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امللخص
ّ ُ

:   

 من قبیل التأمینات - ومن بینھا امتیاز بائع المنقول موضوع الّدراسة-االمتیازتعّد حقوق 
القانونیة المقّررة بموجب نصوص القانون، ومن شأنھا تخویل الدائن استیفاء دینھ 
باألولویة عند تزاحم  الدائنین الستیفاء حقوقھم وفي أي ید یكون، كاستثناء على القاعدة 

وتجنیب الدائنین أصحاب الضمان قسمة الُغرماء، انطالًقا من العامة في توزیع الدیون، 
من القانون المدني  ) ٣٦٥(المبدأ العام وھو المساواة  بینھم، والذي كّرستھ المادة 

مع مرعاة أحكام ھذا القانون، أموال  (، والتي جاء فیھا)١٩٧٦(لسنة ) ٤٣(األردني رقم 
  ).الدائنین متساوون في ھذا الضمان المدین جمیعھا ضامنة للوفاء بدیونھ، وجمیع 

 والمشّرع وھو یحتكر تقریر حقوق االمتیاز، یستھدي في ذلك بوصف یقوم بالدین 
الممتاز، ویقّدر في ضوئھ مدى جدارة الدین باألولویة، وقد جاء إقرار امتیاز بائع المنقول 

ة المشتري، مؤسًسا على اعتبار أن البائع ھو صاحب الفضل في إدخال المنقول إلى ذّم
وبسببھ زادت عناصر الذّمة المالیة اإلیجابیة للمشتري، كما یظھر الغرض من تقریر ھذا 
االمتیاز، في تسھیل عقد البیع الذي ھو أساس النشاط االقتصادي؛ إذ إن االمتیاز لبائع 
المنقول یعطیھ نوًعا من القّوة، ویحیطھ بالثقة واالئتمان، وھذا یدفع البائع إلى عدم 

تراط أو استلزام قیام المشتري بدفع الثمن بصورة فوریة، ثم إن مقتضیات العدالة تحّتم اش
حمایة حقوق البائع الذي أبدى حسن النیة وسلم ما في یده وفاء بالتزامھ، أن یستوفي من 

 .حقھ، مفضًلا على غیره من الدائنین) المشتري ( أضاف إلى ذّمة المدین 

  . ، المرتبة ، التتّبع ، التقّدم ز، بائع المنقول االمتیا:الكلمات المفتاحیة 
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Abstract:                                                  

The concession rights - including the privilege of the seller of 
the movable property subject to study - are among the legal 
liabilities established according to the provisions of the law 
and which authorize the creditor to settle his debt with priority 
when the creditors compete to fulfill their rights and in 
whatever hand it is, as an exception to the general rule in the 
distribution of debts, and to spare the creditors holding the 
security divided The opponents, based on the general 
principle, which is equality between them, which is enshrined 

in Article (٣٦٥) of the Jordanian Civil Law No. ٤٣ of ١٩٧٦, in 

which it was stated (taking into account the provisions of this 
law, all the money of the debtor is a guarantor to meet his 
debts and all creditors are equal in this guarantee) and the 
legislator has a monopoly The report on the franchise rights 
guides in this a description of the excellent debt and assesses 
in the light of the merit of the debt in terms of priority. The 
approval of the franchise of the movable seller is based on 
the consideration that the seller is the owner of the best in 
entering the movable into the responsibility of the buyer. From 
the determination of this concession, in facilitating a sales 
contract, which is the basis of economic activity, as the 
concession for the seller of the movable gives him a kind of 
power, and surrounds him with confidence and credit. The 
seller pushed for not requiring or requiring that the buyer pay 
the price in an immediate manner, and that the requirements 

mailto:odai27@yahoo.com


 - ٥٧٤٩ -

of his justice necessitate the protection of the rights of the 
seller who showed good faith and surrendered what was in 
his possession in fulfillment of his commitment.                                                                                          

Key words: Excellence, Movable Seller, Progress, 
Traceability, Rank .                                                                     
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

