدينه فينتقل حق المدين إلى ذمة الدائن المباشر مباشرة، وال يمر بالتالي بذ
 (2)المدين.

ولعل أهم الحاالت القانونية التي أوردها القانون المدني الجزائري حول الدعوى المباشرة نجد   
 ما يلي:  

ليستوفي أجرة العين   ، وهي دعوى يرفعها المؤجر قبل المستأجر من الباطن: أوال: حالة المؤجر
األصلي، وقد نصت في هذا  المؤجرة، من المبالغ التي قد تكون في ذمة هذا األخير للمستأجر

 (3)ق.م.ج. 507الصدد المادة 

 

 
 .264، 263 العربي بلحاج، أحكام االلتزام في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق،ص ص -1
 . 265، 264 ، ص صنفسهالمرجع  -2
، والتي جاء فيها ما يلي: "يكون المستأجر الفرعي ملتزما 2007ماي  13المؤرخ في  05-07والمعدلة بموجب قانون رقم  507نص المادة  -3
 اشرة تجاه المؤجر بالقدر الذي يكون بذمته للمستأجر األصلي وذلك في الوقت الذي أنذره المؤجر...."مب
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 ثانيا: حالة المقاول

وهي دعوى يرفعها المقاول من الباطن والعمال الذين يشتغلون لحساب صاحب العمل  
لمطالبة هذا األخير مباشرة بما ال يتجاوز القدر الذي يكون به مدينا به للمقاول األصلي وقت رفع 

 (1) الدعوى.

 ثالثا: حالة الوكيل

وهي دعوى بين الموكل ونائب الوكيل، أي أنه يمكن للوكيل إنابة غيره في تنفيذ الوكالة   
دون أن يكون مرخصا له في ذلك، فيكون مسؤوال عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد 

 صدر منه هو.  

ويكون للموكل ولنائب  ، (2)ويكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسؤولية 
 (3) الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على اآلخر.

  رابعا: حالة المضرور

وهي الدعوى التي رفعها المصاب في حادث مرور على شركة التأمين، على أساس   
)وهو التأمين اإلجباري لتغطية األضرار التي تلحق الغير( في عقد   (4)االشتراط لمصلحة الغير

 
على أنه: "يكون للمقاولين الفرعيين والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول في تنفيذ العمل، حق مطالبة رب  565ق م جحيث تنص المادة  -1

ن مدينا به للمقاول األصلي وقت رفع الدعوى، ويكون لعمال المقاول الفرعي مثل هذا الحق تجاه كل من العمل مباشرة بما يجاوز القدر الذي يكو 
 المقاول األصلي ورب العمل....". 

 .43 أنظر جميلة دوار، المرجع السابق، ص -2
مرخصا له في ذلك كان مسؤوال عما فعل النائب  ق.م.ج والتي جاء فيها: "إذا أناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون 580المادة  -3

 كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو، ويكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسؤولية. 
أما إذا رخص للوكيل في إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب فإن الوكيل ال يكون مسؤوال إال عن خطئه في اختيار نائبه أو  

 عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات. 
 ويجوز في الحالتين السابقتين للموكل والنائب أن يرجع كل منهما مباشرة على اآلخر.  

 .266، 265 السابق، ص صالعربي بلحاج ،المرجع  -4
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التأمين المبرم بين المسؤول عن الحادث وشركة التأمين المؤمنة رغم أن المضرور لم يكن طرفا 
 (1)فيه.

  العمل ضد نائب الفضولي ربخامسا: الدعوى المباشرة من 

لصاحب العمل رفع دعوى مباشرة   ق.م.ج على أنه يجوز 154/2وهو ما تقضي به المادة  
 (2)ضد نائب الفضول الذي عهد إليه الفضولي بكل العمل أو بعضه.

ومن خالل ما تقدم يبدو لنا جلّيا ما تعطيه الدعوى المباشرة من امتياز للدائن الممنوحة له،   
 فتدعم الثقة وتجعله من مركز متميز على باقي الدائنين.  

 الفرع الثالث: المقاصة

للمقاصة وظيفة مزدوجة، فهي أداة وفاء وأداة ضمان، حيث تحقق نوعا من الضمان  إن  
للدائن ألنها تمكنه من استيفاء حقه مما يجب عليه لمدينه، وهو بذلك يتفادى مخاطر إعسار  
المدين ومزاحمة باقي الدانين له ويتجنب مشاركتهم له، ومن ثم فهو يتمتع بنوع من األولوية والتقدم  

لكن ال يجوز أن تقع المقاصة إضرارا بالحقوق التي اكتسبها الغير، مثال ذلك الدائن الذي  عليهم، و 
 (3) يسبق في توقيع الحجز تحت يد المدين.

 أوال: تعريف المقاصة

المقاصة وسيلة لتسوية الديون المتقابلة بين ذمتين، كل منهما دائنة لألخرى ومدينة لها معا   
دج ثم يصبح إبراهيم دائنا له بـ  1000محمد دائنا إلبراهيم بمبلغ وذلك بقدر األقل، فلو كان 

دج فتقع المقاصة بين هذين الدينين لينقضيا بقدر األقل منهما فال يبقى على إبراهيم سوى  600
اء حقه، فهو بذلك  دج، وتحقق المقاصة نوعا من الضمان للدائن ألنه تمكنه من استيف400مبلغ 

 
: "التأمين عقد يلتزم المؤمن بمتقضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التمين لصالحه 619نصت في هذه الصدد المادة  -1

ى أخر مبلغا من المال أو إيرادا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك مقابل قسط أو أية دفعة مالية 
 من قانون التأمينات الجديد.   56يؤديها المؤمن له للمؤمن". والمادة 

ق.م.ج على أنه: "يجب على الفضولي أن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي، ويكون مسؤوال عن خطئه.  2/ 154حيث تنص المادة  -2
 انت الظروف تبرر ذلك". ومع ذلك فللقاضي أن ينقص مبلغ التعويض المترتب على هذا الخطأ، إذا ك

 . 274، ص273محمد حسين منصور، العقود الدولية، المرجع السابق، ص -3
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ومن ثم فهو يتمتع بنوع من األولوية   ،ومزاحمة باقي الدائنين له  إعسار المدينيتفادى مخاطر 
 (1)والتقدم عليهم.

ق.م.ج إلى تعريف المقاصة حيث جاء فيها: "للمدين حق المقاصة   297وقد أشارت المادة  
بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له تجاهه ولو اختلف سبب الدينين إذا كان  

منهما نقودا أو مثليات متحدة النوع والجودة وكان كل منها ثابتا وخاليا من النزاع  موضوع كل 
 ومستحق األداء صالحا للمطالبة به قضاءا. 

 وال يمنع المقاصة تأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضي أو تبرع بها الدائن."  

 ويتضح من المادة أن هناك أنواع للمقاصة ولكل شروطها.  

 اع المقاصةثانيا: أنو 

 هناك مقاصة قانونية وأخرى اتفاقية وقضائية.   

 المقاصة القانونية:   -1

ذا تمسك بها من له الحق فيها وجب    إذا وقعت المقاصة بقوة القانون أي بصفة جبرية وا 
، وتسمى عندئذ  (2)على المحكمة أن تقضي بها وال يستطيع الطرف اآلخر أن يرفض وقوعها

 لها عدة شروط، وهذه الشروط جاءت كما يلي في القانون المدني الجزائري:  بالمقاصة القانونية و 

 وجود دينين متقابلين.   -
 تماثل محل الدينين المتقابلين )مثل نقود، أو مثليات متحدة... إلخ(.   -
 أن يكون الّدينان خاليين من النزاع.   -
 صالحية الدينان للمطالبة بهما قضائيا.   -
 ر.  أال تضر المقاصة بحقوق الغي -

 
 . 102 جميلة دوار، المرجع السابق، ص -1
ق.م.ج(، راجع العربي بلحاج، المرجع 301، 298ليس لقاضي الموضوع أن يعتد بالمقاصة إال إذا تمسك بها صراحة من له الحق فيها )المادة  -2

 .592 ق، صالساب
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ويترتب على توافر شروط المقاصة القانونية انقضاء الدينين، لكن بقدر األقل منهما متى  
كان مقدار أحدهما أكبر من اآلخر، ومتى انقضى الدينان انقضت معه توابعه أو ضمانته كالرهن  

 (1)والكفالة وغيرهما.

وبالرغم من أن المقاصة تقع بقوة القانون إال أن المشرع يقرر أنها ال تقع إال إذا تمسك بها   
 من له مصلحة فيها، وليس للقاضي بالتالي أن يثيرها من تلقاء نفسه.  

لكن يجوز لمن له الحق في التمسك بها التنازل عنها صراحة أو ضمنا بعد أن تكون قد   
 (2)رتب على هذا النزول انقضاء الدينين بأثر رجعي. ، ويت ةالالزم شروطالتوافرت 

 المقاصة القضائية:  -2

مكان تمسكه بالمقاصة القانونية تخلف أحد شروطها المحددة   قد يحول بين أحد الطرفين وا 
قانونا في حقه، فإذا كان هذا الشرط من الشروط التي يستطيع القضاء استكمالها هو ما ينحصر  

لنزاع أمكن وقوع المقاصة القضائية، فمثال إذا طالب الدائن بدينه فادعى  في شرط خلو حقه من ا
المدين بحقه في تعويض عن ضرر أصابه جراء خطأ الدائن وطالب بإجراء المقاصة بين ما عليه  
من دين وما له من حق، كان للقاضي تقدير قيمة هذا الحق، ثم إعمال المقاصة بين الدينين، فإذا  

 (3)ان حكمه منشئا لها واسند إيقاع المقاصة إلى وقت النطق بالحكم.قام القاضي بذلك ك

وتسمى كذلك بالمقاصة االختيارية، حيث أنها تقع باتفاق الطرفين واتجاه   المقاصة االتفاقية:-3
مقام إرادتهما الحرة والمعتبرة شرعا وقانونا للقيام بها كوسيلة قانونية لتنفيذ االلتزام بما يعادل أو يقوم 

 (4)الوفاء.

ويرجع االتفاق بين طرفي المقاصة على هذا اإلجراء القانوني إلى كامل إرادتهما إذا كان   
يحقق مصلحة لهما، وبالتالي نجد أن المقاصة أيضا من أهم الضمانات التي تمنح مركزا متميزا  

 
 .103 ، ص2004عبد الرزاق دربال ، الوجيز في أحكام اإللتزام، دار العلوم، عنابة الجزائر،  -1
 . 104 جميلة دوار، المرجع السابق، ص -2
 .104 المرجع نفسه، ص -3
 .92 عامر محمود الكسواني، أحكام االلتزام، المرجع السابق، ص -4
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ر للمقاصة بموجب  للدائن، فتمنحه نوعا من االمتياز على باقي الدائنين، سواء كان هذا االختيا 
 نص قانوني، أو حكم قضائي أو بإعمال مبدا سلطان إرادة كال الطرفين.  

ومن خالل ما تقدم حول الضمان العام للمدين على أموال مدينه نجد أن هذه الضمانات   
هي وسيلة حماية، يوفرها القانون للدائنين بغض النظر عن جدواها، فهي خيارا أخير يلجأ إليه  

 لم يكن له ضمان خاص، أو لم يكن في مركز متميز كما جرى ذكره. الدائن إذا 

ألن الدائن في كثير من األحيان يرغب في الحصول على ضمانات أكثر نجاعة من مدينه   
وتجعله يتقدم في المرتبة على باقي الدائنين، وأهم هذه الضمانات الخاصة التقليدية لدينا الضمانات  

 الشخصية والعينية.  

 لثاني: الضمانات الشخصية والعينية التقليديةالمبحث ا

إذا كان المشرع قد أحاط الدائن العادي بنوع من الحماية بإقراره نظام الضمان العام   
عطائه من الوسائل ما يكفل المحافظة عليه، إال أنه مع ذلك ال يحقق للدائن الضمان الكافي   وا 

ال تحيط الدائن إاّل ببعض الحماية فال تقيه من كل  الستيفاء حقه، فكل هذه القواعد القانونية العامة 
خطر، بل هو يظل مهددا دائما بإعسار مدينه، وبالتالي عدم تمكنه من استيفاء حقه كامال، ولذك 
كان من الطبيعي أن يوفر القانون للدائن الوسائل القانونية والفنية الكفيلة لضمان حقه ولدرء هذه  

بعد احتماال، هذه الوسائل القانونية هي ما يسمى بالضمان وبلفظ  أو على األقل جعلها أ ،المخاطر
 (1)أكثر شيوعا بالتأمينات.

إن ظهور التأمينات العينية والشخصية لم يكن في وقت واحد، بل أن التأمينات الشخصية   
 كالتضامن والكفالة كانت األسبق بالظهور وهذا راجع لسببين: 

تنظيم حق الملكية،   ، إذ كان يسبقهاتقدماأن التأمينات العينية تفترض حضارة أكثر  األول:
بين الحقوق العينية األصلية والحقوق  حقوق العينية األخرى عن هذا الحق، ثم التمييز ثم تفريع ال

في  وهذا كله يفترض تقدما إذ لم تكن التأمينات العينية إال حقوقا عينية تبعية العينية التبعية، 
الشخصية،  الحضارة. وتنوعا في الحقوق ولذلك تأخرت التأمينات العينية في الظهور عن التأمينات 

 
 .30 ص 2010 لبنان،  ة والشخصية، الطبعة االولى،منشورات الحلبي الحقوقية، نبيل إبراهيم سعد، التأمينات العيني -1
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إذ أن هذه التأمينات األخيرة لم تكن تفترض إال أن تضم ذمة إلى ذمة أخرى على قدم المساواة أو  
 على التعاقب.

أمرا طبيعيا، إذ كان المدينون في   كان ظهور التأمينات الشخصية إبتداء الثاني:والسبب  
تقوم  تأمينا عينيا، فقد كانت التأمينات العينية تقدمه  ماأول األمر من الطبقة الفقيرة التي لم تملك 

ويمثل  . وكان العقار هو ملك األسرة جميعا. إذ كان يمثل الثروة الحقيقية، في أساسها على العقار
إلى  يسها فهو وحده الذي يحوز العقار وال يملكه، أما بقية أفراد األسرة فكانوا يلجأون األسرة رئ

، فكان الفرد  التأمينات الشخصية ويساعدهم على ذلك وجود الروابط األسرية والتضامن بين أفرادها
الدين عنه، فكان  فل معه ويك يتضامن  فيجد من من أفراد قبيلته، ثم من أفراد أسرته،  يلتمس العون 

 1يهيئ السبيل إلى التأمينات الشخصية من تضامن وكفالة. النظام االجتماعي للقبيلة ثم لألسرة 

ها  الشخصية إال أنإختلف في المجتمعات الحديثة، فبالرغم من مزايا التأمينات لكن الوضع  
يضمنون دين الدائن، بينما في التأمينات العينية  خطر إعسار المدينين الذين  ال تضمن تماما إنتفاء

تتبع هذا المال  يكاد يكون الدائن في منأى عن كل خطر، حيث أن حقه يتعلق بمال معين وله حق 
من ثمن بيعه باألفضلية على الدائنين اآلخرين، فإذا كان هناك  يد يكون ويحصل على حقه في أي 
في الغالب يكون  فهو مع ذلك إحتمال بعيد نسبيا، باإلضافة إلى ذلك أنه ، هذا المال هالكلإحتماال 

 حق الدائن بمبلغ التأمين أو التعويض.      استفاء  ا على هذا المال، ويتعلق بالتاليمؤمن

تمثله التأمينات من فائدة كبيرة للمدين والدائن على حد سواء، فالضمان   ومن هذا يتضح ما 
من إستيفاء حقه كامال  المحتمل ويمكن بالتالي  يؤمن الدائن ضد مخاطر إعسار مدينه الخاص 

قتصادية، أما بالنسبة للدور  وهذا الدور التأميني الذي يلعبه الضمان الخاص في الحياة القانونية واإل
  ه ضمانا عينيا أو شخصيا لدائنهبتقديم المدين اإلئتماني للضمان الخاص فإنه يتلخص في أن 

وتزداد مدة كان يرتضيه بدون هذا الضمان  له أجال معين ما يرتضي ما يجعلهيمنحه الثقة واألمان 

 
 208 ، ص2012تامر ريمون فهيم، ضمانات اإلئتمان المصرفي، الطبعة األولى، دار النهضة العربية، القاهرة، - 1
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  يسمى باألجل في لغة القانون ما  ماهذا األجل أو تقل بحسب ما يمثله الضمان من قيمة للدائن. 
 1هو إال اإلئتمان في لغة االقتصاد. 

ومعرفة أهم صوره،   إن هذا الدور اإلئتماني الفعال للضمان الخاص يستوقفنا للحديث عنه 
حديث  ثم نعرج لل ،أول(مطلب ) فنستهيل ذلك بالحديث عن أهم ضمان شخصي تقليدي وهو الكفالة 

 . )مطلب ثاني( العينية التقليديةعن التأمينات 

 : ضمان شخصي تقليديبإعتبارها  الشخصية المطلب األول: الكفالة

تعتبر الكفالة أهم ضمان شخصي تقليدي، بالرغم أن هناك ضمانات أخرى ذكرها التقنيين  
ق م ج   217)المواد  المدني الجزائري على غرار باقي التشريعات وهي التضامن بين المدنيين

  إذ يكون . وعدم قابلية اإللتزام لإلنقسام بين المدينين به المتعددين، فيحقق نفس الغرض (ومابعدها
 .بعدها( وما  237المواد  كل مدين ملزما بوفاء الدين كله)

( مسؤوال قبل الدائن، مع  )المنيبوكذلك األمر في اإلنابة في الوفاء مع بقاء المدين األصلي
 (. اومابعده 294المواد المناب( )ين الجديد)المد

معناها ضم ذمة أخرى لذمة المدين،  أن الكفالة هي أهم صور التأمينات الشخصية و   غير 
إلى الضمان العام الذي   الرجوع على الكفيل باإلضافة فيستطيعالضمان الذي للدائن  وبذلك يقوى 
خصص  الجزائري نصوص عقد الكفالة إلى فصلين المدني  أموال مدينه. وقد قسم التقنينله على 

ثار  ة آل وثانيهما للنصوص المنظم 653 - 644أولهما لنصوص أركان الكفالة وهي المواد من 
 . 673  – 654الكفالة، من المواد    

 لكفالة كعقد ينشأ عنه التأمين الشخصي وفقا للترتيب اآلتي: ا ةوستكون دراس

 (أولفرع عام )قواعد الكفالة بوجه   -
 (آثار عقد الكفالة )فرع ثاني  -
 ( إنقضاء الكفالة )فرع ثالث -

 
 34 ، ص2010ية، لبنان، نبيل إبراهيم سعد، التأمينات العينية والشخصية، الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوق - 1
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 الفرع األول: قواعد الكفالة بوجه عام

،  وخصائصها وصورهاذكر تعريفها  يستوجبإن الحديث عن قواعد عقد الكفالة بوجه عام 
 ثم الحديث عن أركانها وشروطها.وتميزيها عما يشابهها من عقود أخرى 

 مفهوم عقد الكفالة:أوال: 

  : تحت عنوان الجزائري من خالل الكتاب الثاني  نجد عقد الكفالة منظما في التقنين المدني  
 "  عقد الكفالة"تحت عنوان   الحادي عشراإللتزامات والعقود، الباب 

 فما المقصود بهذا التأمين الشخصي؟  -

 تعريف عقد الكفالة:   -1

ودائن شخص آخر، يل فعقد يتم بين شخص يسمى الكنستطيع أن نعرف الكفالة بأنها 
وقد عرفتها المادة  1الذي له على المدين. ، بالدينءيلتزم بموجبه الكفيل أن يضمن للدائن الوفا

بأن يتعهد للدائن   إلتزام تنفيذالكفالة عقد يكفل بمقتضاه شخص " كما يليقانون مدني جزائري  644
 " بهذا اإللتزام إذا لم يف به المدين نفسه بأن يفي 

المدين واليشترط إذن  ومن هذا التعريف يتبين أن الكفالة عقد يتم بين الكفيل والدائن دون 
بل يمكن أن تتم الكفالة دون علمه ورغم معارضته، ورغم ذلك فالمدين له    2. رضا المدين وموافقته

إال ليضمن إلتزام هذا المدين لدائنه، وليوفر له   3دور هام في وجود الكفالة حيث هذا الكفيل ما تبرع 
ضمنه الكفيل فيجب أن يكون مذكورا في وضوح  ي  الثقة واإلئتمان لدى دائنه، فهذا اإللتزام هو ما

في عقد الكفالة وهذا اإللتزام المكفول أكثر ما يكون مبلغ من النقود، وقد يكون إعطاء شيء  ودقة 
 غير النقود.  

 
 .13 ، ص2011محمد صبرى السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، التأمينات الشخصية والعينية، عقد الكفالة، دار الهدى الجزائر،  - 1
 .15 ، ص2006أنظر مصطفى عبد الجواد حجازي، عقد الكفالة في القانون المدني، دار الكتب القانونية، مصر،  - 2
 إن هذا القول ال يؤخذ على إطالقه، إذ أن هناك بعض الكفاالت التي يسعى المدين إلى الحصول عليها بمقابل مثل الكفالة المصرفية.  - 3
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من نقود، ضمن   كما قد يكون عمال أو إمتناعا عن عمل فإن لم يكن اإللتزام المكفول مبلغا 
ء شيء  الكفيل ما عسى أن يحكم على المدين األصلي من تعويض جراء إخالله باإللتزام بإعطا

 غير النقود، أو من جراء إخالله باإللتزام بعمل أو باإلمتناع عن عمل.  

فالكفالة إذن تفترض وجود إلتزام مكفول، وهذا اإللتزام يفترض وجود مدين أصلي به ودائن،  
كما تفترض الكفالة وجود عقد بين الكفيل والدائن باإللتزام األصلي المكفول بموجبه يفي الكفيل بهذا  

لتزام الكفيل   يف به المدين األصلي. فالكفالة ترتب إلتزاما شخصيا في ذمة الكفيل.اإللتزام إذا لم  وا 
أن الكفالة الشخصية هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة األصيل هذا تابع لإللتزام األصلي. بمعنى 

ذا كانت الكفالة في أصلها شخصية إال أن هناك   1.فيصبح للدائن مدينان بدال من مدين واحد وا 
 ية المقدمة من الغير.  والتي تعتبر من التأمينات العين  ،صورة أخرى للكفالة تسمى بالكفالة العينية

وصفة الكفالة تأتي من أن شخص يتقدم لضمان دين غيره، وصفة التأمين العيني تأتي من  
أن الضمان المقدم للدائن له طبيعة هذا التأمين ويتمثل في رهن على مال من أمواله وتتميز الكفالة  

الكفالة الشخصية بأن الكفيل يقتصير فيها إلتزامه، ويحدد في مال معين من أمواله   العينية عن 
عقارا كان أو منقول، يخصصه لوفاء الدين المكفول. وذلك عن طريق إنشاء رهنا رسميا أو حيازيا  

 بحسب األحوال لمصلحة الدائن. 

ا عينيا تبعيا على  إذن ال يخول هنا للدائن حقا شخصيا على كل أموال الكفيل بل تخوله حق
 2( جزء منه )تخصيصأموال الكفيل 

 خصائص عقد الكفالة:  -2

يتميز عقد الكفالة بعدة خصائص تميزه عن غيره من العقود وكثير منها تشترك مع سائر  
 العقود.

 يلي:  وأهم خصائص عقد الكفالة ما

 
ة أنظر عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء العاشر واألخير في التأمينات الشخصية والعينية، الطبع  - 1

 .20،  19، ص ص1998لثة، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان، الثا
 .333 ، ص2010أنظر نبيل إبراهيم سعد، التأمينات العينية والشخصية، الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان،  - 2
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 الكفالة عقد رضائي:   -أ

بمجرد التراضي بين الدائن والكفيل دون الحاجة  عقد الكفالة من العقود الرضائية حيث يبرم 
ولكن البد   كتابة عرفية أو رسمية(، أو شفاهةً ) 2  فهو يمكن أن يعقد كتابةً  1إلشتراط شكل خاص

 الكفيل.  إلتزام رةو وهذا نظرا لخط  3نية الكفيل واضحة. فيه من نص صريح فيجب أن تكون

 الشخصي:الكفالة عقد من عقود الضمان -ب

ومعنى ذلك هو أن إلتزام الكفيل بضمان حق الدائن يترتب في ذمة الكفيل شخصيا. فيكون  
مسؤوال عن الوفاء بهذا الحق من كل أمواله ألن الكفالة تؤدي إلى ضم ذمة الكفيل إلى ذمة  

 4. مدينال

يتعرض  ولذلك فإن مخاطر الضمان العام التي يتعرض لها الدائن في رجوعه على المدين 
لها في رجوعه على الكفيل وهي إعسار الكفيل فمن هذه الزاوية نرى أن قوة التأمينات العينية  

 كالرهن مثال أكبر بكثير من ضمان الكفالة. 

   الكفالة عقد تابع: -ج

ومعنى التبعية أن إلتزام  تمييزا للكفالة عن العقود األخرى،  ونحن نرى بأنها الخاصية األكثر
ا إللتزام المدين وهو اإللتزام األصلي الذي يهدف إلتزام الكفيل إلى ضمان الوفاء  كفيل ينشأ تابعال

 به. 

ويترتب على هذه التبعية عدم إمكانية رجوع الدائن على الكفيل قبل رجوعه على المدين  
   أن يكون إلتزامال يجوز التبعة وتبعا لهذه  5ق م ج 660وهذا ما جاء في نص المادة صلي األ

 
 .03 أنظر مصطفى عبد الجواد، عقد الكفالة في القانون المدني، المرجع السابق، ص - 1
قانون مدني  645مدني مصري و 773إن وجود الكتابة المنصوص عليها في مختلف التشريعات بما فيها التشريع الجزائري، مثال المادة  - 2

 .إلخ.جزائري ليست ركنا في اإلنعقاد بل إنها تتعلق باإلثبات فقط وبالتالي يمكن إثبات الكفالة بما يقوم مقام الكتابة كاإلقرار واليمين... 
 . 227 ، ص2009أنظر عدنان إبراهيم سرحان، العقود المسماة، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن،  - 3
 .15 راجع محمد صبري السعدي الواضح في شرح القانون المدني، التأمينات الشخصية والعينية، عقد الكفالة، المرجع السابق، ص - 4
يجوز له أن ينفد على  ال مايلي "ال يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إال بعد رجوعه على المدين، و 660حيث جاء في نص المادة  - 5

 أموال الكفيل إال بعد أن يجرد المدين من أمواله ويجب على الكفيل في هذه الحالة أن يتمسك بهذا الحق".
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يجب إنقاص هذا  وهنا ق م ج  652جاء في نص المادة ما هذا  ،الكفيل بمبلغ أكبر أو بشرط أشد
 اإللتزام حتى يعادل اإللتزام األصلي وال يبطل.

وكما يترتب على صفة التبعية أن الكفيل يستطيع التمسك بالدفوع التي للمدين األصلي فإذا  
 الكفيل.أبطل اإللتزام األصلي يسقط إلتزام 

كما يصح أن يكون إلتزام الكفيل منجزا إذا كان اإللتزام األصلي معلقا على شرط أو مضافا  
 1ألجل.

 عقد الكفالة عقد ملزم لجانب واحد في أصله: -د

  إن الجانب الذي هو ملزم بعقد الكفالة هو الكفيل وحده، فهو ملزم بضمان الوفاء بالدين  
يمكن أن يكون عقد الكفالة ملزما لجانبين إذا ماقدم الدائن   األصلي إذا لم يف به المدين، لكن

غير أنه إذا قدم المدين مقابال للكفيل فإن عقد الكفالة يبقى ملزما   2مقابال للكفيل نظير كفالته،
 لجانب واحد ألن المدين ليس طرفا في العقد. 

 عقد الكفالة عقد من عقود التبرع:  -ه

لم يستطيع هذا األخير  فالعقد تبرعي بالنسبة للكفيل يلتزم بالوفاء بالدين عن المدين إن 
بل، لكن عقد الكفالة يمكن أن يكون عقد معاوضة بالنسبة للكفيل  الوفاء به، وهذا اإللتزام دون مقا

إذا تلقى مقابال لكفالته سواء من الدائن أو من المدين كالمصرف الذي يتقاضى عمولة من المدين  
 3يكفل المدين بل أن إلتزامه أصليا.  حتى يكفله ويختلف االمر هنا عن التأمين ألن المؤمن ال

ن عقد الكفالة بالنسبة إليه هو عقد معاوضة ألن هذا األخير تحصل  أما بالنسبة للدائن فإ 
 4على ضمان وهو الكفيل الذي يضمن له الدين األصلي إن لم يف به المدين. 

 أنواع عقد الكفالة:  -3

 
 .17 محمد صبري السعدي، عقد الكفالة، المرجع السابق، ص - 1
 .24 عبد الرزاق أحمد السنهوري، الجزء العاشر في التأمينات الشخصية والعينية، المرجع السابق، ص  - 2
 . 25 المرجع نفسه، ص - 3
 .25 المرجع نفسه، ص - 4
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 يمكن تقسيم الكفالة عدة تقسيمات، وهذا بحسب الزاوية المنظور إليها:  

 ضائية. إتفاقية أو قانونية أو قحيث المصدر: تكون الكفالة إما فمن  •
   .ومن حيث الطبيعية هناك الكفالة المدنية والكفالة التجارية •

 .المقدار محددةوالكفالة   ئيةكالكفالة  الكاملة والكفالة الجز  ،ويضاف لهذه التقسيمات أنواع أخرى

 تقسيم الكفالة من حيث المصدر:-أ

إن إلتزام الكفيل بضمان الدين األصلي ينشأ عن عقد الكفالة الذي يتم بينه وبين الدائن   
 إتفاقي في جميع األحوال.  إراديولذلك فإن إلتزام الكفيل بالكفالة هو إلتزام 

ئي. فتكون الكفالة إتفاقية إذا إلتزم المدين  كون مصدر الكفالة كذلك قانوني أو قضاوقد ي 
دينه ويحدث هذا غالبا في حالة رفض الدائن إعطاء المدين قرضا أو  ل يضمن للدائن بتقديم كفي

 منحه أجال.

  1وتكون الكفالة قانونية في األحوال التي يوجب القانون فيها على المدين تقديم كفيل للدائن،  
ك  التي تلزم المنتفع بمنقول أن يقدم لمال 851ومثال ذلك في القانون المدني الجزائري في المادة 

على أنه " إذا كان المال   فتنص عند نهاية اإلنتفاع رد المنقول بالرقبة كفالة تضمن الوفاء بإلتزامه 
 ..." كفالة بهالمقرر عليه حق اإلنتفاع وجب جرده ولزم المنتفع تقديم 

وتكون الكفالة قضائية في الحاالت التي يكون مصدر إلتزام المدين فيها بتقديم كفيل حكم  
إذ تنص على أنه إذا وافقت المحكمة على    2ق م ج   717/2كما في حال المادة  ، القاضيبه 

قرار الشركاء الذين يملكون على األقل ثالثة أرباع المال الشائع بإجراء تغيرات أساسية فيه، فإن  
 ر بإعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق له من تعويضات. مها أن تأل

 
 .22 محمد صبري السعدي، عقد الكفالة، المرجع السابق، ص - 1
تلك األغلبية، أن تقرر مع هذا كل ما تراه مناسبا من والمحكمة عند الرجوع إليها إذا وافقت على قرار  " 2الفقرة  717وقد جاء في نص المادة  - 2

  "من تعويضات.  الوفاء بما قد يستحق  له بإعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن التدابير ولها بوجه خاص أن تأمر
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ويعد تقسيم الكفالة إلى إتفاقية أو قانونية أو قضائية أي من حيث مصدرها هو أهم هذه  
 1التقسيمات وأبرزها 

 تقسيم الكفالة من حيث الطبيعة: -ب

ن كان الكفيل تاجرا ولو كان الدين المكفول  الكفالة تعتبر بالنسبة للكفيل عمال مدنيا حتى وا 
 2ق م ج   651تجاريا وهذا حسب المادة  

 وهذا ألن األعمال التجارية تهدف لتحقيق الربح أما الكفالة فهي من أعمال التبرع.

في هذه الحالة الكفالة عمال  غير أنه إذا كان الكفيل تاجرا يحترف الكفالة بمقابل فتكون 
 تجاريا، كالكفالة التي يقدمها البنك ألحد عمالئه بمقابل.

قع عليها الكفيل  يكون عمال تجاريا إذا تعلقت بدين تجاري ثابت على ورقة تجارية و كما 
 . رابصفته ضامنا إحتياطيا أو مظه

 الكفالة الكاملة والجزئية والمحددة: -ج

 كاملة إذا إلتزم الكفيل بضمان الدين األصلي كله. حيث تكون الكفالة  ✓
 وتكون الكفالة جزئية إذا إقتصر إلتزام الكفيل على ضمان جزء من الدين.  ✓
 لكن يلتزم بحد أعلى.  ،الدين كل لة إذا ضمن الكفيدوتكون الكفالة محد ✓

 ثانيا: شروط وأركان عقد الكفالة:

 شروط عقد الكفالة:-1

  ته ضم ذمبهو تأمين الدائن ضد مخاطر إعسار مدينه وذلك إن الغرض من تقديم الكفيل 
ماليه إلى ذمة هذا األخير، ويجب أن تتوافر شروط معينة في الكفيل في جميع األحوال التي  ال

 .)إتفاقي أو قانوني أو قضائي(. يلتزم فيها المدين بتقديم كفيل أيا كان مصدر هذا اإللتزام

 
يم الكفالة من حيث مصدرها في أن للكفالة القانونية والقضائية لهاأحكاما خاصة تميزها عن الكفالة اإلتفاقية، فمثال بحسب نص تكمن أهمية تقس - 1

ق م ج أن الكفالء في الكفالة القضائية أو الكفالة القانونية دائما متضامنين في حين أن التضامن في الكفالة اإلتفاقية ال يكون إال  667المادة 
 تفاق، بالتالي فإن إلتزام الكفيل في الحالتين األوليتين أشد من اإللتزام في الكفالة اإلتفاقية.باإل

 "تعتبر كفالة الدين التجاري عمال مدنيا ولو كان الكفيل تاجرا". 651حيث جاء في نص المادة  - 2



 الباب األول: مبررات استحداث تقنيات جديدة للضمان

 األول:  الضمانات في ظل القواعد التقليدية                       الفصل

- 51 - 

 

ق م ج، والتي تقضي بأنه: "إذا إلتزم المدين بتقديم   646وقد وردت هذه الشروط في المادة 
ا عن الكفيل تأمينا عينيا  كفيل يجب أن يقدم شخصا موسرا ومقيما في الجزائر، وله أن يقدم عوض

 ". اكافي

 الشروط التي يجب توافرها في الكفيل: أهم نستخلص من النص 

 يجب أن يكون الكفيل موسرا: -أ

قادرا على الوفاء باإللتزام الذي قام بضمانه إذا   ن يكون الكفيلأإن المقصود بهذا الشرط  
والمدين الملتزم بتقديم كفيل هو   ،إقتضت الحالة ذلك، إذن ال قيمة للكفالة إذا كان الكفيل معسرا

وفاء بالدين  كافية لليقاس بما لديه من أموال خير ار هذا األويسار الكفيل يسالذي يقع عليه إثبات 
  كافيامتى كان ذلك ة ز ر فون هذه األموال منقوالت أو عقارات شائعة ومك أن ت كفله ويستويالذي 

أو يصعب   ،للوفاء بدين الدائن، كما يستطيع الدائن أن يثبت أن هذه األموال أو بعضها متنازع فيها
ة اليسار أو اإلقتدار في الكفيل مسألة وتوفر صف         .من مال الكفيل دبفتستع ،عليها تنفيذال

 متروك تقديرها لقاضي الموضوع. موضوعية 

 ن يكون الكفيل مقيم في الجزائر:أ -ب

الطرق  إن الحكمة من هذا الشرط هي تمكين الدائن من مطالبة الكفيل والرجوع عليه بأسهل  
العادية وليست العرضية وال يشترط   إلتزامه، واإلقامة المقصودة هي اإلقامةبوهذا إذا لم يف المدين 

 المدين كما اليشترط أن يكون الكفيل جزائريا.أن يكون الكفيل مقيما في موطن 

 للكفيل أهلية إبرام العقد: كون يأن  -ج

يكون واعيا لما هو قادم  لذلك يجب ان  ، إلتزام ضار بمصلحتهعلى بإعتبار أن الكفيل قادم 
لم تشر إلى   المتعلقة بالكفالة نصوص القانون المدنيلخطورة هذا اإللتزام، ورغم أن  ومدركا عليه

أن   كما،  78لذلك وجب الرجوع للقواعد العامة الخاصة باألهلية من خالل نص المادة  هذا الشرط
 أغلبية الفقه ذهب إلى إشتراطها حيث بدونها لن تتحقق الكفالة. 
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 أركان عقد الكفالة: -2

ال يكون إال بين الدائن والكفيل، إال أن تعريف الكفالة،   إذا كان عقد الكفالة بالمعنى الضيق 
أن هناك شخصا ثالثا يهمه األمر، هو المدين األصلي وعلى العموم يبرم عقد الكفالة  يدل على 

بتوافر األركان العامة المعروفة من: رضا، محل، سبب مع بعض الخصوصية التي تميز عقد  
 الكفالة والتي سنعرفها فيما يلي: 

 الرضا:-أ

  صحيحا تطابق إرادتي الدائن والكفيل الكفالة من العقود الرضائية إذ يجب لقيام هذا العقد  
  دون إشتراط أي شكل خاص، ودون حاجة إلى رضا المدين ألنه ليس طرفا في عقد الكفالة، ولما 

 1يستوجب أن يكون رضا هذا األخير صريحا،كان هذا العقد من العقود الخطرة بالنسبة للكفيل 
 على أن يكون التعبير صريحا.   ما يجبر2بالرغم من أنه ال يوجد في القانون الجزائري وال المصري  

ورغم هذا  3ضمنيا.تجيز أن يكون التعبير )الجزائري والمصري(  فالقواعد العامة لكال القانونين
ق م ج وهذا بمفهوم المخالفة   660يمكننا إستنتاج إجبارية التعبير الصريح من خالل نص المادة 

 ى الكفيل قبل رجوعه على المدين.حيث جاء من خاللها ال يجوز للدائن أن يرجع عل

فيل وأهلية  هلية الكأفإن هناك إختالف بين  ،أما بالنسبة لألهلية الالزمة لطرفي العقد 
 الدائن. 

 
يز أن يكون التعبير عن اإلرادة ضمنيا، لكن أغلب التشريعات ق م ج نجد أن القواعد العامة للقانون المدني تج 60بالرجوع إلى نص المادة  - 1

 خاصة التشريع الفرنسي أخذت بفكرة الرضا الصريح للكفيل.
لى نص المادة  - 2 ق م مصري والذي يشترط الكتابة إلثبات الكفالة كدليل  773لقد إستند جانب من الفقه المصري إلى المعمول به في فرنسا وا 

لة، وذهب إلى إشتراط أن يكون رضا الكفيل صريحا، والحقيقة أن القواعد العامة لم تأخد بهذا المبدأ بل إنها تجيز أن يكون على خطورة عقد الكفا
ليس دليال التعبير ضمنيا، والكفالة التخرج عن هذه القواعد حيث أنه ال يوجد حكم خاص لها في هذا الصدد كما أن إشتراط الكتابة إلثبات الكفالة، 

راط أن يكون رضا الكفيل صريحا حيث أن عند تخلف الكتابة يجوز إثبات اإللتزام بما يقوم مقامها من إقرار ويمين، لكن ولخطورة إلتزام على إشت
 .344 ، 343 ص أنظر نبيل إبراهيم سعد، التأمينات ع و ش، المرجع السابق، ص . يل فإنه يجب أن يكون رضاؤه واضحاالكف

ق مدني جزائري والتي جاء فيها: "التعبير عن اإلدارة يكون باللفظ  60ق مدني مصري ويقابلها نص المادة  90المادة وهذا ماجاء في نص  - 3
ن التعبير عن اإلرادة وبالكتابة أو باإلشارة المتداولة عرفا كما يكون بإتخاد موقف ال يدع أي شك في داللته على مقصود صاحبه، ويجوز أن يكو 

 قانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا".ضمنيا إذا لم ينص ال
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تبرعا أي تكون لمصلحة الدائن دون مقابل ففي هذه الحالة يشترط توافر أهلية   إذا كانت الكفالة 
وكذلك األمر إذا تمت معاوضة فإنه يجب أن تتوافر هذه  ،أي األهلية الكاملة 1التبرع لدى الكفيل  

ن كان الكفيل صبيا مميزا أو من هو في حكمه فإن الكفالة في الحالة األخيرة إذا كانت   األهلية، وا 
 2وض تكون قابلة لإلبطال.بع

وتعتبر الكفالة بالنسبة إليه عمال نافعا   ، أما بالنسبة للدائن وهو الطرف الثاني في الكفالة 
ومن في حكمه  وهي أهلية الصبي المميز  ،يشترط فيه إال أهلية قبول التبرع لذلك ال ، نفعا محضا
أما إذا كانت بمقابل فيجب أن تتوافر فيه   3عليهما. رفلة والسفيه بعد تسجيل قرار الحجكذي الغ

 4األهلية كذلك. 

أما بالنسبة لعيوب اإلرادة فإن الكفالة تخضع للقواعد العامة من حيث قابلية العقد لإلبطال   
فيكفي  وليس هناك قواعد خاصة لتنظيم هذه العيوب في الكفالة  ،إرادة أحد المتعاقدين يشوبلعيب 

 عامة.اإلحالة بشأنها للقواعد ال

   المحل: -ب

اإللتزام األصلي والوفاء به إذا لم يف به المدين   تنفيذ إن محل إلتزام الكفيل هو ضمان  
المكفول موجودا يجب أن يكون اإللتزام األصلي وحتى يكون محل إلتزام الكفيل ممكنا نفسه، 

أو وجد صحيحا ثم    وصحيحا، وعلى ذلك إذا كان اإللتزام األصلي غير موجود أو وجد ثم أبطل
 5يكون إللتزام الكفيل محل ومن ثم يقع باطال.  إنقضى ال

 إذا فشروط اإللتزام المكفول هي أن يكون موجودا أو أن يكون معينا أو قابال للتعين.  

 

 

 
 .62 ص 2006مصطفى عبد الجواد حجازي، عقد الكفالة في القانون المدني، دار الكتب القانونية، مصر،  - 1
 .33 محمد صبري السعدي، عقد الكفالة، المرجع السابق، ص - 2
 .346 نبيل إبراهيم سعد، التأمينات ع و ش، المرجع السابق، ص - 3
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 اإللتزام المكفول:وجود   -1ب

الجزائري أجاز أن  إذا كان وجود اإللتزام األصلي هو سبب إلتزام الكفيل إال أن التشريع  
جوز الكفالة  تق م ج مايلي: "  650يكون اإللتزام األصلي مستقبليا أو شرطيا، حيث ورد في المادة 

في الدين المستقبل إذا حدد المبلغ المكفول، كما تجوز الكفالة في الدين المشروط غير أنه كان  
يها في أي وقت مادام الدين  الكفيل في الدين المستقبل لم يعين مدة الكفالة كان له أن يراجع ف

 المكفول لم ينشأ". 

كأن يقدم شخص كفيال يضمنه بما يشتريه من سلع مستقبال فيكون الكفيل ضامنا لثمن   
 البضائع التي يشتريها المدين األصلي. 

أما كفالة اإللتزام الشرطي فبالرجوع للقواعد العامة تجوز كفالة الدين الشرطي سواء كان   
األصلي معلقا على شرط واقف أو معلقا على شرط فاسخ، ونظرا للصفة التبعية للكفالة تكون  الدين 

الشرط الواقف زال الدين األصلي بأثر رجعي وأعتبر كأن لم   معلقة على نفس الشرط فإذا تخلف
يكن، أما إذا تحقق الشرط الواقف تأكد اإللتزام األصلي أي ينفد بأثر رجعي وينفد إلتزام الكفيل  

 بالتيعية. 

أما إذا تحقق الشرط الفاسخ فإن الدين األصلي ينفسخ بأثر رجعي ويعتبر كأن لم يكن   
 1وينفسخ بالتبعية إلتزام الكفيل.

 :أن يكون اإللتزام المكفول صحيحا -2ب

بالعودة إلى خاصية التبعية نجد صحة الكفالة مرتبطة بصحة اإللتزام المكفول، وهذا إستنادا   
 2ق م ج  648إلى نص المادة 

 أن يكون اإللتزام المكفول معينا أو قابال للتعين:  -3ب

تزام "الدائن  وقد نصت على هذا الشرط القواعد العامة ومثاله كأن يعين أطراف هذا اإلل 
 الدين ومصدره. والمدين" ويعين محل

 
 .45 محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، التأمينات الشخصية والعينية، عقد الكفالة، المرجع السابق، ص - 1
 ق م ج " ال تكون الكفالة صحيحة إال إذا كان كان االلتزام الكفول صحيحا" 648المادة جاء في نص  - 2
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فتعيين أطراف اإللتزام يشمل ذكر إسم الدائن ولقبه ومهنته ومكان إقامته، وتعيين محل   
اإللتزام المكفول يكون كذلك بذكر مثال مبلغه أو نوع البضاعة ومقدارها ألن إلتزام الكفيل يكون في  

 يتخطهما.  حدود هذا المبلغ والمقدار وال

لتزام المكفول من حيث مصدره، ألنه قد يكون للدائن أكثر من حق قبل مدينه  وتعيين اإل  
دج ودين ثاني بنفس هذه القيمة(. لكن يختلفان من   00005وبنفس القيمة )مثال دين أول بقيمة 

 الدين األول عقد بيع ومصدر الثاني عقد إيجار. حيث المصدر كأن يكون مصدر

بل يجوز متى كان قابال   باطلأنه إلتزام  بالضرورةال يعني لكن عدم تعيين اإللتزام المكفول  
بأقل قيمة اإللتزام  األصلي، مع إمكانية اإللتزام حدود اإللتزام إلتزام الكفيل ن على أال يتجاوز ي للتعي

 1األصلي أي بجزء من الدين األصلي. 

 سبب الكفالة -ج

ا  السبب في عقد الكفالة صعب وترجع هذه الصعوبة إلى طبيعة الخاصة لهذإن تحديد ركن  
ثم العالقة بين الكفيل  بين الدائن والمدين ، إذ هناك العالقة العقد بإعتبار عملية قانونية ثالثية

األخيرة رغم أهميتها إال أنها خارجة عن نطاق عقد الكفالة ألن  ، وهذه والدائن وبين الكفيل والمدين
فيها، وهنا قد يكون سبب كفالته هو إسداد خدمة توفير اإلئتمان للمدين أو مقابل   ليس طرفا  المدين

 يتقاضاه منه أو يكون بقصد قضاء دين لهذا األخير. 

وليس العالقة بين الكفيل والدائن،  وهنا نجد أن العالقة بين الدائن والمدين هي سبب اإللتزام  
،  مجرد ومباشر وغير متغير موضوعي  للنظرية التقليدية للسبب الموضوعية  والشروطوهذا يتوافق 

أما الباعث الرئيسي أو الدافع للتعاقد فهو شخصي وغير مباشر ومتغير، يختلف من كفيل إلى  
 فيه أن يكون مشروعا.آخر، ويشترط 

 

 
 . 364 ، ص2010نبيل إبراهيم سعد، التأمينات العينية والشخصية، الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  - 1
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العقد إذا  ببطالن حتى ال يفاجأاآلخر وهو الدائن بهذا السبب  وهنا يتوجب أن يعلم المتعاقد 
الكفيل قد تبرع للمدين بالكفالة فإن سبب إلتزامه هو نية التبرع   كان سببه غير مشروع فمثال إذا كان

 1. الكفالة باطلة إذا كان الباعث على التبرع غير مشروع وكان الدائن يعلم بهوتكون 

ذا وقع نزال حول   ق الكفيل وهذا  ت ن عبء اإلثبات يقع على عا إمشروعية السبب ووجوده فوا 
 بكافة الطرق. 

 ثالثا: إثبات عقد الكفالة

نجد أن الكتابة ضرورية إلثبات اإللتزام الكفيل   2ق م ج  645إلى نص المادة بالرجوع  
 لكنها غير ضرورية إلنعقاد الكفالة. 

وهذا راجع إلى أن إلتزام الكفيل من اإللتزامات التبرعية لذا يجب أن يستند إلى رضاء صريح  
ثبات عقد الكفالة بالكتابة ال يعني أنها عقد شكلي بل هو عقد رضائي فالكتابة شرط   وقاطع، وا 

 ات وليست ركن لإلنعقاد.لإلثب

 رابعا: تمييز الكفالة عن غيرها من العقود واألنظمة التي تشابهها

إن الكفالة من الناحية اإلقتصادية أداة إئتمان ومن الناحية القانونية وسيلة من وسائل   
الضمان، لذلك قد نجد هناك أنظمة قانونية أخرى، قد تشتبه بالكفالة سواء من حيث تكوينها  

 وني أو من حيث وظيفتها اإلقتصادية، مع العلم أن الصفة المميزة للكفالة هي التبعية. القان

 الكفالة والتضامن بين المدينين: -1

من حيث أن المدين المتضامن يلتزم بصفة أصلية في مواجهة الدائن على عكس الكفالة   
ن كان متضامنا مع المدين فهو تابع لإللتزام األص  لي. إلتزام الكفيل حتى وا 

  الكفالة والنيابة في التعاقد: -2

 ه أصليا مع المدين. يختلفان في أن النائب ليس كفيال بل إلتزام 

 
 .53 جع السابق، صمحمد صبري السعدي، التأمينات الشخصية والعينية،عقد الكفالة، المر  - 1
 " ال تثبت الكفالة إال بالكتابة ولو كان من الجائز إثبات اإللتزام األصلي بالبينة". 645حيث جاء في نص المادة  - 2
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 الكفالة والتعهد عن الغير: -3

أن  يختلفان في أن التعهد عن الغير موضوعه هو حمل الغير على قبول إلتزام معين حيث 
المتعهد يتعهد للدائن يجعل الغير ملتزما ولذلك فإن إلتزامه أصلي وليس تابع أما الكفيل فيلتزم  

 بضمان إلتزام المدين. 

 الكفالة وعقد التأمين:  -4

التأمين وهو تأمين اإلئتمان الذي بموجبه يؤمن الدائن لدى  فقد تشتبه الكفالة مع نوع من  
هنا تبدو كأنها كفيل يضمن الوفاء بالدين إذا لم يف به   شركة تأمين ضد إعسار مدينه، فالشركة

 المدين األصلي. 

ولكن نجد فرقا بينها، فإلتزام شركة التأمين )المؤمن( ليس إلتزاما أصلي مصدره عقد التأمين   
يدفعه  عويض عن الضرر الذي يصيب الدائن من ضرر إعسار مدينه وسببه ماومحله هو الت

الدائن من أقساط للشركة وعندما تدفع الشركة التعويض للدائن فإنها ال ترجع على المدين، كما هو  
 1الحال في الكفالة. 

 ة والكفالة التجارية:ينالكفالة المد -5

هناك نص مخالف،  تكون الكفالة في األصل عمال مدنيا وهي مجانية بطبيعتها، مالم يكن  
ففي مثل هذه الحالة تعتبر تجارية، ويمكن  ، ة مالم تعط من تاجر لغاية تجاريةنيفهي بطبيعتها مد

أن تكون عمال تجاريا بطبيعته، إذا كانت من أعمال المصارف كما يمكن أن تكون تجارية بالتبعية  
 ذا قام بها التاجر لحاجات تجارية. إ

ويمكن أن تكون عمال مختلطا إذا كان أحد المتعاقدين تاجرا، والمتعامل معه غير تاجر،   
 2وللقاضي تحديد ما إذا كانت الكفالة عمال تجاريا أو مدنيا. 
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 . 190 ، ص2014المجلد الثاني، الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، إلياس ناصيف، العقود المصرفية،  - 2



 الباب األول: مبررات استحداث تقنيات جديدة للضمان

 األول:  الضمانات في ظل القواعد التقليدية                       الفصل

- 58 - 

 

 الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة

آثار بالنسبة لهما  سيرتب محال  إذا كان عقد الكفالة قد نشأ صحيحا بين طرفيه فإنه ال  
)الدائن والكفيل( ونظرا لطبيعة عقد الكفالة بإعتباره عقد تبعي لإللتزام االصلي. فإنه يترتب عنه  

 كذلك نشوء عالقة بين الكفيل والمدين. 

 أوال: عالقة الكفيل بالدائن 

ما من شأنه   بكل وتبرز هذه العالقة في حق الدائن بمطالبة الكفيل ولهذا األخير حق الدفع  
مطالبة الدائن للكفيل ثم نعرض الدفوع التي يجوز  لذلك سنتحدث عن  أن يؤدي إلى براءة ذمته. 

على أمواله أو حتى   ذللكفيل أن يتمسك بها في مواجهة الدائن إما لتقرير برائته أو لتأجيل التنفي
 يقوم الدائن بما عليه من إلتزامات. 

بل هو مجبر على   ، حق الدائن مطالبة الكفيل متى شاء ذلكليس من  مطالبة الدائن للكفيل: -1
ن   حيث  اإلنتظار إلى حين حلول أجل الدين األصلي، وهذا شرط تفرضه القواعد العامة حتى وا 

أن يكون اجل الكفالة  الكفالة، فال يجوز ال يستتبع ذلك سقوط أجل  1أجل الدين األصليسقط 
ال يستطيع أن يسئ مركز الكفيل أو يضر   بعد الكفالةن المدين وألأقصر من أجل الدين األصلي، 

 به. 

 فالكفالة عقد تبعي.  2قبل ذلك،  إذن فالدائن ال يعود على الكفيل أوال بل يجب مطالبة مدينه 

والمقصود بالرجوع ليس مجرد تنبيه فال يجوز تنبيه الكفيل دون رفع دعوى على المدين وتجريده  
 :ومسألة الرجوع تثير ثالث فروض من كافة أمواله

 .الرجوع على المدين أوال ثم الكفيل -
 المدين والكفيل في آن واحد. -
 ه.الرجوع على الكفيل وحد -

 
عدم تقديم المدين  –إضعاف التأمينات  -ق م ج وهذه األسباب هي:  211قواعد العامة، وفقا لنص المادة الحسب  ييسقط أجل الدين األصل - 1

 اإلعسار. –اإلفالس  –ما وعد به من تأمينات 
 ق م ج . 660دة أنظر الما - 2
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  م دفالحالتين األوليتين مقبولتين أما الحالة األخيرة فمرفوضة وغير ممكنة، وفي حالة ع
 :وهذا بشروط  للكفيل حق الدفع بالرجوع على المدين أوال المدين أوال ينشأالرجوع على 

 شروط الرجوع على المدين أوال: *

 الحق سابقا )في عقد الكفالة مثال(  عدم تنازل الكفيل على هذا  -أ

 669ع المدين )بمعنى كفالة بسيطة فقط( فحسب نص المادة مأن يكون الكفيل متضامنا -ب
كانا  للدائن الرجوع على كفيل الكفيل قبل الرجوع على الكفيل األول إال إذا ق م ج "ال يجوز 

 متضامنين" ويمكن إسقاط هذا الحكم على حالة عالقة الكفيل بالمدين قياسا. 

             من القواعد العامة ولو كانت ستفاد يأن يكون للكفيل مصلحة في التمسك بهذا الدفع وهذا  -ج
 1حتياطية والتبعية للكفالة. للصفة التبرعية واإلنظرا  مصلحة بسيطة 

شرط أن ال يكون المدين معسرا فهنا ال فائدة من تمسك الكفيل بوجوب الرجوع  ب لكن كل هذا
تنتفي المصلحة ويقع على الدائن عبء إثبات إعسار المدين، وهذا خالف  على المدين أوال وبذلك 

 2الدفع بالتجريد الذي يقع على عاتق الكفيل. 

 الدفع بالتقسيم-2

مواجهة الدائن بالتقسيم،   ق لهم أن يدفعوا في ححيث أنه إذا تعدد الكفالء في دين واحد ي 
 وقد يكون للكفيل كفيل. وقد يكون التعدد في آن واحد وقد يكون التعدد بمقتضى عقود متوالية

 ق م ج يجب أن نفرق بين فرضتين:  664وبالرجوع إلى نص المادة  

وبعقد واحد، وفي  ق م ج حالة تعدد الكفالء بدين واحد  664من نص المادة الفقرة األولى: 
مثل هذا الفرض كل من هؤالء الكفالء إعتمد على غيره، ويحق لهم أن يدفعو في حالة مطالبة  

 الدائن لهم بالتقسيم وهذا بشروط:

 تعدد الكفالء -1 

 
 .389 ، صالمرجع السابقنبيل إبراهيم سعد، التأمينات العينية والشخصية،  - 1
 .389 المرجع نفسه، ص - 2
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 التعدد يكون بعقد واحد-2 

 أن يكون هذا الدين واحد -3 

 أنهم غير متضامنين ألن التضامن ال يفترض.   -4        

 حصته.  وهنا يكون رجوع الدائن على الكفالء كل بحسب

  ق م ج حالة إذا كانت العقود متفرقة أي تعدد الكفالء 664من نص المادة الفقرة الثانية:  
وال يجوز لهم المطالبة بالتقسيم وكل كفيل  ، لعقود متوالية هنا تنتفي صفة الدين الواحد وبعقد واحد

ذا كان الكفيل متضامن كذلك ال يجوز له الدفع بالتقسيم.ملتزم بالوفاء بكل الدين  ، وا 

 الدفع بالتجريد: -3

ي يرجع به على  تنفيذتقتضي بأن يكون في يد الدائن سند  تنفيذإن القواعد العامة في ال  
 حكم قضائي أو سند رسمي. المدين أو الكفيل وهذا السند قد يكون 

إذا توافرت شروط  1هو حق قرره القانون للكفيل بمقتضاه يستطيع الكفيلوالدفع بالتجريد  
قبل أن ينفذ على أموال المدين، وأن هذه األموال غير   على أمواله  ذمعينة، منع الدائن من التنفي

 2كافية للوفاء بالدين. 

 حاالت الدفع بالتجريد:-أ

 وهناك ثالث حاالت للدفع بالتجريد:  

 فاء.ع دعوى من طرف الدائن على الكفيل من أجل الو حالة رف-أ

الكفيل بما يسمى اإلستشكال  ، فيدفع ي كما لو كان رهن رسميذإذا كان في يد الدائن سند تنفي-ب
 . ذفي التنفي

بيع العقار المرهون فيحق للكفيل اإلعتراض على قائمة شروط البيع بعد إيداع هذه القائمة لدى  -ج
 المحكمة.
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ماعدا محكمة  قاضي بالتجريد في أي مرحلة من مراحل الت ويحق للكفيل التمسك بالدفع 
 النقض ألنه دفع موضوعي وليس شكلي. 

 مسك بالدفع بالتجريد:شروط الت-ب

 هناك عدة شروط للتمسك بهذا الدفع أهمها: 

الدفع بالتجريد ليس من النظام العام لذا يجب التمسك به من طرف صاحب المصلحة،   •
أو  عنه صراحة  التنازل وهو الكفيل فالمحكمة ال تحكم به من تلقاء نفسها، كما للكفيل

لمصلحة الكفيل كما في حالة   سر الشكفالتنازل ضمنيا ي لة الشك إذا كان ضمنيا، وفي حا 
 عدم دفعه بالتجريد لعدم إمكانية المدين الدفع فال جدوى من الدفع بالتجريد. 

 ( ق م ج.  665المادة ) مع المدين.  ضامناتأال يكون الكفيل م •
م   ق 661ا حسب المادة عليه ذيجب أن يرشد الكفيل الدائن إلى األموال التي يمكن التنفي •

، وقابلة للحجز عليها وغير متنازع فيها،  ج، كما يجب أن تكون هذه األموال كافية للرجوع
 2ويتحمل الكفيل نفقات اإلرشاد. ،1وأن تكون موجودة في الجزائر

 آثار قبول الدفع بالتجريد: -ج

 وأهم هذه اآلثار:  

 . حتى تجريد المدينعلى أموال الكفيل  ذوقف التنفي •
اإلجراءات التحفظية التي تضمن حصوله على حقه على أموال الكفيل،   اتخاذئن حق اللد •

عليها في حالة عدم وجود ما ينفد   ذللتنفيمثال: له حق تخفيض مال معين من أموال الكفيل 
 عليه عند المدين. 

ال كان للدائن على أموال المدين التي أرشد إليها ال ذوجوب التنفي • إجراءات   اتخاذكفيل وا 
 على أموال الكفيل.  التنفيذ
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على أموال المدين التي أرشد  التنفيذ ن تأخر الدائن عن إ ف ،يتحمل الدائن إعسار المدين •
 1الكفيل.يتحمله الدائن وال يتحمله اإلعسار  إليها الكفيل فيقع 

 صورة خاصة للدفع بالتجريد:-4

وتتمثل في الدفع بتجريد المدين من األموال المحملة بتأمين عيني لضمان نفس الدين قبل   
 2على أموال الكفيل.  التنفيذ

 :ولهذه الصورة شروط 

 أن ال يكون الكفيل متضامن.  -1

 الكفالة مع هذا التأمين أو بعده. أن تقدم  -2

 الرجوع على الكفيل بما تبقى من دين. ذا لم يكف المال المخصص لكل الدين جاز للدائن إ -3

 دفوع أخرى للكفيل:-5

 وهي دفوع مستمدة من مصادر مختلفة أهمها: 

 األصلي: االلتزامدفوع مستمدة من  -أ

بكل  حق الدفع فللكفيل ،األصلي لاللتزاموهذا راجع إلى طبيعة عقد الكفالة وصفة التبعية  
وله حق التمسك سواء كان   األصلي، أي بطالن اإللتزاممثل الدفع بالبطالن 3دفوع المدين األصلي. 

 .كفيال عاديا أو متضامنا

 دفوع مستمدة من عقد الكفالة: -ب

فقد يبطل عقد الكفالة وال يبطل اإللتزام األصلي، كذلك قد يتمسك الكفيل ببراءة دمته إذا   
 4عدم تواجد هذا في اإللتزام األصلي.  كان عقد الكفالة معلق على شرط أو يضاف إلى أجل رغم

 
 ق م ج. 662المادة  -1
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 ككفيل:دفوع مستمدة من مركز الكفيل  -ج

فيحق   ،أي إجراء من شانه يمنع الكفيل حق الرجوع على المدين يتخذ فال يحق للدائن أن  
مثال للكفيل الدفع ببراءة ذمته بقدر ما أضافه الدائن، وبقدر الضرر الذي أصابه نتيجة عدم رجوع  

كل المستندات الالزمة   ،وكذلك إلتزام الدائن بتسليم الكفيل وقت وفائه الدين ،الدائن على المدين
حتى يرجع على المدين أو باقي الكفالء   أي تسليمه سند الدين 1.إلستعمال حقه في الرجوع

 دفع مستمد من مركزه ككفيل. -كما سبق ورأينا–وكذلك له حق الدفع بالتجريد وهو   ،المتضامنين

من الرجوع   إلى أن يسلمه الدائن كل المستندات التي تمكنه  ،للكفيل حق اإلمتناع عن الوفاء 
عليه أن يخول الكفيل ذلك وأن يسلمه   ،ومثالها إذا كان للدائن حق في الحبس . على المدين

 المنقوالت التي للمدين تحت يده.

ذمة   إن تأخر الدائن أو عدم تأخره ال يرتب أثر في عالقته بالمدين األصلي، لكن تبرأ 
اإلجراءات ضد المدين خالل ستة أشهر من إنذار الكفيل للدائن   باتخاذالكفيل إذا لم يقم الدائن 

 2ل ضمانا كافيا. مالم يقدم المدين للكفي

 لكن بشروط: يعفى من إلتزامه، ويترتب مما سبق أن الكفيل      

رغم عدم تحديد المشرع ميعاد، لكن وفقا للقواعد العامة يتعين   ،أن يقوم الكفيل بإنذار الدائن -
 ذلك ال يجوز للدائن الرجوع على المدين.  فقبل أن يكون وقت حلول األجل،

عدم تجاوز مدة ستة أشهر من تاريخ اإلنذار فقد يعسر أو يفلس المدين وال يحصل الدائن   -
لمدين عن الوفاء خالل ستة  ا  بتقاعسعلى حقه، وهنا يجب على الدائن إخبار الكفيل 

 أشهر.
 

 
 ق م ج. 668المادة  - 1
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فهذا هو اإلجراء الوحيد الذي يحق للدائن فيه   ،البد من تدخل الدائن في تفلسة المدين -
، ألنه إن لم يشارك في التفلسة فهو أضاع حقوقه وفوت ما كان للكفيل  على حقهالحصول 

 1ار ذعالمدين وهذا بمثابة اإل أن يحصل عليه لو تدخل في تفلسة
ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن من تأمين، وهذا طبقا لما جاء في نص  ببراءة الدفع  -

ارتكابه للخطأ قد يؤدي إلضعاف التأمينات  و  ،ق م ج فالدائن قد يرتكب خطأ   656المادة 
 أو جزئيا على هذه التأمينات. والكفيل قد يكون معتمد إعتماد كليا  ،المقدمة

حيث منح حق   ،مهمل دائن ومن هنا نجد أن المشرع لم يرد ترك مصير الكفيل في يد         
 الدائن المهمل. بسبب الضرر الذي وقع عليه من هذا  تنفيذالدفع بعدم ال

ذا كان الدين مضمون بتأمينات خاصة فمن       حق الكفيل حلول محل الدائن في هذه وا 
حل  يحيث  ،التبعية والحلول هو مبدأ التأمينات الخاصة حال رجوعه على المدين فأساس هذا الدفع

 الكفيل محل الدائن. 

والكفيل وحده صاحب المصلحة في هذا الدفع فال يمكن مثال للمدين المتضامن مع المدين  
 . الدين بكل  ن رجع على أي من المدينين المتضامنياألصلي التمسك بهذا الدفع ألن الدائن ي

أن يكون الدائن قد أضاعه فعال عمدا أو    ،لتمسك بهذا الدفع من طرف الكفيللشترط وي
وال يسأل إن أضاعه بفعل قوة قاهرة أو بفعل الغير، وأهم هذه التأمينات الخاصة، قد يكون   ،إهماال

 مثل عدم تجديد الرهن. الرهن قائما التي تجعل  رهنا غير مقيد أو عدم إتخاد الدائن لإلجراءات

ذا إشترك كل من الكفيل والدائن في إضاعته تبرأ ذمة الكفيل، كذلك يجب حدوث     ضرر  وا 
 من وراء إضاعته لهذا التأمين فال مسؤولية بدون ضرر.

وال يلزم في المقابل بإثبات أنه أصابه   ،ويتعين على الكفيل إثبات أن الدائن أضاع تأمينا خاصا  
 مادام أن حق التمسك به يعود له وحده. ،كما يمكن للكفيل التنازل عن هذا الدفع ،ضرر
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 ثانيا: العالقة بين الكفيل والمدين

إن الكفيل إذا وفى للدائن، فله حق الرجوع على المدين بما دفع إما بالدعوى الشخصية أو   
لدين للدائن، ورجوع الكفيل  اللكفيل الرجوع على المدين إال إذا وفى فعال وال يحق  ،بدعوى الحلول

 1في هذه الحالة يكون من حقه حتى بالرجوع للقواعد العامة المتمثلة في اإلثراء بال سبب. 

ألن المدين أثرى على حساب الكفيل، إذ أن دينه قبل دائنه قد إنقضى بمال غيره، كما أن   
ين ألنه وفى بماله دين غيره وهو المدين ولذلك يجوز للكفيل إتباع طريق  ل إفتقر سبب المدالكفي

القواعد العامة، طبقا لقواعد اإلثراء بال سبب ويكون رجوع الكفيل بأقل القيمتين: قيمة اإلثراء وقيمة  
على المدين طبقا للقواعد العامة في   الكفيل الحق في الرجوع اء اإلفتقار لكن المشرع لم يكتف بإعط

دعويين هما: دعوى الشخصية تستند إلى عقد  اإلثراء بال سبب، بل منحه حق المطالبة عن طريق  
 الكفالة ودعوى الحلول.

ق م ج على شروط رجوع الكفيل    670لقد نصت المادة  الدعوى الشخصية )دعوى الكفالة(:-1
ال  حيث جاء فيها:"يجب على بدعوى الكفالة  الكفيل أن يخبر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين، وا 

الدين أو كان عنده وقت اإلستحقاق أسباب   سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان هذا قد وفى
 " تقضي ببطالن الدين أو إنقضاءه

ولو كان المدين قد دفع المدين في الوفاء بقي للكفيل الحق في الرجوع عليه  فإذا لم يعارض 
 الدين أو كانت لديه أسباب تقضي ببطالنه أو بإنقضائه. 

ق م ج: " يكون الكفيل الذي وفى الدين أن يرجع على المدين سواء   672وتنص المادة  
والمصروفات غير أنه فيما   ويرجع بأصل الدينفالة قد عقدت بعلمه أو بغير علمه، كانت الك

يخص المصروفات ال يرجع الكفيل إال بالذي دفعه وقت إخبار المدين األصلي باإلجراءات التي  
 ."إتخدت ضده

 
ق م ج: حيث جاء فيها " كل من نال عن حسن نية من عمل الغير أو من شيء له منفعة ليس لها ما يبررها يلزم بتعويض من  141المادة  - 1

 وقع اإلثراء على حسابه بقدر ما إستفاد من العمل أو الشيء".
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ومن خالل هذين النصين يشترط لرجوع الكفيل على المدين بالدعوى الشخصية المستندة           
 للكفالة، الشروط اآلتية: 

أو الوفاء بمقابل أو    ،أو ما يقوم مقامه نقدا كان هذا الوفاءأن يكون الكفيل وفى الدين: أ -
على المدين ولو لم يستوفي الدائن بقية  وال يشترط أن يكون الوفاء  ،بالتجديد أو اإلنابة

 حقه.
جل: إذا إستبق الكفيل ووفى بالدين قبل حلول األجل فإنه ال  أن يتم الوفاء عند حلول األ -

ن إستوفى الدائن كامل دينه.   يمكنه الرجوع على المدين إال بعد إنقضاء أجل الدين حتى وا 
 أن يقوم الكفيل بإخطارالمدين قبل الوفاء: وهنا يمكن القول: -
ال سقط حقه في الرجوع  يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفائه الدين  ➢ وا 

 على المدين. 
إذا لم يعارض ذلك الوفاء وكان للكفيل الحق في الرجوع على المدين بعد الوفاء بالدين أو   ➢

 1جزء منه. 

ويقوم الكفيل بالوفاء سواء طالبه الدائن بذلك مطالبة قضائية أو كان ذلك من تلقاء نفسه،  
 وهنا نذكر حالتين: 

مكن بذلك من  فإن المدين يت ، الوفاء بنيته فيإذا قام الكفيل بإخطار المدين الحالة األولى: 
ويجب أن يتم اإلخطار في وقت مناسب فإذا لم يعارض المدين ووفى   .اإلعتراض على الوفاء

الكفيل فإنه يحق له ممارسة دعوى الرجوع أما إذا عارض المدين وتم إخطار الكفيل فإنه على  
 ترداد ضد الدائن. الكفيل ممارسة دعوى إس

وتبرأ ذمة المدين   ،إذا لم يقم الكفيل بإخطار المدين قبل الوفاء بالدين يكون مقصرا الحالة الثانية: 
 بما أصابه من ضرر نتيجة هذا التقصير، ومثال هذه الحالة: 

 إذا وفى المدين بالدين كله يسقط حق الكفيل بالرجوع. -
 دين تبرأ من ذلك الجزء عند الرجوع.إذا وفى المدين بجزء من الدين فإن ذمة الم -
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إذا لم يثبت الدين في ذمة المدين فإنه ال يحق للكفيل الرجوع على المدين حتى ولو وفى  -
 1هذا اآلخير بالدين. 

 موضوع الدعوى الشخصية: •

 أصل الدين:-أ

الدين حتى  المبلغ الذي دفعه الكفيل للدائن إلبراء ذمته وكذلك الفوائد التي إستحقت عن هذا  
 يوم الوفاء سواء كانت فوائد قانونية أو إتفاقية. 

 الفوائد:-ب

 يكون للكفيل الحق في القواعد القانونية عن كل ماقام بدفعه إبتداء من يوم الدفع. 

 المصروفات:-ج

التي أنفقها الدائن في مطالبة الكفيل وكذلك المصروفات التي أنفقها هذا األخير في مطالبة   
 2المدين. 

 التعويض:-د

 3وال يرجع الكفيل إال بالتعويض عن الضرر الذي يصيبه نتيجة سوء نية المدين.  

 دعوى الحلول: -2

وتعني أن الكفيل الذي وفى الدين له حق حلول محل الدائن في جميع ماله من حقوق قبل   
 4 . ق م ج 671المدين وفي هذا الصدد نصت المادة 

 

 

 
  1 - محمد صبري السعدي، التأمينات الشخصية والعينية -عقد الكفالة- المرجع السابق، ص ص 96،97. 

   2 - - المرجع نفسه، ص98. 
 .124 نبيل إبراهيم سعد، التأمينات الشخصية )التبعية وغير التبعية(، المرجع السابق، ص - 3
مايلي: " إذا وفى الكفيل الدين كان له أن يحل محل الدائن في جميع ماله من حقوق تجاه المدين، ولكن إذا لم ق م ج على  671تنص المادة  - 4

 يوف إال بعض الدين، فال يرجع بما وفاه إال أن يستوفي الدائن كل حقه من المدين". 
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 يحق لهم مباشرة الدعوى: الدين الكفالء -أ

أن تكون الكفالة حاصلة بعلم   ويستوييستطيع أي كفيل أن يرجع على المدين بدعوى الحلول،  
أن تكون الكفالة لمصلحة الدائن أو مصلحة   ى يستو المدين أو بغير علمه وحتى رغم معارضته، و 

   1أن يكون كفيال مأجورا أو غير مأجور، متضامنا أو غير متضامن. يستوي، و المدين

 شروط دعوى الحلول:-ب

 يشترط أن يكون الوفاء قد تم عند حلول األجل.- 

 يشترط أن يكون الوفاء بالدين كامال. - 

 موضوع دعوى الحلول:-ج

الدائن إذ  ق م ج إذا وفى الكفيل الدين له أن يحل محل  671بالرجوع إلى نص المادة   
 بالحق الذي حل فيه:  للكفيل أن يرجع

 ما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع. محل الدائن في حقه فيحل الكفيل -

 تكفله من تأمينات )كالرهون مثال(. أن الكفيل يحل محل الدائن في حقه بما -

 كما يحل محله أيضا فيما يرد على هذا الحق من دفوع.-

 حالة تعدد المدينين: رجوع الكفيل في  •
كان له أن يرجع على كل منهم بقدر  فإذا تعدد المدينين مع عدم تضامنهم وكفلهم الكفيل - 

 . به في الدينينصي 
ي  ينين مع تضامنهم في دين واحد فالكفيل الذي كفلهم جميعا له أن يرجع على أ إذا تعدد المد-

 2بجميع ما وفاه من الدين.  منهم

ومن خالل ماسبق نالحظ أن المشرع الجزائري وحماية لحقوق الدائنين قد وضع قواعد        
من ضمان إسترجاع حقوقهم من مدينهم، لكن مع مراعاة اإلجراءات المعمول بها،  وطرق تمكنهم 

 
 .125 ص نبيل إبراهيم سعد، التأمينات الشخصية )التبعية وغير التبعية(، المرجع السابق،  - 1
 ق م ج. 673المادة  - 2
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يعرض حقه للضياع وبالتالي يتوجب  في حالة تهاونه في إتخاد اإلجراءات المناسبة فهو فالدائن 
عتبار كافة اإلجراءات والدعاوي التي أقرها التشريع الجزائري واللجوء إليها عند  اإل بعين األخد 
 الحاجة.

 الفرع الثالث: إنقضاء الكفالة

 أوال: األوجه العامة إلنقضاء الكفالة

كان نوع  مهما  ،بمعنى أنها تنقضي بإنقضاء اإللتزام األصلي ، تنقضي إما بطريقة تبعية 
إتحاد ذمة المدين مع الدائن   ،وفاء المدين بما عليه من دين، إبراء ذمة المديناإلنقضاء سواء كان ب

  كأن يكون المدين وريثا للدائن فيرثه مما يترتب عليه إتحاد الذمتين وسقوط الكفالة.

الدين األصلي سواء بوفاء   انقضاء نعني بها إنقضاء الكفالة دون ،األصليةأو تنقضي بالطريقة 
  ه تفبمو  ،يكون الكفيل وريثا للدائن الكفيل لقيمة الدين أو إبراء الدائن للكفيل أو إتحاد الذمة كأن 

  1ويصبح دائنا لنفسه فتسقط الكفالة دون سقوط الحق األصلي.   ،تتحد ذمة الدائن والكفيل

 ثانيا: األوجه الخاصة لإلنقضاء تتعلق بالكفالة دون غيرها 

من ضمانات، ذلك دون أن ينقضي الدين   بخطئهبراءة ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن  
كأن يتنازل الدائن عن رهن إعتمد عليه الكفيل كضمان للتمسك بحقه في تجريد المدين   .األصلي

 على المال المرهون إن هو نفذ إلتزامه في عقد الكفالة.   تنفيذأو ضمان ال

 دين، حيث يعمدبراءة ذمة الكفيل إذا تأخر الدائن في إتخاد اإلجراءات النظامية ضد الم 
جل الدين مطالبا إياه بضرورة مطالبة المدين، فإن تأخر الدائن في  أالكفيل إلى إنذار الدائن بحلول 

يبرئ ذمة الكفيل على أن ذمة الكفيل ال تبرأ إذا منح  إتخاد اإلجراءات ضد المدين من شأنه أن 
 الدائن أجال جديدا للوفاء بالدين. 

 
 .139 نبيل إبراهيم سعد، التأمينات الشخصية )التبعية وغير التبعية(، المرجع السابق، ص - 1
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من شأنه أن يبرء ذمة الكفيل بقدر ما أصابه من ضرر   ، دينسة المتفلالدائن في  معدم تقد 
ولو أفلس المدين قبل    ، وبقدر ما كان للدائن أن يحصل عليه من مال لو أنه تقدم في تفليسة المدين

 1حلول أجل الدين. 

وفي األخير نقول أن الكفالة ليست الخيار الوحيد لضمان حق الدائن بل هناك ضمانات أخرى  
 بمنزلة كبيرة لدى المتعاملين وهي التأمينات العينية التقليدية.  تحضاكانت والزالت 

 المطلب الثاني: التأمينات العينية التقليدية

وهذا النوع من   -ذكره كما سبق- هذه التأمينات بعد التأمينات الشخصيةلقد ظهرت  
الذي يملك  التأمينات يجعل الدائن الذي يتمتع بها يتقدم على الدائن العادي، إضافة إلى أن الدائن 

 ليس له حق التقدم فحسب بل حتى حق التتبع.  تبعي  حق عيني

معين   والمقصود بالحق العيني أو التأمين العيني، هو تخصيص مال معين للوفاء بإلتزام 
 ظل المال المخصص للوفاء باإللتزام مثقال بالتأمين، حتى ولو تصرف فيه المدين.  حيث

 العيني يحقق أمنا مزدوجا للدائن:  إذن فالتأمين 

 يؤمنه من خطر إعسار المدين. •
 .مدين وهذا بحق التتبعويؤمنه من خطر تصرف ال •

العيني يفضل من حيث الضمان على التأمين الشخصي، فالدائن في هذا األخير   والتأمين 
الدائن   بالدين، أما التأمين العيني فإن إصابةيظل عرضة إلعسار جميع المسؤولين عن الوفاء 

بخطر مستبعدة، إال إذا إنحطت القيمة االقتصادية للمال وهذا أمر قل ما يحدث وللتأمينات العينية  
 متمثلة في:  أنواع عديدة

 . حق اإلمتياز، حق اإلختصاص، الرهن الحيازي ، الرهن الرسمي*

يستخدمه   لكن وقع إختيارنا على موضوع الرهن الرسمي للحديث عنه كأهم ضمان تقليدي       
 األفراد بإرادتهم للوفاء بديونهم.

 
 .110 محمد صبري السعدي، التأمينات الشخصية والعينية )عقد الكفالة(، المرجع السابق، ص - 1
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حق الضمان العام المقرر له   إلى جانبتأمينات يمنح لصاحبه )الدائن( النوع من ال وهذا      
 كدائن عادي ميزتين هما حق التقدم وحق التتبع. 

الرهن الحيازي(  أحد أوجه االختالف مع  )وهذامالكه الراهن كذلك يبقى العقار في حيازة  
 حق التصرف فيه.  فله

ظرا لما  لكن نستطيع القول أنه األكثر شيوعا بين األفراد ن ،فبالرغم من أن هذا التأمين ليس حديثا
ئتمان  .، وزيادة الثقة في المدين تقدمه من ضمانات وا 

 : وإلبراز قيمة هذا النوع من الضمانات نتحدث عن 

 . قواعد الرهن الرسمي بوجه عام )فرع أول( ➢
 آثار الرهن الرسمي )فرع ثاني(.  ➢
 إنقضاء الرهن الرسمي)فرع ثالث(.  ➢

 الفرع األول: قواعد الرهن الرسمي بوجه عام

ويتقرر ضمانا  ينشأ بموجب عقد رسمي هو الرهن، تبعي الرهن الرسمي هو حق عيني  
من  بدين على عقار مملوك للمدين أو لكفيل عيني، ويكون بموجبه للدائن حق في إستيفاء دينه 

نين المرتهنين  ثمن هذا العقار متقدما في ذلك على الدائنين العاديين لمالك هذا العقار، والدائ
 . التاليين له في المرتبة، وله حق تتبع هذا العقار في أي يد كانت

يه عن  يستوجب الحديث عن تعريفه وتمييز  ، هذا الموضوعولمزيد من التفصيل في  
)أوال( ثم   التأمينات العينية المشابهة وكذلك إبراز خصائصه من خالل مفهوم عام للرهن الرسمي 

 مي )ثانيا(.الرهن الرس نعرج للحديث عن شروط إنشاء

 أوال: مفهوم الرهن الرسمي 

ق م ج يوضح لنا مميزات هذا   882الجزائري في المادة  إن التعريف الذي أورده المشرع 
 خصائصه والتي جاءت كما يلي: و  التأمين
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 :تعريف الرهن الرسمي-1

"عقد يكسب به الدائن حقا عينيا على عقار   ق م ج الرهن الرسمي هو: 882حسب المادة  
له في المرتبة في إستيفاء حقه من ثمن   يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين التاليين لوفاء دينه 

 ذلك العقار في أي يد كان".

وهذا الضمان   . يضمن به الدين األصلي ،إذن هذا الرهن يمنح للدائن حقا على عقار مدينه  
دما على الدائنين العاديين وحتى من لهم حق عيني آخر على هذا العقار أو  الدائن متقيجعل 
للرهن سبق قيدهم  هقيدبمعنى أن  ،هم في المرتبةلياب حقوق إختصاص متى كان متقدما عأصح
 له.

للدائن حق إستفاء حقه من ثمن العقار  ، المدين طرف وعند حلول أجل الدين دون دفعه من 
دينه   أخذفيبعد بيعه في المزاد العلني أو من قيمته في حالة هالك العقار وكان هذا األخير مؤمنا 

 من مبلغ التعويض أو في حالة نزع الملكية كذلك.

 تمييز الرهن الرسمي عن بعض المفاهيم المشابهة:-2

   :بعض التأمينات األخرىالرسمي مع مفهوم الرهن  قد يختلط      

 فمثال: يد هناك فروقات هامة تميز بينهم،وحق اإلمتياز لكن أكهن الحيازي وحق اإلختصاص كالر 

حيث أن كل منهما حق عيني تبعي وغير قابل  يتفقان من  ،الرهن الرسمي والرهن الحيازي-
فالرهن الحيازي يرد على  من حيث الموضوع ويختلفان  1.وناشئ بمقتضى عقد رسميللتجزئة 

 العقارات كما يرد على المنقوالت أما الرسمي فهو في األصل ال يرد إال على العقارات. 

فإن حق  ق م ج  942و  941المواد فإنه حسب  ،أما الرهن الرسمي وحق التخصيص-
الدائن الذي بيده حكم  تخصيص هو حق يتقرر بأمر على عريضة من رئيس المحكمة لصالح ال

، وعلى هذا فهما يتفقان في كونهما يردان على  ينه على عقار أو أكثر من عقارات مد تنفيذواجب ال

 
، 891لمتعلق بالرهن الحيازي على مايلي: "تسري على الرهن الحيازي أحكام المواد ق م ج الواردة في الباب الثالث ا 950كما نصت المادة  - 1

 المتعلقة بالرهن الرسمي". 904، 893
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عقار لضمان الدين ويختلفان في المصدر المنشيء لهذا الضمان فالرهن الرسمي مصدره العقد  
 )االتفاق( بينهما مصدر الضمان في حق التخصيص هو القضاء.  اإلرادي

ق م ج على أن   982فنصت في هذا الصدد المادة  ،النسبة للرهن الرسمي حق اإلمتيازأما ب-
بمقتضى  إال   "اإلمتياز أولوية يمنحها القانون لدين معين مراعاة منه لصفته وال يكون للدين إمتياز

أحكام  المشرع الجزائري أحكام اإلمتياز تتفق معنص قانوني" إذا فكالهما ضمانا للدين، وقد جعل 
    1ق م ج. 988والمادة  987ق م ج و   986:  الرهن الرسمي في عدة نصوص هي المواد

األخير مصدره من حيث المصدر ألن هذا  ويختلف الرهن الرسمي عن حق اإلمتياز 
ق   3فقرة  986نون والرهن الرسمي مصدره اإلتفاق، كما يختلفان حسب ماجاء في نص المادة القا

 2م ج.

 . كل منهما وسيلة ضمان للدين تنشأ بإرادة األفرادأن فيتفقان في أما الرهن الرسمي والكفالة: -

أما اإللتزام في الرهن الرسمي   ،أن اإللتزام في الكفالة يكون في الذمة المالية للكفيلفي ويختلفان 
يكون على المال محل الرهن، كما يختلفان من حيث محل الضمان فالكفيل يكفل دين غيره أما في  

 الرهن فالراهن في الرهن الرسمي يقدم ماال لضمان دينه. 

 وتتمثل خصائصه فيما يلي:    خصائص الرهن الرسمي:-3

 الرهن الرسمي حق عيني عقاري: -1

على  ق م ج: " عقد يكسب به الدائن حقا عينيا  882وع إلى نص المادة وهذا بالرج 
من الدائنين وهي سلطة مباشرة على هذا   هأفضلية على غير  دائن المرتهنالعقار.." ويمنح بموجبه لل 

 
ما يلي"تسري على حقوق االمتياز العقارية أحكام الرهن الرسمي بالقدر الذي ال تتعارض فيه مع  1ق م ج فقرة  986حيث جاء في نص المادة  - 1

 الحقوق"طبيعة هذه 
 ق م ج ما يلي"يسري على االمتياز ما يسري على الرهن الرسمي من أحكام متعلقة بهالك الشيء أو تلفه" 987وجاء في نص المادة       

ق م ج ما يلي"ينقضي حق االمتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها الرهن الرسمي وحق رهن الحيازة، وفقا  988وجاء في نص المادة           
 كام انقضاء هذين الحقين، مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك." ألح

"غير أن حقوق االمتياز العامة ولو كانت مترتبة على عقار اليجب فيها االشهار وال حق التتبع وال  3فقرة  986حيث جاء في نص المادة  - 2
العامة وهذه الحقوق الممتازة جميعا تكون أسبق في المرتبة على  حاجة لالشهار أيضا في حقوق االمتياز العقارية الضامنة ، بمبالغ مستحقة للخزينة

قدم على أي حق امتياز عقاري آخر أو حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده.أما فيما بينهما فاالمتياز الضامن للمبالغ العامة المستحقة للخزينة يت
 حقوق االمتياز العامة  ."
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الحق. )أي حق الرهن وليس الملكية(، كما نفهم من النص أن الرهن الرسمي ال يرد إال على  
رهن بعض   استثناء نقوالت فهي مستبعدة من هذا اإلجراء )الرسمية( ماعدا مالعقارات أما ال

 1ائرات.......ألخ. المنقوالت ذات القيمة اإلقتصادية الكبيرة كرهن السفن والط

 حق عيني تبعي وغير قابل للتجزئة:الرهن الرسمي -2

المدين فيكون الرهن الرسمي   ذمة الرهن الرسمي لوجود حق شخصي للدائن على ةتعود نشأ 
نقضاءه وهذا حسب المادة  ق   893تابعا لهذا الحق األصلي، ويبقى تابعا له في وجوده وصحته وا 

 م ج.

ضامن لكل دين   كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة"ق م ج على أن  892كما تنص المادة 
ما لم ينص القانون أو يقضي   ، اكله وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة

 . االتفاق بغير ذلك"

 ونفهم من النص:   

 أن كل جزء من العقار ضامن لكل الدين.  -

وان كل جزء من الدين مضمون بكل العقار فمثال لو دفع المدين جزء من الدين يبقى العقار   -
 ضامنا للجزء المتبقي.  المرهون

  الحيازة:حق ناشيء بمقتضى عقد رسمي ال ينقل  -3

إن   ، " ق م ج "ال ينعقد الرهن إال بعقد رسمي... 883وهذا يتضح من خالل نص المادة  
 2الرسمي بطالنا مطلقا.  تخلف الرسمية يؤدي إلى بطالن عقد الرهن

كما أن الرهن الرسمي على خالف الرهن الحيازي يجعل العقار يبقى في حيازة المدين   
، وهذا ال ينقص من قيمته كضمان ألن العقار شيء  بمعنى بقاء حق التصرف لمصلحته الراهن

 . هإخفاءثابت ال يمكن 
 

 .42ة والشخصية، المرجع السابق، صنبيل إبراهيم سعد، التأمينات العيني - 1
حيث جاء فيها ما يلي: "ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه في المزاد العلني، وأن يكون  2ق م ج فقرة  886المادة  - 2

ال كان باطال."معينا بالذات تعيينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه، وأن يرد هذا التعيين إما في عقد الرهن أو في   عقد رسمي الحق وا 
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 ثانيا: شروط إنشاء الرهن الرسمي

وشروط موضوعية خاصة  طبقا للقواعد العامة  تتلخص هذه الشروط في شروط موضوعية 
 وشروط متعلقة باإلجراءات الشكلية. 

 الموضوعية:الشروط -1

في   وهذا طبقا للقواعد العامة ولكن األهلية ،وتتمثل أساسا في الرضا و خلوه من العيوب 
ها بالحديث إضافة إلى الشروط الموضوعية األخرى  صخلذلك ن ،الرهن الرسمي لها أحكام خاصة

وشروط موضوعية أخرى  وهي التي تخص العقار الذي يرد عليه الرهن  ،بالرهن الرسمي الخاصة
 المضمون بالرهن. تخص اإللتزام 

 األهلية:-أ

األداء الكاملة، القدرة على مباشرة التصرفات   : يجب أن تتوافر فيه أهلية فالمدين الراهن 
الرشد، وهذا نظرا لخطورة التصرف   مناطها، أي إكتساب الحقوق وتحمل اإللتزامات و القانونية بنفسه

   1الذي يقوم به المدين الراهن.

شخص إلرادة من طرف الشخص نفسه أو ق م ج قد يتم التعبير عن ا 884وحسب المادة 
  2غير من ال

صرف  للراهن، ألن الرهن من أعمال التأن يكون العقار في كلتا الحالتين ملكا لكن بشرط  و
 .بالنسبة للراهنوليس اإلدارة 

الرسمي عقد ملزم لجانب واحد هو الراهن، أما الدائن  أما أهلية المرتهن فيالحظ أن الرهن  
األعمال   أي أهلية مباشرة ،تناءغاالأن تتوافر أهلية  المرتهن فال يلتزم بشيء ولذلك يكفي لمباشرته

مميز أو من يأخد حكمه كالسفيه وذا الغفلة  النافعة نفعا محضا، بمعنى أن يكون مميزا سواء صبي 
   3وهو الرأي السائد خاصة في الفقه المصري. 

 
 ق م ج وجاء فيها: "يجوز أن يكون الراهن هو المدين نفسه أو شخصا آخر يقدم رهنا لمصلحة المدين"  884المادة  - 1
 أهم صور التعبير عن اإلرادة بواسطة الغير: الوكالة القانونية والوكالة اإلتفاقية. - 2
 .32 ، ص2008نية، الطبعة األولى، دار هومة، الجزائر، محمد صبري السعدي، التأمينات العي - 3
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 العقار الذي يرد عليه الرهن:-ب

: عقارا وقابال للتعامل  ويجب أن يكون هذا الشيء المرهون، يجب توافر فيه خمسة شروط 
العلني، وأن يكون موجودا ومعينا تعينا دقيقا بداته ومشتمالته وأن يكون   وأن يباع بالمزاد ،فيه

 مملوكا للمدين الراهن. 

 الشرط األول: أن يكون عقار

ألنه ال خطورة عليه  ،إلى الدائن المرتهنالعقار حيازة نقل  يتطلبال  ويترتب علي ذلك أن  
تتمثل في   يجب القيام ببعض االجراءات وحماية للغير ، ببقائه في يد المدين ألن العقار شيء ثابت

 الشهر العقاري أي عالنية الرهن. اجراء 

ح رهن المنقول رسميا مثل: السيارات، األثاث.......إلخ ماعدا المنقوالت ذات القيمة  ال يص  
  زائري: ق م ج 886المشرع نص في المادة  لكن _ هذا بحسب األصل_ العالية كالطائرات والسفن 

قانون تجاري "يثبت الرهن الحيازي   120" حيث نصت المادة "ما لم يوجد نص يقتضي بغير ذلك
يمسك بعقد رسمي ويتقرر وجود اإلمتياز المترتب على الرهن بمجرد قيده بالسجل العمومي الذي 

بكتابة المحكمة التي يستغل في نطاق دائرتها المحل التجاري، ويجب إتمام نفس اإلجراء بكتابة  
 1المحل التجاري التي شملها الرهن الحيازي."  من فروعع بدائرتها كل فر المحكمة التي يقع 

باني في ملك غيره يستطيع رهن البناء ويقع  أن ال 2ق م ج  889كما يتضح من المادة  
، لكن يبقى للدائن حق  الرهن صحيحا، إال إذا زالت ملكية المباني لصاحب األرض باإللتصاق

 التقدم على ثمن األنقاض. 

وحق اإلنتفاع يجوز   ،إذا كان مملوكا لغير صاحب األرض الغراسويطبق نفس الحكم على   
يتبعه إذ ينقضي بإنقضاء أجله  إذا كان مقرار على عقار ويكون مصيره مصير الرهن، فهو رهنه 
  حق فهذا ال يؤثر في  الرقبة،ول عنه لمالك ال يزول رهن اإلنتفاع إذا تم النز المنتفع لكن  موتبأو 

 
 19مؤرخة في  101يتضمن القانون التجاري ج.ر.ج.ج العدد  1975سبتمبر  26المؤرخ في في  59-75من أمر رقم  120أنظر المادة  - 1

 المعدل والمتمم.  1975 ديسمبر 
رض الغير أن يرهنها وفي هذه الحالة يكون للدائن حق التقدم في إستيفاء الدين من وقد جاء فيها ما يلي: "يجوز لمالك المباني القائمة على أ - 2

 ثمن األنقاض إذا هدمت المباني، ومن التعويض الذي يدفعه مالك األرض إذا إستبقى المباني وفقا لألحكام الخاصة باإللتصاق".



 الباب األول: مبررات استحداث تقنيات جديدة للضمان

 األول:  الضمانات في ظل القواعد التقليدية                       الفصل

- 77 - 

 

تنص على أنه إذا إنقضى اإلنتفاع بسبب إساءة   874مادة اإلنتفاع، وال الدائن المرتهن رغم إنقضاء
 قال به لهذا المالك. ثمالمنتفع فال ينقضي الرهن ويعود العقار 

 يصح التعامل فيها الشرط الثاني: أن يكون العقار مم

فمثال ال يجوز رهن عقار   . يصلح التعامل به مما ما دام أنه وسيلة ضمان فيجب أن يكون 
 1نه سيباع في المزاد العلني. مملوك للدولة أو رهن عقار ال يجوز التصرف فيه أل

  الشرط الثالث: شرط الوجود وقت الرهن 

فال يجوز مثال رهن المباني قبل إتمام بنائه، فال يجوز رهن العقار المستقبل، ونالحظ أن المشرع  
 2قد أقر "يقع باطال رهن المال مستقبال"  1033دة  المصري في الما

 .  وهذا األمر لم يحدث في التشريع الجزائري وكان األجدر النص عليه 

 رهن المال المستقبلي إنتظار الهبة أو اإلرث أو الوصية......إلخ.  :مثال

 الشرط الرابع: أن يكون معينا تعينا دقيقا 

ومن حيث الموقع، وشمول الرهن لملحقات   ،الطبيعةكل من مكان المبنى من حيث  يعين 
 العقار المرهون: من حق اإلرتفاق ومشتمالت العقار وهي:  

 حقوق اإلرتفاق.  -

 العقارات بالتخصيص )كآالت الزراعة والمصانع(  -

 التحسينات واإلنشاءات التي تعود بمنفعة على المالك. -

 

 

 

 
 .58 صنبيل إبراهيم سعد، التأمينات العينية والشخصية، المرجع السابق،  - 1
 .59 صنفسه، المرجع  - 2
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 مملوكا للراهن الشرط الخامس: أن يكون المال المرهون 

إال أنه أباح رهن المباني المقامة   1إذا كان المشرع الجزائري سكت عن حكم رهن ملك الغير 
بقيت المباني في الحاالت التي   ق م ج ويبقى هذا الرهن ما  889على ملك الغير حسب المادة 

 تستحق فيها هذا المقابل. 

على الشيوع حق إستعمال والتصرف  أما رهن المالك على الشيوع، فبداية نقول أن للمالك  
لذلك هناك أربع صور من التصرف في هذا   ، في هذا الشيء لكن دون اإلضرار بباقي الشركاء

 العقار المملوك على الشيوع:

 : الرهن الصادر من جميع الشركاء ىالصورة األول

صحيحا ونافدا في حقهم "يبقى نافدا......" فهو يقع  1فقرة  890فبحسب نص المادة  
 جميعا وهذا قبل القسمة وبعد القسمة أيضا مهما كانت نتيجتها. 

ع الرهن في نصيب أحد الشركاء  و ووق ، لكن يثور التساؤل في حالة قسمة العقار الشائع 
 لى باقي شركائه السابقين. الثالثة فإنه يتحمل هذا الشريك الرهن ثم يعود ع

 الصورة الثانية: الرهن الصادر من أغلبية الشركاء 

لشركاء الذين يملكون على األقل ثالثة أرباع المال  لق م ج  720فحسب نص المادة  
قد غير  عفي ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا ب استندوا التصرف فيه إذا  االشائع أن يقررو 

 راتهم إلى باقي الشركاء يجب بشرط موافقة القضاء عليه. ا قضائي قر 

 من العقار  فرزالشريك لحصته الشائعة أو لجزء م  الصورة الثالثة: رهن

هذا الرهن صحيح وال مشكلة في حالة بقاء الشيوع لكن   1ق م ج فقرة  714فحسب المادة  
 ز ر ففإذا إختص الشريك الراهن لجزء م المرهون،قسمة قد ال يقع في نصيب الراهن الجزء عند ال

 إليه.  الذي آل زر فحصر في هذا الجزء المفإن الرهن ين ،يعادل في قيمته الحصة المرهونة
 

ه بداية لم ينص المشرع الجزائري على حكم ذلك وهذا خالفا للمشرع المصري الذي إعتبر رهنا قابال لإلبطال إذ تلحقه اإلجازة إذا وافق علي - 1
الدكتور محمد صبري السعدي، فإنه صاحب العقار، لكن ماحكم رهن ملك الغير في القانون الجزائري في ظل هذا السكوت، فبحسب ما ذهب إليه 

 .40 (، محمد صبري السعدي، للتأمينات العينية، المرجع السابق، ص399-397يأخد حكم بيع ملك الغير المقرر في النصين ) 
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ونص  2فقرة  714من العقار الشائع فبحسب نص المادة  زر ف أما رهن الشريك لجزء م 
 إليه.  الذي آل زر فه ينتقل هذا الرهن إلى الجزء المفإن 2ق م ج فقرة    890المادة 

 .عئعة: رهن الشريك لكل المال الشاالصورة الراب

إذ ال يجوز ترتيب أي حق على المال الشائع دون موافقة كل الشركاء،  ، وهذه الحالة باطلة     
ق م ج تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم   715حيث وحسب نص المادة 
 يوجد إتفاق يخالف ذلك.   

إضافة إلى كل هذه الصور والحاالت للرهن هناك صور أخرى تستخلص من النصوص   
 المدني الجزائري:   في القانون الواردة

جاء حكم المادة  ،فحماية لمصلحة الدائن حسن النية ،ملكيته بأثر رجعي تزالكرهن المالك الذي -
  بالرهن. مثقالحيث أقرت بإنتقال العقار  ،من القاعدة العامة ءا ثنإستق م ج  885

 أما رهن المالك الظاهر والوارث الظاهر فال يسري ألنه رهن ملك الغير. -

 اإللتزام المضمون بالرهن:  -ج

ألن   ،شرط الوجود( وأن يكون معينا وأن يكون موجودايجب أن يوجد هذا اإللتزام المضمون )أي -
نقضائه.   1الرهن يتبع الدين المضمون في وجوده وصحته وا 

فإذا كان الدين صحيحا   ، بين الرهن والدين المضمون هو إرتباط التابع بالمتبوع إذن فاإلرتباط ما -
ال  ذا  ،باطل فهو صح الرهن وا    كل هذا حتى ولوكان الراهن  ،الرهن تبعا له  الدين انقضى انقضى وا 
  غير المدين. شخص آخر 

حتى لو تنازل   انقضاءمن بطالن أو  ،ع المتعلقة بالدين و فللكفيل العيني أن يتمسك بأوجه الدف  
 2ع الخاصة به. و المدين عنها، وهذا إلى جانب تمسكه بأوجه الدف

 
 ق م ج. 1فقرة  893المادة  - 1
 .103 ، ص2003، أنور العمروسي، الحقوق العينية التبعية، التأمينات العينية، منشأة المعارف، اإلسكندرية - 2
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يكون الرهن ضمانا إللتزام مصدره   دفق ،الدين المضمون ينشئبالمصدر الذي عبرة  وكذلك ال -
العقد أو الفعل الضار، أو اإلثراء بال سبب أو نص القانون، لكن يجب تعيين ذلك )أي هذا  

 المصدر(

ق   891فبالرجوع إلى نص المادة  االحتماليلمعلق على شرط، والدين المستقبلي والدين الدين ا -
 م ج يجوز أن ينشأ الرهن لضمان دين معلق على شرط واقف أو شرط فاسخ، فإذا تحقق الشرط 

ذا تخلف الشرط فإن الدين ال يوجد ويزول   :األولى في الحالة  وجد الدين وتأكد الرهن تبعا له وا 
 الرهن. 

ذا   :وفي الحالة الثانية  إذا تحقق الشرط الفاسخ زال الدين بأثر رجعي وزال تبعا لذلك الرهن، وا 

 1الدين وتأكد الرهن تبعا له. استقرتخلف الشرط الفاسخ 

ن مستقبل أو دين إحتمالي وكالهما دين لم يكن قد كذلك يجوز أن يترتب الرهن ضمانا لدي 
 وجد قبل إبرام عقد الرهن والفرق بينهما أن نشوء الدين اإلحتمالي غير مؤكد.

وبعد بيان هذه الشروط الموضوعية للرهن الرسمي والمتمثلة في األهلية وخلو الرضا من  
يرد عليه الرهن وشروط خاصة   العيوب طبقا للقواعد العامة إضافة إلى شروط خاصة بالعقار الذي

 بالدين المضمون، وكل هذه الشروط ال تكفي وال تكتمل إال بوجود الشروط الشكلية. 

 الشروط الشكلية: -2

 إلنعقاد الرهن الرسمي من حيث الشكل يجب توافر شرطان   

 أن يكون الرهن في ورقة رسمية.  الشرط األول :

العقار المرهون  أن يظهر في هذه الورقة الرسمية بيانات التخصيص من حيث  الشرط الثاني:
 والدين المضمون، وهذه الرسمية تقررت لمصلحة الراهن والدائن المرتهن معا. 

فبالنسبة لتقرير الرسمية لمصلحة الراهن فذلك ألن الراهن يحتفظ بملكية العقار المرهون  
سيتخلص من الرهن، ولكن قد يطول األمر به دون أن   على أن يعتقد أنهيغريه وبحيازته وهذا 

 
 .73 محمد صبري السعدي، التأمينات العينية، المرجع السابق، ص- 1
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نزع ملكية العقار المرهون ليستوفي الدائن  فريسة يتخلص من الرهن وفي بعض بعض األحيان يقع 
 دينه. 

أما كون الرسمية قررت لمصلحة الدائن المرتهن فذلك يظهر من خالل أن الدائن المرتهن   
فالتجاؤه إلى الرسمية   ،للتعاقد من أهليتهو ية الراهن من أصل ملكالتثبت يجد نفسه في حاجة إلى 

األمور ويعينه على تدبر  شتات رسمي يجمع له موظف يجعله في أمن من ذلك إذ يكون إلى جانبه 
، فال يحتاج  تنفيذأمره، هذا إلى جانب أن الرسمية من شأنها أن تضع في يد المرتهن سندا قابال لل

 1إلى حكم إذا حل أجل الدين.

كما أن الرسمية قد تقررت لمصلحة اإلئتمان في حد ذاته، فذلك يظهر من ضرورة كتابة   
 .2العقد كتابة صحيحة وال يتوافر ذلك إلى درجة كبيرة إال إذا كان العقد رسميا 

 الفرع الثاني: آثار الرهن الرسمي

وهما المدين الراهن والدائن   ،تنصرف أساسا إلى طرفي هذا العقد إن آثار الرهن الرسمي 
لتزامات في ذمة كل منهما لكن هذه اآلثار ال تقتصر   المرتهن، فينشأ نتيجة هذه العالقة حقوق وا 

شروطا إلنتقال هذه اآلثار إلى الغير  عليها فقط، بل تمتد إلى الغير أيضا لكن التشريعات وضعت 
 دائن المرتهن بهذا العقد في مواجهة الغير يتطلب إجراء القيد والشهر. إحتجاج ال أو باألحرى 

 لذلك سنقسم هذه اآلثار إلى قسمين:  

 أوال: آثار الرهن الرسمي بالنسبة للمتعاقدين

وهو حق الرهن   ،إن عقد الرهن الرسمي يكسب الدائن المرتهن حقا على العقار المرهون 
فيكون له   ، أن يستعمل دعوى الرهن على العقار المرهونحيث يستطيع الدائن إذا حل أجل الدين 

متأخرين في   ا مقيدين إذا كانو وكذلك على الدائنين ال ، لمدينه العاديينحق التقدم على جميع الدائنين 
 ملكية العقار من يد الراهن إلى يد أخرى.  انتقلتوله حق التتبع إذا  ،المرتبة

 
دة، عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، التأمينات الشخصية والعينية، الجزء العاشر، الطبعة الثالثة الجدي - 1

 .280،281،ص ص 2000منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
 - المرجع نفسه، ص  2812
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ألن الرهن ال يحرمه   ،حق التصرف في العقار :أهمهاكما يمنح هذا الرهن حقوق للراهن  
 وضح كل هذا بداية بآثار الرهن بالنسبة للراهن ثم آثار الرهن بالنسبة للمرتهن.نلذا  ،  حق الملكية

 آثار الرهن الرسمي بالنسبة للراهن: -1

 وسنوضح إلتزامات وحقوق المدين المراهن  

 إلتزامات الراهن:-أ

 رتهن حق الرهن: اإللتزام بإعطاء الم-1-أ

بمجرد العقد وال يتوقف على أي إجراء كإجراء القيد، ألن الفائدة من   إن حق الدائن ينشأ 
حيث ال ينشأ حق أفضلية أو تتبع   1مواجهة الغير وليس لنشأة الحق ذاته. القيد هو نفاذ الرهن في 

 دون شهر وقيد

 إلتزام الراهن بضمان سالمة الرهن: -2-أ

ق م ج  فضمان السالمة واجب على الراهن وحق للدائن   898المادة فبالرجوع إلى نص  
ق م ج إذا كان   899فهو ملزم بعدم المساس به، وللدائن حق اإلعتراض حسب المادة  ،المرتهن

 كبيرا.  هذا المساس ينقص ضمانه إنقاصا

 اإللتزام بضمان الهالك أو التلف: -3-أ

أن تلفه  هالك العقار المرهون هن إلى ق م ج إذا أدى فعل الرا  899فحسب نص المادة  
 تأمينا كافيا أو يستوفي حقه فورا. طلب ر بين أن يخي فيكون الدائن المرتهن م

ئن المرتهن بإتخاد إجراءات ما  فمن خالل هذا النص نجد أن اإلرادة التشريعية قد حمت الدا 
ق م ج سمحت للمرتهن بطلب   898كما أن المادة  الرهن ظ به ضمانه المتحصل من فيح

إلى  تلف لسبب ال ينسب ال و أالترخيص للقيام بالترميم على حساب الراهن، لكن إذا نشأ الهالك 

 
ق م ج على ما يلي:" ال يكون الرهن نافذا في حق الغير  إال إذا قيد العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن يكسب هذا  904حيث تنص المادة  - 1

 الغير حقا عينيا على عقار..."
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المدين ولم يقبل الدائن بقاء الدين بال تأمين فللمدين الخيار بين أن يقدم تأمينا كافيا أو أن يوفي  
 . (899/2 )المادةالدين فورا قبل حلول األجل

ق م ج قد يؤدي هالك العقار أو تلفه إلى حصول الراهن على   900وحسب نص المادة  
وحق الدائن ينتقل إلى الحق الذي يحل محل العقار المرهون،   ، بديل له من التعويض أو تأمين

وهذا ما يسمى بالحلول العيني مثل المبلغ الذي يتحصل عليه الراهن مقابل نزع الملكية للمنفعة  
ألن الهالك هنا أدى إلى حرمان الدائن المرتهن من ميزة التتبع فلم يبقى   ، لعمومية أو باعه أنقاضاا

 أمامه إال أخد حقه من ثمن التعويض الذي حصل عليه المدين الراهن. 

 إلتزام الراهن بنفقات الرهن:  -4-أ

ق م ج على   883القيد حيث أكذت المادة على الراهن اإللتزام بمصاريف العقد ونفقات  
 ذلك بقولها:" تكون مصاريف العقد عل الراهن إال إذا إتفق على غير ذلك". 

  بقولها الراهن على  محوهق م ج على أن مصروفات قيد الرهن وتجديده و  906وأكدت المادة 
 على الراهن مالم يتفق على غير ذلك". ه وشطب "تكون مصاريف القيد وتجديده

 حقوق المدين الراهن: -ب

 حق التصرف في العقار:-1ب

أو قانونيا بشرط أن  يجوز للراهن أن يتصرف في العقار المرهون سواء كان التصرف ماديا  
أما التصرف المادي اليجب أن يمس بسالمة الرهن، والتصرف   1الدائن المرتهن.  ال يضر بحقوق

كما له أن يرتب كل الحقوق   . مثال المقاصة القانوني فله أن يتصرف في العقار بالبيع أو الهبة أو 
كحق اإلنتفاع، اإلرتفاق، رهن العقار مرة أخرى، ومعيار التفرقة بين التصرف   ،العينية األخرى 

 نقاص من ضمان الدائن المرتهن. الجائز وغير الجائز هو اإل

 

 

 
 ق م ج. 894نص المادة  - 1
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 ل:آلمرهون بإعتباره منقوال بحسب المبيع العقار ا-

ضي ألنه يعد  ا قد ال يؤثر تصرف الراهن في الثمار وهي متصلة بالعقار أو محصول األر  
أما إذا كان   ،ويحق له ذلك ما دامت الثمار لم تلحق بالعقار المرهون 1من قبيل أعمال اإلدارة
خطرا بالنسبة  فهذا التصرف يمثل  ،لآالعقار بإعتباره منقول بحسب الم التصرف يرد على أصل

 فهنا يجوز للمرتهن أن يعترض على هدم العقار.  ،للمرتهن كأن يهدم الراهن العقار ويبيعه أنقاض

 العقارات بالتخصيص:بيع -

إن التصرف فيها يشكل خطرا على الدائن المرتهن ألنه ينقص من قيمة الضمان وهذا   
التصرف ال يسري في حق الدائن إذا كان مقيدا وللدائن اإلعتراض على فصل العقارات  

نتقلت الحيازة ليد المشتري فهنا تراعي نية المشتري فإذ ا كان  بالتخصيص، أما إذا تم البيع فعال وا 
سيء النية جاز للمرتهن إسترداده وال يستطيع المشتري التمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند  

 2الملكية. 

أما إذا كان حسن النية فإن حق الدائن في التتبع ينقضي ألن المشتري يحتج عليه بالحيازة   
 ال يبقى للدائن إال الحجز على الثمن أو حق األفضلية. ف

 ال:سلطة اإلستعم-2-ب

، فليس  وأال يخربه عمدا أو إهماال له هذه السلطة لكن يشترط المحافظة على سالمة العقار 
له أن ينقص من قيمة العقار عند استعماله، وليس له أن يهدم العقار المرهون، إال إذا أراد من  

لضمان  اف الراهن ضعوا   وراء هدمه أن يقيم على االرض بناء آخر ال يقل عن البناء األول.
   3من شأنه أن يؤدي إلى إسقاط األجل وبطلب حقه فورا. ،سالمة العقار

 

 

 
 ق م ج  895المادة - 1
 . 402،401لسنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، التأمينات الشخصية والعينية، المرجع السابق، ص ص عبد الرزاق أحمد ا - 2
 .413 المرجع نفسه، ص - 3
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 سلطة اإلستغالل:-3-ب

لكنه فقط   ،شيء بإعتباره مالكاالإن الرهن ال يحرم المدين الراهن من حقه وسلطته على  
 1من تأمين الدائن.  يضعف مقيد بسالمة هذا العقار حتى ال 

ذا رأى الدائن أن هناك أعمال  الكفيلة بحماية  له أن يتخد الوسائل التحفظية  ،تضر بحقه وا 
  تنفيذ ضمانه كطلب تعيين حارس على العقار المرهون، وقد حدد المشرع تاريخ شروع الدائن بال

 على العقار المرهون إلستفاء حقه وهذا بتسجيل تنبيه بنزع الملكية. 

لكن بعد هذا التسجيل فإن يد الراهن   ،يمكن للراهن إستغالل هذا العقار ، فقبل تاريخ تسجيل التنبيه
من القانون المدني   897و  896وقد نصت في هذا الصدد أحكام المادة  ،عن إستغالله تغل
 2ري. ئالجزا

 رهن الرسمي بالنسبة للدائن المرتهن: آثار ال-2

خص بالذكر حقوق الدائن المرتهن سواء قبل حلول أجل الدين أو بعده وكذلك القواعد  نو  
 على رجوع المرتهن.  تنفيذالعامة في ال 

 حقوق الدائن المرتهن:-أ

 قبل حلول أجل الدين: -1-أ

عليه المساس بحق أو اإلنقاص  ال يكون للدائن المرتهن سوى الحق في مراقبة ما يترتب  
 منه فإذا حدث ذلك فله إتخاد اإلجراءات التحفظية الالزمة للمحافظة عل العقار من التلف. 

 بعد حلول أجل الدين: -2-أ

جاز للدائن المرتهن التنفيذ على العقار المرهون   ،إذا حل األجل ولم يف المدين بالدين 
يجوز له التنفيذ على سائر أموال المدين )الضمان  كما  .متبعا في ذلك إجراءات فرضها القانون

العام( في حالة عدم كفاية ثمن العقار للوفاء بالدين فالدائن المرتهن ال يستوفي حقه من العقار 
 

 ق م ج.  898وهذا حسب نص المادة  - 1
تسجيل تنبيه بنزع الملكية لكن بعد تسجيل هذا حيث تحدث عن اإليجار الذي يقوم به المدين الراهن يكون صحيحا إذا كان ثابت التاريخ قبل - 2

 التنبيه األصل أن تغل يد المدين الراهن عن هذا اإلستغالل.
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وكل إتفاق يخالف ذلك   ،إلى بيع العقار جبرا بالمزاد العلنيالمرهون طبقا إلجراءات معينة تنتهي 
 وهذا ما نتعرض إليه فيما يلي: ، ميعد باطال لمخالفته للنظام العا

 بطالن شرط تملك العقار المرهون عند عدم الوفاء:  •

يجوز للدائن اإلتفاق مع المدين على تملك العقار عند عدم إستيفاء الدين وقت حلول ال          
أجله نظير ثمن معلوم، والغرض من البطالن حماية للراهن من إستغالل المرتهن والبطالن يرد  

أما إذا حل الدين يجوز األتفاق على تمليك العقار إلنتفاء شبهة اإلستغالل   ،على الشرط دون الرهن
 1فيه.

