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ملخص البحث:
يعتبر رهن البضائع هو الوسيلة المناسبة للحصول على االئتمان الالزم ألصحابها .لكن المشكلة في
عملية نقل البضائع ،وتخزينها ،وحراستها ،وصيانتها ،وهي من مستلزمات الرهن؛ وهذه العمليات مكلفة جداً
وقد ال يمتلك الدائن المرتهن الوسائل التي تكفل له حيازة سليمة لهذه البضائع خاصةً عند نقل البضاعة من
المدين إلى الدائن عند نشأة الدين المضمون ومن الدائن إلى المدين عند انقضاء هذا الدين.
لذلك كان البد من العثور على وسيلة قانونية تتفادى ذلك فكانت فكرة صكوك الرهن التي تصدرها
المستودعات العامة .وحيث إن رهن صك االيداع محله دائما ً منقوالت مادية ،ولهذا يشترط النعقاده أن يتم
نقل البضائع من ذمة المودع الراهن إلى ذمة الدائن المرتهن ليتمكن من حيازتها؛ وال يمكن للمودع رهن
البضاعة إال إذا قام بتظهير صك الرهن وحده ،مع احتفاظه بصك االيداع ،إلى الدائن المرتهن.
ويقوم صك الرهن بدور حيوي عند التنفيذ على البضاعة ،أو تداولها بالتظهير ،لكونه قد جمع في
طبيعته المختلفة بين نوعين من القواعد :قواعد الرهن من ناحية ،وقواعد قانون الصرف من ناحية أخري.
كما ان انقضاء الرهن التجاري مثله مثل الرهن الحيازي إما بصفة تبعية ،أو بصفة أصلية .فقد
ينقضي الرهن التجاري تبعا ً النقضاء الدين .ألنه حق عيني تبعي يتقرر لضمان التزام أصلي ويتبعه في
وجوده وعدمه .وينقضي الرهن بصفة أصلية ،إذا زال وحده دون أن ينقضي الدين.
الكلمات الدالة :مفهوم رهن صك اإليداع ،حيازة صك اإليداع ،خصائص صك الرهن ،شروط إنشاء رهن
صك اإليداع ،حجية صك الرهن ،تظهير صك الرهن ،آثار رهن صك اإليداع ،انقضاء رهن صك االيداع.
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Mortgage of the instrument of deposit in public warehouses in accordance
with the provisions of the Egyptian Trade Law

Abstract:
Mortgaging the goods is the appropriate method of obtaining the necessary credit
for their owners. But the problem is in the process of transporting, storing,
guarding, and maintaining goods, which is a requirement of the mortgage. These
operations are very costly and the mortgagee creditor may not have the means to
ensure his proper possession of these goods, especially when transferring the
goods from the debtor to the creditor upon the origin of the secured debt and from
the creditor to the debtor upon the expiration of this debt. Therefore, it was
necessary to find a legal way to avoid this, and that was the idea of mortgage
instruments issued by public warehouses.
Whereas, the mortgage of the instrument of deposit is always replaced by material
movables, and for this to convene it is a condition that the goods be transferred
from the custody of the current depositor to that of the mortgagee in order to be
able to possess them; The depositor cannot mortgage the goods unless he endorses
the mortgage instrument alone, while keeping the deposit deed, to the mortgagee.
The pledge deed plays a vital role when executing the goods, or trading them by
endorsement, because it has combined in its different nature between two types of
rules: mortgage rules on the one hand, and exchange law rules on the other hand.
The expiration of a commercial mortgage is like the same as a pledge, either in
consequence or in principal. Depending on the expiration of the debt, a
commercial mortgage may lapse. Because it is a subordinate right in kind that is
decided to guarantee an original commitment and is followed in its presence and
absence. The mortgage lapses in the original form, if it is removed on its own
without the debt being extinguished.
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Keywords: The concept of mortgaging the depository instrument, Possession of
the instrument of deposit, Characteristics of the mortgage instrument, Conditions
for creating a mortgage for the depository instrument, Authentic mortgage deed,
Endorsement of the mortgage deed, Effects of pledging the depository instrument,
The expiry of the pledge of the depository instrument.

المـقـدمـة
رهن البضائع لم يكن ذا أهمية خاصة حتى قامت الثورة الصناعية ،فزاد اإلنتاج زيادة ضخمة عن
حاجة االستهالك ،وفي ذات الوقت احتاج المنتجون إلى رؤوس أموال ،وعلى األخص إلى االئتمان
المصرفي ،فكان من الطبيعي أن يكون رهن هذه البضائع هو الوسيلة الطبيعية المناسبة للحصول على
االئتمان الالزم ألصحابها .ولكن المشكلة كانت في عمليات النقل التي يستلزمها الرهن .فقد كان يجب أن
تنتقل هذه البضائع مرة من المدين إلى الدائن عند نشأة الدين ،ومرة أخري من الدائن إلى المدين عند انقضاء
هذا الدين.

()1

وتعتبر عمليات نقل البضائع وتخزينها وحراستها وصيانتها من األمور المكلفة جداً ،والتي قد تصل
إلى مبالغ طائلة قد تدنو من قيمة الدين المضمون ،وكثيراً ال يمتلك الدائن المرتهن الوسائل التي تكفل له
حيازة سليمة لهذه البضائع ،وخاصةً أن عقد الرهن يستلزم نقل البضاعة من المدين إلى الدائن عند نشأة الدين
المضمون .ولذلك ،كان البد من العثور على وسيلة قانونية لتفادي كل ذلك فكانت فكرة صكوك الرهن التي
تصدرها المستودعات العامة ( .)Bonded warehousesومما ال شك فيه أن هذه الفكرة تتيح للتجار بعد
حفظ بضائعهم إمكانية التصرف فيها برهنها ضمانا ً لقروضهم دون الحاجة لنقل البضائع ( .)2ولقد نظم
المشرع المصري الرهن التجاري في الفصل الثالث في المواد من ( ،)121-111واإليداع في المستودعات
العامة ( )3في الفصل الرابع في المواد من ( 131وحتى  )141من الباب الثاني من قانون التجارة (.)4

 1أ.د .علي البارودي ":العقود والعمليات التجارية – وفقا ألحكام القانون رقم  11لسنة 1111م " ،دار المطبوعات
الجامعية ،طبعة  ،2111ص .121
 2د .عبد الرحمن عبد هللا شمسان ":عقد ايداع البضائع في المخازن العامة " بحث منشور في مجلة الدراسات االجتماعية-
اليمن ،مج  ،1ع ،11سنة  ،2114ص .332-311
الرابطhttp://search.mandumah.com/ record/28694. :
 3عرف المشرع المصري في الفقرة األولي من المادة( )131من قانون التجارة المستودع العام بأنه ":عقد يتعهد بمقتضاه
مستثمر المستودع بتسليم بضاعة لحفظها لحساب المودع أو لحساب من تؤول اليه ملكيتها أو حيازتها بمقتضي الصكوك
التي تمثلها".
 4القانون التجاري رقم  11لسنة 1111م.
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أهمية دراسة الموضوع:
حيث إن الرهن يعد شكال من أشكال االئتمان بالنسبة للتاجر بل من أهم الدعائم االساسية في حياته
التجارية ،وكما هو معلوم فإن الرهن يعتبر نوعا ً من التأمينات التي تتقرر من أجل ضمان أن يقوم المدين
بالوفاء بدينه ()5؛ السيما وأن الدائن يحجم عن مد يد العون للمدين ،كما أنه يحجم عن منح المدين األجل للوفاء
بدينه إن لم يستوثق من حصوله على حقه عند حلول األجل (.)6
ولذلك ،فإن للرهن دور مهم في المعامالت التجارية ،وخاصة أن الدائن يخشى إفالس مدينه مما
يعرضه لمزاحمة غيره من دائن التاجر المفلس؛ وهذا ما يدفعه ألن يطلب من مدينه رهنا ً لمصلحته يسمح له
باستيفاء حقه من ثمن الشيء المرهون قبل الدائنين االخريين (.)7
والواقع أن المشرع التجاري لم يعرف الرهن التجاري لكنه عرف الرهن الحيازي بأنه ":عقد به
يلتزم شخص ضمانا ً لدين عليه أو على غيره ،أن يسلم إليه الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان ،شيئا ً يرتب
عليه للدائن حقا ً عينيا يخوله حبس الشيء لحين استيفاء الدين".)8( .
فمناط الرهن الحيازي إذن ،هو قيام المدين بتسليم الشيء محل الرهن إلى الدائن المرتهن ،أو إلى
أجنبي يعينه المتعاقدان(العدل) .ولما كان الرهن التجاري محله دائما ً منقوالت فأنه يخضع بالتإلى ألحكام
الرهن الحيازي .وهذا يعني أنه يشترط النعقاد عقد الرهن التجاري أن يتم نقل البضائع من ذمة الراهن إلى
ذمة الدائن المرتهن ليتمكن من حيازتها (.)9
بيد أن موضوع رهن صك اإليداع في المستودعات العامة تتباين بشأنه بعض األحكام بينه وبين
الرهن التجاري .لذلك اتجه تفكري إلى دراسة هذا الموضوع خاصة أن يتشابه مع الرهن التجاري في
ضرورة نقل الحيازة كل ما في األمر أن المودع إليه شخص من الغير ( ،)10هذا من ناحية .ومن ناحية
أخري ،يتباين مع الرهن التجاري في حالة إذا ما أراد المودع أن يرهن البضاعة فإنه يقوم بتظهير صك
الرهن فقط إلى الدائن المرتهن ويحتفظ بصك اإليداع الدال على ملكية البضاعة؛ وفي هذه الحالة يجوز
للمودع مالك البضاعة الحق في التصرف فيها بالبيع عن طريق تظهير صك اإليداع ،على الرغم من حيازة
البضاعة لدي مستثمر المستودع ،أو سحب البضاعة متى شاء من المستودع العام (.)11

)(5) Dania KEE NAN, AND ,Sarah Riches:" Business Law" 8th adition, p.85(2007
(6) L.S. SEALY. AND, R,J.A.HOOL EY:"COMMERCAL LAW" 4th adition, 2009, p1123.
7د .محمد سامر عاشور" :التنظيم القانوني لعقد الرهن وفق قانون التجارة السوري الجديد" بحث منشور على الشبكة
العنكبوتية على موقع الموسوعة العربية –موسوعة قانونية متخصصة-رابط
Arab-ency-com/law/detail/ 163686.
 8المادة ( )1111من القانون المدني المصري.
 9أ.د .رضا عبيد ،المرجع السابق ،ص .3
 10أ.د .علي الزيني ":كتاب أصول القانون التجاري – الجزء االول النظرية العامة والعقود التجارية-المجلد االول النظرية
العامة وعقد البيع" ،طبعة المطبعة االميرية ببوالق سنة  ،1131ص .5-3
 11أ.د .علي البارودي ،المرجع السابق ،ط ،2111ص .151
أ.د .محمود سمير الشرقاوي ":القانون التجاري " الجزء الثاني ،ط ،1114دار النهضة العربية ،ص  ،42بند .31
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كما أن تداول صك الرهن بالتظهير التأميني يحتاج إلى دراسة وخاصة أن المشرع قرر أنه لحامل
صك الرهن دون إيصال اإليداع حق رهن على البضاعة المودعة ( .)12بمعني أنه إذا أرد المودع رهن
البضاعة فإنه يحتفظ بإيصال اإليداع ،ويقوم بتظهير صك الرهن إلى الدائن المرتهن ،وعندئذ فقط ينشأ صك
الرهن ( )Le Warrantبشكل مستقل.

منهجية الدراسة:
تستند هذه الدراسة على المنهج التحليلي االستقرائي ألحكام كل من الرهن التجاري ،واإليداع في
المستودعات العامة ،مع استعراض اآلراء الفقهية والقرارات القضائية في العديد من مواضيع هذه الدراسة
كلما تطلب األمر ذلك.

مشكلة الدراسة:
مشكلة الدراسة تتلخص في االجابة على العديد من المسائل أوردها بما يلي:
 -1ما هي نقاط االتفاق واالختالف القانوني بين رهن صك اإليداع والرهن التجاري بشكل عام؟
 -2ما هي الطبيعة القانونية لمفهوم الحيازة في رهن صك اإليداع؟
 -3كيف يتم تظهير صك رهن البضائع؟
 -4كيف يتم التنفيذ على البضاعة محل الرهن؟
 -5وماهي حاالت انقضاء رهن صك اإليداع؟

خطة البحث:
بالنظر إلى نصوص أحكام قانون التجارة وخاصة المواد التي تناولت الرهن التجاري ،واإليداع في
المستودعات العامة ،نجد أنها قد وضعت قواعد تعالج مسالة رهن صك اإليداع في المستودعات العامة،
وبالتإلى ستنصب دراستنا على هذا الموضوع.
وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يشتمل على أربعة مباحث وخاتمة وذلك على النحو التإلى:
المبحث االول :مفهوم وانشاء رهن صك اإليداع في المستودعات العامة.
المبحث الثاني :تداول صك رهن اإليداع في المستودعات العامة
المبحث الثالث :اآلثار القانونية المترتبة على رهن صك اإليداع في المستودعات العامة.
المبحث الرابع :انقضاء رهن صك اإليداع في المستودعات العامة.
الخاتمة :ففيها خالصة موجزة لما احتواه البحث ،مع بيان أهم النتائج والتوصيات.

يراجع أيضا :مقالة -مدونة الناجم ويب القانونية-عن العقود التجارية ":الرهن الذي يتخذ شكل االيداع في المخازن
العامة" رابط المقالة www. Najem web. Com/2016/blog post 86.html.
 12المادة ( )141تجاري.
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مفهوم وانشاء رهن صك اإليداع
في المستودعات العامة
نتناول خالل هذا البحث دراسة مفهوم رهن صك اإليداع ،وحيث إنه عقد فينبغي أن نبين إنشائه؛ ومن
ثم نقسم هذا المبحث إلى عدة مطالب :االول :نتناول فيه مفهوم وخصائص رهن صك اإليداع في
المستودعات العامة ،وفي المطلب الثاني :نتعرض فيه إلنشاء رهن صك اإليداع في المستودعات العامة.
المطلب االول
مفهوم وخصائص رهن صك اإليداع
في المستودعات العامة
أوال :مفهوم رهن صك اإليداع:
 -1تعريف عقد الرهن:
ذكرنا سالفا ً أن المشرع لم يعرف الرهن التجاري لكنه عرف الرهن الحيازي بأنه ":عقد به يلتزم
شخص ضمانا ً لدين عليه أو على غيره ،أن يسلم إليه الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان ،شيئا ً يرتب عليه
للدائن حقا ً عينيا يخوله حبس الشيء لحين استيفاء الدين"( .)13كما وضحنا آنفا ً أن المشرع المصري نظم
الرهن التجاري في الفصل الثالث في المواد من ( ،)121-111واإليداع في المستودعات العامة في الفصل
الرابع في المواد من ( 131وحتى  ،)141من الباب الثاني من قانون التجارة رقم  11لسنة 1111م.
ولقد عالج المشرع في المواد المشار إليه ا أحكام الرهن الحيازي الذي يقع على المنقوالت فقط سواء
المادية منها أو المعنوية قاصداً بذلك ترك الرهن التأميني أو الحيازي العقاري إلى القواعد العامة في القانون
المدني؛ كما أن المواد المشار إليها تسري فقط على كل رهن يتقرر على منقول ضمانا ً لدين تجاري بالنسبة
للمدين ( .)14كما أكد المشرع على أن تنظيم أحكام رهن البضائع المودعة في المستودعات العامة ،أو التنفيذ
عليها ،وفاء للدين يكون من خالل المواد المنصوص عليها في شأن الرهن التجاري (.)15
 -2ماهية الحيازة في صك الرهن:
ذكرنا آنفا ً أن مناط الرهن الحيازي إذن هو قيام المدين بتسليم البضائع محل الرهن إلى الدائن
المرتهن ،أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان ،وذلك ضمانا ً لدين عليه أو على غيره .وتختلف كيفية انتقال الحيازة
في المنقوالت المادية عنها في المنقوالت المعنوية ،ففي األولي ال يخرج المنقول من أن يكون معينا ً بالذات،

 13يراجع بند  2من هذا البحث
 14أ.د .سميحة القليوبي ":الوسيط في شرح قانون التجارة المصري – الجزء االول ،نظرية االعمال التجارية والتاجر "،
طبعة  ،2112دار النهضة العربية ص .315
 15المادة ( )3/135من قانون التجارة المصري
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أو معينا ً بالنوع ويكون التسليم في األول بالمناولة بإلىد أو بطريق التخلية بين المرتهن وبين المنقول المعين
بذاته .أما المنقول المعين بالنوع فالبد النتقال الحيازة أن يتم افرازه ( .)16وقد تحصل انتقال الحيازة في
المنقوالت المادية بطريقة حكمية وذلك إذا كان المال المرهون في حيازة الدائن المرتهن قبل الرهن ،كما لو
كان المال المرهون في حيازة الدائن المرتهن على سبيل الوديعة؛ فإذا اقترض المودع من المودع لديه
بضمان المال الذي في حيازته ،فإن تسليم المال المرهون يكون حكما ً أي بتغير صفة الحائز من مودع لديه
إلى دائن مرتهن ( .)17أما المنقوالت المعنوية فتنتقل حيازتها إلى المرتهن بالحيازة الرمزية كما في رهن
المستندات اإلسمية (.)18
ونخلص إلى أن الرهون التي تتم بسند ائتماني()Warrantتتضمن التزاما ً على عاتق المدين بسداد
مبلغ الدين وفوائده في الميعاد المحدد وهذا السند يمثل في نفس الوقت منقوالت من نوع معين ويعطي لحائزه
رهنا ً حيازيا ً على هذه المنقوالت ضمانا ً لسداد هذا الدين (.)19
وحيث إن البضائع تدخل في طائفة المنقوالت المادية التي ال تتضمن عناصر تعيين ذاتية ،وبالتإلى ال
يمكن أن يتم رهنها إال بنقل حيازتها من الراهن إلى الدائن المرتهن ،أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان؛ وحيث
إن المستودع العام هو ذلك االجنبي الذي تعينه ضرورة االلتجاء إليه لحفظ البضاعة قبل أن يعينه الراهن
والمرتهن لح يازتها فيكفيهما حينئذ أن يخطره المدين الراهن والدائن المرتهن بحق هذا االخير فيقيده
المستودع العام في السجل الخاص لذلك ،فيتمكن ذوو المصلحة بالرجوع إليه،
ليعلم بما يشغل البضاعة من حقوق .وتتم حيازة البضاعة المرهونة عن طريق حيازة الصك وتنتقل بانتقاله،
ولذا فان هذه الحيازة تسمي حيازة رمزية (.)20
 16د .سهام عبد الرازق ":فكرة المنقول دون حيازة والحماية القانونية له" ،اطروحة دكتوراه ،جامعة بغداد كلية القانون،
سنة 2111م ،ص.32
 17أ.د .محمود مختار بريري ":قانون المعامالت التجارية " ،دار النهضة العربية1111 ،م ،ص.112
 أ.د .علي الزيني ،مرجع سابق ،ص5؛ أ.د .ثروت عبد الرحيم ":مرجع سابق ،ص .1121 د .كمال ثروت الونداوي :شرح أحكام عقد البيع ،دراسة مع مجموعة التشريعات العربية ،ط ،1سنة 1113م ،مطبعةدار السالم ببغداد ص .135 ،131
 د .عباس حسن الصراف ":شرح عقد البيع في القانون الكويتي – دراسة مقارنة" ،ط ،1سنة1115م ،الكويت دارالبحوث العلمية فقرة  ،111ص .442-441
 أ.د .عزيز العكيلي :الوسيط في شرح القانون التجاري-الجزء االول :االعمال التجارية-المتجر-العقود التجارية" ،دارالثقافة والنشر والتوزيع ،ط  ،2111ص .211
 18د .عبد الحميد الشواربي ":اإللتزامات والعقود التجارية" ،ط ،2111ص .111-111
 د .عصام لطفي الشريف ":أحكام وقواعد الرهن التجاري في قانون التجارة االردني رقم  12لسنة 1111م ،مجلة نقابةالمحامين االردنية ،عمان ،العدد  ،1لسنة 1111م ،س  ،45ص .3314-3351
 19د .سهام عبد الرازق ،مرجع سابق ،ص.151
- M.PLANIOL,ELEMENT DE, "DROIT CIVIL FRANCAIS".T.2.NO.3156.
 20أ.د .علي البارودي ،مرجع سابق ،ص .151
 أ .د .ناصف الياس ":الكامل في قانون التجارة" ،ط  ،1سنة  ،1111ص .311 -أ .د .سميحة القليوبي ":عقود الوكاالت والسمسرة والرهن التجاري" ،دار النهضة العربية ،سنة  ،1111ص .521
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وهذه الحيازة قد أسهمت بشكل كبير في تجنب األضرار الناجمة عن نزع الحيازة من المدين ،فقد ال
يملك الدائن المخازن الكافية لحفظ تلك البضاعة ،وأن نقل الحيازة للدائن يترتب عليه استنفاذ القوة االئتمانية
للبضائع المرهونة ،إذ ال يستطيع المدين أن يرهنها مرة ثانية ()21؛ وهذه القوة االئتمانية تظهر حينما يتم تداول
صك رهن البضائع بالتظهير أو بالمناولة بعد قيده بسجالت المستودع ( .)22فإذا أراد المودع أن يرهن
البضاعة ،فالبد له من أن يفصل بين الصكين ،فيقوم بتظهير صك الرهن إلى الدائن المرتهن ،ويحتفظ بصك
اإليداع  ،فتكون البضاعة الممثلة في صك الرهن مرهونة لحامل الصك ،ضمانا للوفاء بالمبلغ المحدد به،
وعندئذ فقط ينشأ صك الرهن بشكل مستقل .ولذا فإن التظهير األول عنصر من عناصر خلق صك الرهن
ألنه ينقل حيازته للدائن المرتهن ،وليس تظهيراً لصك سبق له اكتمال عناصر وجوده؛ وهذا يعني أن صك
الرهن ال يعد موجودا قبل التظهير األول ،وإنما يتم به هذا الوجود ألن نقل الحيازة شرطا ً من شروط صحة
رهن الصك ولسريانه على الغير (.)23
ويمكن تعريف صك رهن اإليداع بأنه ":وثيقة تسمح برهن البضاعة ،وتكون ملحقة بصك اإليداع في
المخازن العمومية ،ويكون قابل للتداول بالطرق التجارية إذا كان ألمره .وهذا الصك يعطي بمقتضاها المدين
الراهن الدائن المرتهن الحق في استيفاء دينه على البضاعة محل صك الرهن ،والمودعة لدي مستثمر
المستودع ،باألفضلية على سائر الدائنين .والمشرع حينما جعل حيازة الدائن المرتهن للصك حيازة رمزية،
قرر في ذات الوقت مراعاة مصلحته ،إذ قرر حمايته من إهمال وعبث المدين الذي يؤدي إلى إضعاف
ضمانه وذلك عندما قرر في المادة ( ) 131من القانون التجاري التزام على مستثمر المستودع أن يؤمن على
البضائع ضد الحريق؛ وأيضا قررت المادة ( )133من ذات القانون التزام مستثمر المستودع بالحفاظ على
البضاعة محل الرهن وصيانتها.
ولكل ما تقدم ،نخلص إلى أن الطبيعة القانونية للحيازة بالنسبة للمدين للراهن تختلف في الرهن
الحيازي عن رهن صك اإليداع ؛ ففي الرهن الحيازي الحيازة تمثل الجانب السلبي ألن سلب الحيازة يؤدي
إلى إبعا د المرهون عن التصرفات التي يأتيها الراهن وتضر بالمرتهن كما يجعل الغير على علم بأن المال
مثقل بحق رهن (.)24
بيد أن المشرع عند رهن صك اإليداع بالنسبة للمدين الراهن ،وعلى الرغم من أن البضاعة تحت يد
مستثمر المستودع،

