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 مقدمة: 

المخاطر التي تتهدد الشخص كثيرة ومتنوعة، والتأمينات في معناها الواسع يقصد بها كل وسيلة  إن  

االجتماعية مثال وضع نظام التأمينات ، فنجد أن طاله مستقبالت قد اطر التيخمتحمي الشخص من ال

لحماية األشخاص من مخاطر األمراض التي يمكن أن يتعرضوا لها مستقبال، كما أن قوانين التأمين 

الخاص رصدت لوقاية األشخاص من األخطار التي تتهددهم سواء في أموالهم كالتأمين عن حوادث 

 .1المرور، أو أبدانهم كالتأمين على الحياة

بعيد كل البعد عن هذه األنواع في هذا المقرر ه التوطئة أن موضوع دراستنا والجدير بالذكر في هذ   

فمجال دراستنا هو التأمينات الكفيلة بحماية الدائن من خطر عدم تمكنه من الحصول من التأمينات، 

                                                             
  / يحي عبد الودود، التأمينات الشخصية والعينية، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1976، ص 1.03 
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 المقصودة لتأميناتاف  لم يف هذا المدين بما عليه من دين لفائدة الدائن، إذاعلى حقه في مواجهة مدينه 

وتكفل له في جميع  ،التي تهدف إلى حماية الدائن من مخاطر عدم الوفاء بالدين هي تلك بالدراسة

تعزيز الثقة في التعامل وتشجيع األشخاص  تأميناتومن شأن هذه ال ،ه الشخصيةاألحوال استيفاء حقوق

على اإلقراض، مما ينعكس إيجابياً على تطور مؤسسة االئتمان التي تعد الشريان األساسي لكل 

 .المشاريع االقتصادية كبيرة كانت أم صغيرة

 وق، ففيه الحقوإذا كان كل حق يحتاج إلى حماية، فإن وسائل هذه الحماية تختلف باختالف طبيعة هذ  

ن وق محل هذه الحقالحقوق العينية، تكون الحماية بتمكين صاحب الحق من مباشرة السلطة على م

لى عأما حماية الحقوق الشخصية )االلتزامات( فإنها تثير بعض الصعوبات  ،غير معارضة أحد

سمى يعن طريق شخص آخر الصعيد العملي، ألن الدائن ال يستطيع مباشرة السلطة على حقه إال 

 اإلكراه شر عليهتسمح للدائن باسترقاق المدين، وأن يبافي السابق وإذا كانت شرائع الرومان  ،نالمدي

لك، ألن مح بذالجسدي، وأن يقتله من أجل استيفاء دينه، فإن الشرائع في العالم المعاصر لم تعد تس

 يمة هعا قاعدة وقد وضع المشرع ،على شخصه يسري يكون فقط على أموال المدين ولالتنفيذ الجب

ائن إن كل دووإن الدائنين متساوون في هذا الضمان، ، ن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بدينه أ

م عند عد هلى غيرتفضيل ألحد من الدائنين عيستوفي دينه من أموال مدينه بنسبة الدين الذي بذمته دون 

لمدين اقد يهمل فلية، إال أن هذه القاعدة العامة في الضمان ال تكون سليمة من الناحية العم ،كفاية الدين

دداً لدائن مهجعل اإدارة أمواله، أو يعمل على تبديدها، وقد يقترض أمواالً من عدد من الدائنين، مما ي

وسائل ن المجموعة بعدم إمكانية الحصول على دينه في موعد االستحقاق، وقد يلجأ هذا الدائن إلى م

ية، صبوليوى غير المباشرة، والدعوى الالقانونية من أجل حماية الضمان العام، مثل إقامة الدع

، أو لمدنياوالدعاوى الصورية والدعاوى اإلجرائية والتحفظية، ويمكن أن يلجأ إلى دعوى اإلعسار 

 امالً فيلدين كلضمان الوفاء بادعوى اإلفالس التجاري، إال أن جميع هذه الوسائل قد ال تكون كافية 

 .موعد االستحقاق

وتتجلى هذه الفكرة بحصول الدائن على ضمان خاص،  ،لك تم اللجوء إلى فكرة التأميناتمن أجل ذ  

قدر ممكن من ، غايته ضمان الوفاء بااللتزامات من دون مخاطر أو بأقل 2إضافة إلى الضمان العام

 خاطر. الم

تزام، نفيذ االلالتي تقوم على تعدد المسؤولين عن ت التأمينات الشخصية ،نوعانوالتأمينات الخاصة   

لذمة اذمة المدين، بحيث لو أعسر المدين تكون  إلىفيتحقق ضمان الدائن فيها بضم ذمة أخرى 

 دث فيهذا ما يحو ،األخرى مسؤولة عن الوفاء بنفس الدين، فتتزايد فرص حصول الدائن على حقه

يكون فصياً، هي تعطي الدائن حقاً شخف، ينات الشخصية وأوضحهامتعتبر أهم صور التأالتي  ،الكفالة

 سارفي ي من شأنها ضم ذمة إلى ذمة المدين عند المطالبة بالدين، فإذا أعسرت إحداهما يكون له

دينه، بالوفاء بكيداً أيعطي الدائن ضماناً  هذا النوع من التأمينات الو ،األخرى ما يضمن له الوفاء بدينه

 .إنما يجعل الفرصة أمامه أكبر، والمخاطر التي يتعرض لها أقل

 خصيص مالت، وتعني وهي التي يتم اللجوء إليها عند عدم الثقة بالتأمينات الشخصية التأمينات العينية  

الحق  لدائنيملكه المدين أو شخص آخر لضمان الوفاء بالدين في موعد االستحقاق، ويكون بموجبها ل

كون له يعاً، وي أو بوالتنفيذ عليه عند عدم الوفاء بالدين حجزاً  ،هذا المال في أي يد ينتقل إليهابتتبع 

ن القانوي روفة فوأهم التأمينات العينية المع ،من الدائنين في استيفاء دينه منهاألولوية على غيره 

ي ما يلسنتناول في، ووحق االمتياز وحق التخصيص ،الرسميوالرهن  ،هي الرهن الحيازي الجزائري

 ة.لعينيالتأمينات ا إلىكل نوع من هذه األنواع بالتفصيل بداية من التأمينات الشخصية وصوال 

                                                             
أموال المدين جميعها من القانون المدني الجزائري بقوله:"  188المادة  فيالمشرع الجزائري  يقصد بالضمان العام ما نص عليه /  2

 ."انهذا الضم ن تجاهوفي حالة عدم وجود حق أفضلية مكتسب طبقا للقانون فان جميع الدائنين متساوو ،ديونه ضامنة لوفاء
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 الفصل األول: التأمينات الشخصية

 ترك مدينام، فيشسبق ورئينا أن التأمينات الشخصية تقوم على فكرة تعدد المسؤولين عن تنفيذ االلتز  

ة ورصأهم  لسنتناول من خالل هذا الفصاألصلي في المسؤولية عن الوفاء بالدين ، وآخر مع المدين 

 .اوأحكامه ابيان ماهيتهمن خالل وذلك الكفالة ،  وهي تأمينات الشخصيةلل
 الكفالة عقد مفهوم: األول المبحث

 .سنبين في هذا المطلب مفهوم الكفالة ، وكذا صورها وخصائصها   
 . وصورها الكفالة عقد تعريف: األول المطلب

 وبيان أهم صورها. ،سنحاول في هذا الفرع تعريف عقد الكفالة  
 الكفالة عقد تعريف الفرع األول:

بأنها:" عقد يتم بين شخص يسمى الكفيل ودائن شخص آخر عرف الدكتور يحي عبد الودود الكفالة    

 .3على المدين" ، يلتزم بموجبه الكفيل أن يضمن للدائن الوفاء بالدين الذي له

 "الكفالة عقد يكفل: عقد الكفالة بقولها الجزائري المدني القانون من 644 المادة عرفتكما    

 .4ف به المدين نفسه"يإذا لم  االلتزامفي بهذا يشخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن  بمقتضاه

 ،والكفيل الدائن بين ينشأ اتفاق هو الكفالة عقد أن القانوني نقولكذا من خالل التعريفين الفقهي و   

 .نفسه المدين به في لم إذا األصلي بالدينء الوفا بضمان الكفيل بمقتضاه يلتزم

  يشترط الف ،المدين مشاركة دون والدائن الكفيل بين يتم عقد الكفالة أن لنا يتبين التعريف هذا منو   
 ما وهذا،  معارضته ورغم علمه دون الكفالة تتم أن يمكن بل وموافقته هذا األخير رضافي الكفالة 

 وجود في هام دور له فالمدين ذلك ورغم،   5 ج م ق 647 المادة فيالجزائري   المشرع عليه نص

 الثقةكذلك  له ليوفر و،  دائنهلدى  المدين التزام ليضمن إالبالكفالة  تبرع ما الكفيل أن حيث الكفالة
 .يهلد واالئتمان

 على وتعمل أصلي التزام على تتركز الكفالة أن من خالل التعريف السابق أيضا لنا يتبينكما    
 يفي لم إذا األصلي تزامباالء الوفا محله الكفيل ذمة في شخصيا التزاما ترتب فهي ، بهء الوفا ضمان

 بطالنهكذا و صحته و وانقضائه وجوده في األصلي المدين اللتزام تابع الكفيل فالتزام ،نفسه المدين به

 .أيضا أوصافه وفي بل، 

 

                                                             
  /  يحي عبد الودود ، المرجع السابق، ص 3.15 

ـ  05معدل والمتمم بالقانون رقم الي المتضمن القانون المدني الجزائر 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75األمر رقم أنظر :  /  4

 ، المتضمن القانون المدني الجزائري.2005يونيو  20المؤرخ في  10

 :" تجوز كفالة المدين دون علمه وتجوز أيضا رغم معارضته. من القانون المدني الجزائري على ما يلي 647فقد نصت المادة  / 5
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  الكفالة صور الفرع الثاني:
بيان  فيما يليو ،الكفالة لها صورتان ، فإما أن تكون كفالة شخصية أو كفالة عينية واقع األمرفي   

 :هاتين الصورتينل
 به في لم ذاإ الدائن لدى بااللتزام فيي أن الكفيل بمقتضاه يلتزم عقد هي :الشخصية الكفالة أوال: 

امنتان ضماليتان  ذمتان ديهل تصبح فالدائن بالتالي و ،أخرى ذمة إلى ذمة ضم وهو ،نفسه المدين

 الكفالة مشرعال نظم قد و ، هذامن جهة أخرى الكفيل ذمةو من جهة  األصلي المدين ذمة ،للوفاء بدينه
 .الجزائري المدني القانون من 673 إلى 644 من المواد في الشخصية

وهذا  دين المدين ،بضمانا للوفاء ( منقول أو عقار) لشيء عيني الكفيل تقديم هي :العينية الكفالة ثانيا:

 (.الحيازي و الرسمي كالرهن) العينية التأمينات أحكام عليه تنطبقالنوع من الكفالة 

 المطلب الثاني :أنواع الكفالة

كفالة فهناك  :بتقديمها ، وذلك من حيث التزام المدين أنواع ثالثةما بحثنا في أنواع الكفالة نجدها  إذا   

 وفيما يلي بيان لهذه األنواع الثالثة. ، قانونية ، كفالة اتفاقية، وكفالة قضائية
 القانونية الكفالة الفرع األول:

المدين  فيها على أي في األحوال التي يوجب القانون ،كان مصدرها القانون إذاالكفالة قانونية  تكون  

 من 851 ةالماد عليه نصت ما ذلك من، كفيل تقديمأحيانا  القانون فقد يوجبتقديم كفيل للدائن ، 

ولزم  جب جردهواذا كان المال المقرر عليه حق االنتفاع منقوال بقولها: " الجزائري المدني القانون

في  لمنقولا من االنتفاع حق صاحب . فمن خالل هذا النص نستنتج أنبه....."المنتفع تقديم كفالة 

 .عنه كفيل تقديم و المنقول ذلك بجرد القيام عليه يجبهذه الحالة 

  القضائية الكفالةالفرع الثاني: 
 در التزامأي في الحاالت التي يكون مص ،كان مصدرها الحكم القضائي إذاتكون الكفالة قضائية   

اله ما ومث، ضائيق حكم بموجب الةكف بتقديم يلتزم عندها المدينفالمدين فيها بتقديم كفيل حكم قضائي ، 

لى قرار عوافقت المحكمة  إذا :"من الق م ج ، التي تنص على انه 02فقرة 717ورد في نص المادة 

 ن لها أنفيه فا تغييرات أساسية بإجراءأرباع المال الشائع، الشركاء الذين يملكون على األقل ثالثة 

 ذلك نوم، المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق له من تعويضات بإعطاءتأمر 

 .لةكفا بتقديم يأمر أن بالتنفيذ المتعلقة المستعجلة األمور في للقاضي يجوز أنه ،أيضا 
  االتفاقية الكفالة الفرع الثالث:

 يقوم أن على المدين و الدائن يتفق فقد  ،الكفالة اتفاقية اذا كان مصدرها االتفاق بين الطرفين تكون   
 ، وفي هذه الحالة تكون الكفالة بموجب  عقد. االلتزام له يضمن كفيل بتقديم األخير هذا

 6المطلب الثالث: خصائص عقد الكفالة
 :ما يلي لوفاء بالدين بعديد الخصائص نذكر منهاا لضمان كتأمين شخصيتتميز الكفالة    

 ملزم لجانب واحد رضائي عقد الكفالة الفرع األول:

 الدائن بين التراضي بمجردوفق ما ورد في القانون الجزائري  تنعقد الكفالة أوال: الكفالة عقد رضائي:
بعض  عليه نصت ما عكس وهذا، آخر إلجراءدون حاجة  إرادتيهما تطابق جردمب أي، الكفيل و

 و معين شكل في الكفالة عقد يكون أن يشترط الذي السويسري كالتشريع،األخرىالمقارنة  التشريعات

 لمعلى خالف المشرع السويسري  الجزائري شرعالمف، على مخالفة هذا األمر قانونية آثارا رتب

فقد نصت المادة  ،فقط لإلثباتكوسيلة  الكتابة اشترط إنما و، خاص شكل أي الكفالة عقد في يشترط

                                                             
، الجزائر ، عين مليلة،دار الهدى عقد الكفالة،، والعينيةالتأمينات الشخصية  ،الجزائري شرح القانون المدنيمحمد صبري السعدي، /  5

 .17ص 
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 إثبات:" ال تثبت الكفالة اال بالكتابة ولو كان من الجائز من القانون المدني الجزائري على أنه 645

 مقام يقوم بما الكفالة إثبات يجوز أنه إلى اإلشارةالبد من  اإلطاروفي هذا ، االلتزام األصلي بالبينة"
 نصت ما هذا و، مانع وجد إذا أو، الكتابي السند وجود عدم حالة في البينة و اليمين و كاإلقرار الكتابة

فيما كان يجب  أيضابالشهود  اإلثبات:" يجوز بقولها الجزائري المدني القانون من 336 ةالماد عليه

فقد الدائن  إذا أو ،يحول دون الحصول على دليل كتابي أدبي أووجد مانع مادي  إذابالكتابة  إثباته

 ."إرادتهخارج عن  أجنبيسنده الكتابي لسبب 

وهذه ، الكفيل هوعقد الكفالة عقدا ملزما لجانب واحد  يعد د: واح لجانب ملزم عقد الكفالة عقد :اثاني

 يف لم إذا حالة في األصلي بالدينء الوفا بضمان ملزم الكفيلهي الصورة المعتادة للكفالة، نظرا ألن 

 أن يمكن أخرى جهة من لكن  ، شيءب الدائن ملزم الطرف الثاني وهودون أن يكون  ،نفسه المدين به

التزم الدائن بالتزام مقابل التزام الكفيل بموجب عقد الكفالة،  إذا لجانبين ملزماأحيانا  الكفالة عقد يكون

 .7سواء كان هذا االلتزام لمصلحة المدين أو لمصلحة الكفيل

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

 

 

 

 

 

 معاوضة و تبرعي عقد الكفالة عقد: الفرع الثاني
 لكفالة ،لمعتادة لاوهي الصورة  ،للكفيل بالنسبة تعتبر الكفالة عقدا تبرعيا: تبرعيالكفالة عقد  :أوال

 هذا و، بهء الوفا األخير هذا يستطع لم إن المدين عن بالدينء بالوفا يلتزم الكفيل ألن وذلك نظرا
 .مقابل دونفي األصل يكون  االلتزام

 مقابال هذا األخير تلقى إذا أحيانا للكفيل بالنسبةتعد الكفالة عقد معاوضة  :معاوضة عقدالكفالة  ثانيا:
 هذا ألن للدائن بالنسبة معاوضة عقد هو الكفالة عقد أن كما ،8المدين من أو الدائن منء سوا لما كفله
 .المدين به يف لم إن األصلي الدين له يضمن الذي الكفيل هو و ضمان على تحصل األخير

  :و ضمان شخصي تبعي عقد الكفالة عقد :الفرع الثالث 

فهو يتبعه  ، الجدير بالذكر أن عقد الكفالة هو قد تبعي اللتزام أصلي: أوال: عقد الكفالة عقد تبعي

 فعقد لهذا و، المدين و الدائن بين أصلي التزام وجود من بد ال الكفالة عقد فحتى يوجد ،وجودا وعدما
 . 9ءاالنقضا كذاو الصحة الوجود و حيث من األصلي االلتزام يتبع الكفالة

 تأمينيعتبر  فهو، بالدين المدينء وفا يضمن فعقد الكفالة :شخصي ضمان عقد هو الكفالة عقد :ثانيا

 الكفالة عقد أن كما، بالتزامهء الوفا عن األخير هذا امتناع حالة في المدين من حقه يستوفي لكي للدائن

                                                             
 / جميل الشرقاوي ، دروس في التأمينات الشخصية والعينية، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1976، ص  207

  / جميل الشرقاوي، المرجع نفسه، ص 8.21 

  9  / محمد صبري السعدي،المرجع السابق ، ص 18.
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 إلى العام ضمانه يضم الكفيل أن أي، المدين ذمة إلى تضاف الكفيل ذمة ألن الشخصي بالطابع يمتاز
 .10للمدين العام الضمان

 ماال العيني فيلالك فيها يقدم التي العينية الكفالة عن الكفالة الشخصية يميز الشخصي الطابع هذا و  
 .كتأمين دمهق الذي المبلغ حدود في إال الدين بهذا يضمن ال وهو، المدين بدينء الوفا لضمان معينا

 اهوأركان الكفالة عقد شروط:  الثاني المبحث

 :الكفالة عقد شروط: األول المطلب

 مالية ذمة افةبإض وذلك،  مدينه إعسار مخاطر ضد الدائن تأمين يه الغاية األساسية من الكفالة إن   
 كانء سوا ،لالكفي في أوجبها المشرع معينة شروطأن هناك  إلى اإلشارةوتجدر  ، األخير هذا ذمة إلى

 .ءالقضا أو القانون أو االتفاقكما سبق ورئينا الكفالة  مصدر

 خيرةهذه األ نصت، حيث الجزائري المدني القانون من 646 المادة في الشروط هذه وردت وقد   

 أن وله،  ربالجزائ ومقيما موسرا شخصا يقدم أن يجب،  كفيل بتقديم المدين التزم إذا : " على أنه

 توافرها بيج التي الشروط أهم  النص هذا من نبطنست، " اكافي عينيا تأمينا الكفيل عن عوضا يقدم

  :وهي الكفيل في
  : موسرا الكفيل يكون أن الفرع األول:

 ، ذلك ةجالحا اقتضت إذا ضمنه الذي بااللتزامء الوفا على قادراومعنى هذا يجب أن يكون الكفيل    
 يقع الذي هو كفيل بتقديم الملتزم المدينالجدير بالذكر هنا أن و ، معسرا الكفيل كان إذا للكفالة قيمة فال

،  كفله الذي بالدينء للوفا كافية أموال من لديه بما يقاس األخير هذا رويس، الكفيل ريس إثبات عليه

 بدينء للوفا كافيا ذلك كان متى مفرزة وأ شائعة عقارات وأ منقوالت األموال هذه تكون أن ويستوي
 يصعب أو فيها متنازع بعضها أو األموال هذه أن بدوره يثبت أن الدائن يستطيع وبالمقابل،  الدائن
 موضوعية مسألة الكفيل في االقتدار أو راليس صفة وتوفر ،الكفيل مال من فتستبعد ،عليها التنفيذ

 .11الموضوع لقاضي تقديرها متروك

   : اإلقامة في الجزائر الفرع الثاني:

 ،معلومة   الشرط هذا من الحكمة وأن يكون الكفيل مقيما في الجزائر ج ق م  646اشترطت المادة   

 المدين يف لم إذا في حال ما  الطرق بأسهل عليه الرجوعو الكفيل مطالبة الدائن يستطيعأن  وهي
 الكفيل يكون أن يشترط ال كما،  معتادة وليس العارضةال اإلقامة هي المقصودة واإلقامة،  بالتزامه
 .12جزائريا

  : األهلية الفرع الثالث:

 إلى ذهب الفقه أغلبية أن إال الشرط هذا تذكر لم إليها اإلشارة سبق التيق م ج  646 المادة أن رغم  

، اذ أن تخلف هذا الشرط يجعل عقد الكفالة باطال أو قابال لالبطال، ومن ثم ال يتحقق الضمان اشتراطه

 .13الواجب توفيره للدائن، وهو المقصود بالكفالة
  الكفالةعقد المطلب الثاني :أركان 

فال  ،من الق م ج 644باعتبار أن الكفالة عقد كما سبق ورئينا عند تعريفنا لها بموجب نص المادة  

                                                             
  16.10/ جميل الشرقاوي ، المرجع السابق، ص  

 . 25المرجع السابق ، ص محمد صبري السعدي،  /  11

 / محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 12.26/25 

 / جميل الشرقاوي، المرجع السابق ، ص 13.28 
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 ،توافر فيها أركانه، وهي الرضا ، المحل ، السببأن يفيجب  ،شك أنها تخضع لألحكام العامة للعقد

 وهو ما سنبينه فيما يلي:

 : التراضي الفرع األول:

فالكفالة كما سبق  ،عقد لكل الطبيعي األساس هو الذي التراضي قوامه، العقود من كغيره الكفالة عقد   

 شكل أي اشتراط دون والكفيل الدائن إرادتي تطابق الكفالة لقيام يجب إذ،  رضائي عقد وقلنا هي
، لكن ونظرا لخطورة آثار الكفالة عقد في طرفا ليس ألنه،  المدين رضا إلى حاجة ودون، خاص

، وال يعتد بالرضا الضمني في هذه  14صريحا األخير هذا رضا يكون أن لزمفقد الكفالة على الكفيل 

 كما ال يعد سكوت الكفيل قبوال مهما كانت الظروف والمالبسات. ،الحالة
تختلف األهلية الالزمة إلبرام الكفالة بالنسبة للكفيل عنها بالنسبة للدائن، فبالنسبة   : الكفيل أهلية أوال:

 األداء الكاملة أي أهلية  أهليةعندها  هفي تتوفر أن للكفيل ان كانت الكفالة على أصلها وهو التبرع فيجب

،  باطلة الكفالة وقعت وإال عليه محجور وغير كاملة سنة 19 العمر من بالغايكون  يجب حيث ، التبرع

 له بالنسبةتعتبر  الكفالة ألن ،متبرعا الغير يكفل أن لقاصرل وال عليه للمحجور يجوز ال ذلك وعلى

 ناقص باسم الكفالة عقد يبرم أن القيم أو الوصي أو للولي يجوز ال كما، محضا ضرر ضار تصرف

تمت الكفالة  أن إما، عليهم المحجور أو القصر بأموال التبرع يجوز ال إذ،  عليه المحجور أو األهلية

، ويمكن أن لإلبطالبعوض وكان الكفيل صبيا مميزا أو من هو في حكمه فان الكفالة عندها تكون قابلة 

 الحصول بشرط بمقابل كان إن الكفالة عقد إبرام الوصي أو للولي يجوز و، إلجازةبا صحح عندها ت
 . 15القاضي إذن على

 ألن، مميزا شخصا يكون أن فيكفي، التعاقد أهلية إال الدائن قانونا في تشترط ال :الدائن أهلية ثانيا:

 فيجب، الدائن به التزم بمقابل الكفالة كانت إن أما ،محضا نفعا له نافعتصرف  له بالنسبة الكفالة عقد
 .التصرف أهلية في هذا األخير وفرتتعندها أن 

 .في عقد الكفالة أهليته تشترط فال الكفالة عقد في طرفا ليس المدين أن بما :المدين أهليةثالثا: 

ال يكفي أن يكون الرضا موجودا في عقد الكفالة بل البد أن يكون صحيحا  : الرضا عيوب: رابعا

طرفي عقد الكفالة سليمة من أي عيب  إرادةوحتى يكون الرضا كذلك في الكفالة البد أن تكون 

أو الغلط أو التدليس، والجدير بالذكر أنه في حال وجود عيب من عيوب االرادة في عقد  كاإلكراه

من  90 إلى 81اعد العامة الواردة في النظرية العامة للعقد ال سيما المواد من الكفالة فنطبق القو

   القانون المدني الجزائري. 
  : المحل الفرع الثاني:

يجب أن  هذا المحلوالكفالة هو ضمان الوفاء بااللتزام المكفول اذا لم يف به المدين نفسه ، عقد محل   

مكنا ، ا ، ومفيجب أن يكون موجود ،محل االلتزام بصفة عامة تتوافر فيه الشروط الالزم توافرها في

 عينا أو قابال للتعين ، ومشروعا ، وفيما يلي بيان لهذه الشروط.وم
  تزام المكفول موجودا:لأن يكون اال: أوال 

الكفالة تفترض وجود التزام أصلي، وضمان الوفاء بهذا االلتزام األصلي هو محل التزام الكفيل ،   

وبالتالي يجب أن يكون هذا المحل موجودا، وااللتزام المكفول وان كان محله عادة الوفاء بمبلغ من 

                                                             
 . 61،ص 2007رمضان أبو السعود، التأمينات الشخصية و العينية، دار الجامعة الجديدة،  /  14 

   /محمد حسنين، الوجيز في التأمينات الشخصية والعينية في القانون المدني الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ص15.42 
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النقود، اال انه يمكن أن يكون قيام بعمل أو امتناع عن عمل، وفي جميع الحاالت يشترط أن يكون 

 . 16االلتزام موجودا

أو وجد صحيحا ثم انقضى ال يكون ولذلك إذا كان االلتزام األصلي غير موجود أو وجد ثم أبطل    

 ما أي،  األصلي االلتزام هو الكفيل التزام محلف،  باطال عقد الكفالة يقع ثم ومن،  محلاللتزام الكفيل 

 يكون حتى، 17 محله كان وأيا ،مصدره كان أيا كفالته يمكن االلتزام وهذا ،المكفول بالتزام مىيس
 االلتزام يكون أن يمنع ال هذا ولكن ،موجودا األصلي االلتزام يكون أن يجب ممكنا الكفيل التزام

ون كي أنيجوز على انه :" ،من ق م ج 92المادة ورد في نص  ، وفق ما شرطيا أو مستقبليا األصلي

 ."محل االلتزام شيئا مستقبال ومحققا

 : المستقبلي االلتزام كفالة /1

نصت  التي الجزائري المدني القانون من 650 المادة نص في المستقبلي االلتزام كفالة حكم ورد لقد  

 في الكفالة تجوز كما،  المكفول المبلغ مقدما حدد إذا المستقبل الدين في الكفالة تجوز: " أنهعلى 

 يراجع أن له كان،  الكفالة مدة يعين لم المستقبل الدين في الكفيل كان إذا أنه غير، المشروط الدين
 االعتماد كفالة  عن كفالة االلتزام المستقبل مثالو، " ينشا لم المكفول الدين دام ما وقت أي في فيها

 شخص يستطيع، ومثاله أيضا االعتماد من شيئا المدين يقبض أن قبل عمالئه ألحد البنك يفتحه الذي
 سيشتريها التي البضائع لثمن ضامنا الكفيل فيكون معين متجر من شتريهسي فيما يضمنه كفيل تقديم

 . األصلي المدين

 : الشرطي االلتزام كفالة  /2

 في الكفالة تجوز كما"... : على أنه ج م ق 650 المادة من فقرة الثانيةالنص المشرع الجزائري في   

 تجوز العامة للقواعد تطبيقا أي،  هو الدين الذي ال يعين محله المشروط الدين معنى،  "المشروط الدين

،  فاسخ شرط على معلقا أو واقف شرط على معلقا األصلي الدين كانء سوا الشرطي الدين كفالة

 ذافإ،  األصلي الدين عليه علقالذي  الشرط على معلقةتكون  التبعية لصفتها الكفالة نفا عامة وبصفة
 تخلف فإذا،  الشرط ذات على معلقا الكفيل التزام كان واقف شرط على معلقا األصلي االلتزام كان

 ،الكفيل التزام بالتبعية معه ويزول يكن لم كأن وأعتبر رجعي بأثر األصلي الدين زال الواقف الشرط
 التزام ينفذو ،رجعي بأثر نفذو األصلي االلتزام تأكد الواقف الشرط تحققفان ، يكن لم كأن يعتبرف

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

 .18 الكفيل التزام

  : صحيحا المكفول االلتزام يكون أنثانيا: 

 المكفول االلتزام كان ذافإ ،الكفالة أحكام كل على تهيمن األصلي لاللتزام الكفيل التزام تبعية فكرة إن   
،  الجزائري المدني القانون من 648 المادة نص إلى استنادا وهذا ،صحيحة تكون الكفالة فإن صحيحا

 القابل وااللتزام الباطل االلتزام كفالة حكم افموإذا كان األمر كذلك في حال صحة االلتزام األصلي 
 ؟  لإلبطال

كفالة االلتزام نظرا ألن الكفالة عقد تبعي فالنتيجة الطبيعية هي أن :  الباطل االلتزام كفالة حكم /1 

،  بطالنهكذا و حتهصمن حيث  األصلي االلتزام يتبع الكفيل لتزامفا ،أيضا باطلة كفالة تكونالباطل 

                                                             
 / يحي عبد الودود ، المرجع السابق، ص 16.38 

 . 89 رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص /  17

  18. 116 ، صنفسهرمضان أبو السعود، المرجع /  
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ومثاله أيضا كفالة دين عديم ،  احشالف باوالدين الناتج عن الر،  المقامرةالناتج عن  نكفالة الدي هلامثو

التي مفادها و المشار إليها سابقا لنفس القاعدة تطبيقا:  لإلبطال القابل االلتزامكفالة  حكم /2  .األهلية

 الكفالة ، فانه في حال قابلية االلتزام األصلي لإلبطال فان وجودا وعدما تبعية الكفالة لاللتزام األصلي
األصلي وكذا الكفالة الخاصة به يكونان  االلتزام أن تعني لإلبطال والقابلية ،لإلبطال قابلةتكون  أيضا