 بطالن شرط البيع دون إتباع اإلجراءات التي فرضها القانون: •

أن  أو في  للدائن الحق.... يجعليكون باطال كل إتفاق  1/ 903بالرجوع إلى نص المادة         
ويسمى   ة لإلجراءات التي فرضها القانون ولو كان هذا اإلتفاق قد أبرم بعد الرهن" دون مراعا يبيعه 

 شرط الطريق الممهد""هذا الشرط في الفقه 

 فيلغي الشرط ويبقى الرهن صحيحا. 

فيجوز أن يتم اإلتفاق بين   ،أما إذا حل األجل أو قسط منه  ، كل هذا قبل حلول أجل الدين 
من االجراءات التي   الدائن والمدين على بيع العقار المرهون بالممارسة أو بإجراءات أقل  تعقيدا

 2. ينص عليها قانون االجراءات المدنية

 حقوق الدائن المرتهن على الكفيل العيني: -3-أ

فإن مسؤوليته تتحدد بالمال الذي قدمه  ،بإعتبار أن الكفيل يرهن عقاره لضمان دين غيره 
كما ال يجوز له في حالة   ،على غيره ينفذضمانا لدين المدين ومن تم ال يجوز للدائن المرتهن أن 

وليس أمام الدائن   ،عدم كفايته للوفاء بكامل حقه التنفيذ بالباقي على أموال الكفيل العيني األخرى
ق م ج والتي جاء   901وهذا إنطالقا من نص المادة  ،المرتهن سوى الرجوع بالباقي على المدين 

 
 ق م ج. 903المادة  - 1
 .118 محمد صبري السعدي، التأمينات العينية، المرجع السابق، ص - 2
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ما رهن من    على "إذا كان الراهن شخص آخر غير المدين فال يجوز التنفيذ على ماله إال فيها:
 . ".... همال

   القواعد العامة في التنفيذ على رجوع المرتهن -ب

علما بأن إستيفاء   ،وفاءينفذ الدائن بحقه على العقار المرهون بعد التنبيه على المدين بال 
الدائن لحقه من ثمن بيع العقار في المزاد العلني وفقا لإلجراءات المبينة في قانون اإلجراءات  

بحيث يبطل كل إتفاق على غير ذلك قبل حلول أجل الدين لما   1المدنية مما يتعلق بالنظام العام، 
 في ذلك من شبهة إستغالل الدائن المرتهن لحاجة المدين الراهن.  

 ثانيا: آثار الرهن الرسمي بالنسبة للغير

القيام بإجراء القيد حتى   إن إنعقاد الرهن الرسمي بين الدائن المرتهن والمدين الراهن يتطلب  
يسري في مواجهة الغير، والمقصود بالقيد هو إجراء يتم في المحافظة العقارية الواقع في دائرة  

لرهن ويتم ذلك بالتأشير على البطاقة الخاصة  وهو بمثابة شهر ا ،إختصاصها العقار المرهون
من القانون المدني الجزائري على أنه يسري قانون الشهر   905وقد أكدت المادة  .بالعقار المرهون

وأما نفقات ومصاريف القيد فهي   ،وشطب ديدجتالعقاري على كل اإلجراءات الخاصة بالقيد من 
 2ك. ذل يقضي بخالف ما لم يوجد إتفاق   ،على الراهن

والغرض من تحديد تاريخ القيد هو نشوء حق التقدم ألن مرتبة الرهن الرسمي يبدأ حسابها   
وهذا ما   . كأن يكون إحتماليا أو معلق على شرط ،من ذلك التاريخ ولو كان الدين لم ينشأ بعد

 من ق م ج. 908قررته المادة 

ذا تأخر إجراء القيد فلن يستفيد من إجراءه فيما بعد   وهذه الحاالت التي تعطل فيها أثر   ،وا 
 القيد وهي بالتالي توقف أثره ويكون غير نافد في مواجهة الغير وهذه الحاالت هي:

 
يتضمن قانون  2008فبراير سنة  25مؤرخ في  09-08رقم ، من قانون وما بعدها 747أنظر إجراءات البيع بالمزاد العلني في المادة  - 1

 .2008أفريل  23مؤرخة في  21اإلجراءات المدنية واإلدارية جريدة رسمية رقم 
 ق م ج. 906المادة  - 2
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شهر إفالس المدين: بحيث بعد شهر اإلفالس ال يمكن إجراء قيد الرهن الصادر من   ➢
ذا تم القيد فيمكن الحكم ببطالنه فال يصح التمسك به   ،ر إفالسهالمدين الراهن الذي ظه وا 
 من قبل جماعة الدائنين. 

تسجيل التنبيه بنزع الملكية: فإذا قام أحد الدائنين بتسجيل التنبيه بنزع الملكية فال يستطيع   ➢
ذا قيده فال يحتج به بعدها الدائن المرتهن ال على  ذي يكون قد نشأ حقه أن يقيد رهنه، وا 

 الغير وال يكون نافدا في مواجهتهم.
لكن إذا كان القيد صحيحا بكل شروطه فإنه يرتب حقين للدائن المرتهن هما حق      

 األفضلية وحق التتبع. 

المقصود بحق األفضلية حق الدائن المرتهن في التقدم في إستيفاء حقه من   حق األفضلية:-1
نصت   المرتهنين التاليين له في المرتبة والدائنين العاديين وهذا ماالعقار المرهون على الدائنين 

 1ق م ج.  882عليه المادة 

من القانون المدني الجزائري أكدت بأن الدائنين المرتهنين   907كما أن نص المادة  
الذي حل محله، بحسب مرتبة كل   ليستوفون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار أو المال

نهم ولو كانوا أجروا القيد في يوم واحد والحقوق التي يستوفيها الدائن بطريقة األفضلية وهي أصل  م
 وهذا حسب نص المادة  إلخ تجديده.... وهذه األخيرة تشمل الرهن وقيده  والفوائد والمصروفاتالدين 

 . 2ق م ج 909

قه في التقدم وهو  أما فيما يخص محل األفضلية فهو ما يباشر عليه الدائن المرتهن ح 
نما   ،بصفة أصلية ثمن العقار بعد بيعه بالمزاد العلني إال أن الحق ال يرد على ثمن العقار فقط وا 

يرد على ملحقاته الملحقة به من تاريخ تسجيل التنبيه بنزع الملكية مع اآلخد بعين اإلعتبار أن  
لو وجدت قبل حقه ألن حق  صاحب حق اإلمتياز العام يتقدم على أصحاب الحقوق المقيدة حتى و 

اإلمتياز العام ال يخضع للقيد، وكذلك المبالغ المستحقة للخزينة العامة أما الحقوق الواجبة الشهر  

 
 حيث جاء فيها: ".......إن يتقدم على الدائنين التاليين له في إستيفاء حقه من ثمار ذلك العقار......"- 1
ذا المادة: "يترتب على قيد الرهن إذحيث جاء في نص  - 2 خال مصاريف العقد والقيد والتجديد إدخاال ضمنيا في التوزيع وفي مرتبة الرهن نفسها، وا 

 سجل أحد الدائنين تنبيه نزع العقار إنتفع سائر الدائنين بهذا التسجيل".
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ق م ج السالفة   907فمرتبة كل منها تتحدد على أساس األسبقية في القيد وهذا ما قررته المادة 
  الذكر.

مرتهن لمرتبة غيره من الدائنين إال أن   إحترام مرتبة كل دائن لكن على الرغم من هذا التأكيد على 
التشريع الجزائري على غرار باقي التشريعات األخرى قد سمح لهؤالء الدائنين التنازل عن مرتبة  

 1الرهن. 

ل يجب أال يضر بحقوق  فيفترض وجود أكثر من حق مقيد على نفس العقار، وهذا التناز 
وعليه يتم التنازل إال في حدود قدر الدين المتنازل   ،قوقهم على العقارالدائنين اآلخرين المقيدة ح

التنازل يجب أن يأشر به على هامش قيد المتنازل عن مرتبته ويمكن التمسك في واإلحتجاج  بهذا 
الرهن   انقضاءمواجهة المتنازل كبطالن الدين المضمون بالرهن أو بطالن الرهن أو بطالن القيد أو 

 قبل التنازل.

  انقضى فإذا كان دينه قد  ،كما يمكن اإلحتجاج على المتنازل له بأوجه الدفع الخاصة بدينه  
 فال فائدة من التنازل له. 

على    تنفيذ في تتبع العقار المرهون أي قدرته على ال  2ويقصد به حق الدائن المرتهن  حق التتبع:-2
ن إنتقلت ملكيته إلى غير الراهن فله أن يتبع العقار في أي يد ينتقل إليها   ،هذا العقار حتى وا 

العقار، أما إذ ظلت الملكية في يد الراهن فال حاجة لحق التتبع ويكون حق التقدم كافيا إلستيفاء  
 3حقه.

  911المادة  ويسمى الشخص الذي يمارس حق التتبع في مواجهته "الحائز" والذي عرفته
 لمباشرة الدائن المرتهن لحق التتبع يجب توافر بعض الشروط.  4ق م ج  2فقرة 

 
 

 ق م ج. 910وهذا ما جاء في نص المادة  - 1
  ق 1 فقرة 911حق التتبع كل دائن مرتهن مهما كان ولو كان متأخرا وال يستفيد من بيع العقار، وهذا نستخلصه من نص المادة ويستفيد من  - 2

 م ج.
 .171، ص2007نبيل إبراهيم سعد، التأمينات الشخصية والعينية، دار الجامعة الجديدة، مصر،  - 3
ه ملكية العقار بأي سبب من األسباب ملكية العقار المرهون أو حق عيني آخر لرهن حيث جاء في نص هذه المادة: هو كل من إنتقلت إلي - 4

 دون أن يكون مسؤوال مسؤولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.
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 شروط مباشرة الدائن المرتهن لحق التتبع:  -أ

 أن يكون حق الشخص حاال وقت إستعمال حق التتبع لحلول أجل الدين.  ➢
حيث يجب أن يكون رهن الدائن مقيدا قبل   ،أن يكون قيد الرهن قد تم في الوقت المالئم ➢

 تسجيل التصرف الذي تم بمقتضاه نقل الملكية إلى الغير حيث يكون نافدا في حقه.
 إجراءات التتبع:-ب

ار الحائز إما  ذأول إجراء يقوم به الدائن المرتهن هو تنبيه المدين ومطالبته بالوفاء ثم إن 
  خذ يتق م ج ال يجوز للدائن المرتهن أن  923مادة بالوفاء أو التخلي عن العقار، فحسب نص ال

مواجهة المدين نزع الملكية.... وفقا ألحكام قانون اإلجراءات المدنية إال بعد إنذاره بدفع الدين  في 
أو مع هذا  ،ويكون هذا اإلنذار بعد التنبيه على المدين بنزع الملكية ،المستحق أو تخلية العقار 

د بالتنبيه إعذار المدين بأنه إذا لم يف بالدين يحجز العقار ويباع  ويقص . التنبيه في وقت واحد
ذا قام المدين بعد تنبيهه  ن متابعة اإلجراءات. ع  يتم التوقف بالوفاء بالدين   ، بالمزاد العلني وا 

وبعد اإلنذار الموجه للمدين يقوم الدائن بإنذار الحائز ويكون بالدفع أو التخلية  وليس هناك   
 1المدين في آن واحد. هقوم الدائن بإنذار ما يمنع أن ي

 الدفوع الممنوحة للحائز لوقف إجراءات التتبع: -ج
فإذا لم   ،للحائز متى أنذر أن يعارض في اإلنذار في أي وقت أثناء إجراءات نزع الملكية         

نقضاء مواعيد الطعن، فإن هذا الحكم يحوز قوة الشيء   يعارض حتى الحكم بنزع الملكية وا 
دفوع متعقلة بالدين   :أما إذا قام باإلعتراض فأمامه نوعين من الدفوع 2المحكوم فيه بالنسبة إليه. 

 وأخرى مستمدة من عقد الرهن.
ق م ج حول ماإذا كان الدين   924لمادة فبالنسبة للدفوع المتعلقة بالدين: ماجاء في نص ا  

 للعقار أو قبل ذلك.   شهر سند ملكية الحائز قد حكم به على المدين بعد 
إذا ثبت الدين بحكم صادر على المدين قبل تسجيل سند الحائز كان   فالفرضية األولى: 

 خلفافي هذه الحالة يعد  ألن الحائز ،زلهذا الحكم حجية األمر المقضي به في مواجهة الحائ

 
 ق م ج. 923المادة  - 1
 .305 سليمان مرقس، المرجع السابق، ص - 2
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وعلى هذا فال يجوز للحائز أن يتمسك بأي دفع يمنع على المدين نفسه   ، خاصا للمدين الراهن
 1التمسك به بعد صدور الحكم.

لم   ، إذا أثبت الدين بحكم صدر على المدين بعد تسجيل سند الحائز أما الفرضية الثانية:  
وال بد من إختصام الحائز مع المدين فإذا   ،ي الدعوىيكن الحكم حجة على الحائز ما لم يشترك ف

لم يختصم في الدعوى، جاز له أن يتمسك بجميع الدفوع التي كان في وسع المدين أن يحتج بها  
ذا  صار طرفا في الدعوى فيمتنع عليه اإلحتجاج بأي دفع كان يجوز التمسك به قبل   اختصموا 

 2صدور الحكم.

وجه التي قد تتضمن  فيستطيع الحائز أن يتمسك بكل األ ،الرهنأما الدفوع المستمدة من  
وعلى ذلك فإن الحائز يستطيع أن يتمسك ببطالن الرهن ذاته لعدم   ،في صحة الرهن ونفادهالطعن 

عية أو شكلية، أو ببطالن القيد أو بعدم القيام بالقيد أصال أو  و إستفاءه لشرط من الشروط الموض
 التصرف الذي أكتسب به الحائز ملكيته العقار المرهون. القيد قبل تسجيل تجديدبعد 

ذا أخفقت كل هذه المحاوالت  جميع الوسائل القانونية التي يحق له أن  إنتقل الحائز إلى  ،وا 
وهذه الوسائل هي: إما قضاء الديون أو تطهير   موقف في مواجهة الدائن التخاذا يختار إحداه

ءات نزع الملكية وبيع العقار بالمزاد العلني وهنا تبين موقف  العقار أو تخلية العقار أو تحمل إجرا
 3الحائز من بيع عقاره بالمزاد.

ويكون من مصلحة الحائز قضاء الديون إذا كان الدين أقل بكثير من قيمة   قضاء الديون:* 
إختياريا من  العقار أو من الجزء الباقي من الثمن في ذمة الحائز واألصل أن قضاء الدين يكون 

 4. طرف هذا الحائز حسب مصلحته هو

 
 . 108 سمير تناعو، المرجع السابق ص - 1
 .527 ، صالسابق عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، التأمينات الشخصية والعينية، المرجع  - 2
 .527 ، ص المرجع نفسه - 3
مصاريف ق م ج على مايلي: "يجوز للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يقضيه هو وملحقاته بما في ذلك  912حيث نصت المادة  - 4

ابق للعقار اإلجراءات من وقت إنذاره، ويبقى حقه هذا قائما إلى رسو المزاد وله في هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على المدين وعلى المالك الس
 ص آخر غير المدين".المرهون كما يجوز له أن يحل محل الدائن الذي إستوفى الدين فيما له من حقوق إال ما كان منها متعلقا بتأمينات، قدمها شخ
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د حقه على العقار  لكن الحائز مقيد وملزم في حاالت معينة إذا طلب منه الدائن المقي          
 : وذلك في حالتين
 في ذمة الحائز حاال.  إذا كان المبلغ المستحق األداءالحالة األولى: 

 1أن يكون الدين غير مستحق اآلداء حاال.  أما الحالة الثانية:
الحائز للدائنين المقيدين تؤدي إلى تطهير العقار من كل   اءإن وففوفي كلتا الحالتين  

وليس له الرجوع على أحد  ،في طلب محو ما على العقار من قيودرهون ويكون للحائز الحق ال
 2المرهون  العقار هألنه قد وفى بما هو مستحق في ذمته بسبب إمتالك

وهي: دعوى   دعاويوع على المدين عن طريق ثالث وتجدر اإلشارة أن الحائز له حق الرج       
الحلول محل الدائن المرتهن، أو دعوى الضمان على المالك السابق للعقار  الشخصية، ودعوى 

 المرهون.

ة  هو وسيلة قانونية يستطيع الحائز بمقتضاها أن يعرض على الدائنين المقيد تطهير العقار:* 
هؤالء الدائنين العرض دفع لهم الحائز هذه  قبل   فإذا ، ارديونهم قبل تسجيل سند ملكية قيمة العق

تخليص العقار من جميع الرهون حتى تلك التي  إستحقاقهم ويترتب على هذا القيمة حسب ترتيب 
أما إذا لم يقبل الدائنون كلهم أو بعضهم هذا العرض  ،شيء من قيمة العقار أصحابهالم يصب 

رسو  بغير حالة، وينتهي عندئد إما  وجب عليهم طلب بيع العقار في الحال ولو كانت ديونهم
أي   -، وهذا الحقوفي الحالتين يطهر العقار مما عليه من حقوق،المزاد على الحائز أو على غيره 

 ه وله الخيار في إستخدامه أم ال. مخول للحائز دون غير  -حق تطهير العقار

  الحل فيجب عليه رفع يده عن العقار وتركه لحارس تعينه  هذا الحائز إذا إختار : تخلية العقار* 
في مواجهته   تنفيذالملكية، والغرض منه منع إجراء ال نزع مواجهته إجراءاتفي  ذتتخو المحكمة 

وال عن الدين  وحده بشرط أن ال يكون مسؤ  للحائز وعدم ظهور إسمه فيه، ويكون هذا الحق 

 
 .2 و 1فقرة  914وقد نصت في هذا الصدد المادة  - 1
 .171 ، ص2007نبيل إبراهيم سعد، التأمينات العينية والشخصية، دار الجامعة الجديدة، مصر،  - 2
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الحائز مسؤوال عن الدين المضمون إما بمقتضى القانون أو بمقتضى االتفاق   المضمون وقد يصبح 
 1وكذلك أجاز المشرع إمكانية تخلية العقار للكفيل العيني رغم أنه ال يعتبر حائزا. 

حائز بعد رفضه  عليه بإعتباره  تنفيذالحائز إجراءات ال وهنا يتحمل نزع الملكيةتحمل إجراءات  *
للحائز إستعادة العقار عن طريق المشاركة  الحاالت يحق يع للتطهير أو تخلية العقار لكن في جم

 ق م ج(  925في المزاد )المادة  

  926سند الملكية األصلي)المادة  بمقتضى المزاد على الحائز يعتبر مالكا للعقار رسافإذا -
 ق م ج(

ذا زاد الثمن الذي رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم كانت الزيادة للحائز    وا 
 .ق م ج(  928مادة ال)

الملكية إلى من رسا عليه المزاد   انتقلتى غير الحائز وسجل الحكم لأما إذا رسا المزاد ع - 
 2أيام التالية لصدوره.  3من وقت هذا التسجيل والذي يجب أن يتم خالل 

 الرهن الرسمي انقضاءثالثا: 
 نقضي بصفة تبعية أو بصفة أصلية: يوقد  

 إنقضاء الرهن بصفة تبعية:-1
ضاء الدين المضمون  ق م ج يتضح أن هذه الحالة تكون بإنق  933بالرجوع إلى نص المادة         

إذا زال السبب الذي إنقضى به الدين، دون إخالل بالحقوق التي يكون الغير حسن النية  ويعود معه 
 كسبها في الفترة ما بين إنقضاء الحق وعودته. 

نقضائه إال أنه يجب اإلشارة إلى أنه لكي ينقضي         فالرهن يتبع الدين األصلي في نشأته وا 
الرهن الرسمي يجب أن ينقضي الدين كلية، أما إذا إنقضى الدين جزئيا فالرهن الرسمي يبقى قائما  
ء  عمال بمبدأ عدم تجزئة الرهن الرسمي فكل جزء من العقار ضامن لكن الدين، وأسباب إنقضا 

 
 ق م ج. 902المادة  - 1
 .256 ، ص2011التأمينات العينية، دار هومة، الجزائر، محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري،  - 2
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منها الوفاء بالدين األصلي، المقاصة، التجديد،   1الدين عديدة منصوص عليها في القواعد العامة 
 إتحاد الذمة، الوفاء، التقادم.....إلخ. 

 إنقضاء الرهن بصفة أصلية:-2
نقضاء الرهن بهذه الصفة    ويقصد بذلك إنقضاء الرهن مع بقاء الدين قائما في ذمة المدين وا 

 الت: يعود إلى أربع حا
 تطهير الحائز للعقار المرهون: -أ

التطهير إنقضى حق الرهن   ق م ج "إذا تمت إجراءات 934وهذا ما جاء في نص المادة  
 ...". نهائيا

 بيع العقار المرهون بالمزاد العلني:-ب
فإذا تم هذا البيع ورسا المزاد ينقضي الرهن متى قام من رسا عليه المزاد بإيداع الثمن لدى   

خزينة المحكمة أو توزيعه على الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم الذين تسمح مرتبتهم بإستيفاء  
 2الدين. 

 تنازل المرتهن عن الرهن الرسمي: -ج
 التنازل يشمل الرهن دون الدين األصلي حيث يبقى دائنا عاديا. وهذا  

 هالك العقار المرهون:  -د
وليس جزئيا عمال بقاعدة عدم تجزئة الرهن حيث يبقى  لكن يجب أن يكون الهالك كليا  

 الجزء المتبقي من العقار ضامنا للدين. 

أن غايــة الــدائن المــرتهن األساســية مــن خــالل عقــد الــرهن الرســمي هــي أن  وفــي األخيــر نقــول      
األحــوال يستوفي حقه مــن ثمــن العقــار حســب المرتبــة التــي يخولهــا لــه القيــد الــذي أجــراه، وفــي جميــع 

يتم هذا اإلستيفاء باألولوية على سائر الدائنين العاديين وهو مــا يســمى بحــق األفضــلية أو التقــدم أو 
أمــام المــرتهن أن يكــون العقــار قــد خــرج مــن ذمــة  فــتح طريــق التنفيــذن قــد يحــدث حــين يُ األولوية، ولك

ة علــى الملكيــة والتــي الراهن فلم يعد مملوكا له، كما يحدث أن يكــون حــق آخــر مــن الحقــوق المتفرعــ 

 
 .618عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، التأمينات الشخصية والعينية، المرجع السابق، ص - 1
 ق م ج. 936المادة  - 2
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عــدم جــدوى  نفســه أمــامالــدائن المــرتهن  جــدوحينئــد ي ،يجــوز التصــرف فيهــا اســتقالال هــو الــذي خــرج
أو حــق  ،علــى المــال بــين يــدي هــذا الغيــر الــذي آلــت إليــه الملكيــة التنفيذعلى الراهن ووجوب  التنفيذ

يــد يكــون مــا دامــت ليســت يــد  علــى المــال فــي أي التنفيــذمتفرع عليها وهذا ما يســمى بحــق التتبــع أو 
أمــا التتبــع فقــد يكــون أو ال يكــون حســب ظــروف  ،الراهن ومن تــم فــإن حــق التقــدم يــالزم الــرهن دائمــا

الحال بل أكثر مــن هــذا فــالتتبع لــيس حقــا مســتقال عــن التقــدم بــل هــو حمايــة لــه، فمــثال فــي الضــمان 
مــالم ينجحــوا فــي إعادتــه عــن  العام معــروف أن مــا يخــرج عــن ذمــة المــدين يخــرج عــن منــال الــدائنين

أما الرهن فهــو بعيــد عــن هــذا الخطــر ذلــك أن الــدائن المــرتهن حــين يتتبــع  ،طريق الدعوى البوليصية
أي يطلب استيفاء حقــه باألولويــة  ،يطلب نفس الشيء الذي كان يطلبه لو بقي المال في ذمة مدينه

يلعبــان دورا فعــال فــي دعــم ثقــة الــدائن  -التتبــع واألولويــة–من الثمن، ومن تمــة فــإن هــاتين الميــزتين 
في استخدام هذه الوسيلة كضمان للدين األصلي، وتراجع استخدام التأمينــات الشخصــية التــي تعتمــد 
على تقديم كفيل شخصي أو عيني مما يجعل الدائن قلقا مخافة إعسار الكفيل أيضا، كمــا أنــه ومــن 

ملكيـــة الفرديـــة، وتزايـــد قيمـــة الثـــروات المنقولـــة عوامـــل تقـــدم نظـــم التأمينـــات العينيـــة إســـتقرار نظـــام ال
فأصبح من الســهل تقــديم تــأمين عينــي ســواء علــى منقــول أو علــى عقــار مــن خــالل نظــام الحيــازة أو 
الشــهر كمـــا أن التأمينـــات العينيـــة هـــي اســـتثناء عـــن قاعــدة المســـاواة بـــين الـــدائنين لـــذلك فقـــد نظمهـــا 

 ها أو التوسع في تفسيرها.المشرع على سبيل الحصر فال يجوز القياس علي

أمــا التأمينــات الشخصــية فتعتبــر تطبيقــا لمبــدأ المســاواة بــين الــدائنين فــي الضــمان العــام لــذا  
فهي يمكن أن تنشأ في أي شكل يرتضيه األطراف بشرط أال ينطوي ذلك على مخالفــة النظــام العــام 

تتماشـــى مـــع كـــل تطـــور  واآلداب العامـــة، لـــذلك فقـــد ظهـــرت أشـــكال مســـتحدثة للتأمينـــات الشخصـــية
 حاصل في مجال التجارة والمعامالت اإلقتصادية.

تطــور نظــام التأمينــات الشخصــية واتجــاه اإلرادة نحــو اســتحداث تقنيــات جديــدة إن الســر فــي  
للضمان يرجع أساسا إلى عــدم كفايــة كــل الضــمانات الســابقة مــن ضــمان عــام أو تأمينــات عينيــة أو 

 شخصية تقليدية.
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والتأمين الكامل الستيفاء حقه الذي قد يضيع  ،ال يقدم للدائن الحماية الكافية فالضمان العام 
أو  ،كليــا أو جزئيــا لســـبب إعســار المــدين أو لســـبب مزاحمــة بـــاقي الــدائنين لــه فـــي اســتيفاء حقـــوقهم

علــى أمــوال المــدين، أضــف إلــى ذلــك أن  التنفيــذلمجــرد تخلفــه لســبب أو آلخــر عــن المشــاركة فــي 
ــدائنين مخــاطر التصــرفات الضــارة التــي قــد يجريهــا المــدين ويترتــب عليهــا  الضــمان العــام ال يقــي ال

 إنقاص حقوقه أو زيادة إلتزاماته.

كمــا أن الوســائل التــي وضــعها القــانون لحمايــة الضــمان العــام وهــي الــدعوى غيــر المباشــرة  
ال تحمي الدائن من تهاون المدين في تحصيل حقوقه أو التصرف في  والدعوى البولصية والصورية

أموالــه غشــا بدائنيــه ألن شــروط ممارســة هــذه الــدعاوي كثيــرة ومعقــدة وصــعبة اإلثبــات خاصــة فيمــا 
ف إلى ذلك أن ما ينتج عــن ممارســة هــذه الــدعاوى ات التوطؤ أو الغش أو الصورية، أضيتعلق بإثب

شــرها لوحــده، بــل يتســاوى فيــه جميــع الــدائنين ممــا يعرضــه إلــى الــدخول ال يســتأثر بــه الــدائن الــذي با
 معهم في قسمة غرماء وال يحصل بالتالي إال على جزء من حقه.

وكــذلك الحــال بالنســبة لنظــام اإلعســار حيــث يترتــب عليــه ضــمان مســاواة الــدائنين إال أنــه ال  
 ن قسمة غرماء.    يضمن للدائن الوفاء الكامل لحقه ألن المال يقسم بين الدائني

ضـــافة إلـــى عـــدم كفايـــة الضـــمان العـــام وعـــدم تقديمـــه التـــأمين المرجـــو للـــدائن فإنـــه حتـــى   وا 
ال اإلئتمــان إال أن الســلبيات لــى الــرغم مــن أهميتهــا ودورهــا فــي مجــ التأمينــات الشخصــية والعينيــة ع

لتأمينــات الســابقة التي تنطوي عليها أدت إلى البحث عن بدائل أو تأمينات مستحدثة، كمــا أن هــذه ا
يصعب في بعض الحاالت تقــديمها مــن طــرف المــدين ســواء لعــدم توافرهــا أو إلرتفــاع تكلفتهــا فقــد ال 
يجـــد المـــدين كفـــيال يكلفـــه أو مـــاال يقدمـــه رهنـــا، كمـــا أن التأمينـــات العينيـــة قـــد تســـبقها حقـــوق أخـــرى 

ويقتضــي الــرهن العديــد  ،يــدكحقوق اإلمتياز العامة والرهون وحقوق اإلمتياز الخاصــة األســبق فــي الق
جــراءات بيــع العقــار كمــا يلقــى الــرهن الحيــازي علــى عــاتق  من اإلجراءات القانونية كالقيــد والتجديــد وا 
الدائن عدة إلتزامات تتعلق بحفظ واستغالل المال المرهون كما أن الكفالة يتوقف جدواها على مــدى 

 يسر الكفيل الذي قد يتعرض هو اآلخر لإلعسار.

  عن وسائل أخرى لحماية اإلئتمان. كان من الضروري البحث لكل ذلك 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفصل الثاني 

 

دور االرادة في توظيف بعض التقنيات   
 المدنية والتجارية التقـليدية كضمانات 



  الباب األول: مبررات استحداث تقنيات جديدة للضمان
الثاني:  دور االرادة في توظيف بعض التقنيات المدنية والتجارية التقليدية كضمانات  الفصل   

 

- 98 - 

 

إلااا ماالاا م مل تزميااد   ااا  ،ديثوتزميااد أي يتاا  لاار ملح اا  مل اا  أدى إتساا ن اقاا ئ مانت اا   
ساااات دمث  ااااو   ديااااد  ل  اااا    لي  و   مل حاااا  إل  ماات اااا دي  ومل  اااا  لقااااد تقاااا  ،ملتأ يااااا   ومد

و  ز  ملتأ يا   ملتق يدي      وم ه  ت ك مل     اظاا م ل اا  تاقااو    ياا   ،مل شت ك ومل ش و    
ساال  لو  ،إ اا متم  ملشااه  وملحإلاياا   اا   هاا  ذاتي اا  إشاات مق مل ساا ي  أو مت اا  ، اا  وااا  وا قاا  
ك اا  أ  لحاات ملتأ يااا    هاام ملاا ي   ، اا   هاا  أ اا ى ملح ااار وملليع ل ل زمد وملتا يذإ  متم  مل  ز 

 لم وي ح  تولي ي  لر كهي     مأل ي  . ،مل ي ز ، اد يؤد  إلا   ا   تدموم مأل ومم

لااار اوتهااا  و ااادمي  ل سااا     ااا  ملااادمناي  وااااد   لظهااا   وسااا نم أ ااا ى ل  ااا    ت ت ااا   
 1مستهإلكرات  ر أم  هار أم إتح ئ مأل   لاش ق  سومت  د  مل دياي  واو ي  ملاش ق ماات

اقاام مل  كياا    ااا سااليم مل اا     ،ولحاام أياام مل ااو  مللدي اا  ل   ياا  مانت اا    وملاا  مل اائ 
 .ذ   واش ق  ديا    ا  ئ ملدمن  لر ماقإلن ،إلزمم مل دي  لح م أو إ تا ن      م ،ملتأ ي و 

مساات دمث  ااو  لهذم لر مل   م مل اادار أ اا  لاار مل  اا م ملت اا    لااإل ي  ااو يااو م  اا   اا   
أ اا ى ل  اا   ل  هاام مل يااو  ملت   ياا   اا   ياا  لااألو مئ مل  لياا  رمألسااهم وملسااادم   و ياا  مل  اام 

و يااا  ملسااا   وملقااا ن م ، وماسااات  د   ااا  اظااا م مالاااإل  ك ااا     ملت ااا    و يااا  مألو مئ ملت   يااا 
ل حاا  إل  ل    اا  ملاادمناي  واي ياا   اا  مل اا  ا   ملتاار تظهاا  وتتقااو  لبساات  م   ساا   تق لاا   م

 ماات  دي  ومل   لي .

واظ م است  ل     ي  وتا وله  لر     ه  لقد إ تأيا  إ تي   ا وذ ي  إهاي  مألوم ا وذج  
    مل   ا   مل داي  ملتق يدي  ويو  ومل  مل ئ ر ل ث أوم . 

 ومله ارل ا وذج    مل   ا   ملتق يدي  ملت   ي  وير مل يو  ملت   ي  ر  ل ث ه ار .
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 المبحث األول: استخدام حوالة الحق كضمان مدني تقليدي

لي اام  ،إ  مل ق ود ل ل ومل  ماتق م ماللتزمم    ملدمن  أو مل دي  مأل  ر إلا شاا ص  ديااد 
يااذم مأل ياا    اام ملاادمن  لاار   اا م  قاا  ملش  اار أو   اام مل اادي  ل لاساال  التزم اا  و اا  يااا  لااب  
مل ئ ملش  ر أو ماللتزمم ذمت  ياتقم    ملذ   مل  لي  ل دمن  أو مل دي  إلا ملذ   مل  لي  ل شاا ص 

 مل ديد.

لاابذم إاتقاام ماللتاازمم  . ياا تأو لااي  مأل ،لياتقاام إلااا ملو هاا  ،سل  ملولاا  لويذم مالاتق م اد يكو   
 لر   ال  ماي  لر س ر ل ومل  مل ئ أ   إذم ماتقم لر   ال  ملس لر ليس ا ل ومل  ملدي .

 لك     يه ا  لر يذم مل دد يو ملاون ملذ  ي ك  مست دم   كوسي   ل      ويذم ال ي ك  
 اا  ومل  مل ئ.حي  لر ل م مالتزمم لر   ال  مات و ه إال لر   ل  مالاتق م مألولا أ  إاتق 

ث لر مل ق ود ل ومل  مل ئ لو     م ر ق   أوم ، هم أ كاا   وشاا وق ال ولتو يح ذلك  
  ومل  مل ئ ر ق   ه ار  هم آه    ومل  مل ئ ر ق   ه لث .

  المطلب األول: حوالة الحق بوجه عام

و ااع ملتح ياا  مل ا ساا  لهاا  وت ديااد أ ك اهاا  ل تح     ا يذه ملتقاي  الاتق م ماللتاازمم ي اا   
 وقليحته  ملق اواي .

 الفرع األول: التعريف بحوالة الحق

لاا    تح    ومل  مل ئ لأاه  مت  ئ يتم لي  مل  يم ومل   م   ي    ااا اقاام ملاادي  ومل ق للاا  
لهر وسي   لاقم مل اائ  اا  ملاادمن  ملقااديم إلااا ملاادمن  مل ديااد    ذ   مل  يم إلا ذ   مل   م   ي ، 

 1ملذ  ي م      ل ل  ون   ا مل دي 

   ا او  مل دار  يث   ت ليه ل "ي ااوز  239ك     له  مل ش ن مل زمن   لر اص مل  د   
مل تح ااادي  أو قليحاا  ل دمن  أ  ي وم  ق  إلا ش ص آ   إال إذم  اع ذلك اص ملق او  أو إت اا ئ 

 ماللتزمم وتتم مل ومل  دو       إلا     مل دي ".
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و اا   ااإلم ملاااص يت ااح أ  ل  وملاا  قاا لي  ي اا  ملاادمن  مل  ياام وملمياا  مل  اا م إلياا ، أ اا   
ذلااك أل   اا ت مالتاازمم ال و  ،مل اادي  ل ااي  ق لاا  لاار مل وملاا  ولااذلك ل  اا ته لااي  شاا ق  ااحق دياا 

 يتمي  لتمي  ملدمن .

 رع الثاني: الطبيعة القانونية لحوالة الحقالف

ول  ومل  أا مت   ت    ومد  ك ا   و ته  وم د  لقد تكو   ومل  ملدي   ق لم  ااوت ي اار  
 و اد ذلك يتق  ا ملدمن  ه ا  لهذم مل ئ    مل   م ل .  ل  مل   م إلي  ل دمن 

ل    م إلي  ويا  ي   أ  تتومل  واد تكو  مل ومل     ا  ودو   ق لم لقد يه  ملدمن  مل ئ   
 ول         ي   أ  ت    لر وهيق   س ي . ،أ ك   ملهل  مل و و ي  وملشك ي 

ولر يذه مل  ل  مأل ياا   تت ااح  ااو    1،يقد   ملدمن  ل    م إلي تكو  مل ومل   يا   ك   اد 
مل وملاا    ااا سااليم ملاا ي  ليقاادم لاا   ،إلي إست دمم مل ومل  ك     لدي  لر ذ   ملدمن  لدى مل   م 

 ل     أ م ملدي .

ويا ك إ ت  م  ملع ل ومل  مل ئ ويااو أ  ل اادمن  مل  ياام دياا  لاار ذ تاا  ل  اا    مل  اا م لاا   
مل تح اااادي  ملتااار تساااتقم   ك ااا   و   اااع مل كااام لااار كااام ياااذم ياااو ايااا  ،لتأ اااد  كااام ملولااا ت ل ق لااام

م   تقليقهاا  لاار يااذم ملشااأ  يااا ق لقليحاا  ملو    ا يذم أ  تحيي  ملقوم د ويت  نمل و ون لتقدي ي ، 
ملت    ملذ  يز ع  قده، إال أ  يا ك لحت ملقوم د ملتر يتحااي  تقليقهاا  لاار   يااع مأل ااومم دو  
ت  يئ ول    ملاظ     ملل  ث إلا مل ومل  أو ملهد   اه  دو  أ  يحتد لر ذلك لسل  مااتق م 

 2أو ت تي  مل ئ ليح  ك   أو يل  أو ا    أو  يا .

 المطلب الثاني: أركان وشروط حوالة الحق

إذم ك ااا   وملاا  مل اائ ياار  قااد لااي  قاا لي  دمناا  اااديم وآ اا   ديااد لإللااد  اا  تااومل  شاا وق  
 يذم ملحقد. وأ ك  
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لأ كاا   ملحقاااد لااار ملقوم ااد ملح  ااا  يااار ملت م اار ومل  ااام وملسااال  ل ا اا ل  إلاااا مل سااا ي  إذم       
أو أ  شرت آ   يتق   إل ماه  لر شك ه  مل س ر. رمل اا ن  ك ا   و ون مل ومل   ل        ق  

 مألوم .

 أ   ش وق  ومل  مل ئ لهر ملش وق مل     لهذه ملتقاي  دو  سومي . رمل  ن مله ار  

 الفرع األول: أركان عقد حوالة الحق

 ما اا ز ت  قاا  ال إ  ملحقد لو     م يقع ل قإل إذم ت  اا  لياا   كاا   اا  أ ك ااا  لااإل ي اا ح و  
 ومل  م  ع تو يح سل  يذم ملحقد. ،لذلك ي   أ  يتومل  يذم ملحقد   ا ملت م ر لي  ق لي 

 ي   أ  ي تو    ا يذه مأل ك  .و قد  ومل  مل ئ كمي ه    ملحقود  

 أوال: التراضي

مل ومل   قد لي  ملدمن  مأل  ر رمل  يم  وملدمن  مل ديد رمل   م ل   ولذلك يك ر ااحق دي   
1لااإل يشاات ق   اا ه ااحق دياا . ، قااد مل وملاا ل ل اادي  لااي  ق لاا  لاار  ،مل  اا م لاا ت م اار مل  ياام و 

لي     شأا  ما  م  ل ل اادي  ليسااتو     اا ن   ،  إاتق م مل ئ    دمن  إلا آ  إذلك  
ك   أا    دمم ش ص ملدمن  لي  ل  إ تل   لر مالتزمم، لااإل أي ياا  ل لاساال  ل  اادي   ،ااحق د مل ومل 

ويالماار أ  ي م اار أااا  يشاات ق ل اا    ،إذم أ لح  ديا  لدمن   ديد لح ت مالتزمم ك   يو لاام يتمياا 
 2إاحق د مل ومل  أال يكو  مل ئ اد زمم    مل  يم الم إل مم مل ومل .

لهاار شااأاه  شااأ  ملقوم ااد  ،ي  مل  ياام ومل  اا م لاا  لاار  قااد مل وملاا أ اا  ل لاساال  ل  اا  ملقاا ل 
مألي ي  ملإلز اا ،  ملح   ،  يث يت قئ  ك  مل     اد تل دم ملتحلي     إ مدتي   تق لقتي ، وتومل 

ح ادي     ملحيو  ويتم ملحقد ل    ملدمن  مل  يم، وملدمن  مل ديد مل  اا م  تل إل      و إ مد  مل
ل   ت مل دي ، ول لتاا لر ال ي ااوز مالاتقاا ص  اا   قااوئ مل  اا م لاا  لااا ت   ااا إت اا ئ ل ، دو       

 3يتم لي  مل  يم ومل دي  مل   م   ي .

 
 ئ م ج. 239مل  د   - 1
 .374 ، ص2006      ألو ملسحود، أ ك م ماللتزمم، دم  مل قلو    مل   حي ،    ،  - 2
 . 220 ، ص2008أ  د شوار    د  لد مل    ، أ ك م ماللتزمم،  اشأ  مل ح   ،    ،  - 3
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ويااذم  ،اياا  أ  مل وملاا  اااد ت اا ر لاار   اا    ساا ر إذم كاا    و ااو ه  يتق اا  يااذه مل ساا ي  
و هاا م ذلااك  قااد ملهلاا  لاابذم تااومل   اياا  ملتلاا ن لاا ل ئ لاادى  ،إستها ت  اا  مأل اام ألاهاا   قااد   اا نر

ملدمن  مل  يم، لي  ع أل ك م ملتل ن ول         ي   إل مر ملحقد لر ملشكم مل ساا ر لاار يااذه 
 ااا أ  مل وملاا  اااد شكم مل س ر  ملإذ ملهل  مل ل ش   ال تتم إال لر  ، ل  لب تل  ه  قد يل   ل ش  مل 

 1ال يكو  مل ق ود  اه  سوى إاش ت تأ ي    ص لتس     يه  أ ك م مل ي .

 ثانيا: المحل

ملق  ااد  ملح  اا  مل تح قاا  لاقاا ئ مل وملاا ، ياار أ    يااع مل قااوئ ملش  ااي ، أياا  كاا      هاا ،  
   سااومت أك ااا  تقلاام مل وملاا   اا  ملاادمن  ملقااديم أو مأل اا ر رمل  ياام  إلااا ملاادمن  مل ديااد رمل  اا م لاا 

 ا ااز  أو  ح قاا    ااا شاا ق أو   اا ل  إلااا أ اام، وأياا  كاا    داي  أو ت   ياا ، لساايق  أو  و ااول ، 
 اا   م تا  اا م  أو   ااإل أو ذ و ااو ه  رسااومت أكاا    ل ماا   اا  ملاقااود، أشااي ت  ه ياا  أو  حيااا  ل لاا 

 2  م .

مل اااؤ   لت كياااا   ااا  ك ااا  لااار   لااا  تاااا زم مل ساااتأ    ااا  ماي ااا    ياااث ي يااام  قااا  الااام  
ل  تاا   يااث تشاا م تاا د   ااا  قااد ماي اا     لكاا  يإل ااظ يااا  أ  مل وملاا  ،ماات اا ن لاا لحي  مل ااؤ   

   ااون مل قااوئ وماللتزم اا   ملا شاان   اا  يااذم ملحقااد وأ  ملتااا زم  اا  ماي اا   ي  ااع لتاظاايم ااا اوار 
   ص.

أو   لي  أو اي  ه لاا  لاار  وت وز  ومل  مل ئ،  داي  ك   أو ت   ي ، ه لت  لر و ا   س ي  
ساااد، ويساااتو  أ  يكاااو  ذلاااك مل ااائ  ا ااازم أو  ح قاا    اااا شااا ق أو  قت اااا  لأ ااام أو أ  يكاااو   قااا  

 3ا م ل دده ازمن  د أو إ ت  لي  ولو ك    ق   تا ز   لي  أ   لح  لشأا  د وى أو  ي  ستقل 

م  ا اواياا ، اااذك   اهاا  و ام ذلك لب  يذه ملق  د  ليس   ق قاا  لاام تاا د   يهاا   ااد  إسااتها ت 
     ل

 
 . 557 ، ص2008توليئ  س  ل ج،   ق ا مل   م،    د  وأ ك م مالتزمم، ملقلح  مألولا،  اشو م  مل  لر مل قواي ، للا  ،  - 1
 . 513، 512 ملح لر ل   ج، مل   ع ملس لئ ص ص - 2
 . 397، 396 ص    د  سي   ا و ، ملاظ ي  ملح    لإللتزمم، أ ك م ماللتزمم، مل   ع ملس لئ، ص - 3
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ال ت ااوز مل وملاا  لاار مل قااوئ اياا  ملق ل اا  ل   ااز   يهاا ، ل يااث ي اااع مل  ااز ت تاااع مل وملاا  لااإل -1
ت ااوز مل وملاا ، إال لقااد   اا  يكااو   ااا  ااا لإل ل   ااز، لاابذم كاا   ملاادي  ال يقلاام مل  ااز إال لاار  اادود 

ياااذه ملاسااال ، كااادي  ملا قااا  ومأل اااو ،  ااازت  اااا    ااادد أو اي ااا    ااادد ،  ااا   مل وملااا  لااار  ااادود 
  1ومل  تل   ومل       لر مل دود مل ق    ا اوا  واي ي .

 2ئ م ج. 240واد ا   لر يذم مل دد   م   مل  د  

 3ومل قوئ اي  ملق ل   ل   ز ت د لاص ملق او  ا تل  م  ا اواي   ديد .

 هاا م ذلااك   لاا   اا  إذم إشاات ق مل ااؤ   و ااود إت اا ئ لااي  ملاادمن  ومل اادي    ااا  اااع  وملاا  مل اائ -2
  ااا مل سااتأ    اادم  ااومز ملااازوم  اا  ماي اا   ل مياا ، و اا   اا     ياا    اا    ملسااكك مل ديدياا  
ويين   ملاقم ملح م     دم  ومز ملازوم    ماشت مك لر ملسكك مل ديدي  و دم  ومز ملازوم    

ي    ح   4تذك   ماي   إذم أ د مل س ل  تذك تر ذي   ومد

قليح  مل ئ  ع  ومز  وملت ، لقليحاا  مل اائ اااد تقت اار  اادم  ااومز  وملتاا ، ك اا  لااو  تتا لاواد -3
ك     تلق  لش ص ملدمن ، ك ئ ملش يك لاار شاا ك   مألشاا  ص، ومالتاازمم ل ات اا ئ   ااا شاا ص 
 حي  يا  يكو  لش  ي  ملدمن  إ تل     ص و   ه   ال ي ك  ل  أ  يازم     ق  إلا شاا ص 

 5آ  

 ثالثا: سبب الحوالة

يق ااد ل لساال  لااار ملقوم ااد ملح  ااا  أ  يكااو  ماللتاازمم  شااا و   واياا    ااا ل  ل لاظاا م ملحااا م  
 6ومألدم  ملح   

 
 . 513 ملح لر ل   ج، مل   ع ملس لئ، ص - 1
  يث   ت ليه ل "ال ت وز  ومل  مل ئ إال إذم ك   مل ئ ا لإل ل   ز". - 2
 ا او  إ  متم  مل داي  ومالدم ي . 639إلا  636واد أو دته  مل  د   - 3
 .377       ألو ملسحود، أ ك م ماللتزمم، مل   ع ملس لئ، ص - 4
 . 399  ا و ، ملاظ ي  ملح    لإللتزمم، أ ك م ماللتزمم، مل   ع ملس لئ، ص   د  سي   - 5
    ملق او  مل دار. 98و 97 مل  د  - 6
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ويذم    ياقلئ   ااا ملساال  لاار  وملاا  مل اائ،  ااام إ تإللاا  لااب تإل  ملظاا و  ومأل ااومم لقااد تكااو  
ر  ااادلو   لايااا  ملتلااا ن، أو مل الااا  لااار مل  اااوم   اااا  اااوت أو  ق لااام، وااااد يكاااو  ملااادمن  مأل ااا 

 إ ق ت        ص، أو اي  ذلك.

و  ا ذلك تكو   ومل  مل ئ ل ق  ، سومت ت   لحوت   لر، أو   ا سااليم ملتلاا ن، إذم لاام  
  ك اا  إلااا و اا ه دو   سااور  مل  ااتص   اا  ملق اا ت مل   اار مل اادييكاا  لهاا   اا  يااد  إال إلحاا د 

 1مل   م ل أ  ى اي    ك ت ، ولق  ل   يقت ي   وق  

  ل   أل  تكو    إل لإلاتق م    ذ   ك   ي   أ  يكو  مل  م مل   م ل     مأل ومم مل 
مل  ياام إلااا ذ اا  مل  اا م لاا  ولااذلك ال تكااو     ل اا  ل اظاا م ملحاا م وم دم  أو  اا  مأل ااومم ملتاار ال 

 ل لش  ي . هم أ ومم ملزك  ، مل قوئ مل  يق   2ي وز ملت    ليه  أو ملتح  م له  أ إل.

 الفرع الثاني: الشروط الخاصة بنفاد حوالة الحق

 إ  ا  د مل ومل  ي ت      إذم ك   لر  ئ مل دي  أو لر  وم ه  ملمي . 

 أوال: نفاد حوالة الحق بالنسبة للمدين

إال أ   ،إذم ك ااا  مل وملاا  تاحقااد ل  اا  مل  ياام ومل  اا م لاا  دو     اا  إلااا   اا ت مل اادي  
ا  ديااا  لااار  ااائ ياااذم مأل يااا  ال يكاااو  إال لح  ااا  لهااا ، وياااذم  تاااا ي تااااع  ااا  ملولااا ت لااا ل ئ ل ااادمن  

 اا يإل ل  وملاا  ويتح  اام  ااع دمنااا    ااا أااا  ملاادمن  ملو يااد لي اار لاا  ل لااادي  أو مل  ياام، لقااد يكااو  
حااادم أ  إذ  ل شاات مق ملقلاااوم وما ااإل  يحاااود إلااا أاااا  لااي   ااا  مل  اار ملااادي  أل  ساال  آ ااا ،ياق

و  ااا ذلااك كاا    اا    3يت  اام مل  اا م   ياا  تلحاا  ملولاا ت لبلتزم اا   اا تي  أ  ل   ياام ول   اا م لاا .
ملحدم أ  يح م مل دي       يقياي  ل  وم مل ومل  لي لح مل   م ل  يو دمنا  ملو يااد لااإل ي ااوز لاا  

 مل   م ل . 4ل لدي أ  يتح  م  ع ملدمن  مأل  ر أو ملول ت ل  

 
 . 515 ملح لر ل   ج، مل   ع ملس لئ، ص - 1
 . 260 ، ص2008        ود ملكسومار، أ ك م ماللتزمم، ملقلح  مألولا، دم  ملهق ل ، مأل د ،  - 2
مل   ، آه    قد مل ومل  مل داي ، أق و    قد   لايم د    مل   ستي  لر ملق او ، ك ي  ملد مس   ملح ي ،    ح  ملا  ح أ ي  أ  د لتوح  - 3

 https://www.mobt3ath.com/pdf.php?ext=pdf .  26، ص 2008ملوقاي ، ا ل  ، ل سقي ، 
 . 379 ، ص378       ألو ملسحود، أ ك م ماللتزمم، مل   ع ملس لئ، ص - 4
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لهااذه  مل دي كي ي  ت قئ ملح م ل ل ومل  ويذم لقلوم  ئ م ج 241 واد  دد مل ش ن لر مل  د  
لهاا   يااث يشاات ق أ  يكااو  الااوم مل اادي  ال قاا    ااا ماحق دياا   تااا مل وملاا  وكااذلك ق يقاا  إ إلااا  

و  ااا ذلااك لااب  ت اا يح مل اادي  ملااوم د لاار ملساااد مل اشاال لإللتاازمم ل وملاا  ملاادمن  يتساا لاا  ملح اام لهاا  
  ومل  ملتر تقع لحد ذلك.  ال يمار    الوم مل دي  ل ل ق

ويسااتو  أ  يكااو  ملقلااوم  اا ي   أو  اا اي  ك اا  لااو ااا م مل اادي  ل لولاا ت ل اازت  اا  إلتزم اا   
 1ل دمن  مل ديد مل   م ل .

وذلااك لااا ت ا اا نر  أ اا  إ ااإل  مل اادي  ل ل وملاا  ليااتم ولاائ و ااا   ساا ي   اا  ق ياائ    اا  
ملااد وى أو لباااذم   سااتقم أو ل لتالياا  أو ، ك اا  و د ذلااك لاار   اا     ا ق   مل  يم أو مل   م ل 

 اا  ما ااإل  مل ساا ر أ  وال يمااار  ،ت   يد مل  اا م   ياا توزيع أو توايع   ز ت  ظر ملتقدم لر 
  س م أو إا م  مل دي  ل لح م لمي  الوم      ال . لكت  ق يئ آ   ل ح م كب ق   مل دي  

ولاا ته ل   ياام لاا  يلاا ي ذ تاا   يااث يظاام   ز اا  تا د مل ومل  لر  وم ه  مل اادي  لااب  و اد    
لاام ا اا د مل وملاا  ل قاا  لااب  ذ تاا  تلاا أ  اا  مالتاازمم إذم ولاا ه ل اادمن  أ اا  ا   ،لهااذم ملاادي  الاام مل  اا م لاا 

 مأل  ر.

 الحوالة قبل الغيرثانيا: نفاد 

إلااا  لاا  لااأق م  ال  مل وملاا  أل  يااذم ملشاا ص   اا كاام شاا ص أ الاار لاا لمي  ال يق ااد  
ا   يق د ل لمي  كم  اا  ي اا   ل ل وملاا  أل  حمل ومل  لهر ال ت اي  وال يتأه  لو ودي  أو لا  ذي ، ومد

 مل اائ مل  اا م لاا  ل  يم  ئ  اا ص   ااال   ق         ا مل ئ مل   م ل ، أ  أ  ل  لر ذ   م
  أ اا    مل قااوئ مله لتاا  الاام شااه  إ ساا  ه ملاادمن مل  ياام دمناااو هاا م ذلااك  .يتحاا  ت  ااع مل وملاا 

 2مل  ته  ل  ئ مل   م ل .

لهاا  الاام مل اادي  أ  لقلولاا  لهاا  أو  وتا ااذ مل وملاا  لاار  اائ ملمياا  لااا   ما اا متم  ملتاار تا ااذ 
ألا  يتم لو ا   س ي  و     ،إ إلا  له ، ل ا إل  يك ر لا  ذ مل ومل  ل لاسل  لكم    مل دي  وملمي 

 
 . 223 ، ص222 أ  د شوار    د  لد مل    ، مل   ع ملس لئ، ص -1
 . 404 ص ، 403    د  سي   ا و ، أ ك م ماللتزمم، مل   ع ملس لئ، ص - 2
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يشاات ق  ياا  لاار  قاا  إال أااا ذل  ومل  لبااا  ومد  كاا   يك اار لا   مل دي  أ   الوم 1تم لهو ه ل  ملت  يخ.
ذ مل وملاا  لاار  وم هاا  ملمياا ، ومل ك اا   اا  إشاات مق هلااو  ا اا  تااا يااؤد  إلااا  أ  يكو  ه ل  ملت  يخ

لااب  مألوم يقاادم إذم كاا   تاا  يخ ا اا د  ،ملت  يخ يو  اع تومقؤ مل  ياام ومل  اا م   ياا  لأل اا م  لاا لمي 
  اا م لاا   ااع دمناا   اا  ز أو تاازم م مل لاابذم ،يااذم مأل ياا  وملت  لر  ئ ملمي  س لق    ا ت  يخ  اائ 

يقدم مألوم إذم ك   ت  يخ ا  ذ  وملتاا  لاار  اائ يااذم ملمياا  ساا لق    ااا  ،ه  دمن    ته  أو    م ل  
 .ت  يخ مل  ز أو مل ي  أو ا  ذ مل ومل  مله اي  لر  ق  يو

 إذ  إذم تحدد  مل ومل  ل اائ وم ااد ك ااا  مألل اا ي    ااا أساا   مألساالقي  لاار ملا اا ذ ويااو  اا  
   ئ م وملتر   ت ليه  "لر   ل  واون  إل   249ي  ملق او  مل دار مل زمن   لر مل  د  اص   

 ت ص  ق  وم دم، ل    مل ومل  ملتر ت لح الم اي ي  ا لد  لر  ئ ملمي "لي   د   ومال  

ا ني  لر  ئ مل اادي  أو لر   ال  إسته اص ملق او    ا ا  ذ مل ومل واإل ظ أ ي م أا  اد  
ئ م ج و اا   241مشت ق  ولق  ل قوم ااد ملح  اا  ل  وملاا  لاار مل اا د  ل لاسل  ل مي  لمي  ملق يئ ملذ  

  لي لاا وملكأ ه اا  ذلااكل أ   وملاا  مل قااوئ ملااوم د  لاار مألو مئ ملت   ياا  ماساا ي  أو ماذاياا  رك لشاايك 
تاقو    ي  مل حاا  إل  ملت   ياا  ي  وذلك ل   وملساد ماذار  تتم ل لتظهي   تا لو لم يح م له  مل د

 2.ومنت      س    

 المطلب الثالث: آثار حوالة الحق

 أيا  أ  مل ومل  ال تاحقد إال ل   ت مل  يم ومل   م ل ، لكاه  ال تا ذ لر  وم ه  مل دي  أو  
أ لااع  إلااا    إلااا  أو إ إلااا  لهاا ، و  ااا ذلااك تت تاا    ااا مل وملاا  ملمياا  إال لقلااوم مل اادي  لهاا  

 ياا ، و ملحاا  مل  اا م   ياا ، وه لهاا  لااي  مل  ياام ومل  اا م  مل  يم ل ل   م ل  وه اي  لي  مل   م لاا  و 
 تاشأ لي  مل   م ل  وملمي  لاح ت  ه   مل ومل  لر شأ  كم ت ك ملحإلا  .

 

 

 
 ئ م ج. 241مل  د   - 1
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 بالمحيل )طرفي العالقة(الفرع األول: العالقة بين المحال له 

يت ت    ا ماحق د مل ومل  إاتق م مل ئ    مل  يم إلا مل   م ل  رأوال  لي لح يذم مأل ي   
ل اا  ا ت   وياتقاام مل اائ مل  اا م لاا  لقليحتاا  ل قاادم ه وتوملحاا  وياتقاام مل اائ كااذلكيو ملاادمن  مل ديااد، 

 1سومت  ياي  ك ل ي  أو مال تي ز أو ملش  ي  ك لك  ل  أو ت    

 ك   ي تزم مل  يم ل لتس يم ره اي   وكذلك      مل ئ مل   م ل  ره له  

 أوال: إنتقال الحق من المحيل إلى المحال له

وي اازم  مل ومل  لي  مل  يم ومل   م ل  ياتقم مل ئ مل   م    مألوم إلا مله ار لل   د إل مم 
ل لتس يم ول     مل ئ مل   م ل ، لبا  ال يك ر ا اوا  اي م مل  يم لتس يم ساد مل ومل  إلا  مل  يم

ا    243ر  د  مل   م ل  أو أدل  ماهل   ملتر ت كا     مستي  ت  ق     مل   م   ي   ئ م ج  ومد
قااد   ااا مل  ياام أي اا  أ  ي تاااع  اا  كاام  اا   اا  شااأا  ما اا م  ل قااوئ مل  اا م لاا  ولقاا  للاااود  

 2مل ومل .

ملحإلااا  لااي  مل  ياام ومل  اا م لاا ،  ،وي دد ملت    ملق اوار ملذ  ماتقم ل  مل ئ مل   م لاا  
لقد تكو  مل ومل   اا  اياا   ااوت رأ  لاا لتل ن ولاادو   ق لاام  ولاار يااذه مل  لاا  تساا     يهاا  أ كاا م 

 .2ئ م ج لق    244ملهل ، و ادند ال يكو  مل  يم    ا  لو ود مل ئ ولق  ل   د  

واد تكو  لحوت رأ  ل ق لم   لر  ولاار يااذه مل  لاا  تساا     يهاا  مأل كاا م ملح  اا  وملقوم ااد  
  ا ق لياا  لي اازم   تق ل  مل     لحقود مل ح و    و  ا مأل ص  قد ملليع ملذ  ي ت  إلتزم    

 3مل  يم ل ل    ، ويكو     ا  لو ود مل ئ وا  مل ومل .

 .تحتلاا  او اا   اا  مل  اا  ل  وت ت اام مل كساا  أو مل ساا   ومل وملاا  إذم ك ااا  لحااوت لباهاا   
لااب  مل  اا م لاا  ياتقاام إلياا   ،ولاار   يااع مأل ااومم لااب  مل وملاا  سااومت أك ااا  لحااوت أم لمياا   ااوت

مل ئ مل   م ل  لكم اي ت  أو لااا    اا  ت  و   ن اا ، ك اا  لااو كاا    ااداي  أو ت   ياا  أو  ساات ئ 

 
 . 82   ي   دوم ، مل   ع ملس لئ، ص - 1
 ج.ئ م  245و  244مل  د   - 2
 /ئ م ج.1/ 244مل  د   - 3
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أو  ات اا  ل  ومنااد مالت  اياا  أو ملق اواياا  أو اياا   ااات  مألدمت أو  قت ااا  لو اا   اا  أو اا   ماللتاازمم 
 1له ، لب  ك   ملدي    ال  هإل تكو  مل ومل    ل  ومد  ك    ؤ إل تكو  مل ومل   ؤ   

و  ااا ذلااك لااب  مل اائ ذمتاا  ياتقاام  اا  مل  ياام إلااا مل  اا م لاا  ل قاادم ه و اا  ت  و اا  ا ت ،  
 وتوملح  و   تح ئ ل     دلون.

رت لباتق م مل ئ ل قدم ه إلا مل   م ل  يكو  لباتق ل  لذم  مل قاادم  مل  اادد لاار ملساااد مل اشاا  
 يذم مل قدم .  ملذ  أدمه مل   م ل  يقم    اي ل  ولو ك   مل ق لم 

كااام  ااا  ت  لمل ااائ  ااااد ماتق لااا  إلاااا مل  ااا م لااا  وماتقااا م مل ااائ ل ااا  ت  ليحاااار أ  ي ااات ظ  
   ياا  أو ه لتاا  لاار ساااد تا يااد  لبااا  يظاام كااذلك ل لاساال  ل   اا م لاا ، ملس لق ، لاابذم كاا   مل اائ  ااهإل ت

ويإل ااظ  ،وماتقاا م مل اائ ل اا  ا   مل اائ  اا  تأ يااا   ش  ااي  و ياياا ، ك لك  لاا  ما تياا ز وملاا ي 
ل لاسل  ل تأ ي  ملحيار ملحق    لبااا  ي اازم ملتأشااي  ل ل وملاا  لاار ياا  ي ملقيااد مأل اا ر  تااا ي اات  لاا  

 2لر  وم ه  ملمي .

ئ م ج  اا  ماتقاا م مل اائ ل اا  ا ت   يااث  اا ت ليهاا ل "تشاا م  وملاا   243واد ا اا  مل اا د   
 مل ئ    ا ت  ك لك  ل  وما تي ز ومل يو  و ي  مل ي ز ، ك   تش م     م    أاس ق".

ومألاس ق ياار  اا  توملااع ماتقاا م مل اائ لااإل ياتقاام  اا  دواهاا  وياار مألاساا ق مل ساات ق  ملتاار لاام  
 يث  ال مل    م  همل  وا  مل ومل ، وذك  مل ش ن لألاس ق   ت   ا سليم ال هيك  ملدمن  اد 

اهلاا    اا  ي اازم وك لاا   ،ملساااد مل هلاا  ل  اائ تساا ميحتلاا   اا  الياام ملتوملااع أي اا   اائ مل  اا م لاا  لاار 
 قاا  ومل ق للاا  لاا  و قاا  لاار ملااد  و  ملتاار ت  اار مل اائ، ك قاا  لاار مل ق للاا  ل سااخ ملحقااد، ك اا  لااو 

إلااا  مل ليااعإ تاااع مل شاات    اا  ملولاا ت لاا له   مل  اا م لاا ، ويت تاا    ااا مل سااخ لاار يااذه مل  لاا   د 
 3مل   م ل  ولي  مل  يم.
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سااومت  1لبا  أي   ياتقاام ل اا  تح اائ لاا   اا  دلااون ،ومد  ل  إلا إاتق م مل ئ ل   ا ت  وتوملح  
  لمل اشملتر تحتل        ا ت  ك لدلع للقإل  ملساد  د  و ملل   لر ذلك  ،دلون س لي  أو مي  لي 

   اا م   ياا  أ  يت سااك لي ، واي ياا   اا  ملاادلون ملتاار ي ااوز ل  ئ وملدلع ل ل سخ وملدلع لباق  ت ملااد
 2له  أ  م ملق  ت.

لأ   ومل  مل ئ ال تاشاال إلتزم اا   دياادم لاار ملاقت مل   ي  " لر ا م       ك  واد   ت  
ا اا  ياار تاقاام مالتاازمم مله لاا  أ ااإل لاار ذ تاا    مل اادي ذ اا   اا  دمناا  إلااا دمناا  آ اا  لب تلاا   يااذم  ومد

 3مالتزمم  ق  ل دمن  مل  يم، وياتقم له  ماللتزمم ذمت  ل  يع  قو  ت  و   ن  .

وملدمن  مل   م ل  ي وز ل  الم إ إل  مل ومل  أو الولهاا  أ  الاام ا  ذياا  لاار  اائ مل اادي  أو  
مل  ااوم إلياا   هاام ايااد ملاا ي  أو ياا  لي اا لظ لهاا    ااا مل اائ ظ  يع ما اا متم  ملت   يت ذأ   ،ملمي 

 4اقع ملتق دم.

 .5ئ م ج أاومن مل   ا   ملتر اد تش م   يه   ومل  مل ئ 243ك   أو د  مل  د   

 ثانيا: إلتزام المحيل بالتسليم

لي   أ  يس م مل  يم ل   يم ل ، ساد مل ئ مل  اا م لاا ، لااأ  يقاادم لاا    يااع وساا نم إهلاا    
يو   و   اهل ت  واسااتي  ن   اا  أدلاا  ولي ااا   ت كااا   اا  ت  اايم يااذم مل ئ مل   م ل ، وكم    

لاار إا  اا  ملاادليم  ملليااا   اا نز ك ألو مئ مل س ي  أو ملح لياا  وأساا  ت ملشااهود إذم ك ااا   .مل ئ مل  وم
 6  ي .

ولم يأ  اص لر ملق او  مل دار مل زمناا   يو ااح  اا م   إلتاازمم مل  ياام لتساا يم ساااد مل اائ  
ساااا نم إهل تاااا ، وكاااام  اااا  ي اااازم  ااا  مألدلاااا  ومللي ااااا   لت كيااااا   اااا   قاااا ، ويااااذم  كاااا  مل  ااا م لاااا  وو 

 
 ذ مل ومل  لر  ق  ك   ئ م جل "يت سك مل دي  الم مل   م ل  ل لدلون ملتر يتح ت له  الم مل  يم وا  ا  248 يث   ت لر اص مل  د   - 1

 ي وز ل  أ  يت سك ل لدلون مل ست د      قد مل ومل ".
 . 527 ملح لر ل   ج، مل   ع ملس لئ، ص - 2
 .528 مل   ع ا س ، ص - 3
ملت  ظي  لي  لظ له    ا ئ م ج وملتر   ت ليه ل "ي وز ل دمن  مل   م ل  الم إ إل  مل ومل  أو الوله  أ  يت ذ كم ما  متم   242مل  د   - 4

 مل ئ مل اتقم إلي ".
 وملتر   ت ليه ل "تش م  ومل  مل ئ    ا ت  ك لك  ل  ومال تي ز ومل يو  و ي  مل ي ز ، و ي  مل ي ز  ك   تش م     م    أاس ق". - 5
 . 529ملح لر ل   ج، مل   ع ملس لئ، ص - 6
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ل لت لر ي   مل  ون لر يذه ملاقق  إلا ملقوم د  1ملتش يح   ملح لي  مأل  ى ملتر ا     ا ذلك.
 ملح    مل     ل اهل  .

 اا م لاا ، و    سلئ ذك ه يت ت    ااا ت اا م  قااد مل وملاا  ماتقاا م  اائ ملاادمن  إلااا ملشاا ص مل  
ولذلك لإل ي وز ل دمن  مل  يم لحد إل مم مل ومل  مسااتي  ت مل اائ  اا  مل اادي ، لاابذم  اا   اادث ومسااتولا 

وال ي ااوز ل اادمن  مل  ياام لحااد إلاا مم مل وملاا  أ   ،ملدمن  مل  ياام مل اائ لبااا  ياا د  اا  مساات    ل   اا م لاا 
  ه اياا  إلااا شاا ص آ اا  كااأ  ياا ي  مل اائ مل  اا م أو ي ولاا  ،يأتر       شأا  ما  م  ل ل   م ل 

لااب  لحاام شااين   اا  ذلااك كاا    سااؤوال الاام مل  اا م لاا    اا  أ اا   يااذم مأل ياا   اا   اا    تااا ولااو 
 2ك ا  مل ومل  لمي   وت أو ك ا  اد مشت ق  دم مل    

ويسااتقيع مل اادي  أ  ياادلع لاار  وم هاا  مل  اا م لاا  لحااد ا اا ذ مل وملاا  لاار  قاا ، لك لاا  ملاادلون  
لتزمم أل  ساال   اا  مألساال   يدلع له  لر  وم ه  مل  يم ك لدلع لباق  ت ماملتر ك   يستقيع أ  

ي ااوز لاا  أ  يت سااك لاار  وم هتاا  لك لاا  ملاادلون مل ساات د   اا   قااد مل وملاا  ك اا   3.مل ق  اا  ل ستها ت
ساد مل   م ل  لر  ق للاا  مل  اا م   ياا  لاابذم  رملحقد   لر مل ت      لي  إاحق د مل ومل  وا  ذي ، ألا 

 4  ملحقد ل قإل   ز ملدلع للقإلا .ك 

 المحال بهثالثا: إلتزام المحيل بضمان الحق 

ويااا  ي اا    ااا مل  ياام  اا    ت كااي  مل  اا م لاا   اا  مل اائ مل  اا م لاا  ويااذم  اا   ااإلم  
    و      مل   ا   اد تكو  إت  اي  أو ا اواي .

 

 

 
 دار إ   متر وملتر ا     ا أا ل "  ا مل  يم أ  يس م إلا  1125 دار أ دار  1010و دار   مئ،  767 دار  ح لر، و 199مل  د   - 1

 مل   م ل  ساد مل ئ مل   م ل ، وأ  يقدم ل  كم    ي زم    لي ا   ووس نم إهل   لت كيا      ق "
 . 558 توليئ  س  ل ج،   ق ا مل   م،    د  وأ ك م مالتزمم، مل   ع ملس لئ، ص - 2
      ا  د  ماتق م ملدي  لدلو   إلا مل   م ل  ملدلع ل ل ق    إذم ك   مل دي  مل   م   ي  اد م  ظ أ  مل ش ن مل     اد إستاا يو واإل - 3

 . 559 الم مل ومل  دو  ت  ظ، ا   مل   ع ملس لئ، ص
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 الضمان القانوني: -1

آ   وي يااد ملت اا   لياا  ل  اا    شاا ص ه لااث إذم ك   لش ص     ئ لر ذ   ش ص      
أوال هلو  يذم مل ئ و ق  لر ملت    لياا ، وكااذلك إ تا  اا   اا  كاام  اا   اا  شااأا   اادم  ،لح ي 

 ت كي  مل   م ل  أو مل ت    إلي     ماات  ن ل ق  ملذ  اق   إلي  مل  يم مل ت   .

، 246، 245، 244مل ااومد واااد اظاام مل شاا ن مل زمناا   إلتاازمم مل  ياام ل ل اا     اا   ااإلم  
    ئ م ج. 247

 ويذم مل     ملق اوار ل  ومل  اد يكو     مل ومل  لحوت أو    مل ومل  لمي   وت. 

 الضمان القانوني للحوالة بعوض: -أ

ئ م جل "إذم ك ا  مل ومل  لحوت لإل ي    مل  يم  1/لق   244  ت لر اص مل  د         
 ومل     لم يك  يا ك إت  ئ يق ر لمي  ذلك".إال و ود مل ئ مل   م ل  وا  مل 

لااب  إلتاازمم مل  ياام يقت اا    ااا  اا    مل اائ مل  اا م لاا  وااا  مل وملاا   ،وولق  لهذه مل  د    
وال يد م لر إق   يذم مل     أي     ق  أ  ى يتح ت له  مل   م لاا  ال تتح اائ لو ااود يااذم 

لب تلاا  ه  اا     ،إلااا إت اا ئ  اا ص  مل اا  ول لتاا لر ال ي تاا ج إلتاازمم مل  ياام لاار يااذم  ،مل اائ
ي كم ملق او  ولذلك يلقا مل  يم   تز   ل ل اا    إذم كاا   مل اائ   اام مل وملاا  اياا   و ااود إذم 

وألق اا  مل اادي  مل  اا م   ياا  ملااذ  ت تاا   لإللقاا مكاا     ااد ه  قااد ل قاام أو كاا   مل اائ ااا لإل 
ومد  كااا   مل كااام  ل ااار ياااذه مل  لااا  أي ااا  ي ااا  مل ااا      اااا مل  يااام  تاااا ،مل ااائ لااار ذ تااا 

 1ل الق م اد  د  لحد  دو  مل ومل  ذلك أل  لإللق م أه    حر.

ذم كااا   مل ااائ  ح قااا    اااا شااا ق ل ساااخ ال يح  ااا  مل  ااا م لااا  هااام ت قااائ ياااذم ملشااا ق الااام     ومد
 اادو  مل وملاا  أو لحااد  اادو ي  ل اق ااا مل اائ مل  اا م لاا  لااإل  اائ لاا  لاا ل  ون   ااا مل  ياام 

 ملش ق.ل ل     إذم ت قئ يذم 

 
مل زت مله لث، اظ ي  ماللتزمم لو     م، مالو   ، مل ومل ، مالاق  ت، دم  م ي ت  لد مل زمئ أ  د ملساهو  ،ملوسيق لر ش ح ملق او  مل دار، -  1 

 .      503ملت مث ملح لر، لي و  للا  ، لدو  سا  اش .ص 
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ويلقا إلتزمم مل  يم ل ل     ا ن   إذم كاا   مل اائ اااد إاق ااا الاام مل وملاا  لااأ  ساال   اا     
أسااال   مااق ااا ت ك لتقااا دم أو ملت دياااد أو مل ق  ااا  أو مت ااا د ملذ ااا  لتحاااد ياااذه مألسااال   أي ااا  

  ا ويلقا ذلك ا ن     لم يو د مت  ئ لي  مل  يم ومل   م ل    ، سوا  التزمم مل  يم ل ل    
مل  يم   تز   ل ل     كذلك إذم ك   اد ت اا   ويلقا  ،أو تشديد أ ك م مل     يذه ت  ي 

 ل ل ئ مل   م ل  إلا    م ل  س لئ أ ل    وملت  ا لد  لر  ئ مل دي  وملمي .

ك ااا  أ  مل  يااام ي ااا   ل   ااا م لااا   ااادم ملتحااا ت ملقااا اوار ومل ااا د  مل ااا د   اااا  أ ااا    
لااإل  ،ملمياا  وملااذ  يااؤد  إلااا إتااإل  أو ا اا  مل اائ مل  اا م لاا  ملتحاا ت مل اا د  مل اا د   اا 

مل ت ااا  ساااتق ن مل  ااا م لااا  إهلااا   تومقاااؤ مل  يااام  اااع ملم  ااا  أو إإال إذم  ،مل  يااام ي ااا ا 
لااب  كاا     ،ل   اا م لاا ، وي اا   مل  ياام ل كاام ملقاا او  توملااع مل اائ مل  اا م لاا  ملتاار تاتقاام  حاا 

إاحقاا د  وااا  لهاا  يكااو ل وملاا  تأ يااا  كاا ي  أو إ تياا ز أو ك  لاا  لااب   اا    مل  ياام مل  ئ   اام 
ومد  إاق   يذه ملتأ يا   لحد  دو  مل ومل  لإل        ا مل  يم  يث تل أ ذ ت   ،مل ومل 

 .1   لم يهل  مل   م ل  تومقؤ مل  يم لر ذلك

لاام يااتم مات اا ئ   ااا ذلااك إذم ولااو  ،ويحد مل  يم    ا  ل    م   ي  ل و   ملق او  أي   
إال أااا  أ  ااا ذلااك اشاا   ،ك   مل   م   ي   حس م وا  إاحقاا د مل وملاا  وكاا   مل  ياام يح اام لااذلك

 2ليكو    د     ا  يا  ملمي ال  قد مل ومل  ،   مل   م ل 

 بغير عوضالضمان القانوني للحوالة -ب

ئ م ج   ااا  اا ي رل "أ اا  إذم ك ااا  مل وملاا  لمياا   ااوت  2لقاا    244 يااث ا اا  مل اا د   
 لإل يكو  مل  يم    ا  لو ود مل ئ".

ال لااااص ملقااا او  وال ، و ااا   اااإلم ملااااص اإل اااظ أ  مل  يااام ال ي ااا   شاااين  ل   ااا م لااا  
مت تحااذ    ااا مل  اا م لاا  سااو  ،لااأ  مل اا    وملتلاا ن ال ي ت حاا   تق اارذلااك أ  ملق  ااد   ،ل ات اا ئ

أو كاا   ملاادي  ذمتاا  ال و ااود لاا  لااإل يكااو  مل  ياام  اا  ا   تااا  ،  ي  إستي  ت  ق  ا س   مل   م
 

مل   ع   لد مل زمئ أ  د ملساهو  ،ملوسيق لر ش ح ملق او  مل دار، مل زت مله لث، اظ ي  ماللتزمم لو     م، مالو   ، مل ومل ، مالناق  ت، -1
 . 503،504ملس لئ ص ص 

 ص 505مل   ع ا س ،  - 2
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لو اااود مل ااائ مل  ااا م لااا  واااا  ماحقااا د مل وملااا ، ألاااا  لااام يأ اااد  قااا لإل  ااا  مل  ااا م لااا  يلااا   إلتزم ااا  
 ل ل    .

ولااو ك ااا  مل وملاا  لمياا   ،دليساا  سؤوال    ألح ل  ملش  ااي    اا  يت تاا   اا  تولكا  يكو   
 ويذم اتي   مل    ملذ  أل ق  مل  يم ل ل   م ل .  1 وت، لم  تا ولو أا  إشت ق  دم مل    

ملقاا اوار ي ااوز مات اا ئ   ااا أ  يذه مأل ك م مل     ل ل اا     ئ   سلواإل ظ     إلم  
 دو  مل س   لأ ك م مل     م    . ،ه  ل   يت  شا  ع       أق م  مل ومل    ل 

 الضمان اإلتفاقي:2-

ويت هااام لااار إت ااا ئ مألقااا م    اااا و اااع تاظااايم  ااا ص أل كااا م مل ااا    ل ل   ل ااا  لأل كااا م       
أل  ت ااك مأل كاا م ال تتح اائ ل لاظاا م ملحاا م، واااد يق ااد مل تح ااادم   اا   ،ملااوم د  لاار مل اا    ملقاا اوار

 2ملت  ي     مل     أو ما   ت  ا  أو ملزي د  لي  ل حاا ملتشديد.   مت  اه

م لاا ، ليت قاا     ااا ت  ياا  مل اا    إذم إشاات ق مل  ياام  ااهإل أ  ال ي اا   توملااع مل اائ مل  اا      
مشت ق مل  يم  دم      يااذم ملاا ي ، لبااا  ال يكااو   سااؤوال إذم  ي  للبذم ك   يذم مل ئ    وا  

 3أو أا  ا لم لإللق م وألق   مل مي  أو أا  اي   و ود أل  سل  آ  . تلي  أ  مل ي  ل قم

إذ   اادم  اا    و ااود توملااع مل اائ ال يكااو  إال لبت اا ئ  اا ص  ااع مل  اا م لاا  يق اار لحاادم       
     توملع مل ئ، ولر يذم مات  ئ ت  ي  ل  اا    لاام اااد ي اام مات اا ئ إلااا  ااد   ااو مل اا    

 ومهاائإذم كاا   مل  ياام  ليشت ق مل  يم أال ي    و ود مل ئ مل   م ذمتاا ، ويقااع ذلااك ا للاا  ،أ إل
لاا  لاام يكاا   لااي ليشاات ق  اادم مل اا     تااا إذم تلااي  أ  مل اائ  ،   أ  مل ئ ملذ  ي ول  يو  ق 

 سؤوال    مل    ، أو يكو  مل  يم اي   تأكد    أ  مل ئ ملذ  ي ول  اي    م    ملحيو ، 
 4.مل يق  ويشت ق  دم مل    لي قاع 

 
 ئ م ج  يث   ت ليه ل "يسأم مل  يم    ألح ل  ملش  ي  ولو ك ا  مل ومل     اي  لمي      ". 247مل  د   - 1
 .411   د  سي   ا و ، أ ك م مالتزمم، مل   ع ملس لئ، ص - 2
 .506لو     م مل زت مله لث، مل   ع ملس لئ، ص لد مل زمئ أ  د ملساهو  ، اظ ي  مالتزمم  - 3
 .506مل   ع ا س ، ص - 4
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وي اادث ذلااك ا للاا  لاار   لاا   اا  إذم كاا   مل اائ  تا ز اا  لياا ، ليقلاام مل  اا م لاا   اادم مل اا          
اظيااا  دلحااا  ه ااا  أاااام لكهيااا   ااا  اي ااا  مل ااائ، وكق  اااد     ااا  لاااب  ما  ااا ت  ااا  مل ااا    ال يح ااار 

إ ت  لياا  لااإل ي  ااع مل  اا م لاا  إال إذم ك ااا  مل وملاا   قاادم  ،مل  يم    و و   د مله   ملااذ  ال اا 
وتكو  مل ومل  كذلك إذم ك   مله   مل   م  تا ز   لياا ، وكاا   مل  اا م لاا    ااا    ا مل  يم لشرت

  م لذلك وك   مله   مل دلون لي  أااام لكهياا   اا  اي تاا ، ويالماار  إل ظاا  أ  مات اا ئ   ااا إاقاا ص 
ئ  247ويذم ولق  ل  اا د   1ملش  ي ، أو إسق ق مل     ال يح ر مل  يم    مل سؤولي     ألح ل 

م ج ويذم  تا ومد  ك ا  مل ومل  لمي   وت أو  تا  اااد إشاات مق  اادم مل اا    وسااومت كاا   يااذم 
 مل     ا اواي  أم إت  اي .

وملتاار ت ااد  لحااد إاحقاا د  ،و حاا يذم أ  مل  يم ي      يع ت  ل ت  مل     ل ل   م ل  
ويتح اائ  ،م لاا  أو إاق اا ته لااأ  ساال   اا  مألساال  مل  اا وملتر اد تؤد  إلا إاق ص مل ئ  ،مل ومل 

 2يذم مل كم ل لاظ م ملح م و   تم يلقم كم إت  ئ    شأا  ما   ت أو ملت  ي     يذه مل سؤولي 

وي ساا  يااذم  3مل اادي ، يساا  و اا   ااو  مات اا ئ   ااا تشااديد مل اا    إلتاازمم مل  ياام ل اا          
 اا  لاام يت اائ مأللاا مد  ،مل دي  وا  مل وملاا  يس  مالتزمم ل      مل دي  أ  أ  مل     ا      ا 

وال ت تااد  . اا م     ااا أ  مل  ياام ي اا   يساا   مل اادي  لاار مل سااتقلم أ  وااا    ااوم أ اام ملاادي 
 د ااا  ،إذم ا   مل   م ل  لر إستي  ت  ق  لر مل يح د لإل يسأم مل  يم ،إلا    لحد ذلك  سؤوليت 

 إ س   مل دي  لحد ذلك.

ذم   ع مل   م ل  ل ل       ا مل  يم       ، 244قلق  ل   ال  مل ذكو   س لق  رولئ مل  دتي   ومد
ئ م ج  لإل ي زم مل  يم إال ل د  اا  ال اا  ل ا اا ل  إلااا مل  اا  ي  ولااو و ااد إت اا ئ يق اار  245

 
 .411    د  سي   ا و ، أ ك م مالتزمم، مل   ع ملس لئ، ص - 1
 .535 ملح لر ل   ج، أ ك م مالتزمم، مل   ع ملس لئ، ص - 2
ذم      يس  ئ م ج وملتر   ت ليه ل "ال ي    مل  يم  245واد ا   لر ذلك مل  د   - 3 مل دي  إال إذم و د إت  ئ   ص لهذم مل    ، ومد

 اي  ذلك" إلا يس   مل دي  وا  مل ومل    لم يت ئ   اإال  مل  يم يس   مل دي  لإل يا    يذم مل    
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ومل ماااا م أل  مل وملاااا  تاقااااو    ااااا  حاااااا مل مااااام أ  يت  اااام مل  اااا م لاااا  إذ يالماااار  1،لمياااا  ذلااااك
 2لر يذه مل  ل . مل    ل 

تت هاام لاار  ،ك   أ  مل ك      ت  م مل  يم إلتزمم  د  اا  ال اا   اا  ه اا  و  اا ول   لقااق       
إذ أاااا  لاااو  اا ز ل   ااا م لاا  إسااات دمد  ااا  يااومز  اي ااا  مل ااائ  ،ت ااا  إت ااا د  وملاا  مل ااائ وساااي   ل  لاا 

 3مل   م ل  لك   مل  ئ لي  يذه ملقي   واي      أدمه ل ه ل  لومند  لوي .

 العالقة بين المحال له والمحال عليهالفرع الثاني: 

 ت ت   آه   مل ومل  لي   لي  مل   م ل  ومل   م   ي  الم ملا  ذ  اه  لحد ملا  ذ. 

 أوال: عالقة المحال له بالمحال عليه قبل نفاذ الحوالة

 4ملق  د  أا  الم ا  ذ مل ومل  لر  ئ مل   م   ي     ق يئ الول  له  أو لب إلا  له   

ل ل   م   ياا  يظاام  ااديا  ل   ياام رملاادمن  مأل اا ر ، وتلاا أ  ،شأ ليا  ولي  مل   م ل  أي   إلا ال تا
 5ذ ت  ل لول ت ل  ل لدي  ولي  ل    م ل  أ  يق لل  ل لول ت.

ل   ااا م لااا  أ  يت اااد ما ااا متم  ملت  ظيااا  ملتااار يساااتقيع لومساااقته   زي اااو و اااع ذلاااك لباااا   
كقيااد ملاا ي  مل اا    ل  اائ مل  اا م لاا ، ولاا  أ  يققااع ملتقاا دم  6مل  اا ظ   ااا مل اائ ملااذ  أ ياام إلياا ،

 7   ق يئ مل ق لل  ملق  ني  ول  أي   توايع مل  ز ملت  ظر ت   يد مل   م   ي  واي ي .

لبااا  يسااتقيع  ، اا   اادم ا اا ذ مل وملاا  لاار  اائ مل  اا م   ياا  و اا   هاا  أ اا ى لبااا  لاا ل ام 
ملول ت ل لدي  ل   اا م لاا ، ويكااو  يااذم ملولاا ت  اا ي   و ل ناا  لذ تاا ،  يااث يحااد ل ه لاا  الااوم  اا ار 

 
 ئ م ج. 246أاظ  اص مل  د   - 1
 . 535 ر ل   ج، مل   ع ملس لئ، صملح ل - 2
 .233 أ  د شوار    د  لد مل    ، مل   ع ملس لئ، ص - 3
 ئ م ج. 241مل  د   - 4
 .414    د  سي   ا و ، أ ك م مالتزمم، مل   ع ملس لئ، ص - 5
 ئ م ج. 242مل  د   - 6
 .537 ملح لر ل   ج، أ ك م مالتزمم، مل   ع ملس لئ، ص - 7
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ويااؤد  إلااا ما اا م   ع   ياا ، إذم   اام ل ل وملاا  ماتياا   لااأ    اام ياقااو    ااا ااايل  وملاا  وي تااا 
 1.مل ت ل لدي  ل   يم اش  وتومقؤ ل قوئ مل   م ل ، ك   لو ا م ل لو 

  ثانيا: عالقة المحال له بالمحال عليه بعد نفاذ الحوالة

ئ م ج "ي ااوز ل اادمن  أ  ي ااوم  قاا  إلااا شاا ص آ اا  إال إذم  239 اا ت لاار اااص مل اا د   
 اااع ذلااك اااص ملقاا او ، أو إت اا ئ مل تح ااادي  أو قليحاا  مالتاازمم وتااتم مل وملاا  دو     اا  إلااا   اا  

 مل دي ".

و اا   ااإلم ملاااص لبااا  يت تاا    ااا ا اا د مل وملاا  إاتقاا م مل اائ مل  اا م لاا   اا  مل  ياام إلااا  
مل   م ل  لر  وم ه  مل  اا م   ياا ، إذ ي االح ملاادمن  ل   اا م   ياا  يااو مل  اا م لاا  ولااي  مل  ياام، 

 وال تل أ ذ   مل   م   ي  إال ل لول ت ل    م ل  رويو ملدمن  مل ديد .

و   ق تاا  وتوملحاا  و اا  ا ت ، ملتاار   اا  ت ل  إلااا مل  اا م لاا ، لاا مل ئ مل   م و   تم ياتقم  
 2ك ا  ل  وا  ما إل  أو ملقلوم أ     ت  يخ ا  ذ مل ومل  لر  وم ه  مل دي .

أ   ل لاسل  ل دلون لب  مل   م   ي  يستقيع ملت سك لاو ي     ملدلون لر  وم هاا  مل  اا م  
 3ل .

ملدلون ملتر ك ا  ل  دي  مل   م   ي  ويستقيع ملت سك له  لر  وم هاا  مل  اا م وير  النوع األول:
ك لاادلون ملتاار ت  ااع إلااا لقااإل  مل اائ أو إا ساا    أو  ،لاا  مل  ياام وااا  إ ااإل  مل وملاا  أو الولهاا 

إاق اا ن  ل لولاا ت أو ل لتقاا دم أو مالاا مت أو لساال  آ اا ،  يااث ي ااوز أ  يكااو  مل اائ مل  اا م لاا  اااد 
كااذلك ملاادلون ملتاار تتح اائ لحاادم   ااوم  .لو ك    و ودم وا  إل م ه و   ذ مل ومل   تا إاق ا وا  ا

 يؤد  إلا زومم مل ئ. ل سخت قئ ش ق لقئ ملش ق ملوما  مل ح ئ   ي  أو أ م ملدي  أو  دم ت 

ذلك أ  مل   م   ي  ي كا  ملت سك ل لدلون ملتر ك ا   و ااود  وااا  مل وملاا ، وت ااك  و ؤدى 
 تا ولو ت ت   كم يذه ملدلون لي اا  لحااد  ،   لي  إاحق د مل ومل  وا  دي  لله  لر مل ت  سلملتر ياشأ 

 
 .415  ا و ، أ ك م مالتزمم، مل   ع ملس لئ، ص    د  سي  - 1
 .537 ملح لر ل   ج، أ ك م مالتزمم، مل   ع ملس لئ، ص - 2
 ئ م ج. 248مل  د   - 3
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وياا د   ااا يااذه  .ك   لوك   مل ئ  ح ئ   ا ش ق ل سخ ولم يت قئ يذم ملش ق إال لحد ا  ذ مل ومل 
 ملق  د  إستها ت   ص ل ل ق   ،  يث ال ي وز ل    م   ي  أ  يت سك الاام مل  اا م لاا  ل ل ق  اا 

وال يكااو  لاا  إال  إذم تاام يااذم ملقلااوم دو  ت  ااظ، ،ملتاار كاا   ي كااا  مل ت سااك لهاا  الاام الولاا  مل وملاا 
كاا   مل اادي  لاام يقلاام مل وملاا  ولكاا  أ  اا  لهاا  لااإل أ اا  إذم  مل  ااون ل قاا    ااا مل  يمرملاادمن  مالوم .

  1ل ل ق   .ت اح  يذه مل ومل     ملت سك 

لهاار  ، اا  ملاادلون ملتاار يسااتقيع مل  اا م   ياا  ملت سااك لهاا  لاار  وم هاا  مل  اا م لاا  أما النوع الثاني:
 اا م   ياا ، إذ أ  يذم ملحقد يو ساد مل   م ل  لاار  ق للاا  مل  ،ملدلون ملا شن      قد مل ومل  ذمت 

أل  مالق م  ،لإللق م لق ل يته ولكا  ال يستقيع ملت سك  ،ل     م   ي  أ  يت سك للقإل  مل ومل 
مل وملاا  إ  ك ااا  لاا    اا    لاار ذلااك ولاا  أ   ل ااو ي ولاا  كااذلك أ  يت سااك  .لاام يتقاا   ل  اا  ت 
 2يهلته  لك ل  ملق ئ.

 الفرع الثالث: عالقة المحيل بالمحال عليه

ملت  ااا  لاار يااذه مل  لاا  لااي   اا   تي      اا  الاام ا اا د مل وملاا  لاار  اائ مل  اا م   ياا  ي اا   
رمل دي   وير مل ت   ملس لق     إ إل  مل ومل  أو الوله ، ومل ت   ملإل ق   يث ت لح مل ومل  ا لد  

 لر  ئ مل   م   ي  ولر  ئ ملمي .

 أوال: قبل نفاذ الحوالة في حق المحال عليه

رملاادمن  ملقااديم  يااو  اا    مل اائ، ويسااتقيع أ  يسااتولر مل اائ  اا  مل  اا م يلقااا مل  ياام  
ك ااا  يساااتقيع  3  يااا  رمل ااادي  لو ااا   ملااادمن  مأل ااا ر ملو ياااد لااا ، وأ  ي لااا ه   اااا ملولااا ت لبلتزم ااا 

 4مل  يم لو    ملدمن  ملو يد أي   أ  يت ذ ما  متم  ملت  ظي  ل    لظ    ا  ق .

ألاااا  ال يااازمم  ااا  ل  لااار  ،يت ااا   لااار مل اائ مل  ااا م لااا ك اا  يساااتقيع مل  يااام أي ااا  أ   
ولاا  أ  يق اار  ،مل ئ     أ  ى إلا ش ص آ   أو أ  ي يا  يم ي وم ه  ملدمن  وملمي ، ل   أ  

 
 .416    د  سي   ا و ، أ ك م مالتزمم، مل   ع ملس لئ، ص - 1
 . 417 ، ص416 مل   ع ا س ، ص - 2
 ئ م ج. 1 مل ق   241مل  د   - 3
 . 84   ي   دوم ، مل   ع ملس لئ، ص - 4
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أو ملت ديااد أو مل ق  اا  أو اياا  ذلااك  اا  أساال   مااق اا ت وال يكااو  ل   اا م لاا   ت مللاا ايااذم مل اائ 
 1لر يذه مل  ال  سوى مل  ون   ا مل  يم ل ل    

 ثانيا: بعد نفاذ الحوالة في حق المحال عليه

 إلااا  لهاا  لااب  مل  اا م لاا  ي االح يااو ملاادمن  ملو يااد، وي االح مل  ياام ويااذم لقلولاا  لهاا  أو لب 
لاا  ملت اا   لياا   ولااي  2يسااتقيع مل  ياام أ  يسااتولر ملااذي   ااا ، لااإل ،ل   اا م   ياا  أ الياا  ل لاساال 

م هاا  مل  اا م   ياا ، ك اا  أااا  ال ي ااوز لاادمنار مل  ياام أ  ي  اازوم   ااا مل اائ و ت اا ل  ا لاادم لاار  
 3مل   م ل  ت   يد مل   م   ي  ألا  لم يحد    وك  ل دياهم.

 بالغيرالفرع الرابع: عالقة المحال له 

إال  اا  تاا  يخ إ إلاهاا   ،لدمياا  وك اا  تاام ذكاا ه ساا لق  لااب  مل وملاا  ال تحتلاا  ا لااد  ل اائ ملمياا  
ولهذم مأل   أي ي  ل لم  لي   يتح ئ  4أو    ت  يخ الول  له  ل      س ر،  ،مل س ر ل    م   ي 

لها  ملحل   ل ل ومل  ملتاار ت االح  ،ل  ل  تحدد مل ومل  ل لاسل  ألكه     ش ص وك ا  لا   مل  م
الااام اي يااا  ا لاااد  لااار  ااائ ملميااا ، ل حااااا أ  ملقااا او  يحقااار ل  وملااا  مألسااالئ ت  ي ااا  لااار ملتسااا يم 

 5ول لت لر لر ما إل  ل    م   ي  أو الول  له  مألولوي  ومألل  ي     اي ي  لر   ل  تحددي .

وكاااذم دمناااار  ،مل ااائ   ااام مل وملااا  أو أكهااا  لاااذم    هااا إذ  لااا لمي  ياااا  ااااد يكاااو    ااا ال لااا   
 مل  يم     يق ح  شكم تزم م مل ومال  ومل  وز.

و و ته  أ  يقوم مل  يم ملدمن  ل ومل   ق      ه اي  أو ه لهاا  إلااا :  أوال: التنازع بين المحال لهم
كااو  واشااأ ااازمن لياااهم  ااوم مألولوياا  لااب  مل    اا   لياااهم لاار   لاا  ملتااا زن ت    م لهم   ا ملتوملر

 6  ا أس   مألسلئ لر ت  يخ ا  ذ  وملت  لر  ئ ملمي ، ولي  لت  يخ إاش ت مل ومل .

 
 .418 مل   ع ملس لئ، ص    د  سي   ا و ، أ ك م مالتزمم،  - 1
 . 84   ي   دوم ، مل   ع ملس لئ، ص - 2
 . 540 ملح لر ل   ج، مل   ع ملس لئ، ص - 3
 ئ م ج. 241ويذم      ت لر اص مل  د   - 4
 . 271 مالتزمم، مل   ع ملس لئ، ص        ود ملكسومار، أ ك م  - 5
 . 541 ملح لر ل   ج، مل   ع ملس لئ، ص - 6
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ل    مل ومل  ملتر ت لح الم اي ياا   ،ل ئ وم دم يتلي  أا  إذم تحدد  مل ومال  و    تقد 
 .ئ م ج 249ولق  ل   د   ،ا لذ  لر  ئ ملمي 

 لاام لتاا  يخ ساا ي اه  ل لاساال  ل مياا  ،أ  أ  ملحلاا   لاار مألل اا ي  ليساا  لتاا  يخ إاحقاا د مل وملاا        
لب إلاه   س ي  ل    م   ي ، وال تكو  مل ومل  ا لد  لر  ئ ملمي  إال لب إلاه   س ي  ل    م   ي  

 مألوم.ولك  دو  مل  وت إلا ملمي لت ديد مل   م ل   1أو الوله  لوهيق  ه لت  ملت  يخ.

 ثانيا: التنازع بين المحال له والدائن الحاجز

وملدمن  مل   ز يو دمن  مل  يم لهذم مل   ز ال تا د مل ومل  لر  وم هتاا  إال لقلااوم مل اادي   
 ملت  يخ أو لب إلا  ل ل ومل . مله ل 

ئ وتقليقاا  لااذلك لبااا  لحااد إاحقاا د مل وملاا  ومد إلاهاا  والولهاا  ال يااؤه  توايااع مل  ااز   ااا مل اا  
مل  اا م لاا  أل  يااذم مل اائ أ االح   كاا  ل   اا م لاا  رملاادمن  مل ديااد  ويكااو  مل  ااز وكأااا  وماااع   ااا 

 2  م ملمي 

لبذم واع   ز    ت   يد مل   م   ي ، الم أ  ت لح مل ومل  ا لذ  لر  اائ ملمياا ، ك ااا  
لحد أ  أ ل   مل ومل  ل لاسل  إلا مل   ز ل ه ل    ز آ  ، ولر يذه مل  ل  إذم واع   ز آ   

 ز مل تااأ    تقاادم ومل  اا م لاا  ومل اا مل وملاا  ا لااذ  لاار  اائ ملمياا ، لااب  ملاادي  يقساام لااي  مل اا  ز مل
 3مل وملاا    ااا أ  يؤ ااد  اا    اا  مل اا  ز مل تااأ    اا  يسااتك م لاا  مل  اا م لاا  اي اا    اا تا  اساا   

 4ئ م ج 250ويذم      ت لر اص مل  د  

ااا    ااا سااليم ملولاا ت أو   ااا سااليم مل اا    لهاا  ولاار مأل ياا  اقااوم أ  مل وملاا  سااومت ك 
 -  ااا سااليم ملولاا ت–أي ياا  كلياا   لاار مل حاا  إل  مل  لياا ، إال أاه اا  ي ت  اا    اا   يااث أ  مألولااا 

 
 ئ م ج. 2 لق   241مل  د   - 1
 . 542 ملح لر ل   ج، مل   ع ملس لئ، ص - 2
 .542 مل   ع ا س ، ص - 3
مي  ك ا  مل ومل  ل لاسل  إلا مل   ز ل ه ل  واد ا   يذه مل  د    ا   ي رل "إذم   ز    ت   يد مل   م   ي  الم ا  ذ مل ومل  لر  ئ مل - 4

  ز آ   ولر يذه مل  ل  إذم واع   ز آ   لحد أ  أ ل   مل ومل  ا لذ  لر  ئ ملمي ، لب  ملدي  يقسم لي  مل   ز مل تقدم ومل   م ل  
 مل ومل  ل  لح مل   م ل ."  ا أ  يؤ د        مل   ز مل تأ   مل ل غ مل  و   لتك    اي    ا   ت، ومل   ز مل تأ   اس   
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تاتقم   كي  مل ئ مل   م إلا مل   م إلي  ك ق لم ل ول ت لديااا ، ولااذلك تلاا أ ذ اا  مل  اا م   ياا  وااا  
 إهل   يس   مل دي .إاحق د مل ومل  دو       إلا 

أ   مل  ل  مله اي  أ  مل ومل    ا سليم مل     لإل تاتقم   كي  مل ئ إلا مل  اا م إلياا  وال 
    ديا  إال إذم أولا ل  أو الت مل   م إلي  ل ل حم ديا     اي   مل ومل . تل أ ذ   مل  يم

لاكاا  أو  ؤسساا   و   يا  ك ا  مل ومل    ا سااليم مل اا    أل اام ل اادمن  و   اا  إذم كاا  
   لي .

ول لت لر لب   ومل  مل ئ ومد  ك ا  تتم لر  و   وم د  وت  ع     يث إاحق دي  وا  ذي  
لاار  اائ مل ااادي  أو ملمياا  لقوم ااد  شااات ك   و ااد ، إال أاهاا  ت ت ااا  إ تإللاا  ليااا   ااا   يااث قليحااا  

                      لا مل   م ل  لت  ع أل ك م ملليااع.  ملت    مل ق ود  اه  لقد يق د مل  يم ل ل ومل  ليع مل ئ إ
واااد يق ااد لهاا  ملهلاا  أو ملولاا ت لاادي  ساا لئ لتكااو  ولاا ت ل ق لاام واااد يق ااد لهاا    اا د ت قياائ يااد  
إنت  ار وتق ي       ل    م ل  مستي  ت ل ق  الم مل  يم لتاحقد   ا سليم مل ي  وال تاتقم   كي  

  .مل تح ادي ذ  ل أل   ي  ع إلا اي  مل ئ إلا مل   م إلي ، إ

ل اوم ااد    اا  تت اام ولذلك لب  ماتق م مل ئ    ق يئ مل ومل  ي  ااع لاااو ي   اا  ملقوم ااد
 اااو  مل وملااا ، لباحقاا د مل وملااا  لااار ذمتهااا  وا  ذيااا  لااار  ااائ مل اادي  أو ملميااا ، وت ااا     اااا   ياااع 

ل قوم ااد مل   اا  لااا   واوم ااد    اا  تتح اائ ل لت اا   مل ق اااود  اا  مل وملاا  لي  ااع كااام ت اا  
 ويت دد   ا أس س  ملحإلا  لي  مل  يم ومل   م ل .

ذم ك ااا  مل وملاا  ااااد أل  اا    اااا سااليم مل ااا    لتااأ ي  ملولااا ت لاادي  لااااك  ااهإل   ماقلقااا ومد
  يه  أ ك م مل ي  ال أ ك م ملول ت لإل تاتقم   كي  مل ئ إلا مل   م ل ، أل  ملاا ي  ال ياقاام   كياا  

ا   يقت     ااا ت وي اا  مألولوياا  لاار إسااتي  ت ديااا   اا  اي اا  ملشرت مل  يو  إلا ملدمن  مل  ته  ، ومد
مل اادي  ملاا مي  ديااا   ىسقق مل وملاا  إذم أدوت ،ملشرت مل  يو  أ  ل ألل  ي    ا اي ه    ملدمنايي 

مل اادي   اا  أدمت ديااا  مل  اا و  ل    م ل ، وتاق ر لباق اا ت ملاادي  ملااذ  ت اا ا ، أ اا  إذم ت  اا  
اياا ه  ااا  ل ل وملاا  كاا   ل لااااك مل  اا م لاا  أ  يا اااذ   ااا ملقي اا  مل  ليااا  ل  اائ مل  اا م  تقاااد     ااا 
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 اا م لاا  ك  اام  قاا  مل  اا و  ولاار كااإل مل اا لتي  ال تلاا أ ذ اا  مل  ياام إال إذم إسااتولا مل  .ملاادمناي 
 ل ل ومل .

 المبحث الثاني: الرهن التجاري كضمان تقليدي في المجال التجاري

مل  اا م ملت اا   ، لقااد ي شااا ملتاا    إلااإل   ديااا  ل اا ي  ملت اا     ك ااا  وأي ياا  كلياا   لاار 
ليسحا ل   وم   ا  ي      ديا  ي    لاا  إسااتي  ت  قاا   اا  ه اا   و زم    اي ه    ملدمناي ،

 . ملشرت مل  يو  الم ملدمناي  م   ي 

يتق اا  إاتقاا م  ياا ز  مل اقااوم مل  يااو   اا   1وملاا ي  ك اا   اا ت تاظي اا  لاار ملتقاااي  ملت اا   ،
د كشاا  ملتقااو  وااا ، لاا ل ي  مل مي  إلا ملدمن  مل  ته  أو إلا أ الر يحيا  مل تح ادم  ا إلم ملمي 

كاا  مك لساا   ومل    ،دوم  مااتاا جأ مالات اا د  مل ااديث  اا   اقااوال  ذم  اي اا  كلياا   لب تل  ياا   اا 
لهااذم ملاااون  اا  مل اقااوال  ال يسااتقيع مل اادي  ملت  اار  2ملاه ياا  وملقاا ن م  ومل  اا م ملت   ياا  واي ياا ،

مالات ااا د ، إ ااا ل  إلاااا أ  إاتقااا م  ي زتهااا    ااا  مل ااا و ي  لاشااا ق  ا ااا   ي زتهااا  ألاهااا   ااا  ملح
سااتمإلله  لااذلك ظهاا  اظاا م  ياا  مل اقااوال  دو   سااي  م ملاادمن  مل اا ته   اا ت مل   لظاا    يهاا  ومد

أ ااد  لاا  لحاات ملتشاا يح   مأل الياا  وتا ولاا  ملتشاا يع مل زمناا  ، لااذلك سااالي  ملاا ي    ياا ز  وملااذ 
 ياا  مل  اام ملت اا    لب تلاا  ه  ياا  دو  إاتقاا م مل ياا ز  ر ق اا   ق اا  أوم  هاامملت اا    ملحاا د  ر 

 ه ار 

 المطلب األول: الرهن التجاري العادي

ملاادمن  مل اا ته    ااا  اا م شاا ص  لحاار ل  اا   ملاا ي  لاار ملقوم ااد ملح  اا  يااو  اائ  يااار ت 
أو لاار اياا  ذ تاا ، وياقساام ملاا ي  لاار آ اا  يااو مل اادي  ملاا مي ، وذلااك  اا  ا  لاادي  لاار ذ اا  ملاا مي  

ي د   ا  ق   أو  اقوم لكااا   أ    إلا او     ي   س ر أو تأ يار ي د   ا  ق   و ي   ي ز 
كاام يااذم إذم كاا   ملاا ي   ااداي   ،ثيتق   إاتق م مل ي ز     مل دي  إلا ملدمن  أو إلا يد شاا ص ه لاا 

 
 و   لحدي     ملق او  ملت    . 31ويذم     إلم ا وص مل ومد  - 1
 . 47 ، ص2008  ق ا ك  م ق ، ملحقود ملت   ي ، د ، دم  مل ك  مل   حر، ماسكاد ي ،  - 2
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ولت ديااد ذلااك ال ااث  ؟وملدي   داي  أي   لهم ي ت   مأل   لو كاا   ملاا ي  ت اا    و تااا يكااو  ذلااك
 .ل ن أوم  وآه   مل ي  ملت     رل ن ه ار لر مل ق ود ل ل ي  ملت     ر

 الفرع األول: المقصود بالرهن التجاري

لبذم إ ت ج   ،يقوم أس س    ا ملهق  لر مل دي  و  كزه مل  لرل ل ام    أ  مانت    ملت       
يقتاا ت لقااد ي ا اا  ملاادمن  يااذم مانت اا    اا  اياا  أ  يق اا   ااا  تقااديم ملتاا    إلااا مل اا م وأ مد أ  

  ااا  تق لااا   ملساااوئ  ااا  ا      ااا ، إال أ  ياااذم مانت ااا   لااام يحاااد ك ليااا  ل   يااا   قاااوئ ملااادمناي 
ناو  لاوكاا  أو  ؤسساا     لياا  كلاا ى، لااذم ل لم لاا  مملااد إذم كاا   يااؤالت ل    ومد ت  ال  مل ستقلم و 

  أ  تق   مللاوك تقديم    ا   ك ل ي .

رأوال   ملاا ي  لت   ياا  اا  مل ق ااود إذم كاا   ملاادي  ت   ياا  ل وتكو  لهذم ملاا ي   اا ت  ملت   ياا  
    ن   ره اي  ، هم إاش ؤه ره له  .لتو يح   هوم مل ي  ملت     أكه  الي  و 

 أوال: تعريف الرهن التجاري

زمناا  ، ومأل دااار أا اا  ملتشاا يح   مل ق  ااا  تح ي اا    ااددم ل اا ي  و اهاا  ملتشاا يع مل لاام ت ااع  
ا  وملل  يار وملكويتر  يحتل   وولق  ل ا وص ملوم د  لر ت ك ملتش يح   ،  مل ي يتح    لت     ومد

، إذم و د   ااا  اقااوم  اا  ا  مل ي  ت   ي  ل لاسل  إلا ملاادمن  مل اا ته  ومل اادي  ملاا مي  لاار آ  وم ااد
 لدي  ت     ل لاسل  ل  دي ، ولر يذه مل  ل  ي  ع ملق ل   مل تح ادم  لقوم ااد ملاا ي  ملااذ  ياظ اا 

 1ملت     ملق او 

لااار  ااا   ملت   يااا  ملاااذ   ملقاااوم لاااأ  مل شااا ن مل زمنااا   أ اااد ل ل حيااا   مل و اااو روي كااا   
 2  ت   ي  لمت ملاظ         مألق م  مل تح اد .حد ملح م ت   ي   تا ك    و و يل قت  ه 

 اااع تو ااايح مل ااا    مل قهيااا ملااا ي  ملت ااا     ااا   اااإلم ملتحااا  ي  ساو اااح تح يااا   لاااذلك 
 ملت   ي  ل  ي .

 
 

 . 199 ، ص2012 اي    ر ي يم،  ل دي ملق او  ملت    ، ملقلح  مألولا، دم  ملهق ل ، مأل د ،  - 1
    ملق او  ملت    . 2ويذم ل س  اص مل  د   - 2
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 التعريف الفقهي للرهن التجاري: -1

ا اا  تاام تح ياا  ملاا ي  مل ساا ر         ل   أ   حظم ملتش يح   لم ت دد تح ي  ل  ي  ملت     ومد
  مل ي  مل دار، لباااا  ت   ي  وذلك لت يزه    ل  ملتر يكو  ليه  مل ي  ملو ع ماش    إلا  ومل ي ز 

أ  مل ي  ملت     يااو  اائ  لت    تح ي    أي ه احود لر تح ي  مل ي  ملت     ل   ل د  ل  مل قه 
ويقاا  ه شاا ص   ااا  اا م لاا   اا  ا  لاادي   يحاا   لاا ل  ته ل      ملدمن  ملااذ   تق  ي يار تلحر 

 ميااا  أو لاار ذ اا  اياا ه ويحاا   لاار يااذه مل  لاا  ك اايإل  ياياا ، ويااتم ت تياا   يانااد ، ويساا ا لاار ذ تاا 
يااذم   إ ساا      ق ق تاتملح م مل ق     ا ذ    ديا   مل ي  ك     إ  لر إلا   ا  مل    

 1 زم    دمناي مأل ي  أو إلإلس  أو 

 تجارية للرهن:الصفة ال -2

أ  دياا  ا شاال  اا    اام  ،ت اا    كاا    قاا  م ل اا    ملولاا ت لاادي يكااو  ملاادي  ت   ياا  إذم  
ال ويااذم مأل اا   2  تاا   ي  ك ااا  أم لاام يكاا  أ   اه اا  تاا   م،ت اا    لماات ملاظاا   اا   اا   ق لياا 

إاقس   م  مت مل قهي  لر   ل     إذم ك   ملدي  ت   ي  لقق ل لاسل  أل د ق لي ،  إ تإل  لي  لك 
تو اا   ز م ياا  اياا  تاا     ا، ك   لو إشت ى ش ص ت   م كاا   أم أ  لر   ل  كوا    إل   ت ق 

لهااذم ملاادي ،  يااث   اا   اازم ن لااه    ؤ اام لليحهاا  لاا لح و تاا  لاا   يااا    ااا  اا م  اا  أ وملاا   اا  ا 
ل لاا نع ملاادمن  مل اا ته ، أو   لااذلك ت   ياا  ل لاساال  ل  شاات   مل اادي  ملاا مي  و ااداي  ل لاساال  يحتلاا  ملاادي

تح  له  لاار  ز  تاا   اا  تاا    أو  اا  شاا ص كاا   اااد لاا لحك  لااو إشاات ى  اازم ن آال  ز م ياا  اساا 
 ياا    ااا  اا م  ل اا   لاادلع ه اا  يااذه م ال   إشت مي  لليحيه  ل لح و  م مل زم ن  ااا    ااا أ اام

ل لاساال  ل  شاات   مل اادي  ملاا مي  وت   ياا  ل لاساال    ااديا مل  ل    يث يكو  ملدي  لر يذه   أ ومل ، 
ت   ياا  ملاا ي  لت   ياا  ملاادي  مل  اا و  ل لاساال  ل ل نع ملدمن  مل  ته ، إذ ي ى مللحت أ  ملحل   لر 

  ااا أساا   آ اا  ك اا  لااو كاا   ملاادمن   إال إذم أ كاا  إ تلاا  ه ت   ياا  ل  اادي  ملاا مي  ال ملاادمن  مل اا ته 

 
، 275 ، ص2008  و ألو   و، ملق او  ملت    ، ملش ك  ملح لي  مل ت د  ل تسويئ وملتو يدم  ل لتح و   ع    ح  ملقد  مل  تو  ،    ،  - 1

 . 276 ص
 . 214 ، ص2010ملهق ل ، مأل د ، أك م ي   كر، ملق او  ملت    ، ملقلح  مألولا، دم   - 2
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ت   ياا  ، أي  ك ا   اا   ملاادي  ل لاساال  إلاايهم  ث يحتل  مل ي  مل ق   ل      ديامل  ته     ل   ي
 1أ   ال ت   ي . كم   ييته  ملذمتي  ل تحد ح         ح  إل  مل      ملتر   لب تل  ي

 اا  ل هاام يااذه ملت  ااا  لااي  مل اا لتي  وأ   اا  مل قاا  أااا  ال    ولاار مل ق لاام ياا ى   ااا  آ اا  
لكاا  إذم كاا     اا و  ت   ياا  ل لاساال  أل ااد ق لياا ، مل ي  ل لت لر يحتل  ت   ي  ل   د كااو  ملاادي  مل

 2ملت   ي . مل مي  ت   م لبا  ي ت ت أ  مل ي  ت   ي  وذلك تقليق  لق يا  

لاا لحل   لقليحاا  ملاادي  ل لاساال  إلااا مل اادي ، لاابذم كاا   أ اا  إذم كاا   ا شاان   اا    اام   اات ق  
 3ت   ي  ل لاسل  إلا مل دي  ك   مل ي  ملذ  تق   ل   ا   يا  ت   ي .