(21) Gerard, Vivir. Les Precedents, du Warrant Industrial le warrant hotelier le warrant
petrolier, le warrant stocks, Etudes joseph HAnel commercial, Dalloz.1953.N1,p.300.
 22المواد(  ) 131 ، 131من القانون التجاري المصري.
 23أ.د .علي البارودي ،مرجع سابق  ،ط  ،2111ص.131
 24أ.د .عبدالرزاق السنهوري  ":الوسيط في شرح القانون المدني  :التأمينات العينية والشخصية" الجزء العاشر ،طبعة
 ،1111دار إحياء التراث العربي ،القاهرة ،ف  ،531ص .111
 أ.د .سليمان مرقص  ":التأمينات العينية في التقنين المدني الجديد -دار النشر للجامعات المصرية ،ط ، 2سنة ،1151ف  ،245ص . 312 ،311 ،352
 -أ.د .جميل الشرقاوي  ":الحقوق العينية االصلية " ،الكتاب االول  ،ف  ،11ص.32
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أعطي له بموجب المادة ( )141من القانون التجاري إذا كان مالك البضاعة الحق في سحب البضاعة
المودعة بشرط أن يدفع الدين المضمون بالرهن إذا كان مستحق االداء ،فإذا لم يكن مستحق األداء جاز له
سحب البضاعة قبل حلول ميعاد استحقاق الدين ،إذا أودع في المستودع مبلغا ً كافيا ً لتغطية الدين وعوائده
حتى حلول األجل.
وبذلك يستفاد من نص المادة آنفة الذكر أن المدين الراهن إذا احتفظ بصك اإليداع ،وقام بتظهير صك
الرهن فقط للدائن المرتهن ،فإنه يحتفظ بركني الحيازة المادية والمعنوية والمتمثلة في حق ملكية البضاعة
واإلستئثار بها.
كما نخلص إلى أن الطبيعة القانونية للحيازة بالنسبة للدائن المرتهن تتفق في كل من الرهن الحيازي،
ورهن صك اإليداع؛ ففي الرهن الحيازي تمثل الحيازة الجانب اإليجابي ألن انتقالها إليه بركنها المادي يرتب
عليه التزام باستعمال واستغالل المرهون .أما الركن المعنوي فإن الراهن ينتقل منه إلى المرتهن (النية) في
ترتيب الحق العيني التبعي على محل الرهن.
وتقتضي القواعد العامة في رهن المنقول ضرورة انتقال الحيازة من المدين الراهن إلى الدائن
المرتهن ،أو إلى أجنبي (عدل) ،لسريانه في حق الغير وأن يبقي الشيء المرهون في حيازة من تسلمه منهما
وذلك وفقا لنص المادة ( )1/121من قانون التجارة .لكن الحيازة بالنسبة لألجنبي (العدل) ،عند رهن صك
اإليداع ،هي حيازة مادية عرضية بحتة ( ،)25والمتمثلة في االستحواذ على البضاعة ،وما يحمل هذا االنتقال
من التزامه بالمحافظة على الشيء المرهون وصيانته .أما الركن المعنوي فال ينتقل منه إليه شيء ألنه ال
يحوز الشيء بنية التملك وال بنية ترتيب حق عيني تبعي عليه لمصلحته هو بل يبقي العنصران المعنويان
لدي كل من الراهن والمرتهن (.)26
ولذا ،فالحيازة عند رهن صك اإليداع بالنسبة للدائن المرتهن تتوافر بركنها المادي ،وهي الحيازة
الرمزية ،عندما يحصل على صك الرهن؛ وتتوافر بركنها المعنوي عندما تكون لديه النية في ترتيب رهن
على المرهون؛ وبالتإلى هي حيازة تتفق مع القواعد العامة في رهن المنقول المادي وفقا ألحكام الرهن
التجاري.
ثانيا :خصائص رهن صك اإليداع:
 -1أن رهن صك اإليداع تابع للدين المضمون:
يعد رهن صك اإليداع في حقيقته عقداً تابعا ً للعقد األصلي الذي أنشأ الدين المضمون في ذمة المدين
()27؛ وهذا الدين هو الذي يخول للدائن الحق في حيازة صك الرهن ،والمطالبة باستيفاء حقه رضا ًء في ميعاد
الوفاء ،أو أن يطالب ببيع البضائع محل صك الرهن جبراً من أجل استيفاء حقه من ثمن المبيع باألولوية عما

 25أ.د .علي البارودي ،مرجع سابق ،ط  ،2111ص.152
 26د .سهام عبد الرازق ،المرجع السابق ،ص.31
 أ.د .علي البارودي ،مرجع سابق ،ط  ،2111ص.121 27أ.د .علي الزيني ،مرجع سابق ،صفحات .11 ،3
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عداه م ن الدائنين العادين ،والدائنين أصحاب حق الرهن على ذات البضائع المرهونة ،التإلىين له في المرتبة
(.)28
ويترتب على ذلك أنه إذا كان هذا الدين باطال ألي سبب فإن تظهير صك الرهن يكون باطالً ،وإذا
انقضى الدين المضمون ألي سبب من األسباب ،كالوفاء ( ،)29أو ما يقوم مقام الوفاء ( ،)30كالتقادم أو إبراء
المدين ،فإنه يترتب عليه انقضاء صك الرهن ( .)31لكن ال يحتج ببطالن تظهير صك الرهن إال بين طرفي
العالقة االصلية فقط ،وال يسري هذا الدفع على حامل الصك حسن النية طبقا لقاعدة تطهير الدفوع (.)32
 -2شكلية صك الرهن وبساطة اجراءات رهنه:
يت ميز الرهن التجاري ببساطة االجراءات الالزمة إلنشائه ،فال يشترط لنفاذ الرهن في حق الغير أن
يكون مكتوباً ،أو أن يكون الورقة المدون فيها الرهن ثابتة التاريخ؛ ويجوز إثباته فيما بين المتعاقدين وبالنسبة
للغير بكافة طرق االثبات أيا ً كانت قيمة الدين المضمون.
بيد أن الوضع يختلف عند إنشاء صك الرهن فيشترط كتابته لصحة الرهن ،وعلى جميع التصرفات
القانونية المتعلقة بالحق الثابت فيه؛ والكتابة هنا تعد ركنا ً شكليا ً إلنشاء الحق ،ال يوجد إال به؛ وإذا صدر
الصك ألمره ،في هذه الحالة ،فإن تداوله يكون بالتظهير التأميني( .)33ويشترط لصحة هذا التظهير أن يكون
موقعا ً من المدين الراهن على أن يقترن بتوقيعه بصيغة تفيد الرهن التأميني ،كعبارة" للرهن" ،أو للضمان،
أو أي عبارة أخري تفيد هذا المعني (.)34
وتعتبر(الشكلية) كتابة الصك وفقا ً للبيانات التي حددتها الفقرة األولي من المادة( )131تجاري ،أمراً
ضروريا ً لكي يؤدي الصك وظيفته كوسيلة لالئتمان ،وهي اسم المودع ،ومهنته ،وموطنه ،ونوع البضاعة،
وطبيعتها ،وكميتها ،وغير ذلك من البيانات الالزمة لتعيين ذاتيتها ،وقيمتها ،واسم المستودع المودعة فيه
البضاعة ،واسم الشركة المؤمنة على المستودع ،وما إذا كانت قد دفعت عليها الرسوم والضرائب المستحقة
من عدمه .ويلزم لنفاذ الرهن على الغير انتقال حيازة صك الرهن عن طريق التظهير للدائن المرتهن ،وهذا
ما يميز بساطة تداول صك الرهن؛ وبهذا يأخذ الصك حكم المنقول المادي حيث يندمج الحق الذي يمثله في
الصك ذاته.
 -3يتقرر رهن صك اإليداع على منقوالت فقط:
رهن صك اإليداع ال يرد إال على منقوالت ،فمحله دائما ً منقوالت مادية ،يتمثل في البضائع المودعة
في المستودعات العامة ،ويخضع بالتإلى ألحكام الرهن التجاري؛ ولذلك،
 28أ.د .عبد الرحمن قرمان ":العقود التجارية وعمليات البنوك " ،مكتبة الشقري ،ط ،2سنة  ،2111ص .111-115
 29د .أيمن سعد سليم ":أسباب انقضاء االلتزام" ،دار النهضة العربية ،ص.221
 30المرجع السابق ،ص.311
 31أ .د .عبد الرزاق السنهوري ":الوسيط جزء ،11مرجع سابق ،بند رقم .525ص .112-111
 32أ.د .علي البارودي ،مرجع سابق ،طبعة 2111م ،ص .151
 33نصت المادة ( )15على أن ":كل صك يكون محله دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضائع يجوز تداوله بالتظهير إذا كان
ألمر الدائن أو بالمناولة إن كان لحامله".
 34أ.د .علي البارودي ،مرجع سابق ،ط ،2111ص .131
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ال يجوز رهن البضائع المودعة في المستودعات العامة أو التنفيذ عليها وفاء للدين المرهون إال باتباع
االحكام المنصوص عليها في شأن الرهن التجاري (.)35
 -4تجارية رهن صك اإليداع:
لما كان الرهن عقد تبعي ،ومن ثم تتحدد صفته التجارية أو المدنية تبعا ً لما إذا كان عقد الرهن قد ٌعقد
ضمانا ً لدين مدني أو تجاري ،وذلك بصرف النظر عن طرفيه ( .)36ويعتبر الرهن تجاريا ً متي عقد ضمانا ً
لدين تجاري ولو كان طرفا الرهن غير تاجرين ( .)37بيد أنه متي كان المدين تاجراً ،يفترض أن الرهن
تجارياً ،أي عقد بمناسبة مباشرة أعمال تجارية ،وبالتطبيق لنظرية األعمال التجارية بالتبعية إلى أن يثبت
العكس (.)38
لكن المشرع المصري حسم أي جدل حول تجارية رهن صك اإليداع عندما قرر في المادة ()135
تجاري أنه ال يجوز رهن البضائع المودعة في المستودعات العامة أو التنفيذ عليها وفا ًء للديون المرهونة إال
بإتباع األحكام المنصوص عليها في شأن الرهن التجاري.
المطلب الثاني
إنشاء رهن صك اإليداع
في المستودعات العامة
يعتبر إنشاء رهن صك اإليداع تصرفا ً قانونياً ،ينشأ بموجبه التزام المدين الراهن برهن البضائع محل
صك اإليداع للدائن المرتهن ضمانا ً للدين المضمون ،ولكي ينشأ هذا االلتزام صحيحاً ،يجب أن تتوافر فيه
الشروط الالزمة إلنشاء رهن الصك .ولذلك نقسم هذا المطلب إلى فرعين ،نتناول في األول :إنشاء رهن
صك اإليداع في المستودعات العامة؛ أما الفرع الثاني :نخصصه لدراسة حجية رهن صك اإليداع في
المستودعات العامة.

 35الفقرة الثالثة من المادة  135تجاري.
 36أ.د .علي البارودي ،مرجع سابق ،ط  ،2111ص .125
 37أ.د .علي الزيني ،المرجع السابق ،ص .11
 أ.د .هاني دويدار ":القانون التجاري  /العقود التجارية – العمليات المصرفية-االوراق التجارية-االفالس" مكتبة الحلبيالحقوقية ،بيروت ،2111 ،فقرة  ،253ص .115
يراجع ايضا المواد ( ،4/5و  )1من القانون التجاري.
 38أ.د .عبد الفضيل محمد أحمد ":العقود التجارية وعمليات البنوك-طبقا ألحكام القانون رقم  11لسنة 1111م" ،الناشر
مكتبة الجالء الجديدة بالمنصورة ،ص .11
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الفرع االول
إنشاء رهن صك اإليداع
في المستودعات العامة
يجب أن يتوافر في التزام المدين الراهن الناشئ عن رهن صك اإليداع األركان الموضوعية العامة
التي تلزم التصرفات القانونية عموما ً (وهي الرضا والمحل والسبب واالهلية)؛ ونظرا لما يتميز به صك
الرهن من الشكلية فإنه يجب أن تتوافر فيه البيانات الشكلية التي اشترطها المشرع .هذا باإلضافة إلى
الشروط الخاصة المتعلقة بالدين المرهون ،والبيانات الواجب توافرها في صك الرهن .ولهذا ،نقسم هذا الفرع
إلى غصنين :األول :نبين فيه األركان العامة إلنشاء رهن صك اإليداع ،والغصن الثاني نوضح فيه الشروط
الخاصة إلنشاء رهن صك اإليداع.
الغصن االول
األركان العامة إلنشاء رهن صك اإليداع
أوال :األركان الموضوعية لرهن صك اإليداع:
 -1ركن الرضا الصحيح:
يظهر من نصوص القانون أن المشرع المصري ينظر إلى الرهن التجاري على أنه تصرف قانوني
مصدره العقد ،فقد عرف الرهن الحيازي في المادة ( )1111بأنه ":عقد به يلتزم شخص.".
فعقد الرهن ،إذا ،عقد رضائي يكفي في انعقاده تبادل التعبير عن إرادتين متطابقتين ،أي وجود إرادة
الدائن المرتهن وإرادة الراهن ويصدر التعبير عنهما في ابرام عقد الرهن ،وأن يكون توافق بين اإلرادتين
باتجاه إبرام عقد الرهن الوارد على منقول ،محله بضائع ،والدين المضمون .ولذلك يعد الرضا ركنا ً أساسياً
لصحة إنشاء رهن الصك ،أ ي أن يكون توقيع المدين الراهن بالتظهير عن إرادة حقيقية تعبر عن رغبته في
رهن البضائع محل صك اإليداع للدائن المرتهن ضمانا ً للدين المضمون ( .)39فإذا انعدم رضا المدين الراهن
كان تظهيره على صك الرهن باطالً؛ ويقوم دليل على انعدام الرضا أن يثبت تزوير توقيعه عليه.
وال يكفي أن يوجد الرضا ولكن يجب أن يكون صحيحا ً خإلىا ً من العيوب ،وهي الغلط والتدليس
واإلكراه واالستغالل ،فاذا شاب الرضا أي من هذه العيوب كان التزام الراهن في صك الرهن قابالً للبطالن
بناء على طلبه .بيد أن هذا البطالن ال يجوز التمسك به إال في مواجهة حامل الصك الدي تربطه عالقة
مباشر مع من يتمسك به ،مثل الراهن والمظهر إليه االول .لكن لو ظهر صك الرهن لشخص حسن النية فال
يجوز للراهن التمسك في مواجهته بالبطالن ،ألن التظهير يطهره (.)40

 39د .منصور حاتم محسن ":رهن المنقول المادي دون حيازة – المفهوم واالثر" بحث منشور في مجلة المحقق الملي للعلوم
القانونية والسياسية ،العدد االول ،السنة التاسعة ،سنة  ،2111ص .53
 40أ.د .علي البارودي ،مرجع سابق ،طبعة 2111م ،ص .151
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كما يشترط لصحة الرضا أن يكون طرفي الرهن متمتعين باألهلية الالزمة ( ،)41وهي األهلية الكاملة،
أي بالغين سن الرشد غير محجور عليهم .ذلك ألن رهن صك اإليداع من التصرفات القانونية الدائرة بين
النفع والضرر .إذ أن المدين الراهن يبغي من وراء رهنه الحصول على قرض ،أو أجل ،أي ضمانا ً للوفاء
بالتزامه المضمون .وعلى ذلك يجب أن يتوافر في المدين الراهن أهلية التصرف.
أما إذا كان الراهن صغيرا مميزاً أو من في حكمه من ناقص االهلية ،فأن الرهن يكون موقوفا ً على
إجازة من له حق اإلجازة أو قابالً لإلبطال ( .)42لكن إذا كان الراهن ليس مدينا ً للدائن ،وإنما قدم المنقول
المملوك له-البضائع-ضمانا ً لوفاء بدين المدين ،أي أن الراهن يعد كفيالً عينيا ً ( ،)43فأن الرهن بالنسبة له يعد
عمالً ضاراً ضراراً محضاً ،وعلى ذلك يشترط لصحة الرهن أن يكون الراهن بالغا ً سن الرشد غير محجور
عليه ،فإذا كان قاصراً أو من في حكمه ،وقع رهنه باطالً ( .)44كذلك ال يجوز ،وهو قاصر أو محجور عليه،
أن يرهن وليه أو وصيه أو القيم عليه ماله رهن حيازة ضمانا ً اللتزام في ذمة غيره ،وإن فعل كان الرهن
باطالً بطالنا ً مطلقاً ،ولو كان بإذن المحكمة (.)45
وإذا لم يباشر الكفيل العيني رهن الحيازة بنفسه ،بل باشره وكيل عنه ،وجب أن يكون الوكالة وكالة
خاصة لعمل من أعمال التبرع .فال تكفي الوكالة العامة لإلدارة وال الوكالة الخاصة لعمل من أعمال
التصرف .ولذلك يجب أن يكون التوكيل الخاص الصادر من الكفيل العيني مذكوراً فيه البضائع المراد رهنها
والدين الذي يرهن البضائع ضمانا ً للوفاء به .وإال كان التوكيل باطالً ألن الوكيل يقوم بعمل من أعمال التبرع
(.)46
 -2ركن المحل:
إذا كان المحل هو الشيء الذي ينصب عليه التعاقد ( ،)47فأن البضاعة المودعة بالمستودع العام هي
التي يرد عليها الرهن .ولما كانت المادة ( ) 1111من القانون المدني قد قررت أنه ال يكون محال لرهن
الحيازة إال ما يمكن بيعه استقالالً بالمزاد العلني من منقول وعقار" .ويستفاد من النص آنف الذكر أنه يشترط
في المحل المرهون ،وهو محل رهن الحيازة ،أن يكون مما يمكن بيعه استقالالً بالمزاد العلني ألن غاية

41

يقصد باألهلية هنا أهلية األداء وهي قدرة وصالحية كل من طرفي الرهن على إبرام الرهن على وجه يعتد به قانوناً.
يراجع في ذلك :أ.د .أنور سلطان":مصادر االلتزام – المؤجر في النظرية العامة لاللتزام-دراسة مقارنة في القانون
المصري واللبناني" ،دار النهضة العربية ،بيرت ،سنة  ،1113ص .41

 42أ .د .عبد الرزاق السنهوري ":الوسيط جزء  ،11مرجع سابق ،ص.153
 43أ.د .علي الزيني ،مرجع سابق ،ص.1
 44د .منصور حاتم محسن ،مرجع سابق ،ص.54
 45أ .د .عبد الرزاق السنهوري ":الوسيط جزء  ،11مرجع سابق ،ص .111
 46المرجع السابق ،ص .111
47د .عصام أنور سليم ":أسس الثقافة القانونية الحق والعقد " ،الدار الجامعية ،سنة  ،1111ص.311
ويري الدكتور عصام أن المحل هو العملية القانونية التي اتفق المتعاقدان عليها؛ ومع واجهة هذا الرأي فإننا نرى أنه قد
جانبه الصواب ،لكون أن العملية القانونية هي توصيف لطبيعة التعامل فيما إذا كان بيعاً أم رهناً ،أما ما ترد عليه هذه
العملية القانونية فهي االشياء محل العقد.
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المرتهن هو بيع المرهون الستيفاء دينه المضمون ( .)48ويشترط في محل الرهن ،لكي ينشأ رهن صك
اإليداع صحيحا ً ،الشروط اآلتية:
أ-

أن يكون المال محل الرهن من المنقوالت المادية أو المعنوية:
وحيث إن محل رهن صك اإليداع من المنقوالت المادية ،وهي البضائع ،فإنه يجوز التصرف فيها
بالبيع أو الرهن ،وما صح بيعه صح رهنه ،وحكمة ذلك تمكين المرتهن من استيفاء دينه من ثمن المال
المرهون بعد بيعه عند عدم الوفاء بالدين من قبل الراهن (.)49

