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 االهداء

 تعلمً سبٌل فً الجهد كل وبذل ربانً من الى

  فقده بعد علٌة ثقٌلا  حملا  ترك من الى

  ابً روحً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ولدت حتى حملتنً من الى

 كبرت   حتى علٌة سهرت من الى

 نجاحً سبٌل فً الصعاب كل تحملت من الى

  عمرها فً هللا اطال لغالٌةا امً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حمودوخصوصاا المشرف م.م محمد حامد م االعزاء اساتذتً الى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الدراسة اكملنا لما لوالهم من الى

  الشعبً والحشد االمنٌة قواتنا

  هللا شفاهم وجراحنا االبرار شهدائنا الى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رافقونً الذٌن اصدقائً جمٌع الى

  الدراسٌة حٌاتً فً



 

 

 شكز وتقدٌز 

 الحود هلل الذي فتح على القلىب 

 االحثاب العظٍن 

 الىهاب هسثة االسثاب هٌشل السحاب 

 هاسم االحشاب 

)صلى هللا علٍه واله وسلن (الى  لهن الصىاب سٍدًا وًثٌٍا هحودهوالصالج والسالم على 

 ٌىم ٌٌفخ تالصىر

 اها تعد ..................

 ٌسزًا اى ًتقدم تالشكز و الحود هلل رب العالوٍي 

 هذا الجهد تخٍز وسالم  ءالذي وفقٌا هي اًها

 وكوا ًتقدم الى اساتذتٌا االعشاء تخالص الشكز 

 والتقدٌز......

 كوا ًشكز سهالئٌا االعشاء الذٌي رافقىًا فً حٍاتٌا الدراسٍح 
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 اؼبقدمة

 امهية البحث 

يف تشيح االئتماف كتنشيط عمليات التسليف اذ قلمان ذبد يف  ة منذ العصور القددية بدكر ىاـ صور يقـو الضماف بكافة 
التعامل من يقبل اف دينح الغَت ما حيتاج اليو من ماؿ اك اجل بغَت ضماف كاؼ يؤمنو من خطر اعسار اؼبدين كيضمن لو 

 الوفاء حبقو كامال.

بالضمانات اليت يقدمها كفبا ال شك فيو اف احًتاـ االلتزامات من نالحظ اف ما حيصل عليو اؼبدين يقدر دائم كاننا ا ن
الضركريات القصول للحياة االقتصادية .كلئن كاف االصل يقضي باعتماد الدائن على ذمة اؼبدين يف الوفاء كاف يستجيب 

لكن فقد تاكد من خالؿ الواقع ك  اؼبدين اذل عنصر اؼبديونية يف االلتزاـ فينفذ االلتزاـ اؼبلقى على عاتقو طوعان كاختيار
العملي عدـ كفاية الضماف العاـ كالضمانات الشخصية االخرل يف توفَت ضباية فعالو ككاملة للدائنُت لذا ظهرت 

الضمانات العينية من بينها الرىن اغبيازم كىذه االخَت بعد احدل الضمانات العينية اؼبعتمد عليها ػبدمة االئتماف, 
 القتصادية الكبَتة كيتميز خباصية اساسية كىي انو ديكن ضبطو اذ ال ينتقل من مكاف اذل اخر.باالضافة اذل قيمو ا

ككاف التنظيم القانوين للرىن اغبيازم قبل صدكر القانوف اؼبنظم )اؼبدكنة اغبقوؽ العينية مشتت بُت ثالثة مصادر , قانوف 
مي . كىذا التشتت دل يكن خيدـ الرىن اغبيازم كاداة كاحكاـ الفقو االسال 9591االلتزامات كالعقود , كقانوف(يونيو 

ترتيب القواعد العامة لرىن اغبيازة  كقد مت .لتشجيع االئتماف كذلك لغياب نظرة قانونية موحدة كاضحة ؽبذا الرىن 
باف ذكر اركاف الرىن  كخص بالذكر القبض كالراىن كاؼباؿ اؼبرىوف  مستوفيا نفس الًتتيب الذم اتبعو يف الرىن التاميٍت

ميٍت بسط اثار الرىن فيما بُت اؼبتقاعدين كبالنسبة أذه اؼبسائل اذل احكاـ الرىن التكالدين اؼبضموف كاحاؿ يف كثَت من ى
رىن اغبيازة عقد ملـز  ُت من ذلك افللغَت فذكر يف اثار الرىن فيما بُت اؼبتقاعدين التزامات الراىن كالدائن اؼبرهتن كيتب

يف حُت اف الرىن التا ميٍت عقد ملـز عبانب كاحد اما اثار الرىن بالنسبة للغَت فقد عرض اؼبشرع ؼبا يًتتب على  عبانبُت
مث  قدـ كالتتبع كانتهى باالسباب  اليت ينقضي هبا الرىن بصفة تبعية اك بصفة اصليةغبيازة من اغبق يف اغببس كيف الترىن ا

عرض اؼبشرع بعد ذلك يف فصل خاص القواعد اػباصة برىن الدين كقد بٌت اؼبشرع نصوص رىن اغبيازة كاحكامو على 
عليها نطرح بعض  ءمن القوانُت اؼبدنية االخرل كبنااىا استنقبعض االحكاـ  دان ستجاـ اؼبقررة يف الفقو االسالمي ماالحك

م  كما ىي خصائصو كما ىي شركطو كما ىي اثاره كما اسباب انتقاضو كىذا التساؤالت االتية ما اؼبقصود بالرىن اغبياز 
        ما حناكؿ االجابة عليو  اعتماد اؼبنهج التعليمي

9 



 خطة البحث

اتكلم عن الرىن اغبيازم يف مبحثُت يتضمن اؼببحث االكؿ ماىية الرىن اغبيازم كيشمل ثالثة  سوؼ
مطالب كيتضمن اؼبطلب االكؿ تعريف الرىن اغبيازم كخصائصو اما اؼبطلب الثاين يتضمن اركاف الرىن 

 اغبيازم كاؼبطلب الثالث يتضمن الطبيعة القانونية للرىن اغبيازم 

يتضمن شركط كاثار ككيفية انقضاء الرىن اغبيازم حيث تناكلت يف اؼبطلب االكؿ شركط اما اؼببحث الثاين ف
 الرىن اغبيازم كاؼبطلب الثاين اثار الرىن اغبيازم اما اؼبطلب الثالث فيتضمن كيفية انقضاء الرىن اغبيازم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



 ))اؼببحث االكؿ(( 

 ة الرىن اغبيازم(ي)ما ى

اف الرىن اغبيازة متوخيا نفس الًتتيب الذم اتبعو يف الرىن التأميٍت باف ذكر اركاف الرىن كخص بالذكر القبض          
اؼبضموف كيتبُت من ذلك اف رىن اغبيازة عقد ملـز اعبانب كاحد. كسف نقـو بتقسيم كالرىن كاؼباؿ اؼبرىوف كالدين 

تعريف الرىن اغبيازم كخصائصو اما اؼبطلب الثاين اركاف الرىن اغبيازم  اؼببحث اذل ثالثة مطالب يتضمن اؼبطلب االكؿ
 اما اؼبطلب الثالث الطبيعة القانونية للرىن اغبيازم

 

 ))اؼبطلب االكؿ((

 )تعريف الرىن اغبيازم كخصائصو( 

بعض االحكاـ اليت  جدان ستكاـ اؼبقررة يف الفقو االسالمي ملقد بٌت اؼبشرع نصوص رىن اغبيازة كاحكامو على االح
 من القوانُت اؼبدنية االخرل سوؼ نعرض فيو التعريف بالرىن اغبيازم كخصائصو . استنقاىا

 ما سواء اكاف ذلك الشيء حاالن اك غَته . تعريف الرىن لغة :ىو جعل شيء ؿببوسان كموقوفان لسبب

العدؿ اك اؼبرهتن لقاء حق معلـو كعلى ركاجو كيف اصطالح الفقهاء ىو جعل ماالن ؿببوسان كموقوؼ على كجو التربع بيد 
 (9ؾبهوؿ ديكن استيفاءه من ذلك اؼباؿ)

الرىن اغبيازم :بانو عقد بو جيعل ماال ؿببوسا يف يد اؼبرهتن  (بأف9229اما قد عرفو القانوف اؼبدين العراقي يف نص اؼبادة )
ؼبرتبة على الدائنُت العاديُت كالدائنُت التاليُت لو يف ااك يف يد عدؿ بدين ديكن للمرهتن استيفاؤة منو كال اك بعضا مقدما 

 (2)كيف ام يد كاف ىذا اؼباؿ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

بغداد ,بدكف سنة  –منشورات مكتبة النهضة , بَتكت  ,احملامي فهمي اغبسيٍتعلي حيدر, شرح ؾبلة االحكاـ , تعريف د.ػػ 9
  12,صالنشر

 ((من قانوف اؼبدين العراقي9229انظر نص اؼبادة ))ػ 2
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(( نعريفا للرىن اغبيازم على اعتباره انو حق ديكننا اف نقوؿ: حق الرىن 9229اذا اردنا اف نستخلص من اؼبادة ))
 ((9))على مالو جيعلو الرىن  اغبيازم سلطة مباشرة للدائن

االردين الرىن اغبيازم بانو ))احتباس ماؿ يف يد الدائن ,يد عدؿ ضمانان ((من القانوف اؼبدين 9232كما عرفت اؼبادة ))
 ((2بالتقدـ على سائر الدائنُت ))غبق ديكن استيفاؤه منو ,كلو اك بعضو ,