ك   يحتل  مل ي  ت   ي  إذم ت ت    ا دي  اشأ لر ذ   ت    ي ت   ملت اا      ااإل لاا  ولااو  
س  مل    ملت   ياا  ل لتلحياا   يااث ك   ملدي  ا شن       م  دار أ إل، أل   هم يذم ملح م يكت

لاابذم هاا    ،تحتل  ت   ي  كذلك ل ا سلته  أ    يع مأل   م ملتر يقوم له  ملت    ل      ت   ي  أو
 شك  وم ذلك إ تل   ت   ي  إال إذم ا م دليم   ا  ك  ذلك.

ملاا ي   أ  إ  إ تل ااا  ،لااإل ساااد لاا  لاار ملقاا او  إ  أ اادا  ملكااإلم ل حااا ه مل  لاار أو ملظاا ي   
ت   ياا  ل  اا د كوااا   ت تلاا    ااا دياا  ا شاال لاار ذ اا  تاا   ، ولااو كاا   ملاادي  ا شاان   اا    اام  اادار 
أ إل أل  ملح م مل دار أ إل إذم ا م ل  ملت    لم ي   ت   ي  يحتل    إل ت   ي  لتومل  ملش قي  

لب  مل ي  ملذ  4،حي ملس لقي ، أ  لكوا    د م    ت    ولم ي  ت   ي  ولب تل  ه   إل ت   ي  ل لتل
يت تاا    ياا  يحتلاا  ت   ياا  لهااذم ملساال  ولااي  ل  اا د كوااا   ت تلاا    ااا دياا  ا شاال لاار ذ اا  تاا   ، 
لذلك إ تل  لحت مل ق  أ   قد مل ي  ملت     لي   قدم أ  ي  لم يو  قد تلحر، إذ أ  ملحل   لر 

  يااا  ال ت  ااائ ملااا ي   ااا   ملااا ي  ملت ااا    ل ااا   ملااادي  مل  ااا و  لحقاااد ملااا ي  وأ  مل ااا   ملت 
ا اا  ت  اائ ل لتلحياا  ل  اا   ملتاار يكتسااله  ملاادي  مأل اا ر وأااا   ملت     تلح  ل    ملدمن  أو مل دي  ومد

 
 .214 أك م ي   كر، ملق او  ملت    ، مل   ع ملس لئ، ص - 1
 . 195 ، ص2008ي ار دويدم ، ملق او  ملت    ، ملقلح  مألولا،  اشو م  مل  لر مل قواي ، للا  ،  -2

 .195 مل   ع ا س ، ص - 3
 او  ملت     مل زمن  ،  يث   ت ليه ل "يحد   إل ت   ي  ل لتلحي  مأل   م ملتر يقوم له     ملق 4ا     ا مأل   م ملت   ي  ل لتلحي  مل  د   - 4

 ملت    ومل تح ق  ل    س  ت   ت  أو         ت  ه، مالتزم    لي  ملت   ".
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  ا  لاادي   اادار ولااو   اام لااي  تاا   ي  لبااا  يحتلاا   يااا  يت ت    ااا ذلااك أ  ملاا ي  ملااذ  يحقااد  اا 
 1 داي .

كي ياااا  اشااااأ  يااااذم ملاااا ي  ملت اااا       لكاااا  تو اااايح  اااادى ت   ياااا  ملاااا ي  ال تكت اااام إال للياااا  
 و   ن  .

 ثانيا: خصائص الرهن التجاري

     إلم    تقدم ي ك  إست إلص مل   نص ملت لي ل 

أ  ملاا ي  ملت اا     قااد  يااار  يااث يشاات ق   ااا مل اادي  ملاا مي  تساا يم ملشاارت مل  يااو  واقااام -1
 ش ن . ك  لر ملحقد وش ق اا مل  يو ملشرت ول لت لر لب  تس يم  ،مل ي ز 

 ويق د لذلك أا  ي ت  إلتزم     تق ل   لر ذ تر ق لي  مل مي  ومل  ته . ، قد   زم ل   الي -2

  ا مل  م مل  يو  ك    تااا  لذلك أ  س ق  ملدمن  مل  ته  تلقاويق د  ،ي     ق  ال يت زأ-3
 مل  يو  لق يئ ما تي ز. ملشرت يستولر كم ملدي  مل   و     ه  

 2 ا  اقوال    دي  أو  حاوي .ال ي د إال  -4

 ثالثا: إنشاء الرهن التجاري

لكااا  يشااات ق ليااا  تسااا يم ملشااارت مل  ياااو  ااحقااا د  ،إ  ملااا ي  ملت ااا     ااا  ملحقاااود مل  ااا ني  
ملااا ي    اااا  كااا  ملااا ي  مل يااا ز  مل ااادار ياشاااأ ل  ااا د مات ااا ئ لاااي  ملقااا لي  أ  تلااا دم ملقااا لي  

دو       إلا تأ ي  ذلااك إلااا وااا  تساا يم ملشاارت مل  يااو  إلااا  3ملتحلي     إ مدته   مل تق لقي ،
م  أو إلااا وااا  إت اا د ما اا متم  مأل اا ى ملإلز اا  لا اا ذ ملدمن  أو إلااا مأل الاار ملااذ  يحيااا  مل تح اااد

 
 . 216 ، ص215 أك م ي   كر، مل   ع ملس لئ، ص - 1
 . 106 ، ص2012ملقلح  مله له ، دم  ومنم ل اش ، مأل د ،    لد إل مييم ملتإل   ، ملو يز لر ملق او  ملت    ، - 2
 ئ م ج. 59مل  د   - 3
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ل لتسااا يم لااار تاظااايم ملااا ي  مل يااا ز  لااا  أي يااا  كليااا   لااار ا ااا د ملااا ي   1ملااا ي  لااار  وم هااا  ملميااا ،
 2وما ت  ج ل  لر  وم ه  ملدمناي  م   ي .

اتقاا م  ياا ز  مل  يااو  إلااا ملاادمن  مل اا ته  تاقااو    ااا ل نااد  كلياا     يااد تلهاار  اا   هاا   ،ومد
لإل يستقيع يذم مأل ياا  إ  اا ته إذم كاا    اقااوال وال  ،ت حم مل  يو  ل اأى    مل مي  مل  ته  ألاه 

 ،ملت ااا   ليااا  لشااا ص  سااا  ملايااا  يساااتقيع أ  ي ت ااار لق  اااد  مل يااا ز  لااار مل اقاااوم سااااد مل  كيااا 
ق يقاا   إذ  اا  ،إ اا ل  إلااا ذلااك لااب  إاتقاا م مل ياا ز  إلااا مل اا ته  أو إلااا شاا ص ه لااث ي يااد ملمياا 

و اادم لقاا ته   ل اا   ،مل  يااو  لشاارت مل اا ته  لملاادمن  يسااتقيع ملمياا  أ  ي يقااوم    اا  لتح اائ  اائ 
لإل يا ااد و  للقاا ت ملشاارت ت اا  يااده وال يتو قااو   اا  هاام لبا م اا ، إذم كاا     كاازه  ، مي  دي  ملل 

ر أ  ملااا ي  و ااا و   إاتقااا م  يااا ز  مل ااا م مل  ياااو  إلاااا ملااادمن  تحاااا  ،مل ااا لر ال يتااايح ياااذم مااااا مت
 3ملت     ي   أ  يقع   ا   م  اقوم.

 ملشرت مل  يو  لي   إذم ك    اقوال   دي  أو  اقوال  حاوي .وت ت   ق يق  إاتق م  ي ز   

 رهن المنقوالت المادية-1

 إثبات الرهن-أ 

إلااا   ااا  إاتقاا م مل ياا ز  إلااا ملاادمن  لاار  يشاات ق لا اا د  ياا  مل اقااوم لاار  وم هاا  ملمياا     
ملحقاااد لااار و اااا  ه لتااا  ملتااا  يخ يلاااي  ليهااا  مل ل اااغ مل  ااا و  لااا ل ي  وملحاااي   دو يااا مل اااومد مل دايااا  أ  

 4مل  يوا ، لي ا  ك لي  وي دد يذم ملت  يخ مله ل    تل  ملدمن  مل  ته .

و  ااا ذلااك لااب  كت لاا  ملو ااا   .ا اا ذهللاام وش ق ملكت ل  لااي  الز اا  ااحقاا د ملاا ي  أو إهل تاا           
 5ديا    زمن  .أل   الز    ه   ك ا  اي   ملدي  ولو ك ا  أام      ن 

 
 . 259   ملتأ يا   ملحياي ، مل   ع ملس لئ، ص7   د  ل   ملسحد ، ملوم ح لر ش ح ملق او  مل دار مل زمن  ر  - 1
 ئ م ج. 951واد ا   لر ذلك مل  د   - 2
 . 218 ،ص2007ملت    ، مل زت مألوم، ملقلح  مألولا، دم  ملهق ل ، مأل د ، لوز     د س  ر، ش ح ملق او   - 3
 ئ م ج. 969مل  د   - 4
 . 313   ملتأ يا   ملحياي ، مل   ع ملس لئ، ص7   د  ل   ملسحد ، ملوم ح لر ش ح ملق او  مل دار مل زمن  ، ر  - 5
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لإل ااا م  ومل ك اا   اا  شااا ق ملكت لاا  ياااو مل ي ولاا  دو  تومقااؤ مل ااادي  ملاا مي   اااع مل اا ته   
ساا    ملشاارت   ااا سااليم ل لمي ، كأ  يح د إلا ت  يم دمن    ا اي ه لبد  ت أا    ته   ام أااا  

ملوديحاا  أو ملح  ياا  أو ماي اا  ، أو أ  يمياا  لاار لي ااا   ملو ااا  لااأ  يقاادم تاا  يخ ملاا ي  أو يزيااد لاار 
 1 قدم  ملدي  مل   و  أو يستلدم ل لشرت مل  يو  شرت آ  .

لشااا ق ت قاائ  يااا ز  مل ااا ته   2وت ساا    تلااا  ملاا ي   ااا  وااا  ت  يااا  ملو ااا  ه لتااا  ملتاا  يخ 
 ت س     وا  إ ت  ن ملش قي   ح . ل ل  تل  ،  يو  لر ا   ملوا ل  اقوم مل

ذم إشت م مل ي       أشااي ت ولااي      ل لحقااد يكااو  ا لاادم  م  اا ، لحتملاا  لياا   دو  لح ااه ومد
ومل   كم ير ملتر تقد     إذم ك    ،لر  ئ ملمي  ل لاسل  ل   تم لي ا     يذه مألشي ت دو  اي ي 

 3مللي   ك لي  أو اي  ك  

يهلااا  " ااا  ملقااا او  ملت ااا    مل زمنااا  ل  31أ ااا  لي ااا  يتح ااائ لااا ل ي  ملت ااا    لتااااص مل ااا د   
  ااام  ااا  مأل  ااا م ملت   يااا  ت ااا ه ملميااا  ول لاسااال  ملااا ي  مل ااات م  ااا  تااا    أو ايااا  تااا    أل ااام 

" ول لت لر ي ك  إهل   ملدي  لي   لي  مل تح ادي  ول لاسل  أ إله 304ل  تح ادي  قلق  أل ك م مل  د  
إلا ملمي  لك ل  ق ئ ماهل   أياا  ك ااا  اي اا  ملاادي  مل  اا و  لاا ل ي ، ول لتاا لر يساا     ااا إهلاا   

 5هل   لر مل ومد ملت   ي .مل ي  ملت     ا  د    ي  ما

 إنتقال حيازة المنقول المادي:-ب

يااتم إاتقاا م  ياا ز  مل اقااوال  مل  دياا  لب اادى قاا يقتي  مألولااا ل ااتقاا م مل ح اار وتحااار تساا يم  
ملشااارت مل اقاااوم لح يااا  إلاااا ملااادمن  مل ااا ته  وذلاااك لت كاااي  ياااذم مأل يااا   ااا  اااالت ملشااارت مل  ياااو  

ش ن مل زمن      ذلك     ااإلم اااص واد  ل  مل  6ملدي  مل   و ، ي  سدمد ، إلا لدي   لس و 

 
 . 234 وملش  ي ، مل   ع ملس لئ، صاليم إل مييم سحد، ملتأ يا   ملحياي   - 1
 ملمي ، ولي   ك        ل ي  ملاقوم  يا   ي زي . ملح لي    اإشت مق إهل   ملت  يخ يو ملق  د  ملح    لإل ت  ج ل لو ا   - 2
 .314    د  ل   ملسحد ، ملوم ح لر ش ح ملق او  مل دار مل زمن  ، ملتأ يا   ملحياي ، مل   ع ملس لئ، ص - 3
ئ م ج    ي رل "يهل  كم  قد ت    ل سادم   س ي ، سادم    لي ، ل تو    قلول ، ل ل س نم، لدل ت  ملق لي ،  30 يث   ت لر اص مل  د   - 4

 ل اهل   ل لليا  أو لأي  وسي   أ  ى إذم  أ  مل  ك   و و  الوله ".
 . 51   ق ا ك  م ق ، ملحقود ملت   ي ، مل   ع ملس لئ، ص - 5
 . 219ص      د س  ر، ش ح ملق او  ملت    ، مل     ملس لئ، لوز  - 6
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 تااا ك ااا  ت اا  ت اا ل  ولاار  ل ل اا نعئ   ج  يث  اا ت ليهاا ل "يحتلاا  ملاادمن   اا نزم  32/2مل  د 
    زا  أو س ا  أو لر  ستودن   و ر".

ويت قاائ ذلااك  ،أ   ملق يق  مله اي  ااتق م مل ي ز  مل  دي  لتكو  ل ااتق م مل  ز  أو مل ك اار 
لو ع مل  م مل  يو  ت   ت    ملدمن  مل  ته  لق يقاا  ت حاام مل اا م مل  يااو  لاار   مساات ، ك اا  

مل  اااز  وسااا       تي ااا  إلاااا ملااادمن   موأا ااا لاااو كااا   مل ااا م مل  ياااو  ل ااا     ود ااا  لااار   اااز  
 م مل  يااو  ملاادمن  مل اا ته  سااادم ي هاام مل اا  تساا م إذم ،مل  ته ، ك   يحد تس ي     زياا  ل  اا م مل  يااو 

 ياا  ملل اا    مل اقولاا  ل اا م لتساا يم ساااد ملشاا   ملااذ  ويحقياا  دو  اياا ه  اائ تساا   ، ك اا  لااو تاام 
 1ي ه ه  ل دمن  مل  ته .

كااأ  تكااو  ملل اا    مل  يوااا   و ااود  لحااإل لاار  ياا ز  ملاادمن   ،ك   اااد يكااو  ملتساا يم  حاوياا  
 2مل  ته     الم   ا سليم ملوديح  أو ما     أو ماي   .

 رهن المنقوالت المعنوية:-2

وتس ا كذلك ل ل اقوال  اي  مل  دي ، وير    ال تد ك ل ل   واد تكو   لاا     اا   قااوئ  
ل  لياا  أو مألو مئ ملت   ياا  كساااد ملساا   رملساا ت    ه لتاا  لاار ساااد  اا د  أو لاار إ اادى ملسااادم  م

 وملساد أل   أو اد تكو   ق    دي .

 والسندات االذنيةرهن السندات اإلسمية -أ

ويااااار ملساااااادم  ملتااااار ت اااااد ي  ملشااااا ك   ك ألساااااهم ماسااااا ي  وملساااااادم ، وتت ااااا    قواااااا   
ئ م جل "يااتم  ياا  ملسااادم  ماساا ي  أل اا  ل لق يقاا   976 يااث  اا ت لاار اااص مل اا د   3ل اا  له ،

مل   ااا  مل ا اااوص   يهااا  ا اواااا  لشااا ق أ  ياااذك  أ  مل وملااا  ااااد ت ااا    اااا ساااليم ملااا ي  ولااادو  
      إلا إ إل " 

 
   ئ   ج  يث   ت ليه ل "....أو ك   ليد ملدمن  الم و وله  وهيق  ملش   أو أ  ساد اقم  2لق    32واد ا   لر يذم مل دد مل  د   - 1

 آ    ح دم له ".
 . 279   و ألو   و، مل   ع ملس لئ، ص - 2
ل "أ   ل لاسل  لألسهم و  ص ملش ك ت لر ملش ك   مل  لي  ومل ا  ي  وملت   ي  أو مل داي  وملتر ي  م 3لق    31  د   يث   ت لر اص مل - 3

 اق ه  ل و   ت ويم لر دل ت  ملش ك  ي   أ  يهل  مل ي  لحقد  س ر وي   أ  تقيد يذه ملح  ي    ا سليم مل     لر ملدل ت  مل ذكو  ". 
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 مألذياااا ويت اااح لاااا   ااا  ااااص ياااذه مل ااا د  أاااا  يتلاااع لااار  يااا  ملساااادم  ماسااا ي  وملساااادم   
مل     ملتر  س ه  ملق او  ل ومل  يذه ملسادم ، وي   ذكاا  أ  مل وملاا  اااد ت اا    ااا ما  متم  

 لقيااد لاار مل ؤسساا  وملاا ي  يااا  يااتم دو  إ ااإل  مل اادي  ل لسااادم  ماساا ي  يااتم  ياهاا  ل ،سااليم ملاا ي 
ملتاار أ ااد ته  وكااذلك ل لتأشااي    ااا  ااك ملساااد ذمتاا  و  تلاا  ملاا ي  ت ساا   اا  وااا  إت اا د يااذه 

يااتم ، أ اا  لي اا  يتح اائ ل لسااادم  مألذاياا   هاام مألو مئ ملت   ياا  ووهاا نئ ملتااأ ي ، لااب   ياهاا  ما  متم 
 1لق يئ ملتظهي  وي   ذك  أ  يذه ملقي   ل     .

مل ااا د   أ ااا  ملساااادم  ل    هااا  لهااار تح  ااام  ح   ااا  مل اقاااوال  مل  ديااا  وااااد ا ااا    اااا ذلاااك 
ولا ت   ا ذلااك ال يا ااد  ياا  ملسااادم  ل    هاا  لاار  اائ ملمياا  إال إذم  2   ملق او  مل دار، 970/1

وذلااك  ،مل  اا و  لي ااا  ك لياا دو  ملاا ي  لاار و ااا  ه لتاا  ملتاا  يخ يلااي  ليهاا  مل اا م مل  يااو  ومل اائ 
 3ل ا  ل  إلا اقم  ي ز  يذه ملسادم  إلا ملدمن  مل  ته .

 نفاد الرهن في الديون العادية:-ب

ملت ااا    ل ساااأل   يااا  ملاااديو  ملح ديااا  ملتااار ال ي اااوز اقااام مل ااائ ليهااا   لااام يتحااا ت مل شااا ن 
  ااع لأل كاا م مل قاا    لاار ملقاا او  ، و اا  تاام لتأو ل لتااا زم  اهاا  لق ياائ ملقيااد أو لاا لتظهي  ل لتساا يم

ل "ال يكو   ي  ملاادي  ا لاادم لاار  اائ ر   ي   ا  9754مل دار، وملتر     إلله    ت اص مل  د  
، وال يكااو  ا لاادم لاار  اائ ملمياا  إال 241  يذم مل ي  إلي  أو لقلول  لاا  ولقاا  ل  اا د  مل دي  إال لب إل

لتسااا يم سااااد ملااادي  مل  ياااو  إلاااا مل ااا ته  وت سااا  ل ااا ي    تلتااا   ااا  ملتااا  يخ مله لااا  لإل اااإل  أو 
 ملقلوم".

ويتلي      إلم ملاص أ   ي  ملدي  لر يذم ملاون  اا  ملااديو  يااو  وملاا  لهااذم مل اائ   ااا  
ولهااذم لااإل يكااو  ا لااذم لاار  اائ مل اادي  إال لااب إل  يااذم ملاا ي  إلياا  أو الولاا  ولقاا  لاااص  سااليم ملاا ي 

 
 .325   ملتأ يا   ملحياي ، مل   ع ملس لئ، ص7ملسحد ، ملوم ح لر ش ح ملق او  مل دار مل زمن   ر    د  ل    - 1
  يث   ت ليه ل "تس     ا مل ي  مل اقوم مأل ك م مل تح ق  ل  ه   ملتر تت ت    ا  ي ز  مل اقوال  مل  دي  وملسادم  ل    ه ". - 2
 . 236 وملش  ي ، مل   ع ملس لئ، صاليم إل مييم سحد، ملتأ يا   ملحياي   - 3
 ا او   دار     . 1123ويق ل ه  اص مل  د   - 4
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لر  ئ ملمي  إال    ملت  يخ مله ل   -وقلق  لهذم ملاص -ك   ال تا د مل ومل  1ئ م ج 241مل  د  
 لإل إل  أو ملقلوم له ".

  ته  لشاا ق إاتقاا م  ياا ز  ساااد ملاادي  ك   يشت ق كذلك إاتق م  ي ز  ساد ملدي  إلا ملدمن  مل 
و  تلاا   2إلا ملدمن  مل  ته  لش ق إاتق م مل ي ز  يو ملش ق مل شت ك لي  كم أاومن مل ي  مل ياا ز ،

 3.مل ي  ت س     ملت  يخ مله ل  لإل إل  أو ملقلوم لش ق ت قئ مل ي ز  ل   ته  لر ملوا  ا س 

 الفرع الثاني: آثار الرهن التجاري

 داي  أم ت   ي ،    ملحقود مل  ز   ل  الي  لهو ي تاا  إلتزم اا     ااا ل ي  سومت أك    قد م 
لتزم اا   أ اادي   تحااد  قواااا   لتزم اا    ق ل ااا    ااا  اا تئ ملاادمن  مل ااا ته ، ومد  اا تئ مل اادي  ملاا مي  ومد
لآل اا ، وال لااا ئ  ااا   ياااث م هااا   لاااي  ملااا ي  ملت ااا    وملااا ي  مل ااادار، ولهاااذم لااام يت ااا   ملقااا او  

لااذلك لبااا  تساا   أ كاا م  5ئ   ج 33لي    دم مل  د   4     ا و   ت دد آه   مل ي  ملت    ملت
 ملق او  مل دار لقد   دم تح   ه   ع مل ل دي مل  ت   ل لق او  ملت    .

 أوال: آثار الرهن بالنسبة للمدين والدائن

 آثار الرهن بالنسبة للمدين الراهن:-1

ملح  اا  أااا  ال ي ااوز ل اا مي  أ  يت اا   لاار مل  يااو   ي زياا  ت اا ل  ااا لإل  اا ت لاار ملقوم ااد  
لاابذم ااا م ملاا مي  ل لت اا   لاا ل  يو  ل وملقاا    6ل  سااخ كاا لليع وما اا   وملهلاا  إال لقلااوم مل اا ته ،

ذم أااا  مل اادي   مل اا ته ، كااأ  ااا م لليحاا   ااهإل  اائ ل اادمن  مل اا ته  أ  ياتقاام إلااا ه اا  مل  يااو ، ومد

 
ئ م جل "ال ي ت  ل ل ومل  الم مل دي  أو الم ملمي  إال إذم   ر له  مل دي  أو أ ل  له  لحقد اي  ا  نر،  241 يث   ت لر اص مل  د   - 1

 ذم ك   يذم ملقلوم ه ل  ملت  يخ". اي  أ  الوم مل دي  ال ي ح ه  ا لد  الم ملمي  إال إ
 .324   ملتأ يا   ملحياي ، ص7ملسحد ، ملوم ح لر ش ح ملق او  مل دار مل زمن  ر    د  ل    - 2
 ئ م ج ملس ل   ملذك . 975ويذم  س  اص مل  د   - 3
 ومل    .....إلخ.ويذم   ا ا م  ل ار ملتش يح   مأل  ى ك لتش يع مأل دار - 4
 ملتر تا ول  إ  متم  ملتا يد   ا ملشرت مل  يو . - 5
ئ م ج  يث   ت ليه ل "ي وز ل  مي  إذم      ل    لليع ملشرت مل  يو   972أو ل وملق  ملق  ر ويذم      ت     إلم اص مل  د   - 6

لو ك   ذلك الم   وم أ م ملدي  وي دد ملق  ر  اد ملت  يص وك   ملليع   ق   مل   أ  يق      ملق  ر ملت  يص لر ليع يذم ملشرت و 
 ش وق ملليع وي  م لر أ   إيدمن مله  ". 
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ل  يو     ااوك لمياا ه لااب  يااذم ماااا م  ال يساا   لاار  اائ ملاادمن  مل اا ته  وال يسااقق  اائ مل مي  لأ  م
 1يذم مأل ي  ل س  مل  يو   تا يستولر ديا .

وكذلك مالتزمم لحدم ملقي م  ،ك   يقع   ا   تئ مل مي  إلتزمم ل     سإل   ملشرت مل  يو  
لااأ    اام ياااقص  اا   اا  ا  أو ي ااوم دو   ل شاا   مل اا ته  ل قوااا ، واااد ا اا  لاار ذلااك مل اا د  

 2ئ م ج. 953

ك   ي    مل مي  يإلك ملشرت مل  يو  أو ت    إذم ك   ملهإلك أو ملت    م ح  ل قن  أو  
لشاارت مل  يااو  إلااا  اائ آ اا  ي اام    اا ، ويا  ي ك  إاتق م  ئ ملدمن     م 3ا شن     او  ا ي  ،

 4يي  ق   تأ يا  ك لي  أو إستي  ت  ق  لو م، ل  دمن  مل  ته  مل ي  

إ  ل  إلا ذلااك ي ااوز ل  اا ته  أ  يق اا   اا  مل  ك اا   اااع ملاا مي   اا  ملقياا م لأياا  أ  اا م  
ذم ي اا  5   شأاه  أ  تح ت مل  يو  ل هإلك أو ملتحي  أو ت ح   اي  ك   ل     ، ك مل  يااو  ومد

 6ول   ته  أ  يستولر  ق   ا . ،أو تحي  لب   ئ مل  ته  ياتقم إلا مل  م ملذ   م     

 آثار الرهن بالنسبة للدائن المرتهن:-2
أوم يذه م ه   ل لاسل  ل دمن  مل  ته  يو إلتزم   ل ل   لظ    ا مل  يو   ي زياا ، وملحا ياا   

ويااد م لاار اقاا ئ مل   لظاا    ااا مل  يااو  اياا م ملاادمن  لبسااتح  م   يااع  7لاا   ا ياا  مل  اام مل حتاا د،
  8مل س    إلي    ا سليم مل ي . ملسادم مل قوئ مل إلز   لألشي ت أو 

 
 . 217 ، ص2014لس م   د ملق موا ، ل سم    د    م،  ل دي ملق او  ملت    ، ملقلح  مله له ، دم  مل سي  ، مأل د ،  - 1
، ولي  ل  أ  يأتر   إل ياقص    اي   ملشرت مل  يو  أو ي وم دو  إستح  م  يث   ت لر ا ه ل "ي    مل مي  سإل   مل ي  وا  ده- 2

 مل  يو ".  ملدمن  ل قوا  مل ست د     ملحقد، وملدمن  مل  ته  لر   ل  ماستح  م أ  يت د   ا ا ق  مل مي  كم ملوس نم ملتر ل    لظ    ا ملشرت
 ئ م ج. 954مل  د   - 3
 ئ م ج. 899مل  د   - 4
 مله اي  ومله له ./ 899مل  د   - 5
 . 218 ، صلس م   د ملق موا ، ل سم    د    م، مل   ع ملس لئ - 6
 ئ م ج. 955مل  د   - 7
 . 218 لس م   د ملق موا ، ل سم    د    م، مل   ع ملس لئ، ص - 8
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ومل   لظاا     ااا ملاادمن  مل اا ته  أ  يقااوم لبسااتح  م ملشاارت مل  يااو  حااي ولااا ت   ااا ذلااك يت 
لاابذم كاا    اقااوال   دياا  لااب  مل اا ته  ي تاازم لاا ا إل   اا  أ  شاارت يهاادد  1  ا مل قوئ مل إلز   ل ،

 مل  يو  ل لهإلك أو ياقص    اي ت .
ملدو ياا    ااا أ   مالساات ق ا  ئ م ج ل دمن  مل اا ته   اائ إسااتي  ت  978ك   أ ق  مل  د   

ي  م    يستولي  أوال    مل    ي  هم    أ م ملاادي  مل  اا و  لاا ل ي ، ويااذم إذم لاام يت اائ  اا  
 الم   ا اي  ذلك    ق   ملدمن  ومل دي .

لاابذم كاا   لاا  أ  ي  اام شااين   اا  يااذم  2ك اا  ي تاازم ملاادمن  ل ل   لظاا    ااا ملاادي  مل  يااو ، 
ي  ت، وأ  يلاا د  ت  اا   لاار ملز اا   ومل كاا   مل حياااي  لإلساا ملدي  دو  تد م مل مي  و     ياا  أ  ي

ئ م ج  أ  مل ااا ته  يقاااوم  978و ااا   اااإلم ملااااص يت اااح كاااذلك رمل ااا د   .لب قااا   ملااا مي  لاااذلك
وي  اا ه   اا   قوااا  لاادى مل اادي   لبسااته    ملاادي   اا  ق ياائ مل  ااوم   ااا مل ساات ق   ملدو ياا 

ك اا  لاار   لاا  ملسااادم  ملتاار ت ااد ي   ،ي   اا  لومناادل لدمن  مل  ته  ل  أ  يستولر   ا  اا  يااد ه ملااد
شااات ق سااات ق ا   ملدو يااا  ك ألاسااا ق وذلاااك لولااا  مل  اااوم   اااا ما ،مل كو ااا  إ  ك اااا  تاااد  ل ناااد 

 3   ي م   ي      ق  مل   و  ل ل ي . مستازمم

 ثانيا: التنفيذ على الشيء المرهون

مل ي  مل دار  اهاا  لاار ملاا ي  ملت اا     إ  إ  متم  ملتا يذ   ا ملشرت مل  يو  ت ت   لر 
ق   ملقوم د ملح    أ  ي لع ملدمن  مل اا ته  د ااوى   ااا مل اادي  ل   ااوم   ااا  كاام تل ر مل دار ت

 ال شك لياا  لااب   لااع د ااوى ومل  اام ليهاا   و  ،اه نر ل لدي  وملتا يذ ل قت  ه   ا ملشرت مل  يو 
 .4وم  مت ملليع يستم ئ وات  قويإل وا ق   ل يظ  

أ   تا يذ مل ي  ملت     ل   مل   وت أا  ي ت   لر م  متم  ملتا يذ   ا مل اا م مل  يااو  
 ملتا يااذ   مل ي  مل دار لت  يم  ئ ملدمن  مل  ته  لر   ل   دم سدمده  اد مالست ق ئ وأ  يتم 

 
 958و 956 ي  ملإلز   لذلك ويذم    ا     ي  مل  دتي  لي ك   ل دمن  مل  ته  أ  يسته   لر ملشرت مل  يو  وأ  يتولا إدم ت   ع لدم ملحا - 1

 ئ م ج.
و   أ ه   كي ي  مل   لظ    ا ملشرت مل  يو  إيدمن يذم مأل ي  أ د مل   ز  ملح و ي ، ك   لو ك   ل           ل ليع أو تهين   - 2

لإلز   لتشميم م ال  ملل   ي  أو إت  د ملتدملي  ملإلز   ملظ و  مل إلن   الستح  م ملشرت لر ملم ت مل   ص ل ، كتولي  وس نم ملتهوي  م
 .205 ل س  إستح  م ملشرت ك لقي م لأ   م  ي ا  ملسي  م ، أاظ  اليم إل مييم سحد، ملق او  ملت    ، مل   ع ملس لئ، ص

 .327 س لئ، ص   د  ل   ملسحد ، ملوم ح لر ش ح ملق او  مل دار مل زمن   ملتأ يا   ملحياي ، مل   ع مل - 3
 . 281   و ألو   و، مل   ع ملس لئ ص -4
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ت  ااار إلاااا تلسااايق ل لسااا    ملتااار تتق لهااا  قليحااا  ملت ااا   ، و حظااام ملتشااا يح   ت ااا ا  ا و ااا  
   ا ملشرت مل  يو  لر مل ي  ملت    . ويذم    تتق ل  مل ح  إل  ملت   ي     متم  ملتا يذإ   

س    وتلسيق لاار مال اا متم  اظاا م ألي ياا  ملولاا ت لاار  يحاا د مالساات ق ئ ل لاساال  ل  حاا  إل  
 1ملت   ي . 

 يااث  2و 1ئ   ج مل قاا    33ويذم    ذي  إلي  مل ش ن مل زمن    اا   ااإلم اااص مل اا د  
اص   ا    ي رل "إذم لم يتم ملدلع لر مالست ق ئ  اا ز ل اادمن   ااإلم   ساا   شاا  يو اا   اا  تاا  يخ 
تل يااغ  اا د    اام ل  اادي  أو ملك ياام ملحيااار  اا  ملمياا  إذم كاا   لاا    اام أ  يشاا ن لاار ملليااع ملح ااار 

  لألشي ت مل  يوا ، وي وز ل ني  مل  ك   لا ت   ا ق   مألق م  أ  يحااي   وااا  ل دولاا  و  ت اا 
 ل قي م لهذم ملح م".

ل ل إل ظ   ا إ  متم  ملتا يذ أاه  لساايق  إلااا ألحااد  ااد ل اام يسااتو   مل شاا ن ق اا  ماذ  
تل يااغ  اا د  ولااي   ملشاارت مل  يااو ، ل لاادمن  يقااوم ل  اا د اا  ملق  اار، ل شاا ون لاار ت  اايم اي اا  

ملح ار. واد  دد   س ر ل  دي  أو ملك يم    أ م ملش ون لر    ي  ليع ملشرت مل  يو  لر مل زمد
 اا    2، 15أي   أ إل ا س م يذم ملتالي  ل  دي  أو ك ي   ملحيار وملذ   اادد ل  ساا   شاا  يو اا  ر

 ت  يخ تل يغ مل دي  أو ملك يم ملحيار.
حااد ليااع ملشاارت مل  يااو  لاار مل اازمد ملح ااار، يسااتولر ملاادمن   قاا   اا  ااا ت  ملليااع لق ياائ ول

  3ومل ومند ومل   ول  . أ م ملدي  مألولوي ، ش  إل
 ثالثا: تملك الشيء المرهون عند عدم الوفاء

 اد إست ق ئ ملدي  مل   و  ل ل ي  ولم يو  مل دي  ل لدي  ياام ي ااوز ل اادمن  مل اا ته  أ   
يت  ك ملشرت مل  يو   و      ديا ؟ لهذه مل  ل  ك ا   ح ول  لر ملق او  مل و  ار  يااث كاا   

ه  يااا ز  ملشااارت مل  ياااو  أ  ي لسااا   ااا  ا  لدياااا  ل اااي  ماسااات ق ئ لااابذم ل ااادمن  مل ااا ته  ملاااذ  لياااد
 مل دي     ملول ت ك   ل دمن  مل ئ لر أ  ي ت ك ملشرت مل  يو .ت    

 
 .229 لوز     د س  ر، ش ح ملق او  ملت    ، مل   ع ملس لئ ص -1
ا او  ت       مار، أ   ا او   193    إلم اص مل  د  أي م  7لقد م ت    ملتش يح   لر ت ديد يذه مل د ،  ل هإل  ددي  مل ش ن ملح مار لا  -2

أو  أي م  ع تقديم   ي   ل ق  ر ليت  م ملدمن   ا    ا ماذ  لليع   يع مألشي ت مل  يوا  3لا  87ملت     مل     لقد  ددي  لر   دت  
يتم تل يغ  لح ه  ل ل زمد ملح ار، أ   ا او  ملت     مل لا ار لقد تش  ك  ع ملق او  ملت     مل زمن   لر  وا       دم ق   ماذ     ملق  ر لم

تر يستم اه  الم ملتل يغ ا او  ملت     للا ار أ   مل د  مل 271مل دي  أو ملك يم ل  مس   لسيق  هم يش ن لر ملليع ملح ار، ويذم     إلم اص مل  د  
أي م، و  ا ملحك     كم ملتش يح   ملح لي  يذه، لب  مل ش ن مأل دار إ ت   ت      اهم ويذم لبشت مق    ا  8لقد  ددي  مل ش ن مل لا ار لا 

، ش ح ملق او  ملت    ، مل   ع ملدمن  مل  ته  أ  ي  أ إلا مل  ك   مل  ت   وي لع د وى ل  ق لل  لول ت ديا .  م ع لر ذلك لوز     د س  ر
 . 230 ، ص229 ملس لئ، ص

 28 صي ار دويدم ، ملق او  ملت    ، مل   ع ملس لئ،  - 3



 الباب األول: مبررات استحداث تقنيات جديدة للضمان

 وظيف بعض التقنيات المدنية والتجارية التقليدية كضمانات                الثاني:  دور االرادة في ت  الفصل 

- 134 - 

 

ل اا  ي ه اا   اا  إسااتمإلم اظاا م  وي اا  ساا ندم لاار  قااود ملاا ي  هاام ألماارلقااا يااذم ملشاا ق ل تاا   قو  
وذلااك ألااا  لاار ملم لاا  ك ااا  اي اا  ملشاارت مل  يااو  ت ااوئ لكهياا   ،وم  اا   لاار  اائ مل اادي  ملاا مي 

يس ا "لش ق ملق يئ مل  هد" ل و ل  أ لح ل  اا ته  ملدي  مل   و ، و م      ش ق  ديد  اي  
 أ  ي ت ك ملشرت مل  يو   اد  دم ملول ت ل لدي  ل لقي   ملتر يقد ي  أيم مل ل  .

إ اا ل  إلااا  ،مل قيقي  ل شرت مل  يااو ولر كم مأل ومم ش ق ملت  ك ي    ملشله  لر ت ديد ملقي   
مأله  ملا سر مل ؤلم ملذ  يت ك  ت  ك ملشرت مل  يو  لر ا   مل دي ، أل  يذم مأل ي  يقلم   ل م 

 1لهذم مل م ويكو  لر  وا   حي  ليقلم لكم ش وق ملدمن  مل  ته .
قااد ا اا  ملقااوماي  مل ديهاا    ااا لقااإل  يااذم ملشاا ق وملااذ  يساا ي  ملاالحت ولهااذه مألساال   ل

ك   ألقم ملش ق كذلك ألا  ي وم دو   ش  ك  ملاادمناي  م  اا ي  لاار ملتا يااد   ااا  2ل ل ي  مل م ئ،
سااتنه   ملاادمن  مل اا ته  لقي اا  ملشاارت ملتاار اااد ت ااوئ كهياا م اي اا  ملاادي  مل  اا و   ملشاارت مل  يااو  ومد

لأااا  يكااو  لاا قإل كاام إت اا ئ يلاا م  4م تق ااا اااوماي  ملت اا    لاار   ت اا  ملتشاا يح  ،وتأكيااد 3لاا ل ي ،
لاار  ،وااا  تق ياا  ملاا ي  يحقاار ل اادمن  مل اا ته  لاار   لاا   اادم إسااتي  ت ملاادي   اااد   ااوم أ  اا  مل اائ

ت  ااك ملشاارت مل  يااو  أو لاار ليحاا  دو    م اا   ما اا متم  مل ا ااوص   يهاا  ل تا يااذ   ااا ملشاارت 
 مل  يو .

  ،  يث   ت ليه ل "ويحتل  الاياا  ا او  ت      زمن 3لق    33واد ا   لر ذلك مل  د  
كاام شاا ق ياا  ص لياا  ل اادمن  لااأ  يساات  ك مل  يااو  أو يت اا   لياا   اا  اياا    م اا   ما اا متم  

يو اا  ل  اادي  الاام ملشاا ون لاار ليااع مل  يااو  لاار  15مل ق    آا   "ويق د إ  متم  ملتل يغ و اح  ه   
 5مل زمد ملح ار.

 

 
 

 . 232 ، ص231 لوز     د س  ر، ش ح ملق او  ملت    ، مل   ع ملس لئ، ص - 1
 . 208 ي ار دويدم ، ملق او  ملت    ، مل   ع ملس لئ، ص - 2
 . 208 مل   ع ا س ، ص - 3
   ا او  ملت     مل لا ار،  2/ 271   ا او  ملت     ملكويتر، ومل  د   237و 147ا او  ت     أ دار، وملل  يار لر مل  د   67و اه  مل  د   - 4
 .57 ، وأاظ    ق ا ك  م ق ، ملحقود ملت   ي ، مل   ع ملس لئ، ص214  ت         ، أاظ   اي    ر ي يم، مل   ع ملس لئ، ص 129و
 973وي ى   ا     مل ق  أا  ي ك  ت  ك ملشرت مل  يو   اد ماست ق ئ أو   وم أ م ملدي  ويذم    ا     ي  ملقوم د ملح     هم مل  د   - 5

لحت  ئ م ج،  يث تات ر يا   و   إستمإلم مل دي  لك  لش ق إستأذم  ملق  ر لذلك ويتم تقييم ملشرت مل  يو  لومسق  أيم مل ل  ، ويا  ي ى
 مل ق  أي   أا  لي  يا ك    ي اع تقليئ يذه مأل وم   ا مل ي  ملت     ق ل   أ   ا ل  ملق  ت    وظ  وق ل   أا  لم ي د اص    ل  لر

 ص، 1999ا او  ملت    ، أاظ  إلي   ا  ي ، ملك  م لر ا او  ملت    ، مل ؤسس  ملت   ي ، مل زت مألوم،  ويدم  ل اش  وملقل   ، للا  ، 
463 . 
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 رابعا: إنقضاء الرهن التجاري

  ملق او  ملت     أ ك       اا  ااق اا ت ملاا ي  ملت اا    لااذلك لهااو ياق اار ولقاا  لم يت   
 لر ملق او  مل دار ويرل  لألسل   ملح    ااق  ت مل ي  مل ي ز  مل ا وص   يه

 إاق  ت ملدي  مل   و  ل ل ي . -1

 تا زم ملدمن  مل  ته      ق  لر مل ي    م   أو دالل .-2

 .     ق يئ ما ثإذم ت  ك مل  م مل  يو -3

 يإلك مل  م مل  يو  ك ي .-4

 1إاق  ت مل ئ مل  يو .-5

 المطلب الثاني: رهن المحل التجاري كضمان تجاري

ل   ااام ملت ااا    اي ااا    ليااا  و حاويااا  كليااا   ل لاسااال  ل تااا   ، لهاااو   اااد  ل ااا زئ وملكسااا ، 
يت  اام     ساا  ملتاا    لاشاا ق  ليسااتم   اااد  مل سااتق ن  تااا ي قاائ أ ل  اا  ولومنااد  ديااد  لكاا  اااد 

ملت اا    لحاات ملح ماياام ومل ااحول   اااد ت اام إلااا  ااد مالااإل ، ولت ااا  ذلااك يح ااد ملتاا    إلااا 
إي  د   وم وسلم تحقر    ا   ل دمناي  لأا  ااا د    ااا ساادمد ديوااا ، ولحاام أياام يااذه مل اا  ا   

ملتاا    ال ي  ااك إال يااذم  لكاا  إذم كاا   يااذم ،ير    تم د مست     الم    تأ يا    ياياا  وش  ااي 
مل  اام ملت اا    سي ااق  ال   اا م إلااا و ااح  ك اا    ويااذم  اا  ق ياائ  اا  يحاا   لاا ل ي  ملااوم د 

 .  ا مل  م ملت    

ول ااا  أ  مل  ااام ملت ااا     ااا  مأل اااومم مل اقولااا ، لاااب  ملتااا    ال يساااتقيع أ  ي  ااام   اااا  
ات مل     مل ق و  إال    ق يئ  يا مانت    و  إلا ملدمن  مل  ته    اا   ق م  ي زت  يا   ي زي  ومد

ستمإلل  ول لت لر  اادم ساادمد ملااديو ، وت كيااا  ل تاا     اا   يستتلع       ملت       إسته         ومد
مااتاا مت ل اا       اا  ملت اا     ااع لق ناا  لاار  ي زتاا ، أ اا ز    ت اا  ملتشاا يح   و اهاا  ملتشاا يع 

 
 .68 ، ص2007ادمت    د مل وص،  ل دي ملق او  ملت    ، ملقلح  مألولا،  كتل  مل  ت ع ملح لر، ودم  أ ا دي ، مأل د ،  - 1
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 ياا  مل  اام ملت اا     ااع لقاا ت يااذم مل  اام لاار  ياا ز   اا  ل ، وسااالي  ذلااك  اا   ااإلم  1مل زمناا  ،
مل ق ود لحقد  ي  مل  م ملت    رل ن أوم  وش وق إاش ت  ي  مل  م ملت    رل ن هاا ار  وأ كاا م 

 ملت لح  ل   م ملت    رل ن  ملع . ي  مل  م ملت     رل ن ه لث  ومل يو  مل ي زي  مل     

 : المقصود بعقد رهن المحل التجاريالفرع األول

مل  اام ملت اا     اقااوم  حاااو  يتااأل   اا     ااون  ا  اا    دياا  و حاوياا      اا  ل زمولاا  
، أ   ملحا  اا  مل حاوياا  لهاار مات اا م م ومل حدوتش م ملحا    مل  دي  ملل  نع  .مل ها  ملت   ي 

ومل ااائ لااار ما ااا    و قاااوئ مل  كيااا  لااا لح إلت وملسااا ح  ملت   يااا  وماسااام ملت ااا    وملحااااوم  ملت ااا    
 2مل ا  ي  ومألدلي  ومل اي  ومل  ص وما  زم .

ومل ت ه ااا  لااار لياااع و يااا  مل  ااام  ،وياااذم مل  ااام ملت ااا    ااااد تااا د   يااا   اااد  ت ااا ل   ا اوايااا 
ملت اا    وكااذلك تااأ ي  ملتساايي  ولكاا  ا اادا  أ  ا ااص ل لااذك  ملاا ي  دو  ملت اا ل   مأل اا ى أل  

 ي  ل     ا ت   .ملت    اد ي  أ إل

 أوال: تعريف عقد رهن المحل التجاري

ملاا ي  ل اا      اا  لاار ملقوم ااد ملح  اا  يااو  اائ  يااار تلحاار وياقساام إلااا اساا ي   ياا   ساا ر 
 وي د   ا ملحق  م  و ي   ي ز  وي د   ا مل اقوال  مل  دي  أو مل حاوي .

لااا يااد ملاادمن  ك اا    لاا ، ول   أ  مل  م ملت      اقوم  حاو  ل ل   وت إاتق م مل ي ز  إ 
و تا يد م ملت    اش ق  ملت         إلم ملق ت ملذ  يت  اام   ياا   اا  يااذم ملاادمن ، لكاا  إذم 
ت  ا مل دي  مل مي      ي زت  ل   م ملذ  يقد اا  ك اا    يساات يم  حاا  ماساات  م  لاار ماسااتمإلم 

 ومسته    مل  م.

ل  دي  لر   ل   ياا  مل ت اا   إلق نه لب   ،مل ي  مل ي ز  لرول   ك ا  مل ي ز  وسي   ل شه  
ليتح  اام  ااع مل اادي  ويااو يحتقااد  ،سي   ل لمي   اا  م ل يماا  ملااذ  ال يسااتقيع أ  يح اام لو ااود ملاا ي 

 
 و   لحدي     ملق او  ملت    . 118ويذم     إلم ا وص مل ومد     - 1
 .62 أاظ    ق ا ك  م ق ، ملحقود ملت   ي ، مل   ع ملس لئ، ص - 2



 الباب األول: مبررات استحداث تقنيات جديدة للضمان

 وظيف بعض التقنيات المدنية والتجارية التقليدية كضمانات                الثاني:  دور االرادة في ت  الفصل 

- 137 - 

 

ق يقاا  يااذم ملشااه     ياا   مواظاا  و مل ت      مأل ل ت مل    ، لهذم إست زم مل ش ن شه  مل ي  ل 
 ل مي .

ملذ  تقت ر ت كيااا   اا   ياا   ت اا ه دو  أ  يت  ااا  يذم ملتوليئ لي        مل دي  ملت   
يو  وي  مأل كاا م ملتاار و ااحه   1    ي زت  ولي        ملمي  ملتر تتق        لو ود مل ي ،

 ملق او  ملت     لر   ت   ملتش يح  .

لاار أ   ملاا ي  ملل اا   ل ساا   و ياا  ملقاا ن م  ويإل ااظ أ   ياا  مل  اام ملت اا    ي ت اا   اا       
د   ااا  اقااوم  حاااو  يااو مل  اام ملت اا    لاار  ااي  أ  ملهاا ار ومله لااث ياا دم    ااا  اقااوم مألوم ياا  

 2  د  يو ملس يا      ه  وملق ن       ه  أ  ى.

 ثانيا: محل عقد رهن المحل التجاري

يتكو  مل  م ملت         ا      دي  وأ  ى  حاوي  و   ت   لب   ياا  مل  اام ملت اا      
وي  اااع ت دياااد ملحا  ااا  ملتااار يشااا  ه   قاااد ملااا ي  لاااإل مد   ، يااا  ياااذه ملحا  ااا يحاااار لااار ملومااااع 

مل  ي   ل  تح ادي ،  ع ملح م أ  مل شاا ن مل زمناا   اااد إسااتلحد  ا اا  ملل اا نع  اا     ياا  ملاا ي ، 
ولاا ئ لااي   اا لتي ،   لاا  تحيااي  ملحا  اا  ملتاار تا ولهاا  ملاا ي   3ئ  119 اا   ااإلم اااص مل اا د  

     ملتر تا وله   قد مل ي .و  ل   دم تحيي  ملحا

   ل  تحيي  ملحا    لحقد مل ي ل -1
إ ااا ل  إلاااا  ا ااا   ،يق اااد لهااا  ت دياااد  ا  ااا  مل  ااام ملت ااا    مل قااا    ياهااا  لحقاااد ملااا ي      

ملح إلت وملشه   ملت   ي  ملذ  يكو  لر   يااع    ياا    يااو  مل  اا م ملت   ياا  ل اا   إلزم ياا ، ك اا  

 
 .188     ي و  لهيم، مل   ع ملس لئ، صت  - 1
 . 61   ق ا ك  م ق ، ملحقود ملت   ي ، مل   ع ملس لئ، ص - 2
 يث   ت لر اص يذه مل  د ل "ال ي وز أ  يش م مل ي  مل ي ز  ل   م ملت        مأل زمت ملت لح  ل  إال  اوم  مل  م وماسم ملت      - 3

وملشه   ملت   ي  ومأله ث ملت     ومل حدم  وم ال  ملتر تستح م لر إستمإلم مل  م ول متم  ما ت من ومل  ص ومل ئ لر ما     وملزل ن  
 و إل    مل اع أو ملت     ومل سوم وملا  ذج مل ا  ي  و  ا و   ملح وم  قوئ مل  كي  مل ا  ي  ومألدلي  أو ملتقاي  مل  تلق  ل .

 د مل ي  وملش     ل ل مت  مل اقلق ،   يه  تتلع   ي  يذه ملل مت  وتكو   زتم  ه ه     مل ي  مل اشأ.ومد  ملشه د  ما  لي  مل  د   لح
ذم لم يحي    م   و  ا و   ملدا  لر ملحقد    يتا ول  مل ي  لبا  ال يكو  ش  إل إال ملحاوم  وماسم ملت     ومل ئ لر ما     وم لزل ن  وملشه   ومد

 ملت   ي .
ذم م تو   ى مل ي  مل ي ز    ا مل  م ملت     ول و  ، لي   تحيي  يذه مأل ي   للي     كزي    ا و   ملدا ".ومد
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ااا او  ت اا    ال ي كاا   119ل  نع كوا  ا اوا  و س  اص مل  د  يستهار    ملحا     ا   مل
ومل ك اا   ااا  ذلااك إت  اا  مل   اا  ل تااا    ملاا مي  ل وم اا   إسااتمإلم    ااا  ، أ  يكااو    ااإل ل اا ي 

 1ملت    .
   ل   دم تحيي  ملحا    لحقد مل ي ل-2

يا   ا اوا    ا مل  م إذم لم ت دد  ا    مل  م ملتر تا وله   قد مل ي  لب  مل ي  يا         
ملت اا    لحا  اا ه مل حاوياا  مل ألولاا  لقااق ومل ت ه اا  لاار ملحاااوم  وماساام ملت اا    ومل اائ لاار ما اا    

 ا او  ت    . 119/2ويذم    أكدت  مل  د   2وملزل ن  وملشه   ملت   ي ،
 الفرع الثاني: شروط إنشاء رهن المحل التجاري:

لقد  ص مل ش ن مل زمن    قد مل ي  كمي ه    ملحقود ل   و    اا  ملشاا وق سااومت ت ااك ملتاار      
ويذه ملش وق شك ي    3اص   يه  لر ملق او  مل دار أو ت ك مل ا وص   يه  لر ملق او  ملت    

 و و و ي .
 ي ز     مل دي  وي ت    ي  مل  م ملت         ي  مل اقوال  مل  دي  لأا  يتم دو  إاتق م مل    

والاام مل ااديث  اا   4إلااا ملاادمن  ويااو ي  ااع لشاا وق شااك ي  دايقاا   اا  أ اام إ ااإل  ملمياا  ل لح  ياا ،
ياااذه ملشااا وق ملشاااك ي ، ال لاااأ  ل لتاااذكي  ل   اااون ملشااا وق مل و اااو ي  ملتااار ال ت ت ااا    ااا  ياااو 

  ا وص   ي  لر ملقوم د ملح   .
 أوال: الشروط الموضوعية 

 م وملسل  مل ش ون.وتت هم لر مل    ومل  
 التراضي: -1

ملت م اار يكااو  لااي  قاا لي  أل  اا   قاادم   ز اا  ل اا الي  وملحقااد إذ  يااو توملاائ إ مدتااي  أو أكهاا        
  ا إ دمث أه  ا اوار  حي ، وتوملئ ما مدتااي  يااو  اا  يحلاا   ااا  ل لت م اار ويااو أساا   ملحقااد لااإل 

 و ود ل  إذم لم يتومل  مل   ت ل .
 

 .77 ، ص2007ادمت    د مل وص،  ل دي ملق او  ملت    ، ملقلح  مألولا،  كتل  مل  ت ع ملح لر، ودم  أ ا دي ، مأل د ،  - 1
 .77 مل   ع ا س ، ص - 2
 .91ص  . 2011  لر ملق او  ملت     مل زمن  ، ملقلح  مألولا، دم  ل قي ، مل زمن ، أ  د ل وداي ، مل  ت  - 3
   ملتسيي ، ل ق سم لود من، ملو يز لر ملق او  ملت    ، مأل   م ملت   ي ، ملت    مل  م ملت     ماي   م  ملت   ي ، ملليع، مل ي  مل ي ز  إي  - 4

 .220  ، 219 صص ، 2004 قلح  مل ي ت، مل زمن ، 
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 1لاااد أ  ي ااارت مل  ااا  سااا ي    ااا  ملحياااو وياااذم مل  ااا  ال يك ااار ااشااا ت  قااادم  ااا ي   إذ ال     
قلئ   ا ق لر ملحقد لر مل ي  مل ي ز    ا مل  م ملت      يث اويذم ي  ،و  د     ذ  أي ي 

إذم تااام مات ااا ئ لاااي  مل ااادي  ملااا مي  وملااادمن  مل ااا ته    اااا إلااا مم ياااذم ملحقاااد لي ااا  أ  يكاااو  مل  ااا  
 م تي ل    ي   و  لي     ملحيو   مل  د   اه

 الغلط:-أ

لي ح اا  يت ااو  ملشاارت  ،أل م اا  ل ت اا   وياام ت قاا نر يقااع لياا  مل تح اااد  ااي  يااو  لاا     اا  
 ي  مل  اام ملت اا    اااد يكااو  وملم ااق لاار  و ااو ا  مل اا ص لاا  2ملذ  تح اد   ي    ا اي   قيقت ،

 لر     مل  م ملت     أو ملم ق لر ذم  مل تح اد.

 :  التدليس-ب

واااد يساات دم  3ويو إستح  م ق ئ إ تي لي     شأاه  أ  ت دن مل اادل    ياا  وتدلحاا  ل  تح اااد،     
 أ د أق م  مل ي  لحت مل يم ت   ل لق   مله ار.

 اإلكراه:-ج

يااو  اامق يقااع   ااا أ ااد مل تح ااادي  ليولااد لاار ا ساا   يلاا  تدلحاا  إلااا ملتح اااد ويااذم يااو ماكاا مه      
آ ااا ، أو يهااادده ل لقتااام أو ل ا تااادمت   اااا ملحااا ت، أو لبهااا    مل حااااو  و ه لااا  أ  ي ااا   شااا ص 

لهااذم اكاا مه يااو ملااذ  ي سااد  4ل ااي   أو لاابتإل    لاا  أو ي قاا  إلااا   تااا ي   اا    ااا ملتح اااد،
ما مد  لقق أ  مل تح اد يكو  ل  اون    مل  ياا  ولكاا    ياا  اساالي   اادم ل اا   ياا  ي  إ اا  أ  ياا لت 

 اا  ماكاا مه، أو يلاا م ملحقااد ت اا   ااموق   ماكاا مه ويكااو  ملحقااد  ملحقااد ويت  اام مأل قاا   ملا ت اا 
 5ا لإل لإللق م.

 
  ملاظ ي  ملح    لإللتزمم،    د  مالتزمم، ملحقد وما مد  مل ا  د  د مس   ق  ا  1أاظ     د  ل   ملسحد ، ملوم ح لر ش ح ملق او  مل دارر  - 1

 .76 ، ص2007 -2006، دم  ملهدى، مل زمن ، 4لر ملقوماي  ملح لي ، ملقلح  
 .22 ، ص2004    لإللتزمم و   د  مالتزمم، دم  ملح وم، مل زمن ،  لد مل زمئ د ل م، ملو يز لر ملاظ ي  ملح - 2
 . 18، ص2007ااي  ا ى، اظ ي  مالتزمم، ملقلح  مألولا، دم  ا قل ، مل زمن ،  - 3
د ، د مس   ق  ا  لر   ملاظ ي  ملح    لإللتزمم،    د  مالتزمم، ملحقد وما مد  مل ا   1   د  ل   ملسحد ، ملوم ح لر ش ح ملق او  مل دار ر  - 4

 . 186 ملقوماي  ملح لي ، مل   ع ملس لئ، ص
 .16  اي  ا  ، مل   ع ملس لئ، ص - 5
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أ ااا  ماكااا مه مل ااا د  لهاااو ملاااذ  يحااادم ما مد  أل  مل كااا ه لااا  تكاااو  لااا  إ مد   ق قااا ، كاااأ  ي ساااك     
ش ص لبله م ش ص آ    اااو  ويقلااع ل اا ت    ااا  قااد  كتااو  أو ساااد دياا ، ل لحقااد يااا  لاا قإل 

وماك مه لر  قد مل ي  اد يقع    ملدمن  مل  ته    ا مل دي  مل مي  ليدلحاا  لاا ي    1لقإلا   ق ق ،
      ملت     ت   س ق   مل يل  ومل و .

 اإلستغالل: -د

 مللي  وملهوى مل   حويو مالات  ن    ملمي  لمي  و    ئ، ك   يح   إ قإل   لأا  ملقيي     
 مم  قااد يت  اام ل قت اا ه ملتزم اا   ال تتحاا دم  ااع ملحاا ت ملااذ  يحتاا   مل تح اااد لماا ت دلحاا  إلااا إلاا 

  2.مل ق لم

 ول ا  ل  إلا   و ما مد     ملحيو  لي   أ  تكو    د      ش ص ذ  أي ي . 

 السبب: -2
ويو ملم ت ملذ  إا  ل  إلي  إ مد  مل تح ادي  ويو ملدملع ل تح اد ويشت ق أ  يكو   شاا و        

ال ك   ملحقد ل قإل لقإلا   ق ق . 3واي     ل  ل اظ م ملح م وم دم  ملح   ،  ومد
 المحل:   -3

كاا  لااإل ي ي   أ  يكو  مل  م ر و ون ملاا ي    و ااودم الاام اشااوت ملاا ي   تااا ياحقااد ملاا ي       
أ  لر   ل  مااشاا ت، ك اا  ي اا  أ  يكااو  مل  اام  حيااا  تحيااا  دايقاا    ي  مل  م لر ق يئ ملتأسي 

 4 تا ال ي دث ازمن لي  ق لر مل ي .
ي اا  أ  يكااو  مل  اا    لياا   اا  ملحيااو  مل ا ااوص   يهاا  لاار ملشاا يح   ئو اا   ااإلم  اا  ساال     

ملح   ، وأ  يكو  ملسل   ش و   ولي   ي ااص مل و ااون ي اا  أ  يكااو   حيااا ، اياا  أااا  ال ي كاا  
أ  لاار   لاا  مااشاا ت لهااذه ملح  ياا  اياا   اا نز  ك اا  ال ي ااوز  سااي ق ياائ ملتأ لاار ي    م ت اا    

 
  ملاظ ي  ملح    لإللتزمم،    د  مالتزمم، ملحقد وما مد  مل ا  د ، مل   ع ملس لئ، 1   د  ل   ملسحد ، ملوم ح لر ش ح ملق او  مل دارر  - 1

 .187 ص
 . 2001،  ولم ل اش  مل زمن ، لتزم   ، ملاظ ي  ملح    ل حقد  ر ليإللر، ما - 2
 ئ م ج. 97أاظ  مل  د   - 3
 ئ م ج. 949، ومل  د  93واد ا   لر ذلك مل  دتي   - 4



 الباب األول: مبررات استحداث تقنيات جديدة للضمان

 وظيف بعض التقنيات المدنية والتجارية التقليدية كضمانات                الثاني:  دور االرادة في ت  الفصل 

- 141 - 

 

   ل ، ويذم يحار أا  لر مل ي  ي   أ  يكو  مل اادي  ملاا مي   ي  مل  م ملت     إال    ق   
   لك  ل   م ملت     وأ  يكو  أيإل ل ت   .

ولهااذم إسااتلحد مل شاا ن مل زمناا   كاام مألشاا  ص م  اا ي  ملتاار ي كاا  لهاا  أ  تتااد م أل  ااا ت     
ايااا  ئ  ل "ال ي اااوز أ  يتاااد م لق يااائ  ل شااا  أو  149 ياااث ا ااا  مل ااا د   1لااار ياااذه ملح  يااا ،

 ل شااا  ولاااو ل لتلحيااا  كس  سااا   أو وساااق ت أو  ستشااا  ي   هاياااي  لااار ملتاااا زال  ومل ياااو  مل تح قااا  
لاا ل  إل  ملت   ياا  ك اا  ال ي ااوز لهاام أ  يكواااوم ت اا  أ  إساام كاا    ااود ي  أله اا   ليااع مل  ااإل  

 ملت   ي .....".
دج أو لب دى 100.000أشه  ولم م   ال تت  وز   3ول لت لر يح ا  ل ل ل     شه  إلا   

  149ي تي  ملحقولتي  لقق كم    ي  ل  مل ظ  مل ا وص   ياا  لاار مل اا د  ملساا لق  رأ  مل اا د  
 2وت     ملحقول  لر   ل  ملحود.

و اا  لااي  مألشاا  ص ملااذي  ي ظاا    اايهم  ياا    إلتهاام ملت   ياا  أي اا  مل   سااو  ملااذي  لاام  
ي  مل     لب  مل ي  ملذ  ي تل  مل       ا و ع أ  مالإل  ال ياقص    أي   3ي د لهم إ تل  يم،

     ملت     لحااد  اادو   كاام شااه  مالااإل  ال يا ااذ لاار  وم هاا      اا  ملاادمناي ، اتي اا  ااام يااد 
ويكاااو  ملااا ي  ايااا  ا لاااد و ولااا  لاااا ت   اااا ق ااا  وكيااام  ،مل   ااا   ااا  إدم   أ وملااا  وملت ااا   ليهااا 

 لت   مل يل  والم مل كم لشه  مالإل  ر ،دلعملت  س  إذم  د     مل     لحد ت  يخ ملتوا     مل
ه لر  وم ه        ملاادمناي  إذم اشااأ  ااإلم   ا مل ي ، وي وز مل كم لحدم ا  ذ   ا  لدي  س لئ 

 4مل ت   ملس لق ، وك   ملدمن  يح م وا  إاش ت مل ي  لتوا  مل        ملدلع.
 ثانيا: الشروط الشكلية

ال ك   ل قإل ل لكت ل  ش ق  لإلاحق د   إ  أيم ش ق ااحق د  ي  مل  م ملت     يو ملكت ل  ومد
ول لت لر لهر  ك     أ كاا   ملحقااد ولااي    اا د شاا ق لإلهلاا    ااع  اا و   شااه  ملاا ي   اا  ق ياائ 
ذم إشاات م  ياا  مل  اام ملت اا      ااا  إل اا  ت   ياا  أو اي ياا   ملقيد لاار ملساا إل  مل   اا  لااذلك، ومد

 
 . 220 ل ق سم لود من، مل   ع ملس لئ، ص - 1
 ئ   ج. 150مل  د   - 2
 ئ   ج. 149   مل  د   3مل ق    - 3
 .64 ق ، ملحقود ملت   ي ، مل   ع ملس لئ، صأاظ    ق ا ك  م  - 4
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إ اا متم  شااه  ملاا ي   إسااتي  تقوئ مل  كي  مل ا  ي  لإل يكو   يا        ا ملمي  إال لحااد     
  2ويذم ل ا  ل  إلا إ  متم  ايد  ي  مل  م ملت     ذمت . 1مل     لهذه مل قوئ

وي  ااع سااال  إشااات مق ملكت لااا  وملشاااه  ااحقااا د  قااد  يااا  مل  ااام ملت ااا   ، إلاااا  ااادم إاتقااا م  
مل ي ز  ل   ته  ويذه ملق  د  اد تكو  سلل  لر إل  ئ مل    ل لمي ، أل  لق ت مل  اام ملت اا    لاار 

   أيد  ملت    ال يس ح ل ح ل  ملو حي  مل قيقياا  لهااذم مأل ياا ، وي كاا  ما تقاا د لااأ  مل  اام ملت اا 
و  ااا و اا   ،أ م ت اا د  ذلااك اااص مل شاا ن   ااا إ تاا مم شاا وق شااك ي  دايقاا  و   ، هقم ل ي اي  

مل  وص اش     ي  مل ي  ل   ي  ملمي ،  تااا يح اام لااأ  مل  اام  و ااع  ياا   ياا ز  لاا ل ام  اا  
 3أا  الزمم لي  أيد  ملت   .

   مل ساا ر زمنااد و  ااا ذلااك لااب   قااد ملاا ي  ملوماااع   ااا مل  اام ملت اا    ي اا   اال  لاار شااك 
 اش ه  س  ملقوم د مل ق    ا اوا .

 الكتابة الرسمية:-1
و اا ت   4ئ   ج لااب  مل ساا ي  شاا ق ااحقاا د  قااد ملاا ي  120لاا ل  ون إلااا اااص مل اا د   

وملوسااي   ملو يااد  اهل تاا ، وملكت لاا  مل ساا ي  ياار وسااي   تساا ح ل  اادي  ملاا مي  ل اهلاا   ملاا ي  و اا  
 ك ل ق  لر  وم ه  ملمي ، لذلك و   شه  يذم مل ي  وايده. إلله  أي   يستقيع ملت س

 قيد رهن المحل التجاري:-2
 ااا  ملقااا او  ملت ااا    اياااد ملااا ي   121و 120لقاااد إشااات ق مل شااا ن مل زمنااا   لااار مل ااا دتي   

ل لس م مل  ص ل لقيد مل و ااود   ااا  سااتوى مل  كااز ملااوقار ل ساا م ملت اا    ملااذ  يقااع لاار دمن تاا  
 قااا  مل  ااام ملت ااا   ، وت اااد  ماشااا    أ     يااا  اياااد ملااا ي  ك اااا  تاااتم   اااا  ساااتوى كت لااا   ااالق 

 
  ق ا ك  م ق ، وومنم أاو  لادئ أ وم ملق او  ملت    ، مأل   م ملت   ي ، ملت   ، ملش ك   ملت   ي ، مل  م ملت    ، مل  كي   - 1

 .678 ، ص2006مل ا  ي ، دم  مل ك  مل   حر،    ، 
 . 411 ، ص2002أل   م، دم  مل   ح  مل ديد  ل اش ،    ،    د ل يد ملح يار وي ار دويدم ، ا او  م - 2
 .221 ، ص220 ل ق سم لود من، مل   ع ملس لئ، ص - 3
ا او  ملاقد وملق ت، إذ يتم مل ي  ل  لح مللاوك ومل ؤسس   مل  لي  ل و    1ئ/  177واد إستهاا مل ش ن مل زمن      يذه ملق  د  لر مل  د  - 4

 وم. س م  س  مأل  لر     قد
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 اااوم ياااذه مل هااا م إلاااا  1998أل يااام  04مل اااؤ ي لااار  1091-98مل  ساااوم  اااام  مل  ك ااا  ايااا  أ 
مل  كز ملااوقار ل ساا م ملت اا    و ااأ و   مل  كااز ملااوقار ل ساا م ملت اا      ااا مل سااتوى مل   اار، 
لأ  ز أ  تتم    ي   ي  مل  اام ملت اا    ل اا لح مللاااوك أو مل ؤسساا   مل  لياا  ل و اا   قااد   لاار 

  س م  س  مأل وم.
ال واااع  ،أ  يااتم ملقيااد  ااإلم هإلهااي  يو اا   اا  تاا  يخ إلاا مم  قااد ملاا ي  وي اا    ت اا  ق ن اا ومد
 2ل حاا ال ي وز ما ت  ج ل ل ي    ا ملمي  إذم    تم    ج مأل م ملق اوار. .مللقإل 
ذم ت     قد مل ي   ا     حاوي  ذم  قليح       تتح ئ ل قوئ مل  كياا  مل ااا  ي    ومد

لااإل يكااو   ياهاا    اا    ااا  ،  ي  أو ل مت  إ ت من أو  سم أو ا وذج  ااا  روملت   ي ، كحإل   ت 
ويااتم يااذم ملقيااد مل اا ص ل ل حهااد  3ملمي  إال لحد إستي  ت إ  متم  شه  مل ي  مل     لهذه مل قوئ،

 1998.5واد أاشل يذم مل حهد سا   4ملوقار مل زمن   ل   كي  مل ا  ي ،
 ساا م ملت اا    تااتم لااا   ملق يقاا  ملتاار يااتم ليهاا  ليااع مل  اام و   ي  ملقيااد لاا ل  كز ملااوقار ل 

ليااتم ملاشاا  ل ل  يااد  مل ساا ي  لإل إلااا   ملق اواياا  أو لاار إ اادى مل  منااد ملوقاياا  مل ؤي اا   6ملت اا   ،
 لإل إلا   ملق اواي .

 الفرع الثالث: أحكام رهن المحل التجاري
ل  ااديث  اا  مأل كاا م مل   اا  لاا ي  مل  اام ملت اا    ي اا  ملتقاا ئ إلااا آهاا    ياا  مل  اام  

 رأوال  وال ااث كااذلك لاار قاا ئ ملتا يااذمل اا ته  ول لاساال  ل مياا ملت     ل لاسل  ل  دي  مل مي  وملدمن  
   ا مل  م ملت     مل  يو  ره اي   هم أ ي م إاق  ت  قد  ي  مل  م ملت    .

 

 
ي دد كي ي   ت ويم مل إل ي   مل  ول  ل ك ت  مل لق وكت   مل لق لر مل   كم  1998أل يم  4 ؤ ي لر  109-98  سوم تا يد   ام  - 1

س م قار ل ملح و ي  ل ليون و يو   ي ز  مل  إل  ملت   ي  ومد  متم  ايد ما تي زم  مل ت    له  إلا مل  كز ول س م ملت     و أ و   مل  كز ملو 
 . 1998أل يم  05، مل ؤ    لر 20ملت    ،   يد   س ي ،  دد 

 . 76  ل وك  قدم، مل   ع ملس لئ، ص - 2
 .110 ، ص2006  ق ا ك  م ق ، ملاظ ي  ملح    ل ق او  ملت     وملل   ، ملقلح  مألولا،  اشو م  مل  لر مل قواي ، للا  ،  - 3
 . 76  ل وك  قدم، مل   ع ملس لئ، ص - 4
يت    ماش ت مل حهد ملوقار ل   كي  مل ا  ي  وي دد ا اوا   1998لي     21مل ؤ ي لر  68-98ويذم ل و   مل  سوم ملتا يد   ام  - 5

 .21 .ص1998      01مل ؤ    لر،  11مالس سر،   يد   س ي   دد 
 . 77  ل وك  قدم، مل   ع ملس لئ، ص - 6
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 أوال: آثار رهن المحل التجاري
وي اا  ملاا مي  ومل اا ته  هاام إلااا ملمياا  وياام ملاادمناي   ،م هاا   تت تاا    ااا ق لاار ملحقااديااذه  إ  

 ملحق  . ملح ديي  و ؤ  
 آثار الرهن بالنسبة للراهن:-1

  اا  يساا ح لاا  ل اساات  م   ،إ  ملاا مي  يساات يد  اا  لقاا ت مل  اام ملت اا    مل  يااو  لاار  ي زتاا  
إال أااا  ي شااا أ  يه اام ملاا مي  مل   لظاا    ااا  ا  اا  مل  اام ملت اا     1لر إسااته   ه  ااام ملاا ي ،

 ملتر ير  ئ ملدمن  مل  ته .
وولقاا  ل قوم ااد ملح  اا  يت تاا    ااا  2لذلك يقااع   ااا ملاا مي  إلتاازمم مل   لظاا    ااا مألشااي ت مل  يوااا ، 

 3إ ح   مل دي  ل تأ يا   ملتر اد ه  ل دمن  سقوق أ م ملدي 
ولاار   لاا  اقاام مل اادي  ملاا مي  ل   اام ملت اا    ت االح ملااديو  مل قيااد   ساات ق  مألدمت ل كاام  

  ساا  ملق او  إذم لاام يقاام   لااك مل  اام ملت اا    لاابلإلر ملاادمناي  مل قياادي  لاار مل  اام مل  تاا    ااإلم 
 شاا  يو اا   ااا  الاام دو  مل  اااوت إلااا ملق اا ت، وياااذم لأااا  ي اااا  لاار اقاام مل  ااام ملت اا    وكاااذلك 

  4ملو ه  مل ديد  ل     ملت    .
  ملدمناو  أ  اقاام مل  اام ملت اا    ياااقص  اا  اد   مإذ ، إال أا  ق   مل  يح ام    ما لول 

ملق اا ت أ  يقاا   إسااق ق آ اا م يااذه  لي اائ لهاام  ق للاا  ،اي تاا  ل يااث لاام تحااد تك اار ل وم هاا  ديااواهم
 ئ   ج. 123   مل  د   5واد ا   لر ذلك مل ق    5،ملديو  سل  إ ح   مل    

و اا  إلتزم اا   مل اادي  ملاا مي  أي اا  ل اا ت   اا نزم لأل ااومم مل  يوااا   ي زياا ،  اادم إتإللهاا  أو  
لماا ت تحقياام  قااوئ     ول  إتإلله  أو إ تإلسه  أو ي سدي  أو ي اا وم إلساا دي  لااأ  ق يقاا  ك ااا 

 
 .112 و  ملت     وملل   ، مل   ع ملس لئ، ص  ق ا ك  م ق ، ملاظ ي  ملح    ل ق ا - 1
مل  كي  ملت   ي  ومل ا  ي ، ملش ك   ملت   ي ، ملقلح  مألولا،  اشو م  مل  لر  –ملق اوار ل ت      ملتاظمي ار دويدم ، ملق او  ملت    ،  - 2

 . 277 ، ص2008مل قواي ، للا  ، 
  سإل   مل ي  وا  ده ولي  ل  أ  يأتر   إل ياقص    اي   ملشرت مل  يو ...." ئ م ج" ي    مل مي 953 يث ا   لر ذلك مل  د   - 3

ئ م ج  يث   ت ليه " إذم تسل  مل مي  ل قن  لر يإلك ملحق   مل  يو  أو ت    ك   ل دمن  مل  ته  مل ي   لي  أ  يق    899وكذلك مل  د  
 تأ يا  ك لي  أو أ  يستولر  ق  لو م".

 ئ   ج. 1/ 123 م ع مل  د    - 4
 . 278، 277صص ي ار دويدم ، ملق او  ملت    ، ملتاظيم ملق اوار ل ت     مل  كي  ملت   ي  ومل ا  ي ، ملش ك   ملت   ي ، مل   ع ملس لئ،  - 5
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واااد ا اا  لاار ذلااك مل اا د   2ااا او   قولاا   376وذلك ت   ملحقاا   مل زمناار قلقاا  ل  اا د   1ملدمن ،
 ا او  ت      زمن  . 167

 لآثار الرهن بالنسبة للدائن المرتهن-2
يت تاا    ااا  ياا  مل  اام ملت اا    ل اادمن  مل اا ته   اائ إسااتي  ت  قاا  ل ألولوياا    ااا ساا ن   

ملدمناي  ملح ديي  وملدمناي  مل  تهاي  ملت ليي  ل  لر مل  تل ، ويكو  ل دمن  مل  ته   ئ تتلااع مل  اام 
إال أ  ملاادمن  مل اا ته   ،ملت     لر أ  يد ك   ويكو  مل ي     ا  لكم ملدي  واي  ا لم لإلاقس م

لااذلك  ،قد ماي   اد يتح ت ااق ص اي   مل     ملذ    م   ي  إذم ا م  ؤ   ملحق   ل سخ  
 3 ا   مل ش ن سليإل لت  د  لسخ ماي   .

 ي رل وساح ت كم يذه مل قوئ وماللتزم        إلم    
 حق األولوية:-أ

يق ااد ل اائ مألولوياا  أ  يكااو  ل اادمن  مل اا ته  مألل اا ي  لاار إسااتي  ت  قاا   اا  ه اا  مل  اام 
وكااذم  4وا  ملتاا ليي  لاا  لاار ملقياادملت اا    لاار   لاا  ليحاا   اا  لاا ار ملاادمناي  أ اا    مل قااوئ مل  اا 

ئ  125/1ويتم ليع مل  م ملت     ولئ ما  متم  مل ا وص   يه  لر مل  د   ،ملدمناي  ملح ديي 
  ج  يث ا  ل "ي وز لكم دمن  يل ش  إ  مت   ااز تا يااذ  ول  اادي  مل حاا ت لهااذم ما اا مت أ  

  ااام ملت ااا    مل   اااوز   يااا   اااع يق ااا   ااا  مل  ك ااا  ملتااار يقاااع لااادمن ته  مل  ااام ملت ااا    لياااع مل
 ."مل حدم  وملل  نع ملت لح  ل 

اذم ه ل لدلع، الم  ويكو   5يو      ت  يخ ليع مل  م ملت    ، 30  ا أ  يتم تل يغ مل دي  ومد
يذم ملليع لأ      مل  ك   ملتر يقع لر دمن   إ ت   ه  مل  اام ملت اا    لااا ت   ااا ق اا  ملاادمن  

 6مل  ته .

 
 . 78  ل وك  قدم، مل   ع ملس لئ، ص - 1

 - أ    ام 66-156  ؤ ي 8 يوايو سا  1966 يت    ا او  ملحقول  ،   يد   س ي   دد 49،  ؤ    لر 11  وم  1966 مل حدم ومل ت م.2 
 .278 ي ار دويدم ، ملق او  ملت    ، ملتاظيم ملق اوار ل ت    ، مل   ع ملس لئ، ص - 3
ايوديم وتكو  ل دمناي  مل قيدي  لر يوم ئ   ج "ي    ت تي  ملدمناي  مل  تهاي  لي   لياهم   ا  س  ت تي  ت  يخ  122ل س  اص مل  د   - 4

 وم د  تل  وم د   تس وي ".
 ئ   ج. 1/  126مل  د   - 5
 ئ   ج. 2/ 126مل  د   - 6
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 التتبع:حق  -ب

وملااذ   اا   إللاا  ي كاا   ،إ   ئ ملتتلع   وم ل دمن  مل  ته    ا مل  م ملت     مل  يااو  
وملماا ت  اا   ،ل دمن  مل  ته  ق   و ع لو   تت     كاا   وتاا  يخ و ااام ايااد مال تياا ز مل هق اا  لاا 

ز  لااار ياااذم ما ااا مت إهلااا    ااائ مل سااات يد لااار تتلاااع ملشااارت مل  ياااو  ومساااتلح د ملق  اااد  ملح  ااا  مل يااا 
  1مل اقوم ساد مل  كي .

دو   تح قاا و  2ويت يز  ئ ملدمن  مل  ته    ا  ك   ئ إ تي ز ملل نع لحاادم ا ل يتاا  ل ت زناا  
لإل يت اا   أ   ا اا   اا  يااذه ملحا  اا   اا  ملاا ي  إال  ،ت ييز ل له   ما   لر ل حا    مل حاوي 

 3لحد   وم ملدمن  مل  ته    ا ديا  ل لك  م.

   مل دي  لاار أ ااد  ا  اا  مل  اام   ااا إ تلاا   أ  ملاا ي  ملوماااع   ااا مل  اام لك  اد يت  
ذم ك   مل  نز مل ديد ال ي كا  ما ت  ج لق  د  مل ي ز  لر  ،ملت     اي    اع    ملت    لي  ومد

 مل اقوم ساد مل  كي  كواه  ال تقلئ   ا مل  م ملت    .

إذم    تم ملت    لر  زت  اا  ملحا  اا  اي  أا  ي ك  تقليئ يذه ملق  د  وما ت  ج له   
اتق   لحإل إلا مل ت    إلي .   مل  دي  ومد

أ اا  ملحا  اا  مل حاوياا  لاار   لاا  ت اا   مل اادي  ملاا مي  ليهاا  ي كاا  ل اادمن  مل اا ته      ساا   
 4 ئ ملتتلع   يه  ويكو  مل ي  ا لدم لر  وم ه  مل ت    إلي .

   مل  يو  أ  يت  دى  إل ق  ملدمناي  مل  تهاي  لك  ي ك  لهذم مل  نز مل ديد ل   م ملت   
مل قيدي  ويذم لتل يغ   يع ملدمناي  مل قيدي  لر   م ماا    مل  ت    اهم لر ايوديم ت اا  ق ن اا  
سقوق مل ئ والم مل إل ق  أو  إلم هإلهي  يو      مااذم  ل لدلع مل ل غ ل     أا   ستحد لتسديد 

 5ك ل  ملديو 

 
 - ل ق سم لود من، مل   ع ملس لئ، ص  2261

 1ئ   ج /  130واد  ل      ذلك مل  د   - 2
 .313، 312، ص ص 2008، مال ومم ملت   ي ، دم  مل   ح  مل ديد ،    ،    د ملسيد مل قر، ملق او  ملت    ، مال   م ملت   ي ، ملت    - 3
 . 80  ل وك  قدم، مل   ع ملس لئ، ص - 4
 ئ   ج. 132ويذم    أكدت  مل  د   - 5
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ويحاا ت  لااع ملااه    ،اااع ملاادمن  مل اا ته   اا   اائ ليااع مل  اام لاار مل اازمد ملح ااارويااذم ال ي  
 اااع و اااو  تل ياااغ مل شااات    ،مل قااادم  ااا  مل شااات   ل قااادم  ملحشااا  لي ااالح ملاااه   مألس سااار مل دياااد

 كاام ملقاا او    ااا وي االح مل شاات      ساا  ل 1ومل اادي  ملاا مي  ملساا لئ لاار ظاا     ساا   شاا  يو اا 
 ل ش   أ   م مادم     ا أا  ي ك  ل  ق   تحيي   ت    آ   وي وز مل  م ملت    ، ول   ئ 

 2لكم دمن  تقديم  هم يذم ملق  .

 آثار العقد بالنسبة للغير:-3

ويق د ل لمي  كم ش ص لاا   إلااا  ل ل  اام ملت اا     هاام ملاادمناي  ملحاا ديي  و ااؤ   ملحقاا    
 ملذ  ل  مل  م ملت    .

 دييناألثار بالنسبة للدائنين العا-أ

إ  ملاا ي  مل ياا ز  ملااوم د   ااا مل  اام ملت اا    ومد  كاا   لياا    اا    ل اادمن  مل اا ته ، لكااا   
  ساات ق تهمهم لاار مل  ااوم   ااا ،  يااث تقاام  ظااوظسي اا  ال   اا م ل    اا  ملاادمناي  ملحاا ديي 

ل "ك اا  أ  اااد  ااا هم  ااإل  حقااوال  يااث  اا ت ليهاا  6لقاا    123لذلك ا ااد مل شاا ن و اا   ااإلم مل اا د  
 ي  مل ي ز  ي ك  أ  ي حم ملااديو  ملساا لق  وملتاار يكااو   و ااو ه  إسااتمإلم مل  اام ملت اا    ايد مل

ل لدمناي  ملح ديي   تا شح وم لأ  يذم مل ي  سيسل  لهم          يهم سوى تقديم  ".  ل  مأل م
  يااو لاار ملقوم ااد ملح  اا  وملتاار ال ي كاا  أ  الاام ماساات ق ا  ، ويااذم   اا ل  ل اا  ق اا  ساادمد ديااواهم

 4أو ات  ئ ملق لي  3يسقق ليه  مأل م إال لر مل  ال  مل ا وص   يه  ا اوا 

 اآلثار بالنسبة لمؤجر العقار:-ب

ويااو مل اادي   -يسااتقيع  ااؤ   ملحقاا   ق اا  لسااخ  قااد ماي اا   لاار   لاا  إ ااإلم مل سااتأ    
 ل التزم    ملا شن     ملحقد وأي ه  ملول ت ل أل   . -مل مي 

 
 ئ   ج. 133مل  د   - 1
 ئ   ج. 134مل  د   - 2
لق  لا وص ملق او ، إذم ماقص ل ح   إلا  د كلي     ئ م جل "يسقق  ئ مل دي  لر مأل م، إذم شه  إلإلس  و  211ويذم  س  مل  د   - 3

 أ قا ملدمن     تأ ي    ص...... إذم لم يقدم ل دمن     و د لر ملحقد لتقدي      تأ يا  ".       
 يق  ي  ملق او ".ئ م جل "ملحقد ش يح  مل تح ادي  لإل ي وز اق   وال تحدي   إال لبت  ئ ملق لي  أو لألسل   ملتر  106 س  اص مل  د   - 4
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مل اائ لاار ماي اا    اا   ا  اا  مل  اام ملت اا    ذم  مألي ياا  ملل لماا  لاار ت ديااد ول اا  كاا    
ويذم     1سو  يت    ملدمن  مل  ته     لقد يذم ملحا   مل ش وم ل ي  مل  م ملت    ، ،اي ت 

ئ   ج ي زم مل ؤ   لبلإلر ملدمناي  لاار مل  اام ملت اا     124 حم مل ش ن     إلم اص مل  د  
قهاام لاار مل  اا ظ   ااا  ا اا  لر ايد كاام وم ااد  اااهم  تااا ي كاااهم  اا  إسااتح  م  مل  ت   ومل حي  

 دلع لدم ماي   .ماي    ل

وال ي ااوز ل   ك اا  أ  ت ااد   ك اا  ل ل سااخ إال لحااد  اا و  شااه   اا  تاا  يخ إ قاا   ملاادمن   
تق   أ   إذم  . تا يتساا ل  ملقي م لأدمت مأل    إلا  ؤ   ملحق   لي تاع    ق   مل سخ ،مل  ته 

لااإل ي كاا  أ  يكااو  مل سااخ اه نياا   ،لسااخ  قااد ماي اا   لبت اا ئ مل ااؤ   ومل سااتأ   أو ل كاام ملقاا او 
و ات   ه  ه إال لحد شه     ت  يخ ملتل يغ  تا يت ك  كم دمن   قيااد  اا  إسااتح  م  قاا  لاار ق اا  

 2ليع مل  م ملت        ق يئ مل زمد ملح ار.

 لمرهونثانيا: التنفيذ على المحل التجاري ا

تو ح كي ياا   ،لقد  ص مل ش ن مل زمن   مل  م ملت     مل  يو  لا وص ا اواي       
ويااذم  اااد إاق اا ت أ اام ملاادي   يااث  اا   ،ملتا يااذ   ياا  وما اا متم  مل تلحاا   اا  الاام ملاادمن  مل اا ته 

ئ   ج يت ح أ  ملدمن  مل  ته  إذم أ مد مل  وم   ااا ديااا   اا  ق ياائ  126 إلم اص مل  د  
مل  اام ملت اا    لاار دمناا    يسااتمم  اا    ياا  إال  لااع ق اا  إلااا مل  ك اا  ملتاار ،مل  اام ملت اا    ليااع

وملتاار ست ااد  أ اا م ل ساا  ح ل اادمن  مل اا ته  لليااع مل  اام ملت اا    لاار مل اازمد ملح ااار  ،إ ت   ااه 
تاا  يخ ل ااغ إلااا مل اادي  ملاا مي  ومل اا نز لاار  ااد  ال تقاام  اا  هإلهااي  يو اا   اا  لشاا ق إاااذم      ولكاا 

 ملتل يغ.

ئ   ج وملتااار  ااا ت  125 ااا  مل ااا د   8، 7، 6، 5 قااا م  ملوي اااد  ملق  ااار  ك ااا  ولااائ  
ليهااا  تقاااوم مل  ك ااا   ااااد ماات ااا ت لتحياااي   ت ااا ل   ؤاتااا  ادم   مل  ااام ملت ااا   ، وت ااادد ملساااح  

 
 .280 ي ار دويدم ، ملق او  ملت    ، ملتاظيم ملق اوار ل ت    ، مل  كي  ملت   ي  ومل ا  ي ، ملش ك   ملت   ي ، مل   ع ملس لئ، ص - 1
  ئ   ج.  2/  124مل  د   -2
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هااد وتح ، قت اا ي لت االق ملشاا وق مألس سااي  ملتاار ي اا  إت اا م ملليااع و  ،ل  زميااد مالتتاا  ر مل قاا وح 
 1لب  مت ملليع إلا مل وظ  ملح و ر ملذ  ل ش  ت  ي  دلت  ملش وق

ذ كااا    ااا  مل ااا و   ملقيااا م لاااب  متم  ملاشااا  ماساااتها ني   لي ااا   ااالقه  لااار مل كااام أو  ،ومد
 2ل و   أ   ي د     مل  ك     ا ذيم ملح ي  .

ذم لم يك  ل دمن  مل  ته  ق ل  ملتا يذ دمناااي   اا تهاي  آ اا يي  يز   وااا  لاار  ل ااغ مل  اام   مومد
للب ك ااا  ق اا  مل  ااوم أو ااالت ديااا   ل شاا    اا  مل وظاا  ملح ااو ر ملقاا نم   ااا    ياا  ، ملت    

 3ل ست قيه .   ت ز ويذم لحد إاتق ن مل    ي  مل ،ملليع

ويكو   ك ه  اي  ا لاام ل  ح   اا   ، ك    د  شه ي  ل لث لر ملد وى    أوم   س  ول  
   ااا  ااد  ملشااه ي  أ وا هاام  اا  تأكيااد مل شاا ن  4،لياا  وا لاام ل تا يااذ لاا ل ام  اا    يااع قاا ئ ملقحاا 

 5ي   إتل ن ليه  اوم د ماستح  م مل و ود  لر ا او  ما  متم  مل داي . ، سأل  إستح  لي مليذه 

ر ا ااو  هإلهااي  يو اا   اا  تل يماا  إلااا يااذم مأل اا  مل اا د   اا  مل  ك اا  لاا  6ويااتم إسااتنا   
يااوم ي اا    ااا ملاادمن  مل اا ته  ق لاا  ملليااع أ   15والاام  اادو  مل كاام لاا لليع   7ملق   مل حااار،

ياذ  مل دي  مل مي  ول ار ملدمنايي  ل اقإلن   ا دلتاا  ملشاا وق ولياا   إ ت م اا تهم أو  إل ظاا تهم 
أياا م  10  ااا أ  يااتم ملليااع لحااد  8لاار ذلااك، و   أ م   ااو     ياا  ملليااع لاا ل زمد ملح ااار إذم  الااوم

  اااا مألاااام  ااا  ل ااائ ما إلاااا   مل ت ااا ا  مللي اااا   مل   ااا  ل لااادمن  مل ااا ته  ملقااا نم ل ل إل قااا  
 9..إلخ. مي     إسم و ها  و  م إا    .وكذلك لي ا   مل دي  مل
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ملشااحلر ملل ااد  ملتاار تم ت  ئ يذه ما إلا     ا ل   مل  ك   مل  ت اا  و قاا  مل   اا   
 1يو د ليه  مل  م ملت     وكذلك لر  كت  مل وظ  ملح و ر مل ك   ل لح  ي .

أياا م  اا  تاا  يخ ملليااع  10ك اا  ياشاا  ما ااإل  لاار ملاشاا   مل ساا ي  لإل إلااا   ملق اواياا  الاام  
ملاادمن    ل ل زمد ملح ار، كذلك ما إل  لر   يااد  وقاياا  أو    ياا    ت اا  ل ا إلااا   ملق اواياا  لاار

 2أو ملوالي  ملتر يو د ليه  مل  م ملت    ، ويهل  ملاش  لقيده لر      ملليع.

ذم كاا   يااا ك إ تاا مت   ااا إ اا متم  ملليااع لاار مل اازمد ملح ااار  لح ااا دو  مل  اا     لااع  ،ومد
م مل زمد ت   ق ن اا  سااقوق مل اائ وي  اا  أي م      سا 8ويذم الم  ،د وى لتو يح أو   مللقإل 

 3 ني  مل  ك   ل  ك   ملت لع ل دمن   ملتر ي    ليه  إستمإلم مل  م ملت    . ،لر يذم ملق  

ولحااد إ اا مت مل زميااد  و سااو مل اازمد   ااا شاا ص  حااي  ي اا    ااا يااذم مأل ياا  ملقياا م لك لاا   
ال يحااا د لياااع مل  ااام ملت ااا     ااا  ق يااائ إ ااا د  م ل ااازمد  ااا   أ ااا ى وياااذم لحاااد إاااادم  شااا وق مل ااازمد ومد

 .127مل  د  لر  4مل ق  ما  متم    مألق م  مل حيا  لر  ه    ش ي  يو   ولق

لااا ل  ئ  ،ل  زمياااد  مألولاااا ت ااا ه دمنااا  مللااا نع ومللااا نع ا سااا  يسااات  وي تااازم مل زمياااد ملاااذ  لااام  
دو  أ  يساات يد  ، ل زميااد ومله   مل   م    إ اا د  ملليااع ل ،مل   م لي  مله   ملذ  تم ل  ملليع ل 

ويك   مل مساار   ياا  مل اازمد مألوم ل  اا  ي   ،يذم مل زميد مألوم     ا لع مل زميد  مله اي  إ  و د 
  5.مل وظ  ملح و ر مل ك    اد مالات  توا ق   يذم مل زمد وملتر ت  م    ق   

 ثالثا: إنقضاء عقد رهن المحل التجاري

و اا   ،تلح  لحإلا  ملدمناي  مل و ود  س لق  لي  ملاادمن  ومل اادي مل ي  يو  ئ  يار تلحر اشأ  
اق اا ت يتلح  يذم مل ي  إال وسي   ل     أ م ملدي ، لهو ل اا  ذمم ملاادي   و ااود لاا ل ي   ،و ودم ومد

ذم إاق ا يذم ملدي  سياق ر ال    م مل ي  تلح  لذلك.   و ود ومد
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 1سل   إاق  ت مالتزمم.وق ئ إاق  ت مل ي  لر ملقوم د ملح    وير ا سه  أ 

 تسديد اي   ملدي . -1
 تا زم ملدمن  مل  ته . -2
 إت  د ملذ  . -3
 يإلك مل  م مل  يو  ك ي . -4

 الفرع الرابع: الرهون الحيازية الخاصة التابعة للمحل التجاري

لحت مل يااو  ملااوم د    ااا مل  اام ملت اا   ، وتحااود لاا لقد أو د مل ش ن مل زمن   اظ      اا   
مل  و اااي  إ ااا  لقليحااا   و اااو ه  أو ا اااتإل    اااد ي ، ألاااا   ااا د  يكاااو    اااد  ملااا ي  ياااذه 

 مل ي ز  يو مات  ئ مل   م لي  مل دي  مل مي  وملدمن  مل  ته .

وتت هاااااام يااااااذه ملاااااااظم مل   اااااا  لاااااارل ملاااااا ي  مل ياااااا ز    ااااااا مألدوم  ومل حاااااادم  مل   اااااا   
  ره اي  .ل لت هيزرأوال ، ومل ي  مل ي ز  ملق  نر ل   م ملت    

 أوال: رهن اآلالت والمعدات الخاصة بتجهيز المحل التجاري 

ملااوم د    ااا م ال  و حاادم  ملت هيااز  ، مل ش ن مل زمن   مل يو  ملت   ياا  مل ي زياا اظم لقد  
إلااا ا ياا  مل اا د   151ويااذم  اا   ااإلم اااص مل اا د      اا ، ولاائ أ كاا م مل     ل ل  م ملت اا   ،

    ملق او  ملت     مل زمن  . 168

ئ   ج مل حااادم  وم ال   ااا  ملااا ي  مل يااا ز  ملشااا  م ل   ااام  119ك ااا  إساااتلحد  مل ااا د   
ملت اا   ، ويااا  ي اااد  تو اايح لكاا   إساااتلح د يااذه مل حاادم  وم ال  وما ااا متم  ملإلز اا  اساااتك  م 

لتزم    ملدمن  ومل دي . ياه ، و   يا      ا      قوئ ومد

 إجراءات إنشاء وقيد الرهن الحيازي لآلالت والمعدات:-1

ئ   ج ل ت         مل  م ملت     مل  يو ، لااأ  يواااع ملاا ي   151لقد س    مل  د   
مل ي ز    ا مل حدم  وم ال  ل   دي  دو     اا  إلااا ايااد ملاا ي    ااا مل  اام ملت اا    ككاام اظاا م 
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ل ااوم يااا  مل شاا ن مل اائ  ،     مل  م ملت     لر لحاات مأل ياا   إلااا ت ديااد أدموتاا  و حدمتاا إلا 
 1ل  لك  لر تقييد  ي   ي ز    ا مل حدم  ومألدموم  ملتر يشت يه  لم ت ت هيز مل  م ملت    .

ئ   ج ا د أ  مل ش ن ساا ح لاا ي  يااذه مل حاادم  وم ال   152ول ل  ون إلا اص مل  د   
  اااادد، ويحتلاااا  ملاااا ي     ااااإل ل و اااا   قااااد ملليااااع إذم تاااام  ل سم س مي س ي  أو   لي  إ    يا  

 وي اا  أ  تاااذك  لااار ملحقاااد مأل اااومم مل كتسااال   اااع ،ل اا لح  ااا  اااادم مأل اااومم ملإلز ااا  لااادلحه  ل لااا نع
ل ياااث ي كااا  ت ييزيااا   ااا  مأل اااومم مأل ااا ى  ااا  ا ااا  ملااااون  ،و ااا  ملداااا  و ااا  كااام  اهااا    اااا

ومل   وك  ل  ؤسس ،  إلو    ا ذلك ي   لي   مل ك   ملذ  تو د ل  مأل ومم  و ون مل ي ، ولر 
أو إذم ك ااا   ،يذم مل دد ي   أ  يلي  ملحقد إذم ك ا  مأل ااومم  و ااود  لاار  كاا     ااا و اا  ه لاا 

 2ا ل   ل اقم إلا  ك   آ  .

يو اا   اا   30 ئ   ج   ا   و   إ  مت ملقيد لر أ اام 153يذم مل دد تؤكد مل  د  ولر  
ال  ااد لاا قإل، وي اا  أ  يلاا م  قااد ملاا ي  لاار  ه اا  أا اا ي   ، اا ي  مل ياا ز تاا  يخ ملحقااد مل اشاال ل ومد

 شه  وم د إلتدمت    ت  يخ تس يم  حدم  ملت هيز لا   مل ك   ملذ  ي   إاش ؤي  لي .

ئ   ج و ااع لو اا   هلتاا    ااا اقحاا   154مل ي  قلقاا  لاااص مل اا د   وي وز ل  ست يد    
أس سااي   اا  مأل ااومم مل  يااو  تت اا   لياا    كاا   وتاا  يخ و ااام ايااد ما تياا ز مل هق اا  لاا ، وال ي ااوز 

ال قلقاا     اا  ،ل  اادي  ملاا مي  ما تاا مت   ااا يااذم ملتاادلي  أ كاا م ملحقولاا   مل قاا    لاار مل اا د    ومد
ذم إاتقم  167 مل ي  مل ي ز  إلا    م آ      ق يئ مل  وم مات  ار سومت لحقد   ئئ   ج ومد

يو      ت  يخ ملحقااد وذلااك  30 س ر أو   لر لي   ملتأشي  ل    ا ي  ي ملقيد مأل  ر  إلم 
وي  ااظ يااذم  3لتساا يم أ اام ملاساا    اا   قااد مل  ااوم إلااا  ااأ و  ملساا م ملت اا    مل  ااتص إا ي ياا ،

ذم لاام ت اادد لاار أ  اا  ،4ساااوم  05ل ااد   مال تياا ز سااقق مل اائ لاار ملت سااك  ،ا ل اا  ل ت ديااد  اا تي  ومد
 ئ   ج. 155ل ا تي ز ويذم    أكدت  مل  د  
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 آثار الرهن الحيازي لألدوات والمعدات:-2

يا ك  د  آه   سومت ل لاساال  ل  اادي  ملاا مي  أو ل لاساال  ل اادمن  مل اا ته ، ل ل اادي  ملاا مي  إذم  
 اااومم مل    ااا  ل لاااديو   ااا  ق يااائ مللياااع ما تيااا   ، ي ااا  أ  يق ااا  أ مد لياااع كااام أو  ااازت  ااا  مأل

مل سااتح    ل   ك اا  ملتاار ت  اام    مل اا ته ، وماذ   اا  ا  اار مأل ااو مل وملقاا  مل ساالق   اا  ملاادمن
ال ،ل لد    مأل ي   ئ   ج ويااذم  اا   167تح ت مل دي  ل حقول   مل ا وص   يهاا  لاار مل اا د   ومد

 ق او .   ا   مل 157أكدت  مل  د  

أ اا  ملاادمن  مل اا ته  لهااو يت تااع ل اائ مألل اا ي  وملتتلااع ل  اا م مل  يااو  وي  اام   ااا لاا ار  
وكااذم إ تياا ز لاا نع مل  اام  1ملاادمنايي  ل اا  لاايهم مل اا ته  ملااذ  واااع ايااده   ااا مل  اام ملت اا    ككاام،

ت لاا ل ي  اااد أل ااغ يااؤال ،ملت     لشاا ق أ  يكااو  ملاادمن  مل اا ته  ملوماااع  يااا    ااا م ال  ومل حاادم 
ال سقق  ق  لر مألل  ي  وملتتلع. ، إلم شه ي     ت  يخ إل مم  قد مل ي  مل ي ز   2ومد

ئ   ج  اا  إ تياا ز ملاادمن  مل اا ته  ملااذ  ي   ساا    ااا مأل ااومم  159واااد إسااتها  مل اا د   
 لبستها ت   ي رل   ا كم مال تي زم  مال  ى مل هق   ل لت  يم

 إ تي ز مل زيا  -
 مل    ي  ملق  ني إ تي ز  -
 إ تي ز مل    ي  ملتر تا ئ ل    لظ    ا ملشرت -
 ما تي ز مل  اوح أل     مأل و  ل و   ملا وص مل     ملح م له . -

 ثانيا: الرهن الحيازي القضائي

 ياا  ا اا نر  اا  مل  اام ملت اا    ت هاام إ اا مت ت  ظاار ي  اار إلااا    ياا   إاشاا تإ     ياا   
ويذم مأل    س وح لاا  ولاائ ااا او   3ملدمن    ا و   ماستح  م  د    ق  إ س    ديا  ملت   ،

 مل اقااوال  إذم كاا    اا  إل لساااد  اا ما  متم  مل داي ،  يث ي ك  ل دمن  ق     ااز ت  ظاار   ااا 
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إذا  لقيااد  ياا   ياا ز    ااا مل  اام ملت اا    ل  اادي ، ويااذم  اا   ااإلم و   تم ي كا  ق   إست دم  
يو اا   15تقديم   ي   ل ني  مل  ك    ااع إلتزم اا  لتقااديم ق اا  تهلياا  مل  ااز لاار أ اام ال يت اا وز 

ال أ تل   ما  متم  ل ق  . ،مل  ك    ني     دو  أ     1ومد

ملق اا نر أ  يقااوم لقيااد  وي     ااا مل   اا  ،ي   و   ملحا    مل  دي  وتقدي  اي ته  
أياا م  اا  تاا  يخ ت  ياا  مل   اا ، وملماا ت  اا  ملقيااد  8مل  ز لاار ملساا م ملت اا    وذلااك لاار  ه اا  

ملت  ظاار مل ؤااا  يااو    ياا   اا    ملاادمن  ألااا  يااؤد  إلااا  اااع مل اادي   اا  ملت اا   لاار مأل ااومم 
 اام لاار  ل كاام مل مل   ااوز ، وملقيااد ملاهاا نر يااتم لاار  ه اا  شااه ي   اا  ملتاا  يخ ملااذ  إكتساا  لياا  م

 2  ملشرت مل ق ر لي .ي و ون   مل

وأ يااا م يتلاااي    ااا  سااالئ أ  إسااات دمم ملااا ي  ملت ااا    ك ااا    ال ي ت تااا  كهيااا م  ااا  ملااا ي   
مل  ص ل ل حاا  إل  مل ديااا ، لهااو يقاادم ا اا  مل د اا  ل اادمن   يااث ي ا اا  هقاا  أكلاا  لاار  ديااا ، أل  

  ملاادمناي  ليشاات ق  يااا  ل اا ل   يساا ح لاا  لااأ  ملت    ي شااا دمن اا  إلااإل   ديااا  و زم  اا  اياا ه  اا 
 يستولر  ق     ه   ملشرت مل  يو  الم ملدمناي  م   ي .

لاا ل هم أ  يكااو   ،تاا   ي   لك  يذم ال يحار أ  يشت ق لر ملق لي  ملدمن  ومل اادي  أ  يكوااا  
ملت     لاار   ما تإل  لي  مل ي  مل دار و  كت   ي   تا يكو  مل ي  ت    . وي ملدي  مل   و 

س ي   ا  د    ي  ماهل     ا مل ي  ملت     ويذم لر مل ومد ملت   ي ، ك   أ  لحاات مل حاا  إل  
ل ااهإل إذم كاا   ملاا ي  وم د   ااا ساا ت   أو   اام ت اا    أو  ،تحتلاا  ت   ياا  لاااص ملقاا او   اا م  

 اا     اا دمم لك  يلقا ا   ملتس ؤم  ااوم  اادى  اادوى يااذم ملاا ي  ك ،سادم  ت   ي  ل ل ي  ت   ي 
لهاااو يتحااا ت لاااا   مل  ااا ق  وملحياااو  كأسااالقي   قاااوئ  ،أاااا  ال ي ت ااا  كهيااا م  ااا  ملااا ي  مل ااادار

 ما تي ز ملح    و قوئ ما تي ز مل     لر ملقيد.

ك ااا  أ  ياااذم ملااا ي  ملت ااا    إذم كااا   يااا د   اااا ملحقااا   لباااا  يقت ااار ملحدياااد  ااا  ما ااا متم   
ملشاااك ي  ك لقياااد وملت دياااد، ك ااا  أ  ملااا ي  مل يااا ز  ل شااارت مل  ياااو  ي قااار   اااا  ااا تئ ملااادمن   اااد  
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إلتزم اا   تتح اائ ل ل  اا ظ   ااا مل اا م مل  يااو  ويااذه لاار  ااد ذمتهاا   سااؤولي ، لي اا    ياا  مل   لظاا  
ل كوك  هإل وملسادم  ومألسهم ماساا ي ، ك اا  أ   ياا ز  يااذه مألشااي ت اااد تك اا  ملاادمن  ا قاا     ا م

 ل ي      أ م مل   لظ    يه      اد ي تم   ا مل دي  وملدمن  ق   ليع يذم ملشرت مل  يو .

يااو تلساايق يااذه ما اا متم   اا   ،إ اا متم  ليااع ملاا ي  ملت اا    لاار مل اازمد ملح ااار زلك     ي ي
ذم كاا   اقاام مل ياا ز  لاار  ياا  مل اقااوم يااو ملشاا ق  ااإلم  ا ااوص    اا  لاار ملقاا او  ملت اا   ، ومد

إال أ  يذه ملق  د  تم إستلح دي  لي اا   مألس سر ل    يذم مل ي  ألاه  وسي   ا إلم ملمي  ل ل ي .
ذم وياا  ،ي ص مل اقوال  ذم  ملقي اا  ملكلياا   ك لساا   ومل  مكاا  ملاه ياا  وملقاا ن م  ومل  ااإل  ملت   ياا 

أوله اا  أ  يااذه مل اقااوال  ي ااح  إ   نهاا   اا  قاا   مل اادي  وه ايهاا  أاهاا   ل م ااع لسااللي  أس ساايي 
ي  م مل اادي  تحتل     أدوم  ماات ج وملتاار ال ي كاا  أل اا  له  ماسااتما ت  اهاا  وملاا ي  مل ياا ز  ساا 

 أل  تقدي ه  ك     ك    اا  أ اام مل  ااوم   ااا ااا ت لتقااوي  اشاا ق ت      وم    إستمإلله ،
ماات اا دي   اا   إللهاا  ويااذم ياقلاائ ت   اا    ااا ملاا ي  مل ياا ز  ملااوم د   ااا مل  اام ملت اا     يااث 
يقدم ل ت     د   كلي      أ م مل  وم   ا ااا ت لتقااوي  اشاا ق  ملت اا    دو     اا  ل ت  اار 

     ي ز       ملت    .

 يااو   اا  ملاا مي  إلااا لاا ل ي  مل ياا ز  ملحاا د  أو ملتق يااد  يتق اا  إاتقاا م  ياا ز  مل اقااوم مل  
ملاادمن  مل اا ته  أو إلااا شاا ص آ اا  يحيااا  مل تح ااادم ، ويااذه  شااك   كلياا   تح ااام     ساا  ملتاا    

ستمإلل  ل     ملت     سته   ه ومد لذلك    مل ااح    ياا  أ  يقلاام ملت اا د  اا   ،لاش ق ت  ملت   ي  ومد
ملاادمن  مل اا ته  يااذم مأل ياا  ملااذ  مل ي ز ، ك   أ  إاتق م مل ي ز  لي   سؤولي  كلياا   تقااع   ااا  اا تئ 

 اد ال يت  م   ت مل   لظ    يه .

ذم ك   مل ي  مل ي ز  لر ملقوم د ملح    يتق   إاتق م مل ي ز  لهذم أ   لاار ا ياا  مألي ياا   ،ومد
  .ولي  ل ندت   الااا  اه  استق م  مانت   

   يااا  ملميااا  ويااام ملااادمناو  مأل ااا و  ل ااا مي  ومل شااات و  ما ت ااا ليو  ل شااارت  لمألولاااا يااار
  .مل  يو  لب إل هم لت  يص ملشرت مل  يو  ل      ئ ملدمن  مل  ته 
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   ياا  ملاادمن  مل اا ته   اا   قاا  ت اا   مل اادي  ملاا مي  لاار ملشاارت مل  يااو   لومله اياا  ياار
لاار مل اقااوم ساااد مل  كياا  وياار تكساال    كياا   لش ص  س  ملاي  يكو  لاا  ما ت اا ج لق  ااد  مل ياا ز 

 مل اقوم           ئ مل ي .

 ،  اااا    مل اااادي  ملاااا مي  لاااار إساااات  م  اشاااا ق  ملت اااا    ،ول تولياااائ لااااي  مل  اااا لح ملهإلهاااا 
و  اا    ملمياا  ملااذ  اااد يت اا   لاا   ،و      ملدمن  مل  ته  لر مل   لظ    ا ملشاارت مل  يااو 

  ياار وسااي   لشااه  ملاا ي  لاايح م لاا  كاام ذ    اا   ، ويااا  تااد     دم اقم مل ي ز  أل  يااذه مأل ياا  
إ مد  مل ش ن لبشت مق ملقيد   ا كم  اقوم   يو   ي زياا  دو  اقاام ل  ياا ز  و ح   تاا   ح   اا  ملحقاا   

  ع أا   اقوم  حاو .

ك اا  أ  مل   لظاا    ااا ملقي اا  مل قيقياا  ل   اام ياار  اا   اائ ملاادمن  مل اا ته  واظاا م لقليحاا  
ل هإل سوت ماستمإلم ل   م  اا  قاا   مل اادي   ،    لب  اي ت  ا ل   ل اق    أو ملزي د مل  م ملت 

 اائ مألولوياا  و اائ ملتتلااع و قاا  لذلك  وم ل   ،اد ياقص    اي ت  ولذلك ياقص         ملدمن 
 ح   اا  كاام ت اا   ياااقص  اا  اي اا  مل  اام ملت اا   ،  هاام ليااع إ اادى  ا  اا ه أو لسااخ  قااد لاار 

 ماي   .

، إذ أااا   اا  مل ااح  م   م ل ي  كم مل اقوال  ت  ح   إل ل  ي  دو  اقاام ل  ياا ز و  ا ك
اظ م لكه ته  وت  ه هاا  وساا    إاتق لهاا   اا  يااد إلااا يااد أ اا ى، ول لتاا لر  ،  يع مل اقوال تاظيم شه  ل

يقت   يذم ملاون    مل ي    ا مل اقوال  ذم  ملقي   ملح لي ، ويذم يو شأ  مل  م ملت     و ي  
 ملس   وملق ن م .
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 أصبحت المرونة والسرعة من العوامل األساسية التي تساعد في تطور المعامالت اإلقتصادية 
والمصرررررفية والماررررروعات الماررررتراة في عصرررررنا الحاليذ وتاداد أيمية يمين العنصرررررين في م ال 
اإلئتمان بصرور  عامةذ وفي م ال المرمانات بصرورا ةاصرة حيد ياداد الطن  من قبل المتعامنين 
اإلقتصرادين عن  يم  المرمانات والتي تسرتل تسريير المعامالت من ةالل بعد الواة والطمةنينة في 

 وستم.نف
إن األيمية البالغة لنتةمينات والمرررررررررررمانات في العصرررررررررررر الحامرررررررررررر ت تر من ةالل اإلقبال  

المتاايد عنيتاذ باإلمرررافة إل  إسرررتحداد صرررور  ديدا لنمرررمان بسرررب  ع ا التةمينات التانيدية عن 
ت موا تة التطورات اإلقتصررررررادية الحاصررررررنةذ وريبة األفراد في البحد عن بدائل  ديدا لتم  التةمينا 

التانيدية التي تتصرررررب بالبطت في تاوينتا بسرررررب  اإل راتات التي فيتا الاوير من التعايد باإلمرررررافة 
إل  إرتفاع تانفتتا لملك  ترت وسائل ممان أةرى تةتنب في قوتتا ومدايا بحس  حا ة الدائنين 

 وقدرا المدينين ونوعية النااط اإلقتصادي.
ين من التةمينات سرررررررروات التةمينات الاررررررررةصررررررررية أو وقد مسررررررررت يم  البدائل ال ديدا اال النوع 

 رط اإلحتفا  بالمنايةالتةمينات العينيةذ ومن أمونتتا ن د نال المناية عن  سررررررررررربيل المرررررررررررمانذ اررررررررررر 
التةمينذ إلاام المدين بعمل أو باإلمتناع عن عملذ حق الدائن في اإلطالع عن  ممة ونااط مدينهذ 

أو ما يسررررم  بةطا  المررررمان واملك ةطا  النوايا أو اإلي ار التموينيذ المررررمان بم رد الطن ذ  
مرا يعرب بةطرابرات الوارة والطمرةنينرة. وييريرا من الترةمينرات األةرى التي سررررررررررررررايمرت إرادا األفراد في 
ةناتا لتسررررتيل معامالتتمذ ون را لصررررعوبة حصررررريا في م منتا ناتفي بتسررررنيط المرررروت عن  أيمتا 

ات الارررةصرررية المسرررتحدوة  فصرررل أول  وم نتناول واألاور اررريوعاذ من ةالل دراسرررة بعا المرررمان
بعا التةمينات العينية المسررررتحدوة من ةالل تومرررريإ م اات إسررررتعمال المناية امررررمان  فصررررل 

 واني .
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كثيرر ماتدعررالحامة دلررإادةرر ادطايررداامةتأررنالأرر امةعوتيارردهااترر ماةرراح لداح لتيع رردا رر االرر امةث ررإا 
بينامةتععدتأين،احةعلا ل الذهامةعوتيادهاالاامةعوتيادهامةشخصيإاحمةع اعاتررحفا رر امةررات امةع أيايررإا

ع عحي رردالررذهامألامأابررا امةعفكيرر ا رر امةب رر الأ امةكفدةإابدةا لإامألحة ،اةكناحبسبنامةتخدت امةع ا
لررنابررام،أ د،ا يرر ايعحارر الرراحملدالأرر اتررالايسرر احت ،تررإامةكفيررلامةررذفاارراايععرر  الررحام خرر ا
ةإللسد ،اةذةكا  اات  هاضتدادهاشخصيإا خ لاتسع اثإا لت داختدنامةضتدنا)تب  ا حل(ا

دةرر اخترردنامةاحميرردامةررذفاع سررأ الذهامألامأامةع اعسعخا اخدصإا  امةتعرردت هامةتصرر  يإابدةضررد إا
اش كإا  اةال امةث إا  ا  عاة داةالامةغي .)تب  اثدا (.