ب -أن تكون البضاعة محل الرهن معينة تعينا ً دقيقاً:
يعتبر هذا الشرط ضروريا لصحة الرهن .فيجب أن تعين البضاعة في صك الرهن تعينا ً دقيقا ً وصفاً
مانعا ً للجهالة ،وهذا ما أكدت عليه المادة ( )131من القانون التجاري عندما نصت على أنه ":يتسلم
المودع إيصال اإليداع يبين فيه اسمه ومهنته وموطنه ونوع البضاعة وطبيعتها وكميتها وغير ذلك من
البيانات الالزمة لتعين ذاتيتها وقيمتها  ."...وشرط التعيين تقتضيه طبيعة رهن صك اإليداع ،حيث ال
تقبل الجهالة في محله ،خاصة وأن الحيازة فيه حيازة رمزية من خالل تظهير صك الرهن للدائن ،وهذ
الصك يحتوي على جميع البيانات الالزمة لتعيين ذاتية البضاعة وقيمتها وطبيعتها وكميتها (.)50
ت -أن يكون محل الرهن موجوداً:
يشترط لصحة رهن صك اإليداع أن تكون البضاعة محل الرهن موجودة .إذ تبدأ التزامات المستودع
بمجرد إيداع البضاعة ،أي بمجرد استالمها .لكن ال تقتصر التزامات المستودع على مجرد استالم،
وصيانة ،البضاعة المراد تخزينها بل يقع على عاتقه النتائج المترتبة على إصدار الصكوك ،ومنها
االلتزام بتسليم البضائع وقت استالم إيصال اإليداع .فإذا لم توجد البضائع ال يقوم العقد فيما بين
المستودع والمودع؛ وال يؤخذ هنا بشرط إمكان الوجود إذ المستودع لن يصدر الصكوك إال بعد حيازته
فعال للبضائع ،وإال كان مسئوال أمام الغير بتسليم البضائع الوارد بيانها في صكوك اإليداع والرهن أو
تعويضه إذا لم يقم بتسليمها له (.)51
وال يؤثر على شرط وجود ا لمحل مكنة استبداله .فقد يكون محل الرهن قابل للتلف ،أو الهالك ،أو يريد
المدين الراهن استغالله .فقد أجاز المشرع له ذلك ،في حالتين :األولي :وهي ما تعرف بفكرة الحلول
العيني؛ بمعني أنه يجوز للمدين الراهن أن يسحب البضائع المثلية محل الرهن وفي المقابل أن يضع
 48أ.د .علي حسن يونس ":العقود التجارية" ملتزم الطباعة والنشر دار الفكر العربي مطبعة الحمامي ،سنة  ،1111ص
.12
 أ.د .محمد فريد العريني ،و أ.د .علي البارودي ":القانون التجاري – جزء ثاني-العقود التجارية وعمليات البنوك وفقا ًألحكام القانون  /11لسنة 1111م ،دار المطبوعات الجامعية ،سنة 2111م ،ص.121
 49أ.د .رضا متولي وهدان ":عقد الرهن التجاري" ،بحث منشور بمجلة المعهد العالي للقضاء بالمملكة العربية السعودية،
ص .14
رابط البحثhttps://www.docdroid.net/UNBL8do/bhth-aakd-alrhn-altjary-rda-ohdan.pdf :
 50المواد ( ،121و ،123و )2/131من القانون التجاري.
 51أ.د .رضا عبيد ،المرجع السابق ،ص .22
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كمية بديلة بذات المواصفات دون أن يترتب على ذلك انقضاء الرهن؛ وقصد المشرع من ذلك تسهيل
عملية تداول الصكوك الصادرة عن البضائع المودعة ( .)52أما الحالة الثانية :فهي تجسيد لفكرة االلتزام
البدلي الذي ال يصح إال إذا تم االتفاق عليه ابتدا ًء وهي إذا كانت البضاعة محل الرهن أموال غير مثلية
جاز للمدين أن يستبدل بها غيرها بشرط أن يكون متفقا ً على ذلك في عقد الرهن ،أو أن يقبل الدائن
المرتهن البدل (.)53
وعليه ،فإن الحالتين آنفتي الذكر ال يترتب عليهما انقضاء حيازة االموال المستبدلة ،بتغير المحل
األصلي في عقد الرهن ،وبالتإلى انقضاء الرهن المقرر عليهما .بل يخضع المال الجديد المستبدل لنفس
النظام القانوني الذي كان سارياً على االموال المستبدلة ،وتستمر الحيازة ويظل الرهن المقرر عليهما
قائما بالنسبة للمال الجديد ( .)54وقصد المشرع من ذلك تسهيل تداول الصكوك الصادرة عن البضاعة
المودعة ،إذ ليس من الضروري تغيرها إذا تم تغيير البضاعة بأخرى بذات المواصفات والنوع والكمية
(.)55
ث -أن يكون المنقول قابال للحيازة(ممكناً):
يجب أن يكون المنقول قابال للحيازة الحقيقية أو الحيازة الرمزية ،وإال لما أمكن رهنه رهنا ً مفيداً ()56؛
والحيازة تكون بتخلي الراهن عن حيازة البضاعة محل الرهن مادياً ،أو حكمياً ،للدائن المرتهن ،أو
لشخص أجنبي يسمي العدل ()57؛ ويعتبر في حكم العدل مستثمر المستودع الذي يحوز البضائع
المرهونة لحساب الدائن المرتهن.
ج -أن يكون المال المنقول مملوكا ً للراهن:
يجب أن يكون الراهن مالكا ً للشيء المرهون ( ،)58ألن عدم ملكية المال المرهون للراهن يجعل الرهن
موقوفا ً على إجازة المالك الحقيقي وبهذا يعتبر الرهن قابالً لإلبطال ()59؛ لكن ال يتأثر حق الدائن
المرتهن إذا كان حسن النية وفقا ً لما يقرره المشرع المصري في المادة ( )1134مدني والتي قررت أن
الرهن يبقي قائما لمصلحة ا لدائن المرتهن على الرهن الصادر من المالك الذي تقرر ابطال سند ملكيته
 52أ.د .محمود سمير الشرقاوي ،مرجع سابق ،ص .41
 يراجع المواد ( ،1/124و )131من القانون التجاري. 53أ.د .علي البارودي ،مرجع سابق ،ط ،2111ص.121
 يراجع المادة( )2/124من القانون التجاري. 54أ.د .مصطفي كمال طه ":العقود التجارية وعمليات البنوك-وفقا ً ألحكام القانون  11لسنة 1111م " ،مكتبة الوفاء
القانونية باإلسكندرية ،ط  ،2111صفحات .11 ،53
 أ.د .محمد فريد العريني ،أ.د .علي البارودي ،مرجع سابق ،ط2111م ،ص .121 55أ.د .رضا عبيد ،مرجع سابق ،ص.21
 56أ.د .علي البارودي ،مرجع سابق ،ط ،2111ص.121
 57أ.د .علي الزيني ،المرجع السابق ،ص.5
 58أ.د .ثروت عبد الرحيم ،المرجع السابق ،ص .1121
 أ.د .علي البارودي ،مرجع سابق ،ط ،2111ص.121 59د .سهام عبد الرازق ،مرجع سابق ،ص .11
 -يراجع المادة ( )1/411من القانون المدني.
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أو فسخه أو الغاؤه أو زواله ألي سبب آخر كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي ابرم فيه الرهن.
()60

أما رهن المنقول المعلق ملكيته على شرط واقف فأن الرهن يكون موقوف ،وإن كان صحيحاً ،إلى حين
تحقق الشرط؛ فإذا تحقق أصبح الرهن نافذاً بأثر رجعي من وقت إبرامه ،وإذا تخلف الشرط يكون
الرهن باطالً .لكن إذا كانت ملكية المال المرهون معلق على شرط فاسخ فأن الرهن الواقع على هذه
الحالة يكون صحيحا منتجا ً ألثاره بشرط عدم تحقق الشرط الفاسخ ،وينقضي الرهن إذا تحقق الشرط
( . )61أما رهن المودع في المنقول المشاع فقد أجازه المشرع عندما جوز إصدار صكوك اإليداع
والرهن عن كمية من البضاعة مثلية سائبة في كمية أكبر (.)62
 -3ركن السبب:
يشترط أن يكون سبب رهن صك اإليداع مشروعاً .إذ أن الرهن ليس تبرعا ً وإنما يكون بقصد
الحصول على قرض ،أو أجل ،أي يكون ضمانا ً لحق أصلي للمرتهن ( .)63ويجب أن يكون االلتزام األصلي
صحيحا ً فإذا أبطل فأن الرهن ينقضي تبعا ً النقضاء االلتزام األصلي .وقد قررت المادة ( )1141مدني أنه
يجوز أن يترتب الرهن ضمانا ً لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمإلى ."،ويتوقف مصير
الرهن على مصير الدين المضمون في نشأته وفي بقائه وفي بطالنه وفي انقضائه (.)64
ثانيا :الركن الشكلي لرهن صك اإليداع:
لم يشترط المشرع في الرهن التجاري أية شروط شكلية إلبرام العقد ،أو إلثباته ،أو لالحتجاج به في
مواجهة الغير .بيد أنه يوجد استثناء على ذلك فيما يتعلق برهن صك اإليداع ،سواء كان إسميا ً أو ألمر ،إذ أن
الكتابة هنا تعد ركنا ً شكليا ً في الحق ،ال يوجد إال به؛ ومع ذلك يالحظ أن كتابة صك الحق لم تتعلق باألوضاع
الخاصة برهنه وإنما تأتي من طبيعة األشياء ذاتها من واقع ثبوت الحق في الصك ( .)65وقد يصدر الصك
ألمره ،وفي هذه الحالة ،فان تداوله يكون بالتظهير ( .)66أما إذا كان الصك اسمي البد من حوالة واتخاذ
إجراءاتها ،والذي غالبا ً يكون ثابت في دفاتر الجهة التي أصدرت الصك ،وفقا ً ألحكام القانون المدني (.)67

 60أ.د .علي حسن يونس ،مرجع سابق ،ص.12
 أ.د .ثروت عبد الرحيم ،المرجع السابق ،ص .1121 61د .سهام عبد الرازق ،مرجع سابق ،ص .11
 62أ.د .مصطفي كمال طه ،مرجع سابق ص .11
 المادة ( )2/131من القانون التجاري. 63د .سهام عبد الرازق ،مرجع سابق ،ص .11
 64أ.د .علي البارودي ،مرجع سابق ،ط ،2111ص .121
 65أ.د .هاني دويدار ،المرجع السابق ،ص .111
 66نصت المادة ( )15من القانون التجاري علي أنه ":كل صك يكون محله دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضائع يجوز
تداوله بالتظهير إذا كان ألمر الدائن أو بالمناولة إن كان لحامله".
 67أ.د .رضا عبيد ،مرجع سابق ،ص .33
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الغصن الثاني
الشروط الخاصة إلنشاء رهن صك اإليداع
لكي ينشأ الرهن صحيحا ً ومنتجا ألثاره ،فيجب أن تتوافر جملة من الشروط منها ما يتعلق بمحل
الرهن-والذي سبق تناوله بمعرض الحديث عن ركن المحل-ومنها ما يتعلق بالدين المضمون ،ومنها ما يتعلق
بالبيانات الواجب توافرها في صك رهن اإليداع لكي يكون صحيحاً .لذلك سنقتصر في دراستنا على الشروط
المتعلقة بالدين المضمون ،وعلى البيانات الواجب توافرها في صك رهن اإليداع ،وذلك على النحو التإلى:
أوالً :الشروط المتعلقة بالدين المضمون:
أكدنا سابقا ً على أن من خصائص عقد الرهن أنه عقد تبعي ( )Contract Accessorieألنه ضامن
إللتزام أصلي؛ ويترتب على ذلك أن الرهن ينقضي تبعا ً النقضاء االلتزام االصلي ( .)68ومما ال شك فيه أن
نشأة رهن صك اإليداع كانت للحصول على قرض ،وهذا القرض هو الدين المضمون والموجود في ذمة
المدين الراهن ،للدائن المرتهن ،ويشترط في هذا الدين ما يلي:
 -1أن يكون الدين ثابت في ذمة المدين.
استناداً للقواعد العامة في الرهن الحيازي ،فإنه يشترط لصحة الرهن أن يكون الدين ثابت في ذمة
المدين حتى يكون مسوغا ً إلنشاء الرهن ضمانا ً للوفاء به .أما إذا كان وجوده مضطرباً ،أي متنازع عليه ،فال
ينشأ الرهن (.)69
 -2أن يكون الدين المضمون محدد ومعين.
طبقا للقواعد العامة في القانون المدني ،فإنه يجب تعيين الدين المضمون خاصة وأن المادة ()1141
مدني قررت أنه يجوز أن يترتب الرهن ضمانا ً لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمإلى كما
يجوز أن يرتب ضمانا ً العتماد مستندي مفتوح أو لفتح حساب جار ،بشرط أن يحدد في عقد الرهن مبلغ
الدين المضمون أو الحد األقصى الذي ينتهي إليه الدين .لكن ال يراعي القضاء في الرهن التجاري ما يراعيه
في الرهن المدني .فيجوز أن يعقد الرهن التجاري ضماناً لدين غير معين ()70؛ وهذا ما أقرت به محكمة
االستئناف المختلط عندما قضت بأن النص في عقد الرهن التجاري الذي يرهن بموجبه العميل إلى المصرف
أوراقا ً تجارية معينة ومظهرة منه تأمينا ً لكل ما عسى أن ينشأ في ذمته من ديون لذلك المصرف يقع صحيحاً،
ولو تضمنه نموذج مطبوع اقتصر على توقيعه (.)71

 68أ.د .علي الزيني ،مرجع سابق ،ص.3
 أ .د .عبد الرزاق السنهوري ":الوسيط جزء ،11مرجع سابق ،ص .111 المادة ( )1/1142مدني. 69د .أيمن سعد سليم " :أحكام االلتزام ،دار حافظ للنشر ،جدة  ،2111ص.221-221
 70استئناف مختلط  14يونيه سنة 1133م  ،م  ،45ص  .325واستئناف  1مايو سنة 1134م  ،م  ،41ص  .211استئناف 1
فبراير سنة  ،1141م  ،52ص  .131استئناف القاهرة  ،1151/4/11مجموعة جمعة ،ص .2112-211
 71استئناف مختلط  24ابريل  ،1111م ،45ص 1 -241مايو  ،1134م ،41ص.211
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كما قضت أيضا ً بأنه ال يمنع من صحة الرهن أن يكون المرهون سلعا ً سيصير تسليمها ،وأن يكون
الدين المضمون هو المصروفات التي تتكفلها هذه السلع .إذ أن هذه المصروفات ال يمكن تعينيها إال بعد
وصول كل السلع (.)72
ويتحدد الدين المضمون استناداً للقانون المدني بأمرين:
أ) -بمقداره :فيحدد هذا المقدار من رأس المال ،وفوائده ،ومتي يبدأ سريان الفوائد ،ويستوي في ذلك
الدين المنجز والدين المعلق على شرط ،فهذه كلها ديون يمكن ضمانها بالرهن الحيازي.
وإذا كان الدين مستقبالً كاعتماد مفتوح في مصرف لم يسحب منه المدين شيئاً ،أو كان دينا ً احتمإلىاً
كفتح حساب جار يحتمل أن يكون رصيده دائنا ً أو مديناً ،كان تحديد مقداره في عقد الرهن بتحديد حد أقصي
ينتهي إليه الدين (.)73
ب) -وبمصدر الدين :ويجب تحديد مصدر الدين ،هل هو عقد ،أو عمل مشروع ،أو اثراء بال سبب،
أو إرادة منفردة ،أو هو القانون .فقد يكون الدين المضمون ثمنا ً في عقد بيع أو قرض؛ وقد يكون دينا ً معلقاً
على شرط ،أو مضافا ً إلى أجل ،أو منجزاً؛ كما قد يكون دينا ً مستقبالً ،أو دينا ً احتمإلىاً؛ وجزاء عدم تحديد
الدين المضمون بالرهن الحيازي هو بطالن عقد الرهن ( .)74وإذا انقضى الدين المضمون بأي طريقة من
طرق االنقضاء ،فإن رهن الحيازة ينقضي بانقضاء الدين المضمون؛ فرهن الحيازة تابع ،والدين المضمون
متبوع ،يبطل رهن الحيازة كلما بطل الدين المضمون ،وينقضي كلما انقضى.
وعلى ذلك ،إذا كان الدين المضمون باطالً لعيب في الشكل ،أو النعدام الرضا ،أو لعدم توافر شروط
المحل ،أو لعدم مشروعية السبب ،كان رهن الحيازة باطالً؛ ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا
الب طالن ،فيتمسك به المدين الراهن وخلفه العام والخاص .كما أن للمدين الراهن أن يتمسك ببطالن عقد
الرهن ،إذا كان الدين المضمون قابالً للبطالن لعيب الرضا ولنقص االهلية .ويجوز للراهن غير المدين أن
يتمسك بما للمدين من أوجه دفوع متعلقة بالدين بجانب تمسكه بأوجه الدفوع الخاصة به (.)75
ثانيا :البيانات الواجب توافرها في صك رهن اإليداع:
 -1البيانات اإللزامية الواجب توافرها في صك رهن اإليداع:
يشترط لصحة الرهن الواردة على الحقوق الثابتة في صك الرهن اإلسمي ،أو ألمر ،أن تتوافر
البيانات اإلنشائية التي عددتها الفقرة االولي من المادة ( )131تجاري ،وهي :اسم المودع ،ومهنته ،وموطنه،
ونوع البضاعة ،وطبيعتها ،وكميتها ،وغير ذلك من البيانات الالزمة لعين ذاتيتها وقيمتها ،واسم المستودع
المودعة فيه البضاعة واسم الشركة المؤمنة على المستودع ،وما إذا كانت قد دفعت عليها الرسوم والضرائب
المستحقة من عدمه.

