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أستاذًمحاض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرً.أ جامعةًزيانًعاشورًالجلفةً عضواًمناقشا ً
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صدق هللا العظيم

إهــــــــــداء
الحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنًّا لنهتدي لوال أن هدانا هللا
نحمده حق حمده الذي وفقنا إلتمام هذا العمل المتواضع
الذي أرجو أن يكون خالصًّا لوجهه ،وأن ينفعنا به
وأن يجد غيرنا فيه منفعته.
وأهدي هذا العمل إلى من ربط هللا بهما العبادة واإليمان
إذ قال سبحانه وتعالى "وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه
وبالوالدين إحسانًّا"
إلـى "والدي رحمه هللا" الذي تبقى روحه خالدة في ذاكرتي
نسأل هللا تعالى أن يتغمد روحه الطاهرة بمزيد من المغفرة
واألجر والثواب.
إلى التي تعجز الكلمات عن وصفها ،التي سهرت
كي أنام وتعبت كي أرتاح" ،أمي الحبيبة حفظها هللا".
إلى من أرى التفاؤل بعينيها إلى من رسمت األمل في كل
خطوة مشيتها ،سندي ورفيقة عمري "زوجتي حفظها هللا"
إلى فلذات كبدي ،إلى النور الذي أعيش من أجله بناتي الغاليات
مايا ،ميس ،ميرة.
إلى كافة أفراد العائلة ،وأخص بالذكر أخي شهاب وأبنائه.
كما أهدي هذا العمل إلى كل األصدقاء و األساتذة الذين تتلمذت على يديهم طيلة
مساري الدراسي.

شكــــر وعــــرفان
الحمد هلل حمدًا يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه ،الذي ّ
من عليّا بإتمام
هذه األطروحة وذلّل لي الصّعاب ،والصالة والسالم على أشرف خلق هللا
سيدنا محمد بن عبد هللا ،وعمال بقوله صلى هللا عليه وسلم" :من ال يشكر
الناس ،ال يشكر هللا"
أتقدم بأسمى معاني التقدير واإلحترام إلى أستاذي الفاضل الدكتور
"عمار رزيق" الذي لم يبخل علينا جه ًدا وال وقتًا من وقته الثمين فق ّدم لنا كل ما
نحتاجه من نصح وإرشاد وتوجيه رغم إنشغاالته ،فشكرًا لك يا أستاذنا الكريم.
وأثنّي بال ّشكر إلى األساتذة أعاا لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة هذه
األطروحة رغم كثرة أعبائهم العلمية والبيداغوجية وعلى ما بذلوه من جهد
و وقت في تقويم وتصويب هذه األطروحة.
وال ّشكر موصول إلى كل من م ّد لنا نيد العون وشجعنا وحثنا على
مواصلة البحث العلمي من أصدقا وزمال .
إلى كل أولئك أرجو من هللا سبحانه وتعالى أن يجزيهم عني خير
ولي ذلك والقادر عليه ،وأصلي واسلم على نبيّنا محمد وآلـه
الجزا  ،إنه
ُّ
وصحبه أجمعين.

مقدمـ ـ ـ ـ ـ ــة

المقـدمــــــة
االئتمان ضرورة أساسية من ضرورات النشاط االقتصادي في المجتمع الحديث .ذلك أن القدرة
الذاتية والمحدودة للفرد فرضت حتمية اعتماده على الغير في نطاق سياسة اإلنتاج و تمويل ما يقوم به
من مشاريع ،فاالئتمان في وقتنا الحالي أصبح عصب الحياة المدنية والتجارية على حد سواء ،ومنح
االئتمان يبني أصال على أساس عنصرين اثنين :عنصر نفسي يستمد وجوده من الظروف الواقعية التي
تتحدد باالستناد إليها مالءة المدين ،وهو عنصر «ثقة الدائن بهذا المدين» وعنصر قانوني يستمد وجوده
من أحكام القانون ،ويتجلى بمبدأ الحماية القانونية التي تستند أصال إلى فكرة (الضمان العام) وما يتفرع
عنها من وسائل واجراءات تحفظية أو تنفيذية – يمنحها القانون للدائن لتمكنه من حماية حقه.
وباعتبار أن السكن هو موطن القلب ،فهو المكان الذي يشعر فيه اإلنسان باألمان ويتمتع فيه
بالخصوصية واالنتماء ،إذ يعتبر المكان الذي يحقق فيه األفراد احتياجاتهم البيئية واألسرية واالقتصادية
ومن هنا تبرز الحاجة الماسة لتوفيره ،وفي الوقت الذي يجد تحقيق هذا المطلب السهولة بما كان بالنسبة
لبعض العائالت الجزائرية الميسورة الحال ،وهذا راجع إلى تعدد وسائل الكسب ،...وفي المقابل نجد
الكثير إن لم نقل أغلب العائالت الجزائرية تلجأ إلى اإلقتراض من أجل تحقيق حلمها في امتالك سكن
بسبب الدخل البسيط والمحدود وغالء المعيشة ،التي أضعفت قدرة العائلة على االدخار وتوفيرها األموال
الالزمة القتناء السكن ،وبالتالي تصبح مضطرة إلى اللجوء إلى المساعدة التمويلية الخارجية القتناء
أو بناء السكن العائلي ،وتتم عملية االقتراض في صورة القرض العقاري الذي يعتبر بدوره عملية معقدة
تمر بعدة مراحل إلبرام العقد المكرس لها ،وتتميز هذه المراحل بالتنوع وطول الزمن واشتراط شروط تتعلق
بكل مرحلة ،وترتبط بهذا القرض عدة خصائص تميزه عن باقي العمليات المصرفية ،هذه األخيرة ورغم
اإلصالحات التي شهدها القطاع المصرفي بصدور القانون  09-09المؤرخ في  01أفريل 0009
المتعلق بالنقد والقرض ،والتي أصبحت بموجبه المؤسسات المصرفية أكثر إستقاللية فيما يتعلق بمنح
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المقـدمــــــة
القروض واختيار مجال تدخلها والنشاط الذي تموله ،وأمام تخوف البنوك من منحها للقرض العقاري التي
ترى فيه أنه يشكل عبئا حقيقيا لها ،نظ ار لطول مدته وضخامة مبلغه فهو يشكل مصدر خطر يهدد سيرها
بالمقابل توجد لديها (أي البنك) عدة قطاعات في نظرها مربحة أكثر من قطاع السكن على المدى
القصير ،بحيث يمكنها استرداد المبلغ المقرض في وقت سريع وبمعدل سعر فائدة كبيرة ،وأمام كل هذا
ورغبة من الحكومة في تشجيع البنوك على اإلستثمار في هذا المجال المهم ،أسست شركة إعادة التمويل
الرهني ( )SRHوالتي تعمل على توفير السيولة الالزمة للبنوك التي تمنح هذا النوع من القروض وكذا
شركة ضمان القروض العقارية ( ،)SGCIوالتي تهدف إلى تغطية العجز الجزئي أو الكلي بالنسبة
للمقترض ،هذه العملية أوجبت تأسيس ضمانات كافية للبنك التي تجعله يمنح القروض باطمئنان ويقلص
الخطر إلى أقل درجاته.
ولعل أهم وأصعب الشروط التي تفرضها البنوك مانحة القرض العقاري هو اشتراطها التأسيس
المبدئي للرهن الواقع على العقار محل التمويل «ضمان خاص» ،في صيغة اتفاقية الرهن يتم شهره في
شكل جدول على مستوى المحافظة العقارية محل تواجد العقار ،هذا الرهن الذي يعتبر من أهم الضمانات
في نجاح عملية القرض ،حتى أنه أصطلح على تسميته "أمير الضمانات" وذلك لما يتميز به من
خصائص تجعله حقا عينيا يرد على عقار ،ويعطى للبنك حقي التقدم والتتبع كونه يشكل ضمانا له في
إستيفاء حقه من خالل تمويل محفظته العقارية ،كما يعتبر الرهن الرسمي آخر ما وصل الضمان العيني
إليه من تطور ،ولهذا نجد أغلب التقنينات الحديثة كالتقنين المصري واألردني تتخذ من النظام القانوني
إطار عاما تنبعث منه جميع القواعد واألحكام العامة للتأمينات العينية ،كما يحمل الرهن
ا
للرهن الرسمي
الرسمي خصائص الضمان الجيد الذي يبيح للمدين إمكانية التصرف في العقار محل الرهن ،وكذا إمكانية
ترتيب رهون أخرى على نفس العقار لضمان ديون أخرى ،ويرد حق الدائن على عقار تزيد قيمته مع
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المقـدمــــــة
مرور الزمن ويقع على عاتق المدين بذل العناية الكافية للمحافظة على العقار المرهون ،وفي حالة هالكه
ينتقل حق الدائن إلى مبلغ التأمين ،بل وللدائن أيضا حق تتبع هذا العقار لتحصيل دينه من ثمنه في أي
يد كان ،وله األولوية (األفضلية) على الدائنين العاديين والدائنين المرتهنين التاليين له في المرتبة بموجب
تاريخ إجراء القيد ،وبقدر ما يوفره الرهن الرسمي من حماية للدائن بقدر ما يعطي الرهن الرسمي للغير من
إمكانية التصرف في العقار المرهون ،باإلضافة إلى أهم امتياز للقرض العقاري والمتمثل في إمكانية طرح
الرهن في شكل سند قابل للتداول في السوق المالية ،أو لدى البنك المركزي أو لدى شركة إعادة التمويل
الرهني وذلك بهدف تمويل محفظتها المالية.
ومقابل هذه المزايا فإن الرهن الرسمي يعاني من نقاط ضعف كثيرة ترتبط بكونه ضمان عيني وارد
على عقار ،و يتطلب تأسيسه إتباع إجراءات جد معقدة وطويلة المدى وتكاليف مرتفعة ،وفي المقابل يجد
الدائن نفسه مسبوقا بحقوق امتياز لها األولوية بقوة القانون ،ويعد القانون المدني المصدر األصلي المنظم
ألحكام الرهن من المواد ( )039-888حيث اشترط لقيامه أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون ولو كان
غير المدين وأن يكون هذا الرهن عقا ار قابال للتعامل فيه وقابال للبيع بالمزاد العلني ،وقد حدد في نفس
االتجاه ثالث أنواع لهذا الرهن :قضائي ،قانوني واتفاقي ،حيث يقوم القانون بتأسيس الرهن القانوني
بموجب نص ،ويقوم القاضي بإعمال سلطته التقديرية لتأسيس الرهن القضائي ،ويقوم األطراف بتأسيس
الرهن الرسمي اإلتفاقي وهذا هو محل دراستنا هذه وبالرغم من هذا التنوع الذي يعطيه القانون المدني في
أنواع الرهن إال أن معظم البنوك تفضل الرهن الرسمي اإلتفاقي ،وذلك لما يوفره من حرية في إدراج ما
يناسبها من شروط تتوافق واتفاقية القرض ،إضافة إلى أنه يعطيها إمكانية مهره بالصيغة التنفيذية من
طرف الموثق المحرر له ،وبهذا فإنها تتفادى اللجوء إلى المحكمة للحصول على نفس الصيغة في الرهن
القانوني ،ورغم هذا التفضيل للرهن الرسمي اإلتفاقي يبقى تقبله من طرف البنوك وكذا المقترض على
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المقـدمــــــة
إمتعاض ،ويرجع ذلك لحجم المشاكل التي تعتريه والتي تجعل في بعض األحيان يستحيل على المقترض
تأسيسه ،وأن البنوك المانحة للقرض تشترط التقديم المسبق لسند الملكية للعقار محل الرهن والذي يكون
غالبا السكن محل التمويل ،وفي بعض الحاالت يحوز المقترض على وثائق تعتبرها البنوك غير مقبولة
كسند للملكية مثل العقد اإلداري أو عقد التخصيص.
باإلضافة إلى ما يعتري الرهن الرسمي كضمان من مشاكل بالنسبة للدائن المرتهن في مرحلة
السريان عند إقبال المقترض الراهن على التصرف في العقار المرهون وهو الحق الذي كرسه له القانون
المدني فإن البنك يجعل الدين حال األداء متفاديا بذلك طول اإلجراءات التي قد تطول مدة من الزمن هذا
األخير الذي يعتبر عنص ار جوهريا وحاسما في مشارعه (أي بالنسبة للبنك) ،زيادة على ذلك وفي حالة
تحصيل الدين وان كان له رهن إمتياز أول درجة فإن أصحاب حقوق اإلمتياز العامة كالديون المستحقة
للخزينة العمومية والمصاريف القضائية وحقوق العمال قد ال تترك له شيئا بإعتبار أن لها أولوية التحصيل
بقوة القانون.
أهمية الموضوع:
إن البحث في موضوع القرض العقاري والرهن الرسمي يكتسي أهمية كبيرة ،من خالل عدة جوانب
قانونية واقتصادية واجتماعية.
الجانب القانوني ويتمثل في الوقوف على جميع األحكام والنصوص القانونية التي تنظم العملية
برمتها خاصة أن القرض العقاري ال يزال يعتبر حديث التوجه بالنسبة للبنوك الجزائرية ،وبالتالي غياب
الخبرة والتجربة في تمويل العقار وهذا كذلك يترك مخاوف لدى البنوك في اإلقبال عليه بسبب غموض
البيئة العقارية من الناحية القانونية خاصة من حيث عقود الملكية المرتبطة هي األخرى بعملية المسح
العقاري العام الذي ما زال هو اآلخر لم ينتهي بعد ألسباب ال مجال لذكرها والتي أثرت تأثير سلبي على
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وضعية العقار بصورة عامة ،وكذا غياب خبراء التقييم العقاري الذي يؤدي إلى عرقلة تحديد قيمة العقار
محل التمويل ،وكذلك بالنسبة للرهن الرسمي الذي يخضع لقواعد عامة ينفرد بها في جميع مراحل تأسيسه
ومدى فعاليته بالنسبة للدائن المرتهن ،على اعتبار أن العقار المرهون يبقى في يد المدين الراهن خالفا
للرهن الحيازي ،كذلك تتجلى أهمية الموضوع من خالل صدور الكثير من النصوص القانونية التي تعنى
بتنظيم موضوع هذا البحث سوى تعلقت بالقروض العقارية أو بالرهن العقاري والعقار عموما والتي سوف
نقوم بمناقشتها وتحليلها.
أما عن األهمية االقتصادية واالجتماعية للموضوع فتدخل في سياق القروض العقارية وما تمنحه
من حلول ومعالجة للمشاكل االقتصادية واالجتماعية من خالل تسهيل عملية االستثمار وحل لمشكلة
السكن بالنسبة لألفراد ،وفي المقابل ما ينجر عن هذه القروض العقارية من أعباء مالية كثيرة على
المؤسسات المالية والتي الحظناها من خالل األزمة المالية العالمية لسنة ( 8998تسونامي الرهن
العقاري) ،كذلك ما يمثله العقار من أهمية للمجتمع ،فما حاجة الناس للسكنى أصبح العقار أحد طرق
اإلستثمار ،بل ومن أهمها ،وأكثرها إنتشارا ،وأمنا عند الكثير من األشخاص أفرادا كانوا أو مؤسسات
أيضا تتجلى أهمية الموضوع في الطفرة السكانية واإلقتصادية التي تشهدها الجزائر ،مما يستلزم بناء عدد
كبير من المساكن والمباني ،وذلك يحتم دراسة موضوع القرض العقاري والرهن الرسمي العقاري وتبيان
أحكامه القانونية والفقهية.
أسباب اختيار الموضوع:
كان وراء اختيارنا لهذا الموضوع والذي تتجاذبه عدة تساؤالت عديدة ،ويثير من الناحية القانونية
إشكاليات على قدر كبير من األهمية عدة أسباب ودوافع موضوعية وأخرى شخصية ذاتية يمكن إيجازها
فيما يلي:
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 فاألول اهتمامي بمجال القانون العقاري ورغبتي في البحث في موضوع يتوافق مع تخصصي. أما السبب الثاني هو أن هذا الموضوع أصبح يشكل موضوع الساعة وطنيا ودوليا ،لما له منأهمية سبق اإلشارة إليها ،وما له من انعكاسات قانونية واقتصادية وحتى اجتماعية.
 أما عن الدوافع الموضوعية فهي الوقوف على جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنيةالم نظمة للعملية سواء القرض العقاري أو الرهن الرسمي مع االستعانة بالتشريعات المقارنة بقصد
المقارنة والتمحيص فيها.
 السبب الموضوعي اآلخر هو أن هذا الموضوع يطرح ويثير العديد من المنازعات القضائية بيناألطراف نتيجة اإلشكاالت التي قد تعترضهم في الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية.
 الدافع الموضوعي األكثر هو من أجل التعرف على أحد الضمانات الهامة للقرض العقاري وهوالرهن الرسمي باعتباره أحد أهم وأحدث التأمينات العينية الخاصة للقرض العقاري على ضوء ما
يتميز به من إيجابيات وما له من سلبيات أيضا مما يجعل البنوك (المؤسسة المقترضة) تشترط
ضمانات إضافية كاكتساب تأمين لدى صندوق الكفالة المتبادلة و ضمان القرض العقاري
والتأمين كآلية مستحدثة للضمان.
أهداف موضوع البحث:
تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي:
 التعرف على مفهوم كل من القرض العقاري والرهن الرسمي وما يميزهما عن غيرهم سواءالقروض أو الرهون بصورة عامة.
 إبراز أهمية الضمانات العينية في تنفيذ االلتزام الملقى على عاتق أحد األطراف ،والتي لها األثرالفاعل في عمليات التمويل التي تقوم بها البنوك بهدف تعزيز ضماناتها ومحفظتها العقارية.
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 تبيان كذلك خصوصية كل من القرض العقاري والرهن الرسمي من حيث إنشائهما ونتائجهماوآثارهما.
 الوقوف على ما يثيره موضوع الدراسة من منازعات قضائية بين األطراف إما بسبب السلبياتالتي يطرحها الرهن الرسمي ومدى كفايته كضمان عيني كاف للقرض العقاري.
 كذلك الوقوف على الثغرات التشريعية وآثار ذلك على وضعية الضمانات ،وكذا استعراض مواقفالقضاء الوطني أو الفقه لمعرفة ما إذا كان قاد ار على تجاوز الصعوبات والعراقيل التي تهدد
مصير الرهن الرسمي كأحد أبرز هذه الضمانات العينية وتحد من فعاليته في حماية المؤسسات
البنكية الدائنة.
الدراسات السابقة:
بعد البحث والتحري تبين لنا قلة اهتمام الفقه الجزائري بدراسة هذه المسألة والكتابة فيها ،رغم
أهميتها واقرارها من طرف العديد من القوانين الوطنية بداية من القانون المدني إلى غاية قانون النقد
والقرض ،أما عن الدراسات التي تناولت الموضوع فكانت دراسات جامعية في شكل رسائل ماجستير
والتي تبقى غير ملمة كفاية بالموضوع ألن أغلبها جاءت لمعالجة جزء من الموضوع سواء الرهن بصورة
عامة أو دراسة خاصة بمخاطر القروض العقارية ،كذلك أن هذه الدراسات عالجت مواضيعها من أوجه
اقتصادية أو مالية أكثر منها معالجة قانونية ،وغاية ما وجدت من هذه الدراسات نذكر منها مذكرة لنيل
شهادة الماجستير للباحثة شلغوم رحيمة بعنوان ضمانات القرض والتي كانت قد عالجت جزئية من هذه
األطروحة إال أنها لم تكن ملمة بكل الجوانب فكانت دراسة عامة لضمانات القرض ،أيضا مذكرة لنيل
شهادة ماجستير للباحثة بنت الخوخ مريم بعنوان فعالية الرهن العقاري كضمان والتي عالجت الموضوع
من زاوية واحدة وهو الرهن العقاري وكانت دراسة سطحية دون تعمق ،ورغم ذلك حاولت االستناد إلى
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بعض الدراسات المقارنة منها واهمها أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص جامعة محمد الخامس
المغرب بعنوان االئتمان البنكي بين الكفالة كضمانة شخصية والرهن الرسمي كضمانة عينية.
إشكالية البحث:
أمام كل ما سبق التطرق إليه تبقى القروض العقارية ورغم أهميتها في حل الكثير من المشاكل
االقتصادية واالجتماعية ،إال أن هذه القروض ونتيجة لما تتميز به من ضخامة مبالغها وطول آجال
سدادها تجعل المؤسسات المصرفية المانحة تبحث عن ضمانات كافية ،واذا كان الرهن الرسمي العقاري
يشكل ضمانة عينية مفضلة لدى الدائن المرتهن لما يضمن له من حق في استيفاء دينه من العقار محل
الرهن من غير أن يحمله عبئا في إدارته واستغالله.
مما تقدم طرحه نورد اإلشكالية التالية:
 ما مدى كفاية الرهن الرسمي كضمان للقرض العقاري ،وهل هذه الفعالية تحتاج إلى ضماناتأخرى تدعمها أم أنها كافية لوحدها لضمان القرض العقاري؟
وعلى ضوء هذه اإلشكالية يمكن طرح التساؤالت التالية:
 ما المقصود بالقرض العقاري والرهن الرسمي؟ ما هي مميزات القرض العقاري وتفرقه عن العقود المشابهة له؟ ما هي مراحل إنشاء الرهن الرسمي كضمانة عينية للقرض العقاري؟ كيف نظم المشرع الجزائري أحكام القرض العقاري والرهن الرسمي؟ ما مدى كفاية الرهن الرسمي كضمان للقرض العقاري؟ -ما هي اآلليات القانونية والمؤسساتية الضامنة والمشجعة للبنوك على منح القروض العقارية؟
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المناهج المعتمدة في البحث:
لتفكيك اإلشكالية وتحقيقا ألهداف البحث السابقة ،ووصوال ألفضل األساليب والطرق للكشف عن
العالقة بين القرض العقاري والرهن الرسمي ومعرفة مدى كفاية هذا األخير كضمان عيني كاف للقرض
العقاري فإننا وظفنا العديد من المناهج فيما يعرف بالتكامل المنهجي .حيث اعتمدت على المنهج
االستقرائي في دراسة واستقراء بعض الكتابات والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث ،كما
وظفت المنهج الوصفي بهدف إبراز خصوصية أهم الجوانب النظرية التي تمس موضوع األطروحة
والمتعلقة بالقرض العقاري والرهن الرسمي في التشريع الجزائري وذلك من خالل الوقوف على جميع
النصوص القانونية المنظمة لهذا الموضوع ،كما اعتمدت أيضا على المنهج التحليلي لتحليل ومناقشة آراء
الفقهاء ومحاولة نقدها للوصول في األخير إلى األساس القانوني السليم الذي يمكن أن يستند إليه في
دراستنا هذه.
خطــــة البحث:
لتحقيق أهداف البحث ومعالجة اإلشكالية المطروحة سابقا ،قمت بتقسيم هذه األطروحة إلى خطة
ثنائية التبويب كما يلي:
الباب األول :ماهية القرض العقاري والرهن الرسمي.
الباب الثاني :مدى فعالية الرهن الرسمي كضمان للقرض العقاري.
خاتمة :ضمنتها ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات.
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ماهية القرض العقاري والرهن الرسمي

الباب األول
الباب األول :ماهية القرض العقاري والرهن الرسمي.

مع تزايد الطلب على السكن أصبحت الضرورة ملحة إليجاد إطار عملي وقانوني لتسهيل عملية
الحصول على سكن ،حيث تبنت الدولة سياسات جديدة في هذا المجال مثل البيع باإليجار ،القروض
الميسرة ،القروض العقارية ،هذه األخيرة التي تأخذ شكل عقد يمنح من خالله البنك أو المؤسسة المقرضة
مبلغا من النقود إلى المقترض والذي قد يكون فردا عاديا أو مرقيا عقاريا وذلك إما بهدف شراء مسكن ،أو
القيام ببنائه ،أو ترميمه أو توسيعه أو تعليته ،وذلك إما مقابل أن يلتزم المقترض بدفع ما بقي على عاتقه
ك أقساط وفوائد متفق عليها مسبقا باإلضافة إلى تأسيس ضمانات كافية تضمن قيامه بسداد الدين ،وبهذا
الوصف يعتبر القرض الموجه لتمويل السكن أو ما يصطلح على تسميته بالقرض العقاري ليس حديث
النشأة ولكن ممارسته الزالت تطرح مجموعة من المشكالت أو التحديات حالت دون تحقيق الهدف المرجو
منه ،ولهذا فإن البنوك ترى في القرض العقاري عبئا حقيقيا يهدد سيرها بسبب ضخامة مبلغه وطول مدته
وخطر يهدد نقص سيولتها ،ومن ثم نجدها تشترط على المقترض تقديم ضمانات كافية تضمن بها
أموالها.
ويعد الرهن باعتباره تأمينا عينيا للقروض العقارية بصفة عامة لكونه يعطي للبنك إمكانية الولوج
المباشر إلى ذمة المقترض لتحصيل دينه باألفضلية على باقي الدائنين ،وكذا إمكانية تتبع العقار المرهون
في أي يد كانت ،حيث يعد القانون المدني هو القانون األم الذي نظم أحكام الرهن من المواد
( ،)639 - 888وقد حدد نفس القانون ثالث أنواع لهذا الرهن :قضائي ،رسمي ،اتفاقي ،وبالرغم من هذا
التنوع الذي يقترحه القانون المدني الجزائري في أنواع الرهن فإن معظم البنوك تفضل الرهن الرسمي
اإلتفاقي وذلك لما يوفره هذا األخير من حرية في إدراج ما يناسبها من شروط تتوافق واتفاقية القرض
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الباب األول

ض ف إلى أنه يعطيها إمكانية مهره بالصيغة التنفيذية من طرف الموثق المحرر له ،وبذلك تتفادى اللجوء
إلى المحكمة للحصول على نفس الصيغة مثل ما هو في الرهن القانوني.
ورغم هذا التفضيل للرهن الرسمي اإلتفاقي يبقى تقبله من طرف البنك وكذا المقترض على
امتعاض بسبب حجم المشاكل التي تعتريه والتي تجعل في بعض األحيان يستحيل على المقترض تأسيسه
خاصة وأن البنوك تشترط التقديم المسبق لسند الملكية للعقار محل الرهن ،كذلك أثناء مرحلة سريان العقد
وعند إقبال المقترض على التصرف في العقار المرهون وهو الحق الذي كرسه له القانون المدني فإن
البنك يجعل الدين حال األداء ،متفاديا بذلك اللجوء إلى اإلجراءات التي قد تطول مدة من الزمن الذي
عنصر حاسما في مشاريعه ،واإلشكالية تطرح كذلك في مرحلة تحصيل الدين وان كان له
ا
(الزمن) يعتبر
رهن امتياز أول درجة فإن ديون الخزينة العمومية وامتياز المصاريف القضائية وحقوق العمال قد ال تترك
له شيئا باعتبار أن لها أولوية التحصيل والوقوف على كل هذا وقصد اإلحاطة بالموضوع من جميع
الجوانب ارتأينا تقسيم هذا الباب إلى فصلين ماهية القرض العقاري في (الفصل األول) ثم التعرف على
الرهن الرسمي كضمانة عينية للقرض العقاري في (الفصل الثاني).
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الباب األول
الفصل األول :ماهية عقد القرض العقاري.

يشهد قطاع السكن في الجزائر مشاكل كبيرة ،تتمثل في ندرة الوحدات السكنية ،حيث أن الطلب
يفوق العرض ،وبما أن مشكل السكن يعتبر ذا أهمية بالغة لدى العائالت الجزائرية ،ومن اجل التخفيض
من حدة هذه النذرة ،تبنت الدولة العديد من االستراتيجيات في مجال السكن ،ولعل من بين هذه
االستراتيجيات دعوة المؤسسات المصرفية لالستثمار في مجال السكن من خالل تمويل القطاع عن طريق
تقديم قروض مختلفة اآلجال وهو ما يطلق عليه بالقروض العقارية ،والتي تكون في شكل عقد يطلق عليه
القرض العقاري يمنح وفقا لمقاييس ومعايير يحدد بعضها البنك المقرض والبعض اآلخر تحددها القوانين
المعمول بها ولتوضيح ذلك سنتطرق في هذا الفصل إلى مفهوم القرض العقاري وتحديد طبيعته القانونية
في المبحث األول وأنواع القروض العقارية ومخاطرها في المبحث الثاني ،ثم نتطرق إلى ضمانات مواجهة
مخاطر القرض العقاري في المبحث الثالث.
المبحث األول :مفهوم القرض العقاري وتحديد طبيعته القانونية.
من خالل هذا المبحث سنحاول اإللمام بمفهوم القرض العقاري وذلك بالتطرق إلى تعريف القرض
العقاري في (المطلب األول) مستعرضين ذلك من عدة أوجه لغة واصطالحا ثم قانونا وفقها ،كما سنتطرق
إلى مميزاته واختالفه عن العقود المشابهة له في (المطلب الثاني) ،ثم نحاول تحديد طبيعته القانونية في
(المطلب الثالث).
المطلب األول :مفهوم القرض العقاري.
ال يمكن اإللمام بمضمون القرض العقاري إال بعد التطرق إلى مفهوم القرض بوجه عام في
(الفرع األول) ثم تعريف العقار كذلك في( الفرع الثاني) ،وهذا من اجل تكوين مرجعية معلوماتية من
خاللها يتم التوصل إلى معرفة القرض العقاري في (الفرع الثالث).
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الباب األول
الفرع األول :تعريف القرض.

للحديث عن مدلول لفظ القرض يقتضي تعريفه في اللغة واإلصطالح ثم في القانون والفقه.
أوال -تعريف القرض لغة واصطالحا:
 -1تعريف القرض لغة :يعرف القرض لغة ما تعطي غيرك من المال على أن يرد إليك بعد أجل
()1

معلوم

والقرض الحسن هو القرض الذي يكون فائدة تجارية ،وقال تعالى "...واقرضوا اهلل قرضا

حسنا  "...اآلية  18من سورة الحديد.
وتقابل كلمة قرض في اللغة العربية العديد من المرادفات فنجد مفردة "االئتمان" فيقال ائتمن فالن
فالنا ،أي عده أمينا عليه وجدي ار بالثقة ورد األمانة إلى أهلها( ،)2قال تعالى « فإن أمن بعضكم بعض
فليؤد الذي أؤتمن أمانته» اآلية  883من سورة البقرة ،كما نجد مفردة "السلفة" وتعني المال المقترض
()3

وجمعها سلف ،وكثي ار ما يصطلح على تسميته القرض االستهالكي.

 -2تعريف القرض اصطالحا :كلمة قرض تقابلها باللغة الفرنسية كلمة " "Créditوهي مشتقة من
الكلمة الالتينية " "Créditumوالتي تجد أصلها بدورها من الفعل الالتيني " "Credereومعناه وضع
الثقة( ،)avoir confiance()4وعنصر الثقة يعد أهم عنصر تقوم عليه عملية اإلقراض ألنها هي األساس
الذي يمكن المقرض من منح المبلغ المالي للمقترض ،ذلك ألنها تعطيه تأمينا على أنه سوف يرجع له
المبلغ الحقا.

) )1شاكر القزويني ،محاضرات في اقتصاد البنوك ،ديوان المطبوعات الجامعية ،8222 ،ص .62

) )2لطيفة طالي ،القرض العقاري ،رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون( ،فرع عقود ومسؤولية) ،جامعة الجزائر ،كلية
الحقوق ،8228-8221 ،ص .5

) (3لطيفة طالي ،المرجع نفسه.
(4) Hervé le Lorgane, mathématique du crédit, Cyrolles, Paris, 1991 p42
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الباب األول
ثانيا :تعريف القرض قانونا وفقها.

 -1التعريف القانوني للقرض :نجد معنى كلمة قرض من خالل نص المادة  052من القانون المدني
()1

الجزائري

على أن قرض االستهالك هو « :عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من

النقود أو أي شيء مثلي آخر ،على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض نظيره في النوع والقدر
والصفة».
كما وردت كلمة قرض من خالل القانون  12-62المتضمن قانون النقد والقرض وهذا في المادة
 118بنصها كاآلتي « :تشكل عملية قرض في تطبيق هذا القانون كل عمل لقاء عوض يضع بموجبه
شخص ما أو يعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر أو يأخذ بموجبه لمصلحة الشخص اآلخر
التزاما بالتوقيع ،كالضمان االحتياطي أو الكفالة أو الضمان  »...وهو نفس المضمون الذي جاءت به
المادة  98من األمر  11-23المتعلق بالنقد والقرض

()2

المؤرخ في .8229/28/82
()3

كما تضمن القانون رقم  25-29المتعلق بتوريق القروض الرهنية

تعريف القرض في المادة 28

منه على أنه «السلفيات الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية في إطار تمويل السكن» باإلضافة إلى
()4

القانون رقم  ،18-89المتعلق بنظام البنوك والقرض

نجد في المادة  38منه عرف القرض بأنه « :يعد

عملية قرض في مفهوم هذا القانون كل عمل تقوم به مؤسسة مؤهلة لهذا الغرض تضع مؤقتا وبمقابل
أموال تحت تصرف شخص معنوي أو طبيعي أو تعد بذلك أو تتعاقد بالتزام موقع لحساب هذا األخير».
) )1األمر  58-55المؤرخ في  89سبتمبر  ،1655المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.
) )2األمر  11-23المؤرخ في  89أوت  ، 8223المتعلق بالنقد والقرض ،المعدل والمتمم باألمر رقم  20-12المؤرخ في
 89أوت .8212

) )3القانون رقم  25-29المؤرخ في  82فيفري  ، 8229المتعلق بتوريق القروض الرهنية ،الجريدة الرسمية ،العدد 15
الصادرة في .8229/23/18
) )4القانون رقم  18-89المؤرخ  ،1689/28/16المتعلق بنظام البنوك والقرض ،الجريدة الرسمية ،العدد ،30
الصادرة في  10ذو الحجة .1029
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الباب األول
وفقا لكل هذه التعاريف يمكن أن نستنتج اآلتي:

 وجود اتفاقية بين المقرض والمقترض تتم في إطار عقد رضائي بين الطرفين والذي يخضع للقواعدالعامة التي تحكم العقد.
 كذلك أنه ال يتطلب إفراغ إرادة طرفي العقد في الشكل الرسمي بمعنى استبعاد مبدأ الشكلية في عقدالقرض قانونا ،لكن عمليا اقتضت الضرورة على تحرير شكلية معينة للقرض قصد الحجة واإلثبات ،وفي
ذلك أهمية كبيرة تكمن في توفير وسيلة إلثبات حقوق األطراف عمال بنص المادة  333من القانون
المدني

()1

قصد توفير الحماية القانونية الواجبة عند نشوب أي نزاع محتمل بين طرفي عقد القرض.

 كذلك أن محل عقد القرض يكون شيئا مثليا وغالبا ما يكون مبلغ من النقود موجه إلى تمويل المشاريعفينتقل المقرض إلى المقترض ملكية الشيء المقترض على أن يسترد منه مثله في نهاية القرض وذلك
دون مقابل أو بمقابل هو الفائدة.
 ما يمكن أن نستخلصه أيضا أن أساس العالقة في القرض هي عالقة مديونية مصدرها العقد. -2التعريف الفقهي للقرض :يعطي رجال الفقه القانوني للقرض عدة تعاريف ،فنجد الفقه العربي ممثال
في عبد الرزاق السنهوري يعرفه بقوله "عقد القرض يكون محله دائما شيئا مثليا هذا في الغالب ،نقودا
فينقل المقرض إلى المقترض ملكية الشيء المقترض على أن يرد مثله في نهاية القرض ،وذلك دون
مقابل أو بمقابل هو الفائدة".

()2

) )1سفيان زغيدي ،اآلليات القانونية لمواجهة مخاطر القروض العقارية في الجزائر ،مذكرة من اجل الحصول على شهادة
الماجستير في الحقوق فرع قانون األعمال ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر ،1الموسم الجامعي 8213-8218ص.15

) )2عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،العقود الواردة في الملكية ،الجزء الخامس ،دار
اإلحياء التراث العربي ،بيروت ،ط  ، 1658ص .016
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الباب األول

كما يعرفه البعض على أنه مبادلة مال حاضر ،نقود أو بضاعة ،بوعد وفاء أو تسديد أو دفع
()1

مقابل (قادم) معنى ذلك أن يتنازل أحد الطرفين لآلخر عن المال على أمل استعادته فيما بعد.

ويعرف أيضا بأنه تلك الخدمات المقدمة للعمالء والتي يتم بمقتضاه تزويد األفراد والمؤسسات
والمنشآت في المجتمع باألموال الالزمة ،على أن يتعهد المدين بسداد تلك األموال وفوائدها والعموالت
المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة ،وتدعم هذه العملية بمجموعة
()2

من الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حالة توقف العميل عن السداد بدون أي خسائر.

أما الفقه الفرنسي فإنه يعتمد على عناصر أربعة لتحديد القرض (المدة – الثقة – الخطر –
وغياب المضاربة) ولو كانت مدة القرض تمتد لساعات ،كما هو الحال في ( )crédit spotوعنصر الثقة
بإعتباره أهم عنصر تقوم عليه عملية اإلقراض ،وكذا عنصر الخطر الذي يوجد عنصر الثقة
أو يعدمه( ،)3حيث تتنوع هذه األخطار بين خطر إعسار المدين ،وخطر عدم تحرير مبلغ القرض ،وكذا
غياب المضاربة ،حيث يتلقى المقرض إيرادا على منحه القرض.
وما يعاب على الفقه الفرنسي أنه هو اآلخر لم يعطي تعريفا واضحا للقرض واكتفى بذكر وتحديد
العناصر التي يستند إليها القرض  ،ولهذا نرى التعريف األشمل واألقرب هو التعريف الذي أستحدثه
المشرع الجزائري في المادة  052من القانون المدني الذي سبق أن اشرنا إليه.
وبعد استعراضنا لتعريف القرض ومن عدة أوجه نحاول تعريف العقار حتى يمكن وضع مفهوم
واضح ومحدد للقرض العقاري.

) )1شاكر القزريني ،المرجع السابق ،ص .61
()2عبد المطلب عبد الحميد ،البنوك الشاملة وعمليات إداراتها ،دار الجامعة اإلسكندرية ،مصر ،8222 ،ص .123
(3) le droit du crédit est celui de la confiance, il y a pour objet les institutions qui permettent au
– créancier de faire confiance parce qu’elle lui donnent l’assurance qu’il sera payé à l’échéance
– Alain Couret –Jean Déreze – Gerard Hirogoyen sou la direction de Marie *Laure Hillion
Lécuyeron lamy droit de financement haut bilan trésorie. Relation banque entreprise, 2édition
LAMYS. A 1996 N° 2696 P 1286.
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الباب األول
الفرع الثاني -تعريف العقار:

للحديث عن مدلول لفظ العقار يقتضي تعريفه في اللغة واإلصطالح ثم في القانون والفقه.
أوال -تعريف العقار لغة واصطالحا.
 -1تعريف العقار لغة :العقار بفتح عينه وقافه والذي جمعه عقارات هو الشيء الثابت بطبيعته
واصله ،وهو كل مال ثابت له أصل كاألرض والدار .وفي لسان العرب إلبن منظور العقار :المنزل
()1

والضيعة (ال يملك دار وال عقار) أي ما له دار وال عقار :ال يملك شيئا

 -8تعريف العقار إصطالحا :إنتهج فقهاء الشريعة اإلسالمية في تعريف العقار منهجين ،يتفقان في
جزء ويختلفان في آخر ،فقد إتفق عامة الفقهاء من أصحاب المذاهب األربعة على دخول األرض في
مسمى العقار ،وحصل اإلختالف في ما عدا األرض من مباني وغراس وغيرها هل تدخل في مسمى
العقار فساروا على إتجاهين:
 اإلتجاه األول :أن العقار ال يشمل سوى األرض فقط ،وأن الغراس والبناء ال يدخالن في مسمى العقاروهو مذهب الحنفية والحنابلة ،وأصحاب هذا اإلتجاه يطلقون على البناء والغراس بالتبعية لألرض ،فإذا
أنفصال عن األرض فليس بعقار.
 اإلتجاه الثاني :أن العقار يطلق على البناء والشجر ،كما يطلق على األراضي ،وهو مذهب المالكيةوالشافعية ألنهم يجعلون العقار ما ال يمكن نقله وتحويله مع بقاء هيئته وصورته ،وهذا يشمل البناء
واألشجار إذ بنقلهما تتغير حالتهما وهيئتهما.

( )1المنجد في اللغة واإلعالم ،دار المشرق ،بيروت ،الطبعة ،03سنة  ،8228ص.516
18

ماهية القرض العقاري والرهن الرسمي

الباب األول

وعند النظر المجرد قد يقال أنه ال خالف بين اإلتجاهين السابقين بإعتبار أن أصحاب اإلتجاه األول
()1

يطلقون عن األبنية واألشجار عقار إذا أتصلت باألرض ،بذلك أنهم يوافقون أصحاب اإلتجاه الثاني.

ومما سبق فلعل اإلتجاه المختار هو ما يوافق المالكية والشافعية خاصة أنه موافق للمعنى اللغوي
الذي يوسع معنى العقار كما سبق بيانه في التعريف اللغوي.
ثانيا -التعريف القانوني والفقهي للعقار.
 -1التعريف القانوني للعقار :عرفت المادة  983من القانون المدني الجزائري العقار على أنه
« كل شيء مستقر بحيزه ثابت في مكانه ،وال يمكن نقله من دون تلف ،وكل ما عدا ذلك من شيء فهو
منقول» .من هذا النص نالحظ أن المشرع الجزائري قد عرف العقار في الفقرة األولى من نص المادة
المذكورة سابقا ،لكنه لم يعرف المنقول ذلك معناه أنه إذا عرفنا العقار فكل األشياء التي ليست داخلة في
ذلك تعتبر من المنقوالت

()2

واألمالك العقارية بصفة عامة تنحصر في ثالثة صور هي:

 أرض فضاء غير عامرة سواء كانت فالحية أم ال. بناء مشيد بغرض السكن سواء كانت مساكن فردية أو جماعية (عمارات) أو تلك المخصصةلالستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي.
 األمالك الصناعية العمومية ،وتتمثل في تلك المنشآت القاعدية الثابتة كالجسور والقناطروالطرق والمطارات.
فالعقار إذا هو الشيء الثابت الغير قابل للنقل من مكان إلى آخر بدون تلف وهذا خالفا للمنقول
الذي يعد بحكم طبيعته قابال للنقل والحركة ،لذا نجد أن المشرع الجزائري قد ميز في قانون اإلجراءات
( )1أحمد بن عبد العزيز العميرة ،نوازل العقار "دراسة فقهية تأصيلية ألهم قضايا العقار المعاصرة" ،دار الميمان للنشر
والتوزيع ،الرياض ،الطبعة األولى ،8211 ،ص.36

) )2إسحاق إبراهيم منصور ،نظرية القانون والحق وتطبيقاتها في القوانين الجزائرية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،بدون
سنة طبع ،ص .892
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الباب األول
()1

المدنية واإلدارية

بين المنقول والعقار في الباب الخاص باإلختصاص القضائي ،فأرجع والية النظر في

القضايا المتعلقة بالعقارات والحقوق العينية إلى محكمة موطن العقار ،أما في المواد المنقولة فالمحكمة
التي يؤول إليها االختصاص هي موطن المدعى عليه ألن المنقول ليس له موقع "موطن" ثابت بحكم
طبيعته التي تسمح بنقله من مكان إلى آخر.
 -8تعريف الفقه القانوني للعقار :لقد سار الفقه في تعريفه للعقار نفس النهج الذي سلكه المشرع
من ذلك نجد انه عرف العقار بحكم طبيعته هو كل شيء له مستقر ثابت ال يمكن نقله بدون تلف ،فكل
شيء حائز لصفة اإلستقرار سواء كان ذلك في اصل خلقته كاألرض ،أو من صنع اإلنسان كالبناء يعتبر
عقا ار بطبيعته ،أما إذا كان يمكن نقله دون تلف كاألكشاك فال تعتبر عقا ار وانما منقوال ( ،)2كما يعرفه
المرحوم عبد الرزاق السنهوري في كتابه الوسيط بأنه أي العقار هو كل وشيء مستقر بحيزه ثابت فيه ،ال
يمكن نقله منه دون تلف .بإستقرائنا لهذه التعاريف نجد أن الفقه القانوني لم يختلف في تعريفه للعقار عن
التعريف الذي جاء به المشرع الجزائري .ونحن بدورنا نالحظ أن التعريف القانوني جاء مناسبا للفظ العقار
ويتماشى والتعريف اللغوي واإلصطالحي والذي سبق دراسته.
الفرع الثالث :تعريف القرض العقاري.
من خالل ما تقدم شرحه حول مفهوم القرض ومن عدة زوايا ومفهوم العقار أيضا يمكن استخالص
تعريف القرض العقاري على النحو التالي:
 القرض العقاري هو مختلف العمليات المالية التي تهدف إلى تمويل األشغال التي ترد على األمالكالعقارية ،وذلك في إطار سياسة الدولة المنتهجة ،التي توفرها عن طريق مصارفها لصالح القائمين بهذه

( )1القانون رقم  ،26-28المؤرخ في  85فبراير  ،8228المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية جريدة رسمية ،عدد
 ،81بتاريخ .8228/20/83

( )2أنور طلبة ،شرح قانون التمويل العقاري ،المكتب الجامعي الحديث األ ازريطة – األسكندرية ،طبعة  ،8220ص.13
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الباب األول

األشغال ،على أن يقوم هؤالء بتسديد مالهم من أموال والفوائد المترتبة عنه في اآلجال المحددة في
العقد.

()1

 كذلك يمكن تعريف القرض العقاري على أنه قرض ينتمي إلى صنف القروض الطويلة األجلوالتي تمنحها مؤسسة القرض (البنوك والمؤسسات المالية) للعائالت واألسر لتمكنهم من تلبية متطلباتهم
االجتماعية كالحصول على سكن أو المتعاملين في الترقية العقارية لتمويل عمليات بناء وتجديد األمالك
العقارية من أجل إعادة بيعها أو تأجيرها.

()2

وبالتالي نخلص إلى أن القرض العقاري هو إحدى أصناف

القروض الهادفة إلى التمويل الوحدات العقارية سواء في مجال الشراء أو بناء أو ترميم أو تحسين
المساكن والوحدات اإلدارية والمنشآت ومختلف المباني ،ويكون هذا القرض مضمونا بحق إمتياز على
العقار أو برهن رسمي عليه ويخضع قيد اإلمتياز أو الرهن للقواعد العامة المطورة في القانون المدني
الجزائري.
المطلب الثاني :تحديد الطبيعة القانونية للقرض العقاري.
إن تحديد الطبيعة القانونية للقرض العقاري المبرم ما بين األفراد وان كان بدافع بناء أو شراء عقار
ال يطرح أي إشكال فهو قرض استهالكي يخضع ألحكام القانون المدني ،لكن التساؤل يطرح حول
الطبيعة القانونية للقرض حينما يكون أحد أطرافه شخص معنوي كمؤسسة القرض ويكون الطرف اآلخر
فيه شخص طبيعي أو شخص معنوي من القطاع الخاص يريد اقتناء ملكية عقارية وعليه وجب تحديد
أطراف القرض العقاري (الفرع األول) ،والبحث عن الوصف القانوني للقرض العقاري وطبيعته القانونية
لكل طرف من أطراف العقد (الفرع الثاني).

) )1سفيان زغيدي ،المرجع السابق ،ص .15
) )2لطيفة طالي ،المرجع السابق ،ص .12

21

ماهية القرض العقاري والرهن الرسمي

الباب األول
الفرع األول :أطراف عقد القرض العقاري:

ينعقد القرض العقاري بين طرفين اثنين المقرض ويتمثل في مؤسسة القرض (المؤسسة المالية)
وبين المقترض الذي قد يكون إما فردا عاديا أو شخص معنوي.
أوال -المقرض :استنادا إلى نص المادة  059من القانون المدني الجزائري نجدها أوكلت عملية منح
القروض الموجهة لألفراد إلى مؤسسات متخصصة بهذه العملية ،يطلق عليها مؤسسة القرض ،لكن إذا
رجعنا إلى القواعد الخاصة المنظمة للقطاع المصرفي ونعني بذلك أحكام األمر  11-23نجد أنه أورد في
نصوصه الجهات التي تختص دون سواها بمنح القروض ،وتتمثل في البنوك والمؤسسات المالية( ،)1وعليه
نطرح السؤال التالي:
من هو البنك وهل البنك ليس بمؤسسة مالية أم أن هناك ما يميزهما عن بعضهما؟ وعليه
سنستعرض تعريف كل منهما لتحديد هذا الفارق إن وجد.
 -1التعريف القانوني للبنك :لم يضع المشرع الجزائري تعريفا قانونيا للبنك وانما حدد مهامه وهذا استنادا
إلى نص المادة  52من األمر  11-23والتي اعتبرت أن البنوك هي المخولة دون سواها بالقيام بجميع
العمليات المبينة في المواد  99إلى  98وباستقراء تلك المواد ،والتي على أساسها يمكن تعريف البنك على
أنه هيئة مالية تقوم بالعمليات المصرفية ،في مقدمتها تلقي األموال من الجمهور ،وكذا القيام بعمليات
القرض أي استخدام تلك األموال المودعة لديها ،وبالتالي نستنتج أن المشرع الجزائري اعتمد في تحديد
مفهوم البنك على المعيار المادي أو الوظيفي للبنك.
 -1-1تعريف البنك من الناحية الفقهية :هو منشأة مالية تنصب عملياتها الرئيسية على تجميع النقود
الفائضة عن حاجة الجمهور ومنشآت األعمال أو الدولة ،لغرض إقراضها لآلخرين وفق أسس معينة أو

) )1راجع المواد 52 :و 51من :األمر  ،11-23المتعلق بالنقد والقرض.
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استثمارها ،كما يعرف كذلك بأنه هيئة مالية تتاجر بالنقود( ،)1حيث تتولى تجميع الودائع من األفراد
والمؤسسات وتقديمها لآلخرين الذين هم بحاجة لها في شكل قرض.
 -2التعريف القانوني للمؤسسة المالية :هي أشخاص معنوية تتولى القيام باألعمال المصرفية ما عدا
تلقي األموال من الجمهور بمفهوم نص المادة  51من األمر  11-23المتعلق بالنقد والقرض.
 – 1-8التعريف الفقهي للمؤسسة المالية :بالنسبة للفقه القانوني لم يوضع تعريف للمؤسسة المالية لكن
تعريفها كان من الوجهة اإلقتصادية أكثر منها قانونية حيث أقتصر على أنها مؤسسة استثمارية تستثمر
أموالها الخاصة أو األموال التي تحت إدارتها في أسهم شركات وسندات دين وسندات حكومية وقروض
إسكان وعقارات تجارية وقروض بضمان أوراق مالية.
وعليه فالفرق بين البنك والمؤسسة المالية يتمثل في مصادر االستخدام والتوظيف لألموال ،حيث أن
المصدر الرئيسي للبنك هو الودائع التي تتلقاها من الجمهور التي يحق لها توظيفها واستعمالها وهو األمر
()2

المحظور على المؤسسات المالية القيام به.

ثانيا :المقترض :قد يكون المقترض في عقد القرض العقاري شخصا طبيعيا أو معنويا ،وتبرز أهمية
التفرقة وتفضيل قائمة األشخاص الذين تضفي عليهم صفة المقترض في التشريعات التي تعطي أهمية
لهذا الوصف وتترتب آثار قانونية على هذه الصفة تكفل له الحماية باعتباره طرفا ضعيفا في العقد
ويحتاج إلى حماية قانونية.
 -1المقترض شخص طبيعي :لكل فرد جزائري الجنسية ويتمتع باألهلية الكاملة وله راتب شهري مستقر
يضمن له سداد األقساط المتفق عليها في عقد القرض العقاري ،الحصول على قرض في المجال العقاري
يهدف تمويل شراء أو بناء سكن جماعي أو فردي داخل اإلقليم الجزائري ،إال أنه ليس كل الطلبات

(1) Michel Mathieu, l’exploitation bancaire et risque du crédit, France, 1995, P 27.

) )2سفيان زغيدي ،مرجع سابق ،ص .16
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المقدمة من هؤالء األفراد يتم قبولها ،إذ يجب أن يمتثل طالب القرض لجملة من الشروط والضمانات
يقدمها لمؤسسة القرض حماية لمصالح هذه المؤسسة من مخاطر التوقف عن الدفع خاصة القروض
العقارية التي سبق وأن أشرنا لبعض خصائصها بإيجاز ،من خالل مقدمة األطروحة وخاصة مقدار
المبالغ واألموال الممنوحة وكذا مدة القرض التي تتميز بطول األجل والتي سوف يتم التطرق إليها تفصيال
من خالل المطلب الثالث.
 -8المقترض شخص معنوي :هنا الشخص المعنوي يأخذ شكلين في مجال القرض العقاري الذي يوجه
للتمويل هما:
أ -التعاونية العقارية :من خالل المادة األولى من القانون المتعلق بتنظيم التعاونيات العقارية( ،)1يعطي
الحق لرب العائلة في اكتساب مسكن شخصي بكامل الملكية ولتحقيق ذلك تقوم التعاونية العقارية بتوقيع
القرض العقاري ألجل البناء ،ال تتجاوز مدته العمر القانوني للتعاونية.
ب -المقاولة :بالنسبة للمقاولة يمكنها أن تتقدم بطلب قرض عقاري لتقوم بتمويل مشروعها الخاص
بالسكن ،والذي يأخذ صورتين.
 عملية بدون تخصيص :في هذه الحالة يكون للمقترض العقاري أن يقدم مشاركة شخصية تغطيبنسبة  02بالمائة كحد أدنى من تكاليف المشروع بما فيها ثمن العقار محل اإلنجاز ،ثم تتبع مشاركة
بقرض مقدم من المؤسسة المصرفية أو المالية يغطي  92بالمائة المتبقية من المشروع.
 عملية مخصصة :هنا يقدم المقترض العقاري مشاركة شخصية تقدر بـ  82بالمائة من التكاليفبما فيها ثمن العقار والدراسة األولية ،كما يجب عليه إحضار قائمة بأسماء المستفيدين من السكنات بناء

) )1األمر  ،68-59المؤرخ في  83أكتوبر  ،1659المتعلق بالتعاونيات العقارية ،جريدة رسمية العدد .18
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()1

على عقد البيع على التصاميم تكمل بقرض عقاري يصل إلى  52بالمائة من قيمة المشروع.
الفرع الثاني :الطبيعة القانونية للقرض العقاري.

بعدما تطرقنا إلى أطراف عقد القرض العقاري سواء من جهة المقرض أو من جهة المقترض
سوف نحاول تحديد الطبيعة القانونية للقرض العقاري لكل طرف في عقد القرض.
أوال :الطبيعة القانونية للقرض العقاري بالنسبة لمؤسسة القرض :إن القرض ليس عمال تجاريا بطبيعته،
إذ يعتبر عمال مدنيا باعتباره أنه عقد من العقود المسماة والذي تطرق إليه القانون المدني في المواد 051
وما بعدها ،ولكن يتغير وصفه ويكتسب الصفة التجارية إذ قام به مصرف "بنك" ،ليأخذ وصف العمليات
المصرفية والتي تدخل ضمن األعمال التجارية بحسب موضوعها تأسيسا على ما جاء في نص المادة 28
()2

فقرة  13من القانون التجاري

التي تنص « :يعد عمال تجاريا بحسب موضوعه-:كل عملية

مصرفية ،»...وال خالف في اعتبار جميع العمليات التي تجريها البنوك والمؤسسات المالية من عقود
وتصرفات مع العمالء بما فيها عقد القرض العقاري ،تعد من قبيل األعمال التجارية بالنسبة لمؤسسة
القرض سواء كان بنكا أو مؤسسة مالية.
ثانيا :الطبيعة القانونية للقرض العقاري بالنسبة للمقترض :كما سبق اإلشارة إليه في أن المقترض قد
يكون شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا وفي كل حالة يختلف الوصف القانوني للقرض العقاري وأي
طبيعة قانونية يأخذ؟ وهو ما سنتطرق إليه بحسب كل حالة.

) )1رحماني فائزة ،تمويل الترقية العقارية في مجال السكن ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ،تخصص إدارة
مالية ،كلية الحقوق بن عكنون ،جامعة الجزائر ،سنة  ،8225/8223ص .65

) )2األمر ،56-55المؤرخ في  89سبتمبر  ،1655المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم باألمر رقم  85-69المؤرخ
في  6ديسمبر  ،1669المعدل والمتمم بالقانون رقم  28-25المؤرخ في  29فيفري  ،8225جريدة رسمية ،عدد 11
المؤرخة في .8225/28/26
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 -1الطبيعة القانونية للقرض العقاري بالنسبة لألشخاص الطبيعية :يهدف الفرد من خالل لجوئه إلى
القرض العقاري ،إلى الحصول على سكن وهو بذلك يسعى لتلبية حاجياته الشخصية المتعلقة باإليواء
والسكن( ،)1وال يهدف إلى االستثمار وتحقيق الربح ،ومن ثمة فال يوجد ما يمنع من إخضاع القروض
العقارية ضمن قانون حماية المستهلك واالعتراف بصفة االستهالك لهذا العقد وصفة المستهلك للمقترض
المقتني للملكية( ،)2حيث ال تنحصر التصرفات التي يعقدها الشخص بهدف االستهالك في األشياء القابلة
لالستهالك باستخدامها مرة واحدة كالغذاء ولكنها تمتد لتشمل كل األشياء والسلع الدائمة كالسيارات
األثاث المنزلي بل والعقارات كالمسكن ذاته

()3

في عملية الترميم والبناء ،وعليه فإن طبيعة هذا القرض

بالنسبة لألفراد تعتبر ذات طبيعة مدنية.
 -2الطبيعة القانونية للقرض العقاري بالنسبة لألشخاص المعنوية :وتتمثل في تلك المؤسسات التي
تقوم بنشاطات الترقية العقارية ،حيث اعتبرت األحكام التي جاء بها المرسوم التشريعي رقم 23-63
المتعلق بالنشاط العقاري ،على أن نشاط الترقية العقارية يتمتع بالصفة التجارية وبالضبط في المادة 20
()4

منه

والتي تنص على أنه « فضال عن األحكام التي نص عليها في هذا المجال المادة  8من األمر رقم

 56-55المؤرخ في  89سبتمبر  1655المتضمن قانون تجاري المذكور أعاله ،تعد أعمال تجارية بحكم
غرضها ،األعمال التالية:
 -كل نشاطات االقتناء والتهيئة ألوعية عقارية قصد بيعها أو تأجيرها.

) )1لطيفة طالي ،المرجع السابق ،ص .18
) )2مصطفى كمال طه ،أصول القانون التجاري ،مقدمة األعمال التجارية والمؤسسة التجارية والشركات التجارية ،الدار
الجامعية للطباعة والنشر ،بيروت ،1663 ،ص .16

) )3حسن عبد الباسط جمعي ،الحماية الخاصة لرضاء المستهلك في عقود االستهالك ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
 ،1669ص .26

) )4المرسوم التشريعي ،رقم  23-63المؤرخ في  21مارس  ،1663المتعلق بالنشاط العقاري ،جريدة رسمية ،عدد 10
المؤرخة في  23مارس .1663
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 كل النشاطات التوسعية في الميدان العقاري ،السيما بيع األمالك العقارية أو تأجيرها ،»...ومن ثمنخلص إلى اعتبار القرض العقاري يكتسي الصفة التجارية للطرفين مانح القرض وهو البنك أو المؤسسة
المالية ،ومتلقي القرض أي مؤسسة الترقية العقارية حيث تعد أعمال تجارية بحسب موضوعها.
 بينما إذا كان الشخص المعنوي في شكل تعاونية عقارية فإنه وحسب المادة  63من األمر المتعلقبتنظيم التعاونيات العقارية( ،)1فإن التعاونية معفية من الضرائب الخاصة بالنشاط الصناعي والتجاري،
ومنه نستنتج أن طبيعة القرض العقاري لها طبيعة مدنية كونها تمثل جمعيات تعاونية ال تسعى إلى
المضاربة وتحقيق الربح.
المطلب الثالث :خصائص القرض العقاري وتميزه عن العقود المشابهة.
سبق وأن تعرضنا للتعاريف المختلفة للقرض التي جاء بها المشرع الجزائري بصورة عامة والتي
جاء به فقهاء القانون ،وعرجنا على تعريف المشرع والفقه للعقار ومنه استطعنا وضع وضبط مفهوم شامل
للقرض العقاري والذي من خالله سوف نحاول التعرف على خصائص هذا النوع من القروض
(الفرع األول) وكذا تميزه عن العقود المشابهة له من خالل (الفرع الثاني) ،حتى نزيل الغموض الحاصل
بين القرض العقاري وبعض العقود المشابهة ،نظ ار لدقة المصطلحات وكذا اآلثار القانونية التي قد تختلف
من عقد آلخر.
الفرع األول :خصائص القرض العقاري.
يتميز العقد الذي يجمع بين المقرض والمقترض في عملية القرض العقاري بكونه يستمد بعض
خصائصه من القواعد العامة والبعض اآلخر من التقنينات الخاصة به ،سواء من المراكز القانونية
ألطراف العقد أو من العملية التمويلية في حد ذاتها ،كما أن عملية القرض العقاري تتسم بالعديد من
) )1األمر  ،68-59المؤرخ في  83أكتوبر  ،1659المتعلق بالتعاونيات العقارية ،جريدة رسمية العدد  ،18الجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
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المميزات أخرى منها ما ينتسب إلى العقد الذي تفرغ فيه العملية ،ومنها ما يرجع إلى القرض في حد ذاته،
ومن بين الخصائص التي يتميز بها عقد القرض العقاري باعتباره تصرف قانوني ينظم عالقة تعاقدية
والتي تستمد من القواعد العامة لنظرية العقد ،فيوصف بأنه عقد رضائي ،وملزم لجانبين ،وأنه من العقود
الزمنية ،وعقد معاوضة ،إال أن محل العقد مبلغ من النقود وكل ذلك وغيره سيتم تناوله تفصيال.
أوال :القرض العقاري عقد رضائي :نستنتج من خالل نص المادة  052قانون مدني جزائري بأن عقد
القرض يعتبر من العقود الرضائية ،التي تنشأ بمجرد تطابق إرادتي المقرض والمقترض فبمجرد تالقي
اإليجاب والقبول تنتقل ملكية مبلغ القرض إلى المقترض ،أما تسليم هذا المال فهو التزام ينشأ عن عقد
القرض في ذمة المقرض ،وليس ركنا في العقد ذاته ،فالتراضي كاف وحده النعقاد عقد القرض دون حاجة
ال إلى التسليم وال إلى الشكل.
ولكن عمليا وتطبيقيا نجد أن عقد القرض عموما والقرض العقاري خصوصا تخضع بموجب العرف
والممارسات المصرفية لنوع من الشكلية لكن الغاية منها هو تحقيق الحماية التعاقدية الالزمة وخاصة
للطرف الضعيف في العقد ،كذلك أن هذه الشكلية المتبعة في عقد القرض العقاري ما هي في األصل إال
شكلية إثبات وليست شكلية انعقاد بمعنى ليست ركنا في عقد القرض ،وتؤكد المحكمة العليا في قرارها
الذي جاء فيه « :وحيث أن القضاة حتى يتأكدوا من صحة الدعوى أن يقوموا ببحث وندب خبير مختص
في المالية والحسابات ليبرز لهم عناصر القرض من عدمه وعندئذ يفصل في الدعوى لما تكون أمامه
جاهزة لكنهم لم يفعلوا ذلك فكان قرارهم مشوب بالقصور في التسبيب ومنعدم األساس القانوني وهو األمر
الذي جعله عرضة للنقض »( ،)1يستشف من منطوق القرار أن عقد القرض ال يخضع لمبدأ الشكلية والتي
هي األخرى تتطلب الكتابة الرسمية والتي تكون على شكل نموذج أو سند يحدده القانون إما كنموذج يفرغ

) )1القرار الصادر عن الغرفة العقارية ،المحكمة العليا ،بتاريخ  ،8229/20/18ملف رقم  ،311228غير منشور.
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فيه المتعاقدان هذا االتفاق أو كعناصر أساسية يجب اعتمادها في العقد ولما كان منطوق القرار بندب
خبير لتحديد عناصر القرض فهذا يؤكد مبدأ رضائية عقد القرض دون الشكلية.
لكن بالنسبة التفاقيات القروض العقارية المبرمة بين مؤسسات القرض والمتعاملين في الترقية
العقارية تتضمن بندا صريحا على إخضاع هذه االتفاقية إلجراءات التسجيل والقيد ،وهذا اتفاق صريح
()1

على جعل عقود القرض العقاري من هذه الفئة عقود شكلية،

ونظ ار لما تتصف به عقود القروض

العقارية من خصائص تميزها عن غيرها من حيث طول مدة القرض وضخامة مبلغ القرض في الغالب
والتي سوف نتطرق إليها الحقا.
فنحن نرى ضرورة اعتماد ركن الشكلية في مثل هذه العقود حتى تكون الحماية القانونية أكثر
ألطراف العقد ألن الكتابة الرسمية من طرف أجنبي عن العقد يساعد أكثر الطرف الضعيف في العقد
والذي هو عادة المقترض وخاصة إذا كان شخص طبيعي في تحديد حقوقه والتزاماته ومعرفتهما ،كما أن
الموثق في تحريره للعقود ملزم بتقديم النصيحة والتي يحتاجها الطرف الضعيف في عقد القرض ونخص
هنا المقترض كشخص طبيعي ،باإلضافة إلى أن الشكلية لها دور كبير في اإلثبات كسند رسمي يرجع
إليه القاضي في حالة وقوع أي نزاع بين أطراف عقد القرض العقاري.
ثانيا :القرض العقاري يكون نقديا :يجب أن يكون المحل في عقد القرض من األشياء المثلية القابلة
لالستهالك ،كالسلع والبضائع غير أنه عمليا يؤكد أن الشيء المقترض يكون في معظم الحاالت مبلغ من
النقود ،مما دفع المشرع على تخصيصها بالذكر في نص المادة  052من القانون المدني الجزائري،
فيدخل القرض العقاري ضمن صنف القروض النقدية ،إذ وحسب نص المادة المذكورة « يكون محل
القرض االستهالكي مبلغ من النقود أو شيء آخر» وتخصيص المشرع بذكر مبلغ نقدي ،كذلك الواقع
يفرض نفسه والمتمثل في كون الشيء المقترض دائما ما يكون مبلغا من النقود حتى أصبح القرض
) )1لطيفة طالي ،المرجع السابق ،ص .85
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النقدي المعني األكثر شيوعا لكلمة قرض ( ،)1وهذه الصفة النقدية للقرض تأخذ حصتها من حيث التنظيم
القانوني ،في التشريعات المقارنة ،حيث يطبق عليها القانون الفرنسي مجموعة من القوانين الخاصة
()2

والمتعلقة بأسعار الفوائد المختلفة «الربا ،التقييس »....والتي ال نجد لها مقابال في التشريع الجزائري.

ثالثــــا :القرض العقاري قرض بفائدة :لقد ميز المشرع الجزائري من خالل نصوص القانون المدني في
المواد  059 ،055 ،050بين نوعين من القروض:
 النوع األول هي قروض تمنع فيها الفائدة والتي تبرم بين األفراد (األشخاص الطبيعيين) ،وفي ذلك سلكالمشرع الجزائري مسلك الشريعة اإلسالمية التي تعتبرها بمثابة ربا وبالتالي فهي محرمة شرعا وممنوعة
()3

قانونا.

 أما النوع الثاني وهو الذي نحن بصدد دراسته هي القروض التي تمنحها المؤسسات المالية والبنوكبغرض االستثمار وتشجيع األنشطة االقتصادية وتمويل المشاريع العقارية والتي تتم في شكل عقد القرض
ويقع على أطرافه تحديد نسبة الفائدة وتضمينها في اتفاقية القرض وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها
« حيث بالرجوع للقرار المطعون فيه والحكم المؤيد منه يتبين أن القرض الممنوح للطاعن لم يكن محل
اتفاقية أبرمت بين الطرفين وتضبط شروط التسديد واألقساط ونسبة الفوائد وهذا ما يجعل االستناد لفوائد
معينة أم ار يتعذر تحقيقه.
وحيث أن قضاة الموضوع بالحكم بفوائد لم تكن مبنية على نسبة معينة مضبوطة ومتفق عليها
()4

فيكونوا قد تجاوزوا سلطتهم األمر الذي يعرض القرار المطعون فيه إلى النقص».

(1) le crédit immobilier est un prêt d’argent destiné à financer des opérations à caractère immobilier
GAy Raymond, crédit immobilier concurrence et consommation. Fax D99, 1997 page 3.

) )2لطيفة طالي  ،المرجع السابق ،ص .85
) )3خالف المشرع الجزائري التشريعات المقارنة (المصرية والفرنسية) والتي تبيح أن تكون فائدة للقرض بين األفراد.
) )4ق ـ ـرار صادر عن الغرفة المدنية القسم الثاني ،المحكمة العليا ،المؤرخ في  16أفريل  ،8229ملف رقم ،385593
غير منشور.
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 وبالرجوع إلى نص المادة  059من التقنين المدني الجزائري أكدت على جوازية إدراج الفائدة التي يحددقدرها ونسبتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية وهذا في إطار القروض الممنوحة لتشجيع النشاط
االقتصادي الوطني ،ويدخل ضمن ذلك القروض العقارية التي تبرمها المؤسسة المقرضة مع أي طرف
كان فردا أو أي شخص معنوي ،على اعتبار أن القروض المصرفية مهما كان نوعها هي عمليات
استثمارية وتجارية للبنوك ومن ثم اشتراط الفوائد يعتبر من البديهيات واال عدت من قبل عقود العارية
بدون عوض أو عقود التبرع ،وهذا ما يخالف المهام الرئيسية للبنوك والمؤسسات المالية.
كما أن سعر الفائدة الذي تشترطه البنوك بل وتحرص عليه في اتفاقية القرض وتماشيا مع سلوك
المجتمع المرتبط بعقيدته اإلسالمية والتي تحرم سعر الفائدة ،وهذا أثر كثي ار على نظرة المجتمع سواء
كأفراد وحتى مؤسسات نحو اللجوء إلى مثل هذه القروض بما فيها القروض العقارية ،وبالتالي أثر ذلك
على سياسة الدولة في محاولة القضاء على أزمة السكن وأيضا على البنوك التي مازالت تبحث عن
صيغة أخرى تعوض سعر الفائدة ،على اعتبار أن القوانين واألنظمة يجب أن تتماشى والسلوك العام
للمجتمع حسب عقيدته اإلسالمية.
رابعا :القرض العقاري من عقود المدة :يعتبر القرض العقاري من العقود الزمنية والذي يعتبر فيها عنصر
الزمن من بين خصائصها وهي قروض متوسطة إلى طويلة األجل في الغالب والتي تتراوح ما بين
 5سنوات إلى  32سنة ،وعنصر المدة يدخل ضمن مدى تنفيذ األطراف اللتزاماتهم التعاقدية خاصة من
جانب المقترض باعتباره أنه يقوم في الغالب بتقسيط التسديد مع احتساب سعر الفائدة وهذا عادة تقوم به
البنوك العقارية التي تمول قطاع السكن والتعمير ،بخالف البنوك التجارية التي تعتمد على القروض
قصيرة األجل

()1

وباعتبار أن القرض العقاري من العقود الطويلة المدة ،وكذا ضخامة المبلغ الممنوح وقيمة

) )1الطاهر لطرش ،تقنيات البنوك ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الساحة المركزية بن عكنون ،طبعة سنة ،8225ص.55
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العقار الممول وسعر الفائدة المتغير فإن الحاجة إلى تثبيت ذلك في عقد يوقعه طرفاه ضرورة ملحة
تتجسد أهميتها في:
 توفير وسيلة إلثبات حقوق األطراف وفقا لنص المادة  333من القانون المدني الجزائري. توفير الحماية القانونية الالزمة لمصالحهم حيث أن انعدام الكتابة الرسمية كما أشرنا إلى ذلك قد يؤديإلى تسرع وتهور المتعاقد في إبرام العقد دون أن يقدر األمور حق قدرها بمعنى حقيقة االلتزامات التي
ستقع على عاتقه.
 -كذلك على مؤسسات القرض المصرفية أن تتبنى صيغة العقد النموذجي الموحد

()1

حيث أن عقود

القرض تختلف من بنك إلى آخر ومن نوع إلى آخر ومن فترة ألخرى حيث تبقى لمؤسسة القرض الحرية
في التعديل فيه حسب المتغيرات ،مما سبق يمكن القول أن الشكلية كركن من العقد غائبة وهذا راجع
لغياب نص قانوني أو تنظيمي يوجب إفراغ القرض العقاري في شكل رسمي واحتياطيا وجب تضمين
اتفاقية القرض بندا يتعلق بضرورة تسجيلها ألن التسجيل شكلية اتفاقية.
الفــــرع الثاني :تفرقة القرض العقاري عن العقود المشابهة.
يعتبر عقد القرض العقاري من بين القروض االئتمانية هذه األخيرة تشكل بدورها مجموعة من
()2

العمليات االئتمانية التي تكون في غالب األحيان قروضا

تشترك مع القرض العقاري في بعض

الخصائص وتختلف في البعض اآلخر منه ،ومن هذه العمليات الموسعة للقروض نجد القرض اإليجاري
فتح االعتماد ،عمليات الخصم ،الضمان االحتياطي.

) )1لطيفة طالي ،المرجع السابق ،ص .89

) )2الطاهر لطرش ،المرجع السابق ،ص.55
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أوال :القــــرض اإليجـــاري.

 -1تعريف القرض اإليجاري :يعرف القرض اإليجاري ،على أنه عملية مصرفية ومالية تتم بموجب عقد
قانوني تأجير أجهزة وأدوات إنتاجية من وحدة مالية تملكها إلى وحدة إنتاجية تستخدمها لفترة معينة مقابل
أقساط محددة للتسديد.
وعليه فالقرض اإليجاري هو أسلوب من أساليب التمويل يقوم بمقتضاه الممول (المؤجر) بشراء
أصل رأسمالي يتم تجديده ووضع مواصفاته بمعرفة المستأجر الذي يتسلم األصل من المورد على أن يقوم
بأداء قيمة إيجارية محددة للمؤجر كل فترة زمنية محددة مقابل استخدام وتشغيل األصل ،وفي ظل هذه
العالقة التعاقدية يحتفظ المؤجر

()1

بحق ملكية األصول الرأسمالية المؤجرة ،ويكون للمستأجر في نهاية مدة

العقد أن يختار بين أحد البدائل الثالثة وحسب االتفاق إما شراء األصل المؤجر مقابل ثمن متفق عليه
واما تجديد عقد اإليجار من قبل المستأجر مع الشركة المؤجرة لمدة أخرى أو إرجاع األصل إلى الشركة
المؤجرة.
 -2خصائص القرض اإليجـــــاري :باعتبار القرض اإليجاري وسيلة للتمويل فإنه يمكن أن نستنتج من
تعريفه الخصائص التالية:
أ -أنه عالقة تمويلية ذات أبعاد ثالثة.
 المورد :أو المنتج للسلع اإلنتاجية من أجهزة وآالت وغيرها (منقوالت). المؤجر أو الوسيط المالي :وهو المصرف المتخصص أو المؤجر الذي يبحث عن وسيلة لتوظيفمدخراته ،وهو يفضل التوظيف االئتماني طويل األجل.
 المستأجر :وهو الذي ينتفع بهذه اآلالت أو األجهزة (منقوالت) أي المنتفع من عملية التمويل.) )1سمير محمد عبد العزيز ،التأجير التمويلي ومداخله ،المالية المحاسبية ،االقتصادية ،التشريعية والتطبيقية ،مكتبة
ومطبعة اإلشعاع الفني ،اإلسكندرية ،الطبعة األولى ،8222 ،ص .81-82
33

ماهية القرض العقاري والرهن الرسمي

الباب األول
ب -أنه ائتمان عيني وليس نقدي.
ج -هو ائتمان إنتاجي.
د -ائتمان طويل األجل.

 -3أنواع القرض اإليجاري :يأخذ االئتمان اإليجاري عدة أنواع أهمها حسب طبيعة وموضوع العقد قرض
إيجاري لألصول المنقولة ويشمل التجهيزات وأدوات االستعمال الضرورية لنشاط المؤسسة المستعملة وهي
كأنواع قروض اإليجار األخرى ،وقرض إيجاري لألصول غير المنقولة وتخص تمويل أمالك غير منقولة
كالمباني الموجهة لالستعمال التجاري أو لممارسة المهن الحرة وتشمل المباني في طور التشييد ،القرض
اإليجاري الخاص بالمحالت التجارية والمنشأة الحرفية( ،)1أما حسب أصل أطراف القرض ،فقد يكون
طرف وطني كما قد يكون طرف أجنبي.
 -4التفرقة بين عقد القرض العقاري والقرض اإليجاري:
أ -من حيث الطبيعة القانونية :يعتبر االئتمان اإليجاري ذات طبيعة تجارية بنص القانون وبالتالي تخضع
لقواعد القانون التجاري ،بينما يعتبر القرض العقاري في وصفه مدني من جهة المقترض خاصة إذا كان
شخص طبيعي أو تعاونية عقارية.
ب -من حيث محل التمويل :يهدف االئتمان اإليجاري إلى تحويل أصول منقولة وعقارية بينما يقتصر
القرض العقاري على تمويل العقارات فقط من شراء ،بناء ،ترميم ،توسيع للعقارات.
ج -من حيث األطراف :إذا كان القرض العقاري ينحصر طرفاه في المؤسسة المالية كمقرض والعميل أو
الزبون كمقترض وكطرف ثان ،بمعنى عقد القرض العقاري ثنائي األطراف بينما القرض اإليجاري عقد
ثالثي األطراف هم :المؤسسة الموردة ،المؤسسة المؤجرة ،والمؤسسة المستأجرة ،وقد سبق التطرق لهم.
) )1راجع المواد  ،0 ،3 ،8 ،1من األمر  26-69المؤرخ في  12جانفي  1669المتضمن االعتماد اإليجاري ،الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد  3الصادرة بتاريخ .1669/21/10
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د -من حيث القانون المنظم لكليهما :االعتماد اإليجاري يخضع في عملية تنظيمه لقانون خاص من حيث
أحكامه وهو األمر  26-69المتضمن االعتماد اإليجاري ،بخالف القرض العقاري تحكمه القواعد العامة
المنصوص عليها في القانون المدني أكثر من النصوص الخاصة التي جاء بها قانون النقد والقرض.
ثانيا -فتح االعتماد:
 -1تعريف فتح اإلعتماد :هو التزام البنك بوضع وسائل األداء تحت تصرف المستفيد أو للغير
المعني من طرفه في حدود مبلغ معين من النقود ،بمعنى أكثر وضوحا فتح االعتماد عبارة عن عقد ينشأ
بين طرفين هما البنك والمستفيد ،حيث يلتزم فيه األول أي البنك بأن يضع تحت تصرف الثاني وهو
()1

المستفيد

مبلغا معينا من المال يتم فيه العقد على طريقة استخدامه بحيث يستطيع المستفيد سحبه كله

أو بعضه خالل مدة معينة أو غير معينة ،وفي مقابل ذلك يلتزم المستفيد بإعادة المبالغ التي استعملها
فعال من االعتماد ،إضافة إلى دفع الفائدة والعمولة التي يتفق عليها الطرفين في العقد.
 -2التفرقة بين عقد القرض العقاري وفتح اإلعتماد :تكمن نقاط االختالف بين فتح االعتماد
الذي يصنف على أنه عقد قرض وعقد القرض العقاري في نقاط معينة سيتم توضيحها وهي:
أ -من حيث الصيغة القانونية :حيث يصنف القرض العقاري على أنه عقد من عقود القروض ،بينما
()2

يصنف فتح االعتماد على أنه وعد بقرض

والبعض يصنفه على أنه عقد تمهيدي لعمليات أخرى

تتم تنفيذا له ،كعقود القرض أو الخصم أو الضمان أو قبول سفتجة مثال.

) )1الطاهر البارودي ،القانون التجاري – العقود التجارية – عمليات البنوك – األوراق التجارية واإلفالس ،دار الجامعة
الجديدة للنشر ،اإلسكندرية ،ص .362

) )2شاكر القزويني ،المرجع السابق ،ص .63
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ب -من حيث طريقة صرف مبلغ القرض :التي تكون دفعة واحدة في القرض العقاري وذلك بوضع المبلغ
تحت تصرف الزبون ،أما في عملية فتح االعتماد يكون للزبون سحب ما يشاء خالل المدة المتفق
عليها.
ج -من حيث االعتبار الشخصي :القروض العقارية تمنح في الغالب على اعتبار الضمان ،بينما فتح
االعتماد يكون لالعتبار الشخصي وهذا يعني أن البنك ال يقدم على فتح االعتماد للزبون إال بناءا
على بعض االعتبارات المتعلقة بشخص الزبون وهو ما يعبر عنه بالجدارة بالثقة واالئتمان.
د -من حيث سعر الفائدة المطبق :يسري في عقد القرض العقاري من إبرام العقد ومع كل مبلغ قرض
بينما يسري في فتح االعتماد من يوم القيام بسحب المبلغ.
ثالثا -عملية الخصـــــم:
 -1تعريف عملية الخصم :عقد الخصم من العقود االئتمانية ،ويتمثل في قيام البنك بشراء الورقة
التجارية من حاملها قبل تاريخ االستحقاق ،ويمد هذا الشخص في الدائنة إلى غاية هذا التاريخ ،فالبنك
يعطي المبلغ النقدي لصاحب الورقة قبل أن يحين تاريخ الوفاء بها ،وتعتبر عملية الخصم قرضا باعتبار
()1

أن البنك يعطي ماال لحاملها وينتظر تاريخ االستحقاق لتحصيل هذا الدين.
 -2التفرقة بين عقد القرض العقاري وعملية الخصم:

يكمن االختالف بين عملية الخصم

باعتباره قرضا وبين القرض العقاري في النقاط التالية:
أ -من حيث الطبيعة القانونية :فإن عملية الخصم ذات طابع تجاري ألنها تقع في الغالب على األوراق
التجارية كالسفتجة والشيك والسند ألمر وغيرها .والعمليات المصرفية كذلك هي أعمال تجارية بحسب
موضوعها ،بينما القرض العقاري قد يكون عمال مدنيا إذا قام به المقترض لتلبية حاجاته الشخصية
وتجاريا إذا كان يهدف إلى االستثمار المهني أو االقتصادي.
) )1الطاهر لطرش ،المرجع السابق ،ص .99
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ب -من حيث األطراف في العقد :عملية خصم يلجأ إليها التجار والمؤسسات المالية فيما بينها ،بينما
ينعقد القرض العقاري بين البنك وشخص عادي أو مرقي عقاري.
ج -من حيث األجل :الخصم عملية قصيرة األجل بينما عقد القرض العقاري فهو من العقود المتوسطة
والطويلة األجل في الغالب.
المبحث الثاني :أنواع القروض العقارية وآثارها.
يعتبر الحق في السكن ،من بين الحقوق األساسية لإلنسان ،إذ يكتسي أهمية كبيرة وحيوية للفرد
وأسرته بوصفه شرطا أوليا ألي حد أدنى من مقومات العيش المستقر ،مما جعل المشرع الجزائري يعتبره
حقا دستوريا ،ونظ ار لهذه األهمية التي يحظى بها السكن والتي تجعل من الفرد يحرص كل الحرص على
توفيره بل وتملكه خاصة أن المواطن الجزائري يحرص كثي ار على مفهوم الملكية وحماية حياته الخاصة،
بيدا أن تملك السكن ليس مسألة سهلة المنال لفئة عريضة من المجتمع في ظل صعوبات الحصول عليه
التي تزداد يوما بعد يوم ألسباب سبق ذكرها ،األمر الذي دفع بالمواطنين إلى البحث عن المال الذي
يكفيهم لتحقيق هذا الهدف باللجوء إلى القرض العقاري ،خاصة في ظل تنوع أشكاله وصوره في الجزائر
وهذا ما سنتناوله في (المطلب األول) ،والتطرق إلى خصوصية القرض العقاري من خالل اآلثار المترتبة
عليه سواء من حيث اإللتزامات التي يخلفها القرض العقاري أو من حيث مخاطره والتي جعلت منه
موضوع الساعة بامتياز بفعل تنامي اإلقبال على القروض العقارية من طرف مختلف شرائح المجتمع
والمؤسسات المعنية بقطاع السكن ،وأيضا أن القرض العقاري يعتبر من العوامل األساسية التي تقف وراء
األزمة المالية العالمية منذ  8228الرتباطه بدرجة الخطر المالي ،هذا ما سنوضحه في (المطلب الثاني).
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المطلب األول :أنواع القروض العقارية.

تأخذ القروض العقارية أنواع وأشكال متعددة سواء من حيث الجهة المستفيدة منه أو الموجهة إليه
أومن حيث الغاية من القرض في حد ذاته ،ووفقا لكل هذا سيتم تقسيمها إلى قسمين ،حيث يخصص
األول إلى القرض العقاري الموجه لألفراد وفيه نحاول معرفة مختلف صور القروض العقارية وكيفية
تطبيقاتها من خالل (الفرع األول) ،أما (الفرع الثاني) فنخصصه إلى القرض الموجه إلى الترقية العقارية
ونستعرض كذلك شروطه وتطبيقاته.
الفــرع األول :القرض الموجه إلى األفراد

()1

ونقصد بمصطلح األفراد األشخاص الطبيعية العادية ،بمعنى كل شخص طبيعي يرغب في إنجاز
أو شراء مسكن ،ومقدرته المالية غير كافية لتغطية هذا االستثمار العائلي أو الشخصي في الحصول على
السكن ،لذا يلجأ إلى طلب الحصول على قرض عقاري من البنوك للتمويل ،وبطبيعة الحال فإن هذا
القرض يأخذ بدوره عدة أنماط وصور وكلها تذهب إلى غاية واحدة وهي قروض عقارية للحصول على
الملكية وتتمثل في:
أوال :القرض العقاري الموجه للبناء :هذا النوع من القروض العقارية يقدمه المصرف للزبون المقترض
والذي هو شخص طبيعي للقيام بعملية بناء سكن عائلي ويصطلح عليه أيضا البناء الذاتي ،وهنا يكون
لطالب القرض قطعة أرضية مخصصة للبناء ويرغب في تشييد مسكن عليها ولكن إمكاناته المالية ال
تسمح بذلك فيدخل في زمرة طالبي القروض العقارية ،كما يدخل في ذلك أيضا عملية تمويل مساكن
جاهزة قصد التعلية أو التهيئة والترميم أو التوسيع ،وهذا النوع من القروض الموجهة للبناء يتم منحه من
طرف المؤسسات البنكية لألفراد على دفعات حسب مراحل تقدم األشغال ،وتتراوح مدة هذا القرض ما بين

) )1سفيان زغيدي ،المرجع السابق ،ص .85
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 15إلى  32سنة بحسب الحالة ،وتوجد جملة من الشروط تفرضها المؤسسات المالية المانحة لهذا النوع
من القروض على طالب القرض أهمها:
 -1أن تكون لدى طالب القرض سند الملكية لقطعة األرض المراد البناء عليها ،أو عقد ملكية المسكن
الذي يريد صاحبه توسعته أو تهيئته أو التوسيع فيه ،ويعتبر هذا أهم شرط كضمان عيني للقرض.
 -2أن يكون لدى طالب القرض العقاري راتب ثابت ومنتظم .هذا يعطي للبنك أو مؤسسة القرض التنبؤ
من مدى القدرة على السداد من جهة ،خاصة أن تحديد أقساط التسديد للقرض تحسب من خالل دخل
المقترض( ،)1ومن جهة ثانية أن البنك يضع في حسابه عنصر الخطر أي عدم السداد وبالتالي يحاول
التقليل من هذا الخطر إلى أقصى نسبة ممكنة من خالل هذين الشرطين.
()2

 -3بلوغ طالب القرض السن القانوني وهو سن المحدد بنص المادة  02من القانون المدني الجزائري
لسنة كاملة (وأن ال يتعدى  52سنة ويتمتع باألهلية الكاملة).
 -4وهناك شروط أخرى يجب أن تكون لدى المقترض منها:

 التمتع بالجنسية الجزائرية سواء كان مقيم أو غير مقيم بالجزائري أو مندوب في الخارج في مهماتمؤقتة.
 تكوين ملف يحدد وثائقه البنك من جهة تخص هوية المقترض ووثائق تثبت ادعاءاته ومن الوثائقالمطلوبة في ملف طلب القرض العقاري.
 استمارة طلب القرض مقدمة من البنك.
 شهادة عمل حديثة للمقترض مع كشف شهري وسنوي لراتبه.
 عقد ملكية األرض محل البناء مرفوقة برخصة البناء.
) )1سفيان زغيدي ،المرجع السابق ،ص .88

) )2راجع المادة  02من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم.
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 عقد الرهن لألرض أو السكن المراد توسعته.
 شهادة الميالد وشهادة اإلقامة ...إلخ.

ما يمكن أن نبرزه من خالل كل هذا أن عقد القرض هذا يتضمن عدة شروط يفرضها البنك
يجب توافرها سواء تعلقت بشخص المقترض أو بمبلغ القرض وضماناته يحددها البنك وفقا لعدة
معايير اقتصادية مالية وقانونية حماية له وضمانا لمبلغ القرض منها « قيمة القرض أو مبلغه ،مدة
القرض ،استعمال القرض (بناء كلي ،تهيئة وترميم ،تعلية وتوسيع) ،شخص المقترض ذات مالءة مالية
أم ال.»... ،
ثانيا -القرض العقاري الموجه للشراء :تأخذ هذه النوعية من القروض العقارية التي يلجأ إليها األشخاص
الطبيعيون عادة قصد شراء مسكن الصور واألنماط التالية:
 -1القرض العقاري لتمويل شراء مسكن جاهز :ويقصد بالبناية أو المسكن الجاهز هنا ليس الشاليهات
وانما بناية قابلة للسكن وفقا للمعايير المعمول بها في إطار أدوات مخطط التهيئة والتعمير حاصلة على
رخصة البناء وكذا شهادة المطابقة ،ومن ثم على سند الملكية ،سواء يكون هذا المسكن ملك للغير أي
األفراد الخواص وكانت فردية أو جماعية جديدة أو قديمة سبق استعمالها ،أو كان هذا المسكن في إطار
()1

السكن االجتماعي التساهمي من خالل تمويل شراء وحدة سكنية منجزة في إطار الترقية العقارية.
وما يميز هذا الصنف من القروض أنها:
 مبلغ القرض فيها يغطي كحد أقصى نسبة  % 82من قيمة أو ثمن المسكن. مدة القرض  15سنة كذلك كحد أقصى وهي محددة على قدرة اإلرجاع وسن المقترض. طريقة التسديد تكون وفق رزنامة شهرية في شكل أقساط ثابتة. نسبة الفائدة متغيرة طول مدة القرض.) )1سفيان زغيدي ،المرجع السابق ،ص .89
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 كذلك أن القروض العقارية البنكية الممنوحة لألسرة معفاة من الرسوم على القيمة المضافة. ودائما يتم تقدم وفرض ضمانات (كرهن مثال) ودفع مبلغ التأمين من طرف المستفيد وتكاليف الموثق. -8قرض لشراء مسكن بيع بناء على التصاميم

()1

()Vente sur le plan

هذا يعني أن األفراد يستطيعون شراء مساكن قبل إنجازها أو على قيد اإلنجاز ،ولكنها موجودة على
التصاميم ،والبنوك أو المؤسسات المالية يمكنها إقراض األشخاص أي تمويل السكن قبل بنائه ،وتقنية
البيع على التصاميم ( )VSPجديدة حيث لم تعرفها الساحة العقارية إال في السنوات القليلة الماضية،
وعليه سوف نحاول التعريف بها وكيفية تطبيقاتها.
أ -تعريف البيع على التصاميم :تم تنظيم البيع على التصاميم بالمرسوم التشريعي المتعلق بالنشاط
العقاري( ،)2ولكنه لم يورد تعريفا له وهذا تقاعس منه واذا تركت المسألة للفقه الذي عرفه بأنه « :بيع
()3

لعقار لم يشيد بعد فيلتزم البائع بتشييده ونقل ملكيته إلى المشتري بأشكال مختلفة حسب نوع البيع»

 ويعرف أيضا بأنه« :عقد بيع عقاري محله عقار لم ينجز بعد أو في طور اإلنجاز يلتزم بتشييدهالبائع المتعامل في الترقية العقارية وفقا للنماذج والتصاميم المطلوبة وخالل األجل المتفق عليه في العقد
وتسليمه للمشتري ،وذلك مقابل تسبيقات ودفعات مجزأة يدفعها هذا األخير بحسب تقدم األشغال في المدة
()4

ما بين إبرام العقد وتسليم العقار».

) )1المرسوم التنفيذي رقم  58-60المؤرخ في  25مارس  1660المتعلق بنموذج عقد البيع على التصاميم الذي يطبق في
مجال الترقية العقارية ،جريدة رسمية العدد .13

) )2المرسوم التشريعي رقم  23-63المؤرخ في 21مارس 1663المتضمن تنظيم النشاط العقاري ،جريدة رسمية ،عدد.10
( )3عالل قاشي ،الضمانات القانونية ودعم االلتزامات التعاقدية في عقد البيع على التصاميم وتقييم ذلك ،مداخلة مقدمة
ضمن أشغال الملتقى الدولي حول الترقية العقارية ،كلية الحقوق والعلوم االقتصادية ،جامعة ورقلة، 8229 ،ص.8

) )4نوي عقيلة ،النظام القانوني لعقد بيع العقار بناء على التصاميم في القانون الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير،
فرع عقود ومسؤولية ،كلية الحقوق بن عكنون ،جامعة الجزائر ،لسنة  ،8220-8223ص .15
41

ماهية القرض العقاري والرهن الرسمي

الباب األول

 وبالنظر إلى ما أورده الفقه من تعاريف من جهة ،وباستقرائنا للمرسوم التنفيذي رقم 58-60المتعلق بنموذج عقد البيع على التصاميم الذي يطبق في مجال الترقية العقارية نحاول أن نعطي تعريف
للبيع على التصاميم على نحو يتفق وطبيعة هذا العقد بأنه « :عقد بيع عقاري محله سكن في طور
التشييد يلتزم بمقتضاه المرقي العقاري (البائع) بأن يتم تشييده في األجل المتفق عليه وبالمواصفات
المطلوبة وأن تنتقل ملكيته للمشتري ،الذي يلتزم بدفع للبائع دفعات مخصومة من ثمن البيع تحدد قيمتها
وطريقة آجال دفعها باالتفاق بينهما».
ب -تطبيقات هذا القرض :عمليا تطبيق تمويل شراء مسكن وفق البيع على التصاميم يتطلب عدة شروط
تخص طالب القرض من جهة والقرض في حد ذاته من جهة أخرى من هذه الشروط.
 أن يكون طالب القرض حائز على عقد بيع على التصاميم يكون محرر لدى موثق ويكون مطابقألحكام المرسوم التنفيذي المتعلق بنموذج البيع على التصاميم( ،)1ويكون مؤشر عليه من طرف المرقي
العقاري.
 يجب أن يكون ملف القرض مرفق بشهادة الضمان مسلمة من قبل صندوق الضمان والكفالة المتبادلة()2

للترقية العقارية

ويطلق عليه عقد تأمين بيع على مخطط.

 -كذلك يقوم طالب القرض العقاري بإبرام عقد حوالة الحق

()3

لفائدة البنك الممول ليحل محله اتجاه

صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية.
ولهذا النمط من القروض إيجابيات سواء لفائدة المقاولين أو حتى لألفراد الزبائن حيث أنها:

) )1المرسوم التنفيذي رقم  58-60السالف الذكر.
) )2المرسوم التنفيذي رقم  ،029-65المؤرخ في  23نوفمبر  ،1665يتضمن إنشاء صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في
الترقية العقارية ،جريدة رسمية ،عدد .53

) )3راجع المواد  ،803 ،802 ،836من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم.
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 إمكانية استعمال أموال الزبائن من أجل تحقيق عقد بيع بناء على التصاميم دون اللجوء إلى االقتراضللمقاول وبالتالي تخفيض سعر البيع.
 التأمين الذي سيحققه عقد بيع بناء على التصاميم. كما يمنح للزبائن تحديد المسكن الذي يرغب فيه وامتالكه بعد تاريخ معين. امتالكه أي المقترض التأمين الذي يضمن له الدفعات الفعلية المطالب بتقديمها مع جمع أقساط المبلغعلى مهل.
وعقد البيع بناء على التصاميم يعتبر من العقود الشكلية النموذجية بمعنى أنه يجب أن ينصب وفق
نموذج معين حدده القانون ويكون تحريره أمام موثق ويخضع إلجراءات التسجيل واإلشهار.
الفــــرع الثاني :القرض العقاري الموجه إلى تمويل الترقية العقارية.
قبل الخوض في موضوع هذا القرض وشروطه وتطبيقاته وخصوصيته مقارنة مع القروض العقارية
األخرى ،نحاول قبل كل ذلك التطرق إلى تعريف الترقية العقارية.
أوال :تعريف الترقية العقارية :من خالل نص المادة الثانية من المرسوم التشريعي المتعلق بالنشاط
()1

العقاري

والتي عرفت نشاط الترقية العقارية على أنه :مجموع األعمال التي تساهم في إنجاز

أو تجديد األمالك العقارية المخصصة للبيع أو اإليجار أو تلبية حاجات خاصة ،يمكن أن تكون األمالك
العقارية المعنية محال ذات االستعمال السكني أو محال للوظيفة ،محالت تجارية أو مصانع.

()2

لكن في غالب األحيان مصطلح الترقية العقارية ينطبق على النشاطات التي يكون هدفها إنجاز
العقارات السيما السكنات من أجل بيعها أو تأجيرها ،خاصة أن نص المادة المذكورة كان غامضا ولتدارك

) )1المرسوم التشريعي رقم  ،23-63سالف الذكر.
) )2محمد مرابط ،اإلشكالية القانونية التي تثيرها الترقية العقارية ،مجلة الموثق ،الغرفة الوطنية للموثقين ،العدد 9
سنة  ،8222ص .16
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()1

ذلك صدر القانون المجدد لشروط ممارسة نشاط الترقية العقارية

والذي أزال الغموض الذي شاب المادة

الثانية سالفة الذكر.
ومرة أخرى نجد قصو ار فادحا للفقه في الخوض في هذه المسائل ،ربما لحداثة مثل هذه النصوص
واإلجراءات المتخذة في مجال التمويل العقاري.
ثانيا :القرض الموجه إلى تمويل الترقية العقارية :نستخلص من التعريف المتعلق بالترقية العقارية أن
موضوع القرض الموجه إلى الترقية العقارية يخص اإلنجاز (البناء) والتجديد لألمالك العقارية.
 -1تمويل اإلنجاز (البناء) :يقصد باإلنجاز تشييد مختلف المشاريع العقارية خاصة تلك المتعلقة
بالسكن لتلبية متطلبات وحاجيات أفراد المجتمع من سكنات سواء كانت فردية أو جماعية أوفي إطار
تعاونيات عقارية.
 -2تمويل التجديد :يقصد به في هذا المجال الزيادة في حجم البناء سواء في التوسيع والتعلية أو حتى
في التهيئة والترميم واعادة التأهيل للعقار المبني.
وبالرجوع إلى التنظيم المعمول به على مستوى البنوك والمؤسسات المالية نجد أن هناك تعريف للقرض
العقاري الموجه إلى تمويل الترقية العقارية ،حيث جاء التعريف كما يلي « :قرض تمويل إنشاء السكنات
والمحالت التجارية والمهنية المحددة للبيع أو اإليجار ،أو شراء قطعة أرض ألجل إنشاء عليها عمليات
()2

الترقية العقارية ».

ثالثا :تطبيقات هذا القرض الموجه للترقية العقارية :مع تحرير القطاع المصرفي واالستقاللية التي
أصبح يحظى بها إلى حد بعيد ،والتشجيع الذي يحظى به قطاع الترقية العقارية خاصة من حيث تسهيل

) )1القانون رقم  ،20-11المؤرخ في  15فبراير  ،8211يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية ،جريدة رسمية
عدد .10

(2) BDL, circulaire n°01/2008 relative Regel , procédure et condition d’octroi de crédit aux
promoteurs immobiliers.
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الحصول على العقار محل البناء ودعم الدولة في ذلك وأيضا االمتيازات األخرى للمرقين العقاريين خاصة
في مجال التمويل المصرفي أي الحصول على قروض عقارية في مجال نشاطاتهم الترقوية العقارية
خاصة وأن الدولة في السنوات القليلة الماضية تدخلت بقوة كبيرة في تجسيد برامجها السكنية وأوجدت لذلك
العديد من صيغ السكن للقضاء أو التخفيف من حدة األزمة.
رابعا :شروط االستفادة من هذا القرض في مجال الترقية العقارية :هناك جملة من الشروط يجب أن
تتوفر في المرقي العقاري ،حتى يمكنه االستفادة من القرض لتمويل نشاطاته الترقوية العقارية وتتمثل تلك
الشروط في:
 يجب أن يكون المرقي العقاري مسجل في المركز الوطني للسجل التجاري على اعتبار أن أعمالالترقية العقارية تعد من قبيل األعمال التجارية بحسب الموضوع تأسيسا على المادة الثانية الفقرة الخامسة
من القانون التجاري الجزائري.
 يجب أن يثبت ملكية األرض الذي سوف يتم إنجاز المشروع العقاري الترقوي فيها ،سواء سكنات أومحالت مهنية أو تجارية ،أما في حالة شراء قطعة أرض من قبل شخص آخر يجب أن يقدم عقد ملكية
هذا الشخص حتى يمكنه االستفادة من القرض العقاري لشراء قطعة أرض.
 يجب على المرقي العقاري أن يتقدم في أشغال المشروع المراد إنجازه بنسبة ال تقل عن  %02مناألشغال اإلجمالية للمشروع الترقوي.
 كذلك على المرقي العقاري أن يوقع رهن على قطعة األرض في حالة تمويل شراءها أورهن البياناتالتي تم إنجازها كل هذا كضمان للقرض.
 كما يجب على المرقي العقاري أن يتقدم إلى البنك بملف يتضمن هو اآلخر مجموعة من الوثائقالثبوتية له كمرقي ووثائق أخرى تخص المشروع الترقوي العقاري كتقديم نسخة من السجل التجاري تعطي
له حق ممارسة نشاط الترقية العقارية ونسخة من القانون األساسي للشركة حتى يتم إبراز سلطة المسيرين
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وكذلك الوثائق التي تخص المشروع في حد ذاته كرخصة بناء المشروع ومخططه مؤشر عليه من مصالح
التهيئة والتعمير ،عقد تأمين مدني مهني يغطي مدة اإلنجاز.
خامسا :خصوصية القرض الموجه للترقية العقارية مقارنة مع القروض العقارية األخرى.
ينفرد هذا النوع من القروض العقارية الموجه للترقية العقارية من غيره وخاصة عن ذلك الموجه
لألفراد (األشخاص الطبيعيين) سواء من حيث مقدار التمويل أو مدة القرض وكذا نسبة الفائدة.
 فمن حيث مقدار التمويل يكون القرض في حدود  % 92من القيمة اإلجمالية للمشروع المراد إنجازه فيإطار الترقية العقارية ،وعموما قيمة القرض تكون مرتفعة جدا على مشاريع الترقية العقارية تفوق حجم
بناء مسكن فردي.
شهر أو 5سنوات على أقصى
ا
 أما من حيث مدة القرض فإنها تعادل مدة إنجاز المشروع وعادة 39تقدير( ،)1في حين تصل مدة القرض العقاري الموجه لألفراد إلى  32سنة.
 وكذلك من حيث معدل الفائدة يكون مرتفع وقابل للمراجعة وهذا كله على اعتبار أن أطراف عقدالقرض العقاري في األول غير متكافئين سواء من حيث طبيعة القرض والعمل لكل منهما ،األول أي
الموجه لألفراد نجد معدل الفائدة منخفض إلى درجة تصل ما بين  21إلى  % 23وهذا ما يطلق عليه
بالقروض العقارية الميسرة والممنوحة لفئات اجتماعية محددة

()2

وتسمى كذلك بالقروض العقارية المدعمة

أي أن الفارق في نسبة الفائدة تتحمله خزينة الدولة في عقد القرض العقاري في النوع الثاني فالعمل
بالنسبة لكليهما عمل تجاري بحسب موضوعه وبالتالي يخضعان لقواعد القانون التجاري وما يتميز به من
صرامة في عنصري المديونية والوقت ،في حين أن القرض العقاري الموجه لألفراد يعتبر عمال مدنيا
) )1راجع المادة  23من المرسوم رقم  ،36-89المؤرخ في  20مارس  ،1689المحدد لشروط منح القرض بعنوان عمليات
الترقية العقارية وكيفياته ،جريدة رسمية ،العدد .12
) )2المرسوم التنفيذي رقم  85-12المؤرخ في  12مارس  ،8212يحدد مستويات وكيفيات منح تخفيض نسبة الفائدة التي
تمنحها البنوك والمؤسسات المالية القتناء سكن اجتماعي وبناء سكن ريفي ،جريدة رسمية ،عدد .15
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كثير من األحيان تتراخى في
ا
بالنسبة لهم وتجاري بالنسبة للمؤسسة المقرضة؟ وبالتالي نجد أن البنوك
اإلقبال على منح القروض العقارية لألفراد ما لم تتأكد من الضمانات الكافية ،في حين هذا قد ال يطرح
بالنسبة للقروض الموجهة للترقية العقارية على أساس أن عدم السداد القرض قد يعرض المرقي العقاري
لشهر اإلفالس وهو في حد ذاته يعتبر بمثابة ضمان إضافي للبنك دعما لالئتمان التجاري.
المطلب الثـاني :آثــــار القـرض العقـاري.
إن عقد القرض العقاري يعد من عقود االستهالك ،ويعتبر أيضا عقدا من عقود اإلذعان ،وهو ما
يؤدي إلى القول أن هذا االتفاق ينجر عنه حقوق والتزامات لكال الطرفين بموجب هذا العقد الملزم
لجانبين ،إذ أن عقد القرض العقاري يرتب للمقترض أي المستفيد من التمويل حقوق ويفرض عليه
التزامات ونفس الشيء بالنسبة للطرف اآلخر وهو البنك أو المقترض ،هذا ما سنتناوله في (الفرع األول)
كما أن القرض العقاري مرتبط أشد االرتباط بعنصر الخطر لما يتميز به من خصوصية عن باقي
القروض المصرفية وهذا سيتم دراسته في (الفرع الثاني).
الفــرع األول :االلتزامات المترتبة عن القرض العقاري.
يعتبر عقد القرض العقاري من العقود الملزمة لجانبين سواء بالنسبة للمقرض أي المؤسسة مقدمة
القرض أو بالنسبة للجهة المقترضة أي طالب القرض على اعتبار أن العقد يعتبر من بين مصادر االلتزام
وعليه سوف نقوم بدراسة االلتزامات المطلوبة في مثل هذا النوع من العقود القيام بها وتنفيذها والجزء
المترتب في حالة عدم تنفيذ هذه االلتزامات ولكل طرف على حدا.
أوال -التزامات المقرض (مقدم القرض) :إن عقد القرض العقاري هو من العقود المسماة أي من العقود
التي صنفها القانون وبين آثارها ووضع أحكامها فهي من العقود الملزمة لجانبين ،من جهة القرض ومن
جانب المقترض الذي عليه التزام بنقل ملكية مبلغ القرض إلى المقترض وأيضا تمكينه منه عن طريق
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تسليمه إياه وجعله تحت تصرفه ناهيك عن التزامات هي في األصل تدخل ضمن مهام ووظائف البنك
ولكن لما تكون العملية تخص طرف ثاني في التعامل وقد ينجر عنها نتائج وآثار سلبية للبنك من جهة
وحتى للطرف الثاني الذي هو المقترض (الطرف الضعيف في العقد) خاصة وأن عقد القرض العقاري له
من الخصوصية ماله وبالتالي يقع على عاتق مؤسسة القرض التزام من نوع خاص اتجاه المقترض وهو
التزام باإلعالم خاصة.
 -1االلتزام باإلعالم :يقصد بذلك أنه على الجهة المقرضة االلتزام بتبصير المقترض واإلفضاء إليه
بالمعلومات الضرورية حتى يمكن أن نقول تحذيره من بعض األمور وهذا االلتزام له من الخصوصية
خاصة عندما يتعلق األمر باتفاق القرض العقاري ،إذ يعتبر البعض وجود االلتزام بالتبصير على عاتق
المؤسس ة المالية المقرضة يتعارض مع التزام بعدم التدخل في شؤون طالب القرض ،على غير ذلك
يعترف آخرون بوجوده ولكن في حدود ضيقة تتعلق بموافقة مؤسسة مالية على منح القروض العقارية
الخاصة بالتحسينات التي يجريها أحد التجار على محله التجاري بقرض معين لكن هذا القرض لم يغط
ت كاليف التحسينات ،فعاود طلب قرض جديد فوافقت المؤسسة المالية على منحه إياه في السنة الموالية،
وكان العقد األول يتضمن أن مبلغ القرض يشمل أقساط التأمين ضد المخاطر (العجز ،الوفاة والمرض)
وكام ذلك ظاهر في جدول األقساط والذي يوضح تقسيم مبلغ كل قسط بين رأس المال والمصروفات ،أما
بالنسبة للقرض الثاني فرغم أن العقد كان يتضمن مثل هذا النص إال أنه لم يكن هناك بالفعل تأمين ضد
المخاطر السابقة ،فالقضاء الفرنسي اعتبر أنه إذا كان البنك هو الممول (المقرض) ال يتحمل بالتزام عام
بالتبصير ،إال أن المؤسسة المالية حسب الدعوى قد أخلت بالتزامها بتنبيه المقترض إلى حقيقة عدم وجود
تأمين لتغطية المخاطر بالنسبة للعقد الثاني كما هو الحال بالنسبة للقرض األول المبرم قبل ذلك ،ذلك أن
النص في عقد القرض أدى إلى وقوع المقترض في غلط.
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كما رفضت محكمة النقض الفرنسية االعتراف بوجود االلتزام بالتبصير على عاتق البنك ،لصالح أحد
المقترضين المهنيين الذين يفترض فيهم أنهم على دراية تامة بعملية القرض ،وبمدة االلتزامات المالية
السابقة في ذمته ،حيث كان المدعي في النزاع مقترض سبق له الحصول على قرضين مازاال في طور
االستحقاق ،أحد هذين القرضين كان من نفس البنك الممول(.)1
وفي القانون الفرنسي ،نجد المشرع كان حريصا على أن تأتي بيانات اتفاق القرض العقاري
واإلعالن المتعلق به وافيا بحيث تعلم المقترض بصورة كافية عن مدى التزاماته وحقوقه ،حيث جاء في
المادة  20من القانون الصادر في  13جـ ـويلية  1656المتعلق بتبصير وحماية المستهلك بالبيانات التي
يجب أن تتضمنها الرسالة اإلعالنية عن التمويل العقاري( ،)2وكل إخالل بالتزام ينتج عنه جزاء في ذمة
المخل ،وعليه فإن مسؤولية المؤسسة المالية هي مسؤولية تقصيرية اتجاه المقترض أساسها الخطأ وفقا
للقواعد العامة( ،)3لكن يجب التمييز بين المقترضين فهناك األفراد العاديين والمهنيين كالمقاولين حيث
سبق وقلنا أن عقد القرض العقاري هو من بين عقود االستهالك واإلذعان خاصة إذا كان الطرف
المقترض من األفراد العاديين فهناك وجب على البنك االلتزام بتبصيره وتحذيره بطريقة واضحة ،بخالف
المهنيين الذين أصال لهم من العلم والدراية بما يكفي(.)4
 -2اإللتزام بنقل ملكية مبلغ القرض :طبقا لنص المادة  052من التقنين المدني الجزائري التي نصت
على « :قرض اإلستهالك هو عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي
شيء مثلي آخر ،»...وعليه ووفقا للقواعد العامة في أحكام عقد البيع فإنه بمجرد إنعقاد العقد يلتزم
) )1محمد محمد أبوزيد ،حقوق والتزامات المستثمر إزاء الممول وفقا التفاق التمويل العقاري ،مجلة العلوم القانونية
واالقتصادية ،العدد  ،8جامعة عين شمس ،مصر ،8225 ،ص .829 ،825

) )2عرعار الياقوت ،التمويل العقاري ،مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستير في الحقوق" ،فرع األعمال" ،كلية
الحقوق ،جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة ،السنة الجامعية  ،8226-8228ص .188

) )3راجع المادة  180من القانون المدني الجزائري.
) )4لشعب محفوظ ،الوجيز في القانون المصرفي الجزائري ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،8220 ،ص .111
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المقرض بنقل ملكية مبلغ القرض إلى المقترض ويصبح المقترض دائن بمبلغ القرض اتجاه المقرض الذي
تحول إلى مدين ،والتزام المقرض يكون بدفع مبلغ القرض المتفق بشأنه في العقد دون أن يكون لتغيير
القيمة النقدية من انخفاض أو ارتفاع أي أثر على ذلك تطبيقا ألحكام المادة  65من التقنين المدني
الجزائري ،ومن ثم يقوم البنك بإفراز مبلغ القرض ووضعه في حساب المقترض واعالمه بذلك.
وباعتبار أن محل االلتزام إعطاء شيء "نقود" فإن انتقال ملكية النقود التي هي شيء معين بنوعه
ولكن غير مفرزة فالملكية ال تنتقل إال بإف ارزه ،وهذا ما جاء في نص المادة  199من التقنين المدني
الجزائري « :إذا ورد االلتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إال بنوعه فال ينتقل الحق إال بإفراز هذا
الشيء».
 -3االلتزام بتسليم مبلغ القرض :يجب على المقرض أن يسلم إلى المقترض مبلغ القرض حسب االتفاق
وقد يكون تسليم حكمي بأن يضعه في حساب المقترض ويعلمه بذلك بمعنى شرط اإلعالم وقد يكون
()1

التسليم فعلي مادي باعتبار أن النقود من األشياء المادية التي يمكن حيازتها ماديا

وعادة ما يتم

وضع مبلغ القرض في حساب المقترض أو يتم تسليمه صك يحتوي مبلغ القرض وكما أشرنا أن حساب
الفوائد تبدأ من تاريخ تسليم المبلغ وليس من تاريخ العقد ،والتسليم عادة كذلك ما يتم عبر مراحل واجراءات
معينـ ـة ه ـ ـ ـي:
 أن يقدم المقترض طلب تخصيص مبلغ القرض أو جزء منه. أن تصدر المؤسسة المالية ق ار ار بتحديد مبلغ القرض وتسليم مبلغ القرض العقاري يتخذ بدوره عدة صور()2

وأشكال.