 

 

ا
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 .الضمانخطاب  المبحث األول:
ا شكدلامال،عتدنامةتا امةع  امةتص   اعععب اختدبدهامةضتدناتنا ل  ااص   امةع امبعك لد

الاياأاا ا احمع ات  ه اعصد ب د امةع  امةتخدت  احعطميا امةعلد يإ امةتبدااله ا ل  اعطميا احتع  ي 
ععتدش اتعات عضيدهامةعلد أامةاحةيإاح ع امةامخأيإ.احبتدا ناختدبدهامةضتدناع ح الأ ااةأضتدنا

ماللعبد امةشخص اكدةكفدةإ،اكدناتنامةض ح فاعحسيتاكفيلاذحات ءأاتدةيإايثقا ي اك ات   اا
يتكنا نايأعنالذمامةاح ،النات يقاايدت داااعتأيإامةعلد يإ،اةذةكاةيسالادكا  ضلاتنامةباحكمة

 اابضتدنالت ، داةالامةغي .
ناكداهامةغديإاتا داادخأقاحع اي امة،عتدناةعت ، اتلدلكا  احاعععاااصح اعاخلامةباحاا ،احم 

ابونا امةذفاياشاه امةعتيلاتنامة صحلالأ امة،عتدن احل اعتكين امةح دءاايتك ااحم اأ، امةباكاتن ا 
ا.   بدةعطمتدع اةالامةغي ،احمة صحلالأ ا للا حاث إاتناام،اي ابحمستإامةباك

ا حاةشخصاا   امةباكاةعتيأ  ا ي  امألحلاي ا  حعا س اصح امة،عتدنامةتص   ادة ااستيناكبي ين:
امةعتيلا  ا ايسعخات د ا خ ل، اح دء ا امأ ا ح اا ايد امةعتيلاتبأغد اتدااآخ اي ااه احلح ابايحا  مةح دء

يست ابدالاع م ،ا تدامةثدا ا يكعف ا ي امةباكابضتدنامةعتيلاةالامةغي ،احلحاتدايست ابدة،عتدناا
ا   .امةتص   ابت يقامةعحايع

ادة اع اي اعوتيناا افااا امة دلإادة اختدنامةضتدنالااتدايلاامةعتيلاافس اتضت م حعاشو
مألخي ابدةععداااتع ،ادذايألوا يا،ذامةعتيلامةتعا اادة اتناي غنا  امةععدتلاتع اةك اي بلالذما

امةشخصامةذفاياحفامةععدتلاتع ،اا اةصدةح ادصام اختدناضتدن احيتأناتا  ادة اباك  بدألت 
امةعتيلا  ا احاامةتبأغامةتعينا  امةختدن،احخ لاا حيعع اا ي امةباكابصفإاا د،يإابضتدنالذم

احناااياابتل اا نايتأنالذمامألخي اذةك امةتسعفتاأاتعياإ،احذةكالنات يقامة يد ابا عامةتبأغادة
ادتكدايإامةعتسكابويإاا حعاتسعتاأاتنال اإا خ ل.

حبذةكايعحةاالناختدنامةضتدناث  ال ادها سدسيإاحتسع أإالنابعض دامةبع ال اإا 
ا حات دحةإا اعكحنابيعد امألسدساحمةع ااا ال ا امةع اياتت د امةعتيلاااتث ،امةعتيلابدةتسعفيا حل اإ
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الناختدناا اتبدش أ ابدةباكاحمةع اعاشو امةتسعفيا احل اإ ابدةضتدن، اماللعتدا ال ا بدةباكاحياتت د
امةضتدن.ا
ختدنامةضتدناتصدةحاكلا ت م  ،ا دةباكايع دض التحةإالناايدت اباح امةضدتناايخا ااحا

ابشكلاتبدش ،احمةعتيلايسعفيااألناختدنامةضتدنايال اث ع اةالاا ةعتيأ ااحنا ناي  ض اا حام
ةغي ااحنا نايضت ادة اع اي اعوتيناا اف.اكتدايسعفيااتا امةتسعفيااألنادةعطم امةباكابدةح دءاة اام

ا.ادةيإاةأباكتاي احذةكابدةات اةت ءأامةذتإامةيعاابتثدبإاعوتيناا افابيناي
حةختدنامةضتدنا لتيإاكبي أا  امة يدأامةعتأيإ،ا  حايسعخا ا  اصح االا ص اة داب ي ااا

اتنامةعوتينامةا اف،احضتداإا  ا دةإامةتطميامهاحمةتاداصده،احضتداإاةأعوتيناايشكلاضتداإاباال
النا فااحعاتنا احمعامةت ن،احضتداإا  امةلتد ك،احضتداإا  ا دالهامةش مءابولل.

اختدبدهامةضتدنابدةاسبإاةألت م اتنال إ،احمالخع  دهاا امةع اعتعدطاب د امةعتأيإ حةعلامأللتيإ
ااحماللعتداامةتسعاافاتنال إاثدايإاحبينابع امألاتتإامةتشدب إاكدةكفدةإ،امةلحل يإامة د،تإابيا دا

حغيدنااصحصااداحايإاعات الذهامةع ايإالأ اتسعحلامةعش يعدهامةحتايإاتنال إاثدةثإ،ال امةع اا
ا اساإ اتاذ امةععداايإ ابدةضتداده اعععأق ااحملا اةحضع امةاحةيإ امةعلد أ ابغ  إ بإس ااا1978ا عه

،اث ا ضد هااش أالاياأابشونامألصحلاحمألل م اا325مةتح اأاةكفدالهامةع ا"ااش أا ا ااصحل"مأل
ا الد  امةتسعاايإ اة لعتدامه اا1983مةتح اأ ا ا  ا400اش أ اكذةكححضع، امةتح اأااه مة حملا

حمةع ااا1993ساإاا500،اث ااش أا ا ا458اش أا ا اا1992 إابدةضتدادهاةالامةتأناساإامةتععأ
 لتيإاختدنااا عهكتداا.1صإابختدنامةضتدناع هامس املعتدامهامةضتدناعضتاها  كدتداخد

اتععأقااامةضتدن امعفدايإ اتش حع ادلاما ادة  امةاحة  امةعلد ف اةأ داحن امةتع اأ امألت  ابألاإ  يضد
ا  ا امةتع اأ اةألت  امةعدتإ امةلتعيإ احمةذفاعباع  امةتسدااأ احختدبدهاماللعتدا بدةضتدادهامةتسع أإ

ا.ا1995تدفاا26حااا2بيناااح ع دامةتاع اأاتدا
ااااااا ا تد امةلطم، ف اذةكاا مةتش ع اتن ابدة غ  اح امةضتدن، اةختدن اخدصد ااداحايد ادتد م ايضع أ 

امةتص   اا امةع   اي كت  ا ي  امةت أيإ، امةباحك اتخعأ  ا   ابكث أ امةعتأيإ امةاد يإ اتن يسععتل

 
ا .ا451،اص،ا2007مالح مقامةعلد يإاحلتأيدهامةباحك،امةتبعإامألحة ،اام امةث د إ،امال ان،الطيطامةعكيأ ،اش حامة داحنامةعلد ف،امةلطءامةثدا :اا-1
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د ماأامألت م ا  اااحمةع اينامةذفاحضعع اغ  إامةعلد أامةاحةيإ،احلذمامةحضعايفسحامةتلدلاةلتدل
ابدةضد إاةذةكامةغتح امةذفايكعا اا احمةتبدائامة داحايإامةعدتإ، دتد امةع  امةلد فامةعتلاب ،
  كد اختدنامةضتدنامةتص   ،احلا اااإامةتصتأ دهامةتسععتأإا  الذمامةتلدل،اخدصإاح ااداا

امةكفدةإامةتص  يإا كث اتناختدنامةضتدناحلذم اةعبد أ ا  امةحماعاع ايام امةعتييطاااالا  ملعاةعا 
ابيا تدا غ امخع   تد.

دناتحضحعاختدنامةضتدنايت حالاأادشكدالهايصعنالأيادا ص لد،احلذماات ماة امثإااا
امةلطم، فامةذفاع كاعاتيت اا امةعش يع اخدصإ ا  اع ايادع د، امةعش يعدهامةع اعادحةع  مةتحضحعاحاأإ

،اةذةكاتنامةض ح فامةعع  الأ الذهاا مةلطم،ةأع  امةص   ،احبع امألاتتإامةصدا أالناباكا
ااا)اتتأناثدا (.  كد اختدنامةضتدنث امةع ايإامة ايثإابحل الد ا)اتتأنا حل(ا

ابوجه عامخطاب الضمان  :األول طلبالم
امةع ادها امةع ااعلهالناعتح  دناختدنامةضتدنامةتص   ااحعاتنامةضتدادهامةباكيإ

ا ا ات م امةاحةيإ، ا حاامالاعصدايإ احمألشخدصامةعدتإ امةتش حلدهامألح بيإ ابين امةعلد أ ا  كإ ةعحسع
اتعتأبدهاا اةع  يق امةفعدةإ امةسبل ا  ضل ادة  امةعحصل اسبيل اح   امألخ ل اةأاحل امةعدبعإ مةخدصإ
اعاخأهاا امةش كدهامألح بيإ اتع ال ادع د ايسحا ا ن ايععين امةذف احمألتدن مألت م ابخصحصامةث إ

امةتلدل،اخدصإا نام ةع حاامةاحةيإاعسعغ قاتاأاطتايإاتحيأإاةعافيذلد،اح ت م  داالاامةباحكا  الذم
ععح  اةاي  ا  امةغدةنا يإاتعأحتدها كياأالنابعض  امةبع ،اتتدايلعأ  اتعخح يناتنامةحاحعاا

امةعاةيس ا ح امةغش اة داله امةتسع أإااا.اكض يإ امةضتداده ات  ه امةعتأيإ امة دلإ ااعيلإ حلكذم
مةذفا صبحامبعامءاتناا ديإامةسبعيادهااانا حاتدايست اختدنامةضتدنامةحملبإامةا عالااامةتأ

اتث ااإا  امةتعدت هامةعلد يإامةاحةيإمةضتداإامةباكيإامألسدسيا اا1بدةاسبإاةأكثي اتنامةاحلاكف اسد
حألناعتح امةخاتدهامةتص  يإا  اتلدلامة،عتدناالايكدااي  الااا ا،اكدناتنامةتبيع ا ناا

 ، ايإاعح  اةألت م امةث إامة طتإةضتدنا  امةتعدت هامةعلد يإامةامخأيإاكعياعش امةعتلابختدنام
ا2ةيسا  تالأ اتسعحلامألشخدصامةتعاحيإا  ت،ابلا ع ابدةاسبإاةألشخدصامةتبيعيإا

 
1 - Marie- Noëlle Jobard- Bachellier, Manuella Bourassin, Vicent Brémond, Droit des sûretés, Editions Dalloz, 

paris, 2007, p 231. 
2 - Ibid. p 231. 
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امفهوم خطاب الضمان ااألول: فرعال
سحمءامةععد ي اااة اتخعأ امةعع يفدهامةتحضحلإاااسأتامةضحءالأ اتف ح اختدنامةضتدنااةع ايا

ااا د.مةف  يإا حامةعش يعيإاتعامسعابدتاش حتاحخصد،صاح احمعاختدنامةضتدناتناخ ة
 خطاب الضمان تعريف: أوال
لادكالاأاععد ي اةختدنامةضتدنا ي االاابع امةععد ي امةعش يعيإادضد إادة ابع ااااااا

اماللع دامهامةف  يإا  الذمامةصاا.اا
 التعريف التشريعيا-1
لأ اخ  امةعش يعدهامةت د اإاة ايعضتنامة داحنامةعلد فامةلطم، فااحملااع ك اختدنامةضتدنااا

مةتص   احلذمالأ امة غ اتناكث أامةعتلاب ا  اتخعأ امةباحكامةعلد يإامةلطم، يإ،ا ي ايعااتناا
اتد ا ح ابدةعحايع امة  ح  اضتن احعصاف  اعتد س د امةع  امةباكيإ امألاشتإ امةةعطمتدهااا ل  يست 

لأ اتدااا1مةتععأقابدةا ااحمة   اا11-03تنامألت ا ا اا01/ا اا68بدةعحايع.ا ي اعاصامةتداأا
يضعابتحلب اشخصاتدا حااايأ :ا"ايشكلالتأيإاا  ا  اتف ح الذمامألت اكلالتلاة دءال  ا

ادةعطمتداا امةشخصام خ  اةصدةح ابتحلب  ايوخذ ا ح اع هاعص  اشخصاآخ ، ا تحمل ابحضع يعا
اةعحايعاكدةضتدنامة عيدت ا حامةكفدةإا حامةضتدن".بد

دنامةتش عامةلطم، فاتناخ لالذهامةتداأاذك الأ اسبيلامةتثدلامةضتدنامة عيدت احمةكفدةإاا
امألخي ايتثلا  ااcrédit par signatureحمةضتدناحل اعاا جاضتنامة   ابدةعحايعا) (،احلذم

اخ ابيا د اتن احتععااأ اتخعأفإ ا اتدتد امألت  امة   ااحماع ايعتثل احلتحتد امةتص    امةضتدن تدن
بدةعحايعا  امةضتدنامةذفاي ات امةباكاةطبحا اةعتكيا اتنامة صحلالأ امة،عتدناحمةث إامة طتيناا

ا احةكا ايتاحاتناخ لاعحايع اث إا  تاة ذم حيكحنااا2ةالال إا خ ل،ا فا نامةباكاالاي ا اا حام
امةح دءابدةعطمتدع .ااتضت مادة ادلتدءامةا حاادذماللطامةطبحنالنا

 
بدة داحنا ا اامةتعالاحمةتعت ا2003 حهاا27إا  ايععأقابدة   احمةا ا،اج. امةتؤ خا2003 حهاا26تؤ خا  اا11-03 ات امألت ا ا اا- 1

ا.ا2017 كعحب اا12تؤ خإا  اا57ج. الاااا2017 كعحب اا11تؤ خا  اا17-10
ا.252صاا2001مة  حايإ،ابي حه،اةبادناتصتف اكتدلات ،الأ امةبد حاف،امة داحنامةعلد ف،امةتبعإامألحة ،اتاشح مهامة أب اا-2
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حتعا نااداحنامةا ااحمة   ا شد ادة اختدنامةضتدنامةتص   اكعتأيإاتنالتأيدهامةباحكاا
امةباحكاا اعخضع امةعش يع  امةف مغ الذم اح تد  اي كت  ااداحايد ااتدتد ايضع اة  امةلطم، ف امةتش ع ةكن

ادة امألل م ا مةتص  يإاحكذةكابع اامةلطم، يإالتأيإادصام اختدنامةضتدنامةتص   احعافيذه
الناا امةصدا أ احمة   احتخعأ امألاتتإ اتثلااداحنامةا ا ا  امة حماينامةتص  يإ امةتعف اإ مأل كد 

اتلأسامةا ااحمة   .ا
 تدامةتش عامةف اس ا  اااصالأ اختدنامةضتدنامةتسع لا  ادتد امةععاي هامةع ا اخأهاا

 امةضدتنابدةات ادة امةةعطم امةتكععناتناا ي ال   ابوا اعع اايأعط ابتحلبا 1لأ امةع اينامةتاا ا
 .2ابلامةغي ،ابا عاتبأغاا افابتل اامةتأنا حاح  داةأشكأيدهامةتعفقالأي دا

 تعريف الفقهيلما -2
نالدءها  ا غأب داتعشدب إاتا د:اا اة ااععااهامةعع يفدهامةف  يإاةختدنامةضتدنامةتسع ل،احم 
عع ااكعدب ايعع اابت عضدهامةتص  ابكفدةإا  االت ، ا_اتدةنامةصام ا_ا  ا احااتبأغاا-

تعينامعلدهات  اثدة ابتادسبإامةعطم اتأ  الأ الدعقامةعتيلامةتكفحل،اضتداداةح دءالذمامةعتيلاا
ا حلاابد اتعياإ،الأ ا نايا عامةتص  امةتبأغامةتضتحنالاا اذةكامةت  اخ لاتاأ ةعطمت امعلده

ا.3تتدةبإاخ لاس يدناختدنامةضتدن،ااحنامةعفدهاةتداااايباي امةعتيلاتناتعد ضإ
اياشئادةعطمتداااح يضدا- اباكد، ابينام ت احضدتنايكحناغدةبد اتب   ختدنامةضتدنامةتسع لال ا

 .4ي ،ايا عاتبأغداا ايداةفد،اأامةغي امةتسعفياابتل ااع ايت اتأبدابذةكلأ الدعقالذمامألخ

 
ااتهاتش حلدايعضتناا la commission de Grimaldiا ي اع اعشكيلاةلاإاتؤةفإاتنامخعصدصيينا  امةتيامناستيهابألاإاغ يتدةافا-1

 _Voir, SIMLER Philippe, Avant-propos, les revues juris classeur: contrat )مةلطءامةخدصابدةعوتيادهااععاي هالدتإاتسه
concurrence_ consommation n°6 lexis nexis, France, Juin 2006 p 17) اا

2Article 2321 du code civil Français (Ord, 23 mars 2006) définie le la garanties autonome comme : "  -
l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser 
une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues" (Voir HOUTCIEFF Dimitri, les 
suretés personnelles. Les Revues Juris Classeur: conrats _ concurrence _ consommation, N° 06, lexis nexis, 

France, Juin 2006, p 20.) 106ا 
اا-3 امةعاا اا مسدهااداحايإ، اتلأإ: امةت مبت،اختدبدهامةضتدنا  امةتصد  امةس تيإ، امألتيناحةا امةحمافاا09ت تا اةأاش احمةعحطيع، امة بإ ام 

ا.40صاا2002مةلطم، ا
  RANOUIL Véronique et CHABAS François, Leçons de droit civil: suretés_ publicités foncières, Tome III -ا4
6éme, Montchrestien, Paris, France,1988, p 65. 
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صكحكاتص  يإاذمهاتدبعاخدصاعصا النامةباكابادءااابوا دمةضتدناادهختدبااع  اكذةكحعا-
الأ اتأنالتيأ احيعع اا ي دامةباكابا عاتبأغاتعيناتنامةا حاابتل اا نايتأنامةتسعفيااذةكاتناا

ا.1خ لامةتاأامةت ااأا  امةختدنااحناعحا الأ اش تاآخ اا،امةباك
احمات اداتنالذهامةعع يفدهاععشكلامةع كيبإامةععداايإاةختدنامةضتدنامةتسع لاتناث  ا ت م :ا

 Le donneur d'ordreم ت اا-
 Le bénéficiaireمةتسعفياااا-
 Le garantمةضدتناا-

اا2عاتبأغات اااةفد،اأامةتسعفياا ي ابادءالأ اتداتأنام ت ايأعط امةضدتنابا 
اا د، اتنامةباكابادءالأ اتأنامةعتيلامةذفايتأقااا- امةبع ام خ الأ ا ا اعع ا ال    كتد

لأي ام ت ابا عاتبأغاا افاتعينا حاادبلاةأععيينابتل اا نايتأنامةتسعفيااذةكاتنامةباكاخ لا
اا3تاأاتعياإاحاحناعحا الأ اش تاآخ ا

 عع  اختدنامةضتدنامةتسع لالأ ا ا ااا19924ةأضتدادهامةتسع أإاةساإاا تدامة حملاامةتح اأا-
يتثلاكلاضتدن،ا حا فاعع اابدةا عاتناابلاش كإاعوتين،ا حا فاشخصاتبيع ا حاتعاحفايال اا

امةضدتن.ا
ااخطاب الضمانب الخاصة شروطال: ثانياا

تناخ لامةععد ي امةتخعأفإاةختدنامةضتدناسحمءامةعش يعيإا حامةف  يإاععحضحاةاداتلتحلإاا
الادكاث  اش حتا حااتنا االا اتا د احةعلامألل  ا  اختدنامةضتدن، اتناعحم  لد مةش حتاالبا

اث ثإالادص ا سدسيإاحل اتبأغامةضتدناحتاأامةضتدناحمةغ  اتنامةضتدن.ا

 
ا.252تصتف اكتدلات ،الأ امةبد حاف،امةت لعامةسدبقاصاا- 1
،اةيأ اتشت ،امةاتد امة داحا اةختدنامةضتدنامةتسع ل،اتذك أاةايلاش داأامةتدلسعي ا  امةعأح امة داحايإاعخصصااداحنامةسحق،اكأيإامة  حقا-2

ا.ا15صاا2008-2007لدتعإاليللا
 ص حامب ملي اش دثإ،اضحمبتاتاحامال،عتدنامةتص   اتناتاتح ااداحا احتص   ،امةتبعإامالحة ،اام امةا ضإامةع بيإ،اتص ا2009اصا 3363

ا.12صاامةسدبق،اةيأ اتشت امةت لعاا-4



 الباب الثاني: دور االرادة في تطوير تقنيات الضمان واستحداثها 

 الفصل األول:الضمانات الشخصية المستحدثة              

 

- 167 - 

 

مألصلاع اياهابشكلاحمضحاةكنايتكنا نايصا امةضتدنابتبأغاادبلاةأععيينااامبلغ الضمان:ا-1
حعع اهالأ الذمامةا حااا-مةتسعفيااا-بب اتناض  اةأغي كونايضتنامةباكالتيأ ا  اكلاتدايس

ا.1ص يحا
ياشوا قامةتسعفيااتناحاهاحصحلامةختدنادةي احلأت اب ،احيصا اختدنااامدة الضمان:ا-2

احصحلاا امشع مت احلأ  امةختدن اس يدن اتاأ ابدلعبد ه اعوكيالد اي  صالأ  ات ااأ اةتاأ مةضتدن
امةباك ا ناضتدن احبيدن اعد يخاتعين اابل ا ع ااامةتتدةبإ امةباكاتتدةبإ اعصل اة  ادذم اعأ د،يد يس ت

 .2مةعد يخامةت اااحالا دلإاةختد اتنامةباكاةأتسعفيااحالامعخدذادل مءاآخ ا
تنامة حملاامةتح اأاةختدبدهامةضتدنامةتص  يإاةعد ااا03عشع تامةتداأااالغرض من الضمان: -3

ضتدنادةعطم اتعيناا نايعضتناختدنامةضتدنابيدنامةغ  امةذفاصا اتنا لأ احلحاا1992
اادشئابذتإامةطبحناةتصأ إامةتسعفياامسعادامادة امةع اإامة د،تإابيا تد.ا

مةضتدنااحبدةضد إادة الذهامةعادص امألسدسيإالادكاش حتا خ لاحلحالداض ح فا  اختدنا
ا:احل 
اا- امةضتدن، اافدذ احاه اع ايا امألت م ، اععيين امةضدتن، امةباك اعع ا احمةعت يا، متعامااامةع اي 

ابيدنالا اا امةتخعصإ، امة داحنامةحملنامةعتبيقاحمةت كتإ امةضتدن، اةغإ امةضتدن، التأإ مةضتدن،
اا.ااا3لحمطاعامحلاختدنامةضتدنا حامةعادطلالا ا

اخصائص خطاب الضمان:اثالثا
اااتجارية خطاب الضمان:ا-1

حاعلد فاام،تدااةتداكدناختدنامةضتدنالحاضتنامةعتأيدهامةتص  يإامةع اي ح اب دامةباكا  اااااا
اعلد ع اا الأ  ابادء امةضتدن اختدن اتأن ا ح اعدل م اكدن ادذم ام ت  اةأعتيل احبدةاسبإ اة ، بدةاسبإ

 
صد  اتنامةحل عينامة داحايإالدس الأ امةشدتس ،اختدنامةضتدنامةتص   احعتبي دع احتالاعحم   اتعامة احاامةش ليإ،امةلاياا  ا لتدلامةتا-1

اا.ا387صاا2002حمةاعصدايإ،امةلطءامةثدا ،امةلاياا  امةعتحيلامةتص   ،اتاشح مها أب امة  حايإ،ابي حه،اةبادن،ا
ا.387مةت لعاافس اصاا- 2
ا.388دة اا386لدس الأ امةشدتس ،امةت لعامةسدبق،اص،اص،ااا-3



 الباب الثاني: دور االرادة في تطوير تقنيات الضمان واستحداثها 

 الفصل األول:الضمانات الشخصية المستحدثة              

 

- 168 - 

 

ناة ايكناكذةكالا اتاايداا ناة ايكناكذةكالا اتاايدابدةاسبإاة احم  حبسبب دا  حاعلد فابدةاسبإاة ،احم 
ا.1بدةاسبإاة ا

ااالطبيعة الشخصية لخطاب الضمان: -2
امسعخامت اادنا قااااااا اةام،اي  احالايلحط ا ص ، اتععأقابشخص  اتناختدنامةضتدن مةتسعفيا

ايكحناا ا ن احبش ت امةتص  . ابتحم  إ ادال امةغي  ادة  الا  امةعادطل اةأتسعفيا ايلحط اال اكتد بدست ،
امةتص  اافس اتوذحاداة اتنام ت ا  ادلتدءالذهامةتحم  إ.
اةتصأ  اشخصيد امةعطمتد اتنااحبدةعدة ا إناختدنامةضتدنايععب  ادة اغي ه احالايععامه امةتسعفيا، إ

عت ي هادة اغي ه،احلحاالايعضتنالبد أا"مألت ".اكتداالايععب اامألشخدص،اةذةكاالايلحطاةأتسعفياا
اسااماعلد يد،احبدةعدة ا  ايلحطاخصت اةالامةتص  .ا

ة ااحالايلحطاةأتسعفياا نايعادطلالا األفاشخصاآخ ،احبوفات ي إاكداه،ا ع احةحابدةعبعيإاةعادطا
لنال اامةت دحةإامالصأ ،االناشخصيإامةتسعفيااتناختدنامةضتدناح تداع ات لاملعبد اةالاا

اا2مةعتيل.
ااا:ااستقاللية الضماناخاصيةاا-3

امةضتدنابدةتسع لاةافصدة اعتدتدالنامةع اامألسدس امةذفاي بتاُتصا امألت ااااااا حص الذم
امةضتدن. الذم اتن ا3بدةتسعفيا اا امةذفاابتعا  ابدةتسعفيا امةضتدن اختدن اتصا  امةباك ال اإ  ن

ادصام هاا ابتل ا امةباك احيأعط  ابدةعتيل. ال اع  الن اتافصأإ ال اإ ال  اةصدة   امةختدن صا 
مةتبأغامةذفايتدةناب امألخي ابإلعبد ها  داة اي كت ااختدنامةضتدناححصحة ادة امةتسعفياابوامءا

امةعطم امةباك امةتسعفياا  الذماااختدنامةضتدناتداام الحا  ا احا ةعطم امةباكاعلده مةتبيناب .احم 
مالةعطم ا صأ .احبدةعدة ا إنادةعطم امةباكاا حامةتسعفياالحادةعطم اتل ااحاتع احبده،ا  حاتل اا
ةافصدة احمسع  ة النامةع ادهامالخ لاغي ال اإامةباكابدةتسعفيا،احتناعتإاالاصأإابينادةعطم اا

 
ا.229صاا2000مةلابي  ،ا لتدلامةباحك،اام امةفك امةلدتع ،اتص ،اتاي ات تاامةلابي  ،اتتاححات تااا-1
مةكفدةإامةتص  يإ،امةتبعإامالحة ،اتاشح مهامة أب اا-مة سدنامةتشع كا-ادص ادةيدس،امةع حاامةتص  يإ،امةتلأاامةثدا ،امةع حيلامةتص   ا- 2

ا.ا268،ا267،صاصا2014مة  حايإ،اةبادن،ا
 -اتصتف امةعحل ،امة داحنامةتاا :اامةتحلبدهامةتاايإ،اتاشح مهامة أب امة  حايإ،اةبادن،اناسان،اص،ا301.ا3 
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ا ايتيطهالنامةكفدةإامةتص  يإا ي ايعااا1بدةعتيل،امةتسعفيامةباكاابلامةتسعفيااحصأإالذم حلحاتد
مةعطم امةباكامةعطم اعبع .احة ذماالايلحطاةأباكا ناي   امةح دءاةأتسعفيااةسبناي لعاةأع اإامة د،تإاا

ام ت احمةباك.اامةعتيلام ت احمةتسعفياا حمةعتيلابينا
ااإلزامية الضمان لجانب واحد:ا-4

امةعع اامةذفايصا هامةباكايكحنابد ماع امةتاف اأ،احةيساةآلت ادةطم امةباكابذةك.ادنااااا
كذةكالذمامةعع اامةصدا اتنامةباكاالاي عدجاة بحلاتنامةتسعفياا دةضتدنادةعطم اتنالداناحم ااا

احالبااتناعافيذهابتل ااتأنامةتسعفيااذةك.ا
لنالتيأ احتدبعامةسع  لاةضتدنااحب ذمايععب امةباكا  امةضتدنا صي الناافس احةيساحكي ا

ا.2مةباكالحامةذفالعأ اتأطتداة اح اهااحناغي ها
 أنواع خطاب الضمان ارابعا: 

امةتعدت ها ا  اتلدل اسحمء احألغ م اتخعأفإ ا  ا دالهاكثي أ اع ا  دناختدبدهامةضتدن
ا اصافين ابذك  ااكعف  اةكن اة د الاياأ اعصايفده امةف   احضع احاا امةاحةيإ ا ح  سدسيين:اامةامخأيإ

ختدبدهاضتدناتنا ي اكيفيإامةح دء.ا حاتدايستي ابع امةف  اتنا ي امةصيغإا حاشكأيدهاا
ا ي اا اتن ا ح امةتضتحن امةةعطم  ات ل ا ي  اتن اضتدن اختدبده امةثدا  احمةعصاي  مسععتدة د،

ا خ لاخد ليإ.امةتصا اعا س ادة ااحلين:اختدبدهاضتدنات أيإاحا
احة داث ثإا احمعا سدسيإ:ااالصيغة:خطابات الضمان من حيث ا-1
ا.اLa garantie a première demandeاالضمان بمجرد طلب -أ

ا  ا امسععتدال امألكث  احكذةك امةضتداده ا احمع ابين اتن اص متإ امألكث  امةاحع الذم حيععب 
امةع ادهامةعلد يإامةاحةيإ،ادذايح  ا كث ا تديإاةتصدةحامةتسعفيااتا .ا

تأب ا  ا فاحاهاتناابلامةتسعفيااباحناع اي اعب ي مهاةذةكااحكتداعالالأي اعستيع ،ايتكنا
ا.3حي ح امةضدتنابدةح دءاباحنامة علدجابوفا للا

 
ا.296عدت ا يتحنا  ي ،امةت لعامةسدبق،اصاا- 1
ا.105،اصا1986ستي إامة أيحب ،امة داحنامةعلد ف،ا)التأيدهامةباحك(،اام امةا ضإامةع بيإاةأتبعاحمةاش احمةعحطيع،اتص اا-2
ا.98مةت لعاافس ،اصاا-3
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ا Les garanties documentaireاالضمان المستندي -ب
  الذمامةاحع،ا إنامةالحأادة امةضتدناتش حتإابع اي امةتسعفيااةبع امةحثد،قامةتعفقالأي داا

امالةعطم ،اتثلاا ا ادةخ.ا  ال ا ا... حلذماا1م ااضد، ا حاع كيت اياينامةتاين،ا حمعي اغي اتسااأ
مةاحعاتنامةضتدنايح  ا كث ا تديإاةأضدتنا حاضدتنامةضدتنا حام ت ا ي ايستحابدة ااتناا

ا.اخت اع اي امةتسعفيااألفاتأنابدةح دءايكحنا ي ااحعاتنامةععس ا حامةعاةيسا
اLa garantie a première demande justifiéاالضمان بمجرد الطلب المبرر -ج

تأنامةبسيتايكحنالأ امةتسعفياا ناي ا ا سبدناامة  الذمامةتعغي اتنامةضتدناةالا حلاااااااا
تعا اضاامةع صي ا  اعافيذامةضتدنا حا  الا ام ع م ام لدلا حا  امةعافيذامةتعينا...احةكنا

ابدنامةع ايت   د.االأ ااااإاحص إامألساحنا نايكحنالأي اع اي امةاةيلا
   ااتثلالذمامةتب  اغديع امألسدسيإادتكدايإاحضعاتسؤحةيإامةتسعفياا يطامةعافيذااا  امةحماعادنا

 2دذمامعضحا ا ابعااا عامةضتدن،ا نامألسبدنامةتت ح إاغي اااي إا حاغي اتحسسإ.
االمصدر(. )أو: خطابات الضمان من حيث محل االلتزام المضمون -2

احيتكناعصايف دادة اصافينا ،يسيينالتد:ا
اااااااااااحمةخد ليإااات أيإمةختدبدهاضتدناا-
ااخطابات الضمان المحلية: -أ

اةأضتدادهاا اكبايل احملعتدالد امةت أيإ، امةباحك اتسعحل الأ  امةضتدن ابختدبده امةععدتل اعطميا ة ا
امةتاداصدهاحمةتطميامهاحختدبدهاا امسععتدالاختدبدهاضتدن امةختدبدهامألكث  ا ل  احةعل مةا ايإ،

 .3مةلت كيإاحمةت  يإمةضتدنا
 
ا

 
1  -Nasreddine Samar, Les Garanties Autonomes: Une Alternative Au Coutionnement, Revue des sciences 

sociales et humaines, N° 14, JMPEL Qods, Université de Batna, Algérie, Juin 2006, p 51. 
2 - Ibid, p 51. 

هامةتص  يإاتنامةاحم  امةاعصدايإاحمةت دسبيإاحمة داحايإ،امةتبعإامألحة ،اام اص حامةاينا سينامةسبس ،امةلعتدامهامةتسعاايإاحمةضتدادا-3
ا.ا81صاا1998ةبادن،امةحسد اةأتبدلإاحمةاش ،ا
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ااخطابات ضمان المناقصات والمزايدات: 1أ.
عععب اختدبدهاضتدنامةتاداصدهاحمةتطميامهامألحسعاماعشد ما  امة يدأامةعتأيإاعصا اغدةبدااااااا

احمةتؤسسده، احمةش كده امة كحتيإ احمةل ده امةحطم مه امةع اااةصدةح امةصف ده ا   اة  حا د ضتداد
اتعامةت دحةينا حامةاع اي  تا ا ااب ت د امةتشد يعاحضخدتإا لت د األلتيإالذه تح اين...دةخاحات م

مةع ااا) فادا ماتدايل لاع اي التدءابدةتاداصإا حابدةتطمياأااحنا ناعتأنامةل إاصد بإامةشونا
الايإاا اةضتدن ادتد اتص  يإ، اكفدةإ ا ح اتص   ، اضتدن اختدن امةتطمياأ( ا ح امةتاداصإ ت  ه

ا حاةضتدنامةعافيذا ا  امةلطم، احضبتاامةعتدء امةصف دهامةعتحتيإ اكدناعاتي  احاا ح سنامألامء.
حمةذفا ةغ ابتحلنامةت سح امة ،دس ا ا ا 2801-02ت قاتتد سع دابحمستإامةت سح امة ،دس ا ا ا

 .اا2010 كعحب اا07مةتؤ خا  اا10-2236
-مةعدةيإ:اختدناضتدنامةتاداصدهاحمةتطميامهاباح لداتعاحلإ،احعوخذاد الامةصح امةث ثإاادن

ختدناضتدنااا–ختدنامةضتدنامةا د، ا)اضتدنا سنامةعافيذا(اا–ختدنامةضتدنامةبعام، ا
 .مةا عدهامةت اتإا)امةعسبي ده(

اااخطابات الضمان الجمركية والمالحية: 2أ.
 حيععب مناكذةكاتنا كث اختدبدهامةضتدنامسععتدال.ا

امةلطم، فاتناخ لا- امةتش ع اعادحة  امةلت ك  اا ختدنامةضتدن ا ا  مةتعضتنااا10-98اداحن
امةلت ك  اا3مةعش يع اعاصامةتداأ ابدةاسبإااا106 ي  احمة سح  امة  حق ادن ا" ايأ : اتد الأ  تا 

تكدنا  عامةياالنامةبضد،ع،اغي ا ا اا ةأبضد،عامةتص حاب داحملبإام امءابتل ااماع دءامةف صاحم 

 
يعضتناعاتي امةصف دهامةعتحتيإااا2002يحةيحاساإاا24مةتحم قاةراا1423لتدالامألحة الد اا13مةتؤ خا  اا250-02مةت سح امة ،دس ا ا اا-1

اا)تأغ (.ا2002يحايحاا28ا  ا أامةصد 52ج. الااا
عضتناعاتي امةصف دهايا2010 كعحب اا07ا  مةصدا أااا58ج. الاااا2010 كعحب اساإاا10مةتؤ خا  اا236-10مةت سح امة ،دس ا ا اا-2

عفحيضدهامةت  قامةعد ا،ايعضتناعاتي امةصف دهامةعتحتيإاحا2015سبعتب اا16تؤ خا  اا247-15ت سح ا ،دس ا ا امةعتحتيإ.ااتأغ ابتحلنا
ا. 2015 سبعتب ا20،امةصدا أا  ا50جا الااا

ا21مةتؤ خا  اا07-79يعالاحيعت ااداحنا ا اا1998 حهاا23مةصدا أابعد يخاا61ج. الااا1998 حهاا22مةتؤ خا اا10-98اداحنا ا اا-3
،احمةذفا2017 ب مي اا19تؤ خإا  اا11جا الااا،ا2017 ب مي اا16تؤ خا  اا04-17حمةتعالاب داحنااحمةتعضتنااداحنامةلتد ك.اا1979يحةيحا

امةسدة امةذك .اا07-79يعالاحيعت ااداحنا ا ا
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امةلتد كا ناعتدةنابإيامعامةتبأغامةذفايتثلامة  حقاحمة سح ا حاع اي اضتدناكد اا يتكناةام أ
 مةكدتلاة ذهامة  حقاحمة سح الااا  عامةيا".عوتيادا امءامةا عا

احةعلا ل اامألاتتإامةلت كيإامةع اعصا ا  اشوا داختدبدهامةضتدنامةتص  يإ:
امةسدة امةذك .ااا10-98قاا129*ااتد امةيامعامةلت ك :امةتداأا
امةسدة امةذك .اا10-98قااا132*ااتد امةستدحامةتؤاها:امةتداأا

امةسدة امةذك .اا10-98قااا127مةتداأا*ااتد امةعبح امةلت ك :اا
ا*ااتد امةعخأيصالأ امةبضد،ع.ا

امةباحكامةعلد يإاضتدادااا-  تداختدبدهامةضتدنامةت  يإاتنابينا ل امة دالهامةع اعصا ا ي د
بادءالأ اتأناطبد،ا دالحا دةإاختدنامةضتدنامةذفاي لات لاحثي إامةش ن،ا دةت  تا ا ااااا

ةتيادءاابلا ناع ااتسعاامهاش ا دامةع االايتكناةأتسعح اامسع  ااعصلامةبضد،عامةتسعح اأادة اما
ايع  امةتسعح ااةتخدت اع أناا اماعتد احصحلامةتسعاامهاتتد بضدلع اابلاذةكاحاااعتحلاتاأ
 سعد امةسحقامةت أيإاحيع تلاتصد ي اتحلاعخطيا دا  امةام، أامةلت كيإا حااااعكحنامةبضدلإاا

تدنامةباك احتيفإام،عتدايإا ي ا امةتسعح ااضتداداباكيداتلسامااس أإامةعأ ،ا  ادايأعناختدنامةض
بحثي إامةعع اادة احكيلامةش كإامةاداأإاب يتإامةبضد،عاحت دبلالذمامةضتدناي ا احكيلامةش كإامةاداأإاا

امةش ن اساامه ااحن اعسعخذ ااا1ةأبضدلإ احمةع  امةت  يإ امةضتدن اةختدبده ا خ ل ا احمع حلادك
اإامةتش حاإاتنامةسد، امةع ااااعصينامةسفياإ.اةضتدنااصيناتدةكامةبضدل

حلادكا يضداختدبدهاضتدنات  يإاةعفدافامة لطامةع فت الأ امةسفناحلذماتدااصهالأي ااا-
حمةع اعاصالأ اتدايأ :"ايعا ااا2مةتعضتنامة داحنامةب  فاا05-98تنامة داحنا ا اا150مةتداأا

ا امةسفياإ ادي د  امةفصل الذم اتف ح  ا سن امةع فت  امةسأتإاامة لط اتن ابوت  امةسف  اتن حتاع د
 مة ضد،يإامةتخعصصإ".ا

ا
 

ا.89ت لعاسدبقاصااص حامةاينا سينامةسبس ،ا-1
مةتؤ خا  اا80-76،ايعالاحيعت امألت ا ا ا1998يحايحاا27مةصدا أابعد يخاا47ج. الاااا1998يحايحاا25مةتؤ خا  اا05-98اداحنا ا اا-2

 حهاا18تؤ خإا  اا46جا الاااا2010 حهاا15تؤ خا  اا04-10حمةتعالاحمةعت اب داحنا ا ااحمةتعضتنامة داحنامةب  ف.اا1976 ا كعحبا23
ا.ا2010
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 خطابات الضمان الخارجية: -ب
ختدبدهامةضتدنامةخد ليإال امةع اعصا ا  اشونالتأيدهايكحنا  اات  ي داغي ات ي ااااااااا

احختدبدهاا امةت يتين، اغي  اتن ابتأن امةصدا أ امةضتدن اختدبده ااستين، ادة  اع سيت د حيتكن
احاغي امةت يتين.امةضتدنامةصدا أاةصدة

ااا:اخطابات الضمان الصادرة بطلب من غير المقيمين  1ب.
  اايع ا امأللاب اغي امةت ي اةأتشد كإا  اتاداصإا حاااحلذمامةاحعايتأنا  ا دالهالاياأاااااا

اع اي اضتدناتص   اة سنا ايععينالأي  امة دةإ امةعتدءا ف الذه اي سحالأي  احاا احتايإ، تطمياأ
امةاحعاتنامةضتدادهامةخد ليإاي كت ا  امةلطم، امةاتد امةصدا الناتلأسااعافيذا مةصف إ.احلذم

ا احمة   ا ا  ا  اا02-93مةا ا امةضتدناحمةضتدنااا1993يادي ا03تؤ خ ال حا يععأقابإصام 
امةاتد اكتداعاصامةتداأامألحة اتا ادة ااا1مةت دبلاتناابلامةباحكامةحستدءامةتععتاينا حي ا الذم

اش حتا امةت يتينابتحلنااع ايا امةتععتايناةفد،اأ امةضتدناتناابلامةباحكامةحستدء دصام ال حا
ال حاامةضتدنامةت دبأإامةصدا أاةصدةحاا مةعطمتدهاتوخحذأا  امةلطم، اتناابلاغي امةت يتيناحكذم
امةضتدناا اختدبده ادن امةخد ج. اعلده امةت يتين اابل اتن اتوخحذأ ادةعطمتده ابتحلن امةت يتين غي 

ا ابادءالأ اتأناغي امةت يتيناالاع عدجا  ادصام لدادة اع خيصاتناباكاامةخد ليإامةع اعص
 مةسدة امةذك .ا93/02تنامةاتد ا ا اا1/ ا03مةلطم، اكتداعاصالأ اذةكامةتداأا
ختدناضتدنابادءالأ اتأناباكاخد ل اةصدةحااا–مةحسيتاا– تداةحا صا امةباكامةت أ ا

اا02/   أا03مةت دبلاض ح ف.احعؤكاالأي امةتداأاتسعفياات ي ،ا إناعع اامةباكامةخد ل ابدةضتدنا
ا ا ا  ااتد  ال اااا02-93تن ابحمستإ اتسب إ اعغتيإ ادة  امةضتدن ال حا ادصام  ب حة د:"يخضع

امةباكاا ايست  امةتععتا. امةحسيت امةباك اةفد،اأ امألحة  امةا لإ اباكا لاب اتن ايصا ه ات بدل ضتدن
بدةضدتنامةتبدش ،احيعب الا ا  ااامةت أ امةذفا صا اختدنامةضتدناتبدش أاةأتسعفياامةت أ ،ا

ا ابر ا« Le garant »  اسد الذمااا ادصام  امةت أ  امةباك اتن اتأن امةذف امأللاب  امةباك حاست 
ا.ا« contre garantie  »مةختدنابضدتنامةضدتنا)امةضدتنامةت دبل(ا

 
يععأقابدصام ال حاامةضتدناحمةضتدنامةت دبلاتناابلامةباحكامةحستدءامةتععتايناا1993يادي اا03تؤ خا  اا02-39اتد اباكامةلطم، ا ا اا-1

ا.ا1993/ا03/ا14بعد يخاامةصدا أا17ج. ا
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اااخطابات الضمان الصادر لصالح غير المقيمين:  2ب.
مةتععأقابدصام ال حاامةضتدنااا02-93 ا اتنااتد اا04عاصامةف  أامألحة اتنامةتداأااااااااا

مةتععتاين(الأ اتدايأ :ا"ايتكناةأباحكامةحستدءامةتععتايناا) حمةضتدنامةت دبلاتنامةباحكامةحستدء
 ناعصا ااحناع خيصاتناباكامةلطم، ال حااضتدناحضتدنات دبلاةفد،اأاغي امةت يتينابتحلناا

 مةخد ج".اامةةعطمتدهامةتعخذأاتناابلامةت يتينادطمء
اةفد،اأا اخد ليإ اضتدن اختدبده اعصا  ا ن اةأباحك ايتكن ا ا  امةتداأ الذه اخ ل اتن حيعضح
اعتأناة شع مكا  اا ا  ا ا  ا دالهالاياأ احلذم ابادءالأ اتأناطبد،ا د تسعفيايناغي ات يتين،

ا ايتأنالذم ااا اكتد امةتععأ إاتث ابدةتشد يعامةاسدايإامةكبي أ. مةاحعاامةتاداصدهاحمةتطميامهامةاحةيإ
اةسامااا اضتداد امةخد ج، ا   امأللاب  امةتصا  اةصدةح امةت أ  امةتسعح ا ات   اتن امةضتدن تن
مةا عدهامةتؤلأإاتناايتإامةحم امهالأ ا سدساعس ي هامةتح اين...دةخا ف الذهامة دالهاحغي لداا

اعصا امةباحكاختدبدهاضتدنايكحنامةتسعفياا ي دا لايبد.اااا
دبدهامةضتدنامةخد ليإاباحلي دا ا داعؤافااح مالدتدا  ااح خي مايعضحاتناخ لاا مسعاداةخت

مة يدأامالاعصدايإابحل الد احمةعلد أامةخد ليإابحل اخدصاةعلا ل اتداع    ا  الذمامةتلدلا ا داا
علانامةتععدتأينامالاعصدايينا  ال حاامةعلد أامةاحةيإامألض م امةحخيتإامةع اعأ    ابسبناعلتيااا

تحيأإاةالامةل إامةع اع امةععداااتع د.ا وصب هاختدبدهامةضتدناا تحملابدلضإاكضتدناةتاأا
عغا الناع حيلالذهامألتحملاث ادلداأادسع امالدالاااماع دءامةغ  اتا داحبأعدة اة ايعااحم اماتداا
ا سعد اا اعغيي  الن اادعلإ احخسد،  اتصد ي احلتحالهادضد يإ اع تل اتن اذةك ايع عنالأ  كدن

امةعت هامأللابيإ.ا
 : الطبيعة القانونية لخطاب الضمان المستقلالثانيالفرع 

ةتع  إامةتبيعإامة داحايإاةختدنامةضتدنامةتسع لاالبااتناعتييطهالنابع امةتفدلي امةتشدب إاا
 ة ،اخدصإامةكفدةإاحماللعتداامةتسعااف،امالشع متاةتصأ إامةغي .ا

 
ا
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 عن الكفالة المصرفية:اخطاب الضمانتمييز ا:أوال
اشكلا اععخذ امةتص  يإ ا دةكفدةإ امةتص  يإ، امةكفدةإ اصح  اتن اصح أ امةباك  امةضتدن ختدن
اصيغإاا اععخذ اكتد امةعلد يإ ابدةصفإ ام عفدت د امةتاا اتع امة داحن اة حملا امةخدضعإ امةعدايإ مةكفدةإ
مةضتدنامةتص   ا حامةضتدنامةباك امةتسع لاحبذةكاععغي امةتبيعإامة داحايإاة ذهامةكفدةإاحعت  اا

احمةضتدنامةباك امةتسع لاتناخ لاخصد،صاكلابذة امةتص  يإ، كا حل امةخع  ابينامةكفدةإ
احم ااتا تد.

 دةكفدةإامةتص  يإاععخذاشكلامةكفدةإامةعدايإامةخدضعإاة حملاامة داحنامةتاا احيعأقا ي دادةعطم اا
حامةعطم اعدبعاامةباكالأ امةع اإامألصيأإا حال اامألسدسامةذفاماعض امألت ابتحلب ادصام لد،ا  

احات عبتابدةعطم امةعتيلا دةعطم امةباكادةعطم اعبع .ا
الناا امةباك ادةعطم  ابدسع  ل ا يعتيط امةتسع ل، امةباك  امةضتدن ا ح امةضتدن اةعع ا ابدةاسبإ  تد

امةع اإامألصيأإامةع اماعضهادصام ه.ا
مةعطم امةباكااحبذةكاعافيذامةضتدنايعحا الأ ا ت اخد ل اغي اتذكح ا  امةعع اادضد إاةكحنا

بتبأغات ااا  امةعع ااالايعحا الأ ات ام امةتايحايإابينامةعتيلاحمةتسعفيا،احكذمامة قابدةتتدةبإاا
بدةح دءاتنامةتسعفياا  باا ناعكحنا  امةتاأامةت ااأا  امةعع ارا تدابدةاسبإاةأكفدةإامةتص  يإا  ا

احا اتأب ، امةتضتحناتتكاد ادالاتع اكدنامالةعطم  اابلاايلحطامةتتدةبإ احمسع  دا  احايتع  ثبهاحلحاه
 قامةا عابكلاتداتناشوا اما دءاحما ضدءامةاينامألصأ اب ،ااا-مةباك-مةالدءالأ امةكفيلاحةأكفيل

ا.1بدسعثادءامةا عابدةعل ياا  ذمامألخي االيلحطالكسامةكفدةإامةتاايإا
امةعادص  الذه اخ ل اتناتن اس أإ احمةكفدةإ امةضتدن اختدن ابين امةعف اإ اةاد مةاد يإاااعباحم

اكدناا ادذم اتد امةع اععع  اع ايا امةتشدكل اتن الادكامةعايا امةعتأيإ امةاد يإ اتن ا ا  ادال مةات يإ،
امةكفدةإالأ اختدنامةضتدنا حام عحمءهاا مةضتدناكفدةإا  اختدناضتدن،احذةكاةت قاعستيإ

 
ا.ا97ستي إامة أيحب ،ات لعاسدبقاصاا-1
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 االأ اش تاي يلاد دةإاص ي إادة امةع اامألسدس ا حاع لتإاخدت،إاحغي اااي إاتتدايؤافادة
ا1مةعبدسا حلاتبيعإامةةعطم .

 المستقل عن اإلعتماد المستندي:  خطاب الضمانتمييز ا:ثانيا
ا  اتلدلاااااااا احخدصإ اكبي أ اماعصدايإ اذمها لتيإ ام،عتدايإ اتص  يإ امةتسعاافالتأيإ ماللعتدا

حععاا ل امةطمحيإا  الذمامةتلدل،األنامةتصد  اتتداالاشكا ي اة دااح اكبي اامةعلد أامةاحةيإ،ا
لاما  اعتحيلامةعلد أامةاحةيإاحماللعتداامةتسعاافالحا ل ات قاذةكامةعتحيل،اح ناتعت التأيدهاا

حمةذفايتيطهالناغي هاتنااا2السعي مااحمةعصاي اعع ابحمستع اات ماةخع  ااحلامألت م امةتععدااأام
مةعتأيدهامةتص  يإا ا ايع ، اتعاتصدةحالتيعامألت م امةتعايإاحل امةتصا  )مةبد،عاحيست ا  اا

امةتشع فاحيست ابد ت الأ املعبد التأيإامة ا) احمةتسعح ا امةتسعاافابدةتسعفيا( لحامةذفاالعتدا
ا سنا امةبأغ ا ح امةتؤيا ا ح امةتاشئ امةباك احيست  ا) امةحسيت احمةباك اماللعتدا( ابفعح امالت  يعت 
مة دةإ(.احب ذهامةصفإايح  اماللعتداامةتسعاافامألامأامة طتإاةعتحيلالتأيدهامالسعي مااحمةعصاي اا

ا.3تعاع  يقامة اامالاص اتنامةث إاةكلات  اتنا ت م ال اامةبيعامةاحة ا
امةعلد يإاحيع   امةعش يعده ا   امةتسعااف املعتداااامةلعتدا ابفعح ابت عضده امةباك ايعع ا ال ا  ا 

ةصدةحامةتسعفياابادءالأ اتأنام ت ابفعحاماللعتدا،ابضتدناتسعاامهاعتثلابضدلإاتا حةإا حاا
اةأا ل. حتناخ لاتداسبقايعبينا نامةلعتداامةتسعاافايعشدب اتعاختدنامةضتدنا  ا ناا4تعاأ

ك،احمةعتيلام ت ،احمةتسعفيا،ادالا ا تدايخعأفدنااك لتدايتثلال اإااداحايإاذمهاث ثإا ت م :امةباا
ا  امةلعتدااا امةتسعفيا ا تد تنا ي ا نامةتسعفياا  اختدنامةضتدنالحامةتشع فا حامةتسعح ا،

امةتسعاافالحامةتح اا حامةبد،ع.ا

 
ااكعح مها  امة  حق،ا  عامة داحناا- 1  مضيإا ت  منا،اختدبدهامةضتدنامةتص  يإاحتحا امةش يعإامالس تيإاتا د،ا ت ح إات اتإاةايلاش داأ

ا.41.اصا2014/ا2013،ا1مةخدص،اكأيإامة  حق،الدتعإامةلطم، ،
بديطا سين،اتسؤحةيإامةتص  اا  اماللعتداامةتسعاافاحمةتخدت امةع اعحمل  ،اا مسإاع أيأيإ،اااه،اام امةكعنامة داحايإ،احام ابخعيد اصدب اا- 2

ا.17،اص2010شعدهاةأاش احمةب تليده،اتص ،ا
 -ات تاامةتدل ابأعسيدحف،امةعطمتدهامةباكا  اماللعتدامهامةتسعاايإ،امةتبعإامألحة ،اتاشح مهامة أب امة  حايإ،اةبادن،ا2012ا،اصاصا5،6.اا3 

ا.25بخعيد اصدب ابديطا سين،امةت لعامةسدبق،اصاا-ا 4
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طم امةباكابدةا عاتسع لالنال اامألسدس،احلذمامةسع  لاااايف ااايتع ا  ااحيعف دنا يضدا  ا نامةعا
حلحااغشا حاعحمتؤ،ادالا ا تدايخعأفدناتنا ي ادثبدهالذمامةغشا حامةعحمتؤ،ا ف امةلعتداااا دةإ

مةتسعاافايكحنامةثبدهاس  اتيسح م،ا بتل اادثبدهاحلحااعطحي ا حالا اعتدبقا  امةتسعاامهاا
ا  اختدنامةضتدنا إنادثبدهالذينامةسببينايتثلاصعحبإاا ا تد امةعحمتؤ، ادثبدهامةغشا ح يتكن

ا1ةأعتيلام ت ،احيعف دنا خي ما  ا ناك اتا تدايععب التأيإاتص  يإاعع ابتل ااعحايعامةباك.اكبي أا
 المستقل عن اإلشتراط لمصلحة الغير:اخطاب الضمانتمييز ا:ثالثا

 دةشع متاةتصأ إامةغي اح  داةأ حملاامةعدتإايلحطاةأشخصا نايععدااابدست الأ ادةعطمتدهاا
دذماكداهاة ا  اعافيذلداتصأ إاشخصيإ،احيع عنالأ الذمامةشع متا ناايشع ت داةتصأ إامةغي ا

يكعسنامةغي ا  داتبدش ماابلامةتعع اابعافيذامةشع متاحيسعتيعا نايتدةب ابح دءهاتداة ايعفقالأ اا
امةع ا،اا الذم الن اعاشو امةع  ابدةا حع امةتاعفع اابل ايعتسك ا ن امةتعع ا ا اة ذم احيكحن اذةك، خ  

دااليسعتيعامةعتسكا تد امةتسعفياابوفاا عاتسعتااتنامةع اامةذفا ب ت اتعااحمةحمضحا نامةباكالا
 .ا2حب ذماعس تاات يإامةشع متاةتصأ إامةغي ا  امةضتدنامةباك اا-مةتشع تا–لتيأ ا
ا.أحكام خطاب الضماناالثاني: المطلب
ا ت م  ااااااا ابين امةععداايإ احمة حمبت امةع اده اتن اةسأسأإ اخدعتإ امةضتدن اختدن امصام  يععب 

ايتكنا اكتد ا حل( ا  ع ا) ات  اتا   اعتساكل ام ثد  اتن اتلتحلإ الا  اسيال  احمةذف مةث ثإ،
ابت قالاأا)  عاثدا (.اةختدنامةضتدناكغي هاتنامةعع امهاحمةع حا،ا نايا ض احياع  ا

االضمان آثار خطابااألول: الفرع
دنا ل ام ثد امةادلتإالنادصام اختدنامةضتدنالحااشحءال ادهاتععااأامألت م ابيناا
ايح ا اتن الاياأ ةعطمتده احم  ا  حاد امةع اده الذه الن احعع عن احمةتسعفيا، ام ت ( ا) احمةعتيل مةباك

 صاح امةعع اادة ايح اما ضدءه.احسا دحلادب مطالذهام ثد اتناخ لاتدايأ :ا
ا

 
 ،اسأيتدنا تضدنات تاالت ،امةاتد امة داحا اةختدبدهامةضتدنامةتص  يإ،اا مسإات د اإابدةف  امةس ت ،امةتبعإامألحة ،اام امةفك امةلدتعا- 1

ا.78،اصا2009تص ا
ا.ا52،اا51مةسدبقاصات لعامةت تاامألتيناحةاا  تاامةت مبت،اا-2
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 العالقات الناشئة عن خطاب الضمان:       : أوال
بتادسبإاختدنامةضتدنامةتسع لاععشكلاث  ال ادها صأيإ،احل ال اإام ت احمةتسعفيااا
امةباكاا احل اإ ابدةضتدن، املعتدا ال اإ احل  احمةباك، ام ت  امةعتيل احل اإ امألسدس ال ا حلح

ابدةتسعفيا.ا
كاآخ احلحاباكات أ اةبأاامةتسعفياابدةضتدناادالا ا اةعافيذامةضتدناااايسعحلنامألت اعاخلابا

مةذفايعأ  اععأيتدع اتناباكا لاب احلحاباكام ت ،احيست الذمابدةضتدنامةت دبل،ا ع اإامةباكاا
امألحلاحمةثدا ال ال اإاضتدنات دبل.

 اا-عالقة عقد األساس-عالقة اآلمر بالمستفيد  -1
ال ااا امةع اإ الذه احعست  ات دحةإ ا ح اعح يا ا ح ابيع ال ا الن اادش،إ امةع اإ الذه اعكحن اا

 (اا(Contrat de baseمألسدسا
ح  ال اامألسدساكثي ماتدايشع تامةتشع فالأ امةبد،عا ناي ا اة اضتدنا يداكداهاحتيفع ااا

عافيذ،اسحمءااكضتدنااخحلاتاداضإا حاتطمياأا حاضتدنا اامةا عدهامةت اتإ،ا حاضتدنا سنامة
اضتدادابا عاةالا حلاتأنا حاضتدادهاعا عابتأناتنامةتسعفيااتص حنابتسعاامهاتعياإ.ا

حل اامألسدسالحاسبنادصام امةضتدن،ا فا نامةباكايصا امةضتدناعافيذماةةعطمت امةذفااا
ااا1عع ااب ا تد امةبد،عا حامةت دحلا  الذمامةع ااةصدةحامةتشع ف

ال ااا الأ  امةضتدن اآثد  امةضتدناااحيعلأ  امةباك ادصام  ا ن ايععب  ااا اكحا  ا   مألسدس
ابدةش حتامةتتأحبإ،اش تداةافداال اامألسدس،ا حاش تداةاع داال اامألسدس.ا

ا-عالقة اعتماد بالضمان-عالقة اآلمر والبنك   -2
امةعتيلادة اا ا يألو اتعاشخصاتأناتا اع اي اضتدناةأععداا، امةعتيلادب م ال ا  تع الط 

تاتعياإاةيصا اة اضتدناةصدةحامةتسعفيااحذةكابدةش حتامةع ايتأب دامةعتيلاامةباكاةيسعح  اش حا
اة اعكنابينام ت احمةباكال اإاا ا إذم ابدةضتدن، املعتدا م ت احيععب امةع اابيا احبينامةباكال ا
سدب إاعستحابتأنالذمامةضتدنابش حت ا دةباكاغي اتأط ابإصام ه،ا تدادذماكداهابيا تداتعدت ها

 
ا.ا466صاا1999تصتف اكتدلات ،امة داحنامةعلد ف،اام امةتتبحلدهامةلدتعيإ،اتص ،اا-ا1



 الباب الثاني: دور االرادة في تطوير تقنيات الضمان واستحداثها 

 الفصل األول:الضمانات الشخصية المستحدثة              

 

- 179 - 

 

ا دةب اكداهااسدب إ اتع  امةضتدن ال ا ابعحايع امةعتيل اتأن اابحل ا ف اةأضتدن ابإصام ه اتأط  اك
ا.1مةت ح اعستحابذةك

ا-إلتزام بضمان -عالقة البنك بالمستفيد  -3
امةعع اااا ايصا  ا ن امةباك الأ  احلن احمةباك ام ت  ابين ابدةضتدن اماللعتدا ال ا ا ب   تع 

امةضتدادهاحمةعتحةإامةع ادشع ت د.ابدةضتدناتع اعح  هاش حتادصام هاحاا امةعتيلا
اة بحلامةتسعفيا،ااا ابإ ماع امةتاف اأاحلحادةعطم اةلداناحم ااباحناض ح أ  دةباكايصا امةعع ا

 ع اإامةباكابدةتسعفيااالاعاشوادالابعااصاح الذمامةعع ااحلاااتتدةبإامةتسعفياابدةضتدن،احبذةكاا
  2يأعط امةباكاعلدهامةتسعفيا.ا

 )الضمانة المقابلة(  ضامن والبنك الضامن المقابلعالقة البنك ال -4
شوهامةضتداإامةتسع أإامةت دبأإاكاعيلإاتبيعيإاةأضتدادهامةتسع أإامةصدا أالناتص  اااااااااااا

تخعأ الناتص  ام ت احمةع اماعش هااعيلإاةعحسعامةعلد أالأ امةصعياامةعدةت .ا دةتسعفيا،اا
ا اععداافااحفا   ابتحاع الداأ النااحمةذفالح اصدا أ امةضتداإ اعكحن ا ن ايفضل امالسدس ، مةع ا

تتواإامةتسعفياابضتدنا كث اص متإ،اي ح ااتص  ات أ .ا عس ي اةسي امةععدااامالصأ ،احعح ي ماة
الذماا اتأن اغن اضتداإ اةصام  امةتسعفيا ابأا ابتص   ابدةعصدل امة يد  ابعكأي اتص    م ت 

امةتسعفيا ابأا اتص   اي ح  اال ابدةت دبل اةكن اامألخي . اضتداإ ا) فاابإصام  امةتسعفيا اتأن غن
ا3مةضتداإامألحةيإ(ادالادذما صلالأ اضتداإاتص  ابأاام ت ،احل اتداعست امةضتداإامةت دبأإ.ا

حتنا ل اخصد،صالذهامةضتداإامةت دبأإ،ال اخدصيإامالسع  ةيإالنال اامألسدساحلنامةضتدناا
تلاااكدنا  التدابدت ا حاغي ااد ذ،امألصأ ،احتدايؤكاالذمامالسع  لا  ااحل امةضتدنا ا ادذم

 
تبعإا حة ،اتاشح مهامة أب امة  حايإ،اةبادن،اا،مةعلد يإ،امةعتأيدهامةتص  يإ،امألح مقامةعلد يإ،امال  سامةع حاا:ام ،امة داحنامةعلد فلدا ااحياا-1

ا .429،اصا2008
ا.ا429مةت لعامةسدبق،اصاامةعلد يإ،امةعتأيدهامةتص  يإ،امألح مقامةعلد يإ،امال  س،امةع حاا:ام ،امة داحنامةعلد فلدا ااحياا- 2
اسأيهاتش  يإ،اا- 3 اتديد الدت امةت عد ، ام بسد  اععتيل اا ع د، اآةيإ اتاشح مهامةضتداإاغنامةتأن: امالحة ، امةتبعإ امةتصد  ، اتسؤحةيإ  ةيإ

ا49،اص2009مة أب امة  حايإ،اةبادن،ا
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ااد ذماحيلناعافيذهاتع اتأنامةتسعفيااتا اذةك،اكذةكاحلحناعافيذاكلا مةضتدنام خ اص ي د
 اا1باكاةةعطمتدع احعع امع ااحنامةعتسكابعا اعافيذامةباكام خ اةعع امع .ا

 :االلتزامات الناشئة عن خطاب الضمانثانيا
 الضامنإلتزامات وحقوق البنك ا-1
 إلتزامات البنك:  -أ

 ع عالأ الدعقامةباكاتلتحلإاتنامةةعطمتدهابتل اادةعطمت ابدةضتدناحتنا لت داتدايأ :اا
اااالوفاء بقيمة خطاب الضمان في األجل المحدد: -1أ.

امةباكاااا ايكحن امةتاأ اكدنات اا ادذم اتد اح  ا دةإ امةتاأ ا نايكحنات اا ختدنامةضتدنادتد
ختدنامةضتدناتع اتأنادةي امةتسعفيااذةكاابلاماع دءامةتاأامةت ااأ،احلأي ااتأعطتدابدةح دءاب يتإا

اكدناتأنامةح دءاا اتد ا حام ت ادذم اابلامةتسعفيا يتعاعامةباكالنامةح دءااحناع تلا يإاتسؤحةيإ
 ب يتإاختدنامةضتدناااااا ادةي ابعااماع دءاتاأاس يدناختدنامةضتدن.ا

مةضتدناغي ات ااامةتاأا ف الذهامة دةإايكحناةأباكاح  ا فاحاهاح  ا دةإاتدادذماكدناختدنا
حبإ ماع امةتعف اأابإا دءاتاأاس يدناختدنامةضتدنالأ ا نايأعط ا  الذهامة دةإابإختد التيأ اا

ا.ااااا2ب  م هالذما  امةحاهامةتادسناابلامةعد يخامةذفا ااهاكتحلااةاع دءاس يدناختدنامةضتدنا
لأي ا  كد ات كتإامةا  امةتص يإادذمالدءاتديأ :ا"ا قامةتسعفيااالذماتدا كاع احمسع  ها

تنالبد مهاا  اختدنامةضتدناياشواتناعد يخاحصحلامةختدنادةي احلأت اب احتب داةتداي ااب ا
مةت ااأاب ي ايس تالذمامة قادذماة اعصلامةتتدةبإادة امةباكامةتصا اااحذةكا ع اماع دءامةتاأ

 اااب احالايعااعسأي امةختدناتناابلامةتسعفياادة امةباكامةتصا ااةأختدنا ع اا ديإامةعد يخامةت
ة ابعااماع دءاتاع اعادطالالا ادالادذماعضتنامةختدناتثلالذمامةعفدقا حامعفقاعسأيت ادة امةباكاا
بتدايالالأ اعادطلامةتسعفياالتداح ااتنا  حق.اةتداكدناذةكاحكدنامة ك امةبعام، امةتؤياابدة ك اا

اا اةختدنامةضتدنا  امةتتعحنا ي  امةتتعحناضاه ام عكنادة ا ناعسأي  بعاااا1989/ا05/07ا

 
،اصا2018،الحمنا49س د الكحش،امسع  لاختدنامةضتدنامةاحة امةتص   النال اامالسدس،اتلأإامةعأح امةاسدايإ،امةتلأاان،الاااا- 1

اhttp://revue.umc.edu.dz/index.php/h/article/view/2771.ا351
ا.ا233حا232ت لعاسدبقاصاصاتاي ات تاامةلابي  ،اتتاححات تاامةلابي  ،اا-2
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اا06/1989/ا25ماع دءاتاع االايعااعادطالالنالذمامةختدناألا اتدةناب يتإالذمامةختدنابعد يخا
ا.1حذةكاابلاما ضدءاتاع امةتبياإاب اا1989/ا29/06حلدحاالذمامةتأنابختدب امةتؤ خا  ا

 شخص المستفيد أو وكيله الخاص فقطن لالوفاء بقيمة خطاب الضما -2. 
بتدا ناختدنامةضتدناي ح الأ امةلعبد امةشخص ،ا إا االايكحناةأباكا قامةح دءاي يتإاا
ختدنامةضتدنادالاةأتسعفياا حاحكيأ امةخدصاح  ا دةإاايد امةباكابدةح دءاب يتإامةختدناةشخصاا

ءات أا خ لاةأتسعفيااتع اتأنادةي اذةكااغي امةتسعفيا،ا  ايععااب ذمامةح دءاحلأي ا ناي ح ابدةح د
  امألللامةت اااح  التيعامأل حملا  ايكحناةأباكامةذفااد ابدةح دءاب يتإاختدنامةضتدناةغي اا
مةتسعفياا قامة لحعاب ذمامةح دءالأ ام ت األا اةحايأعط ابتداح اابدةش حتامةع اع امةعفدقالأي داا

اما اي ح  ا ن اعاصالأ  احمةع  امةضتدن اختدن امةخدصااحناا   احكيأ  ا ح اةأتسعفيا ابدةح دء ةباك
اغي لتد.ا
ا  التيعاختدبدهامةضتدنابع ايااااا احتنال إا خ لا إنام ت اي ح  اتنال إ، لذم

ا.2مس امةتسعفيااحعاحيا ا  اختدنامةضتدناةةطم امةباكابعا اص  اايتإاختدنامةضتدناةسحمها
 الضمان للمستفيدم صرف قيمة خطاب رد قيمة التأمين لآلمر عند عد -3أ.

اي ا اااا ا ن امةضتدن اعع ا اةصام  اكش ت ام ت  اتن امةباك ايتأن امأل يدن اتعت    
ادة اذةكاتنا شيدءاةك ايضتناا عوتياد،اسحمءاكداها ح مقاعلد يإاادبأإاةأعامحلا حال د مها حاتد

ا ام ت  اساما اةأتسعفيامةباك اص   د ابعا امةضتدن امةضتدنااا،ة يتإ اايتإ اص   الا  ا دةإ  ف 
ا.3ااأايأعط امةباكاب ااايتإامةعوتينامةت ا الأ اسبيلامة عيدتاةأتسعفياا  امةتاأامةت 

 طلب إليه ذلك طبقا لشروط  عدم اإلعتراض على الوفاء بقيمة خطاب الضمان متى -4أ.
الايلحطاةأباكا ناي   امةح دءاةأتسعفيااةسبناي لعادة ال اإامةباكابدةعتيل.ا إذماة اااكتداااااااا

ي ا امةعتيلاةأباكامةغتدءامةتعفقالأي اةصام اختدنامةضتدناح سخامةع ا،ا  ا ث اةذةكالأ اا

 
ا.233مةت لعاافس ،اص

ا.ا234مةت لعامةسدبق،اصااتاي ات تاامةلابي  ،اتتاححات تاامةلابي  ،ااا-2
ا.ا235حاا234،اصامةت لعاافس ا-3
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 قامةتسعفياامةذفايسعتااتبدش أاتنامةختدناحةيساتنامةع اامةتب  ابينامةباكاحمةعتيل.اكتداالاا
ا1حطاةأباكا نايعتسكابدةت دصإا  اتحمل إامةتسعفياابسبنااينا  اذتإامةعتيلاةصدةحامةباك.ايل
 حقوق البنك:   -ب

دذماا عامةباكاةأتسعفياامةتبأغامةتعفقالأي ا  اختدنامةضتدن،الدطاة امة لحعالأ ام ت اا 
ابدةضد إادة ا    ا  امة لحعالأ اابت ام امةتبأغامةتا حعاح حم،اهاحلتحالع اتناعد يخاا ع .الذم

ا2مةكف ءامةشخصييناحمةعيايين.
 إلتزامات وحقوق البنك الضامن المقابل  -2
ااإلتزامات البنك: -أ

عاتبقاافسامأل كد ا  ا دةإامةضتدناحمةضتدنامةت دبلا ي ايأعط امةضدتنامةت دبلابافسااا
مةت دبلا  امةب اامأللابيإامةذفاادةعطمتدهامةضدتناحيكحنا لحعامةباكامةضدتنالأ امةباكامةضدتنا

امةباكاا الأ  امةةعطمتدهامةتع عبإ اكل امةت دبل امةضدتن امةباك ا عع عنالأ  امةضدتن اةأباك اآت م يعا
مةضدتنا  ا دةإامةضتدنامةعدافا فا دةإاداعصد امةضتدنالأ اباكاحم ااضدتناباحناضدتناا

 ت دبل.ا
اااالبنك:احقوق -ب

امةباكاافسامة  حقاةأباكامةضدتا احة ذم ا ت ه اضدتاد –نا ي امةباكامةضدتنامةت دبلايعا
اةأباكامةضدتنا  ا دةإااا-مةعتيل ابدةاسبإ حي قاة امة لحعالأي ابكلامة  حقامةع اسبقاا مسع د

 ماعصد امةضتدنالأ اباكاحم ااةأضتدن.ا
 إلتزامات وحقوق اآلمرا -3

ةآلت اتدةنامةعع اادة الدانا  حقاحمةعطمتدهامةباكامةصدا اةعع اامةضتدنايع عنااا
ابدةضتدنادةعطمتدهاح  حق.ا

ا:إلتزامات اآلمر ) العميل(ا-أ
 بتادسبإاصاح امةضتدنامةباك امةتسع لاعع عنالأ ام ت اتلتحلإاتنامةةعطمتدها لت د:اا

 
ا.84تصتف اكتدلات ،التأيدهامةباحك،امةت لعامةسدبق،اصاا- 1
ا.ا337ادص ،امةع حاامةاحةيإ،امةتلأاامةثدا ،امةت لعامةسدبق،اصادةيدساا- 2
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ا:اتحديد بيانات خطاب الضمانا-1أ.
اا الااتد ام ت  اب  ايع تل ادةعطم  اي  ل  ا ن الح اختدناضتدن ادصام  امةباك اتن اااايتأن

كتنا لتيإالذمامةع اياا  ا:اع اياادةعطمتدهامةباكاسحمءاع ايااشخصيإااعابيدادهاختدنامةضتدناحا
مةتسعفياا حاع اياامةتبأغامةذفايصا اب اختدنامةضتدن،احلأي ا عأ ام ت ا ناي اااشخصيإاا

ختدناامةتسعفياا ع ايأعط امةباكابعا امةح دءاب يتإامةختدنادالاة ذمامةتسعفيا.اح يضداي اااايتإا
مةضتدناحمةع ايأط امةباكابدةح دءاب داحلا اطيداع داح يضداي ااام ت ا ع أاس يدناختدنامةضتدناا

ا.اااااااا1حلحاتدايعت اةأباكامة قا  امةلع م الأ امةح دءاتع اتأنادةي امةح دءابعااداع دءالذهامةفع أا
 ) غطاء الضمان(:اتقديم تأمين إذا ما طلب البنك ذلكا-2أ.

ناي ا امةعت ءاة داضتدادهاكد يإاةعغتيإامةعع امهامةع اعأعط اب دابادءالأ اامةباحكا عتأنا
ا عحامةلعتدامهاحعست امةضتدادها  ا دةإاا اةختدنامةضتدنا ح امة دلابدةاسبإ الح اكتد تأب  

ايا ع امةعتيلاةأباكابدةخص اتنا سدب امةلد فااا2ختدنامةضتدنابدةغتدء ايكحناا ام حمةغتدءااا
حااايكحنالياداك لناي   هامةعتيلالأ اتا حلا حال د ايتأك ا حاي ا امةعتيلا ح ماداااةالامةباك،ا

تدةيإا حاعلد يإا حابضد،ع،احااايكحنامةغتدءاعادطلامةعتيلالنا  حا اابلامةتسعفياامةادش،إالناا
مةعتأيإامةصدا ابشوناختدنامةضتدن،اكتداااايعخذامةغتدءاصح أاحثي إاعوتيناةصدةحامةباكابتثدبإاا

اةأباكك اعضتن اختدنااافدةإ اايتإ ا امء ادة  امضت م ه ا دةإ ا   امةعوتين اش كإ اتن ا    ماعضدء
ا.3مةضتدنا

ةأ دةإامةع ايتأنااا1999ةساإاا17تنامة داحنا ا اا356حاااعع  امةتش عامةتص فا  امةتداأا
اا ي دامةباكاتنام ت اعوتيادات دبلاايد امةباكابإصام اختدنامةضتدناح يضداتبيعإالذمامةضتدن،ا
ات دبلادصام اختدنامةضتدناا ايلحطاةأباكاألنايتأناعوتياد ا" ايأ : الأ اتد امةتداأ حعاصالذه

ا.ااا4حيكحنالذمامةعوتيناا اما حاصكحكدا حابضد،عا حاعادطالاتنام ت النا   اابلامةتسعفيا"ا

 
ا.460،اصا2006،اام امةث د إاةأاش احمةعحطيع،التدن،امأل ان1لطيطامةعكيأ ،اش حامة داحنامةعلد فاتا-1
ا.95حاا49اصاستي إامة أيحب ،ات لعاسدبقاصا-2
مةعلد أامةتص فادة الذمامةغتدءاب حة د:ا"الأ امةتص  ا ناي ااتدااات ام ت اتناتناتش حعااداحناا304حااا شد ها  الذمامةصااامةتداأاا-3

ا.ا95عوتيناةأ صحلالأ اختدنامةضتدن"اا.استي إامة أيحب ،ات لعاسدبقاصا
ا.238مةت لعامةسدبقاصااتاي ات تاامةلابي  ،اتتاححات تاامةلابي  ،اا-4
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اااحقوق اآلمر: -ب
 كتدا ناةآلت ادةعطمتدها إناة اكذةكا  حقا لت د:ا

ا:الضمان متى طلب المستفيد ذلك وفق الشروط المحددةوفاء البنك بقيمة -1ب.
يأعط امةباكابت عض اختدنامةضتدناحبتل اامصام هاححصحة ادة امةتسعفياابح دءاايتع اة ذمااااااا

امألخي اتع اتأناذةكاخ لامةتاأامةتبياإا ي .ا
ةعطم امةباكاابلامةتسعفياالحادةعطم ا صيلاتسع لالناكلاتنامةع اإابينامةعتيلااااا حمةتسعفيااااحم 

ا1حعأكامةع ابينامةعتيلاحمةباك.
حلذما  ا دةإاااإذا لم يوف قيمة خطاب الضمان: )الغطاء( قيام البنك برد قيمة التأمين -2ب.ا

ا.2لا اح دءامةباكاب يتإامةضتدناةأتسعفيا،ا ي قابعالداةآلت امسع لدعاايتإالذمامةعوتينا
 إلتزامات وحقوق المستفيد:   -4

الأي اا ا ع ع امةباك  امةضتدن ا ت م  اتن اكت   امةتسعفيا اياخل ابدةضتدن امةباك اعع ا بصاح 
ادةعطمتدهاحيكعسنا  حاد.ا

اااإلتزامات المستفيد: -أ
 مةةعطمتدهامةت عبإالأ الدعقامةتسعفيااتدايأ :ا ل ا

 .ل المحدد وفقا لشروط خطاب الضمانطلب الوفاء في األج -1أ.
امةباك اذتإ اس يدناختدنامةضتدناتأناتنامةتسعفيااااعب   ايصأ اخ لاتاأ اة  ادذم ابلامةتسعفيا

بدةا ع،ادالادذماع امالعفدقابينامةباكاحمةتسعفيااابلاماع دءامةتاأالأ اعلايالد،ابش تاتحم  إامةعتيلاا
امةباكابوناي ااةأعتيلام ت  ااات اتناعوتينااالأ اذةك.احيأعط    اا ديإاتاأاس يدنامةختدناتد

 ا3حلالأ الذمامةختدن.ةأ ص
 
ا

 
ا.84،ا83صاتصتف اكتدلات ،التأيدهامةباحك،امةت لعامةسدبق،اصاا- 1
ا.231صامةت لعامةسدبق،ااتاي ات تاامةلابي  ،اتتاححات تاامةلابي  ،اا-2
ا.85،ا84تصتف اكتدلات ،التأيدهامةباحك،امةت لعامةسدبق،اصاصاا- 3
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اااحترام الشروط المحددة في في تعهد الضمان: -2أ.
  اا ش اداسدب دادة ا نام ت ااااي اااش تامةضتدنامةع ابتحلب دايلااادةعطم امةباكاحيأعط امةباكاا

  نايصا الذمامةضتدنا  ا احااحح  داةأش حتامةع احضع دام ت .
حبتدا نالذهامةش حتاع   ا  امةعع ااحلذمامةعع ااي ا اةأتسعفيااتتدايلعأ اتأطتدابد ع م امةش حتا
مةع ا   ها  امةعع اا حا  ال اامةضتدنامة د، ابينام ت احمةباك.احععلأ الذهامةش حتاتث ا  ا

ا.اا1خ ة د...دةخا ،احمةتاأامةع اي قاةأتسعفياامةتتدةبإاإابتتدةبمةايتإامةتبأغامةذفاي قاةأتسعفياا
اااحقوق المستفيد: -ب

 .2بتل ااصاح الذمامةعع ااعاشواةالامةتسعفياا  حاداتناابلامةباكا
ااعلم المستفيد بصدور تعهد الضمان: -1ب.

الذماااااااا ابصاح  امةي ين الأ  امةتسعفيا الأ  اتن ابا اال اتد احم  امةباك اتن امةعع ا ايكف اصاح  ال
مةعع اادة امةتسعفيااةك ايعأ ابتضتحا احمةش حتامةحم اأا ي اامةعع ااحذةكابإصام احعبأيغاختدنا

باكاضتدنا  حا امةتع عبإالنامةضتدن،احةاف ا قامةباكا  امةا عابويإا لإاةعا اأاحلذماةيعسا اة
امةح دءا  ا دةإات ملدأامةتسعفياابش حتامةعع ا.ااا

 قيام البنك بالوفاء بقيمة خطاب الضمان عند طلبه له:   -2ب.
ا  اااااا اذك لد امةسدبق امةش حت ام ع م  اتع احذةك اةأتسعفيا ا ق امةباك ات   اتن ابدةح دء مةةعطم 

الأ اا امة صحل اباحن امةباكابدةح دء ادةعطم  ا   ا    ايحةا امةش حت الذه ا بد ع م  مةعطمتدهامةتسعفيا،
ا.3تحم  إام ت ،احذةكالااا حلاتأناتنامةتسعفياا

ا  ا امةح دء ادلع م امةباكالن الا  ا يضد الأ اااحتنا    ابدةةعطمتدهامةتأ دأ امةتسعفيا اايد   دةإ
الأي .ا
حعلا امةشد أادة ا نامةح دءامةذفايأعط اب امةباكاعلدهامةتسعفيااةالا حلاتأنا غ اتعد ضإااااااا

مةعتيلاحباحنا قامةباكا  امةا عابويإاا حعاخد لإالأ امةش حتامةحم اأا  اعع اامةضتدناتب داا

 
ا.242،اصامةت لعامةسدبقاتاي ات تاامةلابي  ،اتتاححات تاامةلابي  ،اا-1
ا.242،اصامةت لعامةسدبقاتاي ات تاامةلابي  ،اتتاححات تاامةلابي  ،اا-2
ا.329،اصا2008 ك  ايدتأك ،امألح مقامةعلد يإاحمةعتأيدهامةتص  يإ،اتبعإا حة ،مةصام امةثدة ،اام امةث د إاةأاش احمةعحطيع،التدن،امأل اناا-3
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امةضتدنادالا ا ااااعع  قا دالهااااعؤافادة اععتيلاتبا ااةخدصيإامةسع  ةيإامةع ايعتيطا ب د
امةسع  ةيإ،احبذةكايلحطاةأباكامةا عابعا امةح دءاحذةكا  ا دةإامةغشا حامةععس احتنا لت د:

تأنامةتسعفياامةح دءاتعاثبحهااةيلاي ات ام ت ابتسعاامهاعؤكاادعتد ادةعطمتدهامةع اامألسدس ااا-
اةأت كتإ.احيكحنالذمامةايأ ات اتد

اتأنامةح دءاالاياص  ادة امةعتأيإامةتضتحاإاتعادلع م امةتسعفياابذةك.اا-
اإنقضاء خطاب الضمانالثاني:  الفرع
ا  اآخ امةتتد اااااااا اعس فاث  اث  ا خ لاعاشو ااداحايإ امةضتدنامةباك احكوفالتأيإ دنالتأيإ

ا لت د:أا سبدنااعا ض ،احبذةكا إنادا ضدءالذمامةضتدنايكحناةع
 : إنقضاء خطاب الضمان بوفاء قيمته:  أوال

امة دةإال امة دةإامةتبيعيإاةا ضدءاختدنامةضتدناحل اايد امةتسعفياابص  اايتإاااااااا لذه
مةختدناحلذمابش تاع ا امةتسعفياابتأناايتإاختدنامةضتدنا ثادءا ع أاس يدناختدنامةضتدناا

امستإاشخصايست ام ت .حتب داةأش حتامةتحلحاأا  امةختدناحمةتحضحلإابحا
 إنقضاء خطاب الضمان بانقضاء أجله:: ثانيا

ايا ض اااااااا امةعع ا ا   اة  امةت اا امأللل اخ ل ابدةح دء امةتتدةبإ امةباك ادة الأ  ايصل اة   إذم
مةضتدناعأ د،يد،ا حصحلامةتأنادة امةباكابعاا حمهاتاأامةضتدنا دةباكاغي اتأط ابدةح دءاحبدةعدة اا

امةضتدن.ايا ض ا
حعلا امةشد أادة ا ناما ضدءامةضتدناااايكحناا عإاحم اأاكتداااايكحنالط،يدا حاعا يليداا
ال ااا اعافيذ اةت م ل اعبعد ا يا ض  امةعافيذ، ا سن اضتداده ا ح امةت اتإ امةا عده اضتدن ا   حذةك

ايب طامةخ  امة د، ابينامةضتدنامةباك امةتسع لاحمةكفدةإامةتص  يإا ي اعب  ا ذتإاامألسدساحلاد
مةباكابتل اامةح دءا  امةضتدنامةتص   امةتسع لا غ الا اعافيذا حاما ضدءال اامألسدس،الكساا

امةكفدةإامةتص  يإامةع ايكحنامةباكا ي داضدتادادة اغديإاما ضدءال اامألسدس.
ا امةشد أكتد امةضتدنااا يضدااعلا  ا لل اماع دء ابعا امةتأن اع اي  الا  ا ح امةح دء، اتأن ا ن دة 

دة اب مءأاذتإامةباك،احتدالأ امةتسعفياادالا ااحثي إامةعع اا حاختدنامةعع اامةصدا اامةباك ،احبدةعا
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ا صبحاا امة ق الذم األن اةتأفدع  امةباك االسعيفدء اتد احم  اةيساةص  يع  ابتأنامسع لدل  امةباك تن
تاعاتدابفحمها لأ .ادذنا ختدنامةضتدنايا ض ابصفإالدتإابكد إامألسبدنامةت   أا  امة حملااا

خدصإابدةح دءا حاب أحلا للامةا ضدءامةع اععاا كث اتات يإاحس يدادا  اتداأامةضتدن،اامةعدتإاحا
امةتعدت ها اتلدل اضتن اخدصإ اماعشد لد ا ي  اتن ااتداد ا ال ا ععا امألخ ل امألسبدن اب يإ  تد

ا.ا1مةاحةيإا
امةيلدب اا امةعوثي  ابل ء اةاد ابخصحصاختدبدهامةضتدنايعضح امسعع مض  اع  تناخ لاتد

امة داحايإ،اامةكبي اة ذ امةاحةيإاتناخ لاحضعامة حمايناحمة حملا امةاحعاتنامةضتدادهالأ امةعلد أ م
 حعك يسامألل م امةع اعسدل ا  اعتح امةعلد أامةاحةيإ.

اتنالا اا اع عضي  احتد امألصأيإ، امةباكالنامةع اإ امةعطم  ا  امسع  ةيإ امةتعتثأإ  خصحصيع 
دةضد إادة اكحا ابتثدبإاعوتيناا افالع هايعلدحطاالحمطامةعتسكابا حعاتسعتاأاتنالذهامةع اإ،اب

سأبيدها“مةعوتينامةك سيك ”احي  قاتطميداعخا التيعامألت م احيف  ابدةعدة احلحاها  اتيامناا
 .مةتدلاحمأللتدل

ا“مةعوتيادهاا ابدا  الن امةضتدن اختدن اعتيط امةع  امةخدصإ امأللتيإ اتن امة غ  الأ  ا ا  دال
يإااااع حلااحناالدحالذهامألامأا  ا امءاحتيفع دامألسدسيإاامةشخصيإ”ا إنالادكاتعحادها  ي 

كحنامةتتدةبإااااع ح الأ اععس ا حاغشاخدصإا  امةضتدناةالا حلاتأن،اب ي ا نامةتسعفيااا
اتا اا اعادطل الأ  امة صحل ا لل اتن ام ت  الأ  اةأضغت اكحسيأإ امةتسع ل امةضتدن ايسععتل اا

 بت ملعإاش حتاحت عضيدهاعافيذامةتش حع.
 ،ا  امةحاهامةذفايعحة ا ي ااأييف  الأ امةضدتنات ملدأاتصدةحالتالذمامةحضعامةذفاح تد ا

اة  عتدءاتناآثد احملب اا اكدتلام عيدتدع  امعخدذ ايععينالأي  امةعلد يإ، احتصامايع  استعع   تديإ
 بدةختد اححملب ابدةح دءابصح أاعأ د،يإاح ح يإ.

احمبعك اخأق اتن امةتص  يإ ا دةضتداإ امةشد أ اسب ه امةع ااحكتد امة دةيإ امةباكيإ امةتتد سإ د 
   ضع دامةعتح مهامة ايثإاحمةع ادهامةتع اأامةع ايع   دات يتامةعلد أامةاحةيإا

 
1- SIMLER Philipe et DELEBECQUE Philippe, Op.cit., p218,219. 
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امةع  امةعلد فاا امةعتأيدهامةع اتدطملاي كت د اح تد اغيدنااصحصاعش يعيإاعات الذه ة ذم
ذفايب  اتت ح دااحتناث اصعحبإاديلداا أحلاةعاأاتشدكلااااععحقالذهامةتؤسسإ،ا إنامةسؤملامة

حيف  اافس ابإة دحالحاكيفيإامةعح يقابينامسع  لاختدنامةضتدناحتدايع عنالا اتناعأ د،يإاا
امألخي ا الذم ال اإ ا ح ابدةعتيل امةتسعفيا ال اإ اتن اتسعتاأ ابا حع امةعتسك الحمط احلا  مةا ع

 ت اضااععس امةتسعفيا؟ابدةضدتناحبينا تديإام 
امةشكدةي الذه اة ل ابع امةف   ات عضيدهاختدنااي ع ح ابع امةععاي هالأ  اداخدل اض ح أ إ

 مةضتدنايكحناتناح م، داع يياامةتتدةبإابدةح دء.ا
 غي ا نالذمامالاع محايباحا ا اغي اتسعسدغاحذةكااللعبد ينا سدسيين:اا

ابدةات اا امةتسعفيا اب  ايعتعع اتد اغدةبد امةذف امالاعصداف ابدةت كط احيععأق امألحل: ماللعبد 
عسحاابينامةت دحالهاحمةش كدهامةعلد يإ،اتتدايعيحاةأتسعفياا   ااحعامةعوتيناااةأتاد سإامة داأامةع ا

 مةذفاي غنا ي احي مهات   داةتصأ ع .اا
اابلااااااا اتن اعك يس  اع  ااا امةتص    امةضتدن اختدن اكحن ا   ا يعلأ  امةثدا : اماللعبد   تد

  اإاعبعيإ.مةتتد سإامةباكيإا ص اةعلدحطاسأبيدهامةكفدةإامةباكيإاحتدايتبع داتنال
احاعااطمعا حلاتالاا اب ي ادذم اش تامةع كي  ادا د    ا يناي لالداناآخ اتنامةف  اض ح أ

ة اد الال دهامةع كي امةت أيإاادتإاختدنامةضتدنا إا ايع امةألحءا   يإامةتسعفياا  امسعيفدءااي
   حامةاحةيإابعاتدايع ا امءاايتإامةضتدنادة امةتسعفياابصفإاتؤاعإ.

الاااااا ام ت اخصحصد اة تديإ ايكف  اال ا نالذم اغي  ابختدنامةضتدن امألت  ايععأق غي ااااتد
تش حتا حامةحملنامةا عاةالا حلاتأناةذةكايب  الأ ام ت ا  تا ناي عدتاح نايتأناتناامة

  مةباكاعضتينات عضيدهاتناشوا دا تديع ااحنا ناعشكلال اأإا  اعافيذاختدنامةضتدن.
ةحتا االاا ا ابدة غ اتناماعشد امسعخام اختدنامةضتدناخدصإا  اتلدلااحلأ امةتسعحلامااااا

امةتش عاا اعاخل ايب   اةذم امألامأ، اة ذه امة داحا  امةعاتي  اغيدن ااسلل ا ااد ادال امةعتحتيإ، مةصف ده
ا اتكتأإ-ةع ايا د ااداحايإ ااحملا ابع امةاحلااا-لب  اادتهاب  اتد اغ م  الأ  اض ح فاحذةك  ت 
ااع بيإامةتع اأ.تص احمةتد مهامةكف اسداحا
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ا .خطابات النواياالمبحث الثاني: 

عتررح ها رر اتلرردلااحميرردا رر اتلرردلامةعلررد أامةاحةيررإ،اكتررداكرردنا حلات ررح اةفكرر أاختدبرردهامةة ررااا
 ت يكيررإاكترردات رر هاتحلدهامةش كدها  اتررلامألاتتررإامألالأحامة حماينامةامخأيإاالسيتدا  ادتد اتل

اتحضحعامةعوتيادها  ا ع أامةسبعيادها  ا  اسد.لذهامةختدبدها يضدا  ا  دنا

 إناتررناا،ةكحنالدة احاايدامأللتدلال اب دلإادة امةتطيااتنامةث إاحمألتدنا  امةععدتلامحات اا
مةذفالداأاتداعصا هامةش كإامأل اا،بينامةحسد،لامةع اعال الذهامةث إاحلذمامألتدنال اختدنامةاحميد

اشرر كإامةعدبعررإاة ررداارردا أالأرر اعافيررذ نامةفرر عا حامةاناخ ةرر ،اعؤكررااترراةتصررأ إاتؤسسررإاتدةيررإا حاباررك
دةعطمتدع ررد،احذةرركاب ررا اتسرردااأامةفرر عامةعرردبعاة رردا رر امة رر  امةباكرر امةررذفا صررلالأيرر احلررذمامةعع رراا

ا  سن.ا ابيدتدامدةعطاا  ا صأ اتل ااتناكلاايتإااداحايإا  ح

ث إاحمةضتدناةأباكامةت   اتناحب ذمايكحناختدنامةاحميداد الا ل امةحسد،لامة ايثإاةال امةا
ترر  امةشرر كإامأل امةعرر اع ررح ابررإل ناايع ررداح غبع رردا رر االرر امةترراينامةت عرر  ،احيعررااتبررا اسررأتدنا

صررا الارر امةختدبررده،ا يرر ايعبرر الررناد ماأاتررنايمة ماأاحمة  يررإامةععداايررإا سرردسالررذمامةاررحعاتررنا
امةعع ااا حامةغي ابوسأحناحب حأادةعطم اعخعأ اتنا دةإاألخ ل.

ا يرر ا نامةاشرروأامةعد يخيررإاةرر اا،تررناابررلامسررد،ا امة اي اةختدنامةاحميداة ايكناف حادنالذمامةتا
كدنالبد أالنا ك أاعبدالامةختدبدهاحمةتسعاامها  ات  أإاتداابلامةععداااحبيدناد ماأامألت م ا رر ا

يفصررلاادبرر م ال ررااتررنامةع ررحا،احذةرركا رر ادتررد امةتفدحضرردهامةععداايررإاخدصررإابررينامةتععدارراينامةررذين
احميررداخرر لا عرر أامةتفدحضرردهاابررلااكبيرر اةررذةكا  رر اب دلررإاتدسررإاةعبرردالا سررد،لبيررا  ابعرراالغ م رر ا

مةععدااامةا د، ،اكتداعسررعخا اكررذةكا رر اتلرردلامةع ررحاامةاحةيررإامةتعدصرر أاكع ررحاابارردءامةتصررداعاباتررد ا
ة امةتطيااتنامةحاهادةخاحغي لداتنامةع حاامةع اع عدجاددحا حال حااا لامةعكاحةحليدا...اعسأي امةتفع

اابلامةعحصلادة ادب م امةع اامةا د، .

حمةعرر اا،غي ا ا اس لدناتدابا هاختدبدهامةاحميدا  امةاعشد ا  اتلرردلامةعوتيارردهامةشخصرريإا
يرر لامةررربع ا ا رررداارراا خررراها ررر امةعطميرررااحمةطالررد ابعررراامة ررر نامةعدةتيرررإامةثدايررإ،اح عررر اباميرررإا عررر أا
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 تث ا  امةحاليدهامةتع اأامألت يكيإادعل هاا،دةت اعتح ماس يعدمةسبعيادها ي ال  امالاعصداامةع
سررعثتد مها مةشرر كدهامةكبرر لامةعت اررإادةرر اعتررحي احعاحيررعاحسررد،أ دامةتدةيررإاأللررلامة ع رردءابواشررتإاحم 

حتررنابررينالررذهامةحسررد،لاختدبرردهاا.حلأرر امألخررصاتررنالداررنامةحسررتدءامةترردةيينا،  حل دا  امةخررد ج
اررإاتترردايررؤافادةرر اتتوايا،مةث ررإاةرراي داحالرر امةت عرر  ا عرراةبدةرر امةباررحكااع ررح ابإ سرردة دمةاحميرردا يرر ا

امةام،نالاااتاحامة   اةأتاين.

برر الررا ا حالأحا ت يكرر احمألحامألاكتدايعااتناضتنا سبدناداعشد اختدبدهامةاحميدا  امةحستاا
حللطلررردالرررناتحمكبرررإاا،كفديرررإامةعوتياررردهامةع أيايرررإامةشخصررريإاحمةعيايرررإاةسررراا دلررردهامةعلرررد أامةاحةيرررإ

مةتعتأبرردهامةلايرراأاةأعكاحةحليرردامةتعدصرر أ،اكررذةكابتررئامةعوتيارردهاحعتأب ررداةرربع امألشرركدلامة سررتيإا
حغي لداتنامةصررعحبدهالأرر الكررساختدبرردهامةاحميرردامةعرر اععسرر ابدةت حاررإاحمةسرر لإاحسرر حةإادصررام لدا

ةأل كد امةعدتإاةخترردنامةاحميررداحغي لداتنامةتطميدامةع ايتكناتع  ع داتناخ لاا مسعادا1،حاأإاعكأف د
)تتأنا حل(احمةع ابتحلب دااعع  الأ اختدنامةاحميداحمةتستيدهامألخ لاة ،احعتيطهالنامةتفرردلي ا
امةتشرردب إاحكررذةكاتبيععرر امة داحايررإاحكيفيررإاعفسرري امةخترردن،اثرر ااعرر جابدة رراي الررنا اررحمعاختدبررده

حميداااايكحناختدنا ابرر ا خ ارر احارراامةاحميداحمةضتدادهامةع اع    دا)تتأناثدا (األناختدنامةا
يكحناختدبدايعضتنادةعطمتدابعتلا حاببالالاديإا حاختدبدايعضتناع  يقااعيلإادة اغي اذةكاتنا

امةضتدادهامةع اي    دالذمامةاحعاتنامةختدبده.

 المطلب األول: األحكام العامة لخطاب النوايا

ةأب رر الررناحسررد،لا ايثررإاابدةتععرردتأينة ااا عهات عضرريدهامةعلررد أامةاحةيررإاحمةافعرردحامةعرردةت اا
ةعوتيارردهامةع أيايررإامةسرردبقاذك لررد،ا ت رر الررذمامةاررحعاتررنامااصررح حلررذمااعيلررإاا،ةررال امة،عترردناحمةث ررإ

مةضرررتدادهاحمةرررذفايعررر  ابدسررر اختررردنامةاحميرررداحمةرررذفاشررردعادسرررعخامت اةأ صرررحلا حاةأتسررردلاأا ررر ا
،ادالا ارر اةرر ايعرر  اب ررذماا19602صحلالأ امة  ح امةباكيإا  امةتلرردلامةترردة امألت يكرر الررد امة 

 
ميدامةصدا أاتنامةش كإامأل اة سدنا  اا  حل داحايتع دامة داحايإ،اام امةا ضإامةع بيإ،امة دل أ،ا ات اخأيلا يكعح اعدا س،اختدبدهامةاحاا- 1

ا.11،ا10.اص،صا2007
ا.7،اصا2004مةلحما،اختدبدهامةاحميدامةصدا أالنامةغي ا  اتلدلامال،عتدن،اام امةلدتعإامةلاياأ،امالسكاا يإ،االباتصتف ا  تااا- 2
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ت ررح ا رر ا  اسرردا رر ا عرر أامةسرربعيادهاتررنالررذمامة رر نامة يرر ابررا ا رر اا،مةتعارر ا رر ا ح حبرردادالا ررايثد
حبعررالداا25/04/1979حعوكاات ررح هاخدصررإاتاررذامة كرر امة ضررد، امةصرردا اتررنات كتررإابررد يسا رر ا

ا ااضد،يإا خ ل.ت  ها  كد

يععأررقابشرر كإاكبيرر أا حامةشرر كإامأل احمةاتررحذجامألتثررلامةررذفات رر هاتعترر الررذهامأل كررد ابشرروا اا
ة دالاأا  حعاي ياا  الداعس يلامة صحلالأ امة،عتدنامة ط اة داتنا  اامةباحك،احععع رراامةشرر كإا

ع سررينات كطلرردااتررنا لررلحلتررلامةرر ط اا،ةعطمتدع رردإمأل ابدةس  الأ اايد امةشرر كإامةت ع ضررإابدةح رردءاب
لداا رررعاتبأرررغابع  يرررقااعيلرررإايع عرررنالأررر الرررا اعافيرررذمةتررردة احلارررداعععبررر امةشررر كإامأل اتأعطترررإاتررراايدا

ا1ععحيض .

حلاررررداا  ررررتا ناعع رررراامةشرررر كإامأل ايعغيرررر اب سررررنامة رررردالها يبررررا اتلرررر ااعع رررراا خ ارررر ا حاا
يصلادة ادةعطم ابدةضتدنايتدثلادةعطم امةكفيلادة ا ناا،طم دةعطم اتبيع اتل ااتناصفإامةةبدأل  لا

حمة ضررردءاةختررردنامةاحميررردا ترررا  اترررناامةعررر ادسرررعخات دامةف ررر حة رررااععرررااهامةعسرررتيدهاا2حيعشررردب اتعررر ،
غيرر ا ناا3طكيررإ،عدصتأحالأي اختدنامة لديإا حاختدنامةتعحاإا حاختدنامةتتواياإا حاخترردنامة

كأ رررداعصرررنا ررر اخدارررإاحم ررراأاحلررر اتسررردااأامةشررر كإامأل األ ررراا  حل رررداحترررعاذةررركاع عضررر اا مسرررعادا
حع اياالحيإا ت م  احمةتطميدامةع امةعاايقا كث ا  اتف ح اختدنامةاحميدا)  عا حل(اتناخ لاعع يف اا

ايطهالنامةعع امهامةتشدب إاة ا)  عاثدن(.ي ات دالذمامةاحعاتنامةضتدادهاتعاعت

 الفرع األول: مفهوم خطاب النوايا

يلررنااالاةكررنا،ة اات  هامةعايررااتررنامةتسررتيدها رر امةف رر امةت ررد ناةأععبيرر الررناخترردنامةاحميررد 
دساالرر اث ررإامةررام،نا رر امةتررايناحخترردنامةاحميرردا رر ات  أررإامةخأتابيناختدنامةاحميدامةتبا الأ ا س

مةتفدحضدهامةععداايإ،اةررذةكاسرريع اعحضرريحامةفرر قابيا تررداتررناخرر لاعع يرر اخترردنامةاحميرردا) حال(اتررعا
اعبيدنامةتستيدهامألخ لاة اح ت م الذمامةختدناتعادب مطا لتيإاختدنامةاحميدابدةاسبإاألت م  .

 
ا.287،اصاا2009اامةاحةيإ،اام امةلدتعإامةلاياأاةأاش ،اتص ،ات تاا سناتاصح ،امةع حاا- 1
ا.8،اصا2004ختدبدهامةاحميدامةصدا أالنامةغي ا  اتلدلامال،عتدن،اام امةلدتعإامةلاياأاةأاش ،اتص ،ا مةلحما،االباتصتف ا  تااا- 2
ا.14خأيلا كعح اعدا س،امةت لعامةسدبق،اصا-ا 3
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 أوال: تعريف خطاب النوايا

ةكررنابعرر امةف رر ادلعترراا رر اعع يفرر الأرر ا 1تررنامةسرر لاع ايررااعع يرر اةخترردنامةاحميررداةرريس 
 عأرر اسرربيلامةتثرردلال  رر امةرربع ابوارر اخترردناتحلرر اا،عحضيحاحتيفإالذمامةخترردنا حامةغرر  اتارر 

يررااتشررد كع دا رر ا  ساتدةرر ا حاةعوكيررااا  اةف عاتنا  حل داتناتؤسسررإاةعوكتنامةش كإامأل ابشونا
ا2.كلامةل مءمهامةض ح يإاةك ايعسا اةأف عا ناي اامة   اةأباكااةعخدامةش م امةام فا ح

حااال   امةرربع امألخرر اتررنابرردنادةعررطم امةغيرر ابررإةعطم ابعتررلا حادتعارردعالررنالتررلالأرر اسرربيلاا
مةضررتدن،ا  ررااع ررح اشرر كإا  ابإصررام اخترردنالأرر اسرربيلامةضررتدناأل رراامةشرر كدهامةعدبعررإاة ررداةكرر ا

اا3.مة صحلالأ امة،عتدنامة ط اة داتنا  اامةباحكعتكنالذهامةش كإاتنا

  الذمامةختدناععع اامةش كإامأل ابوناعس  الأ ا ناعكحنامةشرر كإامةعدبعررإاة ررداارردا أالأرر احاا
ا4.تحم الدامةتدةيإاع عبكدالحاتسع قالأي دا ع االاةعطمتدع د،ا حا ا داةناعتدةب دابتتحمل إاد

ارررداحناتررراا اا2322 يررر اختررردنامةاحميرررداترررناخررر لامةترررداأا تررردامةتشررر عامةف اسررر ا  ررراابررردا ادةررر اعع
حمةعررر اعع  ررر ابواررر ا"دةعرررطم ابعترررلا حامةتعاررردعالرررنالترررلاا 20065ترررد ساا23 ررر اامةتعرررالامةف اسررر 

اتحضحل اع اي امةال اةأتاين"

دنادةعطم امةش كإامأل اااايخعأ ا  ااحع ا حا  اتبيعع احلذما سنامةصيدغإامةتسععتأإ،ا  ررااا
 حاادةعطمتدابعاديإيكحنادةعطمتدا خ ايداحااايكحنادةعطمتداتبيعيداحااايكحنادةعطمتداتاايداب ي اااايكحناا

ابع  يقااعيلإ.

 
 intention et lettre de confortLettre d’حيست ا  امةأغإامةف اسيإاا- 1

ا.21 ات اخأيلا يكعح اعدا س،امةت لعامةسدبق،اصاا- 2
حيعضحاةادا ناةختدنامةاحميداث  ا ت م احل اتصا امةختدناحل امةش كإامأل احمةام،ناحلحاغدةبداباكاحمةت ع  احمةذفاااايكحنا  عاعدبعاا- 3

اةش كإا  .
ا.ا146،اصا2006مةضتدادهاغي امةتستدأا  امة داحنامةخدص،اام امةلدتعإامةلاياأ،اتص ،ا ات اابيلادب ملي اسعا،اا- 4

5- (Ord.23 Mars 2006) Les Sûreteés Personnelles Régies par le présent titre sont cautionnement, la garantie 

autonome et la lettre d’intention, , Marie- Noëlle, Jobard- BACHELLIER, Manuella BOURASSIN, Vicent 

BREMOND, Droit des Sûretés, Editions Dalloz, Paris, 2007, p210  . 

 



 الباب الثاني: دور االرادة في تطوير تقنيات الضمان واستحداثها 

 الفصل األول:الضمانات الشخصية المستحدثة              

 

- 193 - 

 

ا رردالررحامةح رردءاةأررام،نابررلاحمةت  ررتاتررناكررلااررحعاتررنا اررحمعامةةعررطم امةتررذكح أاةرريسامةغرر  اتاا
اتل اادعخدااتحا ادطمءامةتايناعستحاة ابدةا ح ابإةعطمتدع .

لررحاععطيررطامةث ررإا رر امةتررايناعلرردهاا1 حاتدايستي امةبع ابختدنامةث إادذنا دةت مااتناختدنامةاحميد
مةررذفايأعبرر ااحتررعاذةرركا ررإنامةخترردنايتكررنا نايأعررنااح مالدترردابدةاسرربإاةأبارركاكررذةكامةرراح ا،مةررام،ن

ا2ا م ابتاحامة   اةأف ع.امةضتدنالداأا  ادعخدا

 ثانيا: أهمية خطاب النوايا بالنسبة لألطراف

ةكررلاابدة غ اتناععد  امةتصرردةحابررينا ترر م اخترردنامةاحميرردادالا نالررذماالايافرر احلررحاا د،رراأا
مةشرر كإامأل ا حابدةاسرربإاةأت عرر  احلررحامةشرر كإامةفرر عاا  امةختدناسررحمءابدةاسرربإاةأتصررا ا فت  ا

ا حا ع ابدةاسبإاةأباكاتداحامة   احمةذفايب  الناضتدادها كث اةعغتيإامةاين.

 فائدة خطاب النوايا للمصدر: -1

برر ابلررااخام احسرريأإاخترردنامةاحميرردامةعرر اععتنامةحمضحا نامةش كدهامأل ا صب هاعفضررلادسررعا
مةعرر اععتأررنابعرر امةشرركأيدهامة داحايررإاكترردا ناخترردنامةاحميررداانامةكفدةررإلناد ماع رردامةكدتأررإ،ابرراالاتررا

مة صررحلالأرر ادذناتسرربقاتررنااحلذمالكسامةكفدةإامةع اععتأنايعس ابدةس لإا  ادصام هاحس حةع ،
ا3تلأسادام أاش كإامةتسدلتإاابلادصام امةكفدةإاحض ح أاذك امةكفدةإا  اتيطمايإامةش كإامةساحيإ.

ليررحنامةعوتيارردهامةع أيايررإامةعرر ابرردهاا مةاحميررداععلاررنالررذهامةتعتأبرردهاحلاررداعع شررا ختدبرردهاا
بعضرر دالررردلطمالررناتحمكبرررإات عضررريدهامةعلررد أامةاحةيرررإ،احتررنالارررداا  رررتا نا لتيررإاختررردنامةاحميررردا

ةتل اأاتنا فااحأامألابيإامععت اة ادةعطمتدا الاتنامةكفدةإاكختدبدهامةاحميدا   اا،بدةاسبإاةأتصا 
امةش كإاك اعب  ابعياأالناام، أامةةعطم امة داحا .ا،احلحاتداي  إدةطمتي

 
اتداعخضعاةتبا اسأتدنامة ماأ،احلذمالحاسبناعاحعا شكدة داحصيغ دا كلاش كإاععب ابدةحسيا- 1 أإادنالذهامةختدبدهاةيساة دااتد ااداحا ات اااحم 

امهااضد،يإاتنا للا تديإاتداحامة،عتدنابونايلعلامةختدبدهاع عناافسام ثد امةتع عبإالنامةكفدةإ،ا ات اابيلامةتادسبإاة د،اةكنالادكادلع د
ا.147مةت لعامةسدبق،اصاا، دب ملي اسعا،امةضتدادهاغي امةتستدأا  امة داحنامةخدص

ا.14تصتف ا  تاالباامةلحما،امةت لعامةسدبق،اصاا- 2
ا.27ا لعامةسدبق،اص ات اخأيلا يكعح اعدا س،امةتا- 3
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 فائدة خطاب النوايا بالنسبة للدائن: -2

لررحامةتت،ارردناة ررذمامةت عرر  احمةث ررإا يرر ا كبرر اا،دنالا امةباكامألسدسرر اابررلاترراحا فاارر  ا
ناكرردناختدبرردا ابيررداتصررا م ااا اتتكن،اةذةكاععااختدبرردهامةاحميرردامةصرردا أاتررنامةشرر كإامأل ا عرر احم 

مةعحايررعا رر ا دةررإاللررطامةفرر عالررناسررامااداكررد ا أرريسابإتكرردنات سررلامةخترردناا،ت تداةال الذهامةث ررإ
لرررر ات حاررررإاحسرررر حةإاحامألتررر م ااةكررررلابررررلام،نامةررراين،اكترررردا ناةأخترررردناتيرررطأا خرررر لاةرررريسا  ررررتاةأرررا

 يرر االاعث ررلاكدلررلامةررام،ناكترردالررحامةشررونا رر امةعوتيارردهامةشخصرريإامألخرر لااحيسرر لد،امةلرر مءمه
ا1كدةكفدةإ.

 فائدة خطاب النوايا للمقترض: -3

تررنامةحمضررحا نالررذمامةخترردناارراا صررا اخصيصررداةتصررأ إامةت عرر  ا  ررحامةتسررعفياامألحلا 
ةأرررال احمةث رررإاترررنا لرررلامة صرررحلالأررر امة ررر  اترررنا لرررلاعترررحي ا اشرررتع امةعلد يرررإااتررر ماة دلعررر ا

ا.حمةصادليإ

 ا ررداحسرريأإاتبعكرر أالررنات يررقامةعرر  اا،ح خيرر ماا  ررتاتتررداسرربقاذكرر ها حةرر اعع يرر اخترردنامةاحميرردا
ت رر هاةعيسرري امةتعرردت هامةعلد يررإاحمةبععررداالررناكررلامةعحم،ررقاحمةع مايررلامةع أيايررإا رر اتلرردلاترراحا

ا.مة،عتدن

 الفرع الثاني: تمييز خطاب النوايا عن بعض الضمانات المشابهة

دناختدنامةاحميدابإلعبد ها امأاضتدناتصا لدامة ماأامةتاف اأاةأشخص،ااااعخعأتاتعابع اا
مألاحمهامألخ لامةع اع ا ادة اع  يررقاافررسامةغرر  احلررحامةضررتدناةررذةكايلررناعتيطلرردالررنابعرر ا

ال(احختدبرردهامةاحميرردامةصرردا أا رر ات  أررإامةتفدحضرردهامةععداايررإالذهامةضتدادهامةتشدب إاكدةكفدةررإا) حا
 )ثدايد(،احمةعتيطا يضدابيناختدنامةاحميداحمةشع متاةتصأ إامةغي احمةعع االنامةغي ا)ثدةثد(.