 72استئناف مختلط  1فبراير سنة  ،1141م ،52ص.131
 73أ.د .عبد الرزاق السنهوري ،مرجع سابق ،الوسيط جزء  ،11ص.111
 74المرجع السابق ،ص.111
 75المادة ( )2/1142من القانون المدني
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وتعتبر هذه البيانات ضرورية إلدماج الحق في الصك الذي يمثله إدماجا ً يصل إلى مرتبة إلىقين في أن هذا
يمثل ذاك .إذ أن ذلك يقتضي أن يتضمن الصك جميع البيانات التي تحقق هذا التمثيل على وجه ال يحتمل
الخطأ (.)76
ويضيف بعض الفقه شروطا ً البد أن تتوافر لِتُكون صك الرهن وتتمثل في تاريخ إيداع البضاعة
وتوقيع مالك المستودع على وجه الصك ،وعلى ظهر الصك ،مبينا ً قيمة الدين المضمون ،وتاريخ استحقاقه
واسم ومهنة وعنوان الدائن المظهر إليه ،وتاريخ إنشاء وتظهير الصك وتوقيع المدين (المظهر) وعنوانه
ومهنته ( .)77كما يشترط لصحة تكوين صك الرهن أن يقيد المظهر إليه األول التظهير والبيانات المتعلقة به
في دفاتر المستودع والتأشير بذلك على صك الرهن ()78؛ والتسجيل في المستودع ضروري إلمكان االحتجاج
بحق الدائن حامل صك الرهن في مواجهة الغير (.)79
وتبدو أهمية تاريخ إنشاء وتظهير صك الرهن في أنه:
أ) -ييسر معرفة ما إذا كان المدين (المظهر) كامل األهلية أو ناقصها ،أو عديمها ،وقت إصدار الصك
باعتبار أن الدفع بانعدام أو نقص األهلية يترتب عليه بطالن التوقيع على صك الرهن ،ومن ثم يجوز
له التمسك به في مواجهة أي حامل للصك ولو كان حسن النية( .)80لكن من جانبي أري أن بطالن هذا
التوقيع لناقص أو عديم االهلية ال يؤثر على صحة التزام الموقعين اآلخرين على صك الرهن عمالً
بمبدأ استقالل التوقيعات قياسا ً على التظهير في الورقة التجارية.
ب) -كما يفيد ذكر التاريخ في معرفة ما إذا كان المظهر قد وقع على الصك قبل شهر إفالسه فيعتبر عندئذ
صحيح؛ أما إذا وقع على الصك بعد شهر افالسه فال يعتبر نافذاً في حق دائنيه.
ولذلك يعتبر مالك المستودع العام ،والمودع ،مسئولين مسؤولية كاملة أمام الدائن المرتهن (المظهر
إليه) في حالة عدم صحة البيانات الخاصة بالبضاعة المودعة .ولذلك قضت إحدى المحاكم الفرنسية بأن":
البيانات الموجودة في صكوك اإليداع والرهن الصادرة من المستودعات العامة ال تحمل مسؤولية مستغلي
المستودع العام إال فيما يخص" الصفة النوعية الخارجية والظاهرة للبضائع المودعة" ،حيث ال يمكن
لمستثمر المستودع العام ضمان الصفة الخاصة والداخلية الباطنة والغير ظاهرة للبضائع؛ وبهذا تكون
مسئولية المودع في تسليم البضاعة خإلىة من العيوب (.)81
إغفال البيانات الشكلية في صك رهن اإليداع :ال يوجد في المواد المتعلقة باإليداع في المستودعات العامة
أي حكم خاص بالجزاءات المترتبة على اإلخالل بأحد هذه البيانات االلزامية.
 76أ.د .علي البارودي ،مرجع سابق ،ط ،2111ص .151
 77المرجع السابق ،ص .151
 78المادة ( )131من القانون التجاري.
 79أ.د .علي البارودي ،مرجع سابق ،ط ،2111ص .111
 80د .عصام حنفي ":االوراق التجارية" ،منشور على موقع المكتبة القانونية العربية على الشبكة العنكبوتية ،ط عام ،2111
ص .13
(81)Pierre L ESCOT,LES effete de Commerce, letter, de change, billets a ordre et au porteur,
warrant, Revue Internationale de droit compare ,1969,n3pp.601-602.
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لكن هذه اإلشكإلىة ال تطرح في الواقع العملي ألن صكوك اإليداع والرهن دائما ً محررة في نماذج شكلية
معينة من قبل مالك المستودعات العامة .ومن وجهة نظري أرى أنه إذا حدث وخال الصك من أحد هذه
البيانات بأن كانت البضاعة المودعة غير معينة بصورة كافية ودقيقة في صك الرهن ،فإن الضمان يكون
غير نافذ في مواجهة الغير .كما أن خلو الصك من تلك البيانات ،وخاصة إذا كان ألمر ،قد يعيق تداول الصك
بالتظهير ،ومن ثم ال يتداول إال بالحوالة المدنية؛ ولكن ال يترتب عليه بطالن الصك ،ألن البطالن ال يرد إال
بنص.
 -2البيانات االختيارية في صك رهن اإليداع:
جاءت مواد اإليداع في المستودعات العامة خلواً من أي نص يعطي للمظهر الحق في وضع بيانات
اختيارية في صك الرهن؛ ولذا أرى أنه يجوز للمتعاملين بصك الرهن-وقياسا ً على أحكام التظهير بمواد
االوراق التجارية-إضافة أية بيانات أخرى إلى جانب البيانات اإللزامية التي قررها المشرع ،في المواد
( ) 131 ،131من القانون التجاري ،بشرط أال تخالف هذه البيانات النظام العام وال تؤثر على طبيعة التزام
كل من المظهر(المدين) ،والمظهر إليه (الدائن المرتهن) ،وال تتعارض مع البيانات الواردة بصك الرهن.
والبيانات االختيارية كثيرة وال تدخل تحت حصر طالما كان للمتعاملين بصك الرهن حرية إضافتها ،ومن
هذه الشروط:
أ) -شرط الرجوع بال مصاريف :قد يتضمن صك الرهن شرط الرجوع بال مصاريف أو بدون احتجاج أو
أي عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ،وهذا الشرط يؤدي إلى إعفاء الحامل من عمل االحتجاج رسمي على
المظهرين جميعا بالصك عند استعمال حقه في الرجوع عليهم .ويشترط طبقا ً ألحكام الفقرة االولي من
المادة ( ) 1/143أنه ال يجوز لحامل الصك الرجوع بأي طريقة على المدين والمظهرين إال بعد التنفيذ
على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفاية حصيلة البيع للوفاء بدينه .ولعل الغاية من شرط الرجوع بال
مصاريف هي التخفيف من التزامات الحامل ،ويجعل رجوعه على المظهرين على صك الرهن أكثر
سهولة ،وسرعة ،وأقل تكلفة ،وخاصة إذا لم تف حصيلة بيع البضاعة للوفاء بالدين ،فإنه يرجع عليهم
خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ بيع البضاعة ،وإال سقط حقه في الرجوع (.)82
ومن جانبي أرى أن المدين (المظهر األول) وهو منشئ الصك يظل ضامنا ً حتى ولو كان حامل الصك
مهمالً ،لكونه هو المدين األصلي في الصك؛ ويستند هذا الرأي إلى المادة (2/143و )3من القانون
التجاري ،والتي أقرت سقوط حق الحامل في الرجوع على المظهرين فقط دون المدين إذا لم يرجع عليهم
خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ بيع البضاعة؛ كما أكدت أن حقه ،وفي جميع االحوال ،يسقط إذا لم
يباشر اجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خالل ثالثين يوما ً من تاريخ استحقاق الدين.
ب) -حظر التظهير :يجوز للمظهر أن يشترط حظر تظهير صك الرهن .وفي هذه الحالة يفقد الصك
خاصية التداول ،وبالتإلى ينتقل الحق الثابت فيها وفقا ً ألحكام حوالة الحق.

 82المادة ( )3 ،2/143من القانون التجاري.
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وإذا خالف المظهر إليه وقام بتظهير الصك من جديد ،فإنه يترتب على ذلك أن المظهر المشترط غير
ملزم بالضمان لمن يؤل إليه الصك.
ج) -شرط اإلخطار :قد يتضمن الصك شرطا ً يقضي بعدم التنفيذ على البضاعة محل الرهن إال بعد
إخطار المدين أو المظهرين ،ويحقق هذا الشرط فائدة للمدين أو المظهرين حيث يُمكن المدين أو أحد
المظهرين من دفع الدين بدل التنفيذ على البضاعة محل الرهن؛ ويعطي المدين أو المظهرين فرصة
لتدبير مبلغ الدين.
الفرع الثاني
حجية رهن صك اإليداع في المستودعات العامة
لنفاذ الرهن في حق الغير أهمية كبيرة إذ يخول الرهن للدائن المرتهن حق األولوية وحق التتبع في
التنفيذ على المال المرهون؛ ويقتضي ذلك أن يكون الرهن نافذاً في حق دائني المدين وفي حق خلفه
وباألخص خلفه الخاص.
وفي ضوء النمط الذي يحدد به القانون مدي نفاذ الرهن في حق الغير ،تتحدد طريقة إثباته .لذلك نقسم
هذا الفرع إلى غصنين :األول :نعرض فيه لنفاذ رهن صك اإليداع ،والغصن الثاني :نبين فيه إثبات رهن
صك اإليداع.
الغصن األول
نفاذ رهن صك اإليداع
يضحى عقد الرهن التجاري نافذاً في مواجهة طرفيه ،متي اتجهت إرادة أطرافه إلى التراضي
الصحيح بينهما ،دون أي إجراء شكلي مادام قد توافرت باقي أركانه من محل وسبب وأهلية؛ وبذلك يلتزم كل
طرف من أطراف عقد الرهن التجاري بتنفيذ االلتزامات التي نص عليها العقد في ذمة كل منهما ،وهذا كاف
لحماية الدائن المرتهن (.)83
أما في ما يتعلق بنفاذ عقد الرهن التجاري في مواجهة الغير فيشترط القانون لنفاذ الرهن التجاري انتقال
حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن ،أو إلى شخص ثالث يعينه الطرفان ،ويجب أن يبقي الشيء
المرهون في حيازة من تسلمه منها حتى انقضاء الرهن .وال يشترط لنفاذ الرهن التجاري في حق الغير أن
يكون عقد الرهن مكتوباً ،أو أن تكون الورقة التي يدون فيها الرهن ثابتة التاريخ ،بل يكفي لهذا النفاذ-كما

 83أ.د .رضا متولي وهدان ،مرجع سابق ،ص.11
 أ.د .رضا عبيد ،مرجع سابق ،ص.1 - -يراجع حكم محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 1151/4/14م ،مجموعة جمعة ،ص.211
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سبق أن ذكرنا-أن تنتقل حيازة البضاعة محل الرهن إلى الدائن المرتهن أو عدل يعينه المتعاقدان – مستثمر
المستودع-وأن يبقي الشيء المرهون في حيازة من تسلمه منهما حتى انقضاء الرهن (.)84
وعلى ذلك فكأن المشرع قد قصد بنقل الحيازة إعالم الغير بأن الشيء المرهون قد تعلق به حق الدائن
المرتهن ،فكأن الحيازة تقوم مقام الشهر ()85؛ وانتقال الحيازة في الرهن التجاري ليس شرطاً النعقاد عقد
الرهن ،وإنما شرط لنفاذ الرهن في حق الغير ( .)86بيد أنه يوجد استثناء –كما ذكرنا سالفاً-على ذلك فيما
يتعلق برهن صك اإليداع ،سواء كان إسميا ً أو ألمر ،إذ أن الكتابة هنا تعد ركنا ً شكليا ً في الصك ،ال يوجد إال
به؛ ومع ذلك يالحظ أن كتابة صك الحق لم تتعلق باألوضاع الخاصة برهنه وإنما تأتي من طبيعة األشياء
ذاتها من واقع ثبوت الحق في الصك (.)87
إال أن طريقة انتقال الحيازة بالنسبة للبضائع محل الرهن تكون بتظهير الصك الذي يمثلها ،وهذا
الصك يعطي حائزه دون غيره حق تسلم البضاعة المودعة لدي مستثمر المستودع العام ()88؛ وبذلك يعتبر
الدائن المرتهن حائز للبضاعة حيازة رمزية متي كان حائز لصك الرهن ( .)89واألصل أنه إذا خرجت
البضاعة محل الرهن من حيازة مستثمر المستودع (العدل) لسبب أو ألخر ،فإن الرهن ال يحتج به على الغير
حتى تعود الحيازة .بيد أن المشرع خرج عن هذا االصل في رهن البضائع المودعة لدي مستثمر المستودع
العام ،بأن أعطي للمدين الراهن ،حامل صك اإليداع ،الحق في التصرف في البضاعة محل الرهن ،بالبيع
مثال ،بشرط أن يدفع الدين المضمون بالرهن إذا كان مستحق األداء؛ وإذا لم يكن مستحق األداء جاز للمدين
الراهن سحب البضاعة قبل حلول ميعاد استحقاق الدين إذا أودع مبلغا ً يعادل الدين والفوائد المستحقة عليه
حتى حلول االجل ( . )90كما يسري هذا الحكم إذا استحق الدين ولم يتقدم حامل صك الرهن لقبضه؛ ويجوز أن
يقتصر السحب على جزء من البضاعة بعد إيداع مبلغ يتناسب مع هذا الجزء.
ويراعى أنه ال يؤثر في صحة رهن صك اإليداع وال يقلل من آثاره ونفاذة في مواجهة الغير إذا تم
استبدال البضاعة محل الرهن ببضاعة أخري تتوافر بها نفس الشروط والمواصفات ومن ذات النوع
والصفة (،)91

 84أ.د .علي البارودي ،مرجع سابق ،ط ،2111ص .121
 أ.د .علي حسن يونس ،المرجع السابق ،ص.11 85أ.د .ثروت عبد الرحيم ،مرجع سابق ،ص.1121
 أ.د .مصطفي كمال طه ،مرجع سابق ،ص.52 أ.د .علي حسن يونس ،مرجع سابق ،ص.11 86أ.د .عزيز العكيلي ":الوسيط في شرح القانون التجاري-االعمال التجاري-التاجر والمتجر-العقود التجارية" جزء االول،
دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ط 1سنة  ،2111ص.215
 87يراجع الركن الشكلي في هذا البحث ،ص. 13
 88أ.د .محمود سمير الشرقاوي ،مرجع سابق ،ص.42
أ.د .هاني دويدار ،مرجع سابق ،ص.111
 89أ.د .علي البارودي ،مرجع سابق ،ط ،2111ص .121
 90أ.د .رضا عبيد ،المرجع السابق ،ص.31
 91أ.د .رضا متولي وهدان ،المرجع السابق ،ص.11
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ولو مضى بعض الوقت بين استرداد المدين الراهن للبضائع المستبدلة وارساله بضائع جديدة ( .)92بل
يخضع المال الجديد المستبدل لنفس النظام القانوني الذي كان ساريا ً على األموال المستبدلة ،فتستمر الحيازة
سارية ويظل الرهن المقرر عليها قائما بالنسبة للمال الجديد ( .)93كما ال يؤثر على نفاذ رهن صك اإليداع إذا
كانت البضاعة محل الرهن معرضة للتلف أو الهالك أو كانت صيانتها تستلزم نفقات باهظة،
ولم يشأ المدين تقديم شيء آخر بديل ،وطلب المدين الراهن ،بأمر على عريضة ،من القاضي
المختص الترخيص له في بيع البضاعة فوراً ،وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع (.)94
الغصن الثاني
إثبات رهن صك اإليداع
ال يشترط قانون التجارة أن يكون عقد الرهن التجاري مكتوبا ً لكي يكون نافذاً في مواجهة الغير،
وذلك على خالف ما تقضي به أحكام القانون المدني .فال يلزم لنفاذ الرهن تجاه الغير أن يكون مكتوبا ً أو أن
تكون الورقة التي يدون فيها الرهن ثابتة التاريخ ( .)95كما لم يشترط المشرع أية شروط فيما بين طرفي عقد
الرهن التجاري فيجوز اإلثبات بكافة الطرق أيا كانت قيمة الدين ،وقد قضي بأنه ال يشترط في الرهن
التجاري صيغة خاصة كما أنه يجوز اثباته بكافة الطرق القانونية ( .)96والواقع أن الدائن المرتهن ليس
محتاجا ً إلثبات الرهن التجاري إذا حصل تنازع عليه بينه وبين الراهن؛ وذلك ألن حيازة المرهون في يده،
أو يد شخص العدل ،ويمكنه أن يتمسك بها إلثبات الرهن (.)97
بيد أن رهن صك اإليداع في المستودعات العامة يقع ويثبت حتما ً بالكتابة باعتبار أن التظهير
التأميني– شأنه شأن أي تظهير-ال يتم إال بالكتابة ،باعتبار أن صك الرهن ال يوجد إال مكتوباً ،وتبعا ً لذلك ،أي
تصرف يرد عليه ال يقع إال بالكتابة (.)98

 92أ.د .محمود سمير الشرقاوي ،مرجع سابق ،ص.42
 93أ.د .علي البارودي ،مرجع سابق ،ط ،2111ص .121
 94المرجع سابق ،ط ،2111ص .121
 95أ.د .هاني دويدار ،مرجع سابق ،ص.111
 أ.د .عبد الفضيل محمد أحمد ،مرجع سابق ،ص.14 أ.د .محمد فريد العريني ،أ.د .علي البارودي ،ط ،2111مرجع سابق ،ص.121 96حكم محكمة االستئناف بتاريخ 1134/5/1م ،مجموعة جمعة ص.111
 97أ.د .علي الزيني ،مرجع سابق ،ص.14
 98أ.د .عبد الفضيل محمد أحمد ،مرجع سابق ،ص.14
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المبحث الثاني
تداول صك لرهن اإليداع في المستودعات العامة
متي صدرت الرخصة لمالك المستودع العام من الجهات اإلدارية المختصة بممارسة نشاطه في حفظ
البضاعة المودعة ،وصيانتها ،والتأمين عليها لحساب الغير ،وتمكين ذوي الشأن من مباشرة حقوقهم عليها
دون عائق؛ فإنه ال يبقي-لكي يمكن رهن البضاعة أو بيعها-إال أن يصدر مالك المستودع العام صكوكا ً تمثلها.
ويعتبر حائز الصكوك حائزاً قانونا ً للبضاعة المودعة .بحيث يستطيع أن ينقل ملكيتها ،أو أن يرهنها ،بنقل
ملكية الصك الممثل لها.
ولقد أخذ القانون التجاري المصري بنظام الصك المزدوج لإليداع والرهن ،والزم مالك المستودع أن
يسلم المودع صك اإليداع ( )Récépisséمرفقا ً به صك الرهن ( )Warrantيشتمالن على بيانات معينة
(المادة ،)2 ،1/131
مع احتفاظ المستودع بصورة طبق األصل من صك اإليداع وصك الرهن .ويجوز أن يصدر صكي
اإليداع والرهن باسم المودع أو ألمره .بمعني أن الصك المزدوج قد يكون اسمياً ،أو إذنياً؛ وبطبيعة الحال،
إذا كانت هذه الصكوك اسمية فيتم تداولها عن طريق الحوالة المدنية.
أما إذا كان صك اإليداع ،أو صك الرهن ،ألمر المودع فإن تداولهما يكون بطريق التظهير ،وذلك
وفقا ً ألحكام المواد ( )131 ،131 ،131 ،11 ،15من القانون التجاري؛ وإذا أراد المودع رهن البضاعة
محل الصك فإنه يقوم بتظهير صك الرهن منفصالً عن صك اإليداع تظهيراً تأمينياً .وعليه ،سنقتصر على
دراسة هذا التظهير من خالل تناوله في مطلبين :األول :نتناول فيه الشروط الموضوعية والشكلية لتظهير
صك رهن اإليداع ،وفي المطلب الثاني :بين فيه أثار التظهير التأميني لصك رهن اإليداع.
المطلب االول
الشروط الموضوعية والشكلية لتظهير صك رهن اإليداع
حيث إن التظهير التأميني لصك رهن اإليداع يعد تصرفا ً قانونياً؛ ومن ثم يشترط لصحته ذات
ا لشروط الموضوعية الالزمة لصحة أي تصرف قانوني ،بخالف الشروط الشكلية التي يتطلبها المشرع.
أوال :الشروط الموضوعية:
يعتبر قيام المودع بتظهير صك رهن اإليداع بإرادته المنفردة تصرفا ً قانونيا ً يتعين النعقاده توافر
الشروط الموضوعية الالزمة لصحة ابرام التصرفات القانونية وفقا ً للقواعد العامة وهي الرضا الصحيح
والمحل والسبب واألهلية ،وأن يتم التظهير من الحامل الشرعي لصك رهن اإليداع.
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 -)1الرضا الصحيح:
يعتبر الرضا ركنا ً أساسيا ً لنشأة االلتزام صحيحا ً المترتب على تظهير صك رهن اإليداع ،أي أن
توقيع المودع على صك الرهن بالتظ هير ناجم عن إرادة حقيقية تعبر عن رغبة في رهن البضاعة محل
الصك .فإذا انعدم الرضا كان التزام المودع المترتب على تظهير صك الرهن باطالً ،كأن يثبت تزوير توقيعه
مثالً .وال يكفي أن يوجد الرضا بل يجب أن يكون صحيحا ً خاليا من العيوب ،وهي الغلط والتدليس واالكراه
واالستغالل.
فإذا شاب الرضا أي عيب من هذه العيوب كان االلتزام الصرفي قابال لإلبطال بناء على طلب المظهر
نفسه .بيد أن هذا البطالن ال يجوز التمسك به ،وفقا ً للقواعد العامة للتظهير في القانون التجاري ،إالفي
مواجهة الحامل الذي تربطه عالقة مباشرة مع من يتمسك به ،أما إذا ظهر الصك إلى حامل حسن النية فإنه ال
يجوز للمظهر معيب الرضا أن يتمسك في مواجهته بهذا البطالن الن التظهير يطهره من العيوب (.)99
ويعتبر التوقيع الصحيح للمظهر على صك الرهن قرينة على صحة الرضا ،لكنها قرينة بسيطة تقبل إثبات
العكس.
 -)2المحل:
يشترط لصحة نشوء أي التزام أن يكون معيينا ً أو قابالً للتعيين وأن يكون مشروعاً ،أي ال يكون
مخالفا ً للنظام العام واآلداب العامة ( .)100وبما أن محل االلتزام في صك الرهن يكون دائما ً بضائع فإنه ال يثير
أي اشكال ،مادامت ال تخالف النظام العام واآلداب العامة ،ولذلك فهو دائما ً مشروع مالم يثبت عكس ذلك
(.)101
ويشترط أن تكون البضائع محددةً تحديداً دقيقا ً في صك الرهن وتحديدها يكون ببيان نوعها وطبيعتها
وكميتها وغير ذلك من البيانات الالزمة لتعيين ذاتيتها وقيمتها ( .)102كما يجب أن يشمل التظهير كامل
البضاعة محل صك الرهن وهذا ما قررته الفقرة الثالثة من المادة ( )131من القانون التجاري أن للمودع
تجزئة البضاعة إلى مجموعات متعددة والحصول على ايصال ايداع وصك رهن عن كل مجموعة منها.
ويستفاد من هذا النص أنه إذا أراد المودع التعامل مع جزء من البضاعة بالبيع أو الرهن دون الباقي،
فله تجزئة البضاعة إلى أجز اء متعددة والحصول على ايصال ايداع وصك الرهن عن كل جزء منها .ويفهم
كذلك أنه ال يجوز مثالً تظهير جزئي لصك الرهن عن جزء من البضاعة محل الصك ،ألن التظهير الجزئي
يعرقل تداول الصك ،حيث يثور النزاع بين المظهر والمظهر إليه بشأن من يحتفظ بصك الرهن؛ وعليه،
أرى أن التظهير الجزئي على صك الرهن لجزء من البضعة محل الصك ال يصح.