 اما خصائص الرىن اغبيازم 
 يتميز حق الرىن اغبيازم بوصفو حقا باػبصائص االتية :

ال من عقد ىو عقد الرىن اغبيازم ,فال يوجد بنص القانوف كال حيكم اكال:الرىن اغبيازم كالرىن التأميٍت ال ينشا ا
 -بة اذل مصدره ساحملكمة فهو اتفاقي بالن

ثانيا:يتميز حق الرىن اغبيازم بانو حق عيٍت دينح صاحبو سلطة مباشرة على اؼباؿ اؼبرىوف سبكنو من حبسو كمن تتبعو يف 
 على باقي الدائنُت.كمن شبنو بالتقدـ ام يد يكوف كمن اقتضاء حقو 

ثالثا :كحق الرىن ككل حقوؽ الضماف حق تبعي كيًتتب على ذلك انو يتبع الدين اؼبضموف كجودان كعندما, يبطل 
ببطالنو كينقض بانقضائو. كيًتتب على تبعية الرىن للدين اؼبضموف انو يتخذ ما يكوف ؽبذا الدين من الصفة اؼبدنية اك 

 التجارية .
كلكل جزء غبيازم حق غَت قابل للتجزئة دبعٌت اف كل اؼبرىوف ككل جزء منو يعترب ضامنا لكل الدين رابعا :كحق الرىن ا

(( من القانوف اؼبدين العراقي ىذا اغبكم يقوؽبا كل جزء من اؼبرىوف ضامن لكل الدين 9222منو .كقد تضمنت اؼبادة ))
ع اؼباؿ اؼبرىوف يف حصتو اف عدة كرثة فليس ؼبن كقجزء من الدين مضمونو ككل اؼبرىوف, فاذ مات الراىن تاركان ككل 

يدعي زبلص الشيء من الرىن بدفع ما خيصو من الدين كاذا مات الدائن اؼبرهتن فليس الحد كرثتو اف يسلم الشيء 
اؼبرىوف اذل الراىن اذا دفعت اليو حصتو ما داـ باقي الورثة دل يستوفوا حصصهم على اف عدـ التجزئة من طبعة الرىن 

فيجوز االتفاؽ على اف الرىن يبقى على كل شيء اك االشياء اؼبرىونة بل يتخلص بعض اؼبرىوف بوفاء  من مستلزماتو,ال
بعض الدين. فيجوز مثالن يف رىن السندات اؼبالية االتفاؽ على اف الرىن كما دفع جزء من الدين يسًتد قدران من 

كاف اؼبرىوف شيئُت كعُت لكل منهما مقداران من الدين كادل الراىن السندات اؼبرىونة بنية ما دفع من الدين ,كلكن اذا  
 (2الف العقد كاف كاف متحد الصفقو صورة فهو متفرؽ الصفقة معٌت )مقدار ما عليو الحدمها كاف لو اف ياخذه كذلك 

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 222,ص2199,السنو 2ط –اؼبدين ,اؼبكتبة القانونية بغداد القاضي نبيل عبدالرضبن ,القانوف  -9
 ((من قانوف اؼبدين االردين .9232انظر نص اؼبادة ))ػػ 2

 .912-945,بغداد شارع اؼبتنيب ,اعبزء الثاين ص السنهورماغبقوؽ العينية ,مكتبة د.غٍت حسوف طو, د.ؿبمد طو البشَت ,  ػػ2     
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النهاية حق يتعلق باؼبرىوف من حيث ماليتو كقيمتو االقتصادية كال يتعداه اذل ذاتو كصورتو خامسا :كحق الرىن اغبيازم يف 
.الف التعلق للوفاء كالوفاء من اؼبالية كمن مث يتحوؿ حق الرىن اغبيازم اذل كل مقابل نقدم حيل ؿبل اؼبرىوف كالتعويض 

  يتعلق بنت اؼبرىوف ابتداء.ن دلكمبلغ التامُت كبدؿ االستمالؾ سائغ عقال كشرعان ما داـ حق الرى
 كيتميز عقد الرىن اغبيازم بوصفو عقدان بالصفات التالية :

يثاؽ بالدين للتوصل اذل ػ ىو عقد من عقود الضماف كعقد الكفالة كعقد الرىن التأميٍت الف مقصود الرىن االست9
 من ذمة الراىن  اذا تعذر استيفائومن شبن اؼبرىوف فائو ياست
النو ال يتم دبجرد االجياب كالقبوؿ بل بتوقف سبامو كافادتو الثاره على القبض  عيٍت بالقرض العاريو كالوديعوعقد  ػػ ىو2

))يشًتط لتماـ الرىن اغبيازم كلزكمو على الراىن اف يقبض ( اذ تقوؿ عراقي مدين9222كىذا ما تنص عليو اؼبادة )
 اؼبرهتن اؼبرىوف ((

ػ عقد الرىن اغبيازم عقد ملـز للجانُت النو يرتب التزامات يف ذمة كل من الراىن كاؼبرهتن .فالرىن يلتـز بضماف الرىن 2
 كاؼبرهتن يلتـز باحملافظة على اؼباؿ اؼبرىوف 

 ((9ػػ كيتميز عقد الرىن اغبيازم اخَتان بانو عقد دبقابل ال عقد تربع فيستفيد منو طرفا العقد))4
 ب الثاين (()) اؼبطل

 ))اركاف الرىن اغبيازم((
اؼبدين السابق عقدا عينيا اصح القانوف عقد الرىن اغبيازم عقد رضائي_ راينا اف عقد الرىن اغبيازم بعد اف كاف يف      

اؼبدين اعبديد عقد رضائيا, ينعقد دبجرد تبادؿ اجياب كقبوؿ متطابقُت على رىن حيازم دكف حاجة اذل القانوف االف يف 
القانوف اؼبدين السابق كقد اصبح نقل اغبيازة يف القانوف رظبية كما يف الرىن الرظبي كدكف حاجة اذل نقل اغبيازة كما يف 

 اؼبدين اعبديد التزامان يف العقد ال ركنا فيو
رىن شيئا من ىن ىو نفس اؼبدين ,ياىن قد يكوف اؼبدين اك كفيال عينيا: يف اغلب االحواؿ يكوف الر ااكال: اؼبتعاقداف/الر 

مالو رىن حيازة تامينا لقرض حصل عليو اك تامينا الم التزاـ اخر ثبت يف ذمتو. كقد يكوف الرىن غَت اؼبدين فيكوف  
كفيال عينيان يرىن ماال لو ضمانا اللتزاـ ليس يف ذمتو ىو بل يف ذمة اجنيب يكوف ىو اؼبدين .كيف ىذه اغبالة ينعقد رىن 

ن كالراىن الذم ىو كفيل عيٍت ,كيوجد اذل جانبها اؼبدين. كاؼبدين ىنا ليس طرفان يف عقد رىن اغبيازم بُت الدائن كاؼبرهت
اغبيازة, فطرفاه مها الدائن اؼبرهتن كالراىن ام الكفيل العيٍت ,كامنا ىو شخص اجنيب عن رىن اغبيازة كقد ثبت يف ذمتو 

ًتكؾ للقواعد العامة كؼبا كاف مدائن اؼبرهتن يف رىن اغبيازة الدين االصلي الذم يضمنو رىن اغبيازة كالذلك ظبى باؼبدين كال
 ((2احد جانيب العقد يكوف ملزما)) رىن اغبيازم عقد ملـز للجانبُت فالدائن اؼبرهتن كىو

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 912,صمصدر سابق د.غٍت حسوف طو, ؿبمد طو البشَت , د. ػػ9
اعبديدة,اعبزء 2لبناف ,ط –د.عبدالرزاؽ اضبد السنهورم ,الوسيط يف شرح القانوف اؼبدين اعبديد ,منشورات اغبليب اغبقوقية بَتكت ػػػ 2

 312-319,ص2199العاشر كاالخَت ,السنو 
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الدائن اؼبرهتن يف الرىن اغبيازم فهي زبتلف عن اىليتو يف الرىن الرظبي.كذلك اف الرىن الرظبي ال ينشأ  كفيما يتعلق باىلية
 يف ذمة الدائن اؼبرهتن ام التزاـ .

ينشى التزامات يف ذمة الدائن اؼبرهتن يف مقابل االلتزامات اليت  الغتناء.اما الرىن اغبيازم ,فانوفيكفي اف تتوفر لديو اىلية ا
تنشاء يف ذمة الراىن , فهو يعترب من االعماؿ الدائرة بُت النفع كالضر كبالتارل يشًتط اف تتوفر يف الدائن اؼبرهتن اىلية 

سن التمييز كدكف سن  ىذه االعماؿ كىي ال تكتمل اال ببلوغ سن الرشد ,كاال كاف العقد قابال لالبطاؿ اذا باشره كىو
 ((9الرشد .))