 

ا
 

ا.29 ات اخأيلا كعح اعدا س،امةت لعامةسدبق،اصاا- 1
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 أوال: خطاب النوايا والكفالة

 س لااألناش حتادصام امةختدنا،تنامةتعفقالأي ا   دا ناختدنامةاحميدا  ضلاتنامةكفدةإ 
أش كإامة داحا اةااتد دذماكداهاصدا أاتناش كإا  ا إنامةاالذهامالخي أاا ي ا ناامصام امةكفدةإ،اتن

الاا،اكترردا نالررذمامالخيرر مةخترردناأررط اةصررام الاعُاحمةعرر اا،ايررحامابدةاسرربإاةصررام امةكفرردالهايشررع ت
انامةاحميد.ح غ الذمامةخع  ادالا ا ااااعخعأتاحععشدب امةكفدةإابختدا1يت  ا  ا سدبدهامةش كإ،

 ف اختدنامةاحميررداععحارر اايتع رردامة داحايررإالأرر امألةفرردتامةتسررععتأإ،اح نامةةعلرردءادةي رردايكررحناا
ع ايررامامةكفدةررإاالررالدا كثرر الأرر الكررساا2بتاولالنامةشرر حتاحمةشرركأيدهامةتعتأبررإاةلترردءاضررتدن،

ناععبيرر ها ي ا ا داالاعفع  اذةكابلا نامة ضداتنات  امةكفيلالحا ترر الررحل ف،احيلررنا نايكررحا
ا3.لنامة ضداحمض داحلذماات ماةختح أادةعطم امةكفيل

ةتسررؤحلاتصرر ملي اةأع لررن،ادذا نامةررذةكا ررإنالررا امةحضررححا رر امةصرريدغإايفررعحامةبرردنالأرر اا
سرريكحناتررناتصررأ ع اا،تدايأعط ابصفع اكفي األ اامةشرر كدهامةعدبعررإاةرر تناد الامةش كدهامأل الاا

اترردادةعررطم ابصررفمةأعررنابدألةفرردتاحمة ررحلابوارر اةرر ايأعررا ع اتصررا ماةخترردنااحميررداحث ررإاط ابصررفع اكفرري ،احم 
ا4حةذةكايتكنا نايأعبسامألت الأ امةغي امةذفاتاحاد،عتدا اةأش كإامةعدبعإ.

ت سررأ ا دة  مءأامةحمليإاألةفدتامةختدناحصيدغع اتسوةإاعكعسنا لتيإاخدصإا  اتالادةعررطم اا
اةاحميرردابعبررد أا" ااررداسررا ماناعافيررذبدةح دءاةذةكامةاين،احلأ اسرربيلامةتثرردلا ررإناصرريدغإا  ررااختدبرردهام

سرريي التأيررإامة،عترردناسرري لدامةتبيعرر "،ايررالا ارر اتلرر اادةعررطم اببررالالاديررإامةتررايناةعع رراهاأللررلا ناع
إابعحليرر اعحصرريإاصرريدغإامةخترردنابرروناايررد اترراي امةشرر كإامة دبضرراا،احكررذةكا رر حةيسابع  يقااعيلررإ

طيررااالتاررداةفرر عام،ناةفرر عامةشرر كإايعضررتنالبررد أ:ا" ااررداسررح اا  اصح أاختدنااحميرردادةرر امةبارركامةررا
ا.يخ جالناكحا ادةعطمتداببالالاديإالاا"ابأك عع امع اامةش كإاألللاعافيذ

 
ا.ا1334 ات التدلامةاينالح ،التأيدهامةباحك،امةتكعبإامة داحايإا،انان،اناس،اصاا- 1
ا.ا25،اصا2005ستي الباامةستيعامألحان،اختدبدهامةاحميدا  ات  أإامةعفدح الأ امةع ا،اتاشوأامةتعد  ،اتص ،اا- 2
ا.ا150دب ملي اسعا،امةضتدادهاغي امةتستدأا  امة داحنامةخدص،امةت لعامةسدبق،اصاابيلاا- 3
ا.ا150مةت لعاافس ،اصاا- 4
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كذةكامةختدنامةصدا الأ ا نات سأ اسيعتلاكلاتدا  احسع ابونايبذلا اص امةل ااةكرر اا
مةتررايناارردا مالأرر اسرراماامةتايحايررإاداترردالررحاتلرر اادةعررطم ابحسرريأإ،احتررنالاررداعت رر اةارردا لتيررإايكررحنا

شعتدة دالأ ااحعادةعطم امةت سل. اصيدغإاختدبدهامةاحميداحم 

 ناعبينالذهامةختدبدهاتدادذماكدنالذمامةةعطم الحادةعطم ابع  يررقااعيلررإا حاكحارر ادةعررطم اا يلنا
ةعطمتررردا ا ررر التيرررعامة ررردالهاعأ ررر الأررر الررردعقات سرررلامةختررردنادببرررالالاديرررإا  رررت،ا تررردامةكفدةرررإا  رررا

 اعع رراات سررلامةخترردنابدةح رردءالررنامةتررايناةأررام،نادناةرر اي رر امةترراينابدةسرراماا رر ابع  يررقااعيلررإاتعررا
اا1مةتحلاامةت اا.

شررر كإاكتررردايثرررد امةعسررردؤلادناكررردناتأطتررردادخضررردعاختررردنامةاحميررردالاررراتدايكرررحناصررردا مالرررناا
تررنامة ررداحنامةعلررد فاا223-35لأسامةام أاتثأتداعرراصالأيرر امةتررداأاةأع خيصامةتسبقاةتاتسدلتإ

 نالررذماا،مةف اسرريإامةررا  مةف اسرر ،ا  ررذمامةرراصايسررع ا ا  ررتا"مةكفررداله"اةررذةكا  ررااارر  هات كتررإا
ا2  ت.امةع خيصاتتأحنالااتدايخأقاختدنامةاحميدادةعطمتدابدةاعد،ج

حعفضرريأ دالأرر امةكفدةررإالررحا غبررإااةذةكا إااداالااتنا سبدناةلحءامأل  ماادةرر اختدبرردهامةاحميرردا
حمةحماررعا ناخترردنامةاحميررداا3مةصررد تإامةعرر اع كرر امةكفدةررإ،مألترر م ا رر امةع رر ناتررنامة حملرراامة داحايررإا

عينا  ا دةإاعضتا ادةعطم ااداحا ابعتررلا حابدةتعارردعالررنالتررلاحسررحمءا كرردنالررذمامةةعررطم اي  قاتيطا
بحسيأإا  اباعيلإ،ا ي ا ناختدنامةاحميدايكحنا رر اتثررلالررذهامة دةررإا اررلادةطمتررداتررنامةةعررطم امةادشررئا

لررذمامةةعررطم ابترر قاتععررااأ،احلررذماترردايلعررلاتررنااعافيررذا  يررإط اعررالنامةكفدةإا ض الررنا ارر ايعرريحاةأتأ
كترردا ارر ادذماتررداعع ررااتصررا امةخترردنابولترردلااملتررإاا4،خترردنامةاحميررداحسرريأإاذمهالدذبيررإاحب يررق

ةأتايناةأح دءابعع امع ا  ذماةيساتعادهامة أحلات أ ا  امةح دء،اثرر ادنالررذمامألخيرر اةرريساةرر امة لررحعا

 
ا.26ستي الباامةستيعامألحان،امةت لعامةسدبق،اصا- 1

2 - Jean – BAPTISTE SEUBE, Droit des Suretés, 4 édition, Dalloz, Paris, 2008, p100. 

ا.53مألحان،امةت لعامةسدبق،اصاستي الباامةستيعاا- 3
ا.85تصتف ا  تاالباامةلحما،امةت لعامةسدبق،اصاا- 4
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فايتأكرر اتررنااررا اعوتياررداشخصرريداكترردالررحامة رردلابدةاسرربإاللامةشخصامةذفااد ابتسدااع ابدة ا امةذ
ا1ةأكفيل.

 ثانيا: خطاب النوايا والتعهد عن الغير

يعع رراا يرر ا  ررالتداحلررحامةتعع رراا رر اا،يعرر  امةعع رراالررنامةغيرر ابوارر ال رراايررع ابرريناشخصررين 
تعين،احمةت صحاامةتععداااتع احلحامةتعع ااة ابونايلعلاشخصداثدةثداتنامةغي ايأعط ابوت ااتحمل إا

اعحم  الاأاش حت:اتنالذمامةعع ي ا ا اةك اي ح امةعع االنامةغي ا إا ايععين

 نايععدااامةتعع رراابإسررت اشخصرريداالابدسرر امةغيرر امةررذفايعع رراالارر ،اب يرر ايتررلامألخيرر ا لابيررداا-1
النالذمامةععداااكتداعاص  اآثد امةع اادة امةتعع ا.

بتعاررر ا ناععلررر اد ماأاا،دةعرررطم امةتعع رررااافسررر االادةعرررطم امةغيررر  نايكرررحنامةغررر  اترررنامةعع ررراالرررحاا-2
مةتعع اادة ادةطم اافس اشخصيدابتداعع ااب احلحامة صررحلالأرر اابررحلامةغيرر ،ا دةتعع ررااالايتأرركاحالا
اتدادةعطمت اشخصرر ابرروناي تررلامةغيرر الأرر اابررحلامةعع ررا،احمةغيرر االا ي صاادةطم امةغي ابتداعع ااب احم 

نااشرروالأرر الدع رر ادةعررطم ا يكررحناتصررا هيأعررط ادالاتاررااابحةرر ا ل رراماآخرر ايررع اب بحةرر االاتررنااةأعع ررااحم 
اععدااامةتعع ا.

 تفررداادةعررطم امةتعع ررااةرريساتلرر ااا،مةغيرر اع رراالررحامة صررحلالأرر ا ضررد نايكحنات ررلادةعررطم امةتعا-3
بع  يررقامةغي الأ اابحلامةعع اابلالحادةعررطم ااة تلتنامةل ااالاديإا حا نايبذلامةتطيااببذلدةعطمتدا

ا2اعيلإاحل اابحلامةغي اةأعع ا

لررذمامألخيرر ايعررااب تررلامةغيرر احلررحامةتعع ررا،اا3دذنا دةعع ررااترردالررحادالادةعررطم اتررنالداررناحم رراا
مةةعطم اذمع ،احااايباحماةأحلأإامألحة ا نالادكاعشرردب اامةةعطم ااحنا نايشتلاضتدناعافيذالأ اابحل

ابينامةعع االنامةغي احختدبدهامةاحميدا)كتداي لابع امةف  امةف اس (.

 
اش اسعدااتلدل ،امةعوصيلامة داحا اةختدبدهامةاحميدا  اتلدلامال،عتدن،اا مسإاع أيأيإا  امةعش يعامةف اس ،اتلأإامة داحناحمأللتدل،اعد خاا- 1

ا./اhttps://www.droitetentreprise.comا2014/ا09/ا29مةت دل،ا
ا.35خأيلا يكعح اعدا س،امةت لعامةسدبق،اصاا- 2
اج.اتناقا ا114حا113مةتداأاا- 3
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ما نامةخرر  اشرركأيداحترردل ما رر ابعرر ا ترر م امةع اررإ،ادذةكررنالررذمامةعشرردب اةرريسادالاعشرردب داا
ةعررطم ابع  يررقااعيلررإاحلرر ا تررلامةغيرر اطم امةتعع رراالررنامةغيرر الررحادةعرراكبي ابيا د،ا ي ا ااررداالرراا رر اد

لأ امة بحلابوت اتعينالأ اخ  اذةكا إنامةش كإامأل االاععع ررااب تررلامةفرر عالأرر اابررحلامة رر  ا
  حا ت ابعياالنااح لداح ناكررلاتررداع ررح ابرر الررحادضررفدءامةتطيررااتررنالررحامةث ررإاحمألترردناةأبارركاخرر لا

اعالأ ال اامة   .ععدتأ اتعامةف ع،ا  اع تلاعع اماب بحلا حاعصايقامةف ا

ترررنال رررإا خررر لا رررإنامةتعع ررراالرررنامةغيررر ايع ررر  اترررنامةةعرررطم ابتلررر ااابرررحلالرررذمامةغيررر ابررر اا
قامةاعيلررإامةت لررحأاتارر احمةتحلررحااب ررد،اةكررنادذماةرر ايصررداقامةغيرر ا رراحتصدااع الأ امةةعطم ،ا  اداعع 

اهامةتعع رراالأرر ادذا نات ررلامةةعررطم امةررذفا خررااا1لأرر امةعع رراايب رر امةتعع ررااتأعطترردابصررفإاشخصرريإ،
لدع رر امة صررحلالأرر اتحم  ررإامةغيرر الأرر امةعع ررااحيكررحنادةعطمترر الررذماباعيلررإاالابحسرريأإا رر ايكفرر ا نا

مةغديإا ي بررلابلايلنا نايصلا ع ادة اا،يبذلامةتعع ااتدا  احسع اة تلامةغي الأ اابحلامةعع ا
ذماابلمةغي ابدةعع ا ا2ه.عع اااحنا نايكفلاعافيذدةعطم امةتُااتبدش أاحا يعا،مةعع اا ذمبامةغي ا،احم 

لادةعرررطم امةشررر كإامأل ايعارررحعاحيخعأررر ا سرررناصررريغإاكرررلاختررردنا ت رررا تررردا ررر اختررردنامةاحميرررداا
ح خيررر مامةةعرررطم ابع  يرررقامةاعيلرررإاا،باميرررإاترررناتلررر اامةعع ررراامألابررر ا حامةعع رررااببرررذلالاديرررإحتبيععررر ،ا

ا.3مةت ااأ

حمةعع رراالررنامةغيرر ا كرر عيناتخعأفعرريناتررنالرراأااررحم  احتررناخرر لاتررداع ررا ا ررإناخترردنامةاحميررداا
كتدايخعأفدنا يتدايخصاا، حا ع اتنا ي ات لامةةعطم ا،سحمءاتنا ي امة ا احمةغديإامةت صحاأ

ب مء  ذتإاكلاتنامةتعع اا حادب مءاذتإامةش كإامأل ا  اختدنامةاحميد.ات  أإادب م امةعع ا،احم 

 

 

ا

 
ا.36خأيلا يكعح اعدا س،امةت لعامةسدبق،اصاا- 1
ا.51ستي الباامةستيعامألحان،امةت لعامةسدبق،اصاا- 2
ا.36خأيلا يكعح اعدا س،امةت لعامةسدبق،اصاا- 3
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 لغيرثالثا: خطاب النوايا واإلشتراط لمصلحة ا

لبد أالررنال رراايررع ابررينامةتشررع تاحمةتعع رراا)سررحمءاكرردنالبررد أالررنابيررعا حاا1مةغي اةشع متاةتصأ إم
ةتدا نادلبإا حاعوتين.....(اي عنابتحلب ا  داتبدش ماةفد،اأات  اثدة الحامةتسعفياا حامةتاعفع،احت

كدةع مضرر احمةت ررلاحمةسرربنا امةع ررحاامةشررع متال رراا إارر ايلررنا ناععررحم  ا يرر امةشرر حتامةتع ررحاأا ررا
ا2داتدايععدااابإست الحاالابإس امةتاعفع.ا،حيضد ادةي دا نامةتشع تا ياتدايععداااةفد،اأامةتاعفع

احةكررنيررلاختدبرردهامةاحميرردالأرر ا ا رردادشررع متاةتصررأ إامةغيرر ،احارراادعلرر ابعرر امةف رر ادةرر اع أا
خصررريناحلتررردامةتشرررع تامةغيررر اثترررإاش نا ررر امةشرررع متاةتصرررأ إاااررر لا،بدةعررراايقا ررر امألتررر اليرررام

،اتفرردااذةرركا نال رراامةشررع متايبرر  ا ا  داتنادةعررطم امةتعع رراابدةعافيررذحمةتعع اايعف دالأ ادكعسدنامةغي
نامألترر ايخعأرر ا رر اختدبرردهامةاحميررد،ا  رر ادالا ا،بررينامةتشررع تاحمةتعع رراااحنالأرر امةتاعفررعامةتسررعفيا

 رررر امةشررررع متاةتصررررأ إامةغيرررر ااعبرررر  ابررررينامةتصررررا احلررررحامةشرررر كإامأل احمةررررام،ناحةرررريسامةتررررايناكتررررد
دةرر اداشرردءا ررقاتبدشرر ا ادام أامةبارركا حامةشرر كإامأل احةتصأ إامةام،ناافس ،ادضد إادة اذةكاة اععلررا

ةأفرر عابررلا نامةفرر عايسررعتاا  رر اتررنال رراامة رر  امةررذفا برر  ا حاسرريب  ا يترردابعررااحةرريساتررناخترردنا
ا3مةاحميد

ا ختدنامةاحميدايا صرر اشرر تدا سدسرريدايعررحم  ا رراعيناح نامحبدةعدة اا  تالا امةعشدب ابينامألاا
مةشرررع متاةتصرررأ إامةغيررر ،احلرررحا نامةباررركاةررريساةايررر ا فاد ماأاةاشررردءا رررقاةتصرررأ إامةفررر عاحةكرررنا

خد لررإالررناترردالررحاةش كإامأل ا يإا مبتررإاععداايررإامكتدا ا االاعحلاابينامةباكاحا،اةتصأ ع الحاافس 
اادش ءالنامةختدن.

 رة من الشركات األم وخطابات النوايا في مرحلة المفاوضات التعاقديةرابعا: خطابات النوايا الصاد

ع ررحااداشرردءامةبايررإامةع عيررإ،ادادتررإامةتتررد مهاحت ترردهالا رر امةع ررحاامةاحةيررإامةتعدصرر أاكمةتعوتررا 
مةتدارررإاحل رررحااداشررردءامةتصرررداعاباترررد امةتفعررردحا ررر امةيرررا،احل رررحااا رررلامةعكاحةحليرررداحل رررحااخررراتدها

 
اقا اج.اا118،ا117،ا116حااااصامةتش عامةلطم، فالأ امةشع متاةتصأ إامةغي اتناخ لامةاصحصامة داحايإاا- 1
ا61،ا60 بدل،امةت لعامةسدبق،اصاصالباامة طمقااا- 2
ا.ا37خأيلا يكعح اعدا س،امةت لعامةسدبق،اصا- 3
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دنامةعرررولي فامةررراحة ...ايرررا كا ا ررردالأررر اخررر  امةع رررحاامةاحةيرررإامةيحتيرررإامةتعأحتررردهاحل رررحاامة،عترررا
مةبسررريتإاكررردةبيعا حامةا رررلاحغي لرررداعاترررحفالأررر امةعايرررااترررنامةتسرررد،لامةفايرررإامةااي رررإ،امةعررر االايتكرررنا
 سرررت دا ررر الأسرررإا حالأسرررعينابرررلايسرررعأط امألتررر ادلعيررردطات م رررلاتععدابرررإاحتسرررعت أاصرررحنامةع ررراا

امةا د، .

عبرردالا ي رردامألترر م امةرر ؤلايعفدارردهاعت يايررإاع رر  ا رر اتسررعاامهاع ضرري يإا يرر ايررع ادلرر مءادا
حمةتفرردلي ا ررحلا تررح اععصررلابدةتفدحضرردها ررحلامةع رراامةا ررد، ،احةعررلاتررنا لت ررداترردايسررت ابخترردنا

 يرر ا ارر ا رر الررذمامةخترردناي ررح امة مغررنا رر امةععدارراابعحليرر االررحأادةرر اشررخصا ا1،مةاحميدا حامةعفدل 
   ماامةلت ح ،ايعأنا ي دالنا غبع ا  امةعفدح ابشونالذمامةع اامةترر ماامب مترر ،احلررذماتعينا حادة ا

يتأررقالأيرر امةررالحأادةرر امةعفرردح ،ا يرر االاععضررتناعأرركامةررالحأامةشرر حتامةلحل يررإاةأع رراامةترر ماااتررد
تررنايسررعليناةالحعرر اةيرراخلاتعرر ا رر امةعفرردح ا ررحلاتضررتحنامةع ررااالأرر اعرر  عمب مت ابلاتلرر اامة

لأرر ام سرردلامةررالحأاةأعفرردح ادةرر امةترر  ا يرر الرر لامةعتررلا رر امةعلررد أامةخد ليررإاا، مةت غررحنا يررا
لتد، داتدبعدا ستيد،ا م خ النات يقاتدايست اختدنامةضتدناةأاالةإالأ الايإالذهامةالحلاحم 
حيعضحاتناذةكا ناخترردنامةاحميررداحثي ررإالدتررإايبررا اب ررد،اب سررنامألصررل،ا ترر م امةعتأيررإامةععداايررإا

 اغتد امةع ضي اةأتفدحضده،احمةعحل اا حامةععدتلامةلافاةالدطامةع اامةت مااتشحم ل اا حاخحا
بينالذمامةاررحعاتررناختدبرردهامةاحميرردامةعرر اعسرربقات  أررإاا،حلاداا  تامةف قامةحمضحاحمةلأ ا.ا2مب مت 
حلحاختدنامةاحميدا  اتلدلامة،عتدنامةصرردا أالررناا،حمةاحعامةثدا امةذفاا نابصاااا مسع ا،مةععداا

 غنا  االذهامةف حعا  ا ي ادذماا كإامأل اة سدنا  اا  حل دا حاد الامةش كدهامةعدبعإاة د.مةش
د سرردلا إارر ايتأررناتررنامةشرر كإامأل امة صحلالأ اا  اتنا  رراامةباررحكا حاعررالي اتحافرر ابإ،عترردن،ا

ةررذةكا كررلاتررناا3- فامةباررك–حبرر امةث ررإاحمألترردنا رر اافررسامةررام،ناا خترردنامةاحميرردادةرر امةبارركاةالتررا

 
ا.33،ا32،ا31،صاص2001ا-2000  تاالباامةك ي اس تإ،ااداحنامةع اامةاحة ،امةتبعإامألحة ،اام امةا ضإامةع بيإ،اتص ،اا- 1
مالةعطمتده:ا مسإاعوصيأيإاع أيأيإات د اإ،اتذك أاعخ جاةايلاش داأامةتدلسعي ا  اسعدااتلدل ،اختدبدهامةاحميداكحسيأإااداحايإاةعوتيناعافيذاا- 2

،ا13.اصاصا2012/ا2011مة داحنامةخدصاعخصصااداحناتسؤحةيإامةت ايين،اكأيإامة  حقاحمةعأح امةسيدسيإ،لدتعإا بحابك ابأ ديا،اعأتسدن،ا
ا.ا14

ا.39خأيلا يكعح اعدا س،امةت لعامةسدبق،اصاا- 3
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ختدنامةاحميدامةصدا النامةش كإامأل احختدنامةاحميدا  ات  أإامةعفدح اتخعأفدناعتدتداتنا ي ا
امة ا امةذفايسع اكلاتا تدا  اع  ي  .

 الفرع الثالث: الطبيعة القانونية والعقدية لخطابات النوايا

اررر اصرررعحبإاعباررر ادناكثررر أاحعارررحعاختدبررردهامةاحميررردامةصررردا أا ررر اتلررردلاتررراحامة ررر ح ،اارررعجالا
تح رراأاةكررلا اررحمعاحيع عررنالأرر اذةرركاصررعحبإاعصررح اتبيعررإااداحايررإاا،تف ررح اتح ررااة ررذهامةختدبررده

مةختدبررده،ا يرر اعععتررااتبيعع ررداحاتدت رردامة ررداحا ابصررفإالدتررإالأرر امةعبررد مهامةررحم اأابدةخترردنا
دابدةاسرربإا ترراا1مةت يتررإابعتأيررإادصررام امةخترردن،احمةت سرربدهحمةترر ح اا،حمة صرراامةتشررع كاألت م رر 

ةأتبيعإامةععداايررإا  ررااثررد اخرر  ا   رر ا ررحلامةتبيعررإامةععداايررإاةخترردنامةاحميرردا يرر ادعلرر امةرربع ا
ا2دة اعكييف دالأ ا سدسا ا دال ااتأط اةلداناحم ااحلحاتصا امةختدن.

 أوال: الطبيعة القانونية لخطاب النوايا

كعدبع ررد،ا يرر ايتكررناةخترردنامةاحميرردا ناتبيعررإاخترردنامةاحميررداعع ررااابصررفإاكبيرر أاتررناخرر لا 
 رردألت اكأرر اتععأررقابدألةفرردتاا،يعخرراا شرركدالاتخعأفررإاحتعاحلررإاحالايتكررناألفاحصرر ا نايفرر  اافسرر 

حلذهامةختدبدهايتكنا ناعكحنات ياأاةصد ب دابشكلاتد،ا  ررااعكررحناتلرر ااا.مةتسععتأإاتنامةت  ين
اعع ااش   اكتدايتكنا ناعكحنادةعطمتدااداحايد.

 Engagement d’honneurشرفي:  تعهد -1

طمتيررإ،ا تررث احيررداالايععرر  امة دضرر ابتيطعرر امةة  يداداالايتثررلاخترردنامةاحميررداسررحلادةعطمتررداتعا 
تؤسسإاتدايتكنا ناعخب امةباكابدةع ادهامةع اع بت دابف عاة داحعالحهاةع اي اتسدلتع ،اح رر الررذها

عع ررااشرر   ا  ررت،اح غرر ا نالررذمامةخترردنايفع رراامةترر ح اةرريسالارردكا فادةعررطم ااررداحا احةكررناتلرر اا
ةتفعرررحلامةةعرررطم ادالا اررر ايب ررر اتفيررراما يررر ايسرررتحابعررراخلالرررد اةتؤسسرررإاذمهاسرررتعإاتدةيرررإ،ا ععتررر ا

ا3  ضأيإادتكدايإامة صحلالأ اا  اباك .

 
ا.88 تاالباامةلحما،امةت لعامةسدبق،اصاتصتف ا ا- 1
ا.40خأيلا يكعح اعدا س،امةت لعامةسدبق،اصاا- 2

3 - Jean – BAPTISTE SEUBE, Op. Citا p 99. 
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 Engagement Juridique إلتزام قانوني:  -2

برردهاعبعررداةررذةك،احلاررداكررذةكاالرراايتكررنا نايشرركلاخترردنامةاحميرردادةعطمترردااداحايررداحع رراااةرر ال حا 
مأل ادةعطمترردابررا عااشرر كإ تررلامةعاحلررداكبيرر ما عأرر امةرر غ اتررناحصررف ابخترردنااحميرردادالا ارر ايتكررنا نايُا

اح  الذهامةف ضيإايتكنادلداأاحص احعكيي اختدنامةاحميداةيصبحاكفدةإ.ا،اينا  ل د

 ع(احةكررناايررنامةترراينا)مةفرراكترردايتكررنا ناي تررلاخترردنامةاحميررداتعارر اآخرر اةرريسامةةعررطم ابررا عاا
لررذمامةفرر عادةعطمتدعرر ابصررفإاليرراأ،ا تررث اشرر كإا  اعأعررط ابدة يررد ابكررلاترردالررحااي ح ابدة  صالأ اعافيذ

  ررذما1،تتكررناةررال امةفرر عامةعرردبعاة ررداحععرراابلأررنا ؤحسا تررحملا رر ا دةررإامةحاررحعا رر اصررعحبدهاتدةيررإ
امةةعطم اتتكنا أ ابصبغإامةععحيضده.

كلاختررردنامةاحميرررداعبعررداةألةفررردتامةتسرررععتأإادةعررطم ابدةحسرررد،لا حادةعرررطم اكترردايتكرررناكرررذةكا نايشرراا
حبدةعرردة االاا2بدةاعد،ج،اح  الذهامةف ضيدهايعتيطاختدنامةاحميدالنامةكفدةررإاحيصرربحاضررتدادا صرري ،

عحلررااتبيعررإااداحايررإاحم رراأاةختدبرردهامةاحميرردا يرر اعخعأرر امة يتررإامة داحايررإاةأخترردناب سررنااحلرر ا
حانادلعبررد الررذمامةاررحعاتررنامةضررتدادهاذحتررنالارردايتكرراا3هاحمألةفدتامةعرر ايعضررتا د،حصيدغع احمةعبد م

اتبيعإاخدصإ،ايخعأ الناكلا احمعامةضتدادهاحمةعع امهامألخ ل.

حاااحصف دامةبع ابوا دا امأاشدذأاغي اادبأإاةإلا مجاع هاع سيتدهامة داحنامةتاا ،اح ضلاا
حةكررناترردادسررع  الأيرر امةف رر امةف اسرر اا.مةشخصرريإمةرربع ام خرر ادلعبد لرردااررحعالايررااتررنامةعوتيارردها

حمة ضدءا ا االاعاا جاضتنامةعوتيادهامةشخصيإاسحلاختدبدهامةاحميدامةع اععضتنادةعطمترردابع  يررقا
حبدةعرررردة اعسررررعبعااا أمةتسررررععحلرررر امةكفرررردالهاا،اعيلررررإا حامةتعضررررتاإا أررررحلامةشرررر كإامأل ات ررررلامةفرررر ع

 4متداببذلالاديإاتنااتدقامةضتداده.ختدبدهامةاحميدامألابيإاحكذةكامةتعضتاإادةعطا

 

ا
 

1 - Jean- BAPTISTE SEUBE,Op. Cit,  p.99. 
2 -Ibid,, Op. Cit, p.100. 

ا.44ت تاا سيناتاصح ،امةع حاامةاحةيإ،امةت لعامةسدبق،اصاا- 3
ا.40خأيلا يكعح اعدا س،امةت لعامةسدبق،اصاا- 4
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 ثانيا: الطبيعة التعاقدية لخطابات النوايا

 رر اتلرردلامةتفدحضرردهامةع ايررإااررااععضررتناصرريدغإامةخترردنامةرراصالأرر ا ارر االايشرركلال رراما 
غيرر ا نامةتشرركأإاعثررد ا رر اا1حتررناثرر ا ررإناتثررلالررذهامةصرريدغإاعخرر جامةخترردنالررنامةاترردقامةع رراف،

امةختدناتتدايفيااعل ياهاتنامةتدبعامةع اف. دةإاخأحاصيدغإا

حمةالأيطيإاحمألت يكيإا ي ادلعب هامةتا سإااإحلادات  اخ  ابينامةتام سامةث  امةف اسيا
ال اماخدضعداةأتبدائاا،ةعفدادهابيا تداحمةتثبهت  ي ااابلامةف اسيإاختدنامةاحميدامةتحاعاتن

ا2نامةع اابصفإالدتإ.مةع ايإاش يتإا نايكحنامةختدناااادسعلتعا  كد

 ي   اغدةبيإامةف  دءا ي دادسبدغامةتدبعامةع افالأ اخترردنامةاحميررداا، تدامةتا سإامةالأيطيإا
مةتعضتنابع امةعفدادهامةصدا أاخرر لات  أررإامةعفرردح اخدصررإا رر ا دةررإاخأررحاصرريدغإامةخترردنا

اتنامةععبي الناد ماأات  ي ا  اد عبدت تدامةع اف.

مةتا سإامألت يكيإا إنامألت ايعحا الأ اايإامألت م ا إذماثبها ا  ااصاحما تدا  اتلاا
داعتد اةعحايعامةع اااااحاتد إناختدنامةاحميدايشكلال اماا،ادثبدهاتداع امةعحصلادةي اتنادعفداده
لأ االداتثدبإاحثي إاتأطتإاحادبأإاةأعافيذ،ادذماعضتاهاععأيقاافدذمةا د، ،ابلايتكنادلعبد امةختدناب

لامةاصا  امةختدنالأ ا ا االايععب امةع ااا د،يدادالادذماحم  هااتعينال لاع    ا ع ،اتثش تا
ا3ل إامةام أالأ امةتعدتأإات لامةععداا.

ا،ا يب رر امةعسرردؤلا حة ررداتترر حح،اترردادذممةاحميرردا رر اتلرردلامة،عترردنات ررلامةا مسررإاده تررداختدبرراا
ايتكنادلعبد لدال حاما  ا نامألت االايععالامةةعطم ابدة ماأامةتاف اأ؟.

حلررحاا،  رراادعلرر ابعرر امةف رر ادةرر اعكييرر اختدبرردهامةاحميرردالأرر ا ا رردال ررحااتأطتررإاةلداررناحم رراا
ا.مةشرر كإاتصررا امةخترردنا)مةشرر كإامأل اتررث (اح نامةع رراايكررحنا يرر اتصررأ إاداعصرردايإاحتدةيررإاة ررذه

 
ا.ا91تصتف ا  تاالباامةلحما،اختدبدهامةاحميدامةصدا أالنامةغي ا  اتلدلامة،عتدن،امةت لعامةسدبق،اصا- 1
ا.91تصتف ا  تاالباامةلحما،اختدبدهامةاحميدامةصدا أالنامةغي ا  اتلدلامة،عتدن،امةت لعامةسدبقاصا- 2
ا.92،ا91مةت لعاافس ،اصاصا- 3
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بعترررحي ا اشرررتع امةتدةيرررإاحمةاعصررردايإاحطيرررداأاا،مةتتارررححاترررنامةباررركاةأفررر ع يررر ايسرررتحالرررذمامة ررر  ا
ا1كتدايستحاةأش كإامأل اطيداأا  ساتدة داةالامةف ع.ا، لتدة 

دةررر ا ناختدبررردهامةاحميرررداالاعأرررط اسرررحلامةتصرررا ااحناا، صررر دنالرررذمامةررر  فخأرررصاحبدةعررردة اا
مةلع م ابدةتبيعإامةع ايإاةختدناامةت سلادةي ،ا  ا يناذلنامة  فامة ملحا  امةف  امةف اس ادة 

 رر ا دةررإاابحةرر اتررناا يرر ا نالررذمامةخترردنايشرركلال رراماخدصرردمةاحميرردامةصرردا ا رر اتلرردلامة،عترردن،ا
احلاداععفقاد ماأالذمامألخي اتعاد ماأاتحاعامةختدن.ا2لدانامةت سلادةي ا)مةباكامةام،ن(

ا10/03/1989عرررد يخاحارراادعل ررهات كتررإادسررع،اد ابررد يسادةرر الررذمامةعكييرر ا رر ا كت رردابا
لااتدااضهابوناختدنامةاحميداحلأ امةرر غ اتررنامةتبيعررإامةتافرر اأ،ايتكررناح  ررداةشرر حت اح ياترردايررع ا
ابحة اتررنامةت سررلادةيرر احبرردةات ادةرر امةايررإامةتشررع كإاةألترر م ا نايعتثررلا رر اعع ررااععداررافابعتررلا حا

اباعيلإ..بدةتعادعاتنالتلاااايصلادة امةةعطم ا

ت  أررإاتررداابررلامة بررحلاتررناا،ا  تا نامةف  احمة ضدءامةف اسيينايتيطمنابرريناترر  أعينحتنالاداا
ترر  امةت سررلادةيرر ا يرر ايب رر امةخترردناتأررط اتررنالداررناحم ررا،اةكررنابعرراات  أررإامة بررحلاتررناترر  ا

حكررلاا 3مةت سلادةي ا)مةباكاتث (اسحمءاابحلاص يحا  اضتا ايصبحاعص  دال ايداتأطتداةألرردابين،
ا4تدبدهامةاحميدامألابيإامةع ايتلاة دامةتدبعامةف اف.لذمابإسثادءاخ

حعلررررا امةشررررد أادةرررر ا نامةلعرررر م ابدةتبيعررررإامةع ايررررإاةختدبرررردهامةاحميرررردامةصرررردا أا رررر اتلرررردلاا
لذمامةختدنالأرر اكررلامةعادصرر امألسدسرريإامةحملررناعحم  لرردا رر امةع ررحا،اح ناامة،عتدناتش حتابعحم  

عثا اكتررداسررب هامةشررد أادةيرر اختدبرردهامةاحميرردامةتلرر اأاتررنايعضتنامةختدنادةعطمتدااداحايداحلاداساسررا

 
ا.ا41خأيلا يكعح اعدا س،امةت لعامةسدبق،اصا- 1
حتنا تثأإاذةكاا.حيع الذمامة بحلابكد إامةحسد،لاص م إا حاضتاد،ادالا ا اتنامأل ضلا نايكحنابدةكعدبإاحي اامةتسعفياالأ امةش كإامأل ابدة بحلا- 2

ا ا"ااادسعأتاداختدبك احاحم قالأ امةش حتامةتا لإاب "احلادايع حلامةختدنادة ادةعطم اععداافاحة ايعاابدةتكدناععايلاش حت اتنات  امةتص
ا.42)مةش كإامأل اتث (ااحناتحم  إامةتسعفيا،ا ات اخأيلا يكعح اعدا س،امةت لعامةسدبق،اصا

هامةتسعخاتإا  امةختدن،اللاعالالأ امةةعطم ابدةحسد،لا حادةعطمتداباعيلإا تث ادذمااصامةختدنالأ ا نامةش كإاكلالذماتعات ملدأامةعبد ما- 3
 Jean مأل ا"سع ح ابكلاتدالحاض ح ف"ا حا"ع ح ابذةكامةةعطم "ا ف الذهامة دةإابدةاسبإاةت كتإامةا  الحادةعطم اباعد،ج،ا ات ا  اذةك

     BAPTISTE SEUBE   , Op. Cit, p.101                                                                                                                     
ا.42خأيلا يكعح اعدا س،امةت لعامةسدبق،اصاا- 4
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إامألحةرررر اتررررناختدبرررردهامةاحميرررردا)ختدبرررردهامةاحميرررردامألابيررررإاحمةعرررر اعشرررركلامةتد،فرررراا،فادةعررررطم ااررررداحا  
ا.ايإ(مألخ 

ناكرردنايتكررنا ناعاشرروالا ررداا، عأرركامةختدبرردهاالاع ررحفا رر امةحماررعا فاعع رراااررداحا ات ررااا حم 
مةفررر عا يررر ايتكرررناةأشررر كإامةاملترررإاا رررعاتبأرررغاترررنامةععحيضررردهادذماةررر ايررر اا1تسرررؤحةيإاع صررري يإ،

حيكحنالذمامةتبأغاتسدحاةأض  امة دصلاةأام،نا)مةباكاتث (ابتعا اافسامةتبأغامةذفاة ااا،بإةعطمتدع 
ماكدنامةةعطم ابدةحسد،ل،ا تدا  احةكنالأ امةام،نا نايثبهاختواتصا امةختدنا  ا دةإادذا.يساا

ايرررذ دةررإاترردادذماكرردنامةةعرررطم ابدةاعررد،جا تلرر ااب ررردءامةررام،نااحنامة صررحلالأرر ا تحمةررر ايبررينالررا اعاف
ا2مةامل ا)تصا امةختدن(اةإلةعطم .

 الفرع الرابع: تفسير خطابات النوايا

مةايررإامة  ي يررإاةتصررا امةعفسي الداأايكحنا  ا دةإاغتح امةعبد مهاحلا امةف  اتررناخ ة ررداا
  امةب ررر الرررنامةايرررإامةتشرررع كإاا،حترررناعترررإاعت ررر اتشررركأإامةع يررراامة   ررر اة رررذهامةعبرررد مها،مةختررردن
اةألت م .

 أوال: التفسير الحرفي لعبارات خطاب النوايا

ة ررراالررر هامةعرررداأا ناع رررح امةت ررردك ابعفسررري اصررريغإاختررردنامةاحميرررداعفسررري ما   يرررداااي رررداح  رررداا
ح كرراهاتررناخرر لا  كدت رردالأرر ا نامة ضرردأاتأطتررحنابعفسرري امةرراصاكترردالررحاةأعبررد مهامةتسررعخاتإ،ا

ا3 حاعوحيلاع حي احنا

 ثانيا: البحث عن النية المشتركة لألطراف

 ترررنامةتسرررع نالاررررااعفسررري اصررريغإاختدبرررردهامةاحميررردامةألرررحءادةرررر امةايرررإامةتشرررع كإاحمةت صرررراا 
 مألسدس اةألت م ،احتع  إادة ا فا اادعل هاد ماع تدادة اعع اا حادةعطم ااحنام خ احتناع ا

 
 

ا.95مةت لعامةسدبق،اصاتصتف ا  تاالباامةلحما،اختدبدهامةاحميدامةصدا أالنامةغي ا  اتلدلامة،عتدن،اا- 1
2 - Jean – BAPTISTE SEUBE, Op. cit, p.101. 

ا.ا48،ا47خأيلا يكعح اعدا س،امةت لعامةسدبق،اصاصاا- 3
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ا1.لأ امة دض اع أيلاد ماأامألت م اة تإاعحايعاختدنامةاحميد

لأرر امةتسررعاامهامةت رر  أاتررنالداررنامةشرر كإامأل احمةبارركاةكناع أيلاد ماأامةترر  ينايكررحنابارردءاا
مةتسعفيا،احخدصإاختدنامةاحميدامةت سررلاافسرر ا ررإذماعبرريناةأ دضرر ا ثارردءامةاترر ا رر امةاررطمعامةععررد  ا
بينامةختدناحمةت صاامةتشع كاةألت م ا أ ادلداأاعكيي امةختدنالأ امةا حامةذفايعفررقاحت صرراا

ةشرركا رر امةايررإامةتشررع كإايفسرر الررذمامةشرركاةتصررأ إامةتأعررط اح رر ا دةررإاب رردءاما،مةشرر كإامأل احمةباررك
اقا اج.ا112)مةتاين(احلذماتدالدءا  امة حملاامةعدتإاةأ داحنامةتاا اتا داتث امةتداأا

اتررداا،حتررنال ررإا خرر لاياترر امةرربع الأرر ا نامة دضرر ايأعررط اةرريسابررإ ماأامألترر م ا  سررنا حم 
ةرررذةكايابغررر اعرررحخ امة رررذ امةشررراياالارررااصررريدغإاا2بت ملررردأام ثرررد امةتع عبرررإالأررر اخصرررد،صامةعترررل،

ختدنامةاحميد،ا ي ايلنادسررعخام ا ةفرردتاحمضرر إاحت ررااأاعررالابشرركلاارردتعالأرر ا نامألترر ايععأررقا
الاع تررلا فالداررنادةطمترر اةتصررا لد،احيلررنا ناعكررحنامةعبررد مهامةررحم اأاابتل ااالحأادةرر امةعفرردح 

حالاعشرركلاديلدبررداتأطتررداةصررد ب دا عرر االايلررااافسرر اترر عبتا  يرر ات اررإاحادبأررإاةإلضررد إا حامةععررايل.
دذنا وسأحناصيدغإاختدنامةايإالحامةذفايلعلاتا اتأطتدا حاا.د ماع ابدةع اا حابإةعطم ااداحا ا غ 

تثررلاا،طم غيرر اتأررط اةتررنا صررا ه،اةررذةكايلررنامة رر صالأرر ادسررعخام ا ةفرردتا حالبررد مهاالاعفيرراامةةعررا
ا. نا حاتنامةت ، "كأتإا"تنامةتسع

غإامةختدناألنامةكثي اتنامةتسرر،حةحنامةعافررذيحنادكتدايسع سنامةسععداإاب لدلامة داحناةصيا
 رررر امةتشرررر حلدهاتررررناترررراي يناحت ااسررررين،ايعحةررررحناع  يرررر اختدبرررردهامةاحميرررردابوافسرررر  ،اةررررذةكاعرررروع ا

صررررتأ دهات رررر امة ررررداحا اةألةفرررردتاحمةمةصرررريدغإاتشررررحبإابرررردةغتح احمةعارررردا ااعيلررررإالررررا ادا مكامةف
حلررحاترردايأ رر الأررر الرردعقا لررلامة ررداحنالب،ررداث ررري ا رر اسرربيلامةععرر  الأرر امةتبيعرررإاا،مةتسررعخاتإ

امة داحايإاةختدنامةاحميد.

 
ا.48خأيلا يكعح اعدا س،امةت لعامةسدبقا،اصاا- 1
ا.49صا،اافس مةت لعاا- 2
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يتكرررنا نايكأررر اكثيررر ماا،برررلا ناعررر كاصررريدغإاتسرررعاامهاختدبررردهامةاحميرررداةغيررر امةتعخصصرررينا
ا1متدهاتعياإاةتل ااع  ي اختدنامةاحميد. ت م امةع اامةذيناالاي غبحنا  امةع تلابإةعطا

 المطلب الثاني: أنواع خطابات النوايا وبيان قيمتها القانونية

ةتبررا اةتداكداهاختدبدهامةاحميدامةصدا أالنامةغي ا  اتلدلامة،عتدن،اعخضعابصفإا سدسيإا 
صرريدغع داحت عررحلامةةعررطم امةررحم اا  يإامةععدااا إنا شكدة داعععااا  امةحماررعامةعتأرر ،احتررناعرر اعععررااا

ب ررداح ضرر الررناذةرركا ررإنااصرراامألترر م ايأعررنااح مالدترردا رر اع ايررااتدليررإامةةعررطم امةادشررئالررنا
حاااععااهامةع سيتدها حامةعصررايفدهامةف  يررإاةختدبرردهامةاحميرردا رر اتلرردلامة،عترردناحةكررناا2،مةختدن

د مهامةحم اأاب احح  داةايإا ت م  ا  اعاح ا  اتلتأ دا حلامةتعا امةذفايعضتا امةختدناح  داةأعب
 دةإاابحة اتررنالداررنامةت سررلادةيرر اح رر اضررحءاذةرركايررع اع سرري امةختدبرردهاب سررنااررحعامةةعررطم امةررذفا

ايعضتا امةختدن.

احلأي اا س اختدبدهامةاحميداكتدايأ :

اختدبدهامةاحميدامألابيإاحايتع دامة داحايإا)  عا حل(.ا-

امةتعضتاإادةعطمتداببذلالاديإاحايتع دامة داحايإا)  عاثدا (.ختدبدهامةاحميداا-

اختدبدهامةاحميدامةتعضتاإادةعطمتدابع  يقااعيلإاحايتع دامة داحايإا)  عاثدة (.ا-

اختدبدهامةاحميدا  اشكلاكفدالهاتسعع أا)  عا مبع(.ا-

 الفرع األول: خطابات النوايا األدبية وقيمتها القانونية

بعرر اختدبرردهامةاحميرردابرردةات ادةرر اصرريدغع داالاعخرر جالررناكحا ررداتلرر ااعع رراادذماات ارردادةرر ا 
دتررداةعررا احلررحااعع رراا صرر ،ا حاةشررعتدلامةخترردنالأرر اعع ررااةكررناا، خ ارر االا ثرر اةرر ا رر امة ررداحن

حلررذما ملررعادةرر ات دحةررإاتصررا امةخترردناحبكررلاحسرريأإاعفرردافااشررحءادةعررطم اا3،ةرريساةرر اايتررإااداحايررإ

 
ا.45ت تاا سيناتاصح ،امةع حاامةاحةيإ،امةت لعامةسدبق،اصاا- 1
ا.17  تاالباامةلحما،اختدبدهامةاحميدامةصدا أالنامةغي ا  اتلدلامة،عتدن،امةت لعامةسدبق،اصاتصتف اا- 2
ا.13ستي الباامةستيعامألحان،امةت لعامةسدبق،اصاا- 3
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تثلالذهامةترر ح ا ررإنامةتسررعفيااتررنامةخترردنا)مةباررك(ايعأرر ابضررع امةح اررإااداحا الأ الدع  اح  ا
ا1.ءمةع اب حطع ،احةكا ايفضأ دالناغيدنامةعحايعاكأيإا   اش ءا  ضلاتناالاش 

دذنا  رررر اتلرررر ااختدبرررردهاتعاحيررررإا رررر اععضررررتناسررررحلابيدارررردها حادل ارررردها حاتلرررر ااع رررراي اا
حتع  ع ررردابدة،عتررردنامةتتارررححاةأفررر عاحععتررر ابيداررردهالرررنامةتررراين،ا حاععأرررنامةشررر كإامأل الرررنالأت ررردا

كترررردايتكررررنا نايشرررري امةخترررردنادةرررر اترررر ءأامةفرررر عاا2سيدسررررإامةتلتحلررررإا حامةتحارررر امة،عترررردا اة ررررد،
اا3.  ذهامةختدبدهاتل ااع اي ا حاعحصيإبإةعطمتدع اا حامةباك،اايف مةت ع  اح ا اسح ا

جاع هالذهامةتد،فإاحتنا تثأع د:ا"ا نااعأناعاحعاصيغاختدبدهامةاحميدامةع ايتكنا ناعاا اعحاا
لأتادامةعد ابدة،عتدنامةذفااتع ابتا رر اة ررالاشرر كدعاداحاررااال تارردا نالررذمامة،عترردنامةصرردا اترراك ا
ةش كعاداااا خذع ا ي ا  امةلعبد امةع ادهامةع اع بتادابرر ،احةكررنابإتكاارردا نااعارردطلاكأيرردا حالط،يرردا

اتناسيدسعادامةتدةيإاحساخت ك اابأ دابحاهاكد ..."اعالاُالناتشد كعادا  امةتلتحلإا حا

 حا"ا ررنااشررك ك الررنامة،عترردنامةررذفا صررلالأيرر ا  لاررداتررنابرراكك ،احاؤكررااةكرر الأتارردامةعررد اا
بدةشرر حتاحمةاتررردذجاحمة ررردالهامةعررر اععرردةجالرررذهامةعتأيرررإ،اح نالرررذمامة،عترردناد،عتدارررداتؤيرررامابإلعبرررد مها

،اتعت امألسرر  ا رر ا  ساترردلابت يقاتبدش ا حاغي اتبدش احماعيإا ي ادناش كعاداع حطا حاعتعأك
ا4..."مةف ع.

 رر ا  اررداالرراا نامةشرر كإامأل اع ررح ابرراح ادل ترر ا  ررت،اح ا ررداام،تررداع ررح ابت مابررإالررذهامةفرر حعاا
مألاتتإامة داحايإابإتكدايإاع اياامةعع ااحعل ياهاتناكررلااللعع امع د،الذماحااادلع  هااكيفيإاعافيذ

اررحأاتأطتررإاسررحمءاكرردناخترردنامةاحميرردا رر ات  أررإامةتفدحضرردهامةععداايررإا حامةصرردا أاتررنامةشرر كإامأل ،ا
يتدةيد.حتنالذهامألاتتإاالااتا دا  امةحاليدهامةتع اأامألت يكيإاحب يتدايدا اح  اسداح ةتدايداحم 

 
ا.21تصتف ا  تاالباامةلحما،اختدبدهامةاحميدامةصدا أالنامةغي ا  اتلدلامة،عتدن،امةت لعامةسدبق،اصاا- 1
ا.ا54عدا س،امةت لعامةسدبق،اصخأيلا يكعح اا- 2
ا.21تصتف الباامةلحما،اختدبدهامةاحميدامةصدا أالنامةغي ا  اتلدلامة،عتدن،امةت لعامةسدبق،اصاا- 3
ا.55خأيلا يكعح اعدا س،امةت لعامةسدبق،اصاا- 4
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دبررردهاعخأرررحاترررنا فادةعرررطم اارررداحا ا  اررردايثرررح امةعسررردؤلا رررحلاايتع ررردادذنادذماكدارررهالرررذهامةختا
خضرررحل داة حملرررااارررداحنامةشرررر كدهادذماترررداصرررا امةختررردناترررنامةشرررر كإامأل اامة داحايرررإا) حال(اترررال

ا)ثدايد(.

 أوال: القيمة القانونية لخطابات النوايا األدبية

يررر لابعررر امةف رررر ا ناختدبررردهامةاحميرررردامألابيرررإاالاععضررررتنا فادةعرررطم ااررررداحا ،احةكا رررداتلرررر ااا
 حادةعررطم اتبيعرر ابررلا عرر ا نابعرر ااengagement moralدل ادهاعشرركلاتلرر ااعع رراا خ ارر ا

تصرررا أاادبإلعبد لرررا–مةختدبررردهاالاععضرررتنا فاعع ررراالأررر امةتررر ق،احبدةعررردة ا دةشررر كإامأل اترررث ا
لأ اعافياادةعطمتدهاحعع امهامةف عاحالايتكناتعدبعع رردااضررد،يداتررناابررلامةبارركااغي اتلب أا-ةأختدن
 ا1مةتسعفيا.

ح غرر الررذما ررإنا اصررد الررذمامةرر  فاتررنامةف  رردءايععبرر حنا نالررذمامةخترردنامألخ ارر اةرر ا د،رراأا 
لعتدترر ابرردة   ا بدةاسبإاةأت سلادةي ،ا ي اتنامةتسأ اب ا ناصفإاتصا امةختدناحلأحاتكداع احم 

كلاذةكايالالأ ا نامةختدنايععأقابستعع ،اةذما إنالذهامةختدبدهاعتثلااحلداتنامألتدنااا ،مةتب ا
ادذاعععب اذمها ث اتتت،ناة ابتدايلعأ االاي أقابشوناعع امهامةف ع.ا،بدةاسبإاةأباكامةت سلادةي 

حيضرري ا صررر دنالرررذمامةررر  فا نادلعبرررد الرررذمامةاررحعاترررنامةختدبررردهاختررردنا خ اررر اتبيعررر اا
مةخعيررد فاة ررذمامةةعررطم اا الررذمامةةعررطم ،احتا رردا نامةعافيررذارر ااعررد،جات عبتررإابتبيعررإاحآثرردسح اياعجال

ا2حةيساتل ااعب ع.تنالداناتصا امةختدنايععب ابتثدبإاح دءاالاي قاة امة لحعا ي ا

حبدةعدة احبدة غ اتناضع امة يتررإامة داحايررإاةأعع ررامهامألابيررإا حامةتعاحيررإ،ادالا ا ررداة رردا د،رراأاا
ةأتسعفياا يرر ايشررع ابدةث ررإاحمألترردنا رر امةعحايررع،ا حلررحاالررذمامةعحايررعاحتسرردااأامةشرر كإامأل امةتعاحيررإا

ا3عب  ا  ضلاتنالا احلحاا فاعع االأ امةت ق.

 
ا25،ا24صاصامةت لعامةسدبق،اختدبدهامةاحميدامةصدا أالنامةغي ا  اتلدلامة،عتدن،اتصتف ا  تاالباامةلحما،اا- 1
ا.26،ا25مةت لعاافس ،اصاصاا- 2
ا.ا59خأيلا يكعح اعدا س،امةت لعامةسدبق،اصا- 3
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ذماكرردنالررذمامةخترردناالايلبرر امةشرر كإامأل امةتصررا أاةرر الأرر اعا دالا ارر ااررااا،دةعررطم امةفرر عاافيررذحم 
ع  هالذهامةش كإامأل ا فاختوايسعأط امةتسرردءةإا حادلترردلاتا رردايع عنالا اتسؤحةيإاع صي يإادذمادا

حاث ررإالأرر اخرر  امة  ي ررإا رر ا  اصيدغإامةبيدادهامةحم اأا  امةخترردن،اكرروناعحةرراادلع رردااخرردتئا 
حترردهامةررحم اأاتررنالررذهاتتداسبناض  اةأباكامةررذفااررا امة رر  اةأفرر عابارردءالأرر امةتعأا،  ل دات ءأ

بدةععحي اتسدحيداةاينامةباكامةذفاة ايسعتعامة صحلالأي اتنامةفرر عاعأعط ااتإعحتنامةش كإامأل ،ا
بلا نالادكاتنايععب الذمامةختوامةت عكناتناابررلامةشرر كإامأل اعاةيسررداحيتكررناا1مةعدلطالنامةا ع،

ا2ألنالذمامةختدناة ايصا ادالاتنا للامةخامعاحمةعاةيس.دبتدلامةع االأ الذمامألسدسا

لادالحاكيفيإادثبدهامةتسؤحةيإامةع صي يإاحمةع اع عالأ الدعقامةباكاةكنامةتشكلامةذفايثح اا
مةتسعفيا،ا ي ايلنالأ الذمامألخي ا نايثبررهاعرروثي امةخترردنالأرر اارر م هابخصررحصاترراحامة رر  ا

احبوا الحامةام عادة امةععداا.

،اح  امألخي ااؤكاالأ ا نالذمامةاررحعامألحلاتررناختدبرردهامةاحميررداالاععضررتنا يررإاايتررإااداحايررإا
دالا ا دادةعطمت داتل ااعع ااش   ا خ ارر ا حاتبيعرر ،اح ناح رردءامةشرر كإابرراينامةفرر عايكررحنادخعيررد فا

امةتعدت هاحعح ي امةث إاة د.حةكناةيساعب لدادضد إادة اذةكاحتنابدنامة  صالأ ادسع  م ا

تررنايلنالأ امةش كإامأل ا الاع ا الأ اد سدلالررذمامةاررحعاتررنامةختدبرردهادالادذماكداررهاحمث ررإاا
حبدةعرردة ادذماةرر ايكررناة ررذمامةخترردناايتررإااداحايررإادالاا3  ل د،اح ارر ابإسررعتدلع امةح رردءابعع امعرر ات ءأ

ا ناة اايتإاخأ يإاكبي أا  امةتلدلامةعلد ف.

 

 

 

 
 

ا.30تصتف ا  تاالباامةلحما،اختدبدهامةاحميد،امةت لعامةسدبق،اصا- 1
ا.ا61خأيلا يكعح اعدا س،امةت لعامةسدبق،اصا- 2
ا.31تصتف ا  تاالباامةلحما،اختدبدهامةاحميد،امةت لعامةسدبق،اصاا- 3
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 ثانيا: مدى خضوع خطابات النوايا األدبية لقواعد قانون الشركات

حةإاحمةيس ،ا ي االاعأعط امةش كإامأل ادنادصام اختدبدهامةاحميدامألابيإايعس ابدةت حاإاحمةس  
لارراادصررام الررذمامةاررحعاتررنامةختدبرردهابإعبرردعامة حملرراامةتأطتررإاتثررلامة صررحلالأرر ادذناتررناتلأررسا

ا1مةام أاابلادصام امةختدناحض ح أاعاحيا ا  اتيطمايإامةش كإاحسل ع د.

اداحناعلد فا  اس الأ اض ح أامة صحلالأرر ادذناتسرربقااL225-35 ي ااصهامةتداأاا
مة عيدتيررإا حامةضرررتداده،احارراااررر  هااتررناتلأررسادام أامةشررر كإاابررلاترراحامةكفررردالها حامةضررتداده

ت كتررإامةررا  امةف اسرريإا رر الررذمامةصررااا نامةعرر خيصاتتأررحنالارراتدايخأررقاخترردنامةاحميرردادةعطمترردا
ختدبرردهامةاحميرردامألابيررإاألنالررذهامألخيرر أاالاعتثررلاضررتداداحبدةعدة ايخ جالنالذمامةلرر مءاا2بدةاعد،ج،

ا3بدةتعا امةفا اةأضتدن.

 الفرع الثاني: خطابات النوايا المتضمنة إلتزاما ببدل عناية وقيمتها القانونية

ختدبررردها كثررر اات ررر هطم امة رررداحا ،اداةعاصررر امةةرررااعيلرررإاضرررع امةعع رررامهامألابيرررإاحم  ع دالرررا 
يررااتررنامةث ررإاحمة تديررإاةأبارركامةت رر  اةررذةكامة يرردأامةعلد يررإاحعترراحامةتطا دلأيإاععتدش اتررعاتعتأبرردها

ا4 الذمامةاحعاتنامةختدبدهامةتعضتاإاتدايست امةةعطم اببالالاديإا حامةةعطم ابحسيأإ.ت 

حمةت صررحااب رردامةةعررطم ابوخرراامة يتررإاحمة ررذ ا فامةةعررطم ااUne obligation de moyenا
تعا نالادكاتنايكي الذمامةةعطم ابعتلا حامةتعادعالا ابوا ادةعطم اا5بعتلا حامةتعادعالنالتل،

باعيلرررإاحةررريسادةعرررطم ابحسررريأإا  سرررن،اةرررذةكايلرررنامةعف ارررإابيا تررردا) حال(اثررر اا رررااامة يترررإامة داحايرررإا
 .اإادةعطمتداببذلالاديإا)ثدايد(ةختدبدهامةاحميدامةتعضت

 

ا
 

ا.62خأيلا يكعح اعدا س،امةت لعامةسدبق،اصاا- 1
2 - Jean- BAPTISTE SEUBE, Op. Cit, p100. 

ا.63خأيلا يكعح اعدا س،امةت لعامةسدبق،اصاا- 3
ا.64 خأيلا يكعح اعدا س،امةت لعامةسدبق،ااصا- 4
ا.37 تصتف ا  تاالباامةلحما،اختدبدهامةاحميد،امةت لعامةسدبق،اصا- 5
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 أوال: معيار التفرقة بين اإللتزام بوسيلة واإللتزام بنتيجة

عكتنامةصعحبإا  اع ايااتعديي امةعف اإابينامةةعطم ابحسيأإا)بالالاديإ(احمةةعطم اباعيلررإا رر ا 
لررنالتررلا رر اتلدلامةةعطمتدهابعتل،ادذاعععب امةةعطمترردهابإلترردءاشرر ءاتررداحمةةعطمترردهابدةتعارردعا

ا1مةحماعاحبدةض ح أال ادةعطمتدهاباعيلإ.

الاعحلااختحتال يضإا دصأإابصفإاتتأ إابينامةعع ايناحالايحلااتداعاتنااذةكاحةكنا غ ا
ا.د عتدلادخع ت تد،اةكنالذماالايتاعا نااف قابيا تدالأ امألالا يتدايخصاختدبدهامةاحميد

مةختدنابإا مكا حاع  يقااعيلإات ااأ،احةكنااتصا مةةعطم ابعاديإاالايعع اا  ا تنال إااا
اسيأإاةتكدايإاع  يقامةاعيلإ.ببذلالاديإا حاحايعع اا

تكدا ررداحلررذمامةاررحعاتررنامةعع رراايتكررنا نايررؤافاا دذنا دةشرر كإاععع رراا  ررتاببررذلاترردا رر احسررع داحم 
ادة اايد اتسؤحةيإاع صي يإا  تاحبدةعدة اتاحاععحي اةأتض ح .

فا صررلا تدامةةعطم اباعيلإ،ا عأعط امةش كإامأل ابع  يقااعيلإاتعياإ،احل ا نايُ اامةف عامة   امةذ
لأيرر اتررنامةبارركا رر امةحاررهامةت رراا.ا دةخترردنالارردايحةرراالأرر الرردعقامةتصررا ادةعطمتررداععداررايداةا مكا
مةاعيلررإاحمةبارركالاررداةرريسالأيرر امثبرردهامةخترروابررلاتلرر ااالرر اع  ررقالررذهامةاعيلررإاع ررح امةتسررؤحةيإاتررنا

يسالداناتصا امةختدن،ادذنا دةخترروالاررداتفعرر  الأرر الكررسامةخترروا رر ابررذلامةعاديررإا دةختررواةررا
اث ادثبدهامةع اإامةسببيإابيا تد.ا2تفع  ابلاحملنامةثبدهاتنات  امةتض ح ،

حتثدلاذةكاالاا  ادةعطم امةتبيررناام،ترردالررحادةعررطم ايبررالامةعاديررإاحةيسررهامةاعيلررإامةتعتثأررإا رر ااا
مةشفدءالأ الكسابع امةةعطمتدهامةع ايلناع  قامةاعيلإا ي داتثلامةةعطم ابا لاتأكيإا حادادتإا

اا3ا ا...ادةخاتب

ذماكداهاتنامةصعناحضررعا رراا دصررلابررينامةةعررطم ابدةحسرريأإاحمةةعررطم ابدةاعيلررإ،ادالا ارر ا رر اا حم 
تلدلاختدبدهاحمةاحميداالاا نامة ضدءايعحلاكثي مالأ اد ماأامةت سلا فامةشرر كإاتصررا أامةخترردن،ا

 
ا.38 مةلحما،اختدبدهامةاحميد،امةت لعامةسدبق،اصتصتف ا  تاالبااا- 1
ا73خأيلا كعح اعدا س،امةت لعامةسدبقاصاا-2
ا39تصتف ا  تاالباامةلحما،اختديدامةاحميد،امةت لعامةسدبقاصاا-3
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لأررر البرررد مهااحمةعررر ااررراايشرررحب دابعررر امةغترررح ا حاع عرررحفا1حلرررذما ررر اضرررحءامةعبرررد مهامةرررحم اأابررر 
ا.ا2تعاداضإاتتدايععذ اتع ابيدنااحعامةختدن،احلادايع امةألحءالأ امةايإامةتشع كإاةألت م 

حاعيلإامةعاحعامةكبي اةأعبد مهاحمةتصتأ دهامةتسععتأإاتناابلامةش كإامأل ،االرراا نامةعتييررطاا
ةيسا ايثدا  تابررلات رر اابينامالةعطم ابدةحسد،لاحمالةعطم ابدةاعد،جاتفعححالأ اتص لي ،احلذمامةعتييط

،ا يرر ات رر اتارراا نا3تررعات ررح امةععدتررلابختدبرردهامةاحميررد،اةررذةكا ررإنالررذمامةعتيررطايععبرر اك سرريكيد
،ا يرر ا4 صا هامةغ  إامةعلد يإاةت كتإامةا  اا م مايك ساألحلات أامةبعاامة داحا اةختدنامةاحميد

 19875ايستب ااا21ا، امةتؤ خا  اا  اختدنامةاحميدا  ا كت دامةتب ك ساتف ح امالةعطم ابدةاعيلإ
 رررإناا- فا اررر اصررردا اترررنالدارررنامةت سرررلابرررإ ماأاتافررر اأا-"حبررردة غ اترررناتدبع ررردامأل ررردافامةلدارررنا

ختدنامةاحميداحح  داةعبد مع اح ياترردايكررحنااررااعرر اابحةرر اتررنالداررنامةت سررلادةيرر احبرردةات ادةرر امة صرراا
نا نامةتشررع كاةألترر م ايتكررنا نايشرركلادةعطمتررداععداررايداةأ يررد ابدةعتررلا حابدةتعارردعالررنامةعتررلايتكررا

 .6يبأغا اامةةعطم ابعوتيناع  يقااعيلإ،ادناة ايشكلاب ااذمع اكفدةإ"

ناكرردنا كدايتيررد  دالا ارر اذحا لتيررإاب يرر اا،دنامةعتييررطابررينامةةعررطمتينا)بدةحسرريأإا حامةاعيلررإ(احم 
ي ا اتصا امةةعررطم اتسرردلتع امةتدةيررإابعرراا شررلامةترراينا رر ااتالااحأامةةعطم امةذفاتناخ ة ايعضح
ادةعطمت .عافيذا

دذنا دةتفد اررإابسرريتإ،ا رردالةعطم اباعيلرررإايكررحنالارراتدايأعررط امةتصرررا ابدةاعيلررإامةت ررااأابررراحناا
لرردب اتررناابأرر .اح رر امةت دبررلايكررحنامةةعررطم ابدةحسررد،لالارراتداالايتعحادها  اعف  اسررحلامةعافيررذامة

ض ح يإامةع اعسررتحايكحنامةتايناااادةعط ابع  يقامةاعيلإامةت ااأاةكا ايصبحادة احضعامةحسد،لامة

 
اا42تصتف الباامةلحما،اختدبدهامةاحميد،امةت لعامةسدبقاصاا-1
ا 74 س،امةت لعامةسدبق،اص اخأيلا كعح اعداا-2

3- Xavier BARRE, La Lettre D’intention, Ed, Economica, Paris, 1995, p178 
4- Anne-Sephie Barthez, Dimitri Houtcieff, les Suretés personnelles L.G.D.J, lextenso Edition, paris,2010, p1030 
5- Xavier BARRE, Opا. Cit, p178 
6- Cass, 21 Décembre 1987, bull, N° 281 p210, Xavier Op. Cit, p178. 
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بع  يررررقامةاعيلررررإا حالكررررذمايفرررر قابعرررر امةكعرررردنابررررينادةعطمترررردهامة ررررذ امةتسررررتدها"بدةحسررررد،ل"احبررررينا
اا.1مةةعطمتدهامةت ااأامةتستدأا"بدةاعد،ج"

 كررراالأررر ا ناا19902 كعرررحب اا23ح ررر ا كررر اآخررر اةت كترررإامةرررا  امةف اسررريإاحمةصررردا ا ررر اا
 ب اتسررؤحالالررناعبعرردها شررلامةترراين،احيكررحنابررذةكامالةعررطم ابدةاعررد،جاعكررحناتبيععرر ابررونايلعررلاصررد

ةضرررتدن.الأررر امةعكرررسا ررر امةةعطمتررردهابدةحسرررد،لايكرررحناتررراملداذحابعررراادخعيرررد ف،ا حايكعفررر ااتؤسسرررد
احنا ناا تصا امةختدنامةتل اامةةعطم ابإلتدءامةتاينا)ا  عامةش كإا(امةتكدايدهامةتدةيررإاةأعسرريي

اا3تصا اختدنامةاحميدايع ل الذمابوا ادةعطم ابخ حجا تحملاتناذتإ

 القيمة القانونية لخطابات النوايا المتضمنة إلتزاما ببذل العناية )االلتزام بوسيلة(: اثاني

سررناحم رراماتررنامةةعطمترردها  رر اعخعأرر اب دناختدبرردهامةاحميد)حكتررداسرربقاذكرر ه(اةيسررهااحلرردا 
مةباررك.ا  ررااعكررحنالررذهافاعتا رر اتؤسسررإا  اةعررالي ا رر عاة ررداةررالامةخترردنامةررذتصررتأ دهالبررد مهاحا

امةعبد مهاعالالأ ادةعطم ابسيتا اب اتعاحف.

ب ي اعكعف امةتؤسسإامأل ابتل اامةعحصيإاةالامةباك.اةكنااررااي ارر الررذمامةةعررطم ادةرر ادةعررطم اا
  ي ررر اععداررراف،اياترررحفالأررر امةةعرررطم ابدةعترررلا حامةةعرررطم ابدةتعاررردعالرررنالترررلاترررناتررر  ات ررر  ا

ا يكررحنامةةعررطم الارردادةعطمترردابحسرريأإا حامةاعيلررإاح رر اكثيرر اتررنامأل يرردناالرراا نامةتؤسسررإا4،مةخترردن
مأل اعفضررلامالبععررداااررا امةتسررعتدعالررنامالةعررطم ابدةاعررد،جاحعكعفرر ابرردةةعطم ابدةحسررد،ل،احةع  يررقاذةرركا

ا.يلنالأ الذهامةتؤسسإاداع دءامةعبد مهامةتادسبإاةعلانامالةعطم ابدةاعد،ج

 
1- Xaveir BARRE , Op, Cit, p178. 

2- Com 23 Octobre 1990, Bull, IV, N° 256, Xaveir Barré Op. Cit, p179. 

3- Xaveir BARRE,  Op. Cit, p179. 

4- Marie-Noëlle JOBERD-BACHELLIER, Vincent BREMOND, Droit Civil Suretés, Publicité Foncière, 16e 

Edition, DALLOZ, Paris, 2009, p41. 
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تنا ل امةعبد مهامةامةإالأرر امالةعررطم ابدةحسررد،لاةرراياداتررث :"ااوكررااةكرر اتررناخرر لالررذمامةخترردناا
ا ح ابكدتلامةل اامةتتأحناخ لامالثارردالشرر أاسرراإامةت بأررإاةيكررحناةررالا  لارردادتكدايرردهاتدةيررإا ااداس

اا.1كد يإاةتحمل إادةعطمتع اعلدهاتؤسسعك "

حكذةكالبد أ:ا"احح  داةسيدسعادامةثدبعإااوكااةك ا ااداسا ح ابكلامةل اامةذفايعت اةأتؤسسررإ)مةتاين(ا
إاحلذماخ لاكدتررلاترراأامة رر  ا،ابدةح دءا عأيدابإةعطمتع داعلدهامة ي،دهامةامدتكدايدهاتدةيإاعستحاة دا

ا.ا2مةتتاححاةف لاد"

ا.3كذةكالبد أ:ا"ااأعط ابدة يد ابكدتلامةل ااةيكحناةالا  لادادتكدايدهاتدةيإاكد يإ"ا

ةكنااااعكحناكررذةكالبررد مهاخترردنامةاحميرردا ضفدضررإااررااع تررلامةتعايررينامالةعررطم ابدةحسررد،لا حاا
الهاتررناترر  اد.ا تررث اصرريغإا"تؤسسررإا  اععتررلالأرر اترردالررحاضرر ح فا"اعفسرر ا سررنامة ررا4مةاعررد،ج
اا.5كتعا اةإلةعطم ابدةحسد،لا حامةةعطم ابدةاعيلإامةف  

اررحعامالةعررطم اايرراا ررحلاع ةفرر امةاطملرردها دنالذمامةعامخلا  امةةعطمتينابف  اعاخلامة ضرردءا
مأل كررد امة ضررد،يإامةعرر اصررا ها رر الررذمامةصرراا،اتررداالررلالررحادةعررطم ابحسرريأإا  ااباعيلررإ،احتررنابررين

"ايلررررنامةب رررر الررررناايررررإاتشررررع كإاا18/04/2000برررر ات كتررررإامةررررا  امةف اسرررريإابعررررد يخااهاضررررا
ةألت م ،اةعوييااتدا كاع ات كتإامةسع،اد اتنا نامةش كإاة اععخاا فاعع اابدة أحلات لامةشرر كإا

مسررعاعلها ناعع رراامةشرر كإالررحادةعررطم احاةررذةكال ررإامةت  ضررينا رر ا دةررإاللررطامةفرر عامةفرر عا رر اتحم
اا.6بدةحسيأإ"

 
1- «  nous vous confirmons pas la présente que nous ferons tous nos efforts, au cours des douz années à venir, 

pour que notre filiale dispose d’une trésorerie suffisant pour fair face à ses engagements envers votre société » 

paris 10 mars 1989, D. 1989, som ; p294 (Anne- sephie Barthez, Dimiri Houtcieff, les sûretés personnelles, Op. 

Cit  p1031. 
2- " conformément à notre politique constant, nous confirmons que nou ferons tous les efforts pour que les 

sociétés (débitrices) disposent d’une trésorerie suffisante leur permettant de remplir effectivement leurs 

obligations envers les organismes préteurs, et ceci pendant toute la durée du prêt consenti à nos filiales" 
3- " nous nous engageons à faire les meilleurs efforts pour que notre  filiale dispose d’une trésorerie suffisante" . 
4- Christophe Albiges, Marie- Pierre Dumont-lefrand, Droit des Sûretés, 3e edition, DALLOZ, paris, 2011, p192 

5- Marie-Noëlle JOBERD-BACHELLIER, Vincent BREMOND, Op.cit , p41 

6- Cass, Com, 18 avril 2000, philppe Malaurie, laurent Aynés, les Suretés la publicité foncière Defrénois 

lesctenos, paris, 2011 p165.  
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ح خيرر اا ررحلابدةاسرربإاةإلةعررطم اتصررا امةخترردناببررالالاديررإا حاحسرريأإ،االايعع رراابررإا مكااعيلررإاا
اتدايعتلاتدا  احسع اةع  يقاذةكا  تاحلا اعافيذامةشرر كإامأل امةتعع رراأاةعع ررامع دايعترر ا ت ااأاحم 

ا1نامةاعيلإةل ااحةيساععحيضدالمةحلااببذلامت  اةأععحي ادذماعحم  هاش حت النا

 الفرع الثالث: خطابات النوايا المتضمنة إلتزاما بنتيجة

 إاحمض إابع  يررقاييكحنادةعطم ات سلاختدنامةاحميدادةعطمتدابع  يقااعيلإ،الااتدايعع ااحبت ا 
خررعأتاتفرردلي اةكنا غ اذةكايتكررنامناعا2اعيلإات ااأاحبصح أالدطتإاحاتعيإاالاع بلا فاد عتداله

ا. اتناحل إاات ا خ لالأ ا ا رردادةعطمترردهابدةحسررد،لحعفسا،لذهامةعبد مهامةامةإالأ ادةعطم ابدةاعد،ج
تنادةعطمتررداباعيلعرر ) حال(اثرر ااب رر ابصررفإاةررذةكاا رردحلادبرر مطاصررح أاخترردنامةاحميرردامةررذفايعضرراا

مة داحايررإااعرر تيا طامةاحميرردا)ثدايررد(اثرر اابرراا رر اخترردناةعررطم ابدةعتررلاحمالتعارردعالررنامةعتررلخدصإالنامة
امةضتدنامةتحلحاا  امةعوتيادهامةشخصيإ.ابتعا اللايتكنا ناي ا ادة ات عبإ)ثدةثد(ا

 أوال: صورة خطاب النوايا المتضمن إلتزاما بنتيجة

دلرر مءمهااحناتعرر ادةعطتررهامةشرر كإامأل ابإعخرردامةتعضررتنادةعررطم اباعيلررإ،ايكرراامةاحميرردادناخترردنا
دةحا  ل دابغرر  اع  يررقادةعطمتدع ررداتثررلاعررح ي ا سرردنالررد ف،ا يررناعسرردل الاررداحب ررحأا رر ات ااأاةص

اا.3عافياادةعطمتدها  ل د

حيب  اام،تدادسعخام ابع امةعبد مهاحمةتصتأ دهامةذفاي ررااامالةعطمترردهامةعرر اعشرركلادةعطمتررداا
ابدةاعد،جاحتنابينالذهامةعبد مه.

لحاض ح فاةك ايع اعش ي ادةعطمتدها  ل دابدةشكلا"ادذماكداهالادكا دلإ،اسععتلامةتلتحلإاتدا
 .4مةذفاالايع تلاتناخ ة دامةام،نا  ا فا دلا فاخسد، "

 
ا.72خأيلا كعح اعدا س،امةت لعامةسدبق،اصاا-1
ا.ا55 لعامةسدبقاصمةت تصتف ا  تاالباامةلحما،اختدبدهامةاحميد،اا-2

3- Marie-Noëlle JOBERD-BACHELLIER, Vincent BREMOND, Op.cit p41 

4- " l’engagement que, s’il était, besoin, le groupe ferait le nécessaire pour que soient les obligation de la filiale, 

de telle sorte que le créancier ne subisse en aucun cas de préjudice" . 
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إ ع م ادةعطمتعرر احيكررحناةايرر احكذةكالبد أا"مالةعطم ابدة يد ابتدالحاض ح فاةك ايعتكنامةترراينابررا 
 .ا1يدهاتدةيإاكد يإاة ذمامةغ  "دتكدا

ا بدة يد ابتدايلناةيكحناةالامةتاينا رر اكررلاحاررهادتكدايرردهاتدةيررإاضرر ح يإحلبد أ:ا"امالةعطم ا 
ا.ا 2ةتحمل إادةعطمتع "

ال ابدةشررركلامةرررذفايعتررر اح رررقاكرررلامةررراحكرررذةكالبرررد أ:"امالةعرررطم ابدةب ررردءابشررركلاتسرررعت الأررر اا
ا.3مةف ضيدهاةأتاينامةتحم اامةتدةيإامةض ح يإاةعوتينامةتسدلتإامةتدةيإ"

حكرردناا.ةعرر اعسررتحابتسررؤحةيإامةشرر كإامأل ا رر ا دةررإالررا اع  يررقامةاعيلررإحغي لداتررنامةعبررد مهاما
ت كتإامةا  امةف اسيإايعب الررنادتكدايررإااشررحءالررذمامةاررحعاتررنامالةعطمترردها رر ا حلا ك اصدا اتنا

 ي ا صا هامةغ  ررإامةعلد يررإاةت كتررإامةررا  امةف اسرريإاارر م مايكرر ساألحلاترر أاا1987ايستب اا21
بع رردامال رردافامةلداررن،ا ررإناخترردناديررد،ا يرر الرردءا يرر ا"برردة غ اتررناتمةبعرراامة ررداحا اةخترردنامةاحم

ايررإامةتشررع كإاتنامةت  امةتحل اة احبادءالأرر امةمةاحميدايتكا ،اب سناتصتأ دع الااتدايع اابحة ا
بينامألت م احمةتحضحلإالأ الدعقامةذفا صا ها ناعشكلادةعطمتداععداايدابدة يد ابعتلا حامةتعادعا

اا.4 ااعوتيناع  يقااعيلإادذماة اعشكلاكفدةإ"يتكنا نايبأغادة ا

برروناا09/07/20025حعتبي ررداة ررذمامةاررحعاتررنامةختدبرردهااضررهات كتررإامةررا  امةف اسرريإا رر اا
خترردنامةاحميرردالررحاخترردنايعع رراابتحلبرر امةتصررا ابترردالررحاالط احضرر ح فاة تررلامةفرر عالأرر اعافيررذا

هاةتشررع كإاةألترر م ،ايعبرريناحكأترردااضررامةايررإامالررنح ارر ا رر امةب رر اا،دةعطمتدعرر اح سررنا امءامةعتأيررإ
 نامةشرر حتامةتسررعخاتإا رر اصرريغإامةخترردناعررح  ابررونامةتصررا ااررا اتشررد كع اامةسررع،اد ت كتررإا

 
 l’engagement de faire le nécessaire pour que le débiteur respecte ses engagement et dispose d’une trésoreie "ا -1

suffisante à cet effet". 
2- " l’engagement de faire en sorte que le débiteur dispose à tout moment  des moyens financiers qui lui seront 

nécessaires pour faire face à ses obligations" . 
3- " le engagement de maitenir en permanence son appui de manière à ce que, en toute hypothèse, le débiteur 

dispose des fonds nécessaires pour assurer la bonne fin du concours financier",  Anne-Sephie BARTHEZ, 

Dimitri HOUTCIEFF, Les Suretés Personnelles, L.G.D.J, Lextenso Edition, Paris, 2010 p1031, 1032 
4- Ibid, op.cit, p1030 

5-. Anne-Sephie BARTHEZ, Dimitri HOUTCIEFF,Op. Cit,  p1032. 
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تررناذةرركا ناامةت كتررإاحمسررعاعلها.اع اةف ل .ادالاما اة ايعع رراابدةح رردءات أرر ا رر ا دةررإاد  سرر حتسدا
اترردالررحادةعررطم ابع  يررقامةاعيلررإتُا حترردا ررا ا ناا،صررا امةخترردناةرر ايصررا اعع ررامابتضررتحنامةكفدةررإاحم 

ةررناد تا،ءا  ررتاتررنامة رر   ايسررااادالالررطالتدليررإ.احةررااإصررفيعمةفرر عامةتضررتحناارراااخررلا رر ات  أررإا
اععحي احا عابدا امة   .دةمةش كإامال ابامةام،ن

اترردادةعررطم اColmar   ضهات كإامةسع،اد ا"ا "اتأنامةام،ناحاضررها نامةعع ررااةرريساكفدةررإاحم 
ببالالاديإ،ادالا نات كتإامةا  ا  ضررهالررذهامةلط،يررإامألخيرر أ،احملعبرر ها ارر ادةعررط ابع  يررقااعيلررإا

ا.ا1حكحا اضتداد

،ابررررونامةشرررر كإامأل اعع رررراهاابعرررروتيناكدتررررلا24/10/20002كترررردا كرررراهاذمهامةت كتررررإا رررر اا
ع ررهادةيرر ات كتررإامةتحضررحع،اامةةعطمتدهامةتدةيإاةأش كإامةلاياأامةتاياإ،اح كاهات كتإامةا  اتدام
سررتحاةأشرر كإامةلايرراأامةتاياررإاح نامةشرر كإامأل اارراا تأررهالأرر الدع  ررداعع ررامابع  يررقااعيلررإاتتررداي

ترررناا35-225ح نالررذمامةضرررتدناياررا جاع رررهادتررد اعتبيرررقامةتررداأادةعطمتدع رررداعلرردهامةبارررحك،اابعافيررذ
ا.3اداحنامةعلد أامةف اس 

حتررؤالاذةرركا ارر ا رر اختدبرردهامةاحميرردامةتعضررتاإادةعطمترردابع  يررقااعيلررإ،ايأعررط امةتصررا ابإعخرردذاا
حالايعاررر اذةررركا نامةتصرررا ايعع رررااشخصررريداحتبدشررر أااةأعافيرررذكد رررإامةحسرررد،لاحمةلررر مءمهامةضررر ح يإا

اتررداتفررداها نامةشرر كإامأل اسررععخذاكررلاترردالررحاضرر ح فاحالط ابدةح رردءاةأررا ع ررهاعصرر  ااعةعضرراام،ن،احم 
ا4.دةعطمتدع دا حاعررح ي امةسرريحةإامةكد يررإاةسرراماامة رر  اكلامةحسد،لامةع اعتكا داتناعافيذامةش كإامةف ع

ا.5يحص ابوا اضتدناععحيض ادذناختدنامةاحميداةيساح دءاتبدش ماةأاينابلاغدةبداتد

اا
 

ا.78خأيلا كعح اعدا س،امةت لعامةسدبق،اصاا-1
2- Anne Sephie BARTHEZ, Dimitri HOUTCIEFF, op, cit, p1032, " l’engagement d'assurer l’intégralité des 

besoins financiers de la Société débitrice pas apport en compte courant et ne pas céder ni donner en garantie, 

pendant toute la durée de l’emprumt, les éléments incorporels sans l’accord des banques et institution 

financières, parties prenantes au capital 
ا.78خأيلا كعح اعدا س،امةت لعامةسدبق،اصاا-3
ااا.78،79خأيلا كعح اعدا س،امةت لعامةسدبق،اصاا-4

5- Marie- Noëlle, Jobard- BACHELLIER, Manuella BOURASSIN, Vicent BREMOND, Droit des Sûretés, Op, 

Cit,  p210  . 
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 االلتزام بالقيام بالعمل واإلمتناع عن العمل هو إلتزام بتحقيق نتيجةثانيا: 

لحادعفدايإالنات ي  داي ررح اشررخصا حامة لديإامةعتتيناختدنامةاحميدا حاتدايست ابختدناااااااا
ايسررت الررداأامةت سررلامةتكععررنا حامةتتترر،ن،احيعبرر ابوةفرردتاتعغيرر أاةأررام،نامةتسررعفياالررنالطترر االرر 

حب رررذمايعتيرررطاختررردنامةاحميررردالرررناا،ةيرررعتكناترررنامةح ررردءابإةعطمتدعررر ا-بتخعأررر امةحسرررد،لمةرررال ا-مةتررراين
ةعتررلا حالررا امةعتررل"اكفدةررإالررنات يررقا"تحضررحعامةةعررطم "امةررذفاياشررو،امألترر امةتععأررقابرررا"مةةعررطم ابدمة
اامةتحلحاا  امةكفدةإ.ا امةت سلا  امةختدناحمةةعطم اعشدب ابينامالةعطمااعدة االايحلدةحب

،اخاتررررإاحم رررراأا حا كثرررر  رررراي ادةخترررردنامةت سررررلالررررحادةعررررطم الايرررراايعتثررررلا رررر امة يررررد ابعدانا ا
مةةعطم ابعا امة يررد ابدةعتررل(اح رر ا فا)النالتلاةعطم ابدة يد ابعتل(ا حالنات يقامةتعادعبدة)سحمء

 سررلابارردءالأرر ا،ا حامةعافيررذامةسرريئاةأخترردن،اي ررح امةععررحي الأرر الرردعقامةتمالةعررطم ا دةررإالررا اعافيررذ
اا.1ةتصأ إامةام،ناسؤحةيإامةع ايإمةت

حختدنامةاحميدامةتعضتنادةعطمتدااداحا ابدة يد ابعتلا حامةتعادعالنالتررلاعبأررح اتاررااصرراح اا
حمةع اعع  اختدنامةاحميدابوارر ا"دةعررطم اا 20062تد ساا23تاا امةف اس ا  ااداحناا2322مةتداأا

ا.ع اي امةال اةأتاين"ابعتلا حامةتعادعالنالتلاتحضحل 

،احبررذةكا تررنامةررحم ااحغيرر ات ررااأاعدة ا إنادةعطم اتصا امةختدناي عحفالأرر ادةعطمترردهات ررااأدةحبا
 رر عامةشرر كإ،اا  سررتدلا رر اتصررا امةخترردنابدة فرردتالأرر اتسرردلتع حبشكلاتعك  ادةعطمتررداتررناااديلد

تدابإلتدءاضتداداباي ا  حادةعطمتدابإل  امةتسعفيااتنامةختدن لنامةضتداده،اادطلامةع ا دلا،احم 
كررحنالبررد أا.الذمامةل مءامألخي ايتكررنا ناي حادلتدءامةف عامةتكدادهامةتدةيإامةض ح يإاةا عاايحا 

،ا حا3لنا  عاة  سامةتدلا حامة صحلالأ اارر  اعسررأي الأرر ا سرردنالررد فا حاعارردطلالررنامةرراين
حعت رر التأيررإاا،حم رراأاحلرر اسرراماامةررايناةأبارركعاةعررعتكناتررنابأررحغااعيلررإامةةعررطم ابت مابررإاعسرريي امةفرر ا

 
1- Marie- Noëlle, Jobard- BACHELLIER, Manuella BOURASSIN, Vicent BREMOND, Droit des Sûretés, Op, 

Cit, p210. 
2- (Ord.23 mars 2006) les sûretés personnelles régies par le présent titre sont cautionnement, la garantie 

autonome et la lettre d’intention, Marie- Noëlle, Jobard- BACHELLIER, Manuella BOURASSIN, Vicent 

BREMOND, Droit des Sûretés, Op, Cit p 210 
3- Christophe ALBIGES, Marie-Pierre Dumont LEFRAND, Droit Des Sûretés, 3e édition DALLOZ, paris, 2011 

p192  
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حعحضررحاذةرركا رر امةخترردنامةت سررلالررناا،ت مابررإاعسرريي امةفرر عاتررناخرر لامةع كيررطالأرر ا  سامةترردل
لأرر اتسرردلتعادابدألغأبيررإاحت مابعاررداةعسرريي ا  لارردايسررتحاةارردااتت يررقامةعبررد مهامةعدةيررإاتررث :ا"مة فررد

اا.1بت مابإاحعسيي الذهامالخي أاةأعتأيدها..."

أش كإامأل ا ناع ررح ابت مابررإاتبدشرر أاةتررحتف ادام أامةفرر عا حاةيتكناا،دضد إادة ات مابإامةعسيي ا
 ع دابتحتف ادامحايااب دا  حل داع دامةخدصإامةع اعفمامألخي ،ا حاتناخ لاع  ي اخب اعغيي ادام أالذ

ايعادابع اي اةفد،اأا"اوكااةك امةذيناعضع  اع هاعص  امةف ع،احلذمابإسعخام امةعبد مهامةعدةيإاتث :ا
ا  لاداالتادامةع ا امةكدتلاحكذةكاالتادامةعلد فاحمةتدة "

،ا كررلالررذها2أعررط ابع رراي امةررال امةضرر ح فاةف لاررداسررحمءالأرر امةتسررعحلامةع ارر ،امةعلررد ف،احمةام ف""ا
امةعبد مهاحمألسدةينامةسدب إاععب النادةعطم امةش كإامأل ابدة يد ابعتل.

ترر  اتصررا امةخترردناكررونايأعررط اعتررلاارراايرروع ا رر اصرريغإا ضفدضررإاتررنامةةعررطم ابةكررنالررذماا
ااتث :ا"بدة يد ابتدا  احسع اتنا للا..."

اايد ابكلاتدالحاض ح فاتنا للا...""بدة حكذةكا

اكلامةل اا"ب"بدة يد اح

 ح يضدا"بحصعاكلاتدايلنا يطامةعتبيقاةعوتينامة عيدلدهامةتدةيإاةأف ع"

اا .3 دا..."مةش كإامةتاياإاتناعأبيإادةعطمتا للاعتكين"مةعتلاتنااحكذةك

كتررردا نامةعصررر  امةرررذفايعررراابررر اتصرررا امةختررردنايتكرررنا نايكرررحناكرررذةكالبرررد أالرررنادةعرررطم اا
بدةتعادعالنالتلاتثلالررا امةعارردطلا حاعخفرري اتسرردلتع داةأفرر عامةتررايناتدامتررهاةرر اعرر ابإةعطمت رردا

عاتنامةختدبدهاتدالحادالاش تابعا الحمطامةعص  اعلدهامةام،نا)مةتسعفيااتنامةختدن(،ا  ذمامةاحا

 
1- Xavier BARRE, op.cit p204. 

2- IBid,p 204. 

3 - Christophe ALBIGES, Marie-Pierre Dumont LEFRAND, op.cit p192 
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مةتؤاررهامةررذفايععبرر اصرردة داتدةترردام ع تررها)مةشرر كإامةفرر ع(امةشرر حتامةتععررداأابدةتصررأ إاحمةلايررإا
اا.1حمةتش حليإ

تدالررحادالادلرر مءاا،ةذةكااف  اتتداسبقا نامالةعطم ابدةتعادعالنامةعتلاتنات  امةش كإامأل ا
كنايتكناةأشرر كإامأل ا نا،اة   احكاحعاتنامةضتدادهاة اءتنامسعيفداتؤاهادة ا يناعتكينامةام،ن
اداتعد.تدذماع ملعهالنامةلايإاحمةتثدب أا  امةعتلاةع  يقاتصأ ع ا،عحا اتسدلتع داةأش كإامةف ع

 ثالثا: القيمة القانونية لخطاب النوايا المتضمن إلتزام بالنتيجة

،اكرردنالارردكالررالا   رر ا2006تررد سا23ابلاصاح امةععايلامة داحا امةترراا امةف اسرر ا رر اا 
كبي ا حلامة يتإامة داحايإاةختدنامةاحميداحللايتكنادلعبد اكلامةختدبدهامةصدا أاتنامةش كإامأل ا

اةال ا  حل د،البد أالناضتدادها  ي يإا  ال اتل ااختدبدها ابيإ؟ا

هامةاحميدامألابيإاالاع ارر ادةرر اايتررإامةضررتدنامة  ي رر ،اةررذةكاب رر اة ااسبقاح نا  يادا ناختدبدا
امةلالااد،تدا حلامةختدبدهامةتعضتاإادةعطمتدابدةحسد،لا حادةعطمتدابدةاعد،ج

 خطاب النوايا الذي يشكل ضمانا حقيقيا:-1

تررنامة ررداحنامةترراا اا2322ادناملعبد اختدنامةاحميداضتدادا  ي يداةرر ايبررا اتررعاصرراح امةتررداأ 
اترررداكدارررهالاررردكاآ مءا   يرررإالايررراأا ررر الرررذمامةخصرررحص،اح عررر ا  كدترررداا،2006ةسررراإاا اسررر مةف حم 

ا21اضررد،يإالايرراأامات اررداتررنامة رر م امةتبررا، امةصرردا الررنامةغ  ررإامةعلد يررإامةف اسرريإامةتررؤ خا رر ا
خترردنامةاحميررداحمض إاةيسا  ررتاصرر إاابوةفدتحمةتبيناسدب د،ا ي ا ااالذمامة  م اا1987ايستب ا

اتداكذةكا اااتبيعع رردامة داحايررإ،ا يرر احتررناخ ةرر  ناكرردناتأطتررداتررناايعضررحاحم   ناخترردنامةاحميررداحم 
مةترر  ااصررا امةخترردنادالا ارر اح سررنامألةفرردتامةتسررعخاتإا يرر احلارراتداي بأ رردلداررناحم ررااحلررحاتُا

يداأ ا سدناتكععب ادةعطمتداععداا نايشكلاليتكناايإامةتشع كإاةألت م ،اامةتحل إاة احتعام ع م امة
 .2د ابعتلايتكنا نايبأغادة ا اامةةعطم اباعيلإادذماة ايكناضتدادية يد ابعتلا حالا امة بد

 
1- Christophe ALBIGES, Marie-Pierre Dumont LEFRAND, op.cit, p192 

2- Marc MIGNOT, Droit des Suretés, montchrestien, lesctenso, éditions paris 2010, p270ا.    
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اترراا،صررا اةرريسادةعطمترردابدةررا عاتكرردنامةترراينامألصررأ ةكنالذمامةةعطم امةذفا  اذتررإامةتُا ا دالررحاحم 
ناعا.ا عاايارر تاينامألصأ ا ع ايعتكنالررحاشخصرريدابرراال امةتل اادةعطم اعلدهامةام،ناب عررذ الأيرر احم 

 ك الأرر امةضرردتنابررا عاععحيضرردهالررنامةضرر  احمةفد،رراأادذماةرر ايررح اب رردامةتررايناذةكاح شل،ا إا ايُا
ألنالرررذمامةتبأرررغالرررحامةرررذفاا،ترررا حعمةغيررر ايضررردهااعكرررحناتسررردحيإاةتبأرررغامةررراينالرررذهامةععحاا.مألصرررأ 

صررا امةخترردنااررااع تررلادةعطمترردابسرريتدابدةحسررد،لايسدحفامةض  امةذفاعع  اةرر امةررام،ن،ادذماكرردناتُا
ا)تثررل سررلامةخترردناد عكررناخترروايكررحنالأرر امةررام،ناةع صرريلامةععحيضرردهالررنامةضرر  ادثبرردها ناتُا

 اتررنامة صررحلالأرر الا اع اي امةال امةتدافاةأتاينامةتحلحاا  ا دةإاصعبإاب  تدا ابشكلاععسف
ةررذةكايتكررنا 1مةصررف إاتررث (ا  اررداالرراا ناخترردنامةاحميرردااررا اةأررام،ناضررتدادا اررلااررحأاتررنامةكفدةررإ

برررذلالاديرررإااحنادتكدايرررإاع  يرررقامةاعيلرررإ،األناذهامة دةرررإالأررر ا اررر ادةعرررطم ابعصررراي امةختررردنا ررر الرررا
فيررذلداة ررذمامةةعررطم امةشرر كإامأل اععع ررااببررذلاترردا رر احسررع دااحنا نايعلرردحطامألترر ا ررااذةررك،احلررا اعا

ا)ح لت دامةثبدهاتناابلامةتاين(.ا2يتكنا نايعت ات  اةععحي اتع اعحم  هاش حت 

ف الذهامة دةررإا ةكناسيكحنامألت اتخعأفدادذماكدناتصا امةختدنااااع تلادةعطمتدابدةاعيلإ،اا
ا إناتل االا اعساياامةايناتنات  امةتاينامألصأ ايخأقادةعطمتدابدةص ح.

ناي رر ناتررنامة حملرراامةت يرراأا رر ا ايسررعتيعا  ارراادةرر اا لررإا،اررحفاةرر اترردبعذمامةضررتدنادذنالرراا
كررناي ررح ابرردة  صالأرر اعافيررذاحةا،ي تررلادةعطمترردابررا عاايررنامةترراينألنالررذمامةةعررطم االا 3اداحنامةكفدةإ

.ا  ررذمامةةعررطم امةغرر  اتارر ا ناي ررلابصرريغإاععحيضرردها  ررتاحلررذماترردايلعررلاادةعطمتدعرر ابصررفإاليرراأ
 .4ختدنامةاحميدايعتيطالنامةكفدةإاحيصبحاضتدادامصي 

حتتداسبقاالاا نا  صإامة صحلالأ اععحي ا  اختدنامةاحميرردامةتعضررتنادةعررطم ابدةاعيلررإا 
امةعتييررطابررينامةةعررطمتينايب رر امترر اتعحارر اا اررحلاتررناخترردنامةاحميرردامةتعضررتنادةعررطم ابحسرريأإ،اتررعا ن

 
1- Pascal ANCEL, Droit Des Suretés, 6 Edition, lescis Nescis, paris,2011,p91. 

ا.72خأيلا كعح اعدا س،امةت لعامةسدبق،اصا-2
3- Pascal ANCEL, op.cit p99ا. 
4- Jean - BAPTISTE SEUBE, op.cit, p91ا. 
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 رر ابعرر اا1خترردن،احمةعرر ايتكررناعفسرري لدابكرر امةتعايررينمألةفرردتاحمةعبررد مهامةتسررعخاتإا رر امةالأرر 
اامةحلرراابدة يررد ا ا،"ا ناتلررا20112 يرر االرراا رر ا كرر اتسررع ا اةت كتررإامةررا  امةف اسرريإامأل يرردن.

"ا نا fair en sorteبترردالررحاضرر ح فا"اةكرر ايررعتكنامةتررايناتررنامةح رردءابإةعطمتدعرر ا حامةعتررلالأرر ا"
 .3دء،ا تل االذماة اايتإادةعطم ابع  يقامةاعيلإيعتكناتناخ لاحضعيإاتدةيإاعستحاة ابدةح 

اااا .مجلس إدارة الشركة األمراط االذن المسبق من قبل أعضاء إشت-2

تعضرررتاإادةعطمتررردابع  يرررقامةلاديرررإاحامةاحميررردامةتعضرررتاإادةعطمترررداببرررالادنا لررر اتررردايتيرررطاختدبررردهاا
دام أامةشرررر كإامأل اابررررلادصررررام ا صررررحلالأرررر امالذنامةتسرررربقاتررررناتلأررررسالررررحاضرررر ح أامةاعيلررررإ،ا

مةختدن،ا  اادسع  امةف  الأ ا نامةذناغي اض ح فا  امةةعطم اببذلالاديإاحلأ اا ي امةةعطم ا
 يرررر ا حلبررررهاضرررر ح أاا5(اتررررنااررررداحنامةعلررررد فامةف اسرررر 35L-225اصامةتررررداأا)ةرررراح  ررررداا4باعيلررررإ

ا.احمةضتدادهحمةضتدادهامة عيدتيإااهالهامةكفدالدمة صحلالأ ادذناتسبقا  ا 

حيثرررد اتشررركلامةذنامةتسررربقاخدصرررإادذماكدارررهامةشررر كإامأل اشررر كإاتسررردلتإاعرررام اترررناتررر  اا
تلأررسامةام أ.احي ررح ا  ررااتسرري فالررذهامةشرر كإابإصررام اخترردنامةاحميررداةتصررأ إامةفرر عااحنامة لررحعا

تناا4(امةف  أا 35L-225.احبدألخصادذماكدنامةةعطم اضتناتداععبادهامةتداأا) 6مةام أادة اتلأس
،احمةعرر اعرراصالأرر امةضررتدادهامةت اتررإاتررناترر  امةشرر كإاذمهامألسرر  ،ا 7مة داحنامةعلد فامةف اسرر 

يلنا ناعكحنات خصإاتنات  اتلأسادام ع د،اةكناةتررداصررا ها  كررد ابعكررساترردالرردءا رر الررذها
دةعررطم ابدةحسررد،لاةيسررهاضررتداد،احالاعرراخلاضررتنادهامةاحميرردامةعرر اعُاشرروا امةف رر ا ناختدبرراملعبرراا،مةتررداأ

ا.ا(L 35-225تلدلاعتبي دهامةتداأا)

 
1- Pascal ANCEL, op.cit p91ا. 
2- Cass. Com. 17 Mai 2011 ; pourvoi n° 09-16 ;186ا. 
3- Pascal ANCEL, op.cit p91ا. 

ا.74،75خأيلا كعح اعدا س،امةت لعامةسدبق،اصاصاا-4
5Document généré le 12 janvier 2018. -Dernière modification le 03 janvier 2018  - français Code de commerce -ااا

6- Marc MIGNOT, Op.cit p270. 

7 - Articl 98anc L 24 Juillet 1966, , Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, 

https://www.legifrance.gouv.fr. Marc Mignot Op.cit p270. 
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 تدابدةاسبإاةختدبدهامةاحميدامةع اعشرركلادةعررطم ابدةاعررد،جا أرريسالارردكاشرركابوا ررداضررتدن.احبررذةكاا
مألسرر  ،احلررطمءالررا ا خررذا تررنامةحملررنا نايكررحناترر خصاة ررداتررناترر  اتلأررسادام أامةشرر كإاذمها

امةذنامةتسبقالحالا ا ليإامةختدنامةصدا اتنا  ااتسي فالذهامةش كإالأي د.

ةررذةكا  رراا تررلامةرربع الررذمامةتسرري اح رراهامةتسررؤحةيإامةع صرري يإ،الأرر ادلعبررد ا ارر اةرر ايتأررناا
ع تيرررلاكرررنامةررربع امألخررر اترررنامةف ررر اماع ررراالرررذمامةعلررردها ررر اأامةشررر كإ.اةمةعررر خيصاترررناتلأرررسادام ا

مةتسي الررذهامةتسررؤحةيإا يرر االايتكررنا صررلاخترروامةتسرري الررنات دترر احتاصررب احالايتكررنا نايررؤافا
 .1ذةكادة اتسؤحةيإاشخصيإ

ناع امةا م ابونامالةعطم ابدةاعد،جالررحاتررنايسررعحلنالررذمامةعرر خيصاةكررناب رر امةشرركدلا  ح ع احم 
ا ضفدضإاحغي احمض إ.ااتت ححا حلاكيفيإاع اياااحعامةختدناخدصإادذماكداهالبد مهامةختدن

  ادةعطتهابعش ي ا رر عاايخصاش كإا20092 كعحب اا20حاااصا ا  الذمامةصاااا م ا  اا
اتؤسسإا خ لاععداااتع دامةف ع،احكذماا عامةتسع  دهامةع ايتكنا ناعاعجالنالذمامةع ا.ة داةالا

ةعرررطم احةررر   امةرررا عامةت رررا اترررنامةتررر  امةشررر كإامألخررر لادلعبررر هات كترررإامةسرررع،اد ا نامةا
مةتسرررللاترررناتررر  امةشررر كإامأل احلرررحادةعرررطم ابدةحسرررد،لاحةررريسابدةاعرررد،ج.اةكرررنا  فامةغ  رررإامةعلد يرررإا

تصررتأ دهااررصامةخترردنا ررإنامةشرر كإاي ماةذةكا ي اح سررب داحبارردءالأرر اةت كتإامةا  اكدناتغد
امأل اااادةعطتهاباعيلإ.

ناتتثررلامةشرر كإامأل اكرردام(االايعضررحادذ2009 كعررحب ا20حةكنا  اا مءأاة رر م امةت كتررإا) رر اا
(ا35L-225مةتحاعالأ امةختدنااااع صلالأ اع خيصاتررناتلأررسامةام أاح  ررداةشرر حتامةتررحما)

تررررد ساا23ةكرررناتارررذاصررراح امألتررر امةترررؤ خا ررر اا3(اترررنامة رررداحنامةعلرررد فامةف اسررر 68L-225ح)
 صرربحالررذمامةلررالاا.4مةتععأقابدةعوتيادهاحصا امةختدنامةاحميداضتنامةعوتيادهامةشخصرريإا2006

 
1- Marc MIGNOT , Op.cit p271 

2- Cass, Com, 20 Oct 2009, n° 08-19.620 F-D, la vie claire, C/ Wessaene, Juris Data n°2009-050037Alain 

CERLES, lettre d'intention, obligation de résultat, reuve de droit, bancaire et financière, Revue bimestrielle 

lesciscis  juris classeur, Janvier 2010, p43 
3- Alain CERLES, Op.cit p43 

4- Cod civil, Fran, art, 2281-1 
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مةف   ات لاشكا أ ايعااتنامةتلافامةعتييطابينااحل اختدبرردهامةاحميررداسررحمءامالةعررطم ابدةحسررد،لا حا
خدصررإالارراتداعكررحناصرردا أاتررناشرر كإا،  التيع رردالأرر ا ا ررداعوتيارردهمالةعررطم ابدةاعررد،جا يرر اعصررا

إامةسرردب إاتررناعرردة ايلررنا ناعخضررعاةتحم  ررادةحبا-حلررحاتررداي صررلا رر اغدةررنامأل يرردنا–ذمها سرر  ا
اتلأسامةام أا حامةت مابإ.

تامةعرررررر خيصامةتسرررررربقام"ا"ا نامشررررررع اSimlerاPhilippe"حارررررراا حضررررررحامةف يرررررر ا يأررررررناسرررررريتأ ا
(اتررنامة ررداحنامةعلررد فايلررناد ع مترر ا رر اكررلاL225-35حا225-68مةتاصحصالأي ا  امةتحماا)

احلطمء".ا احمعاختدبدهامةاحميداتااامةحاهامةذفاي لحا ي ا ناة ذمامةةعطم ال حبإ

بع املعب امنالذمامة  ف،ادذماع اعك يس اتنات  امةت دك اسيكحناعحايعدالأ احثي إامةةكناا
اا.1تحهاختدنامةاحميد

 اخترردنايرراطمت  ماادا رردءامةلررالامةف  رر ا ررحلادةاحخ صررإامة ررحلاتتررداسرربقا نامةتشرر عامةف اسرر ا
ا2322حلررذمابصرراح امةتررداأاا،تناخرر لاعصررايف اضررتنامةعوتيارردهامةشخصرريإامةاحميدات تداكدنااحل 
خدةفررهالررلام  مءامةف  يررإ،ا يرر املعبرر هالررذهامةتررداأامناخترردنامةاحميرردا حمةعرر 2اداحنامةتاا ا  اسرر 

عتأ الررذهاحبدةعدة اايااتسررعا. 3عوتيناشخص اام،تدات تداكدناتحضحل احتبيعإامةةعطم امةادعجالا 
ناحلذماتنا للامالبععداالنامة يحاامةع احااعصداينامالي  نادةي امةتععدتأحاامةع ايإابعاتداكداهاتافذم

ب يرر احلرراامةكثيرر ا رر اخترردنامةاحميررداتعافسررداارردهامةشخصرريإامألخرر لاخدصررإامةكفدةررإ،اعف ض دامةعوتي
كتدا ا داعتاحامةتسعفيااتا احمةذفايكحناا،ةعطم امةكفيلنابافساا لإادصا امةختد  ي يدا  ايع يااتُا

ناكرردنادةعررطم امةشرر كإااياإاةأف عاتدةنامة رر  .ا عرر احم اتتو م إاحا  اكثي اتنامأل يدناباكداعتا  ا
مةعوتياررردهااةرررذةكاا رررحلا ناحضرررعالرررذهامةع ايرررإاضرررتنا،مال اتلررر ااعشررر ي احالررر اتعارررحفاة رررذمامةفررر ع

اصا امةختدن.مةشخصيإالحاحضعا ااةغ ض دامة  ي  امةذفا  ماهاتُا

 

 
1- Alain CERLES, Op.cit, p 43 

2- Ordonnance du 23 Mars 2006 

3- Marc MIGNOT, Op. cit p 270,271 
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 الفرع الرابع خطابات النوايا في شكل كفاالت مستترة

عععب امةكفدةإااحلررداتررنا اررحمعامةعوتيارردهامةشخصرريإاحمةعرر اععارر اضرر اذتررإا حا كثرر ادةرر اذتررإااا 
كأ  اتسؤحةحنالررنامةرراينادتررداا،تايادنا حا كث ةأام،ناباالاتناتايناحم اا يصبحاا،مةتاينامألصأ 

ذماكداررهدةحبا،  احاهاحم اا حالأ ا ع مهاتعف اإ اعدة ايضتنامةام،نامة صحلالأ ا  رر اكرردت ،احم 
ام،نا  رر ا يضررداة رردا د،رراأابدةاسرربإاةأترراينا يرر اعتا رر اث ررإامةررام،ناأررامةعوتيادهامةشخصيإاع ا ا د،رراأاة

ا ي ،احبغي الذهامةث إاةناي صلالأ ا فاد،عتدن.

عررطم ادةعررط ابرر احااال  هاتخعأ امةعش يعدهامةكفدةإابوا دا"ل اابت عضدهايكفلامةشخصاعافيررذادةا
ا ".ب الذمامةتايناافسامةتاينادذماة اي 

حةأكفدةررإاشرر حتاتا رردامةكعدبررإاكشرر تادثبرردهابرردة غ اتررنا ا ررداغيرر اضرر ح يإاةإلاع رردا،اكترردا ناا
ا.1عف  ا نايكحنا ضدءامةكفيلاص ي دا مةكفدةإ

احميررداكفدةررإا  ي يررإابرردةتعا امةررذفااخترردنحلأ اضحءاتداسبقالررلايتكررنا ناياررعجالررناتلرر ااا
ااصاهامة داحن؟احةتدذمايألوامألت م ادة اختدنامةاحميداباالاتنامةألحءادة امةكفدةإامةتبدش أ؟

  ي يررإالررناخترردنامةاحميرردا) حال(،اثرر اعبيررينا سرربدناةلررحءاذةكاسابيناتالالررحمطااشررحءاكفدةررإاةا
امألت م ادة اختدنامةاحميداباالاتنامةكفدةإا)ثدايد(.

 مدى جواز نشوء كفالة الحقيقية عن خطاب النوايااال:أو 

مةت د نااحلدا مبعداتررنا اررحمعاختدبرردهامةاحميررد،ابدةضررد إادةرر امألاررحمعامةث ثررإاة اا ضد امةف  اا
 Les Cautionnements" أااتدبرردهامةاحميرردا رر اشرركلاكفرردالهاتسررععمةسرردب إ،احلرر اتررداعسررت ابخ

Déguisés"عضرررتنامةختررردنادةعطمتررردا  ي يررردابررردة أحلات رررلامةفررر عامةتررراينادذما دةرررإاحعكرررحنالرررذهامةا
ح رردءادةايررد امةشرر كإامأل ابلذمامألخيرر الررناسرراماامةرراين،احامألصأ ا  التأيإامة،عتدنا  ا دلاللطا

ا.2تكدا اينابدة

 
ا70،69تصتف الباامةلحما،اختدبدهامةاحميدامةصدا أالنامةغي ا  اتلدلامال،عتدن،امةت لعامةسدبق،اصاصا-1
ا87خأيلا كعح اعدا س،امةت لعامةسدبق،اصاا-2
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حبارردءالأرر اذةرركايرر لالررؤالءامةف  رردءا نامةةعررطم امةادشررئالررنامةكفدةررإاالايشررع تا نايصرردغا رر ا
اترردايكفرر ابت ي ررإا حاتعياررإاحذكرر اكأتررإاكفيررلا حايشررع تا يرر اشرركأيإاشرركأ امةخرردص،ا فاالا كفدةررإ،احم 

بوخ لا نايعع رراامةضرردتنابررا عاايررنامةترراينامألصررأ اح رر ا دةررإاللررطالررذمامألخيرر ا حادتعادلرر الررنا
 فا ناي لات أ ا رر امةح رردءادذماةررط امألترر .ادذا ناذةرركايشرركلا رر امة  ي ررإاكفدةررإ،ا يرر ا ناا،مةساما

مةةعررطم ابررا عاايررنامةغيرر ا فا ناي ررلامةكفيررلات ررلامةترراينامألصررأ احذةرركالأرر الررذهامألخيرر أاععارر ا
امة غ اتنا نامةكفدةإايلنا ناعكحناص ي إاح  داةتدادشع ت امة داحن.

حيصا امةبع ا ا اةيساتررنامةضرر ح فا نايكررحنادةعررطم اتررنا صررا امةخترردناتتررث ا رر اا ررعا
ابت دبل.تبأغاتنامةتدل،األنامةكفدةإايتكناعافيذلدا

حبدة غ اتررنا ارر االايشررع تا رر امةكفدةررإا فاةفررتاخرردصايررالالأرر احلحالررد،ادالا ارر ايلررنالأرر ا
بل ءاعلدهامةام،ن،ابوا اسي ح ابعافيذا عبد مهاحمض إالناد ماع بعامةختدناحامألالا نايعع ااتناحا ا

ا.1دةعطم امةتاينادذماة اي  الذمامألخي ابعافيذهابافس 

تررنامةختدبرردهالررحا ارر االايعضررتناسررحلادةعطمترردابرردة أحلات ررلااحتررنا لرر اترردايتيررطالررذمامةاررحع
دلامةةعطم ابدةحسيأإا يرر ايوخررذاحتا دالأ اسبيلامةتثا،مةف عا  امةح دءالأ اا ي امألشكدلامألخ ل

عع ااتصا امةختدنالاأامشرركدلاكطيررداأا رر ا  ساترردلامةفرر ع،ا حامةيررامعا رر امة سرردنامةلررد ف،ا حا
اتنامةصح امةع اااايعخذلدادةعطم امةش كإامأل .امةتشد كإا  امةام أ،احغي اذةك

حيتررلاا.قاارر لا نالررذمامةخترردنالررحاكفدةررإاغدتضررإا حاتسررعع أاألسرربدناترردأرراحتررنالررذمامةتات
حتناحل إاات امةبع ا ا ا  الذهامة دةإايكي امةخترردناا،مةةعطم امألصأ اسد يداتدةتداة ايا  
حمةكفدةررإا رر اصرريغايررطابررينامةةعررطم اباعيلررإاحذةرركاحكترردايبرراحاةصررعحبإامةعتيا،لأرر ا ارر ادةعررطم اباعيلررإ

دالادذماعضرررتنامةختررردناعع ررراماصررر ي دابررردة اا حابررردة أحلات رررلامةفررر عا ررر امةح ررردءااختدبررردهامةاحميرررد،
حمةتبيعررر ا نامةكفدةرررإاالاعفعررر  ابرررلايععرررينامةررراصالأي رررداا،حلاا،ررراايكيررر امةعع ررراالأررر ا اررر اكفدةرررإ

إامةكفيررلامةصرردااإاحمة  ي يررإاككفيررل،ا  غبرراغبررإاصرر م إ،ا رر اعع  ررقادالادذماعررحم  هاةررالامةشررخصامة ا

 
ا74تصتف الباامةلحما،اختدبدهامةاحميد،امةت لعامةسدبق،اصا-1
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حارراادلع  ررهابعرر اا1. إاحتؤكرراأاالايشررحب دا اارر اغتررح ا حاةرربسيالبررااح ناعصرردغابصررح أاصرر ا
مأل كد امة ضد،يإامةف اسيإابإتكدايإااشحءاكفدةإا  ي يإالنابع امةختدبدهامةاحميد،احبدةعدة اعع عنا

اكد إامألثد امة داحايإامةت عبتإابدةكفدةإ.