 99أ.د .علي البارودي ،المرجع السابق ،ط ،2111ص.151
 المادة  15من القانون التجاري. 100أ.د .سليمان مرقص ":شرح القانون المدني" ،دار النهضة العربية ،جزء ،2سنة  ،1114ص.114
 101أ.د .رضا عبيد ،مرجع سابق ،ص.22
 102المادة ( )1/131من القانون التجاري.
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 -)3السبب:
يعد سبب االلتزام هو العالقة االصلية التي بين المودع (المظهر) والدائن المرتهن (المظهر إليه)؛
وحيث إن المودع ملتزم برهن البضاعة مقابل القرض الذي يحصل عليه من الدائن المرتهن ،ورهنها ال
ينعقد إال بتظهير صك الرهن إلى الدائن المرتهن تظهيراً تأمينياً.
ولكي ينشأ التظهير صحيحا ً يجب أن يكون له سببا ً موجوداً؛ وإذا انعدم سبب االلتزام ألي سبب فإن
التظهير يكون باطالً إلنتفاء السبب .وال يكفي وجود السبب بل يجب أن يكون مشروعاً ،فإذا كان غير
مشروع فإن التظهير يعد باطالً .غير أن هذا البطالن ينحصر فقط في العالقة بين المظهر والمظهر إليه وال
يؤثر على التوقيعات األخرى ،ومن ثم ال يجوز االحتجاج به على الحامل حسن النية لكون أن التظهير طهر
الصك من هذا الدفع.
بيد أن مجرد تظهير صك الرهن يعتبر دليالً على وجود مشروعية السبب ،ومن ثم ال يلتزم المظهر
إليه بإثبات وجود السبب ومشروعيته؛ وال يمنع المودع (المظهر) من إثبات إنتفاء ،أو عدم مشروعية،
السبب ،وبالتالي بطالن التظهير ،ويجوز له إثبات ذلك بكافة طرق اإلثبات .كما يحق للمظهر إليه أن ينقض
دليل المظهر بكافة طرق اإلثبات لكي يظل االلتزام الوارد على تظهير صك الرهن صحيحاً ،وعلى من يدعي
خالف ذلك إثبات ما يدعيه ( )103؛ وإذا ذكر سبب التظهير في صك الرهن فإنه يعد السبب الحقيقي مالم يثبت
عكس ذلك (.)104
 -)4األهلية:
يقصد بها صالحية الشخص لممارسة واكتساب الحقوق وتحمل اإللتزامات .وحيث إن التظهير يعد
تصرفا ً قانونيا ً فإنه يشترط لصحته أن يكون المظهر كامل األهلية التجارية وغير مصاب بأي عارض من
عوارض األهلية إذا كان شخصا ً طبيعياً؛ أما إذا كان شخصا ً اعتباريا فإنه يعتبر كامل األهلية مادام قد
تصرف في نطاق نشاطه ،وهذه األهلية متي وجدت لديه تكون كاملة ( .)105فإذا كان المظهر ناقص األهلية،
أو من في حكمه بسبب عوارض األهلية ،فإنه ال يجوز له التوقيع على صك الرهن بالتظهير ،وإال كان
توقيعه قابل للبطالن (.)106
ويأخذ حكم كامل األهلية ،في صحة تصرفات القانونية ،القاصر المأذون له بالتجارة؛ فيجوز له أن
يظهر صك الرهن تظهيراً تأمينياً ،ويكون التزامه صحيحا ً مادام في نطاق اإلذن (.)107

 103أ.د .محمد حسني عباس :األوراق التجارية في التشريع الكويتي" ،مكتبة االنجلو المصرية ،ص.41
 104أ.د .رضا عبيد ،مرجع سابق ،ص.22
 105أ.د .محمود سمير الشرقاوي ":القانون التجاري " ،جزء  ،1دار النهضة العربية ،ط ،1111بند .211
 106أ.د .علي البارودي ":األوراق التجارية-طبقا ً لقانون  11لسنة  "1111دار المطبوعات الجامعة ،ط  ،2112ص.31
 107أ.د .علي جمال الدين عوض ":الوجيز في القانون التجاري-العقود التجارية-األوراق التجارية-عمليات البنوك –
االفالس" ،دار النهضة العربية ،سنة  ،1112ص.211
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بيد أن إعمال القواعد العامة في بطالن منعدم ،أو ناقص ،األهلية يترتب عليه فقدان الثقة في التقابل
بصك الرهن؛ ولذا ،وفقا ً للقواعد العامة في التظهير في القانون التجاري ،فإنه يقتصر أثر البطالن على
ناقص ،أو عديم ،االهلية فقط .فال يجوز لغيرهم من الموقعين على صك الرهن أن يتمسك بهذا البطالن،
بحجة أن ما بني على باطل فهو باطل ،لكي يتحلل من التزامه الناشئ عن توقيعه الصحيح (.)108
 -)5أن يتم التظهير من قبل الحامل الشرعي لصك الرهن:
يشترط لصحة التظهير التأميني أن يكون المظهر هو المالك الحقيقي للصك ،أو أن التظهير صادر من
النائب القانوني له سواء أكانت نيابة قانونية أو اتفاقية ،وإال اعتبر هذا التظهير باطالً.
ويعتبر حامالً شرعيا ً لصك الرهن كل حائز له متي أثبت أنه صاحب الحق فيها بسلسلة غير منقطعة
من التظهيرات .لكن إذا تجاوز الوكيل ،أو النائب القانوني ،وظهر صك الرهن دون سلطة مخولة له بذلك
فإنه يعد تصرفا ً غير نافذ في حق األصيل وال يلتزم به ولو كان المظهر إليه حسن النية.
 -)6أن يكون التظهير غير معلق على شرط :
يجب أن يكون تظهير صك الرهن باتا ً ومنجزاً ،أي غير معلق على شرط ،ألن ذلك يعيق تداول صك
الرهن تجارياً؛ وأرى أنه إذا علق التظهير على شرط يعتبر كأن لم يكن ،وفقا للقواعد العامة في التظهير،
ويكون التظهير صحيحاً ،أما الباطل فقط هو الشرط الذي علق عليه التظهير.
 -)7أن يتم التظهير قبل تاريخ استحقاق الدين:
األصل أن الرهن عقد تابع للدين المضمون ،وهو الذي يخول للدائن المرتهن (المظهر إليه) الحق في
حيازة صك الرهن طالبا ً استيفاء حقه رضا ًء في ميعاد الوفاء ،أو أن يطلب التنفيذ على البضاعة محل الرهن
جبراً من أجل استيفاء دينه( .)109ولذلك أكدت الفقرة الثالثة من المادة( )143من القانون التجاري على أن
يسقط حق حامل صك الرهن في الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة
المرهون خالل ثالثون يوما ً من تاريخ استحقاق الدين .كما أكدت الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه يجب
على حامل صك الرهن الرجوع على المظهرين خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ بيع البضاعة ،بشرط
ثبوت عدم كفاية حصيلة البيع للوفاء بالدين ،وإال سقط حق الحامل في الرجوع على المظهرين.
ومن جانبي أرى أنه ال مانع قانونا ً من تظهير صك الرهن بعد تاريخ استحقاق الدين بشرط أن تتم
إجراءات التنفيذ على البضاعة خالل الثالثون يوما من تاريخ استحقاق الدين؛ ويتم تحديد ما إذا كان التظهير
قد تم خالل المدة المقررة لتظهير صك الرهن أم بعدها عن طريق التاريخ المدون على الصك عند التظهير؛
فإذا خال صك الرهن من هذا التاريخ فالعبرة بمرور الثالثون يوما ً من تاريخ استحقاق الدين من عدمه .فإذا
مرت الثالثون يوما ً دون اتخاذ اجراءات التنفيذ سقط حق حامل صك الرهن في الرجوع على المظهرين،
 108أ.د .عصام حنفي ":األوراق التجارية ،المكتبة القانونية العربية على الشبكة العنكبوتية ،ط ،211ص.31
 109أ.د .عبد الرحمن قرمان ،مرجع سابق ،ص.111-115
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وال يبقي أمامه إال الرجوع على المدين األصلي وهو المودع بشرط أن يكون قد نفذ على البضاعة المرهونة
وثبت عدم كفاية حصيلة البيع للوفاء بدينه؛ ويكون الرجوع على المدين(المودع) استناداً إلى عقد القرض بين
المدين والدائن المرتهن للمطالبة بباقي الدين الغير مستوفى.
ولذ حكم بأنه ":وإن كان ال يجوز رجوع المظهر إليه المرتهن على المظهر الراهن بوصفه ضامناً
متضامنا ً في الورقة (بالرجوع الصرفي) فإنه ما من شك في أن للمظهر إليه الرجوع على المظهر بالدين
األصلي بالدعوى العادية الناشئة عن القرض أو الدين الذي قدمت الورقة لضمانه ،وال ينقضي هذا الدين
بمجرد تظهير هذه الورقة تظهيراً تأمينياً وإنما ينقضي بقبض المظهر إليه قيمة الورقة محل الرهن في حدود
القيمة"(.)110
ثانياً :الشروط الشكلية:
 -1أن يتم التظهير كتابة على صك رهن اإليداع:
نصت الفقرة األولي من المادة ( )122تجاري على أنه ... ":ال يشترط لنفاذ الرهن التجاري في حق
الغير أن يكون مكتوبا ً أو أن تكون الورقة التي يدون فيها الرهن ثابتة التاريخ".
يستفاد من هذا النص أنه ال يشترط أن يكون الرهن التجاري مكتوبا ً لكي يكون نافذاً في حق الغير،
لكنه تحفظ بشأن هذا الحكم عندما يتعلق األمر بالحقوق الثابتة في الصكوك اإلسمية أو ألمر ،إذ أن الكتابة هنا
تعد ركنا ً شكليا ً في الحق ،ال يوجد إال به ( .)111وهذا ما أكدت عليه الفقرة األولي من المادة ( )15تجاري
عندما نصت على أنه ":كل صك يكون مح له دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضائع يجوز تداوله بالتظهير إذا
كان ألمر الدائن أو بالمناولة إن كان لحامله".
كما نصت الفقرة الثانية من المادة( ) 121تجاري على أنه ":يتم رهن الحقوق الثابتة في الصكوك
ألمر بالتظهير يذكر فيه أنه للرهن أو أية عبارة أخري تفيد ذلك" .واألصل أن يكتب التظهير على صك رهن
اإليداع ذاته ،سواء على ظهره،
أو في أي مكان يتضمن فراغ على الصك؛ فإذا لم يوجد فراغ على الصك ذاته ،فيجوز أن يكتب
التظهير على ورقة أخرى متصلة بصك الرهن ،وهي الوصلة ،لكن ال يجوز التظهير على ورقة مستقلة
تماما ً عن الصك ،وإال فإنه يرتب آثار حوالة الحق وليس آثار التظهير.
 -2البيانات الواجب توافرها عند تظهير صك رهن اإليداع:
أوال :توقيع المظهر وتاريخه:
تيسيراً لتداول صك الرهن لم يحدد القانون صيغة معينة للتظهير التأميني ،ومن ثم يجوز أن يكتب بأي
صيغة توضح إرادة المظهر في رهن البضائع محل الصك إلى المظهر إليه؛ كأن يكتب البضاعة للرهن أو
البضاعة للضمان ،أو أي عبارة مماثلة تفيد الرهن(.)112
 110استئناف القاهرة  21ديسمبر  1151موسوعة جمعة ص  ،111رقم .1112
 111أ.د .هاني دويدار ،المرجع السابق ،ص .111
 112أ.د .علي البارودي ،العقود التجارية ،مرجع سابق ،ص.131
 -المادة ( )3 /121تجاري.
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كما أن المشرع اشترط أن يكون تظهير صك الرهن مؤرخا ً ومشتمالً على توقيع المظهر؛ وتبدو أهمية بيان
توقيع المظهر في أنه يمنح الصك قيمته القانونية ،ويجعله محال لثقة الغير ،وأنه ملتزم بما جاء في صك
الرهن.
ويجب أن يكون التوقيع على نحو مقروء وبصورة واضحة يسهل منها التعرف على صاحب التوقيع،
فإذا كان التوقيع ال يحقق ذلك فإنه يجب كتابة اسم المظهر؛ وإذا كان المظهر أميا ً فإنه يضع خاتمه أو بصمة
إصبعه مقرونة باسمه مكان التوقيع .وإذا كان األصل أن يقوم المودع(المظهر) بإصدار الصك بنفسه ،وهو
تصرف قانوني ،فإنه يجوز للمودع(المظهر) أن ينيب شخص آخر في إصدار الصك ،أو تظهيره ،نيابة عنه؛
وذلك تطبيقا ً للقواعد العامة التي تسمح للشخص بأن يفوض الغير في ابرام التصرفات التي يجوز له إبرامها؛
وهذه االنابة قد تكون اتفاقية أو قانونية.
ونظراً ألن المواد المتعلقة بإيداع البضائع في المستودعات العامة لم تتضمن أي قواعد خاصة للنيابة
في إصدار ،أو تظهير ،صك الرهن ،فإنه تطبق القواعد العامة لإلنابة في القانون المدني .وإذا تجاوز النائب
حدود نيابته االتفاقية ،أو القانونية ،فإنه يكون ملتزم شخصيا باآلثار القانونية الناشئة عن التوقيع على صك
الرهن ،أما األصيل أو من ادعى النيابة عنه فال يلتزم بموجب صك الرهن.
كما أن تاريخ التظهير له أهمية قصوى وذلك في أنه-:
أ) -ييسر معرفة ما إذا كان المودع ،أو المظهر ،كامل األهلية ،أو ناقصها ،أو عديمها ،وقت التوقيع على
صك رهن اإليداع.
ب) -كما يبين هذا التاريخ ما إذا كان الصك قد سحب قبل صدور حكم بشهر إفالس المودع ،أو المظهر؛
وبالتالي يكون التوقيع على الصك صحيح ونافذ في مواجهة دائنيه ،أو أنه وقع عليه بعد صدور حكم
االفالس ،وبالتالي يكون غير نافذ في مواجهة هؤالء الدائنين.
ثانيا :البيانات األخرى للتظهير:
أكدت الفقرة الثانية من المادة( )131على أنه ":إذا ظهر صك الرهن منفصالً عن ايصال اإليداع
وجب أن يشتمل التظهير باإلضافة إلى البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بيان بمبلغ الدين
المضمون بالرهن من أصل وعائد وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته وموطنه .وعلى المظهر إليه األول
أن يبادر إلى طلب قيد تظهير صك الرهن وبيانات هذا التظهير في دفتر المستودع والتأشير بذلك على صك
الرهن.
ويستفاد من هذا النص أنه البد من توافر البيانات التالية في صك الرهن عند التوقيع عليه مؤرخا ً من
قبل المودع أو المظهر وهي:
أ) -مبلغ الدين المضمون :هذا المبلغ يجب أن يجمع كل الدين والفوائد الالحقة حتى تاريخ االستحقاق(.)113
ب) -تاريخ االستحقاق :هذا البيان يبين لحملة الصك المتعاقبين على مدة الدين للمودع أي تاريخ الوفاء
بالدين(.)114
 113أ.د .مصطفي كمال طه ،مرجع سابق ،ص.11
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ج) -اسم الدائن (المظهر إليه) ومهنته وموطنه :وهو من ينقل إليه الصك عن طريق التظهير ،أي
المستفيد من التظهير ،ويجب أن يذكر االسم بطريقة نافية للجهالة ،فال يصح أن يعين اسم المظهر إليه
بالرمز أو الحروف ،أو كان اسما ً وهميا ً ال وجود له ،أو بصفته إال إذا كان شخصا ً اعتباريا ً مشهوراً .
وهذا البيان له أهمية لمستثمر المستودع العام ليسهل عليه معرفة اسم الدائن المرتهن وموطنه -ألنه
يحتفظ بصورة طبق األصل من ايصال اإليداع وصك الرهن – ألن المودع ،وفقا ً ألحكام نص المادة
( )141تجاري ،يجوز له سحب البضاعة المودعة حتى ولو لم يكن الدين مستحق األداء بعد ،بشرط
أن يودع في المستودع مبلغا ً كافيا ً لتغطية الدين وعوائده حتى حلول األجل ،ويسري هذا الحكم إذا
استحق الدين ولم يتقدم حامل صك الرهن لقبضه (.)115
د) -قيد التظهير االول وبياناته في دفتر المستودع والتأشير بذلك على صك الرهن :يعتبر التظهير األول
عنصر من عناصر خلق صك الرهن ،وليس تظهيراً سبق له اكتمال عناصر وجودة؛ وانفصال صك
الرهن عن صك اإليداع وسيلة ناجعه لشهر الرهن .إذا أنه ال يبقي في يد المودع إال صك اإليداع
وحده .فاذا أراد أن يتصرف في البضاعة المودعة بالبيع مثالً ،فإن المشتري يعلم أنه يشتري بضاعة
مرهونة .لكنه يبقي جاهالً لمقدار المبلغ الذي تضمنه هذه البضاعة ،ولذا الزم المشرع المظهر إليه
االول ،في الفقرة الثانية من المادة  ،131أن يبادر إلى طلب قيد تظهير صك الرهن وبيانات هذا
التظهير في دفاتر المستودع ،والتأشير على صك الرهن ،وهذا التسجيل ضروري إلمكان االحتجاج
بحق الدائن حامل صك الرهن في مواجهة الغير (.)116
وعلى ذلك ،يستطيع المشتري ،الذي ظهر إليه البائع المودع صك اإليداع وحده – إذا أراد أن يعلم
قيمة الدين المضمون بالرهن-أن يذهب إلى المستودع العام ليحقق من مقدار الدين المضمون ويكون
حينئذ على بينة من قيمة البضاعة الحقيقة بعد تحملها بهذا التكليف ( .)117كما أن قيد التظهير األول في
دفتر المستودع يعد شرطا ً ضروريا ً للتنفيذ على البضاعة المرهون عند ضياع صك الرهن .فقد نصت
الفقرة الثانية من المادة ( )145تجاري على أنه ":لمن ضاع منه صك الرهن أن يطلب من القاضي
المختص ،بالمحكمة التي يقع في دائرتها المستودع ،إصدار أمر على عريضة بوفاء الدين المضمون
بالرهن عند حلول أجله بشرط أن يثبت ملكيته للصك الضائع ،وأن يقدم كفيالً .فإذا لم يقم المدين بتنفيذ
األمر كان لمن صدر هذا األمر لصالحه أن ينفذ على البضاعة المرهونة باتباع اإلجراءات
المنصوص عليها بشأن الرهن التجاري ،وذلك بشرط أن يكون التظهير األول الذي حصل على
الصك قد قيد في دفاتر المستودع وفقا ً ألحكام الفقرة الثانية من المادة ."131

 114مرجع سابق ،ص.11
 115أ.د .مصطفي كمال طه ،مرجع سابق ،ص.11
 116أ.د .علي البارودي ،العقود التجارية ،مرجع سابق ،ص.111
 117مرجع سابق ،ص.111
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المطلب الثاني
آثار التظهير التأميني لصك رهن اإليداع
أوال :آثار التظهير في عالقة المظهر بالمظهر إليه:
في التظهير التأميني تكون العالقة بين المظهر والمظهر إليه عالقة رهن ويعتبر األول راهنا ً والثاني
دائنا ً مرتهناً؛ فال يترتب على هذا التظهير نقل ملكية البضاعة محل الصك ،وإنما تظل الملكية للمظهر وإن
كان قد أصبح الصك في حيازة المظهر إليه ليضمن الوفاء بالدين المستحق له.
وتعتبر يد المظهر إليه ،حين تنقل إليه حيازة الصك ،يد أمينة؛ لحين الوفاء بالدين في ميعاده؛ فإذا لم
يف المودع ،أو المظهر ،بالدين في تاريخ االستحقاق يحق لحامل الصك التنفيذ على البضاعة المرهونة
إلستئداء حقه ،وعند ثبوت عدم كفاية حصيلة البيع للوفاء بدينه ،يكون له الرجوع على المدين والمظهر خالل
خمسة عشر يوما ً من تاريخ بيع البضاعة وإال سقط حق الحامل في الرجوع على المظهرين فقط ( ،)118ويظل
المدين (المودع) ضامنا ً للدائن المرتهن للوفاء بباقي الدين استناداً لعقد القرض بين الطرفين.
ثانياً :أثار التظهير في عالقة المظهر إليه بالغير-:
رغم أن التظهير التأميني ال ينقل ملكية البضاعة محل صك الرهن ،لكون أن صك الرهن تم تظهيره
فقط دون صك اإليداع ،من المظهر إلى المظهر إليه ،إال أنه في عالقة المظهر إليه مع الغير (يقصد بالغير
المظهرين السابقين والضامن االحتياطي ألي منهم) يعتبر في حكم التظهير الناقل للملكية ،ومن ثم يترتب
عليه تطهير صك الرهن من الدفوع ( .)119ويقصد بقاعدة التطهير أن الحق الثابت في صك الرهن ينتقل من
المظهر إلى المظهر إليه مطهراً من األسباب القانونية التي كانت تجيز ألي من المظهرين السابقين أن يمتنع
عن دفع الدين المبين بصك الرهن في ميعاد االستحقاق ،طالما كان الحامل حسن النية.
شروط تطبيق قاعدة التطهير من الدفوع- :
يشترط لتطبيق قاعدة التطهير من الدفوع توافر عدد من الشروط التي تتعلق بعضها بنوع التظهير
ويتعلق األخر بحسن نية الحامل (المظهر إليه) ،فيشترط:
 -1أن يكون التظهير ناقل للملكية أو تظهير تأميني :ويشترط أن تتوافر شروط صحة التظهير الناقل
للملكية أو التأميني ،كما وضحنا سابقا ً (.)120
 -2أن يكون حامل الصك حسن النية :نشأة قاعدة التطهير من الدفوع بقصد حماية حامل الصك حسن النية
من المفاجئة برفض مطالبته ألسباب قانونية ال يعلم بها؛

 118أ.د .مصطفي كمال طه ،مرجع سابق ،ص .11
 المادة( )2/1/143من القانون التجاري. 119المادة ( )15تجاري
 120يرجع صفحة  32من هذا البحث.
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ولذلك جري الشرط على ضرورة أن يكون الحامل حسن النية لكي يستفيد من هذه القاعدة ،أما الحامل
سيئ النية فليس جديراً بالحماية ،وذلك حماية لمصلحة المرتهن الخاصة والمنفصلة عن مصلحة
المظهر الراهن (.)121
 -3أال يكون الحامل طرفا ً في العالقة التي نشأ عنها الدين :فالتظهير ال يطهر صك الرهن من الدفوع
المبينة على العالقة الشخصية بين المدين الراهن والدائن المرتهن ،كأن يكون الرهن نشأ وفا ًء لدين
رشوة أو قمار .والحكمة هنا أن الحامل ال يعلم تلك العالقة األصلية التي كانت سببا ً لنشأة الدين ،ولو
علم فالمنطقي أال يقبل صك الرهن ،وإال كان سيئ النية إذا قصد من الحصول عليها اإلضرار بالمدين
الذي يمارس الرجوع عليه للمطالبة بالوفاء.
نطاق تطبيق قاعدة التطهير من الدفوع:
 -1الدفوع التي يطهرها التظهير (:)122
هذه الدفوع غير ظاهرة وال يعلمها الحامل حسن النية ،ومن ثم ليس من العدل أن يفاجئ بها فتمنعه
من استيفاء حقه في صك الرهن بالتنفيذ على البضاعة محل الصك .وتتمثل هذه الدفوع على سبيل المثال
وليس الحصر في اآلتي:
أ) -الدفع بأحد عيوب الرضا :كالدفع بوقوع المدين في غلط أو تدليس أو استغالل عند التوقيع على
صك الرهن ،فهذه العيوب تجعل االلتزام قابل لإلبطال في عالقة المدين الراهن والدائن المرتهن
المباشر له ،ومن ثم ال يجوز التمسك بها في مواجهة حامل الصك حسن النية.
ب) -الدفوع الناشئة عن عدم مشروعية أو انعدام السبب في صك الرهن :كأن يكون سبب انشاء
الرهن ،أو سبب التظهير ،غير مشروع ،بأن يكون وفاء لدين قمار .وهذا السبب غير ظاهر ال
يعلمه الحامل الذي آل إليه صك الرهن ،ومن ثم فليس من العدل أن يفاجئه المدين بهذا الدفع الذي
ال يعلمه إال هو والدائن المرتهن المباشر له.
 -2الدفوع التي ال يطهرها التظهير(:)123
أ) -الدفوع الناشئة عن نقص أحد البيانات االنشائية التي نص عليها المشرع بصك الرهن :فهذه
العيوب يسهل على الحامل أن يكتشفها ،ومن ثم لن يفاجئ بالمدين وهو يتمسك بها(.)124
ب) -الدفع بنقص ،أو انعدام ،أهلية المدين :رغم أن هذا العيب غير ظاهر لحامل الصك إال أن مصلحة
ناقص األهلية ،أو معدومها ،أولي بالرعاية من مصلحة حامل الصك.