وذلك حسب العملية التي يمولها القرض ومن بينها:
) )1راجع المادة  395من القانون المدني الجزائري.
) )2لطيفة طالي ،المرجع السابق ،ص .56 ،58
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 تسليم مبلغ القرض في شكل أقساط ،وحسب تطور وتقدم األشغال إذا تعلق األمر بعملية بناء مساكنفيتم التسليم في كل مرحلة من األشغال بناء على تقديم تقرير من خالل الزيارة الميدانية التقنية الذي يعده
الخبير المختص كالمهندس المعماري.
 تسليم المبلغ من طرف الموثق الذي يكون عادة وكيال عن المقرض ألنه يستلم مبلغ القرض ليسلمهللمقترض أو للمتعامل مع المقترض في عقد القرض العقاري المستفيد من القرض ،بعد أن يقوم بتأسيس
الضمان األساسي في عقد القرض العقاري وهو الرهن الرسمي.
 قد يسلم مبلغ القرض مباشرة للمتعامل في الترقية العقارية الذي يتكفل بعملية البيع أو البناء ،حيث يقومالمقرض (البنك) بتجنيد مبلغ القرض في حساب مفتوح باسم المقترض ،وبعد مرور  29أشهر من تاريخ
التجنيد دون استالم المقترض لمبلغ القرض يحق لمؤسسة القرض فسخ العقد وذلك تفاديا للخسارة التي قد
()1

تلحق المقرض من جراء تجميد مبلغ القرض دون استعماله من طرف المقترض.

وعموما جزاء اإلخالل بااللتزام العقدي تحكمه القواعد العامة وهو التنفيذ العيني لاللتزام مع
التعويض أو الفسخ مع التعويض حسب نوعية وشكل االلتزام العقدي.

()2

ثانيا -إلتزامات المقترض :بإعتبار أن عقد القرض العقاري هو قرض إستهالكي ،فإنه يترتب عنه حسب
نص المادة  052من التقنين المدني الجزائري على المقرض أن ينقل إلى المقترض المستفيد من القرض
ملكية مبلغ من النقود أ و أي شيء مثلي آخر ،وفي مقابل ذلك يرد إليه المقترض عند نهاية القرض
مستحقات القرض.
وعليه يعد إلتزام المقترض بسداد مستحقات المقرض أحد أهم االلتزامات المترتبة على إتفاق
القرض ،وتتمثل هذه المستحقات في عنصرين هما:
) )1عرع ـ ـ ـ ـار الياقوت ،المرجع السابق ،ص .130

) )2راجع المواد  181 ،182 ،116من التقنين المدني الجزائري.
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 أقساط مبلغ القرض التي حصل عليها من المقرض (البنك أو المؤسسة المالية). الفوائد المتفق عليها في عقد القرض. -1االلتزام بدفع أقساط مبلغ القرض :في غالب األحيان نجد أن مبلغ القرض الذي يحصل عليه الطرف
المقترض يشمل أو يدمج فيه باإلضافة إلى مبلغ القرض كأصل التكاليف والمصاريف اإلجمالية للقرض
من رسوم تحرير العقد وأتعاب الموثق وخبراء تقييم العقار محل الرهن ...ذلك أنه كقاعدة قانونية عامة أن
المقترض هو الذي يتحمل هذه المصاريف قياسا على عقد البيع ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.
غير أن مصاريف قيد الضمان الذي يضمن الوفاء بمبلغ القرض وتجديده وشطبه يعفي المقترض
منها مثل عقد الرهن ورفع اليد عن الشيء المرهون ،وااللتزام بدفع األقساط الخاصة بمبلغ القرض يتم من
خالل دراسة العناصر اآلتية:
 المدين والدائن بااللتزام بدفع األقساط ومحله. مكان الوفاء وزمانه. إثبات الوفاء أو الدفع.وسيتم دراسة كل هذه المسائل وفق القواعد العامة للعقد.
أ -المدين والدائن في االلتزام بدفع األقساط ومحله( :)1هنا نحاول استعراض كل طرف على حدى أي
حالة الدين والحالة التي تخص الدائن.
 المدين في االلتزام بدفع األقساط :المدين هو المقترض الذي تعاقد مع المقرض بموجب عقد القرضالعقاري ،وترتب االلتزام في ذمته على أن يقوم بالوفاء بدفع األقساط تبعا لما أتفق عليه في العقد ،ويجوز
أن يقوم بالوفاء وكيل عن المدين كما لو وكل المدين بنكا للوفاء بالدين.

) )1عرعار الياقوت ،المرجع السابق ،ص .139
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واذا ما انتقل العقار محل القرض إلى خلف المقترض ،فإن الخلف هو الذي يصبح مدينا بدفع مبلغ
أقساط القرض ،كحالة وفاة المقترض وآل العقار إلى الخلف العام (الورثة) فيصبح الورثة هم المدينون
باألقساط مكان مورثهم أي شخص المقترض ،أو يصبح العقار بعد قسمة التركة ألحد الورثة هذا األخير
يتحول االلتزام إليه ويحل محل المدين في االلتزام بدفع األقساط ،كذلك في حالة أن يكون الخلف خاصا
كما لو باع طالب القرض العقار محل الرهن

()1

وفقا للضوابط المنصوص عليها في النصوص القانونية

ليصبح المشتري هو المدي ن باألقساط مكان المقترض على اعتبار أن المشتري يعلم بالقيد المتعلق
بالعقار ،ويجوز أن يقوم الغير بالوفاء باألقساط في حالة وجود حوالة الدين وقبلها الدائن (البنك) وعجز
()2

المدين عن الوفاء فالغير يصبح مدين.

 الدائن في االلتزام بدفع األقساط :الدائن في عقد القرض العقاري هو المقرض والعبرة في تحقيق صفةالدائن هي بوقت الوفاء ال بوقت نشوء الدين (القرض) ،إذ قد يتغير الدائن في الفترة ما بين نشوء الدين
واستيفائه ،كأن يحول الدائن حقه إلى الغير أو كأن تقوم المؤسسة المالية المقرضة بتحويل حقوقها لدى
المقترض إلى جهة التوريق ،وقد يكون هناك وسيط يقتصر دوره باعتباره وكيال عن الدائن (البنك) في
تحصيل القسط ،وعندئذ يجب إثبات الوكالة.
وفي الوكالة بالتحصيل أو القبض يقوم الوكيل بتقديم مخالصة موقعة منه هو باسم الدائن ،وعندئذ
على المقترض دفع القسط إلى الوسيط باعتباره وكيل ويتسلم منه المخالصة ويكون الوفاء مبرئا لذمته،
()3

وهذا يعد تطبيقا للقواعد العامة في الوفاء.

) )1راجع المادتين 858 ،851 :من القانون المدني الجزائري.
) )2محمد محمد أبوزيد ،اتفاق التمويل العقاري كآلية جديدة لتنشيط سوق العقارات المبنية ،مجلة العلوم القانونية
واالقتصادية ،العدد  ،8جامعة عين شمس ،مصر ،8225 ،ص .168

) )3راجع المادة  895من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم.
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 محل االلتزام بدفع أقساط القرض :محل االلتزام هو مبلغ أقساط القرض المتفق عليه في العقد ،الذييتم تحديده بعدة معايير منها قيمة القرض اإلجمالية ومدة القرض ودخل المقترض إذا كان من األفراد
وقيمة المشروع إذا كان المقترض شخص معنوي (مقارنة الترقية العقارية) والذي سبق اإلشارة إليها ،حيث
أن قيمة القسط يجب أن ال تتعدى ثلث دخل المقترض من األفراد أصحاب الدخل ،أما المقاول فعادة يتم
إعادة مبلغ القرض جملة واحدة.
وباعتبار أن محل االلتزام هو مبلغ من النقود ،فإنه ال يلتزم المقترض إال برد قيمة األقساط التفاق
الطرفين في العقد دون أن يؤثر ذلك على قيمة العملة من حيث االرتفاع أو االنخفاض تأسيسا على ما
جاء به المشرع الجزائري في القانون المدني « إذا كان محل االلتزام نقودا ،التزم المدين بقدر عددها
()1

المذكور في العقد دون أن يكون الرتفاع قيمة هذه النقود أو انخفاضها وقت الوفاء أي أثر».
ب -مكان الوفاء بأقساط القرض وزمانه:

 مكان الوفاء بأقساط القرض العقاري :األصل أن يكون مكان دفع أقساط القرض في المكان الذي تماالتفاق عليه بموجب عقد القرض العقاري طبقا للقواعد العامة ( ،)2فإذا لم يوجد اتفاق فمكان دفع أقساط
القرض هو موطن المقترض وقت الوفاء باعتباره المدين ذلك أن الدين مطلوب ال محمول.
ويفيد تحديد مكان الوفاء في تعيين الجهة المقصرة في االلتزام فعلى المقرض أن يسعى إلى هذا
المكان ليطالب مدينه فإن لم يفعل ال يعتبر المقترض مقصرا ،أما إذا كان مكان الوفاء هو موطن
المقرض "البنك" فيعد المدين المقترض مقص ار في حالة حلول ميعاد الوفاء ولم يلتزم بالوفاء ،وعمليا مكان
الوفاء بمبلغ القرض هو موطن المقرض أي مكان تواجد مؤسسة القرض.

) )1المادة  65من القانون المدني الجزائري.

) )2ارجع المادة  888من التقنين المدني الجزائري.
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 زمان الوفاء بأقساط القرض « :يجب أن يتم الوفاء فور ترتيب االلتزام نهائيا في ذمة المدين ما لم يوجداتفاق أو نص يقضي بغير ذلك هذا ما جاء في نص المادة  881من التقنين المدني الجزائري »...بمعنى
يتم الوفاء تطبيقا لذلك في وقت حلول ميعاد سداد أقساط القرض ،لكن قد يحدث وان يحدد الطرفان وقتا
الحقا للوفاء بااللتزام ،فالقاعدة المنصوص عليها مكملة يجوز لألطراف مخالفتها باالتفاق في العقد الذي
يعتبر من بين مصادر االلتزام ،وعمليا يتفق الطرفان على وضع رزنامة زمنية يتم من خاللها تحديد
مواعيد استحقاق األقساط ،ويلتزم المدين بالوفاء وفقا لتلك الرزنامة.
وفي المقابل يلتزم المقرض بأال يطالب المقترض بالسداد قبل موعد استحقاقها المحدد في االتفاق،
وباعتبار أن مبلغ القرض مرتبط بفائدة فإنه ال يمكن تطبيق القواعد العامة على أساس أن الفائدة مرتبطة
بعاملين أساسيين هما مدة القرض وقيمته وباعتبار أن العمليات المصرفية تدخل ضمن األعمال التجارية
فعنصر الزمن مهم بالنسبة للبنك مانح القرض ،أما بالنسبة للمقترض فإنه يسعى إلى التعجيل بالوفاء
ويجوز له تسبيق الوفاء بالدين كله حتى قبل حلول ميعاد الوفاء وذلك وفق اتفاق بينه وبين مؤسسة
القرض ،وهذا يخضع لشروط معينة يحددها عادة البنك.
ج-إثبات الوفاء بأقساط القرض :باعتبار أن الوفاء بالدين من التصرفات القانونية ،فإن إثباته يخضع
للقواعد العامة وتطبيقا لذلك إذا كان مقدار القسط يفوق في الغالب النصاب القانوني لإلثبات شهادة
الشهود ،فيجب أن يكون اإلثبات بالكتابة

()1

أو بما يقوم مقامها ،وعمليا وحسب التنظيم المعمول به في

البنوك ،بمجرد قيام المقترض بدفع مبلغ القسط إلى مؤسسة القرض يتلقى مخالصة بالدفع تثبت أنه قام
بسداد قسط القرض المستحق ،وهي مخالصة تحمل تأشيرة البنك وممضاة من الشخص المفوض من
البنك باستالم مبلغ القسط.

) )1راجع المادة  333من التقنين المدني الجزائري.
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()1

-2االلتزام بدفع الفوائد :بخالف الفوائد بين األفراد التي هي محرمة قانونا

وشرعا ،إال أن عنصر

الفائدة بالنسبة لهذا النوع من القروض المصرفية عامة والعقارية خاصة التي هي محل دراستنا فإن الفائدة
هي إحدى عناصر القرض إذ تعتبر بمثابة العوض الذي يلتزم به المقترض اتجاه المقرض مقابل انتفاعه
بمبلغ القرض ،واألصل أن الفائدة تستحق من اليوم الذي يتسلم فيه المقترض مبلغ القرض ويقصد بالتسليم
وضع مبلغ القرض العقاري في حساب المقترض مع إعالمه بذلك حيث ال يشترط هنا االستالم بصورة
مادية ألن الفوائد تكون مقابل االنتفاع البين مع مبلغ القرض سواء كان فردا أو مقابل عقاري.
وقد نصت المادة  20من النظام الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على
العمليات المصرفية()2على أنه « :تحدد البنوك والمؤسسات المالية بكل حرية ،معدالت الفائدة الدائنة
والمدينة وكذا معدالت ومستوى العمالت المطبقة على العمليات المصرفية ،كما يمكن لبنك الجزائر أن
يحدد هامشا أقصى يجب احترامه من قبل البنوك والمؤسسات المالية بالنسبة لعمليات القرض.»...
كما صدر المرسوم التنفيذي المتعلق بتخفيض نسبة فائدة القروض التي تقترض لتمويل البناء أو
شراء السكن،

()3

وبالرجوع إلى التقنين المدني في مادته  055نجد أن الوزير المكلف بالمالية هو الذي

يتولى تحديد وتنظيم أسعار ومعدالت الفوائد ،لكن يعتبر ذلك تدخال إداريا وحتى وظيفيا في البنوك خاصة
أن هذه األخيرة تتمتع بشخصيتها المعنوية المستقلة وكذلك بطابعها التجاري وهذا قد يؤثر على السير
الحسن والجيد للبنك في إدارة وتسيير مواردها المالية.

) )1راجع المادة  050من القانون نفسه.

) )2النظام رقم  ،13-60المؤرخ في  28يونيو ،1660المحدد للقواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على
العمليات المصرفية ،جريدة رسمية ،عدد  ،58المؤرخة في  29نوفمبر .1660
) )3المرسوم التنفيذي رقم  328-65المؤرخ في  25أكتوبر  ،1665المتعلق بتخفيض نسبة فائدة القروض التي تقترض
لتمويل البناء أو شراء السكن ،الجريدة الرسمية العدد ،56بتاريخ  11أكتوبر .1665
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ثالثا :التعديل في بنود عقد القرض العقاري:

سبق وأن اعتبرنا أن أطراف هذا العقد غير متكافئة إلى درجة صنفناه ضمن عقود اإلذعان خاصة
إذا كان الطرف الثاني وهو المقترض من األفراد العاديين الذين ليس لهم من المالءة المالية وال من العلم
والخبرة في هذا المجال فيصبح الطرف الضعيف في العالقة التعاقدية بخالف البنك المقرض وال حتى
المهنيين من المقاولين وغيرهم كما سبق وأشرنا إلى جانب االلتزام باإلعالم.
ولكن عقد القرض يعتبر أيضا عقدا رضائيا وملزما لجانبين وتطبيقا للقواعد العامة فإنه ال يجوز
ألي طرف أن يغير في شروط العقد أو يتحلل من آثاره ،وان حدث ذلك فهذا يخالف القانون والقواعد
العامة في االلتزام ،تأسيسا على المادة  129من القانون المدني الجزائري والتي تنص على « :العقد
شريعة المتعاقدين فال يجوز نقضه وال تعديله إال باتفاق الطرفين أو لألسباب التي يقررها القانون».
وعليه فإن القاعدة العامة تمنع التدخل االنفرادي في تعديل بنود العقود وان حدث تعديل في شروط
العقد فيكون من الطرفين أي باالتفاق بمعنى وجب حصول إيجاب وقبول من الطرفين لكن هل يكفي أن
يكون القبول الصادر عن المقترض والكفيل في حالة الكفالة خاصا بالتعديل الطارئ على شروط االتفاق؟
أو أن ينبغي أن يكون القبول شامال لالتفاق بالكامل بعد التعديالت التي أدخلت على شروطه؟
إن من المفيد أن يكون القبول شامال لشروط االتفاق ،من طالب القرض والكفيل على ما تم تعديله
وما لم يط أر عليه حتى تتاح للشخص فرصة معرفة جميع حقوقه والتزاماته ،وهذا األمر يكفل الحماية
القانونية للمستفيد من القرض ضد ما يفرضه المقرض من شروط الحقة على االتفاق األصلي «عقد
القرض قبل التعديل» كما يسمح للجهة اإلدارية بممارسة رقابتها على الممارسات التعسفية التي قد تصدر
عن المؤسسات المالية المانحة للقروض العقارية( ،)1وقد عرضت على محكمة النقض الفرنسية دعوى
) )1محمد محمد أبوزيد ،حقوق والتزامات المستثمر إزاء الممول وفقا التفاق التمويل العقاري ،المرجع السابق
ص .103 ،108
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تتلخص وقائعها في أن أحد البنوك قد وافق في أوت  1683على منح زوجين قرضا بمبلغ  052ألف
فرنك لتمويل شراء بناء ،وعلى إثر تعرض الزوجين لصعوبات مالية فقد أعطيا موافقتهما للبنك في 15
مايو 1662بإعادة جدولة دين القرض ،األمر الذي تم االتفاق عليه في  12يونيو 1662ليصبح مبلغ
القرض  513923فرنك ،وعندما توقف الزوجان عن السداد باشر البنك في اتخاذ إجراءات الحجز والبيع
الجبري ،غير أن الزوجين رفعا دعوى ببطالن حكم االتفاق األخير لعدم صدور عرض مسبق من جانب
البنك مما يعد مخالفة لقاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام ،باإلضافة إلى المطالبة بسقوط حق البنك في
الفوائد والسماح بسداد رأس مال القرض حتى عام  8223وبطالن إجراءات الحجز اإلداري ودفع تعويض
مقداره  122ألف فرنك ،مستندة على أن أي تعديل في شروط القرض خاصة تلك المتعلقة بقيمة أو
بمعدل الفائدة يستوجب أن تسبقه عرض جديد من جانب البنك مانح القرض األمر الذي لم يتحقق في هذه
الدعوى ،حيث زادت المبالغ المطلوب سدادها كما رفضت المحكمة الدفع الذي أبداه البنك بأن المستفيد
()1

من القرض قد قبل هذا التعديل حيث ال يجوز التنازل عن حكم مقرر بقاعدة آمرة متصلة بالنظام العام.

وأمام إفتقار القضاء الوطني إلى أحكام قضائية تخص هذه المسألة " تعديل بنود عقد القرض
العقاري" نجد أنفسنا مرة أخرى مجبرين باإلستعانة بالقضاء الفرنسي فيما يخص كذلك تعديل مدة القرض
هذا األخير يميل إلى عدم الحكم بالبطالن إذا اقتصر التعديل في شروط القرض على مدة السداد مع بقاء
مبلغ القرض ومعدل الفائدة ثابتا دون تعديل ،إذ تعتبر محكمة النقض الفرنسية أن النصوص التي
تستوجب صدور إيجاب جديد سابق على أي تعديل في شروط القرض ،ال تطبق إذا ترتب على التعديل

( )1نقض مدني فرنسي ،الدائرة األولى 9 ،يناير  1668دالوز  ،1668قضاء ص  ،065مجلة القانون العقاري 1668
ص

.889
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تغيير في مدة القرض وكانت مدة السداد قد امتدت  29أشهر مع بقاء مبلغ القرض ومعدل الفائدة
()1

والشروط األخرى كما هي دون تعديل.

الفـــرع الثاني :مخاطر القروض العقارية.
سبق وأن تطرقنا إلى خصوصية القروض العقارية ومميزاتها سواء من حيث ضخامة مبلغها النقدي
أومن حيث مدتها والتي عادة تكون متوسطة إلى طويلة األجل ،وأيضا اعتبار القرض العقاري كنوع من
القروض االستهالكية خاصة ذلك الموجه لألفراد ،كل هذا يطرح مخاوف خاصة للجهة المقرضة أي البنك
فاإلقراض عموما يشكل مصدر المشاكل التي يمكن ان يقع فيها ،وذلك نتيجة المخاطر التي تكتنف عملية
اإلقراض ،ذلك أن عنصر الخطر في حد ذاته يعتبر أحد عناصر القرض أي مالزم للعمل البنكي ،إال أن
حدته وقوة تأثيره تختلف من بنك إلى آخر حسب القدرة عل التنبؤات واالستعدادات ،واإلجراءات الوقائية
والعالجية في حالة وقوعها ،واذا كان البنك والمؤسسات المالية عموما وأمام ما تمتلكه من خبرة في مجال
إدارة وتسيير القروض عامة والعقارية بوجه خاص وما تتوفر عليه من ترسانة من الخبراء والمهنيين
الفنيين في المجال المصرفي وحتى الجانب القانوني ضف إلى ذلك مالءته المالية أمام كل هذا ونجده يقع
في تلك المخاطر المصرفية التي تتسبب فيه في الغالب القروض العقارية وما األزمة المالية العالمية التي
عرفت في عام  8228ومازالت آثارها إلى اليوم إال دليل على ذلك.
ولألخطار مصادر وأسباب مختلفة منها ما هو مرتبط بالظروف االقتصادية واالجتماعية
والسياسية ،ومنها ماله عالقة مباشرة بالجهة الطالبة للقرض سواء كان فردا أو مؤسسة ومنها كذلك ماله
عالقة بعملية تسيير البنك ،كلها عوامل مؤثرة بشكل مباشر وغير مباشر في تلك المخاطر والتي نحاول
توضيحها كاآلتي.

) )1ثروت عبد الحميد ،اتفاق التمويل العقاري ،دار الجامعة الجديدة ،مصر ،8225 ،ص .115-119
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أوال :األخطار االقتصادية (التجارية) :تمثل عملية منح القروض أهم الوظائف األساسية ألي بنك لما لها
من أهمية في جلب المستثمرين والعمالء عموما وهذا يساعد على االستقرار المالي والوفرة المالية للبنوك
خاصة أن تلك الوفرة المالية مصدرها في الغالب أموال المودعين ،إال أن هذه العملية أي منح القروض
في نفس الوقت تعتبر من أخطر الوظائف التي تمارسها عندما ال تصاحبها دراسة علمية وعدم تبصر في
منح هذه القروض ،والتي تجعل من البنك أو المؤسسة المقرضة حال وقوعها في وضعية مالية خانقة
تصل إلى حد اإلفالس( ،)1وهذه المخاطر التجارية تتفرع إلى:
 -1خطر السيولة  :يتحقق ذلك في حالة عدم استطاعة البنك في وقت معين من نشاطاته أن يقابل
التزامه أو آجال دفع القروض التي استغلها من السوق النقدية أو المالية بسيولة حالية ،إال بعد القيام
بعملية بيع ألصوله وهذا قد يكون في غير صالح البنك ألنه قد تكون عملية تحويل أصوله إلى سيولة
()2

نقدية تتم بخسارة في قيمتها المالية لمواجهة ديون مستحقة في مواعيدها دون تأخير

وهو معنى السيولة

في مفهومها العام ،والسيولة لدى خبراء المالية ورجال االقتصاد تنقسم إلى ثالثة أنواع:
أ -سيولة من الدرجة األولى :وتتعلق باألموال الموجودة والجاهزة لدى البنك من أوراق نقدية وعمالت
أجنبية( ،)3حيث يمكن استخدامها بسهولة وبسرعة في عملية اإلقراض ،أوفي حالة إقبال المودعين على
سحب أموالهم وكذا حاجات المعامالت اليومية ،باإلضافة إلى هذه األموال هناك أصول أخرى مثل
الشيكات المسحوبة على بنوك أخرى ،وكذا الرصيد النقدي يضعه البنك أو المؤسسة المالية في البنك
المركزي على وجه اإللزام حسب ما نصت عليه المادة  52من األمر  11-23المتضمن قانون النقد
والقرض.

) )1سفيان زغيدي ،المرجع السابق ،ص .63
) )2سيد الهواري ،إدارة البنوك ،مكتبة عين شمس ،القاهرة ،1681 ،ص .122

) )3محمود يونس عبد المنعم ومحمد مبارك ،أساسيات علم االقتصاد ،الدار الجامعية ،مصر ،ص .151
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ب -سيولة من الدرجة الثانية :وهي األموال أو األصول غير السائلة ولكن قابليتها للتحويل إلى سيولة
من الدرجة األولى بعد القيام بعملية الخصم لدى البنوك أو إعادة خصمها لدى البنك المركزي ،وهي
أصول قصيرة األجل ،مثل سندات الحكومة ،أذونات الخزينة وسندات تجارية.
ج -السيولة من الدرجة الثالثة :ويدخل ضمن هذا النوع هي أموال البنك اتجاه الغير ولكن تاريخ
استحقاقها بعيد مثل السندات التجارية أو القروض طويلة األجل ،حيث أنها يصعب تحويلها إلى سيولة
من الدرجة األولى ويمكن للبنك إن حاول بيعها قبل تاريخ استحقاقها أن يتعرض إلى خسائر كبيرة
ويتحقق هذا الخطر في الحاالت التالية:
 سحب كبير للودائع من طرف المودعين. إفالس المقترض أو المقترضين أو إعسارهم إذا كانوا من غير التجار خاصة إذا كانت قروضهم منذات المبالغ الضخمة وذات األجل الطويل.
وينتج عن خطر السيولة وقوع البنك أو المؤسسة المالية في خطر مالي يؤدي إلى تأزم وضعيته
المالية ويصبح غير قادر على الوفاء بالتزاماته المالية التعاقدية عند تاريخ استحقاقها ،بالنظر إلى حجم
موارده المالية ،وأمام هذه الوضعية المالية الصعبة للبنك نجده مرغما إلى التوجه نحو السوق النقدية من
أجل إعادة خصم أوراقه التجارية لدى بنوك أخرى وهذا يجعله يتحمل معدالت فائدة مرتفعة( ،)1أما في
حالة عدم إمكانية الخصم فإنه يلجأ إلى بنك الجزائر لطلب القرض ،وهنا يطبق عليه معدل فائدة أكبر من
الذي يطبقه البنك المقصود وعلى زبائنه ،وأمام كل هذا العجز يجعله عرضة لشهر إفالسه باعتباره
مؤسسة مالية تجارية.
 -2خطر سعر الفائدة :هو الخطر الذي يتحمله البنك أو المؤسسة المالية من جراء منحه قروضا
بمعدالت فائدة ثابتة وهو المعمول به في منح القروض العقارية عادة بالنسبة لألفراد أو حتى للمقاولين
) )1هاشم فؤاد عوض ،اقتصاديات والتوازن النقدي ،دار النهضة العربية ،سنة  ،1659ص .108
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ويطلق عليه أيضا خطر سعر الفائدة اإلجمالي حسب ما ورد في نص المادة  28الفقرة الثانية من النظام
المتضمن المراقبة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية

()1

والتي جاء نصها كما يلي "خطر معدل الفائدة

اإلجمالي خطر ناشئ في حالة حدوث تغير في معدالت الفائدة الناجمة عن مجموع عمليات الميزانية
وخارج الميزانية ،"...ومعلوم أن البنك المركزي هو الذي يملك صالحية تحديد وتغير نسب الفائدة المطبقة
في العمليات البنكية سواء فيما يخص معدل الفائدة على الودائع أو على عمليات القروض ،وذلك بتحديد
()2

هامش أقصى وهذا ما جاء في نص المادة  0فقرة  28من النظام

الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة

بشروط البنوك المطبقة على العمليات المصرفية بقولها « ...غير أنه يمكن لبنك الجزائر أن يحدد هامش
أقصى يستوجب احترامه من قبل البنوك والمؤسسات المالية بالنسبة لعمليات القرض».
كما سبق وأشرنا إلى أن خطر الفائدة يتحقق من جراء القروض التي يمنحها البنك بمعدالت ثابتة
ونتيجة للتطورات الالحقة بهذه المعدالت ينعكس األمر على وضعية البنك ويشكل هذا النوع من المخاطر
خطورة كبيرة بالنسبة للمؤسسة المالية كون أن معظم القروض الممنوحة طويلة المدى وعليه فالفارق بين
معدالت الفائدة من سنة ألخرى يؤثر على مردودية البنك ،حيث يمكن أن يرتفع معدل اإلقراض ومعه
ترتفع كذلك معدل الفائدة الممنوحة للمودعين فيكون الفارق في سعر الفائدة بين ما يحصل عليه وما يأخذه
كبير وبالتالي تحدث الخسارة للبنك.
 -3خطر الطرف المقابل :وقد ورد تعريف لهذا النوع من األخطار في نص المادة  28الفقرة األولى من
النظام  23-28السالف الذكر حيث نصت على « :هو الخطر الناشئ في حالة عجز طرف مقابل أو
أطراف مقابلة ،»...من ذلك نفهم وأن الطرف المقابل هو المقترض والخطر هو عجز المقترض عن
) )1نظام رقم  23-28المؤرخ في  10نوفمبر  ،8228المتضمن المراقبة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية ،جريدة
رسمية العدد  ، 80المؤرخة في  18ديسمبر .8228
) )2النظام رقم  ،31-60المؤرخ في  8يونيو ،1660الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على
العمليات المصرفية ،جريدة رسمية ،العدد  58المؤرخة في  29نوفمبر.1660
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إرجاع القرض أو القروض الممنوحة له أولهم في األوقات المتفق عليها ،وقد يكون السبب في ذلك إلى
إفالس المؤسسة المقترضة أو إعسار الفرد ،ويعود ذلك إلى أسباب منها ،ما يخص المقترض في حد ذاته
كأن تكون له رغبة في عدم تسديد القرض أو بسبب اإلعسار أو اإلفالس إن كان المقترض مؤسسة.
كذلك في بعض األحيان يتم االقتراض لشخص في الخمسينات أو الستينات من العمر فيصل
بسرعة إلى مرحلة التقاعد فينخفض دخله ويعجز عن التسديد ،هناك احتمال أن يتوفى المقترض قبل سداد
القرض وبذلك يتحول القرض في سجالت البنك إلى دين غير عامل ،إذا لم يكن البنك قد أمن على حياة
المقترض وفي هذه الحالة يحدث الخطر ،من الممكن أن يتورط البنك بتقديم تسهيالت ،كأن يمنح قروض
تزيد عن قيمة العقار المرهون كضمانة ،وفي هذه الحالة فإن المقترض الذي قبض أكثر من ثمن عقاره
يمكن أن يمتنع عن التسديد إن كان سيء النية أو إذا ساءت أوضاعه المالية ،وأمام كل هذا نجد أن
المخاطر يتسبب فيها البنك أو المؤسسة المالية وهو ما يطلق عليه بالخطر العملياتي.
 -4خطر عملياتي :ويصطلح عليه خطر التشغيل ومضمونه الخسائر الناجمة عن عدم كفاءة واحقاق
العمليات الداخلية والعناصر البشرية واألنظمة( ،)1ويوجد تعريف قانوني لهذا الخطر في نص المادة الثانية
من النظام  23-28السالف الذكر ،كما يلي « :خطر عملياتي  :خطر ناتج عن نقائص بصميم وتنظيم
وتنفيذ إجراءات القيد في النظام المحاسبي وبشكل عام في أنظمة اإلعالم اآللي الخاصة بمجموعة أحداث
المتعلقة بعملية البنك والمؤسسة المالية المعنية » ،وأسباب هذا النوع من المخاطر ترجع إلى العامل
البشري بالدرجة األولى واألساسية وذلك من خالل عدم كفاءة إطارات وموظفي البنك والفهم الخاطئ
لألنظمة والقوانين أو من خالل التهاون وعدم الحيطة والغلطات في تنفيذ العمليات البنكية وأيضا سوء

(1) « Risque opérationnelle, risque de pertes ou de sanctions du fait de défaillance de procédures et
système internes, d’erreurs humaines ou d’évènements extérieurs ».
Document de référence, Société Générale, 2011, page 207.
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التقدير للمخاطر أي مدى قدرة خبراء البنك في التنبؤ بها (المخاطر) وتقييمها واإلحتياط منها ومواجهتها
في حالة وقوعها أي الوسائل العالجية لهذه المخاطر.
 -5أخطار أخرى وأبرزها:
أ -خطر القرض في حد ذاته :ويدخل ضمن هذا الخطر نوعية القرض إن كان من القروض الطويلة
والمتوسطة أو القصيرة األجل ،فاألول نجده يعتمد على مبالغ ضخمة وبالتالي يفقد البنك جزء من أمواله
لمدة ليست بقصيرة ،كذلك مدى كفاية التأمينات الممنوحة والمقبولة لدى البنك والتي قد تكون غير كافية
لسداد مبلغ القرض في حالة عجز المدين عن إرجاعه ،أوقد يفقد العقار المرهون قيمته في السوق إلى أقل
من رصيد القرض وهكذا ،ويدخل كذلك في تحديد خطر القرض باإلضافة إلى األجل ،شروط القرض وهنا
مدى كفاية التأمينات عينية أو شخصية ،كذلك سعر الفائدة من حيث معدلها وهل هو ثابت أو متغير وقد
سبق إلشارة إليها.
ب -الخطر القانوني :وهو خطر ينتج عن قلة فهم لألنظمة والقوانين حتى أن البعض أدرجه ضمن
الخطر العملياتي الذي سبق وأشرنا إليه أين يتسبب فيه إطارات وموظفي المؤسسات المالية ويتضح ذلك
أثناء تحرير عقد القرض فإن وجد نقص في شروط العقد أو غموض فيها أو حتى غلط في العقد وباعتبار
أن العقد هو مصدر اللتزامات األطراف ووفقا للقواعد العامة فإن الشك يفسر للطرف الضعيف في العالقة
التعاقدية ،كما قد يكون غموض في غرض القرض

()1

واجماال تصبح مسؤوليات والتزامات األطراف غير

واضحة وهذا في غير صالح المؤسسة المالية.
كذلك نكون بصدد خطر قانوني في حالة قيد الرهن هل هو رهن من الدرجة األولى كالرهن الرسمي
أم ال؟ وهل هو مثقل بحقوق االمتياز أم ال كذلك؟ أيضا القروض الممنوحة في إطار البناء خاصة
للمقاول الترقوي مقابل رهن تلك البناءات فاإلشكال يحدث في حالة مخالفة رخصة البناء ،ومن ثمة ال
) )1سفيان زغيدي ،المرجع السابق ،ص .08
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مجال للحصول على شهادة المطابقة وبالنتيجة ال تستطيع المؤسسة المالية تأسيس الرهن .النعدام سند
ملكية البناء وعليه ال مجال لتسجيل عقد البيع ،وكلها أخطار متصلة بعمليات قانونية سواء في مجال
التشريعات العادية مثل القانون المدني أو قانون التعمير أوفي مجال تطبيق القوانين واألنظمة المتعلقة
بالبنوك ،وكما ذكرنا أن الخطر القانوني يدخل ضمن الخطر العملياتي على أساس أنها متعلقة بمدى قدرة
وكفاءة إطارات وخبراء البنوك.
وكما أشرنا أن من بين الذي يعتبر خطر قانوني هو خطر في تحرير العقود وعدم احترام األنظمة
والقوانين ومثال ذلك ما حدث في الواليات المتحدة في عقود القروض حيث كان يتم إبرام عقد القرض بين
المؤسسة المالية وبين المقترض نظير تمويله لشراء المنزل فعقد القرض كان يتضمن شروطا مجحفة من
أهما:
()1

 -أن أسعار الفائدة متغيرة وليست ثابتة وتكون منخفضة في البداية ثم ترتفع مع الزمن.

 ترتفع أسعار فائدة القرض العقاري بصفة تلقائية كلما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة ،وهذا ما()2

يسمى بالرهن العقاري ذي الفائدة القابلة للتغيير.

 إذا تأخر المقترض عن دفع أي قسط يحل أجله فإن أسعار الفائدة تتضاعف بنحو ثالث مرات. تذهب المدفوعات الشهرية خالل السنوات الثالث األولى كلها لسداد فوائد القروض ،وهذا يعني أنالمدفوعات لم تكن تذهب إلى ملكية أي جزء من العقار إال بعد مرور ثالث سنوات.
المالحظ أنه في عملية تسويق العقارات لمحدودي الدخل كانت تتم بطريقة ملتفة وشروط تبدو سهلة
للوهلة األولى ،ولكن بعقود كانت صياغتها بمثابة فخ لمحدودي الدخل ،فقد كانت كلها التفاف حول قوانين
الدولة والحد االئتماني ،وكان الخاسر هو البنك والفرد كذلك ،البنك نتيجة إنهيار أسعار العقارات بعد
(1) Randall DODD, Topographie d’une crise, Finances développement, Décembre. 2007. P30.

) )2نصر أبو الفتوح فريد ،الرهون العقارية واألزمة المالية العالمية ،دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع ،المنصورة ،الطبعة
األولى ،8211 ،ص .68
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إعسار الفرد على تسديد القرض ألن البنك هو الخاسر األول بسبب فقدان كسب الثقة للعمالء من جهة
وارجاع أمواله بطرق بسيطة دون حجز وبيع من جهة ثانية ،وهذا النموذج بقدر ما يدخل في خطر تحرير
العقد والتزامات األطراف ويدخل كذلك في خطر سعر الفائدة الذي تم دراسته سابقا.
ج -مخاطر متعلقة بالرهن :حيث يجب على البنك أن يكون مطمئنا من أن العقار محل الضمان قابل
للرهن ،وأنه ليس مرهونا من قبل بمعنى غير مثقل بحقوق االمتياز ،وأن يتم تقييمه تقييم يقلل من درجة
مخاطر عدم السداد للقرض في حالة تم بيعه بالمزاد العلني ذلك أن انهيار أسعار العقار (المنازل) كان
أهم األسباب المباشرة في األزمة المالية في أمريكا والتي وصفت بالزلزال المالي للبنوك.

()1

د -المخاطر الخارجية :وهي المتعلقة بالمحيط الخارجي ونميز فيها نوعين هما:
الخطر العام :وهو من أصعب المخاطر ألنه يصعب تقديره أو تحديده بدقة في دراسة ملف القرضفهو مرتبط باألوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية إلى جانب الكوارث الطبيعية.
الخطر المهني :ويتمثل في معرفة وضعية الزبون أو المقترض في قطاعه المهني أو الوظيفي والتنبؤبالمتغيرات المحتملة التي قد تط أر ،وهذا من أجل معرفة إمكانية التسديد كأن يكون المقترض موظف فمن
المتغيرات التي قد تط أر (الطرد من الوظيفة ،التقاعد ،اإلعسار ،الوفاة )...وان كان مرقيا عقاريا فقد يقع
تحت طائلة اإلفالس أو فشل مشروعه ( كعدم إتمامه أو سحب المشروع منه ،)...كلها متغيرات قد تحدث
مما يجعل البنك أو المؤسسة المالية في حالة خطر عدم استرجاع أموالها إن لم تكن قد احتاطت لكل هذا
من خالل الضمانات التي تضعها في عقد القروض العقارية.
المبحث الثالث -ضمانات مواجهة مخاطر القرض العقاري.
إنطالقا من فكرة أن الخطر مالزم للقرض ،ال يمكن إلغاؤه بصفة نهائية أو إستبعاده بشكل مطلق
حيث يعتبر منح أي قرض مشكلة للبنك أو المؤسسة المالية .فالدراسة التقنية والمالية للمؤسسة المقرضة
) )1نصر أبو الفتوح فريد ،المرجع السابق ،ص .68
66

ماهية القرض العقاري والرهن الرسمي

الباب األول

تسمح للبنك تقدير الخطر ونوعه ودرجته ،بهدف إختيار وتحديد الضمان الذي يغطيه قبل منح القرض
فأي خطأ عند منحه قد يجر إلى مشاكل تؤدي حتى إلى إفالس البنك ،لذلك ال بد من دراسة معمقة لحالة
المقترض بإستعمال مختلف التقنيات الالزمة لمعرفة مالءته المالية وقدراته على التسديد ،وكذلك
اإلجراءات الوقائية قبل الدخول في األساليب العالجية ،ومن أهم األخطار التي يقع فيها البنك هو خطر
عدم الدفع من قبل المقترض باإلضافة إلى عدم توافر السيولة الكافية بالجهاز المصرفي ،والذي قد ينذر
()1

بتصفيته

ومن ثم تعد عملية إختيار الضمانة المناسبة من أصعب المشاكل التي تواجه البنك ،وفي الحقيقة
إن األعراف والتجارب المصرفية ،خلقت عادات وصيغ إلختيار الضمانات المناسبة وتتركز هذه الصيغ
بالخصوص على الربط بين أشكال الضمانات المطلوبة وقيمة القرض التمويلي المعطى من قبل البنك
كما أن إختيار الضمان يتم على أساس قيمته السوقية لهذا يعد تحديد قيمة الضمانات أم ار مهما ونسبيا
في ذات الوقت فهو أمر مهم ألنه يضع البنك في مأمن ضد األخطار المحتملة ،وهو أمر نسبي ألن هذه
القيمة من المحتمل أن تعتريها بعض التغييرات في المستقبل()2وفي العادة أن قيمة الضمان المطلوب
يفوق قيمة القرض.
وأمام كل ما سبق يلجأ البنك في تعزيز مركزه إلى طلب جملة من الضمانات ،منها شخصية ترتكز
على اإلعتبار الشخصي ،وأخرى عينية ترتكز على موضوع الشيء المقدم كضمان ،أما فيما يخص توزيع
القروض العقارية فنجد أن البنك يطلب ضمانات كثيرة تحد من نسبة إحتمال حدوث خطر عدم الدفع

( )1محمد فضل عبد الكريم ،تعثر سداد الديون في المصارف اإلسالمية ،رسالة ماجستير ،جامعة وادي النيل ،السودان
 ،8221ص.150

( )2صهيب عبد اهلل بشير الشخانبة ،الضمانات العينية (الرهن) ومدى مشروعيته إستثمارها في المصارف اإلسالمية،
دار النفائس للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،8212 ،ص.83
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مستقبال من طرف المقترض ،وبناء على كل ذلك سوف نتناول في هذا المبحث الضمانات المطلوبة قصد
اإلستفادة من القرض العقاري ،ونستهل ذلك بالضمان األول وهو إستحداث آلية التأمين لمواجهة خطر
عدم الدفع (المطلب األول) وتأسيس الضمانات (المطلب الثاني).
المطلب األول -التأمين كآلية مستحدثة لمواجهة مخاطر القروض العقارية.
يشكل موضوع التأمين بإعتباره أحد أهم الضمانات في الوقت الحاضر لموضوع القرض العقاري
كما هو معمول به في كافة الدول وفكرة التأمين قائمة على توزيع عبء الخطر وما ينتج عنه من أضرار
سواء مادية أو جسدية لشخص معين أو على مجموعة كبيرة من األشخاص من خالل المؤسسات
والشركات ،كذلك أنه من أنواع التأمين ،تأمين الحماية حيث أنه من المعلوم أن حياة اإلنسان تتعرض
لمخاطر طبيعية وحتمية وهي غير إرادية مثل الوفاة واألمراض وما يصاحبها من عجز ،ومن بين منتجات
شركات التأمين نجد التأمين على العقارات وكذا التأمين على القرض (التأمين اإلئتماني) ،إذ أن التأمين
بدأ يأخذ معناه الواسع ليشمل جميع مجاالت الحياة اإلقتصادية ،حيث أصبح ضمن خانة الضمانات التي
تطلبها البنوك والمؤسسات المالية في منح اإلئتمان ،طالما أنه يمنح الدائن حق اإلستفادة من التعويض
عن األضرار التي تلحقه جراء عدم إلتزام المدين المقترض بدفع مستحقات الدائن المقرض (البنك) ،سواء
بسبب اإلعسار أو اإلفالس ،وحتى في حالة وفاة المدين المقترض.
وعليه فإن األثر الجوهري والطبيعة القانونية للتأمين على القروض يتمثل في التعويض الذي يمنحه
المؤمن (شركة التأمين) للدائن جراء الخسائر الطارئة التي تسبب فيها المدين نتيجة عدم الوفاء بالتزامه
بسبب فقدان مالءته المالية ،أما األثر اآلخر للتأمين على القروض هو بعث الثقة واإلطمئنان في نفس
الدائن المقرض لتقديم القروض الالزمة لعمالئه ،فالتأمين له أثر مزدوج ليس فقط للدائن المقرض (البنك)
بل للمدين أيضا حيث يتسنى للمدين الذي اكتسب وثيقة التأمين أن يمنح حق اإلستفادة من هذا التأمين
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إلى البنك وذلك عن طريق الحلول القانوني مكان المؤمن له عن طريق إلتزام تقدمه شركة التأمين للغير
المستفيد من التأمين.
وقد عرف قطاع التأمين نظاما جديدا متمثل في إستقاللية الشركات العاملة في هذا القطاع وهذا
بموجب األمر رقم  25-65المتعلق بالتأمينات( ،)1حيث أصبح قطاع التأمين يلعب دور فعال في مختلف
القطاعات اإلقتصادية ،وخاصة لدى المجتمعات المتطورة أصبح ضرورة ملحة لدرء األخطار التي ال
يمكن للمؤسسات تجاهلها ،ونخص بالذات البنوك والمؤسسات المالية التي اختارت التأمين كضمان
تكميلي للضمانات المطلوبة عينية كانت أو شخصية.
وفي مجال منح القروض العقارية نجد أن البنوك تعزي از للثقة واإلحتياط عن تخلف الزبون من دفع
أقساطه أو مستحقاته ،تطلب جملة من التأمينات وفي مقدمتها التأمين على القروض (الفرع األول)
وتأمينات أخرى تخص شخص المقترض (شخص طبيعي) وهو التأمين على الوفاة (الفرع الثاني ).
الفرع األول -التأمين على القرض العقاري.
يعتبر التأمين على القرض العقاري ضمانة تكميلية للضمانات األخرى األصلية التي يطلبها البنك
المقرض من المدين المقترض ،وقبل الخوض في فكرة التأمين على القرض العقاري ،نورد تعريف التامين
ونبرز العناصر المكونة له ،ثم من خالله يمكن إستخالص تعريفا للتأمين على القرض العقاري وبيان
أهميته.
أوال -تعريف التأمين وعناصره.
 -1تعريف التأمين :ورد تعريف التأمين في المادة الثانية من قانون التأمينات والتي أحالت ذلك أيضا إلى
المادة  916من القانون المدني حيث جاء تعريفه كما يلي :التأمين هو « عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه بأن
( )1األمر رقم  25-65المؤرخ في  85يناير  ،1665والمتعلق بالتأمينات ،جريدة رسمية عدد  13المؤرخة في  28مارس
 ،1665المعدل والمتمم.
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يؤدي إلى المؤمن له أو الغير المستفيد الذي إشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا أو أي أداء
مالي آخر في حالة تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل أقساط أو أية دفوع مالية أخرى ».
من هذا التعريف نخلص إلى مايلي:
 أن التأمين عقد من العقود المسماة ،والذي يجب أن تتوافر فيه كل األركان المستوجبة ألي عقد منرضى ومحل وسبب.
 كذلك أن عقد التأمين من العقود الشكلية ،بمعنى يستلزم الكتابة طبقا للمادة السابعة من قانون التأميناتبقولها « :يحرر عقد التأمين كتابيا ،وبحروف واضحة وينبغي أن يحتوي إجباريا ،زيادة على توقيع
الطرفين المكتتبين على البيانات التالية:
 إسم كل من الطرفين المتعاقدين وعنوانهما. الشيء أو الشخص المؤمن له. طبيعة المخاطر المضمونة. تاريخ اإلكتتاب. تاريخ سريان العقد ومدته. مبلغ الضمان. مبلغ قسط أو اشراك التأمين ».ومن ذلك نفهم أن المشرع الجزائري إعتبر عقد التأمين عقد من العقود الشكلية التي تستلزم الكتابة
وليس الكتابة الرسمية التي يتوالها موظف مختص ومؤهل قانونا في كتابة العقود ،بل فرض الكتابة من
بيانات إلزامية وعبر عنها باإلجبارية التي يجب أن ترد في كتابة عقد التأمين.
 -8عناصر التأمين :من خالل تعريف والتأمين الوارد في نص المادة  916من القانون المدني نستخلص
أن عناصر التأمين هي:
70

ماهية القرض العقاري والرهن الرسمي

الباب األول

أ -الخطر :وهو العنصر أو المحور األساسي في عقد التأمين حيث يتم إفتراضه ،إذ يعتبر المحل الذي
يرد عليه عقد التأمين ،أي الشيء المتعاقد من أجله ،وفي مجال القروض العقارية جاء تعريف الخطر كما
يلي « :الكارثة التي تؤدي إلى عجز المؤمن له بعد كل جهد أو عمل قام به هذا األخير لدفع الديون
المتعلقة بالمستفيد ».
ب -القسط :عنصر القسط يقصد به المقابل المالي الذي يلتزم به المؤمن له بدفعه لتغطية الخطر الذي
يأخذه المؤمن على عاتقه ،واحتساب قسط التأمين يعتمد على طبيعة الخطر ويختلف بإختالف هذه
الطبيعة من حيث ترددها ،ومدى الخسارة ،ومبلغ التأمين ،باإلضافة إلى عوامل أخرى()1وفي التأمين على
القرض العقاري حسب ما جاء في الشروط العامة في عقد تأمين القرض العقاري لألفراد ،فإنه قسط موحد
يدفع من المستفيد بمبلغ القرض خالل ثالثون ( )32يوم من تاريخ صرف القرض ،ويتم إلغاء أو فسخ
عقد التأمين بعد ستون ( )92يوم من تاريخ سريان عقد التأمين إذا لم يقم المؤمن له من دفع مبلغ
القسط

()2

ج -مبلغ التأمين  :ويتمثل في األداء الذي يلتزم به المؤمن في النهاية ويكون من النقود تدفع إلى المؤمن
له أو شخص آخر المستفيد عن تحقق الحادث المؤمن عنه.
ثانيا :تعريف التأمين على القرض العقاري :قبل الوصول إلى وضع تعريف للتأمين على القرض
العقاري ،نخصص تعريف للتأمين على القرض ثم نختص بالحديث للتامين على القرض العقاري.
 -1تعريف التأمين على القرض :التأمين على القرض هو نظام تأميني – مقابل أجر – من تغطية عدم
الوفاء بديون في ذمة أشخاص تم تعيينهم مسبقا ويوجدون في حالة عجز عن دفع.

()3

( )1أسامة عزمي و شقري نوري موسى ،إدارة الخطر والتامين ،دار حامد للنشر والتوزيع ،األردن ،8225 ،ص.85
( )2سفيان زغيدي ،المرجع السابق ،ص.95
( )3سفيان زغيدي ،المرجع نفسه ،ص.98
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وبالتالي فالتأمين على القرض هو عقد يكتتب من قبل الدائن مقابل دفع األقساط يضمن فيه خطر
القرض ،بمعنى أكثر وضوحا أنه يتم ضد خطر عدم دفع المستحقات المالية ،كما يمكن تعريفه بأنه تأمين
الديون المتعثرة مستقبال ،حيث يتم تحويل مخاطر الديون المتعثرة من قبل البنك إلى شركات التأمين في
وقت تخلف العميل عن سداد قيمة الدين وفوائده ،فتقوم شركات التأمين نيابة عن العميل بتسديده ،كما
يمكن تعريفه كذلك بأنه العقد الذي بواسطته يتحصل الدائن (البنك) من المؤمن (شركات التأمين) ضمان
األخطار المحتملة ،ضد خطر إعسار أو إفالس مدينه أو ضد عدم الدفع عند اإلستحقاق.
 -2تعريف التأمين على القرض العقاري :أمام كل ما سبق نستطيع تعريف التأمين على القرض العقاري:
على أنه عقد يكتتب من قبل شخص طبيعي (األفراد) أو شخص معنوي (مرقي عقاري ) أمام شركة
التأمين ،يكون لصالح البنوك أو المؤسسات المالية مانحة اإلئتمان ،حيث تلتزم بموجبه جهات التأمين
بتعويض البنوك عن ضياع أو عدم إمكانية إسترجاع قيمة القرض وفوائده ،إما عند إستحقاق الدين أو بعد
مرور مدة معينة من تاريخ اإلستحقاق.
 وبإعتبار أن عقد التأمين كما جاء في نص المادة السابعة من قانون التأمينات ،قانون التأمينات هوعقد شكلي أي يتطلب شكلية معينة وكذلك الشأن بالنسبة لعقد التأمين على القرض العقاري فهو عقد
شكلي قياس على ذلك بإعتبار أن عقد التأمين متعلق بالمعامالت المالية.
ثالثا -أهمية التأمين على القرض العقاري :إن للتأمين على القرض دور مهم وفعال في اإلئتمان
المصرفي طويل االجل ،مثل ما هو الحال بالنسبة للقرض العقاري ،وعليه سوف نبين أهميته في النقاط
التالية:
أ -التأمين على القرض العقاري وسيلة لكفالة األمان للمؤمن له :ويقصد من ذلك أن البنوك والمؤسسات
المالية المانحة للقروض العقارية ،من خالل عملية التأمين على اإلئتمان يلغي شك عدم التأكد من
إستيفاء أو إسترجاع مستحقات القرض ،وذلك على إعتبار أن عقد التأمين يقوم بنقل أخطار معينة في
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دائرة المحيط المصرفي إلى شركات التأمين ،التي تتعهد بتعويض البنك أو المؤسسة المالية في حالة
حدوث الخطر المتفق عليه ،ويعني هذا أن التأمين الواقع على القرض العقاري ينقل البنك من حالة الشك
والقلق من الوقوع في خطر القرض إلى حالة أكثر أمان وضمان التي كفلتها شركات التأمين بإسترداد
مبلغ القرض وفوائده أي أن شركات التأمين تصبح بمثابة كفيل أمام البنك أو المؤسسة المالية مانحة
اإلئتمان وهذا ما نص عليه قانون التأمينات من خالل المادة  56مكرر بقولها « :تأمين الكفالة هو عقد
يضمن من خالله المؤمن ،مقابل قسط تأمين ،للمؤسسة المالية أو المصرفية ،تعويض مستحقاتها بشأن
عملية تجارية أو مالية في حالة إعسار المدين».
ب -التأمين عامل من عوامل الوقاية وتسيير خطر القرض :إذا كان الهدف أو الغاية المباشرة من التأمين
على القرض العقاري هو تعويض المؤسسة البنكية أو المصرفية في حالة عجز المدين عن الوفاء إال أنه
(التأمين) يؤدي هدف أو غاية غير مباشرة هي الوقاية من المخاطر والعمل على التقليل منها عن طريق
دراسة اسبابها( ،)1ذلك أن البنك عند البحث عن الضمان فهو يسعى إلى البحث عن الضمانات الوقائية
قبل الوصول إلى اإلجراءات العالجية ،فشركات التأمين حاليا  -ورغبة منها في حصر مبلغ التعويض
إلى أضيق الحدود -تعمل بطرق عديدة على التقليل من نسبة وقوع المخاطر المختلفة ووقاية المؤمن لهم
منها ،وعلى العموم يعتبر وسيلة لدعم اإلئتمان إذ يسهل للمقترض كذلك الحصول على القرض ،وذلك
بتدعيم الضمانات بضمان إضافي هو التأمين ،وبالرجوع إلى األمر رقم  25-65المتعلق بالتأمينات نجد
أنه لم ينص أو ينظم التأمين على القرض إطالقا ،وهذا يعتبر نقصا في موضوع القانون المذكور وعليه
نرى أن يتم إدراج ذلك في حال وقوع تعديل لهذا القانون ،غير أن المشرع استدرك ذلك من خالل صدور

( )1محمد قاسم ،محاضرات في عقد التأمين ،الدار الجامعية ،بيروت ،1665 ،ص.02
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المرسوم التنفيذي رقم  388-65المتعلق بإعداد قائمة عمليات التأمين وحصرها()1حيث صنف ضمنها
التأمين على القرض في نص المادة الثانية الفقرة الخامسة وعلى ضوء ذلك تم إنشاء شركات تأمين
متخصصة لضمان أو تأمين القرض العقاري ،والتي سوف يتم التطرق إليها الحقا من خالل الباب الثاني
من هذه الدراسة.
الفرع الثاني :التأمين على الوفاة للمقترض:
في إطار عملية منح القروض العقارية ،وقصد تعزيز الثقة بين أطراف عقد القرض ،يعمد البنك
على إجبار المقترض (شخص طبيعي) إلى إكتتاب تأمين على الوفاة ،يضمن من خالله البنك إسترجاع
مبلغ القرض ،وعليه سوف نقوم بالتعريف بهذا النوع من التأمين وكيفية العمل به في مجال القروض
العقارية.
أوال :مفهوم التأمين على الوفاة :جاء تعريفه من خالل المادة  95من قانون التأمينات بقولها التأمين
على الوفاة « :عقد يتعهد بموجبه المؤمن له بدفع مبلغ معين للمستفيد أو المستفيدين عند وفاة المؤمن له
مقابل قسط وحيد أو دوري ،».من خالل نص هذه المادة نستخلص أن لعقد التأمين على الوفاة
الخصائص التالية:
 تحقق حالة الوفاة للمؤمن له (المقترض) ،ويجب أن يكون ذلك خارج عن إرادة المؤمن له حيث أنه فيحالة إنتحار ال يستحق خلفه مبلغ التأمين.
 أن مبلغ التأمين ال يستحق إال بعد دفع أقساط التأمين ،ويكون ذلك مرة واحدة أو بصفة دورية وتحققحالة الوفاة للمؤمن له.

( )1المرسوم التنفيذي رقم  338 -65المؤرخ في  ،1665/12/32المتعلق بإعداد قائمة التأمين وحصرها ،الجريدة الرسمية
العدد ،95المؤرخة في .1665/12/31
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 أن المستفيد في عقد التأمين على الوفاة يكون دائما شخصا ثالثا ،أي طرف أجنبي على العقد وعادة مايكون الخلف العام ،وفي حاالت قد يستفيد الغير من مبلغ التأمين.
ونظ ار لتطور الحياة اإلقتصادية وعصرنة قطاع التأمينات أصبحت هذه النوعية من التأمينات تلجأ
إليها البنوك في إطار ضمانات القرض ،إذ يعتبر إجراء وقائي إحترازي من خطر الوفاة ،حيث يتحقق
للمقترض يكون البنك أمام حالة عدم الدفع ،وعن طريق عقد التأمين يستطيع البنك مطالبة شركة التأمين
بالمبلغ المستحق.
ثانيا -مظاهر العمل به في مجال القروض العقارية :بإعتبار أن القرض العقاري هو من القروض طويلة
األجل ،وأن المستفيد من التأمين غالبا ما يكون شخص طبيعي ،وعليه فإن كل فرد تعرض للموت ،حيث
تعتبر حالة الموت في مجال القرض بمثابة خطر يهدد اإلستقرار المالي للبنك أو المؤسسة المالية ،ولهذا
السبب نجد في عقد القرض العقاري بندا إلزاميا ،يتضمن التأمين على حالة الوفاة للمقترض.
وأن األفراد المستفيدين من قرض عقاري يجب عليهم إكتتاب تأمين ضد خطر الوفاة ولكن يتم ذلك عن
طريق التوقيع على شهادة اإلذعان التي تقدم خالل إبرام عقد القرض العقاري ،إن هذا اإلجراء يعتبر
بمثابة التأمين على القرض ولكن اإلختالف يكمن في تاريخ اإلستحقاق ،حيث يستحق مبلغ التأمين عند
وفاة المقترض ،على عكس التأمين على القرض الذي يستحق حال تحقق خطر عدم الدفع ،من خالل
اإلتفاق المبرم بين المؤسستين في إطار التأمين على الوفاة ،لذا يجب مراعاة ما يلي في هذا التأمين.
 يجب أن يكون محل التأمين على الوفاة بالنسبة لألفراد المستفيدين من قرض عقاري لدى الصندوقالوطني للتوفير واإلحتياط بنك ،أن يكون هذا القرض موجه لشراء أو بناء سكن أو لشراء أو بناء محالت
ذات اإلستعمال التجاري أو المهني ،أي على جميع أنواع وصور القرض العقاري التي سبق لنا شرحها.
 يجب أن يرفق بعقد التأمين وثيقة تحدد المخاطر المضمونة وتحدد حاالت إستحقاق مبلغ التأمين،وتحديد المخاطر التي يضمنها المؤمن يجب أن يكون دقيقا فإذا ذكر مخاطر عدم الوفاء بسبب وفاة
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المستفيد ،إال أن هذه المخاطر لم تأت على سبيل الحصر فيمكن اإلتفاق على أن يغطي التأمين مخاطر
عدم الوفاء بسبب عجز المقترض الصحي أو بسبب فصله من عمله أو إعالن إعساره أو أي خطر آخر
يخص المقترض.
وما يمكن أن نالحظه أنه ال يجوز التعديل الالحق في المخاطر التي تؤدي إلى العجز عن الوفاء أو
بحاالت إستحقاق مبلغ التأمين إال بموافقة المقترض الصريحة على ذلك وتوافر نفس الشروط الالزمة
لصحة عقد التأمين نفسه،

()1

وعليه نصل إلى أن عقد التأمين على القرض العقاري مضمون بنوعين من

التأمينات ،التأمين على القرض العقاري والتأمين المتعلق بالمقترض كالتأمين على الوفاة.
المطلب الثاني -تأسيس الضمانات.
ينطوي العمل المصرفي على التعامل مع المخاطر ،والتقليل من النتائج السلبية لهذه المخاطر ،هذه
المخاطر التي تكون مرتبطة بتوزيع القروض البنكية والتي رغم أهميتها في مجال التنمية إال أن تقديمها ال
يخلو من المخاطر ،ولهذا نجد أن البنك المقرض يشترط تقديم الضمانات المناسبة حتى تجعله أكثر ثقة
واطمئنان في تقديم اإلئتمان لطالبه إذ أن هناك عبارة غالبا ما تردد في الساحة المصرفية مفادها « :ليس
هناك تنمية بدون قرض وليس هناك قرض بدون ضمانات» ،وتعد الضمانات وسيلة قانونية ،حظيت
بإهتمام بالغ سواء في القانون المدني أو حتى في القانون المتعلق بالنقد والقرض( ،)2وتصنف الضمانات
()3

إلى نوعين :ضمانات شخصية وضمانات عينية

إن وضع تحت تصرف البنك المقرض شريحة واسعة من التأمينات أو الضمانات الشخصية
والعينية ،ليختار من بينها ما يكفل له ضمان حقوقه والحفاظ على مصالحة وفقا لوضع المقترض وظروف

( )1ثروت عبد الحميد ،المرجع السابق ،ص

.188-185

( )2األمر رقم  11-23المؤرخ في  85أوت  ،8223السابق ذكره.

( )3رمضان أبو السعود ،التأمينات الشخصية والعينية ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية  ،1665ص.19
76

ماهية القرض العقاري والرهن الرسمي

الباب األول

عملية اإلقتراض والبنك المقرض حق له أن يختار إحدى الضمانات السابقة أو حتى الجمع بين أكثر من
نوع ،ألن المشرع لم يلزمه بنوع معين من التأمينات ،لكن عملية إختيار الضمان ليس في نوعه بل في
قيمته والتي في العادة تفوق قيمة القرض المطلوب ،وتعد عملية تقديم الضمانات ،والتي تقدم الحقا للعقد
مهمة جدا في اتخاذ قرار توزيع القرض ،حيث تجعل متخذ القرار مطمئنا لما قرره ،فالضمانات تعني تنفيذ
()1

التعهد باإليفاء لتقي البنك الدائن خطر عدم الوفاء بالدين وتتيح له إستيفاء حقه عند اإلستحقاق.

كما قلنا فالضمانات إما أن تكون ضمانات شخصية (الفرع األول) أو ضمانات عينية (الفرع الثاني)
الفرع األول -الضمانات الشخصية.Sûretés personnelles .
وهي تقوم على تعدد المسؤولين على تنفيذ اإللتزام فيتحقق ضمان الدائن فيها من ضم ذمة أخرى
(ذمة شخص) إلى ذمة المدين للوفاء بالدين ،بحيث لو أعسر المدين تكون الذمة األخرى مسؤولة عن
()2

الوفاء بنفس الدين ،وبذلك تتزايد فرص حصول البنك الدائن على حقه

وأهم صور التأمينات الشخصية وأوضحها هي الكفالة حتى أن البعض من الفقه عوض التأمينات
الشخصية بالكفالة الشخصية( ،)3حيث اعتبروا الكفالة هي التطبيق النموذجي للتأمين الشخصي ،أما
صورة التضامن بين المدينين( ،)4يؤدي إلى زيادة ضمان الدائن ولكن ال يعتبر تأمينا شخصيا ألن كل
مدين متضامن مسؤول بصفة شخصية عن الدين في مجموعه( ،)5ومن صور التأمينات الشخصية كذلك

( )1مصطفى سراج الدين عثمان ،إدارة األصول ومخاطر التمويل في العمل المصرفي التقليدي واإلسالمي ،د.ط ،اتحاد
المصارف العربية ،بيروت ،لبنان ،8228 ،ص.309

( )2عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،الجزء العاشر ،التأمينات الشخصية والعينية
منشورات الحلبي الحقوقية ،8222 ،ص.9

( )3سمير تناغـ ـو ،التأمينات العينية والشخصية ،الرهن الرسمي -حق االختصاص -الرهن الحيازي -الكفالة -قانون
التمويل العقاري ،توزيع منشأة المعارف ،اإلسكندرية ،8228 ،ص .6

( )4راجع المواد 815 ،وما بعدها من التقنين المدني الجزائري.
( )5سمير تناغو ،المرجع نفسه ،هامش ،3ص.6
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الضمان اإلحتياطي والذي هو نوع من الكفالة ويسمى بالكفالة التجارية فهو يطبق في مجال السفتجة
السند ألمر والشيك ،كما أن الضمان اإلحتياطي يخضع للقواعد القانونية الخاصة بوسائل الوفاء
واإلئتمان( ،)1وسنقتصر على الكفالة كضمانة شخصية بإعتبارها هي األكثر نموذج تطبيقي للتأمين
الشخصي حيث سنستعرض إلى مفهومها وشروطها وآثارها.
أوال -مفهوم الكفالة كضمانة بنكية :تعد الكفالة من أهم نظم التأمينات الشخصية في مجال اإلئتمان.
أ -تعريف الكفالة :الكفالة هي ما يودعه شخص من األشخاص من مبلغ نقدي أو سندات أو أوراق مالية
لضمان تنفيذ التزام معين يقع على عاتقه أو لضمان تغطية ما قد ينشأ بفعله من مسؤولية في المستقبل.

()2

وحسب نص المادة  900من التقنين المدني الجزائري التي تنص على أنه « :الكفالة عقد يكفل
بمقتضاه شخص تنفيذ إلتزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا اإللتزام إذا لم يف به المدين نفسه» ،فمقتضى
الكفالة إلتزام (تعهد) شخص معين يسمى بالكفيل تنفيذ إلتزامات طالب التمويل ،والذي يسمى بالمكفول
تجاه البنك المقرض إذا لم يستطيع الوفاء بهذه اإللتزامات عند حلول آجال اإلستحقاق.
والكفالة قد تكون بسيطة حيث يتكفل ضامن واحد في القرض ،وقد تكون كفالة تضامن حيث يلتزم
بموجبها عدة متكافلين لضمان القرض وسداده عند حلول آجاله ،فالكفالة البسيطة يسأل فيها الكفيل بعد
تحقق عدم قابلية المدين األصلي للوفاء ،أما الكفالة التضامنية والتي يكون فيها من حق الدائن (البنك)
مطالبة أيا من اإلثنين :طالب القرض المدين أو كفيله( ،)3وهذا النوع من الكفاالت هو الغالب في
المعامالت المصرفية ،حيث يشترط البنك المقرض في عقد الكفالة أن يتنازل الكفيل عن حقوقه الخاصة

( )1راجع المادة  951من التقنين المدني الجزائري.
( )2رمضان أبو السعود ،المرجع السابق ،ص.88

( )3شاكر القزويني ،المرجع السابق ،ص .188-185
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بالدفوع ،وذلك حتى يتمكن البنك المقرض من متابعة أيا كان سواء المدين طالب القرض أو الكفيل وهذا
على أساس يسار ومالءة كل منهما.
إن عقد الكفالة ال يكتفي بضمان أصل الدين فقط ،بل تشمل أيضا ملحقات الدين والمصروفات،
فقد يحدد البنك المقرض والكفيل اإللتزام المكفول مسبقا في عقد الكفالة حتى يعرف الكفيل بالتحديد مبلغ
اإللتزام الذي سيكلفه سواء انفراديا أو تضامنيا مع المدين األصلي ،واذا لم يحدد عقد الكفالة مبلغ الدين
المضمون ( وهذا قليال مع ما يحدث في المجال المصرفي) فإن هذا المبلغ يتحدد بحكم القانون وتكون في
()1

هذه الحالة كفالة مطلقة فتنصب على الدين المكفول بمقداره وأوصافه وملحقاته،

فالكفيل في هذه الحالة

يضمن للبنك المقرض الدين األصلي ،الملحقات والمصروفات على النحو اآلتي:
 ملحقات الدين :وهي التعويضات التي يلتزم بها المدين المقترض بسبب إخالله بإلتزاماته ،وتشمل كذلكفوائد الدين المتفق عليها في عقد القرض أو الممول المبرم بين البنك المدين المقترض وكذا فوائد التأخير
()2

الناتجة عن الحساب الجاري بسبب توقفه عن النشاط والعموالت والملحقات األخرى

 مصروفات المطالبة األولى :وهي التي ينفقها الدائن البنك في مطالبة المدين المقترض بالوفاء ،وتشملتكاليف اإلعذار ورسوم رفع الدعوى ومصروفاتها.
 ما يستجد من مصروفات :بعد إخطار الكفيل بما اتخذه البنك الدائن من إجراءات ضد المدين المقترضقصد تغطية الدين (القرض).

()3

ثانيا -شروط الكفالة :يمكن القول أنه إلنعقاد عقد الكفالة صحيحا يتوجب توافر شروط عامة وهي

( )1راجع المادة  953من التقنين المدني الجزائري.
(2) Luc Bernet Rollande, principes de technique bancaire, 24 éme édition, Dunod, paris, France,2006
p161-162.

( )3راجع المادة  953من التقنين المدني الجزائري.
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الشروط الواجب توافرها في كل العقود من رضا ،محل وسبب

()1

إضافة إلى شروط أخرى خاصة فقط بعقد

الكفالة وهذه الشروط تتطلب خاصة في الكفيل ،وسنكتفي بدراسة الشروط الخاصة دون العامة ،ونحيل
بالنسبة لهذه األخيرة للقواعد العامة المنصوص عليها في التقنين المدني ،إن الغرض من تقديم الكفيل هو
تأمين الد ائن ضد مخاطر إعسار مدينه وذلك بضم ذمة مالية إلى ذمة هذا األخير ،ويجب أن تتوافر
شروط معينة في الكفيل ،وقد وردت هذه الشروط في المادة  909من التقنين المدني الجزائري وتنص هذه
المادة على أنه « :إذا الزم المدين بتقديم كفيل يجب أن يقدم شخصا موس ار ومقيما بالجزائر وله أن يقدم
عوضا عن الكفيل تأمينا عينيا كافيا ،».من هذا النص نجد أن الشروط الواجب توافرها في الكفيل هي:
 يجب أن يكون الكفيل موس ار أي قاد ار على الوفاء باإللتزام الذي قام بضمانه ،ويقع على المدين عبءإثبات يسار الكفيل بما لديه من أموال كافية بالدين الذي كفله ويستوي:
 أن تكون هذه األموال عقارات أو منقوالت متى كان ذلك كافيا للوفاء بدين الدائن. أن يكون الكفيل مقيما بالجزائر حتى يستطيع الدائن الرجوع على الكفيل بأسهل الطرق وذلك إذا لم يفالمدين بإلتزامـه ،والمقصود هنا باإلقامة العادية وال يشترط في الكفيل أن يكون جزائريا ألن نص المادة
()2

شمل عبارة شخص.

 أن تكون للكفيل أهلية إبرام العقد وهي أهلية خاصة ،ومن المقرر أنه إذا اشترط الكفيل قبل إلتزامهتعويضا يدفعه الدائن أو المدين ،فإن أهلية التعاقد تكفي في هذه الحالة ،وال يشترط في الكفالة أهلية
خاصة بالنسبة إلى الدائن أو إلى المدين فتجوز أهلية القاصر المميز بالنسبة للدائن أما المدين فتجوز له
()3

أهلية القاصر ألنه ليس طرفا في عقد الكفالة.

(1)- Mansouri Mansour, système et pratique bancaire en Algérie, Editions et distribution
Houma, Alger 2005, 133-134.

( )2زاهية سي يوسف ،عقد الكفالة ،الطبعة الثالثة ،دار األمل ،الجزائر ،8220 ،ص.88-85

( )3محمد كامل مرسي باشا ،شرح القانون المدني التأمينات الشخصية والعينية( ،الكفالة ،الرهن الرسمي ،حق
اإلختصاص ،الرهن الحيازي ،حقوق اإلمتياز) ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية ،8225 ،ص.36
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ثالثا -آثار عقد الكفالة:

تختلف آثار الكفالة بإختالف العالقات التي تنتج عنها ،إذ يترتب عن عقد الكفالة نوعان من
العالقة :العالقة بين الدائن والكفيل والعالقة بين المدين والكفيل من جهة أخرى.
 -1العالقة بين الدائن والكفيل

))1

يلتزم الكفيل بمقتضى عقد الكفالة أن يضمن تنفيذ التزام المدين (طالب القرض) أو الوفاء به
ويترتب على ذلك أن للدائن أن يطالب الكفيل بالوفاء باإللتزام المكفول ،ونظ ار لصفة التبعية التي يتصف
بها عقد الكفالة ،فإنه يجب على الدائن أن يطالب أوال المدين قبل مطالبة الكفيل ،كما يجب أيضا أن ينفذ
على أموال مدينه األصلي إلستيفاء حقه قبل أن ينفذ على أموال الكفيل وهذا ما يسمى بالدفع
بالتجريد)2(،الذي نص عليه المشرع الجزائري في المادة  621من التقنين المدني الجزائري ،وحق الكفيل
قاصر على الدفع بتجريد المدين المكفول وال يحق له أن يدفع بتجريد مدين آخر غير مكفول في حالة
تعدد المدينين ،وفي حالة تعدد المتكافلين لدين واحد وفي عقد واحد مع عدم تضامنهم ،فإنه ال يكون
للدائن أن يرجع على أي منهم إال بقدر نصيبه في الدين ،وهذا ما يسمى بالدفع بالتقسيم ،وهذا الحق يثبت
عند تعدد المتكافلين في حالة ما إذا رجع الدائن على أحدهم كان ألحدهم التمسك بالدفع بالتقسيم،
والمشرع الجزائري جعل األصل هو التقسيم ،فالمدين هو الذي يتحمل حصة المعسر منهم وهذا ما
()3

تضمنته المادة  990الفقرة األولى من التقنين المدني الجزائري.

أما إذا كفل المدين مت كافلين كل منهم بعقد مستقل ،فال ينقسم الدين بينهم ويسمى ذلك بالتضامم،
()4

وفي هذه الحالة توجد عدة كفاالت مستقلة عن بعضها البعض لكن يجمعها وحدة الدين.
( )1راجع المواد من  950إلى  996من التقنين المدني الجزائري
( )2زاهية سي يوسف ،المرجع السابق ،ص.58
( )3المرجع نفسه ،ص.59

( )4راجع المادة  900من التقنين المدني الجزائري.
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والدفع بالتقسيم ليسا من النظام العام  ،فهو دفع مقرر لمصلحة الكفيل الشخصية لذلك يجب على الكفيل
إذا أراد اإلستفادة من هذا الدفع أن يتمسك به وال يجوز حينئذ للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
 -2العالقة بين الكفيل والمدين

))1

إن الكفيل إذا وفى للدائن ،فله الحق في الرجوع على المدين (المقترض) بعدئذ بما دفع إما:
أ -بالدعوى الشخصية (دعوى الكفالة) :تنص المادة  952من التقنين المدني الجزائري على أنه:
« يجب على الكفيل أن يخبر المدين قبل أن يقوم بالوفاء أي بوفاء الدين واال سقط حقه في الرجوع على
المدين ،إذا كان هذا قد وفى الدين أو كانت عند وقت اإلستحقاق أسباب تقضي ببطالن الدين وانقضائه،
فإذا لم يعارض المدين في الوفاء بقي للكفيل الحق في الرجوع عليه ولو كان المدين قد دفع الدين أو
كانت لديه أسباب تقضي ببطالنه أو إنقضائه».
وتنص المادة  958من التقنين المدني الجزائري على أنه  « :يكون للكفيل الذي وفى الدين أن
يرجع على المدين سواء كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغير علمه ،ويرجع بأصل الدين والمصروفات
غير أنه فيما يخص المصروفات ال يرجع الكفيل إال بالذي دفعه من وقت إخبار المدين األصلي
باإلجراءات التي اتخذت ضده».
ب -بدعوى الحلول :يعني ذلك أن للكفيل الذي وفى الدين أن يحل محل الدائن في جميع ماله من حقوق
قبل المدين وهذا ما نصت عليه المادة  951من التقنين المدني الجزائري.
وهذه الدعوى ما هي إال تطبيق للقواعد العامة في الوفاء مع الحلول المنصوص عليها في المادة 891
من التقنين المدني الجزائري ،ويستطيع أي كفيل أن يرجع على المدين بدعوى الحلول ويستوي أن تكون
الكفالة حاصلة بعلم المدين أو بغير علمه وحتى رغم معارضته ،ويستوي أن تكون الكفالة لمصلحة المدين
أو لمصلحة الدائن ويستوي أن يكون الكفيل مأجو ار أو غير مأجور ،متضامن أو غير متضامن ،فعالقة
( )1راجع المواد من  952وما بعدها من التقنين المدني الجزائري.
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الكفيل والمدين األصلي ال تتغير بالتضامن ،فللكفيل دائما حق الرجوع بكل الدين طالما أنه أجنبي عن
الدين األصلي واذا تعدد المدينون بدين واحد وكانوا متضامنين فللكفيل الذي ضمنهم جميعا أن يرجع على
أي منهم بجميع ما وفاه من الدين.

()1

الفرع الثاني -الضمانات (التأمينات) العينيةSûretés réelles .
وسميت الضمانات العينية بذلك ألن ما يضمن حق الدائن وفقا لها هو عين تخصص لذلك ،تكون
في الغالب ملكا للمدين المقرض ،تقدم ضمانا للوفاء باإللتزام (القرض) ،وهذا الضمان ال يتعلق بذمة
ملتزم الوفاء ،وانما يرتبط بمال محدد ومعين يجعل للدائن (البنك) حق تتبع هذا المال المؤمن به المدين
()2

المقترض في أي يد تكون ،كما يجعل له حق التقدم (األفضلية) على سائر الدائنين.

وقد عرفت الضمانات العينية بأنها « تخصيص مال معين للوفاء بالتزام معين ،بحيث يظل المال
()3

المخصص للوفاء بااللتزام مثقال بالتأمين ،حتى ولو تصرف به المدين»،

ومن خالل ما سبق نرى أن

تعريف الضمانات العينية تدور حول فكرة تخصيص مال معين للوفاء بحق البنك الدائن ويمكن حجزه في
حالة عدم تسديد المدين لدينه وذلك الستيفاء الدين منه ،كالعقارات والمنقوالت وهذا ما يسمى بالرهن.
والتأمينات العينية تختلف عن التأمينات الشخصية في أنه في هذه األخيرة يضمن شخص وفاء
الدين ،في حين أنه في التأمينات العينية يكون الضامن لوفاء الدين ،في حين أنه في التأمينات العينية
يكون الضامن لوفاء الدين (مبلغ القرض العقاري) عينيا ،فيكون للبنك الدائن المقرض تأمين عيني ،أو
حق عيني بالضمان  ، droit réel de garantieفبعد أن كان دائنا عاديا يصبح البنك دائنا مرتهنا
أو دائنا ممتا از ،ومنه فالضمانات العينية ترتكز على موضوع الشيء المقدم (العين) الذي يتمثل في ما
( )1راجع المادة  953من التقنين المدني الجزائري.

( )2عيد عادل عبد الفضيل ،اإلئتمان والمداينات في البنوك اإلسالمية ،الطبعة األولى ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية
مصر ،8228 ،ص.86

( )3يونس نبيل منوال ،إدارة اإلئتمان وتقويم المخاطر ،د.ط ،اتحاد المصارف العربية ،بيروت ،لبنان ،ص.883
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يقدمه المقترض من أصول مادية أو مالية للحصول على القرض العقاري كالعقارات والمنقوالت وغيرها
من السلع والمنتجات المادية ،كما يمكن أن يكون موضوع الضمان أوراق مالية.
 الضمانات العينية المذكورة في القانون المدني الجزائري :التأمينات العينية التي ينظمها التقنين المدنيالجزائري طبقا لترتيب النصوص هي الرهن الرسمي ،وفق التخصيص "اإلختصاص" والرهن الحيازي،
وحقوق اإلمتياز"المواد من  "1221-888وقد أوردتها اإلرادة التشريعية في الكتاب الرابع من التقنين
المدني ،بعنوان الحقوق العينية التبعية أو التأمينات،

()1

وسوف نكتفي بإعطاء لمحة تعريفية مختصرة لكل

من هذه الضمانات ما عدا الرهن الرسمي الذي سيتم التطرق إليه تفصيال الحقا على أساس أنه موضوع
هذه الدراسة.
أوال -الرهن الحيازي.
الرهن الحيازي يعتبر أحد الضمانات العينية ،عرفته المادة  608من القانون المدني على أنه:
« عقد يلتزم به شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره ،أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه
المتعاقدان ،شيئا يرتب عليه الدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء ،إلى أن يستوفي الدين ،وأن يتقدم
الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في أن يتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد
يكون» ،فالرهن الحيازي يعبر عن مرحلة قديمة حيث كانت العقلية القانونية ال تتصور ترتيب رهن للدائن
على شيء دون إنتقال حيازة هذا الشيء إليه ،فالرهن الحيازي يتميز أساسا بفكرة إنتقال الحيازة من الراهن
()2

إلى المرتهن أو إلى شخص آخر يعينه المتعاقدان.

( )1محمد صبري السعدي ،الواضح في شرح القانون المدني (التأمينات العينية) ،دار الهدى عين مليلة -الجزائر ،طبعة
 ،8212ص.11

( )2يطلق على الرهن الحيازي في القانون الفرنسي مصطلح  NANTISSEMENTوهو قد يطلق على المنقول فيسمى
 GAGEوقد يرد على عقار فيسمى  ، ANTICHRESEوقد وحد المشرع الجزائري كل هذه اإلصطلحات تحت إسم
الرهن الحيازي الذي يشمل رهن المنقول ورهن العقار على السواء.
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وفيما يخص أحكام الرهن الحيازي فإنه تطبق األحكام المنصوص عليها في المواد  861و  863و
 620المتعلقة بالرهن الرسمي والذي سوف يتم شرحها في الفصل الثاني من هذا الباب والمتعلق بالرهن
الرسمي كضمانة عينية للقرض العقاري وقد ورد ذلك في المادة  652قانون مدني ،وعليه يمكن للبنوك
والمؤسسات المالية أن تمنح قروض عقارية مقابل ضمان يتمثل في الرهن الحيازي ،وفي هذا الصدد فقد
تضمن األمر رقم  11-23المتعلق بالنقد والقرض على ما يمكن أن يرد عليه الرهن الحيازي من محل
تجاري ورهن للسندات والعقار والبضائع وأموال منقولة ومقتضى الرهن الحيازي هو إنتقال الحيازة إلى
الدائن المرتهن (البنك أو المؤسسة المالية المقرضة) ،وفي الرهن الحيازي يجوز للبنك المرتهن إذا لم
يستوي حقوقه أن يطلب من القضاء الترخيص له ببيع األشياء المرهونة (منقوالت أو عقارات) بالبيع
بالمزاد العلني أو بسعر السوق إذا أقتضى الحال ذلك ،أو األمر له بتمليكه هذه األشياء وفاء للدين على
أن يحسب بيعه بقيمته حسب تقدير الخبراء.
وما يمكن مالحظته أن الرهن الحيازي نظام شديد التأثير على حياة الراهن اإلقتصادية ألنه يحرمه
في الحال من حيازة الشيء المملوك له ومن حقه في اإلنتفاع به ولما كان الفكر القانوني في العصر
()1

الحديث قد وصل إلى إمكان تقرير رهن للدائن دون إنتقال الحيازة له ،ومثال ذلك الرهن الرسمي
ثانيا -حقوق اإلمتياز.

حق اإلمتياز تأمين ينشأ بمقتضى نص في القانون ،وهو في هذا يختلف عن الرهن الرسمي
والحيازي وكالهما ينشأ بمقتضى عقد .وقد عرفت المادة  688من التقنين المدني حق اإلمتياز على أنه:
« اإلمتياز أولوية يقررها القانون لدين معين مراعاة منه لصفته ،وال يكون للدين إمتياز إال بمقتضى نص
قانوني» ،ويتضح من هذا التعريف أن اإلرادة التشريعية جعلت من األولوية أي التقدم الصيغة الجوهرية

( )1سمير تناغو ،المرجع السابق ،ص.835
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لحق اإلمتياز وعنصره األساسي( ،)1وقد إنتقد بعض الفقه المصري هذا التعريف إذ أنه لم يذكر أن
اإلمتياز حق عيني تبعي وأن لصاحب اإلمتياز تتبع المال المحمل بالضمان( ،)2فحق اإلمتياز هو حق
أولوية (التقدم) على مجموع أموال المدين أو بعضها بمنحه القانون للدائن بسبب طبيعة حقه ،وتسري على
()3

حقوق اإلمتياز العقارية أحكام الرهن الرسمي

التي سيتم تناولها الحقا.

وعليه يمكن طرح التساؤل اآلتي :ما مرتبة البنك المقرض في مجال توزيع القروض العقارية؟
فيقتضي نص المادة  863الفقرة األولى من التقنين المدني الجزائري التي أحالت إلى تطبيق النصوص
الخاصة في مجال تحديد مرتبة اإلمتياز ،وفي هذا الصدد نجد أن المادة  181من االمر رقم 11-23
المتعلق بالنقد والقرض قد تناولت هذا الحكم وأجابت على التساؤل المطروح في تحديد مرتبة إمتياز البنك
المقرض المرتهن ،إذ قضت بأن مرتبة إمتياز البنك تكون بعد إمتياز األجراء والخزينة العامة وصناديق
التأمين اإلجتماعي ،وتكون هذه المرتبة للبنك المقرض إبتداء من تاريخ تبليغ الحجز برسالة موصى عليها
مع إشعار باإلستالم إلى الغير المدين "المقترض" أو الذي يحوز األموال المنقولة أو سندات الدين أو
األرصدة بالحساب ،أو إبتداء من تاريخ اإلعذار الذي يرسل حسب األشكال نفسها المطبقة في الحاالت
()4

األخرى

ثالثا -حق اإلختصاص :يعتبر حق اإلختصاص تأمين عيني تبعي ،وهو كالرهن الرسمي

()5

ال يرد إال

على عقار ،ويجب شهره حتى ينفذ في مواجهة الغير ،إال أنه يختلف عن الرهن الرسمي في المصدر،
فهو ال ينشأ بمقتضى عقد ،ولكن بمقتضى حكم من القضاء ،فيحق للبنك الدائن الذي يحوز على حكم
( )1سليمان مرقص ،التأمينات العينية في التقنين المدني الجديد ،مطابع دار النشر للجامعات المصرية،
ص .515
( )2طارق زيادة ،التأمينات والرهونات واإلمتياز العقاري ،دار النهار للنشر ،لبنان ،1688 ،ص.859
( )3راجع المواد  685 ،689و  688من التتقنين المدني الجزائري.

( )4راجع المواد من  181إلى  180من األمر رقم  11 -23المتعلق بالنقد والقرض.
( )5راجع المادة  605قانون مدني جزائري.
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قضائي واجب النفاذ ،صادر في الموضوع (القرض) ،اللجوء إلى القضاء طالبا توقيع إختصاص على
()1

عقار مملوك لمدينه

المقترض لضمان الوفاء بالدين المحكوم به ويشمل أصل الدين والفوائد

والمصروفات كالمصروفات القضائية ،والجهة القضائية المختصة في اتخاذ أمر التخصيص هو رئيس
المحكمة التي يقع في دائرتها العقارات التي يريد التخصيص بها طبقا للمادة  601قانون مدني وكما جاء
في المادة  605قانون مدني بأن ما يسري على الرهن الرسمي من أحكام يسري على حق التخصيص
ولهذا سيتم التطرق إلى أحكام الرهن الرسمي فيما سيأتي من خالل هذه الدراسة والذي يعتبر
"الرهن الرسمي" أحد محاورها األساسية.

( )1راجع المادتين  635و 602من القانون المدني الجزائري.
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خالصة الفصل األول:

من خالل هذا الفصل ،اتضح وأن القرض العقاري بقدر أهميته في تمويل قطاع السكن سواء
لألفراد أو المؤسسات ومن ثم يساهم في حل معضلة السكن ،باعتباره أحد اآلليات المنتهجة من طرف
الدولة والمؤسسات المصرفية في تمويل الوحدات السكنية وعلى مختلف الصيغ فردي كان أو جماعي
خاصة في ظل اإلقبال الكثيف على مثل هذه النوعية من القروض ،كما تبين لنا أن الغرض العقاري ينفرد
بكثير من الخصائص من حيث العملية الممولة أومن حيث ضخامة أمواله وطول آجاله ،لكن أيضا
يتسبب في مخاطر مالية كارثية ومثالها األزمة المالية العالمية أو ما يطلق عليها بأزمة الرهون العقارية
وكليهما تحصيل حاصل لألول أو الثاني ،وأمام هذه المخاطر حاولنا التطرق إلى أهم الضمانات
المفروضة والمطلوبة من المؤسسات المالية أو البنوك لمواجهة هذه المخاطر أو التقليل منها إلى أقصى
حد ممكن وسوف نستعرض تفصيال أهم هذه الضمانات من خالل دراسة الرهن الرسمي كضمانة عينية
للقرض العقاري وهذا ما سنتناوله في الفصل الثاني.
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الفصل الثاني :الرهن الرسمي كضمانة عينية للقرض العقاري.

إن هدف كل دائن هو الحصول على حقه الذي إلتزم به مدينه ،وعلى المدين أن ينفذ إلتزامه عينا،
فإن تعذر فإن التنفيذ يكون بمقابل ما يضمن للدائن الحصول على حقه وهو الضمان العام ،ويعرف
الضمان العام بأن جميع أموال المدين الحاضرة والمستقبلية ضامنة حقوق دائنيه وهم جميعا متساوون في
هذا الضمان إال من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون.
وللضمان العام عدة مخاطر على الدائنين هي:
 حرية تصرف المدين في أمواله سواء بالبيع أو الهبة أو إنشاء إئتمان جديد ،وال يحق للدائن أن يمنعهمن ذلك كما ال يستطيع أن يبطل تلك التصرفات التي أجراها المدين على أمواله.
 المساواة بين الدائنين ،معنى إشتراك جميع الدائنين في قسمة أموال مدينهم قسمة الغرماء ،دون أنيكون ألحدهم حق التقدم على اآلخر وأمام الخشية من إعسار المدين وعدم تمكن الدائن من تحصيل دينه
بمقتضى الض مان العام الممنوح له على ممتلكات مدينه ،كان ال بد من إيجاد ضمانات خاصة تضاف
إلى الضمان العام وتعمل على زرع الثقة واالطمئنان في نفس الدائن الذي ال يقنع بالضمان العام.
 والضمان الخاص هو ذلك التأمين الذي يختص به دائن أو أكثر من بين سائر الدائنين .وهو نوعانشخصي وعيني وهذا النوع من الضمانات يضمن للدائن خطر إعسار المدين أو امتناع المدين عن
الوفاء ،وتقوي فرصة الدائن في استيفاء حقه ،فالنوع األول من الضمان الخاص يعرف بالتأمينات
الشخصية ويقصد بها ضم ذمة أو أكثر إلى ذمة المدين األصلي ،بحيث يصبح للدائن بدال من مدين
واحد ،مدينان أو أكثر ،جميعهم مسؤولون عن الدين ،وسمي هذا الضمان شخصيا ألنه يتأتى من خالل
شخص آخر ،والكفالة هي أهم صور التأمينات الشخصية وأوضحها حيث خصص لها المشرع الجزائري
بابا كامال "الباب الحادي عشر" في التقنين المدني الذي سبق تعريفها وشرحها من خالل الفصل األول.
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أما النوع الثاني من الضمان الخاص يعرف بالتأمينات العينية التي هي عبارة عن تخصيص مال
معين للوفاء بحق الدائن ويكفل هذا الضمان العيني الوفاء بحق الدائن باألولوية .على غيره من الدائنين
العاديين ،والدائنين أصحاب الضمان العيني التالين له في المرتبة ودون التعرض لقسمة الغرماء .ويكون
للدائن أن يتبع الشيء المرهون في أي يد كان ليستوفي منه حقه وال يتأثر الدائن بخطر إعسار المدين وقد
نظم المشرع الجزائري التأمينات العينية في الكتاب الرابع من القانون المدني وعنونه بالحقوق العينية
التبعية أو التأمينات العينية ،والتي هي التي هي األخرى سبق وأن تناولناها في الفصل األول من خالل
المبحث الثالث ،إال أن أهم هذه التأمينات هو الرهن الرسمي الذي أفردنا دراسته من خالل هذا الفصل
وقد نظمه المشرع في المواد من  888إلى  639من التقنين المدني الجزائري ،فبدأ بتعريفه وبيان مصادره
ثم نص على آثاره بالنسبة للمتعاقدين والغير ،وانتهى بذكر أسباب انقضائه ،وما يمكن قوله في هذا الشأن
أن الرهن الرسمي ينشأ بموجب عقد رسمي بين الدائن المرتهن والذي هو البنك أو المؤسسة المالية
والراهن الذي هو المقترض فردا كان أو مقاولة ،وال يشترط أن يكون الراهن هو المدين نفسه ،فقد يكون
شخصا آخر ويسمى في هذه الحالة بالكفيل العيني .والرهن الرسمي كأصل عام ،ال يرد إال على
العقارات ،ولكن استثناءا قد يرد على بعض المنقوالت كما هو الحال بالنسبة للسفن والطائرات( ،)1ومن
خصائصه أن حيازة العقار المرهون تبقى للراهن ،ومن ذلك يجوز للراهن مباشرة كافة السلطات
كاإلستعمال واالستغالل والتصرف ،كما يخول للدائن المرتهن حقي التتبع والتقدم في إستيفاء حقه من
المقابل النقدي للعقار المرهون على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة ،على أن االحتجاج
به على الغير ال يكون إال إذا تم قيده ،وينقضي الرهن الرسمي بطريقتين أصلي وتبعي ،فهو ينقضي
بصفة تبعية بانقضاء الدين المضمون "تبعية الرهن للدين" ،كما ينقضي بصفة أصلية بتطهير العقار
المرهون والبيع بالمزاد العلني والتنازل على الرهن ،وهالك العقار المرهون هالكا كليا ،وأمام ما سبق سوف
( )1راجع المادة  889من القانون العام المدني الجزائري.
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نقسم هذا الفصل إلى ثالثة مباحث نخصص (المبحث األول) لمفهوم الرهن الرسمي فيه تعريف الرهن
الرسمي وخصائصه أما (المبحث الثاني) فنتناول فيه إنشاء الرهن الرسمي ونستعرض من خالله الشروط
الشكلية والموضوعية إلنشاء الرهن ،و(المبحث الثالث) نتطرق من خالله إلى انقضاء الرهن الرسمي
كضمانة عينية للقرض العقاري.
المبحث األول :مفهوم الرهن الرسمي.
سبق وأن بينا في مقدمة هذا الفصل أن المشرع الجزائري جعل الرهن الرسمي أول التأمينات العينية
في الكتاب الرابع من القانون المدني وذلك في المواد ما بين  888إلى  ،639حيث قدمه في الترتيب على
حق التخصيص والرهن الحيازي وحقوق االمتياز هذا من ناحية ومن ناحية أخرى جعل من أحكامه دائرة
عامة تضم القواعد بالنسبة للتأمينات العينية األخرى(.)1
ومن خالل هذا المبحث سنحاول التعريف بالرهن الرسمي قانونيا وفقهيا وهذا في (المطلب األول) ثم
توضيح أنواعه وخصائصه في (المطلب الثاني).
المطلب األول :التعريف بالرهن الرسمي.
خص الرهن الرسمي كضمان عيني بإهتمام كبير سواء من جانب التشريع الوطني وكذلك من
التشريعات المقارنة وذلك بتعريفه وبيان أحكامه ،وكتب فيه الكثير من الفقهاء رغم االختالف بينهم في
بعض المسائل الجانبية وعليه سوف نقوم بتعريف الرهن الرسمي من الجانب القانوني (الفرع األول) ثم
تعريفه من الناحية الفقهية في (الفرع الثاني).

( )1شوقي بناسي ،أحكام عقد الرهن الرسمي في القانو ن المدني الجزائري ،دراسة مقارنة بأحكام الفقه اإلسالمي
والقوانين الوضعية -الفرنسي والمصري -دار هومة ،الجزائر  ،8226ص.09
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الفـــرع األول :التعريف القانوني للرهن الرسمي.

عرفت المادة  888من التقنين المدني الجزائري الرهن الرسمي على النحو اآلتي « :الرهن الرسمي
عقد يكتسب به الدائن حقا عينيا على عقار لوفاء دينه ،يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين التالين
له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد كان».
ونخلص من هذا النص ما يلي:
أوال :أن المشرع الجزائري عرف الرهن الرسمي بأنه عقد ،دون أن يعرفه بأنه حق عيني ،حيث أنه غلب
فكرة العقد على فكرة الحق ،في حين أنه أي المشرع الجزائري أدرج الرهن الرسمي في الباب األول من
الكتاب الرابع المعنون بالحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية وهذا دليل على أن الرهن الرسمي يقصد
به الحق(.)1
مصدر واحدا وهو
ا
ثانيـا :كذلك يبدو من هذا التعريف أن للرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري
العقد ،ولكن بالرجوع إلى نص المادة  883من التقنين المدني والتي جاء نصها كاآلتي « :ال ينعقد الرهن
إال بعقد رسمي أو حكم أو بمقتضى القانون »....من ذلك يظهر أن للرهن الرسمي مصدرين آخرين
وهما  :الحكم القضائي والقانون ،وهذا ما يجعلنا نقول أن المادة  888من القانون المدني عرفت الرهن
الرسمي عندما يكون مصدره العقد وأغفلت تعريفه ببقية مصادره.

()2

ثالثـا :يبدو كذلك أن المشرع الجزائري لم يذكر الدائنين العاديين واكتفى بذكر الدائن بصورة عامة ،ولهذا
كان عليه إضافة عبارة "الدائنين العاديين" بعد عبارة ( أن يتقدم على ) ،بذلك يكون نص المادة 888

( )1رمضان أبو السعود ،المرجع السابق ،ص.880
( )2محمد حسنين ،الوجيز في التأمينات الشخصية والعينية في القانون المدني الجزائري ،المؤسسة الوطنية للكتاب
 ،1689ص.118
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أكثر وضوحا ،وينسجم مع حكم المادة  625قانون مدني جزائري ،والتي تنص على أن يتقدم الدائن
()1

المرتهن في استيفاء حقه على الدائنين العاديين جميعا.

رابعا :ما يجلب االنتباه كذلك هو أن هذا التعريف الذي أورده المشرع الجزائري يكاد يكون منقوال بصورة
حرفية من القانون المدني المصري في المادة  1232التي عرفت الرهن الرسمي كما يلي « :الرهن
الرسمي عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا ،يكون له بمقتضاه أن يتقدم على
الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون».
خامسا :نالحظ كذلك أن المشرع الجزائري أغفل خاصية مهمة للرهن الرسمي وهي احتفاظ الراهن بحيازة
العقار المرهون ،وعليه أن يوضح ذلك حتى يزيل كل لبس وغموض فيما يخص إحتفاظ الراهن بحيازة
العقار المرهون.
الفـــــرع الثاني :التعريف الفقهي للرهن الرسمي:
من خالل بحثنا في موضوع الرهن الرسمي وجدنا أنه لقي إهتمام الكثير من فقهاء القانون المدني
من خالل الخوض في البحث فيه ،ولهذا وجدنا تعاريف كثيرة للرهن الرسمي نحاول أن نختار أحسنها.
أوال :عرفه األستاذ عبد الرزاق السنهوري بأنه :الرهن الرسمي هو حق عيني ينشأ بموجب عقد رسمي هو
الرهن ،ويقرر ضمانا لوفاء بدين ،وهذا الحق العيني يتقرر على عقار مملوك للمدين أو لكفيل عيني،
وبموجبه يكون للدائن الحق في استيفاء دينه من ثمن هذا العقار ،مقدما في ذلك على الدائنين العاديين،
لمالك هذا العقار وللدائنين أصحاب الحقوق العينية على هذا العقار المتأخرين في المرتبة ،ومتتبعا هذا
()2

العقار تحت يد من انتقلت له ملكيته.

( )1محمد صبري السعدي ،الواضح في شرح القانون المدني -التأمينات العينية -الرهن الرسمي وحق االختصاص
والرهن الحيازي وحقوق اإلمتياز ،دار الهدى ،عين مليلة ،الجزائر ،طبعة  ،8212ص.18

( )2عبد الرزاق السنهوري ،التأمينات الشخصية والعينية ،المرجع السابق ،ص.852
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ثانيا :كما عرفه أيضا األستاذ سمير تناغو بأنه :هو حق عيني تبعي ينشأ بمقتضى عقد رسمي ويتقرر
ضمانا لدين على عقار مملوك للمدين أو غيره ويكون للدائن بمقتضاه أن يتقدم في استيفاء حقه من
المقابل النقدي لهذا العقار مفضال على غيره من الدائنين العاديين والتاليين له في المرتبة ،وأن يتبع العقار
()1

في أي يد يكون

ثالثا :وعرفه أيضا رمضان أبو السعود بأنه :حق عيني تبعي يترتب على عقار مملوك للمدين أو غيره
"الكفيل العيني" بمقتضى عقد رسمي ضمانا للوفاء بااللتزام ،وطالما أنه حق عيني تبعي فهو يمنح
()2

صاحبه حقا في التتبع وآخر في األفضلية.

لقد حاولنا اعتماد هذه التعاريف التي جاء بها الفقهاء ومن خالل استقرائنا لها الحظنا أنهم استفادوا
من االنتقادات الموجهة للنصوص التشريعية والتي كانت غير واضحة أحيانا ،أو يشوبها الغموض أحيانا
أخرى ،وفي رأينا أن أفضل تعريف للرهن الرسمي هو ذلك الذي وضعه األستاذ الدكتور سمير تناغو
عندما عرف الرهن الرسمي على أساس العقد والذي هو موضوع بحثنا هذا ،وعليه نخلص أن الرهن
الرسمي هو حق عيني يختلف عن الحق الشخصي في مفهومه.
المطلب الثاني :أنواع الرهن الرسمي وخصائصه.
من خالل هذا المطلب سنحاول التعرف على أنواع الرهن الرسمي في التشريع الجزائري ،رغم أن
نص المادة  888من التقنين المدني كانت صريحة عندما عرفت الرهن الرسمي على أنه عقد وبالتالي
نستخلص أن مصدر الرهن الرسمي هو اتفاق بين الراهن والمرتهن ،غير أنه بالرجوع إلى المادة الموالية
وهي المادة  883من التقنين المدني نجدها أردفت أنواع أخرى للرهن وهذا ما سنعرفه في (الفرع األول)

( )1سمير تناغو ،المرجع السابق ،ص.16

( )2رمضان أبو السعود ،المرجع السابق ،ص885
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وبإستق ارئنا تعريف الرهن الرسمي سواء التعريف الذي وضعه المشرع أو التعريفات التي جاء بها فقهاء
القانون المدني سنخلص إلى خصائص الرهن الرسمي وذلك في (الفرع الثاني).
الفرع األول :أنواع الرهن الرسمي.
للرهن الرسمي في التشريع الجزائري ثالثة أنواع وهي :العقد الرسمي ،والحكم القضائي ،والقانون.
وهذا ما نصت عليه المادة  883من التقنين المدني الجزائري بقولها « :ال يعقد الرهن الرسمي إال بعقد
رسمي أو حكم أو بمقتضى القانون ،»...وعلى هذا فإن الرهن الرسمي على ثالثة أنواع :رهن اتفاقي
ورهن قضائي ،ورهن قانوني وبما أن النوع األول هو جوهر الرهن الرسمي وموضوع دراستنا ،سنحاول
التطرق إلى النوعين اآلخرين بشيء من اإلحاطة والشرح مستعرضين مجال وجودهما من خالل النصوص
القانونية الخاصة ،ومبرزين رأي فقهاء القانون في ذلك ،حيث نجد أن التشريعات العربية لم تنص على
()1

الرهن القانوني والقضائي عدا التشريعين اللبناني والجزائري

 ،من ذلك نجد أن المشرع الجزائري كان

متأث ار بالمشرع الفرنسي إلى حد كبير ،وفي ذلك يقول األستاذ علي علي سليمان منتقدا المادة  883من
التقنين المدني الجزائري " وظاهر أن المادة  883الفقرة األولى تزيد ال محل له ،وذلك ألن مصدر الرهن
الرسمي عندنا في القوانين العربية هو العقد وحده وال تعرف قوانيننا العربية ال الرهن القضائي وال الرهن
القانوني ،فأما الرهن القضائي في فرنسا فهو يترتب على حكم قضائي أصدره القضاء" وقد استعاضت
قوانيننا العربية عن هذا بحق التخصيص ،وأما الرهن القانوني فهو معروف في فرنسا ومقرر على عقارات
الزوج لصالح زوجته التي قدمت له بائنة ،كذلك مقرر لصالح ناقصي األهلية على أموال أوليائهم أو
األوصياء عليهم حتى يبلغوا سن الرشد ويتسلموا أموالهم ،ونخلص مما تقدم إلى أن نص المادة  883تزيد
ال محل له في القانون الجزائري فيحسن أن يصرف النظر عنه عند إعادة النظر في القانون المدني
( )1علي علي سليمان ،ضرورة إعادة النظر في القانون المدني الجزائري ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،1668 ،
ص.96
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الجزائري( ، )1ورغم اإلنتقاد الذي وجه لنص المادة المذكورة سابقا في فقرتها األول فالوضع ما زال قائما
بالرغم من التعديالت التي أدخلها المشرع الجزائري على التقنين المدني بأن يجعل الرهن الرسمي ال يتم
إال بعقد وفي هذا تماشيا مع مبدأ الرضائية في العقود.
أوال -الرهن القضائي :هو الرهن الذي يتقرر بموجب حكم قضائي صادر من المحكمة المختصة ،طبقا
لما جاء في نص المادة  883من التقنين المدني الجزائري حيث اعتبرت أن الحكم القضائي مصدر من
مصادر الرهن الرسمي واعتبار المشرع الجزائري الرهن القضائي نوعا من أنواع الرهن الرسمي في القانون
()2

المدني كما أخذ به في قوانين أخرى كالقانون التجاري

في نص المادة  805الفقرة الخامسة والتي وردت

في الفصل المتعلق بآثار الحكم بإشهار اإلفالس أو التسوية القضائية التي نصت على «...كل رهن
عقاري إتفاقي أو قضائي وكل حق احتكار أو رهن حيازي يترتب على أموال المدين لديون سبق التعاقد
عليها .»...فهذه المادة كانت صريحة في ذكرها للرهن القضائي وجعلت منه من بين التصرفات التي ال
يصح التمسك بها قبل جماعة الدائنين إذا صدرت من المدين المفلس ابتداء من تاريخ التوقف عن الدفع.
أيضا هذا النوع من الرهن القضائي ذكرته المادتين  305للفقرة الثالثة والمادة  358الفقرة الرابعة
()3

والتاسعة من قانون اإلجراءات المدنية

فبالنسبة للمادة األولى نصت على...« :ويجوز له أخي ار إذ كان

حامال لسند أن يحصل على إذن بقيد مؤقت لرهن قضاء على عقارات مدينه »...حيث أجازت للدائن
الذي بيده سند من حقه أن يحصل على إذن بقيد مؤقت لرهن قضائي على عقارات مدينه ،أما بالنسبة
للمادة الثانية فقد نصت على ما يلي...« :واذا حصل الدائن على قيد مؤقت لرهن قضائي على عقارات
( )1علي علي سليمان ،المرجع السابق ،ص.52
( )2األمر  ،56-55المؤرخ في  89سبتمبر  ،1655المتضمن القانـون التجاري المعـدل والمتمم باألمـر رقم 85-69
الم ــؤرخ في 26ديسمبر ،1669المعدل والمتمم بالقانون رقم ،8-5المؤرخ في  ،8225/28/29جريدة رسمية
عدد ،11المؤرخة في .8225/28/26
( )3الملغى بموجب القانون رقم  ،26-28المؤرخ في  85فبراير  ،8228المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية
جريدة رسمية عدد  81بتاريخ 8228/20/83

96

ماهية القرض العقاري والرهن الرسمي

الباب األول

مدينه فيجب أن يثبت في المحضر هذه العقارات مع تعيين موقع كل منها وحدودها ومساحتها
ومشتمالتها....ويجري قيد نهائي خالل شهرين من تاريخ سيرورة الحكم الصادر في الموضوع حائز بقوة
الشيء المقضي به وذلك بناء على تقديم النسخة التنفيذية لهذا الحكم.»...
ولكن ما يمكن اإلشارة إليه أن الرهن القضائي تعرض للنقد من طرف الفقهاء سواء الفقه العربي أو
الفرنسي ،بالنسبة للفقه العربي تم اإلشارة إليه في السابق( ،)1أما بالنسبة للفقه الفرنسي فيرى بأن الرهن
القضائي غير عادل من ناحية ألنه يفرض على المدين بغير إرادته رهنا ربما رفض االتفاق مع الدائن
على ترتيبه كما أنه من غير المقبول أن ينشأ هذا الرهن ضمانا لدين صغير القيمة على عقارات قد تكون
كبيرة القيمة ،فيختل التوازن بين مبلغ الدين المضمون وقيمة العقار المرهون وهو من ناحية أخرى يعتبر
بالغ الخطورة على المدين ،حيث يندفع دائنون إلى الحصول ضده على أحكام ال يتسرعون في الحصول
(.)2

عليها لوال وجوده

ورغم ذلك فالرهن القضائي تصرف قانوني معروف في التشريع الجزائري ونحن نرى أن ذلك مقبول
خاصة أنه يأتي من جهاز يلجأ إليه الجميع للفصل في منازعاتهم القضائية وليس من السهل ترتيب هذا
الرهن إال إذا رأى القضاء ضرورة لذلك ،حتى أن المشرع الجزائري يلتقي مع المشرع الفرنسي في هذا النوع
من الرهن فقد جعله المشرع الفرنسي يترتب على جميع األحكام سواء كانت صورية أو غيابية ،نهائية أو
مؤقتة فأعطى للدائن إمكانية تقييد رهن قضائي على كل عقارات المدين وعليه ال يشترط الحكم على
المدين للدفع بل يكفي أن يكون حامال لسند تنفيذي حتى يتمكن من قيد رهن قضائي على عقارات

( )1أرجع إلى الصفحة  65من األطروحة.
( )2محمود جمال الدين زكي ،التأمينات الشخصية والعينية ،مطابع دار الشعب ،القاهرة ،الطبعة الثالثة1656 ،
ص335
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وهذا ما أقره المشرع الجزائري أيضا ،من ضرورة أن يكون الدائن حامال لسند تنفيذي ليقيد رهنا

قضائيا وليكون لهذا الرهن أثر منتج.
ثانيا -الرهن القانوني :يجد مصدره في القانون ،أي ينشأ بنص القانون ،عادة يتقرر بالنظر إلى نوعية
الدائن ،إما ألنه يستحق حماية خاصة ،مثلما هو الحال بالنسبة لألشخاص تحت الوصاية ،واما ألن
األمر يتعلق بجماعة عامة يكون من المناسب منحها سلطات خاصة ،وتوجد رهون قانونية تأخذ الرتبة
من يوم تسجيلها "رهون قانونية عادية" ،ورهون أخرى في حالة تسجيلها في ميعاد المحدد قانونا فإن أثرها
()2

يرجع إلى الحدث الذي أنشأها،

كما أن الرهن القانوني يتنوع بين رهن قانوني عام ،ورهن قانوني

خاص ،ولكن يشترط تسجيلها في المحافظة العقارية ليمكن اإلحتجاج بها في مواجهة الغير ،وقد أورد
القانون الفرنسي عدة أنواع من الرهون القانونية أكثرها كان عاما قبل تعديل  1655بمقتضى مرسوم 20
جانفي 1655مثل ما هو الحال بالنسبة لرهن المرأة المتزوجة ،وكتلة دائني المدين في حالة اإلفالس ،وقد
نص القانون المدني الفرنسي بموجب المادة  8181على الحاالت التي ينشأ فيها الرهن بقوة القانون وهي:
 رهن أحد الزوجين ألموال الزوج اآلخر. رهن القصر والمحجور عليهم على أموال األوصياء واألولياء عليهم. رهن الدولة والمحافظات والمقاطعات والمنشآت العامة على أموال المحصلين والمديرين المحاسبين.وهو في فرنسا يشمل جميع عقارات المدين والعقارات التي يحوزها فيما بعد ،وهذا يخالف أهم قواعد
()3

الرهن الرسمي األساسية كالشهر والتخصيص.