رىن اغبيازة خيتلف يف ؿبلو عن الرىن الرظبي فالرىن الرظبي ,كاالختصاص ال يرد اال على عقار,فرىن ثانيان/اؼباؿ اؼبرىوف 
ان لنظاـ القيد ,الف القيد عاؼبنقوؿ رىنان رظبيان غَت جائر كمن اجل ذلك كاف الرىن الرظبي ,يف صبيع انواعو كحاالتو ,خاض

دائما, كال خيضع لو منقوال فهو الخيضع لنظاـ القيد يكوف عقارا اك  فمحلو اما اف د اال على عقار اما الرىن اغبيازمال ير 
كعلى اؼبنقوؿ , كعلى اال اذا كاف ؿبلو عقاران. كاػبالصة اف رىن اغبيازة من حيث احملل عاـ شامل فهو يرد على العقار , 

 ((2الديوف ))
قالال باؼبزاد العلٍت من منقوؿ ن بيعو استلرىن اغبيازة اال ما ديكاليكوف ؿبال ا مصرم (( مدين9153كتنص اؼبادة)) 

كعقار فجميع العقارات اليت ديكن رىنها رىنا رظبيا , جيوز كذلك رىنا رىن حيازة كيف القانوف الفرنسي ال جيوز رىن 
كوف لو تويف حقو من شبارىا دكف اف يسالعقارات رىنان حيازيان كامنا جيوز كضع العقارات يف حيازة الدائن تامينا لدينو حىت ي

حق التقدـ يف شبنها كيسمى العقد , كجيوز رىن النقود اللكفالة النقدية كيتملك الدائن اؼبرهتن النقود اؼبرىونو اؼبسلمة اليو 
 ((2. على اف يرد مثلها عند تنفيذ اؼبدين اللتزامو كيوصف الرىن ىنا بانو رىن ناقص الوديعة الناقصة ))

 
جيوز اف  ) تنص على انومن القانوف اؼبدين اؼبصرم  ((9141ن اؼبضموف اف اؼبادة ))ثالثان/ الدين اؼبضموف ,ربديد الدي

ل اك دين احتمارل كما جيوز اف يًتتب الرىن ضمانا العتماد مانا لدين معلق على شرط اك دين مستقيًتتب الرىن ض
القصى الذم ينتهي اليو ىذا مفتوح اك لفتح حساب جار, على اف يتحدد يف عقد الرىن مبلغ الدين اؼبضموف اك اغبد ا

كالديوف االحتمالية  ويلبيان من التحديد ,كالديوف اؼبستقكالديوف اؼبذكورة يف النص ال ربمل يف ذاهتا قدران كاف الدين(
 ((4,كلكن يف النص كضع قاعدة لتحديدىا يتعُت اغبد االقصى الذم ينتهي اليو الدين ))

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 322-329مصدر سابق, ص, السنهورمد.عبدالرزاؽ اضبد ػػ 9
 294,ص2191العينية كالشخصية ,منشورات اغبليب اغبقوقية ,الطبعة االكذل لسنة  نبيل ابراىيم سعد , التاميناتد.ػػػ 2
 ((من قانوف اؼبدين اؼبصرم9153)) انظر نص اؼبادةػػػػ 2
 ((من القانوف اؼبدين اؼبصرم9141)انظر نص اؼبادة )ػػػػ 4
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دامت الديوف نفسها دل تعُت كل دين على  ,مايف ذمة اؼبدينفال جيوز اف يعقد رىن حيازة لضماف كل الديوف اليت تثبت 
حده من ناحية اؼبقدار كاؼبصدر .كذلك الجيوز اف ديتد الرىن اغبيازم لضماف ام دين اخر دل يعُت مقداره كمصدره 

 ,يثبت يف ذمة اؼبدين بعد الدين اؼبضموف بالرىن كيتحدد الدين اؼبضموف بامرين مها 
اؿ كفوائد كمىت يبدأ سرياف الفوائد كيستوم يف ذلك الدين اؼبنجز كالدين اؼبعلق ػ دبقداره/فيحدد ىذا اؼبقدار من راس م9

 على شرط فهذه كلها ديوف ديكن ضماهنا بالرىن اغبيازم .
ػ مصدره الدين / فيجب ايضان ربديد اؼبصدر ,ىل ىو عقد اك ىو عمل غَت مشركع اك اثر بال سبب اك ارادة منفرة اك 2

ين اؼبضموف شبنا يف عقد بيع اك قرضا اك يرادان مدل اغبياة اك شرطا يف عقد ىبو اك التزاما ىو القانوف .فقد يكوف الد
 (9ك تعويضا عن عمل غَت مشركع .)يعمل ا

بناين اليتم اال بانتقاؿ حيازة اؼبرىوف اذل اؼبرهتن ))اؼبادة الثالثة من لاما اغبيازة اؼباؿ اؼبرىوف اف رىن اؼبنقوؿ يف القانوف ال
 (2)رىن كشرطا من شركطو انعقاده فالتسليم ركن من اركاف ال242االشًتاكي رقم اؼبرسـو 

 
 اؼبطلب الثالث

 الطبيعة القانونية للرىن اغبيازم

كنتيجة لنقل اغبيازة ال رىن اغبيازة كتأمُت عيٍت دينح اؼبرهتن حقان عينيان ىو اغبق يف اف ديارس مباشرة سلطاتو على الشيء,  
هبذا التحليل بدكف ربفظات كبالفعل يسهل فهم كوف اغبق يف الرىن اغبيازة ىو حق عيٍت يتنازؿ شيئان ماديان, ديكن االخذ 

كباؼبقابل يتعذر فهم اعطاء حق عيٍت عندما يكوف موضوع الرىن دينان ك دعول اك حصة يف شركة الهنا صبيعان حقوؽ 
رية ال ديكن تذليلها ىي: اغبق الشخصي ال ديكن اف يكوف شخصية غَت قابلة للحيازة اغبقيقية كتوجد ىنا استحالة نظ

 موضوع حق عيٍت 

من االكذل رىن حيازة فهـو االكؿ ينقسم اذل فئتُت: تتضكانطالقان من ىذه اؼبالحظات ديكن بداىة ارتقاب مفهومُت اؼب
كيات غَت اؼبادية اك الفكرية كاؼبل اؼبنقوالت اؼبادية)التأمُت العيٍت اغبقيقي( اما الفئة الثانية فتجمع رىن حيازة الديوف

 (2كىي)

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 332-331,مصدر سابق ص السنهورمعبد الرزاؽ د. -9
, 9احباث يف التأمينات العينية اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع , بَتكت طالقاضي الدكتور اسعد دياب , -2

 944,ص9544
للدراسات ,امانويل بوسباف ,مارؾ بيو ,ترصبة منصور القاضي ,قانوف التأمينات العينية اػباص ,اؼبؤسسة اعبامعية مسًتجاؾ   -2

 كبعدىا221ـ, بَتكت,ص2115 ,السنة 9,طكالنشر كالتوزيع 
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االخَتة يف رىن  تنادان اذل تقليد تارخيي ىذه الفئوتأمُت عيٍت كاذب كىكذا ادخل كاضعو القانوف الفرنسي عن خطان اك اس
 كوف طبيعة موضوع العقد معيار التفريقمن القانوف اؼبدين الفرنسي ( كىكذا ت2131اغبيازة حسب )اؼبادة 

هـو رىن اغبيازة اذا سبسكنا بطبعة اغبق الذم قد يعطى للدائن كعلى ىذا ينبغي االعًتاؼ من الناحية النظرية باف مف
يصعب فهمو كمفهـو موحد كيرتدم كصف التأمُت العٍت حصريان كىذا ىو اؼبفهـو الثاين الذم يدؿ على قبوؿ كجود 

 فارؽ حسب طبيعة موضوع رىن اغبيازة لتجاكزه 

قف يف النهاية على اؼبوضوع الذم زبصص قيمتو للدائن عند كخالص القوؿ اف الطبيعة القانونية للحق يف رىن اغبيازة تتو 
كانت طبيعتها ديكن اف  اغبيازة ايان  شتقة من رىناؼبصبيع اغبقوؽ  ؼبوضوع شيئان ماديان يف اغبقيقة اال افىذا اما يكوف 

ؼبيزة اليت الجداؿ فيها ؽبذه ية للماؿ احملدد, كاتكوف حقوقان ذمية مالية من الدرجة الثانية موضوعها القيمة االقتصاد
اال اهنا مع ذلك ال ربمل  الفرضية ىو بياف اف رىن اغبيازة الديكن فهمو لتأمُت يعطى بالضركرة حقان عينيان لصاحل الدائن

 حقان تابعان بصفة تأمُت  تقدير اف الدائن يف اغبالتُت حيوزمفهـو رىن اغبيازة ب على االقتناع عندما تنزع اذل اعادة كحدة

كانطالقان من ىذا التحليل ديكن اعتبار اف )العنصر اؼبميز لرىن اغبيازة الديكن يف طبيعة اغبقوؽ اؼبعطاة اك القابلة الف 
اك ىي مرتبطة بطبعة  ان تعطى للدائن (كىذه اغبقوؽ ىي فقط الوسائل التقنية اليت من شأهنا اف تتيح للدائن اف حيوز امتياز 

كن تعريف رىن اغبيازة بانو: العقد الذم دبقتضاه يتنازؿ اؼبدين اك الغَت عن بعض موضوع رىن اغبيازه, كعلى ىذا دي
 ليخدـ تأمُت احدىم يف منفعة شيء اك السيطرة عليو اذل دائنيواغبقوؽ اليت تؤثر 