املقدمة
ّ ُ

 :   

  الحمد هللا وحده، والصالة  والسالم على من ال نبي بعده، وبعد؛

فتعّد حقوق االمتیاز من قبیل التأمینات القانونیة المقررة بموجب نصوص القانون، ومن 
ي أي ید یكون؛ إذ إن المشّرع وھو یحتكر شأنھا تخویل الدائن استیفاء دینھ باألولویة وف

تقریر حقوق االمتیاز یستھدي في ذلك بوصف یقوم بالدین الممتاز، ویقّدر في ضوئھ 
  .مدى جدارة الدین باألولویة

وال بّد من اإلشارة إلى أن كفایة أموال المدین عند توزیعھا على الدائنین ال تثیر أي 
ون متساوین في المرتبة في الحصول على مشكلة؛ فاألصل أن جمیع الدائنین یكون

ولكن یتغّیر الحال  عند عدم كفایتھا، وتزاحم . حقوقھم، فال أفضلیة لدائن على آخر
الدائنین الستیفاء حقوقھم، وھو ما یثیر مشكلة تحدید مرتبة كل منھم، بین دائن عادي، 

ممتاز، ودائن صاحب ضمان، وعند تعّدد أصحاب الضمان بین دائن مرتھن، ودائن 
فیتقّدم أصحاب الضمان على الدائنین العادیین، ومن ثم یتقّدم أصحاب حق االمتیاز على 
غیرھم من الدائنین، ویتقّدم أصحاب حق االمتیاز الخاص على أصحاب حق االمتیاز 

من ) أصحاب الحق العیني التبعي ( العام ، كل ذلك دعا إلى وجود ضمان یمّكن الدائنین 
م، وتجنیبھم قسمة الُغرماء انطالًقا من المبدأ العام، وھو المساواة الحصول على حقوقھ

مع  (:من القانون المدني األردني، والتي جاء فیھا ) ٣٦٥(بینھم، والذي كّرستھ المادة 
مرعاة أحكام ھذا القانون، أموال المدین جمیعھا ضامنة للوفاء بدیونھ، وجمیع الدائنین 

ًظا من المشّرع على ضمان حقوق أصحاب الحقوق ، وحفا)متساوون في ھذا الضمان 
العینیة التبعیة المقّررة على أموال المدین، فقد جعل لھم المشّرع من الضمانات ما 
یتقّدمون بموجبھ على بقیة الدائنین في استیفاء حقوقھم، فكان من ھذه الضمانات حق 

عقار معین ، أو منقول االمتیاز الذي یقع على جمیع منقوالت المدین وعقاراتھ، أو على 
معین منھا، ویخّول صاحبھ میزة الرجحان على غیره من الدائنین في استیفاء حقھ من 
ثمن األموال، ولكون حقوق االمتیاز جاءت كاستثناء على القاعدة العامة في توزیع 
الدیون، كما ذكرنا سابًقا، فاألمر یقتضي عدم التوّسع في المسألة، ذلك أن االستثناء ال 

قاس علیھ، وال یتوّسع فیھ، فال یمكن أن یتم االتفاق على امتیازات غیر المنصوص ی
مؤسًسا على اعتبار أن علیھا بموجب النص القانوني، وقد جاء إقرار امتیاز بائع المنقول 

البائع ھو صاحب الفضل في إدخال المنقول إلى ذّمة المشتري، وبسببھ زادت عناصر 
للمشتري، كما یظھر الغرض من تقریر ھذا االمتیاز في تسھیل الذّمة المالیة اإلیجابیة 

عقد البیع الذي ھو أساس النشاط االقتصادي؛ إذ إن االمتیاز لبائع المنقول یعطیھ نوًعا 
من القّوة، ویحیطھ بالثقة واالئتمان، وھذا یدفع البائع إلى عدم اشتراط ، أو استلزام قیام 