(1) Revue Trim, de droit civil, 1987, page 122

( )2علي علي سليمان ،المرجع السابق ،ص.96
(3) Colin Ambroise et Capitant Henri, privilèges et hypothèque, Dalloz-Répertoires pratique, tom, IX,
p 1922.
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أما المشرع الجزائري ،فقد سار على نهج المشرع الفرنسي في إعتبار القانون هو مصدر من
مصادر الرهن الرسمي وهذا من خالل نص المادة  883من التقنين المدني الجزائري ،ومن ثم فهو يعتبر
الرهن القانوني نوعا من أنواع الرهن الرسمي ،وبالرجوع إلى بعض القوانين الخاصة غير القانون المدني
نجده نص صراحة على حاالت ينشأ فيها الرهن الرسمي بقوة القانون من هذه الحاالت:
 -1الرهن القانوني للدائن على عقارات مدينه في حالة اإلفالس ،حيث نصت المادة  850من القانون
التجاري على ما يلي » :يقضي الحكم الناطق بالتسوية القضائية أو شهر اإلفالس لصالح جماعة الدائنين
بالرهن العقاري الذي يتعين على وكيل التفليسة تسجيله فو ار على جميع أموال المدين وعلى األموال التي
يكتسبها من بعد أوال بأول «.
 -2الرهن القانوني على األمالك العقارية للمدنيين لفائدة البنوك والمؤسسات المالية لضمان
تحصيل ديونها والتزاماتها التي تم اإلتفاق معها ،وذلك بموجب المادة  69من قانون المالية لسنة
 ، )1(8223ويسجل هذا الرهن أمام المحافظة العقارية ،و يمثل الرهن بهذه الصفة سندا وله نفس قيمة
الحكم القضائي ،وتنفيذا لمحتوى المادة  69المذكورة أعاله ،اصدر المشرع المرسوم التنفيذي المتعلق
()2

بالرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات أخرى

 -3الرهن القانوني المقدم للصندوق الوطني للتوفير واإلحتياط لضمان القروض الفردية للبناءات المقبولة
()3

من طرف هذه المؤسسة المالية ،وقد نصت على ذلك المادة  155من قانون المالية لسنة 1683

والتي

( )1القانون رقم 11-28 :المؤرخ في  80ديسمبر  ،8228المتضمن قانون المالية لسنة  ،8223جريدة رسمية عدد89
المؤرخة في .8228/18/85
( )2المرسوم التنفيذي رقم  ،138-29المؤرخ في  23أفريل  ،8229المتعلق بالرهن القانوني المؤسس لصالح البنوك
والمؤسسات المالية ومؤسسات أخرى ،جريدة رسمية عدد ،81المؤرخة في .8229 /20/25
( )3القانون رقم  ،10-88المؤرخ في  ،1688/18/32يتضمن قانون المالية لسنة  1683جريدة رسمية عدد 3958
المؤرخة في 1688/18/32
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جاء نصها كما يلي « :يؤسس رهن قانوني لصالح الصندوق الوطني للتوفير واإلحتياط وذلك ضمانا
للقروض الفردية التي تمنحها هذه المؤسسة طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل ».
 -4كما توجد حالة يتحول فيها أحد حقوق اإلمتياز الخاصة الواردة على العقار إلى رهن رسمي بقوة
القانون طبقا لما جاء في نص المادة  666من التقنين المدني الجزائري ،والمتمثلة في إمتياز بائع العقار
على ثمن بيع العقار( ،)1وهذا ما هو معمول به في الحياة العملية حيث نجد أن الصندوق الوطني للتوفير
واإلحتياط بإعتباره مؤسسة مالية يقترح تقديم قروض لكل من ينوي شراء عقار فيدفع الصندوق النسبة
األكبر من الثمن ويدفع المشتري نسبة عادة خمس الثمن ،وبالتالي يحصل البائع على كل الثمن ،ولكن
الصندوق الوطني للتوفير واإلحتياط في هذه الحالة يحل محل بائع العقار في كل حقوقه ومن هذه الحقوق
إمتياز البائع المنصوص عليه في المادة المذكورة أعاله حتى يستوفي كامل الثمن من المقترض ،وينقلب
()2

هذا اإلمتياز إلى رهن رسمي بقوة القانون إذا لم يتم القيد في خالل شهرين من تاريخ البيع.
الفرع الثاني :خصائص الرهن الرسمي.

إنطالقا من تعريف المشرع الجزائري للرهن الرسمي ،يمكن القول بأنه يتميز بالخصائص التالية
سواء كحق أو بإعتباره عقدا.
أوال -خصائص الرهن الرسمي بإعتباره حقا :يتميز الرهن الرسمي وفقا لذلك بعدة خصائص هي:

( )1تنص المادة  666من القانون المدني الجزائري" :ما يستحق لبائع العقار من ثمــن وملحقاته ،يك ــون له إمتياز على
العقار المبيع .ويجب أن يقيد اإلمتياز ولو كان البيع مسجال ،وتكون مرتبته من تاريخ البيع إذا وقع التقييد في ظرف

شهرين من تاريخ البيع .فإذا إنقضى هذا األجل أصبح اإلمتياز رهنا رسميا".

( )2زليخة لحميم ،إنشاء الرهن الرسمي وانقضاؤه في القانون المدني الجزائري  ،رسالة لنيل شهادة الماجستير في العقود
والمسؤولية ،جامعة الجزائر ،سنة  ،1669ص.53
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 -1الرهـــن الرسمي حـــق عيني :الرهن الرسمي هو حق عيني يختلف في مدلوله عن الحق
الشخصي( ،)1وسمي بحق عيني ألنه يعطي لصاحبه سلطة مباشرة على مال معين بموجبها يستطيع
صاحب الضمان أي الدائن المرتهن إستيفاء دينه من ثمن هذا المال محل الحق باالفضلية أي بالتقدم
على غيره من الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة إذا كانوا أصحاب حقوق مقيدة مثله هذا من
جهة ،ومن جهة أخرى يخول له أيضا حق التتبع بحيث يستطيع أن ينفذ على العقار المرهون في أي يد
كان( ،)2سواء إنتقل هذا العقار المرهون إلى شخص آخر بالملكية أو الحيازة فحق الرهن الرسمي ليس
جزءا من حق الملكية كحق اإلرتفاق وحق اإلنتفاع ،بل هو حق الملكية نفسه ،أو حق عقاري وضع
()3

ضمانا لدين معين

وهو مبلغ القرض ،وحق التتبع يخول للدائن المرتهن طلب بيع العقار في يد أي

حائز له إن لم يؤد إليه دينه ،واستعمال حقي التتبع والتقدم يخضع لشهر الرهن عن طريق القيد في
()4

المحافظة العقارية ألن القيد يعين مرتبة الدائن المرتهن

 -2الرهن الرسمي حق تبعي :الرهن الرسمي حق تابع لإللتزام األصلي لضمان الوفاء به وينتج عن ذلك:
 أن الرهن يتبع اإللتزام المضمون من حيث الصحة والبطالن وينقضي بإنقضائه ،وقد قررت المادة 863من التقنين المدني الجزائري هذا الحكم بقولها «:ال ينفصل الرهن عن الدين المضمون بل يكون
تابعا له في صحته وفي إنقضائه  ،)5(»...فإذا كان اإللتزام المضمون باطال كان الرهن باطال كذلك ،واذا
أبطل اإللتزام األصلي (عقد القرض) بسبب عيب من عيوب الرضا بطل الرهن كذلك ،كما تقضي المادة

(1)- B. Maubru, La transmissibilité de l’hypothèque , thèse de doctorat, Université Toulouse, 1979,
page 2

( )2عبد الرزاق السنهوري ،التأمينات الشخصية والعينية ،المرجع السابق ،ص.851
( )3محمد صبري السعدي ،المرجع السابق ،ص.82
( )4المرجع السابق ،ص.189

( )5المادة  863مدني جزائري مطابقة لنص المادة  1208مدني مصري.
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 633قانون مدني جزائري بأنه « :ينقضي حق الرهن الرسمي بإنقضاء الدين المضمون ويعود معه إذا
زال السبب الذي انقضى به الدين.»...
 القاعدة أنه ال يوجد الرهن الرسمي قبل اإللتزام الذي جيء به لضمانه ،واال فقد ما يرتكز عليه ،لكنإستثناء ا ال يجوز أن ينشأ الرهن الرسمي قبل نشأة اإللتزام األصلي كما في حالة إنشاء رهن رسمي
()1

والتي يعبر عنها باإللتزامات اإلحتمالية ،كما هو الحال في الرهن

لضمان إلتزام ينشأ في المستقبل

الضامن لفتح إعتماد ألحد العمالء في أحد البنوك ،ويكون اإلعتماد مضمونا برهن رسمي على عقار
العميل ولهذا السبب أضافت المادة  863قانون جزائري عبارة « :ما لم ينص القانون على غير ذلك»...
نستنتج من وراء كل ما تقدم أنه:
 يتطلب وجود الرهن قيام إلتزام أصلي يكون ضامنا لتنفيذه ،وعليه يكون الرهن إما معاص ار لنشوء اإللتزامالمضمون ،أو الحقا له كما في ترتيب رهن ضمانا إلعتماد مفتوح أو لدين مستقبلي.
 يشترط لصحة عقد الرهن أن يكون اإللتزام األصلي صحيحا وهو عقد القرض العقاري في دراستنا هذه،فلو كان باطال أو قابل لإلبطال كان الرهن أيضا كذلك.
 يزول الرهن الرسمي بإنقضاء اإللتزام األصلي ،وعليه إذا أنقضى اإللتزام األصلي المضمون (مبلغ()2

القرض) ألي سبب من األسباب ،كوفاء الدين أو المقاصة ،أو اإلبراء

 -3الرهن الرسمي حق عقاري :ال يجوز مبدئيا أن يترتب الرهن الرسمي إال على العقارات دون المنقول
()3

خالفا للرهن الحيازي ،والمال العقاري

 ،هو كل حق عيني يقع على عقار بما في ذلك حق الملكية من

( )1شوقي بناسي ،المرجع السابق ،ص.58
( )2عمر حمزة  ،اإلئتمان البنكي بين الكفالة كضمانة شخصية ،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص ،كلية العلوم
القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ،جامعة محمد الخامس ،السويسي ،الرباط ،المغرب ،8211-8212 ،ص 885

( )3راجع المادة  980من القانون المدني الجزائري.
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ذلك أن الرهن يمكن أن يرد على حق الملكية  ،أو ملكية الرقبة أو على حق اإلنتفاع طالما تعلقت هذه
الحقوق بعقار.
والعلة أن الرهن الرسمي ال يرد على المنقوالت ألن هذا الرهن هو رهن غير حيازي أي ال ينتقل
الشيء المرهون " العقار" إلى الدائن المرتهن ،بل يظل في حيازة الراهن ،واذا كان من السهل تنظيم شهر
الرهن في العقارات حتى يستطيع الغير أن يعلم به ،فإن تنظيم ذلك بالنسبة للمنقول غير ميسور( ،)1وانما
تقوم الحيازة في المنقول مقام إجراءات الشهر في العقار والقاعدة أيضا أن الحيازة في المنقول سند
الملكية ،ولهذا ال يجوز رهن المنقول بحسن نية إال رهنا حيازيا.
أما إستثناءا فيمكن أن يترتب الرهن الرسمي على بعض المنقول كالسفن البحرية والنهرية
والطائرات

()2

والمحالت التجارية وقد نظم له القانون طريقة خاصة من طرق الشهر.

وقد واجه إقتصار الرهن الرسمي على العقارات إنتقادات شديدة من الفقه ،حيث اعتبروا حجة تعذر
تطبيق نظام الشهر على المنقول لم يخل دون إمكان رهنه رهنا حيازيا ،كذلك اإلدعاء بسهولة نقل المنقول
واخفائه ال تأثير لها من الناحية القانونية على حق الدائن المرتهن في التتبع ،وعليه فإن طبيعة الرهن
الرسمي ال تتنافر مع إمكان وروده على المنقول ،خاصة وأن المشرع أجاز رهن السفينة والطائرة والمحل
()3

التجاري رهنا رسميا

 -4الرهن الرسمي حق غير قابل للتجزئة :الرهن الرسمي غير قابل للتجزئة أو القسمة فقد جاء في
المادة  868من التقنين المدني الجزائري « :كل جزء من العقارات المرهونة ضامن لكل دين ،وكل جزء
من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها.»...

( )1محمد صبري السعدي ،المرجع السابق ،ص.81
( )2عبد الرزاق السنهوري ،التأمينات الشخصية والعينية ،المرجع السابق ،ص .35

( )3أحمد سالمة ،التأمينات المدنية ،دار التعاون للطبع والنشر ،طبعة  ،1699ص.85
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وعدم قابلية الرهن للتجزئة يكون بالنسبة إلى العقار المرهون ،وبالنسبة للدين المضمون ،فكل جزء
من العقار المرهون يكون ضامنا لكل دين ،وكل جزء من الدين يضمنه كل العقار ،أي أن هناك نوعا من
اإلرتباط ما بين العقار المرهون والدين المضمون مبني على عدم التجزئة ،فإذا كان المرهون جملة
عقارات ضامنة لنفس الدين ،فكل منها وكل جزء من أجزائها يكون ضامنا ألداء كل الدين ،فيجوز للدائن
أن يطلب بيعها إذا لم يؤد إليه أي جزء من الدين ،واذا كان المرهون عقا ار واحدا مملوكا لمجموعة
أشخاص ،وحصلت قسمته ،فإن كل جزء إختص به أحد المتقاسمين يبقى ضامنا لكل الدين ولكل جزء
من أجزائه ،وال يلزم الدائن المرتهن بأن يقسم دعوى الرهن على مالكي العقار( ،)1واذا بيع جزء من العقار
المرهون ،أو إنتقل إلى شخص آخر ألي سبب ،فإن أي جزء من أجزاء العقار يكون ضامنا ألداء كل دين
وكل جزء منه ،واذا إنقضى جزء من الدين المضمون بالرهن ،فال يترتب على ذلك تخليص جزء مقابل له
()2

من العقار المرهون ،فإن

كل العقار أو العقارات المرهونة تبقى مع ذلك ضامنة للجزء المتبقي من

الدين ،ولكن عدم تجزئة العقار من طبيعة الرهن ،ال من مستلزماته ،بمعنى أنها ال تتعلق بالنظام العام،
ومن ثم فإنه يجوز اإلتفاق على مخالفتها ويجوز الخروج عليها بنص قانوني ،بدليل أن المشرع ختم المادة
 868تقنين مدني جزائري بقوله ...« :ما لم ينص القانون أو يقضي بغير ذلك» ،فللدائن المرتهن أن ينزل
صراحة أو ضمنا عن عدم التجزئة ،كأن يتفق على أن يخصص جزء من الشيء المرهون لضمان الجزء
الذي لم يدفع من الدين ويتخلص الجزء الباقي من الرهن نظير ما يدفع من مبلغ القرض من الدين ،وقد
يقضي بالتجزئة نص في القانون ،كما هو الحال في تطهير العقار من الرهن.

( )1محمد كامل مرسي باشا ،المرجع السابق ،ص.188
( )2شوقي بناسي ،المرجع السابق ،ص.82

( )3راجع المادة  619من القانون المدني الجزائري.
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ثانيا -خصائص الرهن الرسمي بإعتباره عقدا :ينفرد الرهن وفقا لذلك بــ:
 -1الرهن الرسمي عقد مسمى :حيث وضع له المشرع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة إسما وبين
أحكامه بعد أن عرفه في المادة  888من التقنين المدني ،بين في الفصل األول كيفية إنشائه من المواد
 883إلى  863وسنتطرق إليها في المبحث الثاني و تناول في الفصل الثاني آثار الرهن سواء بين
المتعاقدين أو بالنسبة للغير في المواد من  860إلى  638كما تناول في الفصل الثالث إنقضاء الرهن من
المواد  633إلى  639من التقنين المدني الجزائري والتي سنتطرق بالشرح والدراسة في المبحث الثالث من
هذا الفصل.
 -2الرهن الرسمي عقد شكلي( :)1رغم أن المشرع عرف الرهن الرسمي بأنه عقد والعقد هو إتفاق بين
طرفين أو أكثر إال أن هذا اإلتفاق يجب أن ينصب في شكل رسمي ،والرسمية ركن فيه ال يقوم العقد
بدونها ،فتخلفها يؤدي إلى بطالن عقد الرهن بطالنا مطلقا ،وجاءت المادة  883ق.م.ج صريحة بقولها:
« ال ينعقد الرهن إال بعقد رسمي ،»...فالقاعدة القانونية كانت آمرة وبالتالي ال يجوز اإلتفاق على
مخالفتها ،وبالتالي مبدأ الرضائية غير كاف في إنشاء الرهن الرسمي وحكمها كما سبق وأن ذكرنا هو
البطالن المطلق للرهن الرسمي ،بدون كتابته كتابة رسمية.
 -3الرهن الرسمي عقد ملزم لجانب واحد :عقد الرهن ملزم لطرف واحد( ،)2فمقرر الرهن هو وحده الذي
يلتزم بمقتضاه الراهن سواء كان المدين نفسه أو الكفيل العيني بالتزامين هما:
 االلتزام بإنشاء حق عيني على العقار المرهون ،وااللتزام بضمان سالمة حق الرهن. -0الرهن الرسمي عقد معاوضة :ألن الراهن ال يتبرع للمرتهن بالرهن بل يقدمه له بمقابل ،وقد يكون هذا
المقابل قيام الراهن (المدين) باقتراض مبلغ من المال من قبل الدائن المرتهن.
( )1شوقي بناسي ،المرجع السابق ،ص.88

( )2محمد كامل مرسي باشا ،المرجع السابق ،ص.186
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وليس من الضروري في عقود المعاوضة أن يكون العوض قد أعطي ألحد المتعاقدين ،بل يكفي
إعطاؤه للغير ،وهو المدين هنا ،لكن إذا تلقى الدائن الرهن تبرعا من الكفيل العيني كان الرهن الرسمي
()1

عقد تبرع

 -5الرهن الرسمي عقد ضمان عيني :فهو عقد ضمان ألنه ينشأ بقصد إعطاء الدائن ضمان قد يكون
كاف وهو الرهن الرسمي الذي يضمن الوفاء بمبلغ القرض ،ألن الراهن سواء كان المدين أو الكفيل العيني
يلتزم بتقديم عين معينة (عقار) للوفاء بالدين ،ففي حالة عجز أو إعسار أو إفالس المدين(الراهن) أمكن
للدائن بيع العين هذه محل الضمان إلستيفاء حقه.
المبحث الثاني :إنشاء الرهن الرسمي.
إن إنشاء الرهن الرسمي سواء كان تم لصالح مؤسسة بنكية أو لغيرها فهو يتطلب جملة من
الشروط موضوعية كانت أو شكلية ،فهو ينشأ باالتفاق بين الراهن والدائن المرتهن وبمعنى آخر فمصدره
التصرف القانوني ولذا يقتضى ضرورة توافر شروط صحة التصرفات من حيث الذهنية وسالمة اإلرادة
وعدم مخالفة التصرف ألحكام القانون اآلمرة ،كما يشترط القانون أن ينصب هذا االتفاق في شكل خاصا
هو الشكل الرسمي ،وعليه سوف نعالج كل هذا من خالل مطلبين نخصص (المطلب األول) للشروط
الموضوعية لنشوء الرهن الرسمي ،ونخصص (المطلب الثاني) للشروط الشكلية.
المطلب األول :الشروط ،الموضوعية إلنشاء الرهن الرسمي.
بما أن الرهن الرسمي يعد عقدا ،فيجب أن يراعى في إبرامه الشروط الواجب توفرها في كل عقد،
المقررة في القواعد العامة وهي :الرضا ،المحل ،السبب ،ثم بعد ذلك يجب توفر الشروط الموضوعية
الخاصة والمتعلقة بالراهن وملكيته للعقار المرهون وأهليته للتصرف فيه والشروط الموضوعية الخاصة

( )1حسام الدين كامل األهواني ،الوجيز في التأمينات العينية ،بهجات للطباعة ،بدون سنة طبع ،ص.98
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()1

بالدين المضمون ،وتخصيص الرهن ومشتمالته،

وعليه سوف نقسم هذا المطلب إلى فرعين ندرس في

(الفرع األول) الشروط الموضوعية العامة إلنشاء الرهن الرسمي ،ثم في (الفرع الثاني) ندرس الشروط
الموضوعية الخاصة.
الفرع األول :الشروط الموضوعية العامة إلنشاء الرهن الرسمي:
وهي الشروط التي يتطلبها أي عقد النعقاده ،وبذلك تخضع ألحكام النظرية العامة في العقد،
فيشترط إلنشائه ،توافر الرضا ،والمحل ،والسبب.
أوأل :الرضا :يشترط أن يكون موجودا وصحيحا.
 -1وجود التراضي  :يتم التراضي عن طريق تبادل طرفي عقد الرهن الرسمي التعبير عن إرادتهما وهما
الراهن والدائن المرتهن ،والراهن قد يكون هو المدين وهو األمر الغالب ،وقد يكون شخصا آخر غير
المدين ،يرهن ماله لضمان الوفاء بدين غيره ،ويسمى في هذه الحالة الكفيل العيني ،وقد نص المشرع
الجزائري على هذا في نص المادة  880الفقرة األولى من التقنيين المدني ،حيث قررت أنه « :يجوز أن
يكون الراهن هو المدين نفسه أو شخصا آخر يقدم رهنا لمصلحة المدين.»...
وتسري على الكفيل العيني أحكام الرهن والكفالة معا.
 -2صحة التراضي :باإلضافة وجود التراضي ،وهو األساس األول لقيام العقد ،إال أنه يلزم أن يجيء
صحيحا واال أعترى الفساد العقد ،ولذا يلزم أن يصدر الرضاء عن شخص متمتع باألهلية ،وأن يكون
()2

خاليا من العيوب التي تشوه به

وهي الخلط ،والتدليس ،واإلكراه ،واالستغالل والتي يعبر عنها بعيوب

الرضى.

( )1عمر حمزة ،المرجع السابق ،ص .835
( )2محمد صبري السعدي ،شرح القانون المدني الجزائري ،النظرية العامة لإللتزامات ( العقد واإلرادة المنفردة) ،الجزء
األول ،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية ،سنة  ،8220ص .159
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واذا كانت عيوب الرضى معروفة في نظرية العقد وقد سبق ذكرها إال أنها سوف نخص بالدراسة الجزء
المتعلق باألهلية والتي دار حولها خالف فقهي سواء األهلية بالنسبة للراهن أو األهلية بالنسبة للمرتهن.
 فبالنسبة لألهلية فهي قدرة الشخص على إبرام التصرف القانوني بنفسه فإنها تحتاج إلى بعضاإليضاحات في مجال عقد الرهن ،وعدم توافر األهلية ال يعني عدم إمكان إبرام التصرف القانوني ،يمكن
إبرامه عن طريق اللجوء إلى الوالية أو عن طريق من ينوب عن الشخص ( الوكالة الخاصة).
ولهذا ندرس فيما يأتي أحكام األهلية في مجال عقد الرهن باعتبار أنها تثير العديد من المسائل التي ما
زالت محل خالف في الفقه المقارن ،وعليه سوف نقوم بدراسة الدائن المرتهن وأحكام أهليته أما أهلية
الراهن فسوف يتم دراستها ضمن الشروط الموضوعية الخاصة في الفرع الثاني.
 الدائن المرتهن وأحكام أهليته :الدائن المرتهن غالبا ما يكون شخصا معنويا ( البنك أو المؤسسةالمالية) ،يمثله شخص طبيعي تشترط فيه سوى أهلية الممثل القانوني ،وأهلية مباشرة بعض األعمال ،وهنا
يكون الرهن بالنسبة إليه عمل يجني من ورائه النفع لمؤسسته ،أما إذا كان الدائن المرتهن شخصا طبيعي،
()1

فيشترط فيه أهلية التصرف الدائرة بين النفع والضرر حماية له إذا كان ناقص األهلية

وهذا رأي بعض

الفقهاء ،وحجتهم في ذلك:
إن في هذا القول حماية للدائن المرتهن إذا كان ناقص األهلية فقد يقبل رهنا ال يعتبر ضمانا كافيا للوفاء
()2

بدينه

 كذلك أن الشريعة اإلسالمية هي المصدر التاريخي ألحكام األهلية وهي تعتبر الرهن استيفاء للدين،()3

لهذا تشترط في الدائن المرتهن أهلية التصرفات الدائرة بين النفع والضرر

( )1سمير تناغو ،المرجع السابق ص93
( )2المرجع نفسه ،ص .98

( )3شوقي بناسي ،المرجع السابق ص126
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الرهن الرسمي بالنسبة للدائن المرتهن يعد تصرفا نافعا نفعا محظا وبناء على ذلك يكفي أن يكون الدائن
المرتهن ممي از حتى تتوافر لديه أهلية إبرام الرهن الرسمي ،بمعنى ال يشترط أهلية التصرف في الدائن
المرتهن وتكفي أهلية التعاقد( ،)1وحجتهم في ذلك أن الرهن الرسمي عقد ملزم لجانب واحد هو الراهن
وسبق توضيح ذلك ،ونحن بدورنا نضم رأينا إلى هذا الرأي خاصة أن الحجج المقدمة ألصحاب الرأي
األول كانت ضعيفة من ذلك:
أنه ليس صحيحا أن الرهن الرسمي يعد إستفاء للدين من وجه ،فهذا القول ينطبق على الرهن
الحيازي حيث يستوفي الدائن حقه من غلة الشيء المرهون ،أما الرهن الرسمي فهو ضمان الستفاء الدين،
وبعبارة أكثر وضوح هو عقد إستيثاق للدائن يضمن الوفاء به ،كما أن المشرع لم يشترط أهلية خاصة
بالنسبة للدائن المرتهن.
ثانيا -المحل في الرهن الرسمي :المحل في العقد هو موضوع العقد أي الشيء المتعاقد من أجله
والمحل في الرهن الرسمي هو إنشاء حق عيني تبعي على عقار مملوك للراهن لضمان الوفاء بإلتزام
يترتب في ذمة الراهن نفسه أوفي ذمة غيره ،وهو مبلغ القرض(.)2
()3

ثالثا -السبب في الرهن الرسمي :السبب

ويقصد به الغرض المباشر المجرد الذي يقصد إليه المتعاقد

من هذا االلتزام ،أما الغرض غير المباشر فهو الباعث أو الدافع إلى التعاقد( ،)4والسبب في الرهن الرسمي

( )1عبد الرزاق السنهوري ،التأمينات الشخصية والعينية ،المرجع السابق ،ص861
( )2راجع المواد  68إلى  65من القانون المدني الجزائري.
( )3راجع المادتان  65و 68من القانون المدني الجزائري

( )4العربي بلحاج ،النظرية العامة لإللتزام في القانون المدني الجزائري ( ،العقد واإلرادة المنفردة) ،الجزء األول ،ديوان
المطبوعات الجامعية ،طبعة  8221ص.155
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هو ضمان الدين ( مبلغ القرض) ،فيلزم أن يكون هناك دين مضمونا ينشأ الرهن لضمانه ،وأن يبقى هذا
()1

الدين إلى حين انقضاء الرهن.

الفرع الثاني :الشروط الموضوعية الخاصة بإنشاء الرهن الرسمي.
إلى جانب مراعاة القواعد العامة في إنشاء الرهن الرسمي والتي أطلقنا عليها الشروط الموضوعية
العامة فقد اختص المشرع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة بوضع قواعد موضوعية خاصة في
إنشاء الرهن الرسمي فأشترط شرطين هما - :أهلية الراهن للتصرف وملكيته للعقار المرهون وتخصيص
الرهن.
أوال -أهلية الراهن للتصرف وملكيته للعقار المرهون :تنص المادة  880الفقرة الثانية من التقنيين المدني
الجزائري على...« :وفي كلتا الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون وأهال للتصرف
فيه»( .)2فوفقا لهذا النص يجب أن يكون الراهن سواء كان هو المدين نفسه أي المقترض ،أو شخص
آخر(الكفيل العيني) ،أهال للتصرف في العقار ومالكا له.
 -1أهليـة الـــراهن :إذا كان الراهن هو المدين نفسه (المقترض) ،فإن الرهن يعتبر بنسبة له من
أعمال التصرف الدائرة بين النفع والضرر ،ذلك أن المدين الراهن يحصل مقابل الرهن على قرض ضمان
إلتزامه لهذا يشترط لصحة تصرفه هذا أن يكون الراهن بالغا سن الرشد متمتعا بقواه العقلية غير محجور
عليه( ،)3وفي حالة ما إذا كان المدين ممي از كالصبي البالغ من العمر أكثر من  13سنة ومن في حكمه
كان عقده باطال بطالن نسبيا( ،)4أما إذا كان الراهن غير المدين أي غير المقترض في عقد القرض
العقاري ،بأن كان كفيال عينيا يقدم ماله رهنا لضمان الوفاء بالدين لشخص آخر ،فإن التصرف يعتبر
( )1عبد الرزاق السنهوري ،التأمينات الشخصية والعينية ،المرجع السابق ص.868
( )2يقابلها نص المادة  38من القانون المدني المصري ،وفي فقرتها الثانية أيضا.
( )3رجع إلى المادة  02من القانون المدني الجزائري.
( )4سمير تناغو ،المرجع السابق ،ص98
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ضرر محضا وبالتالي يشترط لصحته أن يكون الكفيل العيني بالغا سن الرشد متمتعا
ا
ضار
ا
بالنسبة له
مميز ومن في حكمهما كان عقده
ا
مميز كان أو غير
ا
قاصر
ا
بقواه العقلية غير محجور عليه ،فإذا كان
باطال بطالنا مطلقا( ،)1هذا الحكم خاص بالكفيل العيني المتبرع وهو األصل ،أما إذا كان الكفيل العيني
غير متبرع كأن يكون تقاضى مقابال لما قدمه من رهن ،كان الرهن بالنسبة إليه عمال من أعمال التصرف
الدائرة بين النفع والضرر ،لذلك يشترط أن تتوافر فيه أهلية التصرف،

()2

أما بالنسبة ألهلية الشخص

المعنوي "المقاولة مثال" فيشترط له نفس الشروط الواجبة بالنسبة للشخص الطبيعي فلكي يكون له حق
الرهن يجب أن يكون مالكا وأهال للتصرف.
 -2ملكية الراهن للعقار المرهون :المشرع الجزائري كان صريحا في المادة  880الفقرة الثانية
السالف ذكرها  ،حينما أشترط ملكية العقار المرهون من قبل الراهن ،سواء كان هو المدين أي المقترض
نفسه أو كان شخص آخر ومرد ذلك راجع إلى خطورة التصرف الذي قد يؤدي إلى ضياع العقار من يد
مالكه في حالة عدم قدرته على الوفاء بأداء الدين ،وأيضا الحكمة من اشتراط ملكية العقار المرهون من
قبل الراهن هو أنه من آثار الرهن الرسمي ترتيب حق عيني تبعي للدائن على العقار المرهون يمكنه
االستيفاء حقه من ثمنه ،فإذا لم يكن الراهن مالكا للعقار المرهون تخلف هذا األثر المذكور ،وفات الغرض
()3

المقصود من الرهن

 المفروض واألصل أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون ،وندرس فيما يلي الصور التي قد تخرج علىهذا الفرض ونحاول إبراز موقف الفقه والقضاء منها وكذا موقف المشرع الجزائري وهذه الصور هي:

( )1عبد الرزاق السنهوري ،التأمينات الشخصية والعينية ،المرجع السابق ص.335
( )2رمضان أبو السعود ،المرجع السابق ،ص836

( )3محمد حسين منصور ،النظرية العامة لإلئتمان ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،اإلسكندرية  ، 8221ص815
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 -الصورة األولى :رهن ملك الغير.

 -1تعريف رهن ملك الغير :يقصد برهن ملك الغير ،الرهن الذي يعقده الراهن بإسمه ولحسابه على عقار
محدد ومعين مملوك لغيره ،والتصرف في ملك الغير يعتبر من المشاكل العويصة المطروحة قانونا
وقضاءا في المحاكم من ذلك التصرف بالبيع أو اإليجار ،ما يهمنا هو الرهن أين قد يقدم شخص ما على
رهن عقار غير مملوك له رهنا رسميا( ،)1والمثال البارز لرهن ملك الغير هو الرهن الصادر من مشتري
العقار قبل شهره ،ألن الملكية في بيع العقارات ال تنتقل إال بالشهر لمصلحة الشهر العقاري للمحافظة
العقارية.
 -2تمييز رهن ملك الغير عن غيره من األنظمة القانونية :ميز الفقهاء بين رهن ملك الغير وغيره من
األنظمة القانونية المشابهة على النحو التالي:
أ -رهن المال المستقبل :ما يميز رهن ملك الغير عن رهن المال المستقبل أنه في الحالة األولى يكون
العقار موجودا ،بي نما في الثانية يكون غير موجودا من الناحية المادية ،بعض الفقه يرون فرق ثاني هو
أن العقار في األول يكون معين بالذات ،أما في الثاني يكون غير ذلك ،ولكن ال مانع أن يكون المال
المستقبل معينا بالذات كما في حالة البناء المزمع إقامته وقد حدد في عقد الرهن تحديدا دقيقا

()2

وحكمه

صحيحا طبقا لقواعد العامة.
ب -التعهد عن الغير :إن حالة رهن شخص لعقار ال يملكه يختلف عن حالة ما إذا تعهد شخصا بأن
يحمل مالك العقار على رهنه ،وهذا التصرف صحيح يخضع لحكم المادة  110قانون مدني ،ويرى بعض
( )1يقول األستاذ سليمان محمدي( :إن هذا الرهن سيتم شهره ،ومن واجب المحافظ العقاري التأكد من صحة العقد وملكية
المتصرف للعقار قبل القيام بإجراء الشهر ،فلهذه األسباب نرى بأنه ال يمكن تصور رهن يصدر من غير مالك في ظل
نظام قانوني يشترط الرسمية لإلنعقاد والشهر للنفاذ) ،الرهن الرسمي ،مطبوعة جامعية ،جامعة الجزائر ،معهد الحقوق
ابن عكنون  8221 ،8222ص.13 ،18

( )2شوقي بناسي ،المرجع السابق ص.110
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الفقهاء أن الشخص إذا رهن عقا ار ال يملكه وتعهد في نفس الوقت أن يحمل المالك على إقراض هذا
الرهن ،كان تصرفه رهنا لملك الغير وتعهد للغير في نفس الوقت

()1

ج -التوكيل في الرهن :يختلف التوكيل في الرهن عن رهن ملك الغير ،ذلك أنه إذا وكل المالك شخصا
في رهن عقاري بوكالة رسمية وخاصة بالتصرف في حد ذاته فيعتبر ذلك التصرف قانوني وصحيح ،ألن
الوكيل عند رهنه هذا العقار غير المملوك له ،ال تنصرف آثاره إلى ذمته بل إلى ذمة الموكل أي مالك
العقار ،ونفس الحال بالنسبة للنائب مع األصيل ،وان كان النيابة في التعاقد يجب أن تتم في إطار رسمي
أي كتابة رسمية وبالتالي تكون أمام عقد وكالة التي يتم تحريرها في شكل رسمي.
 -3حكم رهن ملك الغير في القانون المدني الجزائري .المشرع الجزائري لم يبين حكم رهن ملك الغير في
القانون المدني ولم ينص عليه إطالقا خالفا للمشرع المصري الذي أقره في قانونه المدني وذلك في نص
المادة  1233قانون مدني مصري والتي جاءت فقرتها األولى كما يلي « :إذا كان الراهن غير مالك
للعقار المرهون فإن عقد الرهن يصبح صحيحا إذا أقره المالك الحقيقي بورقة رسمية ،»...وبتالي فإن
المشرع المصري أعتد بهذا النوع من الرهن ولكن وضع له قيود منها أن يتم إقرار هذا الرهن من المالك
الحقيقي وبورقة رسمية ،وأثار هذا الرهن ال تترتب إال من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكا
للرهن وبالتالي فحكم رهن ملك الغير تبعا للقانون المصري هو البطالن النسبي ولكن من نوع خاص،
فبدون إقرار رسمي من المالك يعتبر ذلك كأن لم يكن.
أما المشرع الجزائري كما ذكرنا لم يشر إليه فبرجوعنا إلى المادة  880فقرة ثانية من التقنين المدني
والتي تقرر بأنه «...يجب ان يكون الراهن مالكا للعقار المرهون » ...وهذا يعني أن المشرع الجزائري

( )1سمير تناغو ،المرجع السابق ،ص.95
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أعتبر ملكية العقار شرط أساسي وخاص النعقاد الرهن الرسمي ،وتخلف هذا الشرط معناه البطالن
المطلق وهذا هو حكم رهن ملك الغير في التشريع الوطني.
الصورة الثانية رهن المالك الظاهر :المالك الظاهر هو الشخص الذي يظهر على أنه المالك وهو غير
ذلك حقيقة ،وان كان الرهن الصادر عنه يعتبر رهنا لملك الغير ،ومن ثم كان المفروض أن يكون رهنه
كما رئينا باطال بطالنا مطلقا ،لكن حماية لألوضاع الظاهرة وثقة في التعامل وكاستثناء عن القاعدة ،قرر
الفقه والقضاء صحة رهن المالك الظاهر( .)1وغلبوا مصلحة الدائن المرتهن حسن النية على مصلحة
المالك الحقيقي فسمحوا لألول بالتمسك بالرهن في مواجهة الثاني.
ومن أمثلة المالك الظاهر المالك بسند صوري واالسم المستعار والوارث الظاهر ،وهي على التفصيل
اآلتي:
 -1المالك بسند صوري :الصورية وضع ظاهري يخفي حقيقة العالقة القانونية بين المتعاقدين ،وقد أجاز
المشرع الجزائري الصورية في العقود بنص المادة  168من التقنيين المدني الجزائري والتي تقضي بأنه:
« إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد
الصوري» ،فهذه المادة كانت صريحة في أنه يجوز للخلف التمسك بالعقد الصوري متى كان حسن النية
عقار دون أن تتجه إرادتهما إلبرام عقد البيع،
ا
ومثال ذلك عن العقد الصوري ،أن يشتري شخص من مالك
وانما قصدا إيجاد مظهر كاذب ويحتفظ كالهما بما يسمى بورقة الضد ،التي تثبت عدم وجود عقد البيع
ففي هذه الحالة يكون سند المشتري في الملكية سندا صوريا ومن ثم كان مالكا صوريا( ،)2ويظهر أمام
الناس أنه المالك الحقيقي وعليه يمكن القول بأنه ،يجوز للدائن المرتهن وهو البنك عادة باعتباره خلفا
خاصا للمالك بسند صوري (المشتري) التمسك بالعقد الصوري (أي عقد البيع) متى كان حسن النية أي
( )1سمير تناغو ،المرجع السابق ،ص.52

( )2شوقي بناسي ،المرجع السابق ،ص.181
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متى كان يعتقد أن سند الراهن سند حقيقي( ،)1وبناءا على هذا يكون الرهن صحيحا ونافذا في حق المالك
()2

الحقيقي (البائع)

لكن اإلشكال يطرح في حالة تعارض مصالح ذوي الشأن ،بحيث يتمسك بعضهم بالعقد الظاهر
(الصوري) ،في حين يتمسك اآلخرون بالعقد الخفي الحقيقي ،كاعتماد المثال السابق البائع صاحب السند
الخفي وهو الحقيقي قام برهن العقار وفي نفس الوقت قام المالك بسند صوري ،وهو المشتري برهن العقار
نفسه ،فلمن تكون األولوية في هذه الحالة هل هي للدائن المرتهن من المالك الحقيقي ،أم للدائن المرتهن
من المالك بسند صوري؟
المشرع الجزائري لم ينص على مثل هذه الحالة ،في حين أن المشرع المصري نص صراحة على
أن األولوية تكون للدائن المرتهن من المالك بسند صوري ،وذلك في المادة  800فقرة ثانية التي تقضي
بأنه « واذا تعارضت مصالح ذوي الشأن ،فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك آخرون بالعقد المستتر،
كانت األفضلية لألولين ».
وفي غياب نص في القانون المدني الجزائري يطابق النص المصري المذكور أعاله ،فإننا ال نرى
حرجا في األخذ به ،خاصة وأن المشرع الجزائري كان صريحا باألخذ بصورية العقد.
 -2الوارث الظاهر :الوارث الظاهر أو الموصى له هو من يظهر في نظر الناس أنه الوارث الحقيقي أو
الموصى له الحقيقي وهو ليس كذلك ،ويحدث ذلك عندما يستلم هذا الشخص أجزاء التركة بوصفه الوارث
الحقيقي يتبين فيما بعد أن استحقاقه غير صحيح لوجود وارث يحجبه أو يشاركه في التركة ،وفي هذه
الحالة عليه رد ما تسلمه من أموال التركة لكن قد يحدث أن يكون قد رهن بعض أو كل ما تسلمه ،فهل
يعتبر هذا الرهن صحيحا ويجوز التمسك به في مواجهة الوارث الحقيقي؟
( )1عبد الرزاق السنهوري ،التأمينات الشخصية والعينية ،المرجع السابق ،ص.311
( )2محمد حسين منصور ،المرجع السابق ،ص.881
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بالنسبة للمشرع الجزائري لم ينص على هذه الحالة ،وعليه وجب التماس حلها بالفقه والقضاء ،حيث
يالحظ أن الرأي قد استقر عند الفقه والقضاء الفرنسيين على صحة الرهن الصادر من الوارث الظاهر
عمال بقاعدة عرفية مفادها أن الغلط الشائع يولد الحق وهذا الحل في حقيقته تطبيق لنظرية األوضاع
الظاهرة واشترطوا في إلعمالها أن يكون الدائن المرتهن حسن النية أي يعتقد أنه يتعامل مع المالك
الحقيقي ،وعليه يرون أن تصرفات الوارث الظاهر ال يمكن أن تضر بالوارث الحقيقي( ،)1كل هذا حماية
لألوضاع الظاهرة( ،)2ويبدو لنا أن هذا الرأي جدير بالتأييد وعلى المشرع الجزائري تداركها مستقبال في
نصوصه.
 -3اإلسم المستعار :قد يكتسب شخص ملكية شيء بسند صحيح دون أن يكون هو حقيقة المالك لهذا
الشيء ،وال يعدو أن يكون اسم مستعار للمالك الحقيقي ،وتبدو هذه الحالة قريبة من حالة المالك بسند
صوري غير أن الفرق يظهر في أن المالك الحقيقي في حالة االسم المستعار ال يكون غالبا شخصا
قانونيا معترف به ،ولهذا ال يتصور أن يوجد بينه وبين المالك الظاهر عقد يخفي عقدا حقيقا فالعقود ال
تنشأ إال بين أشخاص(.)3
ورغم أن المشرع الجزائري وغيره لم ينص على مثل هذه الحاالت إال أن القضاء تناولها مثلما حدث
في فرنسا أن بعض الجمعيات الدينية غير المصرح لها بمزاولة نشاطها إستترت تحت إسم شركات مدنية،
وظهرت هذه الشركات بمظهر المالك لكل العقارات الخاصة بهذه الجمعيات ،وقام ممثلوها بترتيب رهون
على العقارات المذكورة ،والرهن بهذا الوصف صادر من مالك غير حقيقي ،من إسم مستعار لجمعيات
الغير مصرح بوجودها ،ومع ذلك فقد قضى القضاء الفرنسي حماية لمرتهن حسن النية ،وحماية لإلئتمان
(1) Marcel Planiol et Georges Ripert; Traité pratique de droit civil français, tome 12 suretés
réelles, 1ere partie par Emile Becqué L.G.D.J. paris, 2eme édition, 1953 p412.

( )2شمس الدين الوكيل ،نظرية التأمينات في القانون المدني ،مصر ،1656 ،ص.132
( )3سمير تناغو ،المرجع السابق ،ص.51
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()1

العقاري بصحة هذه الرهون

 ،ونحن نرى أن مثل هذا الحكم يمكن األخذ به إذا عرضت حاالت مشابهة

للقضاء الجزائري.
الصورة الثالثة -الرهن الصادر من مالك زالت ملكيته بأثر رجعي :المالك الذي زالت ملكيته بأثر رجعي
يعتبر كأنه لم يكن مالكا أبدا أو بالتالي فكل التصرفات التي صدرت عنه من قبل تصبح كأن لم تكن هذا
هو مقتضى األثر الرجعي لزوال الملكية ألي سبب من األسباب.
الزوال كاإلبطال والفسخ ،فإذا ربطنا هذه القواعد بعقد الرهن الرسمي فإن مالك العقار إذا رهنه ثم زالت
ملكيته بأثر رجعي اعتبرت جميع تصرفاته على العقار بما في ذلك الرهن الذي رتبه وعليه كأن لم تكن،
وهذا هو الحل في القانون الفرنسي ال يغير منه حتى أن يكون المرتهن حسن النية وقت إب ارم العقد(.)2
ومع ذلك فإن المشرع الجزائري خالف المشرع الفرنسي في هذه الحالة وذلك حينما قرر صحة الرهن
الصادر من المالك الذي زالت ملكيته بأثر رجعي ،وهذا بمقتضى المادة 885

()3

من التقنين المدني

الجزائري والتي جاء نصها كاآلتي « :يبقى صحيحا لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك
الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو إلغائه أو زواله ألي سبب آخر إذا ثبت أن الدائن كان حسن
النية وقت إبرام عقد الرهن» ،وعلى ذلك فإنه يجب لتطبيق هذا النص توافر شروط ثالثة:
الشرط األول -يجب أن يكون الرهن صاد ار من مالك العقار المرهون وقت إبرام الرهن الرسمي :وينبغي
أن تكون الملكية ثابتة للراهن بسند حقيقي ،وبهذا يتميز هذا الفرض عن رهن المالك بسند صوري أو رهن
المالك الظاهر بصفة عامة ،فملكية الراهن وان كانت زائلة ،إال أنها ليست صورية ،وينبغي أن يكون سند

(1) Marcel Planiol et georges Ripert; op, cit page 462
(2) Ibid ; page 410

( )3نص المادة  885قانون مدني جزائري يقابلها نص المادة  1230قانون مدني مصري ونصها كاآلتي «:يبقى قائما
لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله بأي

سبب آخر إذا كان الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن».
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ملكية الراهن قائما وصحيحا وقت إبرام عقد الرهن الرسمي ،فإن كان الرهن صادر من مشتري لعقار لم
يقم بعد بشهره ومن حائز لعقار لم تكتمل بعد مدة اكتسابه بالتقادم ،ففي هذه الحالة ال نكون أمام مالك
للعقار المرهون ،وبالتالي كان الرهن صادر من غير مالك

()1

الشرط الثاني -يجب أن يكون المرتهن حسن النية وقت العقد :ومقتضى هذا الشرط أن يعتقد المرتهن
بحسن النية أن سند ملكية الراهن غير مهددة بالزوال ،وحسن النية هو مناطة الحماية المقررة في نص
المادة  885قانون مدني أي أنها نعني حسن النية هي اإلعتبار األول الذي رعاه المشرع عندما قرر بقاء
الرهن رغم زوال ملكية الراهن ،فإذا كان المرتهن يعلم أو يمكنه أن يعلم بما يهدد ملكية الراهن فإنه ال
يتوافر لديه حسن النية المطلوبة( ،)2وتقرير حسن نية المرتهن مسألة تخضع لتقدير القاض يتم إستنتاجها
من سند الملكية وتاريخ الشهر بالمحافظة العقارية وتاريخ إبرام عقد الرهن.
الشرط الثالث  :زوال ملكية الراهن بأثر رجعي :أسباب زوال ملكية الراهن متعددة ،قد يكون السند الذي
أكتسب به حقه قابال لإلبطال لعيب من عيوب الرضا ثم يحكم بإبطاله أو أن يمتنع المالك بالوفاء
بإلتزامات مترتبة عليه بهذا السند فيحكم بفسخه ،أو أن يحكم بفسخ الوصية لتخطيها القدر الجائز
()3

لإليصاء به قانونا ،أو أن تكون الملكية قد آلت للمالك بمقتضى عقد الهبة ويحكم بالرجوع في الهبة

 -1األثر المترتب على توافر شروط المادة  885قانون مدني جزائري :إذا تحققت الشروط الثالثة كما
تم توضيحه بقي الرهن صحيحا وقائما لمصلحة الدائن المرتهن رغم زوال سند ملكية الرهن بأثر رجعي
وعلى ذلك فإن ملكية العقار المرهون تزول عن الراهن ،وفي نفس الوقت تؤول إلى المالك الحقيقي مثقلة

( )1محمد حسين منصور ،المرجع السابق ،ص.883
( )2نبيل إبراهيم سعد ،التأمينات العينية والشخصية ،منشو ارت الحلبي الحقوقية ،الطبعة األولى ،8212 ،ص.58
( )3سمير تناغو ،المرجع السابق ،ص.58
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()1

بالرهن ،على الرغم من أنه " أي المالك الحقيقي" لم يرتب هذا الرهن ولم يشارك في إنشائه

وهنا نطرح

السؤال التالي ما هو تبرير هذا الحكم؟
أختلف الفقهاء في تبرير هذا الحكم الوارد في المادة محل الدراسة ،فمنهم من ذهب إلى ما ذهبت
إليه المذكرة اإليضاحية للقانون المدني المصري بالقول إن غير المالك الذي صدر منه الرهن هو نائب
عن المالك نيابة قانونية تبررها حماية الدائن المرتهن حسن النية وهذا الرأي تم نقده ألن النيابة ال تقرر
سند مصلحة األصيل واض ار ار به( ،)2كذلك أن النيابة ال تكون إال عندما يعمل النائب لمصلحة األصيل
وباسمه أما في حالتنا هذه فيالحظ أن الراهن عمل لحساب نفسه ،ومنهم وحسب ما ورد في المذكرة
إيضاحية دائما اعتبروا أن الرهن الرسمي كما يكسب بالعقد يكسب كذلك بالسبب الصحيح الصادر من
غير المالك في أحوال معينة إذا أقترن السبب الصحيح بحسن النية( ،)3وهذا الرأي بدوره منتقد ألن الرهن
الرسمي ينشأ بمقتضى عقد ،ويصعب قبول مصدر آخر له غير العقد.
والبعض رأى ان الراهن ليس هو المالك ،ولكن حق الرهن ينشأ مباشرة على بالرغم من ذلك على
مال المالك الحقيقي ،كما لو كان ال يزال على ملك الراهن ،فالراهن يعتبر مالك ظاهر في هذا الفرض
فهناك حيلة شرعية تفترض بقاء المال على ملك الراهن( ،)4وهذا الرأي هو اآلخر لم ينجوا من النقد ،حيث
أخذ عليه اللجوء إلى الحيل القانونية ،في حين إن اللجوء إلى الحيل ال يكون إال عند العجز عن إيجاد
()5

المبررات القانونية للنصوص التشريعية.

( )1سمير كامل ،ملكية الراهن للمال المرهون في الرهن العقاري ،رسالة دكتورة ،جامعة طنطة ،كلية الحقوق ( د.ت)
مصر ،ص.855

( )2سمير تناغو ،المرجع السابق ،ص.56
( )3المرجع نفسه ،ص.59

( )4شفيق شحاتة ،النظرية العامة للتأمين العيني ،بدون دار طبع ،سنة  ،1653ص.88
( )5حسام الدين كامل األهواني ،المرجع السابق ،ص.835
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واآلراء الثالثة السابقة يجمعها أنها تقطع بأن المالك بعد زوال ملكيته يصبح وكأنه لم يكن مالكا في
أي وقت مضى ،وهي بهذا تطلق األثر الرجعي لزوال ملكية المالك ،ومع ذلك فمن الممكن تفسير بقاء
الرهن بعد زوال ملكية الراهن بالحد من إطالق األثر الرجعي لزوالها ،فليس بحتم إذا زالت الملكية
أن تزول بأثر رجعي وتعتبر كأن لم تكن ،بل إن األثر الرجعي يبدو منتقدا إذ ينكر فترة زمنية
كان الراهن فيها مالكا حقيقيا للعقار المرهون ،ويصطدم على هذا النحو بمراكز قانونية نشأت وتكونت
في هذه الفترة.
الصورة الرابعة :الرهن الصادر من مالك المباني المقامة على أرض الغير ،األصل أن مالك األرض
يملك ما عليها من مباني ومنشآت وهذا ما عبر عنه المشرع الجزائري في نص المادة  588فقرة 1من
التقنين المدني بقوله " :كل ما على األرض أو تحتها من غراس أو بناء أو منشآت أخرى يعتبر من عمل
صاحب األرض وأقامه على نفقته ويكون مملوك له ،»....فالمشرع أقام قرينة على أن مالك األرض مالك
لما عليها ومع ذلك فهذه القرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها وهو ما عبر عنه المشرع الجزائري للفقرة
الثانية من المادة المذكورة أعاله بقوله «:غير أنه يجوز أن تقوم البينة على أن أجنبيا أقام المنشآت على
نفقته كما يجوز أن تقوم البينة على أن صاحب األرض قد خول أجنبيا ملكية منشآت كانت قائمة من قبل
أو خوله الحق في إقامة هذه المنشآت وفي تملكها» ،وعلى هذا فمن المتصور أن يكون مالك األرض
غير مالك لما عليها من مباني ومنشآت ،وأن تكون هذه مملوكة لشخص آخر( ،)1بإذن مالك األرض
وهذا الشخص اآلخر قد يكون صاحب حق إنتفاع على األرض ،أو مستأجرها أو حتى حائز ال يتمتع بأي
حق عيني على األرض ،والحق شخصي مستمد من عقد إيجار لها( ،)2مثل هذا الشخص يعتبر مالكا

( )1سمير تناغو ،المرجع السابق ،ص.58
(2) Marcel Planiol et georges Ripert, op, cit page 386.
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للمباني والمنشآت وملكيته كاملة ،إال أنها ملكية مؤقتة تزول بإزالة المباني أو بإنتقال ملكيتها إلى مالك
األرض بمقتضى أحكام اإللتصاق.
وبما أن المباني عقار وهي مملوكة لصاحبها ،وهو غير مالك األرض فإنه يجوز له التصرف فيها
كعقار ومن ثم يجوز أن يرتب عليه رهنا رسميا ،وهذا ما نصت عليه المادة  886من التقنين المدني
لقولها « :يجوز لمالك المباني القائمة على أرض الغير أن يرهنها  ،»...ولكن وباعتبار أن ملكية الرهن
للمباني القائمة على أرض الغير مؤقتة كان حق الدائن المرتهن خاضعا لفرضيتين هما:
الفرضية األولى :مصير الرهن خالل مدة بقاء ملكية الراهن المؤقتة.
الفرضية الثانية :مصير الرهن بعد انقضاء ملكية الراهن مؤقتة وقبل حلول أجل الدين.
فبالنسبة للفرضية األولى :أنه في حالة حلول أجل الدين والعقار ما زال مملوكا للراهن يستطيع
الدائن المرتهن إتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار من أجل بيعه واقتضاء حقه من ثمنه ،أما في حالة
حلول أجل الدين إلى ما بعد تصرف الراهن في المباني المرهونة ففي هذه الحالة يباشر الدائن المرتهن
()1

حقه في مواجهة المشتري الذي يعتبر حائ از للعقار المرهون طبقا للقواعد العامة

أما بالنسبة للفرضية الثانية :فبإنقضاء حق الراهن نتيجة انقضاء مدة ملكيته مؤقتة فإن حق الدائن
المرتهن هو اآلخر ينقضي ،فال يمكنه تتبع المباني ،ألن مصيرها إما اإلزالة أو اكتساب مالك األرض
لملكيتها حسب أحكام االلتصاق ،وهنا نتسائل عن حق الدائن المرتهن وهل القانون وفر له الحماية الكافية
القتضاء حقه؟ ،بالرجوع إلى نص المادة  886مدني جزائري نجد أن الحق الدائن المرتهن يكون في التقدم
الذي يباشره على ما يثبت للراهن بمقتضى اإلتفاق بينه وبين مالك األرض أو بمقتضى القانون ،فإذا وجد
إتفاق بين الراهن مالك المباني ومالك األرض .كأن يكون االتفاق بانتقال ملكية المباني لمالك األرض
دون مقابل ،فهنا ينقضي كل حق للدائن المرتهن ،ويتحول إلى مجرد دائن عادي ،ألن ملكية المباني
( )1راجع المادة  611من القانون المدني الجزائري.
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مؤقتة فيكون قد فقد التقدم لعدم وجود مال يتقدم عليه ،واذا تم اإلتفاق بينهما على إنتقال المباني بمقابل
أي مقابل تعويض هنا يكون للدائن المرتهن حق التقدم على هذا التعويض ،واذا تم اإلتفاق على هدم
()1

المباني ،هنا يكون للدائن المرتهن حق التقدم أيضا في إستفاء حقه من ثمن اإلنقاذ.

أما إذا لم يوجد إتفاق بين الراهن ومالك األرض على مصير المباني وجب الرجوع إلى أحكام
اإللتصاق بمقتضى المادة  589مدني جزائري والتي تنص على « :إذا أقام أجنبي منشآت بمواد من عنده
بعد الترخيص له من مالك األرض فال يجوز لمالك األرض أن يطلب إزالة المنشآت إذا لم يوجد إتفاق في
شأنها ،ويجب عليه أن يدفع للغير إذا لم يطلب هذا األخير نزعها إحدى القيمتين المنصوص عليها في
الفقرة األولى من المادة  » 585والتي نجدها تنص على أنه « :إذا كان من أقام المنشآت المشار إليها
في المادة  580يعتقدوا بحسن النية أن له الحق في إقامتها فليس لصاحب األرض أن يطلب اإلزالة وانما
يخير بين أن يدفع قيمة المواد أو أجرة العمل أو مبلغا يساوي ما زاد قيمة األرض لسبب هذه المنشآت هذا
ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها.»...
من ذلك نخلص إلى أنه إذا لم يطلب مالك المباني أي الراهن هدم المباني لم يكن لمالك األرض
أن يطلب هذا ،وعليه أن يعوض مالكها مقابل اكتسابه هو ملكيتها باإللتصاق وهو مخير بين أن يؤدي
قيمة المواد وأجرة العمل ،أو أن يدفع مبلغا يساوي ما زاد في ثمن األرض بسبب هذه المنشآت وفي هذه
()2

الحالة يتقدم الدائن المرتهن في إستيفاء حقه من هذا التعويض

الصورة الخامسة -رهن العقار المملوك على الشيوع :الملكية الشائعة هي أن يتملك إثنان أو أكثر وتكون
حصة كل واحد منهم فيه غير مفرزة ( ،)3فال يستقل الشريك في الشيوع لملكية المال الشائع أو جزء منه

( )1راجع المادة  886من القانون المدني الجزائري.
( )2منصور مصطفى منصور ،التأمينات العينية ،منشأة المعارف ،مصر ،1693 ،ص.06
( )3ارجع للمادة  513من القانون المدني الجزائري.
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بل يستقل بملكية حصة شائعة في كل المال الشائع .وحسب المادة  510الفقرة األولى من التقنيني المدني
فإن الشريك في الشيوع يملك حصته الشائعة ملكية تامة ويجوز له التصرف فيها وممارسة كافة حقوق
المالك لكن بشرط عدم اإلضرار بحقوق باقي الشركاء ،ورهن العقار المملوك على الشيوع متصور في
حالتين(:)1
الحالة األولى :هي رهن جميع الشركاء للعقار المملوك لهم على الشيوع ،والحالة الثانية :رهن أحد
الشركاء ،سواء كان رهنا لحصة شائعة ،أو لجزء مفرز منه ،أو حتى للعقار كله ،وعلى ذلك يتعين علينا
أن ندرس أثر القسمة على هذه الرهون.
 -1حالة الرهن الصادر من جميع الشركاء :بالرجوع إلى نص المادة  862الفقرة األولى مدني جزائري
التي تنص على أنه « :يبقى نافذا الرهن الصادر من جميع المالكين لعقار شائع أي كانت النتيجة التي
تترتب على قسمة العقار فيما بعد أو على بيعه لعدم إمكان قسمته .»...بمقتضى هذا النص فإن الرهن
الصادر من جميع الشركاء يعتبر صحيحا ونافذ لمواجهتهم جميعا ،ويتوقف مصير الرهن على القسمة،
فإذا أستحق الدين المضمون بالرهن أثناء قيام الشيوع فإن الدائن المرتهن يستطيع أن ينفذ بحقه على
العقار دون أدنى مشكلة ،أما إذا تمت القسمة ومازال الرهن قائما فما هو مصيره؟ في الحقيقة أن األمر ال
يخلو من حالتين:
الحالة األولى :أن يختص كل شريك بحصة مفرزة من العقار ،وفي هذه الحالة تتحمل كل الحصص
بالرهن طبقا لمبدأ عدم تجزئة الرهن.
الحالة الثانية :أن يقع العقار في نصيب أحد المتقاسمين ،مقتضى القواعد العامة .أن المتقاسم يعتبر
مالكا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئا في بقية الحصص ،وعلى

( )1نبيل سعد ،الحقوق العينية األصلية ،منشأة المعارف ،8228 ،ص.116
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ذلك فإن الرهن يبق صحيحا فقط في قدر حصته الشائعة ،ألنه لم يرهن أكثر من حصة أما رهن غيره من
الشركاء تكون غير نافذة في حقه لوقوعه على ماال يملكون وقت إبرام الرهن وذلك طبقا لألثر الكاشف
للقسمة

()1

هذا كله تطبيقا لقواعد العامة في الرهن والقسمة وبمقتضى نص المادة  862مدني جزائري
المبين أعاله إذا أختص أحد الشركاء بكل عقار المرهون على إثر القسمة العينية أو ألن العقار بيع
بالمزاد و رسى المزاد عليه ،فإن العقار يظل مع ذلك محمال بالرهن كامال ،ويتحمل هذا الشريك بالرهن
جميعه ،على أن يرجع الشريك على باقي الشركاء السابقين وفقا ألحكام الضمان في القسمة ،وذلك ما لم
يكن قد أخذ في اإلعتبار عند القسمة أو عند تقدير ثمن العقار(.)2
 -2الرهن الصادر من أحد الشركاء :قد يصدر الرهن من أحد الشركاء إما في حصة شائعة أوفي جزء
مفرز وقد يكون رهن لكل العقار المملوك على الشيوع.
أ -رهن الشريك لحصة شائعة :من الثابت أن كل شريك يملك حصته الشائعة في المال ملكية تامة،
ولذلك فإنه يستطيع التصرف فيها بأي تصرف ،فله أن يرهنها ويصبح رهنه صحيحا نافذا ،فإذا باع هذا
الشريك حصته الشائعة إلى مشتري انتقلت ملكية الحصة إلى هذا األخير مثقلة بالرهن .وعموما يمكن
توضيح ذلك سواء قبل قسمة المال الشائع أو بعد قسمته.
 رهن الشريك لحصة شائعة قبل القسمة :كما سبق وقلنا أن الشريك المشتاع إذا رهن حصته الشائعةكان رهنا صحيحا ،فإذا حل أجل الدين (القرض) المضمون ،كان للدائن المرتهن أن ينفذ على حصة

( )1نبيل إبراهيم سعد ،المرجع السابق ،ص.55
( )2المرجع نفسه ،ص.58
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الشريك المرهونة وبيعها بمزاد العلني ،وينتج عن ذلك أن يحل من رسى عليه المزاد محل الشريك الراهن
()1

ويصبح شريكا على الشيوع

 بعد قسمة المال الشائع :إذا وقعت قسمة المال الشائع قبل حلول أجل الدين (القرض) المضمون بالرهنكان مصير الرهن متوقف على نتيجة القسمة وهذا حسب الفرضيات التالية:
الفرضية األولى :إذا كان من نصير الراهن جزء مفرز من العقار المرهون يساوي حصته الشائعة التي
رهنها فإن حق الدائن المرتهن يرد على هذا الجزء المفرز بمقتضى أثر الحلول العيني

()2

أي حلول الجزء

المفرز على الحصة الشائعة ،وليس بمقتضى أثر القسمة ذاتها ألن القسمة تقررت على الملكية محل
()3

الرهن وليس على الرهن نفسه ،فالمرتهن لم يكن متقاسما

الفرضية الثانية :إذا وقع في نصيب الراهن العقار الشائع كله أو جزء يزيد على الحصة الشائعة المرهونة
بعد القسمة فإن حق الدائن المرتهن يظل واردا على الحصة الشائعة المرهونة فقط ،وما زاد عن ذلك ال
يكون مثقال بالرهن ،واذا كان بعض من الفقهاء يرى أن الرهن ينتقل إلى كل ما آل للراهن على أساس أن
ما زاد عن الحصة المرهونة يصبح امتدادا لها

()4

الفرضية الثالثة :إذا آل إلى الراهن عقار أو عقارات أخرى غير التي رهنها ،أو جزء مفرز من عقار غير
العقار الذي رهن منه حصته الشائعة ،فإن المشرع قرر في هذه الحالة انتقال الرهن إلى ما آل للراهن من
عقار آخر ،فالمادة  ،)5( 862الفقرة الثانية مدني جزائري تقرر أنه ... « :إذا رهن أحد الشركاء حصته
الشائعة في العقار أو جزء مفر از من هذا العقار ثم وقع في نصيبه عند القسمة أعيان غير التي رهنها
إنتقل الرهن بمرتبته إلى األعيان المخصصة له بقدر يعادل قيمة العقار الذي كان مرهونا في األصل،
( )1شوقي بناسي ،المرجع السابق ،ص.138
(2) Henri De Page et René Dekkers: traité élémentaire de droit civil belge, 1947,tom7, page 406.

( )3سمير تناغو ،المرجع السابق ،ص.62
( )4أحمد سالمة ،المرجع السابق ،ص.105

( )5يقابلها نص المادة  1236الفقرة الثالثة من القانون المدني المصري.
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ويبين هذا القدر بأمر على عريضة ،ويقوم الدائن المرتهن بإجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذي إنتقل إليه
الرهن خالل  62يوما من الوقت الذي يخطره فيه أي ذي شأن بتسجيل القسمة ،»...يفهم من هذا النص
ما يلي:
أ -إن الرهن ينتقل طبقا لمبدأ الحلول العيني إلى العقار أو العقارات التي آلت إلى الراهن بعد القسمة بما
يعادل قيمة الحصة التي كانت مرهونة.
ب -يتم تعيين القدر الذي يتنقل إليه الرهن بأمر على عريضة من القاضي بناءا على طلب الدائن
المرتهن.
ج -يشترط احتفاظ الراهن بمرتبته التي أكتسبها من تاريخ القيد األول الوارد على الحصة الشائعة أن يقوم
الدائن المرتهن بإجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذي أنتقل إليه الرهن وهذا خالل مدة ( )62تسعون يوما
من الوقت الذي يخطره فيه أي ذي شأن بتسجيل القسمة.
د -إذا تأخر القيد عن الميعاد المطلوب فإن مرتبة الرهن ال تكون إال من تاريخ القيد الجديد.

()1

وبتالي

فإن هذا التأخر في الميعاد ال يسقط حق الدائن على العقار أو العقارات األخرى ولكن تسقط مرتبته التي
أكتسبها من قبل لتصبح من تاريخ القيد الجديد أما إذا تم القيد الجديد في الميعاد أحتفظ المرتهن بمرتبته
()2

القديمة لكنه ال يستطيع مع ذلك مزاحمة حق الدائن المرتهن من جميع

الشركاء حتى ولو كانت مرتبة

هذا األخير الحقة للدائن الذي ارتهن من أحد الشركاء كما أن حق الدائن المرتهن ال يضر بما للشركاء
اآلخرين من إمتياز ضمانا لحقوقهم المترتبة على القسمة ،فهذه الحقوق األخيرة ورغم أنها متأخرة في
()3

المرتبة عن حق الدائن المرتهن عن أحد الشركاء أثناء فترة الشيوع ،إال أنها تتقدم عليه

( )1شوقي بناسي ،المرجع السابق ،ص.102
( )2المرجع نفسه ،ص.101

( )3سمير تناغو ،المرجع السابق ،ص.61
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الفرضية الرابعة  :إذا لم يقع في نصيب الراهن أي جزء من العقار الذي رهن حصته الشائعة فيه وكان
نصيبه من القسمة فقط إما مبلغ من النقود أو منقوالت فما هو مصير الدائن المرتهن للعقار؟
 إذا كان ما آل إلى الراهن مبلغ من النقود ،فإن منطق حماية الدائن المرتهن يقتضي تمكينه من مباشرةحقه في األفضلية على هذه النقود رغم انقضاء حقه في تتبع العقار الذي تقرر له رهن حصة شائعة منه
وهذا ما يأخذ به القانون البلجيكي الصادر عام  .)1(1850وهذا فيه نوع من العدالة ذلك أن من حق
الدائن المرتهن مباشرة حقه في األفضلية على ما تقرر للراهن من حقوق نقدية بمقتضى القسمة.
 أما إذا آلت إلى الراهن بعض المنقوالت نتيجة القسمة فمصير الدائن المرتهن حسب الفقه السائد أنهيفقد حقه في الرهن ألن المنقول ال يصح أن يكون محل لرهن الرسمي ،وبانقضاء الرهن يسقط أجل
الدين ويبقى أمام الراهن لتجنب ذلك أن يقدم تأمينا آخر كافيا

()2

ب -رهن الشريك لجزء مفرز :من الواضح أن الشريط ال يملك ملكية خالصة أي جزء مفرز من المال
الشائع ،وهنا نطرح التساؤل التالي ،ما هو أثر ذلك بالنسبة لباقي الشركاء؟ وما هو أثره بالنسبة للدائن
()3

المرتهن؟ حتى نجيب على هذه التساؤالت يجب التمييز بين مرحلتين قبل وبعد قسمة المال الشائع
 -المرحلة األولى :قبل قسمة المال الشائع.

 -1بالنسبة لباقي الشركاء :رهن الشريك لجزء مفرز من العقار الشائع بعد هذا الرهن غير نافذ في
مواجهة الشركاء اآلخرين ،ألن حق كل منهم يتعلق بهذا الجزء وال يختص الشريك الراهن من دونهم
()4

بسلطة التصرف فيهم

ولهم أن يتمسكوا بحقوقهم في هذا الجزء.

(1) Henri De Page et René Dekkers; op, cit, page408.

( )2عبد الرزاق السنهوري ،التأمينات الشخصية والعينية ،المرجع السابق ،ص.331
( )3محمد كامل مرسي باشا ،المرجع السابق ،ص.138
( )4سمير تناغو ،المرجع السابق ،ص.88
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 -8بالنسبة للدائن المرتهن إذا كان ال يعلم بحالة الشيوع فله أن يطلب إبطال التصرف على أساس
الغلط ،أما إذا كان يعلم بذلك كان الرهن صحيحا ألنه صادر من مالك على أي حال.
المرحلة الثانية :بعد قسمة المال الشائع :إذا تمت القسمة نحاول التمييز بين الفرضيات التالية:
الفرضية األولى :وقوع الجزء المفرز في نصيب الشريك الراهن أصبح الرهن نافذا في مواجهته ،أي منتجا
ألثاره.
الفرضية الثانية :إذا وقع الجزء المفرز في نصيب شريك آخر لم ينفذ هذا الرهن في مواجهته ،ومع ذلك
إذا أنتقل إلى الراهن نتيجة القسمة عقار آخر فإن هذا العقار هو الذي يصبح مثقال بالرهن بمقتضى فكرة
الحلول العيني وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري في القواعد العامة للتصرف في الملكية الشائعة بنصه
في المادة  510للفقرة الثانية من التقنين المدني بقوله...« :واذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من
المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف أنتقل حق التصرف إليه من وقت
التصرف إلى الجزء الذي آل للمتصرف بطريقة القسمة ».وعلى الدائن المرتهن إذا أراد المحافظة على
مرتبته القديمة أن يتبع نفس اإلجراءات السابق تناولها عن رهن الحصة الشائعة.
كما يحق للدائن المرتهن أن يطلب إبطال عقد الرهن على أساس مبدأ الغلط

()1

ج -رهن أحد الشركاء للعقار الشائع كله :الراهن ال يملك في هذه الحالة العقار كله ،ولهذا فتصرفه
يعتبر تخطي لحدود سلطته في التصرف ،ومع ذلك ال يعتبر هذا رهنا لملك الغير ،ألن الراهن يملك
حصة شائعة في هذا العقار ،إال أن هذا الرهن يعتبر غير نافذ في حق الشركاء اآلخرين ويظل مصيره
متوقفا على نتيجة القسمة.

( )1شوقي بناسي ،المرجع السابق ،ص.100
128

ماهية القرض العقاري والرهن الرسمي

الباب األول

فإذا آل العقار كله للراهن انتهى كل عائق عن نفاذ الرهن ،واذا آل للراهن جزء مفرز من هذا
العقار تركز على هذا الجزء ،واذا كان نصيب الراهن من القسمة مبلغ من النقود كان للدائن المرتهن أن
يباشر حقه في األفضلية على هذا المبلغ.
ود ائما يبقى للدائن المرتهن إذا كان ال يعلم بأن الراهن غير مالك للعقار ملكية مفرزة فله أن يطلب
إبطال العقد للغلط.

()1

الخالصة في أن أحكام رهن العقار المملوك على الشيوع أن الشريك بعد القسمة يحصل على
نصيبه المفرز خاليا من كل رهن لم يرتبه هو ،وحماية للدائن المرتهن فإن حقه ينتقل إلى ما آل للراهن
من مال نتيجة القسمة ،ولو كان هذا غير ما نشأ عليه الرهن أصال ،مع فقدان الدائن المرتهن بعض
حقوقه بسبب نتيجة القسمة كحق التتبع ،إذا كان ما آل إلى الراهن أموال نقدية مثال.
الصورة السادسة :الرهن الصادر من الحائز المتحصل على شهادة الحيازة تشكل شهادة الحيازة المحدثة
()2

طبقا للمادة  36من القانون المتعلق بالتوجيه العقاري

سندا قانونيا بمفهوم المادة  32من نفس القانون

وشهادة الحيازة عبارة عن محرر رسمي يعد من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي ،تخول لصاحبها بعض
إمتيازات الملكية ،لكنها ليست لسند الملكية

()3

ما يهمنا في هذا الشأن هل يمكن أن يتم ترتيب رهن عقاري من قبل الحائز أم ال؟
بالرجوع إلى المادة  880الفقرة الثانية مدني جزائري بنصها ...« :يجب أن يكون الراهن مالكا
للعقار المرهون وأهال للتصرف فيه ».وبالتالي شهادة الحيازة ليست بسند ملكية كقاعدة عامة طبقا للمادة
المذكورة ال يجوز أن يتم ترتيب رهون عقارية من الحائز على عقار ال يملكه.
( )1سمير تناغو ،المرجع السابق ،ص.68

( )2القانون رقم  ،85-62المؤرخ في  ،1662 /11/18المتضمن قانون التوجيه العقاري ،الجريدة الرسمية العدد06
المؤرخة .1662/11/18
( )3حمدي باشا عمر ،محررات شهر الحيازة ،دار هومة ،8220 ،ص.12
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لكن بالرجوع إل نص المادة  00من قانون التوجيه العقاري التي تنص على أنه « :يمكن الحائز أن يكون
رهنا عقاريا صحيحا من الدرجة األولى لفائدة هيئات القرض ،ينطبق على العقار الذي ذكر في شهادة
الحيازة ،ويكون ذلك ضمان للقروض المتوسطة وطويلة األمد».
يأخذ من هذا النص أن المشرع الجزائري أجاز صراحة للحائز ترتيب رهن عقاري من الدرجة
األولى لفائدة هيئات القرض ،ويرى جانب من الفقه الجزائري أن المشرع
المالك

()1

قد عامل الحائز معاملة

رغم أن هذا يعد استثناء من األصل ،وقد يكون هذا االستثناء يرجع ألسباب قانونية وأخرى

اقتصادية أو اجتماعية القانونية ترجع إلى المساحات العقارية التي ما زال لم يشملها المسح األراضي العام
واألسباب االقتصادية واالجتماعية ترجع إلى تشجيع االستثمار الفالحي وكذلك التخفيف من أزمة السكن
في نفس الوقت ،لكن اإلشكال يثور في حالة ترتيب الحائز للرهن ثم ظهر صاحب العقار الحائز على
سند الملكية ومطالبته بإستحقاق ملكيته؟ للرجوع إلى نص المادة  05من قانون التوجيه العقاري التي تنص
على أنه « :ال يمكن أن يترتب مطلقا على دعوة المطالبة نقض رهن العقار إلعادة النظر في التراتيب
األخرى التي اتخذها حائز شهادة الحيازة القانوني في حدود صالحيته» ،من ذلك نجد أن المشرع الجزائري
جعل الرهن الذي يرتبه الحائز لفائدة هيئات القرض في الفترة بين اعتباره حائ از والغاء شهادة الحيازة يبق
صحيحا ونافذا في مواجهة المالك الحقيقي وهذا ما توافق والمادة  885مدني ج ازئري بأن جعلت الرهن
الصادر من مالك زالت ملكيته باثر رجعي صحيحا ونافذا في مواجهة المالك الحقيقي.
ثانيا :تخصيص الرهن :تخصيص الرهن مبدأ مزدوج ،ينطبق على العقار المرهون من جهة ومن جهة
أخرى على الدين المضمون.

( )1حمدي باشا عمر ،المرجع السابق ،ص.159
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المبدأ األول للتخصيص -تخصيص العقار محل الرهن :إن الرهن الرسمي حسب المادة  889مدني
جزائري ال يرد إال على عقار مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني وينبغي أن يكون معينا تعيينا
دقيقا من حيث طبيعته وموقعه ،وأن يتم ذلك في عقد الرهن ذاته أوفي عقد رسمي الحق واال كان
()1

باطال

وبإضافة المادة  885مدني جزائري يشمل الرهن إلى جانب العقار المرهون ملحقاته وكذلك ثماره

طبقا لنص المادة  888مدني أيضا.
 -1الشروط الخاصة بالمال المرهون :يتضح من هذه النصوص السالف ذكرها أن المال المرهون يجب
أن تتوافر فيه الشروط اآلتية:
أ -أن يكون عقارا :تنص المادة  889الفقرة األولى على أنه « :ال يجوز أن ينعقد الرهن إال على عقار
ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك ،»...فالرهن الرسمي ال يترتب إال على العقار ،ومن خصائص الرهن
الرسمي مقارنة مع نظم التأمينات العينية ،أنه ال ينقل حيازة الشيء المرهون من الراهن إلى الدائن المرتهن
فيظل الراهن حائ از للشيء مسيط ار عليه قاد ار على التصرف فيه بنقل ملكيته إلى شخص آخر( ،)2ألن
إستي فاء الحيازة للراهن ال يشكل خطورة على ضمان الدائن ،ألن العقار شيء ثابت بحيزه ال يستطيع
الراهن تبديده أو إخفائه وحماية الغير تتحقق في بعالنية حقوق المرتهن على العقار المرهون بالشهر
العقاري ،وذلك بإثبات حق الدائن المرتهن في سجل يستطيع اإلطالع عليه كل من يريد أن يتعامل على
العقار المثقل بالرهن قبل اإلقدام على ذلك

()3

أما المنقول فمن الصعب شهر الحقوق التي تترتب عليه ،ولهذا أخضع القانون المنقول لقاعدة
أخرى غير قاعدة الشهر ،هي قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز ،فأساس االعتراف بالحق على

( )1راجع المادة  889قانون مدني جزائري ،وهي مقابلة للمادة  1235من القانون المدني المصري.
( )2سمير تناغو ،المرجع السابق ،ص.35
( )3محمد صبري السعدي ،التأمينات العينية ،المرجع السابق ،ص.38
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()1

المنقول هو الحيازة وليس الشهر ،وقد أشرنا سابقا إلى االستثناء

من أن يرد الرهن إال على عقار من

ذلك رهن السفن البحرية والطائرات والمحال التجارية ،ورهن المنقول دون نقل حيازته رغم صفته
االستثنائية يعتبر احد التطور في نظم التأمينات في القانون الحديث(.)2
ب -أن يكون العقار مما يصح التعامل فيه وبيعه في المزاد العلني وهذا الشرط نراه منطقي وصريح
لضمان حق الدائن ،ألن قيمة هذا الضمان تتمثل في قدرة الدائن على إستيفاء حقه من ثمن العقار
بعد بيعه بالمزاد العلني ،من ذلك فإنه ال يجوز رهن العقارات المملوكة للدولة أو الهيئات العامة
()3

والمخصصة للمنفعة العامة ،ذلك أن هذه العقارات ال يصح التعامل فيها

ويجب أن يكون العقار مما

يحوز بيعه بالمزاد العلني ،ولهذا يرى جانب كبير من الفقه المصري أنه ال يجوز رهن العقار المشروط
عدم التصرف فيه( ، )4كما أن هناك من الفقه من يرى عكس ذلك

()5

ولكن السائد هو الرأي األول الذي

أفتى بعدم جواز رهن العقار المشروط بعدم التصرف فيه ،ونحن نرى أنه من الجائز إدراج هذا الشرط
وفق شروط ال تتناقض مع حق الملكية من حيث المدة خاصة ،إذ يمكن إشتراطه لمدة محددة معقولة
تساوي مدة القرض.
ج -أن يكون العقار موجودا وقت الرهن :معنى الوجود أن يكون العقار قائما ،وعلى ذلك جاء في نص
المادة  889الفقرة الثانية مدني جزائري التي تنص على أنه...« :أن يكون معينا بالذات تعيينا دقيقا»...
فتعيين الشيء من خالل أنه موجود ،وقد سكت المشرع الجزائري عن رهن المال المستقبل ،خالفا للمشرع

( )1أرجع إلى الصفحة  86من األطروحة.
(2) Colin Ambroise et Capitant Henri, cours élémentaire de droit français, tom 2, paragraphe 1673.
) (3محمد صبري السعدي ،التأمينات العينية ،المرجع السابق ،ص.35
( )4عبد الرزاق السنهوري ،التأمينات الشخصية والعينية ،المرجع السابق ،ص.358
( )5جميل الشرقاوي ،التأمينات الشخصية والعينية ،دار النهضة العربية ،ص.102
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المصري الذي نص في المادة  1233الفقرة الثاني أنه « :يقع باطال رهن المال المستقبل»( ،)1وهذه الفقرة
القت انتقادا شديد من كثير من الفقهاء المصريين حيث أعتبرو ذاك إضافة زائدة من المشرع المصري،
ولم يكن هناك ما يدعوا إلى وضع هذه القاعدة ،ألن نطاق تطبيقها يختلط في معظم الحاالت مع نطاق
تطبيق قواعد أخرى منصوص عليها في القانون ،ولهذا فال تعطي هذه القاعدة جديدا في هذا الشأن ،واذا
رجعنا إلى المشرع الفرنسي وهو األصل التاريخي لهذه القاعدة نجد أن قاعدة بطالن رهن المال مستقبل
تحقق عدة أهداف منها وضع حد لعادة الرهن العام بمعنى أن يرهن المدين كل أمواله الحاضرة والمستقبلية
ضمانا للوفاء بالدين ،كذلك فإن بطالن رهن المال المستقبل يمنع رهن ملك الغير ،وهو باطل بطالنا
مطلقا في القانون الفرنسي ،ألن المال المستقبل هو مستقبل بالنسبة للراهن فقط ولكنه حاضر غالبا في
()2

ذمة شخص آخر،

وبإعتبار أن دراستنا تخص التشريع الجزائري فما هو حكم رهن المال المستقبل عند

المشرع الجزائري؟
بما أن المشرع الجزائري لم يتناول ذلك في المادة  889مدني جزائري سالفة الذكر خالفا للمشرع
الفرنسي والمصري ،إال أننا برجوعنا إلى القواعد العامة في القانون المدني ومن ذلك نص المادة  68الفقرة
األولى التي تنص على أنه « :يجوز أن يكون محل االلتزام شيئا مستقبال ومحققا » وبناءا على ذلك أن
المشرع الجزائري أعترف بصحة التصرفات للمال المستقبل بمعنى أن األصل هو الصحة ،واالستثناء هو
البطالن ،ومن ذلك نقول أن رهن المال المستقبل هو صحيح ومنتج آلثاره ،فإذا قام شخص بشراء مسكن
ما زال لم يشيد بعد وقام برهنه ،كان رهنه صحيحا بشرط أن يعينه بالذات تعيين دقيقا ( ،)3كما في حالة
البيع على التصاميم.

( )1سمير تناغو ،المرجع السابق ،ص.36
(2) Colin Ambroise et Capitant Henri, op.cit., p 1765.

( )3شوقي بناسي ،المرجع السابق ،ص.193
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د -يجب أن يكون العقار معينا تعيينا دقيقا :لعل هذا الشرط هو مضمون قاعدة التخصيص ،ألن العقار
يجب أن يكون معينا بدقة ،حتى ال يختلط بباقي عقارات المدين األخرى من جهة وحتى يسهل على الدائن
المرتهن حالة عدم أداء الدين من قبل الراهن ،التنفيذ على ذلك العقار الضامن لدينه( ،)1وقد نصت على
هذا الشرط صراحة المادة  889الفقرة الثانية من التقنين المدني الجزائري بقولها « :ويجب أن يكون العقار
المرهون...معينا بالذات تعيينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه ،وأن يرد هذا التعيين إما في عقد الرهن ذاته
أوفي عقد رسمي الحق ،واال كان باطال» ،وسوف نقوم بشرح واضح لهذه الفقرة من المادة سالفة الذكر
المتضمة هذا الشرط من حيث المقصود بالتعيين عموما والتعيين بالذات والتعيين الدقيق للعقار.
 -1المقصود بالتعيين :التعيين للعقار محل الرهن وطبقا لمبدأ التخصيص يقتضي أمرين:
األول -تعيين العقار بالذات :بمعنى أن يترتب الرهن على عقار بالذات ،وليس على كل أموال المدين
الحاضرة والمستقبلية ذلك أن الرهن هو رهن خاص وليس رهن عاما ،والغرض األساسي من مبدأ
تخصيص الرهن هو القضاء على الرهن العام الوارد على كل أموال المدين نظ ار للمفاسد الكثيرة المترتبة
عليه( ،)2وبالتالي ال يجوز رهن المدين لجميع ممتلكاته العقارية أورهن جميع عقاراته الموجودة بجهة
معينة(.)3

( )1سعاد الزروالي ،مبدأ تخصيص الرهن الرسمي في التشريع العقاري المغربي ،تقديم الدكتور محمد مؤمن ،منشورات
مجلة الحقوق المغربية سلسلة "الدراسات واألبحاث" ،الطبعة االولى ،2001 ،ص.83

( )2شوقي بناسي ،المرجع نفسه ،ص.158
( )3عبد الرزاق السنهوري ،التأمينات الشخصية والعينية ،المرجع السابق ،ص.350
134

ماهية القرض العقاري والرهن الرسمي

الباب األول

الثاني -تعيين العقار المرهون تعيينا دقيقا :وذلك من حيث المقدار أي المساحة ولو كان موضوع الرهن
حصة شائعة بذكر مقدار هذه الحصة كالنصف أو الثلث مثال

()1

كما يشمل التعيين راحة الدقيق للعقار

طبيعة هذه العقار وموقعه وأن يرد في عقد الرهن أو عقد رسمي الحق.
 من حيث طبيعته :هل هذا العقار موضوع الرهن عبارة عن أرض زراعية أو بناء ،وان كانت زراعيةفهل هي أرض ساقوية أو بورية ،وفي حالة كونها بناء فهل هي منزل أو مصنع أوقد تكون أرض بناء.
 من حيث موقعه :ويكون ذلك بتحديد الجهة التي يقع فيها العقار ومعالم حدوده وما يحيط به منعقارات أخرى ،وهذا من أجل تمييزه تميي از تاما عن غيره من العقارات المجاورة ،وأيضا حتى يكون العقار
معلوم بدقة نافيا للجهالة.
أن يرد هذا التعيين بعقد الرهن ذاته أوفي عقد رسمي الحق :من ذلك يجب أن يتم هذا التعيين
الدقيق لعقار المرهون في عقد الرهن الرسمي ذاته أوفي عقد رسمي الحق تكملة لعقد الرهن الرسمي،
فاألول يضم العقد والثاني يضمن تعيين العقار المرهون تعيينا دقيقا باإلضافة إلى ذلك يجب أن يتم
التعيين أيضا في قيد الرهن ،تطبيقا لنص المادة  63من المرسوم المتعلق بتأسيس السجل العقاري( ،)2أما
إذ لم يراعى شرط تعيين العقار بأن كان عاما أو لم يعين العقار تعيينا يمنع الجهالة فيه ،كان الرهن
باطال بطالنا مطلقا ،كما يستفاد من نص المادة  889مدني جزائري.
فإذا كان الرهن عاما بأن رهن المدين كل أمواله دون أي تخصيص هنا يقع الرهن باطال بطالنا
مطلقا وال يجوز تصحيحيه ويستطيع كل ذي مصلحة أن يتمسك ببطالنه،

()3

أما إذا جاء الرهن خاصا

( )1سعاد الزروالي ،المرجع السابق ،ص.80
( )2المرسوم رقم  ،93-59المؤرخ في ،1659/23/85 :المتضمن تأسيس السجل العقاري ،الجريدة الرسمية العدد32
المؤرخة في .1659/20/13

(3) Georges. Ripert et Jean Boulanger, traité de droit civil française, d’après le traité de Marcel planiol,
tom3, 3e édition, paris, 1949, page 2697.
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ومع ذلك لم يعين العقار المرهون تعيينا يمنع الجهالة فيه ،فإن هذا الرهن يمكن تصحيحه ،عن طريق
تعيين العقار تعيينا دقيقا في عقد رسمي الحق.
هـ -ملحقات العقار المرهون :لقد نص المشرع الجزائري على قاعدة شمول الرهن للملحقات في المادة
 885قانون مدني بقوله « :يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقارا ،ويشمل بوجه خاص
حقوق اإلرتفاق والعقارات بالتخصيص وكافة التحسينات واإلنشاءات التي تعود بالمنفعة على المالك ،ما لم
يتفق على غير ذلك ،مع عدم اإلخالل بإمتياز المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين
المنصوص عليه في المادة  ،»668من ذلك نفهم وأنه إذا تحدد العقار محل الرهن ،فإن الرهن يمتد إلى
ملحقاته بحكم القانون دون حاجة إلى إتفاق صريح بين المتعاقدين ،معنى ذلك أيضا أن الدائن المرتهن
عند اتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار ،ينفذ أيضا على ملحقاته ويقتضي حقه من ثمن العقار ومن ثمن
الملحقات أيضا في بعض من الحاالت أن قيمة الملحقات كبيرة تزيد كثي ار في ضمان الدائن ونعني البنك
مانح القرض في حالتنا هذه .إن قاعدة إمتداد الرهن للملحقات هي في الحقيقة تعد تطبيقا لقاعدة أعم وهي
قاعدة الفرع يتبع األصل.

()1

الملحقات التي ذكرها المشرع في المادة سالفة الذكر ليست واردة على سبيل الحصر ،فهناك ملحقات لحق
اإلنتفاع مثال يمتد إليها الرهن( ،)2كذلك فإن نص المادة ليس آم ار فيجوز لألطراف اإلتفاق على إستبعاد
بعض هذه الملحقات أو كلها من ضمان الدائن المرتهن ،وفي حالة عدم وجود إتفاق في ذلك طبق نص
()3

القانون الذي يعتبر من ملحقات العقار المرهون.

( )1شوقي بناسي ،المرجع السابق ،ص.190
( )2سليمان مرقص ،التأمينات العينية في التقنين المدني الجديد ،مطابع دار النشر للجامعات المصرية ،الطبعة8
 ،1656ص.55

( )3شمس الدين الوكيل ،المرجع السابق ،ص.191
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 -1حقوق اإلرتفاق :يشمل الرهن حقوق اإلرتفاق اإليجابية المقررة لخدمة العقار المرهون ،وهذه الحقوق
ال يجوز رهنها إستقالال ،كذلك ال أهمية لتاريخ نشأة حق اإلرتفاق فالرهن يمتد إليه سواء كان مقر ار وقت
()1

نشأة الرهن أو تقرر بعد هذا التاريخ.

 -2العقارات بالتخصيص :تنص المادة  983الفقرة الثانية من التقنين المدني الجزائري على ما يلي:
« غير أن المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار أو إستغالله يعتبر
عقار بالتخصيص» ،يفهم من نص هذه المادة أن العقار بالتخصيص هي المنقوالت الممملوكة لصاحب
ا
العقار والمرصودة لخدمته فتأخذ حكمه وتعتبر عقا ار ويمتد إليها الرهن بإعتبارها من الملحقات العقارية
للعقار المرهون ،وحتى تعتبر المنقوالت عقارات بالتخصيص البد من توافر جملة من الشروط دائما حسب
مضمون المادة المذكورة أعاله.
الشرط األول :يجب أن يكون التخصيص عينيا :بأن تكون هذه المنقوالت مرصودة لخدمة العقار ،وليست
لخدمة صاحب العقار ،ومن أمثلتها :اآلالت الزراعية المخصصة لخدمة األرض الزراعية ،واآلالت
المخصصة لخدمة المصنع.
الشرط الثاني :يجب أن يكون مالك العقار هو نفسه مالك المنقول :وأن يتم التخصيص من المالك ذاته:
مثال ال نكون بصدد عقار بالتخصيص في حالة إستئجار مالك األرض ،آالت من أجل استخدامها في
زراعة أرضه ،لعدم تحقق شرط وحدة المالك.
إذا توافرت في المنقول شروط إعتباره عقا ار بالتخصيص فإنه يلحق العقار المرهون من حيث إمتداد
الرهن إليه بحكم القانون ويسري هذا الحكم سواء كان هذا التخصيص متحققا وقت نشأة الرهن ،أو تحقق

( )1منصور مصطفى منصور ،المرجع السابق ،ص.33
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والمالك حر في اإلبقاء على هذا التخصيص أو فصل المنقوالت من العقارات الموجودة

لخدمتها.
إال أنه إذا رهن العقار الذي رصدت هذه المنقوالت لخدمته تقيدت حريته في ذلك ،ألن ذلك متعلق
بحق الدائن المرتهن لهذه المنقوالت المرصودة لخدمة العقار ،ومن حق الدائن المرتهن هنا أن يعترض
على هذا الفصل ،وفي حالة أنه تم فعال فصل المنقول عن العقار وانتقلت المنقوالت إلى حائز حسن
النية ،فإن الدائن ال يتمكن من التمسك في مواجهته بحقه على المنقوالت ،ألن الحائز سيحتج بحسن نية
()2

لهذه المنقوالت

وأنه ال يعرف أنها كانت مرصودة لخدمة العقار المرهون.

ومع ذلك يحق للدائن أن ينتقل إلى الحجز على ثمن المنقوالت حتى ولو بقى الثمن تحت يد المتصرف
إليه حسن النية ،وسوف يتم التطرق بشكل أكثر تفصيل ودقة في الباب الثاني من هذه الدراسة.
 التحسينات واإلنشاءات :يعرف الفقه التحسينات واإلنشاءات بأنها ما يلحق العقار المرهون من زيادةمادية بفعل الطبيعة أو اإلنسان( ،)3من هذا التعريف فإن هذه الزيادة في قيمة العقار المرهون قد تكون
بفعل الطبيعة أو بفعل اإلنسان ،بفعل الطبيعة كأن تزيد مساحة األرض نتيجة تراكم الطمي بفعل
األمطار ،والزيادة بفعل اإلنسان كأن يقوم مالك العقار المرهون بالبناء عليه إذا كان دون بناء أو زيادة
في البناء إذا كان مبني كزيادة طابق جديد أو مالحق

()4

 ،هذه الزيادة نتيجة التحسينات واإلنشاءات

يشملها الرهن بحكم القانون ،وينطبق هذا الحكم أيا كانت قيمة اإلنشاءات ،ولو زادت قيمتها عن قيمة
العقار المرهون ،ولكن يشترط أال يوجد إتفاق على إستبعاد هذه اإلنشاءات من ضمان الدائن المرتهن.

( )1سمير تناغو ،المرجع السابق ،ص.06
(2) Raynaud Pierre; hypotheque, Encyclopédie Dalloz, tom 2, page 912.
(3) Marcel Planiol et georges Ripert et Becqué, op.cit, page 385.

( )4عبد الرزاق السنهوري ،التأمينات الشخصية والعينية ،المرجع السابق ،ص.356
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ويشترط كذلك أن يكون مالك العقار المرهون ،هو مالك اإلنشاءات الجديدة فقد يأذن مالك العقار
المرهون للغير في إقامة مباني على العقار محل الرهن وتملكها ،فالحكم هنا أن الرهن ال يمتد إلى هذه
المباني أو اإلنشاءات( ،)1إال أن اإلشكال يطرح في حالة إذا كان مالك العقار (األرض) غير مالك
المباني ،وأراد مالك المباني أن يرهنها قبل إنشائها فما هو طبيعة هذا الرهن؟
إن هذا يعتبر رهنا لمال مستقبل بالنسبة لهذه المباني ويحدث ذلك في مقاوالت الترقية العقارية
ويكون مالك المباني أو بعضها هو مكتتب في شراء مسكن ضمن البناء المزمع إقامته ،وقد سبق وأن
أشرنا إلى ذلك من خالل المرسوم التنفيذي رقم  85-60المتعلق بنموذج في البيع وفق التصاميم وهذا
الرهن هو رهن صحيح أي الرهن الصادر من مالك المباني المزمع إنشاؤها رغم أنه رهن لمال مستقبل،
وحق الدائن المرتهن يمتد إلى اإلنشاءات الجديدة ،بنفس مرتبة الرهن حتى ولو أقيمت هذه اإلنشاءات بعد
نشأة الرهن وقيده بفترة طويلة.

()2

إال أن ذلك سوف يضر بالمقاول والمهندس المعماري الذي ساهم في إقامة هذه المباني ،فللمقاول
والمهندس المعماري حق إمتياز على اإلنشاءات التي شاركا في إقامتها إلستيفاء حقوقهما قبل رب العمل
وهذا اإلمتياز العقاري يجب قيده وتحسب مرتبة صاحبه من وقت القيد وفي هذه الحالة سيكون التزاحم بين
الدائن المرتهن من جهة والمقاول والمهندس المعماري من جهة أخرى ،فأيهما يقدم إلستيفاء حقه؟
بالرجوع إلى القاعدة العامة بالنسبة للتأمينات العينية فإن األسبقية تكون بالعبرة من تاريخ القيد
وعليه فإن الدائن المرتهن تكون له األسبقية في إستيفاء حقه عن المقاول والمهندس المعماري على أساس
أنه هو أول من قام بقيد الرهن ،لكن بالرجوع إلى نص المادة  885من التقنين المدني الجزائري نجد أن

( )1سمي ـر تناغو ،المرجع السابق ،ص.52
( )2المرجـ ـع نفسه ،ص.51
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المشرع خرج عن هذه القاعدة (األسبقية في القيد) بأن أقر تقديم حق المقاول والمهندسين على الدائن
المرتهن وسوف نرجع إلى توضيح ذلك الحقا في الفصل الثاني من الباب الثاني لألطروحة.
 -3إلحاق الثمار بالعقار المرهون :كما سبق وأن اشرنا أن ما يميز الرهن الرسمي هو بقاء العقار
المرهون في حيازة الراهن وبالتالي يبقى المدين الراهن مسيط ار على عقاره من حيث إستعماله واستغالله
فإذا أنتج عقاره ثما ار أستطاع أن يقبضها ويتصرف فيها حتى وهي متصلة باألرض قبل جنيها بإعتبار أنه
()1

منقول بحسب المآل ،ما لم يكن تصرفه منطويا على غش كما يجوز لدائنيه الحجز عليها

والثمار إما

أن تكون مدنية وهي اإليراد النقدي للعقار أو مادية هذه األخيرة قد تكون طبيعية بفعل الطبيعة كالكالء
وقد تكون مستحدثة بفعل اإلنسان كالمحصوالت الزراعية

()2

وكقاعدة عامة تعد ثمار العقار المرهون واراداته حقا لمالك العقار المرهون وهذا ما نصت عليه
المادة  865من التقنين المدني الجزائري « :إن للراهن الحق في إدارة العقار المرهون وقبض ثماره إلى
وقت إلتحاقها بالعقار» ،من ذلك نفهم أنه إذا كانت تلك هي القاعدة أي ملكية الراهن للثمار والتصرف
فيها لكن إلى وقت محدد وهو وقت إلحاق الثمار بالعقار المرهون .فما هو هذا الوقت وما هي اآلثار
المترتبة على ذلك؟
أ -تحديد وقت إلحاق الثمار بالعقار المرهون :بالرجوع إلى نص المادة 888

()3

مدني جزائري التي تنص

على أنه « :توقف وتوزع ثمار العقار المرهون واراده مثلما يوقف ويوزع ثمن العقار إبتداء من تسجيل نزع
الملكية الذي هو بمثابة الحجز العقاري » ،كما تنص المادة 632

()4

مدني جزائري ،على أنه  « :ينبغي

على الحائز أن يرد ثمار العقار من وقت إنذاره بالدفع أو التخلية ،فإذا تركت اإلجراءات مدة ثالث سنوات
( )1محمد صبري السعدي ،التأمينات العينية ،المرجع السابق ،ص.03
( )2سمير تناغو ،المرجع السابق ،ص.53

( )3يقابلها نص المادة  1235قانون مدني مصري.
( )4يقابلها نص المادة  1256قانون مدني مصري.
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فال يرد الثمار إال من وقت أن يوجه إنذار جديدا» ،يستخلص من هذين النصين أن وقت إلحاق الثمار
()1

بالعقار يختلف بإختالف ما إذا كان العقار المرهون ما زال في ملكية المدين الراهن أو انتقل إلى الحائز

 ففي حالة بقاء العقار المرهون في ملك الراهن أن وقت إلحاق الثمار بالعقار المرهون يكون من تاريختسجيل التنبيه بنزع الملكية وقبل ذلك فإن ما تم جنيه من ثمار أو إرادات فإنها ال تلحق بالعقار وال يشملها
الرهن

()2

 وفي حالة إنتقال العقار المرهون إلى ملك الحائز التي يحكمها نص المادة  632مدني جزائري فإنوقت الحاق الثمار بالعقار المرهون يبدأ من تاريخ إنذاره بالدفع أو التخلية واذا تركت اإلجراءات مدة ثالث
سنوات قال يرد الحائز الثمار إال من وقت ان يوجه إنذار جديد ،وينتج عن إلحاق الثمار بالعقار المرهون
أن يمتد الرهن إليها ليشملها ،أي تدخل الثمار مهما كان نوعها كما أشرنا إلى ذلك في وعاء الرهن.
المبدأ الثاني للتخصيص -الدين المضمون للرهن :إن من بين الوظائف األساسية للبنك إعطاء القروض
مقابل ضمانات عينية أو شخصية ،واذا كان الدين مضمونا لرهن رسمي عقاري ،وغالبا ما يكون كذلك
في القروض المتوسطة وطويلة األمد فإنه يتوجب أن يكون هذا الدين " القرض" محددا تحديدا دقيقا ،ذلك
ألنه يعتبر بمثابة األصل ،والرهن الرسمي ليس إال ضمان لهذا األصل ،لذا ال يعقل أن يحدد التابع أو
الفرع دون األصل على إعتبار أن الرهن الرسمي حق تابع ،فال ينشأ مستقال ،إذ يجب أن يستند في
وجوده على إلتزام صحيح يضمنه ،فإذا لم يوجد هذا اإللتزام أو كان غير ممكن الوجود ،أو وجد صحيحا
ثم إنقضى ،فإن الرهن يأخذ نفس المصير ،حيث أن وجوده وبقاءه وصحته مقرون بوجود الدين وبقائه
وصحته ،إضافة إلى ضرورة كونه دين الزما صحيحا ،والذي ينبغي أن يكون محددا في الدين المضمون

( )1شوقي بناسي ،المرجع السابق ،ص.150

( )2رمضان أبو السعود ،المرجع السابق ،ص 880ومجال تطبيق هذه الحالة المادة  888مدني جزائري.
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هو مقداره ومصدره ( ،)1أيضا أن تحديد الدين "القرض" المضمون ال يمنع أن يكون دينا معلقا على شرط
أو أن يكون دينا إحتماليا أو مستقبال ،وسوف نتناول فيما يأتي مبدأ تبعية الرهن للدين أي القرض
المضمون وطبيعة هذا الدين ومصدره وتحديد مقداره.
مبدأ تبعية الرهن للدين المضمون :تنص المادة  863مدني جزائري على أنه « :ال ينفصل الرهن عن
الرهن
الدين المضمون بل يكون تابعا له في صحته وانقضائه ما لم ينص القانون على ذلك ،واذا كان ا
غير المدين كان له إلى 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» ،يستفاد من هذا النص أمران هما :األول
هو تعزيز مبدأ تبعية الرهن للدين المضمون ،والثاني هو حق الكفيل العيني في التمسك بأوجه الدفع
المتعلقة بالدين إلى جانب الدفوع الخاصة به.
األمر األول  :تقرير مبدأ تبعية الرهن للدين "القرض" المضمون :بمعنى أن الرهن يتبع الدين المضمون،
فال ينفصل عنه ،بل يسير معه وجودا وعدما ،فالرهن الرسمي ال يوجد إال ضمانا للقرض العقاري وهو
الدين فهو الفرع ،والدين هو األصل والقاعدة أن الفرع يتبع األصل ،ومن ذلك كما سبق اإلشارة إليه أن
الرهن الرسمي تابع للدين المضمون الذي هو القرض العقاري ،سواء في وجوده وصحته وبطالنه
وانقضائه بمعنى أن يوجد الدين ثم الرهن ،وان كان الدين نشأ عن عقد صحيح يكون الرهن كذلك
والعكس ،واذا أنقضى الدين المضمون ألي سبب من أسباب االنقضاء كالوفاء أو بالتجديد أو بالمقاصة
أو بإتحاد الذمة أو باإلبراء...جاز للراهن أن يتمسك بانقضاء الرهن تبعا النقضاء الدين ( ،)2إذا كان هذا
األصل وهو تبعية الرهن للدين المضمون ،فإن االستثناء حسب المادة  863الفقرة األولى مدني جزائري ال
يكون إال بنص في القانون على غير ذلك .من ذلك نص المادة  868مدني جزائري التي أجازت االتفاق
( )1عمر حمزة ،المرجع السابق ،ص.806
( )2عبد الرزاق السنهوري ،التأمينات الشخصية والعينية ،المرجع السابق ،ص.356
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على بقاء الرهن المقدم من الدين ،وذلك عند تجديد الدين ،بحيث ينقضي االلتزام األصلي دون أن يتبعه
انقضاء الرهن ،كما في حالة إعادة جدولة القرض (الدين) بين المقترض والمؤسسة المالية فإن الرهن يبقى
()1

ضمانا إلى االلتزام الجديد

األمر الثاني :حق الكفيل العيني في التمسك بالدفوع المتعلقة بالدين والدفوع الخاصة به :وهذه الحالة
تخص الشخص الغير المدين أي الكفيل العيني ،والمبدأ هو أنه للكفيل العيني التمسك بالدفوع التي يثيرها
المدين المتعلقة بالدين لالنقضاء أو بطالن أو إبطال بل أكثر من ذلك أن الكفيل العيني يستطيع أن
يتمسك بالدفوع تلك حتى ولو نزل المدين عن تقديمها كما في حالة أن الدين المضمون كان قابال لإلبطال
بسبب عيب من عيوب الرضا ونزل المدين عن التمسك به ،فإن ذلك ال يمنع الكفيل العيني من التمسك
بهذا الدفع إلبطال عقد القرض "الدين".
كما أن الدفوع الخاصة بالكفيل العيني قد ترجع إلى عقد الرهن المبرم بين الكفيل والدائن المرتهن
فقد يكون هذا العقد باطال أو قابال لإلبطال ومتى حكم بالبطالن بعد الدفع به من الكفيل العيني تخلص
من الرهن الواقع على عقاره مع بقاء المدين األصلي ملزما بالدين(.)2
()3

 -2الدين المعلق على شرط والدين المستقبل والدين االحتمالي :تنص المادة 861

مدني جزائري

على أنه « :يجوز أن يترتب ضمانا العتماد مفتوح أو لفتح حساب جاري ،على أن يتحدد في عقد الرهن
مبلغ الدين المضمون أو الحد األقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين» ،فطبقا لهذا النص فإنه يجوز أن ينشأ
الرهن لضمان دين معلق على شرط واقف أو على شرط فاسخ ،فإذا تحقق الشرط في الحالة األولى وجد
الدين وتأكد الرهن والعكس صحيح والدين المعلق على شرط واقف يدخل ضمن الديون االحتمالية ،كما

( )1عبد الناصر توفيق العطار ،التأمينات العينة ،سنة  ،1682ص.51
( )2شوقي بناسي ،المرجع السابق ،ص.181

( )3يقابلها نص المادة  1202قانون مدني مصري.
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يجوز أن ينشأ الرهن لضمان دين معلق على شرط فاسخ وفي هذه الحالة إذا تحقق الشرط الفاسخ ،زال
الدين بأثر رجعي وزال تبعا لذلك الرهن ،واذا تخلف الشرط الفاسخ ،استقر الدين وتأكد الرهن تبعا له(،)1
كذلك أمكن أن يترتب الرهن ضمان لدين مستقبل أو دين احتمالي وكالهما دين لم يكن قد وجد وقت إبرام
عقد الرهن ويكمن الفرق بينهما فقط في إن الدين االحتمالي غير مؤكد.
وقد تم نقد هذا النوع من الدين المستقبل والدين االحتمالي من طرف بعض الفقهاء على أساس أن
ذلك يخل بمبدأ تبعية الرهن للدين المضمون ،إذ كيف يمكن قبول وجود رهن قبل وجود الدين ،أي وجود
الفرع قبل األصل ،غير أن هناك من الفقهاء من يقرون بهذا النوع من الدين على أساس الواقع العملي
والمعمول به خاصة في المؤسسات المالية وهو ما تبناه المشرع الجزائري أيضا من خالل الرهن لضمان
االعتماد المفتوح والرهن لضمان فتح حساب جاري وكالهما مثالين لجانب عملي وقانوني في آن واحد.
 -3تحديد الدين المضمون :إذا كان المشرع قد نص صراحة كما سبق التطرق إليه على وجوب
تخصيص الرهن من حيث العقار المرهون عن طريق تعيينه بالذات تعيينا دقيقا فإنه لم يفعل نفس الشيء
مع الدين المضمون ،واكتفى فقط بضرورة تعيين الدين إذا تعلق الدين بالديون الشرطية والمستقبلة
واالحتمالية( ،)2لكن الفقه مجمع على وجوب تعيين وتحديد الدين المضمون تحديدا دقيقا فال يكفي أن يعلم
الغير أن العقار مرهون ولكن يجب أن يعلم أيضا مقدار ما يثقله من ديون حتى يتبين ما إذا كان الراهن
قد استنفذ ائتمانه على العقار ،أم أن العقار ال يزال يكفي لضمان قرض أودين جديد.
الجزء
وسوف نوضح كيفية تحديد الدين المضمون سواء من حيث مقداره أومن حيث مصدره ،و ا
المترتب على تخلفه.

( )1محمد صبري السعدي ،التأمينات العينية ،المرجع السابق ،ص.98
( )2راجع المادة  861من القانون المدني الجزائري.
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أ -تحديد الدين المضمون من حيث مقداره :فيجب أن يحدد مبلغ القرض وموعد استحقاقه والفوائد
()1

المترتبة عنه على األقل

النسب المئوية وطريقة احتسابها وتاريخ بدأ سريانها ،فإذا كان الراهن قد

تحصل على قرض عقاري كما هو موضوع دراستنا هذه فيجب أن يذكر في عقد الرهن مبلغ القرض كامال
وموعد استحقاقه وفوائده وتاريخ بدأ سريانها ،وسبق وأن أشرنا أعاله أهمية هذا التحديد لمقدار الدين.
ب -تحديد الدين المضمون من حيث مصدره :المشرع الجزائري لم يشر إلى ذلك من خالل نص المادة
 861قانون مدني ،إال أن الفقه مجمع على ضرورة ذلك سواء الفقه المصري والفرنسي( ،)2وقد صدر من
محكمة النقض الفرنسية كحكم يؤكد هذا الشرط في  29فبراير )3(1636وتحديد المصدر الدين له أهمية
كبيرة في معرفة ما إذا كان الدين (عقد القرض قد نشأ صحيحا أم ال فللدائنين اآلخرين وخاصة التاليين
منهم في المرتبة مصلحة في التمسك لبطالن عقد القرض (مصدر الدين) إذ شابهو عيب في نشأته.
وتحديد الدين المضمون يجب أن يذكر في عقد الرهن سواء من حيث مصدره وهو عقد القرض
العقاري أومن حيث مقداره إلى الحد األقصى الذي قد يصل إليه المبلغ األصلي المقترض والفوائد المترتبة
عليه ،كما يجب أن يذكر ذلك في قيد الرهن عند شهره.
ج -الجزاء المترتب عن تخلف تحديد الدين المضمون :إن جزاء عدم تحديد الدين المضمون بالرهن
الرسمي هو بطالن عقد الرهن الرسمي نفسه .والبطالن هنا بطالن مطلق ،يستطيع أن يتمسك به كل ذي
مصلحة فقد يثيره المدين والدائن المرتهن وورثة كل منهما أو الخلف الخاص ،والدائنون المرتهنون
المتأخرون في المرتبة ،وحائز العقار المرهون (.)4

( )1عمر حمزة ،المرجع السابق ،ص.852
( )2سمير تناغو ،المرجع السابق ،ص.91
(3) Raynaud Pierre ; op.cit, page 952.