 يرر اكيفررهاا12/01/1996ذهامأل كررد اترردااضررهابرر ات كتررإ،ابررد يسابعررد يخاحتررنالرراا
ةعطم اباعيلإا  اافسامةحاهادذماعع ررااتررناحاررعامةخترردنابإعخرردذا ختدنامةاحميدالأ ا ا اشكلاكفدةإاحم 
كرررلامةحسرررد،لامةفح يرررإامة طترررإاة سرررناعافيرررذال ررراامة ررر  الاررراامةاعضررردءاح ررر اافرررسامةعلررردهااضرررها

عع رررااترررناحارررعاميررردايشررركلاكفدةرررإا  ي يرررإا ررر ا دةرررإا ناختررردنامةاحاالأررر "امةبعام،يرررإاArrasت كترررإا"
برروناالايكررحناةررالالررذمامألخيرر ا يررإاعخررح ا يترردايخررصالتأيررإاسررامااا،مةخترردنا رر اتحمل ررإامةررام،ن

ا.2مةتحاعإاتنالدانامةتايناألنات سلامةختدنايضتنالذماساماامةكتبيداله

مةكفدةررإاتبدشرر أابرراالاتررناختدبرردهامةاحميرردا رر اةكناتدايالحاةأعسدؤلاةتدذماالايلوامألت م ادة ا
اشكلاكفدالهات اعإا حاتسعع أ

 ثانيا: أسباب لجوء األطراف إلى خطابات النوايا بدال من الكفالة

مة ،يس اتنادترر قاةفررتاختدبرردهامةاحميرردالأرر امةكفررداله،الررحامةعاصررلاتررنامة حملرراادنامة ا اا
امة داحايإامةتأطتإامةع اعصتبغاب دامةكفدةإ.

ة غ اتررنالررذمامةعشرردب ابرريناختدبرردهامةاحميرردامةتعضررتاإادةعررطم اباعيلررإاحمةكفدةررإ،ادالا ارر ايتررلاحبرردا
اصامةص م إ،احالايعا امةمةفد قابيا تداحمض د،ا تنال إا حة ا إنامةكفدةإاالاعفع  ابلاالبااتنا

طاذةكاض ح أاح حااةفتامةكفيل،ابلايف  اذةرركاتررناةفررتامة أررحلات ررلامةفرر عا حامةعع رراا رر ا دةررإاللررا
مة  ي يرررإاحالايتاعررر اترررناذةررركا فاعسرررتيإايتأ  ررردااعررر ةتبيعا اامةعع ررراامألخيررر ،اكتررردايتكرررناةأ دضررر 

حتررنال ررإا خرر لاالايع رر  امةكفيررلاحالاعبرر  اذتعرر ادالابدةح رردءاةأررام،ن،ا ترردا رر اا،مألترر م الأرر امةعع ررا
ختررردنامةاحميرررردامةتعضرررتناع  يررررقامةاعيلرررإ،ا وتررررد امةشرررر كإامأل امةعايرررااتررررنامةحسرررد،لامةعرررر اعسررررعتيعا
بتحلب رردامةحصررحلادةرر امةاعيلررإامةت ررااأ،اح خيرر مايأعررط امةكفيررلابررا عاايررنامةغيرر امةتكفررحلادذماةرر ايرر ا

 
ا89خأيلا كعح اعدا س،امةت لعامةسدبق،اصاا-1
ا82،ا81تصتف الباامةلحما،اختدبدهامةاحميد،امةت لعامةسدبق،اصاصاا-2
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دةكفدةإاعف  اعبعيإامةايناحبدةعدة ادتكدايإامةعتسكابكد إامةا حعامةع ايسررعتيعامةتكفررحلامألخي اب ،ا 
 نايعتسكاب د،احلااتدايح  امةكفيلاي لات لامةام،نااداحايدا  ا لحل الأرر امةترراينامةتكفررحل،ا ترردا
ا رر اخترردنامةاحميرردا دةتصررا ايعرراخلابإ ماعرر احع بترر ال ارردهاتدةيررإابرردةف عاكترردايعررااخترردنامةاحميررد

اتسع  النال اامة   .

ناا ناكتررردا نامةخررر  ابيا تررردايبررراحاحمضررر دا ررر ا ختدبررردهامةاحميررردامةتعضرررتاإادةعطمترررداباعيلرررإاحم 
شرررب هابدةكفدةرررإا  ررر اةضرررتدناايرررنامةغيررر ا تررردامةكفدةرررإا  ررر امةةعرررطم ابح ررردءاحا رررعاايرررنامةغيررر احةررريسا

اا1بضتدا ا  ت

بررراالاترررنامةكفدةرررإ،ااختررردنامةاحميررردكتررردا اررر الاررردكا سررربدنا خررر لاعلعرررلامألتررر م ايفضرررأحنامةععدترررلاب
ت سررلامةخترردنامةررذفالررداأاي غررنا رر امةع رر ناتررنامة حملرراامةصررد تإامةعرر اع كرر اخدصررإابدةاسرربإاة

يععأقابض ح أامة صحلالأرر امةذنامةتسرربقاتررناتلأررسادام أامةشرر كإامةتسرردلتإاخدصإاتدامةكفدةإ.ا
يإاةأشررر كإاحسرررد، امة حملررراامةسررراحااإحكرررذةكاضررر ح أاذكررر امةكفررردالها ررر امةتيطمايررراا،ابرررلادلتررردءامةكفدةرررإ
ا.2حمةش حتامألخ ل

،ا يرر ايعتعررعاادضرر امةتحضررحعابسررأتإاغي ا ا االايكحنامالت اام،تداكتداي غنا ي امألت م ا
عررإامحات ا اا3عرردة ا اهادةرر امةتبيعررإامةصرر ي إاحكحارر اكفدةررإدةحبا،ع اي يررإا يترردايععأررقابعكييرر امةةعررطم 

ة اعسرر فا  كررد امةكفدةررإاأإا حادةعررطم ابدةاعيلررإ،احبدةعررداحميررداتعضررتنادةعررطم ابحسرريتسررعع أاحةرريساخترردنا
امألت م اااااصاحمامةع  ناتناعتبيقالذهامة حملا.ا غ ا نالؤالء

دةررإاحبارردءالأيرر ا ررإنامةألررحءادةرر اخترردنامةاحميرردامةتعضررتناكفدةررإات اعررإا)تسررعع أ(ابرراالاتررنامةكفا
بدةكفدةررإاعسرر فالأرر ااإمة حملرراامةخدصرراترر م امةخترردنادذا ناكد ررإامةصرر ي إ،االاي  ررقا يررإاتيررطأاأل
عكررسا ررإناخترردنامةاحميررداي ررقاتيررطعينا رر ا دةررإاعضررتا ادةعررطم امةمةخترردنا رر الررذهامة دةررإ،احلأرر ا

اداحا ابعتلا حابدةتعادعالنامةعتلاسررحمءا كرردنالررذمامةةعررطم ابحسرريأإا  ابدةاعيلررإ،ا يرر ا ناخترردنا

 
ا92،ا91خأيلا كعح اعدا س،امةت لعامةسدبق،اصاصاا-1
ا84،ا83 تصتف الباامةلحما،اختدبدهامةاحميد،امةت لعامةسدبق،اصاصا-2
ا92خأيلا كعح اعدا س،امةت لعامةسدبق،اصاا-3
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ادشررئالررنامةكفدةررإا ضرر اتررنا ارر ايعرريحاةأتأعررط امةاحميرردا رر اتثررلالررذهامة دةررإا اررلادةعطمتررداتررنامةةعررطم امة
حلذماتدايلعلاتناختدنامةاحميداحسرريأإاتعتيررطأاحتفضررأإالررناا1  يإاعافيذالذمامةةعطم ابت قاتععااأ

مةةعرررطم امةتحلرررحاا ررر امةكفدةرررإ،ابإلعبد لررردا ارررلاصررر متإاةلعتدالررردالأررر اد ماأامأل ررر ماا ررر ادخعيرررد اتررردا
ا.مة  ي يإاد ماع   البد مهاح ةفدتااععكسايادسب  ا ثادءاكعدبإاختدنامةاحميدالأ

ح خيرر ماا ررحلا نالررذمامةلررالامةف  رر امةكبيرر ابررينامةكفدةررإاحخترردنامةاحميررد،ااررااحضررعاةرر امةتشرر عااا
تررناا2322مةف اسرر ا رراماتررناخرر لاعصرراي اخترردنامةاحميررداضررتنامةعوتيارردهامةشخصرريإا رر امةتررداأا

حبدةعدة املعبد لداضتدادااا2006د سااتاا23اداحناتاا امةف اس احلذمابتحلنامةععايلامة دصلا  ا
ا  ي يداةكا داععتيطالنامةكفدةإاحعخعأ الا دابشكلاكبي .

ت ح لررردابرررإ ماأا تررر م اة ررر ااتررردنامةاحميررردا ا ررردا امأاحع ايرررإابرررا حااع ررر ا ررر اخدعترررإال ضررراداةخا
كترردا ا ررداعترراحامةث ررإاحمألترردناةأبارركاابد لدا امأا اررلاصرر متإاتررنامةكفدةررإ،تصأ إا  امةععدتلاب دابإلع

امةت   .

كتدا نالادكالاأالحمتلا خ لاسدلتها رر امةععدتررلاب ررداتا ررداترردالررحاداعصرردافا حاتررداي لررعاا
دةررر الرررا اكفديرررإامةعوتياررردهامةع أيايرررإاةسررراام عيدلررردهامةعلرررد أامةاحةيرررإ،احتا رررداترررداي لرررعادةررر اتصرررا ا

ةعطمترر ،اب يررااذمعرر مةخترردنا  رراحاامةعرر ا  ماا نايأعررط امة االايأعررط ادالا رر اح غبعرر ا رر اع ايررااعع رراهاحم 
خعأفررها  كدت رردااحلررحا،ب ررد ترردايسررعبعااحلررحاااترر أاتح رراأاةختدبرردهامةاحميرردا يرر اععررااها احمل ررداحم 

ي سرررنامألةفررردتاحمةعبرررد مهامةعررر ايعضرررتا داكرررلاختررردن،ا ررردةعب أادذنابتضرررتحنامةختررردناحةررريسا ررر ا
حلارردايتكررناةأ دضرر ا رر ا دةررإااشررحءااررطمعا حادخررع  ا ررحلاا،مةعستيإامةع ايخعد لداتصا امةخترردن

 امةتادسناحمةص يحا  اايكحنايتاةحلاحت صحااصد نامةختدنا نايعاخلاحيكي امةختدنامةعكي
اعع ااش   االاي ا ادة ات عبإامةةعطم امة داحا .اتل ااححاااالايعاا،دةعطم ابدةحسيأإا حابدةاعيلإ

صا امةخترردناالاع يرراهاكترردالررحا ي اعتاحالاأاخيد مهاةتُاحلذمامةعاحعالحاتيطأا  ا ااذمع داا
 يرر االرراا نامةكثيرر اتررنامةشرر كدها صررب هاعألررواةرر اكبررايلالررنامةكفدةررإ،احلررذماا،مة رردلا رر امةكفدةررإ

 
ا85،ا84تصتف الباامةلحما،اختدبدهامةاحميد،امةت لعامةسدبق،اصاصااا-1
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 ع اع ا امةررال امةرر ط احمةكررد  اةف حل ررداحعتررا   امةضررتدناحث ررإامةغيرر ا رري  اخدصررإامةباررحكاألناترردا
حلا امةخضحعاةأشرركأيدهامةتف حضررإابخصررحصامةكفدةررإاتتررداايتيطاختدبدهامةاحميدالحالدتلامةس لإ

ا.اعتدنامةع اي غنا ي داحعس لاة اعتحي ا اشتع ،يس لا صحلامةف عالأ احسد،لامة

 إا ررداا، ح لداحعتح لداة ماأامال رر ماامةتععرردتأينا رر امةتلرردلامالاعصرردافحبتدا نامةاحميدايعحااتا
سررلاختررردنامةاحميرردابإ سررردلادلدبررإاحياعتررر اابرررحلاعععبرر اذمهاتبيعرررإاععداايررإابإتعيررردطا يرر اي رررح ات ا

مةت سررلادةيرر امةررذفايعبرر الررناابحةرر ابكد ررإامةترر قابررذةكايلررناعررحم  اكررلا  كرردنامةع رراامة ضررد، اتررنا
ةكررناارراايكررحنالارردكاغتررح ا رر امةععبيرر امةتسررعخا اتررناكرر اا،حت ررلاحسرربناتشرر حعاح لأيررإاع مضرر 

تشررع كإاةأترر  ينا حامةايررإامةب رر الررنامةترر  يناارراايصررلادةرر ا رراامةعارردطعاتترردايررا عامة دضرر ادةرر امة
تسررعخاتإادترردادةعررطم ابحسرريأإامحا  ااع تلامةعبررد مهامةا،مةع اي يإاةعكيي الذمامةختدناع يسعخا اسأت

ا.عطم اباعيلإدة

يرررؤافادةررر اتررر حادشررركدلا رررحلامة يترررإامة داحايرررإاةختررردنامةاحميررردابرررينامةعع ررراامألابررر ااكرررلالرررذماا
ععحي ااعيلررإامالخرر لابإ ررالالررذهامةةعطمترردهاخدصررإادةةبررإابرراحتالادتكدايإامةتتدا،حمةعع اامة داحا 

دذماكدنامالةعطم امةتخلاب الحادةعطم ابع  يررقااعيلررإاسرريال الارر اتسررؤحةيإاتاايررإاععداايررإاحلررذمااعيلررإا
ا.لا اعافيذامةةعطم ا حامةعافيذامةسيئاة 

تيررطأا خرر لاعتيطلرردالررنامةكفدةررإاميرردابوا ررداضررتدادهاععحيضرريإاحلررذهاةذةكاعحص اختدبدهامةاحااا
احغي لداتنامةعع امهامألخ ل.

حبدة غ اتنامةلالامةف   امةحمسعامةذفات  ا رر امةف رر امةف اسرر ا ررحلامة يتررإامة داحايررإاةإلةعررطم اا
ةف اسرر ااررااتشرر عامبحسيأإاحملعبد امةبع اتنامةف  دءا ا رردا اررلاايتررإاتررنامةةعررطم ابدةاعيلررإ،ادالا نامة

اشخصرريإاتررنامة ررداحنامةترراا امةف اسرر  اختدنامةاحميداضررتنااسرر امةعوتيارردهامةاطعالذمامةلاملابضت
حبدةعدة ادلعبرر ا ناكررلامةختدبرردهات تررداكرردنااحل رردالبررد أالررناضررتدادها  ي يررإاح غرر الررذما  رراا  لا

مةعوتيارردهاامةكثي ا ا اتنامأل ضلاةحاة ايخ جاختدنامةاحميداتررنادتررد هامةع  رر احلررا اداتدلرر اضررتن
حضرررعا عررر ا نابعررر امةف ررر ادلعبررر ا ناا، عررر االايف ررراامةغررر  امة  ي ررر اترررناح مءات رررح احعامحةررر 
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مة داحنامةتاا الحاش داأاح دأاخترردنامةاحميررداألنالررذماسرري ياامةتععرردتأيناااحملااختدنامةاحميداضتن
ابدةعدة اتيطع امة  ي يإ،اةكنالذمامة  فاح  ادلع دااداتبدةغا ي .اف احيب ا

اداحنامةتاا امةف اس احمةذفاااايبع امةتتواياإا  اا2322ةتداأامبدة غ اتناص متإا ي احاا
ل مءاا،تسعأ امةختدن تدالدءادالا تديإاةأام،ايناتناا دع ايادالاما داعب  ا الاص متإاتنامةكفدةإ،احم 

إامةع لبرردها حامةفرر م اتررنامةتسررؤحةيإ.اخدصررإادذماكرردناخترردنامةاحميررداذحاايتررإااداحايررإاحةرريساتعاحيررا
كترررإابعيرررامالرررنامةغترررح اةرررذةكايلرررنا ناعكرررحناصررريدغع ابت ي رررإات ا،  رررتا حاتلررر ااعع رررااشررر   

ا شخدصاذحفاخب أ.حتنامأل سناع  ي لداتنااحمةأبس،ا

احميرررداياشررروالا ررردادةعرررطم اارررداحا اتصرررأ إامةرررام،نا نايشرررع تاختدبررردهاادضرررد إادةررر اذةررركاترررنا
احمالبععداالنامةعع امهامألابيإ.

ختدبرردهاسررحمءاكرردناذةرركابعتررلااحةرر امةح خي ماااحهابض ح أامةلعتد امةعش يع اب ررذمامةاررحعاتررناا
تث ا حالنات يقامةعش يعامةامخأ اةكلااحةإ،اخدصإا  امةلطم،رر امةعرر اعب رر ا ي رردالررذهااكدالعفدايده

ب ررداكثيرر احغيرر اتع ح ررإ،ا دةعشرر يعايسرردلاالأرر امةعع يرر اب ررداحماعشررد امةععدتررلامةمألامأاغدتضإالارراا
بخصررررحصااحيلرررنالاررررااعشررر يع دامألخررررذابعرررينامةلعبررررد امةعشررر يعدهامةاحةيررررإامألخررر لامةعرررر اسرررب عاد

اةش كإامأل اة سدنا  اا  حل د.اااماختدبدهامةاحميدامةصدا أالن
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إن التطوو ا اتصتدووالك ال واووا  ال تيوواان  ووح لدوواىا ال ووالح حلم إلووا تتااوول   وو  ال وووال    
الت اااة وان األشخاص ي اء الطواعاة ح  ال عى اة،  ال ا ة ال اية إلووا  ىت  ووا   لاوولإ حلم إلووا 

 وون العرووااا  شايعة    يا اتط اا حيالاب الواع  الشااء ألن شااء حل ا   ت هاتا  ضخ ة، ح  
ايتهان وها،  طوعا  وون الدووعب للووا حك شووخص تروولا    وورا  وووال  ودوو اإ  الاة   اتطلب يا لة 

   ااة.
 ظها  طاق  لالإ للواع،  ثل الواووع والتريوواط، الواووع  ووع ات تلوواظ وال ل اووة،  ىروول ال ل اووة 

واع... اتا وواا ال رتووان و لوول وووال للا يوال الضوو ان،  اتلت ووال اتا ووااك  الواووع اتا ووااك،   وورل 
ال وت اإ  ن صول األ اال  التح ت رق اغوا  طالوح  ره ال يائل   رل  تعطووح   غاا ا  ن األيالاب

  وورا للووا حيووال حن الضوو اىا  الشخدوواة  العاىاووة الترلالاووة ثووو  لوول  ، ض اىا   تى لة ل روول اها
 ة.ى التها  لل   لااتها  ضعف   ا وتها للتط اا  ال لاث

يتخلا ها وطاق  ختللووة أل اال إلا تط اا  ره الرل   رل إت ه  إاالإ ا لض اىا  الترلالاة  ا 
تت اشا  ع التط ا اليااع لل عا ال  اتصتدالاة،  ظها  إيتخلا ا   لالإ لل ل اة،  ره األخااإ 

ى وووا لووو  تعووول تى دوووا  وووح ال وووق للوووا الرا وووة ح   وووح  وووق اتىتلوووان وال تااوووا اتصتدوووالاة للشوووحء،  ا  
 1ا ا  ض ان.حدو   ال ل اة تلعب ل  

 رلووو  ووووالاغ   ووون دوووع وة تروووول رلووو  لل  لوووة األ لوووا،   ووورا ليوووووان  األ ل للوووا حيوووال حن 
التأ اىا  العاىاة  ر  اإ   االإ للا يوال ال دا،  والتالح   تووأ ان لاىووح ل ن ىووص  خادووة   

  وو  تعووااي طواعووة  ووق ال ل اووة ا  وول حك ىووص ا عوول  وون ال ل اووة تأ اىووا لاىاووا،  اليوووب الثوواىح 
   ق لاىح توعح.   ق لاىح حدلح  ع إيتخلا ه

إ  ن ت ظاف ات تلاظ وال ل اة ح  ىرل ال ل اووة لت راووق ىوو ن  وون  اغ   ل  را ل  ا ىع اتاال
ى ووا  ، ووح راتهووا غااووةالضوو ان الوو ق  ووح  عالاتووه التأ اىووا  العاىاووة الترلالاووة،    وورا لوو  تعوول ال ل اووة   ا 

 2حخام   ح الض ان. را الدلل  يالة لت راق غااةحدو    ح  

 
 . 12، ص2007ىوال إواا ا  يعل، ال ل اة   يالة للض ان، لاا ال ا عة ال لالإ،  دا،  - 1
 .167ا ا  يعل، الض اىا  غاا ال ي اإ  ح الراى ن الخاص، ال ا ع الياوق، صىوال إوا  - 2
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- الض اىا  ال واىووة للووا حيووال ال ل اووة  ثاوواإ   تى لووة  اووب ى وول  ووا اعوواف وىروول   صوو  
صاى ن  لىح  اىيح  1659لل ل اة لن طااق إ ا واع  ع شاط اتيتالال  الرك ىد  للاه ال الإ 

ق    اىيح(  1673ئايح  التع اي )ال الإ     واع ا تلظ الوائع  ن خالله للا إلالإ الث ن الا 
را إيووتع ل   ووره الترىاووة  ضوو ان  وو ن الووث ن ل وون  وورا ات ووااء    ا ووب حن ات ووا ت خ وول يووى ا   ا 

     ح ال اصع صاي.
ضووائاة   وون ح وو  إا اواووا   ووره الترىاووة حن الوولائن   اتووأثا  ووح  الووة ات ووالل  التدوولاة الر 

ح ووا   1رووا الوولائن  ال ووا تا ووا،الوولائىان للووا   تل ووا  ال وولان  اواق لل وولان،  اخوواد الوولائن  وون يووو
ح  التدوواف اتئت وواىح  ايوو اه  اتيووتاثاقالطاارة الثاىاة للىروول ال  صوو  لل ل اووة  هوو   ووا اعوواف وعروول 

 .la fiducie 3 2الوعي وىرل ال ل اة للا يوال الض ان
 اة    شاط ات تلاظ وال ل اة ة للا ال ل ن وان الض اىا  ال وىاإضا ة إلا رل  ى ل حن  

اك  اتا ووواا ال رتوووان وأ ووول،  ل ووون لدوووع وة  دوووا ا ،  اتا وووااك الت ووو الح  الواوووع اتا وووا ضووو ان
 ا  ت ائها   اعا إاتأاىا إختاوواا تيوولاط الضوو ء للووا ىوو لان  ىهووا  التووح ت ووىأ ح ضوولاة  ضوو اىة ح ثووا 

اا الت  الح ح   ا اي ا واتلت ال لللائن   ح شاط ات تلاظ وال ل اة  ض ان ) و ب ح ل(  اتا 
 تا ااك ) و ب ثاىح(.ا
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 - Stéphane PIEDElIEVRE, Droit Des Suretés, Edition Ellipses, Paris, 2008, p213. 

 .114ا  يعل، ال ل اة   يالة للض ان، ال ا ع الياوق، ص ىوال إواا  - 2
3 - Stéphane PIEDElIEVRE, Op. Cit, p213. 
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  المبحث األول: شرط اإلحتفاظ بالملكية كضمان
األدوول  ووح لروول الواووع حىووه  وون العروو ل الل ااووة  الىاصلووة لل ل اووة،  اووب اووت  ىروول  ل اووة الشووحء  

ال واع إلا ال شتاك  تىلال العرل،  ح  راووول ث وون  تلووق للاووه   وورا وعوول إووواا  العروول  واشوواإ، غاووا حن 
اوول ال عا ال  ال الاة  خادووة الدووىالاة  الت اااووة الضووخ ة صوول تضووطا ال شووتاك إلووا تأ  تطلوا  

صل تخلووح  خوواطا   ثوواا  خا ووة ، دلة إئت اىاة الواعال  اء و ل ح  ووعي الث ن،   را اضلح للا 
للووا  ووق الوووائع  ووح الووث ن،  ال ووأ  وورا األخاووا إلووا حيووالاب  ترىاووا  ت لووظ لووه  رووه  ووح الووث ن للووا 

واوووع  تراوووه  ووون  خووواطا صووول اتعووواي لهوووا ال شوووتاك  اتليووواا  ات وووالل،   ووون ووووان  وووره الشوووحء ال 
ترىاا  إشتااط ات تلاظ وال ل اة  ض اىة إتلاصاة   را إضا ة إلا  ا ا ى ه الراى ن  وون ضوو اىا  ال

 حخام.
خلا ها  ضوو ان، إاالإ األ وواال للووا إيووت لحووو لوورل  يووىو ب  ووح  ووره الترىاووة ال يووت لثة التووح  
 وال ل اووة ثوواا شوواط ا  تلوواظ  ا اووة شوواط ات تلوواظ وال ل اووة ) طلووب ح ل( ثوو   ن خالل إواات  را  

 ) طلب ثاىح(.
 المطلب األول: ماهية شرط اإلحتفاظ بالملكية

إن إيتع ال ال ل اة  ض ان  ا ح إ  د اإ تعوا لن  لم  ااة األ اال التعاصلاة  للووا حن  
 وورا اتيووتع ال لل ل اووة لوو  تىظ ووه   الروو اىان    األىظ ووة، العروول  عووال  وو  شووااعة لل تعاصوولان، ألن 

ى ا إاالإ األ ا  للا إلتواا حن ال ل اة  ووح األدوول  ووح غااووة اط ووأ  ،ال  ح التح إت ه  ى   رل  ا 
 لل د ل إلاها  ل شخص.

ظهووا  ،ل ن  ع تط ا   اإ الض ان  لوول   دووا ا  ووح التأ اىووا  الشخدوواة  العاىاووة الترلالاووة 
ااووق  ضووع شوواط ات تلوواظ وال ل اووة  وون طوواف الوووائع إلووا  ووان ل اووة  ضوو ان، لوون طإيووتخلا  ال 

 ووول الوووث ن  ووون طووواف ال شوووتاك،  توعوووا لهووورا الشووواط ادووووأ ل وووق ال ل اوووة ل ا توووأ اىح تلووو ق يووولال 
ى ووا تطوو ا إيووتخلا ها   عالاتووه  عالاووة التأ اىووا  العاىاووة، ألن ال ل اووة لوو  تعوول غااووة  ووح  وول راتهووا  ا 

 ق غااة حخام.لتدوأ  يالة لت را
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 للا وعي ال لووا ا   ل اة  ض ان ىرف للتعاف ود اإ ح ضأ للا   اإ شاط ات تلاظ وال 
شاط ات تلاظ وال ل اة لالتح إ تهل  رهاء الراى ن  ح  ضعها ) ان ح ل(، ث  ىوان الطواعة الراى ىاة 

 ) ان ثاىح(.
 .شرط اإلحتفاظ بالملكيةالفرع األول: مفهوم 

ال واووع إلووا ال شووتاك و  ووال إووواا  العروول،  اىشوو  الواووع  عا ووة إىترووال  ل اووةترتضووح الر الوول ال 
إلتتا ووا للووا لوواتق الوووائع وىروول ال ل اووة إلووا ال شووتاك،  اىلوور  وورا اتلتووتا  و  ووال إووواا  العروول  وروو إ 
الراى ن إرا  ان الواع  االا للا  ىر ل  عووان والوورا   اعلووق تىلاوور  وورا اتلتووتا  للووا ات وواات والىيوووة 

ال شووتاك  غووي الىظووا لوون تىلاوور ات  تىلار اتلتتا  و لل ىر ل ال عان والى ن  التي ال والىيوة للعراا.
تلتتا ووه ووول ع الووث ن،  تخلووف ال شووتاك لوون ال  وواء وووالث ن ال ا ووب األلاء  وو اا   ا ىووع إىترووال  ل اووة 

العووا    وون  ووق طا ووح ال واع  لوو  لوو  اووت  تيوولا ه، لوورل   و ووا حن ىروول  ل اووة ال واووع لووال  وون الىظووا  
ورائهووا للوووائع  لوول  إىترالهووا لل شووتاك إ  وعوول ىرل ال ل اة إلا ح وول   وولل    إا اءالعرل ا تلاق للا  ا 
 1يلال  ا ل الث ن.

  ىووا العووب شوواط ات تلوواظ وال ل اووة ل اا تأ اىاووا  ا ووا تيووتالاء ث وون ال واووع،  ا وو ن الواووع  ووح  
ن  الوائع اأت ن ال شتاك للا الث ن،  اأت ن ال شتاك الوائع  را اللاي إئت اىاا والىيوة ل ال الطا ا

 ة.للا ال ل ا
را  ان  را    الل ا التأ اىح ال لال لل ل اة   ا ال رد ل وشاط ات تلوواظ وال ل اووة ت لاوول   ا ا 

را  ووان  وورا الشوواط صوول  ضووع ل دوول ة الوووائع  ووا   صووف ال شووتاك   والتووالح ا ووب ت ضوواأ  )ح  (  ا 
لعرااا  ا الشاط )ثاىاا(    اله )ثالثا(  ل ارتدا للا ال ىر     رط ح  اش ل ا لم  شا لاة  ر

 حاضا .
 أوال: تعريف شرط اإلحتفاظ بالملكية

الشووواط الووورك إلتوووال الووووائع ن والتريووواط للوووا   اعووواف الووووعي شووواط ات تلووواظ وال ل اوووة وأىوووه 
 2  اء والث ن وأ  له. ضعه  ح لرل الواع،  ا تلظ الوائع و رتضاه و ل اة الواع ل ان ال

 
 .24، ص2007   ل  يان  ىد ا، شاط ات تلاظ وال ل اة، الطوعة األ لا، لاا ال ا عة ال الإ،  دا،  - 1
 .86، ص2011شا  الت تاع، ال تائا،   تإ شااون، ال ل اة   يالة للل  اتئت ان، لاا    ة للطوالة  الى - 2
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،  لوو  توو  ال واووعإتلوواق و رتضوواه ا ووتلظ الوووائع و ل اووة الشووحء     ووا اعا ووه الوووعي انخووا وأىووه 
 1تيلا ه، إلا حن ايت  ح  ا ل الث ن.

إتلاق و   وه اعلق األثا الىاصل لل ل اة  ح العرل إلا غااة ال  اء    الوعي انخا وأىه اعا ه  
 ل وون ا  وون حن ا وو ن حك  ،ال راول   ح الغالب   ن  را العرل    لروول واووعالتا  واتلتتا  الرك ا ثل 

 2لرل  خا وع ي له حثا ىاصل لل ل اة    يا ا لرل الشا ة.
للا د ة  را الى ن  ن اتتلاصا   اووب  ال  اهووا   إرا  ووان ق   د  363 صل ىد  ال الإ  

إلووا ال شووتاك   ص  ووا للووا ل ووع الووث ن  ث ن الواع    ال  ات للوائع حن اشتاط حن ا  ن ىروول ال ل اووة
  له  ل  ت  تيلا  الشحء ال واع.

للووا   را  ان الث ن ال ع حصياطا  ات لل تعاصوولان حن اتلرووا للووا حن ايووتورح الوووائع  ووتءا  ىووه  
يوال التع اي  ح  الة  ا إرا  صع  يخ الواع ويوب لل  إيتالاء   اع األصياط،   ع رلوو  ا وو ت 

 .184التع اي ال تلق للاه   را لللراإ الثاىاة  ن ال الإ  يحن ا لللراضح توعا للظا ف 
را   ا ال شتاك   اع األصياط اعتوا حىه ت ل  الشحء ال واع  ن ا   الواع   . ا 

 3. تياك ح  ا  اللراا  الثالثة الياورة  تا  ل  حلطا ال تعاصلان للواع دلة اتا اا 
 ظ وال ل اة للإ خدائص ح  ها   ن خالل  ا ترل  ىال ظ حن لشاط ات تلا 

و االته ا  ح الواع   ل الث ن،   را  ا إيتخلص  وون   ى طحىه إتلاق   اتك وان حطااف العرل  -1
 ياورة الر ا. ق   د 363ىص ال الإ 

 اووب حن إىترووال  ،حن شوواط ات تلوواظ وال ل اووة  وو  إتلوواق دوو اأ  غاووا  خووالف للر الوول العا ووة -2
 ا ووة ل ووا ا ررووه  وون  دوووالأ ع لووال  وون  يووتلت اته،  صوول حصاتووه الروو اىان ال ل اووة ل ظووة إىعرووال الواوو 

  شا لة.
ال واووع  ووا ال،  ووال ايووتطاع حىه غاا صاول للت تئة،  اب حن إ تلاظ الوائع وال ل اة اض ن ث ن  -3

ال شتاك التخلص  ىه إرا ل ووع  عظوو  األصيوواط،  اووب حىووه ايوواك ورثووااه  تووا  خووا صيووط  وون الووث ن، 

 
 .14ق، صىوال إواا ا  يعل، ال ل اة   يالة للض ان، ال ا ع الياو - 1

2 - Laurent AYNES, Pierre CROCQ, Droit Civil, Les Suretés, La Publicité Foncière, 5e Edition, Defrénois, 

Lextenso Edition, Paris, 2011, p377. 
 ن الراى ن ال لىح  1138   1583صاى ن  لىح حل اىح،  ال التان  455صاى ن  لىح  داك  ال الإ  1/ 430، ال  ال  ل الإ اراول  ره ا - 3

 . 169اللاىيح، اا ع  ح  را الدلل ىوال إواا ا  يعل، الض اىا  غاا ال ي اإ  ح الراى ن الخاص، ال ا ع الياوق، ص
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ة   تىترل   تئة وعلل األصياط  ال ايتطاع الوائع ت ل  ىدف ال واع إرا ل ووع ىدووف   ا حن ال ل ا
 1الث ن.
 2و ت ا  ل لاة الواع.  والتالح ىال ظ حن حغلب التشااعا  تاوط ىرل ال ل اة 

 ثانيا: مشروعية شرط اإلحتفاظ بالملكية
رهووواء  وووح العدوووا إن  شوووا لاة شووواط ات تلووواظ وال ل اوووة لووو  تعووول   ووول ىروووا    ووولال ووووان الل 

 ح تروله  الش   ح  لم د ته إلووا حن ال لاب،   ح الراى ن ال عادا  اا ع يوب تالل الوعي 
  ا ل ه،  اظل ورل  الغاا اعترل حىووه  الوو   اتعا وول   ن ل را الشاط اتاتب للاه    ل ال ال  ح ا

  عه للا  را األيال واى ا    غاا  ال .
اا ووع إلووا  ووا  وواء  ووح  ،ا شوواط ات تلوواظ وال ل اووة حاضووا لعل ح   حيواب  را اتلتااي لل 

الشاط ل رتضا لرل الواووع الوورك  وون شووأىه لىوول   ىا اإاللره اتيال ح  اب ت دل وعي اللره إلا 
 3حن اىترل ال ل   ح ال ال  ن الوائع إلا ال شتاك.يت  اا شا ط د ته  ىلاره  لت  ه، إىعراله  
  ات وان ح اان  رارة األ ا حن اللره اتيال ح ا 

 األ ل  إشتااط الوائع لل  تداف ال شتاك  ح ال واع  طلرا.
 لل  تداف ال شتاك  ح ال واع  تا اعطح الث ن ال   ل. الثاىح  إشتااط الوائع 

  الشاط  ح ال الة األ لا  خالف ل رتضا العرل و   ان اللرهاء  ارع واطال.
لشوواط ليوووب  شووا ن  ضوو ان ال  وواء وووالث ن  صووع ح ا  ح ال الة الثاىاة  الرالوولإ حىووه إرا  ال ا

داا ة الشاط ال وور  ا  اووب ا وو ت للوووائع حن ا عوول ىروول  4ا،  صل ح ات  التشااعا  ال لىاةد ا 
 ال ل اة لل شتاك   ص  ا للا إيتالاء الث ن  له  ل  ت  تيلا  ال واع.

ه  ووون  دوووالأ  صووول إيوووترا شووواط ات تلووواظ وال ل اوووة  وووح الرووو اىان ال عادووواإ ىظووواا ل وووا ا ررووو 
رل  حىه  ن ال راا   ات  لعل   خاللته للىظا  العا   ن  هة حخام،  ،إصتدالاة  شا لة  ن  هة

 
، 2011الوائع و ل اة ال واع، لااية  رااىة، الطوعة األ لا،  ىش اا  ال لوح ال ر صاة، واا   لوىان،  الك  يان لول للح ال عوح، إ تلاظ  - 1

 . 33ص
2 - Laurent AYNES, Pierre CROCQ, Op. Cit, p378. 

 . 306   ل  يان  ىد ا، العر ل الل لاة، ال ا ع الياوق، ص  - 3
 ق   د. 363ال الإ  - 4
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اتتلوواق للووا تعلاووق إىترووال ال ل اووة للووا شوواط  عووان ح  تأ اوول  وورا اتىترووال أل وول   وولل  اووب حن 
 1ت لال  ص  إىترال ال ل اة والعرل ح ا   اتعلق والىظا  العا .

 بالملكية شرط اإلحتفاظثالثا: مجال 
اووووه  ووووح  وووول  وووون واووووع ال ىروووو    إن شوووواط ات تلوووواظ وال ل اووووة لووووا  التطواووووق ا  وووون الل وووو ء إل 

 العرااا ،  ا  ن ال  ال الغالب للشاط  ح واع ال ىر    ال الاة والترياط  اب تىترل  ل اتها إلا 
 ووورا األثوووا ضوووا ىا   ووواءا إال شوووتاك و  وووال العرووول  لووو  لووو  اوووت  ل وووع الوووث ن، لووورا ا ووواص الووووائع للوووا 

 تيتالاء  ره.
الووووائع ال دوو ل إلووا ىلوول الىتا ووة  وون خوووالل   اختلووف األ ووا والىيوووة للعروواا  اووب ايووتطاع 

ات تىووان لوون الراووا  وووات ااءا  الالت ووة لتيوو ال الواووع رلوو  حن التيوو ال إ ووااء   غىووا لىووه لىروول 
إا اء التي ال إلا  ان اتىتهاء  ن يلال  ل اة العراا،  غالوا  ا ات  اتتلاق وان ال توااعان للا 

 الث ن.
ا ت الوائع  ووح   ا هووة ال شووتاك ال  تىووع لوون ل ووع الووث ن  اووب   را اتتلاق ضا اك لتر اة   

ألن شوواط صووو ل  ووره الوولل م  وو  حن  ،  ا  ن لهرا األخاووا حن ال ووأ لوولل م دوو ة  ىلووار لروول الواووع
 .تىاله لن التىلاررا  ح إ ا  ن     ح  ،ا  ن إلتتا  الوائع ىليه ىا را

الت يوو   ،تعلاووق التيوو ال للووا يوولال الووث ن  ووا حن الوووائع ايووتطاع  لوو  لوو  ا  وول إتلوواق للووا  
و  اع الل  ن التح تتعااي  ع طلب ال شتاك إثوا  دوو ة  ىلووار الواووع و ووا  ووح رلوو  الت يوو  وعوول  

 اإ  ين الىاة  ح التىلار.التىلار اخضع  ح  الة لل     ل إتلاق   ا     عل   ل ولح    ب  اال
ل  اووت  تىلاووره  وون اتلتووتا  ال راووول   ا إرا  ان  ن ت    ا  ت الت ي  وهرا الل ع  ح  الة  ا  

صلاوول األ  اووة والىيوووة ل ووا ىلوور  ىووه،  للووا رلوو  إرا لوو  ا وون  ىووا  إتلوواق دووااأ للووا اوووط التيوو ال 
 ل اووة،  وو ن الوووائع   ايووتطاع ات تىووان واتىتهاء  ن ل ع  ل الث ن ح  إتلاق للا شاط ات تلاظ وال

 ووا إرا  ووان ال ووتء ال تورووح  وون الووث ن صلاوول األ  اووة والىيوووة لوون إت ووا  إ ووااءا  التيوو ال  ووح  الووة 
 2لل تء ال ل  ن  ىه.

 
 .28 تلاظ وال ل اة، ال ا ع الياوق، ص   ل  يان  ىد ا، شاط ات - 1
 .307   ل  يان  ىد ا، العر ل الل لاة، ال ا ع الياوق، ص - 2
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وووالى ن  عاىووةال   الل وو ء إلووا شوواط ات تلوواظ وال ل اووة  ووح واووع ال ىروو       ووا ا ووب التااووب صووول 
،  غالوووا  ووا ت وواات  العروول ووول الووت  ا    تىتروول إلووا ال شووتاك و  ووال إووواارلوو  حن  ل اووة تلوو  ال ىروو  

ال واووع  تيوولا ه صووول صوووي لاي صاا  الوووائع ووو  اات ل  ات ااء للا إيتالاء  ر صه،  وعلق الوائع را
  ىووه ال ووأ إلووا  يووائل حخووام لضوو ان  رووه ل ن شوواط ات تلوواظ وال ل اووة الوورك   اتلووق  وول الووث ن، 

ق   ووح  ووره ال ىروو    ىظوواا لت اثوول   وولاثها  ا   ووان ال دوو ل للاهووا لائ ووا  وون األيوو اغالوا  طواعة 
غالوا  ا ت  ن حشااء صاولة لإليتهال  اى دا إيتع الها و يب  ا حلل  له،  ح إيووتهال ها  الاووا 

  وون توو  اتىوواف شوواط ات تلوواظ وال ل اووة  ووع الغوواي  .ح  صاى ىاووا،  الطعووا   ال صوو ل  ال ووو ب...إلخ
 ن ح له  دل للاها ال شتاك.الرك  
  ووق ال  لووف  ال ل اووة اللىاووة  ، ق الر ىاووة  ووا اووال شوواط ات تلوواظ وال ل اووة حاضووا  ووح ال روو  

  ن اواووع ال ووق  ووح وووااءإ اتختوواان  ووع ات تلوواظ و ل اتووه لضوو ان إيووتالاء  رووه،  لعوول  ، الدىالاة
 ع ات تلاظ و ل اته،  اىوغح ح    ثال للا  را ات ثل  ح واع ال  ل الت ااك،      ىر ل  عى ك 

 ة  اب اتطلب الراى ن إ ااءا   عاىة لهرا اتىترال. ال ظة األ  ا  الخادة لىرل ال ر ق ال عى ا
تووأخاا إت ووا  إ ووااءا  ىروول ال ووق ال عىوو ك الضوو اىة ال ا اووة للوووائع تيووتالاء  ر صووه صووول  اعوول   

    له  ح  را الى ن  ن الوا ن.  ا اغىاه لن شاط ات تلاظ وال ل اة الرك ارل  ،ال شتاك
شوواط ات تلوواظ وال ل اووة  وو  واووع ال ىروو ل   وون خووالل  ووا يوووق اتضووأ حن ال  ووال الخدووب ل 

 1ال عان والرا .
 الفرع الثاني: شروط وجود اإلحتفاظ بالملكية

 اتض ن شاط ات تلاظ وال ل اة شا طا   ض لاة  حخام ش لاة  تت ثل  ا ا الح  
 يةأوال: الشروط الموضوع

و عىووا اخضووع ل ووولح يوولطان اتاالإ،  ات تلوواظ وال ل اووة ر  طوواوع اضووائحإن   ضوو ن شوواط  
حك تطوواوق إاالإ الوووائع  ووع إاالإ ال شووتاك، لوورل  ا ووب حن اووت  الووىص للاووه  وون طوواف الوووائع وشوو ل 

 2 اضأ   لح لات  ن ال شتاك  ن صو له  ع اتطالن التا  للاه.

 
 .31، 30   ل  يان  ىد ا، شاط ات تلاظ وال ل اة، ال ا ع الياوق، ص ص  - 1

2 - Marc MIGNOT, Op. cit, p655. 
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  ووا  عووا للعلاوول  وون األاة صاا      ة الىري اللاىياة تو  ح  يعا لتخلاف الش لاة الراى ى 
ات تلوواظ وال ل اووة( صوول توو  صو لووه ايوو اا  وون طوواف ال شووتاك،  حىه لال ضا ااا حن ا  ن الوىل )شاط

إر حن لوول  اتلتووااي  وون  وورا األخاووا  ووع  عا تووه والشوواط، لووه صا ووة الرووو ل  ه ووا  ووان ىوو ن ال ثارووة 
 1) ات اإ، يىل تيلا ....(

 2العرل. تىلار ال ثائق صول التيلا  حك صولاظها الوائع  ره حن   ا ب 
ح ا إرا غاب ا تلاق وان الطا ان   ل وىل ات تلاظ وال ل اة   ان   ضوو لا  رووط  وون طوواف  

 الوائع  ااال  اضه للا ال شتاك،  لن ا  ن له حك  ل م.
يلا ،    ته  طاارة إرن ا ب لد ة  را الشاط حن ا  ن     لا للا حصدا ترلاا لىل الت 

تت  دااغة الوىل و ا ف  اض ة   را ءإ  وأللاظ  اض ة    للإ،   ن ال تاوة، ل ن ضا اك حن 
 هة حخام والىيوة لل شووتاك لووال والضووا اإ حن ا وو ن صو لووه دوواا ا  ا لووح ال  ا رووة الضوو ىاة وعوول  

 .19844 اك  11     ة الىري اللاىياة  ن خالل صااا،  صل صض   ح رل  3اتلتااي  ثال

وال ل اووة   ووق ص الوول  و لتوووااه لوو  اووىظ    ضوو ن شوواط ات تلوواظح ووا  ووح التشووااع ال تائوواك،    
  وون صوواى ن ال وولىح ال تائوواك 68ال ووالإ    363 ال ووالإ  خادووة  ا ووب الا وو ن إلووا الر الوول العا ووة 

   ا وو ال التح حخل  والتعواا الض ىح  حلتل  وه  ووح وعووي العروو ل  اووب حشوواا  إلووا  ره األخااإ
   ض ىاا،  اب  اء  اها   إرا  اى  طواعة ال عا لة ح  العاف التح اعتوا  اها ي    ال شتاك صو

الت ووااك، ح  غاووا رلوو   وون الظووا ف توولل للووا حن ال   ووب لوو  ا وون لاىتظووا تدوواا ا وووالرو ل  وو ن  
ل صووو  ، إرا  وواب  ووح ال صوو  ال ىايووب  اعتوووا اليوو     ووح الووا االعروول اعتوووا صوول توو  إرا لوو  اووا ي ات

 ياوق وان ال تعاصلان ح  إرا  ان ا ا اب ل دل ة  ن   ه إلاه  .اتدل ا ا اب اتعا ل 

 لىص ا  ن تلياا ي    ال شتاك للا حىه صو ل  ح  التان ل   را  

 
1 - Cass. Com, 19 févr, 1985, sté lso, bull. civ ,IV N° 68. 
2 - Laurent AYNES, Pierre CROCQ, Op. Cit, p379. 
3- Gaël PIETTE, Droit Des Sûretés: Sûretés Personnelles, Sûretés réelle, 2e Edition, , Gualino éditeur, paris, 

2007, p191.   
4- Cass. Com. 11Mai 1984, Bull. Civ IV N°154 
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يوواورة تاك، إ  حن   ووال   وو ل  عووا ال    وو ل لالصووا  يوواورة وووان الوووائع  ال شوو الحالة األولىى :  -
ى ووا األ ووا ات صووف للووا تروولاا اووة التووواا الا لك والضا اإ إلا  ت وان األطااف    يوو    صووو  .  ا 
 ظا ف  ل  الة.

إرا  اىوو  طواعووة ال عا لووة ح  العوواف ح  غاووا رلوو   وون الظووا ف ترضووح وووأن  وورا الحالىىة الثانيىىة: -
تووه ظووا ف التعاصوول را،  وون  هىا ا  ن إيتىتاد صو ل ال شووتاك اغوو  يوو  ته ،الي    ار    را  الرو ل

   ل ن ت وولا اتشووااإ إلووا حن   ا رووة ال شووتاك .ان الوائع  ال شتاكىا   عا لة ياورة و ل  ل  ت ن  
لوواي للاووه اتصوووال لوووا ألن  ا ووة ال شووتاك لل واووع صوول ا ووح الواوو ن والتريوواط لايوو    وول التووواا غا

  1للا  را الى ن  ن الوا ن

 ثانيا الشروط الشكلية:

 2 تاوة وىل الشاط ا  تلاظ وال ل اةاى ن ال لىح اللاىيح للا   ن الر  2368لرل ح ل  ال الإ  
  ن التيا ل الرك اطاح  ا الغااة  ن ال تاوة  ل  ح شاط للد ة ح   ح ال  اة ل 

إن صووواى ن ات وووااءا  ال  الاوووة اللاىيوووح اشوووتاط  ووو   ووورل  حن ا ووو ن وىووول ات تلووواظ وال ل اوووة  
الوولائىان انخوواان  ة  الوو ا الشاط ال  اة لوولم   ن ل ن رل    ا ل   ر ،  ض ا  ح ش ل  تاوح

ى ووا  ووح  شوواط لل  اووة ) ال ووالإ   3.لل شووتاك ( 624-16إرن  ال تاوووة  ىووا لايوو  شوواطا للدوو ة  ا 
 .4 ن صاى ن الت ااإ اللاىيح 02 راإ 

ووول    ، لاي  صاللإ تتطلب اتشهاا1980 اك  12إن صاللإ ال تاوة  ال لا ضة  ىل صاى ن  
 ووان  1980 وواك  12خالل التشااعا  الال رة لروواى ن  ح   نحن ال شان اللاىيحوعل  ن رل  ى ل 

ايووعا إلووا تخلاووف  تويوواط ا  ووااءا   الشوو لاة،  اووب  و ىايوووة اتدووال ا  التووح ح ااوو  للووا 
 2 راإ  L 624 -6 و   ب ال الإ  1994  ان    10صاى ن ات ااءا  ال  الاة لن طااق صاى ن  

 
 90، 89الياوق ص ص ، ال ا ع شااون  تإ   -1

2- Marc MIGNOT, Op. cit, p656 . 
3- Gaël PIETTE, Droit Des Sûretés, Op. Cit, p 191 

 الت ااك اللاىيح. الراى ن -4
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لواع ا  ن للطا ان ت ىووب إلووالإ الشوو ل الدووااأ لوىوول لظا ف العا ة لح ل  حىه  ح ا ،ت ااكصاى ن 
 .ياورا اضه اللرهالات تلاظ وال ل اة  ح  ل ل لاة واع  ثل ا  ان 

إرن اتضأ  ن  ىا  ح  الة التعا ل اليوواوق وووان الطووا ان   اشووتاط إلووالإ التعواووا الدووااأ   
 .1 ح  ل تعا ل

 اووب  يووا   1996  الاووة  1 ا  وون خووالل صوواى ناىيووح ح ثووا  وون  وورووول  ر ووب التشووااع الل 
 تلوواظ وال ل اووة،  اووب وىل ا  اي حن ات  الىص داا ة للا األصل للا لالاحك اللرهح الرك  ان ا

ط اووق الشووا ي حن ا  ن الوىل   وول اتلوواق وووان الوووائع  ال شووتاك، إضووا ة إلووا لوول  تطوا ل ان ياورا ا
اووع تووىص تىوواصي وووان الشووا ط العا ووة للوالووة  ووح  لعروول و عىووا  ووح  الووة   وو ل وىوو ل  تىاصضووة  ووح ا
حخوووام تا ضوووه.  اوووب  و دوووالح صووواى ن التأ اىوووا    ووورل  تعووولال للوووا ا  تلووواظ وال ل اوووة  شوووا ط 

  ا  وون لل شووتاك  621L -122 التووح  اىوو   624L -16الروواى ىح الت ووااك اللاىيووح  ووح ال ووالإ 
االإ ال اأ وووان إاالإ الالها ب  ن تطواووق الوىوول إ   وون خووالل اتلوواق دووا  شووتاك للووا إيووتوعال وووائع  ا 

 .2وىل ا  تلاظ وال ل اة خادة  ح  الة تعاضه لإل الل

الخاص والتأ اىووا   يووا ا شوواط األ تلوواظ  2006 اال  23ا ال  اخ  ح  ال ال ظ حن األ  
 تلوواظ وال ل اة صل حىها  ش لة التضااب وان انااء  وو ل إ  اىاووة الووىص  وون طوواف  ا وول وشوواط ا 

 .2368  را  ن خالل ىص ال الإ   3 ضع  لا لهره ات  اىاة    الوائع.  اب وال ل اة 

 الفرع الثالث: الطبيعة القانونية لشرط اإلحتفاظ بالملكية:

إن  يألة ت لال الطواعة الراى ىاة   تلاظ الوائع و ل اة ال واع، ت ظا وأ  اة ل لاة  لل اة  
اا ات تلاظ وال ل اووة اة التح تختلف وأ  ا ها توعا  لتوتاتب للاها   لة  ن األثاا الراى ىت وااإ   

(   وووا اثووواا التيوووا ل  ووورل   ووو ل  ووولم إلتووووااه شووواط ات تلووواظ  ايووو ا )ح  شووواطا  اصلوووا ح  إلتووووااه 
 وال ل اة ح ال )ثاىاا(.

 
1- Laurent AYNES, Pierre CROCQ, Op. Cit, p379. 
2- Ibid. p379. 

3- Ibid. p379. 
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 أوال: اإلحتفاظ بالملكية عبارة عن شرط

اووة،  اووب  ىووا  ات وواه التووواه هاووة  وو ل طواعووة شوواط ات تلوواظ وال ل تضووااو  انااء اللر لروول 
  الوعي انخا اام حىه شاط  ايخ.  اصفشاط 

 وو ن  ىووا  ىتووائة ل لاووة  ختللووة تتاتووب للووا األخوول وأ وول الت االووان،  وو را  ووان شوواط   وطواعووة ال ووال
ل اووة تا ووة، ل ىهووا ا  تلوواظ وال ل اووة شوواطا  ايووخا  وو ن ال شووتاك ادوووأ  ووح ال ووال  ال ووا للوضووائع  

 لووح  .أ الوووائع  ال ووا لهووره الوضووالة  وواإ حخووامب حىه ل  ل  ات  ال  اء والث ن ادووو هللإ والت ال  ا
را ال ل اووة.      ره ال الة ا  ل ىرل لل ل اووة ثوو  إلووالإ لىروول  ووره حخوولىا و ىطووق األثووا الا عووح للشوواط ا 

ىهااووة الووث ن  أىووه لوو  تووتل لىووه ال ووح   فتيوو االوورك لوو   اعتوووا الوووائع ،  ىووه لىوول ت رووق الشوواط اللايووخ
 توعة الهال .تالح ات  ل ال و ،ل اة الشحء ال واع ىهائاا 

ا  وو ن ال شووتاك   ادوووأ  ال ووا للوضووالة، إ  ح ا إرا  ان شاط ات تلاظ وال ل اة شاطا  اصلوو   
 .1وعل ال  اء اللعلح و ا ل الث ن

لث ن حن اووت  ال  وواء وووا إلووا ل  ح ال ا ت الراى ىح لل شووتاكالان ات ث اللااق األيايح وان الت ا 
 ل اووة تا ووة للشووحء ال واووع، وووالاغ   وون حن  رووه  ل ى وول حن ال شووتاك ادوووأ  ال ووا األ اياللوو  لووح 

 والتووالح ايووتطاع حن اتدوواف  اووه وووىلل  وورا ال دووف ح ووا إرا  ووان شوواط ا  تلوواظ  ، هووللا وووالت ال
لوورل   ،  ىووه لووال لل شووتاك إ   ووق إ ت ووالح ،الثوواىح اياللوو وال ل اة شاطا  اصلا   ا  وو  ال ووال  ووح 

.  ال يوول ة لووه ال واعووةا وو ن  وون الدووع وة ت لاوول اليوولطا  التووح اواشووا ا ال شووتاك للووا الوضووالة 
الت ل  حك  ىاة لهره الوضالة ل ن حن ا  ن  ال ا لها     ائتا لها، ألىه لال للاه ال شتاك   ات 

 .2إلتراله و ين ىاة حىه  ال 

لإ ط الة   ل  لل  رهح  صضائح   ل  ووا  لاى ىاة لال تلاظ وال ل اة ورا    طواعة الرالإن  
ب حىووه  صووول دوول ا ،  اوو 3إرا  ووان  ر   لعوو ل  اصووف للووا ل ووع الووث ن ح  شوواط  ايووخ ح   تووا ح وول

   الووورك لووولل DUBANCHETال يووو ا ورووواى ن   1980 ووواك  12الرووواى ن اللاىيوووح ال ووو اخ  وووح 
 

 27ال ا ع الياوق صىوال إواا ا  يعل، ال ل اة   يالة للض ان،  -1
 28ال ا ع ىليه ص -2

3- Laurent AYNES, Pierre CROCQ, Op. Cit p382 
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األ  اووة لىوول ا ا وو ن  ووان شوواط ات تلوواظ وال ل اووة لوولا   1967  الاووة  13 وون صوواى ن  65ال ووالإ 
 1لووا الوول عحك صلاتووه ل ، الئ ووة الظووا اإ لل وولانالألن واصح الوولائىان ا  ووىه  الت يوو  و ،ال لان  لليا

 ل وولإ ط الووة التوووا ا حن شوواط ا  تلوواظ وال ل اووة  1980الروواى ن  اللاىيووح صووول توواااخ     اللرووهن لإ
 ل اووة ااتواطووا التوواااخ وىوول ا  تلوواظ ول ن   اة  ح   ا هة الغاا،  ال ال ظ  ىا حىه لطال ووا إاتوووط 

 .2 ثارا وتاااخ ا  الل

  وووع رلووو   رووول تىا لتوووه ح  وووا  الرضووواء  وووح لووولإ  ىا يوووا   اوووب حن وعوووي األ  وووا  التواتوووه  
شوواط الاال للا العرل  لووه،  وعووي األ  ووا  األخووام صاووو  شوواط ات تلوواظ وال ل اووة  وون  اشاطا  اصل

  3.ى ىح وهرا األخااه الراه ىظا الايخ ل ن حن تدل إلا  ل تشوال

صوول توو   Mecarex  ووح صضوواة  1977ح توو وا  14دوولا  ووح  Colamar    ووة    وو  ل وون
 صوول صوواا      ووة الووىري حن  1979ىوو   وا  29الت اااووة ل    ووة الووىري  ووح  ىرضووه  وون الوولائاإ

ا يتئىاف صوول  يووخ  شوواط ات تلوواظ وال ل اووة  الوورك  ووان اووىص  وطاارووة  اضوو ة    ووللإ     ة 
 وواك  12ن وعوول دوول ا صوواى ن ، ل وو 4ا حن ىروول ال ل اووة يووا  ن   ص  ووا  تووا ال  وواء و ا وول الووث نللوو 

إت ووه الرضوواء إلووا ت ااووف شوواط ات تلوواظ وال ل اووة للووا حىووه شوواط  اصووف   ووا  عوول شوواط  1980
 .ات تلاظ وال ل اة صاوال لال ت اد وه للم اللائىان األخاان  ح  الة ات الل

لاواا    وول توو اللووالإ  ووح  ىه الرك ح 121خادة ال الإ  1985 لح اى 25ث   اء الراى ن   
ال طالوووة وهووا ا  وون العرووااا  التووح توووان  ووع وىوول ا  تلوواظ وال ل اووة   اب ح ل للا حن 1980اى ن ص

هووا لوون طااووق ت لاوول   ووال الل ن  ره ال طالوووة ا  وون ت ص ، ح  الة  تأ ا ااء   الح ت اه ال لان
ل وون   اللاىيووح(، صوواى ن الت ووااإ 624L -16) ال ووالإ  التلليووة.اوول   ووللإ لوول ع الووث ن  وون طوواف   

 
1- Laurent AYNES, Pierre CROCQ, Op. Cit, p378 

2- Marc MIGNOT, Op. cit, p651 

 تالاة ىرال لن األ  ا  الرضائاة اللاىياة ال 29ىوال اواا ا  يعل، ال ل اة   يالة للض ان ال ا ع الياوق ص  -3
-V. Req21 Juillet 1897 . 

-V.Taulous 19 oct 1960.  

-Cass . Civ 28 mars 1934 et 22 oct  1934. 
 29، ال ل اة   يالة للض ان ال ا ع الياوق ص ىوال اواا ا  يعل -4
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 ت وولا اتشووااإ للووا حىووه اوتوولاء  وون  1 را وشاط حن ا وو ن الوولائن صوول صوول    ا رتووه وتروولا  تلوو  ان ووال
اتلوواق و   وووه ا علووق ا ثوووا  حدوووأ اعتوووا شووواط ا  تلوواظ وال ل اووة 1980 وواك  12دوول ا صوواى ن 
ى وول حن ال شووان اللاىيووح صوول   والتووالح 2.ء التووا  و ا وول الووث نا  ووان ال  ووا ووح العروول إلوو الىاصل لل ل اة 

  ووا حدوووأ  وورا الشوواط   ىوور دوول ا  وورا   ايووخ، شوواط  اصووف  لووالللووا حىووه شوواط ف الشوواط  اوو  
الراى ن ىا لا  ح  ق   الة اللائىان    ا  ن وأك  ال  ن األ  ال حن الخل الشحء ال واووع الوورك 

حن األ ضلاة للوووائع الوولائن  ول ،لشاط  ح الض ان العا  له   ء اللائىانت صل   ل اته للا ت راق ا
  ح إيتالال الشحء إرا ل ت ال شتاك لن ل ع  ل الث ن ل ن ت تحإ.

صوول اى دووا   ووح طائلووة الشووا ط  1980 وواك  12ص  وون  وول  ووا تروول  ان  ائوولإ صوواى ن  ىخلوو 
لل  ال  اء والث ن،  اتاتب للووا  وورا التح ت صف ىرل ال ل اة  ع إيتوعال الشا ط اللايخة  ح  ال 

ل وون  . ال  الشحء ال واع تظوول للووا لوواتق الوووائع ألىووه  وواتال ال الوو  لهوورا الشووحءتوعة  حن الت ااف
 ووون طووواف األطوووااف لووورل   ووون   خاللتهووواللوووا    لوووة إر ا  ووون ا تلووواق صالووولإ  وووره الرالووولإ   وووال 

دوووان للوووا اشوووتااط حن توعوووة ان  ا لووورل  ى ووول حن الووووائعا.  3 يووون ات دووواح لووون إاالإ  خاللوووةا 
  وورا  ووا ات ووه إلاووه الروواى ن  . ثا  ىوول التيوولا ألللا ا ال ح  الالهال  ترع للا لاتق ال شتاان  ح 

 .4ال داك

اللصاق  ايخا  ووان ح   اصلووا، اثاووا إلتااضووا  اللىح ن األخل ول اإ الشاط وال عىا   ح ال رارة إ
دوو اإ شوواط وووال عىا تووتا  الائايووح لل شووتاك  ووح ا لات ثوول  ووح لوول  إ  اىاووة دووااغة تىلاوور اووا   ا  

ال اصووع اعتوووا  اصعووة خاا ووة لوون ااالإ ا طووااف واى ووا ات صووف تىلاوور العروول   ووح  الشوواطلل ل ووة ح اللىوو 
حك حن األ ووا ات صووف للووا إاالإ  ،تىلاوور ال ووواكال خادووة ل ووع الووث ن للووا إاالإ ال شووتاك  ووح  الووة 

 .5الطا ان

 

 
1- Laurent AYNES, Pierre CROCQ, Op. Cit, p378 

2- IBid p 377 

 186الض اىا  غاا  ي اإ  ح الراى ن الخاص ال ا ع الياوق صىوال اواا ا  يعل،  -3
 32ىوال اواا ا  يعل، ال ل اة   يالة للض ان ال ا ع الياوق ص  -4
 92ال ا ع الياوق ص   تإ شااون،  -5
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 كية عبارة عن أجل ثانيا: شرط اإلحتفاظ بالمل

لائلإ الع لاة للتلاصة وووان الشوواط  األ وول ت  وون وطواعووة ال ووال  ووح األثووا الا عووح للشوواط، الإن  
 وو را  ووان شوواط ا  تلوواظ وال ل اووة شوواطا  اصلووا   ىووه  و  ووال ل ووع ث وون الوضووائع  ووا ال  وو ن ال شووتاك 

 شوواط ات تلوواظا ىظووا إلووا  وون رلوو  إر ع وولالللووا  ،لعرلاعتوا  ال ا لهره الوضائع  ن  ص  إواا  ا
 .1وال ل اة للا حىه ح ل  اصف   ن  ل ل  را األ ل ا لك إلا ىرل ال ل اة ل ن حثا ا عح

إلووا ح وول   ضوواف اام حد اب ىظااة ا  ل ان الواع  ووع شوواط ات تلوواظ وال ل اووة  وو  واووع  
ال  وولل لوول ع   وو  ال  لوول   ووان  لوو ل األ وول اصووف اتلووق  اووه األطووااف للووا إا وواء تىلاوور العروول إلووا 

 وون الوووائع لل شووتاك روول  ل اووة الوضووالة تال  وواء و ا وول الووث ن،  تى الووث ن،  اىوغووح لىوول  لوو ل ا  وول
 ىر رل  ال ان،  ل ن حثا ا عح   را وخالف الواع ال علق للا شوواط  اصووف،  ل وون   ا  وول  وواىع 

 تاتووب اىترالهووا  ا عووح  ووح  الووة األ وول ال اصووف، وون اتلوواق الطووا ان للووا  عوول اىترووال ال ل اووة وووأثا 
 ح  الة الشاط ال اصف، حك حىووه ا وو ت لفطووااف و تلوواق دووااأ تاتاووب ح  ايووتوعال األثووا وأثا   اك 

 يووألة لوورك ا  وون إضوولاءه للووا  ووره ال اصعووة.   ووح ال رارووة إن الا عووح لل  وواء  ه ووا  ووان الت ااووف ا
ا اتووب لووه ال شووتاك  رووا للوو تهوو  ح ثووا الغاووا الوورك ا ا  ات ان تاتاب األثا   ته   ثااا الطا ان ورل

  وون ال هوو  إرن  عا ووة  ووا إرا  ووان شوواط ات تلوواظ وال ل اووة  ا ن  ووثال.ل ووا 2الوضالة صول ل ع ث ىهووا
 ، صل حلخل ح ال ح  شاطا.1980 اك  12الرك اهلف  إلا إ الإ الوائع  ن ح  ا  صاى ن 

أ  ووا إرا  ووان اردوول ل  ا وولل وتعواووا دوواا وا  لىا إلا  را الراى ن ى ل حن ال شان اللاىيح  
تلاظ وال ل اة ا صف ىرل ال ل اة إلووا حن اووت  ال  وواء الشاط ح  األ ل،  ا تلا والىص للا شاط ا  

 3و ا ل الث ن
غاوووا حن  ، صووول ح دووو   األل وووال الت ضووواااة للرووواى ن حن األ وووا اتعلوووق وشووواط  لوووال وأ ووول 

 وووالتعوااا  التوووح  ، وووة شووواط لل حاللىووو الوال ووواىاان لوووال  ووون ال   ووول إن  وووان لووولاه  إلاا  ووووال عىا 
  تلوواظ وال ل اووة توو  ح وووأىه  اردوول ن الشوواط  ووح ال صوو  ايووتخل   ا لووالإ لتدووف  اصعاووا شوواط ا

 
 33ىوال اواا ا  يعل، ال ل اة   يالة للض ان ال ا ع الياوق ص  -1
 
 315،316وال ل اة، ال ا ع الياوق ، ص ص    ل  يان  ىد ا شاط ات تلاظ  -2

3- Laurent AYNES, Pierre CROCQ, Op. Cit, p377 
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ف  اه تل اا   إلا األ ل،  والىيوة له ، الوووائع اشووتاط حن تورووا لووه ال ل اووة  تووا ال  وواء ا دالرك اى
  ع  را األخاا  ا ل الث ن.رل إلا ال شتاك إ  لىل ا التو ا ل الث ن  حن ال ل اة   تى

را  اىا ودلل شاط   ىه ا ب حن   روول إ  إرا تال ل اووة   تى  ت  ن الداغة للا الى   التالح ا 
  1.ل ع ال شتاك الث ن

احك  ىتروول وشوولإ للووا  وو  ح وول،  للا  ل  ال   ن الاحك الرائل وأن شاط ا  تلاظ وال ل اووة  
  اووع التشووااعا  التووح لال وو  ا تلوواظ للاوولإ  ىهووا حن  وأ  ا  صاى ىاة ادطل إلتواا  را الت ااف 

ل وواإ األثووا الا عووح   ووح تثووو  للشوواط ل ن األ وول،  األ وول   ااتوول وووأثا والوووائع وال ل اووة صوول حصووا  
ات تلاظ وال ل اووة ل ووان تيوولال التواا  ن اللرهاء حىه   ا  ن   خا   رل  اام صي  .ا عح  طلرا
 وو را  اىوو   اصعووة ل ووع  ، ح  وو ن تاااخووه غاووا   وولل اال ص ن  تح ا   رق  األ لألن ، الث ن ح ل

الث ن تعل ح ال   ح ورل  ت وو ن   ررووة ال صوو ن  وو ن الوولائن  وو  الوووائع  ىووا، لووال و ا ووة إلووا   ااووة 
 2و ايطة ا  تلاظ وال ل اة

 المطلب الثاني: آثار شرط اإلحتفاظ بالملكية
ل اووة ال تلووق للاووه  ووح لروول اط ات تلوواظ وال ال واع إ  حن شوو  والاغ   ن تيل  ال شتاك للشحء 

 اتاتووب للووا رلوو  حن  وورا ال شووتاك   ووال  ،الواع ا صف إىترال ال ل اة إلا  ان الوول ع ال ا وول للووث ن
 اضووع اوول،  هوو  لووال و الوو     و ووائت  والتووالح ى وون ح ووا   ضووع خوواص   ختلووف ت ا ووا ل ووا ا وو ن 

للووان األ ل( الوورك اتضوو ن اة طا ووح العروول )اال ه  ت ضاأ  ضووع لرل   ن ،لالإ  ح العر ل األخام
وىل ات تلاظ وال ل اة  تا تتضأ حاضا انثاا الىا  ة لن  را الوىل،   ن خالل  عا ة  ره انثاا 

 ا  ن ت لال  لم  عالاة  را الشاط  ض ان حك  ا ا رره  ن ض اىا  )اللان الثاىح(.

 بائعالفرع األول: وضعية مشتري الشيء وال
اة ا ب حن ترا   ن خالل ت لال  ضعاة  شووتاك الشووحء  وعوول رلوو  لوون لاظ وال ل  ثاا ات ت 

 طااق ت لال  ضعاة الوائع.

 

 
 .35 صالياوق ىوال إواا ا  يعل، ال ل اة   يالة للض ان، ال ا ع  -1
 58 الك  يان لول للح ال عوح، ال ا ع الياوق ص  -2
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 أوال: وضعية مشتري الشيء

 ووره ال اوواتإ   ووح حدوول الواوو ن  ، ل اووةإلووا ال شووتاك إرا إ ووتلظ الوووائع والتىتروول  اوواتإ ال واووع  
يووتغالل  تدوواف، ل وون ال ضووع  ىووا  العالاة تخ ل ال شتاك   اووع اليوولطا  الووثالب  وون إيووتع ال  ا 

تيووتع ال  اتيووتغالل ل ن حن تخ لووه يوولطة  ختلف ت ا ا ألن  ره ال ااتإ تخ ل ال شتاك يلطتح ا
 1ث ن.لوائع إلا  ان ل ع  ا ل التداف،  رل  ألن يلطة التداف تورا لال

اوواوط   وون خووالل لروول تىشووأ إرن  ىووا  خد دوواة والىيوووة ل ا ووت ال شووتاك صووول ال  وواء وووالث ن 
وان ال ال ، وائعه، ل ن  را ا تلاق  ح ال ل ل التح اعتوا  اها   ال لرل واووع  رووط،   اووىظ  واىه   

 ووره   يووألة يوولطا  ال شووتاك صووول حن ادوووأ  ال ووا لوون طااووق ال  وواء و ا وول الووث ن وطواعووة ال ووال
 اليلطا  تىشأ لن  ق ال ل اة الرك ات لل لرل الواع وىرله.

ة   ىىووا ى وو ن ودوولل ىوو ن  وون اللوواا  الروواى ىح  وورا اتىترووال لل ل اوو  ل وون  ووح  الووة لوول  ت رووق
لوورل    وون الضووا اك ت ضوواأ  ضووعاة ال شووتاك  وون الشووحء  2الرك   اخل   ن تا  إىطوان والرلق،

ال واوووع خادوووة  ا وووا اخوووص اليووولطا  الوووثالب التوووح اخ لهوووا  وووق ال ل اوووة، إضوووا ة إلوووا توعوووة  وووال  
 الشاط للا ال شتاك. الشحء ال واع التح تعل  ن ح    ثاا

 إستعمال الشيء المبيع من طرف المشتري: -1
ل واووع، إ  حىووه   ات تووع ت ا ووا وووه ألىووه اىروول  ااتتووه إلووا إرا  ان الوائع ا تلظ و ل اة الشووحء ا 

 را األخاا الرك ا ب للاه ات تلاظ والشحء ال وان  ات  ل  ووح  وورا الدوولل إلتتا ووا  3ال ال شتاك،
صووواى ن  ووولىح  اىيوووح(  وووع  1137ل العىااوووة الالت وووة لل  ا ظوووة للاوووه )ال وووالإ وال يوووائل حك وووولل  ووو 

 4 الاة ال ا لة للشحء ال واع والاغ   ن حىه لال  ال ا.لإ  اىاة اتيتع ال  ال ااتإ ا

 
 .72 الك  يان لول للح ال عوح، ال ا ع الياوق، ص - 1
 .42واا ا  يعل، ال ل اة   يالة للض ان، ال ا ع الياوق، صىوال إ - 2
الع ل إن  ا ة ال عا ال  الت اااة صل   ن تيلا  ال واع إلا ال شتاك، ول للا  عق   د   ا  ل  ا ا ى 1/ 363 اب حىه   يب ال الإ  -3

 ح هتإ ح  وضائع  ت ة لياا ىشاط  شا لة،   ا حن  دل ة تلاي تيلا  ال واع إلا ال شتاك،   ا ل   ان  را األخاا تا اا  تعلق األ ا ور   
يتغالله  ال د ل للا ث ا اه  والتالح ال  اء والث ن،  صل  اء  ح ىص ال الإ الوائع ح ااىا ترتضح تيلا  ال واع إلا ال شتاك لات  ن  ن إيتع اله  ا 

ن ىرل ال ل اة إلا ال شتاك   ص  ا للا ل ع الث ن  له  ل  ت  تيلا   ا الح   إرا  ان ث ن ال واع    ال  ات للوائع حن اشتاط حن ا    1/ 363
 الشحء ال واع .

4 - Marc MIGNOT, Op. cit, p  657. 
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إن ات تلاظ وال ل اة ا لك إلا اللدل وان ح اان  ووا ان   ووا   وون  هووة  ل اووة الشووحء   وون  
يووتع اله،  ات تلوواظ وال ل اووة   هووة ثاىاووة الت تووع وهوورا الشووحء ترطووع ال ل اووة التووح تورووا    ايوووب ا 
 وورا األخاووا الوورك  ،تا ا،  األ ال حن الت تع والشووحء اا ووع لل شووتاك للوائع الرك اعتوا  ال ا لها  ل ا

1ا  ن  اله  شاوها لل يتأ ا  ح لرل اتا اا.
 

ن ا عله ات  ل  ح ال راول توعة ل ن إيتع ال ال شتاك للشحء ال واع صول ال  اء ال ا ل والث  
اوووة  ل اووة إصتدووالاة ألن إرن   يووتع ال ال شووتاك للشووحء ال واووع اعتوووا و ث 2 ال ووه  ىوور اوو   تيوول ه،

 اال  علاا دال اا  ال ال   ايتخل  ال ل اة ال  تيوة   أىها  ل  له،   را والاغ   ن ال شتاك ا
3حن ال ل اة الراى ىاة تورا للوائع.

 

 الشيء:التصرف في  -2
حء و ووا حىووه لووال ال الوو ، إ  حن ال ضووع  ح ال رارووة ال شووتاك لووال لووه  ووق التدوواف  ووح الشوو  

ى وول ال شووتاك الىليوواة الظووا ا اوولل للووا حن ال شووتاك  ووائتا  الاووا  صاى ىاووا،   ووا حىووه   وون الىا اووة 
ح   ىا اخلق  ش ل  رارح خادة إرا  ان التداف  وو  ايتوق ىرل ال ل اة للائلته  اتداف   ال ،

 ىه ا ت  ن   ق إتلاق إاالك واىه ا.الشحء  الاا ث  طالب وه الوائع   ن تي اة األ ا وا
ورالوولإ ال اوواتإ  ووح ال ىروو ل  الووت  ة  ن ال شتاك ال لال له  ووق  ح ا إرا  ان التداف صاى ىح 

 2276خادووة إرا  ووان الشووحء لوووااإ لوون  ىروو ل،   ووره   ااووة ىدوو  للاهووا ال ووالإ  ،يووىل ال ل اووة
ح ووا إرا توو  ل ووع الووث ن وال ا وول  وون  4. وولىح  اىيووح،   ىووا لوون ت وو ن  طالوووة الوووائع را   ائوولإصوواى ن 

طوواف ال شووتاك  وو ن التدوواف  ىووا  ووح الشووحء ال واووع لوون ا وو ن  شوو لة ووول للووا الع وول لووه  ا وول 
 الدال اة  ح رل .

 تحمل تبعة الهالك: -3
شووتاك  وورا ال واووع لإلىتلووان وووه إن إ تلوواظ الوووائع و ل اووة ال واووع للووا يوووال الضوو ان  تيوول  ال  

 وون ات  وول ىتووائة  روول   ،ل توعة  ال  ال واع  ح اللتاإ  ا صووول ال  وواء وووالث ن يألة تثاا التيا ل    
  ح  تلف الشحء ي اء ودلة  لاة ح   تئاة

 
1 - Ibid. p657. 

 .121 ىد ا، شاط ات تلاظ وال ل اة، ال ا ع الياوق، ص   ل  يان  - 2
3 - Marc MIGNOT, Op. cit, p  657 
4 - Ibid. p 657, 658. 
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369والا  ن إلا ىد ص الراى ن ال لىح ال تائاك ى ل ىص ال الإ   
 ىه ااوط توعووة  ووال   1

توعووة  ووال  الشووحء وروو إ  وول ال شووتاك ي الىظا لن  ص  إىترال ال ل اووة    ات الشحء وتيلا ه، وغ
 2صا اإ إرا ل  ا ن صل تيل ه ح  الراه الوائع تيتاال  ال واع.

ال ووولاب لووون الهوووال  ال تئوووح الووورك  3ق   د 370  ووا حضووواف ال شوووان ال تائووواك  وووح ىوووص ال وووالإ 
   تئووح ويوووب ح ىوووح  وو ن الهووال   اب حىه   وون خووالل الووىص إرا  وولب  ووال ،اىرص صا ة الشحء

  اب  اء  ن خالل الىص    ان  ختللان  ، له الوائع، ل ن  ع  االاإ  لم  يا ة الهال ات 
 الحكم األول: -

يتالال الث ن إرا  ان صل ل عووه   الهال  ال تئح ال يا   لل شتاك  ح  ره ال الة طلب الليخ  ا 
 .لث ن ق  ح ات تلاظ وال واع  طلب إىراص ال عه إن ل  ا ن صل ت  رل ،   ا له الح  لل  

 الحكم الثاني:-
الهال  ال تئح غاا ال يا   لح  ره ال الة لال لل شتاك ي م ال طالوة و ىراص الث ن ل ن  

 طلب الليخ.
ا   ووح العروو ل إرن   صووف ال شووان ال تائوواك اتيوو  وال ىطراووة، رلوو  حن اوووط توعووة الهووال  والتيوول 

 واووع صووول التيوولا  للووا الوووائع،  لوو  ،   صووف يوولا    وون ثوو  ترووع توعووة  ووال  الالىاصلووة لل ل اووة  ووالواع
 اى  صل إىترل  إلا ال شتاك صول الهال ،  را   را ل ا  ال ض ن الر الل العا ة ال تعلرة والتيوولا ، 

للا ص الل توعة  ال  ال واووع ح   ل ن اث ا التيا ل   ل  ا إرا  ان شاط ات تلاظ وال ل اة يا ثا
  .

4
 

والىيوووة للتشووااعا  التووح تووام حن العووواإ  ووح ت لاوول توعووة الهووال  ت وو ن والتيوولا  ل ن ال ل اووة،  
  ىووه   اثاووا تطواووق رلوو  ال ووولح حاووة دووع وة  ووح  الووة الواووع  ووع شوواط ات تلوواظ وال ل اووة،  وو را  لوو  

   اىليووخ لل شووتاك، ت  وول الوووائع توعووة  وورا الهووال ال واووع الوورك ا ووتلظ الوووائع و ل اتووه صووول تيوولا ه

 
 شتاك  اب  اء  اها   إرا  ل  ال واع صول تيلا ه ويوب   ال للوائع  اه يرط الواع  ايتال ال شتاك الث ن إ  إرا  صع الهال  وعل الراا ال - 1

 وتيل  ال واع .

 . 117  تإ شااان، ال ا ع الياوق، ص - 2
وه  ات لل شتاك إ ا حن اطلب  يخ الواع إرا  ان الىرص  يا ا  ان  اء  ح ىص  ره ال الإ   إرا إىرد  صا ة ال واع صول التيلا  لتلف حدا - 3

 و اب ل  طاح صول العرل ل ا حت  الواع  ا  ا حن اورا الواع  ع إىراص الث ن . 
  . 118ا ع الياوق، ص  تإ شااون، ال  -4
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ووول ع الووث ن،  ا  ىووه إيووتالال  ووا ل عووه  ا تىووع لوون ل ووع  ووا تورووا  ىووه،  الواع،  ايرط إلتووتا  ال شووتاك
للا  اهل  الع ل د اأ إرا  ان ال واع صل ت  تيلا ه  عال اغ  إ تلاظ الوائع و ل اته،   ل    ىه 

 1الال  ا ل عه.ل ع  ا ل الث ن    ا  ن له إيتتت ا والوائع،  اظل  ل ال شتاك   للا
 صل حخل وهرا الاحك ال شان ال داك  األل اىح   وولم  وول   ا ال شووان ال تائوواك، ح ووا ال شووان  

اللاىيح  رل اوط توعة الهال  وال ل اة  لال والتيلا ،  اوو لك رلوو  إلووا ىتووائة  خاللووة ت ا ووا للىتووائة 
ح التشووااع اللاىيووح اظوول ئوواك   وورل  ال دوواك  األل وواىح،  اووب حىووه  وو التح ى ل ا  ح التشووااع ال تا

ا ووة،  ووت  ال توعووة  ووال  ال واووع، طوو ال  توواإ ات تلوواظ وال ل اووة يوو اء صووول ح  وعوول الوووائع  رالوولإ ل
 تيلا ه لل شتاك.

خادووة إرا صووا   ، ووال  الشووحء ال واووعل توعووة  وون الدووعب ت  اوول الوووائع  ووح  وول األ وو الإىووه  
لوورل   ووا ل الوووعي حن ايتشووف  وون    وو ن وتيلا ه لل شتاك لإلىتلان وه،   رله  ل يوواطاإ للاووه، 

وال ل اة إت اه إاالإ األطووااف ضوو ىا إلووا ىروول ال خوواطا للووا  ىد ص لرل الواع  ع شاط ات تلاظ
  ال شتاك. لاتق ال شتاك، ل ن  را   ات رق إ  إرا  ان  ىا  إتلاق  خالف  ن طاف الوائع

واووع شوواطا ارتضووح وت  وول لوورل  ا وواك الع وول لووالإ للووا  وواص الوووائع للووا تضوو ان لروول ال 
  وورا تلالاووا لتطواووق الرضوواء  ،تيوول ه اغوو  لوول  ت ل ووه إاوواه ال شووتاك لووبء  ووال  ال واووع  ىوور ل ظووة

 2ها. التح تعتوا ل ين  ظ الوائع ص الل    لة ا  ت اتتلاق للا  خاللت ،اللاىيح للر الل العا ة
 ثانيا: وضعية البائع

 وول الووث ن    اىه ال طالوة وه  ح  الووة لوول  يوولال  اللا إلتواا حن الوائع  ال ا للشحء   ن و 
ح   ووح  الووة تعوواي ال شووتاك لإل ووالل،  والتووالح  وو ن ل لاووة اتيووتالال لايوو  ووواأل ا الهووان  اووب 

 الها  ا   اىاة ال طالوة وشحء ا  ن حن تدا وها وعي العااصال، لرل  ىو ب  ح  الاة ال طالوة   
 خووا، واتضووا ة إلووا  عا ووة  وول ل ال طالوووة خادووة  ووح   ثلح حك إيتولال الشحء   ل الواووع وشووحء

  ح الشحء ال واع  حدوأ  ح ال  شتاك  لال. الة تداف ال شتاك 

 

 
 . 128، 127   ل  يان  ىد ا، شاط ات تلاظ وال ل اة، ال ا ع الياوق، ص ص  - 1
 .132، 131، 130ص ص  ال ا ع ىليه،  - 2
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 المطالبة بالشيء: -1
  ان ووال التووح ا ووب ا ب التلاصة وان ال طالوة الخادة وال ىر     الخادووة والعرووااا    وورل 

 طالوووة العاىاووة للشووحء  ال طالوووة ال ثلاووة لووه حك حن ت وولب  اهووا ال طالوووة إضووا ة إلووا الت ااووت وووان ال
 حء.إ  اىاة إيتولال الش

 التمييز بين المطالبة بالمنقوالت أو بالعقارات: -أ
طالوووة إن ح وو  دووال اة ات تووع وهووا الوووائع  وون خووالل شوواط ات تلوواظ وال ل اووة  ووح  رووه  ووح ال  

ن الشووحء يوواال لووه والشوو ل الوورك والشووحء الوورك ا ل ووه  ووح   ا هووة ال شووتاك،  وو را صولوو  ال طالوووة  وو 
للا إلتواا حن وىل ات تلاظ وال ل اة ش ل  ن حشوو ال الضوو ان غاووا  1ا عل ال شتاك الرل  ااتته،

التأ اىووا   الترلاوولك  الرووائ  للووا  ووق ال ل اووة،  الوورك   اتدووال   وون  اووب ال ووولح وووأك لروووة تدوواب
2ال   وون توعووا  ات ووااء ال  ووالح،ال اليووا اة،  هوورا الشوواط ايوو أ و يووتعالإ  ل اووة اليوولع  ا  وو 

  
 ضل ال شتاك )ا ااءا  ات الل(. ال لت ح
 اووب  ، لت لاوول  الاووة ال طالوووة اىوغووح العوو لإ لفىظ ووة الراى ىاووة التووح تىا لوو   وورا ال  ضوو ن 

 ىووا  ىظووا ان  ىلدوولان لل طالوووة، ىظووا  الروواى ن العووا   ووح  وووالا  ن إلووا الروواى ن اللاىيووح ى وول حن 
 ووااء  الىظووا  الخوواص اتيووتثىائح  ووح الروواى ن الت ووااك لىوول ا اخضووع ال شووتاك لإل الروواى ن ال وولىح

 (.R-624-13s ال الإ  9s-624 Lال  الح) ال الإ 
لهوورا  وون الضووا اك  ،   ل  ران الىظا ان الاي  ضع  ل  ادل وان الىظووا  األ ل  الثوواىح 

  ب حن تلياالر الل العا ة  التح اوتلياا  ل إيتثىاء لن   ةالل  ء إلا ال والئ ال اليا اة ال تعلر
ة غاوووا خاضووعة دووواا ة إلووا صالوولإ اتيوووتثىاء  ووح الرووواى ن اضوو وشوو ل   وول ل،  والتوووالح  وو ن حك  ا 

 وووح الروواى ن الت وووااك  الت ووااك تخضووع لر الووول الروواى ن ال ووولىح،   ووح  ووورا الدوولل ى ووول حن ال طالوووة
 اللاىيح ترتدا  رط للا ال ىر   .

ك  ح  الة تعاضه لإل ووالل، ح ووا إرا لان خاضعا ت ااء   الح حل ن  را لىل  ا ا  ن ال  
 ووان  ووح  ضووع لووالك  وو ن ال طالوووة وووال ىر ل ت وو ن   ووق ح  ووا  الروواى ن ال وولىح حك الر الوول العا ووة 

 
1 - Marc MIGNOT, Op. cit, p658. 
2 - Vanéssa BARSALLO, Le Droit De Propriété Comme Garantie Non Traditionnelle Du Crédit Bancaire Au 

Panama Et En France, Pour Le Diplôme D’ études Doctorales, spécialité : Droit Commercial, Université 

Panthéon-ASSAS-paris II, 1994, p 178. 
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اا  تخضووع  واشوواإ للر الووول ال   وو لإ  وووح الروواى ن ال ووولىح،  وووالع ل  وو ن ال طالووووة ال تعلرووة والعروووا
  1ة للعراا. الرك  لل ال طالوة العاىا

( 121)ال ووالإ  1985 وواىلح  25 وووالا  ن إلووا الوو ااء ى وول حن ال شووان اللاىيووح   ووح صوواى ن  
،  اوووب  وواء  اوووه  ا ووا اخوووص الوضووائع التوووح توووان  وووع وىووول 1980حلووال  وووح ال   وول تووولاواا صوواى ن 

حن ا  وون ال طالووووة وهووا  وووح  الووة  وووتأ إ ووااء   وووالح )حك تلليووة ال ووولان(، إ   ،اظ وال ل اوووةات تلوو 
2التللية. ال طالوة ا  ن حن ات  ت  ال ا لن طااق   ال ل ع   للإ  ن طاف صاضح

 

، حىووه ا  وون ال طالوووة وووث ن ح   122( حضوواف  ووح  التووه 1985 وواىلح  25 ىلوول الروواى ن ) 
 التح ل  ال ع ث ىهووا،  لوو  تخلووص ورا تهووا  لوو  ت وواك  121ىة  ح ال الإ  تء  ن ث ن الوضائع ال عا

 3وها ال رادة
لاا ووه لف  اووةظوواا ت ت ووا  ال شووان اللاىيووح و  ضوو ن شوواط اى    الىظااووة  ت تلوواظ وال ل اووة  ا 

 رل والا   ق إدالح صاى ن التأ اىا  إلا ل ة  وورا الوىوول  أل ل  وواإ   ووق الروواى ن  ، التطواراة لل ولح
صووووا  و ضووووع ىظووووا  صوووواى ىح خوووواص وشوووواط  2006 وووواال  23ال وووولىح،  اووووب  و ىايوووووة إدووووال ا  

(   را ل ن تعلال  ح األش ال األدلاة ح   ح art 2367 et sوال ل اة  يا ا  ح ال الإ)ات تلاظ 
4ل اة. ثاا ات تلاظ وال 

   

 آجال المطالبة بالشيء: -ب
إن شاط ات تلاظ وال ل اة اي أ للوائع ال ال  الرك ل  ات  ال  اء له، و يتعالإ الوضائع التووح  

خاووا لإل ووالل،   ىووا توووات الرا ووة ال راراووة للشوواط  اووب حىووه و  تإ ال لان خادة إرا تعاي  وورا األ
 ئىح ال لان(.ارطع الت ا    التيا ك وان   الة اللائىان )لا

  ووره ال اووتإ التووح ات اووت وهووا شوواط ات تلوواظ وال ل اووة  اىوو  ح وول األيووواب التووح ل عوو  اللرووه  
 تدوولاةتيوو اة صضووائاة ح  اللاىيووح الروولا  إلووا  صووف  لعوو ل الوىوول لىوول ا ا وو ن ال شووتاك  ووح  الووة 

 األ  ال.

 
1 - Marc MIGNOT, Op. cit,p658. 
2 - Laurent AYNES, Pierre CROCQ, Op. Cit, p 378. 
3 - Vanéssa BARSALLO, Op. Cit, p179. 
4 - Laurent AYNES, Pierre CROCQ, Op. Cit, p378. 
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ى الة  طلرة يا  ن  ن الطواعووح حن ايوو أ للوووائع   ن  و ا حن  ق ال ل اة  ق لاىح ر ل  
1ال ال  حن الل   ن  تا  ة واصح اللائىان له   ن إ ااءا  التللية وأ  لها.

 

 وووتأ ل ووون وشووواط إ تووواا    وووال ال طالووووة  التوووح  وووح  ووول ل ثالثوووة حشوووها  ووون تووواااخ ىشوووا   ووو   
 L621-115ن الت ووااإ اللاىيووح   را   را لىص ال ووالإ الرلا ووة لروواى   .ات ااء ال  الح ضل ال لان

 .ال لالإL  624-9 ال الإ 
 ت  ن  ره ال طالوة وش ل  لك لن طااق ايالة   دا وها  ع  دوول إيووتال     هووة إ ووا   

 صاى ن ت ااإ  اىيح(. 624-17ل  ال التللية ح  لل لان )ال الإ 
 ووح ال ووال  ووع  ن ال طالوووة   تدوووأ    ىووة  ووح  الووة إصتووااح   اوول التلليووة ل ووع الووث نا حغاوو  

 ووع إ  اىاووة  ووىأ ح وول للوول ع ا وولله   اوول التلليووة ىليووه،   وورا األ وول    ،  ا رووة الوولائن للووا رلوو 
اضوووا والووولائن ألن ل وووع الوووث ن ا ووو ن   وووق لاىوووا ىشوووأ وشووو ل  ىوووتظ   وووح تووواااخ   وووق لووون ال  ووو  

  4صاى ن ت ااإ  اىيح صلا   راإ  621L-122ااءا  التي اة )ال الإ ات تتا ح ت 
2 ن الراى ن ال لال(. 4 راإ  624L-16 الإ  ال

 

ح ووا إرا  اىوو  ال طالوووة خووااد ان ووال ال  ووللإ ت ا ووا، حك خووااد ح وول الثالثووة حشووها ال  الاووة  
اىيووح(،  وو ن ت ووااإ  صوواى ن  624L – 9لتوواااخ ىشووا ال  وو  الوورك الووتأ ات ووااء ال  ووالح )ال ووالإ 

 روووه  وووح ال ل اوووة   اىتهوووح ح  اىترووول إلووووا    وووح ال راوووول  ووو ن ، طالووووة الووولائن ت ووو ن غاوووا  رو لوووة
ال شتاك، غاووا حىووه غاووا صاووول للتىلاوور  ووح ات ووااء ال  ووالح لل وولان  ا  وون ل  اوول التلليووة التدوواف 

 3 اه لىل الضا اإ.
 المطالبة العينية والمطالبة المثلية للشيء: -ج

توواااخ  ووتأ ات ووااء ل طالوووة وووأن ت وو ن األ ووال  ال والووة لاىاووة حك    وو لإ لاىووا  ووح ضح اترت 
و عىا ا ب حن ت  ن  ره األ ال   تطاورة  ووع تلوو  التووح صوول   لل شووتاك للووا حيووال  4ال  الح،

-16صوواى ن  وولىح  اىيووح،  ال ووالإ  1 روواإ  2371العرل الرك ا توو ك وىوول ات تلوواظ وال ل اووة )ال ووالإ 
624L  ا ووو ن  تطاوروووا صووواى ن ت وووااإ  اىيوووح(،  وعووووااإ حخوووام   ضووو ن ال طالووووة ا وووب حن  2اإ  رووو

 
1 - Vanéssa BARSALLO, Op. Cit, p179. 
2 - Gaël PIETTE, Op, cit, p191. 
3 - Marc MIGNOT, Op. cit, p659. 
4 - Gaël PIETTE, Op. Cit, p192. 
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والضوووط  وووع الووورك تووو  واعوووه،  اروووع لوووبء إثووووا  ال  ووو ل العاىوووح لل ل اوووة ال طالوووب وهوووا للوووا لووواتق 
 1الشخص ال طالب وها.

إ  حن ال طالوة   تع ل    ىة  ووح  الووة الوول ة ضوو ن ح ووال  حخووام،  ل ىهووا  ووح ىلوول ال صوو   
-122 هوووا  اهوووا )ال وووالإ ت ووو ن    ىوووة إرا  وووان إيوووتا الها   ايووووب ضووواا لف وووال  التوووح تووو  ل 

621L 624-16صوواى ن ت ووااإ صوولا ،  ال ووالإ  3(  روواإL  صوواى ن ت ووااإ  لاوول(   وورل  ال ووالإ  3 روواإ
 غاا حن  طلب ضا اإ    ل لاىح لليلع اخلف  اتاا ع  ح ثالب  اضاا .2ق   ف( 2370)

 ا  ن صل ل ع ث ىه ال طالوة ت  ن  اىها والث ن شااطة حن     ح  الة إلالإ الواع  الفرضية األول :
ح  يوو م و ووا اراووول صا تووه، ح  وووو  ااء  رادووة وووان ال وولان  ال شووتاك  وووح توواااخ   وو   ووتأ ات وووااء 

 3صاى ن ت ااإ  اىيح(. 624L -18ال  الح )ال الإ 
 121-13التووأ ان )ال ووالإ ة  وو ل تعوو اي ت وو ن ال طالووو   ووح  الووة  ووال  الشووحءالفرضىىية الثانيىىة: 

 .4( صاى ن الت ااإ اللاىيح(624L-18  رل  ال الإ ) صاى ن التأ ان اللاىيح(
 -16حك  ل اووة صاولووة لإليووتولال )ال ووالإ  5،إرا  اىوو  ال ل اووة ال عىاووة  ل اووة  ثلاووةالفرضىىية الثالثىىة: 

624L  وو ان  10   ىووة  ىوور إدووالح   ن صاى ن الت ااإ اللاىيووح(،  حدووو    ووره اللاضوواة 3 راإ 
 23 ن الراى ن ال لىح اللاىيح ولح  ن دوول ا األ ووا ال وو اخ  ووح  2369 الرك ت   وال الإ  1994
 الرك اي أ وال طالوة للا ح ال  صاولووة لإليووتولال  وون ىلوول الىوو ن  الى لاووة التووح توو   2006 اال 
  6واعها.
ا الرا ووة ترلاوولا لووواصح التأ اىووا   ووق للوو إلووا   ول اء  ىا ىال ظ حن ات تلاظ وال ل اة ات  ل  

 7 ىا ا  ن خطا  رلان خد داتها.  العاىاة، 
 حدود المطالبة بالشيء: -2

 إ ا و ل اد ال ل اة، ح  و لالإ واعها، ح  وضاالها والشحء،  ىا  ثالب  ل ل لل طالوة 

 
 

1 - Marc MIGNOT, Op. cit, p659. 
2 - Gaël PIETTE, Op. Cit, p192. 
3 - Laurent AYNES, Pierre CROCQ, Op. Cit, p381. 
4 - Gaël PIETTE, Op. Cit, p192. 
5 - Laurent AYNES, Pierre CROCQ, Op. cit,  p381. 
6 - Gaël PIETTE, Op. Cit, p192. 
7 - Ibid, p382. 



 الباب الثاني: دور االرادة في تطوير تقنيات الضمان واستحداثها. 

 الفصل الثاني: استعمال الملكية كوسيلة للضمان.             

- 258 - 

 

 دمج الملكية المطالب بها في ملكية أخرى: -أ
 الوووة ل وووة الشوووحء   ووون طووواف الووولائن   ت ووو ن    ىوووة  وووحيوووور  اتشوووااإ إلوووا حن ال طالووووة  

ال  ل   للوائع  ح  ل اة حخووام، ل وون  وورا الوول ة  وو   وول ىيوووح لل طالوووة العاىاووة  اووب حن ال طالوووة 
روووول لىووول ا ا ووو ن الشوووحء   ضووو ن ات تلووواظ وال ل اوووة  ووول ة  وووح لرووواا ح   ىرووو ل،  ت ووو ن  ىوووا  ت

صوواى ن ال وولىح  2370ال ووالإ ) للتلووف  الخيووااإ. إ  اىاووة لللدوول وووان  ووره األشووااء ل ن حن تتعوواي
صاى ن ت ااإ  اىيح( ل ن الي ال الرك اطاح ىليه  ا ح لا ووة  3 راإ  624L -16 اىيح  ال الإ 

 الل ة التح ت ىع ال طالوة 

 ووح  وورا الدوولل اووام اللرووه حن ال طالوووة ت وو ن    ىووة لىوول ا ا وو ن الشووحء   ووال  ل ووق صاووول  
 . 1ن تل ا ه ويه لة ا  واخاإ ا لإلتالة ول ن دع وة،    

الووووة ق    اىيوووح ى ووول ا تعوووااي  ط 2279ىوووص ال وووالإ  ووووالا  ن إلووواإعىىىادة بيىىىع الملكيىىىة:  -ب
حخوولا    وورا ،شووحء  ىروو ل ضوول ال شووتاك الثوواىح الوورك ا  ت ووا و يوون ىاووةال الوو  الوورك ا ووتلظ و ل اووة 

اظ وال ل اة اخيووا  ووره ال ل اووة راللإ   ال ااتإ  ح ال ىر ل يىل ال ل اة  التح ت عل دا ب ا  تلو
لثوواىح( ل وون  ووح ال راووول إرا  ووان  وورا ال ووائت يووحء الىاووة، ك الدووالأ ال ووائت و يوون ىاووة) حك ال شووتا 

لاووه ال طالوووة والشووحء ائع ال طالوووة وووالث ن إرا ايووت ال لايووتال الوووائع  ووق ال طالوووة،   ووا ا  وون للووو 
 .2راته

  .الشحء للا الوائع   ا يوق ر اه حن توعة  ال األدل  ح التشااع اللاىيح  ضياع الملكية:  -جى
توعووة ل  ح التشااعا  األخام  ىها ال تائاك  ال داك  األل وواىح التووح توواوط  ا    را للا ل ل  ا

 للا ال شتاك وعل التيلا .  الهال و ص  التيلا   اب ت  ن توعة  الهال 

للووا   خوواطا الشووحءاك ت  اوول  ووع ال شووت 3إ  حىه  ح الراى ن اللاىيووح ا  وون لل الوو  ا تلوواق 
  را األخاا حك حن توعة الهال  ت  ن للا ال شتاك.

 
1- Marc MIGNOT, Op. cit, p661,662 

2- Ibid. p 662 

 ا  خاللتها. ح التشااع اللاىيح  ح صاللإ    لة،  لاي   ن الىظا  العا ، لرل  ا  ن ا تلاق للألن صاللإ توعة الهال  للا الوائع  -3
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  ووا حن الروواى ن اللاىيووح ايوو أ لل الوو  وال طالوووة وتعوو اي التووأ ان الخوواص وال ل اووة ) ال ووالإ  
18-624L 1صاى ن ال لىح  اىيح 2372(  ن الراى ن الت ااإ اللاىيح  ال الإ . 

 اظ بالملكيةذي يحققه شرط اإلحتفالفرع الثاني: قيمة الضمان ال

حيوولا لوون توىووح  ،لاىاووةإن ت  ه ا االإ للو ب لن ولائل  لالإ للتأ اىا  ي اء شخدوواة ح   
 عالاووة ح ثووا  وون الضوو اىا  التووح تروول ها التأ اىووا  ه لوو  ضوو ان،  لاووا   لاوولإ اظهووا حن ايووتخلا ها 

ض اىا  ى ل  يألة  ا توى  اتاالإ  ن الترلالاة  رل  ىظاا لرلة ت للتها  وياطة ىشأتها.  لعل ح   
 ووره األخاوواإ ىالوو   ووح األخاووا شوواف ا ل وواد ضوو ن ص الوول  ،ا  تلاظ وال ل اة للووا يوووال الضوو ان

ى وول حن ال شووان اللاىيووح صوول    ىووا 1.2 روواإ  2357الروواى ن ال وولىح اللاىيووح  يووب ال ووالإ ال لاوولإ 
 اة.شاط  ض ان و لاا ه ض ن التأ اىا  العاىالإلتاف ودلة 

التشووااع ال تائوواك،  اىوغووح الا وو ن إلووا ص الوول العا ووة للواووع للووا التووواا حن الروواى ن ح ووا  ووح  
ال وولىح ال تائوواك لوو  اتىووا ل وعوول   ضوو ن شوواط ا  تلوواظ وال ل اووة،  اووب  وووالا  ن إلووا ىووص ال ووالإ 

ل ق   د التوووح  ووواء  اهوووا   إرا  وووان ث ووون ال واوووع  ووو  ال  وووات للووووائع حن اشوووتاط حن ا ووو ن ىرووو  363
ا ال شتاك   ص  ا للا ل ع الث ن  له  لوو  توو  تيوولا  الشووحء ال واووع ، ى وول  ودوولة  ولئاووة ال ل اة إل
الىص   ن  را الض ان ا تلاصح  رل  حىه  طورا لهراال  ن  را الض ان    الوائع   له، حن ال يتل

إ لغاووا  ايووتلالحطاا ه   ا الوائع  ال شووتاك ل وون اليوو ال ال طووا ح  وول ا  وون ىروول  وورا الضوو ان إلووا ا
 .3 را األخاا  ىه    ا ل   ل وى   ثال   ل الوائع  ح ا يتلالإ  ن شاط ا  تلاظ وال ل اة

)ح  ( ثووو  وال ل اوووة ويووواطة   اللاوووة شووواط ا  تلووواظ  ال ووولاب لووون ياتضوووأ رلووو   ووون خوووالل 
 الوائع )ثاىاا(. حلائىاىترال وىل ا  تلاظ وال ل اة إلا  لن وعل رل  ال لاب

 

 

 
1- Marc MIGNOT, Op. cit, p664 

2-Charles GIJSBERS, Sûretés Réelles Et Doit Des Biens, Thèse De Doctorat En Droit Privé, Université 

Panthéon-Assas, Paris, Soutenue le 8 décembre 2012, p75. 
 98  تإ شااون، ال ا ع الياوق، ص  -3
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 بالملكية: وفاعلية شرط االحتفاظبساطة أوال: 

ظها وياطة  وورا الشوواط  ووح حىووه   ايووتلت  يوو م ا تلوواق للاووه وووان وىوو ل العروول،   وورا الشوواط ت 
 363 ووح حه   ايووتلت  يوو م ا تلوواق للاووه وووان وىوو ل العروول،   وورا  ووا ايووتخلص  وون  ضوو  ن ال ووالإ 

لوورل  ى وول حن  1اىا ح  إ ااء خادا ال  عرل  حن ال شان ل  اشتاط ش ، ن الراى ن ال لىح ال تائاك
   ووووورا الشووووواط شوووووائع  وووووح واوووووع ان   ال ا اى اوووووة  الووووولا ا    ا اىوووووا  الخااطوووووة   الاالاووووو   وووووا

  وورا الشوواط ا  وون تدوو اه حاضووا  ووح  ، غاووا رلوو   وون ال ىروو      الغيووا  التللتا ىووا   الثال ووا  
 .2واع ال  ال  الت اااة  األااضح  ال ىاتل  اللاال 

  ضوووو ن الاووووع ال ىروووو    ى وووول حن شوووواط ا  تلوووواظ وال ل اووووة  وووو  ضوووو ان ات اشووووا  ووووع ح و  وووو  
 وو را لوو  اووت  الوول ع  وون طوواف ال شووتاك ايووتطاع الوووائع ال طالوووة  .  وو  ىروول ال اوواتإ ،ا يايووح للعروول
 .3ال شتاك التتا    ع لائىححء ال واع و لتوااه  ل ا له   ا اي أ له وت ىب و يتالال الش

 ان لائ ا شاط ا  تلاظ وال ل اة دال ا للووا  اللاىيح 1980 اك  12ى ن صول دل ا صا   
 وون الروواى ن ال وولىح اللاىيووح  التووح توواوط ىروول ال ل اووة و ت ووا   1138  1583التووواا حن ال ووالتان 

ال شووو لة تظهووا  وووح  الوووة إ ووالل ال ووولان ) ال شوووتاك(  اوووب  ىووا إلوووتا اتان، ل وووناووة الواوووع لووو  ت   ل ل
  وو  حن  4ثووا ألن ووواصح الوولائىان ا  ووىه  الت يوو  وال الئ ووة الظووا اإ لل وولانادوووأ الشوواط لوولا  األ

عووتت  وورا ال ضووع الخل  ووح الضوو ان العووا  لل وولان خادووة  حن  اوواتإ ال وولان للشووحء ال واووع ت   الشحء
   را  -  ا  عل ىظااه األل اىح– عل ال شان اللاىيح  1980 اك  12صاى ن   ودل ا 5،الظا ا

الوووة الووولائىان ا  تلووواظ وال ل اوووة صووواوال لال ت ووواد ووووه  وووح   ا هوووة    لووووعي الشوووا ط  عووول شووواط
 وون  65  الوورك لوولل ال ووالإ  Dubanchetانخوواان  ووح  الووة ا  ووالل   وورا  وون الروواى ن ال يوو ا 

 ىووه الوورك  121خادووة ال ووالإ  1985 وواىلح  25و ضووا ة إلووا الروواى ن  1967  الاووة  13الراى ن 

 
الىظا  الراى ىح لال تلاظ وال ل اة  ح لرل ا لت ال ا ا ااك لل ىر    )لااية  رااىة(، ايالة  رل ة لىال شهالإ ل ت ااه  ح  اا ت ون يى ف،  -1

 . 131ص  2017-2016ال، تل يان الراى ن الخاص،  لاة ال ر ق  العل   اليااياة،  ا عة حوح و ا ولرا
 .51 ع الياوق، ص ىوال اواا ا  يعل، ال ل اة   يالة لض ان ال ا  -2

3- Laurent AYNES, Pierre CROCQ, Op. Cit, p378. 

4- Ibid. p378 

 52ىوال إواا ا  يعل، ال ل اة   يالة للض ان، ال ا ع الياوق ص -5
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 ح ل للا حن الوضالة التح توان  ع وىل ات تلوواظ  1980اك   12حلال  ح ال   ل تلاواا صاى ن 
ل وون  ووره ال طالوووة ا  وون حن  1،ااء   الح ت اه ال لانوال ل اة ا  ن ال طالوة وها  ح  الة  تأ ا 

 التووح تىتهووح للووا حصدووا تروولاا  ووع  التلليووة،الوول ع ال  ووللإ  وون  اىووب  ووأ  ا تتعطوول ىتا ووة  وولل 
-16ال ووالإ وتروولا  تلوو  ان ال) تووهن الوولائن صوول صوول    ا راي حن ا وو  ، ل وون التوو 2ااصوووة إىتهوواء  وولإ ال

624L خلا وعان اتلتواا األ  اة الىظااة  التطواراة لوىل ات تلاظ وال ل اووة صاى ن ت ااإ  اىيح(  ح
أل ل  اإ تىظا  الىظووا   2006 اال  23حل ة ادالح صاى ن التأ اىا  لوا األ ا ال  اخ  ح  رل 

 ل   ووا  وو ن  وورا ا  ووا اروو    3صوواى ن  وولىح  اىيووح( 2367 ن خالل ىص ال ووالإ )الراى ىح للشاط 
  4.  ال الت ااكالوت اال ال ل ل اللرهاة ال  ل لة ياورا  ح 

ويوواطة ظ وال ل اووة تت لووا حاضووا  وون خووالل طة شاط ات تلاوياإضا ة إلا  ا يوق ر اه   ن  
الثوووا    ف( ال تاوووة  ووح شوواط ل ق 2368 اووب  وووالا  ن إلووا ىووص ال ووالإ ) ،ات ووااءا  الشوو لاة
 لووال ضووا اك حن ا وو ن الوىوول صوول توو  صو لووه  وون طوواف ال شووتاك وطاارووة ايوو اة  . رط  لال لالىعرال

لووه صا ووة الرووو ل  ه ووا  ووان ىوو ن ال ثارووة ) ووات اإ يووىل ووول لوول  التووااي  وورا األخاووا   عا تووه ووواأل ا 
 تلوواظ وال ل اووة ت عوول الوووائع ال الوو   ووح إرن  وول  ووره ال اووتا  التووح ات اووت وهووا شوواط ا  5تيوولا ...(

التدلاة ال واع لن الخل ض ن ا ااءا   ، خادة   حىه  ط ئن وأن الشحء ااأ إلا  ل  ا  ضع
 ال طالووووة ووووه   وووق   لوووه ا تاوووات ايوووتالال  ووورا الشوووحء ال ووولان لإل وووالل،  وووح  الوووة تعووواي ال شوووتاك

شوواط لوون طااووق  ترلا ووه لإ الوووائع وهوورا ال ىووا  إ  اىاووة تيووتلا الشا ط  األ ال الراى ىاة.  ل ن  ل
  ض ان  للائىاه

 ثانيا: إمكانية إنتقال بند االحتفاظ بالملكية إل  الغير

تأخاا األثا الىاصوول لل ل اووة  ووح العروول،  لووال إن شاط ات تلاظ وال ل اة،    شاط ا لك إلا  
للواووع،   رووا للر الوول العا ووةالخالص  ىه  والتالح ا  ن حن اىترل الشحء ال واع إلا يلطة ال شووتاك   

 
1- Laurent AYNES, Pierre CROCQ, Op. Cit p378 

 52،53ىوال إواا ا  يعل، ال ل اة   يالة للض ان، ال ا ع الياوق ص -2
3- Laurent AYNES, Pierre CROCQ, Op. Cit p378. 

4- Marc MIGNOT, Op. cit, p379. 

5- Laurent AYNES, Pierre CROCQ, Op. Cit p379. 
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ال وان  تا  حن وعي اللرووه اعتوواف لل شووتاك و رووه الروواى ىح  ووح إلووالإ   ار   و يتغالل  را الشحء
صوواى ن  اىيووح( ل وون  وورا    2372ا ث ن إلووالإ الواووع )ال ووالإ ،   ىا اال  ق الوائع لل1واع ال ل اة

 ووب للاووه  ىطراووا الع وول اثال ووول للووا    ال ها  وو  ،اعىح حن ال شتاك يالعل  ا شاء وهره ال ل اة
  ح ىلل ال ص  تورا له يلطا   ايووعة للووا  وورا  ، ي  لاة ا لتتا  وال  ا ظة للا ال ل اةت  ل 
اللائن وأك  ل م إصتدالاة  ن ال ل اووة ال ىر لووة    وووأك يوولطة  وون   ح ال راول   ا تلظ  .الشحء

ألن  را الشحء     ل ت   ال ال شتاك  ،يا حر ا ال ل اة لالإ و له  ها ال التتخاليلطا  التح 
  تدوأ ال ل اة   أىها وال  يل. اتوخا والتالح  ال  ت م ا صتدالك ال عتال لل ل اة 

را   وو  الوورك لووه ت اا   اووب ى وول حن ال شووتاك  ووائت غاووا  يوو إرن  ىا    ت اتن  ح الدووال 
  2.لطة ل اليلطا  للا الشحء،  الوائع  ال   رارح       ا ل  حك ي

 ح ووا   وورا ال ضووع  وول ت  وول إ  اىاووة  وون إيووتلالإ الوووائع  ال شووتاك  وون  وورا الشووحء  خادووة   
ثاووا  وون األ اووان ا توواد الوووائع اتيتلالإ  ن شاط ات تلاظ وال ل اووة الوو اال  ضوو ان   اووب   ووح ال 

ال ا حن اىرووول إلوووا الغاوووا )الوىووو   وووثال( للوووا يوووو ووو ح  ال شوووتاك إلوووا اتئت وووان  هووول ايوووتطاع حك  ىه
  3الض ان شاط ا  تلاظ وال ل اة 

 ح ال رارة  ىا   يائل للالإ  يتخلا  شاط ات تلاظ وال ل اة  ض ان   ىها   الووة ال ووق  
يوووة لل  الووة اووت  اىترووال ال ووق  ووح الووث ن  الوى .لرل الواووع راتووهىاتل لن ال ل ل ا تلاصح ح  الت  رل  

 .لليلت ة االن طااق   الة  لىاة ح  لن طااق تظه

تظها دع وة ل لاة   ح  عا ووة  ووا إرا  ووان  وون  ،  ح  ل  ره ال يائل ال تا ة لىرل ال ق  
و لتوووااه  وون ل ا ووق  ت اوووع ال ووق  ،تلالإ  وون شوواط ا  تلوواظ وال ل اووة   يووالة للضوو انيوو ال   وون ات

  اووب 4 يوووب  ووره الدووع وة اا ووع إلووا حن الروواى ن ال وولىح صوول ىووص للووا  ووره الت اوووع ،وووه ال  ووال
  د  تشوو ل   الووة ال ووق ضوو اىاته  ال لالووة،  ا  تاووات  243 وواء  ووح ىووص ال ووالإ  لل  الووةىيوووة  وال

 
1- Charles GIJSBERS, Op. cit,  p75,76.  

2- Ibid. p76. 