 الكفالة سقطت االلتزام األصلي ببطالن حكم فإذا،  ماببطالنه يحكم حتى ماآلثاره ينمنتجصحيحين 
 االلتزام هذا فإنمثال ،  باإلجازة صحيحا لإلبطال القابل األصلي االلتزام أصبح إذا أما،  لذلك تبعا

 االلتزام لقابلية نتيجة التزامه بإبطال سكيتم أن الكفيل ويستطيع،  للكفيل بالنسبة نهائيا صحيحا يصبح
 .أن يحتج بها لمدينل التي األوجه بكافة يحتج أن للكفيل إذا،  لإلبطال األصلي

  : للتعيين قابال أو معينا المكفول االلتزام يكون أنثالثا: 

قد ورد و ،العقود لجميع بالنسبة عام شرط هو وإنماوحدها  بالكفالة خاصا شرطا ليس الشرط هذا إن  

ومفاد هذا ،  للنظرية العامة للعقد في القانون المدني الجزائري عد العامةذكر هذا الشرط في القوا

 الدائن ،االلتزام هذا أطراف ينيع كأن،  للتعيين قابال أو معينا المكفول التزام يكون أن الشرط 
 . ومصدره الدين محل ينويع ،والمدين

 المدين أيضا ينويع ،إقامته ومكان ومهنته نهوس ولقبه الدائن اسم ذكر يشمل االلتزام أطراف تعيينو   
 المكفول التزام أن يذكر كأن المكفول االلتزام محل تعيين، و إقامته ومكان ومهنته نهوس ولقبه باسمه

 هذا حدود في يكون الكفيل فالتزام ،ومقدارها نوعها يحدد بضاعة أو دج 100.000 قدره مبلغ هو

 . يتخطاهما وال والمقدار المبلغ

 مدينه تجاه حق من أكثر للدائن يكون قد ألنه،  مصدره حيث من المكفول االلتزام تعيينكما يجب    
 ،قرض عقد مصدره والثاني بيع عقد مصدره أحدهما ولكن ، مثال دج 100.000 منهما كل قيمة

 االلتزام تعيين عدم حالة وفي،  تنعقد ال الكفالة فإن وإال،  الكفيل يضمنه الدينين من أي تحديد فينبغي
 هام مبدأ الكفالة يحكم كان وإذا ،للتعيين قابال كان متى يجوز بل باطل التزام أنه يعني ال فهذا المكفول

 من بأقل الكفيل يلتزم أن يمنع ما يوجد فال،  األصلي االلتزام حدود الكفيل التزام يتجاوز أال هو
 .األصلي الدين منء بجز أي األصلي االلتزام

  : السبب ركن الفرع الثالث:

من العقود مشروعا غير مخالف للنظام العام واآلداب العامة  د الكفالة كغيرهيجب أن يكون سبب عق   

 كان فإذا،  االلتزام إلى الكفيل دفع الذي الدافع في عنه يبحثفي عقد الكفالة  السبب مشروعية ، و

 مشروعا غير الباعث كان إذا أما،  مشروعا باعثا يكون فإنه للمدين خدمة أو جميلء إسدا يقصد الكفيل

كفالة  هومثال ،لذلك تبعا الكفالة وتبطل باطل إذن االلتزام فسبب ،مخالف للنظام العام واآلداب العامة

 .19رجل المرأة لدى دائنها للحصول على رضائها بمعاشرته معاشرة غير مشروعة

 المطلب الثالث : إثبات الكفالة 
 كان ولو، بالكتابة إال الكفالة تثبت ال": على أنهالجزائري  المدني القانون من 645 المادةنصت    

 التزام إلثبات ضرورية الكتابة أن النص هذا من ونخلص، "  بالبينة األصلي االلتزام إثبات الجائز من

 فيجب التبرعية االلتزامات من أساسا هو الكفيل التزام وألن  الكفالة النعقاد ضرورية غير لكنها الكفيل
 .20 قاطع صريحء رضا إلى يستند أن

،  التزامه مدى وتحديد الكفيل خلتد طبيعة على التعرف أحيانا يستحيل قد أو العسير من يكون وقد  

                                                             
 / يحي عبد الودود، المرجع السابق ، ص 19.49 

. 37المرجع السابق ،ص  ،   20/   محمد صبري السعدي 



10 
 

 عدم اقرار للكفيل حماية المشرع قرر األسباب ولهذه،  الشهود شهادة طريق عن حتى كفالته ونوع
 .الغير على بها االحتجاج يجوز حتى التاريخ ثابتة الكتابة تكون أن ويجب ،بالكتابة إال ذلك إثبات جواز

 الكفالة آثارالمبحث الثالث: 

ثم بعد ذلك  تداء،سنحاول من خالل هذا المبحث تناول أحكام العالقة الناشئة بين الكفيل والدائن اب   

 أحكام العالقة الناشئة بين الكفيل والمدين ، وذلك في مطلبين.

 العالقة بين الكفيل والدائن المطلب األول: أحكام

أي  ابتداء ، ابين عاقديه عنها آثاررتب ت ة مستجمعة ألركانها وشروطهاالكفالة صحيح تمتى انعقد   

  .الدائن و الكفيل بين

 
 

 ضوابط مطالبة الدائن للكفيلاألول:  فرعال

م وفاء ين عند عداألول يتمثل في مطالبة الدائن للكفيل بالد ،جهانعالقة الكفيل بالدائن لها و إن   

هذا  وبعد ،بةلمطالاالثاني يتمثل في الدفوع التي يتمسك بها الكفيل في مواجهة الدائن لرد و ،المدين به

 أثار ر بمثابةتعتب و ،الكفيل هجاتزم بها تنجد أن الدائن الذي استوفى حقه من الكفيل تقع عليه واجبات يل

 .ناتجة عن واقعة الدفع

  :: وجوب حلول أجل الدين بالنسبة للكفيلأوال

و الغالب أن يكون أجل التزام الكفيل هو  ،مطالبة الدائن للكفيل ال تجوز إال عند حلول أجل الكفالة إن  

 يااللتزام األصل أجل إن حلعندها و ،انه قد يحدث أن يختلف األجالن إال ،المكفول االلتزام نفسه أجل

هذا األخير يمكن أن  ألن التزام ،يرجع على الكفيل أنال يجوز للدائن ، الكفيل  لتزامقبل حلول أجل ا

ال يجوز للدائن أن يطالب الكفيل قبل حلول أجل الدين ف ،األصلي تزامليكون اخف عبء من اال

 .21األصلي

الدائن أو حكم القضاء فان الكفيل يستفيد من ذلك وال  بإرادةوفي حالة امتداد أجل االلتزام األصلي   

لم يتم تحديد أجل خاص اللتزام  إذايستطيع الدائن مطالبة الكفيل قبل حلول األجل الجديد، كما أنه 

 22الكفيل ، كان أجل هذا االلتزام هو أجل االلتزام األصلي

 : يلالدائن على المدين أوال قبل رجوعه على الكف : وجوب رجوع ثانيا

 660المادة  تنصفقد  ، يرجع على الكفيل وحده إال بعد رجوعه على المدين أنال يجوز للدائن   

بعد  إالال يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده الجزائري على أنه:" من القانون المدني  1الفقرة 

 إلى اإلشارةهنا البد من و، يرجع على المدين أوال  أنيجب على الدائن  و بذلك"، رجوعه على المدين

و يقصد بالرجوع المطالبة القضائية  ،واحد آنفي  معا المدينلدائن أن يرجع على الكفيل وليمكن  أنه

 .23رفع الدعوى على المدينب

 .الدائن للكفيل لرد مطالبة تاحةالمالثاني: الدفوع  الفرع

ع البه بدفإذا ط في مواجهة الدائن إثارتهاالمقصود بدفوع الكفيل ، أي األوجه التي يستطيع الكفيل   

ان لإلشارة فول ، الدين، ولعل الهدف من هذه الدفوع هو إما تأجيل المطالبة أو تقرير براءة ذمة الكفي

 .من هذه الدفوع ما هو ناشئ عن الدين األصلي، ومنها ما هو ناشئ عن الكفالة كعقد

  :: الدفوع الناشئة عن الدين األصليأوال

                                                             
 / محمدي سليمان ، مدونة حول التأمينات العينية و الشخصية ، صادرة عن ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1999،  ص 31 .21

  / جميل الشرقاوي، المرجع السابق، ص 22.54 

 / عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني، ج 10، طبعة 3 بيروت،لبنان، 2010 ، ص 98 -9923
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ك ائن , ذلاجهة الدأن يتمسك بجميع الدفوع التي يستطيع المدين التمسك بها في مو قانونا للكفيل يحق   

فقرة ال 654ة لمادو قد نصت ا ،تزام المكفوللألن تبعية التزام الكفيل تجعله يتأثر بكل ما يؤثر في اال

جميع تمسك بوله ان ي يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدينمن القانون المدني الجزائري على انه :"  1

لكفيل ليجوز  من نفس القانون على أنه:" 666المادة نصت  اكم ".األوجه التي يحتج بها المدين

 . المتضامن ان يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين"

الشكل  أو لتخلف ،السبب أو المحل ا أورضركن اللدفع بالبطالن النعدام ا للكفيل يمكن وتبعا لذلك 

التقادم  ،التجديد  ،االلتزام المكفول كالوفاء  نقضاءاتمسك بالدفوع المؤدية إلى للكفيل أن ي كما ،القانوني

 طبقا لنص المادة، غير انه في هذه الحالة األخيرة  األهلية انوكذلك نقص، اتحاد الذمة ،الوفاء بمقابل  ،

الذي يحتج به المدين يتمثل في نقصان أهليته وكان الكفيل اذا كان الوجه  ،من القانون المدني  654

 .24 649المادة  وهو عين ما أكدت عليه ،عالما بذلك وقت التعاقد فليس له أن يحتج بهذا الدفع

 تنشأ عن دائن والتيالمتاحة للكفيل في مواجهة ال الدفوع تتمثل :الدفوع الناشئة عن عقد الكفالة :ثانيا

 :في عقد الكفالة

التي جاء من القانون المدني الجزائري ، و 660المادة  نصت على هذا الدفع يد:دفع بالتجرال /1

ذ ه أن ينفجوز ل:" ال يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده اال بعد رجوعه على المدين ، وال يفيها

يتمسك  ة أنلعلى أموال الكفيل اال بعد أن يجرد المدين من أمواله، ويجب على الكفيل في هذه الحا

 د التزامأتي بعولعل الحكمة من تقرير هذا الدفع من طرف المشرع هي أن التزام الكفيل يبهذا الحق". 

 المدين األصلي.

 أ/ شروط الدفع بالتجريد: 

ال يجوز :"من القانون م ج على أنه 665أال يكون الكفيل متضامنا مع المدين، فقد نصت المادة  -

 ن أن يطلب التجريد".للكفيل المتضامن مع المدي

من الق  660/2دة يجب على الكفيل التمسك بهذا الدفع ألنه ليس متعلق بالنظام العام ، فقد نصت الما -

 ".ويجب على الكفيل في هذه الحالة أن يتمسك بهذا الحقعلى أنه:"م ج ، 

تكفي  ا والتيأموال المدين الموجودة في الجزائر وغير المنازع فيه إلىالمدين على نفقته  إرشاد -

د وجب عليه طلب الكفيل التجري إذامن ق م ج على أنه:" 661للوفاء بكامل الدين، فقد نصت المادة 

ال ار األمواالعتب أموال المدين تفي بالدين كله، وال يؤخذ بعين إلىالدائن  بإرشادأن يقوم على نفقته 

 ".ع فيهامتناز كانت هذه األموال تقع خارج األراضي الجزائرية، أو كانت إذاعليها الكفيل  التي يدل

أموال المدين يتحملها الكفيل، كمصاريف استخراج صور سندات  إلى اإلرشادأن نفقات  إلىوهنا نشير 

التنفيذ على أموال  إجراءاتملكية المدين لألموال، بينما يتحمل الدائن نفقات التجريد ، أي نفقات 

 .25المدين ، ثم يستردها الدائن من أموال المدين مع أصل الدين

 ب/ آثار الدفع بالتجريد:

التالي به، وب الحكم قبوله و توافرت شروط الدفع بالتجريد وتمسك به الكفيل تعين على القاضي إذا   

ه لى أموالعتنفيذ فان المحكمة تقضي بعدم جواز التمسك الكفيل بالدفع بالتجريد أثناء نظر الدعوى  إذا

،  ل الكفيلأموا بعد التنفيذ على أموال المدين، ويعتبر باطال أي إجراء من إجراءات التنفيذ على إال

أمواله،  نفيذ علىء التيكون قد باشره الدائن قبل تجريد المدين، وإذا كان الكفيل قد تمسك بهذا الدفع أثنا

، لعقاراإجراءات التنفيذ، ويلغى كل ما سبق اتخاذه كإجراءات التنفيذ على  قضت المحكمة بوقف

 ويترتب على قبول هذا الدفع أثرين اثنين:وإجراءات الحجز التنفيذي على المنقول، 

                                                             
  99/100/101ص  ، عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق /42

  عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق ، ص 25.125 
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 بعد تجريد المدين من أمواله. إالال يمكن للدائن التنفيذ على أموال الكفيل  -

المدين التي أرشده اليها ، أصبح مسؤوال تجاه الكفيل عن في حال عدم تنفيذ الكفيل على أموال  -

 . 26الالزمة في الوقت المناسب لإلجراءاتترتب عن عدم اتخاذ الدائن  إذاالمدين،  إعسار

عدد الكفالء ت إذا:"من القانون المدني ، حيث ورد فيها  664المادة  نصت عليه :الدفع بالتقسيم  /2

أن  لدائنلقسم الدين عليهم وال يجوز  ،غير متضامنين فيما بينهم الدين واحد وبعقد واحد وكانو

 يطالب كل كفيل اال بقدر نصيبه في الكفالة".

تبرأ ى أنه :" من القانون المدني عل 656 : لقد نصت المادةالدفع بإضاعة التأمينات بخطأ الدائن /3

كل  لمادةاويقصد بالضمانات في هذه  ،ذمة الكفيل بالقدر الذي أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات

 ة بحكمالتأمينات المقرروكذلك كل  ،التأمينات المخصصة لضمان الدين ولو تقررت بعد الكفالة

ن خطئه، فابلمدين فتبعا لهذا النص اذا أهمل الدائن المحافظة على التأمينات التي له قبل االقانون"، 

 الضمانات. ذمة الكفيل تبرأ بقدر ما أضاع الدائن من هذه

 أ/ شروط هذا الدفع:

 أن يكون الدائن قد أضاع تأمينا خاصا. -

 أن تكون إضاعة التأمين بخطأ من الدائن. -

 أن يترتب على ذلك إضرار بالكفيل. -

ن أ إلىير هنا نشوالتأمينات ،  بإضاعةتوافرت هذه الشروط كان للكفيل أن يدفع مطالبة الدائن له  فإذا

كفيل، مصلحة العلق بيت وإنماالقاضي ال يقضي بهذا الدفع من تلقاء نفسه ، فهو ال يتعلق بالنظام العام ، 

يمكنه  أنه ال األخير أن يتمسك بهذا الدفع سواء أمام المحكمة أو المجلس القضائي ، غيرعلى ولهذا 

 إثارة الدفع أمام المحكمة العليا، ألنها مسألة واقع وليس قانون.

الجزائري   نيمن القانون المد 657المادة  : نصتالدفع بعدم اتخاذ الدائن اإلجراءات ضد المدين /4

 إنذارن أشهر م ضد المدين خالل ستة اإلجراءاتذمة الكفيل تبرأ اذا لم يقم الدائن باتخاذ :" على أن

 الكفيل للدائن ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا".

د جراءات ضذ اإلفطبقا لهذا النص يستطيع الكفيل إذا حل أجل الدين وخشي أن يتأخر الدائن في اتخا   

ي اتخاذ فو يبدأ اإلجراءات، حتى يرفع الدائن دعوى ضد المدين، أهذه المدين، أن ينذر الدائن باتخاذ 

ون أن يقوم د اإلنذارت أشهر من وق 06انقضت  فإذاكان لديه سند تنفيذي،  إذاالتنفيذ ضده  إجراءات

وع فيل الرجن به الكقدم المدين للكفيل ضمانا يضم إذا إال، برأت ذمة الكفيل،  اإلجراءاتالدائن باتخاذ 

 .الوفاء للدائن إلى اضطر إذاعلى المدين 

دعوى  رفض ىإلوالجدير بالذكر أن قبول المحكمة للدفع بعدم اتخاذ اإلجراءات ضد المدين، يؤدي    

 وبالتالي براءة ذمة الكفيل من االلتزام.الدائن، 

:" على أنه  ريمن القانون المدني الجزائ 658المادة  تفليسة: نصتالدفع بعدم تدخل الدائن في ال /5

لكفيل اوع على سقط حقه في الرج وإالالمدين وجب على الدائن ان يتقدم بدينه في التفليسة  أفلس إذا

  الدائن" إهمالبقدر ما أصاب هذا األخير من ضرر بسبب 
أنه في حالة إفالس المدين ، وعدم قيام الدائن بتقديم دينه في التفليسة ، جاز للكفيل  إلىوهنا نشير   

و قبول هذا الدفع من الدفع بعدم تدخل الدائن في تفليسة المدين، وفي حال أثير هذا الدفع من قبل الكفيل 

براءة ذمة الكفيل بقدر ما كان سيحصل عليه الدائن لو أنه تقدم  إلىطرف المحكمة فان ذلك يؤدي 

 .27بالدين في التفليسة

                                                             
  محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 26.89 

 . 71السعدي، المرجع السابق،ص محمد صبري  / 27



13 
 

 فإذا  ،الكفيل ين الدائن وب فيما آثارا تجن عقد الكفالة ينأ إلىنخلص في نهاية هذا العنصر  خالصة:

  .بين الكفيل و المدينوالتزامات جديدة  جديدة عالقةعن ذلك نتج وفى الكفيل للدائن 
 المدينوالكفيل بين عالقة أحكام ال :المطلب الثاني

االلتزام ب وفاءالب الكفيل يقوم أن بعد إال نوالمدي الكفيل بين عالقة أية تنشأ الالجدير بالذكر أنه    

 الدين بوفاء ينالمد كي يطالب للدائن بالوفاء ملتزما الكفيل يكون أن يكفي فال ،منه بجزء أو المكفول
 مطالباً  المدين على عيستطيع الرجو فحينئذ الدائن، إلى المكفول االلتزام بوفاء الكفيل قام ما فإذا ،إليه
 للمدين. التبرع على سبيل االلتزام بذلك يفي ال الكفيل أن فاألصل وفاه، بما إياه
 ساسيتينأ دعويين الجزائري العالقة بين الكفيل والمدين من خالل النص على المشرع نظم وقد   

 قيام نم المستمدة الدعوى وهي الكفالة؛ دعوى وهما على المدين بإحداهما يرجع أن للكفيل يكون
 فيستعمل ،ائنالد محل الكفيل فيها يحل التي الدعوى وهي الحلول؛ ودعوى لة،الكفاعقد  بتنفيذ الكفيل

 في الحق للكفيل يكون الدعويين هذين عن وفضالن، المدي مواجهة في للدائن كانت التي الحقوق ذات
 لدعوى ليي فيما ونعرض، سب بال اإلثراء دعوىعلى أساس  العامة للقواعد وفقاً  المدين على الرجوع

 .الحلول لدعوى ثم ، الكفالة
 المدين.بعالقة الكفيل اآلثار المترتبة عن  :األول الفرع

دائن ، واجهة المل في تتمثل اآلثار الناشئة عن عالقة الكفيل بالمدين في الدعاوى القضائية المتاحة للكفي

 والتي سنتناولها في الفرع الموالي.
  :المدين من أجل الرجوع علىلكفيل ل القضائية المتاحة دعاوىال: أوال
غيره، ولو أنه في الوقت نفسه يكون قد نفذ إذا وفى الكفيل الدين للدائن، فإنه يكون قد وفى بدين    

الرجوع على الحق في لمن وفّى دين غيره كفالة ، وطبقا للقواعد العامة فالناشئ عن عقد ال التزامه

ادة المدين، فال يحق للموفي إال ولكن إذا كان الوفاء قد تم رغم إر المدين األصلي بقدر ما دفعه،

فى به، وقيمة ما عاد على المدين من فائدة نتيجة لهذا الوفاء الذي قيمة ما وأي الرجوع بأقل القيمتين، 

 .28ق م ج 259 ورد في المادة وفق ما ،تم دون إرادته

فإنه يستطيع الرجوع على  ،دين غيره ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنهبإذا كان من وفى و  

 .29ق م 261لنص المادة  طبقا المدين بدعوى الحلول محل الدائن

ستند على ترفع دعوى شخصية أخرى أن يالكفيل الذي وّفى الدّين يستطيع فوعالوة على ما تقدم    

عد لى القواإستند وقد جعل القانون للكفيل في هذه الدعوى حقوقا أكثر من الدعاوى التي ت ،عقد الكفالة

 هي: ىثالثة دعاو مباشرةويتضح مما سبق أن الكفيل يستطيع ، (العامة )دعوى اإلثراء بال سبب

 .ق م ج 259المادة  الواردة في نص دعوى اإلثراء بال سبب طبقا للقواعد العامة /1

 ، ق م ج.672، 670دعوى الكفالة طبقا للمواد  /2

 30ق م ج  671دعوى الحلول طبقا للمادة  /3

 ،الحلول دعوىكذا و ،دعوى الكفالة هذا العنصر على أحكام وعليه سنحاول تسليط الضوء من خالل  

 :رجوع الكفيل على المدينين عند تعددهملحالة  بعد ذلك نتطرقثم 

                                                             
 :" اذا قام الغير بالوفاء بالدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفع".من القانون المدني على مايلي  259نصت المادة /  28

لدائن الذي :"اذا قام بالوفاء شخص غير المدين حل الموفي محل امن القانون المدني الجزائري على ما يلي 261نصت المادة /   29 

 استوفى حقه في األحوال األتية : اذا كان الموفي ملزما بالدين مع المدين او ملزما بوفائه عنه".

 96 ، صمحمد سعد صبري السعدي، المرجع السابق/   30



14 
 

 الدعوى الشخصية )دعوى الكفالة( /1

بل بر المدين قيجب على الكفيل أن يخعلى أنه: "  الجزائري  من القانون المدني 670المادة  نصت    

 انت عندهكأو  الدين ىوع على المدين إذا كان هذا قد وفين، وإال سقط حقه في الرجأن يقوم بوفاء الد

  .وقت االستحقاق أسباب تقضي ببطالن الدين أو بانقضائه

الدين  ن قد دفعفإذا لم يعارض المدين في الوفاء بقي للكفيل الحق في الرجوع عليه ولو كان المدي   

  " بانقضائهأو كانت لديه أسباب تقضي ببطالنه أو 

رجع على ييكون للكفيل الذي وّفى الدين أن  "من القانون المدني على أنه: 672المادة  كما نصت

 المدين سواء كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغير علمه.

عه ذي دفال يرجع الكفيل إال بال فيما يخص المصروفات ويرجع بأصل الدين والمصروفات، غير أنه

 "  ن األصلي باإلجراءات التي اتخذت ضدهمن وقت إخبار المدي

كفالة لى الطبقا لهذين النصين يشترط لرجوع الكفيل على المدين بالدعوى الشخصية المستندة إو   

 الشروط اآلتية:

 )دعوى الكفالة( شروط دعوى الشخصية /1

يرد  لمهذا الشرط في الواقع أن  :أن تكون الكفالة قد عقدت لمصلحة المدين ودون اعتراض منهأ/ 

، والمفروض أن الكفالة عادة تعقد لمصلحة يذكرهالفقه جل ولكن  السابقة النصوص صراحة في

قد عقدت ه الدعوى إال إذا كانت الكفالة ذمن ق م ج ال تجيز الرجوع به 672 المدين، غير أن المادة

الرجوع عليه بهذه  أما إذا كانت قد عقدت رغم معارضته فال يجوز ،بعلم المدين أو دون علمه

 ، ويكون للكفيل في هذه الحالة الرجوع بدعوى الحلول على المدين.31الدعوى

شمل وي ،صراحةق، م،ج،  672/1نصت عليه المادة  و ماوه :الدينبأن يكون الكفيل قد وفّى ب/

ه أن ترتب عليلذي يالوفاء أيضا كل ما يقوم مقامه، كالمقاصة التي تقع بين الكفيل والدائن، والتجديد ا

ن رث الدائوا إذا وقد يقضي الكفيل الدين باتحاد الذمة، كم يصبح الكفيل مدينا أصليا بدال من المدين،

ة ن الكفالملكفيل ما إذا أبرأ الدائن اأ، فيصبح هو الدائن ويرجع الكفيل على المدين بالدعوى الشخصية

إنه ال فعلى ذلك اء، وأو تقادم دين الكفيل فإن الكفيل ال يكون قد وّفى الدين أو قام بما يقوم مقام الوف

وفي هذه  لدين،ر إذا وفّى الكفيل جزءا من ايستطيع الرجوع على المدين، كما يعتبر هذا الشرط متواف

الدائن ولكفيل اأن كال من  ، إذالدائن بما يتبقى له على المدين ويرجعيرجع الكفيل بما وفّى الحالة 

    .في مركز واحد وتقسم أموال المدين بينهما  انيكون

الرجوع على  قبل حلول األجل فإنه ال يستطيع إذا وفّى الكفيل الدين: أن يكون أجل الدين قد حلج/ 

والكفيل ال يستطيع إجباره على الوفاء قبل حلول  ،مدينلل احق يعتبرالمدين بمجرد الوفاء، إذ أن األجل 

 32األجل.

جل بحكم امتد األ جديدا أوبأجل الدين األصلي، فإذا منح الدائن المدين أجال في هذه الحالة والعبرة   

وإذا  ،صليلى المدين عند حلول األجل األفإن ذلك ال يمنع الكفيل الذي وفّى من الرجوع ع القضاء

 .ى المدينجع علعن األجل، فيحق للكفيل التمسك بهذا النزول ويفي بحق الدائن فورا وير زل المدينانت

                                                             
 / عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق، ص31.159 

 .100 محمد سعد صبري السعدي، نفس المرجع، ص: / 32   
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يجب " أنه:على من ق م ج  670المادة  نصت :33للمدين ار يسبب ضرريقع من الكفيل تقصي ن الأد/ 

ولعل  "،المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين وإال سقط حقه في الرجوع على المدين يخبر أنعلى الكفيل 

 ،للدائن مدين أسباب تمنع الوفاءقد تكون لدى ال سبب إلزام المشرع للكفيل بإخبار المدين قبل الوفاء أنه

جزء منه، أو تكون لديه أسباب تؤدي إلى بطالن الدين أو بقد وفّى بالدين أو  المدين نفسه كأن يكون

قبل وقوعه حتى يعترض عليه إن كان انقضائه، لذا يجب أن يعلم المدين بالوفاء الذي سيتم من الكفيل 

دين قبل فرضين، إما أن يخطر الكفيل المالأحد  نكون بصدد ، وفي هذه الحالةضلديه سبب لالعترا

 يفعل وهنا البد من التفصيل: الوفاء، وإما أن ال

 : قبل الوفاء لمديناإخطار ب قيام الكفيل حالة الفرضية األولى:

 بالدينى قد وفّ و ه جب على األخير أن يبادر باالعتراض إذا كانو قبل الوفاء إذا أخطر الكفيل المدين  

الوقت  أن يكون هذا االعتراض فييجب و، أو انقضائه  الدين كانت لديه أسباب تقضي ببطالن أو

عوى، ت الدويترك الدائن يسير في إجراءا ،يجب على الكفيل االمتناع عن الوفاء ، وعندهاالمناسب

 ويدخل المدين فيها إلبداء االعتراضات التي لديه.