( )4عبد الرزاق السنهوري ،التأمينات الشخصية والعينية ،المرجع السابق ،ص.350
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المطلب الثاني :الشروط الشكلية إلنشاء الرهن الرسمي.

عقد الرهن الرسمي كما سبق وأن وضحنا من خالل خصائص الرهن الرسمي أنه من العقود الشكلية
فيلزم النعقاده مراعاة شكل خاص هو الرسمية في العقود ،ومن ذلك سوف نتطرق إلى المقصود بالرسمية
الجزء
ا
في (الفرع األول) والحكمة أو الغاية التي قصدها المشرع من إشتراطها في (الفرع الثاني) ثم
المترتب عن تخلفها في (الفرع الثالث) مع توضيح بعض المسائل المرتبطة بها كالتوكيل في إبرام عقد
الرهن الرسمي والوعد بالرهن الرسمي.
الفرع األول :المقصود بالرسمية:
إشترط المشرع الجزائري نص المادة  883خالل نص المادة  883قانون مدني الرسمية في عقد
الرسمي بقوله« :ال ينعقد الرهن إال بعقد رسمي ،»...يفهم من ذلك أن الرهن الرسمي يتطلب إلنعقاده
مراعاة شكل خاص وهو الرسمية ،ويقصد بالرسمية أن يتم تحرير عقد الرهن من قبل ضابط عمومي
مختص ووفقا لألشكال التي يتطلبها القانون ،ويعتبر الموثق هو الضابط العمومي المكلف بتحرير مثل
هذه العقود ،وهذا ما قضت به المادة  3من القانون المتضمن تنظيم مهنة التوثيق

()1

بقولها « :الموثق

ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية يتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون الصبغة
الرسمية ،وكذا العقود التي يرغب األشخاص إعطائها هذه الصبغة» .من ذلك نفهم أن الرسمية يجب أن
تشتمل على عنصرين هما :الكتابة والشخص المخول قانونا القيام بها وهو الموثق كما أشرنا إلى ذلك.
والمشرع يشترط الرسمية في عقد الرهن نفسه ،وليس في عقد القرض "الدين" ،ذلك أن عقد القرض
"الدين المضمون" ينشأ بصفة مستقلة عن الرهن ،وغالبا ما ينشأ عقد القرض المنشأ للدين في نفس الوقت

( )1القانون رقم  ،28-29المؤرخ في  82فبراير  ،8229المتضمن تنظيم مهنة التوثيق ،الجريدة الرسمية لعدد10
المؤرخة في  28مارس .8229
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()1

الذي ينشأ الرهن الضامن له ،وهناك اتجاه غالب في الفقه الفرنسي

 ،يذهب إلى أن الرسمية تشترط من

جانب الراهن فقط فهو وحده الذي يجب أن يعبر عن إرادته أمام الموثق في ورقة رسمية ،فمن ناحية ال
يشترط أن يتم التعبير عن إرادة كل طرفي العقد في نفس المكان وفي نفس الشكر ،ومن ناحية أخرى فإن
المقصود من اشتراط الرسمية في األصل هو حماية إرادة الرهن ،ولهذا فهو وحده الذي يجب أن يعبر عن
إرادته بإنشاء الرهن في الشكل الرسمي ،أما الدائن المرتهن فألن الرهن مقرر لمصلحته فهو يستطيع أن
يقبله في أي شكل كان حتى ولو لم يكن شكل رسمي ،وقد أيد هذا االتجاه جانب كبير من الفقه
المصري( ،)2ومع ذلك فإن هذا الرأي تم انتقاده بشدة ذلك أنه يصعب تصور عقد "نصف" رسمي كما عبر
عنه البعض .واذا أمكن تصوره فإنه ال يكون رسميا بمعنى الكامل.
الفرع الثاني :الغاية من اشتراط الرسمية:
رغم ما وجه الشتراط الرسمية في العقد من نقد باعتبارها استثناء على األصل في العقود وهو
الرضائية ،كما أنها من أثار المتخلفة عن القوانين القديمة وهو أثر تخلف على وجه التحديد من القانون
الفرنسي القديم حيث كان كل عقد رسمي يرتب رهنا ،وظل المشرع الفرنسي متأث ار بهذا التالزم بين الرهن
والرسمية فقرر في قانون نابليون أن الرهن اإلتفاقي ال ينشأ إال بعقد رسمي( ،)3ووجود نظام في القوانين
القديمة يقر بالرسمية ال يعني أنها أصبحت هي األخرى بالية ال تتفق مع القوانين الحديثة ،فالقانون
الحديث في تطوره ال يقطع صلته بالماضي أبدا ،ولهذا ينبغي الحكم على الرسمية في الرهن من خالل

(1) Charles Aubry et Charles frédéric Rau; cours de droit civil français ; tom3 ;6eme édition ; par
Bratin.Esman librairie technique 1968 france; page 381.

( -)2سمير تناغو ،المرجع السابق ،ص.85
(3) Marcel Planiol et georges Ripert, op.cit, page 446.
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الوظيفة التي تقوم بها في الوقت الحاضر( ،)1حيث ال زالت الرسمية في القوانين الحديثة كما في القانون
الجزائري تحقق أكثر من فائدة:
 فهي مقررة في مصلحة الراهن لتنبيهه إلى خطورة التصرف الذي يقدم عليه واشتراط شكل خاصواجراءات خاصة من شأنه أن يدفع الراهن إلى التدبر قبل أن يبرم عقد الرهن ،والرسمية تحقق فائدة للدائن
المرتهن ألنها تزوده منذ إبرام العقد بسند تنفيذي يغنيه عن إجراءات التقاضي إذا أمتنع المدين الراهن عن
الوفاء بدينه عند حلول األجل.
 والرسمية تحقق فائدة للرهن ذاته ولالئتمان العقاري بصفة عامة ألنها تضمن إلى حد كبير أنيراعى في إبرام العقد الشروط الالزمة لصحته من شروط األهلية ،وملكية الراهن ،وتخصيص
الرهن( .)2فالرسمية تحقق إذن فائدة للراهن وللمرتهن وللرهن ذاته ولهذا نالحظ أن المشرع الجزائري كان
صائبا في اشتراطها في عقد الرهن الرسمي.
الفرع الثالث :الجزاء على تخلف الرسمية:
إذا لم يعقد الرهن في الشكل الرسمي الذي يتطلبه القانون ،وقع باطال بطالنا مطلقا باعتباره رهنا
ذلك أن تحرير عقد الرهن من طرف شخص له صفة رسمية أي موظف عام وهو الموثق يعتبر ذلك ركن
في عقد الرهن ،فإذا خلى العقد من أحد أركانه كان ذلك باطال بطالن مطلقا ،ويستطيع كل ذي مصلحة
التمسك به ،وقد سبق واشرنا إلى أهمية الرسمية في مثل هذه العقود( ،)3لكن األمر الذي اختلف بشأنه
الفقهاء هو هل عقد الرهن الرسمي الذي تنقصه الرسمية ليس له اثر قانوني أو ماذا؟

( )1سمير تناغو ،المرجع السابق ،ص.88
( )2المرجع نفسه ،ص.80

( )3أرجع إلى الصفحة رقم  105من األطروحة.
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 البعض من الفقه قال إن تخلف الرسمية في عقد الرهن ،يمكن ان يتحول طبقا لنظرية تحول العقدالباطل إلى وعد بتقديم رهن لكن الوعد بالرهن ينبغي أن يتوافر فيه الشكل الرسمي والبعض قال أنه يمكن
تطبيق نظرية انتقاص العقد والتي مقتضاها أن العقد إذا كان باطال في شق منه ،فهذا الشق وحده هو
الذي يبطل ،إال إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطال فيبطل العقد كله ،ومثال ذلك
إذا كان العقد يتضمن االتفاق على إعطاء قرض ،وعلى إنشاء رهن لضمان هذا القرض ،فإن العقد
باعتباره رهنا ويبقى صحيحا بالنسبة للقرض حيث ال يشترط في إبرامه شكل خاص إال إذا تبين أن
القرض ما كان لينشأ بغير الرهن الضامن له ،ففي هذه الحالة يبطل العقد كله.

()1

 وهناك قسم من الفقه من يرى أن الرهن الباطل لتخلف الرسمية يمكن أن يتحول طبقا لنظرية تحولالعقد الباطل ،ال إلى وعد بإنشاء رهن رسمي ،فهذا الوعد يجب أن ينشأ هو اآلخر في الشكل الرسمي،
ولكن إلى اتفاق منشئ اللتزام بتقديم رهن رسمي ،هذا االتفاق وأن كان ال يعتبر رهنا ،أو وعدا بالرهن إال
()2

أنه يصلح أن يكون سندا للمطالبة بالتعويض

وبسقوط أجل الدين ،وهذه الصورة أي االتفاق على إنشاء

رهن دون مراعاة الشكل ليست نادرة – فقد يتفق في عقد إنشاء الدين – وهذا ال يتطلب أي شرط شكلي-
على تعهد المدين أي المقترض بتقديم رهن رسمي.
 وهناك قسم من الفقه من سار في نفس اتجاه المشرع الجزائري وهو أن عقد الرهن الرسمي الباطل علىأساس تخلف الرسمية ال ينتج أي أثر قانوني( ،)3أي العدم وهو ما يتفق مع منطق البطالن المطلق ونحن
بدورنا نتفق مع ذلك رغم أن اآلراء السابقة لها ما يبررها.

( )1سمير تناغو ،المرجع السابق ،ص.38
( )2عبد الرزاق السنهوري ،التأمينات الشخصية والعينية ،المرجع السابق ،ص.885
( )3شمس الدين الوكيل ،المرجع السابق ،ص.185
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المبحث الثالث – إنقضاء الرهن الرسمي كضمانة عينية للقرض العقاري.
نصت المادة  863قانون مدني على أنه« :ال ينفصل الرهن عن الدين المضمون بل يكون تابعا له
في صحته وفي إنقضائه ما لم ينص القانون على غير ذلك» ،كما نصت المادة  633من نفس القانون
على أنه « :ينقضي حق الرهن الرسمي بإنقضاء الدين المضمون ،ويعود معه إذا زال السبب الذي
إنقضى به الدين دون إخالل بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين إنقضاء
الدين وعودته ».
ويؤخذ من نص المادة  863ق م ج أن الرهن – سواء كان رسميا أو حيازيا  -هو حق عيني تابع
للدين المضمون (القرض العقاري) ،كما أن الحق التابع يدور مع المتبوع أو الحق األصلي وجودا وعدما،
أي ال يستطيع الرهن العيش بدون الدين الرئيسي ،فهو ينشأ (يولد) معه وينقضي معه ،1فالمشرع أرسى
بمقتضى هذه المادة مبدأ عاما هو تبعية الرهن في الجملة للدين المضمون ،ووفقا لهذا األصل وتفريعا
عليه نص في المادة  633قانون مدني على إنقضاء الدين المضمون بأي سبب من أسباب إنقضاء
اإللتزام يؤدي بالتبعية إلى إنقضاء حق الرهن ،فالمبدأ العام إذن هو إنقضاء الرهن تبعا إلنقضاء الدين
ولكن ليس من الضروري أن هذه التبعية مطلقة فقد ينقضي الرهن الرسمي ألسباب تتعلق به هو دون أن
يؤثر ذلك على الدين المضمون فقد يبقى هذا األخير قائما وهذا ما يشكل إستثناء على مبدأ تبعية الرهن
للدين المضمون في عملية إنقضاء الرهن الرسمي والذي يعرف بإنقضاء الرهن الرسمي بطريق أصلية.
نخ لص من هذا أنه إلى جانب إنقضاء الرهن الرسمي بصفة تبعية ينقضي أيضا بصفة أصلية
وعليه سوف نوضح ذلك من خالل مطلبين إنقضاء الرهن الرسمي بصفة تبعية في (المطلب األول)
وانقضاء الرهني الرسمي بصفة أصلية في (المطلب الثاني).

(1) Corine dauchez, Le principe de spécialité en droit des sûretés réelles,These de doctorat en droit
prive ,Université Panthéon-Assas/Ecole doctorale de droit privé, décembre 2013.p 74.
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المطلب األول :إنقضاء الرهن الرسمي بصفة تبعية.

الرهن الرسمي حق تابع لإللتزام األصلي ،يبقى ما بقي هذا اإللتزام ويزول بزواله ،وعلى هذا
ينقضي الرهن بطريق التبعية بكافة األسباب التي تؤدي إلى إنقضاء الحق الشخصي أو اإللتزام ،فجميع
أسباب إنقضاء اإللتزام تعتبر أسبابا إلنقضاء الرهن بصفته تابع للدين المضمون بشرط أن يكون السبب قد
قضى على اإللتزام إنقضاء كليا.
وأسباب إنقضاء اإللتزام هي :الوفاء ،والوفاء بمقابل ،والتجديد ،والمقاصة ،واتحاد الذمة ،واإلب ارء،
واستحالة التنفيذ ،والتقادم واذا زال السبب الذي ترتب عليه إنقضاء اإللتزام المضمون ،كأن أبطل الوفاء به
لحصوله بشيء غير مملوك للموفي ،أو أبطل اإلبراء منه لصدوره عن غير ذي أهلية ،أعتبر هذا
اإلنقضاء كأن لم يكن ،ومن ثم يعود اإللتزام مضمونا بالرهن ،ومع ذلك فإن تطبيق هذه القاعدة يجب أال
يضر بالغير حسن النية وعلى ذلك فإذا كسب شخص بحسن نية( ،)1أي ال يعلم بالعيب الذي يشوب سبب
إنقضاء الرهن ،حقا على العقار كأن أشتراه أو إرتهنه وقام بشهره وكان ذلك خالل الفترة ما بين إنقضاء
الرهن وعودته ،وجب إحترام هذا الحق وذلك بتقرير عدم نفاذ الرهن في مواجهة صاحبه أي الدائن المرتهن
الذي عاد رهنه الموجود ( ،)2ويرى بعض الفقه أن إشتراط حسن النية في هذا المقام ينطوي على تضييق
في حماية الغير بإنقاص الثقة في سجالت التسجيل العقاري واضعاف اإلعتماد عليها ،فلم يكتف المشرع
بإعتماد الغير على السجالت من حيث عدم وجود رهن مقيد وقت إكتساب الحق ،بل إستلزم حسن نية
الغير ،ويعتبر هذا خروجا على مبدأ مقرر في مجال الشهر العقاري بصفة عامة ،وهو اإلعتداد ببيانات
السجالت بصرف النظر عن حسن نية أو سوء نية من سجل أو قيد الحق ،فاألصل أن العلم الذي يعتد

( )1راجع المادة  633قانون مدني جزائري.

( )2أحمد سالمة ،المرجع السابق ،ص.383
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به هو الذي يتم عن طريق التسجيل والقيد( ،)1وسوف يتم التطرق ألسباب انقضاء الرهن بصفة تبعية من
خالل ثالثة فروع ( ،الفرع األول) نخصصه لإلنقضاء وبما يعادل الوفاء أما (الفرع الثاني) فنتطرق من
خالله إلى اإلنقضاء بالتجديد والمقاصة ونخصص (الفرع الثالث) إلى اإلنقضاء عن طريق اإلبراء والتقادم
المسقط.
الفرع األول :اإلنقضاء بالوفاء وبما يعادل الوفاء.
أوال -الوفاء :إذا كان الدين المضمونا برهن ،ووفى المدين بالدين (المقترض بمبلغ القرض) كله
للبنك الدائن المرتهن ،إنقضى الدين وبرئت منه ذمة المقترض المدين بإنقضائه الرهن الذي قام للوفاء
به( ،)2وعليه إذا وفى المقترض بالدين كله مع الفوائد الواجبة إلى (البنك المقرض) إنقضى تبعا له الرهن
الذي يضمنه ،أما في الوفاء الجزئي كأن يقوم المدين المقترض بتسديد جزء بعض أقساط مبلغ القرض
حتى لو كانت هذه األقساط المسددة تساوي  %65من مبلغ الدين فإن الرهن يبقى كله عمال بقاعدة عدم
تجزئة الرهن( ،)3وعليه فاألصل في الوفاء أنه يترتب عليه إنقضاء اإللتزام ومن ثم ينبغي القول إذن بزوال
التأمينات التي تكفله ومن بينها الرهن ،غير أن الوفاء مع الحلول الذي يجعل الموفي يحل محل الدائن في
()4

الرهن الذي له ،بحيث ال نكون بصدد إنقضاء للرهن

 ،فقد خرج المشرع الجزائري عن مبدأ التبعية ألن

الرهن يبقى واإللتزام ينقضي بالوفاء ،فالوفاء الذي ينقضي به الدين ،وأيضا الرهن التابع له هو الوفاء
بالدين كامال.
ثانيا -الوفاء بمقابل :كما ينقضي الدين بالوفاء بمقابل حيث يشترط نص المادة  885قانون مدني
لصحة الوفاء بمقابل ،قبول الدائن أن يستعوض الدين المستحق له بشيء آخر يقوم مقام الوفاء ،والمشرع
( )1شوقي بناسي ،المرجع السابق ،ص.035
( )2إدريس الحياني ،محاضرات في القانون العقاري ،الطبعة األولى ،8212 ،ص.95
( )3نبيل إبراهيم سعد ،المرجع السابق ،ص.185
( )4راجع المادة  890قانون مدني جزائري.
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الجزائري ذكر شيء ونحن نرى أن يكون المشرع الجزائري واضحا في تحديد ماهية هذا الشيءألن الشيء
يحمل معاني عديدة ،فقد يكون شيء عيني مادي كالمنقول أو العقار أو قد يكون غير ذلك كأن يكون
عمل  ،...وي قتضي وجود إتفاق بين الدائن والمدين بناء على عرض مقدم من أحدهما على ذلك ،واذا
كان هذا العوض يتمثل في نقل ملكية شيء أعطي في مقابل الدين المستحق ،فإنه يجب إنتقال ملكيته
فعال إلى الدائن حتى تب أر ذمة المدين المقترض ،على إعتبار أن المادة  889قانون مدني قد نصت على
تطبيق أحكام عقد البيع في هذه الحالة.
الفرع الثاني -اإلنقضاء بالتجديد و المقاصة.
أوال -بالتجديد :للتجديد أثر مزدوج ،فهو يقضي إلى إنقضاء اإللتزام القديم وانشاء إلتزام جديد مكانه(،)1
والتجديد قد ينصرف إلى أطراف الرابطة القانونية فيغير شخص الدائن أو المدين ،وقد ينصب على محل
اإللتزام ،فيلزم المدين بأداء آخر غير الذي تعهد به أصال ،وأيا ما كانت صورة التجديد فاألثر المترتب
عليه هو إنقضاء الرهن وذلك هو االصل.
ثانيا -المقاصة :تقضي المقاصة أن يكون هناك طرفان دائن ومدين وكل منهما دائن ومديون لآلخر في
نفس الوقت ،وبالتالي يحق لكل واحد منهما أن يقاص اآلخر بماله قبله على قدر المبلغ األدنى من
الدينين ،فإن تعلق األمر بدينين متحدين في النوع ،وكان كل منهما مستحق األداء ،أمكن إنقضاء الدينين
في حدود األقل منهما إذا طالب بذلك صاحب المصلحة في اإلنقضاء وحددت المادة  865ق م ج
شروطها كما يلي.
 وجود دينين متقابالن – تماثل محل الدينين. الدينان ثابتان وخاليان من النزاع – إستحقاق الدينين. صالحية الدينين للمطالبة بهما أمام القضاء.( )1راجع المادة  861قانون مدني جزائري.
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 ويشترط لصحة المقاصة أيضا أن ال يكون أحد الدينين شيئا نزع دون وجه حق من يد مالكه وكانمطلوبا رده ،أو يكون مودعا أو معا ار لإلستعمال وكان مطلوبا رده ،أو يكون حقا غير قابل
للحجز()1وعليه إذا توافرت شروط المقاصة قانونا ،وتمسك بها صاحب المصلحة فإن االلتزام ينقضي بقوة
()2

القانون وينعكس هذا األثر على الرهن الذي كان يضمنه فيزيله أيضا.
الفرع الثالث :اإلنقضاء باإلبراء والتقادم المسقط.

أوال -اإلبراء :هذه الحالة مستبعدة في إطار التعامل مع البنوك ألن اإلبراء تصرف تبرعي صادر من
جانب واحد هو الدائن ،وهو سبب كاف إلنقضاء الدين وزوال الرهن ،إال إذا رفضه المدين ،ونعلم أن
المؤسسات البنكية تهدف إلى تحقيق الربح في منحها القروض مقابل الرهون الرسمية كضمانات بنكية ،إذ
()3

ال مجال للتبرعات هنا

ثانيا -التقادم المسقط :إذا إنقضى اإللتزام دون الوفاء به عن طريق التقادم المسقط ،وتوافر بشأنه مدة
هذا التقادم بحسب ما إذا كان تقادم طويل "المادة  328مدني" أو تقادم خمسي "المادة  326مدني" أو
تقادم رباعي "المادة 311مدني" أو تقادم بسنتين "المادة 312مدني" أو تقادم بسنة واحدة "م 318مدني".
فإذا كان هذا الدين مضمون برهن ،وتمسك المدين بالتقادم في دين تم تقادمه ،فإن الدين يسقط
ويسقط مع الدين توابعه ،فالتابع يزول بزوال األصل ،وقد نصت المادة  382قانون مدني على ذلك
بقولها « :يترتب على التقادم إنقضاء اإللتزام  ...واذا سقط الحق بالتقادم تسقط معه ملحقاته ولو لم تكتمل
مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات» ،هذه هي بعض أسباب إنقضاء الرهن الرسمي بصورة تبعية إلنقضاء
الدين المضمون ،ونعرض فيما يلي لكيفية إنقضاء الرهن الرسمي إستقالال عن الدين المضمون.
( )1راجع المادة  866قانون مدني.
( )2جالل محمد إبراهيم وأحمد محمود سعد ،الحقوق العينية التبعية ،الجزء األول الرهن الرسمي ،بدون دار نشر9111،

ص.020

( )3راجع المادتان  325و 329قانون مدني جزائري.
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المطلب الثاني -إنقضاء الرهن الرسمي بصفة أصلية.

إنقضاء الرهن الرسمي بصورة أصلية يعني إنقضاءه بصورة مستقلة عن الدين المضمون الذي يبقى
قائما ،وبالتالي يترتب عن ذلك أن الدائن المرتهن يصبح دائنا عاديا ،وحقه في الدين حق شخصي،
وينقضي الرهن الرسمي بصورة أصلية إما بالتنازل عن الرهن (الفرع األول) أو بإتحاد الذمة (الفرع الثاني)
كما ينقضي بصفة بهالك العقار محل الرهن (الفرع الثالث) وينقضي أيضا بإجراء تطهير العقار
(الفرع الرابع) باإلضافة إلى إنقضائه نتيجة بيع العقار بالمزاد العلني (الفرع الخامس).
الفرع األول -التنازل عن الرهن.
ينقضي الرهن بنزول المرتهن عنه ويكفي لذلك توافر رضاء المرتهن ألنه ال يلزم النزول عن الحق
العيني إال بإرادة صاحبه ،فالتنازل عن الرهن هو عمل قانوني يصدر من الدائن المرتهن يزول بمقتضاه
الحق العيني التبعي المقرر على العقار ،وهو ال يمس اإللتزام المضمون ،حيث أثره ينصب فقط على
الضمان الخاص الذي يكفله( ،)1والتنازل عن الرهن يختلف عن النزول عن مرتبة الرهن ،فالنزول عن
المرتبة ال يؤثر في الحق المضمون وال في حق الرهن ذاته ،وينقضي الرهن بنزول المرتهن عنه ،لكن
يجب أن يتوافر أهلية التصرف في الحق المضمون به ،فإذا كان النزول عن الرهن بغير مقابل ،وجب أن
تتوافر في المرتهن أهلية اإلبراء من الدين ،وقد نص المشرع على إنقضاء الرهن العقاري من خالل نص
المادة  695قانون مدني والتي يفهم منها أن التنازل عن الرهن يكون بصورة صريحة وهذا يعني شطب
القيد ،أن يكون ضمنيا ومن أمثلة النزول الضمني إشتراك الدائن المرتهن في بيع العقار المرهون أو هبته
بمعرفة المدين أو حضوره توقيع العقد عليه ضامنا خلو المبيع من التكاليف ،ويتوجب على المحكمة أن
تستخلص ذلك من ظروف الحال نية الدائن المرتهن في النزول عن الرهن ،ذلك أن النزول ال يفترض وال

( )1جالل محمد إبراهيم وأحمد محمود سعد ،المرجع السابق ،ص.028
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يبنى على الظن( ،)1كما أن النزول عن الرهن تصرف قانوني منهي لحق عيني تبعي يتم بإرادة منفردة،
ومن ثم فهو ال يحتاج إلى قبول الراهن أو الحائز أو غيرهما ،وال حتى علمهما( ،)2وال يحق لصاحبه
الرجوع فيه لحجة عدم قبول من وجه إليه أو من ذوي المصلحة فيه( ،)3كذلك أن النزول عن الرهن ال
يشترط فيه أي شكل خاص فيصح أن يكون بكتابة عرفية أو بغير كتابة ،لكن في حالة عدم كتابته ال
يمكن إثباته بالبينة والقرائن إال في األحوال التي تقبلها الشهادة( ،)4إال أنه يجب لمحو القيد أن يتم النزول
في محرر رسمي أو يحكم قضائي.
الفرع الثاني -اتحاد الذمة.
اتحاد الذمة كما هو سبب من أسباب انقضاء الشخصية ،أو مانع من موانع المطالبة بها ،فهو
كذلك بالنسبة للحقوق العينية يؤدي نفس الدور ،وعلى هذا إذا إنتقلت ملكية العقار المرهون إلى المرتهن،
أو إنتقل حق الرهن إلى المالك للعقار المرهون  ،فإن الرهن ينقضي بسبب إتحاد الذمة ،ألنه ال فائدة ألن
يكون للشخص رهنا على ما يملكه ،إال إذا وجد مرتهنون آخرون ،ولكن إذا لم يوجد على العقار سوى حق
رهن واحد وانتقلت ملكية العقار المرهون إلى الدائن المرتهن فإن الرهن ينقضي بإتحاد الذمة ،واذا زال
السبب الذي أدى إلتحاد الذمة كفسخ البيع الذي ملك به الدائن المرتهن العقار المرهون ،وهو يزول في
()5

هذه الحالة بأثر رجعي ،عاد الرهن من جديد

( )1شوقي بناسي ،المرجع السابق ،ص.083
( )2يرى بعض الفقهاء أن النزول عن الرهن ال يكون ملزما إال إذا اتصل بعلم مالك العقار المرهون ،أنظر :عبد الناصر
توفيق العطار ،التأمينات العينة ،سنة  ،9190ص.192
( )3جميل الشرقاوي ،المرجع السابق ،ص.883
( )4عبد الرزاق السنهوري( ،التأمينات الشخصية والعينية) ،المرجع السابق ،ص.900
( )5شمس الدين الوكيل ،المرجع السابق ،ص.368
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الفرع الثالث -هالك العقار المرهون.

لما كان الرهن يتحدد بالعقار المرهون دون غيره من أموال المدين ،فإذا هلك هذا العقار زال المحل
المعقود عليه ،ومن ثم ينقضي الرهن ،ومن قبيل ذلك أن يكون الرهن شامال لبناء مقام على أرض دون
هذه األرض ،فإذا هلك هذا البناء ،فإن الرهن ينقضي بهالك المعقود عليه ،فإذا كان الهالك جزئيا  ،فإن
الرهن يبقى بالنسبة للجزء الباقي ،ويكون ضامنا لكل الدين طبقا لقاعدة عدم تجزئة الرهن ،ومن قبيل ذلك
أن تكون األرض وما عليه من بناء مرهونة ،ثم يهلك البناء فيظل الرهن على األرض ،أو يكون الرهن
على عمارتين دون األرض ثم تهلك عمارة دون األخرى ،فيظل الرهن على العمارة الباقية ،ويراعى بشأن
هالك العقار المرهون أحكام المادتين  866و  922قانون مدني.
 فالمادة األولى تميز بين ما إذا كان الهالك بخطإ من الراهن أو بسبب أجنبي ،ففي الحالة األولى يكونالدائن المرتهن مخي ار بين أن يستوفي حقه فو ار وبين أن يقتضي تأمينا كافيا يحل محل العقار المرهون،
وفي الحالة الثانية يكون المدين الراهن مخي ار بين أن يقدم تأمينا كافيا وبين أن يوفي الدين فورا.
 أما المادة الثانية فقد قررت إنتقال الرهن بمرتبته إلى ما حل محل العقار المرهون( ،)1وتضمن المادةنفسها " 622ق م" أمثلة لذلك :مبلغ التعويض أو مبلغ التأمين أو الثمن المقرر مقابل نزع الملكية للمنفعة
العامة ،وبالتالي فإن أثر هالك الرهن هو تطبيق لفكرة الحلول العيني ،بحيث يحل المقابل النقدي محل
العقار المرهون( ،)2ويلحق بحالة هالك العقار إنقضاء الحق المرهون كما إذا رهن المنتفع حقه ،ثم إنقضى
هذا الحق بموت المنتفع أو بحلول األجل ،ويكون إنقضاؤه في هذه الحالة بصفة أصلية إذ أن الدين يبقى
قائما.

( )1شوقي بناسي ،المرجع السابق ،ص.088

( )2سليمان مرقص ،المرجع السابق ،ص .083
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 مدى صحة القول بإنقضاء الرهن بالتقادم :تعرضنا فيما سبق إلى إنقضاء الرهن بصفة تبعية علىأثر إنقضاء اإللتزام األصلي دون الوفاء به عن طريق التقادم المسقط واآلن نعرض لصورة أخرى تحير
بشأنها الفقه ،وهي مدى القول بسقوط الرهن بالتقادم بصفة أصلية ،أي بطريق مستقل عن إنقضاء اإللتزام
المضمون به( ،)1رغم أن المشرع الجزائري رفض األخذ بفكرة إنقضاء الرهن الرسمي مستقال عن الدين
خاصة وأن هذا التقادم ال تسمح به القواعد العامة ،وقد إختلف الفقه في طبيعة هذا التقادم وأساسه ،وقد
اتجه الرأي الراجح إلى أنه مزيج من أحكام التقادم المكسب والتقادم المسقط ،فهو ينتزع من األول شروط
توافره ،وهو يتفق مع الثاني من حيث آثاره ،وأيا كان صحة هذا القول ،فالمسلم به في ظل إستقرار نظم
الشهر العقار وتوافرت العالنية لحقوق الدائنين المرتهنين على نحو "يجعل الحائز في مأمن من أن يتلقى
ملكية العقار دون أن يكون على علم بكافة ما ينقله من تكاليف وحقوق عينية ،وقد إستقر الحكم في
مصر فقها وقضاءا إلى أن الرهن الرسمي ال يتقادم وهو في يد الحائز وحده ،دون الدين المضمون به
مهما طالت مدته وأن القول بعكس ذلك يؤدي إلى نتائج غريبة ومغايرة للحق والعدالة ،فالمرتهن الذي يقوم
بكل ما يجب عليه م ن قبض فوائد الدين وتجديد قيد الرهن ،قد يرى نفسه وقد سقط حقه في الرهن لفائدة
حائز من المتصور جهله وجوده.

()2

الفرع الرابع :تطهير العقار.
المشرع الجزائري أعتبر أن التطهير سبب من أسباب إنقضاء الرهن الرسمي بصفة أصلية بموجب
المادة  630قانون مدني ،وسبق وأن تطرقنا إلى عملية التطهير الذي هو تخليص العقار المرهون وتحريره
من الحقوق المقيدة التي تثقله ،سواء تعلق األمر بالرهن بنوعيه أو بحقوق التخصيص أو بحقوق اإلمتياز
العقارية الخاصة ،وبما أن التطهير يتم بطريق إختياري ،وتطهير يتم بحكم القانون والذي يهمنا في هذا
( )1جالل محمد ابراهيم وأحمد محمود سعد ،المرجع السابق ،ص .012

( )2عبد الفتاح عبد الباقي ،الوسيط في التأمينات العينية ،مطبعة دار النشر بالجامعات المصرية ،9191 ،ص.881
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المقام هو التطهير اإلختياري عندما يعرض الحائز على الدائنين المقيدين مبلغا تقديريا يعبر عن قيمة
العقار ،ويتم قبوله من الدائنين إما صراحة أو ضمنا ،حيث أشارت إلى أحكامه المادة  630ق.م حيث
نصت على أنه « :إذا تمت إجراءات التطهير إنقضى حق الرهن الرسمي نهائيا ،ولو زالت ألي سبب من
األسباب ملكية الحائز الذي طهر العقار» ،وعلى ذلك يعتبر إجراء التطهير سبب من أسباب إنقضاء
الرهن الرسمي بصفة أصلية ،والرهن الذي ينقضي هو الذي ال يستوفي صاحبه حقه المضمون كله أو
جزءا منه أما الرهن الذي يستوفي صاحبه دينه المضمون فإنه ينقضي بصفة تبعية.
الفرع الخامس -بيع العقار بالمزاد العلني.
إعتبر المشرع الجزائري سبب ثان إلنقضاء الرهن الرسمي بصفة أصلية وهو بيع العقار المرهون
بالمزاد العلني بموجب المادة  639قانون مدني ،ذلك أنه إذا طرح العقار المرهون للبيع بالمزاد العلني
نتيجة مباشرة أحد الدائنين إجراءات نزع الملكية ،ورسا المزاد وتم شهر حكم مرسى المزاد ،فإن العقار
يتطهر من الرهون التي تثقله ،بحكم القانون ،وعليه يترتب على بيع العقار بالمزاد العلني إنقضاء كل حق
عيني تبعي مقيد على العقار ،سواء تم البيع في مواجهة المالك السابق أو الحائز أو الحارس عند التخلية
أو الكفيل العيني( ، )1والنتيجة أن الرهن الرسمي ينقضي بصفة أصلية متى وقع البيع بالمزاد العلني ودفع
الراسي عليه المزاد الثمن للدائنين حسب مرتبتهم أو إيداع الثمن الخزينة العامة ،وتم شهر حكم رسو المزاد
"إيقاع البيع"( ،)2وسوف يتم التطرق إلى البيع بالمزاد العلني الحقا من خالل الباب الثاني.

( )1شمس الدين الوكيل ،المرجع السابق ،ص .860
( )2شوقي بناسي ،المرجع السابق ،ص .082
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خالصة الفصل الثاني:

لقد تناول المشرع الجزائري أحكام الرهن الرسمي تفصيال في القانون المدني من المواد  888إلى
 ،639فعرفه في المادة  888ثم بين مصادره وكيفية إنشائه ،وحاولنا من خالل ذلك دراسة وشرح تلك
األحكام ومقارنتها مع بعض التشريعات المقارنة ،من ذلك وجدنا أن المشرع الجزائري نقل أحكام الرهن
الرسمي من القانون المدني المصري بصورة حرفية ،إال أنه خالفه في البعض منها ،والتي يكون فيها قد
تأثر بالقانون المدني الفرنسي ،مثل تحديده لمصادر الرهن الرسمي "اإلتفاقي ،القانوني ،القضائي" كذلك
إغفاله لبيان حكم رهن ملك الغير مثل المشرع الفرنسي كما حاولنا االستعانة بآراء الفقهاء في المسائل
المبهمة معتمدين على الرأي الراجح منهم من خالل حججهم القانونية والمنطقية في نفس الوقت وتوصلنا
إلى مالحظة وهي أن الرهن الرسمي يعد من أهم التأمينات العينية بالنظر إلى خصائصه من ذلك أنه يرد
على عقار ،كذلك أن إنشائه يتطلب الكثير من الشروط الشكلية والموضوعية ،ولهذا نجد أن المشرع
الجزائري قدمه في الترتيب على التأمينات العينية األخرى ،كما عرفنا أن الرهن الرسمي ينقضي بطريقتين
إما بصورة أصلية أو بصورة تبعية وحاولنا معرفة أسباب كل صورة وهل إنقضائه بصورة تبعية
"تبعية إنقضاء الرهن بإنقضاء الدين" تكون مطلقة أو نسبية.
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الباب الثاني :مدى فعالية الرهن الرسمي كضمان للقرض العقاري.
يعد الرهن الرسمي من أهم وسائل دعم االئتمان في الوقت الحاضر ومن أقوى التأمينات
العينية وهذا ما جعل فقهاء القانون المدني يطلقون عليه "أمير التأمينات" بالنظر إلى ما يتمتع به من
خصائص الضمان الجيد خاصة أنه يعطي للمرتهن مزايا كثيرة حيث أنه يحميه من مخاطر إعسار
مدينه ويخوله حق التقدم على غيره من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب الحقوق العينية التاليين
له في المرتبة ،بموجب إجراء القيد الذي بقدر ما يوفره من حماية للدائن ،بقدر ما يوفر اإلمكان
للغير الذي يقدم على إبرام تصرف على العقار محل الرهن ،كما يعطي للدائن إمتياز حق تتبع
العقار المرهون في أي يد يكون للتنفيذ عليه واستيفاء حقه على ذلك العقار ،ويمتد امتياز الدائن
المرتهن حتى في حالة هالك العقار ماديا أو قانونيا ،فإن حقه ينتقل إلى المبلغ الذي يحل محل العقار
ويستوفي دينه باألولوية.
أيضا ما يزيد من فعالية الرهن الرسمي كتأمين فعال هو أنه يقع على عقار .هذا األخير
يتمتع بأهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة جدا ،خاصة أن القيمة االقتصادية والتجارية للعقار في تزايد
إذ ما قرناها بالدين المضمون أي مبلغ القرض ضف إلى ذلك وعلى سبيل االحتياط قد يلجأ البنك
كمؤسسة مقرضة إلى طلب تأمينات إضافية تزيد من فعالية الضمان العيني ،كذلك أهم امتياز
للقرض العقاري وهو إمكانية طرح الرهن في شكل سند قابل للتداول في السوق المالية غير أن هذه
الفعالية أصبحت محل شك لظهور ما يسمى بأزمة الرهون العقارية التي حدثت بالواليات المتحدة
األمريكية سنة  ،8002والتي نجم عنها حدوث أزمة مالية ما زالت آثارها وتبعاتها إلى اليوم وقد سميت
بتسونامي الرهن العقاري النها أحدثت زل ازل في البنوك والمؤسسات المالية األمريكية والغربية عامة ،إلى
جانب ذلك فإن الرهن الرسمي يعاني من نقاط ضعف كثيرة ترتبط بكونه ضمان عيني يرد على عقار
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ويتطلب تأسيسه إتباع إجراءات تتميز بالطول وارتفاع التكلفة ،وفي المقابل يجد البنك أو المؤسسة المالية
بصفتها دائنة مسبوقة بحقوق امتياز لها األولوية بقوة القانون ،كما تبرز إشكاالت أخرى من شأنها أن تحد
من فعالية الرهن الرسمي كضمان ،وبالتالي كان البحث عن أساليب وتقنيات جديدة تكفل الحماية الكافية
لإلئتمان البنكي وتتسم بالسرعة والمرونة والفعالية الواجبة في الحياة االقتصادية والمعامالت التجارية ،ذلك
أن الضمانات اليوم متعددة ومتنوعة وتطورها لم ينته بعد ،كما كان الشأن بالنسبة للتأمينات أين كانت
التأمينات الشخصية أسبق ظهو ار وممارسة من التأمينات العينية ،وأمام كل ما سبق سوف نقوم بدراسة كل
ذلك من خالل فصلين نتطرق في (الفصل األول) إلى الفعالية الظاهرة للرهن الرسمي كضمان للقرض
العقاري ونبرز في (الفصل الثاني) الفعالية المحدودة أو النسبية للرهن الرسمي كائتمان بنكي وضرورة
تدعيمها ومعالجتها.
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الفصل األول :الفعالية الظاهرة للرهن الرسمي كضمان للقرض العقاري.
يحمل الرهن الرسمي خصائص الضمان الجيد ،لما يرتبه من التزامات في ذمة الراهن ،وما يكفله
من امتيازات للبنك بصفته دائن مرتهن ،ذلك أن من مستلزماته الزام الراهن بضمان سالمة العقار المرهون
()1

بحالته وقيمته التي ارتضاها المرتهن ،فيلتزم بضمان تعرضه الشخصي وتعرض الغير له

ويشكل

االلتزام بضمان سالمة الرهن التزاما جوهريا يقع على عاتق الراهن لضمان سالمة الرهن وبالمقابل هو
حق للمرتهن بتمكينه من المحافظة على حقوقه باتخاذ جميع التدابير الالزمة لمواجهة والتصدي لكل ما
من شأنه أن يمس بحقه في الرهن وسالمته وما ينقص من ضمانه ،وال تتوقف الحماية التي يمنحها الرهن
الرسمي للبنك أو المؤسسة المالية بصفتها دائن مرتهن عند هذا الحد بل يستهدف الرهن أساسا حماية بلوغ
المرتهن غايته من وراء هذا الرهن وذلك في استيفاء حقه من المدين عن طريق بيع العقار المرهون عند
اللزوم وقبض الدين أي مبلغ القرض من ثمنه ،ويتحقق ذلك بمنحه الحق في أن يستوفي دينه بالتقدم على
غيره من الدائنين العاديين أو المرتهنين التالين له في المرتبة ،ولالحتفاظ بفعالية الرهن أنه يمكن المرتهن
()2

من ممارسة امتيازه في تتبع العقار المرهون والتنفيذ عليه في أي يد كان

والمرتهن الرسمي كضمان

عيني مخصص لفائدة المرتهن ال تجد مفعولها في هذين الحقين أي حق التتبع واألفضلية بل وتكاد تنعدم
قيمتها إذا لم يتم قيد الرهن فقيد عقد الرهن ينتج آثاره في ممارسة المرتهن حقه اتجاه الغير بحيث يعد
الوسيلة الوحيدة لالحتجاج به وهو ما أكدت عليه المادة  409الفقرة األولى من التقنين المدني ،وهذا ما
يلعبه قيد الرهن في ضمان حق المرتهن اتجاه الغير باإلضافة إلى أن عقد الرهن الرسمي يوفر جملة من
االمتيازات األخرى البنك بصفته دائن ودائن مرتهن في آن واحد ،حيث خول له القانون العديد من
االمتيازات باعتباره دائنا قبل أن يكون مرتهنا من ذلك أن جميع أموال المدين الحاضرة والمستقبلية ضامنة
( )1راجع المادتين  242و 244من القانون المدني.
(2) Alain Fournier ; hypothèque conventionnelle, répertoire de droit immobilier, édition, Dalloz
2007 ; page110
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لحقه أي يكون له حق الضمان العام ،كما يستطيع القيام بكل الدعاوي التي تحمي الضمان العام للدائنين
والتي نص عليها القانون المدني الجزائري في المواد من  924إلى  944والمتمثلة في الدعوى غير
المباشرة ،والدعوى البولصية ،ودعوى الصورية ،مما سبق سوف يتم دراسة هذا الفصل من خالل
مبحثين نحاول في (المبحث األول) التطرق إلى وجوب قيد الرهن يحقق فعاليته كضمان ،وندرس في
(المبحث الثاني) فعالية الرهن الرسمي من حيث االمتيازات الممنوحة للبنك بوصفها دائن مرتهن.
المبحث األول :وجوب قيد الرهن يحقق فعاليته كضمان.
إذا ما توافرت للرهن الرسمي شروط انعقاده الموضوعية والشكلية فإنه يقوم ويرتب آثاره فيما بين
عاقديه ،ولكن هذا الرهن ال يكون نافذا في مواجهة الغير إال بعد قيده وهذا ما أكدته المادة  409الفقرة
األولى من التقنين المدني ،فإذا ما قام الرهن صحيحا وتم قيده فإن الدائن المرتهن يستطيع أن يتقدم على
سائر الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة ،وهذا هو حق التقدم أو األفضلية ،كما أن الدائن
يستطيع أن يحتج بحقه في مواجهة من تنتقل إليه ملكية العقار المرهون أو يكتسب عليه حقا عينيا آخر
يجوز بيعه بالمزاد العلني ،متى كان قد تم قيد رهنه قبل تسجيل هؤالء لحقوقهم ،وبالتالي فهو يستطيع أن
ينفذ على هذا العقار في يد هؤالء وذلك ليستوفي من ثمنه حقه باألولوية على الدائنين العاديين والدائنين
()1

التاليين له في المرتبة .وهذا ما يسمى بحق التتبع.

ولكي يقبل الغير هذه النتيجة التي تهدد حقوقهم

حيث قد ال يجدون من قيمة العقار بعد بيعه آية مبالغ الستيفاء حقوقهم حتى يمكن تقبلهم هذه النتيجة،
فإنه يجب أن يكونوا على بينة من توقع حدوث ذلك ،وهم بصدد التعامل على هذا العقار ،ويتحقق ذلك
()2

عن طريق قيد الرهن الذي يتحقق به وسيلة إعالمهم بوجود حق سابق على حقوقهم

آال وهو حق

المرتهن المقيد على هذا العقار ،ومن ثم نخلص إلى القول أن الواقعة المنشئة لهذين االمتيازين هي القيد.
( )1نبيل ابراهيم سعد ،المرجع السابق ،ص .981

( )2جالل منصور ابراهيم ،وأحمد محمود سعد ،المرجع السابق ،ص.880
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كما أن القيد الواجب ال يقتصر على إنشاء حق الرهن وانما يشمل أيضا تحويل هذا الحق للغير،
حيث يجب أن يؤشر بهذا التحويل في هامش القيد األصلي لرهنه ،وذلك لكي يتمسك من حل محل الدائن
بما له من حقوق في مواجهة الغير

()1

وعلى ضوء ما سبق فالتنازع بين الدائن المرتهن والغير يحسم عن طريق القيد ،حيث يعتد
بأسبقيته عند فض هذا النزاع ،فالدائن المرتهن إذا كان قد قيد حق رهنه أوال ،يستطيع أن يستعمل حق
التقدم بالنسبة إلى دائن ذي حق عيني تبعي ( دائن آخر مرتهن رهنا رسميا ،أو دائن ذي حق إختصاص،
أو دائن ذي رهن حيازي) أو بالنسبة إلى دائن عادي ،وله كذلك أن يستعمل حق التتبع ،إذا كان قد قيد
حق رهنه أوال ،بالنسبة إلى شخص انتقلت إليه ملكية العقار المرهون.
وأمام كل ما تم تقديمه من آثار القيد باعتباره إجراء ضروري لضمان تأمين المعامالت العقارية
والقروض الممنوحة للتعامل في العقارات فإنه كان من الواجب التعرف على مضمون هذا القيد ويتحقق
ذلك من خالل إنشاء القيد " إجراءاته" في (المطلب األول) وتخصيص قيد الرهن في (المطلب الثاني).
المطلب األول -إجراءات القيد:
كما سبق وأن أشرنا إلى قيد الرهن ليس شرط لصحة الرهن ذاته فهو صحيح دون قيده لكن ال
يحتج به على الغير إال منذ قيده وفي هذا المعنى تنص المادة  409الفقرة األولى من القانون المدني:
« ال يكون الرهن نافذا في حق الغير إال إذا قيد العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن يكسب هذا الغير
حقا عينيا على العقار» ،وتحيل المادة  409من القانون المدني فيما يتعلق بإجراءات القيد وتجديد هو
شطبه والغاء الشطب وآثار ذلك كله إلى قانون تنظيم اإلشهار العقاري ،وحدد المشرع الجزائري في المادة
 409من التقنين المدني الطرف الذي يلتزم بنفقات القيد وتجديده وشطبه.

( )1أنظر المادة  409من القانون المدني الجزائري.
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قبل الخوض في إجراءات القيد سنحاول التعرف على معنى القيد في (الفرع األول) ثم ومتى يحصل
القيد ومن يقوم بهذا اإلجراء الشكلي في (الفرع الثاني) ونتناول في (الفرع الثالث) الحوادث التي قد تؤدي
إلى وقف إجراء القيد أو تمنع نفاذه.

()1

الفرع األول :معنى القيد:
 -1تعريف القيد حسب نظام الشهر الشخصي.
في البالد التي تعتمد نظام الشهر الشخصي يجري تعريف القيد على أنه « :الوسيلة التي نظمها
المشرع لشهر الرهن الرسمي وباقي الحقوق العينية التبعية الواردة على عقار ،فهو اإلجراء الالزم لكي تنتج
هذه الحقوق أثرها مواجهة الغير»( ،)2وباعتبار أن القيد يعتبر من اإلجراءات أو الشروط الشكلية إلى
جانب الرسمية والتسجيل فإن الفقهاء ميزوا بين القيد والتسجيل من عدة جوانب أهمها:
أ -يؤدي القيد إلى حفظ الحق العيني التبعي لمدة معينة يتوجب بعدها تجديده واال أعتبر كأن لم يكن،
بينما التسجيل يؤدي إلى حفظ الحق دون تحديد مدة معينة.
ب -يعد القيد اإلجراء الالزم لشهر الحقوق العينية التبعية العقارية ،بينما يعد التسجيل اإلجراء الالزم
لشهر الحقوق العينية العقارية األصلية.
ج -يكفي في القيد استخراج البيانات الجوهرية التي يهم الغير معرفتها والتي سوف يتم التطرق إليها الحقا
ويتم إدراجها في قائمة لتدون في دفتر الشهر ،بينما التسجيل يتم بنقل صورة كاملة من المحرر المراد
تسجيله واثبات كافة محتوياته في دفتر الشهر.

()3

( )1جالل محمد إبراهيم وأحمد محمود سعد ،المرجع السابق ،ص.881
( )2محمد حسين منصور ،المرجع السابق ،ص.879
( )3شوقي بناسي ،المرجع السابق ،ص.890
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د -ال يترتب عن تخلف القيد سوى عدم نفاذه في مواجهة الغير أما بالنسبة للمتعاقدين فإن الحق العيني
التبعي يكون قد نشأ بمجرد تمام العقد صحيحا ،بينما تخلف تخلف التسجيل يؤدي إلى أن الحق العيني
األصلي ال ينشأ أي ال يرتب أثره ال بين المتعاقدين وال بالنسبة للغير.
 -2تعريف القيد حسب نظام الشهر العيني.
في الدول التي تعتمد نظام الشهر العيني مثل الجزائر يعرف القيد على أنه « :مجموع إجراءات
وقواعد قانونية وتقنية تشمل التصرفات القانونية المنصبة على العقارات سواء كانت كاشفة ،منشاة ،ناقلة
معدلة أو منهية بحق عيني عقاري أصلي أو تبعي بغض النظر عن نوع التصرف عقد كان أو حكم أو
()1

قرار إداريا ،وسواء كان مصدر الحق تصرفا قانونيا أو واقعة مادية»

انطالقا من هذا التعريف يتبين لنا جليا أنه ال يوجد فرق بين القيد والتسجيل في ظل نظام الشهر
العيني ،فالقيد هو اإلجراء الالزم إلنشاء ونقل وزوال الحق العيني األصلي والتبعي فيما بين المتعاقدين
وبالنسبة للغير ،وباعتبار أن المشرع الجزائري جمع بين النظاميين ،فهو يعتبر القيد شرطا لنفاذ الرهن في
مواجهة الغير تطبيقا لنص المادة  409الفقرة األولى من التقنين المدني ،ويعتبره في المادة  99من األمر
رقم 79 -79

()2

المتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل العقاري مصد ار إلنشاء ونقل

وتصريح وتعديل وانقضاء الحق العيني بين المتعاقدين وبالنسبة للغير.
الفرع الثاني :القيام بإجراءات القيد أشخاص مؤهلين قانونا.
لما كان قيد الرهن هو اإلجراء الذي يختص به الدائن فال شك أن مصلحته تقتضي اإلسراع في
إتمام هذا اإلجراء قبل أن يخطوا هذه الخطوة غيره فيتقدم عليه ،لهذا كان بديهيا أن يثبت هذا الحق
( )1ليلى زروقي ،التصرفات القانونية الواجبة الشهر واآلثار المترتبة عن القيد ،مجلة الموثق لسنة  ،9422عدد9
ص.91

( )2األمر  ،79-79المؤرخ في  ،9479/99/98المتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل العقاري ،الجريدة
الرسمية العدد  48المؤرخة في .9479/09/92
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للمرتهن "البنك أو المؤسسة المالية المقرضة" فور انعقاد رهنه صحيحا ،ما دامت ملكية العقار المرهون
للراهن.
لكن بالرجوع إلى األمر رقم  909-79المتضمن قانون التسجيل ( ،)1نجده قد أوكل للموثق تسجيل
مختلف العقود التي يبرمها لدى مصلحة التسجيل التي يقع بدائرتها مكتب التوثيق في آجال محددة
وتتماشى وطبيعة كل عقد بغض النظر عن إرادة األطراف ،كما أن المادة  90من القانون المتضمن مهنة
التوثيق( ،)2ألزمت الموثق بالسعي إلى إيداع العقود المتضمنة نقل أو تعديل أو إنهاء لملكية عقارية أو
حق عيني عقاري ،باعتبارها من العقود الواجبة الشهر بالمحافظة العقارية.
ومن هنا يتبين لنا أن اإلشهار ليس إجراء إجباري يتواله طرفي العقد ،بل هو إجراء شكلي ملزم به
استنادا إلى المادة  99من األمر 79-79
شخص آخر هو الموثق المكلف بإعداد عقد الرهن الرسمي
ً
المتضمن إعداد مسح األراضي العام ،مما يستوجب عليه أي الموثق إيداع عقد الرهن بمحافظة العقارية
المختصة إقليميا ،وذلك مقابل وصل يسلم له طبقا للمادة  99من المرسوم  ، 91-79لكي يثبت أنه قد
()3

أحترم اآلجال المنصوص عليها في المادة  44من نفس المرسوم المتعلق بتأسيس السجل العقاري

وعليه

قد يتعرض الدائن المرتهن لخطر ضياع حقوقه جراء عدم إيداع الموثق لعقد الرهن الرسمي لقيده ،أو قد
يتأخر في ذلك أي عدم احترام اآلجال المنصوص عليها في المادة  19من القانون رقم 98-42

( )1األمر رقم  909-79المؤرخ في  ،9479/98/04المتضمن قانون التسجيل ،جريدة رسمية العدد  ،29المؤرخة في
.9479/98/92
( )2القانون رقم  08-09المؤرخ في  ،8009/08/80المتضمن مهنة التوثيق ،جريدة رسمية عدد  ،99المؤرخة في
.8009/01/02

( )3بنت الخوخ مريم  ،فعالية الرهن العقاري كضمان ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير -فرع العقود المسؤولية ،كلية الحقوق
(بن عكنون) ،جامعة الجزائر ،8098-8099 ،ص.4
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المتضمن قانون المالية لسنة  ،)1(9444والتي عدلت في اآلجال التي كانت محددة في المادة  44من
المرسوم المتعلق بتأسيس السجل العقاري ،حيث حددت هذه اآلجال بالنسبة للرهن الذي ينشأ بموجب حكم
قضائي يكون اإليداع خالل ثالثة أشهر من اليوم الذي صدر فيه الحكم نهائيا ،أما الرهن الذي ينشأ
بموجب عقد اتفاقي كما هو حال دراستنا هذه فيجب قيده خالل شهرين من تاريخ تحريره ،غير أن الرهن
القانوني لم يحدد المشرع زمنا معين إلجراء القيد.
وارتباط هذا اإلجراء بأشخاص غير أطراف العقد من شأنه كما أشرنا أن يضر في مصلحة الدائن
المرتهن وقد يفقده ضمانه كلية أو ينقص حقه في التتبع إذا ما تهاون الموثق في إجراء قيد الرهن وفي
غير الوقت المناسب ،ألنه إذا ما تم التصرف في العقار وقام المتصرف إليه بشهر سند ملكيته قبل القيد
فينتقل العقار خاليا من الرهن فيتحول بذلك الدائن المرتهن إلى دائن عادي ويكون بذلك عرضة لمزاحمة
بقية الدائنين العاديين ويفقد امتيازه ،وبالتالي على الدائن المرتهن وفي صورتنا هذه هو البنك أو المؤسسة
المالية أن تسعى سعي الشخص الحريص على أن يتم القيد مباشرة بعد تحرير عقد الرهن ،وهذا للحفاظ
على الضمانة التي يكفلها له القيد وأيضا الحفاظ على مرتبته على أساس أنه قد يسبقه دائنون مرتهنون
في القيد وبالتالي يكون ذلك في غير مصلحته ألن تاريخ القيد هو المعتد به في مثل هذه الحالة ،وألن
العبرة بتاريخ القيد وليس بتاريخ تحرير العقد ،وكمثال على ذلك فإذا إرتهن "أ" عقا ار مملوكا لـ "ب" في عام
 ،8091وقام بقيده في عام  8099فإن مرتبته لم تحسب إال من عام  ،8099ومعنى ذلك أنه إذا أرتهن
"ج" هذا العقار في عام  ،8099وقام بقيده في نفس العام فإن "ج" سيتقدم على "أ" ألن قيده سابقا له على
الرغم من أن "أ" قد عقد الرهن بتاريخ سابق للرهن الحاصل لـ "ج" وعموما وحتى يحافظ المرتهن عن حقه
في الضمان الذي يؤديه القيد عليه أن يسعى سعي الشخص الحريص على مصلحته في أن يتم القيد
( )1القانون رقم  98-42المؤرخ في  ،9442/98/98المتضمن قانون المالية لسنة  ،9444جريدة رسمية عدد  ،42لسنة
.9442
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مباشرة بعد تحرير عقد الرهن ،خاصة أن هذا اإلجراء الشكلي تتواله هيئات وأشخاص أخرى غير المرتهن
"الموثق ،المحافظ العقاري".
الفرع الثالث :الحوادث التي توقف إجراء القيد أو تمنع نفاذه.
إذا كان قيد الرهن إجراء يملك المرتهن زمامه ووضع لحماية حقوقه وامكانية اإلحتجاج به في
مواجهة الغير إذ بموجبه تتحدد مرتبته ،كما يمكنه من تتبع العقار المرهون والتنفيذ عليه في مواجهة من
()1

إنتقلت إليه ملكيته

فإن هناك استثناءات ترد عل هذا الحق تحول دون استعماله ومن ثم ال يستطيع

الدائن أن يتمتع بهذا اإلجراء في مواجهة الغير ،وبعبارة أخرى هناك حوادث قد تؤدي إلى وقف إجراء القيد
أو تمنع نفاذه ،وتتمثل هذه الحوادث في:
أوال -شهر إفالس الراهن :من اآلثار المترتبة على الحكم بشهر إفالس المدين ،حسب المادة  899من
القانون التجاري الجزائري( ،)2غل يد هذا األخير ،بمعنى أنه يتخلى عن إدارة أمواله والتصرف فيها ويحل
محله الوكيل المتصرف القضائي ،ومن ثم ال يجوز له أي المدين المفلس إجراء أي تصرف قانوني على
أمواله ،ألن حقوق جماعة الدائنين تكون قد تعلقت بها ،وعليه فإن الرهن الرسمي الذي يرتبه بعد صدور
الحكم بشهر إفالسه ال يكون نافذا في حق جماعة الدائنين طبقا للمادة  899من القانون التجاري ،ومن
باب أولى فال يجوز إجراء قيد الرهن الرسمي ،حتى ولو كان الدائن قد حصل على رهن على عقار مدينه
المفلس ولم يقيده ،فيمتنع عليه إجراء هذا القيد ،واذا قام بقيده أعتبر هذا القيد عديم األثر في حقهم
ويترتب في ذلك بأن يصبح المرتهن مجرد دائن عادي يتقدم في تفليسة بدينه فيخضع لقسمة الغرماء.

(1) Bachir latrous, les sûretés meélles et publicité foncière, OPU, 1980, page 17.

( )2األمــر ،94-79المؤرخ في  ،9479/04/89المتضمن القانون التجاري ،المعدل والمتمم باألمر  87-49المؤرخ
في  ،9449/98/04المعدل والمتمم بالقانون رقم  ،08-09المؤرخ في  ،8009/08/09جريدة رسمية العدد99
المؤرخة في .8009/08/04
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كما إذا رتب المدين التاجر رهنا رسميا على أمواله في الفترة بين توقفه عن الدفع وصدور الحكم
بشهر إفالسه وهي الفترة التي تعرف في الفقه التجاري بفترة الريبة (الشك) ،كان تصرفه هذا خاضعا
للبطالن الوجوبي ،حسب المادة  9-897من القانون التجاري ،واذا كان ناشئا لضمان الدين سابقا في
ذمته ،واما للبطالن الجوازي حسب نص المادة  894من القانون التجاري إذا كان ضمانا مالزما لنشوء
الدين( ، )1لذلك يعتبر القيد الذي يتم إجراؤه في هذه الفترة غير نافذ في مواجهة الغير وال يحتج به بمعنى
عديم األثر في حق الدائنين ،لذلك إذا حكمت المحكمة ببطالن التصرف ،وهو الرهن الرسمي موضوع
دراستنا ،فإنه بداهتا ال يكون لقيده أي أثر في حق الدائنين ،لذلك فإن الحكم بعد نفاذ القيد الواقع في فترة
الريبة يعرض الدائن المرتهن حسن النية الذي تعاقد مع المدين خالل الفترة التي إضطربت فيها أعماله
ألشد األخطار بما يترتب عليه من إسقاط جميع التصرفات المبرمة بما فيها عدم نفاذ القيد في مواجهة
بقية الدائنين الذين يحمون مصالحهم بدعوة عدم نفاذ التصرفات.
ثانيا -تسجيل التنبيه لنزع ملكية :قلنا أن حق المرتهن في قيد الرهن يظل قائما بدءا من تحرير عقد
الرهن طالم ا أن ملكية الرهن ما زالت قائمة لكن اإلستثناء جاءت به الفقرة األولى من المادة  719من
قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية

()2

بنصها على أنه « :ال يجوز للمدين المحجوز عليه ،وال لحائز

العقار ،وال للكفيل العيني ،بعد قيد أمر الحجز بالمحافظة العقارية ،أن ينقل ملكية العقار أو الحق العيني
العقاري المحجوز ،وال أن يرتب تأمينات عينية عليه واال كان تصرفه قابال لإلبطال »...

()3

( )1مصطفى كمال طه ،أصول اإلفالس ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،8009 ،ص.991

( )2قانون رقم  ،04-02المؤرخ في  ،8002/08/89المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ،الجريدة الرسمية
عدد 81 ،89أبريل لسنة .8002
( )3كانت تقابلها المادة  129من قانون اإلجراءات المدنية الملغي بالقانون رقم ،4 -2السالف الذكر ،والتي قضت ببطالن
تصرف المدين.
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 وعليه متى كان للمدين الراهن دائن آخر ولو كان دائنا عاديا قبل إجراء القيد من طرف الدائن المرتهنوقام الدائن العادي بطلب التنفيذ على العقار المرهون ،وقام بتسجيل تنبيه بنزع الملكية فعندئذ ال يكون
للقيد الذي يجريه الدائن المرتهن بعد ذلك أي تأثير ولو كان الرهن صحيحا ،ألن الحجز على العقار يغل
يد مالكه من التصرف فيه ،ولذا ينبغي على المرتهن أن يسارع في قيد حقه حتى ال يسبقه دائن آخر إلى
تسجيل تنبيه بنزع ملكية العقار المرهون فيفقد بذلك مزية الرهن( ،)1وباعتبار العقار محجو از بين يدي
القضاء ،فإن أي قيد قد يقع في تاريخ الحق عليه ما يكون نافذا في حق الدائنين الحاجزين ،وال في حق
()2

الدائنين المقيدة حقوقهم قبل تسجيل التنبيه.

 لكن يالحظ أنه يجوز قيد الرهن رغم تسجيل التنبيه ،ويظهر ذلك في حالة سقوط أثر الحجز بسقوط()3

تنبيه نزع الملكية لسبب من األسباب المقررة قانونا ،أوفي حالة قيام أي ذي شأن

 ،حسب المادة 719

من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية إذا أودع قبل جلسة المزايدة مبلغا كافيا للوفاء بأصل الدين
والمصاريف المترتبة عليه للدائنين المقيدين في الشهادة العقارية والحاجزين ،ويتم وضع المبلغ إما بأمانة
الضبط للمحكمة المختصة أو بين يدي المحضر القضائي الذي أوكلت له مهمة الحجز.
ثالثا -شهر التصرف الناقل لملكية العقار المرهون للغير :إذا ما قام الراهن بالتصرف بالعقار المرهون
تصرفا ناقال من ملكية ،وبادر المتصرف إليه بشهر عقده قبل أن يقيد الدائن المرتهن (البنك) حق الرهن
فإنه في هذه الحالة تنتقل ملكية العقار إلى المتصرف إليه ( المشتري) خالصة من الرهن ،فإذا أراد الدائن
المرتهن ،رغم ذلك قيد حقه ،كان هذا القيد دون أثر اتجاه المتصرف إليه ،ذلك أن الرهن ال ينفذ في
مواجهة الغير إال منذ قيده ،وفي هذا المعنى تقضي الفقرة األولى من المادة  409من التقنين المدني« :ال

( )1بنت الخوخ مريم ،المرجع السابق ،ص.99
( )2أحمد سالمة ،المرجع السابق ،ص.819

( )3ذوي الشأن حسب نص المادة 719ق .إ .م .إ .هم ( :المدين المحجوز عليه ،أو حاجز العقار أو الكفيل العيني).
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يكون الرهن نافذا في حق الغير ،إال إذا قيد العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن يكسب هذا الغير حقا
عينيا على العقار ،»...وعلى ذلك إذا تهاون الدائن المرتهن في قيد عقد الرهن حتى قام المتصرف إليه
بشهر عقده ،فقد المرتهن حقه في تتبع العقار تحت يد المتصرف إليه.
وخالصة القول أن شهر المتصرف إليه عقده الناقل لملكية العقار المرهون يجعل قيد الدائن
المرتهن بعد ذلك غير ممكن وان وقع بعد ذلك يكون عديم األثر.
رابعا -شهر الرغبة في األخذ بالشفعة :تنص المادة  209من التقنين المدني على أنه « :ال تكون حجة
على الشفيع الرهون واالختصاص المأخوذة ضد المشتري وكذلك كل بيع صدرت منه وكل حق عيني رتبه
المشتري أو ترتب عليه إذا كان ذلك قد تم بعد تاريخ شهر اإلعالن في الشفعة ،على أنه يبقى للدائنين
المسجلة ديونهم ما لهم من حقوق األفضلية فيما آل للمشتري من ثمار العقار» ،من خالل هذا النص ال
بد من التمييز بين أمران:
األمر األول :إذا أعلن الشفيع رغبته في األخذ بالشفعة ،وقام بشهر هذا اإلعالن ،فإنه يترتب على ذلك
عدم إمكانية اإلحتجاج ضده بأي رهن يتم قيده بعد هذا الشهر يكون المشتري– بعقد مشهر– قد رتبه على
العقار المشفوع ،وهذا حسب القول الراجح فقها ،حتى ولو أبرم عقد الرهن قبل ذلك.

()1

األمر الثاني  :إن الدائن المرتهن الذي يقيد حقه بعد شهر إعالن رغبة الشفيع في األخذ بالشفعة يفقد حق
التتبع في مواجهة الشفيع ولكن ال يفقد حق التقدم ،بأن يتقدم بمرتبته بالنسبة لما آل للمشتري من ثمن
العقار( ،)2أمام كل ما سبق نخلص إلى مضمون المادة سالفة الذكر جمعت بين مصلحتين متناقضتين
هما:
أ -مصلحة الشفيع الذي يطالب بالعقار المشفوع خاليا من الرهون الرسمية.
( )1أحمد سالمة ،المرجع السابق ،ص.910-984
( )2همام محمد محمود زهران ،التأمينات العينية والشخصية ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية ،8009 ،ص.998
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ب -ومصلحة الدائن المرتهن الذي ضمن حقوقه المترتبة في ذمة المشتري.
والمتمعن جيدا للمادة نجدها كرست حماية حقوق الدائن المرتهن من جانبين ،األول أنها نبهته إلى
ضرورة اإلسراع في قيد رهنه قبل إبداء رغبة األخذ بالشفعة ،والثاني أنها لم تحرمه حقه في التقدم بمرتبته
بالنسبة لما آل إلى المشتري من ثمن العقار ،ويمكن الوصول إلى نتيجة هي أن هذه هي الحاالت التي
تؤدي إلى تعطيل أثر القيد وتجعل من الرهن الرسمي غير نافذ ،وهناك من يضيف حالة أخرى وهي وفاة
الراهن والمسألة فيها خالف فقهي كبير فمنهم من أعتبر أن وفاة الراهن تمنع من قيد الرهن.

()1

ذلك أن من المبادئ المقررة أن دائني المتوفى العاديين يتسوون جميعا وال يمتاز أحدهم على اآلخر
بسبب الحق للوفاة ،في حين ذهب غالبية الفقه إلى القول بجواز قيد الرهن الذي إنعقد صحيحا في حياة
الراهن حتى بعد وفاته( .)2ذلك أن عقد الرهن نشأ صحيحا ،وما القيد إال إجراء لشهره ،فكيف يقال أن
الوفاة تمنعه؟ ،كذلك أن الراهن يلتزم بتيسير إجراءات القيد ،وهذا اإللتزام ينتقل إلى ورثة الراهن بعد وفاته،
أيضا أنه ليس من العدل أن يترتب عن الوفاة حرمان المرتهن من حقه في الحصول على مزايا حقه
بالقيد ،ونحن نشاطر هذا القول أو الرأي معللين ذلك بما يلي:
 أن المشرع الجزائري لم ينص صراحة على منع قيد الرهن بعد وفاة المرتهن ،ومن ذم يبقى األصلوهو جواز قيد الرهن حتى بعد وفاة الراهن.
 كذلك وفقا للقواعد العامة نجد الغموض يفسر لصالح الطرف األضعف في العالقة التعاقدية منذلك أن الدائن المرتهن بعد وفاة الراهن دون إجراء قيد الرهن يصبح هو األضعف من أن يتحول
من دائن مرتهن صاحب إمتياز إلى دائن عادي.

( )1محمد كامل مرسي ،المرجع السابق ،ص.994-992

( )2عبد الرزاق السنهوري ،المرجع السابق ،ص.991-999
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المطلب الثاني :تخصيص قيد الرهن.

سبق لنا دراسة مبدأ تخصيص الرهن أي الوارد في عقد الرهن ذاته سواء من حيث الدين المضمون
والذي هو في دراستنا هذه مبلغ القرض العقاري أو من حيث العقار المرهون ،وقد فرض المشرع قيد الرهن
وذلك ألن األصل أن التخصيص في عقد الرهن يستهدف حماية الدائن والمدين ،كذلك التخصيص في
القيد فهو يستهدف حماية الدائن حتى يستطيع ممارسة امتيازه من حيث مضمون القيد أي مبلغ الدين
وكذلك يستهدف تخصيص القيد أيضا حماية الغير حتى يتعرفوا بدقة على العقار المرهون ،ومقدار الديون
()1

التي تثقل العقار ،ومن ثم يمكنهم التعامل بثقة فيما يتعلق بالعقار.

وكما تم التطرق إلى إنشاء القيد وتجديده وشطبه والغاء الشطب والذي أحالته المادة  409قانون
مدني على األحكام الواردة في قانون تنظيم اإلشهار العقاري ،وهذا يعني الرجوع إلى األمر 79-79
المتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل العقاري والى المرسوم رقم  98-79المتعلق بإعداد
مسح األراضي العام ،والى المرسوم رقم  91-79المتعلق بتأسيس السجل العقاري ويتم القيد في المحافظة
العقارية التي يقع بدائرة اختصاصها العقار المرهون ،أما إذا كان محل الرهن أكثر من عقار وكان واقعة
في دائرة اإلختصاص .مكاتب متعددة فيجب الشهر في كل مكتب منها ،وال يترتب على القيد أثره القانوني
إال إذا حصل في مكتب الشهر العقاري المختص بإجرائه( ،)2ويتم ذلك أي القيد بناء على طلب ذوي
الشأن أو من يقوم مقامهم فيودع الدائن إما بنفسه أو بواسطة الغير جدولين يحتوي كل منهما على بيانات
منصوص عليها قانونا أهمها وأبرزها ،تعيين العقار محل الرهن واسم مالكه ،والدين المضمون (مبلغ
القرض) ولواحقه (الفوائد الثابتة أو المتغيرة) كذلك تعيين الدائن والمدين ،موطن الدائن ،تاريخ ونوع السند

( )1حسام الدين كامل األهواني ،المرجع السابق ،ص.817
( )2وهذا يكرس اكثر مبدأ الشهر العيني الذي اعتمده المشرع الجزائري ،إلى جانب نظام الشهر الشخص الموروث عن
اإلستعمار الفرنسي.
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أي مصدر الدين المضمون وبعد التأكد من مطابقة البيانات

وصحتها وتوافر الشروط القانونية يسلم المحافظ العقاري نسخة مؤشرة من الجدول إلى مودع مما يثبت
إجراء القيد غير أن المحافظ العقاري يرفض القيد في حال ثبوت مخالفة لألحكام القانونية كمخالفة العقد
لشرط الرسمية أو إنعدام األهلية أو عدم تطابق البيانات ،ويبلغ المعني باألمر بالرفض مع التبرير ،ويجوز
الطعن في قرار المحافظ العقاري أمام المحكمة اإلدارية المختصة إقليميا ،أمام كل ما سبق سيتم التطرق
إلى تخصيص القيد من حيث الدائن أو المدين في (الفرع األول) ثم نتكلم عن تخصيص القيد من حيث
الدين المضمون في (الفرع الثاني) أما تخصيص القيد من حيث العقار المرهون نتركه لـ (الفرع الثالث).
الفرع االول :تخصيص القيد من حيث الدائن أو المدين.
قبل دراسة التخصيص فيما يتعلق بالدين (مبلغ القرض) والعقار المرهون ،نوضح ضرورة تعيين
ذاتية الدائن والمدين إلرتباط ذلك بالتخصيص نفسه ،فتحديد الدائن والذي عادة مؤسسة مالية والمدين
سواء كان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا يمكن الغير من معرفة المركز القانوني للمتعاقدين وأهليتهما،
وال يخفى على أحد من أن معرفة األهلية تلقى الضوء مباشرة على مدى صحة العقد وما قد تشوبه من
عيوب تبطله.
فالدائن المرتهن هو صاحب المصلحة في القيد ،وبالتالي هو الذي يسعى إلى إجراء القيد أومن يقوم
مقامه فإذا كان مؤسسة مالية كما في دراستنا هذه فإن ممثلها القانوني هو من يتولى ذلك والذي عادة
يكون موظف مكلف بمصلحة المنازعات والشؤون القانونية نيابة عن مدير المؤسسة البنكية ومن بين
البيانات التي يجب قيدها فيما يخص الدائن اسم الدائن ولقبه ووظيفته ومحل إقامته ( موطنه) أو الموطن
المختار في دائرة المحكمة ،كما أن البيانات التي يجب قيدها وخاصة بالمدين هي اسم المدين أو المالك
( )1هاشمي مصطفى ،عقد الرهن العقاري ،مذكرة من أجل الحصول على شهادة المجاستير ،فرع عقود ومسؤولية ،كلية
الحقوق(بن عكنون) ،جامعة الجزائر ،8099 ،9ص.71
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الذي رتب الحق على ملكه( ،)1وترتبط بيانات الدائن والمدين بتخصيص القيد على وجه الخصوص في
ظل نظام الشهر الشخصي ،إذ أن هذه البيانات هي التي تمكن من الكشف على الحالة القانونية للعقار.
أما اشتراط القانون بيان موطن إقامة الدائن والمدين وذلك بغرض تسهيل اإلعالنات القضائية
والقانونية الالزمة في حالة تسجيل دعاوى قضائية أو تبليغات رسمية فذلك أن الموطن يدخل ضمن
محددات الشخصية سواء للدائن أو المدين( ،)2واذا كان الدائن أو المدين شخصا معنويا فيجب بيان اسم
الشخص المعنوي ومركزه الرئيسي ،ويالحظ أنه يجب بيان اسم المدين أو المالك الذي رتب الحق على
ملكه ،يستخلص من ذلك أنه إذا كان الراهن كفيال عينيا فال يلزم ببيان اسم المدين ،ولكننا نرى أنه من
الواجب بيان اسم المدين في قائمة القيد لتحديد من هو الشخص الذي له دور في تخصيص القيد وحماية
الغير وتحقيق مصالحهم بالتوصل إلى عدم االحتجاج بالقيد إذا أبطل العقد لسبب يتعلق بالمدين أو
أهليته.
وفي حالة وفاة الراهن فإن القيد إما أن يتم باسم المتوفى أو باسماء ورثته ببيان اسم كل منهم على
حدى والسماح بالقيد باإلسم المتوفي ينطوي على التيسير على الدائن الذي ال يتمكن من معرفة أسماء
الورثة ،ذلك أنه إذا تصرف الراهن في العقار المرهون فإن اسمه هو الذي يجب بيانه في قائمة القيد،
فالقيد يجب أن يتم باسم من يملك العقار وقت إنشاء الرهن ،ويكون القيد باطال إذا تم بإسم الحائز ،بل ال
()3

يلزم إطالقا بيان اسم الحائز

وفي حالة وفاة الدائن المرتهن فإن ال قيد يمكن أن يتم إما باسم المتوفي أو باسم ورثته إن كان
شخصا طبيعيا ،وفي حالة حوالة الحق المضمون بالرهن يجوز أن يتم القيد باسم المحيل أو المحال له،

( )1جالل محمود ابراهيم ،وأحمد محمود سعد ،المرجع السابق ،ص.887
( )2حسام الدين كامل األهواني ،المرجع السابق ،ص.814
(3) Marcel planiol et Georges. Ripert , op,cit, Tome 13 ; page 762.
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وفي حالة اإلنابة في الوفاء فإن القيد بإسم المناب أو النائب ال يكون صحيحا إال بعد قبول النيابة
( اإلنابة) واال كان القيد باطال.
وعموما وكقاعدة عامة فالقيد ال يفيد إال الدائن الذي تم القيد بإسمه ولمصلحته ،ألن القيد الذي يتم
بإسم صاحب حق اإلنتفاع بالدين ال يستفيد منه مالك الرقبة ،والقيد الذي يتم بإسم الدائن بإراد مرتب ال
يستفيد منه من ينتقل إليه حق الدائنية عند وفاة الدائن حتى ولو تضمن القيد بيانا يقيد إنتقاله عند
الوفاة.

()1

الفرع الثاني :تخصيص القيد من حيث الدين المضمون.
يجب أن تتضمن قائمة القيد على تاريخ ورقم السند الثابت به الدين ،مصدر الدين المضمون ومقداره
كامال وميعاد إستحقاقه ،ومن ذلك فإن تخصيص الدين (مبلغ القرض) يتحقق بأمرين األمر األول بيان
مقدارا.
السند المنشأ للدين بدقة ،واألمر الثاني بيان الدين بدقة مصدر و ً
أوال -تحديدا السند المثبت للدين :فيجب بيان تاريخ ورقم السند الثابت به الدين ،وذكر تاريخ سند الدين
يفيد في التحقق من توافر أهلية إبرام عقد القرض العقاري ،كما يفيد في التحقيق من توافر أهلية إبرام عقد
الرهن الرسمي على إعتبار أن سند الدين يكون غالبا سابقا في التاريخ على الرهن ذاته( ،)2كما يفيد في
معرفة ما إذا كان الرهن قد أبرم في فترة الريبة بالنسبة لشخص التاجر كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك،
()3

وأيضا التحقق من عدم إنقضاء الدين بالتقادم،

وال خالف في أن القيد يجب أن يتضمن كافة البيانات

المتعلقة بعقد الرهن فالقيد يرد على المحرر الرسمي المتضمن لعقد الرهن ولهذا فإن البيانات الواردة في

( )1محمد كامل مرسي باشا ،المرجع السابق ،ص.991
( )2عبد الرزاق السنهوري ،المرجع السابق ،ص.99

( )3حسام الدين كامل األهواني ،المرجع السابق ،ص.899-890
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القائمة هي البيانات التي تقرن بالمحرر الرسمي المقدم لقيده ،كما يجب بيان تاريخ السند والجهة التي تم
أمامها أو صدر منها ،والسند هنا هو عقد الرهن الرسمي الذي ترتب الرهن بموجبه.
والبيان المطلوب هنا هو تاريخ السند والجهة التي تم أمامه ،فيجب ذكر تاريخ توثيق عقد الرهن
()1

الرسمي ومكتب التوثيق الذي تم التوثيق أمامه،

وهذا فيه مصلحة للغير في معرفة تاريخ إبرام عقد

الرهن والجهة التي أبرم أمامها للتحقق من صحة العقد وأنه أنعقد طبقا ألوضاع القانونية شكال وموضوعا،
على أساس أن عقد الرهن هو موضوع أو محل القيد( ،)2ومن الضروري بيان تاريخ السند المثبت للدين
باعتباره أمر مهم لتخصيص الدين المضمون إذا ما كانت هناك معامالت وديون متعددة بين طرفي عقد
الرهن ،واشترط المشرع ذكر رقم السند ال يكون إال إذا كان السند عقدا رسميا ،ولكن ال يلزم أن يثبت العقد
المنشأ للدين المضمون في ورقة رسمية ،بل قد ال ينشأ الدين في عقد ولهذا فإنه ال يتصور وجود رقم
للسند ،وهذا يعكس مرة أخرى عدم الوضوح فيما إذا كان المقصود السند المثبت للدين أي مبلغ القرض
مشوبا بسبب من أسباب البطالن
تسلسليا ،واذا كان العقد
حقا ،أما عقد الرهن فاألخير له بالضرورة رقم
ً
ً
بطالنا نسبيا موجود في الحال ومترتب
النسبي وتمت إجازته فال يلزم قيد اإلجازة ذلك أن العقد الباطل
ً
آلثاره طالما أنه لم يقض بالبطالن(.)3
ثانيا -بيان مصدر الدين ومقداره وموعد اإلستحقاق :مما يزيد في ضمان الدائن هو ذلك التخصيص
ببيان مصدر الدين ومقداره كامال وميعاد أو أجل إستحقاقه ،وهذه البيانات ذات أهمية كبيرة للدائن أوال في
قيد حقه وهو مبلغ القرض كامال وسبب وجوده وكذلك ليعلم الغير مقدار األعباء والتكاليف التي تثقل

( )1أنور طلبة ،شرح قانون التمويل العقاري ،المكتب الجامعي الحديث ،األ ازريطة ،اإلسكندرية ،8009 ،ص.99
( )2حسام الدين كامل األهواني ،المرجع نفسه ،ص.899

( )3حسام الدين كامل األهواني ،المرجع السابق ،ص.898
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العقار المرهون ،ومن ثم يستطيع الغير من معرفة وتحديد المركز

()1

المالي لعقارات المدين ومن ثم يكون

التعامل معه على بينة وسوف نتناول البيانات الثالثة تفصيال كاآلتي.
 -1مصدر الدين (مبلغ القرض) :ومصدر الدين هو السبب المنشئ للدين ،وهو عقد القرض العقاري
الذي يضمنه تأمين عيني "الرهن الرسمي"،

()2

وتحديد مصدر الدين يمكن من التحقق من صحة هذا الدين

وعدم وجود سبب من أسباب االنقضاء مما يؤثر بالتالي في وجود الرهن ،عمال بمبدأ تبعية الرهن للدين،
كما أنه يمنع المدين من اإلبقاء على مرتبة متقدمة ألحد الدائنين في حالة تعدد الديون إذ يتم معرفة أي
()3

الديون الذي سدد بحيث ال يبقى الرهن إال للدين المعين الذي وجد لضمانه أصال

 -8تعيين مقدار الدين (القرض) كامال :يجب بيان مقدار كل الدين المضمون بالرهن الرسمي وفقا
لما هو وارد بالسند المنشئ له

()4

ويفهم من ذلك ايضا ذكر أصل الدين وملحقاته التي تدفع مع الدين

حتى تكون له مرتبته ،مثل الفوائد المستحقة وقت القيد ألن الدائن الذي هو البنك أو المؤسسة
المالية ال يتقدم إال بالمبلغ المقيد ،وان وجد إختالف في مقدار الدين الوارد بالقائمة أي القيد عنه
في سند الدين(عقد القرض العقاري) ،كانت العبرة بما تضمنته قائمة القيد حتى ولو كان يقل بكثير
عن ما هو موجود بسند الدين ،ذلك أن الغير إذا ما تقرر له حق عيني تبعي أو إكتسب ملكية
العقار المثقل بالحق العيني التبعي المشهر بقيد البيانات السالفة الذكر ،فإنه ال يحتاج إال بمقدار
الدين الوارد في القيد ومتى قام بالوفاء بهذا الدين المقيد خلص له العقار مطه ار من القيد المشهر
قضاءا (المحو القضائي للقيد).
وحينئذ يحق له طلب محوه اتفاقا (محو القيد اإلتفاقي) أو
ً

( )1محمد مرسي كامل باشا ،المرجع السابق ،ص.899
( )2أنور طلبة ،المرجع السابق ،ص.98
( )3عبد الرزاق السنهوري ،المرجع السابق ،ص.99
( )4أنور طلبة ،المرجع السابق ،ص.98
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ويجب أن يذكر في القيد ما إذا كان القرض العقاري ينتج فوائد مع بيان سعرها(( )1سعر الفائدة
ثابت كان أو متغير) وكذلك التعويضات التي يحكم بها على المدين لعدم تنفيذ التزاماته كالشرط الجزائي
والمصروفات( ،)2واذا كان الدين مستقبال أو احتماليا فيجب تحديد مبلغ الحد األقصى الذي يتنهي إليه
الدين ،واذا كان الدين مقترنا بشرط إعادة النظر في مقداره بحسب الظروف فيجب بيان هذا الشرط حتى
يمكن لفت نظر الغير إلى احتماالت الزيادة التي تدخل على مقدار الدين واذا لم تذكر بعض الملحقات
فال تكون لها مرتبة للرهن ،ولكن يجوز فيما بعد إجراء قيد تكميلي بالنسبة لها وتكون مرتبته في هذه
الحالة من تاريخ القيد التكميلي فقط( ،)3وال يلزم قيد المصروفات التي يدخلها القانون في التوزيع بنفس
مرتبة الرهن وهي مصروفات العقد والقيد والتجديد ومصاريف الخزينة العمومية ،والنتيجة أن تحديد مقدار
الدين بهذه الصورة يهم الدائن باعتباره صاحب الحق ويهم الغير حيث يمكن تقدير الديون التي يضمنها
العقار المرهون ومن ثم يحدد وضعه القانوني بالشراء إذا كان مشتريا...
 -3ذكر ميعاد استحقاق الدين :يستهدف هذا البيان إطالع الغير على مصير الدين أي مدى قيام المدين
بالوفاء به ،واذا كان أجل الدين قد حل وقت القيد فيكفي بيان بأن موعد االستحقاق قد حل دون حاجة
لبيان تاريخ اإلستحقاق ،واذا كان الدين مؤجال أو مقسطا ،تعين بيان ميعاد استحقاقه أو ميعاد استحقاق
كل قسط من األقساط حسب ما تضمنه سند القرض أو الدين المقدم مع قائمة القيد أو حسب ما تضمنه
إتفاق مستقل بشرط أن يكون مقدما أيضا مع القائمة(.)4

( )1حسام الدين كامل األهواني ،المرجع السابق ،ص.891
(2) Marcel planiol ; Georges. Ripert , op cit, page 778.

( )3المرجع نفسه ،ص.899

( )4أنور طلبة ،المرجع السابق ،ص.91
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الفرع الثالث :تخصيص القيد من حيث العقار المرهون.
فيجب أن تشتمل قائمة القيد على البيانات الالزمة والمفيدة في تعيين العقار من حيث موقعه
ومساحته وحدوده وكافة أوصافه وذلك على التفصيل السابق إيضاحه عند دراسة تخصيص العقار في
عقد الرهن( ،)1ويجب أن تتطابق البيانات الواردة في القيد مع تلك المبينة في عقد الرهن ،ذلك أن القيد يرد
على العقد ولهذا ال يجب أن يخالفه من حيث وصف العقار المرهون ،والتخصيص الوارد في عقد الرهن
الرسمي ال يغ ني عن التخصيص الالزم عند القيد والعكس صحيح فالتخصيص عند القيد ضروري لشهر
الرهن واعالم الغير به ،ومن ثم فإ ن التخصيص في عقد الرهن ال يكفي ألن الغير ال يعلم به ألنه ليس
من بين أطرافه ،وعليه نجد أن تخصيص القيد من حيث األطراف المدين والدائن ومن حيث الدين
المضمون وكذا العقار المرهون في القيد ،يوفر أكثر حماية للدائن لضمان حقوقه مهما كان التصرف الذي
قد يقوم به الراهن وتصرفه في العقار المرهون يجعل الدائن أكثر اطمئنان في ممارسة امتيازه وضمان
حقه.
وكخالصة لكل ما تقدم نستخلص أن الدائن المرتهن والذي هو البنك أو المؤسسة المالية أن يسعى
إلى قيد الرهن لما للقيد من وظيفة في حماية حق الدائن المرتهن إتجاه الغير ،وحتى ال يسبقه الغير في
ترتيب حق عيني على العقار المرهون وجب عليه تقييد الرهن مباشرة بعد إبرام العقد على أساس أن
مرتبته في االمتياز تتحدد من تاريخ القيد وليس من تاريخ إبرام عقد الرهن.
المبحث الثاني :فعالية الرهن الرسمي من حيث االمتيازات الممنوحة للبنك بوصفها دائن مرتهن:
تظهر فعالية الرهن الرسمي كضمان للقرض العقاري أو كضمانة عينية فعالة من خالل ما يمنحه
عقد الرهن الرسمي من امتيازات للبنك بصفتها الجهة المقرضة وبالتالي هو الدائن المرتهن في عقد الرهن

( )1حسام الدين كامل األهواني ،المرجع السابق ،ص.897
183

مدى فعالية الرهن الرسمي كضمان للقرض العقاري

الباب الثاني

والذي جعل منه ضمان عيني لمبلغ القرض ،هذه االمتيازات التي هي حق للدائن المرتهن والذي هو البنك
أو المؤسسة المالية وفي المقابل هي التزامات في ذمة الراهن ترتبت بموجب عقد الرهن ،بل إن هذه
االمتيازات تكون أكثر فعالية بمجرد قيد الرهن إذ يصبح البنك بصفته دائن مرتهن من الحصول على
امتياز أهم ليس فقط ضد الراهن بل إن قيد الرهن يكسبه امتياز لمواجهة الغير ،وعليه وإلبراز فعالية الرهن
الرسمي يقتضي منا البحث عن ما يوفره هذا الضمان العيني من حماية وامتياز للدائن المرتهن في
إستيفاء حقه وسوف يتم دراسة ذلك من خالل مطلبين نتناول في (المطلب األول) اإلمتيازات الممنوحة
للبك كدائن مرتهن بموجب عقد الرهن ،ونخصص (المطلب الثاني) لإلمتيازات الممنوحة للبنك بموجب قيد
الرهن.
المطلب األول :االمتيازات الممنوحة للبنك كدائن مرتهن بموجب عقد الرهن.
يترتب عن عقد الرهن الرسمي التزامات في ذمة المدين الراهن أو الكفيل العيني والتي تمثل حقوق
أو أشبه بامتياز للدائن المرتهن والذي هو البنك أو المؤسسة المالية مانحة القرض العقاري ،متحصلة على
ضمان عيني بمبلغ القرض بموجب تأسيس الرهن الرسمي لصالحها ،واذا كان الرهن الرسمي ال يجرد
الرهن من حيازة العقار المرهون ،ويترك له مباشرة كافة سلطات المالك من استعمال واستغالل وتصرف،
ولكن بالمقابل يفرض عليه ضمان سالمة الرهن ،واالمتناع تبعا لذلك عن القيام بأي عمل من شأنه
إنقاص قيمة الضمان ،ويترتب على هذا اإللتزام تقييد حقوقه على العقار المرهون بمقدار ما يتعارض مع
حق الدائن المرتهن للمحافظ على قيمة الرهن.

()1

( )1عبد اهلل عبد الجليل ،قاعدة عدم الحيازة في الرهن الرسمي (دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقانون الجزائري)
مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير ،شريعة وقانون كلية العلوم اإلجتماعية والعلوم اإلسالمية ،الجامعة اإلفريقية ،أحمد

دراية ،أدرار.8009 -8009 ،
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كما أن الراهن مطالب كذلك بإنشاء حق الرهن لمصلحة الدائن المرتهن ،كما أن المرتهن كذلك
خول له القانون بموجب عقد الرهن الرسمي حقه في التنفيذ على العقار المرهون ،ضف إلى ذلك أن ما
يزيد في امتيازات البنك كدائن مرتهن أن جميع مصاريف ونفقات عقد الرهن يتحملها الراهن بقوة القانون
ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك ،وكل ذلك سيأتي تفصيال حيث سنتناول في (الفرع األول) إلتزام
الراهن في إنشاء حق الرهن لمصلحة الدائن المرتهن (البنك) ونخصص (الفرع الثاني) إلى إلتزام بضمان
سالمة الرهن ،أما (الفرع الثالث) فيكون إلتزام بالنفقات العقد والقيد ،ثم نتناول في (الفرع الرابع) حق البنك
الدائن المرتهن في التنفيذ على العقار المرهون.
الفرع األول :إلتزام الراهن بإنشاء حق الرهن لمصلحة البنك كدائن المرتهن.
ينشأ حق الرهن بمقتضى العقد ،والعقد ينشا بحسب األصل التزاما على المدين الراهن بترتيب حق
رهن على العقار المرهون لمصلحة البنك أو المؤسسة المالية كدائن مرتهن ،وهذا اإللتزام ينتج أثره في
الحال وبالحكم القانون تطبيقا لنص المادة  999من القانون المدني والتي تقرر أن « :اإللتزام بنقل الملكية
أو أي حق عيني آخر من شأنه أن ينقل بحكم القانون الملكية أو الحق العيني إذا كان محل اإللتزام شيئا
معينا بذات يملكه الملتزم وذلك مع مراعاة األحكام المتعلقة باإلشهار العقاري».
ووفقا لما ورد في نص المادة سالفة الذكر ،نخلص إلى أن نشوء حق الرهن يتم بمجرد العقد ،وال
يتوقف ذلك على أي إجراء كالقيد مثال ،واذا كانت المادة  999من القانون المدني قد أوردت في نهاية
نصها تحفظا يتعلق بوجوب مراعاة قواعد اإلشهار العقاري ،فليس مقصوده القيد بدليل أن المادة  409من
القانون المدني تشترط القيد في نفاذ حق الرهن في مواجهة الغير ال في نشوء حق الرهن في ذمة الراهن
()1

لصالح المرتهن

وعلى هذا إذا كان الراهن ملك للعقار المرهون ،وهذا شرط لصحة عقد الرهن فإن حق

( )1عبد الرزاق السنهوري ،المرجع السابق ،ص.129
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البنك ينشأ بمجرد العقد ،وال تتوقف نشأته على أي إجراء الحق كإجراء الشهر مثال ،ألن القيد أو الشهر
الزم لنفاذ الرهن في مواجهة الغير وليس لنشأة الحق ذاته.

()1

أما إذا كان العقار المرهون غير مملوك للراهن فال ينشأ حق الرهن ألن رهن ملك الغير في القانون
المدني الجزائري باطل بطالن مطلقا ،على خالف ذلك فإن القانون المدني المصري يجعل من رهن ملك
الغير باطل بطالنا نسبيا ،ومن ذلك فإن حق الرهن ال ينشأ إال إذا أقر المالك الرهن أو امتلك الراهن
للعقار هذا ما يراه الفقه المصري.
ويالحظ أن القول بنشوب حق الرهن لصالح المرتهن لمجرد العقد إذا كان الراهن ملك للعقار
المرهون مسالة أثارت خالف فقهي كبير ،حيث رفض جانب من الفقه الرأي من أن عقد الرهن ينشأ حق
الرهن فيما بين المتعاقدين ،وأن القيد يجعل هذا الحق نافذا على الغير ،فالواقع أن حق الرهن ال وجود له
فيما بين المتعاقدين وال ينشأ عن عقد الرهن ،وهو إذا نشأ كان حتما نافذا في حق الغير ،واال لما كانت
هناك فائدة من وجوده ،ومن ثم فإن الرهن مصدره القيد ال العقد( ،)2وهذا االتجاه ينتقد عدم تمييز المشرع
بين العقد والحق بي ما التمييز بينهما الزم وضروري ،وحجة هذا الرأي األساسية هي أن الرهن ال وجود له
بين المتعاقدين فهو ينشأ ابتداء في مواجهة الغير.
وفي الرد على هذا الرأي يقول األستاذ عبد الرزاق السنهوري « أن الرهن بهذا الوصف ينتج آثا ار
فيما بين الراهن والمرتهن ،وهو إلتزام الراهن بضمان سالمة الرهن ،وما دام أن لحق الرهن آثا ار فيما بين
المتعاقدين وذلك قبل القيد ،فهذا يعني أن حق الرهن قد نشأ قبل إجراء القيد ،ومن ثم فال يمكن أن يكون
مصدر حق الرهن هو القيد ،بل يتعين أن يكون مصدره العقد

()3

( )1سمير تناغو ،المرجع السابق ،ص.49
( )2شفيق شحاتة ،النظرية العامة للتأمين العيني ،9491 ،ص.97-99

( )3عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،التصرف القانوني والواقعة القانونية ،الجزء2
ص.778
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ويالحظ أن الحجج المقدمة لألستاذ السنهوري غير مقنعة حيث تم الرد عليه بأن اإللتزام بالضمان
ينشأ عن العقد ال عن الحق وهو اإللتزام شخصي شأنه في ذلك اإللتزام بالضمان الناشئ عن عقد البيع
وهو ينشأ على عاتق البائع بمقتضى عقد البيع ،وقبل تسجيله وقبل انتقال الملكية للمشتري ،فمصدره إذا
هو العقد وليس الحق العيني،

()1

وفي الحقيقة أن القول بأن حق الرهن ينشأ بمجرد العقد هو األصوب من

الناحية القانونية وذلك لألسباب التالية:
إن القيد ال ينشأ حق الرهن وانما يجعله نافذا في مواجهة الغير بدليل نص المادة  409من القانون
المدني والتي نصت صراحة على أنه » :ال يكون الرهن نافذا في حق الغير إال إذا قيد العقد أو الحكم
المثبت للرهن ،»...من ذلك نفهم أن وظيفة القيد هي أن تجعله نافذا في مواجهة الغير ،أما الحق فإنه
كان موجودا قبل القيد ،وبالتالي القول بأن القيد ينشأ حق الرهن فيه مخالفة للمنطق القانوني وفيه أيضا
إخراج للقيد من وظيفته األساسية والوحيدة المذكورة في المادة  409قانون مدني.
إن الدائن المرتهن يستطيع التنفيذ على العقار المرهون وهذا ما نصت عليه المادة  408الفقرة
األولى من القانون المدني حيث نصت على أنه «:يمكن للدائن بعد التنبيه على المدين بالوفاء أن ينفذ
بحقه على العقار المرهون ويطلب بيعه في اآلجال ووفقا لألوضاع المقررة في قانون()2اإلجراءات
المدنية».
ويالحظ من هذه المادة أن المشرع لم يشترط القيد حتى يباشر المرتهن حقه في التنفيذ مما يعني أن
حق الرهن نشأ بمجرد العقد ،وكل ما في األمر أن حق الدائن المرتهن في التنفيذ يتعطل في حالة مزاحمة
دائن آخر أوفي حالة انتقال ملكية العقار إلى شخص آخر ،ففي مثل هذه األحوال ال يستطيع الدائن

( )1منصور مصطفى منصور ،المرجع السابق ،ص  ،29وأنظر كذلك شفيق شحاتة ،المرجع السابق ،ص.97-99
( )2تم إلغاء قانون اإلجراءات المدنية بالقانون رقم  ،04-02المؤرخ في  ،8002/08/89المتضمن قانون اإلجراءات
المدنية واإلدارية ،الجريد الرسمية عدد 89لسنة .8002
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المرتهن مباشرة حقه في التقدم والتتبع ما دام أن حقه لم يقيد ،ولكن كما ال يخفى إن عدم إمكانية مباشرة
سلطتي التقدم والتتبع ال تمنع من وجود حق الرهن ،كذلك أن الدائن المرتهن عندما يستعمل حقه في
استنادا إلى حقه في الضمان العام بل استعماال لحقه في
التنفيذ على العقار المرهون ال يكون ذلك
ً
الرهن( ،)1والدليل على ذلك أنه إذا كان الراهن شخص آخر غير المدين وهو الكفيل العيني ،فإنه يجوز
للدائن المرتهن التنفيذ على العقار المرهون قبل قيد الرهن ،وال يعتبر هذا مباشرة للضمان العام للدائن إذ
ليس للدائن ضمان عام أصال في ذمة الكفيل العيني فحقه قاصر فقط على الرهن الوارد على عقار
()2

مملوك للراهن غير المدين.

هذا الرأي هو الذي ترجح عندنا والذي ينطبق على األحكام التي أوردها

القانون المدني الجزائري لكن بالرجوع إلى المادة  99من األمر  79-79المتضمن إعداد مسح األراضي
العام وتأسيس السجل العقاري نجدها تنص على أن « :العقود اإلرادية واالتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو
نقل أو تصريح أو تعديل أو انقضاء حق عيني ،ال يكون لها أثر حتى بين األطراف إال من تاريخ نشرها
في مجموعة البطاقات العقارية».
وبالتالي فإن السندات المتعلقة بالملكية العقارية ،بما فيها الرهن الرسمي باعتباره حق عيني تبعي
ال تكون نافذة وال ترتب آثارها بين األطراف إال من تاريخ شهرها بالمحافظة العقارية ،ذلك أن الشهر
العقاري هو الوسيلة القانونية الوحيدة إلعالن التصرفات التي ترد على العقارات( ،)3وقد أوجبه المشرع لنفاذ
هذه التصرفات نظ ار لما يحققه من تدعيم لإلئتمان العقاري ،ونرجع إلى المادة السالفة الذكر والتي توجب
شهر الرهن الرسمي ذلك ألن عبارة « حق عيني» عامة تشمل الحقوق العينية األصلية والحقوق العينية
التبعية ويدخل الرهن الرسمي ضمنها ،كذلك ما يمكن استخالصه من حكم المادة  99سالفة الذكر أن حق

( )1شوقي بناسي ،المرجع السابق ،ص.941
( )2سمير تناغو ،المرجع السابق ،ص.49
( )3ليلى طلبة ،الملكية العقارية الخاصة -وفقا لألحكام التشريع الجزائري -دار هومة ،8090 ،ص.28
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الرهن ينشأ بشهره عن طريق القيد ،ذلك أنها رتبت على عدم الشهر أن ال يكون للحق العيني أي أثر
حتى بين األطراف ،وهذا ما يخالف أحكام القانون المدني ال سيما في المادة  409منه ،والتي تجعل
وظيفة القيد إعالم الغير فقط ،بينما المادة  99من األمر  79-79تجعل وظيفته إنشاء الحق العيني
واعالم الغير ،وهنا نطرح األشكال التالي - :فهل معنى أن عدم قيد الرهن الرسمي في السجل العيني
يترتب عليه عدم نشأت هذا الحق بين المتعاقدين فضال عن عدم سريانه قبل الغير؟
الواقع أن المشرع الجزائري كان عليه أن يتم تعديل المادة  409من القانون المدني حتى تتماشى
والمادة  99من األمر المتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل العقاري ذلك أن منطق عدم
حجية الرهن الرسمي بين ذوي الشأن معناه أن هذا الحق ال ينشأ إال بمقتضى القيد ال بمقتضى العقد ،واذا
كان األمر كذلك فإن اآلثار المترتبة عن العقد بين الطرفين فيكون لها معنى وسوف تتعطل حتى يتم
القيد( ،)1والخالصة أن عقد الرهن تبعا لذلك يولد التزامات شخصية بيت المتعاقدين قبل القيد ،وال يولد
اءا بين المتعاقدين وفي مواجهة الغير فال تنتج إال بعد إجراء القيد.
حقوق ،أما آثاره سو ً

()2

الفرع الثاني :إلتزام الراهن بضمان سالمة الرهن:
كما سبق وأن أشرنا أن عقد الرهن الرسمي ملزم لجانب واحد هو الراهن ،أما الدائن المرتهن والذي
هو البنك أو المؤسسة المالية فال يتحمل بمقتضى العقد أي إلزام ،إنما يكتسب منه حقوق( ،)3ويعد إلتزام
الراهن بضمان سالمة الرهن أهم إلتزام وبالتالي هو حق للبنك باعتباره أهم ضمان للدين(مبلغ القرض)
وقد حرص المشرع الجزائري على إلزام الراهن بضرورة مراعاة وضمان سالمة الرهن عن طريق عدم
التصرف فيه تصرفا ماديا يؤثر في حقوق البنك الدائن المرتهن ويؤدي إلى إنقاص من الضمان كما ألزمه

( )1رمضان أبو السعود ،المرجع السابق ،ص.121
( )2شوقي بناسي ،المرجع السابق ،ص.949

( )3جالل محمد إبراهيم وأحمد محمود السعد ،المرجع السابق ،ص.990
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بالمحافظة على العقار من عدم هدمه أو تلفه ،ذلك من األهمية بما كان بالنسبة للدائن المرتهن ،أن يجد
العقار يوم التنفيذ بنفس القيمة المالية التي أعتمد عليها عندما منح المدين اإلئتمان.
ومن خالل النصوص القانونية المنظمة لهذا اإللتزام سيتم دراسته من ثالثة زوايا متناسقة ومترابطة وتدور
كلها حول مضمون هذا اإللتزام ،األول تخص اإللتزام بضمان سالمة الرهن ،والثانية تتعلق بضمان هالك
العقار المرهون أو تلفه ،والثالثة تتعلق بحلول الحق الذي ترتب على هالك العقار أو تلفه محل العقار
المرهون.
أوال :ضمان سالمة حق الرهن :تنص المادة  242قانون مدني على ما يلي « :يلتزم الراهن بسالمة
الرهن وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل أو تقصير من شأنه إنقاص ضمانه إنقاصا كبي ار وله
في حالة االستعجال أن يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية الالزمة وأن يرجع على الراهن بما ينفق في
ذلك » ،من هذا النص نحاول أن نعرف مفهوم االلتزام بضمان سالمة حق الرهن وأساسه ثم مضمون هذا
االلتزام وأيضا الحقوق الممنوحة للبنك في المحافظة على حقها لسالمة الرهن.
 -1مفهوم االلتزام بضمان سالمة حق الرهن وأساسه:
طبقا لما ورد في نص المادة  242قانون مدني بقولها « :يلتزم الراهن بضمان سالمة الرهن»...
وهو ما يعني أن الراهن يلتزم بأن يبقي محل الرهن بالحالة التي كان عليها عند إنشاء الرهن( ،)1وهناك
قول آخر ،بقاء هذا المحل بالحالة التي تضمن للرهن فاعليته ،أي كفايته لسداد الدين عند حلول األجل
النه من األهمية بمكان بالنسبة للبنك كدائن مرتهن ،أن يجد العقار يوم التنفيذ بنفس القيمة المالية التي
اعتمد عليها عندما منح المدين االئتمان( ،)2فإذا كان النظام القانوني للرهن الرسمي يقوم على عدم نزع
المال المرهون من بين يدي الراهن ،وابقائه لديه ،كما كان الوضع قبل الرهن ،وأنه إذا كان البنك المرتهن
( )1أحمد سالمة ،المرجع السابق ،ص.899

( )2جالل محمد ابراهيم ،وأحمد محمود سعد ،المرجع السابق ،ص.999
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قد قبل هذا المال بحالته التي كان عليها وقت العقد ،ضمانا بحقه ،فأنه ينبغي أال يكون في ترك المال
بين يدي الراهن ما ينقص قيمته أو يذهب بها بحيث أنه إذا وقع شيء من هذا فإنه يكون ضمانا له
ومسؤوال عنه.
 -2مضمون االلتزام بضمان سالمة حق الرهن :معنى ذلك أن مضمون هذا االلتزام أن الراهن يلتزم-
كالبائع -بضمان التعرض واالستحقاق ،فال يجوز له أن يقوم بأي عمل يكون من شانه إنقاص ضمان
البنك أو المؤسسة المالية المرتهنة ،هذا المضمون بالتزام الراهن بضمان سالمة حق الرهن ،بمعنى أنه
يضمن التعرض واالستحقاق وهو ما أجمع عليه الفقه ،ووفقا لهذا المضمون فإن الراهن يضمن تعرضه
الشخصي بصورتيه القانوني والمادي ،كما يلتزم بدفع التعرض القانوني الصادر من الغير.

()1

أ -ضمان التعرض الشخصي :إن الراهن ملزم اتجاه البنك المرتهن باالمتناع عن كل عمل مادي أو
قانوني – إيجابي أو سلبي ( تقصير) – من شأنه إنقاص الضمان المقرر للبنك كدائن مرتهن إنقاصا
كبي ار.

()2

 ضمان التعرض المادي :بمعنى أن الراهن يلتزم باالمتناع عن القيام بأي عمل مادي إيجاب أو سلبييؤدي إلى إنقاص قيمة العقار المرهون ،انطالقا من هذا ،فيمتنع الراهن عن هدم العقار كله أو بعضه كما
يمتنع على تخريب العقار أو أن يتركه يتخرب ،أو أن ينزع منه بعض أجزائه كاألبواب والشبابيك ،...وهذه
أمثلة ألعمال مادية إيجابية ،كما يمتنع عليه أيضا أن يترك العقار المرهون دون صيانة حتى يتخرب ويعد
هذا من قبيل العمل المادي السلبي ،ووفقا للمادة  242قانون مدني فإنه ينبغي توافر شرطان حتى يحق

( )1عمر حمزة ،المرجع السابق ،ص.892

( )2همام محمد محمود زهران ،المرجع السابق ،ص.127
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للبنك المرتهن أن يعترض على أعمال الراهن وهما :أن تؤدي هذه األعمال :أوال إلى إنقاص الضمان
كبير.
وثانيا أن يكون هذا اإلنقاص ًا

()1

 فبالنسبة للشرط األول نجد أن الفقه يميز بين إنقاص الضمان ( وهو المعول عليه) وبين إنقاص قيمةالعقار ،فإذا كان هناك ارتباط بينهما من زاوية أن إنقاص قيمة العقار تؤدي غالبا إلى إنقاص قيمة
الضمان ،إال أن هذا االرتباط ليس بالزم ،ألن نقصان قيمة العقار ال تؤدي بالضرورة إلى االنتقاص من
الضمان وذلك متى كانت قيمة العقار االقتصادية أي في السوق حتى بعد النقصان ،تكفي لسداد الدين،
كما لو تم رهن مسكن من طابقين قيمته  200مليون سنتيم لضمان قرض قيمته  800مليون سنتيم ،ثم
قام الراهن بهدم جزء من المبنى قيمته  900مليون سنتيم ،ففي هذا المثال نقصت قيمة العقار دون أن
يترتب على ذلك إنقاص الضمان

)2(.