 من ىذا كلو ديكن بياف طبس فبيزات لرىن اغبيازة 

 ػػػػ رىن اغبيازة ليس بطبيعتو عقدان عينيان 9

الذم يتعلق بالدين الديكن اف يًتجم بتسليم اك حيازة اك شبو حيازة باؼبعٌت الضيق ؽبذا التعبَت كبالتارل اذا   اف رىن اغبيازة
كاف من الصحيح بياف اف رىن منقوؿ مادم الديكن اف يتكوف اال بتسليم الشيء بُت يدم الدائن اك الغَت اؼبتفق عليو 

 (9)كوف اال هبذه الطريقة فمن غَت الصحيح االخذ باف الرىونات ال ديكن اف ت

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كبعدىا221,ص,امانويل بوسباف ,مارؾ بيو ,مصدر سابقمسًتجاؾ  ػػػػػ9
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 ػػػػ رىن اغبيازة عقد تابع 2

الدائن اغبق يف استيفاء دينو بالتقدـ من شبن اؼباؿ اؼبرىوف شأنو يف ذلك شأف ام حق عيٍت تبعي يعطي الرىن اغبيازم 
جوزان لديو كظل يف كالدائن اما اف ديارس ىذا التقدـ مباشرة كدكف حاجة اذل تتبع اؼبرىوف كما لو بقي اؼباؿ اؼبرىوف ؿب

 (9)ُت يدم الغَت ماديان اك قانونيان عو بكا للراىن كاما اف ديارس ىذا التقدـ بعد تتبالوقت ذتو فبلو 

 ػػػػػ رىن اغبيازة عقد احادم اعبانب 2

ام ملـز عبانب كاحد ىو اؼبرهتن اما الراىن فهو ليس ملزمان بشيء دبقتضى عقد الرىن, اذ العمل الوحيد الذم يتعُت 
 (2الرىن )طة لتماـ عقد يلتسليم شر القياـ بو ىو تسليم اؼبرىوف اذل الراىن كبعد ىذا ا

ػػػ الديكن اف يتعلق الرىن اال بشيء منقوؿ قانونيان باستثناء نص قانوين صريح معاكس قد يكوف بعض انواع خزف االماف  4
 كخزف اماف زراعي اك خزف اماف فندقي 

صيص اؼبلكية يف التفضيل على شبن اػباضع احتماليان للمشاركة اك حقان يف زب رىن اغبيازة / الدائن اختيار حقان  ػػػػ يعطي1
 (2يستبعد ام مشاركة )
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 ))اؼببحث الثاين(( 

 ))شركط كاثار ككيفية انقضاء الرىن اغبيازم((

قدان فانو ينبغي اف تتوافر الرىن اغبيازم عال ينشا حق الرىن اغبيازم اال من عقد معُت ىو عقد الرىن اغبيازم كؼبا كاف 
يتم هبا انقضاء ىذه العقد كلذلك سوؼ نقـو بتقسيم اؼببحث على شركط كل عقد مث اثار ىذه العقد كالكيفية اليت  فيو

الث ثالثة اؼبطالب اؼبطلب االكؿ شركط العقد الرىن اغبيازم اما اؼبطلب الثاين فيكوف اثار الرىن اغبيازم اما اؼبطلب الث
 يتضمن الكيفية اليت يتم هبا انقضاء الرىن اغبيازم .

 

 ))اؼبطلب االكؿ((

 ))شركط الرىن اغبيازم((

ؼبا كاف انتقاؿ حيازة اؼبرىوف الزما النعقاد الرىن فانو يشًتط فوؽ ذلك اف يكوف اؼباؿ اؼبرىوف قابال للحيازة فاذا دل يكن 
طاء اؼبرهتن ام حق عليو الف فاقد الشيء ال يعطيو كلكن ايًتتب على الراىن مالكان للمرىوف فال يتصور انو يستطيع اع

 ركط فيما يلي:ذلك بطالف الرىن اـ يعترب عقدان موقوفان على اجازة اؼبالك اغبقيقي كنعرض ىذه ش

اكالن/ جيب اف يكوف اؼبرىوف فبا يصح التعامل فيو : جيب تطبيقان للقواعد العامة اف يكوف اؼبرىوف معان جيوز التعامل فيو 
كمن مث فاالشياء اليت زبرج عن التامل بطبيعتها اك حبكم القانوف ال ديكن رىنها. فال يصح رىن االمواؿ العامة كال 

الهنما شخصيات بصاحبيها كال يصح  سكٌتكن كذلك رىن حق االستعماؿ ك الديالعقارات اؼبوقوفة كقفان صحيحان كال 
(على عراقي مدين9224,اما االراضي االمَتية فقد نصت اؼبادة )الؼ حق اؼبنفعة فرىنو جائز التصرؼ فيها. كذلك خب

كقد كاف يف رىنان حيازيان(( و خاص رىن االراضي االمَتيةث ذلك تأكيدان بقوؽبا ))جيوز بوججواز رىنها رىنان حيازيان اغبد
عن ىذا االشارة فأف االراضي االمَتية اف دل تكن ـبصصة ؼبنفعة عامة تعترب فبلوكة للدكلة ملكية  القواعد العامة خالية

 ((9خاصة كيكوف ؽبا بالتارل رىنان))

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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على انو ))ال يكوف  مصرم مدين9153ثانيان/ جيب اف يكوف اؼبرىوف فبا ديكن بيعو باؼبزاد ستقالال. كقد نصت اؼبادة 
العلٍت من منقوؿ اك عقار. فجميع االشياء اذف جيوز رىنان سواء   ؿبال للرىن اغبيازم اال ما ديكن بيعو استقالال باؼبزاد

كانت اراضي اك بناء كاف كاف الغالب يف مصر اف يرد الرىن اغبيازم على االراضي الزراعية اما اؼبباين فالغالب يقع رىنها 
ككذلك صبيع اؼبنقوالت جيوز رىنها رىن حيازة ما دامت قابلة للحجز كقابلة للبيع باؼبزاد العلٍت, سواء كانت . رىنان رظبيان 

منقوالت مادية اك منقوالت معنوية, فيجوز رىن السيارات كاؼبواشي كاالثاث كالبضائع كاجملوىرات. جيوز رىن الديوف 
 (9)اء التجارية كحقوؽ اؼبؤلفُتكبراءات االخًتاع كاالظب كاالسهم كالسندات االظبية كاالذنية

وز اف يكوف ؿبالن للرىن اغبيازم, كل مات يصح التعامل فيو كديكن بيعو من عقار (جيعراقي مدين9224نصت اؼبادة )
جيوز التعامل  كسنقوؿ كديوف , كجيوز بوجو حاصل  رىن االراضي االمَتية رىنان حيازيان, فال يكفي يف اؼبرىوف اف يكوف فبا

,  ف قابالن للبيع باؼبزاد استقالالفيو بل يلـز فوؽ ذلك اف يكوف قابالن للبيع فبا جيوز التعامل فيو بل يلـز فوؽ ذلك اف يكو 
الف طبيعة الرىن حيازيان كاف اـ تامنيان انو خيوؿ صاحبو حق مو فيما يرىن رىنان تأمنيان كىذا شرط طبيعي سبق اف رأينا لزك 

 (2بالطريق الذم يرظبو القانوف )كىذا ما سيتبع كجوب امكاف بيعو ى شبن اؼبرىوف التقدـ عل

العقار اؼبرىوف رىنان رظبيان تعيينان دقيقان  ُتبتع اػباصة ادباؼبو ان. دل يصل اؼبشرع الشيء اؼبرىوف معين ثالثان/ جيب اف يكوف
يف تعيُت احملل, فيكفي اف يكوف احملل معينان تعينان ناقلة للجهالة, باف  ع القواعد العاموكلذلك فانو يكفي يف الرىن تطبي

 كر مقداره اك قابالن للتعيُتيكوف احملل معينان بالذات اك معينا ن بالنوع مع ذ 

ىذا فاذا كقع الرىن على شيء  جيب تطبيقان للقواعد العامو اف يكوف اؼبرىوف معينا تعينا نافيان للجهالة الفاحشة كعلى
, فيوصف الشيء كصفان مانعان للجهالة. اما اذا كاف اؼبرىوف غَت معُت وكجب اف تكوف ذاتية الشيء معينالذات ب عُتم

 (2)ينان جبنسو كنوعو كمقدارهبالذات كجب اف يكوف مع
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جيب اف يكوف الراىن سواء اكاف اؼبدين اـ كاف كفيال عينيان مالكان للماؿ  رابعان/ جيب اف يكوف اؼبرىوف فبلوكان الراىن:
(اذ تقوؿ ))يشًتط فيمن يرىن ماالن توثيقان لدين عليو اك على مدين عراقي9221 اؼبرىوف كىذا تنص عليو صراحة اؼبادة )

 (9مالكا للمرىوف اك متصرفان فيو(()غَته اف يكوف 

اذا يشًتط اف يكوف الراىن مالكان للماؿ اؼبرىوف اذ فاقد الشيء ال يعطيو مث اف اؼبلكية جيب اف تكوف حاضرة ال 
رىوف النعقاد الرىن ىذا كال يشًتط اف تكوف ملكية اؼبرىوف خالصة مستقبلية كىذه الشريطة مستفادة من اشًتاط تسلم اؼب

 للراىن, اذا جيوز رىن اؼبلكية الشائعة 

 يتعُت علينا اف نعرض للنقاط الثالث االتية :مث 

, كلكنها تستفاد من االحواؿ العامة اليت ربـر على  اؼبشرع بنص صريح بشاف ىذه الشرطأ ػػ رىن ملك الغَت :دل يات 
على ىذا الرىن اغبيازم الصادر من غَت مالك احكاـ ذاهتا اليت خيضع ؽبا  شخص التصرؼ يف ماؿ ال ديلكو كيسرمال

 فيما يلي: جملرد الصادر من غَت مالك, كيتجزءالرىن اجملرد الصادر من غَت مالك احكاـ ذاهتا اليت خيضع ؽبا الرىن ا

هتن كيزكؿ حق فسخ اذا اجاز ىن ملك الغَت موقوفان ؼبصلحة اؼبر : يقع ر اكالن/اثر رىن ملك الغَت فيما بُت الراىن كاؼبرهتن
اؼبالك اغبقيقي الرىن اك اصبح اؼبرىوف ملكان للراىن, كما داـ اؼبرهتن دل يعمد اذل فسخ رىن ملك الغَت,فاف ىذا الرىن 

 يعد صحيحان.

