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تعريف الرهن التجاري

م���ن الضمان���ات القانونية الش���ائعة االس���تعمال والتي 
تطلبه���ا البنوك، ف���ي بعض الحاالت، م���ا ُيعرف بالرهن 
التج���اري وه���و يختلف تمام���ا عن الرهن العق���اري، حيث 
يعتب���ر الره���ن تجاريا بالنس���بة إلى جميع ذوي الش���أن 
في���ه إذا ورد عل���ى م���ال منق���ول ضمان���ا لدي���ن يعتب���ر 
تجاريا بالنس���بة إلى المدين دون اعتبار لطبيعة الدين 

بالنسبة للدائن. 

إن البن���وك تطل���ب ف���ي الغال���ب تقدي���م ره���ون عقارية 
لضمان القروض لما تتمتع به من فوائد مادية ملموسة 
أهمه���ا ثبات الش���يء المرهون في مكان���ه وأيضا ثبات 
س���عره إن لم نقل زيادة س���عره مع مرور الزمن مع عدم 
تعرض���ه للتلف، ولكن هناك اس���تثناءات لهذه القاعدة 
حيث ال يتم تقديم رهون عقارية ألي س���بب من األسباب 
تخ���ص العميل أو البنك أو غيرهم���ا، ولذا تقبل البنوك 
بالره���ن التج���اري لتغطي���ة وضم���ان ديونه���ا، والره���ن 
التجاري يش���مل المال المنقول أو م���ا يقوم مقام المال 
المنق���ول، من بضائع أو ذهب أو أس���هم أو س���ندات أو 
كمبياالت أو أوراق تجارية أخرى أو مواد بناء أو سيارات أو 

ناقالت أو مقتنيات أثرية عالية القيمة، وخالفه.

وس���وف نورد أحكام القانون التج���اري المرتبطة بالرهن 
التج���اري والت���ي تحفظ حقوق كل م���ن المدين والدائن 

في هذا العدد.

شروط نفاذ الرهن في حق الغير

• أن تنتقل حيازة الش���يء )الم���ال( المرهون إلى الدائن 
المرته���ن )مث���ل البنك مق���دم القرض( أو إلى ش���خص 
ثال���ث عدل )جهة أخ���رى( يعينه المتعاق���دان بما يعنيه 
ذل���ك م���ن ض���رورة اتف���اق المدي���ن والدائ���ن، وأن يبقى 
الش���يء )المال( المرهون في حيازة من تسلمه منهما 
حت���ى انقض���اء الرهن، وهن���اك مس���ئوليات كبيرة تقع 
على كاهل الش���خص الذي التزم بوضع المال المرهون 
في حيازته وحراسته وعليه تحمل كل النتائج القانونية 

إذا أهمل أو فشل في الحفاظ على المرهون.

• ال يش���ترط لنف���اذ الره���ن ف���ي ح���ق الغي���ر أن يك���ون 
مكتوب���ا، وإذا دون الره���ن كتابة فال يش���ترط أن تكون 
الورق���ة المدون فيها ثابتة التاري���خ، وذلك على خالف ما 
تقض���ي ب���ه القواعد العامة ف���ي القان���ون المدني فيما 
يتعل���ق بالره���ن الحي���ازي للمنق���ول. هذا ويج���وز إثبات 
الرهن التجاري فيما بين المتعاقدين وبالنس���بة للغير 

بكافة طرق اإلثبات المقبولة.

• تنتقل حيازة المنقول المادي إلى الدائن أو الش���خص 
الع���دل إما بش���كل مادي بوضع المنق���ول تحت تصرفه 
بكيفية من ش���أنها أن تخلق وضعا ظاهرا يحمل الغير 
على االعتقاد بأن الش���يء المرهون أصبح في حراس���ته 
)مثل وضع البضائع في مخازن تخص الدائن( أو بشكل 
رمزي إذا تس���لم أي منهما صكا يمثل الشيء المرهون 

ويعطي حائزه دون غيره حق تسلمه.

• أما حيازة الحقوق فتنتقل بتس���ليم الصكوك الثابتة 
فيه���ا أو بتس���ليم إيصال اإلي���داع إذا كان الصك مودعا 
لدى الغير، بش���رط أن يكون الص���ك معينا في اإليصال 
تعيين���ا نافيا للجهال���ة وأن يرضى الم���ودع لديه بحيازة 
الصك لحس���اب الدائن المرتهن، وال يكون للمودع لديه 
ف���ي هذه الحال���ة أن يحبس الصك لحس���ابه ألي س���بب 
سابق على الرهن إال إذا كان احتفظ لنفسه بهذا الحق 

عند قبوله حيازة الصك لصالح الدائن المرتهن.