الن ما يتبقى من قيمة العقار المرهون يكفي لسداد مبلغ القرض -إما

بالنسبة للشرط الثاني فيجب أن تؤدي األعمال التي يقوم بها الراهن إلى إنقاص الضمان انقاصا كبيرا،
ونفهم من ذلك أن المشرع قد ترك نوع من الحرية للراهن ،وهي الرغبة التي تبدو واضحة في أن الراهن ال
تغلوا يده في إدارة والتصرف في أمواله ،حتى يمتنع على البنك المرتهن أن يحاسب الراهن على كل
صغيرة وكبيرة ،لكن يالحظ أن المشرع لم يضع معيار يتم من خالله تحديد متى يكون نقصان الضمان
كبي ار ومتى ال يكون كذلك ،بحيث أن اعتناق معيار عدم كفاية الضمان لسداد الدين كمعيار في هذا
الصدد من شأنه إزالة األسباب الموجبة لالعتراض ،فعند تقدير ما إذا كنا بصدد كبير لضمان أم ال فال
ينظر إ لى قيمة النقصان الذي لحق العقار في ذاته بل ينظر إليه من خالل مقارنته بمدى كفاية ما يتبقى
من العقار لسداد مبلغ القرض

()3

وملحقاته ،فإذا كان ما تبقى يكفي لسداد ذلك أو يزيد ،لم يكن النقصان

( )1جالل محمد ابراهيم وأحمد محمود سعد ،المرجع السابق ص.997
( )2شوقي بناسي ،المرجع السابق ،ص. 942

( )3جالل محمد إبراهيم وأحمد محمود سعد ،المرجع السابق ،ص.992
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كبي ار ًأيا كانت قيمته ،حتى ولو كانت في ذاتها مرتفعة ،أما إذا كان ما يتبقى ال يكفي لسداد مبلغ القرض
()1

وفوائده وملحقاته فإن اإلنقاص يكون كبي ار حتى ولو كانت قيمته في ذاتها قليلة

 وفي الواقع كل ذلك يرجع إلى العالقة التي بين قيمة العقار المرهون وقيمة القرض المضمون(الدين).فكلما كانت قيمة العقار محل الرهن أكبر من قيمة مبلغ القرض المضمون كلما سمح هذا للراهن بإجراء
أعمال مادية تنقص من قيمة العقار طالما لم يمس حد التناسب بينما يتبقى من قيمة العقار المرهون وبين
قيمة القرض المضمون ،وال يعد هذا إنقاصا كبي ار للضمان ،أما إذا كانت قيمة العقار المرهون ،منذ
البداية ،تساوي بالكاد قيمة مبلغ القرض المضمون إمتنع على الراهن إجراء أي عمل يترتب عليه إنقاص
قيمة العقار المرهون ،واال عد هذا إنقاصا كبي ار للضمان ،والواقع أن هذا المعيار في تحديد ما إذا كان
إنقاص الضمان كبي ار أما ال هو الذي يتفق مع القواعد العامة التي تقضي بها المادة  899الفقرة الثالثة
قانون مدني التي تسقط األجل إذا أضعف المدين بفعله إلى حد كبير ما أعطى للدائن من تأمين خاص،
حيث فسرت هذه المادة بأن المقصود منها هو أن يكون التأمين قد ضعف إلى حد أن أصبح اقل من قيمة
()2

الدين

 ضمان التعرض القانوني :ذلك أنه يمتنع على الراهن مباشرة أي تصرف يتعارض مع حق البنكالمرتهن أومن شأنه أن يؤثر في هذا الحق )3(،وبناء على هذا يمتنع على الراهن المسارعة إلى ترتيب حق
()4

للغير على العقار المرهون قبل أن يقيد الدائن (البنك) المرتهن حقه في الرهن

كما لو قام ببيعه أو رهنه

( )1في ذات المعنى شمس الدين الوكيل ،المرجع السابق ،ص ،884حسام الدين كامل االهواني ،المرجع السابق،
ص ،199حيث يقوال :إن أي عمل يفضي إلى عدم كفاية الضمان هو في الواقع من قبيل األعمال التي يترتب عليها
إنقاص التأمين إنقاصا كبيرا.
( )2شوقي بناسي ،المرجع السابق ،ص.944
( )3سليمان مرقص ،المرجع السابق  ،ص ،989همام محمد محمود زهران ،المرجع السابق ،ص.127
( )4إذا تصرف الراهن في العقار المرهون بعد القيد فال يعتبر عمله هذا إخالال بإلتزامه بالضمان ،ألن حق المرتهن في
هذه الحالة يكون نافذا في حق الغير.
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مرة ثانية ،ففي الحالة األولى سيكون العقار بمنأى عن التنفيذ عليه لعدم نفاذ الرهن الغير المقيد في حق
الحائز ( من انتقلت إليه الملكية) ،فمثل هذا التصرف يفقد البنك المرتهن ميزة التتبع ،وفي الحالة الثانية
ستتأخر مرتبة البنك كدائن مرتهن األول ألن رهنه غير المقيد ال يكون نافذا في حق المرتهن الثاني
وكذلك مثل هذا التصرف أيضا يفقد البنك المرتهن ميزة التقدم ،إضافة إلى ذلك يلتزم الراهن باالمتناع عن
التصرف في العقار على أنه منقول بحسب المآل ألن مثل هذا التصرف من شأنه أن يؤدي إلى ضياع
محل ضمان الدائن أو إنقاصه بصورة جسيمة ،وال يجوز له كذلك بيع العقارات بالتخصيص الملحقة
بالعقار ألن من شأن ذلك إلحاق ضرر محقق بالبنك كدائن مرتهن حيث ال يستطيع تتبع هذه العقارات
()1

بسبب رجوعها إلى طبيعتها المنقولة وتمسك مكتسبها بقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز

ب -ضمان التعرض القانوني الصادر من الغير :وهو ما يعني أن يلتزم الراهن بدفع كل إدعاء للغير
بحق على العين المرهونة من شأنه لو ثبت ،المساس بحق البنك المرتهن( ،)2ومن حاالت تعرض الغير
القانوني ،إدعاؤه ملكية العقار المرهون ،أو إدعائه ألنه صاحب حق انتفاع ،أو صاحب حق ارتفاق على
العقار المرهون ،أو أنه صاحب حق رهن قيده قبل أن يقيد البنك المرتهن حقه ،ففي مثل هذه الحاالت
البد للراهن أن يتدخل لدفع اإلدعاء حتى يبقى العقار المرهون خاليا من حقوق الغير ،واال أعتبر مسئوال
()3

ووجب عليه الضمان

أما التعرض المادي الصادر من الغير كما إذا أتى عمال من شأنه إعاقة استعمال حق ارتفاق مقرر
لصالح العقار المرهون ،كأن يعزم الجار على إقامة بناء لو تم كان فيه اعتداء على حق االرتفاق بالمطل

( )1محمد حسين منصور ،المرجع السابق ،ص.890
()2عبد الرزاق السنهوري ،التأمينات الشخصية والعينية ،المرجع السابق ص ،122أحمد سالمة ،المرجع السابق ،ص899
وعبد الودود يحي ،التأمينات الشخصية والعينية ،بدون سند طبع ،ص.809

( )3محمد حسين منصور ،المرجع السابق ،ص.899
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المقرر لصالح العقار المرهون( ،)1فال يضمنه الراهن بل على المرتهن وحالتنا هذه هو البنك أن يدفعه
()2

بنفسه ،وهو حين يفعل ذلك إنما يفعله باسمه ودون وساطة الراهن

وذلك راجع لسببين:

 األول أنه أي المرتهن يدافع عن حق عيني مقرر له على العقار وهو حق الرهن. الثاني أن القانون حسب نص المادة  244الفقرة الثالثة من القانون المدني منح الدائن المرتهنسلطة مباشرة في الدفاع عن حقه ،حيث نصت المادة المذكورة على أنه...« :إذا كان من شأن األعمال
الواقعة أن تعرض العقار المرهون للهالك أو التلف أو جعله غير كاف لضمان كان للدائن أن يطلب من
القاضي وقف هذه األعمال واألمر باتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر» ،فإذا لم يفلح الدائن المرتهن
من دفع تعرض الغير كان ذلك بمثابة هالك العقار المرهون نشـأ عن سبب أجنبي يخضع حكمه لهالك
()3

العقار المرهون

كما سنرى الحقا.

 -3حقوق البنك المرتهن في المحافظة على حقه في سالمة الرهن :بالرجوع إلى المادتين  242و244
قانون مدني نجد أن للبنك بصفته دائن مرتهن جملة من الحقوق منحها المشرع أياه من أجل تمكينه من
المحافظة على حقه في سالمة الرهن وهي وسائل وقائية تهدف إلى منع وقوع اإلخالل بالضمان وتتمثل
هذه الحقوق في:
أ -الحق في االعتراض على ما يمس بسالمة الرهن :تنص المادة  242مدني الجزائري على أن:
« ...للدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل أو تقصير من شأنه إنقاص الضمان إنقاص كبي ار»...
من ذلك نفهم أن المشرع الجزائري منح الدائن المرتهن (البنك) حق االعتراض على كل عمل مادي أو
قانوني إيجابي أو سلبي ،صادر عن الرهن من شأنه إنقاص الضمان إنقاصا كبي ار فيجوز له أن يعترض

( )1عبد المنعم البدراوي ،التأمينات العينية مكتبة سيد عبد اهلل وهبة ،الطبعة الثانية ،سنة  ،9478ص.992

( )2عبد الفتاح عبد الباقي ،الوسيط في التأمينات العينية ،مطبعة دار النشر بالجامعات المصرية ،سنة ،9499ص.902
( )3جالل محمد ابراهيم وأحمد محمود سعد ،المرجع السابق ،ص.990
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على األعمال المادية كشروع الراهن في هدم العقار ،ويجوز له أيضا أن يعترض على األعمال القانونية
كبيع العقار باعتباره منقوال بحسب المآل( ،)1أو بيع العقارات بالتخصيص الملحقة بالعقار األمر الذي
يقتضي فصلها وردها إلى طبيعتها المنقولة ،وفي مثل هذه الحاالت يجوز للبنك عن طريق ممثله القانوني
أن يطلب من القاضي تعيين حارس قضائي على العقار المرهون كما يجوز له أن ينذر المتصرف إليه
في المنقوالت قبل أن يتسلمها ليجعله سيء النية ،ومن ثم ال يمكنه التمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند
الملكية ،كما يجوز له الحجز على ثمن المنقوالت التي تم فصلها وبيعها وتسليمها إلى المشتري حسن
()2

النية على أساس أن الثمن يحل محل المنقوالت في الرهن.

ب -الحق في اتخاذ الوسائل التحفظية الالزمة :تنص المادة  242قانون مدني على أن للدائن المرتهن
«...في حالة االستعجال أن يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية الالزمة ،وأن يرجع على الراهن بما ينفق
في ذلك» ،ففي حالة االستعجال يحق للبنك كدائن مرتهن أن يتخذ من الوسائل التحفظية الضرورية
للمحافظة على سالمة الرهن دون حاجة إلى االلتجاء إلى القضاء كأن يعين من يقوم بأعمال الحفظ
والصيانة والترميم للمحافظة على العقار المرهون على حالته إلى حين التنفيذ عليه ،وله بعد ذلك أن يرجع
على الراهن بما أنفقه في ذلك والبنك كدائن مرتهن وهو يقوم بهذه األعمال باعتباره صاحب حق عيني
()3

على العقار المرهون ،وليس باعتباره فضوليا

ج -طلب وقف األعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر :تنص المادة  244الفقرة الثالثة قانون
مدني على أنه...« :في جميع األحوال إذا كان من شأن األعمال الواقعة أن تعرض العقار المرهون
للهالك أو التلف أو جعله غير كافي للضمان كان للدائن المرتهن أن يطلب من القاضي وقف هذه

( )1شوقي بناسي ،المرجع السابق.809 ،
( )2سليمان مرقص ،المرجع السابق ،ص .981
( )3سمير تناغو ،المرجع السابق ،ص.998
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األعمال واألمر باتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر» ،من خالل ذلك يبدو وأن نص المادة ال يخص
االعتراض على األعمال الصادرة عن الراهن فقط بل يشمل األعمال الصادرة عن الغير أيضا ،ألن األمر
يتعلق بجملة من األعمال الخطرة على العقار المرهون التي تؤدي إلى درجة هالكه أو تلفه أو جعله غير
()1

كافي للضمان

فإذا ما تم ذلك كان من حق البنك كدائن مرتهن أن يطلب من القاضي الحكم بوقف هذه

األعمال الخطرة ،فيمنع على الراهن من مواصلة الهدم أو الكف عن أي من هذه األعمال ،وللبنك كدائن
أن يتخذ من الوسائل التي تمنع وقوع الضرر كأن يطلب من القضاء وضع العقار المرهون تحت الحراسة
()2

القضائية.

الجزء المترتب على إخالل الراهن بالتزامه بضمان سالمة حق الرهن :سبق وقلنا أن تلك الحقوق
ا
د-
الممنوحة للدائن من طرف القانون هي عبارة عن وسائل وقائية تهدف إلى منع وقوع اإلخالل بالضمان
لكن في المقابل القانون منح للدائن المرتهن وسائل عالجية أو جزائية تهدف إلى معالجة الوضع بعد وقوع
باإلخالل بالضمان فعال وهو في ذات الوقت ينطوي على نوع من الجزاء الموقع على الراهن إلخالله
بالتزام بالضمان وهذا فيما تقضي به القواعد العامة التي يؤدي تطبيقها في هذا الصدد

()3

إلى وجوب

التنفيذ العيني أو التنفيذ بمقابل أو سقوط أجل الدين.
 التنفيذ العيني :يتمثل في إعادة الحال إلى ما كانت عليه بإزالة آثار العمل أو التصرف الذي أدى إلىإنقاص الضمان كإعادة بناء ما تم هدمه ،أو إعادة المنقول الذي تم التصرف فيه( ،)4أو القيام بدفع كل
إدعاء للغير بحق على العين المرهونة من شأنه المساس بحق البنك كدائن مرتهن.

( )1محمد حسين منصور ،المرجع السابق ،ص.898
( )2عبد الرزاق السنهوري ،التأمينات الشخصية والعينية ،المرجع السابق ،ص.148-149
( )3عبد الفتاح عبد الباقي ،المرجع السابق ،ص.902

( )4جالل محمد ابراهيم وأحمد محمود سعد ،المرجع السابق ،ص.991
( )5شوقي بناسي ،المرجع السابق ،ص.801
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 التنفيذ بمقابل :إذا تعذر التنفيذ العيني وأصبح غير ممكن فيصار إلى التنفيذ بمقابل ،فيطالب البنككدائن مرتهن بالتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب ذلك ،ولما كان الضرر الذي يعود على البنك
كدائن هو زوال التأمين العيني أو ضعفه مما يهدد بعدم إمكان حصوله على الدين المضمون
()1

( مبلغ القرض) ،كان الجزاء (التعويض) يتمثل في :إما في تقديم تأمين كافي

أو سقوط األجل ودفع

فور( ،)2وللبنك كمرتهن أن يختار بين هذين الحلين.
مبلغ القرض (الدين) ًا
ثانيا :ضمان هالك العقار المرهون أو تلفه  :تنص المادة  244قانون مدني في فقرتها األولى والثانية
على أنه « :إذا تسبب الرهن بخطأه في هالك العقار المرهون أو تلفه كان للدائن المرتهن الخيار بين أن
يطلب تأمينا كافيا أو يوفي الدين فو ار قبل حلول األجل» ،الواضح من هذه المادة أنها لم تعالج إال فرض
حدوث الهالك أو التلف إما بفعل الراهن واما بسبب أجنبي ،ولكنها لم تعالج فرض حدوثها بخطأ الدائن
المرتهن ،ربما يرجع ذلك إلى نذرة حدوث ذلك على أساس أن حيازة العقار في الرهن الرسمي ال تنتقل إلى
الدائن المرتهن فيظل بعيدا عنها ويصعب تصور أن يهلك بخطأ منه ،وفيما يلي نحاول دراسة المقصود
بالهالك أو التلف ثم نأتي إلى الهالك أو التلف المتسبب فيه الراهن ويليه الهالك أو التلف بسبب أجنبي.
 -9المقصود بالهالك أو التلف :المقصود بإصطالح الهالك أو التلف ،هو هالك الضمان وليس فقط
()3

الهالك المادي للعقار المرهون

بمعنى أن الهالك والتلف ال يقصد بهما فقط الهالك أو التلف المادي

للعقار ،بل يعني ذلك كل ما يؤدي إلى خروج كل العقار أو بعضه من ضمان الدائن المرتهن ،ولو رجع
هذا إلى تصرف قانوني ،ويظهر هذا المعنى بوضوح من نص المادة  400قانون مدني التي يعتبر فيها

( )1عبد المنعم البدراوي ،المرجع السابق ،ص.994
(2) (P) chereau, de la spécialité des hiypothéques, thèse pour le doctorat, faculté de droit de l'université
de paris, éditions Chevalier- Marescrp et Cie, paris, 1899, pp. 168 et suiv.

( )3سمير تناغو ،المرجع السابق ،تهميش ،9ص.991
198

مدى فعالية الرهن الرسمي كضمان للقرض العقاري

الباب الثاني

المشرع نزع ملكية العقار المرهون لمنفعة العامة صورة من صور هالك العقار ،مع أن هذا ال يؤدي دائما
إلى هالك العقار من الناحية المادية.
 -8هالك العقار المرهون بخطأ الراهن :إذا ما تسبب الراهن بخطأه في هالك العقار المرهون أو تلفه
()1

كان الدائن المرتهن والذي هو البنك ،مخي ار بين أمرين حسب المادة 244

في فقرتها األولى قانون

مدني ،إما مطالبة المدين بتقديم تامين كافي ،واما إسقاط األجل والمطالبة بالوفاء فو ار أي أن البنك كدائن
مرتهن يصبح له الخيار بين هذين األمرين ،ذلك أن الراهن ال يملك الخيار في أن يعرض على الدائن
أحد األمرين السابقين ألنه هنا يكون مخل بإلتزامه بضمان سالمة الرهن ،لذا وجب عليه الجزاء الذي أول
ما تمثل في حرمانه من الخيار ،ومنح للدائن في االختيار ومطالبة المدين الراهن بتقديم تأمينا كافيا ،أو
أن يستوفى حقه فو ار وهذا حكم عادل نتيجة إخالل الراهن بمسؤوليته في الضمان وتسببه بفعله أو خطأه
الشخصي في هالك أو تلف العقار محل الرهن ،فحتى لو رغب الراهن في عدم الوفاء الفوري بالدين
وكان لديه تأمينا كافيا وعرضه على المرتهن ،فإنه ال يكون ملزما بقبول هذا التأمين ،ولو كان كافيا ،إذا
رأى أن مصلحته تتمثل في الوفاء الفوري بالدين ،فخطأ الراهن يحرمه من االختيار ألن البنك كدائن قد ال
يثق في تأمين آخر حيث يخشى أن يعود المدين بإهماله إلى التسبب في تلفه أو هالكه.

()2

إذا أختار البنك كدائن طلب تقديم تأمين كافي فإن المرجح في تقدير كفاية التأمين للقاضي في
حالة وجود خالف ،واذا أختار طلب الوفاء الفوري بالدين ،فإن المدين سيدفع أصل الدين(مبلغ القرض)
()3

مع الفوائد من المدة السابقة على الوفاء فقط

ويعفى من الفوائد الواقعة ما بين تاريخ الوفاء وتاريخ

استحقاق الدين ،ذلك أن الفوائد هي مقابل االنتفاع بالنقود وهو ما لم يتحقق.

( )1يقابله نص المادة  9012قانون مدني مصري.
( )2حسام الدين كامل األهواني ،المرجع السابق ،ص.884

( )3جالل محمد إبراهيم وأحمد محمود سعد ،المرجع السابق ،ص.994
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 -1هالك العقار المرهون بسبب أجنبي :إذا وقع الهالك أو التلف بسبب أجنبي أي ال يرجع إلى خطأ
الراهن ،سواء كان ذلك راجعا إلى فعل الغير أو قوة قاهرة ،ولم يقبل الدائن المرتهن بقاء القرض(الدين) بال
تأمين ،فإن الخيار في هذه الحالة يكون حسب المادة 244الفقرة الثانية قانون مدني للمدين وليس للدائن
()1

حيث يختار المدين بين أمرين

 إما تقديم تأمين كافي بدال عن العقار الهالك ،ويرى بعض الفقه أنه ليس بالزم أن يتمثل هذا التأمينفي رهن رسمي آخر بل أي تأمين آخر (كالكفالة أورهن حيازي) يصلح بأداء الغرض ،والمقصود بالتأمين
الكافي هو ذلك الذي يكفي لسداد الدين عند حلول األجل.
 واما أن يختار المدين الوفاء بالدين فو ار قبل حلول األجل ،فإذا كان هناك اتفاق بين األطراف علىفائدة اتفاقية كما هو الحال في دراستنا هذه اتفاقية القرض فإن المدين يدفع أصل القرض ( أو ما بقي
منه) مع الفوائد المستحقة من المدة السابقة على الوفاء ،ويعفى من الفوائد المستحقة بين تاريخ الوفاء
وتاريخ اإلستحقاق الدين أصال ،ومن منطق تكريس هذه اإلمكانية يستخلص أن الخيار بين إسقاط األجل
أو الزيادة في التأمين والذي كان متاحا في الغرض السابق للدائن المرتهن ،قد خول هذه المرة للمدين ،إذ
بعرضه على الدائن إنشاء حق رهن جديد وكاف على ممتلكاته العقارية األخرى أو تأمين فعال ،سوف
يجبره حتما على قبوله والتنازل بالتالي على مطالبة إسقاط األجل والوفاء الفوري النعدام المصلحة ،أما إذا
تخيز المدين األداء الفوري للدين المؤجل فال يجوز للدائن آنذاك رد مسعاه واجباره تقديم زيادة أو تأمين
كاف حتى وان تبينت قدرته تلبية هذا المطلب

()2

( )1شوقي بناسي ،المرجع السابق.809 ،
( )2عبد الرزاق السنهوري ،التأمينات الشخصية والعينية ،المرجع السابق ،ص ،148جميل الشرقاوي ،المرجع السابق
ص ،924ص.940
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ثالثا :انتقال الرهن إلى مقابل هالك العقار أو تلفه :يعبر عنه البعض بمبدأ الحلول العيني في الرهن،
حيث تنص المادة  400قانون مدني جزائري على أنه « :إذا هلك العقار المرهون أو تلف ألي سبب
كان ،انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذي يترتب على ذلك من مبلغ التعويض عن الضرر» أو مبلغ
التأمين أو الثمن المقرر مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة ويالحظ أن حكم هذه المادة بإنتقال الرهن إلى
ما يحل محل العقار الذي يهلك أو يتلف "ألي سبب كان" ينطبق سواء أكان الهالك أو التلف لسبب
أجنبي أو نتيجة للتقصير الراهن

()1

وتورد المادة  400مدني جزائري سالفة الذكر ثالثة حاالت يترتب

عليها نشوء حق بسبب هالك العقار المرهون أو تلفه وهي الحقوق التي تحل محل العقار المرهون وهي :
 الحق في مبلغ التعويض عن الضرر وهو المبلغ الذي ينشأ في ذمة الغير الذي تسبب في الهالك أوالتلف المادي للعقار المرهون بفعله أو بفعل شيء في حراسته.
 الحق في مبلغ التأمين وهو المبلغ الذي ينشأ في ذمة شركة التأمين بسبب هالك أو تلف العقار محلالرهن المؤمن عليه.
 الحق في الثمن المقرر مقابل نزع ملكية العقار المرهون للمنفعة العامة.ففي هذه الحاالت الثالث يحل مبلغ التعويض أو التأمين أو الثمن المقرر مقابل نزع ملكية العقار
المرهون كله أو جزء منه ،ويترتب على ذلك أن الرهن ينتقل إلى هذه المبالغ ويكون من حق البنك كدائن
()2

مرتهن أن يستوفي منه مبلغ الدين بحسب مرتبته،

وهذه الحاالت الثالث وردت على سبيل المثال ال

الحصر إذ يمكن إضافة أمثلة أخرى ،بما يحل محل العقار المرهون من ذلك ثمن ما يباع من المنقوالت
الداخلة في مشتمالت الرهن إلى مشتري حسن النية يمتلكها بالحيازة ،وكان الثمن في ذمة المشتري لم يؤده
إلى الراهن البائع ،وأيضا ثمن إنقاض العقار المبني إذا هدمه الراهن وباعه أنقاظا.
( )1محمد صبري السعدي ،المرجع السابق ،ص.49
( )2شوقي بناسي ،المرجع السابق ،ص.807
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ويالحظ أن الهالك المقصود بهذا النص ليس الهالك الذي يعدم الشيء ماديا فحسب بل يشمل
جميع األحوال التي يزول فيها المال المرهون من ذمة الراهن المادية دون أن يمكن تتبعه إذا كان قد إنتقل
إلى ذمة أخرى كما في نزع الملكية لمنفعة العامة ،وبيع العقار بيعا جبريا ورسوا المزاد على المشتري وهذا
()1

ما يسمى بالهالك القانوني،

وأساس حكم المادة  400قانون مدني هو حلول الحق المترتب على الهالك

أو التلف حلوال عينيا محل العقار المرهون أو محل الجزء الهالك أو التالف منه فحقوق البنك كدائن مرتهن
تترتب عليه كما كانت على العقار الهالك أو التالف ،ويحتفظ البنك المرتهن بمرتبته كصاحب تأمين عيني
بالنسبة للدائنين اآلخرين.
الفرع الثالث :إلتزام الراهن بنفقات العقد والقيد.
ما يزيد من فعالية الرهن الرسمي كضمان عيني للبنك كدائن مرتهن أن المشرع الجزائري ألزم
المدين الراهن بتسديد مصاريف عقد الرهن الرسمي طبقا للنص المادة  221قانون مدني بقولها « :ال
ينعقد الرهن إال بعقد رسمي ...وتكون مصاريف العقد على الراهن إال إذا اتفق على غير ذلك ».يفهم من
هذا النص أن األصل في مصاريف عقد الرهن تكون على عاتق الراهن ذلك أنه صاحب المصلحة في
إبرام الرهن كي يتحصل على اإلئتمان المطلوب من المرتهن ،وتشمل مصاريف العقد من أتعاب الموثق
والرسوم واألكثر من هذا يتحمل مصاريف قيد الرهن وتجديده وشطبه وهذا ما نصت عليه المادة 409
قانون مدني حيث قضت بأنه « :تكون مصاريف القيد وتجديده وشطبه على الراهن ما لم يتفق على غير
ذلك ».

( )1وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي للتقنين المصري في هذا الخصوص (في جميع التي حل فيها محل العقار
المرهون أو محل جزء منه شيء آخر ،كتعويض أو مبلغ تأمين أو ثمن يرسو به المزاد أو ثمن ملحقات يتم تسليمها
فإن الرهن ينتقل إلى هذا الشيء اآلخر ،ويستوفي الدائن منه الدين بحسب مرتبته ،وهذا مثل آخر للحلول العيني)

مجموعة األعمال التحضيرية للقانون المدني المصري ،وزارة العدل ،دار الفكر العربي ،سنة  ،8991ص99
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وقد أوردنا هذا في مجال الفعالية الظاهرة للرهن الرسمي كضمان للقرض ،ذلك أن الدائن المرتهن ال يثقل
كاهله بكل هاته المصاريف والتي عادة ما تكون مرتفعة من شأنها أن تقلل أو تحد من فعالية الضمان
بالنسبة للبنك كمرتهن لو كانت ملزمة له ،ولكن هذه ليست قاعدة آمرة فيجوز لألطراف االتفاق على
مقاسمة كل النفقات ،غير أن الواقع العملي ولم كانت البنك أو المؤسسة المالية هي أحد أطراف عقد
الرهن فغالبا يتم تطبيق األصل وهو أنه ال يتم اللجوء إلى مقاسمة األتعاب مع عمالئها ذلك أن البنك في
األصل هو مؤسسة مالية تجارية ومن ثم فهو يسعى إلى تحقيق الربح وتجنب الخسائر أو التخفيف من
أخطارها ،وعليه ولما كانت مثل هذه النفقات تزيد من أعبائه فإنه يجعل من الراهن هو الذي يتحملها وهذا
امتياز لبنك كدائن مرتهن ،وذلك أنه يسعى دائما إلى تقوية ضمانه.
الفرع الرابع :حقوق البنك كدائن مرتهن بالتنفيذ في العقار المرهون:
إن حق البنك كدائن مرتهن في التنفيذ على العقار يختلف بحسب ما إذا كان هذا التنفيذ في
مواجهة المدين أو في مواجهة الكفيل العيني.
أوال :حق البنك كدائن مرتهن في التنفيذ في مواجهة المدين :للدائن المرتهن عموما وبإجماع الفقه في
مواجهة مدينه صفتان وحقان ،فهو أوال دائنا عادي ،أي صاحب حق شخصي ،األمر الذي يخوله التنفيذ
على أي مال من األموال المملوكة لمدينه والتي تشكل الضمان العام لهذا المدين ،ليستوفى حقه منه
للشتراك مع سائر الدائنين ،وهو ثانيا دائن مرتهن أي صاحب حق عيني (هو حق الرهن) وهو بهذه
الصفة يكون له ضمان خاص على العقار المرهون يخوله التنفيذ عليه واقتضاء حقه منه باألولوية على
()1

سائر الدائنين التالين له في المرتبة ،ومتتبعا إياه في أي يد يكون وهذا ما يعرف بالضمان الخاص.

( )1جالل محمد ابراهيم وأحمد محمود سعد ،المرجع السابق ،ص.800
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 -9حقوق البنك باعتباره دائنا عاديا  :إن ما يعطي الرهن الرسمي كضمان فعال بالنسبة للدائن المرتهن
أنه ال يسلبه صفاته كدائن عادي ،أين تكون له كافة الحقوق التي تكون لسائر الدائنين العاديين ،ألن
صفته كدائن مرتهن ال تنزع منه صفته كدائن عادي وعلى أساس ذلك يكون له حق الضمان العام على
جميع أموال المدين الحاضرة والمستقبلية ،ويترتب على ذلك مايلي:
أ -يحتفظ البنك كدائن بكل الدعاوي التي تحمي الضمان العام لدائنين ،وهي وسائل التنفيذ التي نص
عليها المشرع الجزائري في المواد من  924إلى  944قانون مدني المتمثلة في الدعوى الغير المباشرة
()1

والدعوة البولصية ،ودعوة الصورية

ب -ال يكون له عند التنفيذ ميزة التقدم ،بل يشترك مع باقي الدائنين في قسمة المال محل تنفيذ قسمة
غرماء.

()2

ج -يحق له التنفيذ على أموال المدين غير المرهونة دون أن يكون مجب ار على البدء بالتنفيذ على العقار
المرهون( ،)3وكذا يمارس هذا الحق في حالة لم يكف ثمن العقار المرهون بالوفاء بحقه وهو مبلغ القرض
تبعا لدراستنا هذه.
ومن الناحية العملية تبدو أهمية لجوء البنك كدائن مرتهن إلى صفته كدائن عادي ،وتفضيل التنفيذ
بها على التنفيذ بصفته كدائن مرتهن ،في األحوال التي يكون فيها لمدينه مبالغ من النقود مودعة في أحد
المصارف مثال (يسهل التنفيذ عليها والحصول على حقه منها ،فمثل هذا الطريق للحصول على حقه
أفضل وأسرع من الطريق الذي يظهر فيه بصفته كدائن مرتهن يرغب في الحصول على حقه بالتنفيذ على
العقار المرهون ،ألن هذا الطريق األخير يقتضي المرور بإجراءات طويلة ومعقدة ،واذ نحن أجبرنا الدائن

( )1حسام الدين كامل األهواني ،المرجع السابق ،ص.199
( )2محمد حسين منصور ،المرجع السابق ،ص.892

( )3جالل محمد إبراهيم وأحمد محمود سعد ،المرجع السابق ،ص.808
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المرتهن بوجوب أن ينفذ على العقار المرهون أوال قبل أن ينفذ على أموال المدين غير المرهونة ،لكان في
ار به ،ووضعه في مرتبة أدنى من مرتبة الدائن العادي ،وهو ما ليس من المنطق أو العدل في
ذلك إضرًا
شيء ،الن البنك كدائن حين طلب من مدينه أن يقرر له ضمان خاصا على مال من أمواله إنما أراد أن
يضمن مركز أفضل مما عليه الدائن العادي ،ومن ثم فال يجوز أن يؤدي مركزه هذا اإلضرار به وحرمانه
()1

من الحقوق التي يتمتع بها الدائنين العاديين

 -8حقوق البنك باعتباره دائنا مرتهنا :إن البنك بهذه الصفة يكون صاحب حق عيني هو حق الرهن،
ومن ثم يكون حقه مترك از في العقار المرهون ،األمر الذي يخوله التنفيذ عليه وتتبعه في أي يد يكون
واقتضاء حقه باألفضلية على الدائنين العاديين والتاليين له في المرتبة وهو في كل هذا يتوجب عليه إتباع
اآلجال واألوضاع التي قررها قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 408
في فقرتها األولى من القانون المدني حيث قضت بأنه « :يمكن للدائن بعد التنبيه على المدين بالوفاء أن
()2

ينفذ بحقه على العقار المرهون ويطلب بيعه في اآلجال ووفقا لألوضاع المقررة في قانون

اإلجراءات

أمر متعلق بالنظام
المدنية» ،واتباع اآلجال واألوضاع المقررة في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية يعد ًا
العام ،ذلك أن هذه اإلجراءات وضعت خصيصا لمراعاة حق كل من الراهن والمرتهن بحيث تحقق التوازن
بين مصالحهما المتعارضة.
والسؤال المطروح :هل يمكن أن يتم االتفاق بين البنك كمرتهن والراهن على وضع شرط تملك
العقار المرهون لمرتهن في حال عدم الوفاء بالدين ،حتى يتفادى المرتهن كل تلك اإلجراءات واآلجال
المحددة في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية؟

( )1جالل محمد إبراهيم وأحمد محمود سعد ،المرجع السابق ،ص.809
( )2ألغي قانون اإلجراءات المدنية بموجب القانون رقم  4-2المؤرخ في  89فبراير  ،8002المتضمن قانون اإلجراءات
المدنية واإلدارية.
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الجواب هو موجود في نص المادة  401من قانون مدني ،هو بطالن الشروط التي تهدف إلى
تفادي اإلجراءات المنصوص عليه في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ،من ذلك شرط تملك العقار
المرهون عند حلول أجل الدين وعدم الوفاء به ،حتى ولو رضي المدين وهذه اإلجراءات المقيدة لحق البنك
كدائن مرتهن في التنفيذ على العقار المرهون سيتم تناولها من خالل الفصل الثاني من هذا الباب.
 والمالحظ أن البطالن يقتصر على الشرط الوارد في صلب العقد ،أما عقد الرهن يبقى صحيحا النشرط التملك َيبطل وال يبطل( ،)1ونكون أمام نظرية إنقاص العقد

()2

التي أخذ بها المشرع في المادة 909

قانون مدني وبالرجوع إلى نص المادة  401قانون مدني نجد أن المشرع قد أبطل شرطين هما:
 شرط تملك العقار المرهون عند عدم الوفاء بالدين ،وشرط البيع بال إتباع اإلجراءات المحددة في قانوناإلجراءات المدنية واإلدارية ،وأرجع الفقهاء سبب بطالن شرط التملك إلى عدة اعتبارات أهمها:
 أن الدائن المرتهن يلجأ إلى هذا الشرط استغالال منه للمركز االقتصادي الضعيف للمدين كي يحصلعلى ملكية العقار المرهون بأقل من قيمته الحقيقية فالمدين ونظ ار لحاجته للمال قد يرضخ لما يملي عليه
من شروط خاصة إذا ضن أنه باستطاعته الوفاء بالدين عند حلول أجله ،لكن في أغلب األحيان يخيب
ضنه ويجد نفسه عاج از على ذلك نتيجة تراكم الفوائد أو ألسباب أخرى ،ومن ثم يفقد ملكية عقاره مقابل
()3

دين يقل في غالب األحيان عن قيمة العقار المرهون الحقيقية

( )1يوسف أفريل ،الرهن الرسمي العقاري ( ضمانة بنكية للدائن المرتهن) ،تقديم الدكتور محمد خيري ،الطبعة األولى
9918هـ ،سنة ،8099ص.29

( )2سمير تناغو ،المرجع السابق ،ص.887
( )3عبد الرزاق السنهوري ،التأمينات الشخصية والعينية ،المرجع السابق ،ص.988
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 إن شرط التملك يعتبر إخالال بالتوازن الذي أقامه المشرع بين المصالح المتعارضة للدائن المرتهنوالراهن ،ويعد أيضا مساسا باألحكام المنظمة للرهن الرسمي ،كفرض شرط التملك يعد ضمانة جديدة
ابتدعها الدائن المرتهن وال يجد حكمها ضمن أحكام الرهن الرسمي.

()1

 إن في تملك الدائن المرتهن للعقار المرهون إخراجا للعقار من الضمان العام للدائنين وهو األمر الذييلحق الضرر بهم ويخالف ما يقضي به القانون من أحكام في هذا الشأن( ،)2ونحن نرى أن ضرورة تعديل
المادة  401من التقنيني المدني الجزائري وادراج مثل هذا الشرط وجعله جوازيا لألطراف مع ضبطه
بقواعد قانونية كأن يقع تملك العقار المرهون من طرف الدائن المرتهن بعد حلول أجل الدين وعجز المدين
عن الوفاء به ،وأن يكون الدين ال يعكس القيمة السوقية للعقار المرهون ،وفي رأينا أيضا أن هذا كذلك
يدخل ضمن حقوق الدائن المرتهن في استيفاء حقه ما دام أن الراهن لم يستطع الوفاء بالتزامه ،ذلك أن
االعتبارات المقدمة من طرف بعض الفقهاء كلها تصب في مصلحة الراهن ومتجاهلة مصلحة المرتهن
كذلك ال ننسى وأن الراهن وهو يقدم هذا الضمان يعتقد كذلك ويضع في الحسبان أن العقار المرهون قد
يضيع منه عن طريق بيعه في المزاد العلني إذا لم يقم بالوفاء بالدين المضمون.
ونجد كذلك أن من التشريعات المقارنة قامت بتعديل قوانينها من ذلك التشريع الفرنسي بعد التعديل
الذي حصل في سنة  8009نص في باب الرهن الرسمي صراحة على جواز االتفاق على شرط التملك
في عقد الرهن الرسمي وفق ضوابط معينة( ،)3وأخي ار يالحظ أن المادة  401في فقرتها الثانية قانون مدني
جزائري تنص على ما يلي...« :غير أنه يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه على أن يتنازل المدين لدائنه
على العقار المرهون وفاء لدينه» ،فهي تقرر صراحة صحة االتفاق بين الدائن المرتهن والمدين الراهن
( )1حسام الدين كامل االهواني ،المرجع السابق ،ص.142
( )2جالل محمد إبراهيم وأحمد محمود سعد ،المرجع السابق ،ص.804

( )3حيث نصت المادة  8994من القانون المدني الفرنسي على مايلي« il peut être convenu dans la convention :
d’hypothéque que le créancier deviendra propriétaire de l’immeuble hypothéqué. Toute fois, cette
clause est sans effet sur l’immeuble qui constitue la résidence principale du débiteur ».
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بعد حلول أجل الدين أو قسط منه ،على أن يتنازل المدين عن عقاره المرهون لدائنه المرتهن كوفاء لدينه
ونحن كذلك ال نرى خالف بين شرط التملك والتنازل ،ذلك أن بعض من الفقه أجاز أن يتفق الراهن مع
الدائن المرتهن على أن يبيعه العقار المرهون بأي ثمن كان( ،)1ويجوز ألي ذي مصلحة أن يعترض عن
ذلك خاصة فيما يتعلق بالثمن الذي بيع به العقار إذا لم يكن بثمن المسوق حفاظا على الضمان العام
للدائنين.
أما عن شرط البيع بال إجراءات والمقصود به الشرط الذي بمقتضاه يحق للدائن المرتهن عند حلول
األجل وعدم الوفاء بالدين ،أن يبيع العقار المرهون دون إتباع اإلجراءات المقررة في قانون اإلجراءات
المدنية واإلدارية والمتعلقة بالبيوع الجبرية أي أن يتم االتفاق بين الراهن والمرتهن على بيع العقار المرهون
بغير مزاد أو بمزاد يجري دون تدخل المحكمة ،ويطلق عليه في الفقه الفرنسي " شرط الطريق الممهد(،)2
على أساس أنه شرط " يمهد للدائن المرتهن الحصول على حقه دون أن يسلك إجراءات طويلة ومعقدة،
وهو شرط باطل حسب المشرع الجزائري والذي عبرت عنه المادة  401قانون مدني حيث نصت على
أنه « :يكون باطال كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله  ...في أن
يبيعه (أي العقار المرهون) دون مراعاة لإلجراءات التي فرضها القانون ولو كان هذا االتفاق قد أبرم بعد
الرهن » ،وأساس هذا البطالن لمخالفة الشرط السابق للنظام العام .ذلك أنه شرط يمس بمصلحة المدين
وباقي الدائنين ،ألنه لو تم البيع وفقا لإلجراءات المقررة في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ونقصد
بالبيع عن طريق المزاد العلني سوف يحقق ذلك أكبر سعر للعقار وبالتالي يمكن للراهن أن يقوم بالوفاء
بدينه كامال ويمكن أن يبقى من ثمن العقار ما يكفل به باقي الدائنين اآلخرين إن كانوا لديه دائنين الذي

( )1عبد الرزاق السنهوري ،التأمينات الشخصية والعينية ،المرجع السابق ،ص.989
(2) clause de voie parée.
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لهم هم كذلك مصلحة في الباقي من الثمن يمكنهم من الحصول على حقوقهم ،أما مصلحة الراهن في
إعمال هذا الشرط هو ليتجنب المصروفات التي تنجم عن البيع بالمزاد العلني.
وما نخلص إليه أن شرط البيع بال إجراءات باطال سواء تم االتفاق بشأنه عند إبرام عقد الرهن
الرسمي أو بعد إبرامه

()1

وكما أشرنا أن الشرط َيبطل وال يبطل أي البطالن يقتصر على الشرط وليس

على العقد.
ثانيا :حق البنك كدائن مرتهن التنفيذ في مواجهة الكفيل العيني :الحقوق التي أوردناها سابقا ،والتي
يتمتع بها الدائن المرتهن ،قاصرة على الحالة التي يكون فيها الراهن هو المدين ،أما إذا كان الراهن كفيال
عينيا ،فإن حقوق البنك كدائن مرتهن تختلف في مواجهته عما سلف ذكره ،والتي سنستعرضها فيما يلي:
 -1فإذا كان المرتهن في عالقته بالمدين الراهن يستطيع أن ينفذ على أمواله غير المرهونة ،فإنه يفعل
ذلك بماله كدائن عادي من حق الضمان العام على أموال مدينه ،وهو ما ليس له في مواجهة الكفيل
العيني ،ألن الكفيل العيني ليس مدينا إنما هو كفيل للمدين ،لذا ال يجوز للبنك كدائن مرتهن أن ينفذ على
أموال الكفيل العيني غير المرهونة ،ألن مسؤولية الكفيل العيني عن المدين ليست مقررة على ذمته المالية
ككل بل هي محصورة في حدود ما رهنه فقط ،وهو ما يعبر عنه بعض الفقه بأن إلتزام الكفيل العيني إنما
هو« إلتزام عيني»( ،)2أي يتركز في العين المرهونة فقط ،وعبر عنه البعض من الفقه بأن مسؤولية الكفيل
العيني « مسؤولية مادية محددة بالعقار الذي قدمه».

()3

وهذا الحكم نص عليه المشرع الجزائري في المادة  )4( 409قانون مدني التي نصت على أنه « :إذا
كان الراهن شخصا آخر غير المدين فال يجوز التنفيذ على ماله إال على ما رهن من ماله .»...وعليه

(1) Marcel Planiol et georges Ripert, op cit ; page 203.

( )2عبد الرزاق السنهوري ،التأمينات الشخصية والعينية ،المرجع السابق ،ص.994

( )3أحمد سالمة ،المرجع السابق ،ص ،829وأنظر أيضا شمس الدين الوكيل ،المرجع السابق ،ص.892
( )4يقابلها المادة  9090قانون مدني مصري.

209

مدى فعالية الرهن الرسمي كضمان للقرض العقاري

الباب الثاني

فإن مسؤولية الكفيل العيني محصورة في حدود ما قام برهنه فقط ،وهذا هو كذلك رأي الفقه في تحديد
مسؤولية الكفيل العيني ،لكن إذا كان ال يجوز التنفيذ على أموال الكفيل العيني غير المرهونة ،إال أن ذلك
ال يعني حرمان البنك كدائن مرتهن من إمكان التنفيذ على أموال المدين غير المرهونة باإلضافة إلى
أموال الكفيل العيني المرهونة.

()1

 -2إذا كانت القاعدة السابقة تفيد أن مسؤولية الكفيل تنحصر في العقار المرهون ،وال تتعداه إلى غيره من
أمواله ،إال أنه من المستقر ،بصدد التنفيذ على الكفيل العيني اآلتي:
أ -أنه ال يجوز له ،على خالف الكفيل الشخصي غير المتضامن الدفع بالتجريد حيث تنص المادة 409
قانون مدني على أنه ال يكون للكفيل العيني ...« :حق الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يقضي
بغير ذلك» ومؤدي هذا النص أنه في حالة ما إذا شرع البنك كدائن مرتهن في مباشرة إجراءات التنفيذ
على العقار المرهون الستيفاء حقه من ثمنه ،فإنه ال يجوز للكفيل العيني أن يمنعه من ذلك بحجة وجوب
البدء بالتنفيذ على أموال المدين ذلك أنه يمتنع على الكفيل العيني التمسك بالدفع بالتجريد ،وبناء على هذا
كان للبنك كدائن مرتهن الخيار عند الشروع في التنفيذ بين البدء بالعقار المرهون من الكفيل العيني وبين
البدء بالتنفيذ على أموال المدين غير المرهونة ،بل ويقرر الفقهاء أن هذا الخيار ممنوح للدائن المرتهن
حتى ولو كان للمدين عقار مرهون مع العقار المرهون من قبل الكفيل العيني في نفس الدين فيجوز للدائن
()2

المرتهن التنفيذ على أي من العينين المرهونتين

ولكن هذا الحكم ،أي حرمان الكفيل العيني من الدفع

بالتجريد ،ليس من النظام العام ،لذا يجوز ،باتفاق األطراف منح الكفيل العيني هذا الحق وهو ما عبرت
عنه المادة  409قانون مدني بقولها...« :ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك».

( )1عبد الرزاق السنهوري ،التأمينات الشخصية والعينية ،المرجع نفسه 994 ،و.980
( )2جالل محمد إبراهيم وأحمد محمود سعد ،المرجع السابق ،ص.899
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ب -إذا كان ال يجوز للكفيل العيني الدفع بالتجريد فإنه يجوز له تخليه العقار ،ومرد هذا أن الكفيل ليس
مسئوال مسؤولية شخصية عن الدين إنما هو مسؤول في حدود العقار المرهون فقط وهذا الحكم نصت
عليه المادة 408

()1

الفقرة الثانية قانون مدني بقولها «...واذا الراهن شخصا آخر غير المدين جاز له

تفادي أي إجراء موجه إليه إن هو تخلى عن العقار المرهون وفقا لألوضاع واألحكام التي تتبعها الحائز
في تخلية العقار» ،وعليه بإمكان الكفيل العيني أن يتفادى أي إجراء موجه إليه من اإلجراءات التنفيذ إذ
هو تخلى عن العقار المرهون وفقا لألوضاع واألحكام التي يتبعها الحائز في تخليه العقار ،وهي
األوضاع المنصوص عليها في المادة  488قانون مدني وعلى ذلك يتخلى الكفيل العيني عن العقار
المرهون بتقرير يقدمه أمام قلم كتاب محكمة العقار االبتدائية ،ويؤشر به في هامش تسجيل تنبيه نزع
الملكية ،وعليه أن يعلن الدائن المرتهن بالتخلية في خمسة أيام من وقت التقرير بها ،وعندئذ ال يستمر في
اتخاذ إجراءات التنفيذ في مواجهة الكفيل العيني ،ولو أنه يبقى مالكا للعقار ،ويجوز لكل ذي مصلحة بما
في ذلك البنك كدائن مرتهن والكفيل العيني نفسه تقديم طلب إلى قاضي األمور المستعجلة تعيين حارس
يتخذ اإلجراءات في مواجهته ،واذا طلب الكفيل العيني تعيينه حارسا وجب تعيينه وتتخذ إجراءات التنفيذ
ضد الحارس القضائي ،وبعد بيع العقار واستيفاء الدائن المرتهن ( البنك) حقه من ثمنه ،إن بقي شيئا من
()2

هذا الثمن كان من حق الكفيل العيني ،ألنه يبقى مالكا للعقار المرهون

ج -إن إلتزام الكفيل هو إلتزام تابع ،ولذا كان له إلى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به ،أن يتمسك
()3

بما للمدين التمسك به من أوجه الدفع المتعلقة بالدين ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين

( )1تقابلها نص المادة  9099قانون مدني مصري.
( )2عبد الرزاق السنهوري ،التأمينات الشخصية والعينية ،المرجع السابق ،ص.989
( )3راجع المادة  241من القانون المدني الجزائري.
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د -عند إرادة البنك كدائن مرتهن في التنفيذ على الكفيل العيني فإن إجراءات التنفيذ تتخذ في مواجهته
باعتباره حائ از للعقار ال في مواجهة المدين فيوجه إليه تنبيه نزع الملكية ويسجل على اسمه ،على أن يكفل
المدين بالوفاء قبل بدأ التنفيذ ضد الكفيل العيني وهو الرأي الصائب وهناك من الفقه من ذهب إلى القول
بوجوب إتباع إجراءات التنفيذ الواجب اتخاذها في مواجهة المدين ،ألن مركز الكفيل العيني يختلف عن
مركز الحائز ،وفي رأينا نجد أن الرأي القائل بوجوب إتباع إجراءات التنفيذ باسم الكفيل العيني هو الرأي
األصوب من عدة أوجه قانونية ومنطقية ،إذا كان قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية لم يفصل بشكل
واضح في األمر ورغم أننا باستقرائنا للمادتين  719و 719من نفس القانون نجد أنه يورد الكفيل العيني
في قيد أمر الحجز ويخصص له مركز قانوني مستقل إلى جانب المدين المحجوز عليه أو حائز العقار
كذلك ما تعرض له المشرع الجزائري في المادتين  409و 408من التقنين المدني هذا من الجوانب
القانونية( ،)1أما من حيث الجوانب المنطقية التي تخول للبنك كدائن مرتهن وجوب إتباع إجراءات التنفيذ
الواجب إتباعها على العقار تحت يد الحائز هي:
 توجيه التنبيه بنزع الملكية وتسجيله يتم باسم العقار المرهون وهو الكفيل العيني ،وليس المنطق أن يتمتوجيهه إلى المدين وتسجيله باسمه ،مادام أنه ال يملك العقار المرهون ولم يقم برهنه.
 األساس المنطقي اآلخر أن تنبيه نزع الملكية كما هو واضح ينطوي على نزع ملكية العقار المرهونومن ثم كان من الواجب توجيهه وتسجيله باسم من تكون له ملكية العقار وهو الكفيل العيني.
 كذلك أن هذا القول يتناسب مع المركز القانوني للكفيل العيني فهو مسؤول في حدود العقار الذي قدمهللراهن ،ومن وجب القول بتوجيه اإلجراءات في التنفيذ إليه باعتبارها تنصب على العقار المخصص للوفاء
()2

بالدين.

( )1شوقي بناسي ،المرجع السابق ،ص.897

( )2محمد حسين منصور ،المرجع السابق ،ص.870
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المطلب الثاني :االمتيازات الممنوحة للبنك كمرتهن بموجب قيد الرهن.
إذا كان حق الرهن ينشأ بمجرد العقد ،والتي حاولنا من خالل المطلب األول توضيح حقوق
وامتيازات البنك كدائن مرتهن في مواجهة الراهن أو الكفيل العيني ،إال أن حق الرهن ال يكون نافذا في
مواجهة الغير إال بالقيد في مصالح الشهر العقاري كما عبرت عن ذلك المادة  409الفقرة األولى من
التقنين المدني بقولها « :ال يكون الرهن نافذا في حق الغير ،إال إذا قيد العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل
أن يكتسب هذا الغير حقا عينيا على العقار.»...
 والمقصود بالغير هو كل صاحب حق يضار من وجود الرهن الرسمي )1(،وعلى هذا يعتبر من الغيركل دائن مرتهن آخر أو صاحب أي حق عيني تبعي مقيد على العقار سواء كان دائنا مرتهنا رهنا رسميا
أو حيازيا ،أو صاحب حق اختصاص أو حق امتياز عقاري وكذلك يعتبر من الغير الدائن العادي ،ولو
أنه غير صائب حق على العقار إال أنه يضار من وجود الدائن المرتهن ألنه سيتقدم عليه وقت التنفيذ،
كما يعتبر من الغير كل صاحب حق عيني أصلي على العقار كالمالك.

()2

أما مظهر نفاذ الرهن في حق الغير هو أن البنك باعتباره دائن مرتهن فيكون له حق األفضلية أو
التقدم وحق التتبع ،ونجد أن التقدم والتتبع يهدفان إلى استيفاء حق الدائن المرتهن ،وهما قوام
الرهن()3وجوهره ،واعمال التتبع حتما سيتبعه إعمال التقدم ،بيد أن التتبع تظهر فعاليته عند خروج العقار
من ذمة الراهن ،بينما التقدم يتم إعماله بغض النظر عن بقاء العقار في ذمة الراهن أو انتقاله إلى الغير
مما يجعل التتبع وسيلة لحماية التقدم ،وسوف نستعرض حق البنك كدائن مرتهن في التقدم واألفضلية في
استيفاء حقه عن بقية الدائن من خالل (الفرع األول) ثم ندرس حقه في التتبع من خالل (الفرع الثاني).

(1) Marcel Planiol et georges Ripert, op.cit ; page 708.

( )2سمير تناغو ،المرجع السابق ،ص.989
(3) Philippe Malaurie et Laurent Aynées ; les suretés la publicité foncière, 2 édition 2006, par
Laurent Aynées et pierre Cropo ; Defrénois, paris, page 158.
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الفرع األول -حق البنك في التقدم.
التقدم أو األفضلية هو الغاية من الرهن ،وهو يعني أن يستوفي البنك كدائن مرتهن حقه متقدما أو
مفضال على غيره من الدائنين الذين ال يتمتعون بنفس مركزه سواء كانوا دائنين عاديين أم دائنين مرتهنين
متأخرين في المرتبة ،وبمقتضاه يتقدم عليهم في استيفاء حقه من المقابل النقدي للعقار المرهون ،وهو ما
قضت به المادة  228قانون مدني بنصها على أن الرهن يخول صاحبه الحق في...« :أن يتقدم على
الدائنين العاديين والدائنين التاليين في المرتبة في إستيفاء حقه من ثمن العقار  ،»...وأيضا المادة 407
من نفس القانون بقولها « :يستوفي الدائنون والمرتهنون حقوقهم اتجاه الدائنين العاديين من ثمن العقار
المرهون أومن المال الذي حل محل هذا العقار بحسب مرتبة كل منهم ولو كانوا أجروا القيد في يوم
واحد».
ويعتبر الفقه حق التقدم هو جوهر الرهن الرسمي ،ذلك أن الغاية النهائية والوحيدة للبنك كدائن
مرتهن في استيفاء حقه المضمون باألولوية على غيره من الدائنين ،وحق التقدم ما هو إال وسيلة وامتياز
لتمكين الدائن المرتهن من مباشرة حقه في التقدم عندما يتنقل العقار المرهون إلى الحائز()1وعليه إذا بقي
العقار المرهون في حيازة الراهن ولم يتصرف فيه امتنع استعمال حق التتبع في حين يبقى حق التقدم
قائما،

()2

وتظهر أكثر أهمية حق التقدم إذا عرفنا أن البنك كدائن مرتهن يتمتع .بهذا الحق سواء باشر

إجراءات التنفيذ على العقار المرهون وهو بين يدي الراهن أو بعد أن يتنقل إلى الحائز )3(،كما أنه يباشر
()4

في مواجهة الحارس الذي قد يتخلى له الحائز عن العقار المرهون.

( )1جالل محمد إبراهيم وأحمد محمود سعد ،المرجع السابق ،ص.899
( )2حسام الدين كامل األهواني ،المرجع السابق ،ص  ،991أحمد سالمة ،المرجع نفسه ،ص.110
( )3منصور مصطفى منصور ،المرجع السابق ،ص.999

( )4محمود جمال الدين زكي ،التأمينات الشخصية والعينية ،مطابع دار الشعب ،القاهرة ،الطبعة الثالثة  ،9474مصر
ص.820
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وقد نظم المشرع الجزائري أحكام حق التقدم في أربعة مواد هي المواد من  407إلى  490من
القانون المدني .فالمادة  407عالجت مسألة وعاء ( أو محل) التقدم أي األموال التي يستوفي منها الدائن
حقه بالتقدم ،أي على ماذا يتم التقدم ،أما المادة  402فوضحت كيفية حساب مرتبة الدائن المرتهن أي
مسألة درجة التقدم ،والمادة  404تطرقت إلى تحديد الحقوق التي يستوفيها الدائن بالتقدم أي بماذا يتقدم
الدائن المرتهن ،في حين المادة  490عالجت حكم نزول الدائن المرتهن عن مرتبته لصالح دائن مرتهن
آخر ،وسنعالج أحكام التقدم على الترتيب الذي أورده المشرع الجزائري بداية بوعاء التقدم ثم درجته ومرو ار
بنطاقه وانتهاء بحكم نزول الدائن المرتهن عن مرتبته لدائن مرتهن آخر.
أوال :وعاء حق التقدم :يقصد بوعاء التقدم( أو محله أو موضوعه) األموال التي يستوفي منها البنك
كدائن مرتهن حقه والذي هو مبلغ القرض ،بالتقدم على الدائنين اآلخرين ،وعليه فإن هذا الوعاء ال ًّ
بد أن
يكون مبلغا من النقود ،وال يمكن أن يكون غير ذلك ومن ثم قبل إجراء التوزيع .أن يتحول العقار المرهون
إلى مبلغ من النقود( ،)1وقد عالجت المادة  407من القانون المدني ذلك بنصها « :يستوفي الدائنون
المرتهنون حقوقهم (قبل) الدائنين العاديين من ثمن العقار أو من المال الذي حل محل هذا العقار بحسب
مرتبة كل منهم ولو كانوا أجروا القيد في يوم واحد» ،يفهم من مضمون المادة أن وعاء التقدم هو إما ثمن
العقار المرهون كما سبق وأشرنا إليه ،واما المال الذي حل محل هذا العقار ،وهذا يجعلنا نستنتج أن حق
التقدم ال يرد على العقار ذاته ،وانما على المقابل النقدي له أيا كان( ،)2ومن ثم كان لزاما قبل التوزيع
تحويل العقار المرهون إلى مبلغ نقدي ،واألصل أن يتم هذا التحويل بطريق البيع بالمزاد العلني ،لكن هذا
ال يمنع من وجود طرق أخرى غير طريق البيع ،وهي القروض التي أشارت إليها المادة  224قانون مدني
الخاصة بالرهن الصادر من مالك المباني المقامة على أرض الغير ،والمادة  400قانون مدني الخاصة
( )1أحمد سالمة ،المرجع السابق ،ص.919

( )2حسام الدين كامل األهواني ،المرجع السابق ،ص.999
215

الباب الثاني

مدى فعالية الرهن الرسمي كضمان للقرض العقاري

بهالك أو تلف العقار المرهون ،وغيرهما من المواد الموزعة هنا وهناك ،وفي مجال تحديد وعاء التقدم
نصت المادة  228قانون مدني على أن الرهن الرسمي "يخول صاحبه حقا عينيا يتقدم بمقتضاه على
الدائنين العاديين والتالين له في المرتبة «في استيفاء حقه من ثمن العقار» ،وهو ما قد يفهم منه أن التقدم
ال يرد إال على "ثمن" العقار المرهون ،ومنه نخلص إلى أن ذلك ال يتم إال بتحويل العقار إلى مبلغ نقدي
يبيعه بيعا جبرًيا بالمزاد العلني ،ومن ثم يمارس البنك بصفته دائن مرتهن حقه في التقدم على هذا المبلغ
النقدي ،لكن هذا الفهم سرعان ما يتبدد حين نجد المادة  407قانون مدني تنص على « :يستوفي الدائنون
المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين  ....أومن المال الذي حل محل هذا العقار ،»...وحين نجد المادة 400
قانون مدني تنص على أنه « :إذا هلك العقار المرهون أو تلف ألي سبب كان انتقل الرهن بمرتبته إلى
الحق الذي يترتب على ذلك من مبلغ التعويض عن الضرر أو مبلغ التأمين أو الثمن المقرر مقابل نزع
ملكيته للمنفعة العامة» هذه النصوص تفيد وبوضوح تام أن التقدم ال يرد على "ثمن" العقار المرهون فقط
بل يرد أيضا على كل مال يحل محل العقار المرهون بشكل يجوز معه القول بأن حق التقدم يرد على
المقابل النقدي للعقار المرهون أيا كان ،أي سواء أكان ثمنا للعقار أو غيره ،وبالرجوع إلى نص المادة
 224قانون مدني التي تنص على « :يجوز لمالك المباني القائمة على أرض الغير أن يرهنها وفي هذه
الحالة يكون للدائن حق التقدم في إستيفاء الدين من ثمن اإلنقاض إذا هدمت المباني ومن التعويض الذي
يدفعه مالك األرض إذا استبقى المباني وفقا لألحكام الخاصة بااللتصاق» ،وبالرجوع إلى كل النصوص
السابق ذكرها نخلص إلى أن موضوع التقدم يشمل ما يلي:
 -9ثمن العقار المرهون وملحقاته :يتمثل وعاء التقدم بصفة أساسية وجوهرية في ثمن العقار المرهون
وملحقاته ،أي أن الدائن المرتهن والذي هو البنك أو المؤسسة المالية ،يباشر حقه في التقدم على هذا
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الثمن ليستوفي منه دينه ،وتتم إجراءات التنفيذ على العقار وبيعه في المزاد العلني ليتحول إلى مبلغ من
()1

وديا.
النقود يستوفي منه الدائن حقه ،ويستوي أن يكون البيع قضائيا أو ً

واذا كان وعاء التقدم ،على ما قدمنا هو المقابل النقدي للعقار المرهون ،فإنه ينبغي فهم العقار هنا بشكل
متسع ( ،)2يشمل ليس فقط العقار المرهون بل ينصرف أيضا إلى كل وعاء الرهن ( أو مشتمالت الرهن)
على ما سلف تحديده ،فيشمل العقارات بالتخصيص ،وحقوق االرتفاق ،والتحسينات واإلنشاءات ،وكذلك
ثمار العقار المرهون التي تلحق به بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية إذا اتخذ اإلجراء في مواجهة المدين
الراهن حسب ما تقضي به المادة  222قانون مدني ،ومن تاريخ توجيه إنذار للحائز بالدفع أو التخلية إذا
()3

اتخذ اإلجراء في مواجهة الحائز حسب ما تقضي به المادة  410قانون مدني

 -8المال الذي يحل محل العقار المرهون :نص المشرع الجزائري في المادة  407قانون مدني على
المال الذي يحل محل العقار المرهون وبالرجوع إلى المادتين  224و 400قانون مدني سالفتا الذكر يمكن
القول أن للبنك كدائن مرتهن الحق في ممارسة حق التقدم في استيفاء حقه من ثمن اإلنقاض ،ومبلغ
التعويض ،ومبلغ التأمين ،ومقابل نزع الملكية للمنفعة العامة ،فهذه هي أهم صور تحول العقار المرهون
إلى مبلغ نقدي بغير طريق البيع الجبري بالمزاد العلني.
أ -ثمن اإلنقاض :من خالل مضمون نص المادة  224قانون مدني أنه في حالة الرهن الصادر من
مالك المباني القائمة على أرض الغير يكون للدائن المرتهن حق التقدم في استيفاء حقه والذي هو مبلغ
القرض من ثمن اإلنقاض في حالة ما إذا هدمت المباني المرهونة ،أومن ثمن التعويض المدفوع من قبل
()4

مالك األرض في حالة ما إذا استبقى هذا األخير المباني طبقا ألحكام االلتصاق.
( )1محمد حسين منصور ،المرجع السابق ،ص.109
( )2سمير تناغو ،المرجع السابق ،ص.892
( )3جالل محمد ابراهيم وأحمد محمود سعد ،المرجع السابق ،ص.897
( )4محمد حسين منصور ،المرجع السابق ،ص.108
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ب -مبلغ التعويض :هو المبلغ الذي يدفعه المسؤول عن هالك العقار أو تلفه ،حيث ينتقل الرهن إلى هذا
المبلغ ،وعليه فإنه يتعين على المرتهن ،أن يبادر بإخطار المسؤول والمتسبب في هالك العقار أو تلفه
مباشرة ،عن االمتناع عن دفع مبلغ التعويض لمالك العقار المرهون (الراهن) ،على أساس أن العقار
مرهون لضمان حقه ،فإذا قام البنك كدائن مرتهن بهذا اإلخطار إمتنع على المسؤول دفع مبلغ التعويض
للراهن واذا دفعه رغم ذلك كان ذلك غير مبرئ لذمته في مواجهة البنك كدائن مرتهن ،أما في حالة
تقاعسه في إخطار المسؤول عن الهالك أو التلف في الوقت المناسب وقام األخير بدفع مبلغ التعويض
إلى الراهن كان ذلك مبرًئا لذمته في مواجهة الدائن المرتهن ،وال يمكن في هذه الحالة القول أن المسؤول
كان مخطأ في دفع المبلغ ،ألن الرهن كان مقيدا ،ومن ثم كان يفترض علم المسؤول بوجوده وانقاله إلى
مبلغ التعويض ،ألن في مثل هذا القول من جهة إرهاقا كبي ار للمسؤول ،ذلك أنه من غير المعقول إلزام كل
مسؤول قبل دفع مبلغ التعويض بالتوجه إلى مكتب الشهر العقاري لمعرفة جميع من لهم حقوق مقيدة على
العقار ،ومن جهة أخرى قد يقال إن قيد الرهن لم يشرع إلعالم الناس كافة بوجود الرهن ،وانما شرع
لصالح من يتعاملون مع الراهن في العقار المرهون ،ومن الصعب جدا اعتبار المسؤول عن الضرر من
()1

طائفة المتعاملين،

وهناك من الفقه من يرى أن للدائن المرتهن الحق في حجز ما للمدين لدى الغير

تحت يد المسؤول حتى ال يقوم بالوفاء به للراهن ،وله األفضلية على غيره من الدائنين العاديين والدائنين
()2

التالين له المرتبة

ج -مبلغ التأمين :تنص المادة  400قانون مدني على أنه «:إذا هلك العقار المرهون أو تلف ألي سبب
كان إنتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذي يترتب على ذلك من ...مبلغ التأمين ،»...وعلى ذلك يفهم أن
( )1حسام الدين كامل األهواني ،المرجع السابق ،ص.179
( )2محمد بلعتروس ،قاعدة عدم الحيازة في الرهن الرسمي (دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقانون الجزائري)

مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير الشعبة الشريعة والقانون ،كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية ،الجامعة

اإلفريقية أحمد دراية ،أدرار ،السنة  ،8009-8009ص.980
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العقار المرهون متى كان مؤمنا عليه ضد المخاطر ،ووقع الهالك أو التلف للعقار المرهون ،فأستحق
المؤمن له (الراهن) مبلغ التامين ،ومن ثم انتقل الرهن إلى هذا المبلغ النقدي وثار التساؤل فقها عن
الوسيلة الفعالة التي تكفل للدائن المرتهن (البنك) التوصل إلى مباشرة حقه في التقدم على مبلغ التأمين
حيث طرح السؤال التالي ،هل يلزم الدائن المرتهن بإخطار شركة التأمين بضرورة االمتناع عن دفع
عوض التأمين للراهن ألن العقار كان مرهونا لضمان حقه ،أم أنه غير ملزم بهذا اإلخطار على أساس أن
الرهن كان مقيدا ومن ثم يفترض في شركة التأمين العلم به؟
ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى القول أنه ليس من حق شركة التأمين أن تؤدي إلى الراهن ما
أستحق في ذمتها بسبب هالك العقار ،بل يجب عليها أن تحتفظ بمبلغ (عوض) التامين لصالح الدائن
المرتهن تأسيسا على أن الرهن يشهر بطريق القيد ،وقد أخذ على هذا الرأي أنه يرهق شركات التامين،
وينحرف بالشهر عن أهدافه ذلك أن قيد الرهن قد شرع لمن يتعاملون مع الراهن بشأن العقار ،فيكتسبون
عليه حقوقا عينية  ،حينئذ بحكم التزاحم بينهم قاعدة األسبقية في الشهر ،ولكن ليس من العدل االنحراف
بالقيد عن أهدافه ،يجعله وسيلة إعالن تلزم الكافة ،فشركة التأمين في تقدير هذا الفقه ال يقع عليها التزام
بالكشف عن الحالة القانونية للعقار ،كما هو الحال بالنسبة لمن يريد شرائه أو اكتساب أي حق عيني
آخر( ،)1ولذلك يذهب الرأي الراجح في فرنسا إلى القول بأنه يجب على الدائن المرتهن عند هالك العقار
أو تلفه – أن يقوم بإخطار شركة التأمين بوجود رهنه ،فإذا حصل هذا اإلخطار في وقت مناسب فهو
مانع للشركة من الوفاء بالعوض ( مبلغ التأمين) إلى الراهن حتى يسوى الخالف بين الراهن والمرتهن أو
()2

حتى يستوفي األخير مطلوبه من شركة التأمين.

( )1رمضان أبو السعود ،المرجع السابق ،ص.199
(2)Marcel Planiol et georges Ripert; op.cit, tome 13, page 275.
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وهذا الرأي األخير هو الذي أخذ به المشرع الجزائري في قانون التأمينات رقم  07-49المؤرخ في
 89يناير  ،9449حيث نصت المادة  19منه على ما يلي « :إذا وقع حادث في مجال تأمينات األموال
يحصل الدائنون الممتازون أو المرتهنون تبعا لرتبهم وطبقا للتشريع الساري على التعويضات المستحقة.
غير أن المدفوعات المقدمة عن حسن نية قبل تبليغ المؤمن بالدين اإلمتيازي أو الرهني تكون
مبرئة » ،فالفقرة األولى حفظت للدائنين الممتازين والمرتهنين حقهم في التقدم على التعويض المستحق
تبعا لمرتبتهم في القيد ،في حين قررت الفقرة الثانية أن ما تدفعه شركة التأمين عن حسن نية من جهة
وقبل تبليغها بالدين الممتاز أو الرهني من جهة أخرى يكون مبرئا لذمتها في مواجهة الدائنين الممتازين
والمرتهنين ،الخالصة أنه حتى يكون وفاء شركة التأمين للمؤمن له (صاحب العقار المرهون) قابال
لالحتجاج به على الدائنين الممتازين والمرتهنين يجب توافر شرطين :األول :وهو عدم وجود تبليغ من
الدائنين الممتازين أو المرتهنين بالدين الممتاز أو الرهني ،والثاني :توافر حسن النية عند المؤمن
(شركة التأمين) وقت الوفاء ،ومن هذا التعويض أيضا على التأمين تعويضات الحرب التي تستحق للمالك
عن هالك العقار أثناء الحرب ،حيث صدرت قوانين في فرنسا في هذا المعنى عقب الحرب العالمية
األولى ،والحرب العالمية الثانية( ،)1وما يمكن قوله أن المشرع لم يضع أي تحديد أو تقييد معين النتقال
حق الدائن إلى ما سيتقاضاه المؤمن له من تعويضات على األضرار الالحقة بعقاره بقطع النظر عن
أهمية الضرر أو نوعه أو مصدره

()2

كذلك أن انتفاع الدائن (البنك المرتهن) بالتعويضات ال يتطلب منه إتمام شكليات معينة كالحصول
على تفويض أو توكيل من طرف المدين الراهن أو الكفيل العيني المستفيد من تلك التعويضات ،إال أنه

(1) Raynaud Pierre; Hypothéque, Encyclopédie, Dalloz ; Tome 2, page 917.
(2) Durry. G ; Hypothéque et assurance ;l’evolution du droit des suretés , Revue juridique et
commercial ; 1982 ; page 27 et sui.
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يتوجب على الدائن المرتهن (المؤسسة البنكية) إعالم المؤمن بالرهن المسلط على العقار المؤمن ورغم أن
هذا الشرط أثار احتجاج بعض شراح القانون سبق التطرق إليها.
د -مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة :قد تنزع ملكية العقار المرهون للمنفعة العامة ،فإذا حدث ذلك فإن
العقار يتطهر من الرهن أو بعبارة أخرى يعتبر أن العقار قد هلك هالكا قانونيا ( ،)1فيسقط األجل ويستحق
الدين فورا ،ويحصل البنك المرتهن على حقه من مقابل الملكية للمنفعة العامة بحسب مرتبة رهنه.
ويذهب جمع من الفقه الفرنسي إلى اعتبار مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة من قبيل ثمن العقار
وليس من قبيل المال الذي يحل محل العقار( ،)2فنزع ملكية العقار يعتبر في الحقيقة بيعا ،والتعويض
الذي تدفعه الدولة ،يعتبر بمثابة الثمن( ،)3لكن بالرجوع أحكام القانون المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية
من أجل المنفعة العامة( ، )4نجد أن المشرع وفر من وسائل العلم بأمر نزع الملكية من خالل إخضاع هذه
العملية حسب المادة  01اجراء يشتمل على:
 التصريح بالمنفعة العامة. تحديد كامل لألمالك والحقوق العقارية المطلوب نزعها ،وتعريف هوية المالكين وأصحاب الحقوق الذينتنتزع منهم هذه الملكية والتي يتوالها المحافظ العقاري من خالل التحقيق الذي يجريه سواء على العقارات
أوفي تحديد المالك وأصحاب الحقوق المطلوب نزع ملكيتها.

( )1رمضان أبو السعود ،المرجع السابق ،ص.197
(2)Marcel Planiol et georges Ripert; op.cit, page 262.

( )3أحمد سالمة ،المرجع السابق ،هامش رقم  ،01ص.197
( )4القانون رقم  ،99-49المؤرخ في  98شوال عام  9999الموافق لـ  87أفريل  ،9449يحدد القواعد المتعلقة بنزع
الملكية من أجل المنفعة العامة ،الجريدة الرسمية عدد  89الصادرة بتاريخ .9449/09/02
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 تقرير عن تقييم األمالك والحقوق المطلوب نزع ملكيتها والذي عادة تعده مصالح مديرية أمالك الدولة،()1

باعتبارها هي خبير الدولة.

 قرار إداري بقابلية التنازل عن األمالك والحقوق المطلوب نزع ملكيتها ،توفير اإلعتمادات الماليةالالزمة للتعويض وهذا األخير يجب أن يكون قبلي عادل ومنصف ويستوي أن يكون عيني أو نقدي
ويجب أن يتم دفعه من قبل الجهة المستفيدة من نزع الملكية .كل هذه اإلجراءات وما يصاحبها من
عالنية وتبليغ تجعل البنك المرتهن يتقدم إلستيفاء حقه من مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة والذي تم قيده
وتأتي مرتبتها من تاريخ القيد.
ثانيا  :درجة حق التقدم :إن الدائن – المؤسسة البنكية -المرتهن باشتراطه ضمان دينه بمقتضى رهن
عقاري يطمح بال شك تبوء مركز ممتاز يخول له استيفاء دينه باألولوية على غيره من الدائنين ،إال أن
تحقق ذلك يتوقف على ضبط درجة مرتهن العقار في السلم التفاضلي إذا ما واجه دائنين اكتسبوا بدورهم
()2

حقوق رهن على ذات العقار المرهون

بل وقد توجد تأمينات عينية أخرى مقيدة على نفس العقار ،كما

يواجه دانين غير مرتهنين للعقار ولكن لهم من أسباب التفضيل ما يحتم فصل تزاحمه معهم.
والقاعدة العامة في درجة التقدم يحكمها مبدأ عام نصت عليه المادة  402من القانون المدني والذي
مفاده أن األولوية في استيفاء الحق تكون لألسبق في القيد وما يفهم كذلك أن هذه المفاضلة تقتضي وجود
تزاحم بين دائنين مرتهنين على نفس العقار المرهون ألنه من غير التصور وجود هذا التزاحم بين دائن
مرتهن قيد حقه على العقار ودائن عادي ألن األسبقية دائما تكون للدائن المرتهن ،فإذا حدث تزاحم بين
الدائنين المرتهنين كانت األولوية على أساس تاريخ قيد رهونهم ،ونفس الحال يقال إذا حدث تزاحم بين
( )1زوبير براحلية ،التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري ،مذكرة ماجستير في القانون العقاري
كلية الحقوق ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،لسنة  ،8002ص.88

( )2ميسون األسود ،الطبيعة القانونية للرهن العقاري ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،العقود واالستثمارات ،كلية الحقوق
والعلوم السياسية ،جامعة المنار ،تونس ،السنة الجامعية  ،8009/8009ص.72
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دائن مرتهن وأصحاب حقوق عينية تبعية خاضعة للقيد كأصحاب الرهن الحيازي والتخصيص واالمتياز
الخاص على العقار فإن األولوية تكون بحسب األسبقية في القيد.

()1

ولكن السؤال المطروح كيف يمكن أن تتم المفاضلة بين الدائنين ما قاموا بقيد رهونهم أو حقوقهم في
( )2

يوم واحد؟ الجواب هو أنه من غير المتصور أن يتقدم صاحب حق على آخر رغم قيدهما في يوم واحد

إذا بادر أحدهما بالقيد في وقت سابق أيا كان الفاصل الزمني بينهما ،وهذا ما قصده المشرع الجزائري
بقوله في المادة  407قانون مدني « :يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم ...بحسب مرتبة كل منهم ولو
كانوا أجروا القيد في يوم واحد»

()3

والمالحظ أن المشرع الجزائري لم يأخذ بما سار عليه المشرع الفرنسي

أي إذا تقدما إثنان في نفس اليوم للقيد يأخذون نفس المرتبة ،بل تكون هناك مفاضلة وفقا ألرقام متتابعة
طبقا لتاريخ وساعة القيد.
ومن ثم حتى يحافظ البنك كدائن مرتهن على مرتبته والتقدم على باقي أصحاب الحقوق السعي إلى
قيد حقه في أسرع وقت وان كانت العملية موكولة إلى أشخاص آخرين ،والبنك كدائن مرتهن يستطيع
استيفاء حقه بالتقدم وفقا للمبادئ التالية:
 -1يتقدم البنك كدائن مرتهن على كافة الدائنين العاديين في استيفاء حقه من الشيء المرهون ولو كان
حقه قد أنشأ بعد حقوقهم ،وأيا كان تاريخ القيد.

( )1نبيل إبراهيم سعد ،المرجع السابق ،ص.999

( )2سمير تناغو ،المرجع السابق ،ص ،890والذي ذكر أن المواد  99و 94و 80من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم
الشهر العقاري عملت على تنظيم عملية القيد بما يحدد على وجه الدقة ساعة القيد ،ويرى األستاذ السنهوري ،أنه يتم
المفاضلة بين الدائنين في القيد بتقديم واحد على اآلخر بالدقائق( ،التأمينات الشخصية والعينية) ،المرجع السابق
ص.941

( )3في القانون الفرنسي قبل تعديل  ،9499كانت المادة  8997ق.م.ف تقضي أن القيود التي تتم في يوم واحد تحسب
في نفس الدرجة ،لكن بعد تعديل أصبحت تحسب بالنظر إلى تاريخ نشأة الرهن
- Raynaud Pierre et G.Marty, les sûretés, la publicité foncière, Tom3,vol1,sery 1971, p187.
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 -2ترتيب الدائنين المرتهنين على نفس العقار ،فإن المفاضلة تكون وفقا لتواريخ تسجيلهم ،بغض النظر
تاريخ الدين ،فإذا قيدت في يوم واحد ،فإن المفاضلة تكون وفقا ألرقام متتابعة طبقا لتاريخ وساعة إجراء
القيد.
 -3المفاضلة بين المرتهن رهنا رسميا ودائنين أصحاب تأمينات عينية أخرى ،فإن األولوية بينهم تكون
لألسبق في القيد،

()1

كذلك صاحب اإلمتياز العام يفضل على الدائن المرتهن رهنا رسميا في أيا كان تاريخ

قيده طبقا لما ورد في نص المادة  429الفقرة الثالثة قانون مدني حيث جاء نصها كما يلي « :غير أن
حقوق االمتياز العامة ولو كانت مرتبة على عقار ال يجب فيها اإلشهار وال حق التتبع ،وال حاجة اإلشهار
أيضا في حقوق االمتياز العقارية الضامنة بمبلغ مستحق للخزينة العامة ،وهذه الحقوق الممتازة جميعا
تكون أسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده»...
وهذا هو االستثناء الذي قد يؤثر على امتياز البنك كدائن مرتهن ويفقده مرتبته في األسبقية والذي سنتناوله
في الفصل القادم ،كما ترد على هذه القاعدة العامة أيضا استثناءات أخرى منها:
 يمتد الرهن إلى ملحقات الشيء المرهون كالتحسينات واالنشاءات ،مع عدم اإلخالل بامتياز المبالغالمستحقة للمقاولين أو المهندسين ،أي أن هؤالء يستوفون حقوقهم قبل الدائن المرتهن ولو كان حقه مقيدا
قبل امتيازها الواقع على هذه الملحقات.

()2

 ال يكفي القيد وحده حتى يكون الرهن الحيازي نافذا في حق الغير ،بل يجب أن يقترب القيد بانتقالحيازة العقار المرهون إلى المرتهن ،أو إلى الغير ،ألنه إذا تزاحم البنك كدائن مرتهن رهنا رسميا ،ودائن
مرتهن لنفس العقار رهنا حيازيا ،فإن مرتبة هذا األخير ال تحسب إال من يوم انتقال الحيازة إلى جانب

( )1عبد الرزاق السنهوري ،التأمينات الشخصية والعينية ،المرجع السابق ،ص ،941سليمان مرقص ،المرجع السابق
ص ،191سمير تناغو ،المرجع السابق 814 ،وما بعدها.

( )2محمد حسين منصور ،المرجع السابق ،ص .847
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القيد ،فإذا قيد الرهن الرسمي قبل الرهن الحيازي ،أي إنتقال الحيازة للمرتهن رهنا حيازيا ،تقدم صاحب
الرهن الرسمي (البنك).
ثالثا :نطاق حق التقدم :يقصد بنطاق األفضلية أو نطاق حق التقدم تحديد المبالغ التي يستوفيها الدائن
المرتهن – المؤسسة البنكية أو المالية – بالتقدم على غيره من الدائنين العاديين والدائنين المرتهنين التالين
له في المرتبة( ،)1ومنه نطرح السؤال التالي – ما هي الحقوق التي يستوفيها البنك المرتهن بالتقدم أو
بعبارة أخرى بماذا يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين المرتهنين التالين له في المرتبة؟
كما سبق وأن بينا بأن حق التقدم هو جوهر الرهن الرسمي ،وبالرجوع إلى نص المادة  400من
القانون نجدها أنها اكتفت بذكر المصاريف دون أصل الدين وفوائده حيث نصت على ما يلي « :يترتب
على قيد الرهن إدخال مصاريف العقد والقيد والتجديد إدخاال ضمنيا في التوزيع وفي مرتبة الرهن نفسها
واذا سجل أحد الدائنين تنبيه نزع العقار انتفع سائر الدائنين بهذا التسجيل» ،والجواب هو أن البنك كدائن
مرتهن تتمثل حقوقه بالتقدم أصل الدين والمصروفات وبعض الفوائد على التفصيل التالي:
 -9أصل الدين :رأينا عند دراسة مبدأ تخصيص الرهن أنه مبدأ مزدوج يتعلق أحدهما بتخصيص الرهن
من حيث الدين المضمون ،بمعنى يجب تحديد أصل الدين ( مبلغ القرض) في عقد الرهن ،ويضاف إلى
()2

هذا وطبقا لمبدأ تخصيص القيد حسب المادة  41من المرسوم المتعلق بتأسيس السجل العقاري

يجب

تحديد أيضا أصل الدين في قائمة قيد الرهن ،ويطرح موضوع أصل الدين التساؤلين التاليين ما هو الدين
المعتد به في صورة اختالف بين الدين الحقيقي في عقد الرهن والمذكور في القيد؟ ثم كيف يتم ممارسة
حق التقدم إذا كان الدين من الديون الشرطية أو االحتمالية أو المستقبلية؟

( )1رمضان أبو السعود ،المرجع السابق ،ص.199

( )2المرسوم رقم 94 -79 :المؤرخ في  89مارس  ،9479السالف الذكر.
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أ -حكم اختالف أصل الدين بين عقد الرهن وقائمة القيد :سبق وان أشرنا إلى أنه إذا تطابق الدين
المذكور في القيد مع الحقيقة فال إشكال في األمر ،أما إذا اختلف المذكور في القيد عن الدين الحقيقي
والذي هو مذكور في عقد الرهن ،فإذا كان المذكور في القيد هو األكثر ،أخذ بأصل الدين الحقيقي وال
يأخذ بذلك الزائد في قائمة القيد ،واذا كان المذكور في القيد هو األقل ،أخذ به وال يأخذ بالدين الحقيقي،
ألن الزيادة لم تشهر ،والعبرة كما رأينا هي بالقيد ما لم يزد على الحقيقة( ،)1وبالنسبة لألول فإن الزيادة
غير قائمة على أساس ،ألن القيد يعتمد على سند الرهن في وجوده ومداه ،أما بالنسبة للثانية ،فإن الزيادة
تكون غير نافذة في حق الغير فال يتقدم بها البنك على غيره من الدائنين()2ألن الهدف من تخصيص
الرهن بالدرجة األولى هو حماية أطراف عقد الرهن بينما الهدف من تخصيص قيد الرهن هو حماية الغير
الذين يحتج ضدهم بالرهن.
ب -كيفية ممارسة حق التقدم في حالة الديون الشرطية واالحتمالية والمستقبلية ،هذا وقد رأينا من قبل أن
المادة  249قانون مدني تجيز أن يرتب الرهن ضمانا لدين معلق على شرط أودين مستقبل أودين
احتمالي كما يجوز أن يرتب ضمانا العتماد مفتوح أو لفتح حساب جار ،ولبيان كيفية ممارسة حق التقدم
إذا كان الدين شرطيا أو مستقبال أو احتماليا وهو الموضوع الذي نظمت أحكامه المادة  402قانون مدني
حيث نصت على أنه « :تحسب مرتبة الرهن من وقت تقييده ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقا على
شرط أو كان دينا مستقبال أو احتماليا» ،ويستفاد من هذا النص أن المشرع الجزائري جعل مرتبة الرهن
المشار إليه أعاله محددة بوقت القيد.

( )1رمضان أبو السعود ،المرجع السابق ،ص.198
( )2سمير تناغو ،المرجع السابق ،ص.819
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وقد تثور الصعوبة بشأن هذه الديون في الفرض الذي يتخذ فيه أحد الدائنين اآلخرين إجراءات
()1

التنفيذ على العقار ،ويتم بيعه وفقا للقانون

قبل تحقق الشرط أو وجود الدين المستقبل أو االحتمالي

فكيف يتم مباشرة حق التقدم للدائن المرتهن والذي هو البنك أو المؤسسة المالية؟ نالحظ أن المشرع
الجزائري لم يعالج هذه الحاالت ،ولذلك فسوف نرجع إلى الفقه والقضاء الفرنسي لنلمس الحلول التي
استقروا عليها بشأن هذه الحاالت ،فإذا كان الدين معلقا على شرط فاسخ ،فإن معنى ذلك أن الدين موجود
غير أن مصيره مهددا إذا تحقق الشرط الفاسخ ،فالدائن المرتهن – البنك أو المؤسسة المالية -في هذه
الحالة يسمح له باالشتراك في التوزيع طبقا لمرتبته ،لكنه يلزم بتقديم ضمان كاف يكفل رد ما استوفاه من
حق إذا تحقق الشرط الفاسخ ،وفي هذه الحالة يعاد توزيع ما رد على سائر الدائنين وهذا ما استقر عليه
الفقه والقضاء في فرسا،

()2

أما إذا كان الدين معلقا على شرط واقف ،فمثل هذا الدين يعد دينا على

احتمال الوجود إذا تحقق الشرط ،ولذلك ال يجوز للبنك كدائن مرتهن أن يطالب بحصته في التوزيع ألن
دينه احتمالي وال يجوز بمقتضى هذا الدين االحتمالي حرمان باقي الدائنين من استيفاء حقوقهم من كل
ثمن العقار ،ولذلك استقر الرأي في فرنسا على أن يقدر لهذا الدائن حصة احتمالية ،فيما لو فرض وكان
دينه موجودا ومستحقا ثم يتم التوزيع الفعلي لكل ثمن العقار على الدائنين التالين له في المرتبة ،غير أن
هؤالء يلتزمون بتقديم ضمان يكفل الوفاء بحصة هذا الدائن تحت شرط واقف إذا ما تحقق الشرط.

()3

ويظهر لنا مما تقدم أن الصورة األولى تختلف عن الصورة الثانية ،فبالنسبة للدين المعلق على شرط
فاسخ ،يستوفي البنك كدائن مرتهن حصته في التوزيع ،مع تقديم ضمان يكفل الرد في حالة تحقق الشرط،
وبالنسبة للدين المعلق على شرط واقف ،يختص الدائنون اآلخرون بحصصهم كاملة مقدرة على أساس

( )1شمس الدين الوكيل ،المرجع السابق ،ص  ،898وأنظر محمود جمال الدين زكي ،المرجع السابق ،ص.829
(2) Charles Aubry et Charles frédéric Rau ; op.cit,page 566.
; (3) Gabriel Baudry-Lacantinerie et P De Loynes, Du mantissement des priviléges et des hypothéque
3emeedition, 3vol,1906 .
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ثمن العقار كله ،ولكن تحتسب للدائن حصة افتراضية ،ويقدم الدائنون تأمينا يتضمن إستتيفاءها إذا تحقق
الشرط.
أما إذا كان الدين قد نشأ عن فتح حساب جار ،فهو دين احتمالي كذلك كما أنه دين مستقبل ،فهو
احتمالي ألنه ال يعرف من سيكون الدائن قبل إقفال الحساب الجاري ،ومستقبل ألنه أيا كان الدائن فحقه
()1

لم يوجد بعد ولكنه سيوجد في المستقبل،

حيث ال يتحقق وجود الدين ويتحدد مقداره إال بقطع الرصيد

واق ارره ،غاية األمر أنه يجب تحديد الدين الذي يضمنه الرهن بقدر معين أو بحد أقصى ،يذكر في العقد
وفي قائمة القيد ،وقد يشترط البنك لفتح الحساب الجاري أن يقدم العميل (الزبون) رهنا لمصلحة البنك
يضمن الوفاء بما قد يترتب في ذمته من ديون ،وفي شأن هذا الرهن فإن مرتبته تحتسب من تاريخ القيد
في حدود المبلغ المذكور في قائمة القيد ،فإذا كان الرهن يضمن الدين الناشئ عن الحساب خالل فترة
زمنية معينة ،فال يستطيع البنك أن يحتج برهنه إال في حدود المبالغ التي تستحق على العميل في خالل
هذه الفترة ،أما المبالغ التي تستحق بعد ذلك فال يضمنها الرهن.

()2

وقد أثير البحث أيضا بشأن حصة البنك في توزيع ثمن العقار المرهون ،إذا كان دينا احتماليا لم
يتحقق وجوده ،وأن يتعين قدره بصفة نهائية إال بقطع الرصيد واق ارره ،وقد اتجه القضاء في فرنسا إلى
مذاهب مختلفة فقيل بتوزيع الثمن على الدائنين اآلخرين مع التزامهم بتقديم ضمان عيني يكفل الوفاء
بالمبلغ التقديري المحدد في قائمة القيد ،وقيل بإرجاء التوزيع إذا كان التحقق من وجود الدين قريبا ،وثم
رأى آخر يقضي بتوزيع حصص الدائنين السابقين للبنك في المرتبة ،أما المتأخرون فتبقى حصصهم في
()3

التوزيع معلقة حتى يتحدد مصير الدين الناشئ عن الحساب الجاري.

( )1عبد الرزاق السنهوري ،التأمينات الشخصية والعينية ،المرجع السابق ،ص.949
( )2رمضان أبو السعود ،المرجع السابق ،ص.191

(3) Marcel Planiol et georges Ripert; op. cit ; page 284.
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وقد يكون الدين المضمون بالرهن إيراد مرتبا لمدى الحياة ،فكيف يمكن استيفائه عند توزيع ثمن
العقار خاصة إذا كانت مرتبة صاحب المرتب متقدمة على غيره من الدائنين؟ ،المستقر عليه فقها
قضاءا في فرنسا ،إن الدائن بالمرتب مدى الحياة ليس بإمكانه االستئثار برأس مال يعادل األقساط
و ً
الدورية التي قد تستحق له ،وذلك ألن عدد هذه األقساط غير معلوم ألنه مرتبط بحياة شخص معين لم
استثمار
ًا
يمت بعد ،ولذلك ذهب رأي أول إلى وجوب حبس رأس مال معين يودع بخزانة المحكمة ويستثمر
من شأنه تمكين صاحب المرتب من الحصول على مرتبه ،لكن هذا الحل انتقد على أساس أنه من
الصعب جدا تقدير رأس المال هذا ألن صاحب المرتب ما زال على قيد الحياة ولم يمت بعد ،ويذهب رأي
آخر وهو الراجح في الفقه الفرنسي والمصري إلى القول بتوزيع ثمن العقار المرهون على سائر الدائنين
بحسب مراتبهم ،غاية األمر أنه يجب أن يلتزم الدائنون المتأخرون بتضامنهم ألداء المرتب في مواعيد
استحقاقه الدورية ،ويقول بعض أنصار هذا الرأي بوجوب تقديم تأمين عيني ،يعوض الدائن بالمرتب ،ما
()1

فاته من زوال الرهن المقرر على العقار.

 -2المصاريف :يشمل نطاق التقدم باإلضافة إلى أصل الدين مصاريف العقد والقيد والتجديد وهذا ما
نصت عليه المادة  ،404الفقرة األولى يقولها « :يترتب على قيد الرهن إدخال مصاريف العقد والقيد
والتجديد إدخاال ضمنيا في التوزيع وفي مرتبة الرهن نفسها» ،وقد أعتبر الفقهاء هذه المصاريف المذكورة
أعاله من ملحقات الدين المضمون فهي تأخذ مرتبته في التقدم ولو لم تذكر في القيد ،ذلك أن حق التقدم
()2

يشملها بقوة القانون.

واألصل أن هذه المصاريف يتحملها الراهن وهذا ما نصت عليه المادة  221قانون

( )1عبد الرزاق السنهوري ،التأمينات الشخصية والعينية ،المرجع السابق ،ص ،947شمس الدين الوكيل ،المرجع السابق
ص.849

( )2شوقي بناسي ،المرجع السابق ،ص.849
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مدني بالنسبة لمصاريف العقد ،والمادة  409من نفس القانون بالنسبة لمصاريف قيد الرهن وتجديده وهذا
يشكل في حد ذاته امتياز للبنك المرتهن  ،خاصة وأن هذه المصاريف تكون في الغالب مكلفة جدا.
أما إذا دفعها البنك كدائن مرتهن كان من حقه الرجوع بها على الراهن ويستوفيها منه بقوة القانون
()1

إال إذا وجد اتفاق يقضي بأن يتحملها البنك كدائن مرتهن،

ويالحظ أن المصروفات الواردة بالمادتين

أعاله قد وردت على سبيل الحصر وهي مصاريف العقد والقيد والتجديد ،لذا من المستقر أنه ال يقاس
عليها آية مصروفات أخرى ( فال يدخل فيها مثال مصاريف الدعوى التي قد يرفعها الدائن للمطالبة
بالدين( ،))2ولكن هذا ال يمع من إمكان أن يتخذ الطرفان على شمول الرهن لغير ما ذكر من مصروفات
()3

وفي هذه الحالة فإن مرتبة هذه المصروفات تتحدد من تاريخ قيدها.
()4

 -3الفوائد :سبق وأن أشرنا إلى أن الدين المضمون بالرهن

إذا كان مبلغا من النقود وهذا هو مجال

دراستنا ،فيجب أن يتم تحديد هذا المبلغ كامال بمعنى بيان رأس المال والفوائد المترتبة على هذا القرض،
ذلك أن كل ذلك يتم قيده ،وعليه فإن البنك كدائن يستوفي حقه بالتقدم كذلك من الفوائد المترتبة في ذمة
الراهن كاملة أي من بدء تاريخ سريانها وتكون ضمن مبلغ الدين كله أي حساب الحد األقصى الذي
ينتهي إليه الدين حسب ما تنص عليه المادة  249قانون مدني ،لكن يالحظ أن المشرع الجزائري منع أخذ
الفوائد بين األفراد حسب نص المادة  999قانون مدني ،وأباح ذلك للبنوك والمؤسسات المالية طبقا لنص
المادة  999من نفس القانون.
 –4نزول الدائن المرتهن من مرتبة رهنه لدائن مرتهن آخر :قد يتم تقييد قاعدة األسبقية بإرادة األطراف
ألن المركز الممتاز الذي يأخذه الدائن السابق في القيد على باقي الدائنين عند التوزيع ليس له مساس
( )1سمير تناغو ،المرجع السابق ،ص.817
( )2جالل محمد إبراهيم وأحمد محمود سعد ،المرجع السابق ،ص.899
( )3أحمد سالمة ،المرجع السابق ،ص.47

( )4أرجع إلى الصفحة 999من االطروحة.
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بالنظام العام ،وبالتالي يجوز أن يتنازل عنه لفائدة دائن مرتهن آخر( ،)1وهو الموضوع الذي نظمت
()2

أحكامه المادة 490

قانون مدني حيث نصت على أنه « :يمكن لدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه

في حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن آخر له رهن مقيد على نفس العقار ،ويجوز التمسك
تجاه هذا الدائن اآلخر بجميع أوجه الدفع التي يجوز التمسك بها تجاه الدائن األول عدا ما كان منها
متعلقا بانقضاء حق هذا الدائن األول إذا كان هذا االنقضاء الحقا للتنازل عن المرتبة » ،ودراسة هذا
الموضوع تقتضي منا التطرق إلى بيان مفهوم النزول عن مرتبة الرهن وشروطه.
أ -المقصود بالنزول عن مرتبة الرهن :قد يتفق األطراف على تحديد مرتبة الرهن مستثنين بذلك ما سيقرره
تطبيق قاعدة األسبقية في القيد( ،)3ذلك أن نظام النزول عن مرتبة الرهن يفترض وجود عدة دائنين
مرتهنين لنفس العقار فينعقد اتفاق بين الدائن المتقدم والدائن المتأخر عنه في المرتبة ،موضوعه تنازل
()4

وقد عرف الفقه النزول عن مرتبة الرهن

األول عن مرتبته للثاني ،فيحل كالهما محل اآلخر في مرتبته،

بأنه عمل قانوني القصد منه أن ينزل مرتهن متقدم في المرتبة إلى دائن مرتهن آخر متأخر عنه في
()5

المرتبة على نفس العقار ،فيصبح كل منهما في مرتبة اآلخر،

وعمليا ثمت عدة أسباب تجعل من

الدائن المرتهن المتقدم ينزل عن مرتبته إلى دائن مرتهن آخر متأخر عنه في المرتبة إما تبرعا أو
معاوضة وهي:

( )1سعاد الزروالي ،مبدأ تخصيص الرهن الرسمي في التشريع العقاري المغربي ،تقديم الدكتور محمد مؤمن ،منشورات
مجلة الحقوق المغربية سلسلة "الدراسات واألبحاث" ،الطبعة االولى ،8004 ،ص.919

( )2يقابلها نص المادة  ،9094قانون مدني مصري.
( )3ميسون األسود ،المرجع السابق ،ص.29
( )4حسام الدين كامل االهواني ،المرجع السابق ،ص.999
( )5همام محمد محمود زهران ،المرجع السابق ،ص.929
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 إذا كان للدائن المرتهن المتنازل تأمين آخر يعتمد عليه غير العقار المرهون ويفي بحقه كامال ،وبالتاليفهو ليس بحاجة إلى الرهن ومن باب أولى ليس بحاجة إلى مرتبة الرهن ،ومن ثم ال يجد مانعا من التنازل
عنها تبرعا لدائن مرتهن آخر.
 كذلك إذا كان الدائن المرتهن المتنازل واثقا أن قيمة العقار المرهون تكفي لسداد كل الديون المقيدة،لكن الدائن المتأخر عنه في المرتبة ال يملك مثل هذه الثقة ،ومن ثم يعمد هذا األخير إلى الحصول على
مرتبة متقدمة.
 كما قد يعمد الدائن المرتهن إلى التنازل عن مرتبته مقابل عوض مالي يتحصل عليه من الدائنالمرتهن المتنازل له ،وغالبا أن المتنازل حقه مضمون بتأمين آخر يفي بحقه كامال ،أو تأكده من أن
العقار المرهون يفي بجميع الديون المقيدة لغاية مرتبة المتنازل له.
ب -شروط التنازل عن مرتبة الرهن :يقتضي التنازل عن مرتبة الرهن توفر بعض الشروط من أهمها:
 الشرط األول :يجب أن يكون كل من المتنازل والمتنازل له دائنا مرتهنا لنفس العقار المرهون وقام كلمنهما بقيد حقه مما نتج عنه تقدم أحدهما في المرتبة على اآلخر ،ومن ثم فإنه ال يجوز التنازل لفائدة
الدائن العادي وال كذلك للدائن المرتهن الذي لم يقيد حقه.
الشرط الثاني  :يشترط في التنازل أال يلحق ضر ار بحقوق الدائنين أصحاب المراتب التي تتوسط مرتبتي
()1

الرهن اللتين سيتناولهما التغيير

 الشرط الثالث:يجب أن يكون التنازل في حدود الدين المضمون بالرهن المتنازل عن مرتبته ،ومعنى هذاأن الدائن الذي يحل في المرتبة ال يحل في حق أكبر من الحق الذي كانت له هذه المرتبة ،وحكمة هذا
الشرط واضحة وهي عدم المساس بحقوق الدائنين الذين يحتلون مرتبة وسطى بين المتنازل والمتنازل له.

( )1ميسون األسود ،المرجع السابق ،ص.29
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 الشرط الرابع " يجب لنفاذ النزول عن المرتبة الرهن أن يؤشر عن مرتبة الرهن في هامش القيد األصليللرهن وهو ما نصت عليه المادة  409الفقرة الثانية حيث قضت بأنه« :ال يصح التمسك...بالتنازل عن
مرتبة القيد لمصلحة دائن آخر إال إذا حصل التأشير بذلك في هامش القيد األصلي».
الفرع الثاني :امتياز البنك كدائن مرتهن في مباشرة حق التتبع.
سبق وان رأينا أن من خصائص حق الرهن الرسمي باعتباره حقا عينيا تبعيا أنه يخول للدائن
المرتهن حقا في تتبع العقار تحت أي يد يكون ،فحق البنك كمرتهن قد تعلق بالعقار فله الحق في أن
يتبعه إذا خرج من حيازة الراهن إلى حيازة الغير( ،)1كما أن الخاصية األساسية التي يمتاز بها الرهن
الرسمي ،تكمن في كون الراهن يظل حتى التنفيذ الجبري محتفظ بكامل حقوقه الناتجة عن تملك العقار
المرهون وخصوصا حقه في التصرف فيه بحرية( ،)2مما يعرض البنك كدائن مرتهن لخطر عدم
استطاعته التنفيذ على الشيء المرهون بعد أن أصبح ملك لغير الراهن وتنعدم بذلك كل قيمة للممارسة
حق التقدم أو األفضلية.
لذلك سخر حق التتبع لالحتفاظ بفعالية حق التقدم وتثبيته في حال بيع العقار( ،)3لقد عرف بأنه
امتياز مرتبط بكل حق عيني والذي يسمح للدائن – البنك -باسترجاع كامل حقه من الحائز للعقار ،فهو
()4

يظهر كتقنية متوازنة للحماية ،نظ ار لالحتفاظ المدين بحرية التصرف في المال المرهون،

وبالتالي فحق

التتبع يقصد به قدرة الدائن المرتهن على التنفيذ على العقار المرهون بمقتضى حق الرهن ولو انتقلت

( )1رمضان ابو السعود ،المرجع السابق ،ص.12
( )2فارس ياسين كرباح ،شرح القانون المدني ،التأمينات العينية ،من دون دار نشر ،الطبعة األولى ،9449 ،ص.919
(3) Nicolas rontehevsky et François Jacob, ( droit des sûretés), banque et droit pratique du droit
bancaire, n°98, novembre 2004, page 48.
(4) Alain fournier, op.cit , page 120
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()1

ملكيته إلى الغير ،أو أكتسب عليه هذا الغير حقا قابال للرهن ( الحائز)،

وهو يثبت لكل دائن مرتهن

حتى ولو كانت مرتبة رهنه ال تسمح له باستيفاء حقه من ثمن العقار المرهون.
()2

والعالقة بين حق التقدم وحق التتبع وثيقة فإذا كان حق التقدم هو "جوهر الرهن".
()3

القصيد"

أو"بيت

فيه فإن هذا الجوهر يمكن أن يكون مهددا إذا لم يسانده حق التتبع ،ألنه بدون هذا األخير يفقد

المرتهن كل قيمة للتقدم بمجرد تصرف الراهن في العقار المرهون لشخص آخر.
وهكذا يكمل حق التتبع حق التقدم المقرر للدائن المرتهن – البنك  ، -وهو داعم له إذ يخول للبنك كدائن
مرتهن ممارسة حق التقدم على هذا العقار حتى بعد خروجه من الذمة المالية للراهن ودخوله في ذمة
شخص آخر( ،)4إذا الواضح أنه ال يمكن الكالم عن الحق في التتبع إذا لم يتصرف الراهن ،في العقار
المرهون ،فالتصرف والتت بع حقان مرتبطان ال يتصور قيام أحدهما دون اآلخر ،كما أن التتبع ليس إال
خادما للتقدم ،تناط به إزالة العقبات القانونية التي تعترض سبيل التقدم( ،)5فالتتبع ليس حق مستقال عن
التقدم ،بل هو حماية وامتداد له ،والسؤال المطروح حول هذا الحق يتمثل في :إلى أي مدى يضمن حق
التتبع فعالية الرهن كضمان للبنك كمرتهن؟ اإلجابة على هذا التساؤل يقتضي منا أن نعالج الضمانات
التي يوفرها هذا الحق عند مباشرته من طرف البنك كدائن مرتهن أوال مع توضيح قصور الحماية التي
يمنحها لصاحبه ثانيا.
أوال :ضمان حق التتبع لحقوق البنك كمرتهن :لقد نظم المشرع الجزائري أحكام حق التتبع في المواد من
 499إلى  418قانون مدني ،حيث أنه يستلزم مباشرة حق التتبع مجموعة من الشروط ال بد من توافرها
( )1جميل الشرقاوي ،المرجع السابق ،ص.811
( )2سمير تناغو ،المرجع السابق ،ص.899
( )3أحمد سالمة ،المرجع السابق ،ص.989
( )4هالدير أسعد أحمد ،تتبع المنقول في القانون المدني ،دراسة مقارنة ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت8004 ،
ص.99

( )5جالل محمد إبراهيم واحمد محمود سعد ،المرجع السابق ،ص.894
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في شخص من يباشره وهو البنك أو المؤسسة المالية كدائن مرتهن ،وفي شخص من يباشر ضده وهو
()1

الحائز للعقار المرهون

ومتى توافرت كان لصاحب هذا الحق (البنك) أن يباشر امتيازه بنزع ملكية

العقار المرهون من يد حائزه ،بعد توجيه التنبيه بنزع الملكية إلى المدين ثم إنذار الحائز بالدفع أو بالتخلية
وتسجيله بالمحافظة العقارية فيوضع بذلك العقار تحت يد القضاء ،ويترتب عن هذا آثار قانونية هامة
حماية لحق الدائن الحائز من حيث عبث الراهن أو الحائز للعقار ،وسوف نورد كل ذلك تفصيال.
 -9شروط مباشرة الحق في التتبع :إن الحق في التتبع ال يثبت إال بعد توافر جملة من الشروط في
شخص من يباشره وهو البنك كدائن مرتهن ،وفي شخص من يباشر ضده وهو الحائز وهذا ما نصت
عليه المادة  499قانون مدني بقولها « :يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية العقار
المرهون من يد الحائز لهذا العقار إال إذا أختار أن يقضي الدين أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى
عنه ،ويعتبر حائ از للعقار المرهون كل من انتقلت إليه ألي سبب من األسباب ملكية هذا العقار أو أي
حق عيني آخر قابل للرهن دون أن يكون مسؤوال مسؤولية شخصية عن الدين المضمون».
أ -الشروط الواجب توافرها في الدائن المرتهن -البنك :-وهي ثالثة شروط:
الشرط األول :حلول أجل الدين :البنك أو أي دائن مرتهن آخر ال يستطيع إعمال أو مباشرة حق التتبع
للعقار المرهون للتنفيذ عليه في يد الحائز إال إذا حل أجل دينه ،فإذا كان للدين أجل لم يحل -ولو كان
ممنوحا من المحكمة -ال يجوز للدائن (البنك) استعمال حقه في التتبع حتى يحل ذلك األجل ،أما إذا كان
للدين أجل لم ينقضي ولكنه سقط ألي سبب من أسباب السقوط( ،)2جاز للدائن أن يقوم باتخاذ اإلجراءات
ضد من تصرف إليه الراهن في العقار المرهون وهو الحائز( ،)3وهذا الشرط في حقيقة األمر هو من
( )1راجع المادة  499قانون مدني جزائري.
( )2من األسباب األخرى لسقوط األجل إفالس المدين أو إعساره ،أوفي حالة إضعاف التأمينات لدرجة كبيرة أو عدم تقديم
ما وعد بتقديمه من تأمينات ،سمير تناغو ،المرجع السابق ،ص ،997وأنظر المادة  899قانون مدني.

( )3محمد صبري السعدي ،المرجع السابق ،ص.999
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الشروط العامة للتنفيذ بالدين سواء تعلق األمر بدائن عادي أو دائن ممتاز ،وسواء تم التنفيذ في مواجهة
()1

الراهن والحائز،

وتطبيقا لشروط حلول أجل الدين ال يمكن مباشرة حق التتبع إذا كان الدين شرطيا أو
()2

مستقبال أو مؤجال إال بعد أن يتحقق الشرط أو يوجد اإللتزام أو يحل محله.

الشرط الثاني :نفاذ حق الدائن المرتهن (البنك) في مواجهة الحائز :حتى يستطيع البنك كدائن مرتهن
تتبع العقار المرهون يجب أن يكون حقه على العقار المرهون نافذا في مواجهة الحائز ويكون كذلك أي
نافذا إذا كان مقيدا قبل اكتساب الحائز حقه على ذات العقار ،فالتتبع ال يعدو أن يكون تزاحما بين
صاحب حق عيني تبعي هو الدائن المرتهن ،وصاحب حق عيني أصلي هو المتصرف إليه( ،)3وكل حق
من هذين الحقين ال يحتج به في مواجهة الغير إال بشهره عن طريق القيد بالنسبة للحقوق العينية التبعية،
والتسجيل بالنسبة للحقوق العينية األصلية.
والعبرة باألسبقية في الشهر ال باألسبقية في تاريخ السند المنشئ للحق( ،)4فإذا أبرم عقد الرهن مثال
قبل إبرام التصرف في العقار المرهون ،ولكن شهر الرهن تأخر عن شهر هذا التصرف فإن الرهن ال ينفذ
في مواجهة المتصرف إليه (الحائز) وال يستطيع البنك كدائن مرتهن أن يتتبع العقار تحت يده ،ولهذا فمن
مصلحة الدائن المرتهن أن يحرص ويسارع إلى قيد رهنه ،وكل تأخير في ذلك من شأنه أن يعرضه للكثير
من المخاطر ال تقف فقط عند فقدانه لحق التتبع وتأخير درجة األفضلية ،بل إن عدم القيد يفقده الحق في
()5

األفضلية ذاته،

وال يحتج به في مواجهة المتصرف إليه وال في مواجهة الدائنين العاديين ،ويصبح دائنا

مثلهم تماما.

( )1همام محمود زهران ،المرجع السابق ،ص.922
( )2أحمد سالمة ،المرجع السابق ،ص.899

; (3) Robert Beudant et Paul Lerebours; cours de droit civil Français ; Tom13 et 14, par pierre voirin
Edition Rousseau ; paris, 1948 ; page 1021.

( )4سمير تناغو ،المرجع السابق ،ص.999
(5) Robert Beudant et Paul Lerebours, Ibid , page 1039.
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الشرط الثالث :أال يكون مانع يحول دون التتبع :ومن ذلك التصرف في العقارات بالتخصيص والمنقول
بحسب المآل إذ سبق وأن تناولنا أنه إذا تم التصرف فيها وتسلمها المتصرف إليه ،جاز له إذا كان حسن
النية أن يتمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية ،ومن ثم تنتقل إليه ملكيتها خالية من الرهن
وبالتالي ال يملك الدائن المرتهن تتبعها في يده ،ولكن يمكن له الحجز على ثمنها في يد المشتري إذا لم
يوفي ثمنها بعد إلى البائع ليستوفي حقه منها بالتقدم على غيره،

()1

كذلك الشأن بالنسبة للعقار المرهون

الذي تم نزع ملكيته من يد الراهن أو الحائز ألجل المنفعة العامة ،ففي هذه الحالة تنتقل ملكية العقار
مطهرة من الرهن األمر الذي يؤدي إلى انقضاء حق التتبع ،ويبقى للدائن المرتهن -البنك -حق التقدم
ألستيفاء حقه من مقابل نزع الملكية ،خاصة إذا كان هذا المقابل تعويض نقدي ،أما إذا كان مقابل نزع
الملكية للمنفعة العامة تعويضا عينيا كأن يكون عقا ار فكيف يستوفي الدائن المرتهن حقه وهذا هو اإلشكال
المطروح؟ اإلجابة هو أن يتم التنفيذ على هذا العقار عن طريق الحجز عليه قضائيا ويتم بيعه جب ار
بالمزاد العلني ليستوفي الدائن المرتهن من ثمنه.
ب -الشروط الواجب توافرها في الحائز :الحائز هو من يباشر البنك كدائن مرتهن في مواجهته حقه في
التتبع ،واصطالح الحائز هنا مستعمل في معنى خاص يختلف عن المعنى المألوف لهذا االصطالح،
ذلك أنه من انتقلت إليه الملكية هو صاحب حق عيني على العقار ولذلك ال يعتبر حائ از في القواعد
()2

العامة ،والمقصود باصطالح الحائز هنا للداللة على أن هذا الشخص أجنبي عن الدين،

فيشترط

العتبار من تباشر في مواجهته إجراءات التنفيذ حائ از جملة من شروط نصت عليها المادة  499الفقرة
الثانية قانون مدني وهي:

( )1عبد الناصر توفيق العطار ،المرجع السابق ،ص.989
( )2سمير تناغو ،المرجع السابق ،ص.997
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الشرط األول :أال يكون الشخص مسؤوال عن الدين مسؤولية شخصية :والحكمة من هذا الشرط هي أنه لو
كان الشخص مسؤوال عن الدين مسؤولية شخصية تجاه الدائن المرتهن كان من الحائز لهذا األخير أن
ينفذ على جميع أمواله ،بما في ذلك العقار المرهون ،بما له من حق الضمان العام.
وتطبيقا لهذا الشرط ال يعتبر حائ از المدين الراهن ألن الدائن وهو ينفذ على العقار في مواجهته إنما يستفيد
من حقه في الرهن في أثره المباشر ما بين المتعاقدين ،وال يعتبر حائ از الضامن أو الكفيل العيني إذا
()1

انتقلت إليه ملكية عقار مرهون ضمانا لنفس الدين،

وهذا الشرط يقودنا إلى الكالم عن مسألة مهمة وهي

مقارنة مركز الحائز بمركز كل من الكفيل العيني والوارث.
الحائز والكفيل العيني :يالحظ أن مركز الكفيل العيني يقترب من مركز الحائز في عدة جوانب أهمها.
 أن الكفيل العيني ال يسأل عن الدين المضمون بالرهن إال في حدود العقار المرهون ،أي له مسؤوليةعينية مثلها مثل مسؤولية الحائز ،وفي هذا الموضوع نصت المادة  409قانون مدني على أنه « :إذا كان
الراهن شخصا آخر غير المدين فال يجوز التنفيذ على ماله إال على ما رهن من ماله .»...
 يجوز للكفيل اتخاذ إجراءات التخلية المقررة للحائز ،طبقا لنص المادة  408قانون مدني حيث قضتبأنه إذا كان الراهن شخصا غير مدين « :جاز له تفادي أي إجراء موجه إليه إن هو تخلى عن العقار
المرهون وفقا لألوضاع واألحكام التي يتبعها الحائز في تخلية العقار» ،ومع ذلك فإن مسؤولية الكفيل
وان كانت عينية ومحدودة فهو ضامن بإرادته ،كما أنه ليس أجنبيا عن الدائن المرتهن ،فهو طرف في
()2

عقد الكفالة الذي يربطهما معا ،على خالف ذلك الحائز

(1) Marcel Planiol et georges Ripert; op.cit ; page 1043.