ملكو, كاف لو اف يعد الرىن  اؼبالك رىن الغَت   يقركمالك الشيء اؼبرىوف: اذا دلثانيان/اثر رىن ملك الغَت فيما بُت اؼبرهتن 
 لملكيةيصطدـ بقاعدة حيازة اؼباؿ سند ل كثَتان ما  كاف دل يكن كيستمد اؼبرىوف من اؼبرهتن بيد اف اؼبالك يف ىذه اغباؿ,

لنية حقيان عينيان حبسن االيت يتذرع هبا اؼبرهتن لدفع دعول االسًتداد كهتدؼ ىذه القاعدة ضباية كل من كسب على اؼبنقوؿ 
, مشًتيان كاف اك مرهتنان فمن يرهتن منقوالن ماديان اك سندان كاملو من غَت مالكو ال يكسب عليو حق الرىن دبقتضى عقد 

 مدين اردين(9945/9الرىن ذاتو)
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رىن االشياء الضائعة اك اؼبسركقة: اذا كاف اؼبنقوؿ اؼبرىوف من االشياء الضائعة اك اؼبسركقة اك اؼبغصوبة, كاف  -
 لصاحبو اسًتداده من اؼبرهتن خالؿ ثالث سنوات من تاريخ السرقة .

 فاسخ  رىن اؼبلكية اؼبعلقة على شرط : كقد حيدث اف تكوف ملكية الراىن معلقة على شرط كاقف اك -

معلقة الشرط كاقف كما لو كاف الراىن قد اشًتل اؼبرىوف بشرط كاقف, فعندئذ ال خيلو االمر من احدل فاذا كانت 
 اغبالتُت :

اما اف يتحقق الشرط , فيثبت ملكية الراىن كبعد الرىن قائمان يف ىذه اغبالة, كاما اف يتخلف الشرط فيعد الرىن غَت 
 موجود .

لراىن معلقة على شرط فاسخ فعندئذ ال خيلو االمر من احدل االمر من احدل اغبالتُت: اما اف ال اما اذا كانت ملكية ا
 تزكؿ اؼبلكية باثر مقتصر .فيتحق الشرط , فيقع الرىن صحيحان كمنتجان الثاره , اما اف يتحق , 

على اف)) يشًتط اؼبرىوف رىنان حيازيان اف يكوف مقدكر  مدين اردين(9232ب ػػػػػػ رىن اؼباؿ اؼبستقبل: نصت اؼبادة )
التسليم (( كنظران الف الراىن ليس يف مقدكره تسليم اؼباؿ اؼبستقبل كقت الرىن, ؼبا كاف تسليم اؼبرىوف شرطان لتماـ 

 اغبيازم , فقد تعُت اعتبار رىن اؼباؿ استقبل يف حكم العدـ

الواردة يف باب حق اؼبلكية على اف ))لكل كاحد من الشركاء يف  مدين اردين/9129ة اؼبادج ػػػػػػػػػ رىن اؼباؿ الشائع :تنص 
اؼبلك اتصرؼ يف حصتو كيف شاء, دكف اذف احد من باقي الشركائو بشرط اف ال يلحق ضرران حبقوؽ سائر الشركاء 

حيازة الدائن اؼبرهتن الف امكاف  ((من ىذا ليس شبة شك يف اف رىن اؼباؿ الشائع رىنان حيازيان جائز اذا كقع من كل شركاء
ؽبذا اؼباؿ يف ىذه اغبالة فبكن ميسور كلكن اجيوز للشريك يف الشيوع اف يرىن كحده حصتو شائعة اك مفرزة ؟ قد يقـو 
الشخص حوؿ ذلك , الف امكاف حيازة اغبصة الشائعة الكؿ كىلة متعذره االمر الذم يعتذر معو قياـ عقد الرىن , ما 

 (9)يتم اال القبض. ىذا اذل اف مرهتن حبس اؼباؿ كلو. داـ االخَت ال

/جيب اف يكوف اؼبرىوف قابالن للحيازة:يشًتط يف اؼباؿ اؼبرىوف اخَتان اف يكوف قابالن للحيازة, الف اغبيازة شرط خامسان 
 اساسي بدكنو ال ينعقد العقد. فاذا كاف الشيء ؿباال ديكن حيازتو

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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هي دل توجد الف ال ديكن حيازهتما يف اغباؿ ف ستقبلية فكرة ال يصح رىن االشياء اؼباتصاؿ رىنو حيازيان كتطبيقان ؽبذه ال
. فاذا رىن مزارع ما ستنتجو ارضو من قطن فالرىن ال ينعقد طاؼبا اف القطن دل يسلم اذل الدائن كيعترب العقد يف ىذه بعد

اىدار ؽبا.  الصورة ؾبرد كعد بالرىن غَت ملـز الف القوؿ بلزـك الوعد يف العقود العينية ال ينسجم مع ىذه الفكرة بل انو
جييز رىن الديوف مع يبد انو يالحظ انو ال يلـز ىنا اغبيازة اغبقيقية للشيء بل تكفي اغبيازة الرمزية كىذا ما جعل اؼبشرع 

عدـ تصور حيازهتا حيازة حقيقية مكتفيان حبيازة السندات اؼبثبتة ؽبا فاذا دل يكن الشيء قابالن للحيازة حىت كلو كانت 
 ((9لثابت بالكتابة كاف رىنو باطالن))رمزية كالدين غَت ا

 ))اؼبطلب الثاين((

 )اثار الرىن اغبيازم (

اثار الرىن اغبيازم فيما بُت اؼبتعاقدين. عقد الرىن اغبيازم, على خالؼ الرىن الرظبي, من العقود اؼبلزمة عبانبُت كل من 
طرفية الراىن كاؼبرهتن بالتزامات يف مواجهة االخر. كال يًتتب على الرىن حرماف الراىن من ملكية للشيء اؼبرىوف, فبقى 

تعارض منها مع حقوؽ اؼبرهتن. كما اف اؼبرهتن يكسب دبقتضى العقد حقان عينيان على الشيء متمتعان دبزايا اؼبلكية اال ما ي
 خيولو سلطات معينة.كلذلك سنعرض اللتزامات كحقوؽ كل من الراىن كاؼبرهتن 

 ؽ.حقو  مث نعرض بعد ذلك ؼبا لو من الراىن عن التزاماتللراىن: سنتكلم يف النقطة )أ( الفرع االكؿ/ اثار الرىن بالنسبة

 أ ػػػ التزامات الراىن 

يلتـز الراىن دبقتضى عقد الرىن باف يعطي حق الرىن, كاف يسلم اؼباؿ اؼبرىوف اذل اؼبرهتن, كيضمن سالمة الرىن كنفاذه, 
 (2)كيضمن ىالؾ اؼبرىوف اك تلقو.

  

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 923مصدر سابق ص د. غٍت حسوف طو , ؿبمد طو البشَت ,د.ػػػ 9

 كما بعده223, صعد , مصدر سابقنبيل ابراىيم سػػػػػ د.2
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 ػػػػ التزاـ الراىن باعطاء الرىن :9

 عقد الرىن دبجرد انعقاد حق الرىن فيما بُت عاقديو, كذلك مىت كاف الشيء اؼبرىوف شيئان معينان بالذات فبلوكان  ينشىء

 للرىن كال يبقى بعد ذلك اال ازباذ االجراءات الالزمة لنفاذه يف حق الغَت

الرىن, كيتحصل ىذا االلتزاـ يف قياـ بكل  فاذا دل يكن الشيء اؼبرىوف معينان بالذات, نشأ يف جانب الراىن التزاـ باعطاء
الراىن بافرازىا كاال كاف ؿبالن  اء مثلية معينة بالنوع فقط التزاـما ىو ضركرم لنشوء حق الرىن, فاذا كاف اؼبرىوف اشي

 (9)بالتزامو, فيسقط االجل على اساس عدـ تقدمي التأمينات اؼبوعود هبا كيلتـز بالتعويض اف كاف لو ؿبل

زاـ الراىن بتسليم اؼباؿ اؼبرىوف: دل يعد التسليم ركن يف عقد الرىن اغبيازم يف القانوف اؼبدين, فقد اصبح التسليم ػػ الت 2
مدين  9155 ض ؽبذا االلتزاـ يف اؼبادة التزاـ على الراىن كما يظهر من تعريف عقد الرىن كما اف اؼبشرع قد عر 

اؼبرىوف اذل الدائن اك اذل الشخص الذم عينو اؼبتعاقداف  نص على انو:) على الراىن تسليم الشيءت( ف2)مصرم
 لتسلمو(.