ر يسقط ذا األخيأما إذا قام الكفيل بالوفاء بالرغم من اعتراض المدين، فإن حقه في الرجوع على ه   

 .بعضه بكل ما وفّى أو بجزء منه إذا كان لدى المدين أسباب تؤدي إلى انقضاء الدّين كله أو

و خطأ أ وفي حالة عدم اعتراض المدين في الوقت المناسب، فإنه ال يمكن أن ينسب إلى الكفيل  

 ير بوجوداألخ تقصير، فإن وفّى الدين فله الرجوع على المدين، وال يحق في هذه الحالة أن يحتج هذا

ذا هل نتيجة يتحمالي بالتألنه قصر بعدم االعتراض و، ؤدي إلى بطالن الدين أو انقضائه يبب لديه س

 .التقصير

 : الكفيل للمدين قبل الوفاء إخطارحالة عدم الفرضية الثانية: 
بطالن الدين وانقضائه، إذا لم يخطر الكفيل المدين قبل الوفاء، فإما أن يكون للمدين أسباب تؤدي إلى   

 34كون لديه تلك األسباب. توإما أال 

 ن كله أوفّى بالدييترتب عليه انقضاء الدين أو بطالنه ، كما لو كان قد و جدي سبب للمدينفإذا كان    

ن حالة يكوهذه ال لديه دفع يؤدي إلى الحكم ببطالن العقد المنشئ لاللتزام المكفول، ففيكان بعضه، أو 

ط حقه فيسق نتيجة خطئه دون إخطار المدين ، ومن ثم يتحملالكفيل مقصرا، ألنه قد أخطأ في الوفاء 

على  لمديناطبقا لما سيؤدي إليه أسباب اعتراض  ،ي الرجوع على المدين بكل ما وفى أو بجزء منهف

 .الوفاء

  : بالدعوى الشخصية الكفيل على المدينرجوع  دعوى موضوع /2

صروفات بأصل الدين والم على المدين الكفيلأي  ويرجع على أنه: "ق م ج  672/2المادة  تنص  

 ألصليغير أنه فيما يخص المصروفات ال يرجع الكفيل إال بالذي دفعه من وقت إخبار المدين ا

، مدينعلى ال وهذا النص يحدد ما يرجع به الكفيل الذي وفّى الدّين،  باإلجراءات التي اتخذت ضده"

 فهو يرجع بأصل الدين والمصروفات طبقا للتفصيل التالي: 

 .نالكفيل للدائن إلبراء ذمة المدي وهو جميع ما دفعه ل الدين :أصأ/ 

دائن في نفقها اللتي أوهي كل المبالغ التي أنفقها الكفيل في تنفيذ عقد الكفالة ، وتلك ا : المصروفات ب/

تي رفعها كمصروفات التنبيه بالوفاء ومصروفات الدعوى ال رجوعه على الكفيل واضطر إلى ردها له

ر لقدال باإلمدين ابهذه المصروفات على  ال يرجع هنا أن الكفيل اإلشارةتجدر  الكفيل ، لكن الدائن على

بها  ى أخطرألن المدين مت ،لذي دفعه من وقت إخباره المدين األصلي باإلجراءات التي اتخذت ضدها

 . رخطلو لم ي ئنلدابها الكفيل أو ا إلى الوفاء بالتزامه ، ويتجنب بذلك المصروفات التي يقوم عقد يسار

                                                             
 / عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق ، ص 33.169 

 .101 سعد صبري السعدي، المرجع السابق،  ص محمد /  34
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فبعض  للوفاء بالدين،  دفعه جراء أي التعويض عن األضرار التي أصابت الكفيل من :التعويضاتج/ 

يطالب المدين بتعويض عن األضرار التي  أنالفقهاء في كل من مصر وفرنسا يرون انه للكفيل 

 القانون المدني الجزائري أحكام  إلى، أما في الجزائر فبالرجوع  35نتيجة اضطراره للوفاءأصابته 

من ، ولكن صراحةالتعويض  حق الكفيل في لم ينص علىنجد أن المشرع في باب الكفالة وبالتحديد 

بيع  إلى، ومثاله أن يضطر الكفيل يمكن ذلكالواردة في القانون المدني نرى أنه  القواعد العامة خالل

 ماله بثمن بخس حتى يفي للدائن بالتزامه.
  ولدعوى الحل /2

 : مفهوم دعوى الحلول /أ
أن يحل محل الدائن في جميع ماله من حقوق  كفيل الذي وفّى الدينلل هي دعوى تتيح الحلول دعوى   

:" إذا وفى الكفيل الجزائري بقولها من القانون المدني 671وهذا ما نصت عليه المادة ، 36. نقبل المدي

ولكن إذا لم يوف إال بعض  ،جميع ما له من حقوق تجاه المدين الدين، كان له أن يحل محل الدائن في

 ".الدين، فال يرجع بما وفاه إال بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من المدين

 من 261ص مللقاعدة العامة التي وردت في ن ما هو اال تطبيق خاصحكم هذا النص في الواقع أن و  

وفى لذي استشخص غير المدين، حل الموفي محل الدائن اإذا قام بالوفاء ق م ج والتي تقضي بأنه:" 

ما الكفيل كو ،نه"عحقه في األحوال اآلتية : إذا كان الموفي ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه 

ن، فى الديفيكفي لرجوع الكفيل بدعوى الحلول أن يكون قد و، المدين نبوفاء الدين ع مرأينا ملز

صلحة انت لمقد عقدت بعلم المدين أو بدون علمه أو رغم إرادته، وسواء كويستوي أن تكون الكفالة 

يل وفّى كل كف فدعوى الحلول ليست إال تطبيقا للقواعد العامة، يرجع بها، المدين أو لمصلحة الدائن

ينها بفرق غير أن ال ،الدّين سواء كان كفيال شخصيا أو عينيا، متضامن مع المدين أو غير متضامن

قه، وفى كل حد استن قائهو أنها ال تجوز إال إذا كان الدوى الشخصية التي تستند إلى الكفالة وبين الدع

 لرجوعفا، المدين الحق في الرجوع به على شخصية، فلمن وفّى جزءا من الدّينبخالف الدعوى ال

ولها: بق 671/2بدعوى الحلول يجب أن يكون الدائن قد استوفى كل حقه، ونصت على ذلك المادة 

 الدين". قه منولكن إذا لم يوف إال بعض الدين، فال يرجع بما وفاه إال بعد أن يستوفي الدائن كل ح

من ق م ج التي تنص  265تطبيق للقاعدة العامة التي وردت في المادة  أيضافي الواقع وهذا الحكم    

الدائن بهذا الوفاء ويكون لدائن جزءا من حقه وحل محله فيه، فال يضار لإذا وّفى الغير على أنه: " 

". وطبقا للعبارة استيفاء ما بقي له من حق مقدما على ما وفاه ما لم  يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك

األخيرة من هذا النص، فإن الدائن يستطيع السماح للكفيل بالرجوع بدعوى الحلول قبل استيفاء كل 

حة الدائن، ومن الطبيعي أن الدائن له حماية مصل الغرض من منع الرجوع بهذه الدعوىحقه، إذ أن 

 .37التنازل عن الحماية المقررة

  :موضوع دعوى الحلول /ب

إذا وفّى الكفيل الدين كان له أن من ق م ج اقتصرت على النص بأنه:"  671إن المادة وقلناسبق    

نجدها تنص  264وإذا رجعنا إلى المادة ، " يحل محل الدائن في جميع ما له من حقوق تجاه المدين

من حل محل الدائن قانونا أو اتفاقا كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من  "على أنه:

الحلول بالقدر الذي أداه من ماله  اكون هذيو توابع وما يكلفه من تأمينات ، وما يرد عليه من دفوع،

للكفيل أن يرجع على المدين . فيترتب على حلول الكفيل محل الدائن، أن يكون من حل محل الدائن"
                                                             

  / محمد حسنين، المرجع السابق، ص  5035

 35، ص  2005نبيل إبراهيم، التأمينات الشخصية التبعية وغير التبعية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر سنة  /  36

 وما يليها. 105 صبري السعدي، المرجع السابق،  صمحمد سعد  /   37
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، 38يرد عليه من دفوع بحق الدائن بما له من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما

 يلي: ونفصل ذلك في ما

  حق الدائن محل الدائن في حقه ويرجع على المدين بهذا الحق، ولذلك يجب أن يكونيحل الكفيل ف   
أي سبب، بنقضى االكفيل الموفي أن يرجع به، فإذا كان حق الدائن قد  الزال قائما وقت الوفاء يستطيع

ذه فيل في هم الكأو تقرر بطالنه قبل الوفاء، فإن الكفيل ال يستطيع أن يرجع بدعوى الحلول، وليس أما

  .الحالة إال الرجوع بالدعوى الشخصية المستندة إلى الكفالة
 ند ن إال ع، وعلى ذلك فال يمكن أن يرجع على المديويرجع الكفيل بحق الدائن بما له من خصائص  

طيع ه ال يست، فإنوّفى الكفيل الدين قبل حلول األجل انلذي يستطيع الدائن الرجوع فيه، فحلول األجل ا

ال ف جديدا ن أجالأن يرجع على المدين إال عندما يحل هذا األجل، وإذا ما منح الدائن أو القاضي المدي

 وع قبل األجل الجديد.يستطيع الكفيل الرج

إذا كان حق الدائن تجاريا، كان رجوع الكفيل على أساس هذه الصفة حقا تجاريا مما يترتب على و  

في حين أن الكفيل إذا رجع بالدعوى  ،ذلك من آثار خاصة فيما يتعلق باإلثبات واالختصاص القضائي

 .39الشخصية فإنه يرجع بالتزام مدني

حاجة  مدين دونفإن الكفيل يستطيع استعماله ضد ال ،ائن مزود بسند تنفيذيإذا كان حق الدكما أنه   

لصفة اه هذه وإذا كان حق الدائن يسقط بالتقادم القصير، كانت ل، إلى الحصول على سند تنفيذي آخر

ال تلبث فقضاء عند رجوع الكفيل به، فيسقط بهذه المدة القصيرة وقد تكون هذه المدة أوشكت على االن

 .ضي بعد انتقال الحق إلى الكفيلأن تنق

 عر معين،ئد بسويرجع الكفيل بحق الدائن بما يلحق هذا الحق من توابع فلو كان حق الدائن منتجا فوا

بأصل  كفيل إالجع الفال ير وإذا لم يكن الحق منتجا لفوائد ،إلى الكفيل منتجا للفوائد بهذا السعر انتقل

دعوى ويعتبر أيضا من التوابع ما يكون للدائن من حق في الطعن في تصرف المدين بال ،الدين

  .كما تعتبر أيضا من التوابع الحق في الحبس ،البوليصية إن توافرت شروطها
كذلك يحل الكفيل محل الدائن في حقه بما يكفله من تأمينات، سواء كانت تأمينات شخصية أو عينية،    

ويستوي أن تكون هذه التأمينات قدمت قبل الكفالة أو  ،مدين أو من شخص آخروسواء قدمت من ال

 .40معها أو بعدها
من  يد الكفيلويستف ن،والحلول في التأمينات يقع بحكم القانون فال تحتاج إلى اتفاق بين الكفيل والدائ   

نفس بمين نين ملزكوجود كفالء آخرين أو مدينين متضام ،رجوعه على المدين من التأمينات الشخصية

 الدين.

 قي المالب، سواء وبالنسبة للتأمينات العينية المقدمة من المدين فإن الكفيل يحل فيها محل  الدائن  

جراءات ذ اإلبشرط أن يكون الكفيل قد اتخ ،المحمل بالتأمين في ذمة المدين أم انتقل إلى شخص آخر

 ،ناته التأميي هذائن فواجهة الغير بحلوله محل الدالالزمة لنقل هذه التأمينات ليستطيع االحتجاج في م

رهون أو مإذا كان الّدين مضمونا بمنقول من أنه:"  659ا نصت عليه المادة وقد سبق أن رأينا م

إن اري ، فأما إذا كان الّدين مضمونا بتأمين عق، على الّدائن أن يتخلى عنه للكفيلمحبوس وجب 

 أن يرجع نقل علىويتحمل الكفيل مصروفات هذا ال لنقل هذا التأمين،الدائن يلتزم باإلجراءات الالزمة 

 بها على المدين."

                                                             
   181، صالمرجع السابقعبد الرزاق أحمد السنهوري ،  / 38

  /   محمد حسنين، المرجع السابق ، ص 39.51 

 .187، صالرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابقعبد  /  40
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دين في فيتمسك الم ،وأخيرا يحل الكفيل محل الدائن في حقه بما يرد على هذا الحق من دفوع   

فول، أو المك مواجهة الكفيل بما كان يستطيع التمسك به في مواجهة الدائن كالدفع ببطالن االلتزام

 أ بالمقاصة أو بسبب آخر. ،بقابلية لإلبطال أو الدفع بانقضائه بالوفاء
 :41الثاني: رجوع الكفيل على المدينين عند تعددهم فرعال

 يكفلكما قد  جميعاقد يكفلهم أن الكفيل  إلىهنا نشير و ،واحد لدينقد يحدث أن يتعدد المدينون    

ير غ كونوافيما بينهم وقد يالحالتين قد يكون المدينون متضامنين  ، وفيدون البعض اآلخر بعضهم

 ، واألكيد أن لهذا التفصيل أهمية كبيرة من حيث األثر نبينها فيما يلي:متضامنين

 .المدينين:العالقة بين الكفيل واوال

 تعّدد المدينين مع عدم تضامنهم.حالة  /1

ذا إ ما فرق بيننيجب أن عندها ، متضامنين فيما بينهم أن يكونوادين واحد دون بإذا تعدد المدينون    

 أم كفل بعضهم دون البعض األخر. ،كان الكفيل قد كفلهم جميعا

ثم وفى  جميعا،  غير متضامنين وتدخل الكفيل ليكفلهم المتعددون إذا كان المدينون الحالة األولى :

وسواء كان هذا ، نصيبه في الدين  بقدرمنهم بالدين فإنه عند رجوعه عليهم ، يرجع على كل مدين 

 .بالدعوى الشخصية أو بدعوى الحلولالرجوع 
دون البعض  غير متضامنين ، وقد كفل الكفيل بعضهمالمتعددون إذا كان المدينون   الحالة الثاني:

، فإنه ال يرجع إال على من كفله في حدود نصيبه في الدين ، وال يرجع على غير هذا المدين  اآلخر

وترتب على ذلك براءة ذمة مدينين  ،كفله إال إذا كان قد دفع زيادة عن نصيب المدينين الذي كفلهمالذي 

يكون له الحق في الرجوع على هؤالء المدينين بدعوى اإلثراء بال سبب طبقا  عندهاف ،آخرين لم يكفلهم

 للقواعد العامة.
 تعدد المدينين المتضامنين.حالة  /2

أحد الفرضين، إما أن يكون الكفيل قد  كون أمامهنا ن، فيما بينهم وكانوا متضامنين إذا تعدد المدينون  

 كفلهم جميعا، وإما أن يكون قد كفل بعضهم دون البعض اآلخر.
إذا كان الكفيل قد ضمن المدينين المتضامنين جميعا ، فيستطيع أن يطالب أيّا منهم بكل  الحالة األولى :

 ، ق.م.ج 673قد نصت على هذا الحكم المادة و ،لالشخصية أو دعوى الحلودامه دعوى الدين باستخ

إذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فللكفيل الذي ضمنهم جميعا أن يرجع بقولها : " 

 .42على أي منهم بجميع ما وفاه من الدين " 
 يستطيع فإنه ،دون البعض األخر نقد ضمن بعض المدينين المتضامني إذا كان الكفيل الحالة الثانية: 

لتي اباب لنفس األس ،ين السابقتينيلى أي مدين ممن كفلهم بأحد الدعوالرجوع بكل الدين ع عندها

   .عند رجوع الكفيل على المدينين المتضامنين في حالة كفالتهم اهاأوضحن
لدعوى منهم با فيستطيع الرجوع على كل ،الذي لم يكفلهم لنسبة لرجوع الكفيل على المدينينأما با   

 .أي دعوى اإلثراء بال سبب ،الشخصية المستندة إلى القواعد العامة
 ءرجوع الكفيل على غيره من الكفال :ثانيا

  43والتزامهم بعقود متوالية تعدد الكفالء مع تضامنهم /1

فإن ،  44أو كانوا قد التزموا بعقود متوالية ،إذا تعدد  كفالء الدين الواحد وكانوا متضامنين فيما بينهم  
                                                             

 111 ،  صمحمد صبري السعدي، المرجع السابق /  41

  / محمد حسنين، المرجع السابق ، ص 42.51 

 .115 محمد سعد صبري السعدي، المرجع السابق،  ص /  43

  / وذلك طبقا لنص المادة  664 فقرة 02 من القانون المدني الجزائري.44 
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الدين بينه وبين غيره كال منهم يكون مسؤوال عن كل الدين وال يستطيع أحد الكفالء أن يتمسك بتقسيم 

له الرجوع على غيره من كان  ،الدائنطرف به من ، فإذا وّفى أحدهم الدين بعد مطالبته من الكفالء

يرجع على كل كفيل  وفي الحالتين فإنه ال، وإما بدعوى الحلول  ،سببالكفالء، إما بدعوى االثراء بال 

نصت عليه المادة  وهذا ما ،إال بقدر نصيبه في الدين ، مضافا إليها نصيبه في حصة المعسر منهم

الشروط  ينيلى غيره من الكفالء بأي من الدعوويشترط لرجوع الكفيل ع، من القانون المدني 668

  : اآلتية

 عإذا دفما أاء ، أن يكون الكفيل قد وفى الدائن كل الدين عند حلول أجله ، أو بما يقوم مقام الوف /أ
ى باقي يء علالكفيل حصته في الدين فقط ، وقبل منه الدائن هذا الوفاء الجزئي فال يرجع األول بش

الء اقي الكفلى بعرجع  الكفالء ، أما إذا دفع الكفيل أكثر من حصته في الدين ، دون أن يفي بالدين كله

 .بهذا الجزء الزائد كّل بنسبة حّصته في الدين

ير يعتبر غ  فإنهكما يشترط أن يكون الوفاء مبرئا لذمة سائر الكفالء قبل الدائن ، فإذا كان باطال /ب

 . مبرئ لذمتهم ، ويكون الرجوع عليهم غير جائز

فإذا كان الكفيل الموفي  ،ا دفعه على المدينويجب أخيرا أن يكون للكفيل الموفي الحق أن يرجع بم /ج

الوفاء دون  مثل ،ن سقط حقه في الرجوع المدينوترتب على هذا التقصير أ ،قد قصر في الوفاء

القواعد للحصول على حقه إخطار المدين ، فال يجوز له الرجوع على أي من الكفالء ، ويبقى أمامه 

 . فقط العامة

من الكفالء إال بحصة الكفيل الذي رجع عليه وبنصيبه في حصة الكفيل وال يرجع الكفيل على غيره  /د

 أو بدعوى الحلول. ،المعسر، سواء رجع بدعوى اإلثراء بال سبب
  : تعدد الكفالء وعدم تضامنهم /2 

فال يلتزم  ،قّسم الدين بينهم بقوة القانون ،دين واحد وكانوا غير متضامنينل اضمانإذا تعدّد الكفالء    

إعسار أحدهم ال يتحّمله غيره من الكفالء ، وإنما الدائن هو  إال بقدر نصيبه في الكفالة ، و كل كفيل

على من الرجوع  الذي يتحّمل حصة الكفيل المعسر منهم ، ووفاء أحد الكفالء بالدين كله يمّكنه فقط

نصيبه هذا  والمعسر يتحّمل ،سببدعوى اإلثراء بال ، عن طريق وفقا للقواعد العامةباقي الكفالء 

ألنه ليس ملتزما بالوفاء عنهم  ،الكفيل الموفي لكل الدين ، وبالتالي ال يكون له الرجوع بدعوى الحلول

الدعوى الشخصية ألنها ب يس له الرجوع عليهمول ،وال معهم حتى يحّل محّل الدائن في الرجوع عليهم

 45. مقررة للعالقة بين الكفيل والمدين
 المبحث الرابع:انقضاء الكفالة

 قوم على ضماني وهف ،اللتزام أصليأن الكفالة عقد تابع في بداية محاضراتنا هذه أن رأينا وسبق    

 أي ،طالنحة والبوعلى ذلك فهي تتبع هذا االلتزام في الوجود واالنقضاء والص،  ذا االلتزامالوفاء به

ل مستقل بشك ذمة الكفيل خرى تؤدي إلى براءةكما أن هناك أسباب أ ،تنقضي بانقضاء االلتزام األصلي

 .على ذلك انقضاء االلتزام األصليدون أن يترتب 

 األول:  انقضاء الكفالة بالتبعية النقضاء االلتزام األصلي المطلب
ن دة في التقنيالعامة الوارااللتزام نقضاء اينقضي بسبب من أسباب يمكن أن تزام المكفول لاال نإ  

 ،الكفيل ه التزامالذي يتركز عليبسبب من هذه األسباب إذا انقضى االلتزام األصلي ف الجزائري،المدني 

  .وجودا وعدما الفرع يتبع األصل طبقا لقاعدةهذا األخير بالتبعية  انقضى
 ما يعادلهب وأاألول: انقضاء االلتزام أصلي بالوفاء  الفرع
 :بالوفاء اأصلي المكفول انقضاء االلتزام أوال:

                                                             
 .40ص  المرجع السابق،نبيل إبراهيم،   45



20 
 

فيقضي التزامه  ،هافاء بيقوم المدين األصلي بالوأن هو  األمر الطبيعي بالنسبة لاللتزامات المكفولة 

براءة ذمة إذا حدث أن وفى المدين بجزء من الدين فإن لكن ينقضي تبعا لذلك التزام الكفيل، األصلي و

وبالتالي يبقى مسؤوال عن الجزء غير  ،ما وفاه المدين ال يكون إال في هذه الحدود في هذه الحالة الكفيل

 ،صلي صحيحااأليجب في جميع األحوال أن يكون وفاء المدين للدين  الجدير بالذكر أنهو  ،الموفى به

وعلى ذلك إذا كان الوفاء  ،أهليه التصرف لهالذي وفى به، وأن يكون  بأن يكون الموفى مالكا للشيء

وبالتالي يبقى هذا االلتزام مضمونا بتأميناته  ،فإنه ال يترتب على ذلك انقضاء االلتزام األصلي ، باطال

 .46ومنها بطبيعة الحال الكفالة

تلوه شرط أن يفاء بيقوم بالنسبة إلى المدين مقام الو أيضا وطبقا للقواعد العامة فإن العرض الحقيقي -

رت هذه ا توفإذ، فويصدر حكم نهائي بصحته ،وأن يقبل الدائن ذلك ،دين أو أي إجراء يماثلهإيداع ال

 ك.بعية لذلبالت وبالتالي تبرأ ذمة الكفيل ،الشروط فإنه يترتب على العرض الحقيقي براءة ذمة المدين
لم يصدر حكم أجاز المشرع للمدين أن يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله أو ما دام وقد   

وبالتالي الكفالة قائمة لضمان هذا الدين كما كانت من  ،فإذا حدث ذلك فإنه ال تبرأ ذمة المدين ،بصحته

 .47قبل
حكم  متصور أن يرجع المدين في العرض الحقيقي بعد قبول الدائن له أو بعد صدوراللكن من  

ئن ذلك فإن الدابفإذا ما قبل  ،الرجوعدائن بهذا القبول  مدى علىاألمر توقف يهذه حالة في  ، وبصحته

ينهم ومن ب بالتالي ذمة الضامنين وتبرئ ،ال يحق له أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات

 الكفيل.ذمة بطبيعة الحال 
ويبقى التزام الكفيل  قد يحدث أن يكون هناك وفاء بالدين المكفول ومع ذلك ال ينقضي هذا الدين ،و -

ألثاره ،وذلك في حالة ما إذا وفى الغير بهذا الدين للدائن وكان لهذا الغير حق الحلول  اقائما ومنتج

وذلك طبقا لقواعد الحلول التي تقضي بأن من حل قانونا أو اتفاقا محل  ،محل الدائن اتفاقا أو قانونا

ت وما يرد وما يكفله من تأمينا ،الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع

 .48عليه من دفوع 

ألنه ال يترتب على هذه الحوالة انقضاء الحق ولكن انتقاله  ،الحق في حالة حوالة وينطبق نفس الحكم 

ومن ثم يبقى الكفيل ضامنا للوفاء به في مواجهة  ،من الدائن األصلي إلى دائن الجديد هو المحال إليه

 .49هذا األخير

 قى قائمةلة ال تببالرغم من عدم انقضاء الدين بهذه الحوالة فإن الكفاحوالة الدين  في مالحظة هامة: 

ل ين الكفيلثقة باالكفالة  قوامها  ألن ،ترتب عليها تغيير شخص المدين ما لم يرتضي الكفيل ذلك ه،ألن

  .لم يرضي بهذه الحوالة ويؤدي ذلك إلى براءة ذمة الكفيل ما ،والمدين األصلي
وقد كان الكفيل ، ذمة المدين وكانت من جنس واحد نقود مثال ا تعددت الديون التي للدائن في إذأما   

قاعدة العامة تقضي بأن المدين هو الذي الفإن  ،غير كافي للوفاء بها لبعضها وكان وفاء المدين اضامن

مراد الالمدين الدين إذا لم يعين ف ،يعين الدين الذي يريد الوفاء به سواء كان الدين المكفول أو غيره

 50.لدين المكفوالوفاء به يتم الخصم من ال
 انقضاء الدين المكفول بما يعادل الوفاء .ثانيا: 

                                                             
  / محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 46.118 

  / صبري السعدي ، المرجع نفسه، ص  11947

 / عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  21548

 .831/184،ص 2004همام محمد محمود زهران، التأمينات العينية والشخصية، دار الجامعة الجديدة ،األزاريطة  ،مصر، / 49

 / همام محمد محمود زهران، مرجع السابق ،ص  18550
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مقابل الدين  اذا قبل الدائن شيئا آخر فيعلى أنه:"  ق.م.ج 655المادة  نصت  الوفاء بالمقابل: /1

ن لمكفول عقضى الدين ا إذاالمدين ومعنى هذا أن ، " برأت بذلك ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء

نفذ هذا و ، آخرشيء ب على االستعاضة عن الدين األصلي مع الدائن ريق الوفاء بمقابل أي اتفقط

هذا ب ياألصللدين تبرأ ذمة المدين عن ا عندها ،الدائن إلىمن المدين فعال الشيء ملكية االتفاق بنقل 

 .بعا ذمة الكفيل تتبعا له و تبرأ  ،الوفاء بمقابل
لى التجديد عيترتب من الق م ج على مايلي:"  291نصت المادة  انقضاء الدين المكفول بالتجديد : /2

ذا لتجديد إفول باينقضي الدين المك"، حيث انقضاء االلتزام األصلي بتوابعه وإنشاء التزام جديد مكانه

 ليهعا نصت م، وذلك أو مصدرهدين في محله الجدد المدين األصلي دينه بتغيير الدائن أو المدين أو 

ستبدال رفان على ابتغير الدين إذا الدين إذا اتفق الط -يتجدد االلتزام : "بقولها:  ق.م.ج287المادة 

 االلتزام األصلي بااللتزام جديد يختلف عنه في محله أوفى مصدره.

ن اصلي على ن األبتغيير المدين إذا اتفق الدائن والغير على أن يكون هذا األخير مدينا مكان المدي -

جنبي أأو إذا حصل المدين على رضا الدائن بشخص  ،دون حاجة لرضائه األصليتبرأ ذمة المدين 

 قبل أن يكون هو المدين الجديد.

التالي ، وب"ديدن الجى أن يكون هذا األخير هو الدائبتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين والغير عل -

و مصدره أفي محله  تغيير الدين أوالمدين  أودينه بتغيير الدائن  األصليمتى جدد المدين يكون التجديد 

ين جديد مكفول دالكفالة و يحل محل الدين ال وتبعا له تنقضي بذلك وعليه فان الدين المكفول ينقضي ،

 تفاق أواال من نتبي ذاإ أو ،على ذلك نص القانون إذالدين المكفول إال مينات التي تكفل اال تنتقل إليه التأ

 األصليم تزالاالتجديد ويتبين لنا مما سبق أن  ،ذلك إلىنية المتعاقدين انصرفت  نأمن الظروف 

امنة له ضكانت  نقضي تبعا لذلك الكفالة التيتقضاءه ونشوء التزام جديد مكانه وان إلىالمكفول يؤدي 

 .الكفيل بضمان االلتزام الجديد ىلم يرض ما

حصل المدين على رضاء  إذا اإلنابةتتم من القانون المدني على أنه:"  294نصت المادة  اإلنابة: /3

أن تكون هناك حتما  اإلنابةضي تالدائن بشخص أجنبي يلتزم بوفاء الدين مكان المدين ، وال تق

 في األصل انقضاء االلتزام المكفول، وهي اإلنابةى يترتب عل. فمديونية سابقة بين المدين والغير"

في مواجهة  )تنطوي على انقضاء التزام المدين )المنيب( ليحل محل التزامه التزام جديد وهو )المناب 

جديد بتغيير شخص المدين الذي تبرأ ذمته بشرط   إذن اإلنابة الكاملة تحمل التزام، الدائن )المناب لديه(

وكما سبق أن  ،اإلنابةوال يكون معسرا وقت  ا،الجديد الذي ارتضاه المناب صحيح أن يكون االلتزام

 .51رأينا أنه يترتب على ذلك انقضاء التأمينات الضامنة لهذا االلتزام 

لم يرد كفالة المدين الجديد واألصل في  ،ماومن بينها الكفالة فتبرأ ذمة الكفيل في مواجهة الدائن   

ال تتضمن تجديدا لاللتزام وبالتالي ال يترتب عليها انقضاءه وتبقى بذلك التأمينات قائمة  أنها اإلنابة

على ضمانه ،ومن بينها الكفالة وهذه تسمى باإلنابة الناقصة حيث يقوم التزام المناب بجانب التزام 

الناقصة ال يستطيع المناب أن يتمسك  اإلنابةن بدال من مدين واحد .وفي المنيب ،ويصبح للدائن مدينا

 . 52في مواجهة المناب لديه

:" للمدين حق المقاصة  يلي من القانون المدني الجزائري على ما 297نصت المادة :53المقاصة /4

اذا كان موضوع  ،هو مستحق له تجاهه ولو اختلف سبب الدينين بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما

كل منهما نقودا او مثليات متحدة النوع والجودة وكان كل منها ثابتا وخاليا من النزاع ومستحق 
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 إذا أصبح المدين المكفول دائنا للدائن وتوفرت شروط المقاصةف"، األداء صالحا للمطالبة به قضاءا

انقضى االلتزام المكفول بقدر االلتزام  الذي ترتب في ذمة  ،ق.م.ج297 المنصوص عليها في المادة

وال تقع المقاصة إال  ،الدائن، وانقضى التزام الكفيل بالتبعية لهذا القدر المنقضي من االلتزام المكفول

حب المصلحة في ذلك فإنها وعلى ذلك إذا تمسك بها المدين صا ،ا من له مصلحة في ذلكإذا تمسك به

الكفيل أيضا يعتبر و ،الوقت الذي يصبح فيه االلتزامان صالحين للمقاصة داء منابتترتب أثرها 

حيث أنه يترتب على ذلك انقضاء التزامه  ،صاحب مصلحة في انقضاء الدين األصلي بالمقاصة

 .ك بانقضاء الدين األصلي بالمقاصةيستطيع أن يتمس فهو ، وبالتاليوبراءة ذمته في مواجهة الدائن

د صفتا اجتمع في شخص واح إذا:" من القانون المدني على أنه 304نصت المادة  ة:اتحاد الذم/5

فالثابت  "،لذمةادين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه هذه  إلىالدائن والمدين بالنسبة 

ين والمد ئنااللتزام إذا اجتمعت في شخص واحد صفة الدا ينقضيقانونا من خالل النص السابق أنه 

 أن وأئن ن الدا، كأن يرث المديبالنسبة للدين الواحد، وبالقدر الذي اتحدت فيه الذمةفي نفس الوقت 

 .يلزام الكفالت هلوالجدير بالذكر أنه بانقضاء الدين األصلي ينقضي تبعا  يوصي الدائن لمدينه بالدين،

ب انقضاء االلتزام بقدر ما هو ولكن مما يجدر ذكره هنا أن اتحاد الذمة ليس في حقيقته سببا من أسبا   

وعلى ذلك إذا زال السبب الذي أدى إلى اتحاد الذمة فان  ،طبيعي يحول دون المطالبة بالدين مانع

وتعود بالتالي التأمينات التي تضمنه ، فإذا كان من بينها الكفالة  ،المانع يزول ويعود الدين إلى الوجود

أن  ومثاله ،، فإن التزام الكفيل يعود أيضا إلى الوجود ويقوم على ضمان هذا االلتزام كما كان من قبل

 .54يثبت أن المدين لم يكن له الحق في أن يرث الدائن أو أن الوصية كانت باطلة

 لتزام األصلي دون الوفاءالثاني: انقضاء اال فرعال

ينقضي االلتزام اذا برأ الدائن من القانون المدني الجزائري على أنه:"  305نصت المادة  : اإلبراء /1

". من علم المدين ولكن يصبح باطال اذا رفضه المدين إلىمدينه اختياريا ويتم االبراء متى وصل 

ما نصت عليه  ذاوه هو، بإرادة واحدة من جانب الدائن وباختياره يتم اإلبراء النص نقول أنهذا خالل 

 ،قضي ومعه التزام الكفيل بالتبعيةومتى أبرأ الدائن مدينه فإن التزام المدين ين، ق.م.ج  305المادة

 اإلبراءهذا ويشترط ليكون ،  ق.م.ج306ويقوم اإلبراء على أساس فكرة التبرع طبقا لنص المادة 

تصرف  اإلبراءونظرا ألن  أن يكون صحيحا وأن يكون الدائن قد أبرأ المدين مختارا ، آلثارهمنتجا 

فإن أبطل بأن رفضه المدين عاد ، أن يصل إلى علم المدين ويقبله فانه يجب بإرادة المنفردة من الدائن 

 . 55الدين وعادت معه التأمينات الضامنة له
 إذاينقضي االلتزام من القانون المدني الجزائري على أنه:"  307نصت المادة  :استحالة التنفيذ /2

تنفيذ  إذا استحالومنه  ،"إرادتهأثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيال عليه لسبب أجنبي عن 

ت وعلى المدين أن يثب ،معه التزام الكفيل بالتبعية وينقضي التزام المدين لسبب ال يد له فيه فإنه ينقضي

أن الوفاء أصبح مستحيال بسبب أجنبي وإال ترتب على ذلك مسؤولية المدين عن عدم التنفيذ ويحكم 

مة كذلك ال تبرأ ذوعندها وال تبرأ ذمة المدين  ،لهذا التعويض اعليه بالتعويض، ويكون الكفيل ضامن

إذ يعتبر  ،تبرأ من الدين أما إذا هلك الشيء بفعل الكفيل فإن ذمة المدين، الكفيل بل يبقى كفيال للتعويض

 ،فعل الكفيل سببا أجنبيا بالنسبة إلى المدين وتبرأ ذمة الكفيل باعتباره كفيال تبعا لبراءة ذمة المدين

 .56 عن خطأه كمدين أصلي نحو الدائنولكن الكفيل يبقى مسؤوال
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 15االلتزام بانقضاء :" يتقادم من القانون المدني الجزائري على أنه 308نصت المادة  التقادم: /3

إذا انقضى الدين المكفول بالتقادم ". سنة فيما عدا الحاالت التي ورد فيها نص خاص في القانون

 ،و كان التزام الكفيل التابع لم ينقضي هو نفسه بالتقادمولحتى  وذلك 57انقضت بانقضائه الكفالة

لذي يسري فيه بالنسبة إلى التزام والغالب أن يسري التقادم بالنسبة إلى الدين األصلي في الوقت ا

وعندئذ تبرأ ذمة الكفيل إما الن المدين األصلي قد ، الكفيل ،فينقضي الدينان بالتقادم في وقت واحد 

بالتقادم مستقال برئت ذمته والكفيل تابع للمدين األصلي أو ألن التزام الكفيل التابع قد انقضى هو نفسه 

 .عن الدين األصلي
فيصبح  فسخ العقد الذي أنشأه ،قد يزول الدين المكفول ب فسخ الدين أو إبطاله:لة بانقضاء الكفا /4

يضمن الكفيل التزام المشتري بدفع  ومثاله أن ،لكفالة كأن لم تكنتصبح ا عندهاو الدين كأن لم يكن ،

وكذلك يزول التزام الكفيل تبعا  ،فيزول بأثر رجعي ويعتبر دين الثمن كأن لم يكن ،الثمن ثم يفسخ البيع

ي وال تعود الكفالة بعد أن زالت حتى لو كان المدين األصلي الذ ،زوال التزام المشتري بدفع الثمنل

ينطبق على الفسخ  ماجديد ،بل البد أن يلتزم الكفيل كذلك من جديد ومن م زال التزامه بالفسخ التز

دين الالنسبة إلبطال العقد فإن كان العقد الذي أنشأ والشيء نفسه ب ،تحقق الشرط الفاسخ ينطبق على

زالت بزواله الكفالة بأثر ودين المكفول بأثر رجعي الزال  ،وأبطل بأثر رجعيالمكفول قابل لإلبطال 

58رجعي
. 