( )2شوقي بناسي ،المرجع السابق ،ص .199
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الحائز والوارث :ترى غالبية الفقه العربي أن الوارث للعقار المرهون ال يعتبر حائزا ،لكنهم اختلفوا في
تفسير القاعدة الشرعية التي تحكم انتقال التركة إلى الورثة وهي قاعدة « ال تركة إال بعد سداد الديون»
حيث انقسموا إلى اتجاهين.
 اتجاه ذهب إلى القول أن أموال التركة ال تخلص للورثة إال بعد سداد الديون ،بعبارة أخرى أن الوارث اليتلقى أي حق في التركة إال بعد تصفية ديونها تماما فلن تعرض إطالقا صورة للوارث قريبة للحائز ،ألن
()1

الوارث لن يتلقى أبدا أي مال تعلق به حق الغير.

 واتجاه ثان ذهب إلى القول أن القاعدة الشرعية تقتضي أن الوارث يتلقى أموال التركة وديونها بمجردالوفاة ،وانه ال يسأل عن ديونها إال في حدود حقوقها ،فتكون مسؤوليته عن الديون عينية محددة،

()2

وهذا

الحل الق القبول عند كثير من الفقهاء ،وذلك أن مسؤولية الوارث ما هي إال مسؤولية عينية محدودة بقيمة
حائز(.)3
ما آل إلى الوارث من التركة ،وكال الرأيين ال يرتب عليه نتائجهما المنطقية من اعتبار الوارث ًا
 -8إجراءات مباشرة الحق في التتبع :إن مباشرة حق التتبع للعقار المرهون من طرف البنك بصفته دائن
مرتهن يستلزم إتباع إجراءات معينة منصوص عليها في كل من القانون المدني وقانون اإلجراءات المدنية
واإلدارية ،حيث تنص المادة  481قانون مدني على أنه « :إذا لم يختر الحائز أن يقضي الديون المقيدة
أو يطهر العقار من الرهن أو أن يتخلى عن هذا العقار ،فال يجوز للدائن المرتهن أن يتخذ في مواجهته
(إجراءات) نزع الملكية وفقا ألحكام قانون اإلجراءات المدنية إال بعد إنذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية
العقار ،ويكون اإلنذار بعد التنبيه على المدين بنزع الملكية أو مع التنبيه في وقت واحد» ،يفهم من هذا
النص أن المشرع قد وفر الحماية لكل من الدائن المرتهن والحائز في نفس الوقت.

( )1مذكرة اإليضاحية للقانون المدني المصري ،الجزء  ،7ص.49
( )2سمير تناغو ،المرجع السابق ،ص.998
( )3المرجع نفسه ،تهميش ،1ص.998
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بالنسبة للدائن المرتهن يستطيع أخذ حقه وهو مبلغ الدين من الحائز دون أن يكلف نفسه إتباع
إجراءات التنفيذ ونفس الحال في حالة تطهير العقار من الرهن فهنا كذلك الحائز مجبر على تخليص
العقار من الرهن وهذا عن طريق تسديد الديون المقيدة وبالتالي يتقدم الدائن المرتهن-البنك -في استيفاء
حقه كامال ونجد أن البنك أو المؤسسة المالية غايتها هي استيفاء حقها أي قبض ديونها كاملة ،كما أن
المشرع أعط الحماية للحائز بان يحتفظ بالعقار المرهون إن هو سلك مسلك قضاء الديون أو تطهير
العقار وان كان غير قادر على ذلك له أن يتخلى عن العقار ،ودائما نجد أن امتياز البنك كدائن مرتهن
موجود في حالة أن الحائز لم يفعل شيئا من سبق ذكره فهنا جاز للدائن المرتهن أن يباشر في مواجهته
حق التتبع وفق إجراءات معينة تتمثل فيما يلي:
()1

أ -التنبيه على المدين بالوفاء :ويسمى أيضا بتنبيه نزع الملكية أو التنبيه العقاري

 ،وهو أول إجراء

يقوم به البنك كدائن مرتهن والغاية منه هو تنبيه المدين على الوفاء بالدين ،باعتباره المسؤول األصلي
عن الدين ،فقد يكون مستعدا للوفاء بالدين ومن ثم تتوقف إجراءات التنفيذ ،وقد تكون له دفوع يوجهها
()2

للدائن المرتهن،

وهذا التنبيه ال يتم إال بناء على سند تنفيذي ،وعقد الرهن الرسمي يعتبر سندا تنفيذيا

للمرتهن ضد المدين الراهن.
ب -إنذار الحائز :حيث على الدائن المرتهن-البنك -أن يوجه إنذار إلى الحائز بالدفع أو التخلية ،واذا
توالى انتقال ملكية العقار من حائز إلى آخر ،فيكون اإلنذار إلى الحائز األخير ،على اعتبار أن الدائن
المرتهن له حق عيني وليس حق شخصي بالنسبة للعقار المرهون فهو يمتلك سلطة ممارسة حق التتبع
للعقار بغض النظر عن األشخاص ،وقد اشترط القانون في إنذار الحائز شرطين أولهما أن يلي اإلنذار

( )1شوقي بناسي ،المرجع السابق ،ص.197

( )2همام محمد محمود زهران ،المرجع السابق ،ص.900
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()1

التنبيه على المدين أويتم معه في وقت واحد على األقل

إلى الحائز ،فإذا تخلف أحد الشرطين وقع اإلنذار باطال.

والثاني أن يكون اإلنذار مصحوبا بتبليغ التنبيه

()2

ج -تسجيل التنبيه واإلنذار  :يجب على البنك كمرتهن أيضا أن يقوم بتسجيل كال من التنبيه واإلنذار
ب مكتب الرهون الكائن بدائرته موقع العقار وذلك خالل شهر من يوم تبليغ التنبيه للمدين ،ومنذ ذلك الحين
يعتبر الحجز نهائيا ،أي أن العقار أصبح تحت يد القضاء.

()3

د -اتخاذ إجراءات البيع ضد الحائز :يستمر الدائن المرتهن في اتخاذ إجراءات التنفيذ ضد الحائز إذا لم
يلجأ هذا األخير إلى قضاء الديون أو التطهير أو التخلية.
 -3مباشرة الدائن المرتهن (البنك) لحق التتبع يقيد سلطة الحائز:
إذا كان الحائز قبل مباشرة الدائن المرتهن حق التتبع على العقار المرهون يظل متمتعا بكافة
السلطات التي يخولها إياها حق الملكية أي سلطات االستعمال والتصرف ،إال أن هذه السلطات تتقيد
()4

كبير
بالقدر الذي يكفل سالمة الرهن وعدم إنقاص قيمته إنقاصا ًا

حيث نصت المادة  711قانون

إجراءات مدنية وادارية على أنه إذا قام المدين المحجوز عليه أو حائز العقار أو الكفيل العيني باختالس
أو إتالف (العقار المرهون أو الحق العيني ...تعرض للعقوبات المقررة في قانون العقوبات للجرائم
المتعلقة باألموال المحجوزة فضال عن التعويضات المدنية عند اإلقتضاء) ،أما بعد مباشرة البنك كدائن
مرتهن لحق التتبع فإن سلطات االستعمال واالستغالل والتصرف تتقيد من حيث النطاق الزمني
()5

لمباشرتها

( )1راجع المادة  481من القانون المدني الجزائري.
( )2محمد صبري السعدي ،المرجع السابق ،ص.999
( )3راجع المادة  789قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.
( )4نبيل ابراهيم سعد ،المرجع السابق ،ص.919

( )5شمس الدين الوكيل ،المرجع السابق ،ص.888
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فبالنسبة لسلطة التصرف فهي تتقيد من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية كما هو الشأن بالنسبة
للراهن ،وفي هذا المعنى تنص المادة  719قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية على أنه « :ال يجوز
للمدين المحجوز عليه ،وال لحائز العقار ،وال للكفيل العيني ،بعد قيد أمر الحجز بالمحافظة العقارية ،أن
ينقل ملكية العقار و/أو الحق العيني العقاري المحجوز ،وال أن يرتب تأمينات عينية عليه ،واال كان
تصرفه قابال لإلبطال ،»...يالحظ أن المشرع الجزائري حكم على التصرف في العقار المرهون بعد
تسجيل التنبيه بالبطالن النسبي ،مع أن الصواب هو عدم النفاذ ذلك أن التصرف فيما بين المتصرف
والمتصرف إليه صحيح لكنه غير نافذ في حق من يباشر الحجز وهو الدائن المرتهن.
أما بالنسبة لسلطتي االستعمال واالستغالل :فإنه فيما يتعلق بالثمار نجد أن المادة  410قانون
مدني قررت أنها ال تلحق بالعقار المرهون إال من تاريخ إنذار الحائز بالدفع أو التخلية ،في حين عالجت
المادة  710قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ،الحاالت المتعلقة بتأجير العقار المرهون مع اتخاذ وقت
قيد أمر الحجز معيا ار للتمييز بينها فتضمنت أنه إذا لم يكن العفار المحجوز مؤج ار وقت تسجيل الحجز
استمر المحجوز عليه حائ از له بصفته حارسا بحكم القانون إلى أن يتم البيع ،ما لم يصدر أمر قضائي
بخالف ذلك ،كما يسأل عن ثمار العقار من يوم تسجيل أمر الحجز إلى أن يتم بيع العقار ،إال إذا كان
العقار من المساكن وكان المحجوز عليه هو الذي يقيم فيه ،فيبقى فيه من دون أجرة إلى أن يتم بيعه
بالمزاد العلني.
أما إذا كان العقار مؤج ار وقت قيد أمر الحجز ،اعتبرت األجرة المستحقة محجوزة تحت يد
المستأجر بمجرد تبليغه الرسمي ألمر الحجز ،ويمنع عليه الوفاء لمالك العقار المرهون ،فهو بذلك يعتبر
حجز ما للمدين لدى الغير( ،)1فإذا سبق للمستأجر أن دفع األجرة للمدين المحجوز عليه قبل تبليغه
الرسمي ،صح وفاؤه ويسأل عنها المدين بصفته حائ از لها ،وهذا ال يتعارض مع نص المادة  994مكرر9
( )1بنت الخوخ مريم ،المرجع السابق ،ص.11
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من القانون المدني المتعلقة بعدم جواز احتجاج المستأجر على من إنتقلت إليه الملكية بما دفعه مقدما من
بدل اإليجار إذا ثبت هذا األخير أن المستأجر كان يعلم وقت الدفع بانتقال الملكية أو كان من المفروض
حتما أن يعلم بذلك

()1

إال أنه بالنسبة لعقود اإليجار الثابتة التاريخ والمبرمة قبل قيد أمر الحجز فتبقى نافذة في مواجهة
الدائن المرتهن إال إذا أثبت هذا األخير أو الراسي عليه المزاد ولو بعد البيع وقوع غش من المدين
المحجوز عليه أو المستأجر ،وفي هذه الحالة يمكن فسخ عقد اإليجار عن طريق الفسخ القضائي ،أما
اإليجارات التي يبرمها الحائز والالحقة على تسجيل التنبيه أو التي ليس لها تاريخ ثابت فال تكون نافذة
في مواجهة الدائن (البنك).

()2

 -9إلحاق الثمار بالعقار لتوزع كما يوزع ثمن بيع العقار:
معنى إلحاق الثمار بالعقار أنها تصبح جزءا منه وتأخذ حكمة رغم أنها في األصل منقول ،فهي
تعتبر تبعا لحجز العقار بقوة القانون دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات مستقلة لحجزها ،كما أنها توزع مع
ثمن العقار المتحصل من بيعه بالمزاد العلني وبذات الطريقة التي يوزع بها الثمن ،ووفقا لنص المادة
 222والمادة  410من القانون المدني فإن الثمار ال تلحق بالعقار المرهون إال من تاريخ إنذار الحائز
بالدفع أو التخلية ،في حين نجد أن المادة  718من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية تنص على إلحاق
الثمار بالعقار من تاريخ قيد أمر الحجز بالمحافظة العقارية ،فال شك أن النص األول هو الواجب
التطبيق ،فليس ثمة ما يمنع من ترتيب اآلثار المتصلة بتقييد حق الحائز في استغالل العقار وقبض ثماره
على مجرد إعالن اإلنذار وقبل تسجيله ،ذلك أن هذه اآلثار تتعلق بتقييد حقوق الحائز في تأجير العقار

( )1بربارة عبد الرحمان ،طرق التنفيذ من الناحيتين المدنية والجزائية وفقا للتشريع الجزائري ،منشورات البغدادي
الجزائر ،طبعة أولى ،8009،ص.819

( )2راجع المادة  719قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.
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واالنتفاع به ،وهذه القيود ال تتصل بحقوق الغير بل تمس سلطة خاصة بالحائز ،فال تحتاج إذن إلى
اتخاذ إجراء من إجراءات التسجيل ،فتسجيل التنبيه يترتب عنه أن تصرف من الحائز في العقار المرهون
ال يكون نافذا في مواجهة الدائن المرتهن ،أما تسجيل إنذار الحائز يفيد فقط إعالم الغير بالحجز على
العقار ،كما يفيد الدائن المرتهن ألن التأشير به يحول دون سقوط التنبيه.
والحكمة من إلحاق الثمار هي أن يتوافر للدائنين أكبر مبلغ ممكن من ناحية ،ومن ناحية أخرى
فإنه لو تركت الثمار للمدين دون اعتبارها محجوزة تبعا لحجز العقار فإن المدين سوف يسعى إلى إطالة
اإلجراءات ليتمتع بالثمار قبل أن يفقد العقار ،ولذلك فإن إلحاق الثمار بالعقار يؤدي إلى عدم تشجيع
المدين على إثارة المنازعات وتعطيل إجراءات التنفيذ ،ومن ناحية ثالثة فإن إلحاق الثمار بالعقار يؤدي
()1

إلى دفع ما يعود على الدائن المرتهن -البنك -من ضرر بسبب طول إجراءات التنفيذ.

ولتحديد مقدار

الثمار التي تلحق العقار فغن المادة  217قانون مدني حددته واعتبرت الثمار الطبيعية أو الصناعية
مقبوضة من يوم فصلها أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوم بيوم.
 -9خيارات الحائز غايتها ضمان حق البنك كدائن مرتهن :إن المشرع منح للحائز في حالة عدم تمكنه
من منع مباشرة حق التتبع وسائل أو خيارات تؤدي إلى منع نزع العقار من يده وهي في غايتها هي
امتيازات ممنوحة للبنك كدائن مرتهن قبل أن تكون للحائز ،ذلك أن الحائز بقدر ما هو مخير فهو مجبر
على هذه الخيارات واال اتخذت ضده إجراءات التنفيذ على العقار وبيعه جب ار عليه ،وبالتالي يكون مخي ار
()2

بين أداء الدين المضمون للبنك كدائن مرتهن أو التخلي عن العقار المرهون ،أو تطهير العقار

أ -قضاء الديون :إن غاية البنك كدائن مرتهن هو الحصول على حقه دون عناء ،وبالتالي إذا كانت
مصلحة الحائز هو اللجوء لقضاء الديون من أجل رد الدائن المرتهن عن مباشرة حق التتبع ،فإنه في
( )1العربي شحط عبد القادر ونبيل صقر ،طرق التنفيذ ،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر ،8007،ص.999
( )2راجع المادة  499قانون مدني جزائري.
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المقابل لوال هذه الميزة التي يحظى بها الدائن المرتهن (حق التتبع) لما تمكن من استيفاء حقه من الحائز
رغم أنه ليس هو المدين األصلي ولكن الذي دفعه إلى هذا الخيار هو وقف مباشرة حق التتبع والتنفيذ
على العقار المرهون.
ولقد نظم المشرع أحكام قضاء الديون في مواد من  498إلى  499من القانون المدني ،حيث
نصت المادة  498قانون مدني على أنه يجوز للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يقبضه هو
وملحقاته بما في ذلك مصاريف اإلجراءات من وقت إنذاره ،ويبقى حقه هذا قائما إلى رسو المزاد وله في
هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على المدين وعلى المالك السابق للعقار المرهون ،كما يجوز له أن
يحل محل الدائن الذي استوفى الدين فيما له من حقوق إال ما كان منها متعلقا بتأمينات قدمها شخص
آخر غير المدين ،ويتضح من هذه المادة أن الحائز ال يثبت له الحق في وفاء الدين للمرتهن إال عند
حلول أجل هذا الدين المضمون ،وهذا يؤدي بنا إلى طرح السؤال التالي ،فيما تتمثل هذه الديون الواجبة
الدفع؟ يتضح من نص المادة  498قانون مدني سالفة الذكر أن على الحائز أن يدفع أصل الدين
المضمون (مبلغ القرض) ،وجميع ملحقاته (فوائده) وكل المصروفات والنفقات التي تحملها البنك المرتهن
ابتداء من إنذاره بالدفع أو التخلية والتسجيل ،فإذا لم يدفع الحائز إال جزءا من هذه المبالغ فيحق للبنك
كدائن مرتهن أن يستمر في التنفيذ على العقار حتى ولو كان الجزء المتبقي من الدين قليال ،وذلك إعماال
()1

لمبدأ عدم تجزئة الرهن،

ويحق للحائز الرجوع بما وفاه من دين على المدين أو على المالك السابق

للعقار المرهون ،كما يحق للحائز أن يحل محل الدائن المرتهن في حقوقه والحلول هنا قانوني أي بقوة
القانون.
ب -تخلية العقار المرهون :ومعنى ذلك أن يتجنب الحائز إجراءات التنفيذ على العقار في مواجهته حتى
ال يظهر اسمه في إجراءات البيع ،كشخص تنتزع ملكيته لسداد الديون بالرغم من أنه أجنبي عنها ،مما
( )1محمد صبري السعدي ،المرجع السابق ،ص.994
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يسيء إلى سمعته ،فالحائز يتخلى عن العقار لتباشر إجراءات التنفيذ في مواجهة حارس أو أمين تعينه
المحكمة لهذا الغرض ،وبالتالي إعماال لحق التتبع أمكن للبنك كدائن مرتهن مباشرة حق التتبع والتنفيذ
على العقار في أي يد كان ،وهذا كذلك يدخل ضمن ضمان حق التتبع لحقوق البنك كمرتهن ،ويترتب
على التخلية مواصلة اإلجراءات ولكن تحويل مجراها فبعد أن كانت تتخذ في مواجهة الحائز ،أصبحت
()1

تتخذ في مواجهة الحارس أي أمين العقار

واذا كانت التخلية هي حق للحائز دون غيره بشرط عدم مسؤوليته عن الدين ،واذا أصبح الحائز
مسؤوال عن الدين إمتنع عليه أن يلجأ إلى التخلية سواء نشأت المسؤولية عن الدين طبقا إلتفاق أو بنص
القانون ،كما إذا تحقق شرط قضاء الديون جب ار في حالة من الحالتين الواردتين في المادة  499قانون
()2

مدني ،وفي كلتا الحالتين ال يجوز أن يتخلص من التزامه بالوفاء للدائنين بتخليه عن العقار،

وهاتين

الحالتين اللتين ذكرتهما المادة  499ق م والتي تجعل الحائز يقوم بقضاء الدين إجباريا هما:
الحالة األولى :أن الحائز يجبر على قضاء الدين إذا كان مدينا للراهن بسبب تملكه للعقار المرهون بمبلغ
من النقود حل أجل أدائه وكان كافيا لقضاء ديون جميع الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة على العقار
حتى وقت شهر سند ملكيته.

()3

وعلى ذلك حتى نكون أمام حالة إجبار الدائن المرتهن الحائز بالوفاء بالدين يجب توافر الشروط اآلتية:
 أن يكون الدين الذي في ذمة الحائز مبلغ من النقود وليس شيء آخر. أن يكون سبب الدين تملك الحائز للعقار المرهون. -أن يكون الدين مستحق األداء ،بمعنى أن أجل أدائه قد حل.

(1) Robert Beudant et pierre voirin; cours de droit civil Français ; Tom 14, Edition Rousseau ; paris,
1948 ; page 1171.

( )2محمد صبري السعدي ،المرجع السابق ،ص.929
( )3عبد الرزاق السنهوري ،التأمينات الشخصية والعينية ،المرجع السابق ،ص.919
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 أن يكون الدين كافيا لوفاء ديون جميع الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل شهر سند الحائز. أن يكون الحائز قد شهر سند ملكيته.الحالة الثانية :التي يجبر فيها على قضاء الدين هي أنه إذا كان في ذمة الحائز بسبب تملكه العقار
المرهون مبلغ غير مستحق األداء حاال ،أو غير كاف لوفاء الديون جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على
العقار ،ومغاي ار لجنس هذه الديون ،جاز لهؤالء الدائنين بما فيهم الدائن المرتهن -البنك -بعد إنفاقهم
الجماعي إجبار الحائز على أن يدفع لهم ما في ذمته من مبلغ للراهن وبقدر ما هو مستحق لهم على أن
()1

يقتسموا هذا المبلغ فيما بينهم حسب الترتيب الذي يختارونه ألنفسهم

اآلثار المترتبة على القضاء اإلجباري للدين :يترتب عن القضاء اإلجباري للدين من طرف الحائز
مجموعة من اآلثار تصب في مصلحة الدائن والحائز كذلك ومن هذه اآلثار:
 يفقد الحائز صفته كحائز ،ويصبح مسؤوال مسؤولية شخصية عن الدين في مواجهة الدائنين. يمتنع على الحائز سلوك سبيل تطهير العقار وتخليته ،ألنه أصبح مسؤوال عن الدين شخصيا ،ومنشروط التطهير والتخلية أن ال يكون الحائز مسؤول عن الدين مسؤولية شخصية.
 يحق للدائنين بما فيهم البنك كدائن مرتهن التنفيذ على جميع أموال الحائز بما لهم من حق الضمان()2

العام على أمواله ،على أساس أنه أصبح مسؤول مسؤولية شخصية عن الدين.

 ال يجوز للحائز الرجوع بشيء على المدين الراهن أو المالك السابق ،ألنه لم يفتقر ،وكل ما وفاه كان()3

ملزم به بسبب تملكه العقار المرهون.

 -القضاء اإلجباري للدين يؤدي إلى تطهير العقار من جميع القيود الواردة عليه.

( )1محمد حسين منصور ،المرجع السابق ،ص.181
( )2جالل محمد إبراهيم وأحمد محمود السعد ،المرجع السابق ،ص.191
( )3سمير تناغو ،المرجع السابق ،ص.897
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ثانيا -عرقلة إجراء التطهير لحق التتبع :يشكل حق التتبع وفقا لما تم دراسته من قبل امتياز خاص
وفعال للبنك كدائن مرتهن باعتباره يسمح للمرتهن بحجز العقار وبيعه من أجل ممارسة حق التقدم على
()1

الثمن،

وذلك كمقابل أو نتيجة طبيعية على إحتفاظ الراهن بملكية العقار المرهون وامتالكه لسلطة

التصرف فيه ،بحيث ان المشرع حينما منح الحق في التتبع لدائن المرتهن إنما أراد أن يحفظ حقوق الدائن
المرتهن من جهة والحفاظ على فعالية الرهن الرسمي كضمان للمرتهن.
غير أن هذه الحماية تبقى مهددة وقاصرة أمام الحق الممنوح للحائز أو الخيار المتمثل في رخصة
تطهير العقار من الرهن ،المنصوص عليها في المادة  499من القانون المدني فهي وسيلة تسمح للحائز
أن يعرض على الدائنين المسجلة حقوقهم قبل تسجيل سند ملكيته دفع القيمة المقدرة للعقار ،مقابل
()2

تخليص العقار من الرهون التي تثقله ،ليتفادى بذلك الذين يستعملون حق التتبع المرتبط بالرهن

 ،ويلجأ

إليه عادة إذا كانت قيمة العقار أقل من قيمة الدين ،إذ يسمح للدائنين المرتهنين الحصول على قيمته دون
إتباع إجراءات التنفيذ الجبري( ،)3ذلك أن التطهير يمكن الحائز من أن يستبق األحداث فيتخذ موقفا من
شأنه إما تحرير العقار مما يثقله من رهون ،أو إجبار الدائنين على طرح العقار في المزاد.

()4

وعليه فهو يفيد الحائز في االحتفاظ بملكية العقار المرهون دون أن يدفع أكثر من قيمته ومن جهة
أخرى يفيد الراهن ألن إجاز القانون للتطهير تشجع الغير على شراء العقار المثقل على أمل تطهيره دون
فقد ملكيته ،فضال عن ذلك أنه يحقق ميزة أو فائدة للدائن المرتهن ألنه أي التطهير يمكنه من الحصول
على قيمة العقار دون إتباع إجراءات نزع الملكية بما يقتضيه هذا من جهد ووقت ونفقات خاصة أن هذه
العناصر مهمة بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية ونعني عنصر الزمن والنفقات ،بل نجد أن الدائن يقبل
; (1) Nicolas Rontchevsky ; François jacob ; droit des sûretés; la semaine juridique du droit bancaire
n°98, nouvembre 2004 ; page 49.
; (2) Stéphane piedeliévre et fréderic Guerchoun ; (hypothèque) ; répertoire de droit immobilier
édition Dalloz ; 2010 ; page 103.
(3) Michel Farge ; les sûretés ; presses universitaire de Grenoble 2007 ; page 330.

( )4السيد عبد النايل ،أحكام الضمان العيني والشخصي ،جامعة الملك سعود ،من دون سنة طبع ،ص.890
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التطهير على الرغم من أن القيمة المعروضة قد ال تكفي لسداد ديونهم ،قانعين بأن الوفاء الجزئي الحالي
والمؤكد خير من الوفاء الكلي المؤجل والمحتمل ،خاصة إذا كانوا ال يأملون أن يحقق البيع الجبري ثمنا
()1

أعلى من القيمة التي يعرضها الحائز

بالرغم من المزايا التي يتمتع بها هذا اإلجراء ،إال أنه في حقيقة األمر غير عادل ذلك أن المشرع
ظاهريا قد أعطى للدائن حماية من خالل حق التتبع ،إال أنه في المقابل منح للحائز وسيلة قانونية تشكل
خط ار كبي ار على ضمانه ،وألن مثل هذا اإلجراء (التطهير) يؤدي إلى إخفاء كل الرهون بما في ذلك
الدائنين غير المسدد لهم حقوقهم ،فاللجوء إلى هذا الخيار يجرد الدائن المرتهن من حقه على الرغم منه أو
يجبره على االستعمال حقه في وقت لم يكن له إرادة في اختياره ،ولذلك فهو يحتم عليه فرضين يكون في
كالهما متضر ار ،وتفصيال لذلك سنتولى تبيان المخاطر التي تعترض حق البنك كدائن مرتهن سواء في
حالة قبول عرض التطهير أوفي حالة رفضه.
 -9حالة قبول العرض :ال يعني قبول عرض الحائز استيفاء الدائنين لكامل حقوقهم ،وانما قد يتعرضون
لمخاطر عديدة ،أولها أن هذا فيه إجبا ار لهم على قبول الوفاء بالدين قبل حلول أجل الدين باعتبار أن
()2

الحائز ال يلتزم بمراعاة آجال استحقاق الديون،

ولكن عادة قبول العرض من طرف جميع الدائنين

المقيدة حقوقهم على العقار إن أروا أن العرض يحقق مصالحهم ،كما لو كان المبلغ الذي عرضه عليهم
الحائز يفي بجميع حقوقهم ،أو أنه يعبر عن القيمة الحقيقية للعقار ،لكن نجد أن البنك كدائن مرتهن يجد
نفسه مضط ار للبحث عن مجال آخر يوظف فيه أمواله بعدما كان مطمئنا إلى أنها وظفت بالفعل ،فالبنك
أو المؤسسة المالية من وظائفها األساسية هي احتراف االقتراض بضمان فعال كالرهن الرسمي ،فعرض

( )1بنت الخوخ مريم ،المرجع السابق ،ص.12

( )2راجع المادة  499من القانون المدني الجزائري.
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التطهير قبل حلول أجل الدين يضر بمصلحته

()1

لكونه يقرض بفائدة وتقصير األجل بهذه الطريقة يؤدي

إلى حرمانه من فوائد المدة التي أتفق عليها بموجب عقد القرض العقاري ،ذلك أن الحائز ال يلزم بدفع
الفوائد المترتبة عن المدة الباقية للدين ،وهذا كله قد يؤدي إلى المساس باالئتمان العقاري.
كما تكمن خطورة التطهير في تحكم الحائز في الوقت الذي يلجأ فيه إليه ،فيعمد إلى اختيار الوقت
الذي تكون فيه ،قيمة العقار منخفضة فيعرض عليهم مبلغا قليال وقد ال تكون هذه القيمة كافية للوفاء
بجميع الديون ،فيجد الدائن المرتهن نفسه مجب ار بين أمرين إما قبول العرض المتمثل في هذا المبلغ
المنخفض ،واما اللجوء إلى إجراءات البيع بالمزاد العلني الذي ال يؤدي في غالب األحيان إلى الوصول
أكثر مما عرضه الحائز ،وقد يتعرض الدائن في حالة قبول العرض إلى إجباره على قبول الوفاء الجزئي
لديونه ،وهو ما قد يحدث حين يكون المبلغ المعروض أقل من قيمة دين الدائن المرتهن الوحيد أو أقل من
مجموع ديون الدائنين المتعددين ،حيث لن يحصل المتأخر منهم في المرتبة على كامل حقه ،وعلى الرغم
من أن هذا األخير لم يستوفي حقه كامال ،إال أنه يفقد الرهن الذي كان يضمن هذا الحق ،وباعتبار أن
()2

انقضاء الرهن هو نتيجة حتمية للتطهير

 ،يضاف إلى ذلك أنه إذا كان الحائز قد تلقى ملكية جزء من

العقار المرهون كان له أن يطهر هذا الجزء فقط ،وهذا يعد خرقا لمبدأ عدم تجزئة الدين ،ويالحظ أن
التطهير ال يتم بمجرد قبول العرض بل يجب ،حسب المادة  489قانون مدني – على الحائز أن يدفع

( )1حسني محمد عبد الدايم ،اإلئتمان العقاري بين الشريعة اإلسالمية والقانون المدني ،دراسة مقارنة ،دار الفكر
الجامعي ،اإلسكندرية ،8007 ،ص.191

( )2أحمد سالمة ،المرجع السابق ،ص.199
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()1

المبلغ الذي قوم به العقار بزيادة العشر للدائنين الذين تسمح مرتبتهم

باستيفاء حقوقهم منه أو إذا أودع

هذا المبلغ الخزينة العامة.
 -8حالة رفض العرض :إذا رفض الدائن المرتهن –البنك -عرض التطهير أمال في ثمن أعلى ،فإنه لن
يسلم من المجازفة في هذه الحالة من جراء هذا الموقف ،ألنه يستلزم عليه في هذه الحالة أن يطلب بيع
العقار بالمزاد العلني ولو كان دينه غير حال األداء خالل مدة قصيرة محددة بثالثين يوما من آخر إعالن
رسمي ،يضاف إليها آجال المسافة ما بين الموطن األصلي للدائن وموطنه المختار ،على آال تزيد آجال
المسافة على ثالثين يوما أخرى ( المادة  492قانون مدني) واجماال تصبح المدة القصوى هي ستون يوما
كحد أقصى ،وقد ال تكون الظروف مواتية لذلك ،كما لو قدم الحائز عرضه في وقت تكون فيه قيمة
العقارات منخفضة ،وال يملكون الدائنون االنتظار إلى حين ارتفاع األسعار ،إذ أنهم مجبرين على اتخاذ
إجراءات البيع في الوقت القصير والمحدود المفروض عليهم ،وسيتم الرجوع إلى إجراء التطهير كإجرء في
غير صالح البنك كدائن مرتهن بما يقلل من فعالية الرهن الرسمي كضمانة بنكية خالل الفصل الثاني لهذا
الباب ،يبقى للدائن كذلك الخيار وهو أدرى بأن يرفض العرض إذا رأى أنه طرح العقار للبيع بالمزاد
العلني يمكنه من الحصول على كامل حقه ،كما أن المشرع سوى بين الدائنين والكفالء في حق رفض
العرض فأجاز للكفالء أيضا طلب بيع العقار بالمزاد( ،)2ذلك ألن للكفيل مصلحة في أن يباع العقار
بأعلى ثمن ممكن حتى يستوفي الدائن حقه وال يرجع عليه.

()3

( )1يقول الدكتور علي سليمان منتقدا نص المادة  489مدني جزائري فيما يخص زيادة عشر المبلغ أن هذا غير منطقي
وما هو سبب إلزام الحائز بذلك فهذا حكم غريب ،مجاف للمنطق ،ولم يرد مثله ال في القانون المدني الفرنسي وال في
القوانين العربية األخرى ،المرجع السابق ،ص.79-71
( )2جالل محمد إبراهيم وأحمد محمود سعد ،المرجع السابق ،ص.199
( )3سمير تناغو ،المرجع السابق ،ص.872
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خالصة الفصل األول:
حا ولنا من خالل هذا الفصل إبراز فعالية الرهن الرسمي كضمان للقرض العقاري بالنظر إلى
االمتيازات التي يمنحها الرهن الرسمي للدائن المرتهن (البنك أو المؤسسة المالية) والتي هي صاحبة
القرض من أجل حماية حقوقها فوجدنا أن الرهن الرسمي يشكل ضمان فعال لكل دين من خالل الحقوق
التي يقرها عقد الرهن والتي هي لصالح المرتهن سواء من حيث االلتزامات المفروضة على الرهن بموجب
هذا العقد وهي اإللتزام بتسديد نفقات العقد والقيد وكذا بالضمان والمحافظة على سالمة العقار المرهون
لكون عقد الرهن من عقود الضمان فإن من مستلزماته الزام الراهن بضمان سالمة الرهن بحالته وقيمته
التي ارتضاها البنك كمرتهن ،فيلتزم بضمان تعرضه الشخصي وتعرض الغير له ،حيث وجدنا أن هذا
االلتزام ضمان سالمة الرهن يشكل التزاما جوهريا يقع على عاتق المقترض الراهن خاصة أن من
خصائص الرهن هو احتفاظ الراهن بالعقار المرهون ،وامتالكه لسلطة التصرف في العقار وأمام هذا
السلوك الذي قد يقوم به الراهن كان ال بد من قيد الرهن الذي من شأنه أنه يعطي للبنك كدائن مرتهن
سلطتي التقدم والتتبع وهما أهم الضمانات التي يعطيها الرهن للدائن المرتهن فهما يلعبان دو ار أساسيا
ومتكامال في ح ماية حقوق البنك كدائن مرتهن فاألول يحميه من نتائج إنشاء حقوق جديدة على العقار
المرهون ،والثاني يحميه من نتائج أعمال التصرف التي قد يقوم بها المدين الراهن.
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الفصل الثاني :الفعالية المحدودة للرهن الرسمي كائتمان بنكي للقرض العقاري وضرورة تدعيمها.
إن من أهم خصائص الرهن الرسمي أن المدين يحتفظ بحيازة عقاره ويتحقق له بذلك فائدة
اإلستمرار في إستغالله وادارته ،حيث منحت بعض التشريعات كالتشريع المدني الجزائري سلطة التصرف
في العقار المرهون للمدين الراهن شريطة عدم اإلضرار بالدائن المرتهن ،وبقاء حيازة العقار المرهون في
يد المدين تخوله مباشرة كل السلطات التي يمنحها له حق الملكية من إستعمال واستغالل وتصرف وما
يتتبع ذلك من القيام ببعض األعمال القانونية والمادية التي تمس العقار المرهون( ،)1والتي من شأنها الحد
من فعالية الرهن الرسمي كضمان جيد للقرض العقاري ،هذا باإلضافة أن الرهن الرسمي يعاني كذلك من
نقاط ضعف كثيرة بكونه ضمان عيني وارد على عقار ،ويتطلب تأسيسه إتباع إجراءات تتميز بالطول
وارتفاع التكاليف وفي المقابل يجد الدائن (البنك) نفسه مسبوقا بحقوق إمتياز لها األولوية بقوة القانون،
وذلك أن القيمة الفعلية ألي عالقة تعاقدية تكمن من جهة في حسن تنظيمها بعناية ودقة واعطاءها كامل
فعاليتها ومن جهة أخرى في قوة ضمان تنفيذها وتحقيق غايتها التي تأسست ألجلها.
ومن ثم سنحاول إبراز اإلشكاالت والمخاطر التي تعترض إكتمال الرهن ليكون ضمانا كافيا للقرض
العقاري ،سواء من خالل إبراز فعاليته المحدودة تبعا للمخاطر المرتبطة بالملكية وسلطات الراهن
على المال المرهون في (المبحث األول) و نبرز محدودية وعدم فعالية الرهن رسمي كضمان بسبب
طول وتعطيل إجراءات التنفيذ ومزاحمة أصحاب حقوق اإلمتياز للبنك كدائن في (المبحث الثاني) أما
(المبحث الثالث) فنخصصه إلى تدعيم فعالية الرهن الرسمي ليكون ضمانا كافيا للقرض العقاري.

( )1محمد مومن ،أثار الرهن الرسمي بالنسبة للمدين والغير ،المجلة المغربية لالقتصاد والقانون المقارن ،جامعة القاضي
عياض ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية  ،مراكش العدد ،9442 ،10ص.84
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الراهن على المال المرهون.
تبعا للمخاطر المرتبطة بالملكية وسلطات َّ
المبحث األول :الفعالية المحدودة ً
إن تأسيس الرهن الرسمي كضمان للقرض العقاري يشترط على الراهن أن يكون مالكا للعقار
المرهون وهو إشتراط أوجده منطق القانون المدني الذي يصنف الرهن كحق عيني تبعي لحق عيني أصلي
وعدما ،ويمكن للراهن أن يكون مالكا للعقار ملكية موقوفة على شرط
وجودا
هو حق الملكية والذي يتبعه
ً
ً
واقف وان كانت نادرة لكن يمكن تصورها وفي حالة تحقق الشرط ينعقد الرهن بأثر رجعي ،وينحل في
حالة عدم تحققه ،كما يمكن أن تكون ملكية الراهن معلقة على شرط فاسخ ،ولكن هشاشة هذين الوضعين
ستدفع بالمقرض إلى رفض هذا النوع من الملكية للعقار المرهون ،حيث يشترط التقديم المسبق لسند ملكية
العقار محل الرهن ،كما يمكن أن تتصور حاالت أخرى متعلقة بالملكية والتي قد تضر بالدائن المرتهن
من ذلك الرهن الصادر من مالك زالت ملكيته بأثر رجعي ،ورهن العقار المملوك على الشيوع والرهن
الصادر من مالك المباني المقامة على أرض الغير.
واشتراط إظهار الراهن لسند الملكية وان كان سهال للبعض فإنه يصعب على البعض اآلخر إن لم
نقل مستحيالً سيما بالنسبة للعقود اإلدارية ،صاحب حق التخصيص ،البيع على التصاميم ،شهادة حيازة،
وقد صنفها البعض من بين المشاكل الرئيسية التي تعاني منها عملية اإلقراض ،ذلك أن الدائن المرتهن
يعتبرها غير فعالة كضمان عيني للقرض العقاري ،ويختلف سند الملكية حسب الهدف من عقد القرض
العقاري و يتعقد اإلشكال حسب كل حالة سواء تعلق األمر بملكية الراهن للعقار المرهون عموما أو تعلق
األمر بسند الملكية بحسب الغاية من القرض العقاري بصورة خاصة والتي تجعل من البنك بصفته كدائن
مرتهن يعزف على منح القرض العقاري بسبب المخاطر المرتبطة بالملكية وبالتالي يصبح الضمان العيني
محدود الفعالية أو يلجأ إلى تدعيم فعالية الرهن بوسائل وآليات أخرى تجعله في منأى عن تلك المخاطر
المتوقعة ،وعليه سيتم معالجة ذلك من خالل مطلبين( ،المطلب األول) نخصصه للمخاطر المرتبطة
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بالملكية والتي لها تأثير سلبي على فعالية الرهن الرسمي كضمان .أما (المطلب الثاني) سنتطرق من
خالله إلى الفعالية المحدودة للرهن المرتبطة بسبب السلطات الممنوحة للمدين الراهن على العقار المرهون
من خالل أن هذا الرهن ال ينقل حيازة العقار المرهون إلى الدائن المرتهن.
المطلب األول :المخاطر المرتبطة بالملكية.
المفروض أن يكون الراهن مال ًكا للعقار المرهون الذي يقدمه كضمان عيني للدين المضمون والذي
هو القرض العقاري ،غير أنه ثمة مسائل تثار بمناسبة إعمال هذا الشرط ،ذلك أن ملكية الراهن للعقار
المرهون ال تتوفر دائما في صورتها البسيطة ،والتي ال تثير أية غموض بصدد إبرام عقد الرهن سواء
إستمرت ملكية الراهن لما رهن حتى تنفيذ الدائن المرتهن على العقار المرهون ،أو إنتقلت إلى الغير بسبب
من أسباب كسب الملكية قبل التنفيذ حيث يثبت للدائن التتبع.
نظر لتعدد طرق
ذلك أن مسألة ملكية الراهن للعقار محل الرهن ،تثير عدة مسائل قانونية متشعبةً ،ا
إنتقالها مما يخلق صعوبات في المجال العملي كالتشكيك في ملكية الراهن مما يشكل خط ار على ضمان
البنك كدائن مرتهن وقد يؤدي إلى فقد تأمينه ويظهر ذلك من خالل عدة حاالت نحاول التطرق إليها من
خالل ثالثة فروع( ،الفرع األول) نتكلم فيه عن الرهن الصادر من مالك زالت ملكيته باثر رجعي أما
(الفرع الثاني) نخصصه للرهن الصادر من مالك على الشيوع و (الفرع الثالث) نتطرق من خالله للرهن
الصادر من مالك المباني القائمة على أرض الغير وهي كلها حاالت مرتبطة بالملكية وتشكل خط ار على
محدودية الرهن الرسمي كضمان.
الفرع األول :الرهن الصادر من مالك زالت ملكيته بأثر رجعي.
أبدا ،وبالتالي فكل التصرفات التي
المالك الذي زالت ملكيته بأثر رجعي يعتبر كأن لم يكن مال ًكا ً
صدرت عنه من قبل تصبح كأن لم تكن ،هذا هو مقتضى األثر الرجعي لزوال الملكية إذا أطلق حكمه
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فإذا صدر رهن من مالك ثم زالت عنه ملكيته بعد هذا ،ترتب على زوالها زوال الرهن بالتالي ،وهذا هو
الحل في القانون الفرنسي ،ال يغير منه حتى أن يكون المرتهن حسن النية وقت إبرام العقد،

()1

ومع ذلك

حكما مخالفًا للحكم السابق ،وهذا ما نصت عليه المادة 229
فإن القانون المدني الجزائري قد وضع ً
ق.م.ج  » :يبقى صحيحا لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر ابطال سند
ملكيته أو فسخه أو إلغاؤه ألي سبب آخر ،إذا ثبت أن الدائن كان حسن النية وقت إبرام عقد الرهن «

()2

خروجا عن القواعد العامة التي تقضي أنه متى زال حق الملكية بأثر رجعي زالت معه
ويعتبر هذا النص
ً
التصرفات الواقعة على هذه الملكية بأثر رجعي ،بما فيها الرهن ،إال أن المشرع الجزائري حماية للمرتهن
صحيحا بشروط ثالثة هي:
قرر بقاء الرهن
ً
 أن يصدر الرهن من مالك. أن يكون المرتهن حسن النية. زوال ملكية الراهن بأثر رجعي.ظاهريا يبدو هذا الحل حماية للمرتهن ،إال أنه ال يخلو من المخاطر على ضمانه للقرض العقاري
وذلك من اإلشكاالت التي يثيرها والتي تظهر من خالل ما يلي:
أوال -في حالة زوال الملكية بأثر رجعي وأسباب زوال ملكية الراهن متعددة ،فقد يكون السند الذي اكتسب
به حقه قابال لإلبطال لعيب من عيوب اإلرادة ويحكم بإبطاله ،أو أن يمتنع المالك بالوفاء بإلتزامات مترتبة
()3

قانونا
عليه بهذا السند فيحكم بفسخه ،أو أن يحكم بفسخ الوصية لتخطيها القدر الجائز اإليصاء به ً

ففي

كل هذه الحاالت تؤول إلى المالك الحقيقي ملكية العقار مثقلة بالرهن ،بالرغم من أن هذا األخير لم يرتب
هذا الرهن ول م يشارك في إنشائه ،واإلشكال الذي قد يعترض الدائن المرتهن والذي هو البنك في دراستنا
(1) Marcel Planiol et georges Ripert, op Cit, page 410.

( )2يقابلها نص المادة  9019من القانون المدني المصري.
( )3سمير تناغو ،المرجع السابق ،ص.79
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هذه هو أنه قد يقع المالك الحقيقي الذي آلت إليه ملكية العقار المرهون في حالة إفالس ،فما مصير
الرهن في حالة رفع جماعة الدائنين دعوى عدم نفاذ التصرف في مواجهة المتصرف على أساس أن
المتصرف إليه وهو الراهن قد إشترى العقار وهو عالم بأن المتصرف متوقف عن الدفع؟

()1

فمتى حكم

بعدم نفاذ التصرف بناءا على طلب الوكيل المتصرف القضائي ،ترتب على ذلك عدم نفاذ الرهن في حق
جماعة الدائنين طبقا للمادة  894من القانون التجاري الجزائري ،ويسري الحكم بعدم نفاذ التصرف في
حق جماعة الدائنين سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعد حصوله وفقا للمادة  897من
القانون التجاري ،ومن ثم يجب إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التصرف ،وتطبيقا لذلك يتعين على
المتصرف إليه رد المال موضوع التصرف إلى التفليسة( ،)2ويصبح بذلك المرتهن دائن عادي يتقدم في
التفليسة بدينه ويخضع لقسمة الغرماء ومزاحمة بقية الدائنين ،تطبيقا لمبدأ المساواة في الضمان العام ،مما
يعرضه لخطر عدم إستيفاء حقه كامال أو لجزء منه.
ثانيا -إشترط المشرع إلعمال أحكام المادة  229قانون مدني ،أن يكون الدائن المرتهن حسن النية وقت
العقد ومقتضى هذا الشرط أن يعتقد المرتهن بحسن النية سند ملكية الراهن غير مهددة بالزوال ،وحسن نية
المرتهن هو اإلعتبار األول الذي ارعاه المشرع عندما قرر بقاء الرهن رغم زوال ملكية الراهن ،فقد قصد
بذلك حماية الثقة المشروعة التي أعطاها دائن مرتهن حسن النية لسند ملكية الراهن ،وتتوافر حسن النية
للمرتهن إذا كان ال يعلم وقت العقد بما يهدد سند ملكية الراهن ،واذا كان ال يستطيع أن يعلم بهذا لو أنه
بذل عناية الرجل المعتاد ،غير أن هناك حالة تجاوز فيها مسألة حسن النية وهي عندما يكون الراهن قد
تلقى ا لعقار بموجب عقد بيع ولم يسدد الثمن كامال للبائع وقام برهنه بعد ذلك فيقوم البائع بالمطالبة بفسخ
بناء ا على دعوى الفسخ ،فمتى فسخ عقد البيع آل العقار إلى مالكه الحقيقي مثقال بالرهن لعدم
عقد البيع ً
( )1بنت الخوخ مريم ،المرجع السابق ،ص.99
( )2مصطفى كمال طه ،أصول اإلفالس ،المرجع السابق ،ص.982
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علم المرتهن بإمكانية زوال الملكية ،غير أن المشرع و بالمقابل أقام في المرسوم رقم  91-79المتعلق
بتأسيس السجل العقاري قرينة قاطعة ينتـفي معها حسن نية الدائن ،وذلك من خالل نص المادة  29منه،
فإذا رفعت دعوى بالطعن في سند ملكية الراهن بالفسخ وتم تسجيل الدعوى أو التأشير على هامش
()1

 ،فإن الرهن الذي يرتبه هذا األخير على العقار ال يسري في حق البائع أي المالك

تسجيل سند الراهن

الحقيقي ،ألن الدائن المرتهن يعتبر سيء النية بإعتباره عالم برفع الدعوى أو كان بإستطاعته أن يعلم بها
إن إطلع على سند ملكية الراهن وعليه ينتقل العقار إلى مالكه الحقيقي خاليا من الرهن وال يكون للمرتهن
إال الرجوع إلى القواعد العامة للضمان.
الفرع الثاني :الرهن الصادر من مالك على الشيوع.
إستتئثار بقيمة معينة ،إال أنه يكون من
ًا
الشيوع يذهب في األصل ضد طبيعة الحق ذاته بإعتباره
إستئثار على الشيوع ،وهو ما ال يستحيل منطقًا
ًا
الممكن التوفيق بين اإلستئثار والشيوع ،فيكون الحق
ولكن إذا أمكن حل المشكلة من الناحية المنطقية ،فإن حلها من الناحية العملية يبدو صعبا في كثير من
األحيان حيث تتشابك حقوق الشركاء على الشيوع وحقوق الغير الذي تعامل معهم أو مع بعضهم
والمقصود هنا الدائن المرتهن ،ولهذا لم يتأخر الفكر من القديم عن إستنكار نظام الملكية الشائعة بما
()2

ترتبه من خصومات،

ورغم ذلك فالملكية الشائعة قائمة من الناحية العملية ال سبيل إلى القضاء عليها

فأسبابها تكاد تكون حتمية في بعض األحيان كالميراث مثال ،وانتشار الملكية الشائعة في الواقع العملي
هو الذي يبرر إهتمام المشرع بتنظيم أحكامها في نصوص متعددة.

( )1محمدي سليمان ،ضرورة تعميم شهر الدعاوى المتعلقة بالحق العيني العقاري ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية
الجزء ،99عدد ،09لسنة  ،8000ص.74

( )2سمير تناغو ،المرجع السابق ،ص.29
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والملكية الشائعة أو ملكية العقار الشائع ،هي تلك الملكية التي يتعدد فيها المالكون لهذا العقار
دون أن يختص كل منهم بجزء مفرز فيه ،ولقد أورد المشرع الجزائري تعريفًا لها من خالل نص المادة
 791من القانون المدني ،وهي أن يمتلك إثنان أو أكثر شيئا وتكون حصة كل واحد منهم فيه غير مفرزة،
فال يستقل الشريك في الشيوع بملكية المال الشائع أو جزء منه ،بل يستقل بملكية حصة شائعة في كل
المال الشائع ،وحسب المادة  799من نفس القانون ،إعتبر المشرع حق الشريك في الشيوع حق ملكية
تامة ،وبالرجوع إلى نص المادة  240من القانون المدني كذلك نجد أن المشرع الجزائري أعطى للشريك
أو الشركاء على الشيوع الحق في إمكانية ترتيب رهون على المال الشائع ،ووفقًا لذلك فالرهن الصادر من
جميع الشركاء ال يطرح أي إشكالية ،ألن إجماع الشركاء عليه ينفي كل شبهة للتعارض بين مصالحهم أو
اإلضرار ببعضهم ،ومصير الرهن على هذا النحو ال يتأثر في المستقبل بقسمة العقار المرهون أيا كانت
نتيجة القسمة ،غير أن المشكلة تثور حول الرهن الصادر من مالك على الشيوع ،والذي قد يرهن حصته
الشائعة ف ي العقار ،أو أن يرهن جزء مفرز يساوي حصته من هذا العقار فإذا رهن الشريك حصته
صادر من المالك وهو صحيح منتج لكافة آثاره إال أن مصيره مرتبط بنتيجة
ًا
الشائعة ،فإن الرهن يكون
القسمة وبعدم اإلضرار بحقوق اآلخرين.
لذلك فالرهن الوارد على المال الشائع محدود الفعالية من خالل ضعف حق التتبع إذ يتعرض فيه
البنك كدائن مرتهن ألخطار كبيرة ،إن لم نقل إستحالة في التنفيذ في حالة عجز المدين عن الوفاء بمبلغ
القرض العقاري ،ويتجلى ذلك من خالل:
قد ينتقل الرهن الرسمي إلى عقارات أخرى غير التي رهنها الشريك ،فقد يحدث أن تكون العقارات
التي وقعت في نصيب الشريك الراهن بعد القسمة لها قيمة أقل وبالتالي تنقص من قيمة الضمان ،كما قد
يتأخر البنك بصفته دائن مرتهن في إجراء قيد جديد على المال الذي إنتقل إليه الرهن مما يترتب عليه
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فقدانه للمرتبة التي كان يتمتع بها ،وتحسب مرتبته من تاريخ القيد الجديد والتي قد ال تسمح له بإستيفاء
حقه كامال.
كما نصت الفقرة األخيرة من المادة  240قانون مدني على » :وال يضر إنتقال الرهن على هذا
الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ،وال بإمتياز المتقاسمين «  ،وعليه فالدائن المرتهن من أحد الشركاء
في الشيوع الذي إنتقل رهنه إلى عقار آخر يتأخر عن المرتهن من جميع الشركاء لهذا العقار ،حتى ولو
كانت مرتبة المرتهن األول متقدمة على مرتبة المرتهن األخير ،وكذلك بالنسبة لحق إمتياز المتقاسم الذي
ضمانا لحقوقهم المترتبة على القسمة ،بالرغم من أن
يكون للشركاء على العقار الذي إنتقل إليه الرهن
ً
المادة  240في فقرتها الثانية تجعل من الرهن الذي ينتقل بعد القسمة إلى عقارات غير تلك التي كانت
مرهونة في األصل يحتفظ بمرتبته القديمة إذا تم القيد الجديد طبقا لآلجال القانونية ،إال أنه يتأخر عن
()1

إمتياز المتقاسم والرهن الذي تم من جميع الشركاء في الشيوع،

كما قد يحدث وأن يرتب أحد الشركاء

رهنا على كامل العقار ،فإذا آل إلليه جزء من العقار ،ال العقار كله كان الرهن الواقع على الحصص
األخرى باطال ألنه يعد رهنا لملك الغير.
كما قد ال يقع في نصيب الراهن ال العقار المرهون وال عقار آخر يحل محله بل منقول فإن
المرتهن في هذه الحالة يفقد حق رهنه على العقار المرهون ألنه وقع في نصيب شريك لم يرهنه ،وكذلك
ال ينتقل رهنه إلى المنقول الذي وقع في نصيبه ،وعلى هذا األساس فالدائن المرتهن يسقط حقه في تتبع
العقار المرهون الذي لم يقع بعد القسمة في نصيب الراهن ،أما حماية الدائن المرتهن فتكون بتقرير بقاء
حقه في األفضلية ال على العقار المرهون فقد انقضى حقه في التتبع لهذا العقار ،ولكن على ما حل محل
العقار المرهون من عقار آخر أو أية قيمة مالية أخرى وهذا كذلك يقلل من فعالية الضمان خاصة إذا آل

( )1أحمد خالدي ،القسمة بين الشريعة اإلسالمية والقانون الجزائري ،دار هومة ،الجزائر ،8002 ،ص999
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نظر لقيمته المالية
إلى الراهن قيمة مالية غير عقارية على اعتبار أن العقار يعد أكثر الضمانات العينية ًا
()1

التي ال تعرف االنهيار في الغالب وكذلك أن المنقول ال يصح أن يكون محالً للرهن الرسمي العقاري

ونالحظ أن المشرع الفرنسي قد كفل الحماية فقط للمتقاسم بعد القسمة مضحيا بعد هذا بكل
مصلحة للدائن المرتهن ويرجع هذا إلى إعتناق القانون الفرنسي فكرة األثر الرجعي للقسمة على إطالقها
وهي فكرة يؤدي منطقها إلى إهدار كل حماية للدائن المرتهن ،ألنه إذا صدر الرهن من مالك على الشيوع
ثم لم يقع في نصيبه بعد القسمة العقار الذي رتب عليه الرهن ،فإنه بمقتضى اآلثر الرجعي للقسمة يعتبر
كأنه لم يكن مال ًكا في أي يوم من األيام لهذا العقار ،وبالتالي يزول حق الدائن المرتهن ليس فقط في
مواجهة المتقاسم الذي آل إليه العقار المرهون ،ولكن أيضا في مواجهة غيره من دائني الراهن فال يستطيع
المرتهن أن يتمسك في مواجهتهم بحقه في األفضلية على ما حل محل العقار المرهون في ذمة الراهن من
عقار آخر أو من مبلغ من النقود

()2

وما تجدر اإلشارة إليه أن المشرع الجزائري لم يتعرض لمسألة عدم حصول الراهن على أي جزء
من العقار كما في حالة أن تكون قسمة العقار المشاع مستحيلة ،مما يفرض بيعه بالمزاد العلني أو أن يتم
اإلتفاق على أن يتملك أحدهم العين دون مقابل ،وبالتالي قد ال يحصل الشريك الراهن على أي شيء
سواء من القسمة أو أي تعويض آخر ،فيتعرض بذلك المرتهن لخطر عدم الحصول على حقوقه لعدم
وجود مال يحجز عليه ،وهنا نتساءل لماذا المشرع لم ينص في هذه الحالة على الحلول العيني كما نص
عليه في المادة  240قانون مدني ،والسؤال اآلخر إذا لم يدفع الشريك الراهن ما في ذمته من دين فكيف
يمكن مطالبته بذلك؟ عمليا وفي إطار الممارسات التوثيقية في حالة حصول الراهن على معدل القسمة

( )1أحمد خالدي ،المرجع السابق ،ص.997
(2) Marcel Planiol et georges Ripert; op cit ; p433.
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مقابل البيع بالمزاد أو أحد المتقاسمين على العين ينتقل حقه إلى ما آل إلى هذا الشخص بمرتبته أي
()1

حلول إتفاقي

ولهذا كان ال بد من البحث عن تأصيل آخر ألحكام التشريع ،يصلح في نفس الوقت ألستنباط
معا.
أحكام أخرى لتحقيق اكبر قدر ممكن من الحماية للمتقاسمين والدائنين ً
الفرع الثالث :الرهن الصادر من مالك المباني القائمة على أرض الغير.
األصل أن مالك األرض ،يملك ما عليها من مباني و منشآت ،وهذا ما عبر عنه المشرع الجزائري
في المادة  728الفقرة األولى من القانون المدني ،والتي تعتبر قرينة قانونية بسيطة يجوز إثبات عكسها،
وهو ما عبر عنه من خالل الفقرة الثانية من نفس المادة المذكورة ،ذلك أنه من المتصور جدا أن نكون
أمام شخصين أحدهما يملك األرض ،واآلخر يملك ما عليها من مباني ،كأن يرخص شخص آلخر بإقامة
منشآت على أرض يملكها ،بحيث يكون الشخص الذي شيد المباني حائ از لألرض بموجب ايجار أو إنتفاع
بها ،وقد يقوم الشخص بالبناء دون ترخيص من مالك األرض ،وهي أكثر الحاالت وقوعا من الناحية
العملية خاصة عندما تكون األرض مملوكة ضمن األمالك الوطنية الخاصة ،أو أن يقيم منشآت عليها
خالل فترة حيازته لألرض ،ويضطر صاحب األرض لرفع دعوى إستحقاق على الحائز للمباني ،وينجح
في إسترداد أرضه ،وفي كلتا الحالتين قد يحدث وأن يرهن صاحب تلك المباني التي شيدها ،وعندئذ تتحدد
حقوق المرتهن بحقوق الراهن نفسه فمصير الرهن يكون مرتبط بمصير ملكية الراهن لتلك المباني وفقا
()2

للمادة  224من القانون المدني والتي أحالتا إلى أحكام اإللتصاق،

ولكن ولما كانت ملكية الراهن

خاضعا لجملة من اإلحتماالت ولهذا سوف نحاول إبراز حاالت
للمباني مؤقتة كان حق الدائن المرتهن
ً
محدودية الرهن الرسمي كضمان وهي:
( )1بنت الخوخ مريم ،المرجع السابق ،ص.70

( )2راجع المادتين  729و  729من القانون المدني الجزائري.
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أوال -حالة إنقضاء حق الراهن للمباني نتيجة إنقضاء مدة ملكيته المؤقتة :فإن حق الدائن المرتهن هو
اآلخر ينقضي ،فال يمكنه تتبع المباني ،ألن مصيرها إما اإلزالة أو إكتساب مالك األرض لملكيتها حسب
أحكام اإللتصاق ،والسؤال المطروح هنا :ما هي الحماية التي قررها المشرع للدائن المرتهن في هذه
الحالة ،وهل هي كافية إلستيفاء حقه كامال؟ الجواب نجده في المادة  224من القانون المدني والتي
بمقتضاها أن حق الدائن المرتهن يكمن في التقدم الذي يباشره على ما يثبت للراهن بمقتضى اإلتفاق بينه
وبين مالك األرض ،أو بمقتضى القانون ،فإذا كان هناك إتفاق بين الراهن (مالك المباني) ومالك األرض
كنا أمام ثالثة إحتماالت:
اإلحتمال األول :إذا تم اإلتفاق على إنتقال ملكية المباني لمالك األرض دون مقابل ،فهنا ينقضي كل حق
للدائن المرتهن ويتحول إلى مجرد دائن عادي ،فهو قد فقد التتبع ألن ملكية المباني المرهونة مؤقتة ،وفقد
التقدم لعدم وجود مال يتقدم عليه

()1

اإلحتمال الثاني :إذا تم اإلتفاق على إنتقال ملكية المباني أو المنشآت لمالك األرض بمقابل ،هنا يكون
للدائن المرتهن (البنك أو المؤسسة المالي) حق التقدم على هذا التعويض أي على المقابل وهنا يتأثر
ضمان الدائن المرتهن على أساس أنه يتقدم على المقابل النقدي الذي تم اإلتفاق عليه بين صاحب
األرض ومالك المباني خاصة إذا كان هذا التعويض ال يرقي إلى قيمة المباني.
اإلحتمال الثالث :إذا تم اإلتفاق على هدم المباني أو إزالتها ،هنا يكون للدائن المرتهن حق التقدم في
إستيفاء حقه من ثمن اإلنقاض ،وهذا من شأنه كذلك اإلنقاص من الضمان خاصة أن مصاريف الهدم يتم
خصمها.
أما إذا لم يوجد إتفاق بين الراهن ومالك األرض على مصير المباني وجب الرجوع إلى أحكام
المادتين  729و 729قانون مدني ومن خاللهما نخلص إلى أن للراهن أن يطلب هدم المباني وفي هذه
( )1شوقي بناسي ،المرجع السابق ،ص.919
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الحالة يباشر الدائن المرتهن حقه على ثمن اإلنقاض ،هذه األخيرة التي قد ال تكون كافية للوفاء بحقوقه
ويتحول بذلك إلى دائن عادي مما يعرضه لمزاحمة بقية الدائنين وقسمة الغرماء ،واذا لم يطلب الراهن
إزالتها فعلى مالك األرض تعويضه مقابل ملكيتها وفقا ألحكام اإللتصاق ،وهو مخير بين أن يدفع قيمة
المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغا يساوي ما زاد في ثمن األرض بسبب هذه المباني ،وعادة ما يعين
خبير لذلك ،فيقوم ثمن المثل لألرض خالية من المنشآت ثم يقدر ثمن المثل للعقار بعد إقامة
القاضي ًا
()1

المباني ،والفرق بين القيمتين هو قيمة ما زاد في ثمن األرض بسبب إقامة المنشآت

 ،وعليه فإن

المرتهن ينتقل حقه باألولوية إلى مبلغ التعويض الذي قد ال يكون كافيا للوفاء بحقوقه أي ال يغطي المبلغ
اإلجمالي للقرض العقاري.
بينما ترى المذكرة اإليضاحية للقانون المدني المصري أن إستبدال المباني بقيمة التعويض أو ثمن
اإلنقاص يعد تطبيقًا للحلول العيني ،ويرى جانب من الفقه وجوب التمييز بين الحالتين.
 الحالة األولى :إذا حل أجل الدين أي ميعاد الوفاء قبل إستبدال المباني بمبلغ التعويض أو ثمناإلنقاض ،كان للدائن المرتهن أن يباشر حقه في التقدم على هذه المبالغ بمقتضى حقه في الرهن مباشرة.
 الحالة الثانية :إذا تم إستبدال المباني القائمة بمبلغ التعويض أو ثمن اإلنقاض قبل حلول موعد الوفاءبالدين ،فإن هذه المبالغ تحل محل المباني في ضمان الوفاء بالدين الذي لم يحل أجله بعد ،ويعتبر هذا
()2

تطبيقًا للحلول العيني

( )1حرش محمد ،إلتصاق المنشآت باألرض بفعل اإلنسان في القانون المدني الجزائري ،مذكرة لنيل الماجستير في فرع
القانون الخاص ،جامعة الجزائر ،كلية الحقوق بن عكنون ،8090 ،ص.19

( )2عبد الرزاق السنهوري ،التأمينات الشخصية والعينية ،المرجع السابق ،ص.192
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وفي كلتا الحالتين نجد أن الدائن المرتهن قد يفقد الكثير من حقه ذلك أن فقدانه للعقار في حد ذاته
يعد خسارة كبيرة لضمانه ،ألنه يستحيل أن تكون قيمة المباني قائمة مثل هي زائلة ،كما أنه أيضا يصعب
جدا أن تتساوى قيمة العقار ومبلغ التعويض حتى ولو كان قام بها خبير مختص.
ً
المطلب الثاني :الفعالية المحدودة بسبب سلطات المدين الراهن على العقار المرهون.
بالرغم من كون الظاهر يوحي لنا بأن عقد الرهن الرسمي يعتبر إلتزاما فقط في ذمة الراهن ،إال أنه
يمنحه في المقابل حقوق وسلطات على العقار المرهون بمقتضى بقاء حيازته للعقار المرهون إذ أنه من
الثابت أن الرهن الرسمي ال يرتكز على نقل ملكية المال المخصص لضمان إيفاء الدين فيظل مالك
ظا بكامل حقوقه الناتجة عن تملكه له ،فتكون له حق إدارة العقار
اضعا يده عليه محتف ً
العقار المرهون و ً
كبير على ضمان
خطر ًا
المرهون واستعماله والتصرف فيه وهي نفس الحقوق المقررة للمالك( ،)1مما يشكل ًا
البنك كمرتهن خصوصا في الحالة التي يتصرف فيها الراهن تصرفا من شانه اإلضرار بهذا الحق ،كما
أنه قد يهلك أو يتلف العقار المرهون وهو في يد الراهن بسبب أجنبي.
وعليه سيتم التطرق لكل هذا عبر فروع ثالث نبين من خاللها الفعالية المحدودة أو النسبية للرهن
الرسمي بسبب هذه سلطات المدين الراهن علة العقار المرهون ،حيث نخصص (الفرع األول) لسلطة
الراهن في التصرف في العقار المرهون و (الفرع الثاني) نشرح من خالله سلطة الراهن في إستعمال
العقار المرهون واستغالله أما (الفرع الثالث) فنخصصه لحالة هالك العقار المرهون بسبب أجنبي.
الفرع األول :سلطة الراهن في التصرف في العقار المرهون.
منحت بعض التشريعات كالتشريع المدني الجزائري سلطة التصرف في العقار المرهون للمدين
الراهن شريطة عدم اإلضرار بالدائن المرتهن حيث جاء في المادة  249من القانون المدني»:يجوز للراهن

( )1أحمد شرف الدين ،التأمينات الشخصية والعينية ،الكفالة والرهن وحق اإلختصاص وحق اإلمتياز ،9420 ،ص.992
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أن يتصرف في العقار المرهون على أن أي تصرف يصدر منه ال يؤثر في حق الدائن المرتهن» ،وبناء
عليه يكون للراهن في حدود القيد المذكور أن يجري كافة التصرفات المادية والتصرفات القانونية في
()1

العقار المرهون.

وهكذا يمكن للراهن أن يبيع العقار أو يقايض عليه أو يهبه فالرهن ال يقيد حرية المالك الراهن في
التصرف في العقار المرهون ،واذا كانت مراعاة مصلحة الراهن كمالك تقتضي القول بإطالق حريته في
إستعمال سلطاته كمالك للعقار المرهون ،وذلك بالطبع في حدود اإلطار العام إلستعمال الحقوق ،فإن
مراعاة مصلحة البنك كدائن مرتهن ،وكصاحب حق عيني متقرر على العقار تقتضي  -للمحافظة على
هذا الحق -منع المالك من مزاولة السلطات التي يترتب عليها اإلنتقاص من القيمة اإلقتصادية للعقار
المرهون( ،)2ألن من حقه أن يجد العقار المرهون -عند حلول أجل القرض (الدين) بنفس القيمة التي قبلها
عندما وافق على إرتهانه مقابل منح المدين هذا األجل وبالنسبة للتصرفات القانونية الصادرة من الراهن
سواء كانت ناقلة للملكية كالبيع والهبة ،أو منشئة لحق عيني على العقار المرهون كاإلنتفاع واإلرتفاق
والرهن ،ولكن هذه التصرفات تكون مشروطة بأال تمس بحق الدائن المرتهن وال تؤثر فيه وهنا يجب
التمييز بين التصرفات القانونية الصادرة من الراهن والتي تم شهرها قبل أن يقيد الدائن المرتهن حقه حيث
تكون نافذة في حقه ،وبالتالي تمس بحقه وتؤثر فيه ويكون على الراهن واجب اإلمتناع عن إجرائها ،فإن
أجراها رغم ذلك أعتبر مخال بإلتزامه بضمان سالمة الرهن ،وفي ذلك إحراج للدائن المرتهن من
إنقاص في ضمانه والسعي باللجوء إلى القضاء وما يجره عليه من إهدار للوقت الذي قد يكون في غير
صالحه ،خاصة أن الدائن المرتهن عبارة عن بنك أو مؤسسة مالية.

( )1عمر حمزة ،المرجع السابق ،ص.891
( )2وديع فرج ،اثر الرهن الرسمي على حقوق مالك العقار المرهون ،مجلة القانون واإلقتصاد ،الجزء  ،1العدد ،8سنة
 ،9471ص.977
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أما بالنسبة للتصرفات القانونية الصادرة من الراهن بعد أن قيد الدائن المرتهن حقه فال تنفذ في
حقه ،ومن ثم فهي ال تضر بمصالحه ،وبالتالي يجوز للراهن إجراؤها ،لكن الملكية تنتقل مثقلة بالرهن،
ولكن هذه الحقوق ال تنفذ قبل الدائن المرتهن ،أما التصرفات المادية التي يجوز للراهن إجراؤها بداهة فهي
تلمك التصرفات التي تزيد من قيمة العقار المرهون كالبناء وغرس األشجار.
إال أنه قد يعمد إلى القيام ببعض التصرفات التي تشكل خط ار كبي ار على حقوق البنك المرتهن حتى
ولو تم القيام بها بعد قيد هذا األخير لرهنه ،بحيث تؤثر في الكيان المادي للعقار المرهون بتحويله كله أو
بعضه إلى منقول كبيع العقار على أنه منقول بحسب المآل أو بيع العقا ارت بالتخصيص ،فتنقص من
قيمته اإلقتصادية ،وتحد من فعالية الضمان ،وقد تضيع على المرتهن كل الضمانات الناشئة عن الرهن،
وهذه التصرفات وان كانت ال تقع تحت الحصر ،فإن أهمها:
أوال -التصرف في العقار المرهون بإعتباره منقوال بحسب المآل :تصرف الراهن في العقار بإعتباره
م نقوال بحسب المآل قد ال ينطوي على خطر كبير للراهن ،من هذا تصرف الراهن في الثمار وهي
متصلة ،أو في المحصول وهو قائم على األرض ،مثل هذا التصرف يعتبر من أعمال اإلدارة وهو من
حق الراهن طالما أن الثمار لم تلحق بالعقار بعد ،بتسجيل تنبيه نزع الملكية،

()1

أما إذا كان التصرف في

العقار بإعتباره منقوال بحسب المآل يتخطى نطاق التصرف في الثمار ليرد على أصل العقار المرهون،
فهو ينطوي على خطر كبير للدائن المرتهن ألن مثل هذا التصرف إذا تم تنفيذه فعال – ومثاله أن يبيع
انقاضا -أن يهدم المنزل المرهون ويستولي المشتري على أنقاضه يتم بيع األبنية
الراهن المنزل المرهون
ً
المقامة على أرضه أو جزء منها والتي تدخل في الرهن إلى مشتر يقوم بفصلها عن األرض ونقلها إليه

(1) Raynaud Pierre, op.cit ; p919
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فتصبح هذه األبنية أنقاضا( ،)1وبما أن الرهن ال يرد إال على عقار فإن مثل هذا التصرف يؤدي إلى
تغيير جوهر الشيء ،والسؤال الذي يطرح نفسه هل يتحمل البنك كدائن مرتهن نتائج هذا التحويل؟.
كبير على حقوق المرتهن فهي تؤدي بال أدنى شك إلى إنقاص
خطر ًا
ًا
إن هذه التصرفات تشكل
()2

الضمان

فوجه الخطر الذي يمثله هذا التصرف على سالمة الرهن والضمان المقرر للمرتهن ،أن هذا

إستنادا
التصرف إذا تم تنفيذ وتسلم المشتري حسن النية العقار المبيع وهدمه فعال فلن يستطيع المرتهن
ً
لحقه في الرهن أن يتتبع األنقاض في يد المشتري الذي سيحتج بحيازته وأن الحيازة في المنقول سند
الحائز وهي القاعدة التي عبرت عليها المادة  219من القانون المدني بأن الحيازة في المنقول بسند
صحيح وبحسن نية سند الملكية ويتعقد األمر أكثر على البنك كمرتهن إذا كان المتصرف إليه الحسن
النية قد دفع مقابل األنقاض المالك المتصرف ،فيفقد بذلك كل ميزة على األنقاض ،وماله إال الرجوع على
الراهن بدعوى ضمان السالمة ،أما إذا كان ما زال لم يدفع الثمن فإنه يجوز له أن يحجز عليه تحت يد
المشتري ليباشر عليه حقه في األفضلية ،ولكن بعد عناء تكبد اإلجراءات الطويلة للحجز

()3

كما يمكن للمرتهن المطالبة بسقوط أجل الدين طبقا للمادة  899من القانون المدني وهذا الحل في
ظاهره فيه فائدة للمرتهن إال أن الحقيقة غير ذلك خاصة إذا كان الدائن بنكا كما في دراستنا هذه وترتب
()4

على الدين فوائد (فوائد القرض العقاري) فإن سقوط األجل يترتب عليه فوات أو سقوط تلك الفوائد

وهذا

في غير مصلحة البنك كدائن مرتهن من جهة وكمؤسسة مالية تجارية من جهة ثانية ،وعندما عرض على
محكمة النقض الفرنسية نزاع بين الدائن المرتهن والغير الذي تصرف إليه الراهن في حق إستخراج
محتويات األرض من أتربة ورمال وأحجار ومعادن ،قضت المحكمة بأن بيع محتويات األرض مع إعتباره
( )1محمد وحيد الدين سوار ،شرح القانون المدني ،الحقوق العينية التبعية ،دار الثقافة ،بيروت ،8009 ،ص.980
( )2شوقي بناسي ،المرجع السابق ،ص.892

( )3بنت الخوخ مريم ،المرجع السابق ،ص.20
( )4رمضان أبو السعود ،التأمينات الشخصية والعينية ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،8007 ،ص.849
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بيع لمنقول فيما بين المشتري ومالك العقار فإنه ال يمكن اإلحتجاج به قبل الدائن المرتهن ،ذلك ألن
التغيير القانوني الحادث في عناصر العقار بإرادة المتعاقدين ال يمكن تغليبه على طبيعة تلك األشياء
الحقيقية والقانونية القائمة وقت إستعمال الدائن لحقوقه ،كما قضت المحكمة بأن مثل هذا العقد الذي تم
بين الراهن والغير في خصوص هذه األتربة واألحجار والمعادن ال يحتج به قبل الدائن المرتهن إال إذا كام
مسجال قبل الرهن

)1(.

وقد تعرض القضاء الفرنسي للعديد من أوجه النقد ،وأول وجوه النقد هو أن القضاء الفرنسي وقع في
تناقض بين ،فمن الصعب قبول اإلتجاه بأن بيع األنقاض أو عناصر العقار المرهون بصفة عامة
(أحجار ،أشجار )...يعد تصرفا في منقول بالنسبة للعاقدين بنما يعتبر تصرفا عقاريا بالنسبة للدائن
المرتهن ،وهذه الطبيعة المزدوجة تتنافى وأهن القواعد األساسية التي تحدد طبيعة العقود عموما والتي
تقضي بأن طبيعة العقد ال تتوقف على قصد العاقدين ،ال فيما بينهما وال فيما يختص بعالقتهما مع
الغير.

()2

والنقد الثاني أن المشتري وجب تسجيل عقده إلمكان اإلحتجاج به قبل الدائنين المرتهنين ،وهذا
األمر ال يتفق مع أحكام الشهر العقاري في القانون الجزائري ،التي تقضي بوجوب شهر جميع التصرفات
التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية األصلية أو نقله أو تغييره أو زواله ،ويترتب على
عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها ال تنشأ وال تنتقل وال تتغير وال تزول بين ذوي الشأن وال بالنسبة إلى
()3

غيرهم ،وال يكون للتصرفات غير المسجلة من األثر سوى االلتزامات الشخصية بين ذوي الشأن

(1) philippe simler et philippe Delebecque ; Droit civil les sûretés la publicité foncière ; 4e éditions
Dalloz, paris, 2004 ; page388.

( )2وديع فرج ،المرجع السابق ،ص.940

( )3رمضان أبو السعود ،المرجع السابق ،ص.849
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ثانيا -التصرف في العقارات بالتخصيص :العقارات بالتخصيص هي منقوالت بطبيعتها تم تخصيصها
لخدمة العقار فأخذت حكمه وشملها ،فالقاعدة أن تعتبر العقارات بالتخصيص ضمن ملحقات العقار ما لم
يتفق صراحة على خالف ذلك ،ويقع عبء إثبات هذا اإلتفاق على من يدعيه ،فإذا تصرف المالك الراهن
بالبيع في هذه العقارات سيؤدي حتما إلى ضرر محقق بالبنك المرتهن إذ ينتج عنه فصل العقارات
بالتخصيص عن العقار المرهون ورجوعها إلى طبيعتها المنقولة( ،)1مما يترتب عنه بالضرورة خروج هذه
األموال عن نطاق الرهن ألنه ال يتناول سوى الحقوق العقارية ،ويفقد الدائن المرتهن (البنك) حقه بتتبعها
خصوصا إذا إكتسب شخص ثالث هذه األموال عن حسن نية فتنتقل إليه خالية من الرهن ،ألنه يستفيد
ً
من القاعدة القانونية الحيازة في المنقول سند الملكية فالرهن ال يمنح حق تتبع األموال المنقولة ،كما يمكن
للدائن مباشرة حقه في التقدم إذا قام المشتري حسن النية بدفع ثمن المنقول كامالً للراهن ،ألنه ليس لدى
المشتري ما يحجز عليه ،كما قد يتعرض المرتهن لخطر التزاحم مع إمتياز بائع المنقول ،ذلك أنه قد
يحدث أن المشتري يكون قد إشترى المنقوالت ولم يدفع ثمنها بعد للراهن ،ويكون السؤال أيهما تكون له
األولوية بالنسبة للثمن؟ بالرجوع إلى المادة  447من القانون المدني نجدها تنص صراحة على وجوب
مراعاة حقوق الغير المكتسبة بحسن نية ،فال مبرر من إستبعاد تطبيقها في حالة الدائن المرتهن رهنا
()2

رسميا ،الذي يمتد رهنه إلى هذه المنقوالت مع جهله وقت إلحاقها بتعلق حق الغير بها.

ونخلص من كل ما تقدم بأن الحرية التي تركها المشرع لمالك العقار المرهون ال تتعادل والحماية
كثير ما تقف عائقا في سبيل تحقيق
التي يفرها للدائن المرتهن ،فقاعدة الحيازة في المنقول سند للملكية ًا
تلك الحماية ،خاصة في حالتنا هذه والتي تلتقي فيها بحسن نية المشتري ،ذلك أن المرتهن ال يستطيع أن
يتمسك بحق الرهن في مواجهة المشتري حسن النية ويمتنع عليه تتبع هذه المنقوالت بالتخصيص وال يكون
( )1فارس ياسين كرباح ،المرجع السابق ،ص.977
( )2بنت الخوخ مريم ،المرجع السابق ،ص.29
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أمام المرتهن -إذا لم يكن الثمن قد وفى فعال إلى الراهن البائع إال أن يحجز على الثمن تحت يد المشتري
عليه بما له من أفضلية ،وهذا من شأنه أن يكلف البنك كدائن مرتهن إجراءات طويلة ومكلفة وغير
مضمونة النتائج ،كما أن قيمة الضمان قد تتضائل وبالتالي يكون البنك قد فقد جزء من الضمان المكفول
بمبلغ القرض وفي جميع الحاالت التي يتم فيها بيع العقارات بالتخصيص حيث يحدث ذلك البيع إنتقاصا
في قيمة العقار المره ون ،فإن الدائن المرتهن يستطيع أن يطلب إسقاط األجل إلضعاف التأمين وتقاضي
دينه فو ار ،وهذا أيضا ال يكون في مصلحته من الناحية التجارية ،خاصة إذا كان الدائن بنكا أو مؤسسة
مالية كما هو الحال في بحثنا هذه على إعتبار أن ذلك سوف يحرمه من الفوائد المترتبة على مبلغ
القرض سبب إسقاط األجل.
كما أن تسلط الراهن أو بقاء حيازة العقار المرهون تحت يد الراهن قد يؤدي إلى تبديد عناصره
الهامة أو تخريبه ،بحيث يفقد الدائن المرتهن الكثير من حقوقه ،بحيث ال تجديه حقوق التتبع والتقدم
وقواعد اإلشهار ،وال سبيل لعالج ذلك إال بإصالح تشريعي يعطي حماية أكثر للدائن المرتهن.
الفرع الثاني -سلطة الراهن في إستعمال العقار المرهون واستغالله.
طالما أن الرهن الرسمي ال ينزع من الراهن حيازة العقار المرهون ،فإن له الحق في إستغالل هذا
العقار طبقا لما جاء في المادة  249من القانون المدني ،بأن للراهن الحق في إدارة العقار المرهون ،وفي
قبض ثماره إلى وقت إلتحاقها بالعقار( ،)1يضع هذا النص مبدأ أساسيا في شأن إستغالل العقار المرهون،
وهو أن يتولى الراهن إدارة هذا العقار ،والحق في اإلدارة يقتضي أن تكون للراهن السلطة الكاملة في
اإلستغالل دون أي قيد ،ومن ثم فهو يستطيع أن يتخير الطريقة التي يستغله بها ،من ذلك يجوز أن يحول
مصنعا بما يحتاجه المصنع من أجهزة وأدوات وغيرها،
األرض الزراعية إلى أرض صناعية فيقيم عليها
ً

( )1رمضان أبو السعود ،المرجع السابق ،ص.820
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وله أن يحول األرض الزراعية إلى مباني للسكن ،...ويجوز العكس بأن يحول المصنع إلى أرض
زراعية ،والمبنى إلى مصنع ،وما إلى ذلك

()1

واذا كان حق اإلستغالل يثبت للراهن ،فإن مقتضى ذلك أن يكون له الحق في إجارته وقبض
أجرته ،ومع ذلك إذا زادت مدة اإليجار عن حد معين ،أو زادت المدة المقبوض عنها األجرة مقدما أو
المحولة عنها األجرة عن حد معين ،فإن العمل يكتسب خطورة خاصة ألنه ينقص من قيمة العقار ذاته
خطير بحقوق المرتهن
ًا
عند البيع لذلك أعتبرها المشرع في حكم أعمال التصرف التي تمس مساسا
ومركزه،

()2

على ضوء هذه األفكار يمكن تحليل أحكام التشريع في شأن التشريع في شأن ما يقرره الراهن

أو الحائز على حد سواء من إيجار على العقار المرهون وقبض أجرته ،بالنظر لما يترتب على هذا
اإليجار بحسب تاريخ تقريره ومدته التي قد تمتد إلى ما بعد تسجيل التنبيه بنزع الملكية من إنقاص
لضمان البنك كدائن مرتهن ،وذلك كما يلي:
أوال -إيجار العقار المرهون :فحق الراهن في إستغالل العقار المرهون ال يتأثر بحق الرهن في ذاته طوال
المدة التي تسبق تسجيل التنبيه بنزع الملكية فتنفذ التصرفات التي تصدر من الراهن( ،)3وهذا الحق يرجع
إلى أن الراهن ما زال مالكا للمرهون وحائ از له حتى بعد الرهن ،من ذلك فقد نظمت المادة  249قانون
مدني أحكام سريان تأجير العقار المرهون في مواجهة الدائن المرتهن ،وعلى ضوئها سنفرق بين حالتين
اإليجار الثابت التاريخ واإليجارات طويلة المدة حالتين:
 -9حالة اإليجار الثابت التاريخ :وفقا للمادة  249فقرتها األولى من القانون المدني يجب التمييز بين
اإليجار الثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه ،واإليجار غير ثابت التاريخ أو المعقود بعد تسجيل التنبيه.

( )1عبد الرزاق السنهوري ،التأمينات الشخصية والعينية ،المرجع السابق ،ص.901

( )2سي يوسف زهية ،عقد الرهن الرسمي ،دار األمل للنشر ،تيزي وزو ،الجزائر ،8009 ،ص.990
(3) Michel Cabrillac et Christian Mouly, Droit des sûretés, litec ; paris ; 4éme édition;1997,page 342.
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()1

 -إذا كان اإليجار ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه بنزع الملكية ،فإنه ينبغي التمييز بين فرضين:

الفرض األول :إذا كان اإليجار ثابت التاريخ قبل قيد الرهن ،فإنه يسري في مواجهة الدائن المرتهن ايا
كانت مدته ،وهنا تكمن الخطورة التي تؤثر على ضمان المرتهن خاصة إذا كانت مدته طويلة كأن تفوق
تسع سنوات أو يكون للمستأجر الحق في التمديد ،وتبدأ من تاريخ بدء سريان عقد اإليجار.
الفرض الثاني :إذا كان اإليجار ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه وبعد قيد الرهن ،فال يسري إال لمدة تسعة
سنوات إبتداء من تاريخ بدء اإليجار حتى ولو كانت المدة تزيد عن ذلك كأن تكون عشر سنوات مثال.
 -8حالة اإليجار غير ثابت التاريخ :قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية  ،أو كان قد عقد بعد هذا التسجيل،
فال ينفذ في حق المرتهن إال في حدود أعمال اإلدارة الحسنة ،فيسري لمدة سنة واحدة أو اقل أو أكثر،
()2

بحسب ما يراه قاضي الموضوع،

وما يمكن اإلشارة إليه أنه وفقا لنص المادة  719قانون إجراءات

مدنية وادارية ()3التي تنص على أنه »:عقود اإليجار التي ليس لها تاريخ ثابت ،وعقود اإليجار التي
أبرمها المدين المحجوز عليه بعد قيد أمر الحجز ،ال تكون نافذة في حق الدائن الحاجز«  ،يفهم من هذا
النص أن المشرع قد إعتبر أن عقود اإليجار التي ليس لها تاريخ ثابت أو التي أبرمت بعد قيد أمر الحجز
ال تكون نافذة لتشكل بذلك حماية أكبر المرتهن (البنك) ،عكس ما جاء في المادة  249قانون مدني التي
إعتبرها نافذة إذا كانت من أعمال اإلدارة الحسنة  ،لذلك من المستحسن أن يتم إعادة تعديل أو صياغة
أحكام هذه المادة حتى تتماشى مع أحكام المادة  719قانون إجراءات مدنية وادارية لتزيد من ضمانات
التأمين.

()4

( )1بنت الخوخ مريم ،المرجع السابق ،ص.28
( )2نبيل إبراهيم سعد ،المرجع السابق ،طبعة  ،8090ص.991
( )3قبل التعديل كانت المادة  129في فقرتها الثالثة من قانون اإلجراءات المدنية تنص على بطالن اإليجارات الالحقة
للتسجيل ما لم يأذن بها القضاء.

( )4بنت الخوخ مريم ،المرجع السابق ،ص.21
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ومنذ صدور المرسوم التشريعي رقم  01-41المتعلق بالنشاط العقاري فإن المادة  89منه تشترط
الكتابة والتسجيل في عقود اإليجارات طبقا للعقد النموذجي المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم
 94-49المؤرخ في  ،9449/01/94لتكون نافذة في حق الغير بنصه في المادة  99منه على »:عمال
بأحكام المادة  89من المرسوم التشريعي رقم  01-41المؤرخ في أول مارس سنة  9441والمتعلق
بالنشاط العقاري ،يخضع هذا العقد للتسجيل لدى المصالح المختصة» ،ومع تعديل أحكام عقد اإليجار
في القانون المدني ،بمقتضى القانون رقم  09-07المؤرخ في  91مايو  8007المعدل والمتمم للقانون
المدني ،فإنه طبقا للمادة  997مكرر من القانون المذكور والتي نصت على » :ينعقد اإليجار كتابة
ويكون له تاريخ ثابت واال كان باطال«  ،وهكذا أصبح المشرع يعتبر الكتابة ركنا في عقد اإليجار يترتب
على تخلفها البطالن ،وحتى تتماشى مع أحكام المادة  89من المرسوم التشريعي المتعلق بالنشاط
العقاري ،وعمال بأحكام هذه المادة يمكن للدائنين الحاجزين أو للراسي عليه المزاد التمسك بعدم سريان
اإليجارات المبرمة قبل القيد في حقهم أو التمسك ببطالن اإليجار الشفوي المبرم قبل القيد ومن ثم عدم
نفاذه في حقهم على أساس أنها لم تحترم الشروط الواردة في هذه المادة.
 -1اإليجارات الطويلة المدة :تعتبر اإليجارات الطويلة المدة أكثر خطورة على ضمان الدائن ألنها تمس
بالقيمة الحقيقية للعقار المرهون وتنقص منها عند بيعه بالمزاد العلني طبقا لما جاء في الفقرة الثانية من
المادة  249قانون مدني ،ذلك أن وجود اإليجار يؤدي إلى عدم اإلقبال شراء العقار ،ذلك أن اإليجارات
الطويلة األجل تعتبر أقرب إلى أعمال التصرف منه إلى أعمال اإلدارة ( ،)1ولذلك نجد المشرع إستلزم
تسجيله مثله مثل أعمال التصرف حتى يمكن الغير من العلم به في حالة ما إذا أراد أن يتعاقد على هذا
العقار ،حيث أوجبت المادة  97من األمر  79-79على ضرورة شهر عقود اإليجار الطويلة المدة حتى
تكون نافذة في مواجهة الغير ،بنصها » :إن اإليجارات لمدة إثنتا عشرة ( )98سنة ال يكون لها أثر بين
( )1نبيل إبراهيم سعد ،المرجع السابق ،ص.998
274

مدى فعالية الرهن الرسمي كضمان للقرض العقاري

الباب الثاني

األطراف وال يحتج بها اتجاه الغير في حالة عدم إشهارها ، «...وطبقا لهذا النص فإن اإليجار الذي تم
شهره قبل قيد الرهن يكون نافذا في حق الدائن المرتهن أيا كانت مدته ولو زادت عن  98سنة أما إذا كان
اإليجار بعد تسجيل التنبيه بنزع الملكية فال ينفذ في حق المرتهن إال إذا أمكن اعتباره من أعمال اإلدارة
الحسنة ،أما إذا شهر اإليجار بعد قيد الرهن وقبل تسجيل التنبيه بنزع الملكية فال يكون نافذا إال في حدود
 98سنة  ،تحسب إبتداءا من تاريخ اإليجار ،ما يمكن اإلشارة إليه أن المادة  249قانون مدني تحدد مدة
اإليجار الذي ينفذ في حق المرتهن ب ـ تسع ( )4سنوات ،ونحن نرى توحيد النصين بأن يتم تعديل المدة مع
المدة المنصوص عليها في المادة  97من االمر  ،79-79على أساس قاعدة الخاص يقيد العام ألن
نص المادة  97هي التي تطبق ذلك أن الشهر يتم في المحافظة العقارية والمحافظ العقاري يطبق النص
()1

الذي ينظم مجاله،

ويعتبر اإليجار من أعمال اإلدارة الحسنة ،إذا لم تقل أجرته عن أجرة المثل ،وال

تعجل أجرته إال في الحدود المألوفة ،وكانت مدته ال تجاوز المدة المعتادة وفقا لما تجري عليه العادة في
تأجير مثل هذا العقار.
ثانيا -مدى حق المدين الراهن في قبض أجرة العقار المرهون وحوالتها مقدما:
قد سبق أن قلنا أن الراهن يحتفظ في إستغالل واستعمال العقار المرهون ويكون له بالتالي الحق في
قبض األجرة والتصرف فيها عن طريق الحوالة ولو قبل إستحقاقها ،ونظمت هذا األمر المادة  247من
القانون المدني  ،وتعرف بأنها المبالغ التي تدفع مقدما إلى مالك العقار كثمن إيجاره لمدة تزيد عن ثالث
سنوات ،أما الحوالة فيقصد بها حوالة المنتفع من اإليجار الذي دفع ثمنه مقدما إلى شخص آخر ليحل
()2

محله في اإلنتفاع بالعقار المؤجر،

( )1بنت الخوخ مريم ،المرجع السابق ،تهميش  ،9ص.29
( )2جمال بوشنافة ،شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري ،دار الخلدونية للنشر والتوزيع ،الجزائر8009 ،
ص.900
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وعليه إذا قام الراهن بتأجير العقار المرهون وقبض أجرة معجلة وتحويلها للغير بواسطة حوالة
الحق( ،)1حيث يالحظ في هذا اإلطار أن الثمار -ومنها األجرة – تلحق بالعقار المرهون بمجرد تسجيل
التنبيه بنزع الملكية ،وعليه فإنه يسري عليها أي األجرة ما يسري على الثمار ،فأجرة العقار من الفترة
السابقة على تسجيل التنبيه بنزع الملكية تكون حقا خالصا للمالك الراهن أما أجرة العقار الالحقة على
تسجيل التنبيه تلحق بالعقار المرهون وتوزع على الدائنين .ومن ثم فإن قبض الراهن أجرة عن مدة الحقة
لتسجيل التنبيه أو حوالتها يكون ذلك من شأنه اإلضرار بالدائن المرتهن (البنك أو المؤسسة المالية)
المتعلق حقه بها وهذا من ناحيتين ،فهو يؤدي إلى حرمانه منها أي األجرة من جهة ،والى إنقاص قيمة
()2

العقار عند عرضه للبيع بالمزاد العلني من جهة أخرى

ألنه من سيقبل على الشراء سيضع في حسبانه

عند تقديره للثمن أنه سيظل لفترة محروما من أجرة العقار.
خالصة القول أنه إذا كانت المخالصة باألجرة أو حوالتها مقدما عن مدة ال تزيد عن ثالث سنوات
فال يجب شهرها ،فإذا كان لها تاريخ ثابت فإنها تسري في حق الدائن المرتهن لكامل المدة ،وعليه نقول
خطر حقيقي على ضمان المرتهن الذي ال يجد عالجا لضعف تأمينه،
ًا
أن مثل هذه التصرفات تشكل
إلنعدام الحماية الناجعة إزاء مثل هذا النوع من التصرفات واألعمال ،ما لم يخول الدفاع عن حقه بسالح
فور بمجرد إقدام المالك على تعريض سالمة قيمة الشيء المرهون للخطر،
واق وفعال يستطيع إستعماله ًا
فال فائدة إذن من تقييد الراهن أو الحائز بالنسبة لهذا النوع من التصرفات بقيود مماثلة لتلك التي تحمي
الدائن من التصرفات الخاضعة للتسجيل في المحافظة العقارية ،كما أن إحتفاظ المدين الراهن بالحيازة
العقار المرهون وكما سبق واشرنا إليه وما يجريه من تصرفات على المال المرهون والتي قد تشكل خط ار

( )1أحمد سالمة  ،مذكرات في نظرية اإللتزام ،الكتاب الثاني ،أحكام اإللتزام ،مطبعة القاهرة ،بدون سنة نشر ،ص.989
( )2جالل محمد إبراهيم وأحمد محمود سعد ،المرجع السابق ،ص.949
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على الدائن المرتهن من إنقاص للضمان أو فقدانه كذلك ما يمكن أن يؤدي إلى فقدان الضمان أو
المساس به هو هالك العقار أو تلفه وهذا ما سنتناوله في الفرع الثالث.
الفرع الثالث :هالك أو تلف العقار بسبب أجنبي.
رأينا فيما سبق ،أن الدائن يمنح إئتمانه للمدين بناء على الضمان المقرر على العقار المرهون،
وبالحالة ا لتي كان عليها عند تقديم اإلئتمان ،لذا يجب أن تبقى حالة المرهون كما كانت عند نشوء حق
الرهن ،فالدائن له اتخاذ كل اإلجراءات الالزمة لحفظ رهنه ،حتى ولو كان دائنا تحت شرط أو ألجل(،)1
واذا كانت مراعاة مصلحة المدين المقترض كمالك تقتضي القول بحريته في إستعمال سلطاته كمالك
للعقار المرهون ،فإن مراعاة حقوق الدائن المقرض كصاحب حق عيني متقرر على العقار ،تقتضي
حماية لهذا الحق ،منع المالك من مزاولة السلطات التي يترتب عليها اإلنتقاص من قيمة العقار وبالتالي
ال يصبح للمدين على العقار المرهون ذات السلطات التي تثبت له عليه قبل الرهن ،بل تتقيد سلطاته على
هذا العقار نتيجة إلتزاماته كراهن.
والمبدأ المقرر في هذا المجال أن للراهن كأصل عام ،أن يمارس على العقار المرهون السلطات
التي يخولها له حق الملكية ،بشرط أال يضر بحقوق المقرض كدائن مرتهن ،لكن ونتيجة إلحتفاظ الراهن
بالعقار المرهون قد يحدث أن يهلك العقار أو يتلف وهو في حيازة الراهن( ،)2فإن حق الدائن المرتهن
محمي بمقتضى ما نصت عليه المادة  244من القانون المدني ،حيث أجاز المشرع للدائن المرتهن
الرجوع على الراهن بالضمان ،وقد تمت اإلشارة إلى ذلك من خالل إلتزامات المدين الراهن بالضمان ،لكن
ما هو ليس في صالح الدائن المرتهن هو فرضية أن يتم الهالك أو التلف بسبب أجنبي ،أي بسبب ال

( )1محمد مومن ،المرجع السابق ،ص .18

( )2الحسن الملكي ،تأمالت في النظام القانون للرهن الرسمي بالمغرب ،مجلة اإلشعاع المغربية ،العدد  ،89سنة 8008
ص.992
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دخل إلرادة المدين المقترض فيه ،سواء كان ذلك راجعا إلى فعل الغير أو قوة قاهرة ،ورفض الدائن
المرتهن بقاء القرض (الدين) بال تأمين وهي نادرة الحدوث مع المؤسسات المالية عادة ( ،)1فإن الخيار في
هذه الحالة يكون حسب المادة  244الفقرة الثانية من القانون المدني ،للمدين وليس للدائن ،حيث يختار
فور قبل حلول
المدين بين أمرين– إما تقديم تأمين كاف واما إسقاط أجل الدين (القرض) والوفاء ًا
األجل.

()2

وهناك نجد أن اإلختبار ممنوح للراهن فهو قد يختار ما يناسبه هو من ذلك فقد يختار الوفاء بالدين
فو ار قبل حلول األجل هذا ال يساعد البنك كدائن مرتهن الذي كان يريد اإلستثمار في أمواله والحصول
على فوائد أكبر ،كما أن المدين قد يقترح تقديم تأمين يراه هو كاف في حين أن البنك ال يرى ذلك ،مما قد
يضطر إلى قبول أحد اإلقتراحين من المدين الراهن ،وكالهما في غير صالحه كدائن مرتهن.
المبحث الثاني :محدودية الرهن الرسمي كضمان بسبب تعقيد إجراءات التنفيذ ومزاحمة أصحاب
حقوق االمتياز.

يمنح الرهن للدائن المرتهن الحق في بيع العقار المرهون ،بعد حجزه والحصول على قيمة دينه
باألفضلية على باقي الدائنين العاديين بل وحتى الدائنين المرتهنين التاليين له في المرتبة ،لكون رهنه
امتياز من الدرجة األولى أضف إلى إمكانية لجوئه مباشرة إلى الحجز على العقار محل الرهن دون
المرور بمرحلة الحجز على األموال المنقولة للمدين المقترض وذلك في حالة حيازته لعقد رهن مشمول
بالصيغة التنفيذية ،وتسبق مرحلة الحجز مرحلة التسوية التي تبدأ بمجرد امتناع المقترض عن دفع أحد
األقساط  ،أين يوجه له البنك المقرض رسالة يدعوه فيها لدفع القسط في المكان والزمان المتفق عليه في
عقد القرض ،ذلك أنه وفقا للقواعد العامة يجب أن يتم الوفاء بمجرد ترتيب االلتزام في ذمة المدين
( )1مراد جديدي ،الضمانات العينية للنظام المصرفي ( من مخاض التعددية إلى الوالدة القيصرية) ،المجلة القانونية
التونسية ،مركز النشر الجامعي ،منوبة ،تونس ،8007 ،ص.99

( )2عبد الرزاق السنهوري ،التأمينات الشخصية والعينية ،المرجع السابق ،ص .140
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المقترض ،وفي العادة يحرص أطراف اتفاق القرض العقاري على تحديد مواعيد استحقاق األقساط ،ويجب
على المقترض الراهن أن يوفي بكل قسط بمجرد حلول أجله،

()1

وفي حالة عدم التزام المقترض بدفع

أقساط القرض في تاريخ استحقاقها بعد تنبيهه بذلك ،أين يوجه البنك كدائن مرتهن إعذار بالدفع فإن لم
يستجب المقترض فإن البنك يدخل في مرحلة المنازعة القضائية وذلك بتوجيه إنذار بالدفع للمدين
المقترض للوفاء بما عليه من دين ،فإن الم يوفي المدين بالتزامه بالدفع يلجأ البنك إلى توقيع أمر الحجز.
ويقع على الدائن المرتهن (البنك أو المؤسسة المالية) واجب إنذار المدين الراهن وذلك تحت طائلة
البطالن ،كما أن البنك في مرحلة ما قبل النزاع يحاول اقتراح عدة آليات للتسوية ،وذلك لتفادي التنفيذ
الجبري الذي يتميز بالطول وثقل اإلجراءات ،من ذلك يتم اقتراح عدة طرق أولية للتسوية كالتخفيف من
مبلغ المدفوعات وذلك بتخفيض نسبة الفائدة أو إعادة الجدولة لألقساط غير المدفوعة كما أن البنك
المقرض ملزم في حالة التنفيذ بإتباع إجراءات البيع بالمزاد العلني ،كل ذلك قد يكون في غير صالح البنك
كدائن مرتهن ،والتي يكون البنك في غنى عنها ،كما أنه غير ضامن الستيفاء كل حقوقه ذلك أن بيع
العقار بالمزاد العلني قد ال يمكنه من الحصول على ثمن يضمن به مبلغ القرض كل هذا سيتم التطرق
إليه من خالل (المطلب األول) ،ضف إلى ذلك أن البنك المرتهن قد يجد من يزاحمه في التقدم على
استيفاء حقه من ذلك أصحاب حقوق لالمتياز العامة والخاصة ومن ثم يجد البنك نفسه عرضة لمثل هذه
األخطار التي قد تفقده حقه تماما ،باإلضافة إلى أنه يكون غير مستحق لكامل مبلغ القرض سبب قيام
الحائز بإجراء التطهير والذي يكون في الغالب في غير صالح المرتهن ،هذا ما سنبحثه من خالل
(المطلب الثاني).

( )1راجع المادة  997من القانون المدني الجزائري.
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المطلب األول :التزام البنك المرتهن بإتباع إجراءات التنفيذ للبيع بالمزاد العلني.
من بين القيود التي فرضها المشرع على الدائن المرتهن ،هو إلزامه بإتباع إجراءات البيع بالمزاد
العلني للعقار المرهون الستيفاء حقه ،وجعل من الشرط الذي يكون بينه وبين الراهن و المتضمن لبيع
العقار المرهون دون إتباع اإلجراءات التي رسمها وحددها القانون  ،والمحددة في قانون اإلجراءات المدنية
واإلدارية باطال بطالنا مطلقا وهو ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 9427/07/90
تحت رقم  90929والذي جاء فيه ما يلي « :الدائن المرتهن ال يستوفي حقه من العقار المرهون إال طبقا
لإلجراءات التي نص عليها القانون و التي تنتهي آخر األمر إلى بيع العقار بالمزاد ،وكل اتفاق على غير
ذلك يكون باطال لمخالفته النظام العام ألن اإلجراءات التي فرضها القانون وضعت لضمان حق كل من
الدائن المرتهن والراهن بما يحقق التوازن بين المصالح المتعارضة فاإلخالل بشيء من ذلك ال يقره القانون
ولو ارتضاه المتعاقدين ،إذ يخشى أن يكون الدائن المرتهن قد استغل حاجة الراهن وانتزع منه رضاه فيقع
باطال كل اتفاق يخول للدائن المرتهن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله....في أن يبيعه دون
()1

مراعاة لإلجراءات التي فرضها القانون ولو كان االتفاق قد أبرم بعد الرهن"...

وعليه يظهر أن غاية

المشرع من إلزام المرتهن بإتباع إجراءات البيع بالمزاد العلني هو حماية كل من مصلحة الدائن المرتهن
وائتمان المدين ،غير أن التساؤل الذي يطرح :هل قيام البنك المرتهن والمقرض في آن واحد بإجراءات
الحجز على العقار المرهون يعتبر وسيلة ناجعة لتمكينه من استيفاء حقه كامال وفي أسرع اآلجال؟
لإلجابة على هذا التساؤل نستولي إثارة هذه اإلشكاالت في التنفيذ من خالل تبيان المدة التي تستغرقها
إجراءات التنفيذ على العقار (الفرع األول) ثم تبيان ما إذا كانت هذه اإلجراءات كفيلة بتمكين المرتهن من
تحصيل دينه كامال (الفرع الثاني).

( )1المجلة القضائية ،العدد الرابع ،سنة  ،9440ص.99
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الفرع األول :طول آجال التنفيذ على العقار المرهون:
لقد أفرد قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية لهذا الموضوع فصال كامال وهو الفصل الخامس من
الباب الخامس تحت عنوان في الحجز التنفيذي على العقارات و الحقوق العينية العقارية المشهرة ،ويعتبر
الحجز العقاري وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري على أموال المدين الراهن لتمكين المرتهن من وضع
()1

عقارات مملوكة لمدينه أو لغيره تحت يد القضاء من أجل بيعها بالمزاد العلني واستيفاء دينه من ثمنها

وتسهيال على المرتهن أجاز المشرع أن يقوم بالتنفيذ على العقار بغض النظر عن عدم كفاية المنقوالت،
كاستثناء عن القاعدة العامة،

()2

إال أن التنفيذ على العقار يتميز عن غيره من طرق التنفيذ األخرى بكثرة

الشكليات اإلجرائية سواء من حيث تعددها أو طولها أو تعقيدها ،ويرجع ذلك إلى نظرة الشارع للعقار التي
تختلف عن نظرته للمنقول ،باعتبار أن العقار أهم في قيمته االقتصادية واالجتماعية من المنقول ،مما
أدى إلى تعدد اإلجراءات وتشابكها في كثير من األحيان ،وهذا ما يجعلنا نطرح التساؤل التالي - :هل
تلك القواعد اإلجرائية التي رسمها المشرع والمتعلقة بإجراءات الحجز على العقار هي طريقة سهلة وميسرة
للدائن إلتباعها؟ يمكن القول أن من بين العوائق واإلشكاالت التي تعترض سبيل الرهن الرسمي لكي يكون
ضمانا كافيا للدائن المرتهن (البنك) هو طول إجراءات التنفيذ على العقار ،باإلضافة إلى تكلفتها من
مصاريف نشر واشهار والتي تنعكس سلبا على ضمان المرتهن.
أوالً :إشتراط الصيغة التنفيذية كمقدمة للتنفيذ :لكي يتحصل الدائن على دينه باألفضلية على باقي
الدائنين وذلك بعد بيع العقار محل الضمان وفقا إلجراءات البيع بالمزاد العلني ،يجب أن يكون حائ از على
سند تنفيذي و الذي يتحصل عليه بطريقتين.