 كيسرم على االلتزاـ بتسليم الشيء اؼبرىوف احكاـ االلتزاـ بتسليم الشيء اؼببيع .

للشيء اؼبرىوف كىي شرط الـز كيلعب التسليم يف عقد الرىن اغبيازم دكران ىامان, اذ بو تتحقق حيازة الدائن اؼبرهتن 
 (2ا يستحقو يف ذمة اؼبدين )الفلة فب ق الغَت, كما انو للمرهتن من استغالؿ الشيء كخصمالعقد يف ح النعقاد

 االلتزاـ بضماف سالمة الرىن كنفاذه: ػػػػػ2

على انو) يضمن الراىن سالمة الرىن كنفاذه كليس لو اف يأيت عمالن ينقص من قيمة مدين مصرم 9919تنص اؼبادة 
 دكف استعماؿ الدائن غبقوقو اؼبستمدة من العقد, الشيء اؼبرىوف اك حيوؿ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كما بعده223ػػػػػػ د.نبيل ابراىيم سعد , مصدر سابق, ص9

 اؼبصرممن القانوف اؼبدين 9155اؼبادة  ػػػػػػػ2

 كما بعدىا224ػػػػػػػػػ د.نبيل ابراىيم سعد , مصدر سابق, ص2
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كللدائن اؼبرهتن يف حالة االستعجاؿ اف يتخذ على نفقة الراىن كل الوسائل اليت تلـز للمحافظة على الشيء اؼبرىوف ( 
فبمقتضى ىذا االلتزاـ جيب على الراىن اف يقـو دبا يلـز من جانبو ذبعل الرىن نافذان يف حق الغَت كالقياـ بتقدمي  كعليو

ككذلك ربرمي عقد رىن اؼبنقوؿ كتابة الشيء اؼبرىوف عقاران, اؼبستندات الالزمة الجراء القيد كالتصديق على توقيعو اف كاف
كما اذل ذلك من اجراءات كشركط الزمة لنفاذ الرىن كذلك حبسب طبيعة الشيء , على الوجو الالـز لنفاذه يف حق الغَت

اؼبرىوف كما يلـز الراىن باالمتناع عن كل عمل مادم اك قانوين ديس سالمة الرىن اكنفاذه فعليو اف حيافظ على الشيء اف 
 يتم تسليمو ليبقى على اغبالة اليت كاف عليها كقت العقد.

الؿ هبذا االلتزاـ بطريقتُت االكذل اف زكد الدائن اؼبرهتن بوسائل عاملة للمحافظة على الشيء اؼبرىوف كقد كاجو اؼبشرع االخ
كالثانية اف قرر بعض اعبزاءات القانونية: يستطيع الدائن اؼبرهتن اذا صدر من الراىن عمل ديس سالمة الرىن اف يتخذ 

ف ذلك على نفقة الراىن, كتظهر امهية ىذه الوسائل يف بعض االجراءات التحفظية الالزمة للمحافظة على شيء كيكو 
 (9)اغبالة اليت ال يكوف الدائن قد تسلم فيها الشيء اؼبرىوف بعد.

 -ػػػ االلتزاـ بضماف ىالؾ الشيء اؼبرىوف اك تلفو :4

 على انو :مدين مصرم (2)( 9912)قد نصت اؼبادة

 كاف اؽبالؾ اك التلف راجعان ػبطئو اك ناشئان عن قوه قاىرة ((  ػػػػػ ))يضمن الراىن ىالؾ الشيء اؼبرىوف اك تلفو اذا9

اؼبتعلقات هبالؾ الشيء اؼبرىوف من القانوف اؼبدين اؼبصرم  9145ك9144ػػػػ كتسرم على الرىن اغبيازم احكاـ اؼبادتُت 2
 (2)رىنان رظبيان كبانتقاؿ حق الدائن من الشيء اؼبرىوف اذل ما حل ؿبلو من حقوؽ.

 ػػػ ثانيان : حقوؽ الراىن على الشيء ػػػػػػػػػػ

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  كما بعدىا 224ص,مصدر سابق,  سعد نبيل ابراىيمد.ػػ ػػػػػ9

 من القانوف اؼبدين اؼبصرم9919ػػػػػ انظر نص اؼبادة 2

 ( من القانوف اؼبدين اؼبصرم9145ك9144ػػػػ انظر نص اؼبادتُت )2
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ىن ال يًتتب على الرىن انتقاؿ ملكية اؼبرىوف من الراىن اذل اؼبرهتن بل تظل لو اؼبلكية كذلك مع بعض القيود, كما للرا
 لم عن ىاتُت النقطتُتكحيازة حىت اؼبلكية كعلى ذلك فسنت

يتعارض مع  فيجوز اف يباشر من سلطات اؼبالك ماالف:اف ملكية اؼبرىوف تظل للراىن,ػػػػ ملكية الراىن للماؿ اؼبرىو 9
اؼبرىوف اك ترتيب حق عيٍت  اؼبرىوف تصرفان قانونيان بنقل اؼبلكية الشيءفيجوز لو اف يتصرؼ يف اؼباؿ حقوؽ الدائن اؼبرهتن.

 عليو,

التصرؼ ال يضد حبق الدائن اؼبرهتن ,كمن تطبيقات حق الراىن يف التصرؼ يف الشيء اؼبرىوف تصرفان ال يضر  ما داـ
خبصوص رىن اؼبنقوؿ من انو )جيوز للراىن اذا عرضت فرصة  مصرم مدين 9921بالدائن اؼبرهتن ما نصت عليو اؼبادة 

قاضي الًتخيص يف بيع ىذا الشيء كلو كاف ذلك الشيء لبيع الشيء اؼبرىوف ككاف البيع صفقة راحبة , اف يطلب من ال
 قبل حلوؿ اجل الدين كحيدد القاضي عند الًتخيص شركط البيع كيفضل يف امر ابداع الثمن (

 اما بالنسبة للتصرفات اؼبادية ديتنع على الراىن القياـ هبا اذاكانت تؤدم اذل اؼبساس بسالمة الشيء اؼبرىوف 

 اؼبرىوف :حيازة اؼباؿ ػػػػػػػ 2

شيء يف يد اؼبرهتن اك يف يد االجنيب ككما تبقى اؼبلكية للراىن, تبقى لو حيازة حق اؼبلكية بالرغم من كجود ال          
الذم ينفق عليو الف اؼبرهتن اك الغَت جيوز حق الرىن فقط كتعترب حيازتو بالنسبة للملكية حيازة عارضة كيًتتب على ذلك 

 ـ مهما كانت مدة حيازتو اال اذا غَت سبب ىذه اغبيازة دبا يعتربدلكية الشيء اؼبرىوف بالتقاانو ال ديكن اف يكتسب م
.ككذلك اذا كاف الرىن غَت مالك كحيوز الشيء اؼبرىوف , مدين مصرم 532معارضة غبق اؼبالك كفقان لنص اؼبادة 

 (9اؼبرهتن ) لحة ال ؼبصلحة الدائنكتوافرات شركط كسب اؼبلكية بالتقادـ مث التقادـ ؼبص

 الفرع الثاين/ اثار عقد الرىن اغبيازم بالنسبة للمرهتن 

 اكالن : التزامات اؼبرهتن 

 التزامات الدائن اؼبرهتن: اف القانوف, اذ دينح اؼبرهتن اغبق يف االحتفاظ باؼبرىوف حىت ينقضي الرىن, يفرض يف الوقت     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كما بعدىا 242, مصدر سابق, صػػػػػ نبيل ابراىيم سعد9
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اؼبرهتن, كاذا قاـ العدؿ ذاتو التزامات على اؼبرهتن, ربوؿ دكف اغباؽ الضرر بالراىن نتيجة زبليو عن حيازة اؼبرىوف اذل 
 ـز دبا كاف يلتـز بو اؼبرهتن حبيازة اؼبرىوف الت

 ػػػػػػ االلتزامات اليت يفرضها القانوف على اؼبرهتن ىي :

أ ػػػػػػ االلتزاـ باحملافظة على اؼبرىوف كصيانتو: اف غرض اؼبرهتن من اغبيازة اؼبرىوف ىو تأمُت الوفاء بدينو, كعلى ذلك ال 
بسو بعد اف يستويف ىذا الدين, بل يتعُت عليو رده. كيلتـز اؼبرهتن برد اؼبرىوف باغبالة اليت تسلمو عليها. يكوف لو حق ح

كينطوم ىذا االلتزاـ بالرد على االلتزاـ باحملافظة على الشيء اؼبرىوف غبُت رده. كبعد االلتزاـ االكؿ )االلتزاـ باحملافظة( 
 ثانوم كالثاين اصليلتزاـ بالرد( فاالكؿ التزامان مشتقان من االلتزاـ الثاين)اال

( على التزاـ اؼبرهتن باحملافظة على الشيء اؼبرىوف بقولو ))على اؼبرهتن مدين اردين9259كقد نص القانوف اؼبدين االردين )
ثبت اف ذلك اف حيفظ حيازيان بنفسو اك بأمينو  كاىن يعٍت بو عناية الرجل اؼبعتاد ىو اؼبسؤكؿ عن ىالكو اك تعيبو ما دل ي

