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  بتصرف 51و 9ص .كلية الحقوق بن عكنون.جامعة الجزائر.2004.رسالة دكتوراه. نفاذ العقد. محمدي سليمان.اDستاذ د 1
 .اختصار لـ القانون المدني الجزائري :ق م ج  2
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ا1سكندرية . منشأة المعارف.2003دون رقم طبعة .معلقا على نصوصھا بالفقه وأحكام النقض. الحقوق العينية التبعية التأمينات العينية في القانون المدني. أنور العمروسي  1
  453ص. مصر.
كل من يضار بسبب وجود الرھن نتيجة لتأثره بما يخوله الرھن للدائن المرتھن من حق في اDفضلية والتتبع ، عدا الراھن ( لم يعرف التشريع الغير، بينما يعرفه الفقه بأنه  2

فاع ومن اكتسب عليه حق انتوورثته ، كالدائن المرتھن وأصحاب حقوق ا<متياز ومن تقرر له حق اختصاص، وكذا الدائن العادي للراھن، وأيضا مشتري العقار المرھون ، 
  54ص . مصر.دار الفكر الجامعي ا1سكندرية.2007الطبعة اDولى .أحكام استثمار المال المرھون في القانون المدني .محمود عبد الرحيم الديب.د).

  414ص. مصر .1979الطبعة الثالثة . دار الكتاب الحديث.التأمينات الشخصية والعينية. محمود جمال الدين زكي .د 3
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 1��A� �&�> q�L �4l"C200W2 $ � 9�4  
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��/3��  
  �&	£ ��j �-^g�� e ���	� �- K�3� ��� �+D�  (H^pN� ��pj�	� �H��	� KlU �	 � �-^g�L e ����# cl%�

 �#�U ��)&l!# ��� �	� ����A� �p�p)	� �� �^* �> �\L�A� V�rp�� �- K#�p�pA�# �&�> ZLup� e ���j �����	
�	�	5�	+ m�/ V�> $��Le� ± �+D eD  �� 

1K1K3q ����� d�v��� � 

 9�p�,� �:p% �� cl%� �&	£ -�plL �- �D ���, V�lpL� ����A� ��)�	 v)A� qr<	� �- �\L�A�
��4IA� ��C �H��	� O��"��6  

         q�L s&C �����- ��H�> clp%� 7C yp�p� e �4p'C �pp`� ����@� � �&��A�  ����*@� ����U �- �&#
 1��A�764W2  ��- V�> ��� S��)	� �:j��pA�# ��^A� �, �&U V�> ZLu�� ��)	� f\!L ��W ���)	� ´&)	� 7%�  �-

                                                           
يمه، وامتد فقھاء ، وخالفھم آخرون معتبرين أنه يندرج ضمن أنواع الحبس المقررة في القواعد العامة، وھو مستقل عن حق الرھن إ< أنه يعمل على تدعھذا رأي بعض ال 1

. منشأة المعارف .1996رقم طبعة  دون. التأمينات الشخصية والعينية. انظر سمير تناغو.الخ5ف إلى تحديد الطبيعة القانونية للحق في الحبس ھل ھو حق عيني أو شخصي 
بيروت .منشورات حلبي الحقوقية. 2007الطبعة ا<ولى . حق الحبس في القانون المدني كوسيلة ضمان غيرمباشرة. وجدي حاطوم.، ود 357ص . مصر . ا1سكندرية 

  ،    و   220ص .لبنان.
 . Ph .Malaurie, L. Aynès. . Les sûretés La publicité Foncière.   2e édition 2006. par Laurent Aynès et Pierre Croqo. Defrénois. Paris. 
P.188                                                                                        

2 وھو ما أكدته أحد القرارات القضائية    ((  ll ''ooppppoossaabbii ll ii ttéé  dduu  ddrrooii tt  ddee  rréétteennttiioonn  nn''ééttaanntt  ppaass  ssuubboorrddoonnnnéé  àà  llaa  ppuubbll iiccii ttéé  ffoonncciièèrree....))    : Cass. Civ. 3e. 16déc.1998. III. n° 253 . 