 الثاني: انقضاء الكفالة بطريق أصلي المطلب
  ارهآلثمنتجا ببقائه صحيحا ويبقى  ،كما سبق ورئينا أصليلاللتزام  التزام الكفيل تابع رغم أن   

 .لالنقضاء الخاصة أسبابهااللتزام  يبقى لهذا رغم ذلك انهف نقضائه ،باينقضي و
 األول: األسباب العامة النقضاء التزام الكفيلالفرع 

فس فيل في نم الكانقضاء التزا الكفيل بااللتزام األصلي يترتب على وفاءالوفاء الحاصل من الكفيل :/1

 خرأشيئا ة ذه الحالهفي إذا قدم الكفيل ف مثال، التزام الكفيل بما يعادل الوفاء ينقضي أن ومثاله ،الوقت

 فس الوقتو في ن ،لانقضاء التزام الكفي إلىهذا الوفاء يؤدي فان و قبل به الدائن  األصليمقابل الدين 

الذي   بالقدرنه إالالكفيل إال بعض الدين فال تبرأ ذمته وال ذمة مدي فتزام المكفول، لكن إذا لم يلاال

  .وفاه
ر خآ كأن يحل كفيلإن التزام الكفيل ينقضي إذا ما تم تجديد هذا االلتزام بتغيير الكفيل ،التجديد: /2

صلي م أبالتزا أن يستبدل التزام الكفيلأو  كالرهن ، أخر محله أو أن يحل محل التزام الكفيل  ضمان

 والدائن  اق بينباالتفبطبيعة الحال و كل هذا يتم  ،كفيل على نفس درجة التزام المدينأي أن يلتزم ال

 .الكفيل
و لكن المقاصة ال  ،مثال تنقضي الكفالة كذلك بالمقاصة، إذا ما أصبح الكفيل دائنا للدائن  المقاصة : /3

ضعها أمامه المشرع في مطالبة الكفيل العقبات التي واإلجراءات و تخطى تقع إال إذا كان الدائن قد أتم 

ألنه  ،دون الدائن مقاصةاليتمسك بالجدير بالذكر أن الكفيل هو من يحق له أن و  ،أو التنفيذ على أمواله

بالتالي يعتبر التزامه صالحا و، دفوع التي قررها المشرع لحمايته يملك التنازل عن حقه في التمسك بال

لكن إذا ما وقعت المقاصة بين الدائن و ،  يستطيع أن يتمسك بهذه المقاصة مدين الاما ال ،للمقاصة

 .59الكفيل فإن الكفيل تكون له الحقوق التي للدائن في مواجهته، و سيرجع على المدين بالدين الذي وفاه
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ك لذترتب على يو  الكفيل الدائن أو الدائن الكفيل،ورث  مثال اذا يحدث اتحاد الذمة اتحاد الذمة : /4

ن يطالب خر أمنهما حيا وورث اآل يو يستطيع من بق ،انقضاء التزام الكفيل فقط دون التزام المكفول

فالة كن دون كين لدين بالدفإن كان الدائن هو من ورث الكفيل فإنه يستطيع أن يطالب الم ،المدين بالدين

 .يةصفة عادبيطالب بالدين األصلي  نأما إن كان الكفيل هو من ورث الدائن فإنه يستطيع أ، تضمنه 
أما العكس  ،دين المكفول قائماالبقي متى وقع هذا و، التزامه للدائن أن يبرأ الكفيل من  اإلبراء : /5

 هن زوال األصل يتبعأل ،على التزام الكفيل ءإال بقاللدائن أن يبرأ المدين و  فغير صحيح إذ ال يجوز

  فإن إبراء الدائن ألحد الكفالء ال يؤديلدين واحد تعدد الكفالء  حالةفي و ،كما سبق ورئينا زوال الفرع

ويجوز مطالبة الكفالء اآلخرين كل بقدر حصته إذا كانوا غير ، إلى براءة ذمة غيره من الكفالء

 . 60أو مطالبة أي منهم بالدين بعد خصم حصة الكفيل الذي أبرء إذا كان الكفالء متضامنين ،متضامنين
 ني: أسباب الخاصة النقضاء الكفالة بصفة أصلية الثا الفرع

صة ماية الخامن الح نفرضت على المشرع أن يقرر له نوعا أن رأينا أن طبيعة التزام الكفيلسبق     

ء م بالوفاا قاال إذفإذا كان المشرع قد حرم الكفيل في القانون الحالي من الرجوع على المدين إ ،به

 .فال أقل من أن يحميه من تقصير أو إهمال الدائن بالدين فعال 
 الة بهذااء الكفيشترط النقض قدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات :بانقضاء التزام الكفيل أوال: 

 شروط: 3الطريق توافر 

 ق.م.ج 656/2ما نصت عليه المادة  وهو  :أن يكون التأمين الذي أضاعه الدائن تأمينا خاصا /1

ن ه يجب أوعلى ذلك فإن،  "يقصد بالضمانات في هذه المادة كل تأمين يخصص لضمان الدين بقولها:"

صل فاأل ،للضمان العام إضعافيستبعد من نطاق تطبيق هذا النص ما قد يترتب على عمل الدائن من 

ن ،حتى المدي براءة ذمة الكفيل حتى ولو أعسر اإلجراءاتأنه ال يترتب على تباطؤ الدائن في اتخاذ 

ا لم م جديدا دين أجالوال تبرأ ذمة الكفيل إذا منح الدائن الم، ذلك نتيجة لعدم قيامه بها أصال  ولو كان

دا ال جديجأتأمين خاص كسقوط الحق في الحبس نتيجة لمنح البائع  إضاعة األجليترتب على منح هذا 

ائن الد اعهأضلذلك تبرأ ذمة الكفيل نتيجة لسقوط الحق في الحبس الذي و، للمشتري للوفاء بالثمن 

 .بمنحه األجل الجديد
كي ل :يجب أن تكون إضاعة التأمين الخاص نتيجة خطأ من جانب الدائن الناتج عن تقصيره /2

طأ أو تيجة خنالتأمينات فإنه يجب أن يحدث ذلك  إضاعةيستطيع الكفيل أن يتمسك ببراءة ذمته نتيجة 

 ،ن الرهنعنازل أي يكون خطأ الدائن فعل ايجابي بأن يبرأ أحد الكفالء أو يت ،تقصير من جانب الدائن

 .إذا أهمل في قيد الرهن أو تجديدهأو فعل سلبي كما  ،أو عن أولويته في مرتبة الرهن
تكون ألن براءة الكفيل  نظرا : للتمسك ببراءة الذمةالكفيل وإال فال محل ب الحاق ضرروجوب  /3

، واع التعويض مقرر لمصلحة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من تأمين خاص يعتبر نوعا من أن

التأمين  إضاعةتعويض أن يكون هناك ضرر من جراء الخطأ الذي ترتب عليه ال يثبتيجب لكي فانه 

التأمين فان الكفيل ال  إضاعةضرر قد أصاب الكفيل من جراء  وعلى ذلك فإذا لم يكن هناك ،الخاص

 . 61يستطيع أن يتمسك ببراءة ذمته

انقضاء التزام الكفيل لعدم اتخاذ الدائن اإلجراءات في مواجهة المدين بعد إنذار الكفيل  ثانيا:

ال تبرأ ":ق .م .ج بقولها  657 نصت على هذا الطريق األصلي لالنقضاء المادة :بضرورة اتخاذها

غير أن ذمة الكفيل تبرأ ا، أو لمجرد أنه لم يتخذه اإلجراءاتذمة الكفيل بسبب تأخر الدائن في اتخاذ 

يقدم  الدائن باتخاذ اإلجراءات ضد المدين خالل ستة أشهر من إنذار الكفيل للدائن، ما لم إذا لم يقم
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 جراءاتاإلاتخاذ تلك بقم الدائن لم ي إذاما  في حالة إذاتبرأ ذمة الكفيل ف. "المدين للكفيل ضمانا كافيا

 62الكفيل له إنذارخالل ستة أشهر من 

 ،إذا كان بإمكان الدائن أن يتسبب في األضرار بنفسه فال يقبل منه األضرار بالغير وهو هنا الكفيلف

فالكفيل إنما يضم ذمته إلى ذمة المدين ومن مصلحته أن يبادر الدائن إلى استفاء حقه من المدين المليء 

لذلك أعطى القانون الحق للكفيل أن ينذر ، ضطر الكفيل إلى الوفاء بدال منه خوفا من أن يعسر وي

تة أشهر من تاريخ فإن لم يقم الدائن بذلك خالل س ،ضد المدين اإلجراءاتالدائن بضرورة اتخاذ 

خرج الكفيل من الكفالة وجاز له أن يتمسك ببراءة ذمته  ،ولم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا ،اإلنذار

 .63في مواجهة الدائن
ق.م.ج 586لمادة اوهو ما نصت عليه  :انقضاء التزام الكفيل لعدم تقدم الدائن في تفلسه مدينه ثالثا: 

لرجوع قه في اعلى الدائن أن يتقدم بدينه في التفليسة، وإال سقط حإذا أفلس المدين وجب »: بقولها

دائن لى الع مشرعرض اللقد فف، «على الكفيل بقدر ما أصاب هذا األخير من ضرر بسبب إهمال الدائن

إن قصر ف ،ليهعالتدخل في التفليسة، ألنها الوسيلة الوحيدة للحصول من المدين على ما يمكن الحصول 

 ندهاع له فال يجوز ،اذ هذا اإلجراء، و ترتب عليه ضياع فرصته في استفاء بعض حقهالدائن في اتخ

م فإن ل، ال فيهصل عليه من التفليسة لو دخالرجوع على الكفيل إال بما يزيد على القدر الذي كان سيح

ءة ببرا تههي مواجفجاز لهذا األخير التمسك يدخل الدائن في التفليسة وطالب الكفيل بالوفاء بكل الدين 

 ذمته بالقدر الذي أضاعه لعدم تدخله في التفليسة.
 الفصل الثاني: التأمينات العينية

 لىإ 882ن نص المشرع الجزائري على التأمينات العينية في الكتاب الرابع الذي يشمل المواد م  

، 200مواد من القانون المدني الجزائري، ما عدا الحق في الحبس فقد نص عليه المشرع في ال 1001

201 ،202. 

ى هذه عل خيرصيص عين أو أكثر للوفاء للدائن، حيث يكتسب هذا األوالتأمينات العينية تنشأ من تخ  

ها ه من ثمنء حقتيفاهم على اسالعين حقا ليس لغيره من الدائنين، يسمح له بأن يكون أكثر اطمئنانا من

 يتتبع هذه العين تحت أي يد تكون. غيره من الدائنين ، وأن باألولوية على

ا إذا نظرنوني، ومصدرها نجد أن بعضها اتفاقي وبعضها اآلخر قان إلىوالتأمينات العينية إذا نظرنا   

 محلها نجد بعضها عقاري وبعضها اآلخر منقول. إلى

يني كما كفيل العى بالوالتأمين العيني ال يقع دائما على مال المدين بل قد يقع على مال الغير الذي يسم  

قانون ري في اللجزائسبق ورئينا في الكفالة العينية، وتتمثل التأمينات العينية التي نص عليها المشرع ا

هذه لفصيل متياز وفيما يلي تالمدني في الرهن الرسمي، الرهن الحيازي ، حق التخصيص، وحقوق اال

 األنواع:
 المبحث األول: الرهن الرسمي

  وآثاره عقد الــــــــــرهن الرسمـــــــي إنشاء المطلب األول:

 ،آثارههي  ماو ؟ إنشاءهمفهوم الرهن الرسمي؟ و كيفية  هو ماسنحاول من خالل هذا المبحث بيان   

يفية الثاني ك مفهوم الرهن الرسمي و في لاألو تناولنا في ،فرعين إلىقسمنا هذا المطلب فقد وعليه 

  .آثارهو  إنشاءه

 : مفهوم الرهن الرسمي األولالفرع 

  :األخرىأوال : تعريف الرهن الرسمي و تميزه عن باقي التأمينات 

 تعريف الرهن الرسمي: /1

                                                             
 223،ص2007عدنان ابراهيم السرحان ،شرح القانون المدني ، العقود المسماة المقاولة الكفالة الوكالة ،طبعة االولى ،دار الثقافة ،عمان ، / 62

  223،224عدنان ابراهيم السرحان، مرجع السابق ،ص /  63
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 نص المادة من خاللالرهن الرسمي المشرع الجزائري  عرفلرهن الرسمي: القانوني ل تعريفالأ/ 

 عقد يكسب به الدائن حقا عينيا على عقار لوفاء دينه ،"القانون المدني الجزائري على أنهمن  882

العقار لك ذالمرتبة في استيفاء حقه من ثمن  يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين التالين له في

لجزائري للرهن الرسمي يكاد يكون مطابقا المشرع ا التعريف الذي أعطاه أنيالحظ "، في أي يد كان

ينطبق ن بذلك النقد الذي وجه للمشرع المصري بشأن هذا التعريف وليك ،لتعريف المشرع المصري

 أنالتي وجهها بعض الفقهاء لهذا التعريف من بين أوجه النقد لعل ، ولمشرع الجزائريكذالك على ا

 أنأي  ،بغايته يعرف أنبه  األولىكان و، ية منهبوسيلة نشوءه ثم الغا المشرع عرف الرهن الرسمي

 أنعلى ذلك و الدليل ، وسيلة لنشوء حق الرهن  إالهو  العقد ما أن ذلك الرهن الرسمي حق عيني،

المشرع قد عالج أحكامه في الكتاب المخصص للحقوق العينية التبعية و ليس في الكتاب المخصص 

 . 64لاللتزامات و العقود

و من خالل المادة ، عند تعريفه للرهن الرسمي غلب فكرة العقد على الحق الناشئ عنه  فالمشرع   

الوحيد للرهن  عقد مما يوحي ان العقد هو المصدرسالفة الذكر نرى ان المشرع قد عرفه على انه 

عنهما الرهن الرسمي و هما الحكم  ينشأ آخريننجد مصدرين  إذ ،ذلك الواقع خالف أنالرسمي غير 

 قهالذي يمارس عليه الدائن المرتهن حمحل الكما يالحظ ان المشرع قد حدد  القضائي والنص القانوني،

أن حيث  ،هذا التحديد قاصر يحول دون الرهن و تأدية وظيفتهوهو ثمن العقار حسب نص المادة ، و

ى العقار و بيعه بالمزاد العلني و تحويله لمبلغ هو التنفيد علالطبيعي و المشرع قد افترض الطريق

ول دون بيعه قد يهلك أو يتلف مما يحالعقار المرهون  أنقد يحدث  إذ ،الواقع غير ذلك أننقدي , مع 

هذه الحالة فان حق الرهن يقع على ما يحل محل العقار الهالك أو التالف ليمارس عليه  ، وفي بثمن

 . 65 الدائن حقه

رتهنون يستوفي الدائنون الم:" التي جاء فيهاق م ج   907نص المادة  وهذا عين ما أكد عليه 

قار , الع حل هذاحقوقهم تجاه الدائنين العادين من ثمن  العقار المرهون او من المال الذي حل م

 .سب مرتبة كل منهم ولو كانوا أجروا القيد في يوم واحد"بح

 : للرهن الرسمي التعريف الفقهيب/ 
ا النقد الموجه للنصوص التشريعية التي عرفت الرهن فقهاء القانون أن يتجاوزوبعض حاول    

التعريفات هذه من بين لعل , والل اقتراح كل فقيه لتعريف مختلفمن خوذلك  ، بأنه عقد الرسمي

:"الرهن الرسمي  حق عينيي نشأ بموجب عقد  تعريف الفقيه عبد الرزاق السنهوري الذي جاء فيه أن

مدين او الكفيل مملوك لل العيني يتقرر على عقارو هذا الحق  ،رسمي يتقرر ضمانا للوفاء بالدين

, متقدما في ذلك على الدائنين ي استفاء دينه من ثمن هذا العقاربموجبه يكون للدائن الحق ف ،العيني

ي المرتبة و أصحاب الحقوق العينية على هذا العقار , المتأخرين ف العادين لمالك هذا العقار و الدائنين

 . 66ملكيته "  إليهت يد من انتقلت متتبعا هذا العقار تح
 ، يس تمامالالرهن في الجزائر ولكن حد ما مع نظام  إلىنطبق  أنه ي ريفالتع والمالحظ على هذا  

كم حاو مي الرهن الرسمي حق عيني تبعي ينشأ بمقتضى عقد رسالتعريف التالي :  مما يجعلنا نقترح

 ،عينمام غيره ضمانا للوفاء بالتز أويتقرر على عقار مملوك للمدين بمقتضى القانون  آوقضائي 

ضال قدي له فل النمن المقاب أويكون للدائن بمقتضاه أن يتقدم في استيفاء حقه من ثمن العقار المرهون و

، كون أي يد ي ار فييتتبع العق أنو  ،ن العاديين و الدائنين التالين له في المرتبةعلى غيره من الدائني

 .كل ذلك بعد قيد حق الرهن لدى المحافظة العقارية المختصة

                                                             
 .192,ص / ابو السعود رمضان , المرجع السابق  64

 .38/ سعد نبيل ابراهيم , المرجع السابق , ص 65

 .270/ عبد الرزاق السنهوري , المرجع السابق ، ص  66 



27 
 

 :األخرىتميز الرهن الرسمي عن باقي التأمينات  /2 

 مثله مثلحق عيني تبعي  بأنه حق التخصيص يعرفحق التخصيص: عن الرهن الرسمي تمييز  أ/

 ،تنفيدواجب ال مدنيه، بمقتضى حكمو أكثر من عقارات أيتقرر للدائن على عقار الرهن الرسمي، 

اليين له لتلدائنين اان و ق التقدم على الدائنين العاديو يخول للدائن ح ،الدينالوفاء بصادر بإلزام المدين ب

، من انكي يد أق التخصيص في مثقل بحفي المرتبة في استيفاء حقه من المقابل النقدي لذلك العقار ال

 ،قارعيرد على  همامع الرهن الرسمي في أن كال خالل هذا التعريف نالحظ أن حق التخصيص يتفق

رهن فال ان ،ا الضمذالمصدر المنشئ له من حيثيختلفان لكن و، أداة لضمان استفاء الدينهما الوأن ك

 لتخصيصاحق  بينما مصدر ،القضاءو القانون  والعقد اإلرادي تتمثل في  ،مي مصادره متعددةالرس

 . فقط القضاءهو  الوحيد

 الهماكأن  الرسمي و الحيازي من حيث نيتفق الره الرهن الحيازي : عنالرهن الرسمي تمييز  /ب

لى عتسري " :انه  جزائري تنص علىالمدني من القانون ال 950أن المادة  بل ،حق عيني تبعي 

رجة مما يعكس د، "المتعلقة بالرهن الرسمي  904و  893و  891الرهن الحيازي أحكام المواد 

على  ازي يردالحيالرهن ف ،يختلفان من حيث موضوع الرهنالتشابه بينهما، إال أنه ورغم ذلك فأنهما 

كما  ،عقاراتعلى الي األصل ال يرد إال الرسمي فهو فالرهن أما  ،العقارات كما يرد على المنقوالت

در بمصا على خالف الرهن الرسمي الذي يتمتع للرهن الحيازي مصدر وحيد و هو اتفاق الطرفين أن

  مختلفة كما يبق ورئينا.

ص عرف المشرع الجزائري حق االمتياز من خالل ن :حق االمتياز عنالرهن الرسمي تمييز  /ج

ال ونه لصفته ماالمتياز أولوية يقررها القانون لدين معين مراعاة من الق م ج بقوله:"  982المادة 

 تركشتياز ي، من خالل هذا التعريف نالحظ أن حق االم" بمقتضى نص قانوني إاليكون للدين امتياز 

ستفاء اعند  عالتتبا تبعيا يخول لصاحبه حق التقدم ويعتبر حقا عيني الهماك أنفي الرهن الرسمي  مع

 هماأن كال ز مع الرهن الرسمي فيكما يتفق حق االمتيا ،المدين بعد الحلول اجل الدينالحقوق من 

د عدي نعن حق االمتياز م يختلف الرهن الرسمي، أما عن أوجه االختالف ف يضمن الوفاء بالدين

 ،تعددة مأما الرهن الرسمي مصادره  ،فاألخير مصدره القانون حيث المصدر األوجه نذكر منها من

ال  وهفلعقارات عامة يرد على ا الرهن الرسمي كقاعدةأن  إلى إضافة، ,القانون ,الحكم القضائي العقد

من  لمدينا أموالترد على جميع  أنبينما حقوق االمتياز يمكن ، استثناء  إال تيرد على المنقوال

  .عقارات ومنقوالت على حد سواء

 : خصائص الرهن الرسمي ثانيا

اسما  وضع له القانونيعد الرهن الرسمي عقدا مسمى نظرا ألن  مسمى :الرهن الرسمي عقد  /1

نضمه  وقد، 67و انتشاره في معامالتهم األفرادوذلك لشيوع هذا العقد بين ا معينا، وكذا تنظيمخاصا 

 .ق م ج  936 إلى  822المشرع الجزائري في القانون المدني وذلك في الكتاب الرابع في المواد من 

لم المشرع يعد عقد الرهن الرسمي من العقود الشكلية نظرا ألن  الرهن الرسمي عقد شكلي : /2

إفراغه في شكل  اشترطبل  ،الراهن و المرتهن إرادةبتوافق الرسمي عقد الرهن  إبرامعند يكتفي 

فعقد  ،....«بعقد رسمي  إالال ينعقد الرهن »:من ق م ج على انه  883/1نصت المادة فقد  ،رسمي

ال بد ابتداء أن يحرر من طرف موظف رسمي وهو الموثق، وأن يتم شهره في الرهن الرسمي 

  .المحافظة العقارية المختصة، وإال كان باطال بطالنا مطلقا

 ينشأ التزامات في ذمة المدين الراهن فعقد الرهن الرسمي الرهن الرسمي عقد ملزم لجانب واحد : /3

                                                             
السعدي محمد صبري , الواضح في شرح القانون المدني الجزائري , النظرية العامة لاللتزامات , مصادر االلتزام , العقد و /  67

 . 51، ص   2007رادة المنفردة , الطبعة الرابعة , دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع , عين مليلة , الجزائر , اإل
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 ابتداءيلتزم انه بحيازة المال المرهون , ف ظايبقى محتف الراهن أنمادام  و ،وحده دون الدائن المرتهن

, ويلتزم كذلك بنفقات كان عليها وقت التعاقدبالحالة التي  إبقاءهالمرهون و العقار بالمحافظة على 

 .العقد

هو سلطة مباشرة لشخص معين على شيء معين فارهن الرسمي  الرهن الرسمي حق عيني: /4

 .يخول هذا الشخص صاحب الحق العيني ميزتي التقدم و التتبع ،بالذات

في وهو الدين المضمون  األصليتابع  للحق حق الرهن الرسمي ف  الرهن الرسمي حق تبعي: /5

 .وجوده و صحته و انقضاءه و بطالنه

 كما عرفهو العقار ، ال يتقرر سوى على العقارات  الرسمي الرهنف الرهن الرسمي حق عقاري: /5

ال يمكن نقله منه دون  في مكانه هو كل شيء مستقر في حيزه وثابتالمشرع في القانون المدني 

الرهن الرسمي على بعض  قد يردعلى هذا األصل فاستثناء ن هناك أ إالهذا كقاعدة عامة  ، 68تلف

السبب في ذلك ولعل وهي السفن والطائرات ، ت التي حددها المشرع على سبيل الحصر، منقوالال

 .قيمتها االقتصادية التي تفوق قيمة العقار في اغلب الحاالتفي يكمن 

دم تجزئة االول ع ،معنيانلها رهن لعدم تجزئة ا قاعدة  الرهن الرسمي حق غير قابل للتجزئة: /6

 عدمن ع، فأما عدم تجزئة الرهن من حيث الدين المضمون والثانيالرهن من حيث العقار المرهون 

امن هونة ضفيعني ان كل جزء من العقار او العقارات المر ، تجزئة الرهن من حيث العقار المرهون

لدين ازء من جفيعني ان كل  ،بالنسبة لعدم تجزئة حق الرهن بالنسبة للدين المضمون أما ،لكل الدين

  المرهونة. العقارات آويعتبر مضمونا بكل العقار 

 آثارهالرهن الرسمي و  عقد إنشاء:  الفرع الثاني

 :69الرهن الرسمي إنشاء:  أوال

 الشروط الموضوعية إلنشاء الرهن الرسمي /1

 عقد نشاءإلالعامة الموضوعية تتمثل الشروط :  الرهن الرسمي إلنشاء الشروط الموضوعية العامة /أ

قود ئر العوهي كما نعلم أركان عامة يجب توافرها في سا ،الرضا والمحل والسببالرهن الرسمي في 

رتب رضا يتفعدم وجود الرضا يترتب عليه بطالن العقد، وعدم صحة ال ،طبقا للنظرية العامة للعقد

لتعيين بال لعليه قابلية العقد لإلبطال، كما أن المحل يجب أن يكون موجودا وممكنا ومعينا أو قا

 ال، وكذلك السبب البد أن يكون مشروعا. ومشروعا وإال كان العقد باط

ي فا سابقا المشار إليهالقواعد العامة مراعاة  وجوب إلىباإلضافة الشروط الموضوعية الخاصة : /ب

نها ما م ،ص بها المشرع عقد الرهن الرسمي خأخرى موضوعية  شروط ، البد من توافرإنشاء الرهن

 هو متعلق بشخص الراهن ومنها ما هو متعلق بالمال المرهون.