 بد لو فيو. يرجع اذل سبب ال

ب ػػػػػػػػ استثمار اؼبرىوف: بقي اف نقوؿ اف اؼبرهتن ليس ملزمان باستثمار اؼبرىوف, كىو اذا ما شاء استغالؿ العقار اؼبرىوف 
 (9الراىن, فعليو اف يستغلو فيما بعد اعد لو فاذا كاف اؼبرىوف داران للسكن, كحسب تأجَته ؽبذا الغرض ال لغَته.) باذف

 كبنصها:مدين اردين  9252ع باؼبرىوف كعلى ذلك حربت اؼبادة ج ػػػػ عدـ انتفاع اؼبرهتن باؼبرىوف: ليس للمرهتن االنتفا 

 ف حيازيان منقوالن اك عقاران بغَت اذف للراىنػػػ ال جيوز للمرهتن اف ينتفع باؼبرىو 9 

 ػػػػ فاذا اذف الراىن كاباح لو االنتفاع بنفسو بال شرط من الدائن,فلو االنتفاع بنفسو,2

ػػػ كللمرهتن اف يستغلو استغالالن كامالن باذف الراىن على اف حيسم ما حصل عليو من الفلو اكالن من النفقات اليت اكاىا 2
 (2ان من اصل الدين )ن الرىن كثانيع

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 291ص ين سوار , مصدر سابق,ؿبمد كحيد الدػػػػػػػ 9

 (القانوف اؼبدين االردين9252ادة )ػػػػػ انظر نص اؼب2
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 حقوؽ اؼبرهتنُت-ثانيا

للدائن اؼبرهتن حيانو كما للدائن اؼبرهتن تامينا كصفتاف صفة الدائن كصفة اؼبرهتن كلو حقاف حق شخصي كىو حقو 
 ىو حق للرىن اغبيازم االصلي كحق عيٍت تبعي

فيجوز لو اف حيجز على ام امواؿ اؼبدين كاف يبعو كيستويف حقو  فهو كدائن لو حق الضماف العاـ على صبيع امواؿ مذنيو
من شبنو دكف اف يكوف لو يف ذلك ام حق يف التقدـ على سائر الدائنُت كزبوؿ اؼبرهتن ثالث مزايا تتضمن لو استيفاء 

 حقو االصلي ىي مزية اغببس كمزيو التقدـ كمزية التتبع 

ىونة باعتباره دائنا عاديا على امواؿ اؼبدين غَت اؼبرىونة ضمانا لدينو كلكنو حقوؽ اؼبرهتن على امواؿ اؼبدين غَت اؼبر -
 يتساكل يف حدكد ىذه االمواؿ مع غَته 

ويف حقو من حقوؽ اؼبرهتن على الشىء اؼبرىوف حق اؼبرهتن يًتكز يف اؼباؿ اؼبرىوف كىو سضلة ـبوؿ للدائن اؼبرهتن اف يست-
 (9ذ)ليها قانوف التنفيءات اليت نص عىذا اؼباؿ طبقا لالجرا

منو يقوؿ فيها ال يستحق الدائن اؼبرهتن رىنا  222على حق اؼبرهتن يف اؼبادة  العراقي كقد نص قانوف التسجيل العقارم-
 (2انونية اف دل تذكر يف السجل )ت يف العقد اك الفائدة  القسول الفائدة االتفاقية اذا اشًتطحيازيا 

 ))اؼبطلب الثالث((

 رىن اغبيازم(())انقضاء ال

بانتهاء الرىن يتفذ التزاـ الدائن اؼبرهتن برد اؼباؿ اؼبرىوف اذل رىنو الف التزامو بالرد معلق على شرط ىذا االنتهاء        
 كعليو نرل من الضركرم اف نبُت اك انتهاء الرىن اغبيازم بصفة تبعية اك الفرع االكؿ مث بصفة اصلية اك الفرع الثاين

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كمابعدىا  951ص ,مصدر سابق د.غٍت حسوف طو, ,َتالبش طو ؿبمدد. ػػػػػػ9

 اؼبكتبة القانونية بغداد 9539لسنة  42رقم  العراقي من قانوف التسجيل العقارم 222ر نص اؼبادة انظ-2
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 ينقضي حق الرىن بطريقة تبعية بانقضاء الدين اؼبضموف كينقضي ايضان بطريقة اصلية ام مستقال عن الدين 

 ػػػػػػػػػػ انقضاء الرىن بصفة تبعية 

ضي حتمان بانقضاء الدين اؼبضموف ايان كاف سبب ىذا االنقضاء كالوفاء اك اللتزاـ اؼبضموف فهو ؽبذا ينقالرىن حق تابع ل
اؼبقاصة اك االبراء كالتقادـ ......اخل بشرط اف يكوف انقضاء الدين تامان الف الرىن ال يتجزأ فيبقى كامالن ما بقى جزء من 

 الدين.

اطالن اك االبراء صادران من غَت ذم اىلية رجع ضى مث عاد بزكاؿ سبب انقضائو كأف كاف الوفاء بكاذا كاف الدين قد انق
الرىن برجوع الدين . على اف عودة الرىن يف ىذه اغبالة الديكن اف يضر باغبقوؽ اليت يكوف الغَت قد اكتسبها حبسن 

النيو من الفًتة ما بُت انقضاء الدين كعودتو شأف الرىن اغبيازم يف ىذا الشأف الرىن التأميٍت كقد تضمنت اؼبادة 
 من القانوف اؼبدين العراقي (االحكاـ السابقة 9242)

بقوؽبا ))ينقضي حق الرىن اغبيازم بانقضاء الدين اؼبوثق كيعود معو اذا زاؿ السبب الذم انقضى بو الدين دكف اخالؿ 
 باغبقوؽ اليت يكوف الغَت حسن النية قد كسبها قانونان يف الفًتة مابُت انقضاء الدين كعودتو((

 ية عن الدين اؼبضموف يف اغباالت االتانقضاء الرىن بصفة اصلية ينقضي الرىن بصفة اصلية ام مستقال –ثانيا 

 :بيع العقار باؼبزاد نتيجة التنفيذ اعبربم عليو – 9

 ك حصل التنفيذ بناء على طلب اؼبرهتن اـ بناءينقضي الرىن ببيع العقار يف اؼبزاد العلٍت نتيجة التنفيذ عليو كسواء يف ذل
اد على اغبائز اك اؼبز  اىن اـ يف مواجهة اغبائز سواء رسىعلى طلب غَته من الدائنُت كسواء حصل التنفيذ يف مواجهة الر 

 (9على الغَت )

ىالؾ الشيء اؼبرىوف ىالكا كليا /ينقضي الرىن اغبيازم بصورة انفرادية مع بقاء االلتزاـ االصلي قائما هبالؾ الشيء -2
ذا سكت اؼبشرع عن ىذا اؼبقتضى فاؼبعترب يف اؽبالؾ ىنا ذلك الذم يقع بقوة قاىر كدكف ام فعل اؼبرىوف ىالكا كليا كا

 اك خطا من الدائن اما اذا العكس فاف الدائن ىو اؼبسؤكؿ من مث كجب تعويض اؼبدين كفقا للقواعد العامة اما اذا كاف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كما بعدىا292ق ,صػػػػػ د. ؿبمد طو البشَت , د.غٍت حسوف طو ,مصدر ساب9
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عن ؾ جوب التميز اذا اؽباللك فو اؽبالؾ جزئيا ففي ىذه اغبالة يبقى اعبزء السادل من اؽبالؾ يبقى مرىونا اما اعبزء اؽبا 
 ((9ك حادث فجائي فال يستحق التعويض))قاىرة ا سبب قوةبويض ذلك كاذا كاف لزمو تعؾ الفعل الغَت اك اؽب

ائن كاؼبدين يف نفس ارباد الذمة ىو سبب لشمل اؼبطالبة يتقبل الدين كيتم ارباد الذمة عن طريق اجتماع صفيت الد - 2
الشخص حيث يتصدر يف ىذه اغبالة مطالبة الشخص لنفسو بالدين اك ليوفية النفس كاغلب اغباالت ارباد الذمة ىي يف 

ذا االخَت مالكا لًتكة اؼبوركث دائنو بالتارل صاحب اغبق الذم كاف اؼبسَتات كاف يويف الدائن كيرثو مدينو حيث يفو كى
 ((2وركث))يف ذمتو ؽبذا اؼب

نو بانقضاء الرىن مع حق اؼبلكية يف يد شخص كاحد كيعود الرىن اذا زاؿ سبب عراقي بأ دينب م\9245تقضي اؼبادة 
تمع الرىن كملكية العُت اؼبرىونة يف يد كاحد كما ارباد الذمة باثر رجعي ينقضي الرىن اغبيازم كذلك بارباد الذمة الف جي

 دائن اؼبرهتن العُت اؼبرىونةل الاذا اشًت 

 الرىن فاف ذلك الشخص ال يعترب نقدـ انو اذا انتقلت ملكيةالعقار اؼبرىوف حيازه اذل شخص اخر غَت\التحرير -4
ائزا كال جيوز لو ازباذ اجراءات التحرير  انو اذا كنت ذات عقار مرىونا رىنا تامينا حيازيا فاف من نتقل اذل ملكيتو يعترب ح

 (2رىن التاميٍت كجيوز لو التحرير )حائزا بسبب كجود ال

ينقضي الرىن اغبيازم اك اذا تنازؿ اؼبرهتن عن حق  عراقي ج مدين\9245ؼبقتضى اؼبادة \التنازؿ عن حق الرىن ػػػػػػ 1
التنازؿ داللة عن زبلي اؼبرهتن باختياره عن حيازه اؼبرىوف اك موافقتو على  لرىن منقال عن الدين كجيوز اف يستفادا