 121أ.د .أبوزيد رضوان :االوراق التجارية وفقا ً ألحكام قانون التجارة الجديد " ،دار النهضة العربية ،ص .4
 أ .د .علي سيد قاسم ":قانون االعمال ،الجزء الثالث االوراق التجارية" ،دار النهضة العربية القاهرة ،طبعة الثالثة،ص .4
 122أ.د .أبوزيد رضوان ،المرجع السابق ،ص .213
 123أ .د .مصطفي كمال طه ":االوراق التجارية واالفالس" ،دار الجامعة الجديدة ،1111 ،ص .11
 124يرجع البيانات الشكلية صفحة  35من هذا البحث
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ج) -دفع المدين بتزوير توقيعه المنشئ اللتزامه في صك الرهن :إذا كان توقيع المدين الراهن أو أحد
المظهرين مزوراً فإنه يجوز له أن يتمسك بالتزوير لدي مطالبته بالدين ولو كان حامل صك
الرهن حسن النية.
د) -الدفع الناشئ عن انقضاء سلطة التوقيع على صك الرهن أو تجاوزه :إذا وقع شخص على صك
الرهن باسم شخص آخر تجاوز لحدود التفويض الممنوح له ،فإنه يجوز للشخص األصيل أن
يتمسك في مواجهة حامل الصك ولو كان حسن النية بهذا الدفع.
المبحث الثالث
اآلثار القانونية المترتبة على رهن صك اإليداع
في المستودعات العامة
متى أبرم المودع عقد القرض مع الدائن المرتهن ،بأن ظهر له صك الرهن ،ترتب عليه عدة أثار
قانونية بالنسبة لكل من الطرفين والغير؛ وإذا لم يقم المدين في الرهن بدفع الدين في الميعاد المحدد كان
للدائن الحق في التنفيذ على البضاعة محل الرهن.
ولتناول هذا الموضوع نقسم هذا المبحث إلى ثالثة مطالب :األول :نبين فيه آثار رهن صك اإليداع
بالنسبة للمدين الراهن ،وفي المطلب الثاني :نوضح آثار رهن صك اإليداع بالنسبة للدائن المرتهن ،وفي
المطلب الثالث :نتناول آثار رهن صك اإليداع بالنسبة للعدل.
المطلب األول
آثار رهن صك اإليداع بالنسبة للمدين الراهن
يرتب رهن صك اإليداع أثاراً بالنسبة للمدين الراهن إذ يتم إنشاء الضمان العيني على البضاعة
بمجرد تظهير صك الرهن وتسليمه للدائن المرتهن ،وهذا األمر يولد حقوقاً والتزامات للراهن .وعليه ،نقسم
هذا المطلب إلى فرعين ،األول :نعرض فيه حقوق المدين الراهن ،والفرع الثاني :نبين فيه التزامات المدين
الراهن.
الفرع االول
حقوق المدين الراهن
يعطي الرهن للمودع الراهن حق التصرف في المال المرهون ألن الرهن ال يفقد الراهن ملكية
المرهون؛ ومن هذ ه الحقوق حق المودع في سحب أو استبدال البضاعة المودعة ،وتجري التفرقة بين عدة
فروض على النحو اآلتي (:)125
 125أ.د .رضا عبيد ،مرجع سابق ،ص .31ويراجع ايضا المادة ( )141تجاري
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 -1إذا كان الدين مستحق األداء ،فإنه ال يجوز للمدين الراهن حامل صك اإليداع سحب البضاعة
للتصرف فيها إال بعد دفع قيمة الدين المضمون برهن البضائع المودعة لدي المستودع العام.
 -2إذا كان الدين غير مستحق األداء ،فيجوز للمدين الراهن حامل صك اإليداع سحب البضاعة محل
الرهن للتصرف فيها قبل حلول ميعاد استحقاق الدين يشترط أن يودع لدي المستودع العام مبلغا ً كافياً
لتغطية الدين وعوائده حتى حلول أصل الدين.
 -3ج ّو َز المشرع لحامل صك اإليداع سحب جزء من البضاعة للتصرف فيها ،وكانت محال للرهن ،بشرط
أن يودع مبلغا ً يتناسب مع الجزء الذي قام بسحبه.
 -4كما أجاز المشرع للمودع الراهن ،أو الشخص الذي ظهر له صك اإليداع ،أن يستبدل البضاعة المودع
في المستودع العام ببضاعة أخري من ذات النوع والصفة؛ وفي هذه الحالة يظل الدائن المرتهن حامل
صك الرهن نفس الحقوق واالمتيازات على البضاعة الجديدة ( .)126وهذا االستبدال قانوني إن جاز
التعبير ،وهو محض لتطبيق لنظرية الحلول العيني (.)127
تبين لنا مما تقدم بأن للمودع الراهن سلطة التصرف في البضاعة محل الرهن؛ لكونه مالكا ً لها
بحيازته لصك اإليداع؛ لكن هذه السلطة محكومة بدفع قيمة الدين المضمون إما إلى الدائن المرتهن أو إلى
المستودع ليحل المبلغ محل البضاعة وهو حلول عيني.
الفرع الثاني
التزامات المدين الراهن
بمجرد قيام المودع بتظهير صك الرهن ،وتسليمه إلى المظهر إليه (الدائن المرتهن) ،يقع على عاتقه
عدة التزامات وهي:
 -1تسلم الشيء المرهون :يلتزم المودع الراهن ،أو من ظهر صك الرهن ،أن يسلم صك الرهن إلى الدائن
المرتهن؛ وهذا الصك يعطي لحائزه دون غيره الحق في التنفيذ على البضاعة محل الرهن.
 -2االلتزام بضمان سالمة الرهن ونفاذة :يلتزم المودع الراهن ،أو من ظهر صك الرهن ،بضمان
التعرض واالستحقاق؛ فهو يلتزم أوال باالمتناع شخصيا ً عن كل تعرض مادي أو قانوني ،أي كل
عمل ايجابي أو سلبي ينتقص من البضاعة محل الرهن ،كما يلتزم بدفع التعرض القانوني الصادر من
الغير .والتعرض القانوني الصادر من الراهن يكون مباشرة الراهن بتصرف يتعارض وحق الدائن أو
من شأنه أن ينقص أو يؤثر في هذا الحق ()128؛ كأن يدفع المدين الراهن بعدم نفاذ الرهن في مواجهته
على اعتبار أن السبب غير مشروع ،وهو سبب نشأة االلتزام .كما يلتزم المودع الراهن ،أو المظهر،
بضمان سالمة الرهن ،بأن يضمن التعرض القانوني من الغير،
 126أ.د .رضا عبيد ،مرجع سابق ،ص.21
 المادة ( )131تجاري 127أ.د .علي البارودي ،أ.د .محمد فريد العريني ،مرجع سابق ط ،2111ص .121
) (128المادة ( )1111مدني مصري.
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إذ يلتزم بأن يدفع أي ادعاء من الغير بحيث لو ثبت لترتب عليه المساس بحق الدائن كان يدعي الغير
أنه يملك البضاعة محل الرهن .كل هذه االدعاءات يجب أن يقوم بردها؛ أما إذا لم يستطع فإنه يكون
ضامنا ً للمرتهن ما يكون قد تسبب من نقصان بقيمة الرهن نتيجة وجود هذه الحقوق (.)129
 -3االلتزام بضمان قيمة المرهون :وفقا ً ألحكام الرهن التجاري إذا نقص سعر الشيء المرهون في سوق
بحيث أصبح غير كاف لضمان الدين جاز للدائن المرتهن أن يعين للمدين ميعاداً مناسبا ً لتكملة
الضمان ،فإذا رفض المدين ذلك ،أو انقضي الميعاد المحدد دون أن يقوم بتكملة الضمان ،جاز للدائن
المرتهن أن ينفذ على الشيء المرهون وينتقل الرهن إلى الثمن طبقا ً لنظرية الحلول العيني (.)130
وكذلك يلتزم المدين الراهن ،إذا كانت البضاعة ،مثلية ،أو قيمية ،ومعرضة للتلف ،أو الهالك ،أو
كانت صيانتها تستلزم نفقات باهظة ،ولم يشأ المدين تقديم شيء آخر بديل ،جاز له بعد أن يطلب ،بأمر
على عريضة ،من القاضي المختص الترخيص له في بيع البضاعة فوراً بأي طريقة يعينها القاضي
وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع طبقا ً لنظرية الحلول العيني (.)131
 -4الحق في استبدال المال المرهون :أجاز المشرع للراهن في حاالت معينة استبدال الشيء المرهون،
من غي أن يؤثر على صحة الرهن واالحتجاج به في مواجهة الغير ،وهذه الحاالت هي :االولي:
أجاز فيها االستبدال ،عندما يتقرر الرهن على مال مثلي ،دون أن يتطلب أي شرط لوقوعه فهو
استبدال قانوني إن جاز التعبير ()132؛ أما الحالة الثانية :قيدت فيها االستبدال ،عندما يكون محل الرهن
ماالً قيمياً ،بشروط معينة هي وجود اتفاق على ذلك ابتدا ًء في عقد الرهن ورضاء الدائن المرتهن
بالمال المستبدل ،فهو استبدال اتفاقي .وعلة المغايرة بين الحالتين ترجع إلى أن الحالة األولي محض
تطبيق لنظرية الحلول العيني ،فال تحتاج إلى شروط إضافية زيادة على شروط الحلول العيني؛ أما
الحالة الثانية فهي تجسيد لفكرة االلتزام البدلي الذي ال يصح إال إذا تم االتفاق عليه ابتدا ًء ( .)133وفي
الحالتين ال يؤدي االستبدال إلى انقضاء حيازة األموال المستبدلة وبالتالي انقضاء الرهن المقرر
عليها .بل يخضع المال الجديد المستبدل لنفس النظام القانوني الذي كان ساريا ً على األموال المستبدلة،
فيستمر الحيازة سارية ويظل الرهن المقرر عليها قائما ً بالنسبة للمال الجديد (.)134

 129أ.د .حسام الدين كامل األهواني ":الوجيز في التأمينات العينية " بدون مكان طباعة ونشر ،ص .111-111
 130د .عبدالفضيل محمد أحمد ":العقود التجارية وعمليات البنوك -طبقا ً للقانون رقم  11لسنة 1111م" مكتبة الجالء
بالمنصورة ،ص .11-11
 131أ.د .علي جمال الدين عوض ،القانون التجاري ،مرجع سابق ،ص .112
 132أ.د .علي البارودي ،أ.د .محمد فريد العريني ،مرجع سابق ط ،2111ص .121
 133مرجع سابق ص .121
 134استاذنا الدكتور /محمود سمير الشرقاوي ":القانون التجاري" ،طبعة  ،1114مرجع سابق ص  ،42بند.31
 -أ.د .ثروت حبيب ،مرجع سابق ،ص .1121
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المطلب الثاني
أثار الرهن بالنسبة للدائن المرتهن (المظهر إليه)
يحمل المرتهن في رهن البضاعة في المستودعات العامة ،هو الطرف المظهر إليه في صك الرهن،
صفتان كدائن بوصفه له دين في ذمة المدين وجد رهن الصك ضمانا ً للوفاء به ،وصفة كونه مرتهن بما له
من رهن وارد على البضاعة محل الرهن بحيازته لصك الرهن .إال أن ممارسة حقوق الدائن المرتهن في
الضمان الخاص وهو التنفيذ على البضاعة محل الرهن وبيعها بالمزاد العلني مقيداً باإلجراءات التي نص
عليها القانون .لذا نقسم هذا المطلب إلى فرعين :األول :نتناول فيه حق الدائن المرتهن في التنفيذ على
البضاعة المرهونة؛ وفي الفرع الثاني نبين فيه حق حامل صك الرهن في الرجوع على المدين والمظهرين.
الفرع االول
حق الدائن المرتهن في التنفيذ على البضاعة المرهونة
متي حل أجل الدين المضمون بالرهن ،أصبح للدائن المرتهن حقا ً في استيفاء دينه المضمون من
البضاعة المرهونة

()135

ولكن وفق االجراءات التي جاء بها المشرع في أحكام الرهن التجاري إذ نصت

الفقرة الثالثة من المادة( )135تجاري على أن ":ال يجوز رهن البضائع المودعة في المستودعات العامة أو
التنفيذ عليها وفاء المدين المرهون إال باتباع االحكام المنصوص عليها في شأن الرهن التجاري".
األصل في القواعد العامة أنه إذا امتنع المدين عن الوفاء بالدين في ميعاد االستحقاق جاز للدائن رفع
الدعوي عليه والحصول على حكم بدينه ،فإذا أصبح هذا الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به جاز للدائن
التنفيذ بالدين على أموال المدين (.)136
فإذا كان الدين مضمونا ً برهن مال منقول فقد يسر المشرع المدني للدائن التنفيذ عليه من أجل استيفاء
دينه فنصت الفقرة األولي من المادة ( ) 1121مدني على أنه ":يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن
يطلب من القاضي الترخيص له ببيع الشيء المرهون بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق".
بيد أن المشرع التجاري لم يكتف بهذا التيسير على الدائن المرتهن ،ولكنه كفل له السرعة في
الوصول إلى حقه بطريقة التنفيذ على المال المرهون ( ،)137فنصت المادة ( )121تجاري على أنه-1 ":إذا لم
يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان الدائن المرتهن بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ
تكليف المدين بالوفاء أن يطلب بعريضة تقدم إلى القاضي المختص بالمحكمة التي تقع في دائرتها موطنه
األمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضة – 2 .ال يجوز تنفيذ األمر الصادر من القاضي ببيع الشيء

135المادة  141تجاري
 136أ.د .علي حسن يونس ،مرجع سابق ،ص.11
 137أ.د .على البارودي ،مرجع سابق ،طبعة  ،2111ص.132
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المرهون إال بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل مع بيان المكان الذي يجرى فيه البيع
وتاريخه وساعته- 3 .يجرى البيع في الزمان والمكان اللذين عينهما القاضي وبالمزايدة العلنية إال إذا أمر
القاضي باتباع طريقة أخرى وإذا كان الشيء المرهون متداوال في سوق األوراق المالية أمر القاضي ببيعه
في هذه السوق بمعرفة أحد السماسرة المقبولين للعمل بها".
وا لظاهر من هذا النص أن الدائن المرتهن يكون له في حالة الرهن التجاري التنفيذ على الشيء
المرهون بشرط اتباع ما يأتي":
أوال :التنبيه على المدين بالوفاء ،ويقع التنبيه على يد محضر أو بخطاب موصي عليه (.)138
ثانياً :إذا لم يقم المدين بالوفاء بعد حصول التنبيه وانقضت عليه خمسة أيام مضافا ً إليها ميعاد المسافة،
وجب على الدائن أن يقدم عريضة إلى القاضي المختص بالمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدين
يطلب فيها األمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه ( .)139فإذا تأكد القاضي من جدية الطلب المقدم
من الدائن فإنه يأمر بالبيع ،ولكن بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل إن وجد
مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته.

()140

ثالثاً :يجري البيع في الزمان والمكان اللذين عينهما القاضي وبالمزايدة العلنية ،إال إذا أمر بتباع طريقة
أخري ،وله أن يأمر بلصق االعالنات ونشرها بالصحف إذا اقتضى الحال ذلك .فإذا كان الشيء
المرهون متداوال في سوق األوراق المالية أمر ببيعه في هذه السوق بمعرفة أحد السماسرة المقبولين
للعمل بها (.)141
هذه االجراءات هي ،وال شك ،الحد األدنى من الضمانات التي يمكن توفيرها للمدين الراهن ،وخاصة
التنفيذ على ا لشيء المرهون في الرهن التجاري ال يحتاج فيه الدائن الستصدار حكم بدينه يسمح له
بالتنفيذ على الشيء المرهون ( .)142كما ال يمكن النزول عن هذا الحد األدنى وإال اختل التوزان
لصالح الدائن المرتهن واستبد بالمدين الراهن؛ ولذلك سارعت المادة ( )121تجاري في إبطال كل
اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره يعطى الدائن المرتهن في حالة عدم استيفاء الدين عند
حلول أجله الحق في تملك الشيء المرهون أو في بيعه دون مراعاة اإلجراءات المنصوص عليها في
المادة ( )121تجاري .على أن نص المادة ( )121أكدت على أن الشرط االتفاقي الذي يقضي بتملك
الدائن للمال المرهون يقع باطال (،)143

 138أ.د .محمود سمير الشرقاوي  ،مرجع سابق ،ص.43
 139وفقا ً ألحكام المادة  21تجاري  ،فإنه ال يجوز أن يشمل البيع إال ما يكفي للوفاء بحق الدائن المرتهن.
 140أ.د .على البارودي ،مرجع سابق ،طبعة  ،2111ص.132
 141أ.د .عبدالفضيل محمد أحمد ،مرجع سابق ،ص.11
 142أ.د .ثروت عبدالرحيم ،مرجع سابق ،ص .1131
 143يطلق على هذا الشرط شرط الطريق الممهد  ،ويعتبر باطل سواء تم االتفاق عليه في عقد الرهن أو بعد ذلك عند حلول
أجل الدين .
يراجع في ذلك أ.د .مصطفي كمال طه  ،مرجع سابق ،ص.51
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إال أنها لم تحظر تملك الدائن للشيء المرهون بإذن من القاضي ( .)144كما أكدت أيضا ً المادة ()121
تجاري على أنه يعد باطالً – تطبيقا ً للقواعد العامة-االتفاق الذي يمنح الدائن الحق ،عند عدم استيفاء
الدين وقت حلول أجله ،في بيع الشيء المرهون بغير تدخل القضاء.
وإذا كان هناك تزاحم من دائنين آخرين فإن الدائن المرتهن يستوفي دينه بطريق األولية على غيره
من الدائنين من أصل وعوائد ومصاريف من الثمن الناتج من البيع ،لكن بعد خصم الضرائب
والرسوم المستحق على البضاعة ،ومصاريف بيع البضاعة وإيداعها وغير ذلك من مصاريف
الحفظ( .)145وإذا كان حامل إيصال اإليداع أي صاحب حق الملكية على البضاعة غير حاضر عملية
البيع فإن ما تبقي من مبالغ من عملية البيع يتم ايداعه خزانة المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها
المستودع(.)146
وقد يقع حادث يترتب عليه هالك البضاعة ،أو تلفها ،واستحق عن هذا الهالك ،أو التلف ،مبلغ
التأمين؛ فقد قرر المشرع في المادة ( )144تجاري أن تنتقل حقوق حامل إيصال اإليداع وصك
الرهن إلى مبلغ التأمين الستيفاء جميع حقوقه المقررة على البضاعة من هذا المبلغ .أي أن مبلغ
التأمين يحل حلوالً عينياً ،في هذه الحالة ،محل البضاعة (.)147
وقد يحدث أن يفقد الدائن المرتهن صك الرهن ،فنجد أن المشرع عالج تلك المسألة فنص في الفقرة
الثانية من المادة( )145تجاري على أن ":لمن ضاع منه صك الرهن أن يطلب من القاضي المختص
بالمحكمة التي يقع في دائرتها المستودع إصدار أمر على عريضة بوفاء الدين المضمون بالرهن عند
حلول أجله بشرط أن يثبت ملكيته للصك الضائع ،وأن يقدم كفيالً .فإذا لم يقم المدين بتنفيذ األمر كان
لمن صدر هذا األمر لصالحه أن ينفذ على البضاعة المرهونة باتباع اإلجراءات المنصوص عليها
بشأن الرهن التجاري ،وذلك بشرط أن يكون التظهير األول الذي حصل على الصك قد قيد في دفاتر
المستودع وفقا ً ألحكام الفقرة الثانية من المادة) )٩٣١من هذا القانون وتبرأ ذمة الكفيل بانقضاء ستة
أشهر من تاريخ استحقاق الدين دون أن يتخذ من صدر األمر لصالحه إجراءات التنفيذ على
البضاعة".
ولذلك ،فإن صك الرهن يقوم بدور حيوي عند التنفيذ على البضاعة ،أو تداولها بالتظهير ،لكونه قد
جمع في طبيعته المختلفة بين نوعين من القواعد :قواعد الرهن من ناحية ،وقواعد قانون الصرف من
ناحية أخري .وأغلب األمر أن تنطبق هذه القواعد أو تلك دون أن يحدث بينهما تعارض؛