• يت���م ره���ن الحق���وق الثابت���ة ف���ي الصكوك االس���مية 
كاألس���هم أو الس���ندات الت���ي تصدرها الش���ركات في 
ُمح���رر مكت���وب يذكر فيه���ا أنها على س���بيل الرهن أو 
الضم���ان وُيقيد في دفات���ر الجهة التي أص���درت الصك 
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ويؤش���ر به عل���ى الص���ك ذاته. أم���ا الحق���وق الثابتة في 
صك���وك ألم���ر ف���إن رهنه���ا يت���م بتظهيره���ا تظهي���را 
تأميني���ا، أي يذكر فيه أن القيمة للضمان أو أي بيان آخر 
يفي���د الرهن. ويكون الرهن ف���ي هاتين الحالتين نافذا 
ف���ي حق المدين دون حاجة إلى إعالنه بالرهن أو قبوله، 
وله���ذا ف���إن الدائ���ن المرتهن يكون مطمئ���ن البال ألن 
لديه في حيازته سواء فعليا أو قانونيا رهن تجاري نافذ 
في جميع األوقات، وهذا النفاذ يعطي الدائن المرتهن 
الح���ق ف���ي التصرف في الم���ال المرهون وف���ق كل حالة 

ومقتضياتها ووفقا لما يراه لحماية حقوقه. 

إثبات الرهن التجاري

أج���ازت أح���كام القانون إثب���ات الرهن التج���اري فيما بين 
المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير بكافة طرق اإلثبات أيا 
كان���ت قيمة الدين المضمون بالرهن وأيا كانت طبيعة 

هذا الدين بالنسبة إلى الدائن.

• يجب أن يلتزم الدائن المرتهن بأن يسلم إلى المدين 
-إذا طلب ذلك- إيصاال يتضمن بيانا بالصفات األساسية 
المميزة للشيء المرهون بحيث يمكن للمدين الراهن 
أن يس���تخدمه عند الضرورة كأداة لإلثب���ات إذا وقع نزاع 
ح���ول مدى تنفيذ الدائن المرته���ن اللتزامه بالمحافظة 
على الش���يء المره���ون ورده. أما في الحالة التي يكون 
فيها محل الرهن من المثليات ثم يتفق الطرفان على 
أن يس���تبدل ب���ه ش���يء آخر م���ن نوعه، فيعتب���ر الرهن 

قائما بحيث ال يكون تغير المحل في هذه الحالة بمثابة 
إنشاء لرهن جديد ولو لم يتفق في العقد على ذلك.

• أما إذا كان الش���يء المرهون معينا بالذات فال يكون 
للمدين أن يستبدل به شيئا غيره إال إذا اتفق على ذلك 
ف���ي العقد وبش���رط أن يقبل الدائن الب���دل، وفي ذلك 

مراعاة للعدالة بين الجميع.

المحافظة على الشيء المرهون

• يلت���زم الدائ���ن المرتهن باتخاذ كافة الوس���ائل الالزمة 
للمحافظة على الش���يء المرهون، ف���إذا كان المرهون 
ورقة تجارية قد حل أجلها وجب عليه أن يطالب بالوفاء 
به���ا، وأن يبذل في ذلك عناية الش���خص المعتاد، فإذا 

هل���ك الش���يء أو تل���ف كان الدائن مس���ئوال إال إذا أثبت 
أن الهالك أو التلف يرجع إلى سبب أجنبي ال يد له فيه.

• يلتزم الدائن المرتهن بأن يستوفي الحقوق المتعلقة 
بالشيء المرهون كقبض قيمته وأرباحه وعوائده وغير 
ذل���ك من المبالغ الناتجة عنه عند اس���تحقاقها على أن 
يخصم ما يقبضه من الدين المضمون ولو لم يكن قد 
حل أجله، وُيحتس���ب الخصم من قيمة ما أنفقه الدائن 
المرتهن في المحافظة على الش���يء وصيانته ثم من 
المصروف���ات والفوائ���د ثم م���ن أصل الدي���ن المضمون 

بالرهن ما لم ينص االتفاق أو القانون على غير ذلك.

إجراءات التنفيذ في حال عدم السداد

يوج���د ف���ي القان���ون تنظي���م إلج���راءات التنفي���ذ على 
الش���يء المرهون اقتضاء لقيمة الدين المضمون عند 
حل���ول أجل اس���تحقاقه إذا لم يقم المدي���ن بالوفاء به. 
وهي إج���راءات المقصود بها تمكي���ن الدائن المرتهن 

من الحصول على حقه في سرعة ويسر.