 .36ا ا  يعل، ال ل اة   يالة للض ان، ال ا ع الياوق، صىوال اوا  -3
 57ال ا ع ىليه، ص  -4
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الووىص لوو  ا وولل الضوو اىا  للووا يوووال   الا    1 الا  ن،  ا ن ال ااتإ   ا تش ل  ا ل  ن حصياط
 .2ال دا ا  ن التواا شاط ا  تلاظ وال ل اة ض اىة  رااإ لل  اء وال ق والث ن

 اووب  وواء  اهووا   وون  وول  3د للووا  يووألة ال لوو ل ا تلوواصح ق   264ل ووالإ  وورا  صوول ىدوو  ا 
خدووائص   ووا ال رووه  وون ت اوووع،   ووا لهوورا ال ووق  وون  و ووا  وول الوولائن صاى ىووا ح  اتلاصووا  ووان لووه  رووه 
ه  وون  الووه  وون  وول لا ا وو ن  وورا ال لوو ل والروولا الوورك ح ،ا لله  ن تأ اىا    ووا اووال للاووه  وون ل وو ن

ت اوع ال ق  ووح  ل ل اة  نالىص اتضأ حىه ا  ن التواا شاط ات تلاظ وا ل  ل اللائن    ن خال
 .4لشخص ) الوى   ثال( الرك ا ل   ل الوائعالث ن اىترل  عه ل

 رووول  20065 ووواال  23ح ووا  وووح اللروووه اللاىيوووح  صوووول تعووولال الرووواى ن ال ووولىح و   وووب األ وووا  
 اووة   يووالة للضوو ان إلووا اظ وال لط ات تلوو ا شوو     وو ل إ  اىاووة اىترووال ا يووتلالإ وشوو ظلوو   ىووا  

ا  تلووواظ وال ل اوووة  تشوووواه حن  ،  اىشوووأ إ  و   وووب الرووواى ن العاىوووحللوووا إلتوووواا حن ال وووق  ،الغاوووا
ضووا ح إلووا تلوو  ال   وو لإ للووا يوووال ال دووا  ووح  ا  اىالتأو يا لك إلا اىشاء  ق لاىح  لاوول  ا 

 .الراى ن ال لىح

الوووائع  ل إطوواا العالصووة ال  اوولإ وووان ووا ت واللعوو صل ت 1980  اك 12ل ن الراى ن ال  اخ  ح   
 ودووولة خادوووة الووولائىان ال ادووولان للوووا  ، ال شوووتاك لاولووو  دووولم  وووره العالصوووة ل  الوووة الووولائىان

 وون   ىا اطوواح التيووا ل  اووف ا  وون للوىوو  ال دوو ل للووا اوووأ  .إ تااتا  خادة   ن واىه  الوى  
لىوول ا   ا رووق  ، هووة حخووام هووة   وون  وورا  وون   وال ل اووة شوواط ا  تلوواظ ا ييووهالضوو ان الوورك 

ال شوووتاك( لل عا لوووة  لائىوووح  ىوووه اتعووواي  ثووول وووواصح الووولائىان )  ،  حك  ائووولإ  ووون  ووورا الشووواطالوىووو 
) حك ا ووالل ال شووتاك( طوعووا  6التلضالاة التح ايتلال  ىها الوووائع ال طالووب لىوول  ووتأ إ ووااء   ووالح

 
 صاى ن  لىح  داك. 307 اراولها ال الإ  -1
 103  تإ شااون، ال ا ع الياوق، ص  -2
 329اراولها الراى ن ال لىح ال داك ال الإ  -3
 . 103  تإ شااون، ال ا ع الياوق ص  -4
ا شاط ا  تلاظ وال ل اة  تأ ان للاىيح صل يوق التشااعا  العاواة  ح  را الدلل  حىها الخالف   ل  لم التوا اب حن الراى ن ال لىح ا -5

 لاىح   را وىده داا ة للا رل ،  اب  ىا   دل  اء ت   لى ان   ح ال ل اة ال  تلظة  ض ان  حىظا  ا ع  
Marc MIGNOT, Op. cit,p651. 
6- Vanéssa BARSALLO, Op. Cit, p183 . 
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اي صوول ت دوول لروو ء ال واووع  ضوو ان لوون  رووه  ووح الشووح  را إرا  ان ال شووتاك  وو   وون تىوواتل للوىوو 
 ال  ن  را الوى .للاه  ث

شووحء  وون لائىووه )ال شووتاك األ ل( ا  ىووه إ ووااء ان الوائع   ايتطاع ال طالوة وال والتالح إرا   
صوواى ن الت ووااإ  اىيووح(  624L-18ق   ف،  ال ووالإ  2372ال طالوة ضل ال شتاك الثاىح ) ال الإ 

حيووال ال ووق  ووح ال طالوووة ضوول ال شووتاك الثوواىح إلووا ال ل اووة  ل اعوو   . اووب ا  ىووه ال طالوووة وووالث ن
ل ن  ق الوووائع  ووح  طالوووة ال شووتاك الثوواىح لهووا شووا ط  ا ووة   1ال والة  ع شاط ا  تلاظ وال ل اة

ال يوواط ) حك ال شووتاك األ ل( حن ت وو ن ال ل اووة ال والووة لل شووتاك الثوواىح  وون طوواف ال وولان   ح  هووا
 ال ت  ن ال طالوة  رو لة إرا  اىوو  ال ل اووة    لووة صووول واعهووا  ،لاةوش ل لاىح حك  ح  التها ا د

   ه.حك حن الشحء ال واع صل تغاا   ال

إلووا ال شووتاك  اىح صوول ل ووع ث وون الشووحء الشاط الثاىح لهره ال طالوة، حن   ا وو ن ال شووتاك الثوو  
 دوو ل للووا ال  وو ن  وورا ال شووتاك الثوواىح وى ووا صوول  صوواي لل شووتاك األ ل  راووول)  اب صوول ا 2األ ل

اى يووا ح ووا  ال ووالإ  ، طالوووة ال شووتاك الثوواىحضووا ة إلووا رلوو   وو ن  ووق الوووائع  ووح  ووره الوضووالة( إ
 .3ق   ف التح ت  ح اللائن الاا ن  ااتاا  الرك لخل وىاة  يىة  ح  ااتإ الوضالة 2276

ظالووة ا  وون للوىوو  ا يووتلالإ  وون وىوول ا  تلوواظ وال ل اووة،  اووب حن    إرن   وون خووالل  ووا تروول   
 ح  ت وواه الوووائع،  والىيوووة لل شووتاك يوو اء ت وواه ال شووتاك ،ت علووه صووالاا للووا ا لتووتا  الت  الاووة الوىوو 

 . وضائع صتىاء   ا  ن حن الخل الوى   ح لالصة  عه  ن خالل ترلا  الت  ال الالت 

 ا وول  ،ح ووا والىيوووة للوووائع  ووا  ن للوىوو  حن ا وول   لووه، إرا  ووان الوىوو  لائىووا  ووثال لهوورا الوووائع 
ء حن  اووام العلاوول  وون اللرهووا ،  له  ح ال ر ق التح ا تل ها الوائع  ال تعلرة ووىوول ا  تلوواظ وال ل اووة

 راضووح الىروو ل  يووا ا  ووح  توولخل  اووب تيووهل ، ىووا   ائوولإ اصتدووالاة  واوواإ  اتوطووة وىروول الشوواط
 ه الوورك ا وول   لوو  ال تعثووا ا  ااء ال  الح  ن خالل الل ع ويه لة ح وا للوووائع  ووح   ووان ال شووتاك

  . ح ا  تلاظ وال ل اة

 
1- Marc MIGNOT, Op. cit, p 662. 

2- Ibid. p663 

3- Laurent AYNES, Pierre CROCQ, Op. Cit  p384. 
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ىه  ىرووول للوووا يووووال ا  ووو   1وى وووحئع  ال شوووتاك   ووون ح ووول ال دووو ل للوووا صووواي   وووا حن الووووا 
لوون طااووق إ ووا ال  الووة ح  ال لوو ل ا تلوواصح ح  التىوواتل  2الض ان للوى   ائلإ شاط ا  تلاظ وال ل اة

 .3لن لرل الواع راته

ىرل ا  تلوواظ وال ل اووة إلووا الوى ووح  ضوو ان  الضلللاها   ىه   وال ىايوة نلاة ال ل ل ال تلق 
  اوولن حك لن طااووق ال لوو ل  ائلإ ا  تلاظ وال ل اة ام   ن اىترال للراي ال  ى ح،   ن  هة حخ

ىوول  وورا التوواااخ حدوووأ    1988 وواال  15  ووال للشوو   ىوول دوول ا صوواااك     ووة الووىري وتوواااخ 
شووحء صووا  وواعووه  ووع شوواط ا  تلوواظ وال ل اووة ا  ىووه ال دوو ل  و   ان الوى  الوورك اروول  لل ووه ل الوو 

 ال  تلظة.للا يوال الض ان للا ال ل اة 

يا  ق اللائن  ح ال ل ل  ح  ر ق الوائع وال طالوة والوضائع ال والة ت    ران الراااان  ا   
 .وىل ا  تلاظ وال ل اة  ح  الة إ الل ال شتاك

 تطواوووق وىووول ات تلووواظ  رووواااان ال شووواا إلاه وووا حن ال    وووة الوووىري اللاىيووواة التووووا   وووح   
ت ووااء   ووالح لووال  ىووا    ووال للت ااووت وووان ال طالوووة  وون وال ل اة لىل ا ا  ن ال شتاك خاضعا 

 وورا الدوولل  الشووخص  ووح ا وو ن لهوورا  ، خا  ل   له  ح  ر صووه طاف طاف الوائع ح  لن طااق
   .اللان صول الل ع ل ات ااءا  التح  اى   ل ا لللائن  ال اتوطة و

ة     وون ت اوووع ال ووق شاط ا  تلاظ وال ل ان     ة الىري صل ح ل   اضاة حن   ىا ى ل ح 
لوون طااووق   والتووالح ا  ىىووا حن ىيووتىتة وووأن شوواط ات تلوواظ وال ل اووة  عتوواف و ىترالووه    ، ووح الووث ن

 .  4ال ل ل     ن ل ق  اتوط واللان ال ض  ن

إ  دووااغة  لاوولإ لاللتتا ووا   تلوواظ وال ل اووة  ضوو ان  ووا ح   ووح األخاووا ى وول حن ترىاووة ا  
ال واووع  راووول صاووا  ال شووتاك ووول ع   ل اووةاي ىروول ل،  اب حن لرل الواع االواعال تراولة و   ب لرل 

إرن    را ل  ار  ورل   ا ق للوووائع ا  تلوواظ وال ل اووة  ضوو ان ل رووه  ووح ث وون الشووحء ال واووع، ،الث ن

 
1- Vanéssa BARSALLO, Op. Cit  p187. 

2- Ibid, p188. 

 . 56،57ىوال اواا ا  يعل، ال ل اة   يالة للض ان، ال ا ع الياوق، ص، ص  -3
4- Vanéssa Barsallo, op, cit p188. 
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ل  ا ووب ا تلوواق للاووه  يووورا ح  للووا خووا د لوون الر الوول العا ووة، لوور  وو   اووةاط ا  تلوواظ وال لشوو  
يووىل التيوولا ( ح ووا  تاوتووه  هووح  ا وووة  وون ح وول  ،رووة حخووام ) ووات اإاال شووتاك وووه وووأك طا  األصوول إلووال 

الواووع إى ووا حثوواه لروول   ووا حن  وورا الشوواط لووال لووه حثووا للووا  ،ا  ت وواد وووه  ووح   ا هووة الغاووا  رووط
 والتووالح  وو ن طواعووة  ،ال ا وول للووث ن ل اة التح ا صف  لع لها إلووا  ووان الوول عارتدا للا اىترال ال 

إلاه ال شان اللاىيح وعل  وولل   ا ت دل  را  ،ا  تلاظ وال ل اة    شاط  اصف لال  ايخاشاط 
 عوول للوووائع  ا ووتا  ه الوورك  وون خاللوو  1980 وواك  12 رهووح  ايووع  وون خووالل الروواى ن ال وو اخ  ووح 

  ووتأ إ ووااء لإل ووالل األخاووا ىان األخوواان لل شووتاك خادووة لىوول تعوواي  وورا  ت اووتا لوون ووواصح الوولائ
  لخ لووه لوووائع  ىووا ولضوول الشوواط، األ ضوولاة  ووح ايووتالال الشووحء ال واووع  لوول ا وو ن ل .  الح ضووله

  ح الض ان العا  لل شتاك.

 ايووت ا ال وولل اللرهووح اللاىيووح  وو ل إ  اىاووة التووواا  وورا الشوواط تووأ ان لاىووح  ادووة  حن   
ن اللاىيوووح حن  يوو  ال شوووا   اىووا  العاىاوووة  وور  اإ للوووا يوووال ال دوووا  ووح الرووواى ن ال وولىح إلووواالتأ

 الوورك الاد ال ل اووة ال يووتع لة  2006 وواال  23ح ووا ن خالل اتدال ا  التح  وواء وهووا األ ا  
 لتأ اىا  العاىاة  خدص له  دل  ا ل. ض ان ض ن ا

وال ل اووة  وواتال اخضووع أل  ووا  الر الوول  التشااع ال تائاك   ن   ضوو ن شوواط ا  تلوواظ  ح ح ا 
ضووع صل إلتوواف و  وو ل الشوواط ل ىووه لوو  ا ق   د ى له 363 اب  والا  ن إلا ىص ال الإ  ، ةالعا

 ا ووا اخووص  ضووعاة  وورا خادووة   طووا ح  ل ،  والتووالح اورووا ال شوو ىظا ا صاى ىاا خادا وهره الترىاووة
اوروووا  وووح اووول لال الشوووحء ال واوووع ح   ووول ا  ووون للووووائع ايوووتا  ،الووووائع لىووول تعووواي ال شوووتاك لإل وووالل

  .ال شتاك  والتالح الخل ض ن الض ان العا   ا  ن الوائع  ىا لائىا لالاا  ع واصح اللائىان

األخووام  ض ان،   ل الترىاا  ال يت لثة   ره الترىاة ال يتخل ة وترىانلرل   ان ال ص  لال ت ا  
 خادة حن  ووره الضوو اىا   ،اىا  الترلالاة ل ل ت  لن  لها التأ ا  را ل ا ترل ه  ن  ل ل ل ش

 تت ات وخاداة الوياطة  ح ت  اىها  يه لة إ ااءاتها.  لثةال يت
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 الضمانالمبحث الثاني: التأجير التمويلي كوسيلة 

ا الت  الح   خاا   اىة  ا ووة  ووح األيوو اق ال الاووة و لتوووااه  يووالة  لاثووة لرل التأ ا لرل إ تل 
  وورا  وون خووالل لروول إا وواا ودوو اإ  ،لاة  الت اااووة وووالت هاتا  الضووا ااةت لال ال شا لا  الدىا

 وووول ن  تضووو ن إى وووات ال شووواااع ودووو اإ حيوووان  ، يوووت لثة تضووو ن اللائووولإ  الووواوأ للووووائع  ووون  هوووة
 ل ائق  ن  هة ثاىاة.

 ووح ال  اووا   1930 صوول ووولح إيووتخلا  لروول التووأ اا الت وو الح  وون الىا اووة التاااخاووة  ىوول لووا   
 وووح  وووان ظهوووا  وووح  ، وووح   وووال ال ىرووو    1950 يوووىة  ،األ اا اوووة  وووح ال  وووال العروووااك ال ت ووولإ

ل  الثالووب حاضووا  ووح   ووا حخوول  وووه ل ل العووا 1ح ا وووا  ووح ح اخووا الخ يوواىاا   وون الرووان ال اضووح،
إ ااراا   ياا  ل ل ح اا ا الالتاىاة و لتواا حن التووأ اا الت وو الح ايووالل الوول ل الىا اووة للووا   ا هووة 

 ل ال دا ح  ل ت ا  ح ت  ال  شاااعها.  ال د ل للا الت  ادع وا

  ن خالل  را اتىتشاا اليااع  الهائل لهرا العرل تتضأ  لم ح  اته  ح التى اة اتصتدالاة  
 واللعل ايت ق حن ىت لب لىه و يهاب ح وووا وت ضوواأ  ا اووة لروول التووأ اا الت وو الح ) طلووب ح ل( 

الرووواى ىح و لتووووااه  يوووالة ضووو ان،   وووا ا وووب ت ضووواأ التىظوووا   وووواتان تعاالوووه  خدائدوووه  ت االوووه 
  ووا ارل ووه  وون  ،لهوورا العروول ) طلووب ثوواىح(  وون خووالل إووواات حا اىووه الشوو لاة  ال  ضوو لاة حى ىالرووا

ىتهاء  را العرل. ، ال يتأ ا  عا ض اىا  لل   ا   ىخت  و الاة إىرضاء  ا 

  المطلب األول: ماهية عقد التأجير التمويلي

ع لائوواإ إيووتخلا ه  ووون لاوولإ التووح ا ى هوووا لروول اتا وواا الت وو الح حل  إلوووا ت يوو ااووا العإن ال ت  
 ىها إلا واصح ل ل العال ،  لعل ح    اا اته    يه لة ال د ل للا ال عوولا    ح اا ا إلا ح ا وا 

 شوواااع  وون طوواف ال يووتث اان،  اووب حن الشووخص الوورك  األل ا   األ هتإ ال يتخل ة  ح إى ات ال
  ووا اتاتووب  ،احل ال ووال ال شووا ن الاووة ت  اوول ال شوواااع لووالإ  ووا ال ووأ إلووا اتصتطووان  وون  ال ووا  ووح

للاووه ت  اوول  ووتء  واووا  وون احيوو اله  ت  لووه لىتووائة ى وواح   شوول ال شووا ن،  صوول ال ووأ إلووا اتصتووااي 

 
 .05، ص2005ة ال لالإ للىشا، اتي ىلااة، حىظا ى  م إواا ا  الولالح، لرل اتا اا الت  الح، لاا ال ا ع - 1
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 ن  ها  خاا اة  التح صل تتطلب ض اىا   ثاوواإ صوول تعاووق ل وول ال شووا ن واتضووا ة إلووا تعاضووه 
 ا اليلال  ات الل  ح  ال  شل ال شا ن.إلا  خاط

 ووا الروواى ىح إلووا  يووالة تضوو ن للشووخص ال دوو ل للووا ال عوولا  الالت ووة ل ن لوورل  ل ووأ الل 
ت  ووول ت وووالاف شووواائها ل عوووة  ا ووولإ،  وطااروووة تضووو ن  رووو ق ال  ييوووة ال   لوووة و  تلاظهوووا و ل اوووة 

 1ال علا    ان رل  والل  ء إلا   اإ اتا اا الت  الح.

ختلل    ل ت لال تعااف لعرل اعلل   صل ت  تا اا الت  الح ) ان ح ل( لوورل  انااء اللرهاة  ا 
يوووى ا ل ت ضووواأ وعضوووا  ووون  وووره التعووواااف  التوووح  ووون خاللهوووا يوووىوان ح ووو  خدوووائص  ووورا العرووول 

خوووووالل ت اوووووته لووووون وعوووووي ال لوووووا ا   ووووون  دووووو اه،   وووووا يوووووىوان الطواعوووووة الراى ىاوووووة للعرووووول  ت الوووووه 
ح   وولم  ووا ن   ى ضووأ خد دوواة لروول اتا وواا الت وو الح  ووح   ووال الضوو اال شوواوهة) ان ثوواىح(، ثوو 

 ا رره اتا اا الت  الح  ن ض اىا  ) ان ثالب(.

 جير التمويليالفرع األول: التعريف بالتأ

 تشووااعاة )ح  (   ووا ح رهاووة  ، يوو اء  اىوو  تعووااافلرل ظهووا  لوولإ تعوواااف  تعلرووة وهوورا العروول 
 ووان اا عووا تخووتالف دوو اه )ثاىاووا( تعااووف لعروول اتا وواا الت وو الح  حن اتختالف ال اصع   ل ت لاوول

 ل اتا اا الت  الح)ثالثا(.ات  ت ضا ها  ع واان ح   خدائص لر التح ي

 أوال: تعريف عقد اإليجار التمويلي

ره للا الطاوع الت  الح للعرل و لتوااه لرل إختلل  انااء   ل تعااله  اب ا ت  اىب  ن الل 
ث ااا   اب لا ه حد اب  وورا الوواحك وأىووه    يووالة ت  اوول و رتضووا ا تروو   ت  ال اتيتح ل  يائل 

إلووا ل الئهووا  ووع تطواووق ح  ووا    ال ه ووا   يية  الاة وتأ اا وعي الت هاتا   ان    األل ا  
 2.لرل اتا اا  ح العالصة التعاصلاة واىه 

 
 الت تاع  لاا حىظا لالء اللان لول اهلل الل ات الخدا ىة، الت ااف الراى ىح لعرل اتا اا الت  الح، الطوعة األ لا، اللاا العل اة الل لاة للىشا  - 1

 . 13، ص2002ىشا  الت تاع، األالن، الثرا ة لل
 .14ال ا ع ىليه، ص - 2
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لاهووا ال يووتلال لت  اوول إيووتث اااته  هوورا التعااووف ا ووت للووا إلتووواا العروول  يووالة ت  اوول ال ووأ إ 
 .تع ت طااق الت  ال الترلالاة لن ت راق  ا ته  شاااعه خادة لىل ا 

  ا  ا ل وعي اللرهاء تعااف  را العرل وأىووه    يووالة ت  اوول و رتضووا ا تروو     ييووة  الاووة  
اتا وواا  إلووا ل الئهووا  ووع تطواووق ح  ووا  لروولال ه ووا      األل ا    وتأ اا وعووي الت هاووتا   ان

 1واىها  واىه . ح العالصة التعاصلاة 

  ا لا ه إت اه  خووا وأىووه لوووااإ لوون ىظووا  صوواى ىح  ا ووب ات وو ن  وون وعووي الر الوول الراى ىاووة  
ال يووت لإ  وون  ال يت لإ  ن األش ال الترلالاة للعر ل الت اااة  ات ات  را الىظا  ووووعي الخدووائص

 وولل األشوو ال الترلالاووة للعروو ل التووح التعااووف حىووه لوو  ا ل وون اعوواب للووا  وورا 2، ووتد الر الوول الراى ىاووة
 ايت ل  ىه ح  ا ه.

 يووت لثة را   اووان خوواص،  اووب اعوواف  ار ب إت اه ااوع إلا إلتواا العرل داغة صاى ىاووة  
يوووو أ أل وووول ال شوووواااع ح  األشووووخاص  وووورا اتت وووواه وأىووووه   إ وووولم الدووووا  الراى ىاووووة ال لاثووووة التووووح ت

يوووتع ا ا ووو ن للاوووه األ ووو ال الالت وووة لشووواائها  وووح ال وووال   وووره لها ل ن حن وال دووو ل للوووا حشوووااء  ا 
 األ  ال إ ا لراااة ح   ىر لة .

واتشووااإ  ىال ووظ حن  وورا التعااووف  ايووع  هوو  لوو  ا وولل طواعووة  ووره الدوواغة ح  العروول،  ح تلووح       
ا ووواا إلوووا حىوووه  ووون الدوووا  الراى ىاوووة ال يوووت لثة،   وووا حىوووه لووو  اشوووا إلوووا الطووواوع ال ا وووب لعرووول ات

ة ،   ا ل  اشا إلووا الخاووااا  ال  ى  ووة لل يووتلال لىوول ىهااووة العروول ل ىووه وال راووول  وولل طواعوو الت  الح
 3األ  ال التح اىدب للاها  را العرل وأىها صل ت  ن ح  ال لراااة ح   ىر لة.

 ثانيا: صور عقد اإليجار التمويلي

اىظووا إلاهووا  وول  اىووب  وون اللرهوواء  تختلووف دوو ا لروول اتا وواا الت وو الح و يووب التا اووة التووح     
  اتا اا الت  الح  تعلل األطااف.....إلخ. الت لا حا الت  الح  هىا   ثال التأ ا

 
إلاال ىادف، العر ل الل لاة،  لرل اللاتى  ح  لرل اتا اا الت  لح   ح الراى ن ال راان، الطوعة األ لا،  ىش اا  ال لوح ال ر صاة،  حىظا - 1

 .55، ص2008لوىان، 
 .57ال ا ع ىليه، ص - 2
 . 16   ات الخدا ىة، ال ا ع الياوق، صحىظا لالء اللان لول اهلل - 3
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ح ا  ح التشااع ال تائاك  رل خص ال شان د ا اتلت ال اتا ااك وىدوو ص   ووللإ  ووح ح ووا اصوو  
اء  وهوووا  ختلوووف لووورل  يوووىرا  لاايوووة  وووره الدووو ا إلوووا  ئتوووان األ لوووا الدووو ا التوووح  ووو ، 96-091

  ا ال شان ال تائاك.التشااعا  ال رااىة  الثاىاة الد ا التح  لل

 وفق بعض التشريعات المقارنة.صور اإليجار التمويلي -1

لا تأ اا  اب حن  عظ  التشااعا  العاواة تري   ره الد ا إ  ن خالل التشااعا  ال رااىة
توووأ اا ت ووو الح وضووو ان األدووول  حخاووواا  ت ووو الح ت لا وووح   خوووا  تعووولل األطوووااف   خوووا تشوووغالح ثووو 

 الوللح.التأ اا الت  الح 
 اإليجار التمويلي التمليكي:-أ

روو   وتووأ ااه إلووا الت  الح  ل اووة األدوول اتىتووا ح  ت    لرل و   وه ت تيب شا ة التأ اا        
 رلوو   شووااء األدوول،ال يووتلال،   اووه اتعهوول ال يووتلال وووألاء ل عووا  ىرلاووة اتاوول     لهووا للووا ث وون 

 اووت  ت لاوول  وولإ العروول  . لإ إيووتع اله األدوول  التووح اتلووق الطا ووان للووا لوول  صاولاتهووا لإللغوواءط ال 
لشوووا ة التوووأ اا   أ ات ووولل  رووولاا األ ووواإ للوووا ى ووو  ايووو  .للوووا حيوووال الع وووا اتصتدوووالك لفدووول

 ل األ  ال تاء ا    ،ال  ا ح  اه للا يوال ث ن شااء األدل واتضا ة إلا اللائلإالت  الح و يتال
 2. ا  ن لل يتلال  ح ىهااة  لإ اتتلاق خااا ت ل  األدل .ال يتث اإ

 التأجير التمويلي متعدد األطراف: -ب
 واشوواإ وووان شووا ة التووأ اا الت وو الح )ال وو  ا(  ال شووا ن  ح  ره الد اإ ت  ن العالصة غاا        

ل ووال الووالت  لشووااء األدوول ال يووتلال )ال يووتأ ا(  اووب ا دوول ال وو  ا للووا  ووتء  واووا  وون احل ا
رلوو  حن العالصووة  ىووا  ،   وو لماتىتا ح   ل لرل اتا اا الت  الح لن طااق اتصتووااي  وون الغاووا

ى ووا اتوولخل طوواف  خووا ا وو ن غالوووا   ترتدووا للووا شووا ة التووأ اا الت وو الح  ال  شووا ن ال يووتلال  ا 
 3.وى ا
 

 
 - ح ا اص  96-09   اخ  ح 10/ 01/ 1996 اتعلق وا لت ال ا ا ااك، د ا د د للل 03   اخة  ح 14/ 01/ 1996. 1 

 .520تا ا اا  ن  ها ،  ض اىا  اتئت ان ال دا ح، ال ا ع الياوق، ص - 2
 . 68ال ا ع الياوق، ص الولالح، حىظا ى  م إواا ا   - 3
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 اإليجار التمويلي التشغيلي:-ج
و عىووا  خووا  وورا العروول  اىروول  ، وو ل ات تيوواب ووول ت وو ل اتيووتع الت  إن  ووره الدوو اإ  وون العروول 

ا  وول  ىلعة    ا ال ل اة  ن ال   ا الت  الح إلا ال يتأ ا الت  الح، إر   تىترل إلووا  وورا األخاوو 
ال رووو ق   اتلتتا وووا   ال ىوووا ع  ال يوووا ئ ال اتوطوووة و وووق  ل اوووة األدووول وووول توروووا دوووالأ ال ووو  ا 

 1الت  الح.
 اووب  ،لووالإ ل وولإ صدووااإ تتوواا ح وووان يووىتان ح  ثووالب يووى ا  صاولووة لإللغوواء وورا العروول ا  اووو         

ال شا ن ال يووتلال    ات تع  ،اتا ااتع ل  ل اة األدل ال   ا إلا الشا ة ال   اإ  ح ىهااة لرل 
 تت  ل الشا ة ال وو  اإ لووبء دووااىة األدوول  ،وال ق  ح إختااا شااء األدل  ح ىهااة  لإ العرل

فدووول  وووح    ا خووول الع وووا اتصتدوووالك ال لتووواي ل ،ال ووو  ا، لووورا ااالوووح رلووو  لىووول ترووولاا األ ووواإ
 لروول التووأ اا التشووغالح   تيوو أ الرا ووة اتا اااووة لردووا  وولإ  .اتلتووواا لىوول ت لاوول  وولإ اتا وواا

ال شووا ن  شووااء األدوول ال وو  ا.  تيووالل تلوو  الدوو اإ  وون دوو ا التووأ اا الت وو الح و يووتالال ث وون
 2 الترال  الترىح. للا ت ىب  خاطا اتض  الل اتصتدالكتلال ال ي

 التأجير التمويلي بضمان األصل:-د
   تختلف  ره الد اإ  ثااا لن التأ اا الت  الح التشغالح إ   ح  تئاة إلتتا ا  ال   ا إر

 3اتعهل  ح  ره الد اإ والتأ ان للا األدل ال   ا.

 التأجير التمويلي البدلي:-ه

تختلووف لىووه  ووح حن العروول اخوو ل ال يووتلال  تعوول  ووره الدوو اإ ى  ر ووا للتووأ اا التشووغالح ل ىهووا       
 4طلب إيتولال حدل  لال واألدل ال   ا  رل  خالل  لإ اتا اا.

 

 
 

اة، لول ال اا  ليالح، لرل ا لت ال ا ا ااك الل لح، حطا  ة  رل ة لىال ل ت ااه  ح العل  ، تخدص الراى ن،  لاة ال ر ق  العل   اليااي - 1
 . 88. ص 2015/ 06/ 23 ا عة   ل ل  ع اك، 

 .70، ص69ى  م إواا ا  الولالح، ال ا ع الياوق، ص - 2
 .521اوق، صليحىظا تا ا اا  ن  ها ، ال ا ع ا - 3
 . 71، ص70ى  م إواا ا  الولالح، ص - 4
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 التأجير التمويلي مع اإلشتراك في نتائج بيع األصل:-و

ال ت وولإ  ووح  ىتشوواإ  ووح ال  اووا  تال  ره الد اإ الخادة للتأ اا الت  الح للا اليوواااا           
اىيووا  التووأ اا الت وو الح اعطووح ال يووتأ ا  ووح ىهااووة  وولإ اتا وواا خاوواا شووااء األ اا اووة، ح ووا  ووح  

األدوول   وول لروول اتا وواا يوو اء  ووان لرووااا ح   ىروو    ا يووب  ل اووة األدوول ويووعا  خلووي اوولخل 
لا وو  ال ووالإ األ لووا  وون الروواى ن  ووح تروولااه ال وووال  التووح ل عهووا ال يووتأ ا خووالل  وولإ اتا وواا  صوول 

اتا ووواا الت ووو الح ور لهوووا   اردووول وع لاوووا   1966ا لاووو   2ال ووو اخ  وووح  440-66اللاىيوووح اصووو  
 اتا اا الت  الح  ح  له    را الراى ن  االح 

ل لاا  تأ اا ال عوولا   ان   الالت ووة ل تا لووة  ا ووة ح  دووىالة  التووح اووت  شوواا  ا وردوول  •
  شا لا  تظل  ح ال ال ة لها.ة إلالإ تأ اا ا و ايط

تتض ن صاا   شا ن وترلا  لرااا   خددة لإلىتلان ال هىح لإلا اا ي اء الع لاا  التح  •
 1ته ح  ت  إىشا  ا ل ياوه. ت  شااء  ره العرااا  و عا 

ح ووول العىادوووا ال عى اوووة لل  ووول ح  ال ا اوووة ح  ل لاوووا  إا ووواا ال  ووول الت وووااك ح  ال ىشوووأإ  •
 2ال ىشأإ.

ب إلاووه التشووااع اللاىيووح، ووول تىووا ل   ضوو ن  ح التشااع ال تائوواك  لوو  اوتعوول  ثاوواا ل ووا ر وو  ح ا 
 اتا اا الت  الح   را ل ا  اء وه  را التشااع.

 صور اإليجار التمويلي وفقا للتشريع الجزائري:-2

ى ل حن ال شان ال تائاك صل حخل للا لاتره ت لال  09-96والا  ن إلا ىد ص األ ا اص   
للاووه اتلت ووال اتا ووااك   ووان  وورا  ووع األخوول وعووان لووف دوو ا اتا وواا الت وو الح ح    ووا حطلووق  خت

 اتلتواا لعلإ  عاااا 

 

 
 

 . 522، ص521حىظا تا ا اا  ن  ها ، ص - 1
 .523ال ا ع ىليه، ص - 2
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 المعيار األول:-أ

 عاووواا  ووولم ت  ووول حطوووااف العرووول لإللتتا وووا   ال خووواطا  الووورك  ووون خاللهوووا دوووىف ال شوووان       
 اتا اا الت  الح إلا دىلان 

 مالي الصنف األول: إيجار تمويلي

 الوووة  وووا إرا ىوووص لرووول اتلت وووال اتا وووااك للوووا ت  اووول لدوووالأ  ايووو ا وهووورا اتيووو   وووح        
ال يووتأ ا  وول ال روو ق  اتلتتا ووا   ال ىووا ع  ال يووا ئ  ال خوواطا ال اتوطووة و ل اووة األدوول ال  وو ل 

 ووح ،   وورا   ووح  الووة  ووا إرا لوو  ا  وون  يووخ لروول اتلت ووال اتا ووااك ،اتلت ووال اتا ووااك لن طااووق
 ال دوو ل للووا   ا ووأإ  ،   ا  ق إيتعالإ ىلراتووه  وون احل ال ووالخاا للض ن  را األ ا إرا ت  الة

  ن الىا اة التطواراة   ن اتا اا الت  الح ال الح اتخل ش الن حياياان  1،للا األ  ال ال يتث اإ
 يجار التمويلي المباشراإل :الشكل األول  ا  

  ضوو  ىه صاووا    ييووة  ووا و يوووتئ اا  لإلا وواا الت ووو الح ال ووالح  الوورك اعتوووا شوو ال ترلاوولاا       
حدل  لال ات  ال دوو ل للاووه لووالإ  وون طوواف الشووا ة ال ىت ووة ح   وون وعووي ال يووطاء  الشووا ا  

 2ال تخددة  ح تأ اا األد ل.

عادة اإلستئجار  الشكل الثاني: البيع وا 

ح ح  ة التووح ت لوو  حاضووا ح   ووواى ايوو ا  وورل  اتا وواا الت وو الح الال ووق   اووه تروو   الشووا        
 عووولا  اواوووع إ ووولم  وووره األدووو ل إلوووا   ييوووة  الاوووة،   وووح ال صووو  ىليوووه ت صوووع إتلاصاوووة  وووع  وووره 
ورائووه لىوول الشووا ة للتوواإ  عاىووة  وون الووت ن  ت وو  شووا ط  عاىووة،  ال  ييووة تيووتئ اا  وورا األدوول  ا 

إ  حىهووا  ايوووعة  09-96  ووع حن  ووره الدوو اإ لوو  اووىص للاهووا ال شوووان ال تائوواك  ووح ىووص األ ووا 
 3. ح  اىيا اتىتشاا

 
 ال تعلق واتلت ال اتا ااك. 09-96 ن ح ا  2 راإ  2حىظا ىص ال الإ  - 1
اعاة التطواراة،   توة   طوعة اتشعان اللىاة، اتي ىلااة، اتصتدالاة التشا ي اا    ل لول العتات، التأ اا الت  الح   لاخله ال  ايواة  - 2

 .76، ص75، ص2000
، 10، ص1998حىظا  اىح    ل ل الاا، الىظا  الراى ىح للتأ اا الت  الح، الطوعة الثاىاة،   توة   طوعة اتشعان اللىاة، اتي ىلااة   - 3

 . 11ص
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 الصنف الثاني: اإليجار التمويلي التشغيلي

 اي ا إا اا ت  الح تشغالح  ح  الة  ا إرا ل  ا  ل لدالأ ال يتأ ا  ل ح  ترااوووا  وول         
تورووا  التووح  ،ألدوول ال  وو لا ل اووة  ال خاطا ال اتوطة و ق  ال ر ق  اتلتتا ا   ال ىا ع  ال يا ئ

 ال اووتإ ال   وو لإ  ووح  وورا الىوو ن حن الشووا ة ال وو  اإ تروو   ودووااىة  1،ىلراتووهأ ال وو  ا ح  للووا اللدوو 
 تض  ت الاف  ره الدااىة إلا حصياط اتا وواا ح  ت دوولها  وون الشووا ة  خل ة ال علا  ال يتأ اإ 

 ال يتأ اإ و تلاق  ىلدل لن لرل اتا اا.

ا ووان األدوول  ، يووتأ اإ  ووا تعطووح لروو ل إيووتئ اا الخل ووة للشووا ة ال       ال ووق  ووح إلغوواء العروول  ا 
لل ا وأن  ره ال اتإ  ه ووة  وولا للشووا ة ال يووتأ اإ ألىهووا  ،إلا ال   ا صول ىهااة  لإ العرل األياياة

حن  توواإ اتيووتئ اا صوول ت وو ن حصوول و ثاووا  وون الع ووا   و ووا  ووح  راووول رلوو   ،تيووتطاع إلووالإ األدوول
    وول ت للووة األدوول إ ووا لوون طااووق ايووتالن ال وو  ا ح ووال ت صع  وون  ،اتصتدووالك ال ت صووع لفدوول

 2واعه. إلالإ تأ اا ا دل وعل ىهااة  تاإ العرل  ا  ا لن طااق

 المعيار الثاني: معيار محل إقامة أطراف العقد -ب

   لح  را الى ن ى ات وان  التان       

 ل لاا  الة  ا إرا  ان العرل لاخلاا ح  خاا اا 

 وون  1 روواإ  5لاف اتا اا الت  الح الوو طىح  وون خووالل ىووص ال ووالإ   ال شان ال تائاك  ثال 
ن ت  ووع الع لاووة وووان شووا ة تووأ اا ح  وىوو  ح    ييووة  الاووة أووو  ،اليوواللة الوور ا 09-96ح ووا اصوو  

 و تعا ل إصتدالك  ت  ن إصا ته   ح ال تائا.

 
 لت ال ا ا ااك.ال تعلق وات 09-96 ن ح ا اص   3 راإ  2ال الإ  - 1
 .75ي اا    ل لول العتات، ال ا ع الياوق، ص - 2
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ارا ووان  ووح الولوول ىليووه لح  طىح  ح  الة إواا  العروول وووان  تعووا لان ا للاه ا  ن اتا اا الت        
  ووح  الووة صاووا  الشووا ة ال وو  اإ ولووتأ  ووا ن لهووا  ووح الخووااد صدوول الراووا  وع لاووا  اتا وواا الت وو الح، 

 1.  ن  ره اللا ن ت اال ل لاا  اتا اا الت  الح ال طىح  ح الل ل التح حصا    اها

 4 3 2 راإ  5ال الإح ا اتا اا الت  الح الل لح    يب ىص        

للاووه إ ووا   ضووح وووان  تعا وول إصتدووالك العروول الوورك اات ووت     لىوول ا ا وو ن09-96ح ووا اصوو    وون 
 را   ح ال تائا  شا ة تأ اا ح  وى  ح    يية  الاة غاووا  را ووة  ووح ال تائووا،  ا  ووا   ضووح وووان 

ا ح  شوووا ة توووأ اا ح  وىووو  ح    ييوووة  الاوووة  را وووة  وووح  تعا ووول إصتدوووالك غاوووا  روووا   وووح ال تائووو 
 ال تائا .

ال تعلووق والىروول  الروواي ال عوولل  ال ووت  ، ت وولل ال رووا   11-03 وون ح ووا  125 ت لل ال ووالإ        
 ووح ال تائووا وأىووه    وول شووخص طواعووح ح   عىوو ك ا وو ن ال ا ووت الائايووح لىشوواطاته اتصتدووالاة  ووح 

غاوووا  روووا   وووح ال تائوووا إرا  وووان ال ا وووت الوووائال لىشووواطاته  ال تائوووا،  ووووالع ل اعتووووا  ووول شوووخص
 لاة خااد ال تائا .اتصتدا

 المعيار الثالث: معيار طبيعة األصل الممول-ج

  ن خالل  را ال عااا ىري  اتا وواا الت وو الح إلووا ثووالب حدووىاف إا وواا ت وو الح لل ىروو           
ا اا ت  الح لل  ال    2.الت اااة  ال ىشر  ال ا اة اتا اا ت  الح للعرااا   ا 

 لألصول المنقولة الصنف األول: اإليجار التمويلي   •
ى وول حىهووا حلتوووا  اتلت ووال اتا ووااك لفدوو ل  06-96 وون ح ووا  7 والا  ن إلا ىص ال الإ

ت ىأ  ن خالله شا ة التأ اا، الوى  ح  ال  ييووة ال الاووة ال يوو اإ وووال   ا  ال ىر لة لوااإ لن لرل
اتا  ح  لتال ح  ، حد    تش لة  ن ت هللا إا ااا  ل لإ ثاوتة للا ش ل تأ اا  راول ال د ل

 ال يووتأ ا اووللا، شخدووا طواعاووا  ووان ح   عى اووا را  اتيتع ال ال هىح ل تعا ل إصتدووالك حل ا 

 
 لاىلإ يا ح، لرل اتلت ال اتا ااك  لاخلة  رل ة ض ن حل ال ال لترا ال طىح، لر ل األل ال  ل ا ا  ح تط اا اتصتدال ال تائاك،  لاة - 1

 . 180، ص2012 اك،  17، 16ال ر ق  العل   اليااياة،  ا عة و ااة، ا  ح 
  اب  اء  اها   اعتوا اتلت ال اتا ااك   ض ن  را األ ا ل لاة ت اااة   الاة ..... 3 راإ  1  را  يب ال الإ  - 2
  تتعلق  رط وأد ل  ىر لة ح  غاا  ىر لة را  اتيتع ال ال هىح ح  وال  ال  الت اااة ح  ل  ييا   ا اة   -
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األد ل ال   اإ لن طااق ل ع يووعا  تلووق  لاا ح   تئاا   ا اتا  لهرا الشخص إ  اىاة إ تياب 
  ب اتا اا.اأخل وعان اتلتواا للا األصل  تئاا األصياط التح ت  ل عها و    للاه  الرك

 
ضوووا اإ إشوووهاا لرووول  09-96 ووون األ وووا  6 صووول إشوووتاط ال شوووان ال تائووواك  وووح ىوووص ال وووالإ 

لح  صووول ح ال  ايوووو  ا تىلاووولاا خادووووا ا وووولل  اوووه  الاووووا  إشوووهاا ل لاووووا  اتلت ووووال اتا ووواا الت وووو ا
 1لفد ل ال ىر لة. اتا ااك

 المنقولة الصنف الثاني: اإليجار التمويلي لألصول غير •
الروواي اتا ووااك للعرووااا    ووح تلوو  الع لاووا  التووح و   وهووا اروو   ح وول هووا  وورل   اطلووق للا

ح  اووووت  وىاء ووووا  ،لراااووووة  خددووووة ألغوووااي  هىاووووة ايوووواا ا ال شووووا نال شوووا لا  وتووووأ اا ح وووو ال 
ل ياوه، إرا  اى  الطواعة الراى ىاة لهره الع لاا  تيوو أ لل يووتأ اان وت لوو    اووع األ وو ال ال ى ووتإ 

 رل  إ ا لن طااق تىلار  لل وووالواع،  ا  ووا لوون طااووق  ،لل حصداه اىتهاء اتا ااح  وعضها  ح    
ي اء  ان ا تياب  ل اة األاي وطاارة   ،تح حصا   للاها ال واىح ال   اإا تياب  ل اة األاي ال

 واشوواإ ح  غاووا  واشوواإ،  ا  ووا لوون طااووق اىترووال  ل اووة  ووواىح  را ووة للووا حاي   ل  ووة لل يووتأ ا 
 2ن. إ الراى  رو

طواعووة األ وو ال  09-96 وون ح ووا اصوو   8ال تائوواك  وون خووالل ىووص ال ووالإ لروول  وولل ال شووان   
 اووب إشووتاط حن ت وو ن األدوو ل التووح العرااك(  را العرل )حك لرل اتا اا الت  الح ا اال للاهالتح 

إشووتاا ا ح  وىاوو  ل يوواوه  ووع إ  اىاووة ال يووتأ ا  3،اووةثاوتووة  هىال يتأ ا  ووح حدوو ل ا دل للاها 
إىرضاء  لإ اتا اا ح   تء  ىها  ح ح ل حصداه  ل اة    ل األد ل ال   اإ ل د ل للا ا  ح

 التالاة  رل   ح داغة  ن الدا  ات  
  ا ل. ىاتل تىلالا لل لل والواع  ن  اىبلن طااق الت ➢

 
ا لل  الاا  إشهاا ل لاا  اتلت ال اتا ااك لفد ل ال ىر لة، ال االإ الاي اة،  2006ك  الا  20  اخ  ح  90-06 اي   تىلالك اص   - 1

 . 2006 الاك  26،   اخة  ح 10للل
ااه  ح ول ل حل ا، إش ا   التىلار للا الض اىا  الوى اة، لااية  رااىة  ح الراى ن ال تائاك  اللاىيح،حطا  ة  رل ة لىال شهالإ الل ت   - 2

 .131. ص 2018/ 03/ 04خدص الراى ن،  لاة ال ر ق  العل   اليااية،  ا عة   ل ل  ع اك، تاتك  ت ، تاااخ ال ىاصشة  العل  ، ت
ىال ظ حن ال شان  ح  را الىص صل  لل طواعة العراا ال   ا الرك ا ب حن ا  ن    ه لىشاط  هىح  والتالح  ه  ايتوعل العرااا   - 3

 لشخدح.ن ح  ا يتع ال اال تخددة للي 
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حك تىلال ال لل والواع  وون  اىووب ال وو  ا  ووع ت صووف األ ووا للووا إلووالن إلااك  وون طوواف ال يووتأ ا 
 ت ل  ال ال ال   ا لن طااق إيتع ال خااا الشااء. ورو ل
ح  لن طااق ات تياب ال واشا ح  غاا ال واشا  ر ق  ل اووة األاي التووح شووال  للاهووا  ➢

ا لووح ال يووتلال ت لوو  األاي ل ووح تىتروول إلاووه  ل اووة  ،  والتووالحالع ااإ ح  الع ووااا  ال وو  اإ
 1ال واىح تطوارا أل  ا  اتلتداق العرااك.

ت  ال صاى ىا  ل اة األد ل التح توو  تشووال ا للووا األاي  التووح  ووح  لوو  اق اللن طا ح   ➢
 ال يتأ ا.

 تمولي للمحالت التجارية والمنشآت الحرفية  الصنف الثالث: إيجار  •
إلتووووا  لرووول اتلت وووال  اوووب  09-96 ووون ح وووا  09 صوول ىدووو  للوووا  ووورا الدوووىف ال وووالإ        

  ا  للا لا ا ىأ  ن خالله طاف اللا  ال اة يىة  ا اتا ااك ال تعلق و  ل ت ااك ح    يي
ال يووتأ ا   ووال ت اااووا  لدووالأ طوواف اووللا ا  ل وولإ ثاوتووةش ل تأ اا  راول ال د ل للووا إا وواا 

لوون  ىووه   ل ه  ووع ال لوول  وون  اىووب  ا وول وووالواع لدووالأ  ال يووتأ ا   و وووالاإح    يية  ا اة  ن 
 تئاووا األصيوواط التووح توو  ل عهووا و   ووب  األصوول اتلتووواا للوواطااق ل ع يعا  تلق للاه اأخل وعان 

 ع إىعلا  إ  اىاة ال يتأ ا  ح إلووالإ تووأ اا ال  وول الت ووااك ح   ووره ال  ييووة ال ا اووة  ،اتا ااا   
 .ال ل اة األ ل لدا ب

 ثالثا: خصائص عقد اإليجاري التمويلي
العروول،   ووا اعتوووا اعتوا لرل اتا اا الت  الح لرل ا ىأ لل يووتأ ا ثووالب خاووااا  لىوول ىهااووة  

 يووالة  وون  يووائل ت  اوول اتيووتث ااا   الخادوواة الثالثووة   ىووه  وون العروو ل التووح تروو   للووا اتلتووواا 
 الشخدح.

  الخيارات الثالثة المقررة للمستأجر:-1
ختلل   ح  را الشوو      ووثال  ووح ال  اووا   أن وووان  ختلووف التشووااعا  ال رااىووةلرل توااى  األااء  ا 

ى لاتاا لل يتأ ا   ن ل ن  ق الشااء اتختاااك إصتدا   ره العالصة للا التأ اا  رط، ال ت لإ  ا 
   ح ىهااة  لإ اتا اا، ح ا التشااعان اللاىيح  ال داك  رل صااا لل يتأ ا ال ووق  ووح إختاوواا شووااء

 
   اوعل ا، الراى ن ال لىح ال تائاك. 782حىظا ال الإ  - 1
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ال   ا  لووه ح  وعضووه  ووح ال  لوول  الووث ن ال  وولل  ووح العروول للووا حن ااالووح  ووح ت لاوول الووث ن  ال ال
 صوول إىوووتهة ال شوووان ال تائوواك  وووح  وورا الدووولل ىهووة ال شوووالان اللاىيوووح  1األ ووواإ التووح حلا وووا،  وووال 

 .09-96ح ا اص   ن  16ال الإ  ال داك  رل   ن خالل ىص 
 ا الت  الح  ح  الخاااا  الثالثة تىتهاء لرل اتا ا

 إما شراء األموال المؤجرة: -أ
إ ووا واغوتووه  ووح  ،ااووة  وولإ العروولا صووول ىهالدووأ لىهوو ا ب حن    را وىاء للا اغوة ال شتاك التح

 ا وولل  الشااء   ق الشا ط ال تلق للاها  ح لروول اتا وواا الت وو الحشااء  ل ال ال ح  وعضه،  ات  
ال شووان حن ااالووح لىوول تروولااه  حصل  ن يعا اليوو ق  اووب ح  ووب ن ا ا    الرك لالإ  ،الث ن  يورا

 لل والواع  ال ا وو ن ل  اتض ن  را العرل للا  إرا ل ن ، وال  األ اإ الياورة التح ل عها ال يتأ ا
 2.ث ة لرل إا اا ت  الح ول اعتوا لرل إا اا لالك  وياط

 تجديد عقد اإليجار: -ب

وووولل اتا وواا الوورك لووالإ  لالإ  ا اىص العرل األيايح للووا شووا ط الت لاوول  يووا ا  ووا اتعلووق 
ا ووب حن اووولك ،   ووا الإ األ لا لإلا اال يتأ ا خالل ال  حصل  ن الولل الرك  ان ال عه ن ا ا   

 3.ال يتأ ا اغوته داا ة  ح الت لال  ال اعتل والت لال الض ىح

 اإليجار التمويلي:رد األشياء محل عقد  -ج
ول اىهح  ، رل اختاا ال يتأ ا لىل ىهااة  لإ اتا اا لل  ت لال ح  شااء األ  ال ال يتأ اإ 

 تىتهح  ىووا العالصووة التأ اااووة وووان الطا ووح العروول،  ،  اإلا ال  ااتته العرل  اعال األ  ال التح  ح 
لىوول ىهااووة  ايووتع ل خاووااه والشووااء ح  والت لاوولإلتوووا ات تهووال اللاىيووح حن ال يووتأ ا الوورك لوو   صوول 

  4ا  ن صل إصتاف  اا ة إياءإ اتئت ان. ، لإ العرل  ل  اا ع األ  ال   ض ن العرل إلا ال   ا
    

 
 . 71العر ل الل لاة، لرل اللاتى  ح  لرل اتا اا الت  الح  ح الراى ن ال راان، ال ا ع الياوق، ص حىظا إلاال ىداف،  - 1
 .73ال ا ع ىليه، ص - 2
 207، ص206الياوق، صال ا ع لالح، ى  م إواا ا  الو - 3
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 :لي هو إحدى وسائل التمويل اإلستثماريالتموي اإليجارعقد  -2

 و لتوووااه ح ضوول خاوواا لت  اوول حك  شووا نال ووأ ن إلووا  وورا الىوو ن  وون العروو ل إن حطووااف العروول  
تووأ ااه   ووال   ا   اروو   وشووااء ال ووال  وون ح وول دوول ة ل ووال الطووا ان ال وو  ا  ال يووتأ ا،   ا رووق

يووتأ ا ل اا  ووح العروول إر اروو   ال وو  ا وشووااء  رووط،   ووا  وو  األ ووا  ووح اتا وواا العووالك ووول حن لل 
،  ووح  عظوو  ال ووا   ح  وطلووب لا طلب ال يتأ ا الرك اختوواا  وو  ال عوولا  ال طل وووةال ال وىاء ل

ت  ال ل لاووة ث  ات لا ال   ا  ،  ادلا   الشا ط التح تىايب  ا ة ال شا نللإصا ة األوىاة   را 
راووول  دوو له للووا ح وواإ ااالووح اووة  اتىشوواءا ،  رلوو   ح  ت ووالاف إصا ووة األوىالث ن الشااء حك ل ع 

  ح ترلاا ا  د ل ال   ا للا إيتث ااه  ح  را ال  ال  ع  ا ة الض اىا  التح ت رق له رل .

 اإليجار التمويلي من عقود اإلعتبار الشخصي:عقد  -3

لروو ل اتئت ووان   ووح خادوواة حخووام  وون خدووائص  وورا العروول  التووح اتشوواا   اهووا  ووع يووائا  
 ح العرل له إلتوااه ح ا  الطوواف  ل واتلتواا الشخدح  ىا، حن  ل شخص طافاألخام  ال رد  

 وول  وون ال تعاصوولان   وول إلووا  عوول  را اتلتووواا للووا     لووة  وون العىادووا توو لك  ار    ،خاان
العىادا  تت  ن  ن ي عة ال تعاصل  ن الىا اتان ال الاة  الشخداة   لم  ا، ح اثرة ال تعاصل انخ

  تاااخه  ح التعا ل الت ااك. صلاته للا إوراء إلتتا اته

ح وول طا ووح العروول اوو لك  شخص طال ا حن العرل ار   للا اتلتواا الشخدح   ن الغلط  ح  
 عظووو   االووو ،  صووول لااوووق الووورك  صوووع  وووح الغلوووطإلوووا صاولاوووة  ووورا العرووول لإلوطوووال وىووواء للوووا طلوووب ال

 تووا  العروول ا اا الت  الح ل اله  وون ح  اووة  ووح إووواا التشااعا    اإ اتلتواا الشخدح  ح لرل ات
العرل إلا الغاا إ  وعل ال د ل لل يتأ ا حن اتىاتل لن ،  ىد   ثال للا حىه   ا  ت  هإىتهاء

 حن العرل اىليخ  ن تلراء ىليووه إرا إىهوواا اتلتووواا الشخدووح لوولم ال يووتأ ا  ،للا   ا رة ال   ا
ائه إرا  ووان شخدووا  عى اووا  غالوووا  ووااىص العروول ىليووه  و  ا رووة   الووة إ اليووه ح  إليووااه، ح  إىرضوو 

 1ا. يتأ الطا ان للا إلتواا العرل  لغح  ح  ال   اإ ال
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 الفرع الثاني: التكييف القانوني لعقد اإليجار التمويلي

لرووول إختلوووف اللروووه  ووو ل طواعوووة لرووول اتا ووواا الت ووو الح   وووىه   ووون  الوووه للوووا حىوووه  وووتاة  ووون  
ىاووة لعروولك اتا وواا  الواووع،  والتووالح  وو  صااووب  وون لروول الواووع اتا ووااك،  ر ووب احك األ  ووا  الراى  

لوااإ لن  تاة صاى ىح ات  ن  ن لوولل  وون اتلتتا ووا  التعاصلاووة  تأ اا الت  الح خا إلا حن لرل ال
رووول التوووأ اا   وووح ال لووول واتا ووواا، ال  الوووة، اتا ووواا، ال لووول ووووالواع  ووون  اىوووب  ا ووول  ل ووون اظووول ل

 لواووان الطواعووة الراى ىاووة الخادووة  1،العروو ل اللاخلووة  ووح ت  اىووهالله لوون  ووره لح   تلظا و يترالت  ا
 لعرل التأ اا الت  الح ى اته لن واصح العر ل ال شاوهة له.

 أوال: عقد اإليجار التمويلي وعقد اإليجار

تأ ا ه ال يوو و رتضووالرل لاف الراى ن ال لىح ال تائاك لرل اتا اا وأىه   لرل ا  ن ال وو  ا  
  ، ا وو ت حن ا وولل ووولل اتا وواا ىروولا ح  وتروولا  حك  وون اتىتلووان ل وولإ   ووللإ  راووول ووولل إا وواا  علوو 

 2ل ل  خا 

 وون خوووالل التعااوووف اتضوووأ لىووا حن لرووول اتا ووواا العوووالك  لروول اتا ووواا الت ووو الح له وووا ىلووول  
ان تخوو ل ح وول  ا ثالن إلووا  وول وعاوول  وون  اووب   وو ل لالصووة صاى ىاووة وووان شخدوو االدلا   حىها  ت وو 

 لراء ل ي  علوو  ، إ  حن لروول اتا وواا الت وو الح اختلووف إ اتىتلان و ال   ل   لآلخا ل لإ   لل
لن لرل اتا وواا العووالك  وون لوولإ ح  ووه ح  هووا حىووه اووال للووا  ووال ا وولله ال يووتأ ا  اتعهوول ال وو  ا 

ا وواا الت وو الح  لروول وشوواائه  وون ح وول تووأ ااه لل يووتأ ا  اتاتووب للووا العالصووة ال ثارووة وووان لروول ات
 ا  ح الا  ن ووولل م  واشوواإ للووا الوووائع للووا الوواغ   وون حىووه الشااء حثا  ا  ات ثل  ح  ق ال يتأ

  ت  ل لالصة صاى ىاة  واشاإ واىه ا،   ن ح  ه اتختالف ال ه ة حاضووا حن لروول اتا وواا الت وو الح 
لإ العروول وعوول ل ووع الووث ن شوواطا اخوو ل ال يووتأ ا  ووق ت لوو  ال ووأ  ا  ووح ىهااووة  وو  نلووالإ  ووا اتضوو 

 
 . 108، ص107ح، ال ا ع الياوق، صى  م إواا ا  الولال - 1
 ق   د. 467ال الإ  - 2
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ثاووا  وون الرا ووة ال راراووة لل واووع إر ااالووح  ووح ت لاووله  روولاا األ وواإ حصوول و ال تلق للاه  الوورك ا وو ن 
  1التح ل عها ال يتأ ا.

  ووا حن  وولإ اتا وواا  ووح  ووال العروولان تخضووع  ووح ت لاوول ا تاالإ الطووا ان إ  حىووه  ووح لروول  
 التعا وول تىايوة  ع الع ا ات تااضح لفشووااء،  صوول حظهووا اتا اا الت  الح غالوا  ا ت  ن ط الة   

حىهووا تتوواا ح وووان  وو الح خ وول يووى ا   ووح األ وو ال ال ىر لووة  خ وول لشوواإ يووىة  ووح األ وو ال غاوووا 
إلووا  شووا ن  خووا لىوول  تأ اا وواال ىر لة،  رل  للدع وة التح ترووع  اهووا ال  ييووة ال وو  اإ  ووح إلووالإ 

إ ل ح تعطووح ل اتا اا العالك غالوا  ا ت  ن  لإ العرل صداا ىهااة العرل األ ل  ح  ان حىه  ح لر
 2يتلالإ  ن األ  ال ال   اإ.اتلل   ا  ادة 

 ووع اتا وواا الت وو الح إ  حن ح  ووه وعي ح  ه التشاوه  والتالح   ن لرل اتا اا العالك اغ   
 وواا إ   لوولا واتا الت وو الح  ووا  وو  إت ه وعووي اللرووه تلتووواا اتا وواااتختالف  ثااإ حاضا، لرل  

  ضوو ن لروول   لووت  للطووا ان للووا إلتووواا حن ت صاووع لروول اتا وواا الت وو الح اووت  صووول شووااء األشووااء
 صوواى ن 71صوواى ن  وولىح  اىيووح  التووح تراولهووا ال ووالإ  1089اتا وواا  رلوو  صاايووا للووا ىووص ال ووالإ 

ايووا للووا ال لوول اصال لوول واتا وواا  وولىح  دوواك،  التووح ترضووح وووأن  101 ال ووالإ  3 وولىح  تائوواك
،   تض ىا   ض ن العرل والواع، ادوأ إا ااا وال عىا الد اأ  تا  ان  را ال لل  لت ا للطا ان

حك حن  وورا ال اىووب  وون اللرووه اووام  ووح   ولل اتا اا   لته   را  ا اتض ىه لرل اتا وواا الت وو الح
 تا وواا األشووااء   ضوو ن واتا وواا،  الوورك ادوووأ لروولاللطووا ان  لوولا  لت ووا  لروول اتا وواا الت وو الح

 4.العرل لىل تيل ها  ن ال ىتة ح  ال  ال

للا حن ت ل  ال يتأ ا لفشااء ال   اإ  ح ىهااووة العروول  وو    صل إيتىل  را ال اىب  ن اللره 
الط الووة لعوول   وول م  ووره األشووااء وعوول  وولإ اتا وواا روول  ال يووتأ ا للووا إيووتع اله ا   َصل  ووا  ال خااا 

اللاتىوو  ضووح لهووره األشووااء،  والتووالح ا وو ن لروول ع ووا ات تااا  ن األ اان  ع الالتح تتطاوق  ح  ثا

 
 . 209، ص208، ص2012للح  الك العوالك، العر ل ال ي اإ الواع  اتا اا، الطوعة اليالية، لاا الثرا ة، األالن،  - 1
 .111الياوق، صالراى ن ال راان، ال ا ع  العر ل الل لاة، لرل اللاتى  ح  لرل اتا اا الت  الح  ح إلاال ىاداف،  - 2
  اع   التح  اء  ح  راتها األ لا   ا تلاق الرك اعل له ال تعاصلان ح  ح ل  ا و واا   لرل  عان  ح ال يترول   ا  ن له حثا إ  إرا لان - 3

 ال يائل ال   ااة للعرل ال اال إواا ه،  ال لإ التح ا ب إواا ه  اها .
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حن وعووي اللرووه اووام حن إ  اىاووة ت لوو  األشووااء     توواض  ىه لوووااإ لوون لروول إا وواا لفشووااء  ح  
العرووول   اعتووووا  ووون العىادوووا األيايووواة لعرووول اتا ووواا  ال ووو  اإ  ووون ال شوووا ن ال يوووتأ ا  وووح ىهااوووة

 1.لهرا اتت اه ارتاب لرل اللاتى  )اتا اا الت  الح(  ن لرل اتا ااالت  الح    را 

  ووع  ووا ا ووام ووووه تلوووقا إن ت ااووف لروول اتا وواا الت وو الح للوووا حىووه  لوول و ا وواا األشووااء   
إلتوووواا حن ال  ييوووة ال الاوووة ت صوووع لرووول اتا ووواا الت ووو الح  وووع لىووول إوووواا   ووورا العرووول، للوووا التعا وول 
الح  ت صع  ح ال ص  ىليه لرل شااء األ  ال  األشااء التح رل اتا اا الت    ن ال يتلال  ن لال شا 

 ار   ىااوة لن ال  يية وتيل   ره األ  ال  األشااء. ا تا ها ال شا ن الرك

  وون ىا اووة اتضوو ن لروول  ،لن لرل اتا وواا العووالك  وون لوولإ   وو ه   ا حن لرل اللاتى  ات ات 
ا   غاووا حن لروول اتا ووا ،األشووااء الالت ووة لل شووا نروول إا وواا  اا لووه ل اتا اا الت  الح  ح إ لم

لروول اتا وواا لوولإ  لوون  ضووالا  وون لىادووا لروول اتا وواا الت وو الح الوورك اشوو ل اعتوووا يوو م لىدووا 
، واى ووووا ارتدووووا لروووول اتا وووواا العووووالك للووووا  ضووووع األ وووو ال ال وووو  اإ ت وووو  تدوووواف ص الوووول حخووووام

  اشووو ل إ  العالصوووة  العوووالك  ووو  لرووول ويووواطحك حن لرووول اتا ووواا ، طووو ل  ووولإ اتا ووواا ال يوووتأ ا
 .الثىائاة وان ال   ا  ال يتأ ا

ت ووو ن   ل  وووة لل ووو  ا   عووولإ    ووون ىا اوووة حخوووام  األشوووااء   ضووو ن لرووول اتا ووواا العوووالك 
ب  ووح رلوو ، واى ووا  ووح لروول اتا وواا الت وو الح   ت وو ن األشووااء ال وو  اإ غوو اا  لتأ اا ووا ألك  يووتأ ا
ال يوووتأ ا  صووو  ت صاوووع العرووول، وووول حن  وووره ال  ييوووة تلووو ي ال ووو  اإ ال  ييوووة    ووو لإ  وووح  ل اوووة 
ا وواا الت وو الح وشووااء األ وو ال   ضوو ن العروول،   ووا حن ال يووتأ ا  وو  الوورك اختوواا و رتضووا لروول ات

و يووب إ تاا اتووه   دووال ه  ا توول إا اا ووا  ووح الغالووب ل وولإ ط الووة ترتوواب  وون  وىليووه  ووره األ وو ال
ث ووة  ادووة لل وو  ا  وون ح وول  األ اووان لوورل    ا وو ن  ووح  عظوو   ،الع ووا ات تااضووح لهووره األ وو ال

 2.تأ اا ا  لإ حخام

 
 . 107إلاال ىاداف، العر ل الل لاة، لرل اللاتى  ح  لرل اتا اا الت  الح  ح الراى ن ال راان، ال ا ع الياوق ص - 1
 .110، ص109ال ا ع ىليه،  ص  - 2
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  وون ت ووة  وو ن لروول اتا وواا  وو  لىدووا  وون ضوو ن     لووة لىادووا صاى ىاووة إىوول     ا ووا 
 1التأ اا الت  الح.واىها لت  ن  را الى ط ال لال    

 ثانيا: عقد اإليجار التمويلي وعقد البيع

لت ووو الح ارتووواب  ووون لرووول الواوووع والتريووواط  وووع لروووه حن لرووول اتا ووواا الرووول إلتووووا  اىوووب  ووون ال 
 ن اللره اتا وواا الت وو الح  وون لروول الواووع اتا ووااك لوورل   ات تلاظ وال ل اة واى ا اراب  اىب  خا

 يىوان   هة ىظا  ال اللاصان.

 أو بيع ألجل عقد اإليجار التمويلي عقد بيع بالتقسيط-1

الوائع اتا اا الت  الح لوااإ لن لرل واع والترياط ا تلظ   لرلحن  اام حد اب  را اتت اه  
ويلال حصياط الث ن للووا ل عووا  ل ان إيتالاء الث ن،  التت  ال شتاك خالله  و رتضاه و ل اة ال واع

 2 ختللة ح  لىل إىتهاء يلال  ره األصياط ات ل  ال شتاك ال واع وأثا ا عح.

،  لوو ل األ وولا تلوواق للووا يوولاله ل عووة  ا وولإ لىوول ح  ا وو ن الواووع    وول الووث ن  اووب اووت   
 اشاع رل  وان الت اا  ال دىع  ثال اواع  ىت اته لتا ا ال  لة واأل وول  اروو    وورا األخاووا وت تاووع 

للا ت اا الت تئة واأل ل للا حن ايلل الوووائع والت تئووة إلووا وووائع ال  لووة الووث ن وعوول تل  الوضالة 
 .دىع ا ال  لة ول اه وال  اء والث ن إلا ال    تا،  ارواع اليلعة إلا ال يتهل ان

يوو اء شووهااة ح  يووى اة  اىتشووا  وورا الىوو ن  ،ح ووا الواووع والتريوواط  اووت  تريووا  الووث ن للووا ل عووا  
 وواإ  وواألل ا  ال هاوائاووة  انثوواب  اليوواااا   ال عوولا  وان الت اا  ال يتهل ان  ح   ال اليلع ال ع

 3 األ هتإ.

أل وول للووا إلتووواا حن ال شووا ن   لروول الواووعت وو الح وووان لروول التووأ اا ال   ن  ىا  اء التشوواوه 
ت ىاووة  عاىووة  ووح  ال يتلال  ن لروول اللاتىوو  )التووأ اا الت وو الح( التووت  ووول ع  وووال    ووللإ للووا  توواا 

 
 .122، صإواا ا  الولالح، ال ا ع الياوقى  م  - 1
 .61لالء اللان لول اهلل   ات الخدا ىة، ال ا ع الياوق، ص - 2
 . 21، ص20، ص2007   ل  يان  ىد ا، شاط ات تلاظ وال ل اة، طوعة األ لا، لاا ال ا عة ال لالإ،  دا،  - 3
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ل  وون حك حىووه  ووح  ووال العروولان اوول ع ال يووتلا ،العروول، تاالووح الوول عا  التووح يوووق ل عهووا إلووا ال وو  ا
 1ث ن.ت تيب لىل ترلاا ال األشااء حصياطا

ح  الواوووع والتريووواط تىترووول   لوووح الواوووع أل ووول   وووع رلووو  اظووول اتخوووتالف ووووان العرووولان  اضووو ا 
 أ اا    تىترل  ل اةال ل اة إلا ال شتاك  ن تاااخ إواا  العرل، ح ا لرل اللاتى   اظل ال يتأ ا  يت

ووواا  لروول الواوو  إ  لىوول إلووالنإلاووه  األشووااء   ىووه  وو ن الواووع  2ع  تيوولال  ا وول الووث ن،اغوتووه والشووااء  ا 
 وون  إاالك األخاووا  وون الووث ن ل ن  ا ووة إلووا إلووالن والتريوواط تىتروول ال ل اووة و  ووال تروولا  الريووط

  ا  ن إىترال ال ل اة إلاه وأثا ا عح.  اىوه

 هوواء، إرن ح لرل اتا اا الت  الح  لل يتلال الخااا وان الت ل  ح  ت لال اتا وواا ح  اتى ح ا 
ا  ن     ق  را   ن ال يتلال  ال تىترل ال ل اة إرن ور إ الراى ن  إاالكت ل  ا تاد إلا إلالن ال 

 3.إىترال ال ل اة وأثا ا عح ول اعتوا ال يتلال  ال ا  ن تاااخ صو له ت ل  ال ىر ل

اط  هىووح حن ا وو ن  خددووا ل واشوواإ ىشوو  ، ووح ال ووال   وول لروول اتا وواا الت وو الح اشتاط   ا 
ال تعلووق واتلت ووال اتا ووااك  ووح  ووان  09-96 ن ح ا اصوو    8  1  التان ا طورا لىص اللل يتأ

 .  اشتاط  ثل  را الشاط  ح الواع أل ل ح   ح الواع والترياط

 عقد اإليجار التمويلي وعقد البيع اإليجاري-2

طوواف انخووا اعاف الواع اتا ااك وأىه اتتلاق الرك و   وه ايل  ح ل الطا ان شووائا  عاىووا لل 
عاىووة  ووح دوو اإ إا وواا  ووح  راووول  وووال  ل ااووة   ووللإ، ثوو  ادوواا  وورا اتتلوواق واعووا لاىتلووع وووه  توواإ  

ات ل  و   وه ال ىتلع الشحء الرك  ح اله، إ ا ويلاله ل وول ال وووال  ال تلووق للاهووا ح  ووو لالن اغوتووه 
 4ا اا  ع ال لل والواع(. ح  الة اتتلاق للا رل  ) اي ا وات  ح الشااء ح  و  اء ال ال  و لله

 روول احم  اىووب  وون اللرووه حن  وورا العروول  وو   ،ف لروول الواووع اتا ووااكا صل إختلف اللره  ح ت ا 
  وو   ،للووا شوواط  ايووخ  واووع  علووق للووا شوواط  اصووفلوااإ لن إتلاق ات  ن  ن لروول إا وواا  علووق 

 
 .133 ا ع الياوق، صاتا اا الت  الح  ح الراى ن ال راان، الإلاال ىاداف، العر ل الل لاة لرل اللاتى  ح  لرل  - 1
 .133ال ا ع ىليه، ص - 2
 . 225 اىح ل الاا، الراى ن الت ااك، العر ل الت اااة  الع لاا  ال دا اة  األ ااق الت اااة  ات الل، ال ا ع الياوق، ص - 3
 . 29، ص2007اة،  دا،   لك ح  ل يعل ح  ل، الواع اتا ااك، لاا ال تب الراى ى - 4
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لرلا د ا ا ااتب  يلال ال شتاك ألصياط الث ن و اب ا  ن لرل اتا اا ال علق للا شاط  ايخ
 ووح اللتوواإ اليوواورة للووا إىتهوواء ال شووتاك  وون يوولال   ثووااه   اعووا، لوورل  تيوواك ح  ووا  لروول اتا وواا

  ضوووعه ت ووو  تدووواف ال شوووتاك )ال يوووتأ ا( حصيووواط الوووث ن  التوووت  الووووائع )ال ووو  ا( وتيووولا  ال وووال 
 ا ظة للاه.لإلىتلان وه،  التت  ال يتأ ا و يتع ال ال ال   ق األغااي ال عل لها  ال  

 .  ا التت  ول ع ول   اتا اا ط ال  لإ العرل   ح الىهااووة التووت  وووال ال ووال لىوول ىهااووة العروول 
 وو را صووا  ال شووتاك ويوولال الووث ن ات رووق وال راووول ا وو ن لروول الواووع  علرووا للووا يوولال ال شووتاك للووث ن، 
أثا ا عووح، ووو اووة لل شووتاك تىتروول ال ل الشوواط اللايووخ  اىتهووح لروول اتا وواا لاووولح يووااان لروول الواووع   

 تعوول األصيوواط ال ل  لووة حصيوواط ث وون، ح ووا إرا لوو  اروو  ال شووتاك ويوولال الووث ن اتخلووف الشوواط  ادوووأ 
 لرل الواع  أن ل  ا ن  ات ل وأثا ا عح  اىتهح لرل اتا اا لىل  را ال ل.

اتوط ح ا ال اىب انخا  ن اللرووه  اووام حن لروول الواووع اتا ووااك  وو  لروول إا وواا لووالك ل ىووه  وو  
لواع  الشووااء  توووالل وووان الطووا ان )الوووائع  ال شووتاك(، و اووب التووت  ال يووتأ ا و رتضووا لروول و لوول وووا

الواع ويلال حصياط األ اإ ط ال  لإ العرل  لىل ت ا  يلال ا ات ل  ال يتأ ا ال ال و رتضووا ال لوول 
اى ن  وووأثا اووا  و  وو  الروو اع، إرن  هوو  اعتوووا  ىوول الولااووة واعووا ألن ال ل اووة تىتروول لل يووتأ ا تلرائوووالو

 1ا عح إلا ا   إواا  العرل.

،   ن  ىا    ه 2ق   د 363 صل  ي  ال شان ال تائاك  ره ال يألة  ن خالل ىص ال الإ  
الشووووه ووووان لرووول الواوووع اتا وووااك  التوووأ اا الت ووو الح ات ثووول  وووح حن  اووواتإ الطووواف الثووواىح )ال شوووا ن 

للوووا يووووال    ووول العرووول ت ووو ن و دوووله  يوووتأ اااء شووواال يوووتلال ح  ال شوووتاك(  وووح  وووال العرووولان لف
 اتىتلووان وهووا ل وولإ  عاىووة  راووول إلتتا ووه وووألاء الرا ووة اتا اااووة ال تلووق للاهووا،   ووال العروولان اتضوو ن

 
 .85اهلل   ات الخدا ىة، ال ا ع الياوق، ص لالء اللان لول - 1
للا ل ع  ال ل اة إلا ال شتاك   ص  اق   د  ا الح   إرا  ان ث ن الواع    ال  ات للوائع حن اشتاط حن ا  ن ىرل  363  اء  ح ىص ال الإ  - 2

لرا للا حن ايتلح الوائع  تءا  ىه للا يوال التع اي  ح الث ن ال ع حصياطا  ات لل تعاصلان حن ات الث ن  له  ل  ت  تيل  الشحء ال واع،   را  ان
اإ  الة  ا إرا  صع  يخ الواع ويوب لل  إيتالاء   اع األصياط   ع رل  ا  ت للراضح توعا للظا ف حن اخلي التع اي ال تلق للاه   را لللر

 .184الثاىاة  ن ال الإ 
را   ا ال ش ل واع  ن ا   الواع، تياك ح  ا  اللراا  الثالثة الياورة  تا  ل  حلطا ال تعاصلان للواع تاك   اع األصياط اعتوا حىه ت ل  الشحء ا ا 
 دلة اتا اا .
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 للا والواع  وون ال وو  ا لل يووتأ ا  لعوول يوووب الترااووب وووان العروولان اا ووع إلووا حن  ال  ووا اتضوو ن 
 1 للا والواع  ن ال   ا لل يتأ ا

     ن ح  ه اتختالف  ثااإ وان العرلانرلع   

حن لروول الواووع اتا ووااك ا  وون ت االووه للووا حىووه لروول واووع لووالك  تووا  لوو  لوو  ا اووف الطا ووان  أولها:
 اووب   ادووأ الروو ل وت وو ل العروول  وون إا وواا إلووا واووع لىوول ىهااووة  وولإ اتا وواا،  ووح  ،لروول   ووورل 

ىووب إ وولم ال  ييووا  اتئت اىاووة  ووع تووا  ن  ا ووان حن لروول اتا وواا الت وو الح  وو  ل لاووة ت  اوول  وو 
الخاوواا لل يووتلال  ووح ىهااووة لروول اتا وواا وت لوو  األشووااء ال وو  اإ ح  ت لاوول العروول ح  ال األشووااء إلووا 

 2ال   ا.

اللاصووا  وووان العروولان حن  ووح لروول اتا وواا الت وو الح  تووا إختوواا ال يووتلال خاوواا الشووااء  وو ن  وثىىاني
لاه إلتوااا  ن تاااخ إواا ه لرل الشووااء  ووع ال وو  ا، ح ووا  ووح تىترل إلل   ا  ل اة األدل اتىتا ح 

لروول الواووع اتا ووااك  وواأل ا  ختلووف  اووب إن إىترووال ال ل اووة   اتطلووب  وون ال يووتأ ا تعواوواا لوون 
إاالته والت ل   والتالح   ن إىترال  ل اة ال واع إلا ال شتاك ا  ن وعل حلائه ل  اع األصياط ال تلووق 

 3ااخ العرل.ء  ن تاا إوتلاللاه

دوولته يوب إواا  العرل ى ل حن الواع اتا ااك ا  ن إواا ووه  وون حك شووخص  ه ووا  اىوو    ن  اب  -
 ووثال صوول إشووتاط   ه ا  ان ى ن الىشاط الرك ا اايه، ح ا والىيوة لإلا اا الت  الح ى ل حن ال شووان 

 ىح.حن ا  ن   ل لرل اتا اا الت  الح ا  ن ل واشاإ ىشاط  ه
عي لروول اتا ووواا الت وو الح وأىووه لرووول  ا ووب  وون لوولإ لرووو ل  والتووالح ادووعب إلخالوووه الووو ادووىف -

ض ن طائلة العر ل ال ي اإ  ه  لرل ر  طواعة خادة، ح ا الواع اتا ووااك  اعتوووا  وون صواوول لروو ل 
 4الواع والترياط  ع ات تلاظ وال ل اة.

 

 
 .138، ص137ى  م إواا ا  الولالح، ال ا ع الياوق، ص- 1
 .131لح  ح الراى ن ال راان، ال ا ع الياوق، صإلاال ىاداف، العر ل الل لاة، لرل اللاتى  ح  لرل اتا اا الت  ا - 2
 .139ى  م إواا ا  الولالح، ال ا ع الياوق، ص - 3
 .140ال ا ع ىليه، ص - 4
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 ثالثا: عقد اإليجار التمويلي وعقد القرض
اا لرل اتا اا الت  الح  ن ض ن لر ل الت  ال  والتووالح اللره إلا إلتو لرل ر ب  اىب  ن 

 هوو  لروول صوواي،  ايووتىل حدوو اب  وورا اتت وواه  ووح   ا لووة ت لاوول الطواعووة الراى ىاووة لعروول اتا وواا 
ىليووه الت  الح إلا ترااوه  ن لرل الراي و لتوااه  يالة ال أ إلاها ال يووتلال لت  اوول  شوواااعه   وورا 

 لراي.الغاي  ن ا
 ال شوووا ن ال يوووتلال ايوووتولل الرووواي  ، وووالى لان اتشووواوهان  ووون  اوووب انثووواا ال تاتووووة لىه وووا 

ا ووه  وون  ووول   وون ال دوو ل للووا صوواي  ووح دوو اإ ىرلاووة اشووتاك  ووا ا ت ،الىروولك وووالراي العاىووح
ىووه ا دوول للووا  اووب ح ،حصيوواط ل ااووة للووا اع وول للووا يوولال صا ووة حدوول الروواي    ائووله حدوو ل 

 ووره  تع وول  ،اىاووة وىوواء للووا  ووا ا تا ووه  وون حدوو لالراي  ن شا ة اتا اا الت  الح  ح دوو اإ ل
للا حن تر    ره األخااإ ول ع حصياط اتا اا    ،ت  اا الت  ال الالت  للشا ة ال يتأ اإاألخااإ إلا  

يووب للووا احل ال ووال يووا ك  ووح     لهووا ت للووة األدوو ل ال يووتأ اإ واتضووا ة إلووا لائوول  ىاالتووح ت
 ال يتث ا للشا ة ال   اإ.

  ووا حن  ووال العروولان ا لاووان إلووا ت راووق ىلوول الىتا ووة  اووب حن لروول الروواي  وو  لروول ىاصوول 
 ارضح ىرل  ل اة  وال  ىرلاة ح  حك حشااء  ثالاة حخام، لدالأ ال رتاي للووا حن التووت   ،لل ل اة

الت وو الح الىتا ووة ىليووها  اووب اروواا العروول ال رتاي ويوولال  ولوو  الروواي،  وورل  ا رووق لروول اتا وواا 
  ووا حن لروول اتا وواا  ،ال ووق لل يووتلال وت لوو  ال ووال وىوواء للووا الخاوواا ال  ىوو ح لووه لىوول ىهااووة العروول

 1ثاا ىليها  ن الىا اة اتصتدالاة  اب ا لك إلا ت  اا ح  ال ال يتلال.انا لك إلا  الت  الح
ختللووان  وون لوولإ ىوو ا ح   وون خووالل تعااووف الروواي  اغ   را التشاوه وان العرلان إ  حىه ووا  

 ووثال ا  وون إيووتخالص وعووي اللا صووا  ال اضوو ة،  اووب لا ووه ال شووان ال تائوواك  وون خووالل ىووص 
ق   د  ال تعلرووة وووالراي اتيووتهال ح   ووا الووح   صوواي اتيووتهال   وو  لروول التووت  وووه  450ال ووالإ 

شووحء  ثلووح  خووا للووا حن اووال إلاووه ح  حك   ولوو   وون الىروو لروول إلووا ال رتوواي  ل اووة ال روواي حن اى
 2ال رتاي لىل ىهااة الراي ىظااه  ح الى ن  الرلا  الدلة .

 
 .104، ص103لالء اللان لول اهلل   ات الخدا ىة، ال ا ع الياوق، ص - 1
 صاى ن  لىح  داك. 538 اراولها ىص ال الإ  - 2
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لرل الراي تىترل  ل اة  للا ال ل اة  و   ب اتضأ  ن رل  حن الراي  ن العر ل ال االإ 
 والتالح   ن  را األخاا   التت  وال ىلل الشحء الرك إصتاضه  ،الشحء  ن ال راي إلا ال رتاي

اال حشااء   اثلة لها  ح ال رلاا  الى ن  الدلة،  اتاتب للا رل  حن ال رتاي إرا تداف  ووح  ول
األشووااء   وول لروول الروواي   اعوول  وووللا   ات وووا ل ى ووة خااىووة األ اىووة التووح اعاصووب للاهووا صوواى ن 

 العر وا .
  وول لروول التووأ اا الت وو الح  ت ووتلظ شووا ة التووأ اا الت وو الح و ل اتهووا لفدوو ل ح ووا  ووح لروول  

التأ اا ط ال  لإ العروول   ووح ىهااووة  وولإ العروول ا وو ن لل يووتأ ا الخاوواا وووان ثالثووة خاووااا  إ ووا شووااء 
األدوول ال وو  ا،   ووح  ووره ال الووة ااالووح  وووال  األ وواإ التووح ل عهووا ال يووتأ ا طوو ال  وولإ العروول، إر 

تا وواا ل وولإ حخووام ح  ح  ت لاوول لروول ا ن    الرا ة ال توراة التووح لوو  تغطهووا حصيوواط األ وواإا  ن الث 
 1ال األدل ال   ا  ا   إلتوا  وللا   ات وا ل ى ة خااىة األ اىة.

 المطلب الثاني: التنظيم القانوني لعقد التأجير التمويلي

واط اتا اب الدووالا  وون ح وول إن لرل التأ اا الت  الح    لرل اضائح  ح حدله اىعرل و ات 
رل  ثل يائا العر ل  ح الر الوول العا ووة، ل وون اغوو  رلوو   وو ن  والتالح    ل ،ال تعاصلان ورو ل انخا

حا ووان  شووا ط له خد داة حثىاء اتىعرال ت اته لن واصح العر ل األخام ) ووان ح ل(،  وعوول إ ت ووال 
حاضووا ) وووان ثوواىح(،   وراوووة العروو ل  ووو ن  العروول   ىووه يووواتاتب لىووه  ثووواا والىيوووة لل ووو  ا  لل يووتأ ا

 تلاصاة )اللان ثالب(.وطاارة صاى ىاة ح  إرضح التأ اا الت  الح ا  ن حن اى

 الفرع األول: خصوصية التأجير التمويلي في مرحلة اإلنعقاد

راوىا ح ثووا  وون  عا ووة ايوو ادووة األا ووان الخادووة وهوورا العروول،  ووان العروول  خإن ال لاب  لن حا  
ىووه اتطلووب تىعروواله طواعة لرل التأ اا الت  الح،  و ا حن لرل التأ اا الت  الح  غاوواه  وون العروو ل   
ت ووة لطا ووح العروول الالد ا ا ت ا ا األا ان ال  ض لاة العا ة،  الاضا  ال  ل  اليوب  األ لاووة 

يوو اء  ووح  ،ط   ضوو لاة خادووة وووه اغوو  رلوو   هوورا   ا ىووع حن ا وو ن لعروول التووأ اا الت وو الح شووا  
  ا لة اتىعرال ح   ح  ا لة تىلال العرل.

 
 .160الولالح، ال ا ع الياوق، صى  م إواا ا   - 1
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 ىتىا ل الشا ط الش لاة )ثاىاا(. لاة) ح  ( ث ،  يىو ب ولااة  ح الشا ط ال  ض

 أوال: الشروط الموضوعية لعقد التأجير التمويلي

 ا ووب  ،ت ا ا ا  ح  وول لروولا ب حن تت ا ا  ح لرل التأ اا الت  الح األا ان العا ة ال ا ب  
ااضووح الاضووا الدوو اأ  ال ت ثوول و  وو ل إاالتووان  تطوواورتان خووالاتان  وون لاوو ب التللووا حن اتوو ا ا 

 ا ووب حن اىدووب  ووورا  ، دووالاتان  وون شخدووان ات تعووان واأل لاووة الراى ىاوووة الالت ووة تووواا  العروول
خوووالف للىظوووا  العوووا  حك غاوووا   ،الاضوووا للوووا   ووول    ووو ل   عاىوووا تعاىوووا ىا اوووا لل هالوووة   شوووا لا

 1. انلاب العا ة،   رل  ضا اإ    ل يوب  شا ن

 ا لوووح لووووطالن العرووول حن ا ووو ن الوالوووب أل ووول ل ووون ات وووه اللروووه الووواا أ  الرضووواء إلوووا حىوووه   
ال تعاصوولان غاووا  شووا ن ووول ا ووب حن اتدوول  وورا الوالووب وال تعاصوول انخووا لل  ا ظووة للووا إيووترااا 

الوورك لوو  اعلوو   صوو  إووواا  العروول و  وو ل والووب  ،   ااة ال تعاصل انخووا  يوون الىاووةال عا ال  ال الاة 
ن  لل    وووة حن ترضوووح ووووه  ووون تلرووواء ىليوووها  ل ووول رك  دووول ة حن ات يووو  ووووالوطال ،غاوووا  شوووا ن

لوورل  يووى ا ل التا اووت للووا خد دوواة الشووا ط ال  ضوو لاة ال   وو لإ  ووح  2،لتعلرووه والىظووا  العووا 
 يوب.ال  ل   ال   ن تالصح إاالتان إلا ال لاب لن طا ح العرل لرل التأ اا الت  الح 

  :توافق اإلرادتين في عقد اإليجار التمويلي-1

  را وعل حن اتأ ل  ل طاف  3اتواط اتا اب الدالا  ن ح ل ال تعاصلان ورو ل انخاات  التعاصل و 
وووولح ل لاووة التووأ اا الت ووو الح و وووالاإ  ووون  اووب ت 4 وون     لووة  ووون الضوو اوط  ووح الطووواف انخووا،

   ن ت  ا لل ال  ال ح  ال ىتة  ،ال شا ن ال يتلال لىل ا ا لل  ا ا تا ه  ن  علا      

لا ضوووا  و دووو ل  تىتهوووح  وووره ال  ، ي  عوووه  ووو ل   ادووولا  ال عووولا   ان   اتلوووا -الووووائع–
 اعتووووا  ووورا  ،ال شوووا ن ال يوووتلال للوووا لووواي  ووون الووووائع و  ادووولا  ال عووولا   ان    حيوووعاا ا

 إا اب والواع دالا  ن الوائع. العاي و ثاوة

 
 .130، ص2005،  لاا الااك للطوالة  الىشا، واا   لوىان، لتأ اا الت  الح،   يية ال ااق للىشا  الت تاع، األالنتاال حو   د إ، لرل ا - 1
 . 112، ص2011ت تاع، األالن، لرل التأ اا الت  الح، لااية  رااىة، الطوعة األ لا، لاا الثرا ة للىشا  ال الش او ة،   ل لاول  - 2
 ق   د. 59ال الإ  - 3
 . 115 ل لاول الش او ة، ال ا ع الياوق، ص   - 4
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اووه ال وو ال الل وو ء   ن ت  اولح ال شا ن ال يتلال والو ب لن    ل لهره الع لاة  صوول ارتوواح لل 
 صوول ا وولل ال شووا ن ال يووتلال وىليووه  ،ا تروول  تيووهاال  للع ووالءإلا شا ة تأ اا ت  الح  عاىووة ل  ىهوو 

خادوووة وووورل   ى ار وووا وووره الشوووا ة،   ووون تووو  اترووول  وطلوووب إلوووا شوووا ة التوووأ اا الت ووو الح  التوووح تعووول 
اي الدووالا  وون طلووب العوو ال اا ووق  ووع  ،شووا ةال اعتوووا طلووب ال شووا ن و ثاوووة إا وواب    ووه إلووا 

لتتا اتووه    اووع  الوووائع، حضووف إلووا رلوو  ح ااق   يووتىلا  لوون ال ضووع ال ووالح لل شووا ن   اتاىاتووه  ا 
ال عل  ووا   الوااىووا  التووح تطلوهووا الشووا ة  خد دووا  ووا اتعلووق وطواعووة ال شووا ن   ضووعه ال وووالح 

 إيتخلا  األدل  ل ائل  را اتيتخلا . طواعة 

ات وولل لهووا ال ا ووت ال ووالح ت  الح ل ا ت ال شا ن ال يتلال  للا ض ء لااية شا ة التأ اا ال 
لل شا ن ال يتلال،  صلاته للا ال  اء و لتتا اته   رل  ال خاطا ال  ت لووة  وون الع لاووة ثوو  تروواا إ ووا 

ائع صووو ل الطلووب ح  ا ضووه،  وو را صولوو  شووا ة التووأ اا الت وو الح ا وو ن  وورا الرووو ل للووا لوواي الووو 
لواع،  للا طلب ال شا ن  الرك اعتوا و ثاوة إا اب  ن ال يتلال   ن  الرك اعتوا و ثاوة إا اب ل

 1ت  تايل الشا ة طلوها إلا الوائع وشااء األدل.

 الطلوووب ال رووول   ووون ال يوووتلال ح  ال يوووتأ ا  وووح  وووره ال ا لوووة اعتووووا و ثاووووة للووو إ للتعاصووول ح   
اإ  ىها التلا ي   ل صا ووة حشااء  ثا،  ا  ن التلا ي للا انتطاوق اتاالتتيوق التلا ي  التح 

للا  ل األ  ال ح  للا ىيوة  ئ اة  ن صا ة العرل،  وورل  اووت  التلووا ي  يَاالالت  ال  ل   رلاا 
 وو ل ىيوووة الوواوأ الوورك ات صعووه ال وو  ا   وو   ووا اعوواف واللائوولإ،   ووا اووت  التلووا ي  وو ل الضوو اىا  

لدالأ ال   ا   را التلووا ي  وو ل   التأ ان للا ال أ  ا 2الت  الح،التح يترل   ح لرل التأ اا 
 3 الاة يلال الراي  صا ة األصياط    الال ا    اىها.

 اال ظ حىه لت لال الل ا الرك ار   وه  ل  ن ال يتلال  ال   ا  ح ل لاة اتا اا الت  الح  
 وو  ،   را  ان ال   ا لتتا ا  الطا ان  ا إرا  ان    ال  ا  الع لح للع لاة ىتائة تىع ل للا إ

 ن ات لا شااء  ال ال وىليه  وون ال وو ال ثوو  اروو   وتيوولا ه لل يووتلال ىتا ووة لعروول اتا وواا،   ىووه التووت  

 
 .131، ص130تاال حو   د إ، ال ا ع الياوق، ص - 1
 ( ال تعلق واتلت ال اتا ااك.96-09،  ن األ ا اص  ) 2،  راإ 17 صل ىد   ح رل  ال الإ  - 2
 .117، ص116الش او ة، ال ا ع الياوق، ص   ل لاال  - 3
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وض ان لا ب ال ال الخلاة  وض ان التداف  اتيت راق  ح   ا هة ال يتلال،   ا التووت  وت  وول 
ب ا ووا ل   وورا  ووا   اهوولف ال وو  ا ال دوو ل للاووه،  اوو توعة إدالح ال ال  دااىته  توعة  ال ووه 

لراء ا للا لاتق ال يتلال.  إللاء ىليه  ن  ل  ره اتلتتا ا   ا 

 رل  إرا  ان ال يتلال     ن توو لا ل لاووة شووااء ال ووال  وون الوووائع    اوول لوون ال وو  ا،   ىووه  
تيل  ال ال ىااوة لن ات  ل ىتائة لل   طاورة ال ال ألغااضه  ات  ل  ا وه  ن لا ب،  اب إىه  

ختاووااه   ووان و   اىووه إ تشوواف اه حن اورل العىااة ال طل وووة  ووح   ووص ال   ا لرل   ان لل ال ووال  ا 
  1 ا وه  ن لا ب لرل  ات  ل ىتا ة خطئه.

 طرفي العقد: -2

إن لرل التأ اا الت  الح  ن   هة الىظا الراى ىاة  ن العر ل الثىائاووة األطووااف  طا وواه   ووا   
ت وو الح  وون ح  اووة إصتدووالاة للووا حيووال حىووه  يووالة  ىظاا ل ووا لعروول التووأ اا ال 2ا  ال يتأ ا،ال   

 ن  يائل ت  ال اتيووتث اا،  الووول  وون توو ا ا شووا ط  عاىووة  ووح  وول  وون ال وو  ا  ال يووتأ ا   ت ووة 
 3تواا  العرل.

 المؤجر:-أ

( اتضأ حن ل لاة التأ اا الت  الح 09-96 ن ح ا اص  )  2 ن خالل ىص ال الإ األ لا  راإ     
اف الوىوو    ال  ييووا  ال الاووة، ح  شووا ة تووأ اا    لووة صاى ىووا   عت وولإ دوواا ة اووت  ت رارهووا  وون طوو 

وهووره الدوولة،  ىلهوو   وون خووالل الووىص حىووه ح ووات لفشووخاص ال عى اووة  تا لووة حل ووال التووأ اا ل ن 
 شخاص الطواعاان،  الا  حىه إشتاط التأ ال الراى ىح لرل  حك ال د ل للا إلت ووال  يوووق  ووناأل

 4.ال ا تك طاف الوى 

 وعوول  دوو ل  وورا ال وو  ا للووا التوواخاص  اتلت ووال ا ووب التيوو ال  اتىخووااط  ووح  ا تاووة  
 عل  ووا  ال   وو لإ للووا  يووت م وىوو  ال تائووا  اووت ل  وون خاللهووا الوىوو  ال ا ووتك و وول ال ال خوواطا

 
 . 184، ص183ا ىة، ال ا ع الياوق، صلالء اللان لول اهلل   ات الخد - 1
 وائع.إن ل لاة اتلت ال اتا ااك ح  التأ اا الت  الح تض   ن الىا اة اتصتدالاة ثالثة حطااف   ح   يية اتا اا الت  الح  ال يتلال  ال - 2
 .144، ص2009ىشا  الت تاع، األالن،  يل  الرالب، التأ اا الت  الح، لااية  رااىة، الطوعة األ لا، لاا الاااة للويا   الل  - 3
  ن صاى ن الىرل  الراي   ا ب حن ااخص ال  لل و ىشاء حك وى  ح    يية  الاة ا   ها الراى ن ال تائاك  82ال الإ  - 4
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  ا اروو   الوىوو  ال ا ووتك ووول اه وتولاوو   وول وىوو     ييووة  الاووة   1  ن الت  ال، الخادة وال يتلالان
  ىها وال عل  ا  التح اتلرا ا  ن توائن ال  يية.وطلب 

ال تعلق واتلت ال اتا ااك ى ل حن ال شان ل    09-96 ن ح ا   5 والا  ن إلا ىص ال الإ  
ح  راتهووا الثاىاووة   اعوواف اشتاط حن ا  ن ال   ا  طىاا  رط ول ا  ن حن ا  ن ح ىواا  اب  وواء  وو 

 لىل ا ا وو ن العروول الوورك اات ووت للاووه إ ووا   ضووح وووان اتلت ال ات ااك......للا حيال حىه ل لح
 ح  وى  ح    يية  الاة غاا  را ة  ح ال تائا  ، شا ة تأ اا  تعا ل إصتدالك  را   ح ال تائا

صوول ت وو ن   ييووة تووتا ل ىشوواط   ووح األخاووا ىىوو ه وووأن  وورا الوىوو  ح  ال  ييووة ال الاووة ال وو  اإ  
خدووص وعضووها  ووح ت  اوول طائلووة  عاىووة  وون ال ىروو    التووأ اا الت وو الح  ووح   ووال ال ىروو     ات

 2. ان   الدىالاة،    يية حخام تتا ل ىشاط التأ اا الت  الح  ح   ال العرااا   ال علا 

را  ان ال   ا اخضع ل ل الشا ط الياورة   ن ال يتأ ا  وورل   ووو   ل  وون توو ا ا  اووه وعووي  ا 
 الشا ط.

 المستأجر:-ب

( اليالف الر ا حن ل لاة التأ اا الت  الح تت  09  –  96 ا ) ن ح 2ضأ  ن ىص ال الإ تا 
 وان  تعا لان إصتدالاان  تائووااان  وواى ا  ،ح  شا ة تأ اا  ن  هةوان الوى    ال  ييا  ال الاة 

 ح  ح اىب، ي اء  اى ا حشخاص طواعاان ح   عى اان تاوعان للراى ن الخاص ح  العا .

ط  ووح ال يووتلال ت تعووه ودوولة ال شووا ن ا صتدووالك   وون خووالل الووىص اتضووأ حاضووا حىووه اشووتا  
    ..إلخ لووة ح  الىروول...ب صوول اع وول  ووح التاا اوو  ،يوو اء  ووان   ضوو ن ال شووا ن ت ووااك ح  غاووا ت ووااك

 لىوول إىرضوواء  لعروول لىوول التعاصوول،  حثىوواء التىلاوور  ووا حن شخدوواة ال يووتأ ا   وول إلتووواا  ووح ا 
 3 وراء. الشخدح لل يتأ ا شاط إوتلاء اتلتواا  ،العرل

 
 اي. ن صاى ن الىرل  الر 2 1/ 98ال الإ  - 1
 .136، ص135تاال حو   د إ، ال ا ع الياوق، ص - 2
لتأ اا    إيتث اا الشحء ال أ  ا  ح  شاااع إىتا اة  ال شاااع الت اااة  الدىالاة  التاالاة  ال ا اة  ال هىاة طال ا حن الغاي  ن ا - 3

  غاا ا.
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ألن لروول التووأ اا الت وو الح  وون العروو ل التووح  ،  را للا خووالف لروول اتا وواا العووالك الترلاوولك 
 1تر   للا الثرة ال تواللة وان طا اه  للا توالل اتلتتا ا  ال يت اإ وان طا اه  رل .

 محل عقد اإليجار التمويلي: -3

التوووح تووولخل  وووح لائووواإ التعا ووول  اوووال لرووول اتا ووواا  وووح الر الووول العا وووة للوووا   اوووع األشوووااء 
ل وون لعروول التووأ اا الت وو الح طواعووة خادووة لوورل  يى ضووأ  2 الاووة  ال عى اووة، العرااا   ال ىر    ال

 .خد داة ال  ل  ح  را العرل

 :محل الشيء المأجور واألجرة-أ

 خددووا لىشوواط ا اايووه ال تعا وول   لووه  العروول الوورك ا وو ن حن ا ال شووان ال تائوواك اب التو 
 09 – 96 وون ح ووا  4  3  ا  لل  ىد ص ال ووالتان 3 اااا،، اعتوا ورل  إلت الا إاتدالكا ص

 ض  ن  را ال  ل  رل ا  ن  ىر   لىل ا اخووص حدوو    ىر لووة، تتشوو ل  وون ت هاووتا  ح   وو ال ح  
 صل ا  ن  را ال  ل غاا  ىر ل لىل ا اخص حد   حل ا  ضا ااة لىشاط ال تعا ل ا صتدالك، 

ادووة وال تعا وول ا صتدووالك،   ووا اهوو   ىووا  وو  اووة ح  يووتوىا ليوول ال ا ووا  ال هىاووة الخلراااووة  وى
 إيتخلا   را ال  ل  ح  شا ن إىتا ح  لال إيتهال ح.

ح ا األ اإ  ح لرل التأ اا الت  الح  تعتوا  تءا  راول إيتهال  األد ل ال   اإ، واتضا ة  
 تاط األ وواإ  ووح   وول إلتووتا  ال يووتأ ا  اشوو  إلووا  ووا   الوواوأ الوورك ا دوول للاووه ال وو  ا الت وو الح

 صوول ح وول  ال ووالإ  4  شووا لاة   عاىووا ح  صوواوال للتعاووان،   وو ل اها  ا اشتاط ألك   ل لإللتتا   وون 
 5للا    ب ت لال  ول  اتا اا. 09 – 96 ن ح ا  11

 

 
 .127   ل لاال الش او ة، لرل التأ اا الت  الح، ال ا ع الياوق، ص - 1
 .131ال ا ع ىليه، ص - 2
 .09 – 96 ن ح ا  3ىال ظ رل   ن خالل ىص ال الإ  - 3
 . 157ويا   الل  يل  الرالب، ال ا ع الياوق، ص - 4
 اب  اء  ح ىص ال الإ   ا ب حن اشاا لرل اتلت ال اتا ااك لفد ل ال ىر لة ال  ا ق لإللت ال اتا ااك ال الح ت   طائلة  رل  ره  - 5

 ا  لإ اتا اا   ول  اتا اا...... الدلة إل
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 المدة:-ب

لل ا طا وواه إ تاا ووا اعتوا لرل التأ اا الت  الح  ن العر ل الت ىاة  اب اىعرل ل وولإ  عاىووة ا وو  
ت  عووول اتلتتا وووا  الىاشوووئة لىوووه   وووولإ ح   وووح   ووو  ال  صووو  للتوووأ اا الت ووو الح، إر   ا ووو  للطووواوع 

 ا توول لووالإ  1ال،  اتىتلان وال أ  ا ايتلت   لإ  عاىووة   ووره ال وولإ ارووال للاهووا  روولاا اتىتلووان،التأو
لوواق للووا ترل،  لالإ  ا اووت  حاضووا ات ل العلرل التأ اا الت  الح لاش ل الع ل ا صتدالك لل ال  

 ال ا ق لل يتلال  يووخ العروول إ  وعوول إىتهوواء  وولإ العروول، حك  ،حن ا  ن العرل ل لإ غاا صاولة لإللغاء
 2وعل إيتالال ال   ا لل وال  التح صل ها لت  ال شااء ال ال   ل العرل.

ااك إلا رل   اووب  وواء ال تعلرة واتلت ال اتا  09 – 96 ن ح ا  11 صل تعاض  ال الإ  
ال ىر لووة ال  ا ووق لإللت ووال اتا ووااك ال ووالح  لفدوو للروول اتلت ووال اتا ووااك  اها   ا ب حن اشاا 

 ت   طائلة  رل  ره الدلة إلا  لإ اتا اا  

  إلغوواء  وون ىلوول األ ووا للووا لوول  صاولاووة  وولإ اتا وواا لإللغوواء  والتووالح لوول 12 ت  وول ال ووالإ  
  وون  ،ه الرالوولإ  وو  ضوو ان  دوو ل ال وو  ا الت وو الح للووا إ  ووالح األ وواإ الهوولف  وون  وور 3العروول،

 هووة ثاىاووة ت  وون ال يووتأ ا  وون اتىترووان وال ووأ  ا  ت لوول لووه ا يووترااا الروواى ىح  ال ووالك ل شووا له 
 4اتىتا ح.

 السبب:-4

 شووا لا  غاووا  خووالف للىظووا  العووا   انلاب   را للر الل العا ة ا ب حن ا  ن اليوب حاضووا  
لتووأ اا الت وو الح   عا ووة،  يوووب إلتووتا  ال يووتأ ا  ووح لروول التووأ اا الت وو الح ات ثوول  ووح إلتووتا  شووا ة اال
ضع ت   تدا ه شائا لاىتلع وه  لإ   للإ لراء ح اإ ات  ا تلاق للاها،  ايتخل  وأن ت  -ال   ا-

  ال ها.ال شا ن ال يتلال  ره األشااء   أىه 

 
 . 159وق، صويا   الل  يل  الرالب، ال ا ع اليا - 1
 . 190لالء اللان لول اهلل   ات ال دا ىة، ال ا ع الياوق، ص - 2
  ا الح    09- 96 ن ح ا  12 صل  اء  ح ال الإ  - 3
  . 161ويا   الل  يل  الرالب، ال ا ع الياوق، ص -4
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لىوول  -ال يووتأ ا-وووأن تواووع  ووره األشووااء ال وو  اإ لل يووتلال   ا تتعهل شا ة التأ اا الت  الح  
ىهااة  لإ اتا اا ال تلق للاها إرا اغب ال يتأ ا  ح رل  لراء يلال الرا ة ال توراووة، إر حىووه ا خوول 

ح ووا يوووب ، اتا ووااوعووان اتلتووواا لىوول تروولاا الووث ن    وو ن  ووا توو  ل عووه  وون ح وواإ طوو ال  وولإ لروول 
ل األ اإ الل ااة ال تلووق للاهووا  ه  إلتتا  ال يتأ ا  ح يلا - اا الت  الحشا ة التأ-إلتتا  ال   ا 

 1والعرل خالل  لإ  عاىة   للإ والعرل.

 ثانيا: الشروط الشكلية لعقد التأجير التمويلي

الت ااك،   ع لل ىا وووأن ال وو ال إرا  ان لرل التأ اا الت  الح  ن وان ح   العر ل  ح ال  ال  
تعاصوولان  ااووة اتثوووا  و ا ووة الطوواق،  والتووالح  لووال  وون الضووا اك إ وواا   وورا الت اااووة تعطووح لل 

 ووع التوور اا وووأن التشووااعا  ال رااىووة  ثوول ال دوواك ح  اللاىيووح لوو  تووىص  ،العروول  ووح صالوووه الشوو لح
إيترا  ن  هة للا  تاوة  وورا العروول داا ة للا ا ن الش لاة )ال تاوة(، غاا حن العاف الت ااك 

  ح   ا هة الغاا.   را  ن ح ل ات ت اد وه 2ا  ن  هة ثاىاةإضا ة إلا الشه

 الكتابة:-1

 والاغ   ن اضائاة لرل التأ اا الت  الح   ىه  ا ب ال تاوة   را لت راق غاضاان  

 لتعلل وى له التح تيت  ب ال تاوة.: الغرض األول

 وون  للووا إلتووواا حن الراوولإ ووااء الشووها  اووة   ووول   وون الراوول صووول لالىا اووة الع وون  الغىىرض الثىىاني:
 األ  ا التح ح  وها الراى ن.

للا الشوو لاة  ووح لروول اتا وواا الت وو الح  09 – 96 ل  اىص ال شان ال تائا  ن خالل ح ا  
  ا هووة ح   ووا ن  ووح العروول  ألن اللائوولإ  وون ال تاوووة  تووا ا  وون ات ت وواد وووه  ووح وشوو ل دووااأ، 

 ن  ووح الخطووأ إلت ووالا  ووىه  وووأن األدوو ل اتىتا اووة   رل    ااووة لوولائىح ال يووتأ ا  وون ال صوو  ،الغاا

 
 . 151، ص150 د إ، ال ا ع الياوق، صتاال ح   - 1
 . 232، ص231ح  لرل اتا اا الت  الح  ح الراى ن ال راان، ال ا ع الياوق، ص إلاال ىاداف، العر ل الل لاة، لرل اللاتى  - 2



 الباب الثاني: دور االرادة في تطوير تقنيات الضمان واستحداثها. 

 الفصل الثاني: استعمال الملكية كوسيلة للضمان.             

- 296 - 

 

التح  ووح  ااتتووه توولخل  ووح ضوو اىه العووا   ا  ووىه  التىلاوور للاهووا  ووح  الووة ات ووالل   ى ووه اتئت ووان 
 1إلت الا للا  را ال ضع الظا ا.

 الشهر:-2

ال تعلووق واتلت ووال اتا ووااك تىظووا  ل لاووا  اتشووهاا  092-96 وون ح ووا  6لرل ح ال  ال الإ  
للووا  الاووا   09-96ىص  ووره ال ووالإ  روول ىووص ال ايوو   التىلاوورك لف ووا  تطوارووا لوو  3إلووا التىظووا ،

للووا  الاووا  إشووهاا ل لاووا  اتلت ووال  90-06الراوول  التيوو ال  اووب تضوو ن  ايوو   تىلاوورك اصوو  
للووا  الاووا  إشووهاا اتلت ووال اتا ووااك  91-06اوورك اتا ووااك لفدوو ل ال ىر لووة،  ال ايوو   التىل

 غاا ال ىر لة.لفد ل 

لليووو ل الت وووااك لضووو ان الشوووها الرووواى ىح لع لاوووا  اتلت وووال  اوووب ا لوووف ال ا وووت الووو طىح  
اتا وووااك لفدووو ل ال ىر لوووة،  اتلت وووال اتا وووااك  ووورل  ال تعلوووق ووووال  ال  الت اااوووة  ال  ييوووا  

  لاا  اتلت ال اتا ااك   ي ه.ال ا اة، و للال ي ل ل   ح لع

طوووال ➢ ن ال  هووو ا للاهوووا ت ووو  اليووولطة ال واشووواإ أللووو ان ال ل روووا   يووو   وووره اليووو ال   ا 
 4ال  لاة لل ا ت  تىظا  رل .

 ا  ن  ن  ا ب ال   ا إ ااء ل لاة الرال ل ل لروول إلت ووال إا ووااك لفدوو ل ال ىر لووة  ووح  ➢
اوو    وون توواااخ  30لراوول  ووح غضوو ن اليوو ل ال خدووص للووا ال يووت م ال  لووح،  اووت   وورا ا

 .طلب التي ال  ن خالل  ل ل  خدص لرل   ات  ترلا  5إواا  العرل.
 

 
 .268ى  م إواا ا  الولالح، ال ا ع الياوق، ص - 1
 اتا ااك إلا إشهاا ت لل الااته لن طااق التىظا  . اب  اء  ح  ره ال الإ   تخضع ل لاا  اتلت ال  - 2
 الرك ا لل  الاا  إشهاا ل لاا  اتلت ال  2006 واااا  20  اخ  ح  90-06ىلارك اص  طاق اتشهاا  ن خالل  اي   ت  صل  لل  -3

ا لل  2006 واااا  20  اخ  ح  91 – 06،   رل   اي   تىلارك اص  2006/ 02/ 26  اخة  ح  10اتا ااك لفد ل ال ىر لة ح ا، للل 
 . 2006/ 02/ 26  اخة  ح  10ا للل  الاا  إشهاا ل لاا  اتلت ال اتا ااك لفد ل غاا ال ىر لة د 

 ، اليالف الر ا. 90-06 ن  اي   تىلارك اص   2ال الإ  - 4
  ن ىلل ال اي  . 3ال الإ  - 5
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 وو را صووا   ووثال  1، واشوواإ لت ووال اتا ووااك ا ووب الراووا  وراووله  وول تعوولال اطوواح للووا لروول ات ➢
ا ووب التعوولال  ووح يوو ال   ل رووة  ،اووا ال  ووان الوورك ا وواال  اووه الىشوواط  ووثالاال وو  ا وتغ

 2.ال ا ت ال طىح للي ل الت ااك ال ختص إصلا اا

الشطب  ن الي ال  وىاء للا إتلوواق الطووا ان ح    وو  صضووائح  ووائت   اووة    ا ات  حاضا صال
 3الشحء ال رضح  اه، ح  و ىرضاء لرل اتا اا لن طااق التىاتل تىلالا لل لل والواع.

ح ووا  ا ووا اخووص إشوووهاا  صاوول ل لاووا  اتلت ووال اتا وووااك لفدوو ل غاووا ال ىر لووة  رووول  ➢
ف الوووور ا  اوووب حضووواف تاوووالإ للوووا الشووووا ط اليوووال 91-06ىدووو ص ال ايووو   التىلاووورك  وووللتها 

 وعي الشا ط األخام   ح  09-96الياللة الر ا  ن ح ا  8ال ىد ص للاها  ح ال الإ 
 ا ااك لفد ل غاا ال ىر لة.تعاان ال  ثق   اا لرل اتلت ال ات ➢
 تاااخ لرل اتلت ال اتا ااك لفد ل غاا ال ىر لة  اص ه. ➢
 تعااف ال يتلال  ن الراي. ➢
 رل اتلت ال اتا ااك لفد ل غاا ال ىر لة. لإ ل ➢
 ال علل ات  الح لل وال  ال ا ب تيلال ا وعى ان اتا اا. ➢
 الراي لىل اتصتضاء. الىص للا إ  اىاة خااا الشااء لدالأ ال يتلال  ن ➢
 4التاااخ األصدا ال  لل لتولا  خااا الشااء لىل اتصتضاء ➢

اتا ووااك لفدوو ل غاووا ال ىر لووة لوولم ال  ا ظووة  وعوول ل لاووة الراوول ا ووب ىشووا لروول اتلت ووال  
 5العراااة التح اتوع لها العراا ال عىح وع لاة اتلت ال اتا ااك.

 

 
 ، اليالف الر ا90- 06 ن  اي    1/ 5ال الإ  - 1
  ن ىلل ال اي  . 2/ 5إ ال ال - 2
 اليالف الر ا. 90-06 اي   اص   6ال الإ  - 3
 ، الياللة الر ا.91-06ىلارك اص   ن  اي   ت 2ال الإ  - 4
  ن ىلل ال اي   التىلارك. 3ال الإ  - 5
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طااووق التىوواتل تىلاوولا لل لوول وووالواع  وون  اىووب  تىتهح  ثاا الىشا و  ال إىرضوواء اتا وواا لوون 
لووة  ووا صوواا ال يووتأ ا ح   ووح  ا 1 ا ل، ح  ودل ا     ح  صااا  ائت ل  اة الشووحء ال رضووح  اووه،

 2خااا الشااء.

 الفرع الثاني: خصوصية عقد اإليجار التمويلي من حيث اآلثار

 وواىوان،  ووال   ا  لتووت  وت  ووان ال يووتأ ا  وون للت وو الح  وون العروو ل ال لت ووة إن لرل اتا وواا ا 
 دل ال   ا لت  ول ع األ اإ ال تلق للاها،  راول إىتلاله واأل اتىتلان واألدل ال   ا  ال يتأ ا

 غاا رل   ن اتلتتا ا  التح الاضها العرل ح  الروواى ن  التووح تخوواد لوون   وو  الر الوول العا ووة ىظوواا 
 لخد داة  را العرل.