,Bull. civ. 
3  G.Marty, P.Raynaud. Droit civil les sûretés  la publicité foncière. tome III 1e volume.2éd 1971. Sirey. Paris -v . p.34 et 35. 
4 P. Voirin  G. Goubeaux. Droit civil personnes- famille- incapacité- biens- sûretés. Tome1. 29e édition 2003. L.G.D.j. Paris.  P.630 

متنع عن رد ھذا الشيء حتى ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه، إذا ھو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة، فإن له أن ي:(ق م ج على  200/2تنص المادة 
 ).يستوفي ماھو مستحق له ، إ< أن يكون ا<لتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع

5 M.planiol, G .Ripert. Traité pratique de droit civil français .2édition1953.Tome12 sûretés réelles.1ere partie par Emile Becqué. 
L.G.D.j. Paris.p.358  

  450ص. المرجع السابق. المستشار أنور العمروسي  6
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  97ص. 1995سنة . 1المجلة القضائية العدد . عن الغرفة المدنية 21/01/1992الصادر في  82585قرار رقم  1
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 (�� �4&j ���'C- K�4�L � � �lL�A� O �	 v	��	� v�H��	�� v���)	��  
2K2 0��-�� d�vX �  

2K2K1q  "o�E� ]�� ^�� 

 1��pA� �&�> q�L �4l"C� ����A� ��)	� �4p8 V�> 9��p�	� Kp5 ZRp��948  ����	�  �lA� �- �� 9 $
 V�> �&���	� ���* �&�> KR��A� ��/3�  e�%� O ��- �����A� ��)	� �&# �g&�� �	+ ��'� � �����A� ��)	�

 1��A� ��j �900  v�E�	�  p�lp� V�>� � �I	� �> T��)�	� V�> ZR�� 9���	� ��)*  �� 9 $�  
 V�> ��� 9�p�p�	� ��j ��� � S ��� ��- ����A� ��)�	 ����	� K#��A�Y4 �)&# �µ ��� ���p, �  

�#  ��`@� V�> ZLuA� T��)�	�  �l� �- ���p� V�> v�Ep�p	�  �lp� �- ´�)	� ��^A�#�  
 

                                                           
 .حق التقدم وحق التتبع:القسم الثالث من الفصل الثاني المعنون بـ  1
  :و عبر أحد الفقھاء الفرنسيين عن ذلك بقوله.244ص . المرجع السابق. سمير تناغو.د. لعيني التبعي سمير تناغو عن ذلك بقوله أنھما جوھر الحق ا. عبر د 2

(C'est le but essentiel de la sûreté réelle qui permet d'échapper au concours avec les créanciers....) Ph. Malaurie. L Aynès, op. cit., p158   
مجلة العلوم .الرھن الطليق للمنقول�.احمد س5مة. د:انظر في ذلك . قھي ينفي آليتي التقدم والتتبع عن الحق العيني اDصلي، فإن ھناك اتجاه ثان يثبته لهوإذا كان ھناك اتجاه ف
  104ص  . مصر.جامعة عين شمس.1968يوليو .السنة العاشرة 2العدد . القانونية وا<قتصادية

  392ص . المرجع نفسه. احمد س5مة.د 3
 246ص. . دون ناشر.1994دون رقم طبعة . الجزء ا<ول الرھن الرسمي.الحقوق العينية التبعية .احمد محمود سعد .ج5ل محمد إبراھيم  و د.د 4
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2K2K2 �YpE� ]�� ^� � 

  �j��RA�� ���	� K�- (� �\�*- �� 9���	� �&	£ �,�¡� ���&�,�# �\L�A� �H��	� 9��� �	� $��%�
 1��A� O �\&�> Q�R�A�  �I��)�	��963  �U� �� 9 $ ��� �+D ���� ���4IA� 7%� ���� O �#�)R	� �\:L