 في الراهن ان يكون اهال ريالمشرع الجزائاشترط  الشروط المتعلقة  بالشخص الراهن : *

التي ج  مق   884/2نص المادة وذلك من خالل ،  و ان يكون مالكا له ،عقار المرهونفي ال للتصرف

و «. يهفللتصرف  أهالوفي كلتا الحالتين أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون و ..... » :  جاء فيها

 :لهذين الشرطين تفصيلفيما يلي 

كان الراهن هو المدين  إذا حسب مابتختلف في الراهن المطلوبة  األهليةفي الحقيقة  أهلية الراهن  : -

 .70مثال الكفيل العينيك ،يضمن التزام غيره أخر اشخص أونفسه 

                                                             
 / عرفت المادة 683 من الق م ج العقار بقولها:" كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه وال يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار".68 

 / محمد حسنين، المرجع السابق ، ص 69.274 

 03ص  1994دار النهضة العربية , القاهرة , الرسمي ،الرهن محمود , الحقوق العينية التبعية ،جالل محمد ابراهيم , سعد احمد   70
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فالرهن يعتبر بالنسبة له من أعمال التصرف الدائرة بين النفع  نفسه ذا كان الراهن هو المديناف   

و ذلك بان يكون بالغا سن الرشد  ،التصرف في العقار أهليةتتوفر فيه  ولهذا يشترط أن ،والضرر

 .71متمتعا بقواه العقلية و غير محجور عليه

 تختلفنا سبق ورئي كمافاألهلية المطلوبة عند الكفيل العيني   ،لكفيل العينيا كان الراهن هو إذاأما   

 ة الرهنحشترط لصأبمقابل، فاذا كان الكفيل العيني متبرعا فيل العيني متبرعا او كان الك إذاحسب ما ب

تبر دها يععنمقابل، فب، أما إن كانت الكفالة بأهلية التبرع  متمتعاسن الرشد و ابالغهذا األخير أن يكون 

 خير علىهذا األ بالنسبة للراهن مما يستوجب توفرعمال الدائرة بين النفع و الضرر األمن قبيل الرهن 

 .التصرف أهلية
ر كا للعقايا، مالسواء كان مدينا أو كفيال عين يجب أن يكون الراهن ملكية الراهن للعقار المرهون : -

د الشيء ن فاقأل ،حق عليه ترتيبه أليال يتصور كن الراهن مالكا للعقار المرهون المرهون، فإذا لم ي

و  ،يس بمالكل نتساءل عن حكم الرهن الذي يتقرر من شخص أنكذالك فلنا  األمرولما كان ، ال يعطيه 

 .ألهم الفرضياتفيما يلي عرض 

ين لم يب في الحقيقةو، صادر من شخص ال يملك العقار المرهونوهو رهن  رهن ملك الغير : -

نون من القا 2 /884المادة لكن باستقراء نص ، بصفة خاصة المشرع الجزائري حكم هذا الرهن

وأهال  المرهون وفي كلتا الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكا للعقارعلى أنه : "  تنصوالتي المدني 

ابال قالرهن  هون كانللعقار المر مالكاالراهن إذا لم يكن  أنه بمفهوم المخالفة يتبين لنا "،للتصرف فيه 

  .البيع ليس أخطر من الرهنف بالقياس على بيع ملك الغير،، لإلبطال

قى نافذا يبعلى انه :" من القانون المدني 890تنص المادة  رهن العقار المملوك على الشيوع : -

يما بعد فلعقار اكانت النتيجة التي تترتب على قسمة  آياالرهن الصادر من جميع المالكين لعقار شائع 

من  ززء مفرج أورهن احد الشركاء حصته الشائعة في العقار  وإذا قسمته , إمكانأو على بيعه لعدم 

 إلىه رتبتل الرهن بمغير تلك التي رهنها , انتق م وقع في نصيبه عند القسمة أعيانهذا العقار ث

 أمربالقدر  و يبين هذا،  األصلدل قيمة العقار الذي كان مرهونا في صصة له بقدر يعاالمخ األعيان

الل الرهن خ هإليقيد جديد يبين فيه القدر الذي انتقل  بإجراءو يقوم الدائن المرتهن ، عريضة على 

ى عل هنوال يضر انتقال الر ،ره فيه أي ذي شأن بتسجيل القسمةتسعين يوما من الوقت الذي يخط

 ص ذا النيفترض ه، في الواقع "هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء و ال بامتياز المتقاسمين 

 هما : رهن العقار الشائع و احتمالين في

 أياهذا الرهن يبقى صحيحا و نافذا و:الرهن الصادر من جميع المالكين لهذا العقار االحتمال األول:

فيبقى  ،قسمته إمكانعلى بيعه في حالة عدم  أوكانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار فيما بعد 

لو فرضنا انه اختص كل شريك بعد القسمة بجزء مفرز من ف ،صحيحا و نافذا في حقهم إذاالرهن 

 .72ة فان كل جزء يضل مثقال بحق الرهنالعقار المرهون بعد القسم

 لشائعة فيحصته ايرهن الشريك  أن إماوهنا  : الرهن الصادر من احد  الشركاءاالحتمال الثاني: -

يصبح يرهنها و أنفله  ،يستطيع هذا الشريك التصرف في حصته الشائعة وعندهاالعقار المرهون 

يعتبر ويرهن الشريك حصته المفرزة في العقار المرهون  أن إماو على حصته، رهنه صحيحا نافذا

 و ت القسمةمرتهن الجزء المفرز وتمحاز ال إذا إالال ينفذ في حق غيره صحيحا وكذلك رهنا عندها 

   .قع الجزء المفرز في نصيب الراهنو

                                                             
كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية و لم يحجر عليه يكون كامل االهلية لمباشرة ق م ج على انه "  40 تنص المادة    71

 , سن الرشد تسعة عشر سنة ". حقوقه المدنية

 .324 / عبد الرزاق السنهوري ,المرجع السابق،  ص  72
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،  ق م ج889 في المادة الجزائري نص على هذه الحالة المشرع  رهن المباني على ارض الغير : -

 782/1المشرع في المادة  أكدهوهذا ما  ،يملك ما عليها من مبانياألصل أن مالك األرض يملكها وف

ومع ذلك فهذه  ،أيضا مالك لما عليها قرينة على أن مالك األرضقام أفالمشرع  ،73من القانون المدني

وعليه قد  ، 782المادة الفقرة الثانية من المشرع في ا أكدهوهو م يجوز إثبات عكسهابسيطة قرينة 

مالكها ملكية وصاحب المباني هذا األخير يعتبر فير مالك المباني المقامة عليها، يكون مالك األرض غ

سواء بقية في يد لدائن المرتهن التنفيذ عليها، لحق وعندها ييستطيع رهنها،  ومستقلة وبالتالي فهو تامة

 .تفي أي يد كان تتبعها وينفذ عليهافهو ي جديد،انتقلت ملكيتها بالبيع إلى حائز  الراهن أو

 : الشروط المتعلقة بالعقار المرهون و الدين المضمون *

ال ا يلي:" معلى  الجزائري من القانون المدني 886المادةصت ن :الشروط المتعلقة بالمال المرهون -

عقار ويجب أن يكون ال يجوز أن ينعقد الرهن إال على عقار ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك ،

ن حيث قيقا مدفيه وبيعه بالمزاد العلني وأن يكون معينا بالذات تعينا المرهون مما يصلح التعامل 

ن الرهن ال كاطبيعته وموقعه وأن يرد هذا التعيين اما في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي الحق وإ

قابال  يكون مرهون حتىالشروط الواجب توافرها في المال ال بمالحظة هذا النص نجده قد حدد ،"باطال

 : هيللرهن و 
هو كل كما سبق البيان و العقار  ،يكون المال المرهون عقارا أن يجب :رهن عقار اليكون محل  أن -

وعليه فعقد  الرهن الرسمي يقع على  ،شيء مستقر في حيزه و ثابت فيه و ال يمكن نقله منه دون تلفه

أن المشرع أجاز استثناء أن يكون محل الرهن الرسمي منقوالت  إلىوهنا نشير  ،عقار كقاعدة عامة

 .74السفن والطائرات هي
 رهنالمن  الن الغاية : ان يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه و بيعه بالمزاد العلني -

ن في المدييلم  ذاإ ،عند حلول اجل الدينالعلني هو التنفيد على العقار المرهون و بيعه بالمزاد  الرسمي

  .غيرهاالموقوفة  و األموالرهن يحضر  األساسوعلى هذا  ،بدينه
نص  في غياب :أو ممكن الوجود في المستقبلعقد الرهن  إبرامان يكون العقار موجودا وقت  -

 ن جائزالره ، يمكن القول طبقا للقواعد العامة للعقد بان هذارهن االموال المستقبلية صريح يمنع

 للجهالة. كافيا نافياتعينا دقيقا المستقبل شريطة تعين المال 
نافيا  ا كافياتعين الرسمي يتضمن عقد الرهن أن يجب :يكون العقار المرهون معيننا تعينا دقيقا أن -

 ، مثال حق رقبة وأكان حق ملكية  إنطبيعة المال العقاري وذلك ببيان  للجهلة بالنسبة للعقار المرهون،

 .مساحته ذكر موقعه و حدوده وجيرانه و كذاويجب 
يعتبر تحديد الدين المضمون من الشروط الموضوعية الخاصة  الشروط المتعلقة بالدين المضمون: *

وتخصيص  ،لصحة الرهن، وينطبق عليه مبدأ تخصيص الرهن كما ينطبق على العقار المرهون 

ا أهمية في معرفة ما إذ له تحديد مصدر الدينذلك أن ،  المصدرم بتحديده من حيث المقدار والدين يت

وقد  وكذلك في قيده، وتخصيص الدين يجب أن يرد في عقد الرهن، كان الدين قد نشأ صحيحا أم ال

                                                             
ن عمل مخرى يعتبر كل ما على األرض أو تحتها من غراس أو بناء أو منشآت أ يلي:" من الق م ج على ما 782نصت المادة  / 73

قته كما آت على نفم المنشالبينة على أن أجنبيا أقا، غير أنه يجوز أن تقام صاحب األرض وأقامه على نفقته ويكون مملوكا له

ي اقامة فوله الحق خبل أو يجوز أن تقام البينة على أن صاحب األرض خول أجنبيا قد خول أجنبيا ملكية منشآت كانت قائمة من ق

   ".هذه المنشآت وفي تملكها

دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة ,عمان  ، الطبعة االولى ، عبيدات يوسف محمد , الحقوق العينية األصلية و التبعية / 74

 .256ص ،  2011
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 قد عينأن مقدار الدين  طالما جائز وهذا يكون الدين المضمون معلقا على شرط مستقبلي أو احتمالي

  .75وقت العقد
نتهي يصى الذي كان الدين يحتمل الزيادة كما في حالة فتح حساب جاري فيجب تحديد الحد األق وإذا   

 ،النعقاداوقت  إليه ، ويعتبر هذا تحديدا كافيا للدين على أساس حده األقصى لكي يكون معلوما مسبقا

 .نيالمدمن القانون 891ما نصت عليه المادة  ووه ،ألن الدين ال يتعدى هذا الحد مهما كان

 :الشروط الشكلية إلنشاء الرهن الرسمي /2

ة التي لشكليافي إطار حديثنا عن خصائص الرهن الرسمي قلنا أن هذا العقد يعتبر من قبيل العقود   

 .يشترط المشرع لصحتها أن تفرغ في شكل معين واال كان باطال، وفيما يلي تفصيل ذلك

 عقد الرهن الرسمي:النعقاد  ركنالرسمية كأ/ 
 ،  ال ينعقد الرهن إال بعقد رسمي ..."على أنه :" الجزائري من القانون المدني 883المادة  نصت  

يفهم من هذا النص أن الشكلية مطلوبة النعقاد الرهن الرسمي، ويقصد بهذا تحرير الرهن من طرف 

في تحرير القانون  له وفقا لإلجراءات التي يفوضها ،-الموثق – ضابط عمومي في حدود اختصاصه

من قانون التوثيق  12، وهذا تأكيد للحكم الذي أورده المشرع الجزائري في المادة العقود الرسمية

 76اذ استلزم تحريرها في شكل رسمي واال وقعت تحت طائلة البطالن 70/91الصادر بموجب األمر 

لشبرط التوثيبق، الرسبمي البرهن  اسبتيفاء إلى جانبب إلزاميبة في المحافظة العقارية المختصة: قيدب/ ال

فإنّه ال بد من قيده حتى يكـون نافذا في مواجهة المتعاقبدين والغيبر علبى حبد سبواء، وهبو مبا نبص عليبه 

، وينطبببق ذلببك علببى الحكببم المثبببت للببرهن (77)مببن القببانون المببدني  904المشببرع الجزائببري فببي المببادة 

تسرري مبن القبانون المبدني علبى أنبه:" 905، كما نصت المبادة الرسمي فال بد أن يكون هو اآلخر مقيّدا

غاء الشطب واآلثار المترتبرة علرى ذلرك كلره األحكرام الرواردة فري لعلى إجراء القيد وتجديده وشطبه وإ

 .قانون تنظيم اإلشهار العقاري"

تشمل ي والتنية تقالقانونية و القواعد الجراءات و اإليعرف  القيد على أنه مجموعة  القيد : تعريف -

 ة ناقلو ألحق عيني عقاري كانت كاشفة أو منشئة  القانونية المنصبة على العقار سواء رفاتصالت

 . ةعة مادينوع التصرف عقدا أو واق بغض النظر عن اأو تبعي اأصليله وسواء كان معدلة أو منهية 
و فيها يتم  ،الشهر العقاري صلحةمرحلة تمهيدية تقوم بها م ،تين ليتم القيد على مرحكيفية القيد :  -

ونية و التأشير عليه بقبول المطلوب شهره و التأكد من صالحيته للشهر من الناحية القان إعداد المحرر

رف إليه في صالمت ورف ص، حيث يقدم طلب الشهر على النموذج المعد لذالك موقعا من المتللشهر

                                                             
د الرهن قبل بحجة انه من غير المعقول أن يوج تقبليز تامين االلتزام المحتمل او المسذهب بعض الفقهاء إلى القول بعدم جوا/  75

ن ى ينشا الرهوال حتأفيجب أن ينشا االلتزام  ،ن الذي يضمنهفكما هو معلوم انه من خصائص الرهن الرسمي تبعيته للدي ،د الدينووج

 يالن المهم ف ،لمضمونهن ضمانا لدين مستقبل ليس فيه خروج عن مبدأ تبعية الرهن للدين ارعليه بان إنشاء ال ردغير أن هذا القول 

  118لسابق ص مرجع ا ’يم سعد اخمد محمود ال تكون اال بعد نشوء االلتزام المضمون ,جالل محمد ابراه التي الرهن هو إنتاج آثاره

  / محمد حسنين، المرجع السابق، ص 76.122 

ال يكون الرهن نافذا في حق الغير إال إذا قيّد العقد أو يلي :"  من القانون المدني الجزائري ما 904حيث جاء في نص المادة  /77

 العقار".الحكم المثبت للرهن قبل أن يكسب هذا الغير حق عينيا على 
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م صاحب الشأن مشروع يقدتو على الطلب بقبول إجراء الشهر بعد التأشير مرحلة نهائية ، والعقود 

 78الصورة المؤشر عليها من هذا الطلب . االمختصة ومعه للمحافظةشهره  المراد المحرر

لرى عتكون مصاريف القيرد و تجديرده و شرطبه "  ج على أنه: ق.م 906المادة نصت مصاريف القيد:  -

ان أم كب امبدين ،البراهنلمبادة أن األصبل هبو تحمبل من هذه ا ذويؤخ ،"لم يتفق على غير ذلك الراهن ما

 ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بخالف ذلك.ريف القيد و تجديده و شطبهاكفيال عينيا مص

ولكبن ال ينبتج أثببره إال مبن تبباريخ والجبدير ببالقول هنببا أن عقبد البرهن الرسببمي الموثبق عقبد صببحيح    

 75/74من األمبر رقبم  16نصت المادة فقد  -السجل العقاري –شهره في مجموعة البطاقات العقارية 

: والمتضّمن إعداد مسح األراضي العام و تأسيس السبجل العقباري مبا يلبي  12/11/1975المؤرخ في 

( اإلراديرررة واالتفررـاقات الرررـتي ترمررري إلررى إنشررراء أو نقررل أو تصرررريح أو تعرررديل أو 79" إّن العقررـود )

انقضاء حق عينري ال يكرون لهرا أثرر حترى برين األطرراف إال مرن تراريخ نشررها فري مجموعرة البطاقرات 

 العقارية ". 

و على ذلك فإنه يترتبب  ،النعقاد الرهن اركنإن الرسمية تعتبر  : الجزاء المترتب عن تخلف الرسمية -

و ذلبك الن  ،على تخلفها بطالن العقد بطالنا مطلقا ، و هذا العقد ال يتحول إلى وعد بتقديم رهبن رسبمي

 .80الوعد يجب أن يتوفر فيه الشكل الذي  يتطلبه المشرع في العقد الموعود به

 ثانيا: آثار الرهن الرسمي
 كون للدائني هبموجب ،عقد رسميبعلى عقار ي ينشا الرهن الرسمي هو حق عينمثلما سبق وقلنا أن    

لين له في نين التالدائوا ينلك على الدائنين العاديقدما في ذتالحق في استيفاء دينه من ثمن هذا العقار ، م

  ؟ه اآلثارهي هذ ، فماعن ذالك أثار بالنسبة للمتعاقدين و بالنسبة للغير ترتبياألكيد أنه والمرتبة، 

 أثار الرهن الرسمي بالنسبة للمتعاقدين  /1

 بالنسبة للراهن آثار الرهن الرسمي  أ/

 الراهن :  التزامات -

الرئيسي الذي يرتبه عقد الرهن  االلتزامإن  رتهن :مبإنشاء حق الرهن لمصلحة الدائن ال االلتزام *

رهون ، وهذا مالعقار الرتهن على مالراهن هو إنشاء حق الرهن لصالح الدائن ال ذمة الرسمي في

 االنتفاعالمؤجر بتمكين المستأجر من  والتزاميماثل التزام البائع بنقل الملكية إلى المشتري ،  االلتزام

فإذا كان العقار المرهون مملوكا للراهن نشأ حق الرهن لمصلحة الدائن المرتهن  ، بالعين المؤجرة

االلتزام بنقل الملكية أو أي حق بقولها:" من ق.م.ج 165 المادة وهو ما نصت عليه العقد انعقادبمجرد 

عيني آخر من شأنه أن ينقل بحكم القانون الملكية أو الحق العيني إذا كان محل االلتزام شيئا معينا 

 . 81"مع مراعاة األحكام المتعلقة باإلشهار العقاري بالذات يملكه الملتزم،

 بااللتزامتعلق يثالث أنواع :  األول  السالمة إلى نقسم ضماني بضمان سالمة حق الرهن : االلتزام *

 ،حل الرهن بالحالة التي كان عليها عند إنشاء الرهنالراهن ببقاء م التزاموهو  ،بضمان سالمة الرهن

يلتزم الراهن بضمان سالمة الرهن وللدائن بقولها:" من ق.م. ج  898المادة وهو ما نصت عليه

وله في حالة  ،ضمانه إنقاصا كبيرا تقصير من شأنه إنقاص ى كل عمل أوالمرتهن أن يعترض عل

في ية الالزمة وأن يرجع على الراهن بما ينفق ن يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظاالستعجال أ

                                                             
 .339/ همام محمد محمود زهران  ، المرجع السابق ، ص  78

عبارة العقود اإلرادية عبـارة  غير سليمـة في هذا الموضع والصحيح " التصـرفات اإلرادية "، وهي الترجمة الصحيحة لعبـارة  /79

actes volontaires " ". 
 / محمد حسنين، المرجع السابق ، ص 80.126/125 

 . 190بناسي، أحكام عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري، دار هومه  للنشر و التوزيع، الجزائر، ص شوقي  / 81
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 أي، التعرض المادي والقانونيعدم هو ضمان  ،بضمان سالمة حق الرهن االلتزامومضمون ذلك"، 

 ماديا أو قانونيا.  للمرتهن سواءعدم تعرضه شخصيا  يضمن الراهن أن

و أيجابي إيمنع على الراهن بعد الرهن إتيان أي فعل  :ي والقانونيالماد الشخصي التعرضضمان  -

ب أن يخر يمنع على الراهن ومثاله ،رتهن من ضمان خاصملدائن اللسلبي يترتب عليه نقص قيمة ما 

و من أرتهن متصرف يتعارض مع حق الدائن النع على الراهن مباشرة أي يمكما  ،مرهونالعقار ال

 العقار حق للغير علىأي وبناءا على هذا يمنع على الراهن ترتيب  ،شأنه أن يؤثر في هذا الحق

    .خرىأكما لو قام ببيعه أو رهنه مرة  ،رتهن حقه في الرهنمالمرهون قبل أن يقيد الدائن ال

لتزم ي  ،تعرضه الشخصيلالراهن ضمان  إلى: إضافة  ضمان التعرض القانوني الصادر من الغير -

لغير ل ل إدعاءكالصادر من الغير، بمعنى أنه يلتزم بدفع  القانوني أن يضمن التعرضأيضا  هذا األخير

 المرهون عقارملكية ال ء الغيرإدعاكئن المرتهن ،ارهونة من شأنه أن يمس بحق الدمبحق على العين ال

  .مثال

جاز ألمشرع فإن ابخطأ من الراهن أو تلف  إذا هلك العقار المرهون ضمان هالك العقار أو تلفه : -

يستوفي أن و أكافيا  تأميناأن يطلب إما للدائن المرتهن الخيار  من ق.م.ج  899  نص المادة بمقتضى

اء الوفلب طأو  تأمين كافطلب لراهن الخيار بين لهلك العقار المرهون بسبب أجنبي فأما إذا  ،حقه

 قبل حلول األجل. بالدين فورا 

 الراهن على العقار المرهون : حقوق -

:"يجوز للراهن على أنهق.م.ج  894المادة  نصت :حق الراهن في التصرف في العقار المرهون * 

 على أن أي تصرف يصدر منه ال يؤثر في حق الدائن المرتهن"، ،أن يتصرف في العقار المرهون

، لكن على أن ال يمس ذالك الراهن بحقه في العقار المرهون احتفاظ، وهو هاماهذا النص يقرر مبدأ 

، فيستطيع الراهن مثال بيع العقار المرهون دون إخالل بحق الدائن رتهن و ال يؤثر فيهمبحق الدائن ال

 . 82المرتهن في تتبع العقار في أي يد يكون في حال عدم الوفاء بالدين

:"للراهن الحق في إدارة من ق م ج  895نصت المادة  العقار المرهون : استغالللراهن في حق ا *

لب بما أن الرهن الرسمي ال يس.، فوقت التحاقها بالعقار" إلىالعقار المرهون وفي قبض ثماره 

 العقار ستغاللاراهن إلى جانب حقه في التصرف، حقه في ، فإنه يبقى للالراهن ملكيته للعقار المرهون

قصد ب يختارهاالعقار بالطريقة التي  اماستخدعموما سلطة المالك في  باالستغاللالمرهون ، ويقصد 

 .83ارالحصول على ما ينتجه من ثم

يكون للراهن  المشار إليها سابقاق.م. ج  895طبقا للمادة  :حق الراهن في إدارة العقار المرهون *

 ذلك مثالوها ، لطريقة التي يستغله با، ومن ثم فهو يستطيع أن يتخير ق في إدارة العقار المرهونالح

 ،ديةمحصوالت عا كانت المحصوالت التي تنتجها األرضان العقار المرهون أرضا زراعية وإذا ك

 غيرها.أو جاز للراهن أن يزرع في األرض أشجارا للفاكهة 

رهون مقار الالراهن ملكيته للع فقد يالرهن الرسمي ال العقار المرهون : استعمالحق الراهن في  *

 تعمالاس، الحق في  ستغاللاالالتصرف و ه في، ومن ثم كان للراهن إلى جانب حقله وال حيازته

ه إن لذا جاز من ه وانطالقا  ،هو قابل له ى بعد الرهن فيمابمعنى أن يستخدمه حت ،العقار المرهون 

 . كان أرضا زراعية، وأن يزرعه إذا يسكنه إذا كان من المباني 

مرتهن من الرهن هو أن الهدف الرئيسي للدائن الا بم :لمرتهنللدائن ابالنسبة آثار الرهن الرسمي  أ/

ر بصورة ملموسة إال بعد ن سلطته على العقار المرهون ال تظهفإمن المدين، استيفاء حقه ضمان 

على  االعتراضسوى حق  المرتهنلدائن ل يس، أما قبل ذالك فلوعدم وفاء المدينالدين  حلول أجل

                                                             
  / محمد حسنين، المرجع السابق، ص  15482

  / محمد ، حسنين، المرجع نفسه، ص 83.155 
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لدائن شرع ل وعدم وفاء المدين به فبعد حلول أجل الدين ،الراهن للضمان أو المساس به إنقاص

  حقه من ثمنه الستفاءمزاد العلني بعد تنبيه المدين تمهيدا لبيعه بال رهونمعلى العقار ال ذالتنفي المرتهن

على العقار  ذإن حق الدائن المرتهن في التنفي :على العقار المرهون  التنفيذحق الدائن المرتهن في  -

، الكفيل العينيك المدين نفسه أو شخص آخرفي مواجهة  ذيختلف بحسب ما إذ كان هذا التنفيالمرهون 

 فاألمر يقتضي التفصيل.
فاق الفقهاء يكون بات ذلمرتهن وهو يواجه المدين بالتنفيإن الدائن ا في مواجهة المدين : ذيالتنف *

ي مال أعلى  ذدائن عادي أي صاحب حق شخصي، األمر الذي يخوله التنفيك األولىمتمتعا بصفتين 

دائن مرتهن أي صاحب ك والثانية ،، وهذا ما يعرف بالضمان العامن األموال المملوك لمدينه الراهنم

الدائنين التاليين له في  على ماعلى العقار المرهون متقد التنفيذحق عيني األمر الذي يمكنه من 

 .و متتبعا إياه في إي يد يكون ، وهذا ما يعرف بالضمان الخاص ،المرتبة
وهو ما يعرف بالكفيل  ،خر غير المدينآكان الراهن شخصا  : إذا في مواجهة الكفيل العيني ذالتنفي *

المادة فقد نصت  ،في مواجهة المدين ذته يختلف عما رأيناه بصدد التنفيفي مواجه ذفإن التنفي ،العيني 

على ماله إال على  ذيجوز التنفيخر غير المدين فال آ"إذا كان الراهن شخصا  ه:على أن م ج ق 901

 العقار المرهون.يني محصورة في حدود أن مسؤولية الكفيل العهذا معناه و،رهن من ماله. " ام

ائن المرتهن : قد يحاول الد المرهون على العقار ذعلى حق الدائن المرتهن في التنفيالقيود الواردة * 

ة مستغال حاجة رلكفيل العيني، بعض الشروط الجائسواء كان هو المدين أو ا ،أن يفرض على الراهن

،  فبادر المشرع له، األمر الذي تفطن بأيسر الطرق ذال و هذا بغية الحصول على التنفيالمدين إلى الم

ددة في قانون اإلجراءات القواعد المح احترامب فألزمه،  يذالتنفهن في إلى تقييد حرية الدائن المرت

 وهي: المدنية 

 902المادة  فقد نصت:  بشأن التنفيذ المدنية تاإلجراءافي قانون  المقررة تاإلجراءاوجوب إتباع  -

رهون و مبحقه على العقار ال ذينفيمكن للدائن بعد التنبيه على المدين بالوفاء أن " :لى أنهع م ج ق

 .ووفقا لألوضاع المقررة في قانون اإلجراءات المدنية " اآلجاليطلب بيعه في 

يكون ج بقولها:"ق.م   903المادة  نصت عليه هو ما: و الراهن عقدبطالن الشروط الجائرة في  -

يتملك العقار المرهون باطال كل اتفاق يجعل للدائن عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن 

أو في أن يبيعه دون مراعاة اإلجراءات التي فرضها القانون ولو كان  ،في نظير ثمن معلوم أيا كان

، غير أنه يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه االتفاق على أن يتنازل هذا االتفاق قد أبرم بعد الرهن

 ."المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاء لدينه
 الرهن الرسمي بالنسبة للغير آثار  ج/
ثاره فيما بين آليحا مرتبا صح أنشكما سبق ورئينا  أركانه وشروطهمي رسلا إذا استوفى الرهن  

من خالل حقين اثنين في مواجهة الغير الرسمي هر نفاذ الرهن اتمثل مظتووفي مواجهة الغير، عاقديه 

  .التتبع حقاألفضلية و أي التقدم  هما حق
  التقدم :حق  - 
نص المشرع الجزائري على حق الدائن المرتهن في التقدم من خالل نص المادة : تعريف حق التقدم *

أن يتقدم  -أي الرهن الرسمي– :".......يكون له بمقتضاهمن القانون المدني الجزائري بقوله 882

 على الدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار...".