 أوال: إلتزامات المؤجر

إرا  ووووان لل وووو  ا     لووووة  وووون اتلتتا ووووا  ترووووع للووووا لاترووووه إ  حن لووووه  ر صووووا للووووا لوووواتق  
 اووة األ وو ال   ضوو ن العروول   ووق التدوواف وهووا،   ووق ال يتأ ا،  لعل ح  ها     ووق ات تلوواظ و ل

اإ  اووه   ااصوووة ال يووتأ ا  ووح  الاووة تراضووح ووول   إا اا ووا ال  ووللإ  ووح العروول   ووح ال  الاوول ال وور   
را  اىوو   ووره  ر صووا لل وو  ا   ىهووا إلتتا ووا   3إيتث اا  ره ان    ال  ال،  لل  إياءإ إيتع الها،  ا 

 ال ت ثلوووة  وووح ت  وووان ا وووب الو وووب ح    وووح إلتتا وووا  ال ووو  ا   صوووول ت ضوووا ها ،والىيووووة لل يوووتأ ا
  حخااا اتلتتا  وىرل  ل اة ال أ  ا. ال يتأ ا  ن اتىتلان،   رل  اتلتتا  والت  ال

 إلتزام المؤجر بتمكين المستأجر من اإلنتفاع بالمال المؤجر:-1

أ ا  ووون اتىتلوووان وال وووال ال يوووت التوووت  ال ووو  ا وت  وووان  روووا للر الووول العا وووة  وووح لرووول اتا ووواا  
ال ووو  ا،  اتلوووان لووون  ووورا اتلتوووتا  ثالثوووة إلتتا وووا  حيايووواة تت ثووول وووواتلتتا  وتيووولا  ال وووال ال ووو  ا، 
 اتلتوووتا  وووو  ااء الدوووااىة الضوووا ااة لوووه،  اتلتوووتا  وضووو ان التعووواي  ضووو ان العاووو ب الخلاوووة ى ووو  

 ال يتأ ا.

 
  ن ىلل ال اي   التىلارك. 5ال الإ  - 1
 اليالف الر ا. 09-96 ن ح ا اص   45ال الإ  - 2
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 إلتزام شركة التأجير التمويلي بالتسليم: -أ

، و اووب   اتلتتا ووا  ال لروواإ للووا لوواتق ال وو  ا  وو  تيوولا  ال ووأ  ا إلووا ال يووتأ اح وول ح وو إن 
 1تدوأ األ  ال ال   اإ  ح  ااتإ ال يتأ ا و ا ا  ىه  ن اتىتلان وها،  صوول  وولل  الر الوول العا ووة
  الاا  التيلا   ت اىه    اىه   داااله   رلااه   ا اعتوا  ن  ل راته،  وورا  ووال  اتلووق ال تعاصوولان

 2للا خالف رل  ح    ل لاف ت ااك ارضح وخالف رل .

 ل ووال و رتضووا الر الوول العا ووة ا ووب للووا ال وو  ا تيوولا  العووان ال وو  اإ لل يووتأ ا  ووح  الووة 
إ  حن ال ضووع الخوواص لعروول اتا وواا الت وو الح  3،اق الطووا انتدوولأ لإليووتع ال ال عوول لهووا توعووا تتلوو 

 تتا .اعلح الشا ة ال   لة )ال   ا(  ن  را اتل

ح   حن ال يووتلال   اوول لوون الشووا ة  ووح إختاوواا انلووة ح  ال عوولا  الت وو الح اروواا  اتا وواا عروول 
ختاوواا الوووائع ثوو  اروواا حىووه للووا ال يووتلال تيوول   ت لاوول   ادوولاتها    ال ىروو ل  واشوواإ  وون الوووائع حك ا 

)ال ووو ال ح  تيووول  ال ىرووو ل  ووون الووووائع ن ال يوووتلال اا ووواا الت ووو الح، وووول حل ن تووولخل  ووون شوووا ة ات
 ال را ل ال ىتة( و دله  يتأ اا  ن الشا ة ال   اإ.

  ووا حىووه ات  وول  خوواطاه     ، و تل اد  اتان الدلتان ات  ل ال يتلال   له  دووااف اتيووتال 
  ا    ثاا   ره األخااإ  ح  ره ال ي  لاة لن خطأ  ،  ن للا شا ة اتا اا الت  الحايتطاع الا 

 4ح  تل  ال تعلرة واتيتال . ،ي اء تل  الخادة و ختااا ال ىر ل  وائعه  الته  ال  ال  ح تىلار

 09-96 ت وولا اتشووااإ إلووا حن ال شووان ال تائوواك لوو  ا ضووأ ح  ووا  التيوولا   وون خووالل ح ووا  
ى ا حشاا  رط إلا حىه  ن وان اتلتتا ا  ال لروواإ للووا لوواتق ال وو  ا  ووح  اتلتووتا  وتيوولا  األدوول   ا 

ا  الة   ح التاااخ ال تلق للاه الا  الترىاة ال عاىة  ن صول ال يتأ ا  ح ال   ا طورا للخد دا

 
 ، ق   د.478، 477، 476حىظا ال  ال  - 1
 . 152   ل لاال الش او ة، ال ا ع الياوق، ص - 2
 ق   د. 476ال الإ  - 3
 .232، ص231اااة، الع لاا  ال دا اة، األ ااق الت اااة، ات الل، ال ا ع الياوق، ص اىح ل الاا، الراى ن الت ااك، العر ل الت  - 4
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 الهووو   ووون  ووورا الوووىص حن ال شوووان توووا  الخاووواا لطا وووح العرووول  ووو ل  1 وووح لرووول اتلت وووال اتا وووااك،
  الاا  التيلا .

 اإللتزام بالصيانة:-ب

ااىة الضووا ااة لل ووال  األدل  ح الر الل العا ووة لعروول اتا وواا  وو  إلتووتا  ال وو  ا ووو  ااء الدوو  
  وورا خال ووا   3 وو الح ا وو ن للووا لوواتق ال يووتأ اإ  حن  وورا اتلتووتا   ووح لروول التووأ اا الت 2ال وو  ا،

 والتوووووالح  ووووو ن ال ووووو  ا الت ووووو الح   التوووووت   ،للر الووووول العا وووووة،   ووووورا ىظووووواا لطواعوووووة العرووووول الخادوووووة
 وووو  ا الت وووو الح واتدووووال ا  يوووو اء ح اىوووو  إدووووال ا  ضووووا ااة ح  غاووووا ضووووا ااة  رلوووو  ألن ال

   ن طواعة  ىاة خادة وال ووأ  ا غاضه األيايح    الت  ال،  ا اص للا لل  ت  ل حك إلتتا
ال يتأ ا اتلتتا  ودووااىة ال ووأ  ا  ووع ات تلوواظ لىليووه  لرل  الاد  ح العرل  ن الشا ط  ا ا  ل 

  وورا  ووا  4عروول،و ق الت رق للووا  توواا  ل ااووة  وون صاا ووه وهوورا اتلتووتا   و   ووب شوواط دووااأ  ووح ال
 5ال تعلق واتلت ال اتا ااك. 09-96 ن ح ا  33ح لته ال الإ 

 اإللتزام بالضمان: -ج

ال رد ل  ن  را اتلتووتا   وو  حن اضوو ن ال وو  ا لل يووتأ ا خلوو  الشووحء ال وو  ا  وون العاوو ب  
 والتووالح  ووال   ا اضوو ن لل يووتأ ا  6التووح ت ىعووه  وون إيووتع ال الشووحء ال وو  ا والشوو ل ال ىايووب،

 7اتإ الهالئة للشحء  ع لل  تعاضه الشخدح ح  تعاي  ن الغاا ال وىح للا حيال صاى ىحل اا

 

 
 ال تعلق واتلت ال اتا ااك. 09-96 ن ح ا  2/ 38ال الإ  - 1
 ق   د  التح  اء  اها   التت  ال   ا ودااىة العان ال   اإ لتورا للا ال الة التح  اى  للاها  ص  التيلا   479ال الإ  - 2
 الياف الر ا. 09-96  ا وعل ا  ن ح ا  33ال  ال  - 3
 .211، ص210ويا   الل  يل  الرالب، ال ا ع الياوق، ص - 4
  اب  اء  ح  راتها الثاىاة   ا ب للا ال يتأ ا حن اي أ خالل  لإ اتا اا لل   ا واللخ ل إلا ال  ال  التح ا  ل  اها األدل ال ىر ل - 5

   ااية  ره  ح  ااصوة  الة  را األدل .ال   ا  تا اتيىا له 
 .317ى  م إواا ا  الولالح، ال ا ع الياوق، ص - 6
 .235اا، الراى ن الت ااك، العر ل الت اااة، ال ا ع الياوق، ص اىح ل ال - 7
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لعرووول اتا وووااك الت ووو الح خد دووواة  اوووب   تيوووأل شوووا ة اتا ووواا الت ووو الح لووون حك يووووب ل ووون 
 ال اض ن ال   ا تعاي الغاا لل يتأ ا   ا   اض ن  1   ب للض ان ترتضاه الر الل العا ة،

 3وشاط حن اورا لل يتأ ا  ق الا  ن للا الوائع والض ان. 2 ل الخلاة،ىرلا ب ال  له

 ووح   ا هووة ال يووتأ ا  صوول ىدوو  ىدوو ص األ ووا ل وون  ووولئاا  وو ن لل وو  ا إلتووتا  والضوو ان  
  09-96 وون ح ووا  31الخاص واتلت ال اتا ااك ال تائاك للا رل   اب  وواء  ووح ىووص ال ووالإ 

 ن  ل يوب ا  ل ل ن اتىتلووان واألدوول ال وو  ا،  الىوواتة العا ت  اض ن ال   ا ال يتأ ا غاا 
 لىه ح  لن شخص  خا 

إرن   ن خالل الىص  ال   ا اضوو ن لوول  تعاضووه  وو   وون  هووة  لوول  تعوواي حك شووخص  
 وون ىلوول األ ووا حىووه ا ووب للووا ال وو  ا  38 ن الغاا لل يتأ ا،   ح ىلل اليااق حضا   ال ووالإ 

 التح تتاتب للا األدل ال   ا. لت الافل ع  ل الاي    الضاائب   ل ا

  ووا التووت  وضوو ان الدوولا  التووح تعهوول وهووا ال وو  ا دوواا ة  ووح لروول اتلت ووال اتا ووااك ح   
 4الدلا  ال طل وة  يب إيتع ال األدل ال   ا.

 وووورل  اتلتووووتا  وووووأن اضوووو ن ال وووو  ا لل يووووتأ ا وعوووول  إل وووواق حك يوووووب ا وووو ل ل ن إىتلووووان  
 ووولاب لفدووول ال ووو  ا ح  ل ل راتوووه حك تغااوووا ارلووول  ووون  ووورا  وعووول  إ ال يوووتأ ا واألدووول ال ووو  ا

اتىتلووووان،   وووورا اتلتووووتا  وضوووو ان ال يووووتأ ا ضوووول حك حضووووااا ح  يوووووب صوووواى ىح  وووون صووووول ال وووو  ا، 
 5و يتثىاء حك يوب ولعل الغاا غاا  لن ألك  ق للا األدل ال   ا.

 ا ايوو أ وووه العوواف ح ت اه ال يووتأ ا  وو   صل إيتثىا ال شان  رل   ن إلتتا  ال   ا والض ان 
  6التح  ان اعل  وها ال يتأ ا ياورا  ص  إواا  العرل. العا ب

 
 ق   د. 490إلا  483 صل ىظ  ال شان ال تائاك الر الل الخادة وأ  ا  التعاي  ح ال  ال  - 1
ا،   ن  ره الشا ا  شا ا  التأ اا الت  الح إيتغل  الطاوع الت  الح للر الل الخادة والض ان،  التح ا  ت اتتلاق للا  خاللته اب حن  - 2

 .316حلا   شاط دااأ  ح العرل اعلاها  ن الض ان، حىظا ى  م إواا ا  الولالح، ال ا ع الياوق، ص
 . 297ل ا ع الياوق، صإلاال ىاداف، العر ل الل لاة، لرل اللاتى ، ا - 3
 اليالف الر ا. 09-96 ن ح ا  4/ 38ال الإ  - 4
 واتلت ال اتا ااك.ال تعلق  09-96 ن ح ا  5/ 38ال الإ  - 5
  ن ىلل األ ا. 38اللراإ الياوعة  ن ال الإ  - 6
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 اتضووأ  وون رلوو  حىووه  تووا يوو أ العوواف ال ووااك  ا ووا اخووص اتلت ووال اتا ووااك  وو ن ال وو  ا  
ل   ووا 1اعلا ودلة  طلرة  ن  ل  ي  لاة لن حاة إلاصة ا ا هها ال يتأ ا  ووح إيووتع ال ال ووأ  ا،

   الح  ن ض ان العا ب الخلاة  اله إلا الطواعة الخادة لعرل اتا اا الت  الحال   ا الت اللاء
ألن ل اه ارتدووا للووا شووااء ال ووأ  ا  ت  ووان ال يووتأ ا  وون اتىتلووان وووه لروواء ووولل إا وواا ال عووه لووه 

  2 ال د ل للا ث ن ال  لل  ح العرل لىل ىهااة  لإ العرل.

ه ا وو ت اتللوواء  وون ال يوو  لاة وشوواط حن   ق   د حىوو  490ال ووالإ  ىال ووظ حىووه   رووا لووىص  
 3ا  ن إخلاء العا ب  ن واب الغ  وال يتأ ا،

 إلتزام المؤجر بالتمويل:-2

لروول اتا وواا الت وو الح، ألن ال يووتلال اوتغووح حن  وورا اتلتووتا      وول لووه  ووح  اووام ال ثاووا ن 
تت ووة وت  اىووه  وون اتىتلووان شووا ة اتا وواا الت وو الح  لإيتع ال ان   ح  ال عوولا   ا لووح ترااووا حن 

 4وها ل ن  اي إلتتا  والت  ال للا لاترها.

 ل وون  ووح ال اصووع  وورا اتلتووتا    ا لووح ألىووه إلتووتا   علووق للووا شوواط إ تيوواب الشووا ة ال   لووة  
  ا  وون خادة  حن لرل اتا اا الت  الح    لروول  لووت  ل وواىوان    ،ل ل اة األ  ال   ض ن الت  ال

 5ته ل ن حن ات ل  األ  ال   ض ن العرل.تتا لل   ا الراا  و ل

 

 

 

 
 

 .300 اىح    ل ل الاا، الىظا  الراى ىح للتأ اا الت  الح، ص - 1
إللاء ال   ا الت  الح  ن ض ان العا ب الخلاة للا إلتواا حن ال يتأ ا    الرك اختاا وىليه ال علا  لعل ح   حيواب التح تواا  - 2

 هاتا   صل اختاا  تا ال  ال )الوائع(. الت 
 ا  االح    اوطل  ل إتلاق اتض ن اتللاء ح  التخلاف  ن ض ان العا ب إرا حخلا ا ال    490 ن ال الإ  2 اب  اء  ح ىص اللراإ  - 3

 غشا . 
 .230 اىح ل الاا، الراى ن الت ااك، العر ل الت اااة، ال ا ع الياوق، ص - 4
 . 299عر ل الل لاة، لرل اللاتى ، ال ا ع الياوق، صإلاال ىاداف، ال - 5
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 اإللتزام بنقل الملكية:-3

اعتوووا ت  ووان ال يووتلال  وون ت لوو  ال ووال ال وو  ا  ووح ىهااووة  وولإ اتا وواا ا ىووا    ااووا  ووح لروول  
ل اووة ال ووال  اتاتووب للووا رلوو  حن ت وو ن شووا ة اتا وواا الت وو الح  لتت ووة وىروول   1اتا وواا الت وو الح،
ح ىهااووة  وولإ اتا وواا الت وو الح،    ا وو ت تعلاووق إىترووال ال ل اووة إلووا ال يووتلال للووا إلووا ال يووتلال  وو 

 2صو ل ال   ا الت  الح رل  لىل إىتهاء  لإ اتا اا.

 ا  ن  را اتلتتا  وىاء للا  لل  ىلال والواع،  اليا  را ال لل ال ىلووال وووالواع إلتووتا  الشووا ة  
ال شووا ن ال يووتلال، إرا حللوون  وورا األخاووا اغوتووه  ووح ت لوو  إووواا  العروول وىروول  ل اووة األدوول إلووا  ىوول 

 3األدل.

 ووورل  اظهووا  وولم الوول ا التووأ اىح ل ل اووة شووا ة التووأ اا الت وو الح لل ووال ال وو  ا، طال ووا حن  
ضووو ن الشوووا ة تلووون العرووول،  وووورل   لل ل اوووة ل اا   صتوووا لتىلاووول ال شوووا ن ال يوووتلال تلتتا اتوووه الىاشوووئة

يتلال،  تلتت  الشا ة وىرل  ل اة األدل ال   ا إلووا ال شووا ن ال يووتلال  خاطا إلياا ال شا ن ال 
 ح ىهااة  لإ اتا اا شااطة حن اعلن ال شا ن ال يتلال اغوته  ووح رلوو   وون  هووة  حن ا وو ن  وو ف 

 ل  اع إلتتا اته  ن  هة حخام.

 ثانيا: إلتزامات المستأجر

ح وووووا و ثاووووا  وووون إلتتا ووووا   وووو الح تتا ووووا  ال يووووتأ ا  ووووح لروووول التووووأ اا الت ووووح ال رارووووة إن إل 
ال   ا،   را  رااىة و لتتا ووا  ال يووتأ ا  ووح العروو ل ال شوواوهة األخووام،  صوول ىظوو  ال شووان ال تائوواك 

ال تعلق واتلت ال اتا ااك،  ح    ووره اتلتتا ووا   09-96 ره اتلتتا ا   ن خالل ىد ص ح ا 
تتا  و  ااووة  ل اووة التووأ اا الت وو الح  وون خووالل األ اإ  ح   الال ا ال  للإ   رل  اتلاتلتتا  ول ع 

 
ا ااك لفد ل ال ىر لة ال تعلق واتلت ال اتا ااك   ن خالل الري  الثاىح الوى ل ال لت ة  ح لرل اتلت ال ات 09-96 اب  اء  ح ح ا  - 1

د ل ال ىر لة ال  ا ق لإللت ال اتا ااك ال الح ت    ن  را الري   اء  االح   ا ب حن اشاا لرل اتلت ال اتا ااك لف 11  ح ىص ال الإ 
را إلا الرا ة ال توراة  ن يعا طائلة  رل  ره الدلة إلا  لإ اتا اا   ول  اتا اا   ق الخااا والشااء ال  ى ح لل يتأ ا لىل إىتهاء العرل   

 إصتىاء األدل ال   ا .
 .243ة، ال ا ع الياوق، ص اىح ل الاا، الراى ن الت ااك، العر ل الت ااا - 2
 . 167تاال حو   د إ، ال ا ع الياوق، ص - 3
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  رل  دااىة األدل ال   ا  تأ اىه  اله لىل إىتهاء العرل  لوول   ،اتيتع ال ال ىايب  الشخدح
   ااية خااا الشااء.

 إلتزام المستأجر بالوفاء باألجرة:-1

  ووا لووا حن العروول ا ووب حن ا وولل  ولوو  اتا وواا ل 09-96 وون ح ووا  11 اووب ح وول  ال ووالإ  
للووا  ووق ال وو  ا  ووح صوووي  ولوو   عووان  وون  3 وون ىلوول األ ووا  وون خووالل اللروواإ  10ت  وول ال ووالإ 

ع اتا وواا  ووح  وولإ تووللا  اللتوواإ غاووا الراولووة لإللغوواء ،  ال  وواء ووواأل اإ  وون ح وو  اتلتتا ووا  التووح تروو 
 ة  وون  ت ثوول األ وواإ إ ووال  احل  ووال الشووا ،  اإ ال وو  ووواأل  ال للووا لوواتق ال يووتأ ا لروواء إىتلالووه

 1 هة  اللائلإ ال رااإ لت ظاف احل ال ال  ن  هة حخام.

 را  ا ب للا ال يتأ ا حن ال ع لل   ا  راول  ق اتىتلان واألدل ال   ا   ح الت اااخ  
العا ووة   وورا إضووا ة إلووا اتلتتا ووا  الخادووة وال يووتأ ا  التووح تووىص للاهووا الر الوول  2ال تلق للاهووا،

 ا ن  ىا  إتلاق  خا. إرا ل  3 ح الراى ن ال لىح،

لرل   األ اإ تل ع والطاارة ال تلق للاها ي اء ح ان رل  ىرلا ح  و ايطة شا  ح    الة وى اة تيلل 
 غالووووا  وووا ى ووول حن الىدووو ص  4ىووو  ح  غاوووا رلووو ،و اووولالها  وووح  يووواب ال ووو  ا الت ووو الح لووولم الو

 5العرل.اط ا لل ا التشااعاة لعرل اتا اا الت  الح ت  ل للا ل ع األ اإ  ح ش ل حصي

 صل  ،ب األ  الن اوع يى اة ح  ىدف يى اة للا  ي  ره األصياط صل تل ع شهااا  صل ت    
 ها  تووواإ ت ىاوووة ط الوووة  اليووولن ت ووو ن يوووى اة حاضوووا لووووعي حىووو ان ال ىرووو    التوووح ارتضوووح إيوووتهال

 6 الطائاا .

 

 
 . 168تاال حو   د إ، ال ا ع الياوق، ص - 1
 واتلت ال اتا ااك.ال تعلق  09-96 ن ح ا  32ال الإ  - 2
وان ال   ا  ال يتأ ا،  ال ال ظ  ىا   ن ىلل األ ا ت الىا إلا ص الل اتا اا  ح الراى ن ال لىح وشاط لل     ل إتلاصا  حخام 39 ال الإ  - 3

 حن لرل اتا اا الت  الح لائ ا التأ ال  ال ليلطان اتاالإ  ح إختااا  ا اىايب الطا ان  ن شا ط.
 . 229الل  يل  الرالب، ال ا ع الياوق، صويا    - 4
 ال تعلق واتلت ال اتا ااك. 09-96 ن ح ا  19، 9، 8ال  ال  - 5
 .246لراى ن الت ااك، العر ل الت اااة، ال ا ع الياوق، ص اىح ل الاا، ا - 6
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 إلتزامات المستأجر المتعلقة بحماية ملكية المؤجر:-2

ا ووب للووا  وورا األخاووا اتلتووتا   ،ة   تل ووا  ال وو  ا التووح  ووح اوول ال يووتأ ا وون ح وول   ااوو  
 اتلتوووتا  وت  ووول ال يووو  لاة الىات وووة لووون  ،وووووعي اتلتتا وووا    وووح ال  ا ظوووة للوووا ال وووال ال ووو  ا

 اتلتووتا  وعوول  الراووا  ووووعي التدووا ا  الراى ىاووة،   وورل  لوول  التىوواتل لوون لروول  ،األ وو ال ال وو  اإ
 اتا اا للغاا.

 المحافظة عل  األموال المؤجرة:-أ

 ل ت راق غاي ال  ا ظة للا ال ال ال   ا اىوغح للا ال يتأ ا  ا الح   ن ح  

اتلتووتا  و يوون إيووتخلا  األ وو ال ال يووتأ اإ و عىووا اتيووتخلا  العووالك  وشوو ل شخدووح،  اعوول  •
ا   ووال ا وو ت  وون صواوول اتيووتع ال العووالك لل ىروو ل  ووثال ت لاوول لوولل يووالا  تشووغال انلووة ح  ال عوول

 األ      اتلتتا  و يتع ال األدل ال   ا  يووب  1ان الشا ة ال   لة،ىرلها  ن   اىها ل ن إيتئر
لروول اتلت ووال اتا ووااك لوون  يوو    ا  صع اتتلوواق للاووه  وطاارووة  طاورووة لغاضووه  رلوو   ووح  الووة 

 2ال  ض ن.

ألىهوووا الضووو اىة  ، ا والتوووالح  ال  ا ظوووة للوووا الشوووحء ال ووو  ا  وووح ح ووو   وووا ادوووو  إلاوووه ال ووو  
ل ووا العلووه ال  الإ له تيتالال ح  اله، لرل    ن  ا ب ال يتأ ا ال  ا ظة للووا األدوول ال وو  ا  ث

 لووال الا وول العووالك  رووط،  ىظوواا للطوواوع الشخدووح لعروول اتا وواا الت وو الح  3اب األيوواإ ال ووااص
 ال ال وو  اإ ح   وو ا ىووع ال يووتأ ا  وون التدوواف  ووح األ ،  لاظا للا  ين إيتخلا  األدل ال   ا

 4التخلح لىها.

دالح األ  ال ال   اإ  • اتلتتا  الثاىح ال  ا ظة للا األدل ال   ا الراا  وأل ال الدااىة  ا 
   را للتعلا ا  ال  للإ  ن صول ال   ا  ، تت  دااىة ال أ  ا   را لفد ل اللىاة ال تعااف للاها

 
 .249 اىح ل الاا، الراى ن الت ااك، العر ل الت اااة، ال ا ع الياوق، ص - 1
 ال تعلق واتلت ال اتا ااك. 09-96ح ا  39 ن ال الإ  4اللراإ  - 2
 . 09-96 ن ح ا  35ال الإ  - 3
 ليالف الر ا.ا 09-96ح ا  39 ن ال الإ  12اللراإ  - 4
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ت  وول ال يووتأ ا ىلراتهووا  وون ت  وول إلتووتا  الدووااىة  لت راووق  ووره ا 1ح  ال رووا ل،ح  ال ىتة ح  ال وو ال 
 التووح ت وول ح  ت ىووع اتيووتع ال ال تلووق  ،تأ ان األدل ال   ا  ن خطووا اتتووالف ال لووح ح  ال تئووح

 2للاه.

اليوو اح لل وو  ا ووو  ااء  وول التا ا ووا  التووح تتطلووب تلخلووه  ، اوولخل  وون ووواب الدووااىة حاضووا
 وووره التا ا وووا   لاوووا ح   تئاوووا  ووون اتىتلوووان   توووا ا لوووظ األدووول ال ووو  ا  لووو   ىعووو  ،ال يوووتع ل

 3واألدل ال   ا.

واتضووا ة إلووا لوول  إ وولاب حك تغااووا واألدوول ال وو  ا ح  إضووا ة ت هاووتا  ل ن إرن ال وو  ا 
 ا ووب  4هوولل يووال ة العروواا ال وو  ا  تووىرص  وون صا تووه الت اااووة،خادووة إرا  اىوو   ووره التغاوواا  ت

 5م العاف للا الي اح وها.للا ال يتأ ا الترال والتا ا ا  التح  ا 

 تووا  ووح  الووة  7ضوول  خوواطا  ووال  ال ىروو ل  توعاتووه 6ال يووتأ ا لووبء التووأ ان  ووا ات  وول  •
اتىيووان  اليووا صووو ل ال يووتلال ل وول ا حش ال التوعا  التح ا  ن حن ات  لها الرا اإ،   ح حصيالر إ 

 دووو ل للوووا إئت وووان شوووااءه ح  ال  وووره التوعوووا    ىوووه  وووح ح ووول ال ا وووة إلوووا ال ىرووو ل    ايوووتطاع
 8 دا ح،  ال ا  ن ح ا ه ي م الل  ء إلا إ لم شا ا  اتا اا الت  الح.

 المسؤولية الناتجة عن األموال المؤجرة:اإللتزام بتحمل -ب

ااا وووالغاا،  ووأن تىل ووا  لووة   وول الىا اة الع لاة حن ال ق األدوول ال وو  ا حضووا صل ا لب  ن 
ح ل األشخاص ح  ال ق ضااا ضااا للغاا ح  ا لك و ااإ ح  اىهاا وىاء ح   تء  ىه  ايوب العرل 

 طورووا للر الوول ال وو  ا، و الووه،  اطوواح التيووا ل  وو ل  وون ات  وول ال يوو  لاة  وول  وو  ال يووتأ ا ح  

 
 . 175   ل لاال الش او ة، ال ا ع الياوق، ص - 1
 اليالف الر ا. 09-96 ن ح ا  34ال الإ  - 2
 اليالف الر ا. 09-96 ن ح ا  03 راإ  39ال الإ  - 3
 اليالف الر ا. 09-96 ن ح ا  05 راإ  39ال الإ  - 4
 اليالف الر ا. 09-96 ن ح ا  06 راإ  39ال الإ  - 5
  ن ىلل األ ا. 34 ال الإ - 6
 .8 راإ  38ال الإ  - 7
 .251 اىح ل الاا، الراى ن الت ااك، العر ل الت اااة، ال ا ع الياوق، ص - 8
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ال ىر لووة ال يووتأ اإ   الا وو   ووره األشووااء  ووح  ااتتووه ل يتأ ا  وو   وواال لفشووااء العا ة ى ل حن ا
 ها.اب ح لا حن ا  ن    ال ي  ل لى  ن و
ىال ووظ حن األشووااء التووح تشوو لها ال اايووة  ووح ال وو ال  1ق   د 138  وون خووالل ىووص ال ووالإ  

ال تل اإ، األيل ة، الي   ، األيال  ال هاوائاة  ال  ال ال ا اائاة  األل ا  الطواة  الت اد  الي ائل 
اايووة  ىووا حن ،  ال ردوو ل وال  تاوواا ال هاووواء  الغووات  حاضووا الضوو ة التووح ت وولثها الطووائاا   غاا ووا

لعلاة للا الشووحء  التدوواف  اووه  ووح اتيووتع ال  الت  اووه  الاصاوووة ل يوواب الياطاإ الا  ن لل اال 
 ره  صل إيتثىا ال شان ال تائاك لن  ي  لاة ال اال لن األشااء ال ي  لاة الىا  ة لوون  2ىليه،

 3.ق   د ال ي  لاة ل ال  الوىاء  لال ل اايه 140الوىاء،  اب   ل  ال الإ 
ى وول حن  09-96ل اتلت ووال اتا ووااك الوو االإ  ووح ح ووا ل ن  ن خالل الىد ص الخادة وعر 

ال شووان ال تائوواك صوول صووا  و للوواء ال وو  ا  وون حك ىوو ن  وون ال يوو  لاة يوو اء  ووان   وول اتا وواا  اال 
اليوواللة  140 لإ  ووح ال ووالإ للووا  ىروو ل ح  للووا لروواا،   وورا  اووه خووا د لوون الرالوولإ العا ووة ال   وو 

 ا.الر 
اللروواإ الثالثووة  الااوعووة اعلووا ال وو  ا  وون  وول  يوو  لاة  17 اب حىووه   وون خووالل ىووص ال ووالإ  

 لىاة ت اه ال يتأ ا ح  ت اه الغاا،   رل  إللاءه  ن  ل  ي  لاة  اىوو   ووح األدوول للووا لوواتق 
ووول  ح ثووا  وون  وورا  روول  عوول إاالإ الطووا ان  ووح دووا وة الرووااا  ووح  ،ال وو  ا   ووق الر الوول العا ووة

  تووا توعووا   ،وى ل  ح العرل ت عل ال يووتأ ا ات لوول واألدوول ال وو  ا   وول ىلراتووه   خوواطاه اااإخت
 الهال  ات  لها ال يتأ ا.

 اووب ت  وول ال يووتأ ا  يوو  لاة توعووة  17 اتضووأ رلوو   وون خووالل اللروواإ األخاوواإ  وون ال ووالإ 
توواب لوولاها  ت اتال   اإ لوولم شووا ا  التووأ ان  الهال ، رل  لن طااق إشتااطها حن اض ن األ  ال

 
ق   د  اب  اء  ح  راتها األ لا   ل  ن ت لا  ااية شحء   اى  له صلاإ اتيتع ال  التيااا  الاصاوة  138رل  ال الإ  اب ىد   ح  - 1

 اا الرك ا لثه رل  الشحء .اعتوا  ي    لن الض
لاة الترداااة  اللعل ال يت ق    ل دواك اليعلك، ال اضأ  ح شاح الراى ن ال لىح، الىظااة العا ة لإللتتا ا ،  دالا اتلتتا ، ال ي    - 2

 . 217، ص216، ص2011للتع اي، لااية  رااىة  ح الر اىان العاواة، لاا الهلم، ال تائا، 
ا ر ب إلاه  ل التشااعا  العاواة   ح  ها التشااع ال داك  الرك   ل  اال الوىاء ال ي  لاة ول   ن  ال ه   را  ن   را للا خالف   - 3

ق    داك  اب  اء  اها    اال الوىاء  ل  ل  ا ن  ال ا له  ي  ل ل ا ا لثه إىهلا  الوىاء  ن ضاا  ل   ان إىهلا ا  177خالل ىص ال الإ 
  تئاا.....  

 . 242ح رل     ل دواك اليعلك، ال ي  لاة الترداااة، ال ا ع الياوق، صحىظا  
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 ارووو   وووول ع حصيووواط التوووأ ان ل دووول ة ال ووو  ا و اوووب إرا  ل ووو  األ ووو ال   ضووو ن اتا ووواا ا دووول 
  وورا  ،ال   ا للا األ اإ ال تلق للاها لن واصح  وولإ لروول اتا وواا  ضووال لوون الووث ن ال تلووق للاووه

 1ول عه لىل ىهااة اتا اا إرا اغب ال يتأ ا  ح الشااء.
ل ال وو  ا  وون الاوول ال يووتأ ا يوو اء ضوواان  لووح ح   تئووح ا وو ن دوو  رل   ح  الووة ضوواان األ

 2ال   ا   له    ال لروي التع اضا  الخادة وتأ ان األدل ال   ا.

 اإللتزام بعدم القيام ببعض التصرفات القانونية:-ج

ا ووت   ،اتىتا اووة   وول لروول التووأ اا الت وو الح طوو ال  وولإ اتا ووااإن إ تال  ال   ا لفدوو ل  
تأ ا لوول  ال يووال وهووا ح  حن اتدوواف  اهووا تدووا ا ىووا ال لل ل اووة، ح  ااتووب للاهووا  رووا للووا ال يوو 

لاىاا للغاا  رلوو  ألن  ااتتووه لتلوو  األدوو ل  ووح  اوواتإ لاضوواة ودوولته  يووتأ اا لهووا،  والتووالح حك 
 3تداف  ن  را الروال اعل واطال.

هوووا الر الووول العا وووة  وووح ت ووو الح  تعتووواف و  وووا حىوووه   ووون التدوووا ا  التوووح اا ضوووها لرووول التوووأ اا ال  •
ل وون و  ا رووة  الووواطنالتىاتل لن ال ق  ووح اتا وواا لوون طااووق ال  الووة، ح  لوون طااووق اتا وواا  وون 

 .ال   ا
الرك ا اص  ل ال وواص للووا األدوول ال وو  ا  ،ل ن األ ا اختلف والىيوة لل   ا الت  الح

  وول  اهووا األدوول ال وو  ا التووح ا 4ال  ووال  ن خالل     لة  ن ات ااءا   التلاواا  ىها  ااصوووة 
 ن  ان إلا انخووا  التأ وول  وون يووال تها،   تووا  ووان ايوو أ وهوورا التىوواتل   ا وو ن إ    ووق   ا رووة 

 داا ة  ن ال   ا.

 الفرع الثالث: ضمانات عقد التأجير التمويلي

حك حىهووا تروو   للووا  ،إن لروول التووأ اا الت وو الح  وون العروو ل الرائ ووة للووا اتلتووواا الشخدووح 
ة ال   ا الت  الح وال يتأ ا غاا حن  رلاا  ره الثرة اختلف  ن  يتأ ا إلووا  خووا توعووا حيال ثر

 
 . 290صإلاال ىاداف، العر ل الل لاة، لرل اللاتى ، ال ا ع الياوق،  - 1
 ال تعلق واتلت ال اتا ااك. 09-96 ن ح ا  26ال الإ  - 2
 .347ى  م إواا ا  الولالح، ال ا ع الياوق، ص - 3
 اليالف الر ا. 09-96 ن ح ا  33ال الإ  - 4
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،    ووا  وو   علوو    وو ن لظا  هووا  طواعتهووا  ىظوواا لتغاووا  عاوواا الثرووة   ىووه  ووول  وون   وو ل ضوو اىا 
ى ا تتعلم   اإ ال  ض ان  را الىطاق.الض اىا    اى دا ىطاصها  ح   ال التأ اىا   رط  ا 

   ووو ن  ىوووا  ضووو اىا  ا للهوووا الرووواى ن  واشووواإ للتوووأ اا الت ووو الح،   وووح الضووو اىا   للوووا رلووو  
الراى ىاة )ح  (   ىا  ض اىا  إتلاصاة  واشاإ )ثاىاا(   ح التح اشتاطها  ال   ا الت  الح واتتلاق 

ضوو اىا  ع ال يتأ ا   ىا  ض اىا  حخام إتلاصاة ل ن غاا  واشاإ )ثالثا(  صل ت رووق  ووره األخاوواإ 
صووو م  ح ووووا لل ووو  ا  الشووواط ال تائوووح  وووثال، لووورل  يوووىتعاف للوووا  ووول  ىهوووا  للوووا  ووولم  ووول ا ا ح

  ض ان   لم  لااتها أللاء  را الل ا.

 أوال: الضمانات القانونية

 . ووو  ا الت ووو الح   ووولم  ووول ا ا  ضووو ان توووتلخص  وووح ح ووواان إثىوووان  وووق  ل اوووة األدووو ل لل 
يووتالال ال ووال ال ووأ  ا   وولم  وول م  وورا  ووح  يووخ  األ ا الثوواىح  وو   ووق ال وو  ا الت وو الح  العروول  ا 

 الليخ  ض ان ح   ا ارل ه لل   ا  ن ض اىا .

 مدى جدوى حق ملكية األصول كضمان لعقد اإليجار التمويلي:-1

 هوو    اىشووأ و   ووب  ،اعتوا  ق ال ل اة لىدووا  وو  اك  وون لىادووا لروول التووأ اا الت وو الح 
      ا العرل، لرل   رل ح  ع اللره للا حن  ووق ال ل اووة ا  ن تاوعا لهرا اتتلاق ول  إاالكل ل 

 وو  الضوو ان ال وو  اك الوورك تت تووع وووه شووا ة التووأ اا الت وو الح تيووتالاء  ر صهووا ال الاووة، ضوول  وول 
 لح  ووره ال الووة   توولخل األدوو ل ال ووأ اإ  ووح  ،ال يتأ ا تدلاةال خاطا  ات الل  اتلياا ح  

 1لية.التل

ن  وووان   ا رووق لوووه توووأ ان لاىوووح ووووال عىا اللىوووح  ل وون إ تلووواظ ال ووو  ا ال  ت ووو الح وال ل اوووة  ا 
إ  حىووه صوول حلم  ظالتووه  ضوو ان تيووتالاء  رووه  ترلاوول ال خوواطا التووح صوول اتعوواي لهووا  ووح  ،الوولصاق

 2 الة تخلف الطاف انخا لن ال  اء و لتتا اته.

 
 .274، ص273ويا   الل  يل  الرالب، ال ا ع الياوق، ص - 1
 . 75، ص2007ال ا ع الياوق، ىوال إواا ا  يعل، ال ل اة   يالة للض ان،  - 2
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إلتواا وووا لروووااا  و ل اوووة األل ا  ح  ال عوولا  لووول   اتاتووب للوووا إ تلووواظ ال وو  ا اتئت ووواىح  
 رل  إرا  ان العروواا ال ادوو ل والتخداص والىيوة لل يتأ ا اتئت اىح لتخلف شاط ال ل اة،  للا

لخل ته  ره ال  تل ا   ا  ىا ا ىا اي اا  ال تعتوا  ن  شت الته  والتالح   ا تل إلاها  ق اللائن 
 1ال اتهن.

ت  الاة اا ح إلا ت راووق لوولإ ح وولاف  توان حن اتا اا الت  الح   يالة  ن خالل  ا يوق ا 
اتئت وواىح لوون طااووق ات تلوواظ وال ل اووة  ن وان  ره األ لاف ت راق ض ان لل وو  ا  ، ح  ن  ا ل

  ا اخ ل رل   ن  ق إيتالال الشحء   ل العرل  ح  الة تخلووف ال يووتأ ا اتئت وواىح لوون ال  وواء 
 و لتتا اته.

اتا اا الت  الح تعتوا  وون ح وو  خدائدووه  ووح  رل    ن  ظالة الض ان التح ار   وها للا  
ن  ووان  ووق ال ل اووة حصوو م ال روو ق العاىاووة للووا  2 وول الولوولان التووح لا وو   وورا الىظووا ،   ووع رلوو   ا 

إ  حىه   ار    را  التووأ ان العاىووح و وول  ووا  ،اتطالق، ألىه ا ىأ  ق إ تاات لل   ا للا ال أ  ا
   را لعلإ حيوابة  ا اة  ح لرل التأ اا الت  الح   والتالح   اش ل ض اىل وه  ن خدائص  اتد

ن  ان اض ن يال ة ل لاة التأ اا الت  الح   وول،   ىووه   اضوو ن  • ت لاوولا إن  ق ال ل اة  ا 
ال  وواء وأصيوواط األ وواإ  ووح  ووال تخلووف ال يووتأ ا لوون ل عهووا، ألن ال وو  ا الت وو الح   ا  ىووه  ووح 

يتالال اإطاا ل ل ل ووأ  ا  ووا لا  ا ووتلظ و ل اووة ال ووأ  ا،   وون توو  ال ووأ اة التأ اا إ   يخ العرل  ا 
 إلا ال طالوة وأصياط األ اإ   ا ا عل  ىه و ثاوة لائن لالك

 ح  3للا يوال ال دا، العاىاة   للإ  ا حن  ق ال ل اة لال وتأ ان لاىح ألن التأ اىا   •
 4لاهالراى ن ال لىح  التح تعل إيتثىاء  ن الض ان العا   اتيتثىاء   ارال ل

 

 

 
 .234ىوال إواا ا  يعل، الض اىا  غاا ال ي اإ  ح الراى ن الخاص، ال ا ع الياوق، ص - 1
 . 133ال ا ع ىليه، ص  - 2
  ح الا ن الاي ح  الا ن ال ااتك   ق التخداص   ق ات تاات.   - 3
 . 275ويا   الل  يل  الرالب، ال ا ع الياوق، ص - 4
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 مدى جدوى الفسخ واإلسترداد كضمان لحق المؤجر التمويلي:-2

إرا ت صف ال يتأ ا لن ل ع اتا اا ا  وون لل وو  ا طلووب إلووالإ ال ل اووة التووح تعوو ي صا تهووا  
را  ان    1ال ول  ال يتث ا  ح الع لاة، صضووائح  وو ن  ح الر الل العا ة ات  الليخ لوون طااووق   وو  ا 
إضوووا ة إلوووا حن  ووورا  2أ لل ووو  ا و يوووتالال ال وووأ  ا و لتووووااه  ال وووا لوووه،لرووول التوووأ اا الت ووو الح ايووو 

الشوووحء ال وووأ  ا   اووولخل ضووو ن الضووو اىة العا وووة للووولائىان    اعتووووا  ووون    ووو لا  التدووولاة ح  
 ال يتأ ا ح  وشها إ اليه.التللية  ح  ال دل ا صااا وتدلاة 

ل اه ت رارها وغاي ال ضووح  ووح   ا حن الليخ صل اي أ لل   ا وت راق حاواح ل  ا ن  ح  ر 
تىلال العرل ود اته الطواعاة، شااطة حن ات  ن ال وو  ا الت وو الح  وون تيوو اق ال ووأ  ا ال يووتال  ووح 

 ظا ف  وشا ط  الئ ة.

الض ان اللعلح ال راا لل   ا  ح ال اصع األ ا  لال يتا  والتالح ت ثل الرا ة الي صاة لفدل  
 اغوو   وول رلوو   وو ن  يووخ  3تىالا للر الوول العا ووة  ووح ال يوو  لاة،إيوو واتضا ة إلا ال طالوة والتع اي 

يتالال األدل ال   ا   اش الن ض اىة  ا اة  رل  لفيواب التالاة   لرل التأ اا الت  الح  ا 

 اليلواة ال وام وعرل التأ اا الت  الح تىط ك للا إيت الة    إاتواط الوولائن  وون العروول للووا  •
روواى ن الت ووااإ اللاىيووح  وون ال 622L-13ثال  وون خووالل ىووص ال ووالإ   وو  ،إلتووواا حىووه يووااك ال لعوو ل

ى ل حن ال لان ا  ىه  اي إيت ااا العرل  تا  ل  ل  ار  وتيلال اتا اا ال ىرضووح صووول صووااا  ووتأ 
ات ووووااء ال  ووووالح )حك إ ووووااءا  التلليووووة(،   وووون  ىووووا  الوووولائن   ا  ىووووه ت راووووق اتلووووالإ اللعلاووووة 

الروواى ن الت ووااك  ن  624L-10-1اء   اله،  تضاف ال الإ رل ح  إىتهلل  تل ا  إ  ا    يخ الع
لالإ ال  تل ا  ح  الل ع الل اك  دااهاللاىيح حن اللائن )ال   ا( اورا   علرا  ، ح طلب الليخ  ا 

ألن  وورا األخاووا   ووله لووه  ووق طلووب إيووت ااا العروول  4،وشوو ل  واووا ووو االإ ال يوواا )  اوول التلليووة(
وعوول ال  وو  ووو لالن ات ووالل   وون توو    ا وو ت لل وولان ال يووتأ ا    للوولائن حن  )التووأ اا الت وو الح(

 
1 - Caroline HOUIN – BRESSAND , Fiducie – Sureté, Clause De Réserve De Propriété , Crédit – Bail : Quelle 

Protection Pour Le Banquier Propriétaire ? Revue De Droit Bancaire Et Financier – Revue Bimestrielle 

Lexinexis Jurisclasseur – Mars – Avril 2010,p 95. 
   را و   ب ح ا للا لال العااضة غاا صاول لإليتئىاف   را  ح  الة لل  ل ع ال يتأ ا.  - 2
 . 282ويا   الل  يل ، ال ا ع الياوق، ص - 3

4 - Caroline HOUIN – BRESSAND , Op,Cit, P 97.  
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يووت ااا العروول لووالإ ا وو ن  1اطلوووه،   وو   تعلووق والىظووا  العووا   ووال ا وو ت ا تلوواق للووا  ووا اخاللووه،  ا 
 ل دل ة   الة اللائىان.

اووول العرووول ا  الليوووخ   اتلوووق  وووع الغااوووة  ووون التوووأ اا الت ووو الح الووورك اا وووح إلوووا تىل  وووا حن ىظووو  •
 لت راق  دالأ إصتدالاة  ال   ا ا اص للا صوي األ اإ ل ن  يخ العرل.

 ح العالصا  الت اااة الل لاة صل   اتيىا لل   ا اتئت وواىح  ووح ال ثاووا  وون ال ووا      ا حىه •
إ ا تلتوااا   اصعاة ح  يااياة  ،لت هاتا    ل اتا اا الت  الحإيتالال األل ا  ح  ال علا  ح  ا

را  لب  ت  ن  ن إيتالال ا   ىووه صوول اتعوولا للاووه التدوواف  اهووا  خادووة  ا تلت ا   وااا  صاى ىاة  ا 
ووووال تال  ىخلضوووا   ووورا  االيوووا حن وعوووي األل ا ،  ثووول الى وووارد إرا  وووان يوووعا ا  وووح يووو ق الواوووع 

ا شوولال األ لا ح  الت هاتا  را  الترىاة العالاة  التح ات  ت ا ت ا ويالة،   ا  ن ت  الها إ  و ر
 2  رل  ال ال والىيوة لإلا اا اتئت اىح العرااك خادة إرا  ان العراا ال يتال ر  إااال  ىخلي.

  ن خالل  ووا تروول   وو ن ال وو  ا الت وو الح   ادووا  ىووه للووا ال لوواظ للووا  ر صووه  لوول  ات تلوواء 
يووتالال ال ووأ  ا، صوول ال ووأ إلووا الضوو  اتتلاصاووة  اىا  والض اىا  الراى ىاة   ق ال ل اة   يخ العرل  ا 

  التأ اىا  العاىاة  الشخداة لاض ن ال  اء وأصياط األ اإ.

 مانات اإلتفاقية المباشرة للمؤجرثانيا: الض

إضا ة إلا الضوو اىا  الراى ىاووة اليوواورة ايووتطاع ال وو  ا الت وو الح واتتلوواق  ووع ال يووتأ ا حن  
 تأخوول  ووره الضوو اىا   اتووه، تلتتاا دل للووا ضوو اىا  خادووة حخووام، اوو  ن وهووا تىلاوول ال يووتأ ا 

 ن الغ ص  ح  لل ل   ضوو  ن  وول  ىهووا، ىو ووب  ا ووا د ا  ىها لاىاة  شخداة  تأ ان  ل للإ
 اه ىا  ح  را الدلل      لم  ل ا ا  ض اىا  لل   ا الت  الح.

 مدى جدوى الضمانات العينية في عقد اإليجار التمويلي:-1

 ووح ال  ووال العرووااك التووح ا لوو  و   وهووا دووة صوول اطلووب ال وو  ا الت وو الح ضوو اىا  لاىاووة خا 
 الض اىا  العاىاة وعضووها اتطلووب ىروول  اوواتإ ال ووال   3لال  ق الترل    يب ول  تا  ق التتوع،

 
 . 391إلاال ىاداف، العر ل الل لاة، لرل اللاتى ، ال ا ع الياوق، ص - 1
 . 236، ص235  يعل، الض اىا  غاا ال ي اإ  ح الراى ن الخاص، ال ا ع الياوق، صىوال إواا ا - 2
 . 291ويا   الل  يل  الرالب، ال ا ع الياوق، ص - 3
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ال ا وو ن  وون اوول الوواا ن إلووا اوول ال وواتهن  ثوول ا وون الوضووائع ا وون األ ااق ال الاووة  الت اااووة  ا وون 
الوواا ن إلووا اوول ال وواتهن   ىهووا ا وون العرووااا   اوولالىروو ل،  الىوو ن انخووا   اتطلووب ىروول ال اوواتإ  وون 

  ال ىر    ال عى اة را  الرا ة ال وااإ  ال  ال  الت اااة،   رل  اليلن  ال ا وا .

للووا لاوو ب  روول تثاووا   والاغ   ا ا ات  ره الض اىا  العاىاة  ن  تااا إ  حىهووا تىطوو ك حاضووا 
 لعا ب ا  خا ف ال   ا  ال يتأ ا  ح  ن  ا ل  لعل ح    ره

حىووه لووال  وون اليووهل لائ ووا ال دوو ل للووا تلوو  التأ اىووا   اووب ادووعب للووا ال وولان غالوووا  •
 ترلا ها ي اء لعل  ت ا ا ا ح  تاتلان ت للتها،  رل   ا ل ال يتأ ا  ا  ارل ه ا ىا.

حضف إلا رل   ا تىطوو ك للاووه التأ اىووا  العاىاووة  وون وعووي ال خوواطا  العاوو ب،  روول تيووورها  •
 روو ق ات تاووات العا ووة  الا وو ن   روو ق ات تاووات الخادووة األيوووق  ووح الراوول  ارتضووح   ر ق حخام 

الا ن الاي ح العلال  ن ات ااءا  الراى ىاة  الرال  الت لال  ا  ااءا  واع العراا،   ا الرووح الووا ن 
يتغالل ال ال ال ا  ن.  1ال ااتك للا لاتق اللائن للإ إلتتا ا  تتعلق و لظ  ا 

ضا التح تشووتا   اهووا  وول الضوو اىا  العاىاووة،  وو  إ ت ووال  ال هووا   ووا اعوول  حا  ن ال خاطا  •
  ل ض ان اىتظاه ال   ا الت  الح.

لووال إ للووا رلوو  ى وول حن اتا وواا اتئت وواىح صوول ح وولب تغااوواا ل ارووا  ووح   ووال التأ اىووا ،  ى وول 
اتئت وووان   ثاووواإ،   وووا حنتأ اىوووا  شخدووواة  ال لالوووة صووول  لووو    ووول التأ اىوووا  العاىاوووة  وووح  وووا   

ال  ى ح للشا ا  التاوعة  التح ت ل   عظ  حد لها شا ا  اتا اا الت  الح صل ت  ض اىه و يووائل 
 لاوولإ غاووا الووا ن ال اوواتك ح  الووا ن الايوو ح ووول   ختللووة إلووا  وول  واووا لوون ال لالووة  ووح دوو اتها 

 2الترلالاة.

 

 

 

 
 . 90تلاظ وال ل اة، ال ا ع الياوق، ص   ل  يان  ىد ا، شاط ات  - 1
 .76ىوال إواا ا  يعل، ال ل اة   يالة للض ان، ال ا ع الياوق، ص - 2
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 ويلي:مدى جدوى الضمانات الشخصية في عقد اإليجار التم-2

حىه و   ان ال   ا الت  الح طلب ترلا   لال  ن ال يتأ ا ا لله  ح تىلال إلتتا ه ول ع  اب  
،   ىا تر م  اص  د ل ولل اتا اا  الث ن ال  لل  ح العرل  ح  ال إخالل ال يتأ ا و لتتا اته

 ال   ا للا  ر صه خادة لىل إ الل ح  إلياا ال يتأ ا.

ن  دا اة،  ال لالة العالاة توو  ن  ووق ال وو  ا الت وو الح ال لالة لالاة  صل ت    صل ت  ن  ره  
ة  وون خووالل إلتووتا  شووخص  خووا  ووع ال وولان ال يووتأ ا،   ووا حن ال وو  ا ايووتا ع  رووه  تووا  ووح  الوو 

 1إلتتا اته ا  ح تا ة الشخص ال ت  ح.   اإ ال لان ح  ال لال  اب تىلر

اتعوواي  صوول الرك ،ال لال  لم ايا   الئ ةن للا ل ن ات صف  ل م ال لالة   يالة للض ا 
 ووال   ا الت وو الح اورووا  عاضووا ل خوواطا الضوو ان العووا  ويوووب لوول   2 وو  انخووا لخطووا اتليوواا،

 لااة ح  ال ال لان  ال لال  عا لليلال،  لتلالك  خاطا ال لالة الشخداة العالاة صل اطلب ال   ا 
 ووح حن اتروول  وىوو  الووة  دووا اة،   ضوو  ن  ووره ال لالت وو الح  وون ال يووتأ ا ال دوو ل للووا  لالووة 

)ال يتأ ا(،  اعهل وال  اء ولان الع اوول صووول الغاووا إرا لوو  اووف وووه الع اوول ىليووه  ووورل    ل لاهل لالة 
 )حك ح ا  ال   ا الت  الح(. 3،ال يتأ ا للم الغاا  اتئت ان لع لاه  الوى  ا ىأ الثرة

أ ا صوول   ا وول وى ووا اروول  لووه إ  حن ال يووت ،لل   ا الت وو الح اغ   ا ت رره ال لالة  ن  ل م  
ت وو ن للووا شوو ل ضوو اىا  لاىاووة  لالة  دا اة إ  لراء ضوو اىا   عاىووة،   ووره الضوو اىا  إ ووا حن 

ح   لالووة شخدوواة اروول ها الع اوول ال يووتأ ا للوىوو  ال لاوول  ضوو اىة   وورا اووا ن ال يووتأ ا  ا  لووه 
 4إلتتا ا  إضا اة.

 

 

 
 

 . 297ويا   الل  يل  الرالب، ال ا ع الياوق، ص - 1
 .90   ل  يان  ىد ا، شاط ات تلاظ وال ل اة، ال ا ع الياوق، ص - 2
 .79، ص2005ال ا عح، اتي ىلااة،   دطلا   ال طه، ل لاا  الوى  ، لاا الل ا - 3
 . 301ويا   الل  يل  الرالب، ال ا ع الياوق، ص - 4
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 لتأجير التمويلي:أمين كوسيلة للضمان في عقد امدى جدوى الت-3

 ن خالل للإ   1العب التأ ان ل اا  ا ا  ح تىشاط اتئت ان للا ال يت م اللالك  ال  الح، 
 د ا ح  ها 

 التأمين عل  الحياة:-أ

 وو را  ووان  2ال يتلال  ح لروو ل التووأ اا الت وو الح إ ووا ا وو ن شخدووا طواعاووا ح  شووخص  عى اووا، 
لت وو الح حن تلت ووه ووو واا  لروول التووأ ان للووا  ااتووه ال يووتلال شخدووا طواعاووا ا  وون لشووا ة اتا وواا ا

الوورك تل عووه الشووا ة،  ت وو ن الشووا ة ال يووتلالإ ال ىروو ل و اب   ترل صا ة الو لادة لن ث وون شووااء 
 الح  تيووتال الشووا ة  را األخاا إىرضا لرل اتا وواا الت وو والو لادة إلا  اىب ال يتلال   را ت  ح 

التعوو اي ال روواا لهووا و   ووب لروول التووأ ان،  والتووالح ت  ووع  إلووا صوضووهاواتضووا ة  ،ال ووال ال وو  ا
الشوووا ة ووووان األ ووواإ التوووح صوضوووتها صوووول   ووواإ ال يوووتلال  صووووي  ولووو  التعووو اي  ووون شوووا ة التوووأ ان 

يتالال انلة ح  ال علإ  3 ا 

 التأمين عل  الشيء المأجور:-ب

 أ  ا  ألاإ لض ان الد اإ واتتلاق وان ال   ا  ال يتأ ا للا التأ ان للا ال ت  ن  ره  
ال ووو  ا أ ن التوووأ ان للوووا شوووخص ال يوووتأ ا   ىوووا اووو  وووول   ووون 4إيوووتالاء صا وووة األدووو ل ال ووو  اإ،

 وو را ت رروو     5خطا  ال  ال أ  ا ح  ياصته  غاا رلوو   وون األخطوواا التووح تهوولله،للا الت  الح 
 ا.صا ة ال أ   ا  ن لل   ا ال ق  ح  ول  التأ ان  الرك اعالل  إ لم  ره األخطاا

 

 
 .283ر ل الل لاة، ال ا ع الياوق، ص   ل  يان  ىد ا، الع - 1
 .61، ص 2002صلاك لول اللتاح الشها م،   ي لة التأ اا الت  الح،  ىشأإ ال عااف، ا ي ىلااة،  - 2
 .248الت ااك، العر ل الت اااة، ال ا ع الياوق، ص  اىح ل الاا، الراى ن - 3
 ااك للا  ا الح   ا  ن حن اضع لرل اتلت ال اتا ااك حاضا للا لاتق ال تعلق واتلت ال اتا 09-96 ن ح ا  34 اب ىد  ال الإ  - 4

 ت ل ح  ت ىع اتيتع ال ال تلق للاه  .ال يتأ ا إلتتا  تأ ان األدل ال   ا للا  ياوه، ضل  خاطا اتتالف ال لح ح  ال تئح  التح 
ال يتأ ا إلتتا  والتأ ان للا ال ااق  اب  اء  اها   اتلتتا  وض ان تضع للا لاتق  8 ح  راتها  09-96 ن ح ا  39  ا حن ال الإ  - 5

ا التح تل ق األدل ال   ا  التأ ان ال   ا ضل  خاطا ال ااق  الت لل والخيائا التح تل ق األدل ال   ا ضل  خاطا ال ااق  الت لل والخيائ
 ضل  ثل  ره ال خاطا .
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 جدوى التأمين للمؤجر والمستأجر:-ج

والاغ   ن ال  اين ال ثاوواإ  ال تااووا التووح اروول ها التووأ ان لل وو  ا الت وو الح إ  حن  وورا األخاووا  
حن التووأ ان اشوو ل صل   ا  ن  ح  أ ن  ا ل  صل   ات  ن  وون ت دووال  وورا ال ولوو ،   ووا   ىىيووا 

 والىيوووة لل وو  ا حاضووا  1 ا ووة  واوواإ إلووا الت  اوول،لوئا  الاا للا ال يتأ ا الرك ا وو ن غالوووا  ووح 
  ىووه  ووح  ووال تعوواي ال ووأ  ا لل خوواطا ال وو  ن للاهووا   تروو   شووا ا  التووأ ان ووول ع  ولوو  التووأ ان 

التأ ان  ارع لبء اتثوا  للا ال   ا   ا اضطاه تصا ة لل م لل طالوة و ول   لل يتلال  واشاإ،  
طعوون وووالطاق ال ختللووة وهوولف تل ووأ شووا ة التووأ ان إلووا ال   تووا لىوول ال  وو  لدووالأ  وورا األخاووا صوول

طالة ح ل اللل م .  2ال  اطلة  ا 

 ثالثا: ضمانات المؤجر التمويلي اإلتفاقية غير المباشرة

الت وو الح  ن ح   الض اىا  اتتلاصاة غاا ال واشاإ ى ل الشوواط ال تائووح الوورك دووىعه ال وو  ا  
صيوواط  ووح  الووة تخلووف ال يووتأ ا لوون ال  وواء ووواأل اإ ح   ووح العروول لضوو ان ال  وواء ووواأل اإ  األ ىوول و

التأخا لن ال  اء،  ل ل  را الشاط ا لك لال إ للووا إيووتالال الشووحء إلووا إيووت راق  وو اك لف وواإ 
 3ال يت رة لن ال لإ ال توراة  ح العرل، واتضا ة إلا ل ع  ول   عان للا يوال ال تاء.

 مضمون الشرط الجزائي:-1

ارلا وه الطا ان  رل ا التع اي ال يت ق لن الضاا الوورك   تا ح ول     الشاط ال تائح  
ال ووق ح وول  ا ىتا ووة خطووأ الطوواف انخووا  هوو  تروولاا إتلوواصح للتعوو اي اووت  اتتلوواق للاووه صووول  صوو ن 
الضاا واللعل،  اووب اتلووق ال تعاصوولان  روول ا للووا تروولاا التعوو اي الوورك ايووت ره الوولائن )ال وو  ا( 

 4 ا( تلتتا ه ح  التأخاا  اه.لان )ال يتأ ح  الة لل  تىلال ال 
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 جدوى الشرط الجزائي كوسيلة للضمان في عقد اإليجار التمويلي:-2

اهلف ال تعاصلان  ن إلااد الشوواط ال تائووح إلووا  عوول ال وولان لائوو  ال ثوواواإ للووا تىلاوول إلتتا ووه  ➢
  تلالك اتخالل وه.

 وها. ال ا  الترال ال إلتتا ا  ال تعاصلان     ب تىل  ا اهلف إلا تأ ➢
 ايالل ال    ة  ح ترلاا التع اي   ا حىه  ن شأن الشاط ال تائح حن ا  ل  لاة ال تعاصل  ➢

 وووال تووولخلها إرا طلوووب ح ووول ال تعاصووولان رلووو  خد دوووا إرا  وووان التعووو اي لوووال للوووا  ائوووة شووواط 
 1 تائح.
 ن    وووا اوووول  حن الشووواط ال تائوووح  ووو  حدووولأ  ح يووون الضووو اىا  للوووا اتطوووالق،  اوووب اوووت  ➢

لت  الح و ايطته إضا ة إلا إيووتالال ال ووأ  ا إلتووتا  ال يووتأ ا ويوولال   اووع حصيوواط األ وواإ ال   ا ا
 ح  الة  يخ العرل لعل  يلال األ اإ  ح ال  الال  والشووا ط ال تلووق  2الواصاة  تا ىهااة  لإ العرل،

 3للاها  ح العرل

را لوووو  ا وووون  ىووووا  ىووووص  ووووح العروووول للووووا الشوووواط ال تائووووح  الراضووووح الوووورك اروووولا صا ووووة  وووو    ا 
اتا ووااك الدووالا  ال ووأ ال وو  ا إلووا الرضوواء  ووح  الووة الليووخ التعيوولح لعروول اتلت ووال  4،التعوو اي

ل الراضوووح  وووح ل وووع اتا وووااا  ال توراوووة   ووورا التعووو اي ال غطوووح للخيوووائا  ووون ال يوووتأ ا،  الدووو 
 5ال  ت لة   ا  اته  ن  يب.

ل ا الراضح  ح ترلاا صا ووة التعوو اي ائاك  ت  صل ر ا  الر الل العا ة  ح الراى ن ال لىح ال
إرا ل  ا ن  رلاا  ح العرل  شووا ط  وورا التعوو اي  اووب  ووول  وون إل وواق الضوواا وووال   ا  وون  ووااء 

 6التأخا  ح ال  اء واأل اإ ح  لل  ال  اء وها.

 
 . 222   ل لاال الش او ة، ال ا ع الياوق، ص - 1
 . 323ويا   الل  يل  الرالب، ال ا ع الياوق، ص - 2
 ال تعلق واتلت ال اتا ااك. 09-96 ن ح ا  13 صل ىد   ح رل  ال الإ  - 3
ا  ا الح   ......ا  ن ت لال  ولغه ض ن العرل  ح إطاا وىل خاص ح   ح  الة الياللة الر  09-96 ن ح ا  13 اب  اء  ح ىص ال الإ  - 4

 ال هة الرضائاة ال ختدة   را لف  ا  الراى ىاة ال طورة للا الليخ التعيلح . إىعلا  رل  لن طااق
 ال تعلق واتلت ال اتا ااك. 09-96 ن ح ا  21ال الإ  - 5
 ق   د. 182حىظا ىص ال الإ  - 6
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 اعتوا وعي اللره حن تلخل ال    ة  ح ت لال الشاط ال تائح ح  تعلالة ا لك إلا تضاءل  ❖
الشووواط،  اووو لك إلوووا لووول  إ ثووواا  ال يوووتأ ا ووووه لثرتوووه و   اىاوووة ال طالووووة وتخلاضوووه إرا احم   عالاوووة

 1الراضح حن  را التع اي  والغا  اه إلا لا ة  وااإ.

  ووا حن الشووواط ال تائوووح   اروووح ال ووو  ا الت وو الح  ووون  خووواطا إ وووالل ال يوووتأ ا ح  إليوووااه 
اخووص لاوون ووول   اتا وواا ال يووت ق لووه صووول ل  ا ووا  تعاضووه ل تا  ووة الوولائىان انخوواان ألىووه اوولخ

لووالك، إرا  ووان ال ووال ال وو  ا  ىروو   ال    وات الل  الخل وه ال   ا  ح   الووة الوولائىان  وولائن 
تاات للا ال ىر    ال   وو لإ  ووح  وورا العروواا و لتواا ووا  وون  ح ا إرا  ان لرااا   ن ال   ا ات تع و 

 2التللية.اللا ن التح تلخل ض ن 

ا  وون خووالل إيووتعااي  وول ضوو اىا  اتا وواا الت وو الح اليوواورة ىال ووظ حن التووأ ان  وو   حخاووا  
األ ضل   يالة للض ان اغ  وعي العا ب، ل ن  ره العاوو ب لايوو   ا اووة لىووول  ووره ال يووالة  هووح 

اووه  يالة ت  ا ض اىا لل   ا الت وو الح، إضووا ة إلووا ضوو ان  خووا   وو   ل اووة األدوو ل الوورك   ا ات 
 حك ض ان  خا.

 لفرع الرابع: إنقضاء عقد التأجير التمويليا

وعضها اش ل الىهااة الطواعاة للعرل  ا وو ن   ق الر الل العا ة أليواب للالإ،  تىتهح العر ل 
رل  و ىتهاء  لته،  وعضها انخا اشوو ل ىهااووة غاووا طواعاووة للعروول  ا وو ن رلوو  أليووواب تظهووا صووول 

 صوول ت وولب ظووا ف طاائووة ت صووف تىلاوور  لووة التىلاووراألا ووان ح   ووح  ا  ح وول إىتهوواء  وولإ العروول  تخلووف
ح   توووا إخوووالل ح ووول طا ووح العرووول و لتتا اتوووه ال تلوووق للاهووا،   ىوووا يوووال أ الطووواف ال ضوووا ا  ،العروول

 لل    ة ال ختدة لل طالوة والتع اي لن الضاا ح   تا  يخ العرل ىهائاا.

ا اخووص طااروووة ل وون ىظوواا لخد دوواة لروول التووأ اا الت وو الح  وو ن لووه حاضووا خد دوواة  ا وو  
ىهاء العالصة  إىرضاءه،  اب ا ىأ لل يتأ ا لىل ىهااة العرل ثالب خاااا  ول   ن إىرضاء العرل  ا 

 
 . 92، ص91ل  يان  ىد ا، شاط ات تلاظ وال ل اة، ال ا ع الياوق، ص    - 1
 . 392 لاة، لرل اللاتى ، ال ا ع الياوق، صإلاال ىاداف، العر ل الل - 2
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الت وو الح للووا  ووا   خادووة اووت   اهووا الليووخ    رووا لر الوول التعاصلاووة،   ووا ىدوو  ص الوول اتا وواا 
 خادة.

 ال: إنتهاء عقد التأجير التمويليأو 

  ووللإ ال وولإ، لوورل  اىتهووح و ىتهوواء ال وولإ ال تلووق  الت ىاووة العروو ل وو   وون  لرل التأ اا الت  الح 
،   ووول حن ت لاوول  وولإ  وورا العروول  وىاووة للووا حيووال الع ووا اتصتدووالك 1للاهووا  ال  ووللإ  ووح العروول

دل  ل  وو   ىروو ل ح  لروواا، لوورل  ى وول ال لتاي لفدل اتىتا ح   ل العرل   يب ى ن  را األ
لووا إيووتعالإ ال ووال وروولا  وواا اص للووا ت لاوول العروول ح  شووااء ا وواص ل حن ال وو  ا الت وو الح  

ىلوول ال ووأ  ا إلووا   ااإيووتئ عاوولاحن األدل ال   ا  ن طاف ال يووتأ ا، ألىووه  وون الدووعب للاووه 
  يتأ ا  لال  رل الرل  را ال  ل  تء  واا  ن صا ته الي صاة.

 2 لرل  ى ل حن ال   ا ا ىأ لل يتأ ا لىل ىهااة  لإ العرل ثالب خاااا 

 خااا الشااء ح   ااعاف وال د ل للا ال ل اة  راول ل ع صا ته ال توراة. ✓
  تاوعة العرل  ت لاله ✓
 3لدا وه ال   ا   ضع  ل للعرل.لالته ال أ  ا إ ✓

 خيار الشراء:-1

 ،ال تعلق واتلت ال اتا ااك   ح  راتها الااوعووة 09-96 ن ح ا  10 ن خالل ىص ال الإ  
 لىوول إىرضوواء اللتوواإ  ،ل يووتأ ا  ووح  الووة اتلت ووال اتا ووااك ال ووالح  رووطى وول حن ال شووان صوول يوو أ ل

حن ا تيووب األدوو ل ال وو  اإ  راووول ل ووع صا ووة  توراووة تأخوول  ،غاووا الراولووة لإللغوواء الخادووة واتا وواا
الخاوواا التووح توو  صوضووها  ووح  الووة  ووا إرا صوواا  وورا ال يووتأ ا  تا لووة  ووق  اتا ووااا وعووان اتلتووواا 

 
لراى ن،  ىان   ال اللان   ال ضوان، لرل التأ اا الت  الح  تطواراته ال عاداإ   لااية  رهاة،  ا يتاا  ح اللره ال راان،  لاة الشااعة  ا - 1

 . /https://iugspace.iugaza.edu.ps/bitstream/handle. 91. ص، 2015/ 10/ 17غتإ،  ليطان، 
 للا  االح   ا  ن لل يتأ ا لىل إىرضاء  تاإ اتا اا غاا صاولة لإللغاء  اترلا  ىه  رط  09-96 ن ح ا  16 اب ىد  ال الإ  - 2
 توراة   ا ت  ت لال ا  ح العرل. إ ا حن اشتاك األدل ال   ا  راول ل ع صا ته ال  -
 تتلق للاه األطااف. ا  ا حن اعال ت لال اتا اا للتاإ   راول ل ع إا اا  -
  ا  ا حن اال األدل ال   ا لل   ا .  -

3 - Stéphane PIEDElIEVRE, Droit Des Suretés, Edition Ellipses, Paris, 2008, p227. 
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 اووب ا  وون حن ا وو ن اتتلوواق للووا إل ووال  1ر ا  وورا الخاوواا حثىوواء إووواا  العروول،والشووااء للووا حن اوو 
لوورل  ا ووب حن اووت  اتتلوواق وووان ال تعاصوولان للووا  ،ا ووااخاوواا الشووااء  تووا صووول إىتهوواء  وولإ لروول ات

ء ال ووال  ا    ووح إيووتع ال خاووااه وشوواا الوورك ا ووب  اووه للووا ال يووتأ ا حن اعلوون اغوتووه ت لال ال اعال
 ا إلالن اغوته  ح حك  ص  وشاط حن ا  ن صول ىهااة  لإ العرل ألن الخاوواا اىرضووح  ان  لل يتأ

 2و ىرضاء العرل.

راووة التووح ادوول إلاهووا لروول اتا وواا الت وو الح  وورا  ا ثوول خاوواا الشووااء لل يووتأ ا الىتا ووة ال ىط 
يووتأ ا  ووح التووأ اا الت وو الح،  اعتوووا  ووق ال  تا حىه اش ل الغااة التح  ن ح لهووا اووت  الل وو ء إلووا 

 3شااء ال ال ال   ا  لل والواع  ن طاف  ا ل     ال   ا.

شا ط ىرل  ووق ال ل اووة لىوول إصووااا خاوواا الشووااء  وون  09-96 ن ح ا  45 صل  لل  ال الإ  
طووواف ال يوووتأ ا  وووح التووواااخ ال تلوووق للاوووه،  اوووب اوووت  رلووو  لووون طااوووق ايوووالة  ضووو  ىة ال دووو ل 

 وورا التوواااخ،  اتعووان للووا ال تعاصوولان صووول ا األصوول ( ا  ووا للوو 15إلا ال   ا خ ية لشووا )   هة 
ثووووق  الراووووا  وووووات ااءا  الراى ىاووووة ال تعلرووووة وووووالواع   إثووووا  رلوووو  وعروووول ىاصوووول لل ل اووووة ا وووواا لوووولم ال 

 4 اتشهاا ال ىد ص للاها  ح الر اىان ال ع  ل وها.

صوول ح  اووا اصوولان ا ووااك صوول إىتهووا وشوواط حن ا وو ن ال تعات  ح  ره ال الة اعتوا لروول اتلت ووال  
ااووا العروول الايوو ح ال تعلووق وووه، و لتتا اته ووا  اعتوووا واووع األدوول ال وو  ا صوول توو   عووال لىوول توواااخ ت 

 5ي الىظا لن لل  الراا  و  ااءا  اتشهاا التح اورح الطا ان، الوائع  ال شتاك  لتت ان وها.وغ

وتوولا  وط ال وو  ا وال يووتأ ا ال وور  ا  ىلووا ت وول   وول العالصووا  التووح  اىوو  تووا توواااخ الء  وون  ا 
 6لالصا  تاوط  شتاك العراا ووائعه  تخضع أل  ا  الراى ن ال لىح ال تعلرة وواع العرااا .

 

 
  تعلق واتلت ال اتا ااك.ال 09-96 ن ح ا  11 يب ىص ال الإ  - 1
 . 233   ل لاال الش او ة، ال ا ع الياوق، ص - 2
 . 186حو   د إ، ال ا ع الياوق، صتاال  - 3
 الرك ا لل  الاا  إشهاا ل لاا  اتلت ال اتا ااك لفد ل ال ىر لة. 91-06 ن  اي   تىلالك اص   2 صل ىد   ح  را الدلل ال الإ  - 4
 اليالف الر ا. 09-96 ا  ن ح 2/ 45ال الإ  - 5
 اليالف الر ا. 09-96 ن ح ا  3/ 45ال الإ  - 6
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 ديد عقد التأجير التمويلي:تج -2

 ووح  16ال ووالإ ى وول  وورا الخاوواا الثوواىح ال  ىوو ح لل يووتأ ا لىوول ىهااووة العروول  وون خووالل ىووص  
ت لاووول اتا ووواا للتووواإ   راوووول ل وووع إا ووواا تتلوووق للاوووه   راتهوووا الثالثوووة  اوووب  ووواء  اهوووا    ا  وووا اعاووول

 األطااف .

  ن خالل الىص ىال ظ حن ال يتأ ا إرا ل  ا ن ااغب وشووااء ال ووال ال وو  ا،   ووان و ا ووة  
التووأ اا الت وو الح صووول لإليووت ااا  ووح اتىتلووان وال ووال ال وو  ا   ىووه ايووتطاع حن اطلووب ت لاوول لروول 

اتىتووواد ل ووولإ حخوووام تتاووول ح  توووىرص لووون  ووولإ اتا ووواا ا وووة ىهااوووة  لتوووه،  رلووو  وهووولف إيوووت ااا  
 1األدلاة.

را  ان اتلالن لن الاغوووة  ووح الت لاوول ا  وون ترلا ووه  وون طوواف ال يووتأ ا لىوول ىهااووة لروول    ا 
 ال يووتأ ا  ووح لروول اتا وواا  اتا اا، إ  حىه  ن األ ين ا تلاق للا شا ط الت لال وووان ال وو  ا

حاضا ت ضاأ األيل التح ات  وىاء للاها ت لال العرل ل ووا اوو  اه رلوو   الت  الح ىليه  ات   ن خالله
 ن   ااة لل يتأ ا،  لاءا ل ا صل ااا ق التلا ي للا شا ط الت لال  ن  شوو ال  صوول اىووتة لىهووا 

 2التض اة و دالأ ح ل طا ح العرل.

ل وو  ا لإ دوواا ة  وون اإاا وورل   ا ووا اخووص طاارووة إووولاء الاغوووة  ووح الت لاوول  ووول  وون   وو ل  
إرن  ال اعتل واتاالإ الض ىاة  والتالح  ر اىان اتا اا الت وو الح  3 ال يتأ ا لل  ا رة للا الت لال،

 4يتوعل يااان ح  ا  ات تلال الراى ىح لعرل اتا اا.

ال تعلووق واتلت ووال اتا ووااك  اووب  وون  09-96 وون ح ووا  42 ىد   ووح  وورا الدوولل ال ووالإ  
ن ال   ا  ال يتأ ا  ح إطاا اتا اا الت وو الح العرووااك   تخضووع إلووا خاللها اتوان حن العالصة وا

 
 . 188د إ، ال ا ع الياوق، صتاال حو    - 1
 . 375، ص374إلاال ىاداف، العر ل الل لاة، لرل اللاتى ، ال ا ع الياوق، ص - 2
 . 237   ل لاال الش او ة، ال ا ع الياوق، ص - 3
 .239ال ا ع ىليه، ص - 4
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ال تعلرتان وتىظا   509،1 – 474ح  ا  وعي ال  ال  ن الراى ن ال لىح ال تائاك خادة ال التان  
 ا اا . ا  وراء ال يتأ ا وعل إىتهاء  لإ اتح 

  اإ لىوول إىتهوواء  توواإ اتا وواا  والتالح   ا  ن لل   ا حن اطالب و ق الوراء  ح األ  ىة ال  
 لاوول إا وواا غاا الراولة لإللغاء  ال  للإ  ح لرل اتلت ال اتا ووااك، إ  إرا توو  ا تلوواق للووا لروول 

 2ل  ث ىه. ع ال   ا ا لل  لإ اتا اا ال لا

را إىرضووو   ووولإ اتا ووواا األ لوووا  لووو  اوووولك ال يوووتأ ا اغوتوووه  وووح الت لاووول ا وووب للوووا  ووورا    ا 
 حخااا   ن ت لال لرل اتا اا الت  الح  3ألدل ال   ا ل ن  ا ة للتىواه واتخالء،األخاا إلالإ ا

 لاوولا   وو  اخوو ل ال يووتأ ا لىوول ىهااووة الخاووااا  الثالثووة،   ووح إ ووا الشووااء ح  ال ال ووال  تعتوا لروولا
 4ال   ا ح  ت لال العرل  اإ ثاىاة.

 رد األصل المؤجر للمؤسسة المؤجرة:-3

ال يووتأ ا اغوتووه    ووح الشووااء     ووح الت لاوول، للاووه ال ال ووال ال وو  ا إووولاء  ووح  الووة لوول   
   ن  تطلوا  دااىة الشحء ال   ا  ىتائة ال  ا ظة للاه  ،5ال   اإلل  يية لدا وه حك 

يتع ال ت ا ق  الة حدل  خا ا اثله   ح ىلل ل اه ا صتدالك،  ا    6إا اله  ح  الة إشتغال  ا 
 7 ان إ تىاله لن الال صل ت  ول ن  ق. ياء اتئت ان إراإلتوا ح

اااف لتيلا  الشحء إلا ال   ا،  ا  ن لهوورا  ات  ل ال يتأ ا   اع الىلرا  الالت ة  ال د 
األخاا ال ااة ال ا لة  ح التداف  ح الشحء   ل العرل وعل إيتالاله ي اء وتووأ ااه  وواإ حخووام ح  

 8وواعه.

 
 . 2007  إلغاء الع ل وهاتان ال التان  ن خالل تعلال الراى ن ال لىح ليىة  صل ت - 1
 ال تعلق واتلت ال اتا ااك. 09-96 ن ح ا  1/ 44ال الإ  - 2
 ال تعلق واتلت ال اتا ااك. 09-96 ن ح ا  2/ 44ال الإ  - 3
 . 378إلاال ىاداف، العر ل الل لاة، لرل اللاتى ، ال ا ع الياوق، ص -4
 األدل ال   ا لل   ا .اليالف الر ا  اب  اء  اها    ا  ا حن اال  09/ 96 ن ح ا  4/ 16   ح رل  ال الإ ىد - 5
  ن ىلل األ ا. 1/ 36ال الإ  - 6
 . 379إلاال ىاداف، العر ل الل لاة، لرل اللاتى ، ال ا ع الياوق، ص- 7
 . 189تاال حو   د إ، ال ا ع الياوق، ص - 8
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إلووا ال وو  ا  1ال ووال ال وو  ا،ال يووتأ ا لوون ال  تىووع   ح األخاا ت وولا اتشووااإ إلووا حىووه إرا إ 
 ا وو ن لهوورا األخاووا ال ووق  ووح إلتا ووه و رتضووا ح ووا ادوولاه صاضووح اتيووتع ال وال    ووة ال   لووة 

 2إصلا اا.

 ثانيا: فسخ عقد التأجير التمويلي

لرل التأ اا الت  الح و لتوااه لرلا  لت ا ل اىوان  ال لا ي إيتطالة  ل  ىه ا طلب  يووخ  
تعاصل الثاىح وتىلال إلتتا اته الىاشئة لن العروول،  لووال ت ووة  ووا ل التأ اا الت  الح ويوب إخالل ال لر

ا ىووع  وون إلااد العروول شوواط  ايووخ دووااأ اووت  إل الووه إرا  ووا توو ا ا  إ وولم ال ووا   ال تلووق للاهووا 
 3وة لليخ العرل. ال   

ال    ووة،  صوول ئاا  اووت  و  وو   وون  للاووه    رووا للر الوول العا ووة صوول ا وو ن الليووخ إتلاصاووا ح  صضووا 
 لروول اتلت ووال اتا ووااك   اختلووف  4ا  ن اتلغاء ور إ الراى ن إرا إىرضا اتلتتا  تيت الة تىلاووله،
إ  حىه اورا للاه خد داة  حيواب   ، ثاا لن العر ل  ح الر الل العا ة  ا ا اخص  يألة اتلغاء

 تا ااك   ح خادة صل ت لك إلا إلغاء   يخ لرل اتلت ال ا

ل  صاووا  ال يووتأ ا ويوولال األ وواإ ال تلووق للاهووا  ووح ال  الاوول    رووا للشووا ط ال تلووق للاهووا  ووح لوو -1
 5العرل.

ال وو  اإ  ووح ح وو ال  األ وو الإشهاا إ الل ال يتأ ا ح  إلالن إليااه،   ح  ره ال الة   تلخل -2
 6التللاية     ح الض ان العا  لللائىاان.

 
 اليالف الر ا. 09/ 96 ن ح ا  2/ 36 ا  ال  ح ىص ال الإ  أن اطالب و ق  ويه   - 1
 اليالف الر ا. 09-96ا  ن ح  03/ 44ال الإ  - 2
 . 462، ص1998 اىح ل الاا، الىظا  الراى ىح للتأ اا الت  الح، الطوعة الثاىاة،   توة   طوعة اتشعان اللىاة،  دا،  - 3
 . 381ل ا ع الياوق، صإلاال ىاداف، العر ل الل لاة، لرل اللاتى ، ا - 4
 ........... رل   ح  الة لل  ل ع ال يتأ ا صيطا  ا لا  ن اتا اا   ح  ره ال الة ا  ن   09-96 ن ح ا  20 اب ىد  ال الإ  - 5

 لل   ا حن اتداف  ح األدل ال يتا ع .
 . 531ي اا ىداا، ال ا ع الياوق، ص - 6
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دلاة صول ال يتأ ا إرا  ان شخدووا إلتواااووا يوو اء ح اىوو  تدوولاة إ واااووة ح  إتخال إ ااءا  الت-3
ال ىدوو ص للاهووا  ووح اتىوول اد،  اشووتاط لوول  اتخووالل و روو ق ال وو  ا يوووب وإختااااووة  ووال  ت وون 

 1العرل.

ة غاووا الراولوو لر وووة  يووخ العروول خووالل  توواإ اتا وواا  09-96 ن ح ا  13 را  صل  لل  ال الإ 
ح وو   ثوواا  وورا الليووخ   ووح  ووره اللتوواإ  ووىأ تع اضووا  للطوواف ال ضووا ا  الوورك  اووب  وون ، لإللغوواء

را لوو  ا وولل ال ولوو   ووح العروول ا  وون لل هووة  ،ا  وون ت لاوول صا تهووا  ووح العروول  ووح إطوواا وىوول خوواص  ا 
 الرضائاة ال ختدة ت لال رل    را لف  ا  ال طورة للا الليخ التعيلح.

واب الليووخ التووح ا وو ن ال يووتأ ا  وو  ال يوو  ل للووا حيوو  2 وون ىلوول ال ووالإ 2اللروواإ   ووا ح وول  
لىهووا  والتووالح إلتا اووة ل عووه تع اضووا    تروول لوون ال ولوو  الخوواص واتا ووااا  ال يووت رة ال توراووة 

إرا  ان  ىا  إتلاق  يوق للووا غاووا رلوو ،   وون وووان  ووره األيووواب  ووا توو  ر وواه يوواورا  وون و يتثىاء 
 والتوووالح لووول  الرووولاإ  ،أل وووا والشوووخص ال عىووو كاا ال يوووتأ ا ح  تدووولاة إرا تعلوووق اإ وووالل ح  إليووو 

ال راراة لل يتأ ا خالل اللتاإ غاا الراولة لإللغاء للا ال  اء   ا اتاتب للاووه  يووخ لروول اتلت ووال 
 اتا ااك.

التوووت   وووورل  اىتهوووح العرووول  اعوووال ال تعاصووولان إلوووا ال الوووة التوووح  اىوووا للاهوووا صوووول العرووول  والتوووالح 
   اإ إلا ال   ا وىلل ال الة التح إيتل ها للاها  ووع  االوواإ اتيووتع ال ال يتأ ا و لالإ ال  ال ال

را   ل  ح العرل شاط  تائح ح   ،  لته  ع التع اضا  الالت ة  3 را الشاط.ل ل  ا 

إن لرووول التوووأ اا الت ووو الح  ووون العرووو ل ال يوووت لثة  التوووح ظهوووا   ووولاثا ىظووواا ل تطلووووا  ال اووواإ 
لاا و تيووان ىشوواطاتها  ضووخا ة  شوواااعها،  تضووا ا  ائووا   تعووللإ ا صتدالاة  الت اااة ال ت اتإ  ا

 رارها شخص  ا ل.ت راق ح لاف اع ت لن ت  تعا ىها  ح يوال 

 ووح ال شووا ن ال  وو ل حن ا وو ن ت اااووا ح  دووىالاا  رووط،  روول ا وو ن حاضووا تاالاووا ح   اشووتاط   
 شوووا ن  ووون      حل ا   وووال ه   ووو  ال دووو ل للوووا الت  اووول ل وووا ا تا وووه  ووورا ال ، هىاوووا ح   ا اوووا

 
 . 387، ال ا ع الياوق، صإلاال ىاداف، العر ل الل لاة، لرل اللاتى  - 1
 ال تعلق واتلت ال اتا ااك. 09-96 ن ح ا  13ال الإ  - 2
 532، ص531ي اا ىداا، ال ا ع الياوق، ص - 3
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 ت هاتا    ه ا   ىاة، لرل    ن حيل ب التووأ اا الت وو الح صوول حثووو  ى التووه  ووح إيووترطاب العلاوول 
  وورا لل تااووا العلاوولإ التووح ا  ا ووا لهوو   التووح صوول   ت ررهووا حيووالاب  ،لرطالووا  ال ختللووة وون األ وواال  ا

 الت  ال الترلالاة.

ل خوواص و  ضوو ن التووأ اا الت وو الح،  وون خووالل إدوولاا  صل توان إ ت ا  ال شووان ال تائوواك وشوو 
صووواى ن اوووىظ   وووره الع لاوووة،  وووواتا التعااوووف ووووه  ت لاووول طااروووة التعاصووول الخادوووة ووووه  حطوووااف العرووول 

لتتا ووووا    روووو ق  وووول  ىهووووا، إضووووا ة   ثوووواا  وووورا العروووول   الاووووة إىرضوووواءه  اوووووان حاضووووا  تااوووواه إلووووا  ا 
 اتلت ووال اتا ووااك  ووول   وون  شان ال تائوواك تيوو اة صل توىا ال ،   التح ارل ها ألد اوه الض اىا

 التأ اا الت  الح  التح إلت لتها الل ل العاواة األخووام   وورا تا  ووة  ا اووة للتيوو اة واللغووة اللاىيوواة 
crédit bail. 

  ن خالل لاايتىا لعرل التأ اا الت  الح ىيتخلص الىتائة التالاة 

اووول اتيوووتث ااا  اتىتا اوووة و ايوووطة لل هوووا و عووولا  لرووول التوووأ اا الت ووو الح  ووو   يوووالة لت    حن -
  حلا ا   لاثة،  حد ل لراااة ل ن حن اضطا ال يتأ ا لل ع ث ىها  ا .

الر الوول العا ووة،  اووب ا ووىأ حن لرل التأ اا الت  الح ر  طواعة خادة تختلف لوون اتا وواا  ووح  -
شااء األدل ال   ا و   ووب  لوول  ، إ ا را العرل لل يتأ ا ال يتلال ثالب خاااا  لىل ىهااة العرل

 والواع  ن  اىب  ا ل  ن طاف ال   ا، ح  ت لال العرل ل لإ حخام ح  ال ال ال ال   ا.

ن  ان اوا  وان طا ان   ا ال يووتأ ا ال يووتلال  الشووا ة ال وو  اإ إ   حن-3 لرل التأ اا الت  الح  ا 
اك  ىووه ال وو  ا الشووحء ترك اشوو حن  ىووا  طوواف ثالووب  ووح العالصووة   وو  وووائع األدوول ح  ال رووا ل الوو 

 ال   ا،  الرك  ح  ثاا  ن األ اان ا  ن  ن إختااا ال يتأ ا ال يتلال.

ى ووا وطاارووة إيووتخلا   ،ح ح  اووة  وووام  ووح ت راووق الوواوأحن للتووأ اا الت وو ال - لووال و ل اووة األدوول  ا 
  را األدل وش ل د اأ.

 ا ألغااي إيتهال اةحن التأ اا الت  الح ا رق حغااي إىتا اة  ايتوعل التأ ا -
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  لل ال لإ  ال ا  ت إلغائه صول إىرضاء ال لإ ال تلق للاها  التح  لرل التأ اا الت  الح    لرل -
يا ك لالإ الع ا ا صتدالك لفد ل،  صل ي ا ال شان ال تائاك  ره اللتوواإ  ووواللتاإ غاووا الراولووة ت

 لإللغاء .

اك لىظووا  خوواص وراوول  شووها األدوو ل ال ىر لووة حخضووع ال شووان ال تائوواك لروو ل اتلت ووال اتا ووا -
ال يوووتأ ااان الوووران ا وووا ل ن  حخوووام لفدووو ل غاوووا ال ىر لوووة،   ووورا  اوووه   ااوووة للغاوووا  ووون وعوووي 

 الظه ا  ح  ظها ال ال .

حن لروول التووأ اا الت وو الح اخوو ل لدووا ب ال ل اووة   وو  ال وو  ا ضوو اىة حيايوواة،   ووح ال  ا ظووة  -
ا  التوووح للوووا حيايوووها ا ووو ن  ووون  وووق ال ووو  ا الراوووا  وووول اا  للوووا  وووق ال ل اوووة طووو ال  ووولإ اتا وووا

 وواي  ختلووف الشووا ط للووا ال يووتأ ا  ل ووق  وورل   ووحء  توواإ اتا وواا،  لووه اتلتاشوواة ل  تل اتووه حثىووا
  ن حل ال الدااىة  الض ان.......إلخ.

اتا ووااك حن اتلتتا ووا  ال لروواإ للووا لوواتق ال تعلووق واتلت ووال  09-96ىال ووظ  وون خووالل ح ووا  -
 .ال يتأ ا ح وا و ثاا  ن إلتتا ا  ال   ا   ا ا عله الطاف األضعف  ح العالصة

يووتعالإ حن ال شان  ن خالل  -  را الراى ن صل  ىأ لل   ا إ تاوواتا   ا ووة تيوو أ لووه وليووخ العروول  ا 
 ح  اله  التداف  اها،   را إرا تخلف ال يتأ ا لن ل ع صيط  ا ل  رط  ن اتا اا.

ن  روو ق ال يووتأ ا   ووق ظا  ح وعي الىد ص  خادة التح تضعف  وو لرل  ا ب إلالإ الى
لطوواء  ووق  ل اتووه لل  واع ح  ا ن ال   ا  ح     وورا طالووة  روواإ اتا وواا،  هوورا األ ووا ،شووحء ال وو  اا 

 اعتوا تهلالا ل دالأ ال يتأ ا.

ف  ووح  ووق تعيف  ا  ا ه ا ، رل   يخ العرل ل  ال التخلف لن ل ع صيط  ا ل  ن األصياط
ووول صوول ا وو ن اا عووا لعوول  ت دووال  يووت راته  ،اا لال ىاتة لوون يوو ء ىاووةا،  رل ا  ن التأخال يتأ 
  لل  ت ا ا اليا لة الالت ة  ح ال ص  ال  لل لل ع اتا اا. الغاا، نال الاة  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  
 الخــــــــــاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 



 الخاتمة  

 

- 328 - 

 

 الخاتمة:
نظام   مستمر، وهذا نتيجة لعدة عوامل أبرزها إستقرار في تقدم وتطور ما تزالإن نظم التأمينات  

الملكية الفردية وتزايد قيمة الثروات المنقولة وكذلك البحث المتزايد عن تأمينات تشبع رغبات األفراد 
وخاصة المتعاملين اإلقتصادين الذين يتطلعون بإستمرار للبحث عن تأمين أو ضمان يكون أكثر نجاعة  

وحيدة التي يعتمد عليها  ال وأكثر بساطة من التأمينات التقليدية، التي بقيت ولوقت طويل الوسيلة
تكفلت األنظمة والقوانين بتنظيمها حيث أنها محددة على سبيل   وقد  ن لبعث الثقة فيما بينهم.المتعاملو 

الحصر، فال يجوز من حيث األصل القياس عليها أو التوسع في تفسيرها، ومهما قيل حول جدوى هذه 
  ، من إعتماد الدائنين على الضمان العام لمدينهم فقط التأمينات سواء العينية أو الشخصية تبقى أهم بكثير

إعادتها عن  في  اائنين ما لم ينجحو والذي قد يبادر في التصرف في ممتلكاته وبالتالي تخرج من منال الد 
أما التأمينات خاصة الرهن الرسمي، فهي بعيدة عن هذه المخاطر حيث أن طريق الدعوى البولصية، 
له في  لتتبع، كما له حق األولوية في إستيفاء حقه على باقي الدائنين التالين الدائن المرتهن يملك حق ا
لتأمينات العينية دور كبير في دعم ثقة الدائن، بل أن الكثير يفضلها على  المرتبة، وبالتالي نجد أن ل

ي قد التأمينات الشخصية التقليدية التي تعتمد أساسا على تقديم كفيل شخصي أو عيني، هذا األخير الذ 
ته المالية كالبنوك مثال أو  في حالة تقديم كفيل معروف بمالئ  يتعرض هو اآلخر إلى اإلعسار إال

 المؤسسات المالية.
وهنا تسمى الكفالة بالكفالة المصرفية، حيث يعمد البنك لكفالة عميل لديه لدى الغير، وهذا ما  

وقدرته على سداد الديون في حالة عجز المدين  يزيد في طمأنينة وثقة الدائن نظرا لقوة مركز البنك المالية
 األصلي. 
إذن فبالرغم من المزايا العديدة لنظم التأمينات التقليدية وما تقدمه من ضمانات للمتعاملين، إال أن   

التعامل بها بدأ في تراجع مستمر خاصة مع التطورات اإلقتصادية الحاصلة، حيث بدأ ينظر إليها على  
سر في توجه اإلرادة نحو إستحداث تقنيات جديدة للضمان  البة هذا التطور، وهذا هو أنها عاجزة عن مواك

  أنها غير كافية ومن الصعب إعتمادها  ينوالتي باتت في نظر الكثير كون بديلة عن الضمانات التقليدية، ت
كضمان خاصة في مجال المشاريع الضخمة التي تبحث عن قروض، وهذه القروض تحتاج إلى ضمانات  

 سريعة وأكثر نجاعة وأكثر سهولة في تكوينها بعيدا عن تعقيدات إجراءات الضمانات التقليدية. 
حث  ها التأمينات التقليدية والتي عجلت في تراجع التعامل بها والبتضمنولعل أهم العيوب التي ت 

 عن بدائل لها نجد ما يلي: 
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أن الضمان العام عاجز عن تقديم الحماية الكافية للدائن، فهو في خوف مستمر من ضياع حقه سبب  -
ه لسبب ما  سبب مزاحمة باقي الدائنين له في إستيفاء حقوقهم، أو لمجرد تخلفب إما إعسار المدين نفسه أو 

الدائنين من خطر التصرفات  ا أن الضمان العام ال يحميعلى أموال المدين، كم عن المشاركة في التنفيذ 
 إنقاص قيمتها. الضارة التي قد يقوم بها المدين بممتلكاته كإهالكها كليا أو جزئيا مما يؤدي إلى 

القانون وهي الدعوى غير المباشرة والدعوى   حددهاكما أن وسائل حماية هذا الضمان العام والتي  -
مي الدائن من إهمال المدين وتهاونه في تحصيل حقوقه، أو حتى التصرف في ال تح ،البولصية والصورية

أمواله قصد اإلضرار بدائنيه، وهذا على إعتبار أن هذه الدعاوى تتميز بشروطها الكثيرة والمعقدة وكذلك 
 أو الغش من طرف المدين.  صعوبة اإلثبات فيها وخاصة إثبات الّصورية

متساوون معه فيما   منها، حيث أنهم الدائنين األخرين استفادة بقية كما أنه من عيوب هذه الدعاوي  -
ماء، وهنا يكون معرض لعدم إستيفاء كل حقه،  قسمة غر  يحصل عليه من حقوق وبالتالي يتم قسمتها

وكذلك الحال بالنسبة لنظام اإلعسار الذي يجعل كل الدائنيين متساوون في المرتبة بغض النظر عن  
 ترتيب الديون. 

عن أسباب التخلي التدريجي عن التأمينات العينية والشخصية التقليدية والبحث عن بدائل لها، فهي   أما -
عديدة لعل أبرزها عجز المدين وفي الكثير من األحيان عن تقديمها سواء لعدم توافرها أو إلرتفاع تكلفتها  

رهن رسمي أو حيازي، إضافة  فقد يصعب عليه إيجاد كفيل يكفله، أو كذلك عدم إمتالكه ألموال يقدمها ك
إلى أن هذه التأمينات العينية قد تسبقها في المرتبة حقوق أخرى كحقوق اإلمتياز العامة أو الخاصة  
وكذلك الرهون األسبق في القيد، دون أن ننسى العائق األكبر لهذه التأمينات التقليدية هو صعوبة  

التأمين يرد على عقار، أما الرهن الحيازي   موضوع إجراءاتها وتعقيداتها من قيد أو تجديد خاصة إذا كان
فال يخلو هو أيضا من صعوبات تتعلق أساسا في اإللتزامات الملقاة على عاتق الدائن الذي يجد نفسه 

ستغالل المال المرهون.   مجبرا على حفظ وا 
ن وجد هذا الكفيل فإنه معرض هو  أما الكفالة فتكمن ص - عوبتها في عدم إيجاد كفيل في وقت وجيز وا 

 اإلعسار. اآلخر إلى خطر 
لذلك بالرغم من مزايا نظم التأمينات التقليدية والتي ال يمكن إنكار فضلها ولعقود طويلة في دعم  

إلى البحث عن بدائل لها  عليها أدت ثقة وطمأنينة المتعاملين بها، إال أن العيوب والنقائص التي تنطوي 
 أمينات مدنية وتجارية أخرى. تخلق فتوجهت إرادة األفراد إلى 
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ت بعض الوسائل كضمانات بالرغم أن غرضها األصلي ليس الضمان، ونجد في  وحيث إستخدم 
بيع الحق فيها فتخضع  بهذا الصدد حوالة الحق التي قد يقدمها الدائن للغير، ألسباب مختلفة فقد يقوم 

إئتماني  ألحكام البيع وقد يقصد بها الهبة، أو الوفاء بدين سابق فتكون وفاء بمقابل لكن قد يكون هدفها 
 فتقدم على سبيل الضمان، إذن فاألمر يرجع إلى نية المتعاقدين. 

ذا قدمت الحوالة على سبيل الضمان لتأمين الوفاء بدين مثال، فال تنطبق عليه أحكام الوفاء   وا 
نما أحكام الرهن وال  نما يقتصر على تخويله األولوية  وا  تنتقل ملكية الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن وا 

 دينه من قيمة الشيء المرهون على باقي الدائنين.  في إستيفاء
أما في المجال التجاري فقد أدى تطوير وسائل الضمان إلى إستخدام الرهن التجاري كضمان والذي ال   -

يختلف كثيرا عن الرهن المستخدم في المعامالت المدنية حيث يقدم نفس الخدمة للدائن وهي الثقة في  
صوص  اجراءات بيع الرهن التجاري في المزاد العلني من خالل نيتمثل في بسيط لكن مع اختالف  مدينه.

إضافة إلى ميزة أخرى يقدمها الرهن التجاري الوارد على منقول حيث   خاصة تضمنها القانون التجاري، 
هم بين  ي يد المدين وهذا اختالف كبير وميستبعد هذا الرهن قاعدة نقل الحيازة إلى يد الدائن وبقائها ف

ن الحيازي المدني والرهن الحيازي التجاري على إعتبار أن مسألة نقل الحيازة هي الشرط اساسي  الره
لصحة الرهن ألنها وسيلة إلعالم الغير بالرهن إال أن هذا االستبعاد لهذه القاعدة ال يمس كل المنقوالت  

نما فقط المنقوالت ذات القيمة الكبيرة فقط، كالسفن والطائرات والمحالت ال تجارية فهذه المنقوالت ال  وا 
 .للمدين إخفاءها نخوف عليها حيث ال يمك

كماا أن الساابب األساسااي لعادم نقاال حيازتهااا بعاد رهنهااا إلااى ياد الاادائن يكماان فاي قيمتهااا اإلقتصااادية  
وتقااديمها كضاامان كااان  ،بالنساابة للماادين فهااي ماان أدوات االنتاااج التااي ال يمكاان ألصااحابها اإلسااتغناء عنهااا

 .طات هذا المدين من خاللهااقروض لتطوير نشحصول على ن أجل الفي األصل  م

فالتاجر ماثال الاذي يقادم محلاه التجااري كضامان بتوقياع رهناا حيازياا علياه مان أجال الحصاول علاى  
يمكنه في نفس الوقت التنازل عن حيازة هذا المحل ألنه مصدر رزقه ومن دونه ال يمكنه إعاادة  ، القرض 

قوم على أساس نقل الحيازة مبادئ الرهن الحيازي التقليدي التي تاالشكال يدور بين  وبقي هنا   .هذا القرض 
للدائن وبين الرهن الحيازي التجاري الذي ال يمكن ألي تاجر التنازل عن مصادر نشااطه التجااري وخاصاة 

إضااافة إلااى صااعوبة تحماال الاادائن لتكاااليف المحافظااة علااى هااذا المحاال وكااذلك صااعوبة   .المحاال التجاااري
 .استغالله خاصة إذا لم يكن ذا خبرة في هذا المجال
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لذلك نالحظ أن الرهن التجاري الواردة على المنقوالت الكبيرة ذات القيمة االقتصادية العالية يختلف  
سااواء الاادائن أم  ،المصاالحة االقتصااادية لكاال األطااراف هااسااتدعتعاان الاارهن الحيااازي العااادي وهااذه ضاارورة 

حة الغيار الاذي يعتبار نقال الحياازة بالنسابة لاه وسايلة لشعاالن والشاهر عان هاذا المدين دون المساس بمصال
 .الرهن

ع للتوفيق بين المصالح الثالثة بإشتراط القيد على كل منقول مرهون حيازيا وهنا تدخلت إرادة المشر  
هناا يقاع االصاطدام مان جدياد بمشاكل تعقياد ، لكان دون نقل للحيازة ومعاملته معاملاة العقاار ماع أناه منقاول

االجراءات وصعوبتها وتطلبها لوقت طويل وهذا يتنافى مع مبدأ المعامالت التجارية التي تقوم أساسا علاى 
 .عنصري السرعة واإلئتمان

ة للضامان تكااون معقولاة ومنطقيااة للبحاث عان وسااائل جدياد  إن كال األساباب الساابقة تعتباار مباررات  
 .في إنشائها وكيفية تنفيذها وكذلك قلة تكلفتها م بالبساطةأكثر نجاعة وتتس

دد ظهاارت انااواع جدياادة للضاامان كباادائل عاان الضاامانات الشخصااية التقليديااة وكااذلك وفااي هااذا الصاا  
يعاارف بخطاااب الضاامان وخطاااب النوايااا  فظهاار مااا ،ضاامانات أخاارى بديلااة عاان التأمينااات العينيااة التقليديااة

 اللباساتق ةلا مجال التجارة الخارجية حيث يتميز خطاب الضمان عان الكفاخاصة في  ،كبديلين عن الكفالة
 .المدين المكفول التزامالكفيل عن  التزام

وبالتااالي ال خااوف ماان تمسااك مصاادر الخطاااب باادفوع الماادين حيااث يمكاان للاادائن مطالبااة مصاادر  
 .خطاب الضمان حتى قبل مطالبة المدين األصلي

يكااون عااادة بنكااا أو مؤسسااة ماليااة وهااذا مااا يزيااد فااي ُمصاادره الضاامان أيضااا أن  كمااا يتميااز خطاااب  
وهاذا البناك يمانح هاذه الثقاة مان خاالل توقيعاه دون  ،بعث الثقة والطمأنيناة فاي نفاوس الادائنين تجااه مادينهم

أو حتااى بمجاارد  ،هااذه النقااود فااي حالااة عجااز الزبااون عاان الوفاااء تقااديميضااطر إلااى  قااد  لكاان ،تقااديم أي نقااود 
 إلتزام البنك عن االلتزام األصلي.الطلب من طرف الدائن نظرا الستقاللية 

ث التقنياااات النواياااا والتاااي تعتبااار مااان أحاااد  ات هاااو ماااا يعااارف بخطابااا فأماااا الناااوع الثااااني مااان الخطاباااات  -
 .الغيارموجاه مان شاركة أم مان أجال ضامان فارع لهاا لادى . وتتمثل أساساا فاي خطااب المستخدمة كضمان

لكن يبقى المشكل الذي ثار من أجلاه جادال واساعا فاي الفقاه والقضااء هاو القيماة القانونياة لهاذا الضامان ماا 
أم يرقااى إلااى مرتبااة التعهااد القااانوني الااذي ينجاار عنااه إلتاازام الشااركة تعهااد أدبااي فقااط، و إذا كااان مجاارد إلتاازام 

  .ألخير عن ذلكاألم بتنفيذ إلتزامات فرعها تجاه الغير في حالة عجز هذا ا
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وهنا نجد أن الكثير من الشركات أصبحت تفضله عن الكفالة نظرا لتميزه عنها بالسرعة بعيدا عان  
الشكليات المفروضة في الكفالة فهي أقل صرامة منها حيث أن مصدر خطااب النواياا يحادد طبيعاة إلتزاماه 

مكانه جعل الخطاب مجرد تعهد شارفي من خالل األلفاظ والعبارات التي يستخدمها في الخطاب وبالتالي بإ
وفي نفس الوقات يمانح ثقاة للمقارض تجااه  ،أو إلتزام بالوسائل فقط دون الوصول إلى درجة االلتزام بالنتائج

 فرع الشركة.

وقد بادرت بعض التشريعات إلى تقنين هذه الخطابات ضمن التأمينات الشخصاية وبالتاالي أصابح  
سااالبيات تعااااملين بهاااا مااان أجااال الهاااروب ومااان تها مرتبطاااة باااإرادة الممعتااارف بهاااا قانوناااا بعااادما كانااات نشاااأ

 .التأمينات التقليدية

نماا تعادى  ،تقنيات الضمان على التأمينات الشخصية فحساب وتطور  ث هذا ولم يقتصر استحدا   وا 
ذلك مجال التأمينات العينية حياث توجهات إرادة الادائنين فاي الوقات الحاضار نتيجاة قصاور نظام التأميناات 

لتقليديااة إلاااى البحااث عااان ضاامانات أقاااوى تحمااايهم ماان مخااااطر إعسااار المااادين أو إفالسااه، فظهااارت فكااارة ا
وماان أهاام اسااتخدامات  .هاادف وغايااة فااي حااد ذاتهاااتوظيااف الملكيااة كوساايلة للضاامان بعااد مااا كاناات الملكيااة 
وااليجاار المقتارن االيجار التمويلي والبيع االيجااري الملكية كضمان نجد شرط االحتفاظ بالملكية كضمان و 

 بوعد البيع.

مااانح صااااحبه حاااق وظيفتهاااا األصااالية كحاااق عيناااي أصااالي ب عااانخرجااات وهناااا الحظناااا أن الملكياااة  
يفااة أخاارى وهااي الضاامان ممااا خلااق مشااكل قااانوني حااول القواعااد ، لتااؤدي وظر واالسااتمتاع بالشاايءاالسااتئثا

دراجهااا قانونااا ضاامن  ،الواجبااة التطبيااق علااى هااذه التقنيااات  حيااث أن بعااض التشااريعات إختااارت تنظيمهااا وا 
لكن بعض التشاريعات  ،لها  بأحكامها الخاصة والمتميزة عن التأمينات التقليديةالالتأمينات العينية مع إستق

بعد إلى هذا الحل وبقيت معظم هذه التقنيات الحديثة خاضعة فاي تنظيمهاا إلاى األعاراف األخرى لم تصل 
لى إرادة موقعيها من جهة أخرى.  التجارية من جهة وا 

كما توجه البعض إلى إخضاعها لبعض أحكام القواعد العامة للقانون المدني بالرغم مان االخاتالف  
ن المقترحااات ماان أجاال تنظاايم العماال بهااذه الضاامانات الكبياار بينهمااا لااذلك ماان الضااروري وضااع مجموعااة ماا 

 المستحدثة:

ماان األفضاال إنتهاااج مااا ذهباات إليااه الاابعض التشااريعات المتقدمااة وعلااى رأسااها التشااريع الفرنسااي الااذي  -1
بادر إلاى تقناين هاذه التأميناات وتنظمهاا ضامن قواعاد القاانون المادني وصانفها ضامن التأميناات الشخصاية 
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منااه بهااا وبكونهااا احاادى الضاامانات وبالتااالي أنهااى الجاادل الفقهااي والقضااائي  إعتاارافذا والعينيااة وبالتااالي هاا 
 حول طبيعتها القانونية.

من األفضل صياغتها ضمن قواعد مكملة حتى ال تفقد طابعها األصلي الذي يقوم على إرادة الطرفين   -2
 الحرة في تحديد أحكام وشروط كل نوع من أنواع هذه الضمانات.

ا علاى غارار النظر فاي بعاض النصاوص الخاصاة بالتقنياات التاي قاام المشارع الجزائاري بتنظيمها إعادة  -3
ر التمويلي( والتوفيق بين مصالحتي المساتأجر والماؤجر واالبتعااد عان النصاوص االعتماد اإليجاري )التأجي

ة لهااذه التااي فيهااا إجحاااف فااي حااق المسااتأجر )والتااي ساابق ذكرهااا( وبالتااالي يجااب مراعاااة الطبيعااة الخاصاا 
 حقق ضمن نظم التأمينات التقليدية.تالعقود نظرا لما تحققه من أهداف إقتصادية ما كانت لت

ستحداث تقنيات الضمان مرتبط إرتباطا وثيقاا باالتطورات اإلقتصاادية  وأخيرا نقول أن إرتباط تطور وا 
قنياات جديادة للضامان الحاصلة في الوقت الحاضر وبالتالي فإن إرادة المتعاملين في البحث عان وساائل وت

لاان يتوقااف وسيسااتمر بإسااتمرار هااذا التطااور لااذلك فماان الضااروري أن تواكااب إرادة المشاارع إرادة المتعاااملين 
 من أجل تنظيم العمل بكل وسيلة ضمان مستحدثة. 
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العدد  ي ج.ر.يتضمن القانون التجار  1975سبتمبر  26المؤرخ في في  59-75أمر رقم  .3
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، يتضمن تنظيم الصفقات  2015سبتمبر  16مؤرخ في  247-15مرسوم رئاسي رقم  .3
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المعهد الوطني   يتضمن انشاء  1998فيفري   21المؤرخ في  68-98تنفيدي رقم مرسوم  .4
  مارس 01المؤرخة في،   11للملكية الصناعية ويحدد قانونه االساسي، جريدة رسمية عدد 

1998 . 
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 ملخص:

مننن ودننيد  إن لألفراد الحرية الكاملة في التعاقد، فإرادتهم مستقلة في اإللتزام مننن مدمننا، يارتيننار مننا ي  مهننم 
العقنند وطننر   ن ا ترننالم  حكننام الدنننية القاديديننة ي ن تيفننف وننين إرادي  رفيننا، لكننن قنند يحنند   ن يترلننم  حنند 

يمننن ادننا  هننر   وحنن  مننن  ننمان يكاننر لننا اسننتر ا  حقنناال ننرفين فنني تدايننا التزامننا، ممننا ينندفئ ال ننرم النندا ن لل
ء مننن ال ننمان العننام للمنندين يادتهنناء والت ميدننا  الحا ننة إلننه انناا ال ننمادا   يتننياله  هيراننا موننر العنننير اوتنندا

  يوننالر م مننن المزايننا العدينندي لنند م الطرنننية يالعيديننة التقليديننة التنني حننددتها مع ننم التطننريعا  ملننه سننوير الحنننر
الت ميدا  التقليدية يما تقدما من  مادا  للدا ن، إا  ن التعامر وها في ترا ئ مسننتمر د ننرا للت ننيرا  ااقتنننادية 

انننلة يم زاننا مننن مياكوننة انناا الت ننير يانناا انني السننر فنني تي ننا اإلرادي دحنني اسننتحدا  تقديننا   دينندي لل ننمان الح
 ي قر تعقيدا من حي  اإل راءا  الطكلية تكين  كثر د امة يتتميز والسرمة من حي  تكييدها 

الت ميدننننا  الطرنننننية : ال ننننمادا ، اإلرادي المداننننردي، ال ننننمادا  ال دينننندي، ر ننننا  ال ننننمان، الكلماااالمفالميةل  اااا 
 يالعيدية، الكاالة ، يسا ر ال مان، طر  ااحتاا  والملكية، ر ا  الديايا   

Résumé : 

La liberté contractuelle suppose le choix laissé aux contractants d’opter pour la 

garantie de l’obligation qui leur convient. Mais si le code civil offre un panel de 

suretés que les parties peuvent utiliser ,ces garanties  dites légales se sont finalement 

révélées soit peu efficaces, soit leur mise en œuvre longue et couteuse .En effet, les 

suretés personnelles à l’image du cautionnement se sont avérées d’une efficacité toute 

relative en raison de la relation de connexité qu’elles entretiennent avec l’obligation 

principale ,permettant ainsi à la caution de se prévaloir de tous les recours admis en 

faveur du débiteur. Les suretés réelles, bien qu’elles offrent  une certaine sécurité au 

créancier présentent l’inconvénient soit d’être longues et couteuses lors de leur mise en 

œuvre (hypothèque),soit d’immobiliser un bien pour une durée plus ou moins 

longue(gage).Et c’est pour toutes ces raisons que les parties aux contrats ont imaginé 

en dehors des garanties légales, des techniques permettant au créancier de recouvrer 

ses droits, soit en créant des suretés tout à fait nouvelles(garantie autonome ,lettre 

d’intention) soit en adaptant certaines techniques connues dans le droit civil pour 

servir à des fins de garantie(réserve de propriété, subrogation incomplète ,promesse de 

porte-fort). 

Mots-clés : les garanties, les volontés individuelles,  les garanties nouvelles, la lettre 

d’intention, lettre de garanties, sûretés personnelles et réelles, le cautionnement, la 

réserve de propriété, le crédit-bail.   

 