• في العادة، يجب أن يتم س���داد القرض أو الدين وفق 
م���ا تم االتفاق عليه وأن يتم هذا الس���داد دون إبطاء أو 
تأخي���ر ولكن ه���ذا قد ال يحدث ألي س���بب من األس���باب 
وعليه إذا لم ُيدفع الدين المضمون بالرهن التجاري في 
ميعاد استحقاقه،  تبدأ اإلجراءات بالتنبيه على المدين 
أو الكفي���ل العين���ي بالوفاء فإذا انقض���ت ثالث أيام من 
تاري���خ ه���ذا التنبيه ولم يق���م المدين بالوف���اء، فيكون 
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للدائ���ن أن يتق���دم بعريض���ة إل���ى المحكم���ة المختصة 
يطلب األمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه، وُيبلغ 
المدي���ن أو الكفي���ل -إن وج���د- بقرار البي���ع الصادر من 
القاض���ي وم���كان البي���ع وتاريخه وس���اعته، هذا بش���رط 
ع���دم تظلم م���ن صدر األمر ضده خالل خمس���ة أيام من 
تاري���خ إعالنه به، ويكون الحك���م الصادر في التظلم غير 

قابل ألي طعن.

ويج���ري البي���ع ف���ي الزم���ان والم���كان الل���ذان تحددهما 
المحكم���ة )القاضي( وبالم���زاد العلني إال إذا أمر القاضي 
بإتباع طريقة أخرى )كأن يأمر مثال ببيع الشيء المرهون 
بيعا وديا في البورصة أو في الس���وق( وإذا كان الشيء 
المره���ون م���ن الصك���وك المتداول���ة في س���وق األوراق 
المالية، فيتم بيعه في هذه الس���وق على يد سمس���ار 
معتم���د، وفي جمي���ع األحوال يكون للدائ���ن حق أولوية 
في اس���تيفاء دينه من الثمن الناتج من البيع. ويحصل 
الدائن المرتهن على ما يستحقه فقط وفي حالة وجود 
فائض فإن هذا الفائض يسلم لصاحبه أي المدين ومن 
هن���ا يتضح أن القانون ال يس���مح للدائن المرتهن اإلثراء 
على حساب المدين وذلك بمنعه من الحصول على أية 
أموال تعتبر إضافية أو أكثر مما يستحق وفي هذا عين 

العدالة.

 • وف���ي بعض الح���االت قد يتم الرهن التجاري على عدة 
أموال وفي عدة أماكن مما يعطي الدائن المرتهن الحق 
أن يخت���ار المال الذي يج���ري عليه البيع ما لم يتم االتفاق 

بين األطراف المعنية على غير ذلك، ويتفق هذا الحكم 
م���ع القواع���د العامة على أس���اس أن المدي���ن بارتضائه 
عندم���ا وض���ع هذه األموال ضمن عق���د الرهن يكون قد 
وافق ضمنيا عل���ى التنفيذ على أي من هذه األموال إذا 
م���ا حل أجل الدي���ن دون أن يقوم بالوفاء ب���ه. ومع ذلك 
فقد قيد القانون ح���ق الدائن في االختيار بأال يكون من 
ش���أن هذا االختيار أن يلحق ضرر بالمدين وذلك تطبيقا 
لقاعدة ض���رورة تنفيذ العقود بحس���ن نية. وفي جميع 
األحوال ال يجوز أن يش���مل البيع إال ما يكفي للوفاء بحق 

الدائن المرتهن.

أحكام أخرى 

• إذا نقص س���عر الش���يء المرهون في الس���وق بحيث 
أصب���ح غير كاف لضمان الدين، جاز للدائن أن يطلب من 
المدين تكملة الضمان، وأن يعين لذلك ميعادا مناسبا 
فإذا رفض المدين ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون 
أن يكم���ل المدي���ن الضمان، ج���از للدائ���ن التنفيذ على 
الش���يء المره���ون طبقا ألح���كام القان���ون ويالحظ هنا 
أن النص ال يش���ترط أن ينخفض سعر الشيء المرهون 
في الس���وق إلى حد كبير، وإنما يكفي أن ينخفض إلى 
ح���د يجعله غير كاف لضمان الدي���ن المضمون، وكذلك 
يجي���ز القانون أن يطلب المدي���ن أو الدائن المرتهن من 
القاض���ي الترخي���ص ل���ه ف���ي بيع الش���يء المره���ون إذا 
كان معرض���ا لله���الك أو التلف، أو إذا م���ا اقتضت صيانة 

الش���يء المرهون نفق���ات باهظة في حي���ن أن القواعد 
العام���ة تفرض على الدائ���ن المرتهن أن يقوم بالنفقات 
الالزمة لصيانته إال إذا تخلى عن حق الرهن وتركه بدون 

مقابل.

• إذا كان الشيء المرهون صكا لم يدفع ثمنه بالكامل، 
الت���زم الراهن –متى وجب الوف���اء بالجزء غير المدفوع- 
أن ُيقدم إلى الدائن المرتهن النقود الالزمة للوفاء بهذا 
الجزء قبل ميعاد اس���تحقاقه بيوم عل���ى األقل، وإال جاز 
للدائ���ن المرته���ن أن يطلب بيع الصك بإتب���اع اإلجراءات 

المنصوص عليها في القانون.

• وم���ن األح���كام الهامة في هذا الش���أن هو بطالن كل 
اتفاق يبرم وقت تقري���ر الرهن أو بعده، ويعطي الدائن 
المرتهن في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول األجل 