ئنين اوجود الدائن المرتهن في مركز تفضيلي بالنسبة لغيره من الد، هو التقدم أو األفضلية  ومعنى 

فاء حقه من المقابل يتقدم عليهم في استي ى هذا الحقبمقتضف  ،التاليين له في المرتبةالدائنين العاديين و 

وهذا أيضا ما  وال يحفظ الدائن المرتهن حقه في األفضلية إال بإجراء القيد ، ،النقدي للعقار المرهون

:" يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم من القانون المدني الجزائري بقولها 907أكدت عليه المادة 

لمال الذي حل محل هذا العقار، بحسب مرتبة تجاه الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون أو من ا

 ".كل منهم ولو كانوا أجرو القيد في يوم واحد
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ويجرى توزيع الثمن فيما بين الدائنين المقيدة رهونهم من خالل إجراء خاص يسمى إجراء ترتيب    

 .84الدائنين حسب درجاتهم
د وهي ربع مواأالقانون المدني من خالل نظم المشرع الجزائري أحكام حق التقدم في : أحكام التقدم *

 .مسألة وعاء التقدم، و درجة التقدم  كلها عالجت 910و 909و908و907على التوالي : 

 ،ع على الدائنين كل بحسب مرتبتهالمال الذي يوز أي : يقصد بوعاء حق التقدم وعاء حق التقدم *

الدائنين تجاه يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم "  ج بقوله: م ق  907وقد حدده المشرع في المادة

 االعاديين من ثمن العقار المرهون أو المال الذي حل محل هذا العقار بحسب مرتبة كل منهم ولو كانو

. كما أنه في بعض الحاالت المحددة في القانون يباشر حق األفضلية على  "أجرو القيد في يوم واحد

 .85لشيء المرهونالتعويض المستحق بسبب هالك ا
تحسب ها:" بقول ،جق.م 908التقدم يحكمها مبدأ عام نصت عليه المادة : إن درجة درجة حق التقدم *

تقبال نا مسولو كان الدين المضمون بالرهن معلقا على شرط أو كان دي مرتبة الرهن من وقت تقييده

رد تأ العام المبد وهذا ،تكون لألسبق في القيد ،الحق استيفاءأن األولوية في "، ومعنى ذلك أو احتماليا

 امتياز حقصاحب رسميا و دائن آخر رهنا تزاحم دائن مرتهن  منها في حال ناءاتاالستث عليه بعض

راه فق ما سنوولو لم يكن حق االمتياز مقيدا، وهذا  على الدائن المرتهن  متيازااليتقدم صاحب حق 

 الحقا عند دراستنا لحقوق االمتياز.
دم على بالتق دائن المرتهنالمبالغ التي يستوفيها ال أيحق التقدم  قاط: يقصد بن نطاق حق التقدم *

اريف ين والمصصل الدأثل هذه المبالغ في وتتم ،التالين في المرتبة الدائنينالعاديين و الدائنينمن  هغير

  .الفوائدو
 لحة ماقد تظهر للدائن المرتهن مص :نزول الدائن المرتهن عن مرتبة رهنه لدائن مرتهن آخر *

انونا ققبول مأمر وهو  ،تجعله يتنازل عن مركزه الممتاز إلى دائن آخر مرتهن متأخر عنه في المرتبة

ه في حدود يمكن للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنمن ق م ج بقولها:" 910المادة  نصت عليه 

 ".رهن مقيد على نفس العقار الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن آخر له
 : حق التتبع  -

حق التتبع هو حق حجز وبيع العقار المرهون رهنا رسميا، وهو في يد الغير  : تعريف حق التتبع *

الذي اكتسب ملكيته ، فهذا الحق يسمح للدائن المرتهن بأن يحتفظ باألفضلية على العقار رغم التصرف 

الغير مع نفاذ الرهن  إلىشخص أجنبي عن الدين، غير أن انتقال العقار المرهون ضمانا للدين  إلىفيه 

في مواجهته يجعله مسؤوال عن الدين مسؤولية مقصورة على قيمة العقار المرهون فقط، وال مسؤوال 

 . 86عن الدين في أمواله الخاصة، فسؤولية على هذا النحو مسؤولية عينية

ا من رالن مظهما يمثع قلنا أنهبتالتة القانونية لكل من حقي التقدم والوضعي نا أن نحددإذا أردوعليه    

ق حوي ، جوهر الرهن الرسم أن حق التقدم هو رهن الرسمي في مواجهة الغير ، إالنفاذ ال مظاهر

اهن في الر يتصرف ، ولكنه مساعد له يتم اللجوء إليه عندماالتتبع هو حق غير مستقل عن حق التقدم

 م المشرعنظ ولقد، حق التقدم  الستعمال، وتكون وظيفته في هذه الحالة التمهيد العقار المرهون

 من ق م ج. 932إلى 911أحكام حق التتبع في المواد من  الجزائري

 شروط التتبع: *

                                                             
  / محمد حسنين ، المرجع السابق، ص  15684

 / محمد حسنين، المرجع السابق، ص 85.156 

 / سمير تناغو، التأمينات الشخصية والعينية، االسكندرية، 1970، ص 86.272 
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، ألن الغير الذي ل الدينحلول أج تتمثل ابتداء في:  الشروط الواجب توافرها في الدائن المرتهن -

نفاذ الرهن في يكتسب ملكية العقار المرهون يستفيد من اآلجال الممنوحة للمدين األصلي، كما يشترط 

أنه  إلى وذلك بأن يكون الرهن قد تم شهره قبل شهر التصرف على العقار ، إضافة ،مواجهة الحائز

  .87نفاذ الرهن في مواجهة الغيريكون هناك مانع يحول دون  أاليجب 
اكتساب  :وهيج ، من ق.م  02فقرة   911المادة  نصت عليها : الشروط الواجب توفرها في الحائز -

 .صية لية شخوال عن الدين مسؤوال يكون الشخص مسؤن أ، و الشخص لحق ما على العقار المرهون 
ة تتبع ه مباشرلجاز بالشروط السابقة رتهن الحق في التتبع مإذا ثبت للدائن ال إجراءات حق التتبع: *

ءات إلجرال الدائن احتراممدى متوقف على دائما لك ، لكن ذ في أي يد كان العقار المرهون 

 . و اإلداريةمنصوص عليها في كل من القانون المدني و قانون اإلجراءات المدنية ال
قار و يطهر العإذا لم يختر الحائز أن يقضي الديون المقيدة أ ج على أنه:"ق. م  923المادة نصتفقد 

ا لكية وفقع المفال يجوز للدائن المرتهن أن يتخذ في مواجهته نز ،من الرهن أو يتخلى عن هذا العقار

عد إلنذار بون اويك ،لقانون اإلجراءات المدنية إال بعد إنذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار

 ن الحائزلنص أا هذا من ستنتجي، المدين بنزع الملكية أو مع هذا التنبيه في وقت واحد" التنبيه على

تطهير  لدين أواإن هو اختار قضاء  تهفي مواجه تنفيذالالدائن المرتهن إلجراءات  اتحاديستطيع تجنب 

 بع .التتق حأما إذا لم يفعل شيئا من ذلك جاز للدائن أن يباشر في مواجهته  العقار أو تخليته ،
 تي يخولهت الطا: يظل الحائز متمتعا بكافة السل ع في مواجهة الحائزبأثر مباشر إجراءات حق التت *

ر لم يباش المرتهن الدائن ما دام أن، و التصرف االستغاللو  االستعمال والمتمثلة فيإياها حق الملكية، 

ذي يكفل در البالق أن هذه السلطات تتقيد وكل ما في األمر ،نحق التتبع على العقار المرهو إجراءات

  .ته إنقاصا كبيراقيممن نقاص اإلسالمة الرهن وعدم 
في  بعق التتح ةالدائن المرتهن عن مباشر دعأول خيار قد يلجأ إليه الحائز لروهو  قضاء الديون : *

 لمشرعد نظم اقو ن، ين حقوقهم قبل المديين المرتهنالحائز بوفاء الدائنأن يقوم ويقصد به  مواجهته،

يتضح أن  وباستقراء هذه الموادم ج ،  ق 914إلى912أحكام قضاء الديون في المواد من  الجزائري

اري أمر اختي ، إذ أن قضاء الديوناألصل وهو للدين ختيارياقضاء  :قضاء الديون على نوعين

ج، ق.م   913و  912، وقد نظم المشرع أحكامه في المادتين إذا كان يحقق مصلحته ،بالنسبة للحائز

 صت عليهمانحالتين  فيالحائز بقضاء الدين المشرع حيث ألزم  ،وهو االستثناء إجباري للدينقضاء و

قود بلغ من النرهون بمممدينا للراهن بسبب تملكه للعقار الالحائز إذا كان ، وهما  ج ق.م 914المادة

ر سند تى شهة على العقار حلقضاء ديون جميع الدائنين أصحاب الحقوق المقيد كان كافياحل أدائه و

ر و غي، أداء حاالغير مستحق األ غرهون مبلمان في ذمة الحائز بسبب تملكه العقار الكإذا ، أو  ملكيته

 .العقارين المقيدة حقوقهم على كاف لوفاء دون جميع الدائن
: إذا لم يقم الحائز بقضاء الديون بصورة اختيارية ، ولم يجبره الدائنون المقيدة حقوقهم  تطهير العقار *

افر شروط القضاء اإلجباري، كان له أن يلجأ إلى الخيار الثاني الذي وعلى العقار على ذلك رغم ت

في المواد خيار التطهير الجزائري وقد نظم المشرع وهو تطهير العقار من الرهن، منحه إياه المشرع 

يجوز للحائز من ق م ج على انه:" 915من القانون المدني، حيث نص في المادة  921إلى 915من 

حيث أجاز ، إذا سجل سند ملكيته أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل هذا السند"

الدائن أو  إلىن التنبيه هير العقار حتى قبل توجيه الدائنين المرتهنيللحائز استعمال حق تط المشرع

الدائنين المقيدة حقوقهم  إلىالحائز، وإذا أراد الحائز أن يطهر العقار وجب عليه أن يوجه  إلى اإلنذار

في مواطنهم المختارة إعالنات بذلك تشمل ما يلي: خالصة من سند ملكية الحائز، تاريخ تسجيل ملكية 

                                                             
 / محمد حسنين، المرجع السابق، ص 87.162/161 
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قائمة بالحقوق التي تم قيدها  إلىقار، إضافة الحائز ورقم التسجيل، المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للع

 . 88على العقار قبل تسجيل سند الحائز

قوم به  قدر الذيال إلىأنه مستعد أن يوفي الديون المقيدة  اإلعالنكما يجب على الحائز أن يذكر في   

ره راد تطهير الموهنا أجاز المشرع لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد أن يطلب بيع العقا العقار،

المالك الحائز و إلىيوجه  إعالنويكون ذلك بموجب  ،رسمي إعالنيوما من تاريخ آخر  30في أجل 

زاد بيع بالميف الويجب على الطالب أن يودع الخزينة العمومية مبلغا ماليا كافيا لتغطية مصار ،السابق

 .بموافقة جميع الدائنين والكفالء إالأن يتراجع عن طلب البيع  ، وال يجوز لهالعلني 

لم يطلب أحد الدائنين أو الكفالء بيع العقار استقرت ملكيته نهائيا للحائز خالصة من كل حق  إذاأما    

الذين تسمح لهم مرتبتهم باستيفاء  مقيد بعد أن يدفع المبلغ الذي قوم له به العقار بزيادة العشر للدائنين

 . 89، أو أودع هذا المبلغ في الخزينة العموميةحقوقهم منه

 :انقضاء الرهن الرسمي :المطلب الثاني 

للدين  تابعهو عقد  مثلما سبق وقلنا الرهن: انقضاء الرهن الرسمي بصورة تبعية الفرع األول:

 سباباألسبب من  يألانقضى الدين المضمون  إذا ويترتب عن ذلك أنه ،وجودا وعدما المضمون به

رهن ال بعا لهانقضى ت التجديدأو  ،اإلبراء ، أواتحاد الذمة أو المقاصة ,أو  , ، أو الوفاء بمقابلكالوفاء

فاسخ  على شرط الدين معلقا اكان هذ إذا أوكان الدين باطال  إذا الرهن و كذالك ينقضي ، الذي يضمنه

 وتحقق الشرط.

قى ب فإذا ،ن كاماليكون انقضاء الدي أنيشترط النقضاء الرهن تبعا النقضاء الدين  أنه إلىونشير هنا   

  .الشيء المرهون تطبيقا لقاعدة عدم تجزئة الرهن ى كاملجزء منه بقي الرهن عل

يقصد بانقضاء الرهن الرسمي بصورة أصلية  :انقضاء الرهن الرسمي بصورة أصلية الفرع الثاني:

 الرسمي بصفة أصلية الرهن انقضاءأسباب و ،أن الرهن ينقضي استقالال مع بقاء الدين المضمونأي 

و كذلك هالك العقار  ،، نزول المرتهن عن الرهن الرسميع العقار المرهون بالمزاد العلنيبي في تتمثل

 .90فيما يلي نتعرض لهذه األسباب بإيجازو ،المرهون

 ،رسميلرهن الابمجرد  بيع العقار المرهون ينقضي معه  : بالمزاد العلنيبيع العقار المرهون  أوال:

األخير  مزايدوعندما يرسو المزاد على ال ،وينتقل حق الدائنين أيا كانت صفتهم ومراتبهم إلى ثمنه

 م يحمللإذا  ،يعالمب ويخبر به المحافظ يقيم هذا األخير تلقائيا رهنا على العقار المبيع لضمان أداء ثمن

 إليه أن الثمن قد أدي أو وقع إيداعه بصندوق المحكمة لمن له الحق فيه.
لذي رتهن اينقضي الرهن الرسمي بتنازل الدائن الم : تنازل الدائن المرتهن عن حق الرهنثانيا: 

صراحة  ن إماوهذا التنازل يكو ،يتوفر على األهلية الالزمة عن حق الرهن دون أن يتنازل عن الدين

 ، ألشكالاوال يشترط فيه أي شكل من ، أو ضمنا، والتنازل الصريح يعتبر عمال من أعمال التبرع 

ما ال ليه بعويصح أن يأتي بطريق رسمي أو عرفي، أما التنازل الضمني فيستنتج من األعمال الدالة 

 .يدع مجاال للتأويل

 إذا  ك الحالوكذل ،ا هلك العقار المرهون فإن الرهن الرسمي ينقضيإذ هالك العقار المرهون:ثالثا: 

ق ح ولكن حق الرهن ينقضي أن إلىولكن هنا نشير  ،للمنفعة العامة من مالكه ملكية العقار تنزع

ذا إ الحال كذلكو ،جراء نزع الملكية ينتقل إلى التعويض الذي ستدفعه اإلدارة المعنية الدائن المرتهن

 .ته إلى الحق الذي نتج عن الهالكهذا ال يمنع من أن ينتقل الرهن برتبفهلك العقار 

                                                             
  / راجع نص المادة 917 من القانون المدني الجزائري.88 

 / راجع نصوص المواد 919، 920 من القانون المدني الجزائري.89 

 .47-46. ص 2000/2001، معهد الحقوق و العلوم اإلدارية ،جامعة الجزائر ،طبعة  ،الرهن الرسمي ،محمدي سليمان /90
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 ذا وقعبقي اإلشارة إلى أن حق الرهن الرسمي ال يكون له أثر وال ينقضي حكما إال إ مالحظة:

ب حكم ا بموجوإم ،والتشطيب يحصل إما باتفاق الدائن والمدين، المحافظة العقارية فيتشطيب عليه ال

 .قوة الشيء المقضي يحوز

  المبحث الثاني: الرهن الحيازي
يضمن بها حقه في للدائن ل أمينات العينية المتاحةكأحد الت الرهن الحيازيالمشرع الجزائري  أقرلقد   

   الجزائري.من القانون المدني 981إلى  948المواد من  نضمه من خالل، حيث مواجهة مدينه

 الرهن الحيازي. إنشاءاألول:  المطلب

 الفرع األول: تعريف الرهن الحيازي

شخص،  عقد يلتزم به ":بأنهي الجزائري الرهن الحيازي القانون المدن من 948عرفت المادة   

ه يلشيئا يرتب ع سلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان،ضمانا لدين عليه أو على غيره، أن ي

لدائنين يين واالشيء إلى أن يستوفي الدين، وان يتقدم الدائنين العادللدائن حقا عينيا يخوله حبس 

 ."التاليين له في المرتبة في أن يتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون

 لرهن الحيازي.ل: األركان العامة الثاني الفرع

التعبير عن حتى ينعقد الرهن الحيازي يجب أن يتبادل طرفاه وجود الرضا:  /1  :الرضا :أوال

قد يكون الراهن هو و ،إرادتيهما المتطابقتين، وطرفا العقد في الرهن الحيازي هما الراهن والمرتهن

ضمانا لدين على غيره، هذا هو الكفيل ما رهنا حيازيا شخص  فيجوز أن يعقد ،شخص آخرالمدين أو 

 .91العيني

التصرفات  صالحية الشخص إلبرامهي  كما عرفها الفقه األهلية :األهلية /أ : الرضاشروط صحة  /2

هي  لمباشرته، ولذلك يجب أن نعرف ما عقد أن يصدر من شخص أهلأي ، فيلزم لصحة القانونية

  تهن.   صحيحا من جانب كل من الراهن والدائن المرالحيازي األهلية الالزمة حتى يكون الرهن 
ير شخص أخر غمن طرف المدين وقد يكون  من طرفقد يكون  الحيازي الراهن :أهلية الراهن - 

الرهن كالتصرف  أعمالهن الحيازي بالنسبة للراهن هو عمل من ، والرمثال كفيل عينيكالالمدين 

هن زم الراتل أنه إاللشيء المرهون من ذمة الراهن ل إخراج، رغم انه ال ينطوي على تماما الرسمي

 .التصرف في الشيء المرهون أهلية

كما سنرى الحقا، ونظرا ألن هذا لجانبين عقد الرهن الحيازي ملزم  نأل نظرا :أهلية الدائن المرتهن -

  92التصرف دائر بين النفع والضرر بالنسبة للدائن المرتهن فهذا األخير يجب أن يكون متمتعا باألهلية

فإن  ،التصرف الذي يقوم به تختلف أهلية الكفيل العيني باختالف في الحقيقة :أهلية الكفيل العيني - 

أن يكون متمتعا بأهلية التصرف، أما إذا كانت كفالة تبرعية فتكون األهلية المطلوبة  مقابل فيجبكان ب

ضررا محضا، وحتى يصح الرهن  له ضارفي هذه الحالة يكون أهلية التبرع، ألن تصرف الكفيل  هي

ل األهلية، أما إذا كان ماهذا األخير متمتعا بكجب أن يكون يفي هذه الحالة الكفيل العيني  الصادر عن

صبيا مميزا أو من في حكمه كان الرهن باطال بطالنا مطلقا، غير أنه إذا تبين من  الكفيل العيني

الدائرة بين  عمالاألنظير كفالته فإن رهنه يكون من  الكفيل العيني قد حصل على مقابل أنالظروف 

 .93أهلية المعاوضةالنفع والضرر، ويكفي لصحته توافر 

جب أن و شخص آخرشخص عقد رهن حيازي نيابة عن  أبرمإذا  : يعقد الرهن الحياز نيابة فيال -

 -إذا كان الشخص نائبا عن الدائن المرتهن فيكفي أن يكون لدى النائب ف، تتوافر فيه والية مباشرته عنه

                                                             
 .216ص المرجع السابق، نبيل إبراهيم سعد، ، /   91

  عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص92.752 

 .451، صالمرجع السابق همام محمد محمود زهران،  /   93  
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 أعمالمن صميم ألن االلتزامات التي ينشئها الرهن الحيازي في ذمة الدائن هي ، وكالة عامة  -الوكيل

باعتبار أنه في  ،ل االرتهان دون إذن من المحكمةاإلدارة، كما أن الولي والوصي والقيم يجوز لهم قبو

عنه والية التصرف طبقا لما  أما بالنسبة للراهن فيجب أن تتوافر في النائب صالح من ينوبون عنه،

ا وإذا كان نائبا اتفاق ،أو القيم الولي، الوصيمثل الوالية على المال إذا كان النائب قانونيا  ته قواعدحدد

 فيجب أن تكون وكالته خاصة.    وكيالأي 

يجب أن تكون بل  ون الرضا موجود في الرهن الحيازيال يكفي أن يك :من العيوب اإلرادةسالمة  /ب

، وهذه العيوب كما هو عيوبالنى أن تكون خالية من بمع ،الصادرة من طرفي العقد صحيحة اإلرادة

 في هذا الشأن واالستغالل، وليس هناك جديد واإلكراهمعروف طبقا للقواعد العامة هي الغلط والتدليس 

 .94يجب إضافته بالنسبة للرهن الحيازي، فيرجع في كل ذلك إلى القواعد العامة

ركن الرضا فان عقد الرهن الحيازي يشترك مع سائر العقود  إلى إضافة والسبب: ثانيا: المحل

األخرى في الشروط المتعلقة بكل من المحل والسبب، والتي تخضع لألحكام العامة، ومنها أن يكون 

أن السبب ال بد وأن يكون مشروعا،  إلى إضافةالمحل موجودا وأن يكون معينا وأن يكون ممكنا، 

 .95القواعد العامة المتعلقة بالعقد في القانون المدني إلىولتفصيل ذلك نحيل طلبتنا الكرام 

 لرهن الحيازي.للثاني: األركان الخاصة ا فرعال

ن ا النوع مهذعقد الرهن الحيازي هي العناصر الهامة التي تحكم وجود وصحة ب األركان الخاصة إن  

 وهذه األركان تتعلق بااللتزام المضمون والمال المرهون.   الرهن،

 ،للدين المضمون  ايعتب احق كغيره من الرهونالحيازي  الرهن يعتبر :االلتزام المضمون أوال: شروط

مضمون ليس الواقع أن وجود الدين ال، ووعلى ذلك فال يتصور وجود رهن دون الدين المضمون

ن الرهن تجاري أو أ القول مثال مكنإذا ال ي ،هو أيضا عنصر لتكييفهبل  شرطا لوجود الرهن فحسب

مدني إال بتكييف طبيعة الدين المضمون ذاته، والذي يهمنا في موضوع االلتزام المضمون هو ما إذا 

 كان هذا األخير يخضع لمبدأ التخصيص وأي نوع من االلتزامات التي يمكن أن يضمنها الرهن.

ري على الجزائ من القانون المدني950المادة  نصت  :خضوع االلتزام المضمون لمبدأ التخصيص أ/

،  مي"المتعلقة بالرهن الرس 904و 893و 891:"تسري على الرهن الحيازي أحكام المواد ما يلي

 يا كانتلضمان االلتزامات أ الحيازي يصح أن يعقد الرهنه أنمن خالل هذا النص يمكننا القول 

 على ،الياحتم علي شرط آو مقترنا بأجل أو مستقبلي أو اسواء كان االلتزام منجزا آو معلق ،صافهاأو

ضمون ين الموثيقة الحقة مبلغ الدي عقد الرهن أو في انه عمال بمبدأ تخصيص الرهن يجب أن يذكر ف

 أو الحد األقصى الذي ينتهي إليه الدين.

 خ يبين فيهاشترط تدوين عقد الرهن في ورقة ثابتة التاريج على أنه ي مدني 896المادة  تنص كما  

ن يخضع أيجب  ما يفيد أن االلتزام المضمون ،المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بيانا كافيا

 التخصيص فكيف التوفيق إذاً ؟ دألمب

دد إلى ا الصراه المشرع الجزائري فانقسم الفقه في هذالقد طرح المشكل في التشريع المصري الذي ج

 رأيين:

 من القانون 891القول بعدم وجود تخصيص االلتزام عمال بنص المادة  ذهب فيه الرأي األول إلى

كأن  ،المدني الجزائري التي تبيح ورود الرهن ضمانا لدين ال يحمل في ذاته قدرا كافيا من التحديد

ظر هؤالء إن هذه األنواع من ففي ن ،يكون الرهن ضمانا لدين معلق على شرط مستقبلي أو احتمالي

البعض اآلخر من ، فيما ذهب الديون ليست معينة تعينا دقيقا ولكنها قابلة للتعيين طبقا للقواعد العامة

                                                             
  / راجع في ذلك نص المادة 80 وما يليها من القانون المدني الجزائري.94 

 / راجع في ذلك نصوص المواد 54 وما يليها95 
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 من القانون969وجوب خضوع االلتزام المضمون لمبدأ التخصيص استنادا على المادة ل الفقهاء

في ورقة ثابتة يبين فيها المبلغ المضمون والعين  الرهن مدني الجزائري التي تستوجب تدوينال

 المضمونة بيانا كافيا نافيا للجاهلة.

 حيازي،ال  ب إخضاع االلتزام المضمون لمبدأ التخصيص في عقد الرهنوجونقول ب ونحن من جهتنا 

  ما يلي:وعلى ذلك يجب أن يتحدد الدين المضمون ب
 ب/ العناصر الواجب تحديدها في الدين:

بتحديد الدين المضمون أو بتحديد الحد األقصى الذي يصل يكون تحديد مقدار الدين  :الدين مقدار -

أو كان الدين  ،كاعتماد مفتوح في مصرف ولم يسحب منه المدين شيئا، البإليه إذا كان الدين مستق

أما في  ،مشروع ولم يتحدد مقداره بعناصرههو تعويض عن عمل غير المضمون بالرهن الحيازي 

 هبلذي يطلع عليه الغير ويحتج عليه وهذا المبلغ هو ا ،مبلغ تقريبي ينتهي إليه الدين دالعقد فيجب تحدي
. 

ثراء اإلعمل غير مشروع أو الالعقد أو  الدين المضمون تحديد ما إذا كان مصدر يجب :الدين مصدر -

 رادة منفردة أو القانون.اإل بال سبب أو

 ،على شرط واقف أو فاسخ امعلقفقد يكون  ،المضمون تحديد أوصاف الدينيجب  :الدين أوصاف -

يترتب الرهن ضمانا  أنيجوز "على انه: م ج 891المادة فقد نصت  ،مالتال أو محبأوقد يكون مستق

لدين معلق على شرط او دين مستقبلي او دين احتمالي كما يجوز ان يترتب ضمانا العتماد مفتوح او 

يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد األقصى الذي ينتهي  لفتح حساب جار على أن

عدم تحديد الدين المرهون بالرهن الحيازي على الوجه السابق  أن إلى اإلشارةوتجدر "، اليه هذا الدين

ويستطيع أن يتمسك به كل ، البطالن هنا يكون مطلقا و ،هو بطالن عقد الرهن الحيازيجزاءه الذكر 

الخلف الخاص والدائنون كذا و، فيتمسك به المدين والدائن المرتهن وورثة كل منهما  ،ذي مصلحة

 . المرتبةالمرتهنون المتأخرون في 

يعد الرهن الحيازي ككل تامين  :الحيازي ثانيا: نوع االلتزام الذي يصلح أن يكون مضمونا بالرهن

آخر يكون الرهن الحيازي ضمانا  عيني او شخصي حق تابع ال يتصور قيامه اال استنادا لوجود حق

وهي نفس الشروط التي تلزم في  ،وجود الحق يجب ان يكون هذا الحق معينا إلىوباإلضافة  به، للوفاء

، التي المدني الجزائري من القانون 950المادة  أكدت عليهوهو ما  ،الحق الذي يضمنه الرهن الرسمي

 سبق اإلشارة إليها.

ال ينفصل الرهن عن الدين المضمون، بل يكون تابعا له في " :على ما يليم ج  893المادة  كما نصت

وإذا كان الراهن غير المدين كان له الى  ،القانون على غير ذلكصحته وفي انقضاءه، ما لم ينص 

جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به أن يتمسك بما للمدين التمسك به من أوجه الدفع المتعلقة 

 ."بالدين، ويبقى له هذا الحق ولو تنازل عنه المدين
 ،التي يقوم عليها الرهن الحيازي األركان أهميعد محل الرهن الحيازي من  :: المال المرهونثالثا

 ويتمثل محل الرهن الحيازي في المال المرهون.

ال ":همن القانون المدني الجزائري على أن 949نصت المادة  :القابلة للرهن الحيازي األموال /1

وعليه ، "يكون محال للرهن الحيازي إال ما يمكن بيعه استقالال بالمزاد العلني من منقول وعقار

ما دامت قابلة للحيازة، وللبيع بالمزاد العلني سواء  سواء كانت عقارات أو منقوالتفجميع األشياء 

وذلك على خالف الرهن الرسمي الذي ال ً ،حيازيارهنا يمكن رهنها  كانت منقوالت مادية أو معنوية

 كما سبق ورئينا. اتعقاراليرد إال على 

يجوز رهنها كالسيارات والمواشي  وهذه ، منقوالت مادية :نوعين  إلىلمنقوالت تنقسم ا المنقوالت : أ/

 أنعلى  ،أو مثلية لمنقوالت معينة بذاتهاتكون هذه ا أنويستوي  ،والبضائع والمجوهرات واألثاث

يجوز رهن النقود وهو ما يسمي عادة كما ، بعد فرزها إالأ ال ينش كالحبوب مثال المثلية األشياءرهن 

ومثاله ما يقدمه المستأجر للمؤجر  ،حيازيا ال كفالة ارهنيعد ولو أنه في حقيقة األمر  ،النقديةبالكفالة 
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وما يقدمه مقاول األشغال العامة من تأمينات لجهة  ، اإليجارتأمينا لوفائه بالتزاماته الناشئة من عقد 

 ـضمانا لقيامه بتنفيذ عقد المقاولة اإلدارة

 ةاريالتج التبراءات االختراع و والمح مثال معنويةالمنقوالت ال بينمن  المنقوالت المعنوية: -

 .قابلة للبيع في المزاد ها رهنا حيازيا ما دامت رهن يجوز وهذه أيضا، وحقوق المؤلف 
، يازيا حرهنا العقارات يجوز رهن  فانه من القانون المدني 949طبقا لنص المادة  :العقارات ب/

 ت الحيازة منإال إذا انتقل م ج 966طبقا لنص المادة الرهن ال يكون نافذا في حق الغير  هذاولكن 

د العق برامإعند  اإمكما يجوز للراهن االحتفاظ بحيازة العقار و يكون ذلك ، الدائن المرتهن إلىالراهن 

 أود ي القيفلك يذكر ذ أنويشترط في هذه الحالة  ،للعقار المرهون ابصفته مستأجر هإبرامأثناء  آو

 "ئري بقولها:من القانون المدني الجزا 967المادة  ما نصت عليهوهذا  ،التأشير به على هامش القيد

حق  رهن فيع ذلك من نفاذ الالراهن دون أن يمن إلىيجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجر العقار 

 هنعد الرعليه ب اوإذا اتفق ،العقد ذاتهالرهن وجب ذكر ذلك في في عقد  اإليجارعلى  ااتفق فإذا ،الغير

 ."ياا ضمنتجديد اإليجاروال يكون هذا التأشير ضروريا إذا جدد  ،وجب أن يؤشر به في هامش القيد
شروط  توافر فيهتأن المال المرهون سواء كان عقارا أو منقوال يجب : شروط الشيء المرهون /2

 وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: ،معينة حتى يمكن رهنه رهنا حيازيا

كما سبق ورئينا  يشترط في محل العقد بوجه عام :أو قابال للتعيين أن يكون الشيء المرهون معيناأ/ 

بذاته وجب أن ن معينا ، فإن لم يك96أو قابال للتعيين أن يكون معينافي القواعد العامة لنظرية العقد 

العقد ما إذا تضمن  في أن يكون المحل معينا بنوعهويك ،ان باطال ك وإاليكون معينا بنوعه ومقداره 

 97هه تعيين مقداريستطاع ب

 949مادة نصت ال   :المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلنيالشيء يكون  أنيجب  ب/

 مكن بيعهيال ما ال يكون محال للرهن الحيازي إ"من القانون المدني الجزائري على هذا الشرط بقولها: 

شروعة ر المغي، وطبقا لهذا النص ال يجوز رهن األشياء "استقالال بالمزاد العلني من منقول وعقار

ن يجوز ره ، فالوال تلك التي ال يجوز بيعها استقالال بالمزاد العلني ،التي ال يجوز التعامل فيهاو

ال يجوز ه، وتصرف فياألشياء العامة واألشياء الموقوفة، كذلك ال يجوز رهن المال المشروط بعدم ال

 .وال حق االستعمال أو السكن ،رهن حق االرتفاق استقالال عن العقار

هن يجب أن يكون المرهون موجودا وقت الر وقت الرهن :موجودا المرهون  المال أن يكونج/ 

رهنه  لمرادا، فيجب أن يكون الشيء افرهن األشياء المستقبلية رهنا حيازيا يقع باطال بطالن مطلق

 .نا مطلقابطال موجودا وقت إبرام عقد الرهن بحسبان المقرر قانونا أن رهن األشياء المستقبلية باطل
من القانون المدني الجزائري على  884نصت المادة  :ملكا للراهن لمال المرهونا أن يكوند/ 

من القانون المدني  950المادة ورغم أن رهون، وجوب ملكية الراهن في الرهن الرسمي للعقار الم

لم و ،على الرهن الحيازي لتطبيقهاإلى أحكام بعض المواد المتعلقة بالرهن الرسمي  ناأحالت الجزائري

كون الراهن مالكا يجب أن ي نقول أنه فإننا ،من القانون المدني الجزائري 884بينها المادة من يكن 

 .للمال المرهون

مالكا لعدم تحقق  أصبح الراهنولم يتحقق الشرط،  شرط فاسخ طائلة تحتمالكا ٕاذا كان الراهن ف   

لم يكن مالكا لها من كأن ويعتبر أنه  ملكية الراهن بأثر رجعي ، وان تحقق الشرط الفاسخ زالتالشرط 

                                                             
ان العقد مقداره وإال كإذا لم يكن محل االلتزام معينا بذاته وجب أن يكون معينا بنوعه وعلى أنه:" ج م ق94/2المادة فقد نصت  /96

 . "معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقدارهباطال، ويكفي أن يكون المحل 

 .244، ص 2009-2008محمد صبري السعدي، التأمينات العينية، الطبعة األولى، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر،/    97
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 طائلة ٕاذا كان الراهن مالكا تحتأما و، ه بأثر رجعي لتحقق الشرط الفاسخيزول رهنوأول األمر، 

يزول رهنه بأثر  الواقف و أصال لعدم تحقق الشرط ال يعتبر مالكافإن الراهن شرط واقف ولم يتحقق 

 .، ويعتبر رهنه صحيحارجعي، أّما إذا تحقق الشرط الواقف فإن الراهن يعتبر مالكا بأثر رجعي 

 المطلب الثاني: آثار الرهن الحيازي

 الفرع األول : آثار الرهن الحيازي بالنسبة للمتعاقدين:

جد أن نصوص القانون المدني المنظمة للرهن الحيازي ن إلىبالرجوع  التزامات الراهن:أوال: 

 التزامات الراهن تتمثل في:

لى ما عمن الق م ج  951نصت المادة : الدائن المرتهن إلىء المرهون االلتزام بتسليم الشي/1

ن متعاقداالشخص الذي عينه ال إلىالدائن أو  إلىء المرهون ينبغي على الراهن تسليم الشييلي:"

وهنا "، لمبيعلتسليمه، ويسري على االلتزام بتسليم الشيء المرهون أحكام االلتزام بتسليم الشيء ا

 إذاه على أن فقد نص المشرع الجزائري ،ونظرا ألهمية التسليم في عقد الرهن الحيازيأنه  إلىنشير 

كان  ن الرجوعأثبت  الدائن المرتهن أ إذا إال ،حيازة الراهن انقضى الرهن إلىرجع المال المرهون 

 بسبب ال يقصد به انقضاء الرهن.