 ((4)) التصرؼ فيو دكف ربفظ

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  991ص  2112عة الوطنية مراكش ط نيات, دراسة مقارنة للحقوؽ العينية ,اؼبطبؿبمد بو د.ػػػػػػػ 9

  41مطبعة النجاح اعبديدة الدار البيضاء ص 2112لسنة  9ريعة كالقانوف طالرىن اغبيازم بُت الش\اؼبعلومي عبد اجمليد -2

 كما بعدىا291ص , مصدر سابق,غٍت حسوف طوػػػػػػ د. ؿبمد طو البشَت,د.2

 ج قانوف اؼبدين العراقي 9245ادة اؼب نص ظرانػػػػ 4
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ال جيوز للمرهتن اف يتنازؿ عن حقو يف الرىن كما جيوز اف يتنازؿ عن حقو يف الدين ذاتو كالتنازؿ عن الرىن يعترب عم
عن الرىن قد يايت صرحيا كقد يستدؿ ضمنا من ظركؼ اغباؿ كيف اغبالة االخَتة جيب اف  قانونيا بادارة كاحدة كالتنازؿ

على  مل شكا كقد يستفاد التنازؿ ضمناف بالتخلي عن الشيء اختيارا اك اؼبوافقةال ربت تظهر نية اؼبرهتن يف التنازؿ يصفة
رىوف منو كلكنو ال يًتتب على تنازؿ اؼبرهتن ىذا كحيرر اؼب اف يتنازؿ اؼبرهتن عن الرىن كبذلكالتصرؼ فيو ربفظ كاالصل 

 ((9ق بالرىن مادل يقد ىذا التنازؿ ))االشد اذا كاف قد تعلق الحد من الغَت ح

ينقضي كذلك الرىن اغبيازم حبوالة الدين فلو احاؿ الدائن دينو اؼبضموف  \ػػػػػ يف حالة حوالة الدين اشًتط الرىن 2
يف حل الرىن ففي ىذه اغبالو ال بد من اشًتاط انتقاؿ الرىن اغبيازم  ن اتلى شخص اخر كدل يتضمن عقد اغبوالوبالرى

من قانوف اؼبدين العراقي حوالة اغبق 211العقد بالشرط انتقاؿ الضمٍت للقوؿ بانتقاؿ الرىن كجاء يف اؼبادة  االتفاؽ 
ؿ كىي ال تشمل الرىوف اغبيازية على فاف منها متغلقا بشخص احملو  ستثناءتشمل توابعو اؼبممتعة لو كاالمتيازات مع ا

 ((2لرظبية كالكفاالت ال يشًتط صريح ))اؼبنقوالت كالرىوف ال سيما ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 292, مصدر سابق, صغٍت حسوف طود. ؿبمد طو البشَت,د.ػػػػػػػػػػػػ 9

 WWW.04argla30.com 2193\2\92شبكة اؼبعلومات االنًتنيت تاريخ الزيادة ػػػػػػػػػػػػػ 2
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 اػباسبة

اؼبوضوع من الضمانات اؼبهمة حيث يعد ىذا  -الرىن اغبيازم –بعد جهد كبَت مت حبمد اهلل اهناء ىذا البحث اؼبتواضع 
ت عليو عدة قوانُت منها القانوف اؼبدين العراقي كالقانوف اؼبدين اؼبصرم صَتة يف الوفاء بالدين كقد نيف اجملتمع  كلو امهية كب

 كالقانوف اؼبدين االردين كالقانوف اؼبدين الفرنسي كمن خالؿ البحث يف ىذا اؼبوضوع توصلت اذل عدة نتائج كاستنتاجات 

 اكالن/ االستنتاجات

 من خالؿ البحث يف موضوع الرىن اغبيازم توصلت االستنتاجات كىي  

 يعترب الرىن اغبيازم احدل الضمانات العينية اؼبعتمد عليها ػبدمة االئتماف -9

 الرىن اغبيازم ذك االمهية االقتصادية الكبَتة  -2

 عن النصوص العامةاصبح الرىن اغبيازم منضم يف اطار نص خاص حيكمو بعيدا -2

 الرىن اغبيازم انفاقي بالنسبة اذل مصدره -4

 يعترب الرىن اغبيازم بانو عقد دبقابل ال عقد تربع -1

 اف نضاـ الرىن اغبيازم يتضمن اضرار كثَتة فهو بالنسبة للراىن حيرمو من االنتفاع بنفقة ما ديلكػػػػػػ 2
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 التوصياتثانيان/ 

 من خالؿ البحث يف موضوع الرىن اغبيازم ديكن اف اطرح بعض التوصيات  

الرىن اغبيازم كاداة من اجل تشجيع االئتماف كذلك لغياب نضرة قانونية موحدة ككاضحة ؽبذه الرىن ىذا امر -9 
 قصورا قانونيا البد من تداركو 

 اف يصبح الرىن اغبيازم يسَت على اؼبنقوالت كالعقارات-2

 اغبيازم يرتب التزامات كل من الراىن كاؼبرهتن الرىن-2

 البد من الرىن اغبيازم غَت ضار باالقتصاد الوطٍت للدكلة -4

 الرىن اغبيازم دينحو الدائن ضمانا قويا اذ ديكنو من حبس اؼباؿ اؼبرىوف غبُت الوفاء بالدين -1

 ليةيشًتط بالرىن اغبيازم اف يكوف اؼبرىوف اؼبوكل كالوكيل كاملي االى-2
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 قائمة اؼبصادر

 الكتب /اكال

ـ 9554, 9ط ,مؤسسة اعبامعية للنشر كالتوزيع ,احباث التامينات العينية  ,اسعد ادياب .د .ؽ ػػػػػػ 9
 بَتكت لبناف ,  9414

, ربرير االحكاـ الشرعية يف الفقو االمامية ,اغبسن بن يوسف بن اؼبطهر اغبلي اؼبعركؼ بالعالمة اغبليػػػػػػػ 2
 اعبزء السابع القسم الثالث اجمللد االكؿ

يف القانوف اؼبدين قانوف التأمينات  ؿاؼبطو  ,يضترصبة منصور القا ,اف كمارؾ بيوجاؾ مسًت كأمانويل بوسبػػػػػػػػػ 2
 لبناف - بَتكت ق,9421 -ـ 2115  ,9ط ,اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع  ,العينية اػباصة

  ـ9519 ,اؼبدينلتأمينات العينية يف القانون,اسليماف مرقس ػػػػػػػ 4

منشورات مكتبة  ,تعريب احملامي فهمي اغبسيٍت,االحكاـ -شرح ؾبلة  , درر اغبكاـ, علي حيدر ػػػػػ 1
 ـ 9522بَتكت بغداد  ,النهضة

 ةجديد 2ط,الوسيط يف شرح القانوف اؼبدين اعبديد ج العاشر كاالخَت  ,عبد الرزاؽ اضبد السنهورمػػػػػػػػػ 2
 لبناف -بَتكت,منشورات اغبليب اغبقوقية ,

 2111السنة , 9ط,الوجيز يف شرح القانوف اؼبدين اغبقوؽ العينية دراسة مقارنة  ,علي ىادم العبيدمػػػػػػػػ 3
 مكتبة دار الثقافة ,عماف,

ـ,مطبعة النجاح اعبديدة , 2112,لسنة 9ي , الرىن اغبيازم بُت الشريعة كالقانوف ,طػػػػػػػػ عبداجمليد اؼبعلوم4
 41الدار البيضاء ,ص

 ـ  2112 ,9ط ,مراكش   ,طبعة الوطنيةاؼب ,دراسة مقارنة يف اغبقوؽ العينية ,ؿبمد بونبات ػػػػػػػػ5

شارع  بغداد, مكتبو السنهورم ,2 ج ,حقوؽ العينية التبعية  ,ؿبمد طو البشَت ك د غٍت حسوف طوػػػػػػػػ 91
 اؼبتنيب 



سنة  ,عماف ,مكتبة الثقافة للنشر كالتوزيع ,اغبقوؽ العينية التبعية ,ؿبمد كحيد الدين سوار .أػػػػػػػػ 99
 ـ9554

, عماف مكتبة دار الثقافة للنشر كالتوزيع ,ؿبمد كحيد سوار, اإلذباىات  العامة يف القانوف اؼبدين ػػػػػ 92
  2119 , 2ط

بَتكت  ,2191, 9 ,طمنشورات اغبليب اغبقوقية ,العينية كالشخصية التامينات ,نبيل ابراىيم سعد -92
 لبناف

اؼبكتبة القانونية  ,كتعديالتو 9519لسنة  41كرقم  ,القانوف اؼبدين ,م ك نبيل عبد الرضبن حيا ,ؽػػػػػػػػ 94
 2199ط ,بغداد

 ثانيا     

 االردينالقانوف اؼبدين ػػػػ 9

 9519 لسنة -41رقم  ,القانوف اؼبدين العراقيػػػػػ 2

 القانوف اؼبدين الفرنسيػػػػ 2

 القانوف اؼبدين اؼبصرمػػػػ 4

 9539لسنة  42رقم ,  العراقي قانوف التسجيل العقارمػػػػػػ 1

 ت شبكة اؼبعلومات االنًتن-ثالثا 
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