 144نصت المادة ( )2/1121مدني علي أنه ":يجوز للدائن المرتهن أن يطلب من القاضي أن يأمر بتملك الشيء المرهون
وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته بحسب تقدير الخبراء" .نجد أن حكم هذه المادة يسري على الرهن التجاري.
 145يراجع في ذلك أ.د .مصطفي كمال طه ،مرجع سابق ،ص .11
 146المادة( )1/142تجاري.
 147أ.د .على البارودي ،مرجع سابق ،طبعة  ،2111ص.111
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فالرهن حق تابع للدين المضمون ،فهو يتبع هذا الدين ويتأثر بالقواعد التي يمكن أن تحكمه أو تقرر
صحته أو بطالنه أو انقضائه (.)148

الفرع الثاني
حق حامل صك الرهن في الرجوع على المدين والمظهرين
تناولنا سابقا ً أنه إذا لم تكن حصيلة البيع كافية للوفاء بدين حامل صك الرهن ،جاز له الرجوع على
المدين والمظهرين؛ ولكن بشرط أن يرجع عليهم خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ بيع البضاعة وإال سقط
حقه في الرجوع .وفي جميع االحوال يسقط هذا الحق إذا لم يباشر اجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة
خالل ثالثون يوما من تاريخ استحقاق الدين (.)149
المطلب الثالث
آثار رهن البضائع على الشخص األجنبي(العدل)
متي حصل مستثمر المستودع على التراخيص الالزمة من الجهة اإلدارية ،فأنه يتمكن من ممارسة
أعمال إيداع البضائع لديه؛ ويحق له إصدار صكي اإليداع والرهن ،وهذه الصكوك تسمح بنقل ملكيتها
خالصة ،أو رهنها ،أو نقل ملكيتها محملة بالرهن ،وتسمح أيضا ً بتداول الصكوك ،كما سبق أن ذكرنا.
ولما كان عقد الرهن يستلزم أن يسلم الراهن الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى أجنبي يعينه
المتعاقدان .فكان المدين الراهن ،إذا أودع بضاعته هذه عند أجنبي ،فإنه يستطيع أن يرهنها لدائنه ،وأن يعيد
رهن ما شاء دون أن يؤدي ذلك إلى عمليات نقل ( .)150ولذلك يقع على مستثمر المستودع (األجنبي العدل)
التزامات كأثر من آثار عقد رهن البضائع وتتمثل هذه االلتزامات في اآلتي:
-1

االلتزام بالمحافظة على البضاعة :يلتزم مستثمر المستودع (العدل) منذ استالمه البضاعة من
المودع أن يقوم بجميع التدابير واالجراءات الالزمة للمحافظة على الشيء المرهون وصيانته (،)151
بما ال يجاوز قيمتها التي قدرها المودع ( .)152وهذا التحديد في مصروفات الحفظ والصيانة قصد منه
عدم المغاالة في األجرة والمصاريف ،إذ أن المغاالة سوف تؤدي إما إلى عزوف التجار عن استخدام
المستودعات العامة ،وهذا يعطل حركة دوران رأس المال؛ وإما إلى سيطرة هذه المستودعات على

 148أ.د .مصطفي كمال طه ،مرجع سابق ،ص .11وأيضا يراجع أ.د .علي البارودي ،مرجع سابق ،طبعة 2111م،
ص.112
 149يراجع صفحة  21من هذا البحث.
 150أ.د .على البارودي ،مرجع سابق ،طبعة  ،2111ص.111
 151أ.د .هاني دويدار ،مرجع سابق ،ص.111
 152المادة ( )1/133تجاري.
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حركة البضائع نظراً ألن التجار قد يتركون البضاعة أو جزء منها مقابل أجرة التخزين والصيانة .كل
هذه النتائج ال يرغبها المشرع ألنها تمس المصلحة االقتصادية العامة للدولة ( .)153وااللتزام
بالمحافظ ة على الشيء المرهون يملى على المستودع العمل على إبقاء الكيان المادي للشيء المرهون
والحفاظ على وجه االستعمال الذي خصص له ()154؛ كتوفير وسائل التهوية الالزمة لتشغيل اآلالت
التجارية أو اتخاذ التدابير الالزمة لحسن استعمال الشيء كالقيام بأعمال صيانة السيارات .ويدخل في
اإللتزام بالمحافظة على البضاعة صيانتها أن يطلب مستثمر المستودع(العدل)من القاضي المختص
بالمحكمة التي يقع في دائرتها المستودع ،إصدار أمر على عريضة ببيع البضاعة المودعة إذا كانت
مهددة بتلف سريع؛ ويعين القاضي كيفية إجراء البيع والتصرف في الثمن (.)155
تعد مسؤولية مالك المستودع عن البضاعة المودعة أشد وطأة من تلك التي تقررها القواعد العامة
فهي مسؤولية مفترضة ال يكفي لدفعها إقامة الدليل على أنه بذل من العناية في حفظها وصيانتها ما
يبذله في حفظ ماله ( ،)156بل يتعين عليه لتبرئة ساحته إقامة الدليل على أن ما لحق بالبضاعة من
تلف ،أو هالك ،أو نقص ،ناشئاً عن قوة قاهرة ،أو طبيعة البضاعة ،أو عيب ذاتي فيها ،أو في كيفية
تعبئتها ،أو حزمها ( .)157وال شك أن مثل هذه المسؤولية قد تكون كبيرة إذا نظرنا إلى ضخامة كمية
البضائع واألشياء التي يتلقاها المستودع ،وإلى أن التزامه ال يقتصر على الحفظ بل يمتد إلى الصيانة
بما تفتضيه من أن يقدم لكل صنف من البضائع المودعة ما يناسبها من العناية اليومية التي تكفل
حفظها في حالة جيدة .وهذه المسؤولية الكبيرة هي وحدها الكفيلة بأن تشجع التجار على ايداع
بضائعهم ،وتؤدي إلى اتمام العمليات القانونية على هذه البضائع بالسرعة ،والسهولة المرجوة،
وبمجرد نقل حيازة الصكوك الممثلة لها (.)158
ولم يتضمن تقنين التجاري المصري نصا مماثالً لنص المادة السابعة ،من المرسوم رقم  1لسنة
 1145م ،والخاص بتنظيم المخازن العامة في فرنسا ،والذي يحظر على مستثمر المستودع العام أن
يمارس– بطر يق مباشر أو غير مباشر ،لذمته ،أو لذمة الغير ،وسواء على وجه الوكالة بالعمولة أو
على وجه آخر-االتجار أو المضاربة في أنواع البضائع المرخص له أن يصدر عنها صكوك ايداع أو
رهن .وهذا نقص كان ينبغي على المشرع المصري أن يفطن إليه ،خاصةً وأن العلة من الحظر هي
منع المستودع ،عندما يحوز كميات كبيرة من البضائع ،من التدخل للتأثير على األسواق والمضاربة
بحقوق المودعين والدائنين على السواء (.)159
 153أ.د .رضا عبيد ،مرجع سابق ،ص.31
 154أ.د .هاني دويدار ،مرجع سابق ،ص .111
 155أ.د .على البارودي ،مرجع سابق ،طبعة  ،2111ص .155
 أ.د .هاني دويدار ،مرجع سابق ،ص .111 156المادة ( )1/121مدني.
 157المادة ( )2/133تجاري.
158أ.د .على البارودي ،مرجع سابق ،طبعة  ،2111ص .155
 159المرجع سابق ،طبعة  ،2111ص .151
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 -2تقديم قروض للمودع :أجاز المشرع للمستودع أن يقرض أمواال إلى المودع بضمان البضائع ونص
في المادة ( )2/135على أنه ":يجوز لمستثمر المستودع أن يقدم قروضا ً للمودع برهن البضاعة
المودعة لديه وله أن يتعامل بصك الرهن الذي يمثلها" .وإذا أقرض مستثمر المستودع المودع فإن
البضائع التي توجد تحت يده تكون ضمانا ً لمبلغ القرض ويمكن بالتالي للمستودع التنفيذ عليها إذا
تخلف المودع عن السداد.
 -3التأمين على البضاعة :الزم المشرع المستودع أن يبرم عقد التأمين على البضاعة إذ نص في المادة
( )131على أنه -1" :يجب على من يستثمر مستودعا ً عاماً أن يؤمن عليه ضد أخطار الحريق لدي
إحدى شركات التأمين ويشمل هذا التأمين البضائع الموجودة بالمستودع لحساب الغير -2 .ومع ذلك
ال يشمل التأمين البضائع المودعة أحد المستودعات العامة الموجودة في ميناء بحرى أو ميناء جوى
إذا كانت البضاعة مشمولة أيضا ً بتأمين بحرى أو جوى ضد أخطار الحريق فإذا وقع الحادث خالل
سريان التأمين البحري أو الجوي كان هذا التأمين وحده هو الواجب تطبيقه لتسوية التعويضات ،وال
تصير البضاعة مشمولة بالتأمين على المستودع إال بعد انقضاء مدة سريان التأمين البحري أو الجوي
أو عدم كفاية هذا التأمين لتغطية الضرر".
يستفاد من هذا النص أن المشرع الزم مستثمر المستودع بالتأمين على البضاعة المودعة لحساب
الغير تحوطا ً لألخطار التي قد يتعرض لها المستودع العام ،ففرض عليه االلتزام بالتأمين عليها من
أخطار الحريق.
وإذا كان المستودع موجوداً بميناء بحري ،وجوي ،وكانت البضاعة الموجودة مشمولة بتأمين بحري
أو جوي من أخطار الحريق ،فإن التأمين البحري أو الجوي هو وحده الواجب التطبيق لتسوية
التعويضات عند تحقق الخطر المؤمن منه خالل مدة سريان التأمين؛ وبانتهاء هذه المدة ،تصبح
البضاعة مشمولة بالتأمين على المستودع.
ويسري نفس الحكم في حالة عدم كفاية التأمين البحري أو الجوي لتغطية الضرر الذي أصاب
البضاعة (.)160
 -4إصدار صكوك اإليداع والرهن :يلتزم المستودع العام بأن يسلم إلى المودع عند إيداع البضاعة إيصال
اإليداع ( )Récépisséمرفقا ً به صك رهن ()Warrant؛ وجب أن تتضمن هاتان الوثيقتان مجموعة
من البيانات الالزمة لتحديد شخص المودع والبضاعة المودعة ،وتتضمن أيضا ً اسم المستودع العام
والشركة المؤمنة على المشروع ،ويحتفظ المستودع بصورة طبق األصل من الوثيقتين ( .)161ويجوز
أن يصدر إيصال اإليداع ،أو صك الرهن ،باسم المودع أو ألمره،

 160أ.د .رضا عبيد ،مرجع سابق ،ص.35-34
 أ.د .علي البارودي ،مرجع سابق ،ط 2111م ،ص.154 161أ.د .مصطفي كمال طه ،مرجع سابق ،ص.11
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بمعني أن هناك الصك المزدوج قد يكون اسميا ً أو إذنياً؛ وإذا كان إيصال اإليداع ،أو صك الرهن،
ألمر المودع جاز لهذا األخير التنازل عنهما بالتظهير متصلين أو منفصلين.
ويترتب على هذا التظهير نفس آثار التظهير للورقة التجارية ،ومنها قاعدة تطهير الدفوع وفقا ً ألحكام
المادة ( )15من القانون التجاري ( ،)162وذلك كما بينا سابقا ً ( .)163ويجوز للمودع تجزئة البضاعة إلى
مجموعات متعددة والحصول على إيصال إيداع وصك الرهن عن كل مجموعة منها ( ،)164تسهيالً
على المودع في التصرف في البضاعة المودعة (.)165
كما يجوز للمودع – إذا كانت البضاعة المودعة من المثليات– أن يستبدل بها بضاعة أخرى من نفس
النوع والصفة ،بشرط أن يكون منصوصا ً على ذلك في إيصال اإليداع وصك الرهن ،وفي هذه الحالة
تنتقل حقوق حامل اإليصال أو الصك إلى البضاعة الجديدة(.)166
وإذا كانت البضاعة المودعة من المثليات فال يشترط أن تكون مفرزة بل يجوز أن يصدر إيصال
اإليداع وصك الرهن عن كمية سائبة في كمية أكبر( .)167وقصد بذلك تيسير التعامل على البضاعة
المودعة إذا كانت من المثليات.
 -5بيع البضاعة المودعة بعد انتهاء عقد اإليداع :إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد اإليداع
جاز لمستثمر المستودع طلب بيعها باتباع اإلجراءات المنصوص عليها في شان الرهن التجاري،
ويستوفى من حصيلة البيع المبالغ المستحقة له ،ويسلم الباقي إلى المودع أو يودعه خزانة المحكمة
المختصة.
ويسري نفس الحكم إذا كان عقد اإليداع غير محدد المدة ،وانقضت سنة دون أن يطلب المودع
استرداد البضاعة أو يبدي رغبته في استمرار عقد اإليداع ( .)168ويجب على مستثمر المستودع إتباع
اإلجراءات المنصوص عليها في الرهن التجاري عند التنفيذ على البضاعة ،والتي سبق بيانها ،ولذا
نحيل إليها (.)169

 162أ .د .علي البارودي ،مرجع سابق ،ط 2111م ،ص .151
 163يرجع صفحة  21وما بعدها من هذا البحث.
 164المادة ( )3/131تجاري.
 165أ .د .مصطفي كمال طه ،مرجع سابق ،ص  .11وأيضا يراجع :أ .د .على البارودي ،مرجع سابق ،ص.151
 166المادة  )1/131تجاري.
 167المادة  )2/131تجاري.
 168المادة ( )2 ،1/141تجاري.
 169يرجع صفحة

109

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-3-5 :م
ISSN: 2706-6495

المبحث الرابع
انقضاء رهن صك اإليداع لدى المستودعات العامة
لم ينص القانون التجاري على أحكام خاصة بانقضاء الرهن التجاري ،وعليه نرجع إلى أحكام القانون
المدني ،ولكن ينقضي الرهن التجاري مثله مثل الرهن الحيازي إما بصفة تبعية ،أو بصفة أصلية.
فقد ينقضي الرهن التجاري تبعا ً النقضاء الدين .ألنه حق عيني تبعي يتقرر لضمان التزام أصلي
ويتبعه في وجوده وعدمه؛ وعلى هذا فإذا انقضي الدين المضمون بالرهن ينقضي الرهن تبعا ً له .ألن الرهن
يفقد علة وجوده(.)170
وينقضي الرهن بصفة أصلية ،إذا زال وحده دون أن ينقضي الدين .فمتى زال الرهن التجاري دون
أن يزول الدين ،فزوال الرهن التجاري يكون بصفة أصلية ،غير تابعه لزوال شيء آخر .وهناك حاالت
محددة يزول فيها رهن الحيازة بصفة أصلية .أي يزول وحده دون أن ينقضي تبعا ً النقضاء الدين .ألن الدين
يبقى كدين عادي مع زوال حق الرهن( .)171فنعقد النقضاء رهن صك اإليداع لدى المستودعات العامة
مطلبين :األول :انقضاء رهن صك اإليداع لدى المستودعات العامة بصفة تبعيه ،المطلب الثاني :انقضاء
رهن صك اإليداع لدى المستودعات العامة بصفة أصلية.
المطلب األول
انقضاء رهن صك اإليداع
في المستودعات العامة بصفة تبعية
ينقضي رهن صك اإليداع تبعا ً إلنقضاء عقد الدين األصلي بين الدائن المرتهن والمدين الراهن،
وتنقضي العالقة األصلية بأي سبب من أسباب انقضاء االلتزام ،ومن هذه األسباب:
 -1الوفاء :ينقضي الدين المضمون برهن البضائع المودعة في المستودعات العامة عن طريق الوفاء
بالدين والوفاء مع الحلول يجعل الموفي يحل محل الدائن في رهن البضاعة ،وقد يتعذر الوفاء للدائن
مباشرة في فروض معينه فليس على المدين إال أن يودع الدين دون حاجة إلى عرض حقيقي فتبرأ
ذمته؛ وهذا يحدث في رهن البضاعة لدي المستودعات العامة عندما يريد حامل إيصال اإليداع سحب
البضاعة المودعة ولكن بشرط أن يدفع الدين المضمون بالرهن إذا كان مستحق األداء فإذا لم يكن
الدين مستحق األداء،

 170أ.د .محمد لبيب شنب ":دروس في التأمينات العينية والشخصية" .دار النهضة العربية ،القاهرة ،طبعة  ،1151ص
.111
 171أ.د .عبد الرزاق السنهوري ،مرجع سابق ،ص.113
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جاز له سحب البضاعة قبل حلول ميعاد استحقاق الدين إذا أودع المستودع مبلغا ً كافيا ً لتغطية الدين
وعوائده حتى حلول األجل ،ويسري هذا الحكم إذا استحق الدين ولم يتقدم حامل صك الرهن لقبضه
(.)172
 -2الوفاء بمقابل :إذا استحق المقابل في يد الدائن ،فإن الدائن يرجع على المدين بضمان االستحقاق.
والوفاء بمقابل يقضي الدين األصلي بالتجديد ،ثم ينقضي الدين الجديد ،الذي حل محل الدين األصلي،
بالوفاء ( .)173وقد رأينا في رهن البضاعة لدى المستودعات العامة أنه يمكن اإلتفاق بين الراهن
والمرتهن على استبدال المال المرهون بآخر ،إذا كانت البضاعة من األشياء المثلية ،بشرط أن تكون
البضاعة من نفس النوع ونفس الصفة المنصوص عليها في صك اإليداع وصك الرهن .وفي هذه
الحالة تنتقل جميع حقوق حامل صك الرهن بامتيازاته إلى البضاعة الجديدة.
 -3التجديد :قد يتجدد اإللتزام بانقضاء اإللتزام القديم وإنشاء آخر يحل محله؛ والتجديد قد يكون لمحل
اإللتزام أو سببه ،وقد يكون ألطراف اإللتزام وهذا يقترب من الحوالة .أما إذا كان التجديد لمحل
اإللتزام فإنه ينقضي اإللتزام القديم ،وينقضي تبعا ً له الرهن ،وينشأ التزام جديد .فإذا اتفق اطراف
العالقة على التجديد لها وللرهن ،فإن الدين يتجدد ويتجدد الرهن تبعاً له ،وإذا اتفقا على تجديد الدين
دون الرهن ،فإن الرهن ينقضي تبعا ً إلنقضاء اإللتزام األول(.)174
 -4اتحاد الذمة :إذا اجتمع حق الملكية ،متمثل في إيصال ايداع البضائع ،مع حق الرهن التجاري ،أي صك
الرهن ،في يد شخص واحد بسبب تنازل المودع المدين الراهن عن البضاعة إلى الدائن المرتهن،
وتكون قيمة البضاعة مساوية للدين الذي له عند المدين المودع ،فهنا ينقضي الرهن بالتبعية للتنازل.
 -5اإلبراء :ينقضي رهن صك إيداع البضائع بالتبعية عندما يبرئ الدائن ذمة المدين من الدين الذي له
عنده ،وإذا برأت ذمة المدين من الدين األصلي فال حاجة إذن لوجود عقد رهن البضائع بين الراهن
والمرتهن لسقوط الدين الذي كان مضمونا ً بها.
 -1المقاصة :قد تنشأ عالقة مديونية جديدة بين طرفي اإللتزام؛ فبعد نشوء عالقة المديونية بين الدائن
والمدين ،وإنشاء عقد رهن البضائع لضمان الدين ،تنشأ عالقة أخري بين الطرفين يصبح فيها الدائن
مدينا ً بدين للمدين الذي يصبح دائنا ً له ويتفقان على إنشاء رهن يضمن هذا الدين .فنصبح أمام عالقتين
كل من طرفها دائن ومدين لآلخر ،وعقد الرهن طرفيه راهن ومرتهن لألخر ،فيتفقان على انقضاء
اإللتزام األصلي بالمقاصة بين الدينين ،ويشترط لذلك تساويهما ،أو اتفاق الطرفين على اإلنقضاء
رغم عدم تساويهما ،وبذلك ينقضي عقد رهن البضائع تبعا ً إلجراءات المقاصة بين الدينين(.)175

 172المادة ( )141تجاري.
 173أ.د .عبد الرزاق السنهوري ،مرجع سابق ،ص .115
 174أ.د .رضا متولي وهدان ،مرجع سابق ،ص .51
 175المرجع السابق ،ص.11
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المطلب الثاني
انقضاء رهن صك اإليداع بصفة أصلية
قد ينقضي رهن صك اإليداع دون انقضاء الدين ،وذلك في عدد من الحاالت:
 -1بيع البضائع المرهونة وتسليم المرتهن حقوقه :وسبق أن تناولنا ذلك ومن ثم نحيل إليه منعاً
للتكرار (.)176
 -2تنازل الدائن المرتهن عن الرهن :ينقضي الرهن بصفة أصلية بتنازل الدائن المرتهن عن الرهن
المقرر له ،من غير أن يتنازل عن الدين الذي يمثل حقا ً له لدى المدين ،وهذا التنازل يؤدي إلى
تحديد المرهون من الرهن دون انقضاء الدين الذي كان مضمونا ً بالمرهون قبل التنازل .ويجوز أن
يستفاد التنازل ضمنا ً من تخلى الدائن باختياره عن الشيء المرهون ،أو من موافقته على التصرف
فيه دون تحفظ .على أنه إذا كان الرهن مثقالً بحق تقرر لمصلحة الغير ،فإن تنازل الدائن ال ينفذ في
حق هذا الغير إال إذا أقره ( .)177ويعتبر التنازل تصرفا ً بإرادة الدائن المنفردة يشترط فيه ،أهلية
النزول عن الرهن الحيازي ،أهلية إبراء ذمة المدين من الدين .وهذه األهلية هي أهلية التبرع،
فيجب أن يكون الدائن المرتهن بالغا ً سن الرشد غير محجور عليه ولو لسفه أو غفلة (.)178
 -3هالك المرهون هالكا ً كلياً :ينقضي عقد الرهن بهالك البضائع المرهونة ،وهذا طبيعي ،ألن الشيء
المرهون لم يعد له وجود فيز ول الرهن بزوال محله .والشيء المرهون قد يهلك بخطأ الراهن ،أو
بخطأ المرتهن ،أو بسبب أجنبي .فإن هلك بخطأ الراهن ،كان هذا مسئوال عن الهالك ،ودفع تعويضا ً
عنه يحل محل الشيء المرهون الهالك ،وينتقل الرهن بذلك ،من الشيء المرهون ،إلى التعويض.
وإن هلك بخطأ المرتهن كان هذا مسئوالً عن الهالك كذلك ،ويحل التعويض محل الشيء المرهون،
وينتقل إليه الرهن .وإن هلك بسبب أجنبي ،فإن كان هذا السبب هو خطأ الغير ،حل التعويض محل
الشيء وانتقل إليه الرهن .وإن كان سبب الهالك هو القوة القاهرة لم يكن أحد مسئوال عن التعويض،
فال يدفع التعويض ،ويزول الشيء فيزول الرهن بزواله ،وعلى هذا الوجه ينقضي الرهن ( .)179وال
يسأل العدل ( مستثمر المستودع) عما يلحق بالبضاعة من هالك ،أو تلف ،أو نقص ،إذا نشأ عن قوة
قاهرة ،أو طبيعة البضاعة ،أو عيب ذاتي فيها ،أو في كيفية تعبئتها ،أو حزمها .وفي هذه الحالة إذا
هناك تأمين عليها ،فإن مبلغ التأمين يحل محل البضاعة وينتقل إليه الرهن وال ينقضي.