( )1عمارة بلغيث ،التنفيذ الجبري واشكاالته ،دراسة تحليلية مقارنة لطرق التنفيذ واجراءاته ،دار العلوم و النشر والتوزيع
عنابة ،8009 ،ص.999

( )2بنت الخوخ مريم ،المرجع السابق ،ص.29
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 -9الصيغة التنفيذية التي يتضمنها العقد الرسمي :يشترط غالبا البنك تضمين اتفاقية القرض الصيغة
التنفيذية وذلك لتسهيل عملية الحجز حتى يتفادى اللجوء إلى المحكمة إلمهاره بالصيغة التنفيذية ،ويمنح
الموثق باعتباره موظف عمومي الصيغة التنفيذية لمرة واحدة فقط ،وفي حالة ضياعها فإنه على الدائن
اللجوء إلى القضاء ،وعمليا نجد أن البنك كدائن مرتهن يلجأ إلى توجيه خطابات يعذر من خاللها المدين
المقترض والراهن بدفع الدين عن طريق وسائل ودية ،ثم يتم اللجوء إلى المحضر القضائي الذي يتوجه
بدوره إلى المحافظة العقارية بغرض استظهار شهادة عقارية ليقوم بعدها بتوجيه إنذار بالدفع لغرض الوفاء
االختياري خالل عشرون يوما ،وبعد إنتهاء هذا األجل الممنوح للمدين وفي حالة عدم الوفاء يقوم
المحضر القضائي بتحرير محضر إمتناع عن الدفع ،ثم يتم إستصدار أمر بتوقيع الحجز العقاري على
العقار المرهون لدى رئيس المحكمة المختصة ،ثم يقوم بتبليغه حسب مقتضيات المادة  789قانون
إجراءات مدنية وادارية إلى المدين يعذره أنه في حالة عدم وفائه بدفع مبلغ الدين في أجل شهر واحد من
تاريخ التبليغ الرسمي يباع العقار على إثر ذلك بالمزاد العلني.
وما يجدر اإلشارة إليه هو أن الرهن اإلتفاقي يتميز عن الرهن القانوني هو تضمن العقد المؤسس
للرهن الصيغة التنفيذية ،بينما تغيب في الرهن القانوني ،مما يدفع البنك إلى إمهاره بهذه الوسيلة في حال
ضياع الصيغة التنفيذية للرهن اإلتفاقي ويقوم بغرض استصدار هذه الصيغة يلجأ إلى طريقة ثانية وهي:
 -2الصيغة التنفيذية المكرسة بواسطة الحكم القضائي :حيث يلجأ البنك كدائن مرتهن إما إلى
استصدار أمر أداء وفقا ألحكام المواد  109،107،102قانون إجراءات مدنية وادارية ،لكون الدين مبلغ
نقدي ثابت بالكتابة وحال األداء ومعين المقدار ،وترفق جميع المستندات المثبتة للدين مع العريضة ،أين
يفصل رئيس المحكمة في الطلب خالل أجل أقصاه خمسة ( )09أيام من تاريخ إيداع الطلب

( )1راجع المادة  107قانون إجراءات مدنية وادارية.
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يوما،
يتم التبليغ الرسمي وتكليف المدين بالوفاء بأصل الدين و المصاريف في أجل خمسة عشر (ً )99
ويبقى للمدين حق االعتراض على أمر األداء في أجل خمسة عشر ( )99يوما ،تبدأ من تاريخ التبليغ
الرسمي ،واذا لم يرفع االعتراض في األجل المحدد ،يحوز أمر األداء قوة الشيء المقضي به

()1

وهذا

يطيل أمد النزاع خاصة أن األمر األداء إذا لم يطلب إمهاره بالصيغة التنفيذية خالل سنة واحدة من تاريخ
صدوره يسقط وال يرتب أي أثر.
كما أن المادة  972من القانون  90-40المتعلق بالنقد و القرض تمكن البنك من تقديم عريضة
بواسطة ممثلها القانوني لرئيس المحكمة للحصول على أمر ببيع كل مال مرهون لصالحها حسب المادة
 974من نفس القانون و تخصيصه مباشرة ودون أي مماطلة بناتج البيع و تسديد لماله من مبالغ كامل
الدين وفوائده األصلية وكذا فوائد التأخير ،ولكن اإلشكال في تطبيق هذه المادة هو ورود كلمة "مال" والتي
تعني المال المنقول و العقار في آن واحد .وبالرجوع إلى المادة  789الفقرة الثانية من قانون اإلجراءات
تنفيذيا الحجز على العقارات و أو الحقوق العينية
سندا
المدنية و اإلدارية أجازت للدائن المرتهن الذي بيده ً
ً
العقارية لمدينه مباشرة حتى لو انتقلت ملكيتها إلى الغير.
وبعد إلغاء قانون النقد والقرض بموجب األمر  09-01المؤرخ في  89أوت  8001المتعلق بالنقد
والقرض والذي لم يتناول األحكام المتعلقة بالرهن العقاري لكن المشرع تناولها بموجب نص المادة  49من
قانون المالية لسنة  ،)2( 8001والتي تمنح للرهن القانوني المؤسس من طرف البنك نفس قيمة الحكم
القضائي ،و تمنحه المحكمة الصيغة التنفيذية و يقوم المحضر القضائي بتنفيذه ،وتطبيقا لنفس المادة
(المادة  )49صدر المرسوم التنفيذي  918-09المتعلق بالرهن القانوني المؤسس لصالح البنوك

( )1راجع المادة  104القانون نفسه.
( )2القانون رقم  ،99-08المؤرخ في  ،8008/98/89المتضمن قانون المالية لسنة  .8001الجريدة الرسمية ،العدد29
المؤرخة في  89ديسمبر.8008
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والمؤسسات المالية والمؤسسات األخرى ،وأنه أهم ما جاء به هذا التعديل هو إعطاء الرهن القانوني بعد
مهره بالصيغة التنفيذية نفس قيمة الحكم القضائي وقد حدد المرسوم سالف الذكر كيفيات الحصول على
الصيغة التنفيذية وذلك بإتباع اإلجراءات التالية:
 يقوم الممثل المؤهل للبنك أو المؤسسة المالية باالستعانة بمحضر قضائي ،ليعاين عدم وفاء بالتزاماتهإعذار بالدفع للمقترض لتسديد المبالغ المستحقة في
ًا
وديونه في التاريخ المحدد ويبلغ المحضر القضائي
أجل شهر واحد.
 في حالة عدم الدفع في األجل المحدد ،بعد تبليغه عن طريق إعذار ثان للدفع من طرف المحضرالقضائي ،ويحدد له أجل جديد مدته خمسة عشر يوما قبل اللجوء إلى المحكمة المختصة.
 إذا امتنع المدين عن الدفع بعد انقضاء األجل المحدد ،يقدم الممثل القانوني للبنك أو المؤسسة الماليةضد المدين العاجز عن الوفاء طبقا ألحكام قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ،طلبا إلى المحكمة
المختصة إقليميا للحصول على الصيغة التنفيذية التي تمكن من تنفيذ إجراءات الحجز العقاري.
 يتم تقديم الطلب المذكور آنفا في شكل عريضة تتضمن إلزاميا تسمية المقر االجتماعي للبنك أوالمؤسسة المالية ،وكذا تعيين ممثلها القانوني ،الهوية الكاملة للقرض ،التعيين الدقيق للعقار المثقل بالرهن،
تحديد مبلغ القرض والفوائد وفوائد التأخير والمصاريف ،وبيان أجل استحقاقه ،مع إرفاق العريضة بكل
الوثائق الثبوتية لذلك ،كاتفاقية القرض ،نسخة من جدول قيد الرهن.
ما يمكن استخالصه أن إجراء الحجز يتطلب أوال الحصول على الصيغة التنفيذية للسند المثبت
للدين أو إلى استصدار أمر األداء للدين ،وكل هذا يتطلب إجراءات وآجال تزيد في إرهاق الدائن المرتهن
و نعني البنك أو المؤسسة المالية كان في غنى عنها.
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الفرع الثاني :طول آجال التنفيذ على العقار المرهون:
إن الغاية من إنشاء الرهن الرسمي هو ضمان استيفاء الدين من قبل الدائن المرتهن ،ذلك أن الرهن
الرسمي هو حق عيني تابع لاللتزام ،فال يقوم على استقالل بل مرتبط بالدين األصلي فيقوم مع قيام الدين
ويزول مع زواله باالنقضاء أو البطالن أو اإلبطال( ،)1من أنه متى استوفى الدائن دينه انقضى حتما
الرهن الرسمي ،حيث أنه هناك عدة أسباب تؤدي إلى انقضاء الرهن الرسمي إما بصورة أصلية أو تبعية،
وفي دراستنا هذه فإن الرهن الموقع لضمان القرض العقاري ينقضي إما بقيام المقترض الراهن بالوفاء
بقيمة القرض كاملة وهو ما يصطلح على تسميته بالوفاء العادي أو الحالة العادية لتنفيذ االلتزام ،أو قد
يتم الوفاء بطريقة جبرية أو الوفاء الجبري والذي سوف يتم التطرق إليه بإسهاب مبرزين اإلشكاالت التي
تعترضه وتعقد إجراءاته وطول آجاله ،حيث يلجأ البنك إلى هذا اإلجراء بعد استيفاء إجراء التسوية الودية،
واصرار المقترض على عدم الوفاء ،حيث يوجه هذا اإلجراء في مواجهة المقترض أو الكفيل العيني أو
الحائز للعقار.
 تبدأ هذه اإلجراءات بإستصدار أمر الحجز العقاري من المحكمة المختصة خالل ثمانية أيام من تاريخإيداع الطلب( ،)2وعند الحصول على هذا األمر يكلف المحضر القضائي الواقع في دائرة اختصاصه
العقار المراد الحجز عليه ،بإبالغ أمر الحجز إلى المدين الراهن واعذاره بأنه إذا لم يقم بالوفاء خالل أجل
شهر واحد من التبليغ الرسمي سيباع العقار جب ار عليه ،كما أن المحضر يقوم بقيد أمر الحجز في
المحافظة العقارية في يوم التبليغ أو في اليوم الموالي له كأقصى حد ،في حالة عدم الوفاء من طرف
المدين خالل المدة الممنوحة له ،يحضر المحضر القضائي قائمة شروط البيع ويودعها بأمانة ضبط

( )1حسن فتوح ،الرهن الرسمي واشكاالته بالنسبة للعقار في طور التخفيظ سلسلة اإلجتهاد القضائي ،مجلة فصلية تعني
بالدراسات القانونية والعمل القضائي ،العدد ،8ماي  ،8099ص.17

( )2أرجع للمادة  789من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.
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المحكمة( ،)1ويؤشر فيها رئيس المحكمة المختصة و يحدد فيها جلسة لالعتراضات وجلسة الحقة للبيع،
وتاريخ وساعة انعقادها ،كما أنه يجوز للدائن أن يستصدر أم ار على عريضة ،يسمح للمحضر القضائي
بدخول العقار ،للحصول على البيانات الالزمة لوصف العقار ومشتمالته ،وهذا األمر غير قابل ألي
طعن( ،)2وهذا حتى يتم توضيح المركز القانوني للعقار في عالقته بالعقا ارت األخرى والغاية من بيان هذه
العناصر أو مشتمالت العقار هو تحديد المركز القانوني للراسي عليه المزاد إزاء هذه الحقوق وااللتزامات،
()3

حتى يتبين المقبل على المشاركة في المزايدة حقيقة الوضع القانوني الذي سيكون عليه

 يتم تحديد الثمن األساسي الذي يبدأ فيه البيع بالمزاد العلني والقيمة التقريبية له في السوق والتي تحددمن طرف الخبير المعين من طرف رئيس المحكمة ،بطلب من المحضر القضائي أو الدائن الحاجز بعد
إثبات إيداع أتعاب الخبير ،الذي يودع تقرير خبرته خالل عشرة أيام من تاريخ تعيينه واال أستبدل
بغيره( ،)4ويجب على المحضر القضائي خالل خمسة عشرة يوما الموالية إليداع قائمة شروط البيع بأمانة
ضبط المحكمة ،بتبليغ األشخاص المعنيين بالحجز وهؤالء األشخاص هم المدين المحجوز عليه ،الكفيل
العيني والحاجز للعقار إن وجد ،المالكين على الشيوع إذا كان العقار مشاعا ،الدائنين المقيدين ،بائع
العقار أو مقرض ثمنه أو الشريك المتقاسم أو المقايض به إن وجد ،وفي حالة الوفاة لمن يهمه األمر،
يكون التبليغ الرسمي للورثة،

()5

ثم يتم نشر نسخة من قائمة شروط البيع وذلك على نفقة الدائن الحاجز،

( )1راجع المادة  ،717من نفس القانون.
( )2راجع الفقرة الثالثة من المادة  ،788من نفس القانون.
( )3عبد العلي حفيظ ،الحجز التنفيذي العقاري ،أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق ،شعبة القانون الخاص وحدة القانون

المدني المعمق ،جامعة محمد الخامس ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،الرباط ،السنة الجامعية

 ،8004-8002ص.99
( )4راجع المادة  714قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية
( )5راجع المادة  ،790من نفس القانون.
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()1

في جريدة وطنية والتعليق على لوحة اإلعالنات بالمحكمة خالل ثمانية أيام

التالية آلخر تبليغ رسمي

بإيداع القائمة.
األصل أن يجري البيع في اليوم المحدد لذلك ،ولكن قد تط أر عوامل تؤدي إلى تأجيله ،من ذلك
يجوز للمدين المحجوز عليه أو الحائز أو الكفيل العيني ،أن يطلب بعريضة إستعجالية من رئيس
المحكمة تأجيل إجراءات بيع العقار ،إذا تم إثبات أن ما يدره العقار من إيرادات سنوية كافية للوفاء بجميع
ديون الدائنين المقيدة ديونهم ،كذلك إذا ثبت أن قيمة إحدى العقارات كافية للوفاء بجميع الديون لجميع
الدائنين( ، )2وهنا يصدر أمر بتأجيل إجراءات البيع لمدة سنة على األكثر ثم يستأنف بعد ذلك في حالة
عدم الوفاء بمبلغ القرض ،وهذه المدة تعتبر طويلة بالنسبة للمرتهن ،خاصة أن المرتهن هو بنك أو
مؤسسة مالية وعنصر الزمن مهم في تعامالتها التجارية ،كما أن الوفاء بمبلغ القرض غير مضمون ،وقد
يكون التأجيل في يوم البيع ذاته ،وذلك في حالة إخبار ذوي الشأن بإيداع قائمة شروط البيع ،فإذا تأكد
ميعادا جديدا للجلسة( ،)3كما قد توقف
القاضي أن هذا اإلعالم لم يتم فعلية أن يؤجل جلسة البيع ويحدد
ً
إجراءات البيع في حالة رفع دعوى الفسخ من طرف الدائن بائع العقار لعدم دفع الثمن إلى حين الفصل
في الخصومة من طرف قاضي الموضوع وهذه الدعوى قد تطول وتستغرق وقتا وهذا كله يزيد في طول
آجال التنفيذ ،فإذا تم تأجيل إجراءات البيع سواء قبل البيع أو في يوم البيع ،فإنه يجب أن يشتمل الحكم
الصادر بتأجيل البيع على تحديد جلسة إلجراء البيع في تاريخ الحق و تتخذ اإلجراءات المطلوبة وفقا
للمادة  792قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية بخصوص النشر واإلعالن.

( )1راجع المادة  ،792من نفس القانون.
( )2راجع المادتين  791و ، 790من نفس القانون.
( )3العربي شحط عبد القادر و نبيل صقر ،طرق تنفيذ ،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر ،8007 ،ص.991
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يحرر المحضر القضائي قبل جلسة البيع بالمزاد العلني بثالثين يوما على األكثر وعشرين يوما
على األقل ،مستخرجا من مضمون السند التنفيذي وقائمة شروط البيع موقعا منه .ويقوم بالنشر واإلعالن
عن البيع على نفقة طالب التنفيذ أي البنك كدائن مرتهن مع تحديد مكان النشر( ،)1وفي حالة عدم إحترام
المحضر إلجراءات النشر والتعليق جاز ألطراف التنفيذ طلب إلغاء إجراءات النشر قبل جلسة البيع بثالثة
بناءا على عريضة تقدم إلى رئيس المحكمة ،ويترتب على ذلك تأجيل البيع إلى جلسة
أيام على األقل ً
()2

الحقة،

وعلى ضوء ما تم صرفه من خالل جميع مراحل التنفيذ إلى يوم البيع بالمزاد العلني يقدر رئيس

المحكمة المصاريف المستحقة بموجب أمر على عريضة ،ويقدمه إلى المحضر القضائي أو إلى أحد
الدائنين ،ويعلن عن هذا التقدير قبل افتتاح المزاد العلني ،على أساس أن هذه المصاريف تدخل ضمن
حقوق االمتياز ،وبالتالي تزاحم هذه المصاريف حقوق البنك كمقرض بموجب عقد القرض وكدائن مرتهن
بموجب عقد الرهن الرسمي والذي سوف يستوفي دينه في مرتبة الحقة بعد هذه الحقوق والتي سوف يتم
التطرق إليها الحقا.
بعد إتمام جميع إجراءات الحجز والتبليغ تأتي مرحلة البيع بالمزاد العلني والتي تخضع هي األخرى
إلجراءات عديدة ،تبدأ بانعقاد جلسة البيع بالمزاد العلني والذي يجري في جلسة علنية برئاسة رئيس
المحكمة أو القاضي الذي يعينه لهذا الغرض بمقر المحكمة التي أودعت فيها قائمة شروط البيع ،في
التاريخ والساعة المحددين لذلك ،وبحضور المحضر القضائي ،والدائنين المقيدين والمدين المحجوز عليه
والحائز والكفيل العيني إن وجد ،وعدد من المزايدين ال يقل عن ثالثة أشخاص على األقل( ،)3وتنتهي

( )1راجع المادتين  794و  790قانون إجراءات مدنية وادارية.
( )2بنت الخوخ مريم ،المرجع السابق ،ص.24

( )3راجع المادة  791قانون إجراءات مدنية وادارية.
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عملية البيع بصدور حكم برسو المزاد ،وعند إجراء عملية البيع بالمزاد العلني ال يخلو الحال من
الفرضيات التالية:
 الفرضية األولى  :قد ال يتوفر النصاب من المزايدين الذي يجب أن ال يقل عن ثالثة مزايدين كأنيحضر يوم الجلسة مزايد واحد أو إثنين فقط ،أو قد يكون العرض المقدم أقل من الثمن األساسي للمزايدة
أو قد ال يتقدم أحد بأي عرض في الجلسة خالل خمسة عشرة دقيقة فيثبت الرئيس ذلك في سجل الجلسة،
ويقرر تأجيل البيع إلى جلسة الحقة ،يحدد تاريخها خالل فترة ال تقل عن ثالثين يوما وال تزيد عن خمسة
وأربعين يوما من تاريخ التأجيل ،وبذات الثمن األساسي ،ويعاد النشر والتعليق عن البيع وفقا لإلجراءات
السابق ذكرها.

()1

 الفرضية الثانية :فإذا تم عقد جلسة جديدة وبغض النظر عن عدد المزايدين ،إذا كانت العروضالمقدمة أقل من قيمة الثمن األساسي وغير كافية لقيمة الدين (مبلغ القرض العقاري) والمصاريف ،يقوم
رئيس جلسة البيع بالمزاد بتأجيله وانقاص عشر الثمن األساسي مع إعادة النشر والتعليق وفقا لإلجراءات
المحددة في المادة  790من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ،وفي الجلسات الموالية ،يباع العقار
موضوع الرهن لمن تقدم بأعلى عرض وكان آخر مزايد ولو كان أقل من الثمن األساسي ،وقد تجدد
المزايدة إذا تقدم شخص بعرض جديد يزيد عن سدس الثمن األساسي للبيع والمزايدة

()2

 الفرضية الثالثة  :قد يعاد بيع العقار بالمزاد في حالة عدم قيام الراسي عليه المزاد بتنفيذ شروط مرسيالمزاد ،ويتم ذلك بعد إعذاره بالدفع خالل خمسة أيام ،ويترتب عن تجديد المزاد في كل مرة ،النشر
واإلعالن عن جلسة جديدة واعادة لجميع اإلجراءات القانونية التي تتطلبها المزايدة وكلها تعتبر بمثابة
إهدار للوقت  ،وتهديد لضمان البنك أو المؤسسة المالية بصفتها دائن مرتهن.
( )1راجع المادتين  799و  ،799من نفس القانون.
( )2راجع المادة  ،790من نفس القانون.
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وفقا لألحكام القانونية المقررة للتنفيذ على العقارات في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية وعلى
الرغم من محاولة تبسيطها والتقليص من مدتها ،إال أنها تبقى معقدة ترهق الدائن في تحصيل ديونه نظ ار
لما قد تط أر من ظروف وعوامل تزيد من تعقيدها من ذلك أن المشرع لم يشر إلى حالة تعدد الدائنون
وشروع أحدهم في إجراءات الحجز على عقار المدين ،لكن لسبب ما أو ربما بتواطؤ مع المدين ينسحب
الدائن المباشر إلجراءات الحجز فيؤدي ذلك إلى انقطاعها ،خصوصا وأن الدائن المرتهن بنكا ،فإنه
يتعرض لخطر فوات الفوائد سبب سقوط أجل الدين مع إمكانية عدم الحصول على حقه.
لكن بالرجوع إلى نص المادة  989من األمر  99-01المتعلق بالنقد و القرض التي تنص على
ما يلي  « :يمكن للبنوك و المؤسسات المالية إذا لم يتم تسديد المبلغ المستحق عليها عند حلول األجل،
وبغض النظر عن اعتراض وبعد مضي  99يوما ،بعد إنذار مبلغ للمدين بواسطة عقد غير قضائي،
الحصول عن طريق عريضة بسيطة موجهة إلى رئيس المحكمة على أمر بيع كل رهن تشكل لصالحها،
ومنحها بدون شكليات حاصل هذا البيع تسديدا لرأسمال والفوائد وفوائد التأخير ،ومصاريف المبالغ
المستحقة » ،من ذلك نفهم أن مضمون المادة سالفة الذكر في ظاهرها توحي بأنها تضمت إجراءات تنفيذ
مبسطة تكفل للبنوك و المؤسسات المالية سهولة تحصيل قيمة القرض و الفوائد ،حيث بعد مضي 99
يوما من إنذار المدين بواسطة محضر قضائي مختص إقليميا يمكن استصدار أمر بيع كل رهن أكتتب
لصالح البنوك أو المؤسسات المالية ،وذلك عن طريق عريضة بسيطة موجهة إلى رئيس المحكمة
المختصة.
لكن فيما يخص الرهن واجهت البنوك عمليا بعض العراقيل في ممارسة االمتيازات الواردة في نص
المادة  989سالفة الذكر ومن هذه العراقيل على وجه الخصوص إشكالية االعتراف بالرهن القانوني،
تتمثل في رفض الكثير من المحاكم التوقيع على طلبات الحجز العقاري ،بسبب عدم وجود عقد الرهن
الرسمي وذلك عند شروع البنوك في التنفيذ على العقارات المرهونة ،بالرغم من أن سريان الرهن القانوني
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عمليا وقانونيا بمجرد شهر جدول قيده لدى السجل العقاري الواقع في دائرته العقار المرهون ،ليتدخل
المشرع من جديد لفض هذا اإلشكال السائد في المحاكم وكان ذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم
()1

 918-09يحدد كيفيات الحصول على الصيغة التنفيذية لهذا النوع من الرهون

والتي سبق اإلشارة

إليها.
الفرع الثالث :عدم كفاية األموال المتحصل عليها من المزاد:
إن الغاية من اللجوء إلى إجراءات التنفيذ الجبري هو تمكين البنك الدائن بمبلغ القرض من
الحصول على أمواله بعد فشل كل الوسائل والطرق الودية ،ذلك أن التنفيذ الجبري عن طريق الحجز
والبيع بالمزاد العلني ليس هدفا في حد ذاته ،وانما يعد وسيلة قانونية لتحصيل الديون المستحقة ،حتى أن
البعض من الفقه اعتبر البيع الجبري عمل سلطة عامة تستأثر بصالحية اقتضاء الحقوق جب ار( ،)2ذلك أنه
يتم تحويل محل التنفيذ من عقارات المدين المحجوزة إلى مبلغ من النقود ،بعد بيعها بالمزاد العلني يستوفي
البنك الدائن بمبلغ القرض حقه منها ،إال أن الخطر الذي قد يهدد البنك المرتهن بالرغم من إتباعه
لإلجراءات القانونية ،هو قلة األموال المتحصل عليها من البيع بالمزاد مقارنة بمبلغ القرض العقاري الذي
ما زال في ذمة المدين الراهن ،وهذا من شأنه أن يحرمه من الحصول على حقه كامال ،أو عدم استيفاءه
أصال ،لتأخره في المرتبة أو لمزاحمته من طرف أصحاب حقوق االمتياز وقت توزيع المبالغ المتحصل
عليها من التنفيذ أي من البيع بالمزاد العلني ،فيتحول بذلك البنك المرتهن بعد ما كان صاحب حق عيني

( )1المرسوم التنفيذي  918-09المؤرخ في  8009/09/01المتعلق بالرهن القانوني المؤسس لصالح البنوك و المؤسسات
المالية والمؤسسات األخرى.

( )2عبد العلي حفيظ ،المرجع السابق ،ص.997
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إلى دائن عادي يخضع لمزاحمة بقية الدائنين العاديين( ،)1ومن األسباب التي تؤثر في قلة الثمن
المتحصل عليه من بيع العقار المرهون بالمزاد ما يلي:
أوالً :احترافية األشخاص المتنافسون في المزاد :من بين األمور التي تحدث في أسواق المزاد ،اتفاق
المشترين أو بعضهم على أن يكفوا عن الزيادة في ثمن الشراء للعقار المرهون ،حتى يرسو المزاد على
ثمن منخفض ،فكثير ما يتواطأ المزايدين فيما بينهم من أجل تخفيض السعر المفروض على العقار محل
المزاد خاصة وأنه قد أصبح للمزايدات أشخاص متمرسين ومتخصصين في مثل هذه األمور ،فتكون
غايتهم هو الحصول على العقار بأقل سعر ممكن ،فقد يعرضون أحيانا سعر أقل من الثمن األساسي
للمزايدة  ،أو يتفقون على عدم الحضور لجلسة المزايدة لتأجيل عملية البيع بسبب عدم توافر النصاب وقد
يقوم رئيس جلسة المزايدة بإنقاص عشر الثمن في حالة عدم الحضور ،وقد تتكرر هذه العملية أي التأجيل
وانقاص الثمن كلما أقتضى األمر ذلك ،فيباع العقار لمن تقدم بأعلى عرض ولو كان أقل من الثمن
األساسي ،فيكون المتنافسون قد حققوا غايتهم في اإلستئثار بالعقار بأقل بكثير من قيمته السوقية أو ثمنه
الحقيقي ،والذي ال يكون حتما كافيا للوفاء بقيمة الدين (القرض العقاري) وبالتالي يفقد البنك كدائن مرتهن
الكثير من حقوقه ،كما قد يجبر البنك المرتهن في حالة عدم حضور المزايدين ،إلى قبول بيع العقار
بالثمن األساسي وفقا للمادة  799ق إ م إ  ،مكتفيا بالحصول على جزء من ديونه والجزء اآلخر يحصل
عليه بالرجوع على الراهن المقترض طبقا للقواعد المتعلقة بالضمان العام ،كما أن الراهن ال يمكن أن
يطالب بتكملة الثمن بسبب بيع العقار بغبن يزيد عن الخمس ،وفقا للمادة  190من القانون المدني والتي
تنص على « :ال يجوز الطعن بالغبن في بيع تم بطريق المزاد العلني بمقتضى القانون » وذلك بحجة أن
()2

الثمن المتحصل عليه من المزاد هو أعلى ثمن ممكن وال يمكن مضاعفة
( )1بنت الخوخ مريم ،المرجع السابق ،ص.49
( )2بنت الخوخ مريم ،المرجع السابق ،ص.48
292

أو الحصول على أكثر من

الباب الثاني

مدى فعالية الرهن الرسمي كضمان للقرض العقاري

ذلك ،كما أن البعض يعتبر عقد البيع بالمزاد العلني هو عقد بيع قضائي بمعنى أنه تم تحت سلطة
القضاء

()1

ثانيا :عدم وجود الضمان في البيع بالمزاد العلني :إذا كان األصل في ضمان العيب الخفي أنه يطبق
ً
على كل أنواع البيوع ،ويدخل ضمن التزام البائع بالضمان ،وعلى أساس أنه لكل قاعدة استثناء وهذا ما
أكدته المادة  129من القانون المدني والتي استبعدت ضمان العيب بصورة عامة ،بسبب الشكل الذي يتم
به البيع إذ نصت على أنه « :ال ضمان للعيب في البيوع القضائية ،وال في البيوع اإلدارية إذا كانت
بالمزاد ».يفهم من ذلك أن البيوع التي تجريها السلطة القضائية أو التي تجريها السلطة اإلدارية عن طريق
المزاد ال يقوم فيها الضمان ويرجع السبب في ذلك أن هذا النوع من البيوع يتم بعد القيام بإجراءات النشر
واإلعالن لمدة كافية ،بحيث تسمح و تتيح للراغبين في المزايدة أن يفحصوا الشيء المعلن عن بيعه قبل
اإلقدام على االشتراك في المزايدة ،والتمكن عن طريق ذلك من إدراك العيب خاصة مع إقبال عدد كبير
من الجمهور المتمرس على مثل هذا النوع من البيوع مما يساعد على فحص المبيع وكشف العيوب إن
وجدت ،كذلك أن عملية البيع تتم تحت إشراف قضائي مما يجعل البيع يتم وفق إجراءات قانونية صارمة
من كل الجوانب.
كما أن المصلحة العامة تقتضي التضييق في فسخ هذه البيوع مراعاة لما تتطلبه من إجراءات وما
تستغرقه من وقت طويل ونفقات باهضة ،ثم إن ثمن العقار المرهون والذي سيتم بيعه بالمزاد سوف يوزع
على الدائنين أصحاب الحقوق ،ومن الصعب بعد كل هذا إعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل(،)2
وكل هذه المعطيات مجتمعة تشكل تبري ار كافيا الستثناء البيع المذكور من الضمان ،ألن الضمان في مثل

( )1محمد سالم  ،تحقيق الرهن الرسمي في القانون المغربي ،مطبعة النجاح الجديدة ،الطبعة األولى ،8008 ،ص.42

( )2رمضان أبو السعود ،عقد البيع والمقايضة ،دراسة مقارنة بين القانون اللبناني والمصري ،منشأة المعارف
اإلسكندرية ،سنة  ،9441ص.149
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هذه البيوع ال يستحقه المشتري وال يستطيع مطالبة البائع به مهما بلغت جسامة العيب ودرجته ،مما يترتب
عن ذلك أن المقبلين على المزايدة ال يعرضون أعلى األسعار ،فمعرفة المزايد بأنه لن يكون له الحق في
الضمان يؤدي به إلى التقدم بثمن منخفض.
ثالثًا :إنخفاض قيمة العقار المرهون :إن الرهن العقاري الذي يهدف إلى ضمان الدين (القرض) ال
ينصب على الكيان المادي للشيء كما هو الحال في الحقوق العينية األصلية ،حيث يستفيد صاحبها
استفادة مادية مباشرة من الشيء ،إنما يرتبط بالقيمة االقتصادية تلحق الذي سيجري عليه ،فتكون للبنك
()1

المرتهن سلطة على هذه القيمة يمارسها في مواجهة الدائنين ومن انتقل إليه الحق المرهون

كالحائز

مثال ،وعلى أساس أن العقار يعتبر الضمان الجيد والبديل المناسب لمبلغ االئتمان في حالة عجز
المقترض عن دفع مبلغ القرض أو اإليفاء باإللتزمات المطلوبة منه كااللتزام بدفع أقساط مبلغ القرض
حسب االتفاق ،فقد يكون أي العقار المرهون كضمان لمبلغ القرض هو السبب في ضياع حق البنك
المرتهن فاحتمال هالكه (العقار) أمر وارد ،كما يمكن أن تكون قيمته أقل بسبب سوء التقدير أو التقلبات
االقتصادية من قيمة مبلغ القرض العقاري عند عرضه للمزاد ،والتي قد تكون مرتفعة عند تقديمه كضمان
ثم تنخفض بصورة مفاجئة كما حدث في الواليات المتحدة األمريكية وسبب ذلك فيما يعرف بأزمة الرهون
العقارية التي تسببت في األزمة المالية ،حيث انهارت أسعار العقارات فجأة في وقت كان اإلعتماد عليها
كضمان في منح القروض العقارية وكانت قيمة العقار تتزايد بإستمرار في السوق كضمان ،ومع تراجع
النمو اإلقتصادي في الواليات المتحدة األمريكية تراجعت أسعار العقارات من جهة ،وتوقف المقترضين
عن سداد قروضهم للبنوك ،ووجدت البنوك أنها ال تستطيع بيع العقارات إلسترداد قيمة القروض ،ألن
قيمة هذه العقارات ببساطة أصبحت اقل كثي ار من قيمة القروض ،والنتيجة أن فقاعة القروض العقارية قد
انفجرت ،وعلى ذلك فقد شكل إنهيار أسعار المنازل أهم األسباب المباشرة لألزمة المالية في الواليات
( )1إدوارد عيد ،التأمينات العينية ،بدون سنة طبع ،ص.911
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المتحدة األمريكية ،وتبع هذا اإلنهيار عدم القدرة على سداد الديون المتعثرة من قبل مشتري العقار
بالتقسيط ومن ثم إفالس العديد من المصارف

()1

والحال نفسه فيمكن أن نتصور قيمة هذا الضمان "العقار

المرهون" ال يمكن أن تتجاوز مبلغ القرض المطلوب ،فقيمة الضمان أمر نسبي ،والضمان المطلوب في
الوقت الراهن قد تكون قيمته في المستقبل مختلفة تماما عن قيمته وقت إبرام العقد ،فإحتمال أن يفقد هذا
الضمان جزءا من قيمته أمر وارد جدا ،فإذا تدهورت قيمة العقار يؤدي هذا إلى فقدان الضمان لفعاليته
في تحقيق الحماية لصاحبه وهو البنك المقرض والدائن المرتهن في آن واحد.
وعليه فالخطر الذي يتعرض له البنك كدائن مرتهن هو انخفاض قيمة العقار المرهون في السوق
والتي تتقلب من وقت إلى آخر كما سبق وأشرنا إلى ذلك ما حدث في أمريكا ،وتغيرها يكون بحسب وضع
العقار المرهون إذا كان مؤج ار أو غير مؤجر أو وجود معوقات في نقل الملكية ،كذلك الوضع االقتصادي
وا الجتماعي الداخلي والعالمي له أثر جدي على القيمة السوقية للعقار ،فتتأثر هبوطا وارتفاعا بالعديد من
دور أساسيا في تحديد قيمته ،كاألوضاع االقتصادية العامة من تضخم وانكماش،
المؤثرات التي تلعب ًا
وهذا ما جسدته فعال على أرض الواقع األزمة المالية العالمية األخيرة والمعروفة بأزمة الرهون العقارية،
والتي تمخض عنها انخفاض كبير في قيمة العقارية المرهونة ،وأدت إلى ضياع حقوق الكثير من البنوك
والمؤسسات المالية المقرضة لعدم تمكنهم من استيفاء حقوقهم (مبلغ القرض العقاري) بالرغم من بيع تلك
العقارات بالمزاد ،كونها لم تأتي بقيمتها الحقيقية سبب االنخفاض الحاد في أسعارها ،ولهذه اإلعتبارات
يعتبر تحديد قيمة الضمانات أمر هام ونسبي في ذات الوقت ،فهو أمر هام ألنه يضع البنك كدائن مرتهن
في مأمن ضد األخطار المحتملة كخطر عدم تسديد المقترض لمبلغ القرض وبالتالي إمكانية البنك التنفيذ
على العقار المرهون إلستيفاء حقوقه ،كذلك عقد الرهن يعتبر بمثابة ضغط على المقترض الراهن يجعله
يوفي بإلتزماته في تسديد أقساط القرض خوفا من أن يفقد عقاره ،كما أنه أمر نسبي ألن هذه القيمة أي
( )1نصر أبو الفتوح فريد ،المرجع السابق ،ص48
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قيمة العقار محل عقد الرهن الرسمي من المحتمل أن يعتريها بعض التغيرات في المستقبل وهي بحوزة
المرتهن تؤثر سلبا على إستيفاء دينه متى بيع بالمزاد.
أمام كل ما سبق نخلص إلى أن المشرع الجزائري ظاهريا قد وضع المرتهن في مركز أفضل من
الدائنين العاديين اآلخرين ،وذلك من خالل تمكينه من ممارسة حقه والحجز على العقار المرهون والتنفيذ
عليه ،نتيجة مماطل ة مدينه في تنفيذ إلتزامه ،إال أنه في المقابل وفي سبيل تحقيق ذلك وضع له مجموعة
من اإلجراءات تمتاز بالصعوبة والتعقيد بحجة حماية المدين الراهن والدائن المرتهن في نفس الوقت ،إال
أن هذه المبررات لم تعد مقنعة ،فالرغبة في حماية أطراف االئتمان يمكن تحقيقها بغير حاجة إلى الطول
والتعقيد ،بل أن هذا األخير يؤدي إلى عكس المقصود منه ،فهو يرهق البنك كدائن مرتهن ذلك ألنه هو
الذي يتحمل في النهاية مصاريف التنفيذ ،ويعطل مصالحه ،فليس صحيح أن تبسيط اإلجراءات يؤدي إلى
كثرة التنفيذ على العقارات ،فالمدين كما سبق وأشرنا إذا علم أنه سينفذ على عقاره بيسر سيسارع إلى
الوفاء بالتزاماته ،بما يقلل من حاالت نزع الملكية.
كما قد يباع العقار المرهون بعد كل مراحل الحجز ،بأقل من مبلغ القرض وفوائده وملحقاته ،ورسوم
ومصاريف هذه األخيرة التي يكون ألصحابها األولوية في إستيفائها والتي تقطع أو تخصم من ثمن بيع
العقار بالمزاد العلني ،والتي سوف نتطرق إليها الحقا من خالل المطلب الثاني.
لذلك كان على المشرع أن يأخذ بعين اإلعتبار أن هذه اإلجراءات قد ال تمكن الدائن من الحصول
على حقه وانما قد تؤدي إلى إنقضاء الرهن دون الوفاء بسبب أن بيع العقار بالمزاد من األسباب التي
تؤدي إلى إنقضاء الرهن وفقا للمادة  419من القانون المدني ،وعليه ال يكون أمام البنك كدائن مرتهن
الذي فقد مركزه الممتاز إال االنتظار للحصول على نسبة من دينه في حالة ما بقي من ثمن العقار شيء.
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المطلب الثاني :مزاحمة حقوق اإلمتياز واستعمال التطهير يقلل من فعالية الرهن الرسمي كضمان
للقرض العقاري.
رأينا سابقا أن البنك كدائن مرتهن الذي سجل حقه يتمتع بإستيفاء هذا الحق من ثمن العقار
المرهون ،وذلك بالتقدم على سائر الدائنين المرتهنين التالين له في التسجيل أو القيد ،إعماال لقاعدة
األسبق قيدا أسبق حقا )1(،إال أن بعض الديون التي خول لها المشرع الجزائري صفة اإلمتياز على العقار
رهنا رسميا والتي أعفاها من الشهر في السجل العقاري ،قد تحدث خلخلة في األخذ بتلك القاعدة على
إطالقها من جهة وتزيد من محدودية وعدم فعالية حق تقدم الدائن المرتهن وبالتالي التأثير سلبا على
إستيفاء حقه كامال (الفرع األول).
ومن جهة أخرى ،قد يفقد الرهن الرسمي فعاليته كضمان عيني ،في حالة إجراء التطهير من طرف
الحائز الذي يملك وحده هذا اإلجراء حينما يرى أن قيمة العقارات السوقية منخفضة فيعرض قيمة العقار
على الدائن المرتهن الذي يكون أمام خيارين أحالهما مر قبول العرض و بالتالي عدم إستحقاق الدائن
لكل حقه في حالة رفضه يكون مجبر على اللجوء إلى البيع بالمزاد العلني وهذا قد ال يساعد الدائن أيضا
(الفرع الثاني).
الفرع األول :نسبية فعالية الرهن الرسمي كضمانة بنكية سبب مزاحمة حقوق اإلمتياز.
مرة أخرى يجد البنك المقرض في وضع سيء لسبب مزاحمته من قبل أصحاب حقوق اإلمتياز مما
قد يفقد حقه كامال أو جزء منه ،إن حقوق اإلمتياز ترد على جميع أموال المدين من منقوالت وعقارات
حسب الفقرة األولى من نص المادة  429من القانون المدني ،وهي ال تخضع للقيد حتى ولو كان محلها
عقا ار حسب ما جاء في الفقرة الثالثة من المادة  429قانون مدني ،فإنه من غير المتصور إعمال مبدأ
األسبقية في القيد ،ألن حقوق اإلمتياز العام -كما ذكرنا -ال تخضع للقيد ،ومن ثم نص المشرع على
( )1يوسف أفريل ،المرجع السابق ،ص.849
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حكم خاص أورده في المادة  429الفقرة الثالثة من القانون المدني حيث نصت المادة على ما يلي» :
غير أن حقوق اإل متياز العامة ولو كانت مترتبة على عقار ال يجب فيها اإلشهار وال حق التتبع ،وال
حاجة لإلشهار أيضا في حقوق اإلمتياز العقارية الضامنة بمبلغ مستحق للخزينة العامة ،وهذه الحقوق
الممتازة جميعا تكون أسبق في المرتبة على أي حق إمتياز عقاري آخر أو حق رهن رسمي مهما كان
تاريخ قيده.« ...
ونفس الحكم طبقه المشرع بخصوص إمتياز المصاريف القضائية من خالل نص المادة 440
الفقرة الثانية من القانون المدني والتي نصت على »:وتستوفي هذه المصاريف قبل أي حق آخر ولو كان
ممتا از أو مضمونا برهن رسمي « ...وأيضا بخصوص إمتياز الخزينة العامة حيث نصت المادة 449
الفقرة الثانية منها من القانون المدني على ما يلي »:وتستوفي هذه المبالغ من ثمن األموال المثقلة بهذا
مضمونا برهن رسمي ما عدا المصاريف
ممتاز أو
ًا
اإلمتياز في أي يد كانت وقبل أي حق آخر ولو كان
ً
القضائية»

()1

كذلك ما يدخل ضمن الديون الممتازة هي المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر
شهر األخيرة كما جاء في نص المادة  441من القانون المدني حيث
(األجراء) وذلك من اإلثنى عشر ًا
نصت على » :يكون للديون التالية إمتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار .المبالغ المستحقة
شهر
للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر ،من أجرهم ورواتبهم من أي نوع كان من األثنى عشر ًا
األخيرة .« ...هذا عن أصحاب اإلمتياز العام ،كذلك قد يتعرض البنك المرتهن إلى مزاحمة أصحاب
اإلمتياز الخاص من ذلك إمتياز المقاولين والمهندسين المعماريين طبقا لنص المادة  9000من القانون
المدني والتي سوف يتم التطرق إليها الحقا.

( )1شوقي بناسي ،المرجع السابق ،ص.829
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وانطالقًا مما سبق ،فإذا كان البنك المقرض صاحب حق إمتياز خاص وهو حق ال يمكن تصوره
اإال في حالة ما إذا كان البنك مقيد رهنه طبقا لمقتضيات المادة  409من القانون المدني ،وواضح من
خالل النصوص القانونية سالفة الذكر أن البنك حتى ولو كان صاحب حق اإلمتياز على العقار المرهون
فإن األولوية في توزيع منتوج العقار تعطى إلمتيازات المصاريف القضائية ،وامتيازات الخزينة العامة،
شهر األخيرة ،كذلك إمتيازات المبالغ
وكذلك تكون األسبقية لإلمتيازات الممنوحة لألجراء ألجرة إثنى عشر ًا
المستحقة للمقاولين أو المهندسين المعماريين.
وعليه فإن البنك أو المؤسسة المالية المقرضة حتى في حالة حصوله على ضمان يعطيه أقصى
مراتب األولوية في إستيفاء حقه فإن األمر ال يخلوا من صعوبات ومخاطر ،وتتجلى أهم المخاطر التي
تضعف من فعالية الرهن الرسمي المخول للبنك في أن الديون الممتازة التي للخزينة معفية من التسجيل
()1

في سجل المحافظة العقارية

حيث ال تخضع للشهر واإلعالن حتى يكون عموم الدائنين على علم بها،

وبالوضعية المالية للمدين وعالقته باإلدارة الضرائب ،ليجد البنك نفسه أمام مزاحمة لم تكن في الحسبان
وذلك عند تحقيق الرهن الرسمي.
وان كان من العدل واإلنصاف أن يستوفي من أنفق المصروفات القضائية حقه باألولوية على
جميع الدائنين ،ألنها أنفقت لمصلحة الدائنين المشتركة ،فيستحق من تكبدها رعاية خاصة ،تتمثل في
إعطائه أولوية في إستي فائها ،وفي إعفائه من التسجيل تفاديا لزيادة النفقات دون طائل ،ناهيك أن الدائنين
يكونون على علم بهذه المصروفات ،لذلك فكل دائن يعلم أنه ملزم بهذه النفقات ويعرف مقدارها ،وال يمكنه
أن يجادل في إستحقاقها.

( )1محمد خيري ،إجراءات وآثار تسجيل الحقوق العينية المترتبة على العقارات المحفظة ،دكتوراه دولة في القانون
الخاص ،جامعة الحسن الثاني ،كلية الحقوق ،الدار البيضاء ،9429 ،ص.819
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بالمقابل إذا كانت المصلحة العامة تقتضي أن تستفي الخزينة حقوقها باألفضلية على جميع
الدائنين اآلخرين ،ولو كانوا مرتهنين برهن رسمي ،فليس من العدل في شيء أن تعفى الخزينة من إشهار
ديونها ،ألن هذا اإلعفاء من شأنه أن يخلق وضعية جديدة للعقار موضوع الرهن الرسمي ويحرم بالتالي
الدائنين من المطالبة بضمانات تكميلية .وبالتالي و تماشيا مع دولة الحق والقانون ،يتعين على المشرع أن
يخضع إمتيازات الخزينة لقاعدة الشهر واإلعالن ،ألن بهذه القاعدة نعطي للدائن إمكانية إستثمار أمواله
بعيدا عن كل ما من شأنه أن يشوش على هذا اإلستثمار أو يفقده حقوقه أو يضعفها.
ً
أوال :إمتياز المصاريف القضائية :إن المصروفات القضائية التي انفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ
أموال المدين وبيعها ،فمن الطبيعي أن يكون لها إمتياز على ثمن العقار المرهون ،فمثال  :لو فرضنا أن
البنك صاحب حق الرهن الرسمي قد باشر معاملة نزع الملكية الجبري ،تحقيقًا للرهن المقيد ودفع من ماله
الخاص ما تقتضيه هذه المعاملة من رسوم ونفقات فإن ما دفعه في هذا السبيل يدخل في إطار
ممتاز مفضالً في إستيفائه على الدائنين كافة وحتى على الدائن (البنك)
ًا
المصاريف القضائية ويعتبر دينا
()1

صاحب الرهن الرسمي من الدرجة األولى

وقد تطرق المشرع الجزائري للمصاريف القضائية من خالل نص المادة  992قانون إجراءات مدنية
وادارية التي نصت على » :تشمل المصاريف القضائية ،الرسوم المستحقة للدولة ،ومصاريف سير
الدعوى ،ال سيما مصاريف إجراءات التبليغ و الترجمة والخبرة واجراءات التحقيق ،ومصاريف التنفيذ ،كما
يحددها التشريع .وتشمل المصاريف القضائية أيضا أتعاب المحامي وفقا لما يحدده التشريع «.
من هذا النص يفهم أن نطاق هذا اإلمتياز ليشمل فقط المصاريف القضائية التي توافرت الشروط
القانونية بشأنها إلكتساب حق األفضلية ،دون أن يمتد إلى أصل الدين ،ذلك أن القيام بإجراءات التنفيذ
على عقار المدين ،يستدعي إنفاق مجموعة من المبالغ ،كأداء الرسوم القضائية لدى كتابة الضبط
( )1عمر حمزة ،المرجع السابق ،ص.109
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بالمحكمة ،ومصاريف الخبراء والمترجمين ،وكذا نفقات الحراسة القضائية ،ويضاف إليها مصاريف
إجراءات التبليغ للمحضرين القضائيين وأتعاب المحامين ،...فكان طبيعيا إعطاء من أنفق تلك
المصروفات حق األسبقية على باقي الدائنين في استيفائها ،ويتطلب في المصاريف القضائية المنفقة لبيع
العقار وتوزيع ثمنه لكي تتصف بصفة االمتياز شرطين اثنين(:)1
 -1يلزم أن يتم إنفاق مبالغ معينة للتنفيذ على عقار المدين وذلك وفقا للقانون ،سواء كانت هذه المبالغ
ذات صبغة قضائية ،أي أنها صرفت بمناسبة دعوى قضائية وفق إجراءات رسمية وليس بصفة ودية.
 -2أن تتم استفادة دائنون آخرون من إنفاق هذه المصروفات إذ ال يحق االحتجاج في مواجهة دائن
المدين بهذا االمتياز إذا لم يستفيدوا من إنفاق هذه المبالغ.
ويبقى أنه وعند توزيع ثمن بيع العقار ،فإن المنفق لهذه المصاريف يسترجعها باألفضلية عن غيره
من الدائنين بما فيه ا الدين األصلي المستحق للدائن المرتهن وهذا بطبيعة الحال يشكل خطر على إئتمانه
خاصة أن تلك المصاريف والتي سبق ذكرها في الغالب تكون باهظة أو مكلفة حتى ولو أنفقها البنك فإنها
تدخل ضمن المخروجات أو النفقات وليس ضمن المداخيل أو األرباح.
ثانيا :إمتياز الخزينة العمومية :إن الدين العمومي يحتل مرتبة هامة في ميزانية الدولة ،فكان من البديهي
أن يمتعه المشرع بحق االمتياز تعزي از لضمان تحصيله،

()2

كما أن حقوق اإلمتياز العام ال تخضع للقيد،

ألنه لو تمت مزاحمة الدائن المرتهن رهنا رسميا مع دائن آخر مزود بحق إمتياز عام وارد على العقار
المرهون ،فإنه من غير المعقول إهمال مبدأ األسبقية في القيد أسبق في اإلمتياز ،ألن حقوق اإلمتياز

( )1عبد الكريم شهبون ،الشافي في شرح قانون اإللتزامات والعقود ،الكتاب األول ،اإللتزامات بوجه عام ،الجزء الثالث،
مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،الطبعة األولى ،9444 ،ص870

.

( )2سعيد مرتضي ،ضمانات تحصيل الضرائب المباشرة في القانون المغربي ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون
الخاص ،كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ،جامعة محمد الخامس ،أكدال ،الرباط ،السنة الجامعية ،8001

 ،8009ص.907
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العام – كما ذكرنا -ال تخضع للقيد ،ومن ثم نص المشرع على حكم خاص أورده في المادة  429الفقرة
الثالثة من القانون المدني حيث نصت على مايلي ...» :غير أن حقوق اإلمتياز العامة ولو كانت مترتبة
على عقار ال يجب فيها اإلشهار وال حق التتبع ،وال حاجة لإلشهار أيضا في حقوق اإلمتياز العقارية
جميعا تكون أسبق في المرتبة على أي حق
الضامنة بمبلغ مستحق للخزينة العامة ،وهذه الحقوق الممتازة
ً
إمتياز عقاري آخر أو حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده.« ...
ومقتضى هذا النص أن الدائن صاحب اإلمتياز العام ،وهو حق ال يقيد وبموجبه يتقدم على البنك
()1

رسميا ًأيا كان تاريخ قيده
هنا
الدائن المرتهن ر ً
ً

ذلك أن حق إمتياز الخزينة العامة يجد مصدره بقوة

القانون في األولوية ،وفي إطار سعي المشرع إلى تكريس هذا التوجه وتعزيز مركز حقوق اإلمتياز العامة،
عمل على إعفائها من القيد( )2وأكدت المادة  449قانون مدني حق إمتياز الخزينة العامة باألولوية على
ثمن األموال المثقلة بهذا اإلمتياز أو كانت مضمونة برهن رسمي ،ما عدا المصاريف القضائية التي تأخذ
مرتبة متقدمة على حق إمتياز الخزينة العامة ،كما وضحت المادة سالفة الذكر ماهية المبالغ المستحقة
للخزينة العامة عندما نصت على » :المبالغ المستحقة للخزينة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى
من أي نوع كان ،لها إمتياز ضمن الشروط المقررة في القوانين والمراسيم الواردة في هذا الشأن .وتستوفي
ممتاز
ًا
هذه المبالغ من ثمن األموال المثقلة بهذا اإلمتياز ،في أي يد كانت وقبل أي حق آخر ،ولو كان
مضمونا برهن رسمي ،ما عدا المصاريف القضائية «.
أو
ً

()3

(1) philippe simler et philippe Delebecque , Droit civil, les suretés ; la publicité foncière, Dalloz, 2e
édition, 1995, page352-353

( )2نور الدين لعرج ،الشكلية في عقد الرهن في التشريع المغربي ،أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق -فرع القانون
الخاص -كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،جامعة محمد الخامس ،أكدال -الرباط ،السنة 8000-9444

ص .894
( )3المادة  449قانون مدني جزائري وتقابلها المادة  9914من القانون المدني المصري وكذا المادة  9992من التشريع
المدني السوري ،والمواد للتشريعات الثالثة متطابقة تطابقًا حر ًفيا.
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ونجد أن معظم التشري عات تنص على هذا المبدأ ،وأكدت على هذا اإلمتياز ،على أن المبالغ
المستحقة للخزينة العامة تأتي بعد المصروفات القضائية ،وتجدر اإلشارة أن هذه اإلمتيازات المتعلقة
بالخزينة العامة ال تطال ديون الدولة عموما ،بل تقتصر على مستحقات الخزينة من ضرائب ورسوم
بالشروط المقررة في القوانين والق اررات الصادرة في هذا الشأن ،وعليه فإن من أهم المخاطر التي قد
تضعف من فعالية الرهن الرسمي المخول للبنك ،في أن الديون الممتازة المستحقة للخزينة العامة
المنصوص عليها في المادة  449من القانون المدني معفية من التسجيل ،بحيث ال تخضع للقيد حتى
يكون عموم الدائنين على علم بها ،فيجد البنك نفسه كدائن مرتهن أمام مزاحمة لم تكن في الحسبان وذلك
كامال أمام
عند توزيع ثمن بيع العقار المرهون ،مما يؤثر سلبا على ضمانه وقد يفشل في إستيفاء حقه
ً
هذه المزاحمة وكما سبق وأشرنا أنه إذا كانت المصلحة العامة تقتضي أن تستفي الخزينة حقوقها
باألفضلية ،فليس من العدل في شيء أن تعفى من إشهار ديونها ،ألن هذا اإلعفاء من شأنه أن يخلق
وضعية جديدة للعقار موضوع اإلمتياز والرهن الرسمي ،ويحرم بالتالي الدائنين من المطالبة بضمانات
إضافية أو تكميلية.
قد يقول قائل بأن البنك الدائن يتحمل مخاطر إئتمانية بإعتبار أنه ملزم – بداية -بالتحري عن
وضعية العقار لدى مصلحة الضرائب وغيرها من اإلدارات التي قد يكون لها إمتياز على العقار ،ولكن
ليس من العدالة و تماشيا مع فلسفة دولة الحق والقانون ،من أنه كان على المشرع أن يخضع إمتيازات
الخزينة لقاعدة الشهر واإلعالن ،فتكون له إمكانية التدخل والدفاع عن مصالحه في كل حالة يجد فيها أن
الضمان الممنوح له قد ضعفت قيمته.
ثالثا :إمتياز المبالغ المستحقة لألجراء :كما جاء في نص المادة  441من القانون المدني والتي نصت
على ما يلي » :يكون للديون التالية إمتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار .المبالغ المستحقة
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شهر
ًا
للخدم ،والكتبة ،والعمال وكل أجير آخر من أجرهم ورواتبهم من أي نوع كان األثنى عشر
األخيرة .تستوفي هذه المبالغ مباشرة بعد المصاريف القضائية والمبالغ المستحقة للخزينة العامة .« ...
نفهم من مضمون هذه المادة أن المشرع الجزائري عكف على إعطاء حق إمتياز باألولوية على
البنك كدائن مرتهن برهن رسمي للعمال األجراء مهما كانت وظائفهم ،خاصة أن مجال دراستنا هذه يتناول
موضوع القرض العقاري والرهن الرسمي وعندما نفهم اإلطار الذي يدور حوله هذا البحث نجده قطاع
السكن بوجه خاص ،وهذا األخير قد يكون لألفراد العاديين من خالل شراء سكن أو ترميم بناء ،لكن
عندما يكون القرض في إطار اإلستثمار كالذي يتحصل عليه المرقي العقاري هنا نكون أمام مثل هذه
الحاالت والتي عادة تكون مزاحمة العمال األجراء الذين لم يستوفوا أجورهم من هذا المرقي العقاري ،لذلك
شهر األخيرة (لمدة سنة
تدخل المشرع ومنحهم هذا اإلمتياز في إستيفاء حقوقهم (أجورهم) لمدة إثنى عشر ًا
كاملة) ويأتي إمتيازهم من ثمن العقار المرهون بعد إمتياز المصاريف القضائية وامتياز الخزينة العامة ،بل
األدهى من كل ذلك ًّ
أن امتياز هؤالء يشمل جميع أموال المدين من منقول وعقار والعبارة جاءت بصورة
الجمع منقول وعقار ولم يرد عليها التخيير وكل ذلك يزيد من مخاطر ومحدودية فعالية الرهن الرسمي
كإئتمان وضمان للقرض العقاري بسبب هذا التزاحم.
ما تجدر اإلشارة إليه أن تقرير هذا اإلمتياز مبني على إعتبارات إنسانية ،ذلك أنه ليس لدى هؤالء
(األجراء) الوقت وال الوسائل الالزمة لتحقيق يسار الذين يستخدمونهم كما أن هذا اإلمتياز ال يضمن إال
األج ر أو الرواتب ال كل الديون التي تكون مطلوبة لألجراء ،فال يضمن المبالغ التي تدفع إليهم على
()1

سبيل التعويض إذا فصلوا من أعمالهم في وقت غير الئق ،أو العطايا التي يوعدون بدفعها إليهم

( )1محمد كامل مرسي باشا ،المرجع السابق ،ص.141
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رابعا :إمتياز المقاولين والمهندسين المعماريين :وهي تدخل ضمن حقوق اإلمتياز الخاصة ،حيث ينص
()1

المشرع في المادة 9000

قانون مدني على أن » :المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين

الذين عهد إليهم بتشييد أبنية أو منشآت أخرى في إعادة تشييدها أو في ترميمها أو في صيانتها يكون لها
ائدا بسبب هذه األعمال في قيمة العقار وقت بيعه ويجب
إمتياز على هذه المنشآت ولكن بقدر ما يكون ز ً
أن يقيد اإلمتياز وتكون مرتبته من وقت القيد « واالعتبار الذي يقوم عليه هذا اإلمتياز هو أن المقاول أو
المهندس المعماري قد أدخل قيمة في ذمة رب العمل وزاد في ثروته ،فمن العدل أن تكون حقوقه قبله
مضمونة بهذه الزيادة ذاتها()2والحق الممتاز هو حق المهندس أو المقاول المعماري الذي تعاقد مع المالك
على القيام بتشييد أبنية أو منشآت أخرى أو في إعادة تشييدها أو ترميمها أو صيانتها ،فال يضمن
اإلمتياز حق المهندس أو المقاول المعماري الذي يقوم بهذه األعمال بدون عقد ،وباعتباره فضوليا مثالً

()3

وهذا اإلمتياز يجب أن يخضع للقيد ،ومن تاريخ قيده تحسب مرتبته ،ولكن بالرجوع إلى المادة 227
عقار ويشمل
قانون مدني نجدها تنص على أنه  » :يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التي تعتبر ًا
بوجه خاص حقوق اإلرتفاق والعقارات بالتخصيص وكافة التحسينات واإلنشاءات التي تعود بالمنفعة على
المالك ما لم يتفق على غير ذلك ،مع عدم اإلخالل بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين
المعماريين المنصوص عليها في المادة (.« )9000
فالرهن إذن يمتد إلى ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقا ار ومنها التحسينات واإلنشاءات مع
عدم اإلخالل بإمتياز المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين بمعنى أن هؤالء يستوفون حقوقهم
مقيدا قبل قيد إمتيازهم الوارد على هذه
قبل الدائن المرتهن ونعني هنا البنك ولو كان حق هذا األخير ً

( )1تقابلها نص المادة  9992قانون مدني مصري.
(5) Raynaud (p) ; privilèges immobiliers ; encyclopédie Dalloz ; Tome 4 , page 175.

( )3سمير تناغو ،التأمينات العينية والشخصية ،توزيع منشأة المعارف جالل حزى وشركاه ،8002 ،ص.198
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()1

واالمتياز الذي يكفل حقوق المقاول والمهندس المعماري ينبغي أن يتوافر في

محل العمل صفة المبنى أو المنشأة واإلمتياز ضامن لعمليات إقامة مباني ومنشآت أو إعادة إقامتها إذا
()2

كانت قد تلفت أو ترميمها أو إصالحها بأي شكل

وبخالف إمتياز حفظ المنقول وترميمه الذي يرد على ثمن المنقول كله ،فإن إمتياز المقاول
ائدا بسبب هذه األعمال في قيمة العقار وقت بيعه ،ألن
والمهندس المعماري يرد فقط ،بقدر ما يكون ز ً
اإلمتياز ال يرد على ما زاد في قيمة العقار وقت اإلنتهاء من عمليات البناء أو اإلنشاء ،ولكن فيما توجد
من زيادة في هذه القيمة وقت بيع العقار ،كما أشرنا أن إمتياز المقاول أو المهندس المعماري يجب شهره
بطريق القيد ،وتحسب مرتبته من وقت قيده .فإذا أقام المهندس أو المقاول منشآت على عقار مرهون من
قبل ،فمقتضى شمول الرهن لهذه المنشآت أن صاحب الرهن على هذه المنشآت يحسب من وقت قيد
الرهن وهو دائما وقت سابق على إمتياز المقاول أو المهندس المعماري ،ألن الفرض أن العقار مرهون من
قبل ،ولهذا قرر المشرع في المادة  227قانون مدني سالفة الذكر أن شمول الرهن للمنشآت على هذا
النحو ال ينبغي أن »  ...يخل بإمتياز المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين النصوص عليها
في المادة (.« )9000
ومقتضى هذا أن إمتياز المقاول أو المهندس المعماري يتقدم في هذه الحالة على الرهن رغم أسبقية
الرهن في القيد ،وقد يكون في هذا خروج على قاعدة مراعاة وقت القيد عند حساب مرتبة األفضلية(،)3
ومرة أخرى نجد أن البنك المقرض عرضة لخطر المزاحمة والتي قد تفقده الكثير من حقوقه ،خاصة أن
دراستنا تتمحور حول القروض العقارية في مجال السكن بالخصوص والذي تتواله عادة شركات البناء أو
مقاوالت البناء والتي تتصادف ومثل حالة اإلمتياز هذه.
( )1محمد حسين منصور ،المرجع السابق ،ص.847
(2)Charles Aubry et Charles frédéric Rau; op cit ;p263.

( )3شمس الدين الوكيل ،المرجع السابق ،ص.998
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الفرع الثاني :نسبية فعالية الرهن الرسمي كضمانة بنكية عند استعمال إجراء التطهير.
سبق وأن أشرنا إلى التطهير كخيار ثان يقوم به الحائز لتطهير العقار وتخليصه من جميع الرهون.
والتطهير إجراء اسسه القانون يمكن من تحرير العقار من الرهون الموظفة بمجرد عرض يقدمه حائز أو
احا بدفع ثمن
مشتري العقار للدائنين المرتهنين والذي منهم البنك أو المؤسسة المالية ويتضمن العرض إقتر ً
مبلغا تقديرًيا بقيمته من أجل إستيفاء ديونهم منه مقابل إنقضاء حقهم في التتبع وهو إجراء
ذلك العقار أو ً
مكلف وبطيء ونادر اإلستعمال فإذا قبل هؤالء الدائنون العرض دفع لهم الحائز هذه القيمة حسب ترتيب
إستحقاقهم ،واذا ما قوبل هذا االقتراح بالرفض وجب على الرافض طلب بيع العقار بالمزاد العلني ،حتى
ولو كانت ديونهم غير حالة ،وينتهي الحال عندئذ إما برسو المزاد على الحائز أو على غيره ،وفي
()1

الحالتين يطهر العقار مما عليه من حقوق

وان كان التطهير يبدو وسيلة لحماية حائز العقار المرهون إال أنه يحقق مصلحة المدين الراهن
()2

حيث يسهل عليه التصرف في عقاره بإتخاذ من يرتضي شراءه رغم تحمله بالديون

والتطهير يهدف إلى
()3

تحرير العقار من الحقوق العينية المقيدة عليه وضمان إنتقال ملكية العقار إلى المشتري خالصة

وتبعا
ً

لذلك وبالنظر للدور الهام الذي يضطلع به التطهير فقد إرتأت العديد من التشريعات ضرورة تنبيه من ذلك
()4

القانون المدني المصري في المادة  9099والقانون الفرنسي في المادة  8929من القانون المدني

إال أن ذلك ال يجب أن يحجب عيوب وسيلة التطهير وذلك بالنسبة للبنك المرتهن للعقار ،فقد يعمد
الحائز إلى توخي إجراء التطهير في فترة ركود إقتصادي تكون قيمة العقارات قد إنخفضت فيها ،فيكون
( )1نبيل ابراهيم سعد ،المرجع السابق ،ص .991 -998
( )2محمد البوسالمي ،حق التتبع في المادة المدنية ،مذكرة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في القانون الخاص ،كلية
الحقوق والعلوم السياسية ،بتونس ،9449 ،ص.909

( )3محمد صبري السعدي ،الواضح في شرح التنفيذ الجبري طبقا لقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد ،دار الهدى
للطباعة والنشر والتوزيع ،عين مليلة ،الجزائر ،8099 ،ص.894

( )4ميسون األسود ،المرجع السابق ،ص.99
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البنك الدائن ملزم إما بقبول عرضه أو رفضه والمطالبة بالبيع الجبري للعقار والذي سبق و اشرنا إلى
إجراءاته الطويلة والمعقدة وعدم ضمان إستيفاء البنك لمبلغ القرض كامالً عند عملية البيع ،ونفس الشيء
في حالة إجراء التطهير في مثل هذه الظروف عندما يحدث الركود اإلقتصادي وتنخفض قيمة العقارات
لذلك فإن بيان آثار خيار التطهير وانعكاسه على مصالح البنك الدائن يستوجب حتما التطرق لذلك مع
إبراز الجانب السلبي له على العملية اإلئتمانية.
أوالً -إجراءات التطهير :تنطلق إجراءات التطهير بإعالن رسمي يوجهه الحائز إلى الدائنين المقيدة
مبلغا يعادل قيمته مقابل تحريره للعقار من الرهون ،ويتم
حقوقهم يتضمن
عرضا بدفع ثمن العقار أو ً
ً
اإلعالن في مواطنهم المختارة وهذه هي المرحلة األولى ،ثم تأتي المرحلة الثانية والتي يبدي فيها الدائنون
رأيهم في العرض المقدم إما بالقبول أو بالرفض.

()1

المرحلة األولى :عرض الحائز قيمة العقار على البنك الدائن :يبدأ التطهير بإعالن رسمي يتضمن جملة
من البيانات يوجهه الحائز إلى البنك كدائن مرتهن إلى جميع الدائنين اآلخرين المقيدة حقوقهم على العقار
عارضا عليهم إستعداده الفوري للوفاء بديونهم في حدود ما قدره من قيمة العقار ويجب أن يتم
إن وجدوا،
ً
العرض في شكل رسمي يتواله المحضر القضائي وما يدل على ذلك أن المشرع إستعمل عبارة " إعالن
رسمي في المادة  492قانون مدني ويجب توجيه إعالن العرض إلى كل واحد من الدائنين المقيدة حقوقهم
سواء كانت ديونهم حالة أو مؤجلة ( ،)2وحتى يحدث التطهير مفعوله يجب على الحائز أن ال يترك أي
شخص مما تكون لهم حقوق على العقار وطبقا لنص المادة  499في فقرتها األولى قانون مدني أن يتم
إعالن الدائنين في مواطنهم المختارة المذكورة في القيد ،وأما المادة  497قانون مدني فقد تضمنت
مضمون العرض والذي هو مبلغ نقدي واجب الدفع في الحال والذي يجب أن يتضمنه اإلعالن الرسمي
( )1شوقي بناسي ،المرجع السابق ،ص.198

( )2رمضان أبو السعود ،المرجع السابق ،ص.991
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ًأيا كانت آجال إستحقاق الديون المقيدة ،وبمجرد أن يظهر الحائز إستعداده للوفاء يصبح ملتزما بما
عرض من مبلغ ،ويبقى على هذه الحال على األقل ثالثين ( )10يوما التي حددها القانون للدائنين إلبداء
رأيهم بالقبول أو الرفض ،وال يمكنه الرجوع في عرضه إال برضا جميع الدائنين ،فإذا قبلوا عرضه توجب
فور،
عليه أن يدفع لهم هذا المبلغ ًا

()1

وهذه القاعدة الخاصة بوفاء الحائز ليست من النظام العام ،من ذلك

يجوز للدائنين التنازل عن الدفع الفوري ويمنحوا الحائز أجالً للوفاء بديونهم،

()2

وتنص المادة  499من

القانون المدني على جملة من البيانات الواجب ذكرها في العرض ،نذكر منها :خالصة سند ملكية الحائز
ببيان طبيعة سند ملكيته هل هو تصرف قانوني أم واقعة مادية كالتقادم أو واقعة مركبة كالشفعة ،فإذا كان
تصرف قانوني وجب عليه أن يذكر نوعه هل هو بيع أو هبة ....ويجب أن يذكر تاريخ السند واسم
تعيينا دقيقًا ،وأن يذكر كذلك تاريخ تسجيل ملكيته مع رقم التسجيل ،مع ذكره أيضا
المالك السابق وتعيينه ً
الثمن وما عسى أن يوجد من تكاليف تعتبر جزًءا من الثمن ،ويجب على الحائز أن يذكر العقار المثقل
بالحقوق ،وتعينيه بدقة ،وكذلك قائمة الحقوق المقيدة على العقار ،وتاريخها ومقدارها وأسماء أصحابها،
حتى تمكن كل دائن من الدائنين اآلخرين المقيدة حقوقهم والمتقدمين عليه في المرتبة من تحديد حظوظه
في اإلستيفادة من المبلغ المعروض الذي وجب تبيانه وتحديده في اإلعالن الرسمي والمعروض كقيمة
تقديرية للعقار واذا كان بيد الحائز كأصل عام ،تقدير قيمة العقار إال أن المشرع قيده بقيدين يجب
احترامهما إذا كان التصرف الذي اكتسب به الحائز ملكية العقار يتمثل في عقد البيع.

( )1محمد حسين منصور ،المرجع السابق ،ص.119

(2) Marcel Planiol et georges Ripert; op cit ; p584.
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أساسا لتقدير الثمن في حالة نزع الملكية
القيد األول :يجب أن ال يقل المبلغ عن السعر الذي يتخذ
ً

()1

وبالرجوع إلى المادة  714من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية فإن السعر أو الثمن األساسي يخضع
لسعر السوق العقارية ويحدده في عرض البيع بالمزاد العلني الخبير العقاري.
القيد الثاني :يجب أن ال يقل المبلغ في أي حال عن الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار ،فمثال إذا
إشترى الحائز العقار بمبلغ  9000ألف دينار جزائري ودفع للبائع خمسه أي  800ألف دج ،فيجب عندئذ
أال يقل عرضه عن المتبقي في ذمته وهو  200ألف دج.
صحيحا مستوفيا جميع
المرحلة الثانية :خيار البنك الدائن في قبول أو رفض العرض :إذا حصل العرض
ً
ما أشترطه المشرع من حيث الشكل والمضمون إنتهت المرحلة األولى وبدأت المرحلة الثانية وهي المرحلة
التي يبدي فيها الدائنون بمن فيهم البنك أو المؤسسة المالية صاحبة حق الرهن الرسمي رأيهم في عرض
الحائز إما قبول العرض أو رفض العرض.
 -1قبول العرض :يقبل الدائنون المرتهنون تطهير العقار من الرهون كلما كانت قيمته تفي بجميع الديون
المضمونة أو أن المبلغ المعروض يعبر عن القيمة الحقيقية للعقار ،أو أنه بلغ حدا من غير المتوقع أن
يتجاوزه الثمن الذي يمكن أن ينتج عند طرحه للبيع بالمزاد،

()2

يحا أو
وهذا القبول يمكن أن يكون صر ً

ضمنيا وهو ما يفهم من المادة  492قانون مدني حينما إعتبرت سكوت الدائنين أو أحد كفالئهم عن
ً
ضمنيا للعرض( ،)3وهذه المدة هي على أكثر تقدير ستون ()90
قانونا قبوالً
رفض العرض في مدة محددة ً
ً
يوما من تاريخ آخر إعالن رسمي.
ً

( )1جالل محمد إبراهيم وأحمد محمود سعد ،المرجع السابق ،ص.199
( )2رمضان أبو السعود ،المرجع السابق ،ص.919
( )3شوقي بناسي ،المرجع السابق ،ص.179
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شخصيا في جانب الحائز بدفع المبلغ الذي
اما
ً
يتولد على قبول العرض صراحة أو ضمنا إلتز ً
عرضه وقبله الدائنون ،بحيث يصبح بمقتضى العرض المقبول مسؤوالً مسؤولية شخصية وعينية في
مواجهة الدائنين( ، )1ويمتد بمقتضاه ضمان تنفيذه إلى كافة أمواله دون أن يتجاوز حدود الديون المضمونة
والمبلغ المصرح به والمقيد إضافة إلى فوائده القانونية الجارية منذ تاريخ اإلعالن إلى حين الوفاء بالمبلغ،
على أن موافقة الدائنين المرتهنين ال يترتب عليها تطهير العقار ما لم يتم الدفع الفعلي للمبلغ المعروض.
 -2رفض العرض :معناه عدم موافقة الدائنين المرتهنين أو أحدهم على عرض الحائز والرفض ال يقتصر
فقط على عدم الموافقة النظرية على العرض ،بل هو في حد ذاته إجراء عملي مقتضاه طلب بيع العقار
بالمزاد العلني ،بمجرد رفض العرض يؤدي ضرورة إلى بيع العقار بالمزاد العلني

()2

والحق في الرفض لم

يقصره المشرع على الدائنين المرتهنين ،بل أعطاه أيضا لكل كفيل لحق مضمون برهن ،ألن مصلحة
أيضا أن يباع العقار بأعلى ثم ن ممكن حتى يستوفي الدائن المرتهن حقه وال يرجع على الكفيل،
الكفيل ً
وهذا الحكم نصت عليه المادة  492قانون مدني بقولها » :يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد
يوما من آخر إعالن رسمي يضاف
أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره ،ويكون ذلك في مدى ثالثين ً
إليه آجال المسافة بين الموطن األصلي للدائن وموطنه المختار ،على أال تزيد آجال المسافة على ثالثين
تأكيدا
يوما أخرى « .والمشرع لم يستعمل لفظ  » :رفض العرض « ولكنه عبر عن هذا » :بطلب البيع «
ً
ً
لما في الرفض من صفة اإلجراء اإليجابي فكما أن عرض التطهير يتم بإعالن رسمي ،فإن رفض العرض
أيضا يقوم به الدائن المرتهن أو الكفيل لدين مضمون برهن ويوجهه إلى الحائز وكذلك
يتم بإعالن رسمي ً
إلى المالك السابق للعقار.

(1)Michel Cabrillac et Christian Mouly;op cit, page723.

( )2سمير تناغو ،المرجع السابق ،ص.972
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فوضا ،بل أن يقترن هذا بإيداع مبلغ في الخزينة
وال يكفي مجرد اإلعالن حتى يعتبر العرض مر ً
العامة يكون كافيا لتغطية مصاريف البيع بالمزاد( ،)1ألن من يطلب بيع العقار ويودع مصروفات البيع،
لن يسترد هذه المصروفات إذا لم تسفر إجراءات البيع بالمزاد عن ثمن يزيد على الثمن الذي عرضه
الحائز ،واذا لم يتم إعالن الرفض في الميعاد ،أو لم يقترن بإيداع مصروفات البيع بالمزاد كان الطلب
باطالً ،ومقتضى هذا هو بطالن رفض العرض الذي تقدم به الحائز ،واذا كان رفض التطهير من جانب
الدائن أو الكفالء ،يعني في نفس الوقت بيع العقار بالمزاد ،فإن هذا البيع يتم طبقا لقواعد واجراءات التنفيذ
على العقار المقررة في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية والتي سبق التطرق إليها ،ويالحظ أن المبلغ
()2

الذي يتخذ أساساً للبيع بالمزاد في هذه الحالة قد يكون أقل من المبلغ الذي قوم به العقار
ثانيا :األثر السلبي للتطهير بالنسبة للبنك الدائن المرتهن:

فلو نظرنا إلى كل من يهمه التطهير لوجدنا أن الدائنين المرتهنين والدائنين أصحاب الديون الممتازة
على العقار ،والحائز والمدين وفي النهاية اإلئتمان ،فإن إجراء التطهير يشكل أثر سلبي عليهم ،فبالنسبة
للدائن المرتهن (البنك في حالتنا هذه) والدائنين أصحاب الحقوق الممتازة على العقار ،نجد أن التطهير
يضر بهم حيث أنه يجردهم من حقهم على الرغم منهم ،أو يجبروهم على إستعمال حقهم في وقت لم يكن
ا
لهم إرادة في إختياره ،وذلك ألن الحائز يستطيع أن يباشر إجراءات التطهير دون إنتظار لحلول آجال
الديون وفي ذلك مخاطر إئتمانية كبيرة للبنوك إذا كانت هي صاحبة هذه الديون لما قد ينجر عن ذلك من
خسائر في إيراداتها المالية بسبب فقدانها لفوائدها سبب قطع اآلجال المقررة ،كما أن التطهير من شأنه أن
يؤدي إلى إجبار الدائنين على قبول وفاء جزئي لحقوقهم ،وبالتالي عدم إمكانية إستحقاق البنك لمبلغ
القرض (الدين) كامالً ذلك أن التطهير مقرر لمصلحة الحائز ،على أساس أنه هو المخول بإجراء
( )1راجع المادة  494قانون مدني جزائري.

( )2سمير تناغو ،المرجع السابق ،ص.929
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التطهير حيث أنه إذا الحظ أن الديون المقيدة أكبر من قيمة العقار فهنا يبادر بهذا اإلجراء وهذا أيضا
مفيد بالنسبة للمدين الراهن إذ يسهل عليه أن يجد مشترًيا لعقاره المثقل بالديون.

()1

كما ًّ
أن التطهير يقيد اإلئتمان بصفة عامة ،حيث أنه يسهل التصرف في العقار المثقل بديون مقيدة
وخاصة إذا جاوزت هذه الديون قيمة العقار ،فلوال التطهير ألحجم األشخاص عن التعامل في شأن هذا
مستعدا في سبيل ذلك بأن يفي
العقار ،ألن من يرتضي شراءه ال يمكنه أن يحتفظ بملكيته إال إذا كان
ً
بكل ما يثقله من ديون ،وهذا أمر نادر الوقوع ،أما السماح بالتطهير يشجع راغبي الشراء على اإلقدام
عليه ،فيستطيع من يريد شراءه أن يشتريه ثم يلجأ إلى تطهيره بعرض قيمته على الدائنين.
ما يمكن إستخالصه أن إجراء التطهير من طرف الحائز ينعكس بالسلب على نسبية ومحدودية
فعالية الرهن الرسمي كضمان للقرض العقاري ،ذلك أن الحائز هو وحده من يملك القدرة على تحديد وقت
التطهير وهو الوقت أين تكون فيه أثمان العقارات منخفضة لسبب أو آلخر وبهذا يضع البنك كدائن
مساويا لقيمة
طبعا يكون العرض غير
ً
مرتهن أمام أمر واقع فإما أن يقبل عرض الحائز ،فإن قبل العرض ً
الدين وعليه عدم إستحقاق البنك لمبلغ القرض كامالً بسبب إجراء التطهير هذه الحالة األولى واذا رفض
مجبر على بيع العقار بالمزاد العلني وقد ال يأتي البيع بما يرجوه البنك كدائن مرتهن والذي
ًا
العرض كان
سبق التطرق إليها باإلضافة إلى أن التطهير يقطع على البنك المقرض والدائن المرتهن قيمة الفوائد
المؤجلة بسبب قطع آجال الدين (القرض).
المبحث الثالث :ضرورة تدعيم فعالية الرهن الرسمي ليكون ضمانا كافيا للقرض العقاري.
المؤسسة البنكية المقرضة ورغم أنها تتوفر على ضمانة الرهن الرسمي العقاري ،وبالرغم من
انتشار حتى أن
ًا
اإليجابيات التي يمنحها هذا الرهن لصاحبه من امتيازات حتى أصبح من أكثر الضمانات

( )1نبيل إبراهيم سعد ،المرجع السابق ،ص.999
313

الباب الثاني

مدى فعالية الرهن الرسمي كضمان للقرض العقاري
()1

بعضهم أطلق عليه نعت "ملك التأمينات" ونموذجها

وذلك لكونه يشكل أرقى النظم القانونية التي

إنتشار وميوالً من قبل
ًا
توصلت إليها التشريعات المعاصرة في مجال الضمانات بما جعله األكثر
()2

المؤسسات البنكية المقرضة وهذا تعزي از لحمايتهم في تعاملهم مع مدينيهم

إذ ورغم الفعالية الظاهرة التي يحضى بها ضمان الرهن الرسمي العقاري على صعيد المعامالت
اإلئتمانية ،فهو لم يرق بعد من التبسيط والفعالية في أداء وظيفته الدرجة التي يرجوها البنك كدائن مرتهن
والتي من المفترض أن تعكس تلك األهمية واقعا ،فالرهن الرسمي ال يحيط البنك إال بحماية محدودة
مرجعها نسبية نجاعة فعالية الرهن الرسمي كضمان للقرض العقاري والذي سبق وأن تطرقنا إلى
خصوصيته من حيث أنه يتميز بضخامة مبلغه وطول أجله ،كما أن هذا التأمين لم يعد يحقق الحماية
الكافية مقارنة بمبلغ الدين والدليل هو ما اصطلح عليه بأزمة الرهن العقاري أو أزمة القروض العقارية
والتي تسببت في أزمة مالية عالمية ،كما أن العوائق التي كشفت عن عدم الثقة في القوة الملزمة للعقد
وعن عجز القانون وعدم قدرة وفعالية إجراءات التنفيذ الجبري ومزاحمة أصحاب حقوق اإلمتياز للبنك
كدائن مرتهن كل ذلك انعكس سلبا على فعالية الرهن الرسمي كضمان للقرض العقاري.
وهذا ما جعل المؤسسة البنكية تحاول جاهدة استنفاذ الوسائل الودية ،والمراسالت مع المقترض
الراهن قبل اللجوء إلى القضاء ،ويعزى السبب في ذلك إلى طول فترة اإلجراءات القضائية وما تتخللها من
اعتراضات واستئناف ،األمر الذي يحرم المؤسسات البنكية من رؤوس أموالها لفترة زمنية تحرمها من
تحقيق مكتسبات وأرباح عديدة ،وقد ال تحصل على كل حقوقها في النهاية.

(1) (G) chauvin ; l’évolution des garanties du crédit aux particuliers, 82éme congrès des notaire de
France,1986, p771.

( )2سامي غليس ،حماية الدائن المرتهن للعقار ،رسالة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في الحقوق  ،شعبة القانون الخاص،
كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة تونس ، 1السنة الجامعية  ،9449-9449ص.91
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وهذا ما جعل البنوك أو المؤسسات المالية مانحة االئتمان تتخذ من االحتياطات الالزمة والتنبؤ
للمخاطر التي قد تقع فيها قبل منحها االئتمان ،من خالل اللجوء إلى اآلليات االتفاقية التي تقوي مركزه
دعما للرهن
وتدعم ضمانه أكثر (المطلب األول) والبحث عن االئتمان أو الضمان األنسب والفعال ً
الرسمي من خالل اآلليات القانونية والمؤسساتية المستحدثة في هذا المجال ( المطلب الثاني).
المطلب األول :الضمانات المحددة بموجب الشروط التعاقدية.
إن عملية إبرام العقود تتم كما هو معلوم بمحض إرادة المتعاقدين فإذا تم ذلك ترتبت أحكام تلك
العقود وآثارها ،والتي تكون محددة مسبقا من قبل الشارع إذ أن هذا األخير هو الذي يرتب على كل عقد
آثار معينة ،والشروط التي تقترن بالعقود من شانها أن تزيد أو تنقص من هذه اآلثار لمصلحة أحد
المتعاقدين أو كالهما حسب المصالح المتبادلة والمرجوة من إبرام العقد أساسا ،إذ أنها تضيف إلى نتائج
العقد حقوقا والتزامات بين أطراف العالقة التعاقدية ،ونظ ار لتطور فكرة الشروط المقترنة بالعقد ،يمكن
للدائن المرتهن تحديد بعض الشروط في العقد ،بغرض تعزيز الضمان وامكان تدارك بعض المشاكل
المرتبطة بعدم اإلستقرار المالي أو تأخر تنفيذ اإللتزام ،أو لتفادي التصرفات التي تسيء بالمركز المالي
()1

للراهن ،أو إمكان ذكر حقه في الملكية من أجل إسترجاع ماله،

وإلبراز فعالية هذه الشروط ال بد من

معرفة ما تحققه من ضمان للمرتهن.
فقد الحظ الفقهاء أن الدائن قد ال يكتفي بالحماية القانونية التي كفلها المشرع له حيال كافة
التصرفات التي يجريها الراهن على المال المرهون ،والتي قد تؤدي إلى المساس بحقه ومن ثم يعمد هذا
الدائن إلى تدعيم هذه الحماية القانونية ،بحماية إتفاقية من خالل ما يشترطه في عقد الرهن كإشتراط على
الراهن المنع من التصرف في العقار المرهون (الفرع األول) وشرط تملك المرتهن للعقار المرهون
( الفرع الثاني).
(1) Marie laure Bermend ; droit du crédit ; économica, 3éme édition, paris,1993 ;p134.
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الفرع األول :شرط المنع من التصرف في العقار المرهون.
إذا كانت مراعاة مصلحة الراهن كمالك تقتضي القول بإطالق حريته في إستعمال سلطاته كمالك
للعقار المرهون من ذلك أنه يتمتع بحرية كبيرة في التصرف في العقار المرهون سواء كان التصرف ماديا
أو قانونية مما يشكل خط ار على ضمان المرتهن ،لذلك فإنه من الضروري تقييد هذه السلطة بالشكل الذي
ال يتعارض مع حق الملكية ( ،)1وفي نفس الوقت يحافظ على حقوق المرتهن ويمكنه من إستيفاءها في
االجال المتفق عليه وبدون خطورة ،ذلك أنه إذا كانت تصرفات مادية في العقار المرهون فيستطيع القيام
بها إذا كان من شانها أن تزيد من قيمة العقار ،أو أنها ال يترتب عليها المساس بقيمة العقار ،فمثل هذه
التصرفات المادية محمودة وال تتعارض مع مبدأ فعالية الرهن الرسمي كضمان.
أما التصرفات القانونية التي يجريها الراهن من رهن أو بيع أو تنازل لشخص آخر كالتصرف في
المنقول بحسب المآل والذي طرحنا خطورته على ضمان المرتهن ،كذلك من الناحية العملية في حالة
وقوع مثل هذه التصرفات القانونية كالبيع مثالً  ،فإن الدائن له مكنة حق التتبع الذي يمكنه من تتبع
العقار المرهون في أي يد كان ،وبالتالي ال يختلف األمر بالنسبة له سواء بقي العقار في يد الراهن أو
تصرف فيه للغير ،إذا في كلتا الحالتين يستوفي حقه ،إال أن األمر ال يخلو من خطورة عرض الحائز
للتطهير في الوقت الذي تكون فيه قيمة العقار منخفضة ،وقد ال تكون هذه القيمة كافية إلستغراق كامل
مبلغ الق رض العقاري ،حتى ولو رفض العرض من الدائن المرتهن ،فيؤدي ذلك إلى نفس النتيجة خاصة
إذا كانت قيمة العقار منخفضة.
وتفاديا لكل ذلك ال بد على الدائن أن يصطنع لنفسه حماية وفق شروط والتزامات إتفاقية مع المدين
الراهن فيشترط عليه عدم التصرف في العقار المرهون ،خاصة وأن هذا الشرط يدرج من طرف البنوك في
الرهن القانوني ،وبالقياس يمكن إدراجه في عقد الرهن الرسمي العقاري اإلتفاقي.
( )1بنت الخوخ مريم ،المرجع السابق ،ص.909
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ورغم أن إشتراط هذا الشرط فيها خالف فقهي كبير بين من يرجحه وبين من يرفض إدراجه العبارة
أن المسألة لم تلقى اإلجماع عند الفقه وهذا ما شجعنا على الخوض فيه وتوضيح مزاياه في عملية
اإلئتمان البنكي خاصة.
أوال -مضمون شرط المنع من التصرف :المالحظ في أن الفقهاء في بادئ األمر كانوا يرفضون مثل هذا
الشرط وسار على نهجهم القضاء أيضا ،إذ نجد مثال أن الفقهاء في فرنسا وحتى القضاء كان يحكم
ببطالنه لكون أن التقنين الفرنسي جاء خاليا من تنظيمه ،فكان يرى فيه أنه شرط خطير يقيد حق الملكية
الممنوح للراهن ،كما أنه شرط يؤدي إلى حبس األموال وتجميدها وهذا ال يتماشى مع المصالح والحرية
اإلقتصادية التي تقوم على أساس تداول األموال ،كما أنه حتما يؤدي إلى المساس بالنظام العام
اإلقتصادي للمجتمع ،ويحد من حرية التعاقد ويقيدها ،إال أن القضاء ونظ ار إلنتشار هذا الشرط على
الصعيد العملي أصبح يتساهل في الحكم حتى قضي بصحته إذا كان ال يتضمن إهدا ار كامال لمضمون
الملكية ولحرية تداول األموال،

()1

وبهذا تأثرت مختلف التشريعات كالتشريع المصري من خالل المادة

 281من القانون المدني المصري ،الذي أباح الشرط المانع من التصرف ولكن ضمن شروط ،إذا توافرت
يحدث الشرط أثره في مواجهة المالك الذي ال يجوز له بأي حال من األحوال القيام بأي تصرف محضور
عليه بمقتضى الشرط المقترن بالعقد ،وفي حالة القيام بذلك يكون مصير ذلك التصرف غير نافذ في
صحيحا.
مواجهة المستفيد من هذا الشرط ،مع بقاء العقد
ً
وبالرجوع إلى مختلف نصوص القانون المدني الجزائري ،لم نجد ما ينص على هذا النوع من
الشروط ،فالمشرع الجزائري سكت عن ذلك ولم ينظم الشرط المانع من التصرف على الرغم من أهميته
وخطورته في آن واحد ،كونه يستجيب لحاجات عملية ملحة وفعالة في العملية اإلئتمانية خاصة.
( )1علي عبد الهادي العبيدي ،الوجيز في شرح القانون المدني ،الحقوق العينية التبعية ،دار الثقافة ،عمان8009 ،
ص.980
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وأمام عدم وجود نص صريح يحول دون إعمال هذا الشرط ،فهذا ال يعني حرمان المتعاقدين من
إمكانية إدراج مثل هذا الشرط ( ،)1وعليه يمكن للمرتهن أن يحمي ضمانه من خالل إشتراطه له في العقد،
ذلك أن حرية الراهن في التصرف في العقار المرهون ال يمكن أن تختلف عن حرية أي مالك لعقار غير
مرهون في التصرف ،ما دام أن المدين الراهن قد رتب مثل هذا الرهن العقاري الرسمي فإنه كان يعلم أن
سلطته في التصرف ستتقيد ،وأن هذا العقار يمكن أن يضيع منه عند التنفيذ ،وبالتالي التصرف فيه قد
ضرر بالمرتهن.
ًا
يلحق
كما يمكن أن نستنتج بالقياس يأخذ بهذا الشرط ،وذلك بالرجوع إلى المرسوم  91-79المتضمن
تأسيس السجل العقاري إذ جاء في المادة  909منه » :يحقق المحافظ العقاري بأن البطاقة العقارية غير
مؤشر عليها بأي سبب يفيد حرية المتصرف في الحق من صاحبه األخير «  ،يفهم من هذا النص
بمفهوم المخالفة إذا وجد شرط في العقد المشهر يمنع من التصرف ،فإن المحافظ العقاري يمتنع عن شهره
وفي ذلك إعتراف صريح بصحة الشرط المانع من التصرف وترتيب آثاره القانونية كما نجد أيضا أن
المشرع الجزائري أخذ بهذا الشرط من خالل المادة  27من نفس المرسوم حين تعرض آلثار الشهر
العقاري بإعتباره حجة على الكافة حيث نصت على »:إن الخلف الخاص لصاحب حق عيني عقاري
الذي أشهر العقد أو القرار القضائي الذي يثبت فيه حقه الخاص ال يمكنه اإلعتراض على العقود بين
األحياء والتي ت م إعدادها بصفة متميزة من أجل إثبات شروط عدم قابلية التصرف المؤقت وجميع
التقييدات األخرى لحق التصرف ،« ...يتضح من هذا النص أنه إذا إنتقل حق عيني عقاري من سلف
إلى خلف وكان التصرف مثقال بقيد عدم التصرف إلتزم الخلف بهذا الشرط إلى حين انقضاء األجل
المحدد له.

( )1علي علي سليمان ،المرجع السابق ،ص.898
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وعليه يمكن القول أنه يمكن إدراج مثل هذا الشرط في عقد الرهن العقاري الرسمي ألنه لم يرد فيه
نص يمنع ذلك من جهة ومن جهة ثانية أنه ال يؤدي إلى سلب حق الملكية أو أحد عناصرها سلبا دائما،
وانما هو يمنع التصرف لمدة مؤقتة.
ثانيا :تحديد شروط إدراج شرط المنع من التصرف :كما سبق وقلنا أن هذا الشرط وقع فيه خالف فقهي
كبير بين رافض له وجعله باطال ،وبين مؤيد له ولكن وفق شروط محددة متى توافرت صح اإلتفاق على
منع التصرف وهي الباعث المشروع والمدة المعقولة ( ،)1وتقدير مدى مشروعية السبب الباعث ومعقولية
المدة يخضع لمراقبة وسلطة قاضي الموضوع.
 -1أن يكون الشرط مبنيا على باعث مشروع :تقضي المادة  42من القانون المدني » :كل إلتزام
مفترض أن له سببا مشروعا ،ما لم يقم الدليل على غير ذلك ،« ...وهذا الشرط يتعلق بسبب اإللتزام
وسبب العقد والعبرة هنا بالباعث الدافع

()2

إلى إشتراط مثل هذا الشرط في عقد الرهن فال بد من وجود

مصلحة هامة ومشروعة تدعو إلى الشرط غير مخالفة لآلداب والنظام العام ،وبالتالي هذه المصلحة
الجدية المشروعة هي المبرر الحقيقي إلباحته فإذا إقتضت مصلحة المتعاقدين إلى منع التصرف في
العقار المرهون ،وتبين أنها مصلحة جدية ومشروعة غير مخالفة لآلداب والنظام العام وبالطبع للقانون،
ذلك أنه ال يوجد نص قانوني يحول دون إعمال هذا الشرط في العقد الرهن العقاري الرسمي.
واستجابة لداعي المصلحة الجدية والمشروعة وجب الخروج عن القاعدة العامة حماية لهذه
المصلحة( ،)3بإدراج مثل هذا الشرط ،خاصة أن القانون يقر بالحماية التعاقدية بل ويجعلها هي األصل
في معظم العقود طبقا لمبدأ سلطان اإلرادة والذي نصت عليه المادة  909من القانون المدني » العقد
( )1شوقي بناسي ،المرجع السابق ،ص.891
( )2بلحاج العربي ،النظرية العامة لإللتزام في القانون المدني الجزائري ،الجزء األول ،ديوان المطبوعات الجامعية ،طبعة
 ،8009ص.994

( )3بنت الخوخ مريم ،المرجع السابق ،ص.909
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شريعة المتعاقدين  ،« ...وعليه فللمرتهن مصلحة مشروعة ،ألنه يتفادى إجراءات التتبع ضد الحائز الذي
تنتقل إليه الملكية وهو في حكم المتصرف إليه ويقي نفسه مغبة المخاطر أو المساوئ التي يتحملها إذا
إستعمل المتصرف إليه الحائز رخصة التطهير التي هي مكرسة قانونا لحائز العقار المرهون دون غيره.
وقياسا على ذلك وحتى يحقق هذا الشرط فعاليته المنشودة ،فإنه ال يجوز الحجز على المال الممنوع
من التصرف ،حيث أن المال غير القابل للتصرف فيه ،غير قابل للحجز عليه ،ألن القول بغير ذلك
سيدعو المتصرف إليه إلى التحايل على الشرط المانع من التصرف ،وذلك عن طريق اإلقتراض من
شخص من األشخاص ،ويترك الدائن يحجز على العقار المرهون ويبيعه بالمزاد العلني ليحصل على حقه
من ثمن البيع ،وبذلك يكون المتصرف قد تصرف في المال الممنوع ولو بطريقة غير مباشرة ،وعدم جواز
الحجز نتيجة حتمية أو تحصيل حاصل لشرط المنع من التصرف ،بحيث يكون عدم جواز الحجز بقدر
عدم جواز التصرف ،وهذا ما يستخلص ويستنتج من حكم المادة  919الفقرة الخامسة من قانون
اإلجراءات المدنية واإلدارية في إطار القسم األول من الباب الخامس والمتعلق بالحجوز وبالضبط األموال
غير القابلة للحجز حيث جاء فيها » :األموال التي يملكها المدين وال يجوز له التصرف فيها .« ...
وعليه فالباعث المشروع يحمي مصلحة مشروعة ،وهي تفادي إجراءات تتبع العقار ،وما يترتب
عليها من نفقات وجهد( ،)1ناهيك عن خطورة إجراء التطهير ،فكل ذلك يعتبر باعث مشروع إلعمال مثل
هذا الشرط عله يوفر حماية أكثر للدائن المرتهن.
 -2أن يكون المنع من التصرف لمدة معقولة :حتى يحقق الشرط فعاليته في الضمان ويكون المصلحة
التي يحميها مصلحة مشروعة وأن ال يتعارض كل ذلك مع حق الملكية المكرس لحق التصرف ،يجب أن
تكون مدة المنع من التصرف مدة محددة التوقيت ،فبمفهوم المخالفة أن ال يكون المنع مؤبدا ،ألنه على
هذا النحو فإن ذلك يتعارض مع حق الملكية وحرية التصرف ألنه يجرد المالك من سلطة التصرف التي
( )1شمس الدين الوكيل ،المرجع السابق ،هامش ،8صفحة.899
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تعتبر عنص ار جوهريا لحق الملكية ،وفي ذلك مخالفة ألحكام النظام العام ،كما أنه يحبس المال عن
التداول ،وبالقياس كذلك ال يجوز أن يكون المنع لمدة طويلة ألنه حينئذ يجاوز الحاجة أو المصلحة التي
أدرج من أجل حمايتها ،وما دام أن دراستنا تتناول موضوع القرض العقاري والرهن الرسمي ،وبإعتبار أن
القرض محصور في مدة محددة فال مانع من أن تكون المدة الممنوحة للمقترض الراهن في إرجاع مبلغ
القرض المضمون بالرهن الرسمي هي نفس المدة المتفق عليها في شرط المنع من التصرف ،من ذلك
تكون مدة المنع معقولة ومشروعة الباعث ،حيث تكون هي المدة التي يوفي فيها المقترض (المدين)
الراهن بالدين المضمون بالرهن ،وهذا حتى يأمن الدائن المرتهن مخاطر التطهير في حالة بيع المدين
للعقار قبل وفاء الدين (مبلغ القرض) ،أو قيامه بالتصرف في العقار بالتخصيص أو المنقول بحسب
المآل ،فتنخفض بذلك قيمة العقار المرهون ،وبالتالي ينقضي حقه في التتبع( ،)1كلها مخاطر محتملة
يتحملها الدائن المرتهن وعليه وجب إعمال مثل هذا الشرط لتدعيم فعالية الضمان أكثر.
ثالثا -ضرورة قيد (شهر) شرط المنع من التصرف :حتى يحدث ويحقق شرط المنع من التصرف
الحماية المرجوة للدائن المرتهن ،وجب شهره بالمحافظة العقارية ،ذلك أن نظام الشهر يعتبر الوسيلة
الوحيدة لضمان ذلك طالما أن هذا الحق الممنوح للدائن المرتهن مرتبط بعقار قد يثور مشكل مزاحمة
حقوق عينية أخرى مثقلة لنفس العقار كحق اإلرتفاق أو حق تخصيص أو حق إمتياز ،فال يكون شرط
المنع نافذا في مواجهة الخلف الخاص إال إذا تم شهره ،ذلك أنه إذا كان هذا الشرط غير مشهر فال
يستطيع صاحب الحق والذي هو الدائن المرتهن اإلحتجاج بحقه في مواجهة الخلف الخاص( ،)2وهذا ما
نصت عليه المادة  27من المرسوم  91-79سالفة الذكر.

وقضاءا ،دار الكتب القانونية ،مصر ،8009 ،ص.90
فقها
( )1إبراهيم سيد أحمد ،المنع من التصرف ً
ً
( )2محمدي سليمان ،نفاذ العقد ،أطروحة دكتوراه في القانون الخاص ،كلية الحقوق ،بن عكنون ،جامعة الجزائر8009 ،
ص.879
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ومن ثم نخلص إلى أن هذا اإلجراء المتمثل في شهر هذا الشرط من شأنه أن يضمن حماية للغير
أيضا ،فإذا قام المتصرف إليه برهن العقار الممنوع من التصرف فيه وفق هذا الشرط ،إستطاع المرتهن
أن يعلم بالشرط ،فيمتنع عن إرتهان العقار وبذلك نصل إلى حماية الدائن مع إعطاء الحق للمدين الراهن
بالتمسك بالمنع ،إذا ما قبل الدائن إرتهان العقار رغم المنع.

()1

الخالصة هو أن شرط المنع من التصرف كان لها انصارها من جمهور فقهاء القانون المدني وفق
الشروط السالفة الذكر ،وهذا لما فية من حماية ضمان الدائن وتدعيم لفعالية الرهن الرسمي كضمان عيني
للقرض العقاري ،والحماية ليس فقط في التصرف في حد ذاته وانما أيضا هو حث المدين الراهن على
التعجيل بالوفاء بدينه حتى يستطيع إسترجاع ممارسة سلطاته المقيدة على العقار المرهون وخاصة سلطة
التصرف ،ولذلك كان على المشرع الجزائري أن يجيز صراحة إلمكانية إعمال مثل هذا الشرط المفيد في
بعض األحوال بالشكل الذي ال يتعارض مع حق الملكية وال يؤدي إلى القضاء على حق التتبع ،كما يمكن
أن يخضع إعمال هذا الشرط تحت مراقبة القاضي إذا ما كان مبالغ فيه من حيث مدة المنع مثال كما أن
التنصيص عليه بجوازه يخدم أكثر الحرية التعاقدية ويشجع عملية اإلئتمان.
الفرع الثاني -شرط تملك العقار المرهون عند عدم الوفاء بمبلغ القرض:
إن الغاية التي ينشدها الرهن الرسمي العقاري كضمان للقرض العقاري هو بلوغ إستيفاء البنك
المرتهن لحقه ،عن طريق بيع العقار المرهون واستيفاء حقه باألولوية غير أنه قد يقترن عقد الرهن بشروط
إتفاقية يلجأ إليها المتعاقدين وهما البنك المقرض والمرتهن في نفس الوقت مع المدين المقترض الراهن
عند إبرام عقد الرهن ،بأن يتفق األول مع الثاني أن يتملك الدائن المرتهن العقار محل الرهن عند عدم
الوفاء في مقابل مبلغ القرض (الدين المضمون) ،أو الحق في تملك العقار المرهون لقاء الدين أو أي ثمن
آخر يتفقا عليه ،فمثل هذا الشرط إعتبره المشرع صراحة باطال أيا كان الثمن المتفق عليه ،وهذا من خالل
( )1سمير كامل ،المرجع السابق ،ص.900
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المادة  401من القانون المدني بقولها » :يكون باطال كل إتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم إستيفاء
الدين وقت حلول أجله في أن يتملك العقار المرهون في نظير ثمن معلوم أيا كان ...ولو كان هذا االتفاق
قد أبرم بعد الرهن.«...
فالنص يمنع طرفي عقد الرهن من اإلتفاق على انتقال ملكية العقار إلى الدائن المرتهن في حالة
عدم الوفاء بالدين ،تحت طائلة البطالن فيبطل الشرط إذا تم اإلتفاق على أن تملك العقار يكون لقاء
الدين ،أي بإعتبار أن الدين يعادل ثمن العقار ،كما يبطل أيضا إذا أتفق على مبلغ محدد يختلف عن
مقدار الدين بحيث يكون ثمنا للعقار ،سواء أكان هذا الثمن أقل من القيمة الحقيقية للعقار ،أم كان مساويا
للقيمة الحقيقية له ،بل ولو كان حتى أكبر منها ،وذلك بإعتبار أن الظروف التي يتم فيها هذا اإلتفاق بحد
ذاتها مثيرة لشبهة إستغالل البنك الدائن لظروف المقترض المدين ،لذا رأى المشرع إبطال الشرط حتى في
()1

هذه الحالة من باب التحوط ،وأخذ بالغالب ،إذ الغالب هو توافر اإلستغالل

وبطالن هذا الشرط أكدت عليه المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ  9448/01/89تحت رقم
 29922والذي جاء فيه مايلي » :عالوة عن أن قضاة الموضوع لم يبينوا كيف أن عقد الرهن المؤرخ في
 9499/99/99تحول إلى عقد ملكية علما بأن الرهن ال يعد طريقا من طرق التملك وال يمكن صاحبه
من تملك الشيء المرهون ،وغاية ما هناك أنه يتخذه كضمان إلستيفاء دينه في حالة إمتناع المدين عن
ذلك وهذا ببيع المال المرهون بالمزاد العلني مما يجعلهم قد أساءوا فعال تطبيق القانون وأشابوا قرارهم
بالغموض والقصور في التسبيب وعرضوه للنقد  )2(.« ...وفي قرار آخر لها صادر في 8007/01/89
أكدت على » :أن الرهن ضمان إلستيفاء الدين وال يعد طريقا لتملك الشيء المرهون ،وكل إتفاق يقضي
بخالف ذلك يعد باطال بطالنا مطلقا لمخالفته النظام العام تطبيقا للمواد  228و 401من القانون
( )1محمد علي إمام ،التأمينات الشخصية والعينية ،مطبعة نهضة مصر ،القاهرة ،9499 ،ص.111
( )2قرار تحت رقم  29922غير منشو ار صادر في .9448/01/89
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وعليه يقع باطال اإلتفاق الذي يعقده المرتهن مع الراهن قبل حلول أجل الدين ،والذي بموجبه

يتملك األول عند عدم وفاء الثاني بالدين وقت حلول أجله العقار المرهون بثمن معلوم أيا كان كما سبق
اإلشارة إلى هذه العبارة،

()2

واألسباب التي حدت بالمشرع إلى إبطال هذا الشرط متعددة أهمها هو رغبته

في حماية الراهن (خاصة إذا كان هو المدين) الذي تضطره الحاجة إلى االستدانة فيستغل المرتهن هذه
الحاجة ويفرض عليه هذا الشرط ،ضف إلى ذلك أن تملك العقار يعتبر إخالال بالتوازن الذي أقامه
المشرع بين المصالح المتعارضة للدائن المرتهن والراهن ،وهناك أسباب أخرى واعتبارات ال داعي
للخوض فيها ذلك أنها اجتهادات وآراء تبحث عن تسبيب بطالن هذا الشرط ،على أن ما تجدر مالحظته
هو أن هذا بطالن إنما يقتصر على الشرط الوارد في صلب العقد ،إما عقد الرهن فيبقى صحيحا وقائما
إال إذا كان هذا الشرط هو الباعث للتعاقد فهنا يبطل العقد ايضا ،ألن التملك يبطَل وال يبطل ويكون
باطال بطريق القياس شرط تملك الدائن المرتهن ماال آخر للراهن في مقابل مبلغ القرض أو شرط حصوله
()3

بعد بيع العقار على كل ثمنه ولو كان أكثر من مبلغ القرض المضمون.

وشرط تملك العقار المرهون يكون باطال سواء تم اإلتفاق عليه عند إبرام عقد الرهن ،أو كان في
إتفاق الحق لعقد الرهن ،ذلك أن اإلتفاق الالحق كاإلتفاق المعاصر يكون باطال ولنفس األسباب ،لكن
وفي المقابل يالحظ أن الفقرة الثانية من المادة  401من القانون المدني تنص على ما يلي » :غير أنه
يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه على أن يتنازل المدين لدائنه على العقار المرهون وفاء لدينه» ،يفهم
من ذلك أنه يمكن إدراج هذا الشرط وذلك بسبب إنتفاء شبهة اإلستغالل ،كما أن هذه الفقرة وان كانت

( )1قرار رقم  197487الصادر بتاريخ  ،8007/01/19مجلة المحكمة العليا ،العدد األول ،لسنة  ،8002ص.79
( )2جالل محمد إبراهيم وأحمد محمود سعد ،المرجع السابق ،ص .802
( ) 3مصطفى جدوع كريم سعد ،آثار الرهن الرسمي بالنسبة للدائن المرتهن والحائز في التشريع العقاري المغربي ،رسالة
لنيل ديبلوم الدراسات العليا ،كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ،جامعة محمد الخامس -الرباط،

السنة  ،9429-9420ص .99-91

324

الباب الثاني

مدى فعالية الرهن الرسمي كضمان للقرض العقاري

تجيز للمدين التنازل عن العقار المرهون للدائن عند حلول الدين أو قسط منه ،نالحظ أن المشرع أقر هذا
اإلتفاق وهذا حماية للدائن المرتهن بل وجعل عدم الوفاء بجزء من الدين كاف إلعمال هذا التنازل عن
العقار المرهون ،عندما ذكر عدم الوفاء بقسط واحد من مبلغ القرض والذي حل أجله يجوز تنازل المدين
الراهن عن العقار محل الرهن للدائن المرتهن ،وان كان ذلك متروكا للمدين بمعنى أن المدين له حرية
االختيار في القيام بهذا التنازل ،كما أن المشرع بتمعن كبير للمادة  401قانون مدني منع إدراج هذا
الشرط وسمح بإدراجه من خالل الفقرة الثانية للمادة المذكورة ،غير أنه أخذ بعين االعتبار مصلحة الراهن
في حين كان يجب عليه أن يولي األهمية لمصلحة مانح االئتمان بترك الحرية لألطراف المتعاقدة بإدراج
هذا الشرط دون تحديد فترة إدراجه مع إحاطته ببعض الشروط ،خاصة أن عقد الرهن الرسمي هو من
العقود الشكلية التي يتطلب تحريرها في شكل رسمي من قبل موظف عمومي هو الموثق ،وعندما ذكرنا
هذا فإن الرسمية فيها مزايا كبيرة لألطراف المتعاقدة لما توفره من حماية لمصالح األطراف وحماية
اإلئتمان كما أن الموثق ملزم بتنبيه األطراف ونصحهم حول كل ما يشمله العقد من آثار قد تكون في
صالح طرف وفي غير صالح الطرف اآلخر ،فمثل هذا الشرط من شأنه أن يقوي الضمان أكثر ويجعل
من الرهن الرسمي أكثر فعالية ،بحيث يجعل الدائن المرتهن مطمئنا بعدم اللجوء إلى اإلجراءات الطويلة
والمعقدة والمكلفة التي يتطلبها التنفيذ على العقار ،فال مانع من إدراجه خصوصا وأننا نجد أن المادة
 471الفقرة الثانية من القانون المدني تجيز تملك الدائن المرتهن حيازًيا إذا لم يستوفي حقه ،أن يطلب من
القاضي تمليكه المنقول وفاءا للدين على أن يتم حساب قيمته حسب تقدير الخبير هذا من جهة( ،)1ومن
جهة ثانية نجد أن المشرع الفرنسي قد حاول من خالل تعديل القانون المدني لسنة  8009فيما يخص
( ) 1هذا اإلجراء في القانون الفرنسي يمكن تطبيقه على العقار المرهون وهي آلية جديدة أدخلت وفق تعديل القانون
الفرنسي ،نصت عليها المادة  8992ق م ف ،والهدف منها تبسيط التنفيذ على العقار ،وهي تؤدي من الناحية
القانونية إلى نقل الملكية وفق شروط محددة بناءا على تقديم طلب إلى القاضي المختص ويسمى هذا اإلجراء باإلسناد

القضائي l' attribution judiciaire
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إصالح قانون التأمينات العينية ،بموجب األمر رقم  189-09المؤرخ في  8009/01/91تنشيط االئتمان
العقاري طبقا للمادة  8994قانون مدني فرنسي( ،)1بتضمين عقد الرهن الرسمي شرطا يقضي بأن يصبح
المرتهن مالكا للعقار المرهون عند عدم الدفع في تاريخ االستحقاق  ،وقد اعتبرت هذه اإلباحة بمثابة
إرجاع التأمينات العينية التقليدية جاذبيتها الضائعة ففي القانون الروماني كانت حيازة الشيء تنتقل إلى
الدائن المرتهن وكانت هذه الغاية من الرهن ،ولم يكن مسموحا للدائن المرتهن أن يبيع الشيء المرهون ما
لم يوجد اتفاق على إعطاء هذا الحق ،ثم أصبح هذا االتفاق مفترضا وأصبح للدائن أن يبيع الشيء
المرهون بالطريقة التي يختارها سواء كان بالمزاد أو بالممارسة( ،)2وهنا بتكريس مصالح الدائن المرتهن،
الذي يجد نفسه قاد ار على الحصول على حقه دون تدخل من السلطة العامة ،بعد ما كان ملزما بإتباع
إجراءات الحجز( ،)3إذ رأى هذا المشرع الفرنسي أن من أكثر مخاطر الرهن العقاري الرسمي بيع العقار
بالمزاد والذي قد ال يأتي بالثمن الذي يساوي قدر الدين ،وفي هذا الجانب وللرفع من فعالية التأمينات
العينية قام المشرع الفرنسي في إطار اإلصالحات التي أدخلها بموجب األمر الصادر بتاريخ  89أفريل
 8009المعدل للحجز العقاري والذي شجع على البيع الودي للعقار تحت سلطة القاضي وفقا للمادة
 8800من القانون المدني الفرنسي ،وهذا دون إتباع إجراءات الحجز.

()4

الفعالية التي يحققها هذا الشرط :كما سبق وأشرنا إلى أن شرط تملك المرهون عند عدم الوفاء هو الشرط
الذي وفقا له يتفق الدائن مع المدين أو باألحرى كما هو في بحثنا هذا البنك المقرض الذي هو دائن
مرتهن في آن واحد مع المقترض بإعتباره راهن على أنه يكون للبنك الدائن عند حلول أجل الدين وعدم

(1) Article 2459 c .civ ; « il peut être convenu dans la convention d’hypothèque que le créancier
deviendra propriétaire de l’immeuble hypothéqué, toutefois, cette chause est sans effet sur
l’immeuble qui constitue la résidence principale du débiteur ».
(2) Marcel Planiol et georges Ripert ;op.cit ; page903.
(3) Sophie hébert ;(le pacte commissoire après l’ordonnance du 20/03/2006) Recueil Dalloz 2007,
p2052.

( )4بنت الخوخ مريم ،المرجع السابق ،هامش ،1ص .990
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الوفاء به ،الحق في تملك العقار المرهون لقاء مبلغ القرض أو حتى قسط منه.

والغاية التي يحققها مثل

هذا الشرط أنه يدعم و يستجيب ألهداف الضمان ،وانعاش االقتصاد ،فهو يحقق ضمان أمثل وأنجع
للمرتهن أيا كان بنكا أو شخص آخر ذلك أنه يسمح له باستيفاء حقه دون تكبد مشقة وعناء إجراءات
التنف يذ الطويلة والمكلفة ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى يحمي هذا الشرط المرتهن من مخاطر افالس
مدينه وما يترتب على ذلك من آثار ،إذ يجنبه إلحاق العقار بأموال التفليسة ،ذلك أنه بمجرد سقوط أجل
الدين بسبب اإلفالس استطاع المرتهن أن يتملك العقار وفق الشرط المدرج في العقد.
وعليه فإدراج مثل هذا الشرط يجعل من الرهن العقاري الرسمي ضمانا ممتازا ،إذ انه يشجع على
نمو وتزايد قوة اإلرادة الفردية و توسيع مبدأ سلطان اإلرادة التعاقدية في نطاق التأمينات ،ذلك أن الحرية
العقدية ال توجد فقط في كيفية التنفيذ وانما أيضا في تكوين العقد

()2

ضرورة تحديد شروط إعمال شرط التملك :إن مثل هكذا شرط ال يمكن إدراجه بصيغة تلقائية ،وانما ال بد
من إحاطته بشرط لضمان مصالح الراهن وتجنب تبديد ائتمانه وتحقيق وحماية مصالح المرتهن فال يتم
اللجوء إليه أو تنفيذه إال عند الضرورة وبشروط معينة ومحددة ،هذه األخيرة التي يمكن إستخالصها
بالقياس وفقا لما جاءت به المادة  8994من القانون المدني الفرنسي التي وضعت حدا لشرط التملك ال
يمكن تخطيه ،إذ قضت هذه المادة أن هذا الشرط يكون من دون أثر إذا كان العقار المرهون يشكل
اإلقامة الرئيسية للمدين ،فإذا كان الراهن ال يملك سوى العقار الذي يقيم فيه وقام برهنه فال يمكن أن يتم
إدراج مثل هذا الشرط أو تفعيله ،واذا تم ذلك فيكون عديم األثر ولضمان مشروعية هذا الشرط فال بد أن
يتم تعي ين قيمة العقار من طرف الخبير المختص ،ويجب أن تكون قيمة العقار مساوية أو أقل من قيمة
الدين المستحق ،حتى ال يقع المدين الراهن في غبن بسبب القيمة المتفاوتة بين قيمة العقار وقيمة الدين،

( )1جالل محمد إبراهيم وأحمد محمود سعد ،المرجع السابق ،ص.807
(2) sophie.hébert ; op cit ; p2055.
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بمعنى أن ال يكون هناك تفاوت بين القيمتين ،وكما يمكن إدراج ذلك تحت مراقبة القضاء في الشق الذي
يحدد قيمة العقار المرهون وبالطبع باللجوء إلى الخبير الذي يقيم ذلك ،كما أنه حتى يحقق شرط التملك
الحماية والضمان المنشود منه للمرتهن فإن نظام الشهر يعتبر الطريقة الوحيدة لضمان ذلك طالما هذا
الحق مرتبط بعقار فقد يثور مشكل مزاحمة أصحاب حقوق عينية أخرى مثقلة لنفس العقار ،ومتى تم
شهره بالمحافظة العقارية استطاع المرتهن االحتجاج به في مواجهة الخلف الخاص لمدينه.
أمام ما تقدم نرى أنه من الضروري على المشرع الجزائري أن يقوم بجوازية إدراج مثل هذا الشرط
عند إ برام عقد الرهن العقاري الرسمي ذلك أنه ال مانع يمنع عندئذ من اإلتفاق على أن يتملك الدائن
المرتهن العقار المرهون مقابل ثمن معين أكبر أو أقل من الدين المضمون ،ويكون هذا اإلتفاق صحيحا
سواء كان األجل قد حل بالنسبة للدين بمجموعة أو حل جزء منه فقط ،بل قد يكون في تجنب إتباع
إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني ما يحقق مصلحة الراهن في عدم اللجوء إلى هذه الوسيلة وما يترتب
عليها من نفقات وجهد ،وسي ان عندئذ أن يكون هذا اإلتفاق قد تم بين المدين الراهن والدائن المرتهن ،أو
بين هذا األخير والكفيل العيني.