 ���	� 7p�p��p� �- KlU  ����A� ��)	� V�> �&���	�  ����*D �/£ �H�� �t��  �l��"� �- �&	�4�CD ���	�
�l��"� ��� �+D ��E�� �- �&	�4�CD ��� �+D ��4IA��  

  �	�%� x�� ���'C- ���<�	� �I� ¤�1  
2K2K3 �DuG� ]�� ^� ,�� 

 (�� �4� f}	� �\*��� O 9���	� �&	- �\L�A� �H��	� K4)�"�2 �  
−  ����> ��H�� f}	� ��� �+D � �l8 ���, ����4�	 v���)	� v�H��	� �&� V�> ��C ���&�,� O ���	�3� �\L�4�	

 �- �)# eD ����A� ��)	� �µ �� �[&M ��j��"� e J�� �x�)# �- ���	� ��> KlU J\�C �\L�A� O��"�
9���	� �&	G �8- J�- �� ���� ���� �U��C K����  

  ��� �&�� ¤ ��	� �\L�A� �H��	� ���)	� �H��	� J'C �/E���  
− ��\L�� ��H�� f}	� ��� �+D  �f}	� �\*��� O +���	� X���# ����L �	�� ��lL�A� Z"� ��'L ���	�3�j� 

−  _�&��� 7C ZC�� fp}	� ��� �+D �q�L  1��A�986W3  �- V�> � 9 $��S 7lp,- ��'L �)&� 1_��p4A� $��%�
 (� �� 7C �- �/£ ���> _�&p��� 7C �- V�> �lL�A� O�Y��� 

2K3 �^U��� �2@�� ^� Qe��-�� � 

         � �� �lL�A� O 7l,- �\L�� �H�� v# ���	� ZL��� 2��lL J�� �- ����	� �lL�� �> 2_���	�# ��R�A� �H�
�/G� �lL�� O �4\�� K� K| s&� � �L�+ ��)�	 �l"�	�# �lL�A� O ��> �/E�� �\L���3  

 ��/E�pA� �� �&p	�� 1��� ���- �lL�A� O 7l,3� ��'� ��pj 2_��p�	� ��p� V�> $��pLe� F�lp,- y�p�rpL�
�p�pLe� ��p� �D  �4\# �pj�L ��p&p)� ®�Rp� �- �#�� �4\�&# ��'L�w��	� K&l, V�> �- K#��{ ��D �$�  

 ��R# ���	� ��I��D ZL KRC �D ��	� � �L�+ �p��	� �> 2_���	� �> y��ª ���	�  �lL�� �> 2_���	��
� ���	� �lL�� �> 2_���	� J'C �4j � �&��-  

 1��A� =u<L904  (��3� �&�	� §��� V�> �	�# fME�	� ��&�	� �lL�� �> 2_���	� +���	 � 9 $ �� ��� �
 �&LG� 9�'C3� 7j� �	+ ��'�� � ���	� �lL�� �> 2_���	� _��* V�> 2���  

  
                                                           

لدى الراسي عليه المزاد أو صندوق المحكمة  إلى حين تحقق الشرط الواقف أو  –الذي يتحدد مقداره وفقا لمرتبته  - اختلف الفقه في ذلك، فالفقه الفرنسي يذھب إلى إبقاء دينه  1
  . تخلف الشرط الفاسخ ، مع جواز تقديم الدائن التالي له رھنا رسميا يضمن له الحصول  على نصيبه عند ثبوته

  .زيع إلى حين تحقق الدين إذا كان قريباوإذا كان الدين مستقب5 يرى الفقه الفرنسي تقديم رھن رسمي يضمن الوفاء أو يتم تأجيل التو
Aubry et Rau .Droit civil français. Tome3 .7e édition par P.Esman. Librairie technique1968.   p562 