 176يراجع صفحة  31من هذا البحث.
 177أ.د .عبد الرزاق السنهوري ،مرجع سابق ،ص .111
 178المرجع السابق ،ص.111
 179المرجع السابق ،ص .111
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 -4بطالن عقد الرهن :كذلك ينقضي عقد الرهن بالبطالن بأي سبب من أسباب البطالن تطبيقاً للقواعد
العامة كانعدام األهلية ،أو عدم مشروعية المحل ،أو السبب ،وقد يكون قابالً لألبطال لوجود عيب
من عيوب اإلرادة (.)180

الخاتمة والتوصيات
أوال :الخاتمة:
تناولنا في المبحث األول مفهوم وانشاء رهن صك اإليداع في المستودعات العامة وأكدنا على أن
تنظيم أحكام رهن البضائع المودعة في المستودعات العامة ،أو التنفيذ عليها ،وفاء للدين يكون من خالل
المواد المنصوص عليها في شأن الرهن التجاري؛ والواقع أن القانون التجاري لم يعرف الرهن التجاري لكن
القانون المدني عرف الرهن الحيازي كما بينا سلفا ً.
ولقد وضحنا مفهوم حيازة صك الرهن وذكرنا أن مناط الرهن الحيازي إذن هو قيام المدين بتسليم
البضائع محل الرهن إلى الدائن المرتهن ،أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان ،وذلك ضمانا ً لدين عليه أو على
غيره .وانتهينا إلى أن الطبيعة القانونية للحيازة بالنسبة للمدين للراهن تختلف في الرهن الحيازي عن رهن
صك اإليداع ؛ ففي الرهن الحيازي الحيازة تمثل الجانب السلبي ألن سلب الحيازة يؤدي إلى إبعاد المرهون
عن التصرفات التي يأتيها الراهن وتضر بالمرتهن كما يجعل الغير على علم بأن المال مثقل بحق رهن.
كما أن الطبيعة القانونية للحيازة بالنسبة للدائن المرتهن تتفق في كل من الرهن الحيازي ،ورهن صك
اإليداع؛ ففي الرهن الحيازي تمثل الحيازة الجانب االيجابي ألن انتقالها إليه بركنها المادي يرتب عليه التزام
باستعمال واستغالل المرهون .أما الركن المعنوي فإن الراهن ينتقل منه إلى المرتهن (النية) في ترتيب الحق
العيني التبعي على محل الرهن .لكن الحيازة بالنسبة لألجنبي (العدل) ،عند رهن صك اإليداع ،هي حيازة
مادية عرضي ة بحتة ،والمتمثلة في االستحواذ على البضاعة ،وما يحمل هذا االنتقال من التزامه بالمحافظة
على الشيء المرهون وصيانته .أما الركن المعنوي فال ينتقل منه إليه شيء ألنه ال يحوز الشيء بنية التملك
وال بنية ترتيب حق عيني تبعي عليه لمصلحته هو بل يبقي العنصران المعنويان لدي كل من الراهن
والمرتهن.
وبنا ًء على ما سبق ،فإن الحيازة عند رهن صك اإليداع بالنسبة للدائن المرتهن تتوافر بركنها المادي،
وهي الحيازة الرمزية ،عندما يحصل على صك الرهن؛ وتتوافر بركنها المعنوي عندما تكون لديه النية في
ترتيب رهن على المرهون؛ وبالتالي هي حيازة تتفق مع القواعد العامة في رهن المنقول المادي وفقا ألحكام
الرهن التجاري.

 180أ.د .رضا متولي وهدان ،مرجع سابق ،ص .51
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كما تعرضنا لخصائص رهن صك اإليداع وأكدنا أن رهن صك اإليداع تابع للدين المضمون وأيضا
أن صك الرهن يتطلب فيه الشكلية وبساطة اجراءات رهنه عكس الرهن التجاري يتسم ببساطة االجراءات
الالزمة إلنشائه ،فال يشترط لنفاذ الرهن في حق الغير أن يكون مكتوباً .كما يتقرر رهن صك اإليداع على
منقوالت فقط .ويعتبر رهن صك اإليداع تجاريا ً متى عقد ضمانا ً لدين تجاري ولو كان طرفا الرهن غير
تاجرين .بيد أنه متي كان المدين تاجراً ،يفترض أن رهن صك اإليداع تجارياً ،أي عقد بمناسبة مباشرة
أعمال تجارية ،وبالتطبيق لنظرية األعمال التجارية بالتبعية إلى أن يثبت العكس.
كما يجب أن يتوافر في التزام المدين الراهن الناشئ عن رهن صك اإليداع األركان الموضوعية
العامة التي تلزم التصرفات القانونية عموما ً (وهي الرضا والمحل والسبب واالهلية)؛ ونظرا لما يتميز به
صك الرهن من الشكلية فإنه يجب أن تتوافر فيه البيانات الشكلية التي اشترطها المشرع ،إذ أن الكتابة هنا تعد
ركنا ً شكليا ً في الحق ،ال يوجد إال به؛ ومع ذلك يالحظ أن كتابة الحق لم تتعلق باألوضاع الخاصة برهنه
وإنما تأتي من طبيعة األشياء ذاتها من واقع ثبوت الحق في الصك.
ولكي ينشأ الرهن صحيحا ً ومنتجا ألثاره ،فيجب أن تتوافر جملة من الشروط منها ما يتعلق بمحل
الرهن ،ومنها ما يتعلق بالدين المضمون ،ومنها ما يتعلق بالبيانات الواجب توافرها في صك رهن اإليداع
لكي يكون صحيحاً.
كما أن لنفاذ الرهن في حق الغير أهمية كبيرة إذ يخول الرهن للدائن المرتهن حق األولوية وحق
التتبع في التنفيذ على المال المرهون؛ ويقتضي ذلك أن يكون الرهن نافذاً في حق دائني المدين ،وفي حق
خلفه وباألخص خلفه الخاص .ويقع رهن صك اإليداع في المستودعات العامة ويثبت حتما ً بالكتابة باعتبار
أن التظهير التأميني– شأنه شأن أي تظهير-ال يتم إال بالكتابة ،باعتبار أن صك الرهن ال يوجد إال مكتوباً،
وتبعا ً لذلك ،أي تصرف يرد عليه ال يقع إال بالكتابة.
كما تناولنا في المبحث الثاني مسألة تداول صك رهن اإليداع في المستودعات العامة وأكدنا على أن
القانون التجاري المصري أخذ بنظام الصك المزدوج لإليداع والرهن ،والزم المستودع أن يسلم المودع
ايصال اإليداع ( )Récépisséمرفقا ً به صك الرهن ( )Warrantيشتمالن على بيانات معينة (المادة
 ،)2 ،1/131مع احتفاظ المستودع بصورة طبق األصل من ايصال اإليداع وصك الرهن .ويعتبر حائز
الصكوك حائزاً قانونا ً للبضاعة المودعة .بحيث يستطيع أن ينقل ملكيتها ،أو أن يرهنها ،من خالل قيامه
بتظهير صك الرهن منفصالً عن صك اإليداع تظهيراً تأمينياً.
كما استعرضنا في المبحث الثالث أثار رهن صك اإليداع في المستودعات العامة ،ومنها عدة أثار
قانونية بالنسبة لكل من الطرفين والغير؛ وإذا لم يقم المدين في الرهن بدفع الدين في الميعاد المحدد كان
للدائن الحق في التنفيذ على البضاعة محل الرهن.
كما تناولنا في المبحث الرابع انقضاء رهن صك اإليداع لدى المستودعات العامة وأكدنا على أن
القانون التجاري لم ينص على أحكام خاصة بانقضاء الرهن التجاري ،وعليه نرجع إلى أحكام القانون
المدني ،ولكن ينقضي الرهن التجاري مثله مثل الرهن الحيازي إما بصفة تبعية ،أو بصفة أصلية.
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فقد ينقضي الرهن التجاري تبعا ً النقضاء الدين .ألنه حق عيني تبعي يتقرر لضمان التزام أصلي ويتبعه في
وجوده وعدمه؛ وعلى هذا فإذا انقضي الدين المضمون بالرهن ينقضي الرهن تبعا ً له .ألن الرهن يفقد علة
وجوده.
وينقضي الرهن بصفة أصلية ،إذا زال وحده دون أن ينقضي الدين .فمتى زال الرهن التجاري دون
أن يزول الدين ،فزوال الرهن التجاري يكون بصفة أصلية ،غير تابعه لزوال شيء آخر .وهناك حاالت
محددة يزول فيها رهن الحيازة بصفة أصلية .أي يزول وحده دون أن ينقضي تبعا ً النقضاء الدين .ألن الدين
يبقى كدين عادي مع زوال حق الرهن.

ثانيا :التوصيات:
 )1قررت المادة  131من القانون التجاري أنه يجب على مستثمر المستودع العام التأمين على البضائع
ضد الحريق ونري أن يشمل التامين جميع األخطار التي قد تتعرض لها البضائع.
 )2أرى من الضروري أن يتضمن تقنين التجاري المصري نصا ً مماثالً لنص المادة السابعة ،من المرسوم
رقم  1لسنة  1145م ،والخاص بتنظيم المخازن العامة في فرنسا ،والذي يحظر على مستثمر المستودع
العام أن يمارس– بطريق مباشر أو غير مباشر ،لذمته ،أو لذمة الغير ،وسواء على وجه الوكالة
بالعمولة أو على وجه آخر-االتجار أو المضاربة في أنواع البضائع المرخص له أن يصدر عنها
صكوك ايداع أو رهن .خاصةً وأن العلة من الحظر هي منع المستودع ،عندما يحوز كميات كبيرة من
البضائع ،من التدخل للتأثير على األسواق والمضاربة بحقوق المودعين والدائنين على السواء.
 )3أرى أنه ينبغي على المشرع المصري أن يضيف بيانات أخري في صك الرهن ،في المادة ()131
تجاري ،وتتمثل في تاريخ إيداع البضاعة وتوقيع صاحب المستودع على وجه الصك ،وعلى ظهر
الصك ،مبينا ً قيمة الدين المضمون ،وتاريخ استحقاقه واسم ومهنة وعنوان الدائن المظهر إليه ،وتاريخ
إنشاء وتظهير الصك وتوقيع المدين (المظهر) وعنوانه ومهنته.
 )4ونظراً ألن المواد المتعلقة بإيداع البضائع في المستودعات العامة لم تتضمن أي قواعد خاصة تنظم
تداول صك الرهن عن طريق التظهير التأميني فقد تم تنظيمه في البحث قياسا ً على أحكام التظهير
التأميني بالورقة التجارية .ولذا أرى أن ينص المشرع على اإلحالة في تنظيم تداول صك الرهن عن
طريق التظهير التأميني للمواد المنظمة له في األوراق التجارية وبما ال يتعارض مع أحكام اإليداع في
المستودعات العامة.

"آخ ُر َد ْع َواهُ ْم أَ ِن ا ْل َح ْم ُد ِ هلِلِ َر ِّب ا ْل َعالَ ِمينَ "
ََ ِ
[يونس :جزء من اآلية رقم ]11
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مراجع البحث
أوالً :المراجع العربية:
 -1أ.د .أبوزيد رضوان :االوراق التجارية وفقا ً ألحكام قانون التجارة الجديد " ،دار النهضة العربية ط
.2111
 -2أ.د .أنور سلطان" :مصادر االلتزام – المؤجر في النظرية العامة لاللتزام-دراسة مقارنة في القانون
المصري واللبناني" ،دار النهضة العربية ،بيرت ،سنة .1113
 -3د .أيمن سعد سليم " :أحكام االلتزام ،دار حافظ للنشر ،جدة .2111
د .أيمن سعد سليم ":أسباب انقضاء االلتزام" ،دار النهضة العربية بدون سنة طبع.
 -4أ.د .ثروت عبد الرحيم ":القانون التجاري – االعمال التجارية-التاجر-الشركات التجارية – االوراق
التجارية-عمليات البنوك-العقود التجارية-االفالس"-مجلة نادي القضاة ،طبعة ،1112
 -5أ.د .حسام الدين كامل األهواني ":الوجيز في التأمينات العينية " بدون مكان طباعة ونشر.
 -6أ .د .رضا عبيد ":العقود التجارية المستحدثة في قانون التجارة الجديد :الرهن التجاري واإليداع في
المستودعات العامة في قانون التجارة رقم  11لسنة 1111م " بحث مقدم للمؤتمر العلمي الثاني
للقانونيين المصريين (المشاكل العملية الناشئة عن تطبيق قانون التجارة الجديد) – مصر ،منشور من
قبل الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واالحصاء والتشريع ،سنة 2111م ،صفحات  .41-1رابط
البحث:
http://search.mandumah.com/ record/85870
 -7أ.د .رضا متولي وهدان ":عقد الرهن التجاري" ،بحث منشور بمجلة المعهد العالي للقضاء بالمملكة
العربية السعودية .رابط البحثhttps://www.docdroid.net/UNBL8do/bhth-aakd- :
alrhn-altjary-rda-ohdan.pdf
 -8أ.د .سليمان مرقص ":التأمينات العينية في التقنين المدني الجديد-دار النشر للجامعات المصرية ،ط،2
سنة .1151
-

أ.د .سليمان مرقص ":شرح القانون المدني" ،دار النهضة العربية ،جزء ،2سنة .1114

 -9أ.د .سميحة القليوبي ":الوسيط في شرح قانون التجارة المصري – الجزء االول ،نظرية االعمال
التجارية والتاجر " ،طبعة  ،2112دار النهضة العربية.
-

أ .د .سميحة القليوبي ":عقود الوكاالت والسمسرة والرهن التجاري" ،دار النهضة العربية ،سنة
.1111
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 -11د .سهام عبد الر ازق ":فكرة المنقول دون حيازة والحماية القانونية له" ،اطروحة دكتوراة ،جامعة
بغداد كلية القانون ،سنة 2111م.
 -11د .عباس حسن الصراف ":شرح عقد البيع في القانون الكويتي – دراسة مقارنة" ،ط،1
سنة1115م ،الكويت دار البحوث العلمية.
 -12د .عبد الرحمن عبد هللا شمسان ":عقد ايداع البضائع في المخازن العامة " بحث منشور في مجلة
الدراسات االجتماعية-إلىمن ،مج  ،1ع ،11سنة  ،2114ص  .332-311الرابط البحث:
http://search.mandumah.com/ record/28694.
 -13أ.د .عبد الرزاق السنهوري ":الوسيط في شرح القانون المدني :التأمينات العينية والشخصية"
الجزء العاشر ،طبعة  ،1111دار إحياء التراث العربي ،القاهرة ،ف .531
 -14أ.د .عبد الرحمن قرمان ":العقود التجارية وعمليات البنوك " ،مكتبة الشقري ،ط ،2سنة.2111
 -15د .عبدالفضيل محمد أحمد ":العقود التجارية وعمليات البنوك -طبقا ً للقانون رقم  11لسنة 1111م"
مكتبة الجالء بالمنصورة.
-

أ.د .عبد الفضيل محمد أحمد ":العقود التجارية وعمليات البنوك-طبقا ألحكام القانون رقم 11
لسنة 1111م" ،الناشر مكتبة الجالء الجديدة بالمنصورة.

 -16أ.د .عزيز العكيلي :الوسيط في شرح القانون التجاري-الجزء االول :االعمال التجارية-المتجر-
العقود التجارية" ،دار الثقافة والنشر والتوزيع.
-

أ.د .عزيز العكيلي ":الوسيط في شرح القانون التجاري-االعمال التجاري-التاجر والمتجر-
العقود التجارية" جزء االول ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ط 1سنة .2111

 -17د .عصام لطفي الشريف ":أحكام وقواعد الرهن التجاري في قانون التجارة االردني رقم  12لسنة
1111م ،مجلة نقابة المحامين االردنية ،عمان ،العدد  ،1لسنة 1111م ،س .45
 -18د .عصام أنور سليم ":أسس الثقافة القانونية الحق والعقد " ،الدار الجامعية ،سنة .1111
 -19د .عصام حنفي ":االوراق التجارية" ،منشور على موقع المكتبة القانونية العربية على الشبكة
العنكبوتية ،ط عام .2111
 -21أ.د .عصام حنفي ":األوراق التجارية ،المكتبة القانونية العربية على الشبكة العنكبوتية ،ط.211
 -21أ.د .على البارودي ":العقود والعمليات التجارية – وفقا ألحكام القانون رقم  11لسنة 1111م "،
دار المطبوعات الجامعية ،طبعة .2111
 -22أ.د .على الزيني ":كتاب أصول القانون التجاري – الجزء االول النظرية العامة والعقود التجارية-
المجلد االول النظرية العامة وعقد البيع" ،طبعة المطبعة االميرية ببوالق سنة .1131

-23

أ.د .على حسن يونس ":العقود التجارية" ملتزم الطباعة والنشر دار الفكر العربي مطبعة

الحمامي ،سنة  ،1111ص .12
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 -24أ.د .على البارودي ":األوراق التجارية-طبقا ً لقانون  11لسنة  "1111دار المطبوعات الجامعة ،ط
.2112
 -25أ.د .على جمال الدين عوض ":الوجيز في القانون التجاري-العقود التجارية-األوراق التجارية-
عمليات البنوك – االفالس" ،دار النهضة العربية ،سنة .1112
 -26أ .د .على سيد قاسم ":قانون االعمال ،الجزء الثالث االوراق التجارية" ،دار النهضة العربية
القاهرة ،طبعة الثالثة.

-27

د .كمال ثروت الونداوي :شرح أحكام عقد البيع ،دراسة مع مجموعة التشريعات العربية ،ط،1

سنة 1113م ،مطبعة دار السالم ببغداد.
 -28أ .د .مصطفي كمال طه ":االوراق التجارية واالفالس" ،دار الجامعة الجديدة.1111 ،
 -29د .محمد سامر عاشور":التنظيم القانوني لعقد الرهن وفق قانون التجارة السوري الجديد"بحث
منشور على الشبكة العنكبوتية على موقع الموسوعة العربية –موسوعة قانونية متخصصة-رابط
Arab-ency-com/law/detail/ 163686.
 -31أ.د .محمود سمير الشرقاوي ":القانون التجاري " الجزء الثاني ،ط ،1114دار النهضة العربية.
-

-31

أ.د .محمود سمير الشرقاوي ":القانون التجاري " ،جزء  ،1دار النهضة العربية ،ط.1111
أ.د .محمود مختار بريري ":قانون المعامالت التجارية " ،دار النهضة العربية1111 ،م.

 -32د .منصور حاتم محسن ":رهن المنقول المادي دون حيازة – المفهوم واالثر" بحث منشور في
مجلة المحقق الملي للعلوم القانونية والسياسية ،العدد االول ،السنة التاسعة ،سنة .2111
 -33أ.د .محمد فريد العريني ،و أ.د .على البارودي ":القانون التجاري – جزء ثاني-العقود التجارية
وعمليات البنوك وفقا ً ألحكام القانون  /11لسنة 1111م ،دار المطبوعات الجامعية ،سنة 2111م.
 -34أ.د .مصطفي كمال طه ":العقود التجارية وعمليات البنوك-وفقا ً ألحكام القانون  11لسنة 1111م "،
مكتبة الوفاء القانونية باإلسكندرية ،ط .2111
 -35أ.د .محمد حسني عباس :األوراق التجارية في التشريع الكويتي" ،مكتبة االنجلو المصرية.
 -36أ.د .محمد لبيب شنب ":دروس في التأمينات العينية والشخصية " دار النهضة العربية ،القاهرة،
.1151
 -37أ .د .ناصف إلىاس ":الكامل في قانون التجارة" ،ط  ،1سنة .1111
 -38أ.د .هاني دويدار ":القانون التجاري  /العقود التجارية – العمليات المصرفية-االوراق التجارية-
االفالس" مكتبة الحلبي الحقوقية ،بيروت2111 ،
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