()1

المطلب الثاني :تدعيم فعالية الرهن كضمان بموجب اآلليات القانونية والمؤسساتية المستحدثة.
إستهلينا دراسة هذا المبحث بالحديث عن القرض العقاري والمخاطر المصرفية التي تنتج عنه ،وفي
مقدمتها خطر عدم الدفع من طرف المقترض وخطر السيولة الذي قد يتعرض له البنك أو المؤسسة
المالية ،ومن أجل زيادة اإلئتمان ومواجهة خطر عدم الدفع من طرف المقترض سواء كان فردا أو مؤسسة
يلجأ البنك إلى تأمين نفسه وذلك بإشتراطه ضمانات كافية من المقترض ويعتبر الرهن الرسمي ضمان
حقيقي وملموس لما له من إيجابيات سبق اإلشارة والتطرق لها رغم من يحوم حوله من نقائص وسلبيات
حاولنا توضيحها من حيث الضمان ،ونظ ار لكون البنوك والمؤسسات المالية يمثلون أكبر نسبة من
( )1عبد الرزاق السنهوري ،التأمينات الشخصية والعينية ،المرجع السابق ،ص.929
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المتعاملين في مجال القروض العقارية كان من الضروري أن يتم منحهم حماية خاصة تعمل على زيادة
الثقة في هذا النوع من الضمان ،مما دفع بالمشرع إلى تجسيد صور أخرى من الضمانات من أجل توفير
محيط أكثر أمنا ،بالبحث عن آليات تمويلية تكفل الحماية والضمان للبنك المقرض المرتهن في تحصيل
ديونه ،فلجأ إلى جملة من اإلصالحات لتطوير السوق الرهنية ،وتشجيع البنوك على المشاركة في منح
القروض العقارية فأستحدث هيئات تمويلية تسمح بحل مشكلة السيولة لدى البنوك وتقليص نسبة المخاطر
التي تتعرض لها وتسهيل إعادة تمويلها ،من خالل جعل المقترض قاد ار على الوفاء.
وقد أوكلت هذه المهام إلى مؤسسات مالية ،وهي كل من شركة ضمان القرض العقاري(SGCI) .
وشركة إعادة التمويل الرهني ) (SRHو صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية
العقارية( )FGCMPIوموازاة مع ذلك تم اتخاذ جملة من االجراءات على المستوى التشريعي ،تمثلت في
مراسيم في إطار قانون المالية لسنة  8009واصدار قانون التوريق لسنة  8009هادفين بذلك إلى تطوير
السوق الرهنية بالجزائر.
لذلك كان ال بد من التطرق إلى الدور الذي تلعبه هذه الهيئات والتقنيات في التشجيع على منح
القروض الرهنية ،وفعاليتها الحمائية لفائدة البنك كدائن مرتهن ،حيث سنتناول شرح مؤسسة ضمان القرض
العقاري في (الفرع األول) والدور الذي تلعبه كشركة تأمين للقرض العقاري ونتطرق في (الفرع الثاني) إلى
الدور الذي قد تقوم به شركة إعادة التمويل الرهني في مواجهة بعض مخاطر القروض العقارية ونخصص
(الفرع الثالث) لتقنية التوريق كآلية مستحدثة إلعادة التمويل الرهني.
الفرع األول – شركة ضمان القرض العقاري)société de garantie du crédit immobilier( :

تعتبر هذه الشركة من الهيئات المستحدثة من أجل تأمين البنك كدائن مرتهن من مخاطر إعسار
المقترض النهائي أو المؤقت ،وهي شركة مساهمة عمومية إقتصادية وكونها كذلك ألنها أنشأت بمشاركة
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المؤسسات المالية العمومية وشركات التأمين العمومية ،أنشأت بتاريخ  ،9447/90/09وتم إعتمادها
بتاريخ  ،9444/09/82بموجب قرار صادر عن و ازرة المالية من أجل تأمين القروض العقارية فهي تعد
بمثابة شركة تأمين ،تمنح شركة ضمان القرض العقاري للمقترضين ضمانا بسيطا (موجه لتغطية حالة
العسر النهائية للمقترض) ،وضمانا كليا (موجه لتغطية حالة العسر المؤقتة ،أو التأخر في تسديد) ،مع
حق الحلول في الحقوق الرهنية.
أوال -موضوع نشاط الشركة  :حتى يتم معرفة الدور الذي تقوم به هذه الشركة في حماية اإلئتمان من
خالل الضمان الذي تمنحه للدائن وتشجيعه على منح القروض لطالبيها ،سوف نتطرق إلى كيفية عملها
والى األهداف التي تسعى إلى تحقيقها في هذا الموضوع.
 -9كيفية تدخل الشركة :من ذلك يقوم البنك بتأمين نفسه بواسطة إبرام عقد تأمين القرض بينه وبين
المؤمن المتمثل في شركة ضمان القرض العقاري ،وموضوع هذا العقد يتمثل في ضمان الشركة للمخاطر
التي يتعرض لها البنك والمتمثلة في خطر عدم الدفع من طرف المقترض بسبب إعساره أو إفالسه حسب
الحال وذلك في إطار القروض الممنوحة من طرف البنك ،ونظ ار ألهمية صعوبة الضمانات التي تتحملها
الشركة ،وضعت شروطا صارمة لضمان هذه القروض العقارية على المؤسسات المالية ،منها :وجود
الرهن وأهمية الرهن كضمان ،وامكانيات المقترض المالية ( المالءة المالية لطالب القرض) ،وشرط دفع
أقساط التأمين ،ومقدار القرض ال يجب أن يتعدى  %20من سعر السكن أو العقار ،إلحتمال أنه لو بيع
بالمزاد العلني يكون أقل من  %20من قيمة السكن وهذا عادة ما تقوم به البنوك في منحها القروض
العقارية ،ويسري هذا العقد ويرتب آثاره من تاريخ تبليغ المؤمن للبنك بمنح ضمانه كما يسري هذا الضمان
طيلة مدة القرض الممنوح ،ويرتب هذا العقد إلتزامات متبادلة لكل من الشركة والبنك ،كأن يلتزم البنك عند
إكتتاب عقد التأمين بالتصريح بكل المعلومات الالزمة للمؤمن (الشركة  ) SGCIلتحديد المخاطر التي
يأخذها على عاتقه كقيمة مبلغ القرض ،كما يلتزم البنك كذلك بدفع قسط مبلغ التأمين وذلك خالل مدة
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 99يوما من تاريخ موافقة المؤمن على منح الضمان ،ويختلف القسط حسب مدة القرض الممنوح وما إذا
كانت التغطية جزئية أو شاملة للمخاطر ،أما بالنسبة للمؤمن المتمثل في الشركة يلتزم بدفع التعويض
بحسب األخطار المؤمن عليها ،ففي حالة عدم دفع المقترض "المدين الراهن" مبلغ القرض في اآلجال
()1

المحددة يقوم البنك بالمطالبة القانونية له

 -2أهداف شركة ضمان القرض العقاري :تلعب الشركة دو ار ممي از في عملية تشجيع مؤسسات القرض
على خوض مجال القروض العقارية ،والتصدي لمخاطر العجز ،والتوقف عن الدفع من طرف
المقترضين ،فهي تهدف إلى تقديم ضمانات للمؤسسات البنكية والمالية المقرضة من جهة ،والتأمين على
القروض العقارية من جهة أخرى فمهمتها األساسية تتمثل في ضمان القروض الرهنية ،من خالل تغطية
إعسار المدين وذلك في إطار عقد االنضمام المبرم بين شركة ضمان القرض العقاري والبنوك إذ تضمن
هذه الشركة لصالح البنوك تغطية ضد خطر عدم تسديد القروض العقارية الممنوحة للخواص ،والتي تكون
صالحة مدة القرض حيث يعطي هذا الضمان الفارق بين جميع المبالغ المسترجعة من طرف البنك وتلك
التي كان لها أن تحوزها عادة( )2أي مبلغ القرض وفوائده مجتمعة ،وعليه فإن هذه الشركة انشئت لتحقيق
األهداف التالية:
 تقديم ضمانات لإلعتمادات أو القروض الممنوحة من طرف البنوك أو المؤسسات المالية المقرضةالموجهة لتمويل عقار ذو طابع سكني أو مهني ،حيث تضمن خطر عجز المقترض عن دفع قيمة
القرض العقاري إضافة إلى الفوائد المترتبة عليه.

( )1أمقران راضية ،ضمانات البنك في المجال اإلئتمان ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،فرع عقود ومسؤولية ،كلية الحقوق
بن عكنون ،جامعة الجزائر ،8009 ،ص909

.

( )2شلغوم رحيمة ،ضمانات القرض ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،فرع قانون األعمال ،كلية الحقوق ،بن عكنون ،جامعة
الجزائر  ،8002ص910

.
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 مراقبة تسيير المؤسسات المقرضة ،وذلك في مادة المنازعات مع حق الحلول محلهم لمتابعة عمليات()1

إسترجاع الديون،

وبالتالي تلعب هذه الشركة دو ار هاما في تشجيع البنك كدائن مرتهن على خوض

القروض العقارية بمساعدتها على التصدي ألخطار عدم التسديد.
ثانيا -الضمانات الممنوحة من قبل شركة ضمان القرض العقاري :حسب الشروط العامة لعقد التأمين
على القرض العقاري تكون الضمانات كما يلي:
 -9عملية تأمين القرض العقاري الممنوح لألفراد :تأخذ عملية التأمين على القرض العقاري شكلين إما
تأمينا أو ضمانا بسيط ،واما أن يكون كليا ،ولكل منهما شروطه.
أ -الضمان البسيط :ويكون ضد خطر اإلعسار النهائي للمقترض وفي هذه الحالة نميز بين التغطية
المحدودة والتغطية الشاملة.
 التغطية المحدودة :عند إستعمال الرهن وبيع الملك المرهون (العقار محل الرهن) من طرف المقترض،ال تكون هناك مسؤولية تعود على الضامن ،وفي هذه الحالة يكون التعويض بنسبة  %40من مجمل
األصل والفوائد المطلوبة ،مع طرح المبلغ المتحصل عليه من بيع العقار المرهون.
 التغطية الشاملة :في هذه الحالة يكون إستعمال الرهن وبيع المال (العقار) المرهون من مسؤوليةالضامن ،ويكون التعويض الناجم عن الضرر يساوي  %90من مجمل األصل والفوائد خالل مدة سريان
عقد التأمين على القرض ،بعد إثبات الحادث ( التوقف عن دفع المستحقات) ،أما المبلغ المالي المتبقي
فيتم خصمه من قيمة التعويض بعد بيع العقار المرهون ويدفع لشركة ضمان القرض العقاري في حدود
 %10الباقية ،وبعد أن يدفع المؤمن للبنك يحل محله في حقوقه ودعاويه ضد المقترض طبقا للمادة 12
من األمر  07-49المؤرخ في  9449/09/89المتعلق بالتأمين.
( )1لطيفة طالي ،المرجع السابق ،ص.997
( )2األمر رقم  ، 07-49السالف الذكر.
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ب -الضمان الكلي (الشامل) :باإلضافة إلى الضمان البسيط تشمل عملية الضمان تعويض التأخر عن
تسوية اإلستحقاقات من طرف المقترض ،ويسمى اإلعسار المؤقت ،ويكون كذلك عند عجز الفرد
المقترض عن دفع أربعة( )9إستحقاقات شهرية مجتمعة أو ستة ( )9استحقاقات شهرية غير مجتمعة وفي
هاتين الحالتين تقوم شركة ضمان القرض العقاري خالل هذه الفترة بتغطية هاتين الحالتين كحد اقصى،
وال تكون تغطية الحادث الناتج عن التأخير في الدفع إال بعد سنة من تنفيذ القرض.
 -2ضمان القروض الممنوحة للترقية العقارية :ويكون ذلك في حالة اإلفالس النهائي للشركات العاملة
في الترقية العقارية وتقدر ب ـ %40من مجموع اإلستحقاقات والفوائد ،كما أن إستعمال وبيع األمالك
المرهونة ال تسأل عنه شركة ضمان القرض العقاري  ،ويمنح التعويض المستحق على النحو التالي:
 تعويض  %90من مجمل األصل والفوائد المطلوبة إلى غاية تاريخ إستعمال الضمان أما البقية التيتمثل الرصيد المتحصل عليه بعد البيع الفعلي للعقار المرهون فيتم خصمه من التعويض ( %90السابقة)
في حدود  %90المتبقية ،وعليه فإن هذا الضمان الذي تقدمه شركة ضمان القرض العقاري له مزايا عدة
منها :تغطية خطر القرض ودراسة الخطر وامكانية تحقيق المشروع وتخفيض المصاريف التي يتحملها
البنك ،وفي حالة عجز المقترض الراهن ،فالبنك الدائن المرتهن يتجنب إجراءات الحجز على العقارات
التي كما سبق وأشرنا إليها من أنها شاقة وطويلة ومكلفة ،لذا فشركة ضمان القرض العقاري تحل محل
المقترض فتدفع المستحقات ،وتحل محل البنك المرتهن فيما يخص تتبع عمليات تغطية المستحقات على
الراهن ،أي بعبارة أخرى "حلول شخصي"( ،)1كما أن هذا الضمان القائم على تقنية التأمين يعد بصفة
حقيقية الضمان األكثر حماية بالنسبة للبنك ،فهي ضمانة أكيدة ،ألن التعويض يدفع بصفة إلزامية للدائن.
ثالثا -الضمان المالي في عقد البيع على التصاميم :من خالل المادة  989من قانون المالية رقم
 89-24المؤرخ في  9424/98/19المتضمن قانون المالية لسنة  ،9440حيث نوهت هذه المادة على
( )1رحماني فايزة ،المرجع السابق ،ص.909
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إمكانية إنشاء صناديق الضمان والكفالة المتبادلة في مختلف القطاعات ،هدفها األساسي ضمان
القروض المصرفية الموجهة إلى اإلستثمار في قطاع معين ،وفي هذا الشأن صدر المرسوم التنفيذي
()1

رقم 909-47

المتضمن إنشاء صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية )(FGCMPI

(  ،)Fonds de Garantie et de Caution Mutuelle de la Promotion Immobilièreوالصندوق
يتمتع بالشخصية المعنوية واإلستقالل المالي موضوع تحت وصاية و ازرة السكن ،وهو ذو طابع تعاوني ال
يسعى إلى تحقيق الربح.
 دور الصندوق في ضمان القرض العقاري حيث تم إنشاء هذا الصندوق لضمان حقوق المستفدين منالسكنات المنجزة في إطار البيع على التصاميم ،وذلك بضمان مبالغ التسبيقات األولية المقدمة من طرف
هؤالء إلى المرقي العقاري وبذلك يكون البنك الممول بطريقة غير مباشرة مستفيد من تغطية هذا الضمان
()2

وهذا ما جاء في نص المادة  99من قانون 09-99

المتضمن القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية

" فإنه يجب على المرقي العقاري إكتتاب تأمين لدى صندوق ضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية
يضمن له إفالسه ،واتمام المشروع" ،وذلك أنه في حالة إفالس المرقي العقاري ،أو تصفيته قضائيا يحل
الصندوق محل المستفدين باإلمتياز من الدرجة األولى ،وفي حدود األموال والديون المدفوعة للمرقي
العقاري وبموجب هذا الضمان يكون البنك في تمويله لعملية عقارية (منح قروض عقارية ) يجد نفسه
محاط بجملة من الضمانات الفعالة.

( )1المرسوم التنفيذي رقم  ،909-47المؤرخ في  ،9447/99/01يتضمن إنشاء صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في
الترقية العقارية ،الجريدة الرسمية عدد  71لسنة .9447
( )2قانون رقم  09-99المؤرخ في  97فبراير  ،8099يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية ،الجريدة الرسمية عدد
 99المؤرخة في  09مارس لسنة.8099
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الفرع الثاني -شركة إعادة التمويل الرهني)société de refinancement hypothécaire( :
إن تحسين مستوى أداء اإلئتمان المصرفي ومن خالله تحسين كفاءة أسواق رؤوس األموال يعد أم ار
بالغ األهمية واإلعتناء به يعد ضرورة ملحة لسالمة وصحة األنظمة المصرفية والمالية.
ويعد إنشاء مؤسسات إعادة التمويل الرهني من بين اآلليات واألساليب الحديثة التي تم التوصل
إليها في البلدان المتطورة كحل لمشكلة القروض الطويلة األجل بصفة عامة وتمويل قطاع السكن بصفة
خاصة ،لذا فإن إعادة التمويل الرهني يهدف إلى تيسير شروط اإلقراض السكني( ،)1وتحفيز البنوك على
اإلستثمار في القرض العقاري خاصة وأن معظم القروض العقارية هي قروض طويلة األجل مما يجعل
الكثير من البنوك تعزف على منح مثل هذه القروض رغم الضمانات المقدمة من طرف المقترض ،إذ أن
ذلك يجعل البنوك في حاجة إلى سيولة تمكنها من مواصلة نشاطاته المصرفية ،واالستمرار في القيام
بباقي العمليات البنكية التي منها منح قروض عقارية أخرى ،وأمام هذا اإلشكال يلجأ البنك إلى عملية
إعادة الخصم بمقابل لدى البنك المركزي وذلك من أجل الحصول على السيولة الالزمة مقابل سعر فائدة
محدد مسبقا ،وهذا في الغالب ال يكون في صالح البنك والذي سبق اإلشارة إليه في الفصل األول من
الباب األول ،هذه الوضعية أدت إلى عدول وعزوف الكثير من البنوك عن عملية تمويل القروض
العقارية ،ولحل هذا اإلشكال عمدت الحكومة الجزائرية إلى البحث عن تقنية حديثة وعملية تحل هذا
االنسداد و تحفز البنوك والمؤسسات المالية على تمويل الترقية العقارية والسكن بصورة عامة ،وقد أوكلت
مهمة توفير السيولة للمؤسسات المقرضة إلى شركة إعادة التمويل الرهني ( ،)2()SRHحيث تتلخص

( )1عبد الحميد غوفي وعمر طالب ،إعادة التمويل الرهني وآثاره على المنظومة المالية والمصرفية في الجزائر(،دراسة
حالة شركة إعادة تمويل الرهني  )SRHمركز البحث العلمي والتقني حول المناطق الجافة ،جامعة محمد خيضر،

بسكرة ،الجزائر.

( )2رحماني فايزة ،تمويل الترقية العقارية الخاصة في مجال السكن ،دراسة تحليلية ونقدية ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير
في القانون ،تخصص إدارة ومالية ،كلية الحقوق – بن عكنون ،جامعة الجزائر ،8009-8001 ،ص.92
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عملية إعادة التمويل في كون البنك وبعد منحه قروض عقارية تنحصر في (شراء مسكن ،بناء مسكن
عائلي أو فردي ،توسيع المسكن أو إعادة ترميم السكن) ،وبعد قيام البنك بجمع كل القروض التي منحها
للزبائن وبإنشاء محفظة مالية يقوم ببيعها إلى شركة إعادة التمويل الرهني والتي تقوم بدورها على إدارة
هذه المحفظة مقابل عمولة يتفق عليها مسبقا ،ويتم هذا العقد أو اإلتفاق في شكل إتفاقية إطار يحدد فيها
المبلغ المعاد تمويله ونسبة الفائدة التي تتغير حسب احتياجات السوق المالية ،وكذا الضمانات التي يقدمها
البنك المعاد تمويله والمتمثلة في الرهون المقدمة من طرف المقترضين ،وسوف نبين مهام شركة إعادة
التمويل الرهني والمزايا التي تمنحها هذه الشركة كآلية ضمان وتأمين للقرض العقاري.
أوال -مهام شركة إعادة التمويل الرهني :تسعى الشركة إلى إعادة تمويل البنوك وتحسين سيولتها المالية،
وبالتالي تقديم الدعم المالي في منح القروض العقارية خاصة نلك الموجهة للسكن ،كما تهدف أيضا إلى
تحريك االستثمار العقاري عن طريق السوق المالية ،وجعل هذه األخيرة آلية أساسية لمعالجة أزمة السكن
في الجزائر ،وعموما تتمثل مهام الشركة التي وردت في عقد تأسيسها ونظام األساسي في:
 العمل على تطوير وتحسين سوق رأس المال في الجزائر من خالل قيامها بإصدار سندات قرضمتوسطة وطويلة األجل كأداة استثمارية جديدة من شأنها جلب المدخرات طويلة األجل للمؤسسات
()1

اإلدخارية البنكية وغير البنكية إلستخدامها في اإلستثمارات المتوسطة والطويلة األجل

وبالتالي فهي

تعمل على تدعيم اإلستراتيجية المتعلقة بتطوير الوساطة المالية الموجهة لتمويل السكن وذلك بهدف
تحقيق الضغط على ميزانية الدولة.
 جلب رؤوس أموال من السوق المالية بواسطة إصدار أوراق مالية مضمونة برهن عقاري من الدرجةاألولى ،ذلك أن القروض العقارية المشكلة لمحفظتها تكون مضمونة برهونات عقارية من الدرجة األولى
والتي تسمى بآلية التوريق ،والتوريق هو تحويل القروض والديون إلى أوراق مالية(سندات) تطرح للتداول
( )1عرعار الياقوت ،المرجع السابق ،ص.42
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في السوق المالية ،وهي أوراق تستند إلى ضمانات عينية أو مالية ذات تدفقات مالية متوقعة ،وتعتبر آلية
قانونية مالية للتحكم في مخاطر وتحسين تدفق السيولة بطرحها إلى التداول للحصول على أوراق مالية
وسوف يتم التطرق إلى هذه اآللية تفصيال في الفرع الثالث.
 العمل على تطوير وتحسين سوق تمويل اإلسكان من خالل تمكين البنوك والمؤسسات المالية من()1

اإلسهام في منح القروض العقارية السكنية

ثانيا -مزايا شركة إعادة التمويل الرهني :تعتبر شركة إعادة التمويل الرهني شركة ضمان للبنوك المانحة
للقروض العقارية وهذا بدور يدعم أكثر فعالية الضمان المقدم من طرف المقترض والذي هو الرهن
الرسمي وذلك من خالل:
 أن هذه الشركة تمكن البنك من تلبية حاجاته من األموال الجارية الناتجة عن قواعد السيولة والتحويلالتي يفرضها بنك الجزائر وتقديم عملية إعادة تمويل حافظات الرهون بصفة مباشرة حال لمشكل تمويل
البنوك.
 تقوم شركة إعادة التمويل الرهني بإصدار سندات خاصة بالديون (القروض العقارية) والقروضالمضمونة برهونات عقارية من الدرجة األولى) مما يساعد على تطوير السوق المالية ،ومن جهة أخرى
تحفيز المدخرين المحتملين من توظيف أموالهم في البنوك وبالتالي توفير السيولة الالزمة ،ذلك أن هذه
السندات هي في حد ذاتها ضمان للقروض المضمونة برهانات عقارية.
 تعمل الشركة على تمكين البنوك من إدارة موجوداتها بكفاءة أعلى والتقليص من نسبة المخاطر التي قدتتعرض لها البنوك في عدم الحصول على ديونها كما سبق وأن تطرقنا إلى ذلك.
 كما أن الشركة تهدف إلى إعطاء الضمانات للقروض الممنوحة من طرف المؤسسات المالية في إطارالحصول على ملك عقاري ذو طابع سكني وهذا يعزز الضمان ويدعمه أكثر.
( )1عبد القادر بلطاش ،اإلقتصاد المالي والمصرفي ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،8009 ،ص.92
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 ما يعزز الضمان كذلك في أن الشركة تعمل على مراقبة تسيير المؤسسات المالية في شان المنازعاتالقانونية مع حق الحلول محلهم لمتابعة عمليات استرجاع الديون.
ثالثا -طرق إعادة التمويل الرهني :هناك طريقتين في عملية إعادة التمويل الرهني وهما:
 -1إعادة التمويل مع حق الرجوع :يعني ذلك أنه للبنك أو المؤسسة المالية الحصول على المبالغ
المطلوبة إلعادة تمويل القروض العقارية التي منحها في حدود  %20من الضمانات المقدمة( ،)1مع إذا
ما بقي هذا اإلئتمان ضمن موجودات البنك واثر ذلك تتحمل جميع األخطار المتعلقة بالقروض الممنوحة
في إطار تمويل السكن ،ومنه تبقى الضمانات سواء كانت رهن أو تأمينات أخرى مسجلة باسمه.
 -2إعادة التمويل بدون حق الرجوع :وهذه تعتبر الطريقة األمثل في الضمان  ،من خاللها يستطيع
البنك أو المؤسسة المالية الحصول على األموال المطلوبة في إطار عملية إعادة التمويل ،دون أن يكون
لشركة إعادة التمويل الرهني حق الرجوع على البنك أو المؤسسة المالية عند عدم تحصيل الديون ،وعليه
تتحمل الشركة المذكورة األخطار المتعلقة بالقروض العقارية التي تمت إعادة تمويلها ،مما يعني أن عملية
التمويل دون حق الرجوع ،ينتج عنها تحويل كل األخطار المرتبطة بالقروض العقارية المحولة من قبل
البنك إلى الشركة.
وهذه العملية تتوافق مع نص المادة  891من القانون المدني « بأن حوالة الحق تشمل ضمانات،
كالكفالة واالمتياز والرهن كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط» ولهذه األسباب فإنه عملية إعادة
التمويل بدون رجوع تتم في إطار اتفاق يتم بموجبه المدين المقترض وبهدف تسديد دينه بنقل الرهن
المؤسس لصالح دائنه (البنك) لصالح دائن آخر هو شركة إعادة التمويل الرهني ،وتفرغ عملية الحلول في
عقد رسمي يعتمد أساسا على (اتفاقية القرض ،عقد الرهن) ويقوم البنك المقترض من الشركة بتوقيعها بعد
الحصول على مبلغ إعادة التمويل ،ويحرص على تقييد ذلك على هامش القيد بالمحافظة العقارية وفي
( )1سفيان زغيدي ،المرجع السابق ،ص.22
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المقابل يشترط كذلك أن يتم اتفاق بين البنك والشركة من خالله تتعهد البنوك المانحة للقروض العقارية
في االستمرار في إدارة القروض المتنازل عنها لفائدة شركة إعادة التمويل الرهني مقابل عمولة متفق عليها
كما تلتزم الشركة بموجب هذا االتفاق أو العقد بإدارة واسترداد المبالغ (الديون) المستحقة من المقترضين.
الفرع الثالث :التوريق كتقنية وآلية جديدة إلعادة تمويل القروض الرهنية.
إن الهدف األساسي من إعادة تمويل القروض الرهنية ،هو حماية البنك أو المؤسسة المالية من
حدة مخاطر القرض العقاري ،ولهذا تم اللجوء إلى أحد التقنيات المالية التي تعمل على سد فجوة التمويل،
والتي ترتكز أساسا على تحويل القروض الرهنية إلى سندات (أوراق مالية) مستحقة ،تكون قابلة للتداول
في السوق المالية ،وهي أوراق تستند إلى ضمانات عينية أو مالية ذات تدفقات نقدية متوقعة ،وال تستند
()1

إلى مجرد القدرة المتوقعة على السداد من خالل التزامه العام بالوفاء بالدين،

وتعد الجزائر من الدول

القالئل التي أصبحت تستخدم هذه التقنية المالية مقارنة بالدول النامية ،وفي هذا المجال تم إصدار
()2

القانون المتضمن توريق القروض الرهينة

لذلك سوف نستعرض التوريق وأساليبه ومزاياه.

أوال -تعريف التوريق :التوريق هو تحويل الديون والقروض إلى أوراق مالية تكون قابلة للتداول في السوق
المالية  ،وهي أوراق تستند إلى ضمانات عينية أو مالية ذات تدفقات نقدية متوقعة.
 كما يعتبر التوريق تقنية يتم من خاللها التنازل عن مجموعة من الديون المتجانسة ،إلى مؤسسة ماليةمتخصصة ،حيث تقوم هذه األخيرة بإصدار أوراق مالية بقيمة الديون ووضعها في السوق المالية ،وعليه
فإن مصطلح التوريق يتأسس بتحويل مجموعة من القروض إلى سندات.

( )1عبيد علي أحمد الحجازي ،التوريق ومدى أهميته في ظل قانون الرضا المقارن ،دار النهضة العربية ،مصر8009
ص.90

( )2القانون رقم  09-09المؤرخ في  ،8009/08/80المتضمن توريق الديون الرهنية ،جريدة رسمية عدد 99المؤرخة في
 98مارس .8009
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كما تسمى هذه العملية بالتوريق المصرفي ،لقيام مؤسسة مالية بحشد مجموعة من الديون المتجانسةوالمضمونة كأصول ،ووضعها في صورة دين واحد معزز إئتمانيا ثم عرضه على الجمهور من خالل
منشأة متخصصة لالكتتاب في شكل أوراق مالية تقليال للمخاطر من جهة ،وضمانا لسيولة مالية للبنك
من جهة أخرى.
 قد عرف المشرع الجزائري التوريق في نص المادة  8الفقرة األولى من القانون  09-09وجاء نصهاكالتالي « :يفهم هذا القانون بما يأتي :التوريق :عملية تحويل القروض الرهنية إلى أوراق مالية.»...
من خالل هذا التعريف القانوني للتوريق يمكن شرح هذه التقنية بأنها قيام البنك أو المؤسسة المالية
بمنح قروض عقارية لألفراد الذين يرغبون في امتالك سكن أو ترميم بعد تقديم الضمانات الالزمة في
شكل رهون عقارية من الدرجة األولى ،وعند الحاجة الماسة للسيولة يقوم البنك أو المؤسسة المالية بجمع
كل القروض العقارية واالحتفاظ بها في محفظتها المالية والتنازل عنها إلى مؤسسة مالية متخصصة في
إعادة التمويل الرهني ،وتقوم هذه األخيرة بإصدار سندات ذات قيمة مالية تساوي مبلغ القروض العقارية
الممنوحة وبذلك تكون الهيئة إستحوذت على مخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة في وقت واحد.

()1

ثانيا -أساليب التوريق :يتم التوريق بتداخل ثالثة آليات لنقل ملكية األصول من البنك البادئ للتوريق
إلى الشركة المتخصصة في إعادة التمويل الرهني ،فاآللية األولى ترتبط باستبدال الدين واآللية الثانية
المشاركة الجزئية  ،واآللية الثالثة وهي المعمول بها في الجزائر طبقا لقانون  09-09المتعلق بالتوريق
هي حوالة الحق ،وعلى ضوء ذلك سيتم التطرق لشرح األساليب واآلليات الثالثة.

( )1نصر أبو الفتوح فريد ،المرجع السابق ،ص.29
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 -9استبدال الدين :إن تحقيق عملية التوريق من خالل هذه اآللية تسمح باستبدال الحقوق وااللتزامات
األصلية بأخرى جديدة ،غير أنه يقتضي الحصول على الموافقة من جميع األطراف ذات الصلة بالقرض
()1

على إمكانية تحويله كليا أو جزئيا.

 -8المشاركة الجزئية :وتتمثل هذه اآللية في بيع للذمم المدينة من قبل الدائن األصلي (البنك أو
المؤسسة المالية المقرضة) إلى الشركة أو الهيئة المتخصصة بثراء القروض الرهنية واعادة تمويلها ،وال
يتحمل بائع الدين بعدها أي مسؤولية فيما لو عجز المدين عن التسديد للدائن األصلي ،وعلى الشركة
المتخصصة في شراء هذه القروض العقارية التأكد من أن أهلية المدين وجدارته اإلئتمانية ،وهناك طرق
عديدة لحماية هذا المشتري (الشركة) تتمثل في حصوله على ضمانات عقارية أو سندات مديونية وحقوق
()2

إدارة الدين كوصي عليها.

 -3التنازل :ومؤداه التنازل عن األصول لصالح الدائنين أو المقرضين (البنك أو المؤسسة المالية)،
ويكثر استخدام هذه اآللية أو الطريقة في توريق الذمم المالية الناشئة عن بيع بعض األصول أو إيجارها،
ففي عقدي البيع واإليجار يتم االستمرار في دفع األقساط إلى الممول األصلي الذي يقوم بدوره بتحويلها
إلى مشتري القروض الرهنية (الشركة أو الهيئة) أو تسديدها ضمن سلسلة من الحواالت متفق عليها في
عقد التوريق ،وكخالصة لكل ذلك أن التنازل ال يتم إال بإحترام المرحلتين التاليتين.
أ -التنازل عن القروض الرهنية من البنك لفائدة مؤسسة مالية أخرى متخصصة ،وما هذا إال عبارة عن
عملية عقد بيع للقروض الرهنية مبرم بين البنك وتلك المؤسسة ،والمحرر لدى موثق يتم تسجيله لدى
مصلحة العقود المختصة إقليميا.

( )1سفيان زغيدي ،المرجع السابق ،ص.41
( )2محمد أحمد غانم ،التوريق (الماهية ،المزايا ،اإلجراءات ،العناصر) ،المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية ،مصر
 ،8004ص.80
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ب -قيام المؤسسة أو الشركة المتنازل لها وهي مؤسسة التوريق بإصدار أوراق مالية مدعمة بقروض
()1

رهنية من الرتبة األولى ،وكنتيجة لهذا التنازل تنتقل القروض الرهنية من البنك إلى مؤسسة التوريق

،

حيث تنص المادة  99من القانون المتعلق بالتوريق سالف الذكر على « :ال يسري مفعول التنازل عن
القروض من المؤسسة المتنازلة لفائدة مؤسسة التوريق ابتداء من التاريخ المبين في الجدول المذكور في
المادة  91أعاله.
 تحل مؤسسة التوريق محل المؤسسة المتنازلة بقوة القانون فيما يخص القروض المتنازل عنها وكلأشكال الضمانات المتعلقة بها إبتداء من هذا التاريخ ،دون أن يكون قبول الطرف الثالث الزما يجب أن ال
ترد الديون المتنازل عنها في أصول المؤسسة المتنازلة».
 وحسب المادة  99من قانون التوريق فإن البيانات التي يجب ذكرها في جدول التنازل منها :يجب أنيعنون الجدول بتسمية « عقد التنازل عن القروض المدعمة برهونات عقارية ذات الرتبة األولى».
 التعيين الدقيق للبنك أو المؤسسة المالية التي بادرت بإجراء التوريق (التنازل) وكذا المؤسسة المتنازللها المتمثلة في شركة إعادة التمويل الرهني.
 قائمة الديون محل التنازل :ويجب أن تتضمن إسم وعنوان المقترضين ومكان تسديد االقساط ومبلغالقروض وتاريخ األقساط النهائية ومكان تسديدها ،ونسب الفائدة ومميزات الرهون.
 النص في جدول التنازل على تاريخ إيداعه ،ويعتبر هذا البيان مهم جدا لمؤسسة التوريق  ،حيث يسري()2

مفعول التنازل عن القروض أو الديون الرهنية إبتداء من هذا التاريخ

 كما يمكن إدراج بيانات أخرى في جدول التنازل ،يكون ناتج عن إتفاق الطرفين.( ) 1ينتقل الرهن الرسمي القانوني إلى مؤسسة التوريق ،ويتم تسجيل هذا اإلنتقال في هامش القيد لهذا الرهن عن طريق
إرسال مستخرج من الجدول المذكور في نص المادة  91من قانون  09-09المذكور سابقا ،في ظرف مغلق مع إشعار
بالوصول ،وذلك في أجل  10يوما من تاريخ التوقيع على الجدول.
( )2راجع المادة  9الفقرة الثانية من قانون توريق الديون الرهنية.
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 ويجب تسجيل جدول التنازل والذي من خالله يتم تسجيل الضمانات والتأمينات لصالح مؤسسةالتوريق ،وتقع إجراءات التسجيل على عاتق المؤسسة المتنازلة (البنك).
 انتقال محفظة القروض العقارية تتم لمجرد تسجيل جدول التنازل في المحافظة العقارية ،ويكون لشركةإعادة التمويل الرهني بعدها إدارة هذه القروض العقارية واستيراد مبالغها.
ثالثا -أهمية ومزايا التوريق :يعتبر التوريق من النظم الحديثة في الجزائر ،لذلك فإن مزاياها ال تظهر
بش كل جلي ولكن بالرغم من ذلك ومقارنة مع الدول التي لها تقاليد في مثل هذه التقنية فإن مزاياها عديدة،
حيث أنها جاءت كحل إستراتيجي لمعالجة العجز المالي للبنوك الناتج عن تقديم قروض متوسطة وطويلة
األجل (القروض العقارية) ،ومن ثم سوف نبين أهمية ومزايا التوريق بالنسبة للبنوك أو المؤسسات المالية
المقرضة في النقاط التالية.
 -9التوريق وسيلة لتحسين السيولة :تعد وسيلة التوريق آلية جديدة لتحسين السيولة النقدية ،التي يمكن
توظيفها في إنشاء محافظ صناديق استثمارية غرضها الربح ،فعلى سبيل المثال يعد التوريق مصد ار
لتحصيل رسوم الخدمات التي تحصلها البنوك عادة وذلك من خالل الودائع التي يتم تلقيها بفائدة معينة
وتستخدمها البنوك في منح القروض للزبائن بفائدة أعلى لتحقيق الربح الذي يتمثل في الفرق بين الفائدتين
األمر الذي يكفل إدارة جيدة لألصول محل التوريق ،كما أن التوريق يمكن البنك من السيولة من خالل
تحويل أصول غير سائلة إلى أوراق مالية قابلة للتداول ،األمر الذي سينجم عنه تحسين السيولة في
محفظتها اإلستثمارية ،ألن تنفيذ عمليات التوريق يركز على إدخال أصول مالية جديدة()1ويعد ذلك أهم
األسباب المحفزة لعملية التوريق ،من خالل النفاذ إلى سوق المال حيث يمكن البنك من زيادة مصادر
التمويل مع التقليل من مخاطر اإلئتمان ،من ذلك نجد أن الكثير من الزبائن يفضلون شراء أوراق مالية
عالية التقويم خاصة إذا كانت مستندة إلى أصول عقارية بحالة القروض المضمونة برهن رسمي.
( )1سفيان زغيدي ،المرجع السابق ،ص.49
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 -2التوريق وسيلة للتحكم في المخاطر :كما سبق وأن بينا أن البنك المقرض هو من يتحمل كل
المخاطر المتعلقة بتوزيع القروض والقروض العقارية خاصة ،كخطر عدم الدفع من المقرض وخطر
السيولة وخطر معدالت الفائدة.....إلخ ،أين يتعين عليه (البنك) البحث عن آليات تجنبه مثل هذه
األخطار ،ومع ظهور واستحداث وسيلة التوريق أصبح البنك أو المؤسسة المالية في مأمن عن ذلك،
حيث يسمح التوريق للبنوك التجارية تنويع مصادر التمويل والتقليل من المخاطر ،كما يؤدي نظام التوريق
إلى توزيع أفضل للمخاطر المالية المتعلقة بمحافظ البنوك التي تتوفر على قروض عقارية رهنية وهذا من
خالل تحويل المخاطر المرتبطة بالقروض إلى جهات أخرى ،وعليه فإن البنك بإعتماد آلية التوريق
تساعده على جلب رؤوس أموال لم يكن باستطاعته توفيرها في غير اعتماد هذه الوسيلة ،كما تسمح
وسيلة التوريق عموما للبنوك تحويل جزء من المخاطر المرتبطة بالقروض العقارية إلى السوق المالية،
األمر الذي ينعكس إيجابا على البنك في منح القروض بكل ارتياح.
وعليه نخلص إلى أن هذه اآللية أو الوسيلة والتي هي التوريق تعتبر من بين الضمانات التقنية التي
يلجأ إليها البنك للتقليل أو درء للمخاطر التي قد تواجهه وتزيد من قيمة الضمان المقدم للحصول على
القرض العقاري ونقصد الرهن الرسمي ذلك أن هذه األوراق المالية قيمتها السوقية هي ناجمة عن قيمة
الرهون التي تستند عليها في الضمان.
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خالصة الفصل:
من خالل هذا الفصل تبين لنا أنه ال وجود لضمان مثالي يحقق حماية كاملة وشامله لصاحبه،
وهذا ما ظهر من خالل الفعالية المحدودة للرهن الرسمي كضمان للقرض العقاري خاصة فيما يتعلق
بالتنفيذ على الملكية الشائعة أو من خالل الصعوبة التي يجدها الدائن المرتهن أثناء مباشرة إجراءات نزع
الملكية والبيع بالمزاد العلني كما تظهر محدودية فعاليته من خالل إجراء عملية التطهير من طرف الحائز
للعقار وكذا دون أن ننسى مزاحمة أصحاب حقوق اإلمتياز للدائن المرتهن (البنك) في إستيفاء حقه
كامال ،ولذا كان ال بد من تدعيم هذا الضمان حتى يؤدي الدور المرجو منه وترجع للرهن الرسمي فعاليته
وهذا ما تجلى لنا فعال من خالل دراستنا لبعض الشروط التي يمكن إدراجها في العقد وابراز مدى دعمها
لهذا الضمان كما أن المخاطر الكبيرة التي تنجم عن منح القروض العقارية جعل الكثير من البنوك
والمؤسسات المالية تعزف عن خوض في هذا الميدان بالرغم من الضمانات التي يحاول اشتراطها مقابل
تقديم اإلئتمان وهذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى تجسيد صور أخرى من الضمانات من أجل توفير
محيط أكثر أمنا ،بالبحث عن آليات ومؤسسات تمويلية تكفل الحماية والضمان للبنك المرتهن في تحصيل
ديونه من جهة ،وتشجيعها على المشاركة في منح القروض العقارية  ،ويبقى فقط تفعيل ذلك عمليا بما
يتماشى والغرض الذي تم من أجله إستحداث مثل هذه التقنيات والهيئات الداعمة لعملية اإلئتمان العقاري
و الرهن الرسمي .
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تبين لنا بعد هذه الدراسة المتعلقة بالقرض العقاري والضمان الممنوح والمتمثل في الرهن الرسمي
من جهة َّ
أن هذا األخير ما هو إال وسيلة من خاللها يمكن للمتعاملين مع المؤسسات البنكية تقديمها
للحصول على االئتمان البنكي ،ومن جهة أخرى فهي أداة إثبات حق المؤسسة البنكية في الحصول على
أموالها التي اقرضتها بالطريقة القانونية ،وذلك في حالة عدم تسديد الزبائن لديونهم ،ذلك أن من أهم
وظائف البنك أو المؤسسات المالية هو إستثمار موجوداتها المالية عن طريق تمويل المشاريع االقتصادية
بصفة عامة والمشاريع السكنية بصورة خاصة ،وهذا بموجب ما تمنحه من قروض عقارية والعمل على
تسييرها ،ثم الغاية إلسترجاعها عند حلول آجال إستحقاقها ،وذلك باتخاذ كل الضمانات الالزمة.
مقصور على دولة كالجزائر ،فالعالم
ًا
القرض العقاري بضمان رهن العقار محل التمويل ال يعتبر
كله عرف هذا النوع من القروض وجربه منذ تاريخ طويل ،وال يزال يستخدمه في تمويل مشاريعه
الضرورية كمشاريع السكن للمواطنين ،وعلى الرغم من تأثر هذا المنتج بالسمات الخاصة لكل بلد تم
تطبيقه فيه ،إالَّ أن األسس العامة التي تحكمه هي أسس متشابهة فالسياسة التي اعتمدتها الدولة الجزائرية
والمتمثلة في إشراك البنوك والمؤسسات المالية لمنح القروض العقارية ،كان له األثر اإليجابي بالنسبة
للطبقة المتوسطة للمجتمع ،إذ أصبح بإمكان هذه الطبقة الحصول على سكن ،وذلك باعتماد صيغة الدفع
بالتقسيط ،وبالرغم من القرض العقاري الموجه للسكن سواء المخصص لألفراد أو مؤسسات الترقية العقارية
ما زال لم يحرر بعد من التدخل الحكومي في منحه وتحديد ضماناته خاصة أن عملية اإلسكان اعتبرت
إحدى الرهانات السياسية واالقتصادية واإلجتماعية بالنسبة للدولة الجزائرية ،فالخلفيات السياسية
واالقتصادية واإلجتماعية ما زالت هي التي تحدد نمط سير البنوك.
وانطالقا من فكرة أن الخطر مالزم للقرض عموما والقرض العقاري خاصة لما له من خصوصية
يتميز بها من حيث مقدار مبلغ القرض وطول آجاله ،فقد حاولنا تبيان تلك المخاطر التي قد تتعرض لها
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البنوك والمؤسسات المالية نتيجة منح القروض العقارية ،حتى أننا عرجنا ضمنيا في هذه الدراسة على
األزمة المالية العالمية والتي كان من أهم أسبابها القروض العقارية وسميت بها «أزمة القروض العقارية»
وكل ذلك سيتم توضيحه من خالل النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها.
أوال -النتائج :من خالل دراستنا لموضوع القرض العقاري والرهن الرسمي في التشريع الجزائري توصلت
إلى النتائج التالية:
 إن إعتماد القروض العقارية في الجزائر كان من أجل تحقيق رهانات إجتماعية أكثر منها رهاناتمالية ،بفعل أزمة السكن ،والصيغ المتعددة والمعتمدة في هذا المجال جعلت شريحة كبيرة من المجتمع
تقبل على اإلعتماد على القروض العقارية من أجل شراء أو بناء سكن.
 يشكل اإلئتمان البنكي في معظم البنوك الجزء األكبر من نشاطاتها فكان من الطبيعي إذن أن تخصمخاطر القروض العقارية باإلهتمام األول من قبل البنوك والسلطات الرقابية.
 ينطوي العمل المصرفي على التعامل مع المخاطر عموما ،ومخاطر القروض العقارية خصوصا لذانجد البنك يتخذ كل الوسائل واآلليات لتجنب هذه المخاطر من خالل البحث عن الضمانات الفعالة.
 يعتبر إختيار الضمانات وتحديد قيمتها أحد الشروط الجوهرية التي يبني البنك أو المؤسسة الماليةالمقرضة قرار رفض أو قبول منح القرض ،وغالبا ما تتجه البنوك إلى طلب ضمانات عينية وفي مقدمتهم
الرهن الرسمي بهدف التغطية الجيدة للقرض العقاري واسترجاعه ،ذلك أن الرهن الرسمي يعتبر الضمان
الجيد بالنسبة للبنوك في عملية القروض العقارية نظ ار لخصوصية كل منهما.
 أمام تخوف البنوك في تعامالتها بالقروض العقارية بسبب مخاطرها ،وقصد تشجيع البنوك والمؤسساتالمالية في عمليات التمويل العقاري ،قامت الدولة بإنشاء مؤسسات وصناديق على تقديم خدمات محفزة
للبنوك على تمويل األفراد على السكن وكان ذلك بإنشاء شركات مالية من أجل تأطير البنوك وضمان
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قروضها على غرار شركة إعادة التمويل الرهني « ،»S.R.Hوشركة ضمان القرض العقاري
« ،»S.G.C.Iوكذا صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية «.»FGCMPI
 تطرقنا من خالل هذه الدراسة إلى الرهن الرسمي كضمان عيني بالنسبة للبنك كدائن مرتهن ،مبرزينفعاليته كضمان للقرض العقاري وهذا إنطالقا من أنه تأمينا عينيا يتمتع بالعديد من المزايا والتي تجعله
أكيدا للقرض العقاري من خالل:
* أن الرهن الرسمي ال يجوز أن ينعقد إال على عقار مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك ،والعقار كما هو
معلوم من أفضل الضمانات لما يتمتع به من حماية ضد الهالك والتلف وهذا عكس المنقوالت ،كما أن
قيمته في السوق الجزائرية في زيادة مستمرة أو على األقل في إسقرار.
* شرط الشكلية في كتابة عقد الرهن الرسمي يحقق أكثر من فائدة في اإلئتمان العقاري ،ألنها تضمن إلى
حد كبير أن يراعى في إبرام العقد الشروط الالزمة لصحته ،كما أن الرسمية تزود الدائن منذ إبرام العقد
بسند قابل للتنفيذ ،يغنيه عن إجراءات التقاضي في حالة عدم وفاء المقترض بالدين عند حلول أجله.
* كما أن الشكلية ال تعني الكتابة الرسمية بل تعني أيضا قيد الرهن لدى المحافظة العقارية والقيد بدوره
يحقق فعالية أكثر للرهن الرسمي كضمان للبنك المرتهن حيث يعتبر وسيلة فعالة لكفالة العالنية واإلشهار
واعالم الكافة بوجود حق عيني يثقل العقار محل هذا الحق ،وهي وسيلة ال تغني عنها وسيلة أخرى
لإلشهار ،كما أن قيد الرهن يجعله قائما ومنتجا آلثاره ليس بين المتعاقدين فقط بل في مواجهة الغير أيضا
ويمنح للبنك المرتهن مركز تفضيلي بالنسبة لغيره من الدائنين العاديين والتالين له في المرتبة وبمقتضاه
يتقدم عليهم في استيفاء حقه من المقابل النقدي للعقار المرهون ويعتبر الفقهاء حق التقدم هو جوهر الرهن
الرسمي ،كما أن القيد يمكن البنك المرتهن من مزية تتبع العقار المرهون والتنفيذ عليه في يد الغير.
* من المزايا التي يتمتع بها الرهن الرسمي كضمان كذلك أنه ضمان ألي دين أيا كانت طبيعته
وأوصافه ،فيجوز أن يضمن الرهن دينا مؤجال أو شرطيا ،كما يجوز أن يضمن الرهن الرسمي دينا
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ادا
مستقبليا وهذا حسب نص المادة  198من القانون المدني الجزائري ،ويتحقق ذلك إذا فتح مصرف إعتم ً
ألحد زبائنه مضمونا برهن يأخذه البنك على عقار لهذا المدين فيوجد الرهن أوال قبل أن يوجد الدين ،ثم
يوجد الدين بعد ذلك،ويعتبر الرهن موجودا حتى قبل أن يتسلم الزبون (المدين) اإلعتماد المضمون بالرهن.
* إن الرهن الرسمي ال يحرم الدائن من حقه في الضمان العام ،وبذلك يكون للدائن المرتهن ضمانان عام
وخاص فالرهن الرسمي نظام ضمان إضافي.
 كذلك يجد الرهن الرسمي فعاليته كضمان من أنه إذا حدث وأن هلك العقار المرهون أو تلف فإن حقالدائن المرتهن ينتقل إلى قيمة هذا العقار ،سواء كان مبلغ التعويض الذي يحصل عليه المدين من الغير
المعتدي على العقار ،أو كان مبلغ التأمين المتحصل عليه من إحدى شركات التأمين ،أو كان التعويض
بسبب نزع ملكية العقار المرهون للمنفعة العامة والذي يحصل عليه المدين الراهن ،فإن كان تعويض
عيني ينتقل الرهن إلى العين محل التعويض «الحلول العيني».
 الرهن الرسمي تبرز فعاليته من أنه حق غير قابل للتجزئة ،فكل جزء من العقار أو العقارات المرهونةضامن لكل دين ،وال يقتصر على جزء من الدين يتناسب مع قيمة هذا العقار ،فإذا تصرف الراهن في
إحدى عقاراته المرهونة على أساس أنه وفى معظم أقساط الدين فإن العقارات المرهونة كلها تبقى ضامنة
للدين« مبدأ تبعية الرهن للدين المضمون »

وعلى ضوءه فإن الرهن يوجد بوجود الدين وينقضي

بانقضائه.
 في حين نجد أن الرهن الرسمي العقاري رغم تصدره لقائمة الضمانات العينية في عمليات االئتمانالبنكي ،إال أن هناك مجموعة من اإلشكاالت والعراقيل التي تعترضه كضمانة عينية ،وبالتالي الحد من
فعاليته في مجال القروض العقارية (اإلئتمان) منها:
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 المخاطر المرتبطة بالملكية العقارية وما يطرحه الرهن الرسمي العقاري من إشكاالت احتمالية سواءتعلق األمر بسند الملكية من ذلك الرهن الصادر من مالك زالت ملكيته بأثر رجعي والتي حاولنا توضيح
اآلثار السلبية للرهن كضمان بالنسبة للبنك المرتهن ،كذلك األمر يطرح في الرهن المؤسس من طرف
المشتري للسكن بصيغة البيع على التصاميم ،والذي ال يمكن اكتماله إال بعد تقديم شهادة المطابقة التي
تحرر أو تمنح بعد إنتهاء األشغال ،أيضا إذا تعلق األمر بالرهن الصادر من مالك على الشيوع والذي
يبقى مصيره مرتبط بنتيجة القسمة وبعدم اإلضرار بحقوق اآلخرين ،وبالتالي يعتبر الرهن الرسمي في مثل
هذه الحاالت المذكورة محدود الفعالية ،من خالل ضعف حق التتبع إذ يتعرض فيه المرتهن ألخطار كبيرة
من ذلك عندما يرتب أحد الشركاء رهنا على كل العقار الشائع ،فإذا آلت إليه بعد القسمة جزء من العقار
كا ن الرهن الواقع على الحصص األخرى باطال ألنه يعد رهنا لملك الغير ،والحال يكون أخطر عندما ال
يقع في نصيب الراهن ال العقار المرهون وال عقار آخر يحل محله فإن المرتهن في هذه الحالة يفقد حق
رهنه على العقار المرهون ألنه وقع في نصيب شريك لم يرهنه.
 كما حاولنا رصد وابراز أهم الصعوبات التي تؤثر في فعالية الرهن الرسمي كضمان ،حيث يواجه البنككدائن مرتهن أثناء تحقيق ضماناته ونقصد بالتنفيذ على العقار مجموعة من اإلجراءات المعقدة سواء
تعلق األمر بإجراءات الحجز وما يتبعها من إجراءات التنفيذ للبيع بالمزاد العلني وما قد يتخللها من طعون
ومنازعات وهذا يؤدي بالضرورة إلى طول اآلجال من جهة مما يؤثر ذلك على فعالية الرهن الرسمي
كضمان نتيجة هذه اإلجراءات المعقدة والطويلة وما تتطلبه من مصاريف يتحملها الدائن وقد ال يحصل
على حقوقه كاملة في النهاية إما يسبب إنخفاض سعر البيع بالمزاد العلني بسبب العملية في حد ذاتها ،أو
نتيجة انخفاض القيمة اإلقتصادية للعقار محل الرهن وبالتالي أصبحت الحماية التي يمنحها لصاحبه
نسبية.
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 كذلك قد تكون أموال المدين محل تأمينات مختلفة ،أين يجد المرتهن نفسه في مزاحمة مع دائنينآخرين ،ومحدودية الرهن الرسمي تظهر أكثر وضوح بوجود إمتيازات جديدة تسبق الرهن الرسمي العقاري
بقوة القانون في المرتبة مما يقلل من فعاليته.
ثانيا :التوصيات.
وقد توصلت بعد التعمق في دراسة الموضوع إلى عدة مالحظات وتوصيات آراها ضرورية
إلصالح وتقويم نظام القروض العقارية وجعلها أكثر قدرة على تحقيق رهاناتها اإلقتصادية والمالية
واإلجتماعية المنشودة من جهة ،وتفعيل الرهن الرسمي العقاري كضمان لمواجهة مخاطر القروض العقارية
من جهة ثانية.
وهذا ما دفعنا إلى إبداء مجموعة من التوصيات التي نرى فائدة في أن نعتبرها ويأخذ بها مشرعنا
ومختلف الفعاليات المؤثرة في العملية ،وفيما يلي استعرض هذه التوصيات:
 يجب أن يتم إصالح المنظومة المصرفية بما يواكب التحول اإلقتصادي واإلجتماعي الذي يشهدهالمجتمع بما يجعلها أكثر فعالية في تقديم خدماتها المصرفية من ذلك إحداث نظام معلوماتي دقيق يعتمد
عليه البنك في الحصول على المعلومات المتعلقة بزبائنه والتي تسمح له بإتخاذ الق اررات السليمة لمنح
القروض العقارية والكشف المبكر عن حاالت عدم الدفع الممكنة.
 وضع آليات تسهل للمستهلك المقترض ولوج القضاء في مواجهة المؤسسات البنكية ،خاصة فيمايخص إلغاء أو التخفيف من الشروط التعسفية التي تفرضها البنوك على المقترض في عملية التعاقد والتي
وصفناها بعقود إذعان.
 أن إستخدام القروض العقارية في مجال شراء وبناء العقارات يعمل على تحقيق مصالح المؤسساتالمالية المانحة لها وهو ما نشاهده في تعارض المصالح ألطراف التعاقد من خالل عقود اإلذعان
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المستخدمة دوما في تلك المجاالت وبالتالي ضرورة تدخل المشرع لضبط عقد القرض العقاري بما يحقق
الحماية للطرفين المقرض والمقترض ،أو بإيجاد تدابير حمائية للمقترض من الشروط التعسفية للمؤسسات
المالية.
 ضرورة تدخل المشرع لتحديد الطريقة المعتمدة إلحتساب الفوائد البنكية وأن ال تترك الحرية للبنوكإلختيار الطريقة التي تناسبها ،ونقترح في هذه النقطة إعتماد نظام المرابحة والتخلي عن الفوائد الربوية
خاصة في القروض الممنوحة لالفراد ،بإعتبار أن أي منظومة يجب أن تساير وتتماشى مع البيئة
اإلجتماعية والدينية للمجتمع ،وعليه ضرورة أن تسعى المؤسسات المالية نحو إعداد الدراسات الالزمة
لتحويلها إلى مؤسسات مالية إسالمية أو على األقل إعتماد بنوك إسالمية أو الطرق اإلسالمية في
التعامل فيما يخص منح القروض خاصة وأن بيئة المجتمع الجزائري تؤكد هذا التوجه.
 إذا كان منح القروض العقارية وما يحققه من رهانات مالية واقتصادية واجتماعية ،فإن ذلك ال يخلو منمخاطر مالية للمؤسسات البنكية تؤدي إلى إفالس البنك وما حدث من أزمة مالية عالمية سنة 8001
بالواليات المتحدة األمريكية والتي وصفت بتسونامي القرض العقاري إال دليل قوي على ذلك ،لذلك يجب
على البنك البحث عن إختيار أفضل الضمانات لمواجهة مثل هذه المخاطر وتعزز حمايته اإلئتمانية
ويأخذ في اإلختيار تحديد قيمة الضمانات حيث يأخذ في عين اإلعتبار عند تقويم الضمانة بإعتمادها
عدة عناصر منها:


إمكانية تسويق هذه الضمانة وبيعها بسهولة وذلك لتحويلها إلى سيولة نقدية عند الحاجة دون
الوقوع في خسارة.



اإلستعانة بخبراء معتمدين لدى المصرف(البنك) من أجل إجراء الضمان المقدم ومدى كفايته
مقارنة مع اإلئتمان.
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إستقرار قيمة الضمانة حيث أنه من الضرورة بمكان أ ن تكون قيمة الضمان مستقرة وذلك خالل
فترة التمويل ولغاية سداده.



كذلك يراعى إمكانية نقل ملكية هذه الضمانات بسهولة وبشكل قانوني إلى شخص آخر وذلك عند
الحاجة دون الوقوع إلجراءات معقدة قد تتطلب وقت طويل.

 تماشيا مع دولة الحق والقانون ،يتعين على المشرع أن يخضع إمتيازات الخزينة لقاعدة الشهربعيدا عن كل ما من شأنه أن يشوش
واإلعالن ،ألن بهذه القاعدة نعطي للدائن إمكانية إستثمار أمواله ً
على هذا اإلستثمار أو يفقده حقوقه أو يضعفها ،خاصة أن الخزينة العمومية تستوفي حقوقها باألولوية
على جميع الدائنين اآلخرين ولو كانوا مرتهنين برهن رسمي ،فليس من العدل في شيء أن تعفى الخزينة
من إشهار ديونها.
 ضرورة تفعيل نظام صناديق الضمان إلستعاب كافة الشرائح االجتماعية لما تشكله هذه التقنية منوقاية من منازعات العجز عن التسديد ،تبسيط اإلجراءات القضائية وتسريع وتيرة البت فيها والتعامل مع
تنفيذ األحكام والق اررات القضائية بفعالية ونجاعة ،خاصة فيما يتعلق بأمر الحجز والتنفيذ على العقار
المرهون كعامل من عوامل الحماية والفعالية لتجنب البطء وكثرة النفقات ،وذلك بفرض آجال قصيرة بما
في ذلك آجال الطعون في إجراءات التنفيذ على العقار ،مع تحديد أسبابها تفاديا للدعاوى الكيدية ،ويتم
ذلك من خالل تعديل بعض مواد قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية مثل المادة  487بتقليص مدة أمر
الحجز الذي يقدمه رئيس المحكمة إلى النصف ( 7أيام عوض  1أيام) وكذلك المادة  487بتقليص مدة
التبليغ بإنذار المدين بالدفع في آجال  1أيام عوض شهر كما هو محدد والحال نفسه في المدة الممنوحة
للمحافظ العقاري في قيد أمر الحجز وفقا للمادة  481أن تقلص إلى النصف أي تصبح «...خالل أجل
أقصاه ( )7أيام».
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 كما نقترح أن يتم التخلي عن بعض اإلجراءات والتي تكون مكلفة واإلكتفاء بأمر الحجز الذي يصدرهرئيس المحكمة وكذلك قيد أمر الحجز بالمحافظة العقارية أما إجراء إنذار المدين بالدفع خالل مدة شهر
فيمكن التخلي عنه ،ذلك أن المدين الراهن يكون على علم بميعاد الدين سواء بموجب العقد المبرم أو
بموجب التنبيه الذي يكون البنك قد أبلغه به.
 نالحظ أيضا أن المشرع الجزائري لم يذكر الدائنين العاديين واكتفى بذكر الدائن بصورة عامة ،ولهذاكان عليه إضافة عبارة "الدائنين العاديين" بعد عبارة ( أن يتقدم على ) ،ليصبح النص كما يلي...«:أن
يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة  »...وهذا حتى ينسجم مع حكم المادة 709
مدني جزائري ،والتي تنص على أن يتقدم الدائن المرتهن في استيفاء حقه على الدائنين العاديين جميعا.
 وجوب إدراج شرط المنع من التصرف في عقد الرهن ،فيما ال يتعارض مع حق الملكية ،ودون أنيؤدي إلى القضاء على حق التتبع ،كأن يكون هذا المنع مؤقتا مدة القرض ولسبب مشروع وهو لتجنيب
المرتهن المخاطر التي قد تنجم عن إستعمال الحائز لرخصة إجراء التطهير.
 إذا كانت المادة  709الفقرة األولى من القانون المدني الجزائري تبطل شرط تملك العقار المرهون منطرف الدائن المرتهن عند عدم إستيفاء الدين وقت حلول أجله ،في حين نجد أن نفس المادة في فقرتها
الثانية تجيز للمدين الراهن على أن يتنازل لدائنه على العقار المرهون وفاء لدينه.
 ومن ثم فإذا كانت هذه المادة موجودة أصال لحماية المدين الراهن ،في حين أن المشرع أهمل الطرفاآلخر في العالقة التعاقدية وهو الدائن المرتهن خاصة أنه هو مانح القرض العقاري الذي هو أيضا يتميز
بضخامة مبلغه وقد يعرض البنك المقرض إلى مخاطر جمة تصل حد اإلفالس كما حدث في الواليات
المتحدة األمريكية " أزمة القروض العقارية" ،وعليه نقترح على المشرع أن يعدل في نص المادة  709من
القانون المدني من « جواز إدراج شرط تملك العقار المرهون من قبل الدائن المرتهن بسعر السوق ،وتكون
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تحت مراقبة قاضي الموضوع » .أي أن يتم إعمال هذا الشرط وفق شروط محددة بما تراعى فيه مصلحة
الطرفين أي المرتهن والراهن ،خاصة أن طول إجراءات البيع بالمزاد العلني والتي غالبا ال تؤدي إلى
إستيفاء المرتهن لحقه كامال ،وبالتالي تضمن الحماية لحقوق الراهن وفي نفس الوقت تحقق مصالح
المرتهن.
 كذلك على المشرع الجزائري أن يعمل على توسيع دائرة قيود حق الملكية لصالح المرتهن بأن يقيدتصرف الراهن في العقار المرهون خالل فترة الرهن ،وذلك من خالل قواعد القانون المدني بما يكفل
ويحمي مصالح مرتهن العقار.
من خالل دراستي توصلت إلى أن القواعد المنظمة للرهن الرسمي تظل قاصرة عن توفير الحماية
للبنك المقرض ،وتظل هذه الفعالية نسبية خاصة في مواجهة القرض العقاري وما يحمله من مخاطر وما
األزمة المالية التي شهدتها البنوك العالمية إال دليل على ذلك ،ولذا وجب على المشرع أن يواكب
التشريعات الحديثة والتي هي األخرى تكون مواكبة للتطورات الحاصلة في العالم.
وفي األخير أتمنى أن أكون قد وفقت في اإلجابة على اإلشكالية المطروحة في هذه الدراسة.

تم بحمد اهلل وبعونه.
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قائمة المصادر والمراجع:
أوال -باللغة العربية
* القــــرآن الكــريم.
 - Iالكتــــب:
.10
.15
.10
.10
.12
11
.10
.12
.16
.01
.00
.05
.00
.00
.02
.01
.00
.02
.06
.51

إبراهيم سيد أحمد ،المنع من التصرف فقهًا وقضاءًا ،دار الكتب القانونية ،مصر.5112 ،
أحمد خالدي ،القسمة بين الشريعة اإلسالمية والقانون الجزائري ،دار هومة ،الجزائر.5112 ،
أحمد سالمة ،التأمينات المدنية ،دار التعاون للطبع والنشر.0611 ،
أحمد سالمة ،مذكرات في نظرية اإللتزام ،الكتاب الثاني ،أحكام اإللتزام ،مطبعة القاهرة ،بدون
سنة نشر.
أحمد شرف الدين ،التأمينات الشخصية والعينية ،الكفالة والرهن وحق اإلختصاص وحق اإلمتياز0621،
أحمد بن عبد العزيز العميرة ،نوازل العقار "دراسة فقهية تأصيلية ألهم قضايا العقار المعاصرة" ،دار
الميمان للنشر والتوزيع ،الرياض ،الطبعة األولى.5100 ،
إدريس الحياني ،محاضرات في القانون العقاري ،الطبعة األولى.5101 ،
إدوارد عيد ،التأمينات العينية ،بدون سنة طبع.
أسامة عزمي و شقري نوري موسى ،إدارة الخطر والتامين ،دار حامد للنشر والتوزيع ،األردن.5110 ،
إسحاق إبراهيم منصور ،نظرية القانون والحق وتطبيقاتها في القوانين الجزائرية ،ديوان المطبوعات
الجامعية ،بدون سنة طبع.
ألدير أسعد أحمد ،تتبع المنقول في القانون المدني ،دراسة مقارنة ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت
بدون سنة طبع.
أنور طلبة ،شرح قانون التمويل العقاري ،المكتب الجامعي الحديث ،األزاريطة ،اإلسكندرية.5110 ،
بربارة عبد الرحمان ،طرق التنفيذ من الناحيتين المدنية والجزائية وفقا للتشريع الجزائري ،منشورات
البغدادي ،الجزائر ،طبعة أولى.5111،
بلحاج العربي ،النظرية العامة لإللتزام في القانون المدني الجزائري ،الجزء األول ،ديوان المطبوعات
الجامعية ،طبعة .5110
ثروت عبد الحميد ،اتفاق التمويل العقاري ،دار الجامعة الجديدة ،مصر.5110 ،
جالل منصور ابراهيم وأحمد محمود سعد ،الحقوق العينية التبعية ،الجزء األول الرهن الرسمي ،بدون
دار نشر.0660،
جمال بوشنافة ،شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري ،دار الخلدونية للنشر والتوزيع
الجزائر.5111 ،
جميل الشرقاوي ،التأمينات الشخصية والعينية ،دار النهضة العربية ،بدون سنة طبع.
حسام الدين كامل األهواني ،الوجيز في التأمينات العينية ،بهجات للطباعة ،بدون سنة طبع.
حسن عبد الباسط جمعي ،الحماية الخاصة لرضاء المستهلك في عقود االستهالك ،دار النهضة العربية
القاهرة.0661 ،
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حسني محمد عبد الدايم ،اإلئتمان العقاري بين الشريعة اإلسالمية والقانون المدني ،دراسة مقارنة ،جدار
الفكر الجامعي ،اإلسكندرية.5110 ،
حمدي باشا عمر ،محررات شهر الحيازة ،دار هومة.5110 ،
رمضان أبو السعود ،التأمينات الشخصية والعينية ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية.5110 ،
رمضان أبو السعود ،عقد البيع والمقايضة ،دراسة مقارنة بين القانون اللبناني والمصري ،منشأة
المعارف ،اإلسكندرية ،سنة .0660
زاهية سي يوسف ،عقد الكفالة ،الطبعة الثالثة ،دار األمل ،الجزائر.5110 ،
سليمان محمـدي ،الرهـن الرسمـي ،مطبوعــة جامعـية ،جامعـة الجزائر ،معهـد الحقـوق ابـن عكنون
.5110 -5111
سليمان مرقص ،التأمينات العينية في التقنين المدني الجديد ،مطابع دار النشر للجامعات المصرية
الطبعة.0626 ،5
سمير تناغو ،التأمينات العينية والشخصية ،الرهن الرسمي -حق االختصاص -الرهن الحيازي -الكفالة-
قانون التمويل العقاري ،توزيع منشأة المعارف ،اإلسكندرية5112 ،
سمير محمد عبد العزيز ،التأجير التمويلي ومداخله ،المالية المحاسبية ،االقتصادية ،التشريعية
والتطبيقية ،مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفني ،اإلسكندرية ،الطبعة األولى.5111 ،
سي يوسف زهية ،عقد الرهن الرسمي ،دار األمل للنشر ،تيزي وزو ،الجزائر.5111 ،
سيد الهواري ،إدارة البنوك ،مكتبة عين شمس ،القاهرة.0620 ،
السيد عبد النايل ،أحكام الضمان العيني والشخصي ،جامعة الملك سعود ،من دون سنة طبع.
شاكر القزويني ،محاضرات في اقتصاد البنوك ،ديوان المطبوعات الجامعية.5111 ،
شفيق شحاتة ،النظرية العامة للتأمين العيني ،بدون دار نشر ،سنة .0620
شمس الدين الوكيل ،نظرية التأمينات في القانون المدني ،مصر.0626 ،
شوقي بناسي ،أحكام عقد الرهن الرسمي في القانن المدني الجزائري ،دراسة مقارنة بأحكام الفقه
اإلسالمي والقوانين الوضعية -الفرنسي والمصري -دار هومة ،الجزائر .5116
صهيب عبد اهلل بشير الشخانبة ،الضمانات العينية (الرهن) ومدى مشروعيته إستثمارها في المصارف
اإلسالمية ،دار النفائس للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.5101 ،
طارق زيادة ،التأمينات والرهونات واإلمتياز العقاري ،دار النهار للنشر ،لبنان.0625 ،
الطاهر البارودي ،القانون التجاري – العقود التجارية – عمليات البنوك – األوراق التجارية واإلفالس
دار الجامعة الجديدة للنشر ،اإلسكندرية ،من دون سنة طبع.
الطاهر لطرش ،تقنيات البنوك ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الساحة المركزية بن عكنون ،طبعة
سنة .5112
عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،التصرف القانوني والواقعة القانونية
الجزء.5
عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،العقود الواردة في الملكية ،الجزء
الخامس ،دار اإلحياء التراث العربي ،بيروت ،ط 0625
عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،الجزء العاشر ،التأمينات الشخصية
والعينية ،منشورات الحلبي الحقوقية.5111 ،
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عبد الفتاح عبد الباقي ،الوسيط في التأمينات العينية ،مطبعة دار النشر بالجامعات المصرية.0620 ،
عبد القادر بلطاش  ،اإلقتصاد المالي والمصرفي ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر.5110 ،
عبد الكريم شهبون ،الشافي في شرح قانون اإللتزامات والعقود ،الكتاب األول ،اإللتزامات بوجه عام،
الجزء الثالث ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،الطبعة األولى.0666 ،
عبد المطلب عبد الحميد ،البنوك الشاملة وعمليات إداراتها ،دار الجامعة اإلسكندرية ،مصر.5111 ،
عبد المنعم البدراوي ،التأمينات العينية مكتبة سيد عبد هللا وهبة ،الطبعة الثانية .0605
عبد الناصر توفيق العطار ،التأمينات العينة ،سنة .0621
عبيد علي أحمد الحجازي ،التوريق ومدى أهميته في ظل قانون الرضا المقارن ،دار النهضة العربية
مصر.5110 ،
العربي بلحاج ،النظرية العامة لإللتزام في القانون المدني الجزائري ( ،العقد واإلرادة المنفردة) ،الجزء
األول ،ديوان المطبوعات الجامعية ،طبعة .5110
العربي شحط عبد القادر ونبيل صقر ،طرق التنفيذ ،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع
الجزائر.5110،
علي علي سليمان ،ضرورة إعادة النظر في القانون المدني الجزائري ،ديوان المطبوعات الجامعية
الجزائر.0665 ،
عمارة بلغيث ،التنفيذ الجبري وإشكاالته ،دراسة تحليلية مقارنة لطرق التنفيذ وإجراءاته ،دار العلوم
و النشر والتوزيع ،عنابة.5110 ،
عيد عادل عبد الفضيل ،اإلئتمان والمداينات في البنوك اإلسالمية ،الطبعة األولى ،دار الفكر الجامعي
اإلسكندرية ،مصر5112 ،
فارس ياسين كرباج ،شرح القانون المدني ،التأمينات العينية ،من دون دار نشر ،الطبعة األولى.0662 ،
لشعب محفوظ ،الوجيز في القانون المصرفي الجزائري ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر.5110 ،
ليلى طلبة ،الملكية العقارية الخاصة -وفقا لألحكام التشريع الجزائري -دار هما.5101 ،
محمد أحمد غانم ،التوريق (الماهية ،المزايا ،اإلجراءات ،العناصر ،).المكتب الجامعي الحديث
اإلسكندرية ،مصر.5116 ،
محمد حسنين ،الوجيز في التأمينات الشخصية والعينية في القانون المدني الجزائري ،المؤسسة الوطنية
للكتابة.0621 ،
محمد حسين منصور ،النظرية العامة لإلئتمان ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،اإلسكندرية .5110
محمد سالم ،تحقيق الرهن الرسمي في القانون المغربي ،مطبعة النجاح الجديدة ،الطبعة األولى.5115 ،
محمد صبري السعدي ،الواضح في شرح التنفيذ الجبري طبقا لقانون اإلجراءات المنية واإلدارية الجديد
دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ،عين مليلة ،الجزائر.5102 ،
محمد صبري السعدي ،الواضح في شرح القانون المدني -التأمينات العينية -الرهن الرسمي وحق
االختصاص والرهن الحيازي وحقوق اإلمتياز ،دار الهدى ،عين مليلة ،الجزائر ،طبعة .5101
محمد صبري السعدي ،شرح القانون المدني الجزائري ،النظرية العامة لإللتزامات ( العقد واإلرادة
المنفردة)ن الجزء األول ،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية .5110
محمد علي إمام ،التأمينات الشخصية والعينية ،مطبعة نهضة مصر ،القاهرة.0621 ،
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محمد فضل عبد الكريم ،تعثر سداد الديون في المصارف اإلسالمية ،رسالة ماجستير ،جامعة وادي
النيل ،السودان 5110
محمد قاسم ،محاضرات في عقد التأمين ،الدار الجامعية ،بيروت.0660 ،
محمد كامل مرسي باشا ،شرح القانون المدني التأمينات الشخصية والعينية( ،الكفالة ،الرهن الرسمي ،حق
اإلختصاص ،الرهن الحيازي ،حقوق اإلمتياز) ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية5112 ،
محمد وحيد الدين سوار ،شرح القانون المدني  ،الحقوق العينية التبعية ،دار الثقافة ،بيروت.5111 ،
محمود جمال الدين زكي ،التأمينات الشخصية والعينية ،مطابع دار الشعب ،القاهرة ،الطبعة الثالثة
مصر0606 ،
محمود يونس عبد المنعم ومحمد مبارك ،أساسيات علم االقتصاد ،الدار الجامعية ،مصر ،من دون سنة
طبع.
مصطفى سراج الدين عثمان ،إدارة األصول ومخاطر التمويل في العمل المصرفي التقليدي واإلسالمي
د.ط ،اتحاد المصارف العربية ،بيروت ،لبنان5115 ،
مصطفى كمال طه ،أصول القانون التجاري ،مقدمة األعمال التجارية والمؤسسة التجارية والشركات
التجارية ،الدار الجامعية للطباعة والنشر ،بيروت .0660
 أصول اإلفالس ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية5112 ،منصور مصطفى منصور ،التأمينات العينية ،منشأة المعارف ،مصر.0610 ،
نبيل إبراهيم سعد ،التأمينات العينية والشخصية ،منشوران الحلبي الحقوقية ،الطبعة األولى.5101 ،
نبيل سعد ،الحقوق العينية االصلية ،منشأة المعارف.5115 ،
نصر أبو الفتوح فريد ،الرهون العقارية واألزمة المالية العالمية ،دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع،
المنصورة ،الطبعة األولى.5100 ،
نور الدين لعرج ،الشكلية في عقد الرهن في التشريع المغربي ،أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق -فرع
القانون الخاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،جامعة محمد الخامس ،أكدال -الرباط
السنة .5111-0666
هاشم فؤاد عوض ،اقتصاديات والتوازن النقدي ،دار النهضة العربية ،0601 ،ص .005
همام محمد محمود زهران ،التأمينات العينية والشخصية ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية.5110 ،
يوسف أفريل ،الرهن الرسمي العقاري(ضمانة بنكية للدائن المرتهن)تقديم الدكتور محمد خيري ،الطبعة
األولى 0005هـ5100-
يونس نبيل منوال ،إدارة اإلئتمان وتقويم المخاطر ،د.ط ،اتحاد المصارف العربية ،بيروت ،لبنان ،من
دون سنة طبع.
مجموعة األعمال التحضيرية للقانون المدني المصري ،وزارة العدل ،دار الفكر العربي ،سنة .0662

 -IIاألطروحات والرسائل الجامعية:
 .10أمقران راضية ،ضمانات البنك في المجال اإلئتمان ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،فرع عقود
ومسؤولية ،كلية الحقوق ،بن عكنون ،جامعة الجزائر.5111 ،
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بنت الخوخ مريم  ،فعالية الرهن العقاري كضمان ( مذكرة لنيل شهادة الماجستير -فرع العقود
المسؤولية) ،كلية الحقوق (بن عكنون) ،جامعة الجزائر.5105-5100 ،
حرش محمد ،إلتصاق المنشآت باألرض بفعل اإلنسان في القانون المدني الجزائري ،مذكرة لنيل
الماجستير في فرع القانون الخاص ،جامعة الجزائر ،كلية الحقوق بن عكنون.5101 ،
رحماني فائزة ،تمويل الترقية العقارية في مجال السكن ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،
تخصص إدارة مالية ،كلية الحقوق بن عكنون ،جامعة الجزائر ،سنة .5112/5110
زليخة لحميم ،إنشاء الرهن الرسمي وإنقضاؤه في القانون المدني الجزائري ،رسالة لنيل شهادة
الماجستير في العقود والمسؤولية ،جامعة الجزائر ،سنة .0661
زوبير براحلية ،التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري مذكرة ماجستير في
القانون العقاري ،كلية الحقوق ،جامعة الحاج لخضر .باتنة ،لسنة .5112
سامي غليس ،حماية الدائن المرتهن للعقار ،رسالة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في الحقوق  ،شعبة
القانون الخاص ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة تونس ، 0السنة الجامعية .0661-0662
سعيد مرتضي ،ضمانات تحصيل الضرائب المباشرة في القانون المغربي ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات
العليا في القانون الخاص ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واإلجتماعية ،جامعة محمد الخامس ،أكدال،
الرباط ،السنة الجامعية .5110،5110
سمير كامل ،ملكية الراهن للمال المرهون في الرهن العقاري ،أطروحة دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة
طنطا ،مصر ،دون سنة طبع.
شلغوم رحيمة ،ضمانات القرض ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،فرع قانون األعمال ،كلية الحقوق ،بن
عكنون ،جامعة الجزائر .5112
عبد العلي حفيظ  ،الحجز التنفيذي العقاري ،أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق ،شعبة القانون الخاص
وحدة القانون المدني المعمق ،جامعة محمد الخامس ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية،
الرباط ،السنة الجامعية .5116-5112
عبد هللا عبد الجليل ،قاعدة عدم الحيازة للرهن الرسمي (دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقانون
الجزائري) مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير ،شريعة وقانون كلية العلوم اإلجتماعية والعلوم
اإلسالمية ،الجامعة اإلفريقية ،أحمد دراية ،أدرار.5111 -5112 ،
عرعار الياقوت ،التمويل العقاري ،مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستير في الحقوق" ،فرع
األعمال" ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة ،السنة الجامعية .5116-5112
عمر حمزة  ،اإلئتمان البنكي بين الكفالة كضمان عينية ،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص،
كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ،جامعة محمد الخامس ،السويسي ،الرباط ،المغرب،
.5100-5101
لطيفة طالي ،القرض العقاري ،رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون( ،فرع عقود ومسؤولية) ،جامعة
الجزائر ،كلية  -الحقوق.5115-5110 ،
محمد البوسالمي ،حق التتبع في المادة المدنية ،مذكرة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في القانون الخاص،
كلية الحقوق والعلوم السياسية ،بتونس.0660 ،
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محمد بلعتروس ،قاعدة عدم الحيازة في الرهن الرسمي (دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقانون
الجزائري) ،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير الشعبة الشريعة والقانون ،كلية العلوم االجتماعية
والعلوم اإلسالمية ،الجامعة اإلفريقية أحمد دراية ،أدرار ،السنة .5111-5112
محمد خيري ،إجراءات وآثار تسجيل الحقوق العينية المترتبة على العقارات المحفظة ،دكتوراه دولة في
القانون الخاص ،جامعة الحسن الثاني ،كلية الحقوق ،الدار البيضاء.0620 ،
سفيان زغيدي ،اآلليات القانونية لمواجهة مخاطر القروض العقارية في الجزائر ،مذكرة من اجل
الحصول على شهادة الماجستير في الحقوق فرع قانون األعمال ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر ،1الموسم
الجامعي .5100-5105
محمدي سليمان ،نفاذ العقد ،أطروحة دكتوراه في القانون الخاص ،كلية الحقوق ،بن عكنون ،جامعة
الجزائر.5110 ،
مصطفى جدوع كريم سعد ،آثار الرهن الرسمي بالنسبة للدائن المرتهن والحائز في التشريع العقاري
المغربي ،رسالة لنيل ديبلوم الدراسات العليا ،كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ،جامعة
محمد الخامس -الرباط ،السنة .0620-0621
ميسون األسود ،الطبيعة القانونية للرهن العقاري ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير"العقود واالستثمارات"
كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة المنار ،تونس ،السنة الجامعية .5112/5110
نوي عقيلة ،النظام القانوني لعقد بيع العقار بناء على التصاميم في القانون الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة
الماجستير ،فرع عقود ومسؤولية ،كلية الحقوق بن عكنون ،جامعة الجزائر ،لسنة .5110-5110
هاشمي مصطفى ،عقد الرهن العقاري  ،مذكرة من أجل الحصول على شهادة المجاستير ،فرع عقود
ومسؤولية ،كلية الحقوق(بن عكنون) ،جامعة الجزائر.5100 ،0
محمد فضل عبد الكريم ،تعثر سداد الديون في المصارف اإلسالمية ،رسالة ماجستير ،جامعة وادي
النيل ،السودان .5110

 -IIIالبحوث والمقاالت:
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الحسن الملكي ،تأمالت في النظام القانون للرهن الرسمي بالمغرب ،مجلة اإلشعاع المغربية ،العدد ،51
سنة .5115
حسن فتوح ،الرهن الرسمي وإشكاالته بالنسبة للعقار في طور التخفيض سلسلة اإلجتهاد القضائي ،مجلة
فصلية تعني بالدراسات القانونية والعمل القضائي ،العدد ،5ماي 5100
ليلى زروقي ،التصرفات القانونية الواجبة الشهر واآلثار المترتبة عن القيد ،مجلة الموثق ،عدد،5
لسنة 0622
محمد محمد أبوزيد ،اتفاق التمويل العقاري كآلية جديدة لتنشيط سوق العقارات المبنية ،مجلة العلوم
القانونية واالقتصادية ،العدد  ،5جامعة عين شمس ،مصر.5112 ،
محمد مرابط ،اإلشكالية القانونية الي تثيرها الترقية العقارية ،مجلة الموثق ،الغرفة الوطنية للموثقين
العدد ،1سنة.5111
محمد مومن ،أثار الرهن الرسمي بالنسبة للمدين والغير ،المجلة المغربية لإلقتصاد والقانون المقارن
جامعة القاضي عياض ،كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ،مراكش العدد.0662 ،01
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محمدي سليمان ،ضرورة تعميم شهر الدعاوى المتعلقة بالحق العيني العقاري ،المجلة الجزائرية للعلوم
القانونية ،الجزء ،00عدد ،10لسنة .5111
مراد جديدي ،الضمانات العينية للنظام المصرفي ( من مخاض التعددية إلى الوالدة القيصرية) ،المجلة
القانونية التونسية ،مركز النشر الجامعي ،منوبة ،تونس.5110 ،
وديع فرج ،اثر الرهن الرسمي على حقوق مالك العقار المرهون ،مجلة القانون واإلقتصاد ،الجزء،0
العدد ،5سنة.0600
عبد الحميد غوفي وعمر طالب ،إعادة التمويل الرهني وآثاره على المنظومة المالية والمصرفية في
الجزائر(،دراسة حالة شركة إعادة تمويل الرهني  )SRHمركز البحث العلمي والتقني حول المناطق
الجافة ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،الجزائر.
سعاد الزروالي ،مبدأ تخصيص الرهن الرسمي في التشريع العقاري المغربي ،تقديم الدكتور محمد
مؤمن ،منشورات مجلة الحقوق المغربية سلسلة "الدراسات واألبحاث" ،الطبعة األولى.5116 ،
عبد الحميد غوفي وعمر طالب ،مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق الجافة ،جامعة محمد
خيضر ،بسكرة ،الجزائر.
عالل قاشي  ،الضمانات القانونية ودعم االلتزامات التعاقدية في عقد البيع على التصاميم وتقييم ذلك،
مداخلة مقدمة ضمن أشغال الملتقى الدولي حول الترقية العقارية ،كلية الحقوق والعلوم االقتصادية ،جامعة
ورقلة5111 ،

 -IVالدوريات والمجالت:
 .10المجلة القضائية ،العدد الرابع ،سنة  ،0661و ازرة العدل.
 .15مجلة المحكمة العليا ،العدد األول ،لسنة  ،5112و ازرة العدل.

 -Vالمعاجم:
 .10المنجد في اللغة واإلعالم ،دار المشرق ،بيروت ،الطبعة ،00سنة .5112

 -VIالنصوص القانونية:
* األوامر:
.10
.15

.10
.10

األمر رقم  22-02المؤرخ في  51سبتمبر 0602المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.
األمر رقم  ،26-02المؤرخ في  51سبتمبر ،0602المتضمن القانون التجاري ،المعدل والمتمم باألمر
رقم  50-61المؤرخ في  6ديسمبر ،0661المعدل والمتمم بالقانون رقم  ،15-12المؤرخ في  11فيفري
 ،5112جريدة رسمية ،عدد  00المؤرخة في .5112/15/16
األمر رقم  ،00-02المؤرخ في  ،0602/00/05المتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل
العقاري ،الجريدة الرسمية العدد  65المؤرخة في .0602/10/02
األمــر رقم  26-02المؤرخ في  ،0602/16/51المتضمن القانون التجاري ،المعدل والمتمم باألمر
 50-61المؤرخ في  ،0661/05/6المعدل والمتمم بالقانون رقم  ،15-12المؤرخ في .5112/15/11
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.12
.11
.10
.12
.16
.01

األمر رقم 012-01المؤرخ في  ،0602/05/16المتضمن قانون التسجيل ،جريدة رسمية العدد ،20
المؤرخة في .0601/05/02
األمر رقم  ،65-01المؤرخ في  50أكتوبر  ،0601المتعلق بالتعاونيات العقارية ،جريدة رسمية العدد
 ،05الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
األمر رقم  10-62المؤرخ في  02جانفي  0662المتعلق بالتأمينات جريدة رسمية ،عدد  ،00المعدل
والمتمم بقانون رقم  10-11المؤرخ في  ،5111جريدة رسمية ،عدد.00
األمر رقم  10-62المؤرخ في  52يناير  ،0662والمتعلق بالتأمينات ،جريدة رسمية عدد  00المؤرخة
في  12مارس  ،0662المعدل والمتمم.
األمر رقم  16-61المؤرخ في  01جانفي  0661المتضمن االعتماد اإليجاري ،الجريدة الرسمية ،العدد0
الصادرة بتاريخ .0661/10/00
األمر رقم 00-10المؤرخ في  51أوت 5110يتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم باألمر رقم 10-01
المؤرخ في  51أوت .5101

* القوانين:
.00
.05
.00
.00
.02
.01
.00
.02
.06

القانون رقم  ،00-25المؤرخ في  ،0625/05/01يتضمن قانون المالية لسنة  0620جريدة رسمية
عدد  ،0122المؤرخة في 0625/05/01
القانون رقم  ،52-61المؤرخ في  ،0661 /00/02المتضمن قانون التوجيه العقاري ،الجريدة الرسمية،
المؤرخة  ،0661/00/02العدد.06
القانون رقم  ،00-60المؤرخ في  05شوال عام  0000الموافق لـ  50أفريل  ،0660يحدد القواعد
المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة ،الجريدة الرسمية عدد  50الصادرة بتاريخ .0660/12/12
القانون رقم  05-62المؤرخ في  ،0662/05/05المتضمن قانون المالية لسنة  ،0666جريدة رسمية
عدد 62لسنة .0662
القانون رقم 00-15 :المؤرخ في  50ديسمبر  ،5115المتضمن قانون المالية لسنة  ،5110جريدة
رسمية عدد ،21المؤرخة في 5115/05/52
القانون رقم ،15-11 :المؤرخ في  51فبراير  ،5111المتضمن تنظيم مهنة التوثيق ،الجريدة الرسمية،
المؤرخة في  12مارس  ،5111العدد.00
القانون رقم  12-11المؤرخ في  ،5111/15/51المتضمن توريق الديون الرهينة ،جريدة رسمية عدد02
المؤرخة في  05مارس .5111
القانون رقم  ،16-12المؤرخ في  52فبراير  ،5112المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ،جريدة
رسمية عدد  50بتاريخ 5112/10/50
القانون رقم  10-00المؤرخ في  00فبراير  ،5100يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية،
الجريدة الرسمية عدد  00لسنة.5100
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* المراسيم:
.51
.50
.55
.50
.50
.52
.51

المرسوم التشريعي رقم  10-60المؤرخ في  10مارس  ،0660المتعلق بالنشاط العقاري ،جريدة رسمية
عدد  ،00المؤرخة في  10مارس .0660
المرسوم التنفيذي رقم  22-60المؤرخ في  10مارس  0660المتعلق بنموذج عقد البيع على التصاميم
الذي يطبق في مجال الترقية العقارية ،جريدة رسمية العدد .00
المرسوم التنفيذي رقم  012-62المؤرخ في  10أكتوبر  ،0662المتعلق بتخفيض نسبة فائدة القروض
التي تقترض لتمويل البناء أو شراء السكن ،الجريدة الرسمية العدد ،26بتاريخ  00أكتوبر .0662
المرسوم التنفيذي رقم  002 -62المؤرخ في  ،0662/01/01المتعلق بإعداد قائمة التأمين وحصرها،
الجريدة الرسمية العدد ،12المؤرخة في .0662/01/00
المرسوم التنفيذي رقم  ،011-60المؤرخ في  ،0660/00/10يتضمن إنشاء صندوق الضمان والكفالة
المتبادلة في الترقية العقارية ،الجريدة الرسمية عدد  00لسنة .0660
المرسوم التنفيذي رقم  005-11المؤرخ في  5111/10/10المتعلق بالرهن القانوني المؤسس لصالح
42البنوك و المؤسسات المالية ومؤسسات أخرى ،جريدة رسمية عدد  50المؤرخة في .5111/10/12
المرسوم التنفيذي رقم  20-01المؤرخ في  01مارس  ،5101يحدد مستويات وكيفيات منح تخفيض
نسبة الفائدة التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية القتناء سكن اجتماعي وبناء سكن ريفي ،جريدة
رسمية ،عدد .00

* األنظمة:
 .50النظام رقم  00-60المؤرخ في  15يونيو ،0660المحدد للقواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة
على العمليات المصرفية ،جريدة رسمية ،المؤرخة في  11نوفمبر  ،0660عدد .05
 .52النظام رقم  10-15المؤرخ في  00نوفمبر  5115المتضمن المراقبة الداخلية للبنوك والمؤسسات
المالية ،جريدة رسمية بتاريخ  02ديسمبر  ،5115العدد .20

ثانيا  -باللغة الفرنسية:
I- Les ouvrages :
Alain Couret et Jean Déreze et Gerard Hirogoyen, sou la direction de
Marie, Laure Hillion – Lécuyeron lamy, droit de financement haut bilan
trésorie, Relation banque entreprise. 2édition LAMYS.
Ambroise Colin et Henri Capitant, cours élémentaire de droit français, tom 2,
Paragraphe, 1673.
Bachir latrous, les sûretés meélles et publicité foncière, OPU, 1980
Charles Aubry et Charles frédéric Rau, cours de droit civil français, tom3, 6eme
édition, par bratin Esman librairie technique, 1968, France.
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et des hypothéque, 3emeedition, 3vol, 1906.
georges.Ripert et Jean Boulanger, traité de droit civil française, d’après le traité
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tom 7, 1947.
Hervé le Lorgane, mathématique du crédit, Cyrolbes, Paris, préface,1991.
Luc Bernet Rollande, principes de technique bancaire, 24 éme édition, Dunod,
paris, France,2006.
Mansouri Mansour, système et pratique bancaire en Algérie, Editions et
distribution Houma, Alger 2005.
Marcel Planiol et georges Ripert, Traité pratique de droit civil français, tome 12
suretés réelles, 1ere Partie, par Emile Becqué L.G.D.J. paris, 2eme édition, 1953.
Marie laure Bermend, droit du crédit, économica, 3éme édition, paris,1993.
Michel Cabrillac et Christian Mouly, Droit des sûretés, litec, paris,4éme
Editions, 1997.
Michel Farge ; les suretés ; presses universitaire de Grenoble, 2007.
Michel Mathieu, l’exploitation bancaire et risque du crédit, France, 1995.
Philippe Malaurie et Laurent Aynées , les suretés la publicité foncière, 2
édition, par Laurent Aynées et pierre Cropo, Defrénois, paris, 2006.
philippe simler et philippe Delebecque ; Droit civil les sûretés la publicité
foncière, 4e éditions Dalloz, paris, 2004.
- Droit civil les sûretés la publicité foncière, 2eéditions, Dalloz,1995.
Raynaud Pierre, hypothèque, Encyclopédie, Dalloz, Tom 2, paris, Sans date.
-privilèges immobiliers, encyclopédie Dalloz, Tome 4, paris, Sans date
Robert Beudant et Paul Lerebours, cours de droit civil Français, Tom 13 et 14,
par pierre voirin, Edition Rousseau, paris, 1948.
Robert Beudant et pierre voirin, cours de droit civil Français, Tom,14, Edition
Rousseau, paris, 1948.
Raynaud Pierre et G.Marty, les sûretés, la publicité foncière, Tom3,vol1,sery 1971
366

II- Thèses:
01
02

03

B. MAUBRU, La transmissibilité de l’hypothèque , thèse de doctorat,
Université Toulouse, 1979.
Corine dauchez, Le principe de spécialité en droit des sûretés réelles, Thèse de
doctorat en droit prive, Université Panthéon-Assas/Ecole doctorale de droit
privé, décembre 2013.
P. chereau, de la spécialité des hypothèques, thèse pour le doctorat, faculté de
droit de l'université de paris, éditions Chevalier- Marescrp et Cie, paris, 1899,
pp. 168 et suiv.

III- Les articles:
01
02
03
04
05
06
07

Alain Fournier ; hypothèque conventionnelle, répertoire de droit immobilier,
édition, Dalloz, 2007
Durry.G, Hypothèque et assurance, l’evolution du droit des sûretés, Revue
juridique et commercial, 1982.
G chauvin, l’évolution des garanties du crédit aux particuliers, 82éme congrès des
notaires de France,1986.
Nicolas Rontchevsky et François jacob, droit des suretés, la semaine juridique
du droit bancaire, n°98, novembre 2004 .
Randall DODD, Topographie d’une crise, Finances développement, Décembre.
2007.
Sophie hébert ,(le pacte commissoire après l’ordonnance du 20/03/2006)
Recueil Dalloz 2007
Stéphane piedeliévre et fréderic Guerchoun, (hypothèque), répertoire de droit
immobilier, édition Dalloz, 2010 .

IV- Circulaire:
01

BDL, circulaire n°01/2008 relative Regel, procédure et condition d’octroi de
crédit aux promoteurs immobiliers.

V- Document:
01

Société Générale, Document de référence 2011.
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الفهرس
الصفحة
مقدمة
الباب األول :ماهية القرض العقاري والرهن الرسمي.
الفصل األول :ماهية عقد القرض العقاري.
المبحث األول :مفهوم القرض العقاري وطبيعته القانونية.
المطلب األول :مفهوم القرض العقاري.
الفرع األول :تعريف القرض.
الفرع الثاني :تعريف العقار.
الفرع الثالث :تعريف القرض العقاري.
المطلب الثاني :تحديد الطبيعة القانونية للقرض العقاري.
الفرع األول :أطراف عقد القرض العقاري.
الفرع الثاني :الطبيعة القانونية للقرض العقاري.
المطلب الثالث :خصائص القرض العقاري وتميزه عن العقود المشابهة.
الفرع األول :خصائص القرض العقاري.
الفرع الثاني :تفرقة القرض العقاري عن العقود المشابهة.
المبحث الثاني :أنواع القروض العقارية وآثارها.
المطلب األول :أنواع القروض العقارية.
الفرع األول :القرض العقاري الموجه إلى األفراد.
الفرع الثاني :القرض العقاري الموجه إلى تمويل الترقية العقارية.
المطلب الثاني :آثار القروض العقارية.
الفرع األول :االلتزامات المترتبة عن القرض العقاري.
الفرع الثاني :مخاطر القروض العقارية.
المبحث الثالث :ضمانات مواجهة مخاطر القروض العقارية.
المطلب األول -التأمين كآلية مستحدثة لمواجهة مخاطر القروض العقارية.
الفرع األول -التأمين على القرض العقاري.
الفرع الثاني :التأمين على الوفاة للمقترض:
المطلب الثاني -تأسيس الضمانات.
الفرع األول -الضمانات الشخصية.
الفرع الثاني -الضمانات (التأمينات) العينية.
خالصة الفصل
الفصل الثاني :الرهن الرسمي كضمانة عينة للقرض العقاري.
المبحث األول :مفهوم الرهن الرسمي
المطلب األول :التعريف بالرهن الرسمي.
الفرع األول :التعريف القانوني للرهن الرسمي.
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الفرع الثاني :التعريف الفقهي للرهن الرسمي:
المطلب الثاني :أنواع الرهن الرسمي وخصائصه
الفرع األول :أنواع الرهن الرسمي.
الفرع الثاني :خصائص الرهن الرسمي.
المبحث الثاني :إنشاء الرهن الرسمي.
المطلب األول :الشروط ،الموضوعية إلنشاء الرهن الرسمي.
الفرع األول :الشروط الموضوعية العامة إلنشاء الرهن الرسمي:
الفرع الثاني :الشروط الموضوعية الخاصة بإنشاء الرهن الرسمي.
المطلب الثاني :الشروط الشكلية إلنشاء الرهن الرسمي.
الفرع األول :المقصود بالرسمية:
الفرع الثاني :الغاية من اشتراط الرسمية:
الفرع الثالث :الجزاء على تخلف الرسمية:
المبحث الثالث :إنقضاء الرهن الرسمي كضمانة عينية للقرض العقاري.
المطلب األول :إنقضاء الرهن الرسمي بصفة تبعية.
الفرع األول :اإلنقضاء بالوفاء وبما يعادل الوفاء.
الفرع الثاني :اإلنقضاء بالتجديد و المقاصة.
الفرع الثالث :اإلنقضاء باإلبراء والتقادم المسقط.
المطلب الثاني :إنقضاء الرهن الرسمي بصفة أصلية.
الفرع األول -التنازل عن الرهن.
الفرع الثاني -اتحاد الذمة.
الفرع الثالث -هالك العقار المرهون.
الفرع الرابع – مدى صحة القول بإنقضاء الرهن بالتقادم.
الفرع الخامس :تطهير العقار.
خالصة الفصل

51
51
52
011
016
016
012
001
016
016
012
011
021
020
020
021
021
022
022
026
022
021
025
061

الباب الثاني :مدى فعالية الرهن الرسمي كضمان للقرض العقاري.

060

الفصل األول :الفعالية الظاهرة للرهن الرسمي كضمان للقرض العقاري.

061

المبحث األول :وجوب قيد الرهن يحقق فعاليته كضمان.

062

المطلب األول :إجراءات القيد

066

الفرع األول :معنى القيد.

062

الفرع الثاني :القيام بإجراءات القيد أشخاص مؤهلين قانونا.

061

الفرع الثالث :الحوادث التي توقف إجراء القيد أو تمنع نفاذه.

020

المطلب الثاني :تخصيص قيد الرهن.

026

الفرع االول :تخصيص القيد من حيث الدائن أو المدين.

022

الفرع الثاني :تخصيص القيد من حيث الدين المضمون.

025
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الفرع الثالث :تخصيص القيد من حيث العقار المرهون.

011

المبحث الثاني :فعالية الرهن الرسمي من حيث االمتيازات الممنوحة للبنك بوصفها دائن مرتهن.

011

المطلب األول :االمتيازات الممنوحة للبنك كدائن مرتهن بموجب عقد الرهن.

011

الفرع األول :إلتزام الراهن بإنشاء حق الرهن لمصلحة البنك كدائن المرتهن.

012

الفرع الثاني :إلتزام الراهن بضمان سالمة الرهن

015

الفرع الثالث :إلتزام الراهن بنفقات العقد والقيد.

010

الفرع الرابع :حقوق البنك كدائن مرتهن بالتنفيذ على العقار المرهون.

011

المطلب الثاني :االمتيازات الممنوحة للبنك كمرتهن بموجب قيد الرهن.

001

الفرع األول  :حق البنك في التقدم.

001

الفرع الثاني :امتياز البنك كدائن مرتهن في مباشرة حق التتبع.

011

خالصة الفصل

020

الفصل الثاني :الفعالية المحدودة للرهن الرسمي كائتمان بنكي للقرض الرسمي وضرورة تدعيمها

021

الراهن على المال المرهون.
تبعا للمخاطر المرتبطة بالملكية وسلطات َّ
المبحث األول:الفعالية المحدودة ً

021

المطلب األول :المخاطر المرتبطة بالملكية.

022

الفرع األول :الرهن الصادر من مالك زالت ملكيته بأثر رجعي.

022

الفرع الثاني :الرهن الصادر من مالك على الشيوع.

021

الفرع الثالث :الرهن الصادر من مالك المباني القائمة على أرض الغير.

060

المطلب الثاني :الفعالية المحدودة بسبب سلطات المدين الراهن على العقار المرهون.

062

الفرع األول :سلطة الراهن في التصرف في العقار المرهون.

062

الفرع الثاني -سلطة الراهن في إستعمال العقار المرهون وإستغالله

020

الفرع الثالث :هالك أو تلف العقار بسبب أجنبي.

022

المبحث الثاني :محدودية وعدم فعالية الرهن الرسمي كضمان سبب تعقيد إجراءات التنفيذ ومزاحمة

021

حقوق االمتياز.
المطلب األول :التزام البنك المرتهن بإتباع إجراءات التنفيذ للبيع بالمزاد العلني.
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ملخص الرسالــة
لعل القرض العقاري في الجزائر يعتبر من أهم القطاعات التي أولتها البنوك العمومية بالغ اإلهتمام
والرعاية خاصة مع البرامج السكنية المعروضة بمختلف الصيغ ،والتي تهدف إلى تشجيع المواطنين
متوسطي الدخل لإلستفادة من القروض التي تقدمها البنوك الوطنية للحصول على سكن بمختلف صيغه
المطروحة ،وبإعتبار أن القروض الممنوح في إطار صيغ التمويل العقاري هي قروض طويلة األجل قد
تمتد إلى أكثر من  53سنة ،ولنا أن نتصور حجم األخطار التي يمكن أن تصيب البنوك أو المؤسسات
المالية المقرضة من بقاء إئتماناتها خارج نطاق سيطرتها كل هذه المدة.
وانطالقا من فكرة أن الخطر مالزم للقرض ال يمكن إلغاؤه بصفة نهائية أو إستبعاده بشكل مطلق،
والذي على أساسه تعد عملية إختيار الضمانة المناسبة ،أصعب المشاكل التي تواجه البنك ،ويشكل الرهن
الرسمي العقاري أهم الضمانات المناسبة والذي تفضله البنوك على غيره ،كونه يوفر للبنك اإلطمئنان في
الحصول على ما قدمه من أموال في حال تقاعس المقترض عن التسديد ،أو حدوث أي خطر ناتج عن
إهمال المدين المقترض ،وهذا اإلطمئنان ناشئ عن ثبات هذا الضمان ،وعدم تعرضها ألي أخطار يمكن
أن ينقص من قيمته ،وان حدث ذلك فإنه يحدث في حاالت إقتصادية نادرة يقل حدوثها.
كما أن الرهن الرسمي يعطي للبنك المرتهن إمتياز خاص على سائر الدائنين وهو حقي األفضلية
والتتبع باإلضافة إلى أن الرهن الرسمي كضمان عيني ال يسلب البنك حقه في الضمان العام ،ومن هنا
نجد أن الرهن الرسمي هو الضمان المفضل لدى البنوك ،لما يحققه من فعالية مقارنة بالضمانات األخرى.
لكن هذه الفعالية قد تكون نسبية خاصة وأن هذا الرهن يخول للراهن ممارسة سلطاته كاملة على
العقار المرهون مما قد يضر بالبنك المرتهن عند مباشرة إجراءات الحجز والتنفيذ وهي إجراءات طويلة
ومكلفة ،وفي النهاية قد ال يحصل على حقه كامالً بسبب مزاحمته من طرف أصحاب حقوق اإلمتياز أو
بسبب عملية البيع بالمزاد في حد ذاتها وما تحوم حولها من ُشُبهات.

وفي الحقيقة َّ
إن قيمة الضمانات المطلوبة ،أمر نسبي إلى حد بعيد ،فالضمان المطلوب في الوقت

تماما عن قيمته اآلن.
الراهن قد تكون قيمته في المستقبل مختلفة ً

Résumé du mémoire
Le prêt hypothécaire en Algérie est l'un des secteurs les plus importants
accordé par les banques publiques, particulièrement avec les différents modes
d'attribution de logements Ces programmes encouragent le citoyen à revenu
moyen à bénéficier de prêts bancaires qui lui permettent, selon différents
formules, d'avoir un logement.
L'avantage pour le citoyen c'est que ces prêts, qui font partie de
l'investissement immobilier, lui sont octroyés à longue échéance, allant jusqu’à
35 ans. Mais, paradoxalement, ce crédit à longue échéance peut constituer une
source de problèmes aux institutions financières et aux banques publiques qui ne
pourraient éventuellement pas contrôler ce processus ou ce prêt à long terme.

L'idée que le risque inhérent au prêt bancaire ne peut ni être abrogé, ni être
annulé définitivement ou d'une manière absolue, reste le problème le plus crucial
des banques qui ne peuvent opter que pour des garanties appropriée : l'une des
garanties les plus sures des banques réside alors dans l'hypothèque formelle et
officielle pour pouvoir récupérer son du auprès du débiteur/ emprunteur qui
lésine devant le remboursement ou le néglige.
Ce type de garantie protège les banques et permet leur assurance et leur
valeur face aux risques cités, excepté dans des cas spécifiques liés à des
problèmes économiques spécifiques aussi.
Ainsi, ce type de garantie, à savoir l'hypothèque, le donne à la Banque un
privilège hypothécaire spécifique par rapport aux autres créanciers, ce privilège
s'inscrit surtout dans ce que l on nomme le suivi du processus / prêt, d'autant
plus que les banques sont protégées par la sécurité publique. Il en ressort que

l'hypothèque officielle reste la meilleure garantir par rapport aux autres suretés
ou d'autres garanties.
En revanche, cette efficacité des banques en matière de garantie peut-être
relative étant donné que le bénéficiaire du logement a des droits sur ce bien
immobilier, droit qui peut léser le créancier en l'occurrence la banque publique
lors de l'application de l'hypothèque, application qui dure dans le temps et qui
est couteuse. En fin de compte, le créancier c'est-à- dire la banque ne peut
récupérer pleinement ses droits en raison d'une part des droits d'accession et
d'autre part en raison de l'opération de la vente aux enchères qui peut porter
préjudice à l'institution bancaire.
En vérité, la valeur de la garantie requise est relative et muable car elle
change en fonction du temps et sa valeur aussi.

Résumé du mémoire
Peut-être le prêt hypothécaire en Algérie est l'un des secteurs les plus
importants accordés par les banques publiques une grande attention et de soins,
en particulier avec les programmes résidentiels offerts diverses formules, qui
vise à encourager les citoyens à revenu moyen de bénéficier des prêts accordés
par les banques nationales pour le logement différentes formules à portée de
main, et considérant que les prêts accordés formats de trames d'hypothèque sont
prêts à long terme peuvent aller jusqu'à plus de 35 ans, et pour nous d'imaginer
la taille des dangers qui peuvent infecter les banques ou les institutions
financières de prêter Aitmanadtha restent en dehors de la portée du contrôle
depuis si longtemps.
Et sur la base de l'idée que le risque inhérent au prêt ne peut être annulé de
façon permanente ou de l'élimination en termes absolus, qui sur la base de plus
de choisir le processus de garantie appropriée, les problèmes les plus difficiles
de la banque, et constitue une hypothèque formelle les des garanties les plus
appropriées et favorisée par les banques de l'autre, il offre le réconfort de la
banque à pour obtenir son argent en cas de défaillance de l'emprunteur pour le
remboursement ou la survenance d'un risque de négligence débiteur emprunteur,
cette assurance découle de la stabilité de cette garantie, et non exposé à des
dangers pouvant nuire à sa valeur, si ce qui est arrivé, il est arrivé dans des
situations économiques rares Au moins, il se produit.
En outre, son éviction formelle donne à la banque privilège hypothécaire
spéciale sur les autres créanciers, ce qui est mon droit de préférence et de suivi
en plus des officiels yeux hypothèque de garantie de la banque ne supprime pas
le droit à la sécurité publique, et ici, nous constatons que la forclusion formelle
est la sécurité préférée dans les banques, pour atteindre efficace par rapport à
d'autres garanties.

En revanche, cette efficacité des banques en matière de garantie peut-être
relative étant donné que le bénéficiaire du logement a des droits sur ce bien
immobilier, droit qui peut léser le créancier en l'occurrence la banque publique
lors de l'application de l'hypothèque, application qui dure dans le temps et qui
est couteuse. En fin de compte, le créancier c'est-à- dire la banque ne peut
récupérer pleinement ses droits en raison d'une part des droits d'accession et
d'autre part en raison de l'opération de la vente aux enchères qui peut porter
préjudice à l'institution bancaire.
En fait, la valeur de la garantie requise, est relative à une large mesure,
nécessaire à l'heure actuelle des moyens de sécurité peut être utile à l'avenir tout
à fait différent de sa valeur aujourd'hui.