لراهن ا:"يضمن من ق م ج على ما يلي 953نصت المادة  سالمة الرهن ونفاذه:ضمان االلتزام ب /2

ن وليس له أن يأتي عمال ينقص من قيمة الشيء المرهون أو يحول دو ،سالمة الرهن ونفاذه

 استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد".

لمدني من القانون ا 954نصت المادة تحمل تبعة هالك الشيء المرهون أو تلفه: االلتزام ب /3

اجع لتلف رلهالك أو اكان ا إذايضمن الراهن هالك الشيء المرهون أو تلفه يلي:" الجزائري على ما

لمتعلقة ا 900و  899لخطئه أو ناشئا عن قوة قاهرة، ويسري على الرهن الحيازي أحكام المادتين 

مرهون شيء الوالجدير بالذكر هنا أنه في حال هالك البهالك الشيء المرهون رهنا رسميا أو تلفه". 

من  ل محلهما ح إلىمرهون ينتقل فان حق الدائن على الشيء ال ،أو تلفه وفق ما ذكر في نص المادة

 حقوق.

 مثل في:تتالتزامات على عاتق الدائن المرتهن  المشرع رتب  ثانيا: التزامات الدائن المرتهن:

ا تسلم اذمن الق م ج على أنه :" 955: نصت المادة االلتزام بالمحافظة على الشيء المرهون /1

الشخص  حفظه وصيانته من العناية ما يبذلهء المرهون فعليه أن يبذل في الشيالدائن المرتهن 

 ."ه فيهلالمعتاد ، وهو المسؤول عن هالك الشيء أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب ال يد 

ليس للدائن أن ينتفع بالشيء المرهون دون االلتزام بعدم االنتفاع بالشيء المرهون دون مقابل:  /2

وما حصل عليه الدائن من صافي  ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلكمقابل وعليه أن يستثمره استثمارا كامال 

األرباح ، وما استفاده من استعمال الشيء يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل 

 .98أجله

يلتزم الدائن المرتهن بإدارة الشيء وفق مقتضيات القانون:  االلتزام بإدارة الشيء المرهون /3

ذلك عناية الرجل العادي، وال يستطيع أن يغير من طريقة استغالل الشيء المرهون وأن يبذل في 

المرهون إال بموافقة الراهن ، كما يجب عليه أن يخطر الراهن بكل ما يستدعي تدخله، وكل مخالفة 

 .99لذلك تسمح للراهن أن يطلب وضع الشيء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه

لشيء ن برد ايلتزم الدائن المرته الراهن بعد استيفاء الحق: إلىالمرهون  االلتزام برد الشيء /4

 الراهن بعد استيفاء حقه وما يتصل بالحق من تعويضات ومصاريف وملحقات. إلىالمرهون 

                                                             
 / أنظر المادة 956 من القانون المدني الجزائري.98 

  / أنظر المادة 958 من القانون المدني الجزائري.99 
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ع شرط البيفيما يخص مسؤولية الراهن غير المدين وكذا شرط التملك عند عدم الوفاء و مالحظة:   

مطبقة على من القانون المدني ال 903و  901نصوص المواد  إلىدون إجراءات، أحالنا فيها المشرع 

 الرهن الرسمي وجعلها أحكاما مشتركة بينهما.

 ير:الغ إلىالفرع الثاني: آثار الرهن الحيازي بالنسبة 

في إطار الحديث عن آثار الرهن الحيازي بالنسبة للغير نقول بأن المشرع الجزائري ولنفاذ الرهن   

الحيازي في حق الغير أوجب توافر شرط أساسي وجوهري، وهو أن يكون الشيء المرهون في حيازة 

 . 100الدائن المرتهن أو الغير الذي ارتضاه الطرفان

تهن ن المروأعطى المشرع الدائ الحيازي ضمانا لوفاء عدة ديون،كما أجاز المشرع أن يكون الرهن 

ها لهم ق كفلرهنا حيازيا الحق في حبس الشيء المرهون عن الناس كافة دون إخالل بما للغير من حقو

ته داد حيازاستر القانون، وإذا خرج الشيء المرهون من يد الدائن دون علمه أو إرادته كان له الحق في

 ألحكام الحيازة.من الغير وفقا 

 : انقضاء الرهن الحيازيالمطلب الثالث
ا ، وفيمالرهن الرسميحال في ذلك  حاله ينقضي الرهن الحيازي إما بصفة تبعية أو بصفة أصلية ،

  يلي تفصيل ذلك.
 األول : انقضاء الرهن الحيازي بصفة تبعية  فرعال

يازي :"ينقضي حق الرهن الحمن القانون المدني الجزائري على أنه  964نصت المادة         

ق التي الحقوببانقضاء الدين المضمون ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون اإلخالل 

لنص اهذا "، وتبعا ليكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا في الفترة بين انقضاء الحق وعودته

 نقول أن الرهن الحيازي ينقضي بصفة تبعية لألسباب اآلتية:

الدين  انقضاء الرهن الحيازي بصفة تبعية هو زوال أسباب بين من األصلي: زوال الدين أوال: 

تبعا ف ساخه،أو فسخه أو انف إبطالهومثاله بطالن عقد الدين األصلي أو  األصلي لسبب من األسباب،

ثلما لي، وماألص تبعا لزوال الدين وذلك ،بصفة تبعيةأو يفسخ أو ينفسخ الرهن الحيازي  لذلك يبطل

 : منهار نذكبصفة طبيعية  األصلي تتعدد أسباب انقضاء الدينسبق وفصلنا في الرهن الرسمي فانه 

أهال  أن يكونالك الشيء الذي يتم الوفاء به, ويشترط لصحة الوفاء أن يصدر من م :الوفاء /1

وافر هذه إذا أبطل الوفاء لعدم تو الجزائري، من القانون المدني 260للمادة قا للتصرف فيه طب

 .الزوال على أال يتضرر الغير بهذا، بمرتبته  فلهاد معه الرهن الذي يكالشروط عاد الدين و ع
وسبق  من القانون المدني 297شروط معينة نصت عليها المادة  يشترط في المقاصة :المقاصة /2

 بتوافرها ينقضي الدين األصلي وتبعا له ينقضي الرهن الحيازي.، بيانها

دائن هو التصرف تبرعي من جانب واحد ومثلما سبق وبينا ين هو اإلبراء من الد :اإلبراء  /3

 .الحيازي الرهن تبعا لذلكيزول و ،و ينقضي به الدين ،المبرئ
د جنبي ال يسبب أ إلىراجعة  تنفيذ االلتزام ستحالةتكون ا أنيجب هنا نقول  :استحالة التنفيذ /4

 .لك الرهنبعا لذت، وال ينقضي الدين يينقض خطأ المدين ال إلىعة فإن كانت االستحالة راج ،للمدين فيه
يا دامت العين المرهونة حياز ال يسقط بالتقادم ما األصليالدين  أنيالحظ هنا  :التقادم المسقط /5

اعتراف مستمر من جانب المدين  فهو يعتبر التقادم، مدةيقطع  يرهن حياز، ألن وجود تحت يد الدائن 

 .101بوجود الدين
 أصلية الثاني : انقضاء الرهن الحيازي بصفة الفرع

                                                             
  / أنظر نص المادة 961 من القانون المدني الجزائري.100 

 865عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص   101
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األسباب  ينقضي أيضا حق الرهن الحيازي بأحدمن القانون المدني على أنه:"  965نصت المادة    

لي منا بتخضعلى أنه يجوز أن يحصل التنازل ، إذا تنازل الدائن المرتهن عن هذا الحق  -اآلتية :

كان  ه إذاالدائن باختياره عن الشيء المرهون أو من موافقته على التصرف فيه دون تحفظ، غير أن

 .ئهبرضا الشيء مثقال بحق تقرر لمصلحة الغير فان تنازل الدائن ال ينفذ في حق هذا الغير إال

 إذا اجتمع حق الرهن الحيازي مع حق الملكية في يد شخص واحد. -

ي ينقضي الرهن الحياز ومن خالل هذا النص نقول أن إذا هلك الشيء أو انقضى الحق المرهون". -

يزول ف ،ويترتب عليه زواله دون أن ينقضي الدين المضمون بصفة أصلية بكل سبب يمسه في ذاته

ادة وفق ما ورد في نص المعادي ويحصل ذلك  الشخصي كأي دائنيبقى للدائن حقه ولكن  الرهن

 :                                       الحاالت التالية فيمن ق م ج  965

األصلي  اللتزاماب للوفاء ضمانا عينيا الحيازي كان الرهن إذا :الحيازي : التنازل عن حق الرهن أوال 

 وتنازل ،لمدينافإن لهذا األخير االستغناء عن حيازة الشيء المرهون إذا وثق في  ،لحفظ حقوق الدائن

 قعال يو ،محررةين الالد وثيقةلدينه ب اإثباتفقد يكفي الدائن  ،الدائن عن الرهن ال يعني تنازله عن دينه

 .ائنلدا إلىالمرهون من المدين الشيء إال إذا وقع تسليم  صحيحا عقد الرهن عن تنازل الدائن

لذمة عن اتحاد ا ويتم ،نالديرئيسا لغل يد الدائن عن المطالبة ب اسببيعد اتحاد الذمة  :: اتحاد الذمة ثانيا

  لشخصمطالبة  ا الحالة حيث يتعذر في هذه ،ريق اجتماع صفتي الدائن والمدين في نفس الشخصط

  .لنفسه بالدين

ر اما بغيتلشيء المرهون هالكا هلك ا إذا :انقضاء الحق المرهون أو المرهون هالك الشيء ثالثا:

شيء الك الترتب على ه إذا أما، يزول الرهن بزوال محله عندها ،قوة القاهرةحالة المن أحد ك أخط

ض تعويكال ،المرهون نشوء حق للراهن ، انتقل حق الرهن على ما آل للراهن نتيجة لذلك الهالك

 .نزع الملكية للمنفعة العامة مقابلو ،ومبلغ  التأمين 

وبين أثر البيع الجبري على  ،بين أثر البيع الجبري للعقار المرهون ناميز هن :: البيع الجبريرابعا

                                  .في الحبس اتجاه الغير ا سبق دراسته في شأن حق المرتهنوفي ذلك نحيل لم ،المنقول المرهون

وهو ما ، المنشأ له ينقضي حق الرهن إذ تقرر فسخ العقد  :فسخال: انقضاء الرهن الحيازي ب خامسا

ويطلب بالتبعية له أداء  ،يتحقق بناء على طلب المرتهن إلخالل الراهن بالتزامه بضمان سالمة الرهن

تقدم الراهن كما قد ي ،ويكون الخيار له هو كدائن ،وط أجل الدين أو تقديم تأمين كافالدين فورا سق

 .102إلخالل المرتهن بالتزامه بالمحافظة على الشيء  ،بطلب الفسخ

 المبحث الثالث: حق التخصيص

 ب الرابعالباب الثاني من الكتا الفصل األول من التخصيص في حق نظم المشرع الجزائري أحكام  

 .947إلى  937المواد من  من خالل نصوص ،من التقنين المدني

 األول: مفهوم حق التخصيص طلبالم
 األول: تعريف حق التخصيص الفرع

يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر في أصل :"من الق م ج على ما يلي 937المادة تنص   

الدعوى يلزم المدين بشيء معين أن يحصل على حق تخصيص لعقارات مدينه ضمانا ألصل الدين 

من خالل هذا "، وت المدين أخذ تخصيص على عقار في التركة، وال يجوز للدائن بعد موالمصاريف

بأنه:" حق عيني تبعي  النص نستطيع أن نعرف حق التخصيص أو االختصاص كما يسمى في مصر

، ضمانا الحي لصالح الدائن على عقار أو أكثر من عقارات مدينه بأمر من رئيس المحكمة، يقرر

ي يخول له ميزتدين، فبإلزام مدينه بال التنفيذ صادر له ى حكم واجببناءا عل للوفاء بالدين، ويكون

يتقرر للدائن الذي بيده حكم ، فحق التخصيص إذا تلك العقاراتلذلك العقار أو التتبع بالنسبة التقدم و
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ضد مدينه على عقار مملوك لهذا األخير بأمر من القاضي، و يجب شهر هذا الحق في المحافظة 

 للدائن من القيام بإجراءات معينة.هة الغير، و لتقرير هذا الحق البد العقارية حتى ينفد في مواج

فاء حقه ي استيفالحق العيني التبعي األولوية  هي منح صاحبفي فكرتها والتأمينات العينية تتفق و   

و حق  لهدف،ة القانونية التي تحقق هذا او إن اختلفت في الصياغ ره،مال مملوك لمدينه أو لغي من

مي فإذا كان الرهن الرسهذا الحق،  مصدر ال يختلف عن الرهن الرسمي إال من حيث التخصيص

 .مصدره العقد, فإن حق التخصيص مصدره القضاء 
  خصائص حق التخصيص الفرع الثاني:

ي الجزائر باعتباره أحد التأمينات والحقوق العينية التي نص عليها المشرعيتميز حق التخصيص   

 نبينها فيما يلي:بعديد الخصائص 

 وهو يشترك في هذه الخاصية مع الرهن الرسمي والرهن :حق عيني تبعي أوال: حق التخصيص

 ذين سبق لنا دراستهما في هذا المقرر.لالحيازي ال

 يشترك حق التخصيص مع :على العقارات إالعقاري ال يتقرر  عيني حق التخصيص حقثانيا: 

في  منقولالرهن الرسمي أيضا في كونه ال يرد إال على العقارات ، وبالتالي ال مجال لتخصيص ال

 من الق م ج . 937القانون المدني الجزائري ، وهو ما أكدته المادة 

سبة نين بالسبق لنا دراسة هاتين الميزت :حق التخصيص يخول صاحبه ميزتي التقدم و التتبعثالثا: 

 والشيء نفسه ينطبق على حق التخصيص.للرهن الرسمي ، 

اء يعتبر حق التخصيص إجر :التحفظية أنواع اإلجراءاتحق التخصيص يعتبر نوعا من رابعا: 

رار اإلض تحفظيا نظرا ألن الدائن يلجأ له مخافة قيام المدين بتصرف من شأنه إنقاص الضمان أو

 بالدائن.

: وهذه الخاصية ناتجة عن 103بقيتهم الدائنين العاديين مفضال على حق التخصيص يجعل احدخامسا: 

 ميزة التقدم التي يعطيها التخصيص للدائن.

 

 
 

  التخصيص شروط وإجراءاتالثاني:  المطلب

 .لحصول على حق التخصيص: شروط ااألول الفرع

فيذ صادر التن يجوز لكل دائن بيده حكم واجب:" يلي من القانون المدني على ما 937نصت المادة  

صل في اصل الدعوى يلزم المدين بشيء معين أن يحصل على حق تخصيص لعقارات مدينه ضمانا أل

 إالص :" ال يجوز أخذ حق اختصايلي على مامن ق.م.ج  940كما نصت المادة  "الدين والمصاريف

من  لني "الععلى عقار أو عقارات معينة مملوكة للمدين وقت قيد هذا الحق وجائز بيعها بالمزاد 

 هي كالتالي:وحق التخصيص  النصين يمكننا استنباط شروط الحصول علىخالل هذين 

لى حق يستطيع الدائن الحصول ع :على حق التخصيص بالنسبة للدائن الذي يحق له الحصولأوال: 

ص فالتخصي ،أيا كان محل هذا الدينو ،مدينه بصرف النظر عن مصدر دينهتخصيص على عقارات 

ن حق على أنه يشترط أن يكو ،المدين بالتزامه إخالليضمن ما يستحق الدائن من تعويض بسبب 

 .مثال فال يكفي أن يكون الحق ثابتا بعقد رسمي ،الدائن ثابتا بمقتضى حكم
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ن م 937لنص المادة  بالرجوع: لحكم الذي يحصل بمقتضاه على حق التخصيصبالنسبة لثانيا: 

حق  صول علىيلزم أن تتوفر في الحكم الذي يجوز بمقتضاه الح إليها آنفا، نقول أنهالمشار ق.م.ج 

 التخصيص الشروط التالية:

قضائي  فالدائن ال يستطيع الحصول على حق التخصيص إال بمقتضى حكم أن يكون حكما قضائيا: /1

قررا مائن ن حق الدفإذا كا قضائية، ، و الحكم القضائي هو الحكم الصادر من جهةيقرر حقه الثابت

 .بعقد رسمي فإنه ال يصلح للحصول بمقتضاه على حق التخصيص
ول على من ق.م.ج الحص 938المادة  نص بمقتضىقد أجاز المشرع الجزائري  أن إلىوهنا نشير    

ح حق تخصيص بناءا على حكم صادر من محكمة أجنبية أو على قرار صدر من محكمتين إذا أصب

تخصيص  ال يجوز الحصول على حق:" فنصت على أنه  ،في الجزائر الحكم أو القرار واجب التنفيذ

رار م القتين إال إذا أصبح حكبناءا على حكم صادر من محكمة أجنبية أو على قرار صادر من محكم

 ".واجب التنفيذ

للطعن فيه  قابال هو الحكم الذي ال يكونالحكم الواجب التنفيذ  أن يكون الحكم واجب التنفيذ: /2

فيه و لكنه مشمول بالنفاذ المعجل  أن يكون قابال للطعن، أو المعارضة و االستئناف، كبالطرق العادية

 .104القانون أو بحكم المحكمة بنص

لى عق تخصيص ممهورا بالصيغة التنفيذية فال مجال للمطالبة بموجبه بتوقيع ح فإذا لم يكن الحكم  

 عقار المدين.

من  بطهذا الشرط مستن لمدين بشيء معين:في موضوع الدعوى وملزما ل اأن يكون الحكم صادر /3

 صيصبمقتضاه على حق تخ حصل، وفحواه أن يتوفر في الحكم الذي نريد أن ن 937/1نص المادة 

 لفصل فيالصادرة قبل اعلى ذلك تستبعد األحكام و أ/ أن يكون صادرا في موضوع الدعوى: أمران:

 .ة كالحكم الصادر بفرض نفقة مؤقتةاألحكام الوقتيالموضوع وكذا 

كان اء ين سواء معمعنى ذلك أن يلزم المدين بأدو أن يكون الحكم ملزما للمدين بأداء شيء معين: ب/

حالتين ي الو ف ،عمل أو امتناع عن عملمن النقود و هو الغالب، أو يكون قيام ب امبلغ هذا األداء

 األخيرتين فإن حق التخصيص يضمن التعويض عن اإلخالل بااللتزام.

في  االختصاصو يتولى رئيس المحكمة الذي يصدر أمر تقرير التخصيص تحديد المبلغ الذي يؤخذ به 

و على ذلك فالحكم الصادر بعدم إلزام المدين بأداء شيء معين ( من ق.م.ج، 941/2هاتين الحالتين )

 .105التخصيص يمتنع معه الحصول على حق

أن جب يأنه من ق.م.ج على  940المادة  صتن :حق التخصيص يشملهاألموال التي بالنسبة لثالثا: 

 :الشروط اآلتية حق التخصيصل يكون محالفي المال الذي يتوافر 

 ن مجالمالمال المراد تخصيصه عقارا، وبالتالي فالنص المذكور استبعد المنقوالت أن يكون  /1

 . التخصيص

 كما في الرهن الرسمي. العقار المراد تخصيصه معينا تعينا دقيقايكون  أن /2

 .حقذا الوقت تقرير حق التخصيص و وقت قيد ه أن يكون العقار المراد تخصيصه مملوكا للمدين /3

 .بالمزاد العلني  العقار المراد تخصيصه جائز بيعه أن يكون  /4 

متى توافرت الشروط السابق بيانها فإن الدائن  :التخصيص رابعا: الوقت الذي يجوز فيه طلب حق

عقارات المدين المحكوم عليه, غير أن المشرع الجزائري  على يستطيع الحصول على حق التخصيص
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في  937ة فقد نصت الماد ر بعد موت صاحبه،تخصيص على عقااخذ حق نص على عدم جواز 

 .106"التركة ال يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ تخصيص على عقار في فقرتها الثانية على أنه:"

 

 

 الحصول على حق التخصيص إجراءاتالثاني:  المطلب

س من رئي رابقوة القانون بل يلزم أن يستصدر الدائن أم التخصيص ال يتقرر حقمثلما سبق وقلنا   

على الدائن على ذلك بقولها:" 941رة األولى من المادة و لقد نصت الفق المختصة بموجبه، المحكمة

قع في يرئيس المحكمة التي  إلىالذي يريد أخذ تخصيص على عقارات مدينه أن يقدم عريضة بذلك 

 دائرتها العقارات التي يريد التخصيص بها".

 الحصول على األمر بالتخصيص. طلبالفرع األول : 

إلى  بأن يقدم الدائن عريضة الحصول على أمر التخصيص إجراءاتتبدأ  أوال : طلب التخصيص :

لعريضة يجب افان هذه ، من الق م ج  941وطبقا لنص المادة  المحكمة الكائن بدائرتها العقار، رئيس

بلدة نه في الذي يعياسم الدائن ولقبه ومهنته وموطنه األصلي والمختار ال -أن تتضمن البيانات التالية: 

 التي يقع فيها مقر المحكمة.

 لقبه ومهنته وموطنه.اسم المدين و -

 تاريخ الحكم وبيان الجهة التي أصدرته. -

ا يره مؤقتة تقدمقدار الدين فان كان الدين المذكور في الحكم غير محدد المقدار تولى رئيس المحكم -

 وعين المبلغ الذي يؤخذ به حق التخصيص.

 على قيمتها.تعيين العقارات تعيينا دقيقا وبيان موقعها مع تقديم األوراق الدالة  -

لكتاب اأو بشهادة من قلم  ،االختصاصصورة رسمية من الحكم الذي بمقتضاه يؤخذ  إرفاقيجب و  

ق ة األوراتقدم مع العريض أنو يالحظ أنه فضال عن هذه البيانات يجب ، مدون فيها منطوق الحكم 

سب ى تناحتى يستطيع القاضي أن يقرر مد لعقارات المطلوب اخذ التخصيص بها،الدالة على قيمة ا

 االزم لهذدر الفال يثقل التخصيص عقارات المدين أكثر من الق ،هذه العقارات مع الدين المراد ضمانه

 .الضمان

ى طلب التخصيص بمقتضفي ينظر رئيس المحكمة  :بالنسبة للطلب ثانيا: سلطة رئيس المحكمة

و يرفضه أ بالتخصيصو له أن يأمر  ،المدين حاجة لحضوردون المخولة له قانونا لطته الوالئية س

ذا ما حكمة إلرئيس المعدم توافرها، و أوالتي سبق بيانها  وفق ما يرى من توافر جميع الشروطوذلك 

 اليهوقع عيالسلطة تقديرية بالنسبة لتحديد العقارات التي  ةرأى أن شروط تقرير التخصيص متوافر

ضة يدون رئيس المحكمة في ذيل العريمن الق م ج على أنه:" 942، فقد نصت المادة التخصيص

عريضة ة بال، وعليه عند الترخيص به أن يراعي مقدار الدين وقيمة العقارات المبينأمره بالتخصيص

احد بوجه التقريب، وعند االقتضاء يجعل االختصاص مقصورا على بعض هذه العقارات أو على و

حقة المست إذا رأى أن ذلك كاف لتأمين دفع أصل الدين والمصاريفمنها فقط أو على جزء من أحدها 

 للدائنين".

على أنه  من ق.م.ج. 942المادة  فقد نصت الدين إن لم يكن محددا في الحكمبالنسبة لتحديد مقدار و 

أن تكون العقارات التي يوقع عليها التخصيص متناسبة مع دين الدائن حتى ال يعطل التخصيص  يجب

فإذا وافق رئيس المحكمة على تقرير التخصيص عليه أن يبين في ، االئتمانيةدين المالية و قدرة الم

 .107به بها , و المبلغ الذي يكون اإلختصاص ضامنا للوفاء باالختصاصاألمر العقارات التي أذن 
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أن األمر الصادر بالتخصيص من طرف رئيس المحكمة واجب التنفيذ بغض النظر  إلىوهنا نشير   

 عن جميع طرق الطعن. 

 أمر التخصيص والتظلم منه إعالنالفرع الثاني : 

 إعالن:" يجب على قلم الكتاب على أنه.م.ج ق 943المادة  نصت :إعالن األمر بالتخصيص أوال: 

طبقا لهذا النص يجب ،ف"المدين باألمر الصادر باالختصاص في نفس اليوم الذي يصدر فيه هذا األمر

 ،أن يقوم بإخطار المدين باألمر بالتخصيصالتي أصدرت أمر التخصيص على قلم كتاب المحكمة 

الذي صدر  ي نفس اليومبذلك ف اعالمه قد اشترط القانون أن يتمفيصدر في غيابه فنظرا ألن هذا األمر 

 أن يتظلم من األمر إذا كان له وجه في ذلك.يتسنى له  حتى ،فيه األمر

"يجوز للمدين أن من الق م ج على ما يلي: 944نصت المادة   التظلم من أمر رئيس المحكمة: ثانيا:

،  يتظلم من األمر الصادر بالتخصيص أمام القاضي الذي أصدره، والقائم بفصل األمور المستعجلة"

من طرف الدائن في حال  كمة بتقرير التخصيص أو رفضه قابل للتظلمالمح رئيس أمرومنه نستنتج 

لفصل في األمور أمام القاضي الذي أصدره والقائم با ، ويكون التظلمالرفض أو المدين في حال القبول

محكوم به قد عديدة منها أن الدين المن أمر التخصيص قد يكون ألسباب تظلم المدين و المستعجلة،

 نأو أ المثبت للدين قد طعن فيه بالنقض،أو أن يكون الحكم  ،مثال  بعد صدور الحكم به ى بالوفاءانقض

و في هذه الحالة األخيرة  قيمة الدين،ل فائقة القيمة بالنسبةتكون العقارات التي وقع عليها التخصيص 

في فقرتها  من ق.م.ج 944المادة  وقد نصت ،إلغائهالتخصيص فقط و ليس  إلنقاصيكون التظلم 

قيده فعال و جب أن يؤشر على هامش القيد بكل أمر أو حكم  الثانية على أنه إذا كان التخصيص قد تم

 قضى بإلغاء األمر الصادر بالتخصيص.

رفض رئيس المحكمة طلب  إذا من القانون المدني الجزائري على أنه:" 945هذا وقد نصت المادة 

األمر أو بعد تظلم المدين جاز للدائن أن  بادئمن الدائن سواء كان الرفض في التخصيص المقدم 

اإلجراءات المعتادة نفس ب في هذه الحالة يكون التظلم، و "المجلس القضائي إلىيتظلم من أمر الرفض 

فإذا صدر قرار المجلس القضائي هذا بتوقيع التخصيص فإنه يقيد إذا لم يكن  أمام المجلس القضائي،

تقرر ثم  غاء التخصيص نتيجة لتظلم المدين ،أما إذا كان قد سبق قيده ثم محي القيد إلل ،سبق قيده

 لالختصاصفإن محو التخصيص يشطب و تعود  ي،المجلس القضائ التخصيص مرة أخرى بقرار

 مرتبته القديمة .