 .مزية التقدم و التتبع موجھان ضد الغير، بخ5ف آلية الحبس التي توجه ضد كافة اDشخاص الراھن والغير 2
   260ص. المرجع السابق . احمد محمود سعد .و د ج5ل محمد إبراھيم.د 3
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9��p�p� e �p	 2_�p�p�A� ��j  2_���A� 7C ��� �+D �- ��	�� c')	�� �2_���A� 7pC ���pC O �4p�D�  ���� �p�p�

��C ���{ eD K| e �\j � 2_��p�A� 7C �� KU- �	�  
 v�4&�	� KU- ���C O ��'� 2_���	� �8- ��j �&�>�S�	 2_���A� 7C �- 2_���A� 7C�Y1  

A� O v!,��A� v�H��	� (4| J'%� ����J\U��� 2_���	� �I� e s&� ��lL��  
2K3K 2 �Y)���� Z8M-��  � 

 1��A� q� Z"�910  �\# �p"p4�	� �'h ��� �	� w�j�	� �&46 �	 2_���A� �\*��� O �"4�	� _�� �� 9 $
�Ce ��I��e� ��� ��� �+D 2_���A� 7C ��Ip���# 7�)p�pL �	� w�j�	� �����,�# �2_���A� �\*��� O2_����	 ��  

 �\<	 ��Ce x��)&� ��� �+D ��- �2_���	� ���C KlU �l*�� ��� �+D �&�	� ���� 9�)# �j�	� _��* �	+ 2����
�# �"4�	� _�� �j �2_���	��  

3���� �����¨ 	2�-�-�� �    
 ��p�+ �� �*��/D �	+ O �{ ��&j m�R�	� �� �)�h e ´&> v�Ep�# �	 ���4A� ��p)�	 ����	� 2��8D  �&	�A�

 �	 _�� �	� �&'�A� �> �H^g�A� $��%� �C- O m�R�	� 7��. �> �- fp}�	 ����� ��p&'�� K�p� 7��. �> ���,
 e���,D �\&j m�R�	��  

 � ��% �\L�A� �H��	� ����j �D ��)	� O ����	� m�RL ��o� K\j  
3K1 q	2--�� 0<$� �  

A� �H��	� 1�U ��l��	� �&	;# ��R�A� K���� �� �- O �����A� ��)	� V�> �&p�p��	�  ����*D +�t� V�> �\L�
�\&	D�2  

�p�plL�� �> �:�	� Tp}p# �\pL�� �H�� K'	 1�p�� �&����U ��'� (��3  �H��	� �p'�4p� e �� �� � �
����A �&	�A� ���	� �� ��ª �� V�> �&���	� �&!�"� e ��	� ���)	�4�  

N ��j (	�p�pp	�#� ���� �f}	� �D ��)	� O m�RL �U ���A� �- �u�� ���)	� �l�L �D �\L�A� �H��	� ��
 �����A� ��)	� O  m�R�	� O ��� ���A�  ?���C� K#��� O  �\L�A� �H���	 �&����U ���4` �l��	� �&	£ K)� ��
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  265ص .المرجع نفسه . احمد محمود سعد.، دج5ل محمد إبراھيم  .د 1
  243ص .المرجع السابق . سمير تناغو.د 2
 385ص . مصر.مطابع الو<ء الحديثة.2004دون رقم طبعة . الوجيز في الحقوق العينية التبعية .سعيد سعد عبد الس5م.د 3
 . يمكنه في حال إثبات التحايل الدفع بما تخوله القواعد العامة ، مثل الدعوى البولصية 4
  268ص . المرجع السابق . احمد محمود سعد.ج5ل محمد إبراھيم و د.د 5
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−  Z"� K*3� 2��C ��'� � ���)	� V�> �&���	�# �l	�!A� �> �\L�A� �H��	� �����  eD� ����	� K*- 2��C
 K*3� =��, ��> �- ��P� X���	�� 

− &��A�  ����*@� ����U O �\&�> Q�R�A� �&���	�  ����*D +�t�����@�� �� 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                           
ون في تعقبه تتبع العقار المرھون عند خروجه من حيازة المرتھن بغرض استرداده، أما التتبع القانوني فالمقصود به سلطة الدائن الحائز للعقار المرھ: يقصد بالتتبع المادي 1

ا1صدار الخامس . الطبعة اDولى 3الكتاب .مدني الحقوق العينية التبعيةشرح القانون ال. محمد وحيد الدين سوار . د. حيثما استقرت ملكيته  للتنفيذ عليه واستيفاء دينه من ثمنه
 236ص .  اDردن.عمان .دار الثقافة للنشر والتوزيع.2006

.  يف حمدانوحسين عبد اللط 629ص .المرجع نفسه . ، وھناك من يعده تتبعا معنويا للملكية ، انظر د سعيد سعد عبد الس5م361ص. المرجع السابق. تناغو سمير. د 2
  173ص .لبنان .بيروت. منشورات الحلبي الحقوقية 2003.دون رقم طبعة.دراسة تحليلية شاملة Dحكام الرھن والتأمين وا<متياز.التأمينات العينية
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لھذا العقار ا< اذا اختار الحائز ان يقضي الدين او يجوز للدائن المرتھن عند حلول اجل الدين ان يقوم بنزع ملكية العقار المرھون  من يد الحائز (على انه  911تنص المادة  1

  ).يطھر العقار  من الرھن او ينخلى عنه
على من ق م مصطلح الحائز على من انتقلت إليه ملكية العقار المرھون رھنا رسميا قد يضع نوعا من اللبس ، على أن إعتبار أن ھذا المصطلح يطلق  911وإط5ق نص المادة 

ابل باللغة الفرنسية  ينة وفق شروط تضمنتھا أحكام الحيازة الواردة في القانون المدني وفي قانون التوجيه العقاري ، ويتأكد اللبس بالنظر إلى المصطلح المقيحوز قطعة أرض مع
le tiers détenteur   وھو يختلف عنle possesseur على اعتبار أن وضع اليد يعرف كما يلي ،:  

( Maîtresse matérielle sur un bien, indépendamment de titre qui pourrait la justifier .)   
   Maîtresse de fait exercée sur une chose corporelle et correspondant , dans l'intention du possesseur , à ):فيما الحيازة ھي 

l'exercice d'un droit réel) . 
 .Ghenima Lahlou. Sens et portée de l'article 30 de la loi 90-25 commentaire de l'arrêt n° 386808. Revue de la cour suprême: ذةيراجع حول ھذا الموضوع تعليق اDستا

Numéro spécial .jurisprudence de la chambre foncière. Tome 3. 2010 . p155 
وھو أحد الخيارات التي خولھا القانون للحائز ، حتى يحتفظ بالعقار في مقابل دفع ثمنه ، ونص القانون المدني على المقصود بالتطھير ھو تخليص العقار مما يثقله من حقوق ،  2

  :وما يليھا ، والتي تشترط للتطھير ما يلي 915أحكام التطھير في المادة 
  .يتعلق التطھير بعقار مثقل برھن رسمي - 
  .اء على سند ملكية مسجل ، أو من اكتسب حق ا<نتفاع أو حق الرقبة على العقاريحق التطھير للحائز، وھو من امتلك العقار بن - 
  ).الشخصي و< العيني( يجب أ< يكون الحائز مسئو< مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرھن ، ف5 يكون ھو المدين و< ھو الكفيل   - 
  .اجل عرض التطھير يمتد إلى غاية إيداع قائمة شروط البيع - 
  .يجب أن يوجه الحائز إع5نات وفق الشروط القانونية  إلى الدائنين المقيدين  - 
  .ائز من ثمن البيعيجب أن < يقل  الثمن المعروض عن السعر الذي يتخذ أساسا لتقدير الثمن في حالة نزع الملكية ، و< يقل عن المبلغ المتبقي في ذمة الح - 
النظرية العامة . محمد حسين منصور.، د 487ص. مصر. مطابع النشر للجامعات المصرية. 1959الطبعة الثانية .تقنين المدني الجديدالتأمينات العينية في ال .سليمان مرقس.د
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