 وإنقاصه وانقضائه :آثار حق التخصيص المطلب الثالث

حق التخصيص نفس كون للدائن الذي حصل على ت" يلي:" ما علىق.م.ج  947نصت المادة 

ما يسري على الرهن  االختصاص، و يسري على الحقوق التي للدائن الذي حصل على رهن رسمي

انقضائه شطبه و عدم تجزئة الحق و أثره و من أحكام، و خاصة ما يتعلق بالقيد و تجديده و الرسمي

  ". أحكام خاصةخالل بما ورد من اإلمع عدم  هو ذلك كل

 الفرع األول: آثار حق التخصيص 

فيما يخص آثار حق أنه من الق الم الج سالفة الذكر يمكننا القول  947من خالل نص المادة   

بإنشاء  أن الراهن يلتزم في الرهن الرسمي سبق وقلنا كماف ،التخصيص هي نفسها آثار الرهن الرسمي

أنشئ  هن مالكا للعقار المرهونرادائن المرتهن، فإذا كان اللفائدة ال على المال المرهون حق الرهن

يعطى على عقار مملوك للمدين،  االختصاصو لما كان حق ، الرهن الرسمي عليه من تلقاء نفسهحق 

حق  إقراربعد  ال يجوز للمدينو، كذلك فإن حق االختصاص ينشأ على هذا العقار من تلقاء نفسه 

 .االختصاصأي حق يشهر قبل قيد حق  لمخصصا العقارأن يرتب على  التخصيص
و تلفه، فإذا كان الهالك أو التلف بخطأ المدين كان الدائن مخيرا  بين أن أهالك العقار  في حالةأما   

عن سبب أجنبي، كان  قد نشأ أن يستوفي حقه فورا، و إذا كان الهالك أو التلفأو يقتضي تأمينا كافيا 

هلك العقار أو تلف ألي سبب كان إذا  ، وا فوربااللتزام بين أن يقدم تأمينا أو أن يوفي  ارالمدين مخي
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حق الذي يحل محل العقار حلوال عينيا، كالتعويض أو مبلغ التأمين أو البمرتبته إلى  االختصاصانتقل 

 . مثال الثمن الذي يقرر مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة
 عالقةالرتبه من آثار في ري على الرهن الرسمي من حيث ما يما يس االختصاصيسري على حق و  

العقار المرهون  مالكنفس حقوق  حق االختصاصالمثقل ب فتظل لمالك العقار ،الدائنالمدين و بين

 خالل من و ،ول صاحبه على هذا العقار نفس حقوق الدائن المرتهن رهنا رسمياخيرهنا رسميا، و

الرهن الرسمي يجب قيده حتى حق ك االختصاصأن حق نستنتج أيضا دائما ق.م.ج  947نص المادة 

 مباشرة حق التقدم و حق التتبع االختصاصيسري في مواجهة الغير، و بذلك يستطيع صاحب حق 

  تماما. الرسمي الدائن حقا عينيا تبعيا كالرهن ، فاالختصاص يمنحعلى الوجه الذي سبق بيانه فيما سبق
ن ، كما يستعمل حق التقدم في الرهن الرسمي، ففيما يتعلق بالدياالختصاصو يستعمل حق التقدم في 

تتضمن مصروفات القيد و التجديد و فوائد السنتين  التيو ملحقاته  المضمون، يشمل الدين أصل الدين

 ى يوم رسو المزاد.السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية و الفوائد التي تستحق من هذا التاريخ إل
، فإذا هلك هذا العقار أو تلف، انتقل االختصاصفيما يتعلق بالمال، فهو العقار المأخوذ عليه حق و 

بمرتبته إلى ما حل حلوال عينيا محل هذا العقار من تعويض أو مبلغ تأمين أو غير ذلك،  االختصاص

أن يستعمل بمقتضى حقه، حق التتبع  االختصاصأما بالنسبة لحق التتبع فيستطيع الدائن صاحب حق 

، أو للحائز أن يقضي الدين، أو يطهر العقار، أو يخليهليه حق التتبع وفي يد الحائز للعقار المفروض ع

ما سبق دراسته في  إلى، وفيما يخص حق التتبع والتقدم فنحيل الطلبة يتحمل إجراءات نزع  الملكية

 هذا الشأن بخصوص الرهن الرسمي.

 الثاني : إنقاص حق التخصيص وانقضائه فرعال

حق التخصيص على ما يكفي  يهاي أخذ علإذا زادت قيمة العقارات الت :: إنقاص حق التخصيصأوال   

لضمان الدين، أو إذا دفع المدين جزء من الدين فيما بعد بحيث أصبح الباقي من الدين يقل بكثير عن 

لكل ذي مصلحة أن يطالب بإنقاص التخصيص إلى عندها جاز  ،قيمة العقارات المثقلة بالتخصيص

الجزائري التي جاء فيها ما  من القانون المدني 946ما تقرر بموجب نص المادة  هذاو  ،الحد المناسب

الحد المناسب إذا كانت األعيان التي  إلى"يجوز لكل ذي مصلحة أن يطالب إنقاص التخصيص يلي:

 .لى ما يكفي لضمان الدين"رتب عليها هذا الحق تزيد قيمتها ع

 عدة أسباب تستدعي طلب إنقاص حق التخصيص، اكفي الحقيقة هن : التخصيص إنقاصأسباب  /1

اقل بكثير من قيمة  متبقيمن الدين بحيث يصبح الجزء ال قيام المدين المحكوم عليه بالوفاء بجزء منهاو

فيتم عندما تكون قيمة العقارات أكبر بكثير من الدين ، وكذلك قار الذي يضمنه والمثقل بالتخصيصالع

يبالغ ، وكذلك عندما ة الدين والعقار المثقل بالتخصيصلعدم وجود التناسب بين قيم االختصاص إنقاص

 عقارات المدين باألقل. قدرت عندماالدائن في تقدير دينه باألكثر، أو 

مصلحة طلب إنقاص  هلكل من ل م ج من ق 946ت المادة قد أجازل : التخصيص إنقاص لبط /2 

 ينالدائنو يينن العاديلدائنل ذلك كما يجوز اإلنقاصطلب  لمدينل يجوزفانه بالتالي و ،لتخصيصا

 فيصاحب المصلحة األول  هوفالمدين ر، لصاحب حق التخصيص أو حائز العقا في المرتبة ينالتالي

، بحق التخصيص لهاعقاراته و إثقابشل ، حتى ال يضار و ال يرهق اإلنقاص من وعاء التخصيص

له العادي  الدائنفيها، بصفة مبالغ ف نهمتى ال ينتقص من ضماوكذلك األمر بالنسبة لبقية الدائنين ح

نصيب الدائن صاحب  من بقدر ما ضاق في هذه الحالة إذ يتسع له الضمان اإلنقاصمن مصلحة 

 .التخصيص

أنه متى تم إنقاص حق التخصيص نقص ، فةفي المرتب ئن صاحب التخصيصبالنسبة للدائن التالي للداو

 .فرصته في استيفاء دينهو زالت  يأخذه ، واتسع بالمقابل ماالدائن صاحب التخصيص يأخذهما 
المصلحة  ذاتله  فتكون قبله العقار يملك كان الذي المدين محل حل الذي العقار لحائز بالنسبة أما  

 أن بعد المدين عقار على التخصيص بقاء تصور الممكن غير من كان إن و األصلي، للمدين التي
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 937 المادة نص تِؤكده ما هو و ،الحكم آثار نسبية لقاعدة طبقا( الحائز) آخر شخص إلى انتقلت ملكيته

 .التخصيص محل للعقار عليه المحكوم المدين ملكية تشترط التي القانون المدني من

"يكون إنقاص التخصيص إما ق م ج على ما يلي: 2/ 946نصت المادة  :اإلنقاص إجراء كيفية /3

عقار آخر تكون قيمته كافية  إلىبقصره على جزء من العقار أو العقارات التي رتب عليها أو بنقله 

لضمان الدين وأما المصاريف الالزمة إلجراء اإلنقاص تكون على من طلب اإلنقاص ولو تم بموافقة 

 لضمان قيمته تكفي للمدين عقار من جزء أو عقار على التخصيص بقصر إذا يكون اإلنقاصفالدائن ".

 وملحقاته، الدين لضمان كافية قيمته تكون آخر عقار إلى التخصيص بنقل يتم قد كما ،وملحقاته الدين

 .الدين لضمان كافية كانت إن سابقة قيود من العقار على ما إزالة بعد تحدد القيمة هذه على أن

 من يتظلم أن إماوهما  اإلنقاص لطلب وسيلتين المدين أمام: في الحقيقة  اإلنقاص طلب اجراءات /4

كما يمكن  ،أصلية كدعوى اإلنقاص دعوى يرفع أن وإما، للتظلم حجته اإلنقاص كونفي التخصيص أمر

ورقة في  ت االتفاقيثبّ  أنعلى  ،المدين والدائن صاحب التخصيص اتفاقحصول اإلنقاص بناء على 

 .مصروفات اإلنقاص الحالة هذه في الدائن يتحمل و ،رسمية حتى يمكن التأشير به على هامش القيد

 اإلنقاص تم إن القيد مشها على باإلنقاص التأشير قانونا يجب  :اإلنقاص عن المترتبة النتائج /5

 على ورد إذا جديد بقيد أو ،إنقاصه المطلوب التخصيص عليه ورد منه جزء أو عقار على بالقصر

 القيد بتاريخ التخصيص صاحب الدائن مرتبة آثاره وتتحدد لتسري القديم، القيد محو مع آخر عقار

 ال بحيث التخصيص حق على سابقة و العقار هذا على مقيدة أخرى حقوق اكهن كانت فإن ،الجديد

 طلب للمدين و اإلنقاص، على االعتراض له كان، التخصيص صاحب الدائن بوفاء دين قيمته تسمح

 ذلك ويتملبه، ط من اإلنقاص مصاريف ويتحمل ،التخصيص من التي تجردت العقارات عن القيد إزالة

 ،اهخاسر على الدعوى مصروفات كانت حكم بموجب اإلنقاص حصل إن، فاإلنقاص طريقة حسب

الذي  اإلنقاص طالب على المصروفات تكون المدين تظلم على بناءا أو باالتفاق اإلنقاص حصل إنو

 يتحمل الحالة هذه فيو ، الحائز أو العادي الدائن أو المرتبة في له التالي الدائن المدين أوقد يكون 

 .المدين على بالمصروفات الرجوع إمكان مع اإلنقاص، مصاريف الدائن

 الرهن بها حق ينقضي التي الطرق بنفس االختصاص حق ينقضي :: انقضاء حق التخصيص ثانيا

 أن على نصت ج.م.ق947 المادة أن تقدم قد و تبعية، بطريقة أو أصلية بطريقة كان سواء الرسمي،

 و تجديده و بالقيد يتعلق ما بخاصة أحكام و من الرسمي الرهن على يسري ما االختصاص على يسري

 .انقضائه و رهاثآ و الحق تجزئة عدم و محوه
 حق انقضاء على مثال ،المدينو الدائن ويكون عندما يتم االتفاق بين :باالتفاق االنقضاء /1

 . وجوده على المترتب القيد محو و االختصاص
 الدين ىانقض فإذا ،الرسمي كالرهن تبعي بطريق ينقضي التخصيص قد :تبعيال االنقضاء /2

 .الدين النقضاءتبعا  االختصاص انقضى الديون، انقضاء أوجه من بوجه باالختصاص المضمون
 أن دون هو وحده فينقضي أصلي، بطريق االختصاص ينقضي قد :أصلي بطريق االنقضاء  /3

 بإتحاد وأ االختصاص حق عن الدائن بنزول الرسمي كالرهن ذلك يتم و المضمون، الدين ينقضي

 مااالختصاص بالسابقة قد ينقضي حق  األسباب إلى إضافةو، العقار بهالككذلك  و العقار، في الذمة

 :يلي
 الطعن طرق من بطريق الحكم هذا في طعن ثم نهائي، حكم على بناء االختصاص أمر صدر إذا /1

 حق فإن ،القاضي باالختصاص الحكم إلغاء وتم النظر، إعادة التماس أو النقضك العادية، غير

 مشمول حكم على بناءحق االختصاص  تقرر إذا أيضاو ،محوه طلب للمدين و يسقط االختصاص

 .االستئناف أو بالمعارضة ألغي ثم جلالمع بالنفاذ
 وتم أصدره، الذي القاضي إلى المدين تظلم و المحكمة، رئيس من بأمر االختصاص حق تقرر إذا /2

 .القيد هامش علىباإللغاء  التأشير يجب و يلغى، االختصاص فإن التظلم، هذا قبول
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 االمتيازحقوق  المبحث الرابع:

 الذي دنيالم من القانون المشرع الجزائري حقوق االمتياز في الباب الرابع من الكتاب الرابع نظم  

 إلىتأمينات ، حيث قسم ال1001غاية المادة  إلى 982من خالل المواد من  ،لتأمينات العينيةل خصصه

ي فذلك  إلىكما توجد حقوق امتياز أخرى قررها المشرع بنصوص خاصة حيث أشار عامة وخاصة، 

نب حقوق جا إلىتكون الحقوق المبينة في المواد التالية ممتازة  من ق م ج بقوله:" 989المادة 

ما  989كمثال على النصوص الخاصة المشار إليها في المادة و االمتياز المقررة بنصوص خاصة"،

لذين :" يكون للمقاولين الفرعيين والعمال امن ق م ج التي نصت على 565ورد في نص المادة 

مة رب ذي في يشتغلون لحساب المقاول في تنفيذ العمل امتياز على المبالغ المستحقة للمقاول األصل

 وفيما يلي بيان هذه الحقوق بالتفصيل.العمل"  

 

 

 

 

 حقوق االمتياز. مفهوماألول :  المطلب

 تعريف حق االمتياز. األول : الفرع

عرف فقهاء القانون االمتياز بأنه حق األفضلية على مجموع  التعريف الفقهي لحق االمتياز:أوال:  

 .108أموال المدين أو على بعضها ، ويمنحه القانون للدائن بسبب طبيعة حقه

 القانون المدني الجزائري االمتياز بأنه: من 982المادة  عرفت: : التعريف القانوني لحق االمتيازثانيا

بمقتضى نص  إالوال يكون للدين امتياز  ،أولوية يقررها القانون لدين معين مراعاة منه لصفته "

االمتياز هو أولوية أعطاها المشرع لدين معين على  أن، نص ال هذا يتضح جليا من خالل ،قانوني"

سائر الديون األخرى في االستيفاء بموجب نص قانوني مراعاة منه لصفته، حيث أن المشرع ربط 

جميع  علىحق االمتياز لصاحب التقدم وجعل األولوية ف األولوية بطبيعة الدين وليس بشخص الدائن،

 ،ل بحق االمتيازمعند بيع المال المح ،نين المتمتعين بضمان عينيويتزاحم مع الدائ ،العاديين الدائنين

 . 109بة لهؤالء الدائنينسويستوفي حقه طبقا لمرتبته بالن

ان الدين يظل فصفة في الدائن ل وليس الحقفي قرر االمتياز مراعاة لصفة  ن المشرعأل ونظرا  

 .110الحلولفاء مع و أوحوالة  تغير الدائن األصلي بموجبممتازا ولو 

 الثاني: خصائص حق االمتياز. الفرع

خصائص ة من المجموع استنباطمن القانون المدني الجزائري  982المادة  يمكننا من خالل نص   

 االمتياز وهي: التي يتمتع بها حق

شأنه في ذلك شأن الرهن الرسمي والرهن الحيازي وحق : حق االمتياز حق عيني تبعي /1

الدين المضمون في لذا فهو يتبع  ينشأ تبعا لوجود دين أصلي، بلال ينشأ مستقال فهو ، التخصيص

 .111انقضائهوجوده وصحته و
دين ء من الفالمال المحصل بهذا الحق يضمن الدين كله و كل جز :التجزئة حق االمتياز ال يقبل /2

 مضمون بكل المال الخاضع لهذا الضمان.

                                                             
  / محمد حسنين، المرجع السابق، ص 108.200 

  .336محمد صبري السعدي, التأمينات العينية، المرجع السابق،ص  /108 

 .920صالمرجع السابق ، عبد الرزاق السنهوري,  /109

 .205محمد حسنين ، المرجع نفسه، ص  / 111
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 ،المنقوالتكذا العقارات و حقوق االمتياز ترد علىف :لمنقوالتى العقارات واحق االمتياز يرد عل /3

 .112المادية والمعنوية األموالكما تشمل 
 ،لحق االمتياز والوحيد فالنصوص القانونية هي المصدر المباشر :هو تأمين قانونياالمتياز حق  /4

والذين يعتبر  ،عن الرهن بنوعيه االمتياز وبهذا يختلفوالقانون هو الذي يحدد مرتبة هذا االمتياز، 

بحكم من  أو األفرادوعليه فال ينشأ االمتياز باتفاق بين  االتفاق والقضاء مصدرهما الرئيس،

 وهو حق استثنائي وال يقاس عليه . 113القاضي

 أفضلية له إذم  صاحب حق االمتياز حق التقدفل :حق التتبع أحيانا به حق التقدمصاحاالمتياز يمنح  /5

 . ه الحقاسنبين وفق ما حق التتبع أحيانالصاحبه واالمتياز يعطي  ،جميع الدائنين العاديين مطلقة على

 : أنواع حقوق االمتياز.الثاني المطلب

ع ة علي جميوق االمتياز العامقترد ح" :من القانون المدني الجزائري علي انه 984نصت المادة    

قار ع أومنقول  االمتياز الخاصة فتكون مقصورة علحقوق  أما ،المدين من منقول وعقار أموال

 متيازالاحقوق  من حقوق االمتياز وهي: أنواعثالثة  النص نستنتج أن هناك فمن خالل هذا"، معين

 .على عقارخاصة المتياز االحقوق و، على منقولخاصة المتياز االعامة، حقوق ال

 األول: حقوق االمتياز العامة. الفرع

 ون الدينيك أحياناأموال المدين المنقولة والعقارية، فجميع  على عاالمتياز العامة هي التي تقحقوق   

دة ي الماوقد بينها المشرع ف ،بحيث يستحق هذا العموم في الضمان ،األهميةدرجة كبيرة من  على

 :ق م ج على النحو التالي 993

ن وع كان عن أيورواتبهم من  أجرهممن  آخرالمبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير  /1

 .األخيرةعشر شهرا  أالثني
 خيرة.األ هراألشالمبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس في الستة  /2

 الستة األخيرة. األشهرالنفقة المستحقة في ذمة المدين ألقاربه عن  /3

ن م موميةوالمبالغ المستحقة للخزينة العالمصاريف القضائية  وتستوفي هذه المبالغ مباشرة بعد

حفظ لالدائنين  التي أنفقت لمصلحة جميع ضرائب ورسوم وحقوق أخري، ومصاريف الحفظ والترميم

  مال المدين وبيعه، أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها.

تشهر وال تقيد إذا كان محلها عقار حقوق االمتياز العامة ال تتخصص على مال معين وال  مالحظة:

ولها حق التقدم وليس لها حق التتبع، وتشترك في التزاحم مع حقوق االمتياز الخاصة على منقول فيما 

يتعلق بوعائها المنقول، كما تشترك حقوق االمتياز العامة في التزاحم مع حقوق االمتياز الخاصة على 

 .114عقار فيما يتعلق بوعائها العقاري

 للمبالغ بالنسبة حق االمتياز المقرر للوفاء بدين النفقة وحق االمتياز المقرر للدولة أنلمالحظ وا  

 لم إنين لنفقة د، فا األهميةهذه الحقوق تمتاز بدرجة كبيرة من  نأل كرس ،المستحقة للخزينة العمومية

 لها.بأكم أسرتهتقويض  إليلخطر جسيم قد يمس حياته وقد يؤدي  وأسرتهقد يعرض الدائن يوفى 
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ل في لدختوزيع ا إعادة إليوالضرائب ديون تقع علي عاتق فئة معينة من المجتمع ويؤدي دفعها   

لل في خحداث إ إلىوبالتالي فإن عدم الوفاء بها يؤدي  ،هذا التوزيع الدولة والقائم على ،المجتمع

 المجتمع بين طبقاته المختلفة.

 ةالفرع الثاني : حقوق االمتياز الخاص

 والمنق كونيقد  مملوك للمدين ر بمقتضي القانون للدائن على مال معينتقر حقوق االمتياز الخاصة  

متياز ا، حقوق امتياز خاصة مقررة على منقول، وحقوق وهي تنقسم إلى نوعين ، اعقار وقد يكون

 :، وفيما يلي تفصيل ذلكخاصة مقررة على عقار

 :وهي على منقول:الواقعة الخاصة حقوق االمتياز أوال: 

 ادةالم زالمتيانصت على هذا ا امتياز المصروفات الزراعية والمبالغ المستحقة لألألت الزراعية:  /1

واد من م " المبالغ المرتبة على البذر والسماد وغيرهمن القانون المدني الجزائري بقولها:994

ها كون ليل الزراعة والحصاد التخصيب و المواد المقاومة للحشرات والمبالغ المترتبة على أعما

 امتياز على المحصول الذي صرفت في إنتاجه وتكون لها جميعا مرتبة واحدة".

لغ المبا المتقدمة الذكر وكذلك تكون وتستوفي هذه المبالغ من ثمن المحصول مباشرة بعد الحقوق

 ."اآلالتالزراعة حق امتياز في نفس المرتبة على هذه  آالتالمستحقة في مقابل 

تياز حقوق ام األولى هيئفتين من الحقوق الممتازة ، فقد نصت المادة سالفة الذكر على طا  

راعية. الز تاآلالمتعلقة بالزراعة والثانية حقوق امتياز المبالغ المستحقة في مقابل المصروفات ال

ني الجزائري المدنون من القا 994/1يشمل وفقا لنص المادة  األولىالحق الممتاز بالنسبة للطائفة ف

مبالغ ات والالتخصيب والمواد المقاومة للحشر فة في البذر والسماد وغيره من موادوصرالمبالغ الم

تغالل يل اسوعلى ذلك فإن جميع المبالغ التي تستحق في سب ،المصروفة في أعمال الزراعة و الحصاد

 األرض وزرعها منذ إعدادها حتى جني محصولها يعتبر حقا ممتازا.

نتاج يستغرق سنة أو اإلكان  سواءي صرفت تلك المبالغ في إنتاجه ا يقع امتياز على المحصول الذكم

الغير ما لم  ويرد االمتياز على المحصول حتى ولو تصرف المدين فيه إلى ،أقل أو أكثر من سنة

 .115يصطدم بقاعدة الحيازة في المنقول

لري لزراعة واا آالتل قة في مقابيتعلق بالمبالغ المستحأما الحق الممتاز بالنسبة للطائفة الثانية فإنه   

 حفظ للثمار ونقلها في داخل المزرعة.ووكل ما تعلق من درس  ،وجني المحصول

ر از األخيالمتيا، ولكن هذا الزراعية فهي تتمتع أيضا بامتياز بائع المنقول اآلالتوبالنسبة إلى ثمن 

 ياز بائعسك بامتالزراعية ال التم اآلالتفيكون األفضل التمسك بامتياز  ،سيأتيفي المرتبة كما  يؤخر

 المنقول.

ويأتي   ،الزراعية فإنها مضمونة بامتياز نفقات الحفظ والترميم اآلالتلكن بالنسبة إلي نفقات إصالح   

إال هذا الزراعة فال يضمنها  آالتأما مصروفات الزراعة،  آالتفي المرتبة الثالثة أي قبل امتياز 

 . 116االمتياز الذي نحن بصدده

ة امتياز صاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة اإلقامة والمؤونة وما صرف لحسابه على األمتع /2

بقولها: من القانون المدني الجزائري  996نصت عليه المادة  التي أحضرها النزيل إلى الفندق:

المؤونة وكل ما صرف لحسابه أجرة اإلقامة و في ذمة النزيل عنالمبالغ المستحقة لصاحب الفندق "

 أن هنا والجدير بالذكر، امتياز على األمتعة التي أحضرها النزيل إلى الفندق أو ملحقاته" ويكون له

أن صاحب الفندق كان  النزيل إذا لم يثبت ، خاصةمملوكة للنزيل لم تكنعلى األمتعة ولو يقع االمتياز 
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 ،ضائعة أوبشرط أن ال تكون تلك األمتعة مسروقة  ،يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها

فإذا نقلت األمتعة  ،نقل األمتعة من الفندق ما دام لم يستوفي حقه كامال الفندق أن يعارض ولصاحب

لغير إخالل بالحقوق التي كسبها اا دون رغم معارضته أو دون علمه فإن حق االمتياز يبقي قائما عليه

 .117بحسن نية

فإذا  ،مستأجرعلى متاع ال امتياز المؤجرمرتبة امتياز صاحب الفندق في نفس  وهنا البد من بيان أن 

 بالنسبة لألخر. لم يكن نافذا تزاحم الحقان قدم األسبق في التاريخ ما

المدني  القانون من 997عليه المادة نصت : على المنقول المعين بذاته امتياز بائع المنقول /3

لمبيع الشيء ا له امتياز علىلبائع المنقول من الثمن وملحقاته يكون  ما يستحق"  الجزائري بقولها:

حسن الغير ب سبهاي كوهذا دون إخالل بالحقوق الت ،االمتياز قائما مادام المبيع محتفظا بذاتيته ويبقى

 .األحكام الخاصة بالمسائل التجارية نية مع مراعاة

ه إال أن ،ى منقوليكون هذا االمتياز تاليا في المرتبة لما تقدم ذكره من حقوق االمتياز الواقعة عل  

لعين ايسري في حق المؤجر وصاحب الفندق إذا ثبت أنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في 

ا الثمن دفع فيهيبيع المنقول التي لم  أحوالز في جميع ويتجلى الحق في االمتيا"، المؤجرة أو الفندق

ي ى المشترمبيع إلبمجرد نقل ال هذا الحق وينشأ ،معنويا أوبعضه سواء كان منقول المبيع ماديا  أوكله 

 لثمن في ذمة المشتري.و بقاء جزء من ا

ن المرتبة من القانون المدني الجزائري تكو 997فطبقا للمادة  هذا االمتياز أما بخصوص مرتبة  

 السابعة واألخيرة وتسبقها جميع االمتيازات السابق ذكرها.

قولها: بمن القانون المدني الجزائري  998نصت عليه المادة تياز المتقاسم في المنقول: ام /4

على  يكون تأمينا لحق كل منهم في الرجوععليه للشركاء الذين اقتسموا منقوال حق امتياز "

 تفتاء ما تقرر لهم فيها من معدل .بسبب القسمة وفي اس اآلخرين

 ن سبق فيمقدم  فإذا تزاحم الحقان ،نفس المرتبة التي تكون المتياز البائع وتكون المتياز المتقاسم

 وهي :نتيجة لقسمة المال الشائع ينتج الحق الممتاز حقوق شخصية ، ف"التاريخ

 حد الشركاء للحصول على جزء أكبر من حصته.وهو الفرق الذي يدفعه أ معدل القسمة: /أ

لشيوع، اكاء في البيع على أحد الشرويكون ذلك إذا بيع المنقول لتعذر القسمة ورسا  ثمن التصفية: /ب

من يكون الثيعا وبقسمته إلى شخص أجنبي فإن ذلك ال يعتبر قسمة بل  ما إذا بيع المنقول الذي لم يمكنأ

 المستحق للشركاء مضمونا بامتياز البائع لالمتياز المتقاسم.

الذي يثبت الحق فيه للمتقاسم الذي استحقت حصته للغير بسبب سابق على القسمة قبل  التعويض: ج/

من القانون المدني  1الفقرة  731وذلك وفقا للمادة  ،المقتسمين معه الذين بقيت معهم حصصهم

 ومرتبته في االمتياز هي المرتبة السابقة مع امتياز البائع.، 118الجزائر

 :تتمثل في ما يلي: حقوق االمتياز الخاصة الواقعة على عقارثانيا : 

بائع لما يستحق  "بقولها: من القانون المدني الجزائري  999نصت عليه المادة  امتياز بائع العقار: /1

 ان البيعز ولو كويجب أن يقيد االمتيا ،العقار المبيع" علىالعقار من ثمن وملحقاته يكون له امتياز 

العقار  ياز هوعلى أنه محل االمتالبيع بدفعه إلخالله بالتزاماته،  وتكون مرتبته من تاريخ ،مسجال

ر يع العقاإذا بف، و يجب أن يكون عقد البيع مسجال ،هومرتبته في االمتياز محددة بتاريخ قيد ،المبيع 

ن يكو أنط وه بشرفإن البائع األول يتقدم عمن يتل ،وبقى لكل من البائعين جزء من الثمنمرات متوالية 

  قد شهر امتيازه قبلهم.
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من القانون المدني الجزائري 1000نصت عليه المادة  :امتياز المهندسين والمقاولين /2

بتشديد أبنية أو  يين الذين عهد إليهمالمبالغ المستحقة للمقاولين و المهندسين المعماربقولها"

 يكون لها امتياز على هذه المنشآت ترميمها أو في صيانتهافي أو  تشييدها إعادةمنشآت أخرى أو 

ياز قيد االمتأن ييجب واألعمال في قيمة العقار وقت بيعه، زائد بسبب هذه  ولكن بقدر ما يكون

وغير  ،والقناطر واآلبارعلى األبنية والطرق أيضا ويرد هذا االمتياز  ،"قيدال وتكون مرتبته من وقت

بل يمتد أيضا إلى الفوائد المستحقة عن هذه  ،وال ينحصر في أصل المبالغ ذلك من أعمال التشييد

 .119في البالد التي تقرر قوانينها سعر فائدة ،المبالغ

أما مرتبته في ألعمال وبقي قائما إلى وقت البيع، في قيمة العقار بسبب ا هو ما زاد افمحل االمتياز هن  

 األسبقخر على العقار قدم تزاحم االمتياز مع أي حق عيني آ وفي حالة ،االمتياز فتكون من تاريخ قيده

 .120مهما كان تاريخ شهره

" إن :قولهابمن القانون المدني الجزائري  1001نصت عليه المادة  امتياز المتقاسم في العقار: /3

ل منهم جوع كللشركاء الذين اقتسموا عقارا حق المتياز عليه تأمينا لما تخوله القسمة من حق في ر

ته ون مرتبيقيد هذا االمتياز وتك أنويجب  ،القسمة بما في ذلك حق المطالبة بمعدل اآلخرينى عل

أن الحكمة من  والجدير بالذكر، من ق.م.ج" 999مماثلة لشروط امتياز البائع المشار إليه في المادة 

 ع علىمتياز حقوق كل من المتقاسمين في الرجوهذا االمتياز من طرف المشرع هو ضمان ا إقرار

عن  أو عينا ويستوي في ذلك أن تكون القسمة كلية أو جزئية ودية أو قضائية ،بسبب القسمة اآلخرين

، لعلنيالمزاد أي الثمن الذي رسا به ا طريق التصفية، ويشمل ذلك معدل القسمة ، وكذا ثمن التصفية،

 .تقدمةلغ المالفوائد عن أي مبلغ من المباو ،ي يستحق ألحد الشركاء المتقاسمينالتعويض الذ وأيضا
ى العقار علفتصفية إذا تعلق بثمن الو على حسب الترتيب السابق الذكر فهمحل االمتياز هنا بالنسبة لو  

لتي ارات اإذا تعلق بضمان استحقاق فهو على جميع العقو ،الذي بيع بالمزاد إلى أحد المتقاسمين

 قيده. تاريخ أما مرتبة االمتياز فتكون من حصة المتقاسم األصلية في الشيوع، حصلت قسمتها بمقدار

 

 

  خاتمة:
 صيةالشخ من دراسة التأميناتحصول الهدف المتوخى  بتيفي ختام هذه المحاضرات رجائي لطل  

اسة هذه الدر الفائدة المستخلصة من كمن فيي والذيلديهم ، الجزائري  القانون المدني العينية فيو

رهن ال ثلة فيممعينية والممثلة في الكفالة، الشخصية  أن التأمينات إدراك الطلبة والمتمثلة في، القانونية

ق حقوضمان ل مهمةآلية  حقوق االمتياز تعتبرو ،وحق التخصيص، الرهن الحيازي و، الرسمي 

 ا األخيرل هذوتخوي تحت يد الدائن فوضع العقار المرهون ،المتقاعسين الدائنين في مواجهة المدينين

عدم و ،أجله ند حلولأكثر بأداء الدين ع يجعل المدين ملزمابالمزاد العلني الستيفاء حقه، إمكانية بيعه 

 .ما عنهرغ المرهون من ملكيتهالمنقول  أومن خروج العقار  تحت طائلة الرهبة التراخي في ذلك،
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 قائمة المراجع:

 الكتب القانونية: /1

السعدي محمد صبري , الواضح في شرح القانون المدني الجزائري , النظرية العامة لاللتزامات ,  - 1
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