) حق االمتیاز(بل إن البائع نتیجة لھذا الحق المشتري بدفع الثمن بصورة فوریة،  
یتساھل مع المشتري من خالل االتفاق على آلیة معینة لدفع الثمن، وبالشكل الذي ال یشّق 
على المشتري من جانب، ویتضرر معھا البائع من جانب آخر، ومن ثم تحّقق نوًعا من 

إن مقتضیات العدالة تحّتم الحركة االقتصادیة، وھذا بدوره یعّزز االقتصاد الوطني، ثم 
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حمایة حقوق البائع الذي أبدى حسن النیة وسّلم ما في یده وفاء بالتزامھ، أن یستوفي من 
حقھ مفضًلا على غیره من الدائنین، ومتقّدًما علیھم، ) المشتري ( أضاف إلى ذّمة المدین 

. مشتريودون مزاحمة معھم، في حدود ما أضافھ ھذا المنقول من زیادة في ذّمة ال
ونخُلص مّما تقدم، أن امتیاز بائع المنقول ما ھو إال ضمانة یوفرھا القانون لھذا البائع، 
تمّكنھ من الحصول على حقھ المستحق والمتبقي في ذّمة الطرف الثاني وھو المشتري، 
إال أن ھذا الضمان ال یعّد الوحید الذي كفل بھ القانون للبائع الحصول على حقھ، وإنما 

وسائل وضمانات أخرى في سبیل تحقیق ذلك، وھذا ما یدّل على إیالء القانون أعطاه 
  .أھمّیة كبیرة في ھذا الجانب لضمان استقرار المعامالت

أ رادا    

تنبع أھمّیة ھذه الّدراسة، من الحاجة العملیة لدراسة شاملة للموضوع، توضع في متناول 
ة شائعة بین الناس في التعامل تتمثل في استیفاء أیدي المھتمین، خاصة أنھ یتناول مسأل

كما تبرز . الحقوق، وھو األساس الذي تعمل علیھ المحاكم، ووضعت القوانین من أجلھ
أھمّیة الّدراسة من خالل تجمیع شتات ھذا الموضوع  من بطون الكتب؛ الستخراج جمیع 

 وتبرز أھمّیة دراسة ھذا .األحكام المتعلقة بھ، حیث یمكن الرجوع إلیھا دون كبیر عناء
لتعّلقھ بأكثر التصّرفات القانونیة وقوًعا في الحیاة ) امتیاز بائع المنقول (الموضوع 

الیومیة، وھو عقد البیع، المنصّب على المنقول، فحفاًظا من المشّرع على ضمان حق 
جبھ صاحب المال المنقول، جعل لبائع المنقول حق امتیاز على ذات المنقول، یتقدم بمو

كما تھدف ھذه الّدراسة إلى محاولة الوقوف على . على بقیة الدائنین في استیفاء حقھ
  .بعض جوانب النقص التشریعي الذى یكتنف جوانب ھذا االمتیاز عند التطبیق العملي

 رادوا ؤ  

 فكیف یثیر ھذا الموضوع الكثیر من التساؤالت التى تشكل في مجملھا مشكلة الّدراسة،
یمكن استیفاء الدیون في حال وجود حق ممتاز لبائع المنقول؟ وما ھو دور القانون في 
تحدید مرتبة امتیاز بائع المنقول؟ وما ھو دور قاعدة الحیازة في المنقول سند الحائز في 
تعطیل ھذا االمتیاز أو عدمھ ؟ وما ھو األثر المترتب على ھذا االمتیاز من حیث سلطتي 

التتّبع  لصاحبھ؟ وھل استطاع المشّرع األردني إیجاد تنظیم قانوني یضع حل التقّدم و
إلشكالیة تزاحم ھذا االمتیاز، مع حقوق االمتیاز األخرى، سواء في ما بینھا، أو بین بقیة 
الضمانات العینیة األخرى؟ وھذه التساؤالت وغیرھا مما قد یثار في ھذه الدرسة ستكون 

عّلنا نجد إجابات شافیة لھا تفید المھتّمین من أصحاب محور دراستنا مستقبًلا، 
  . االختصاص، ورجال القانون

    ادرا طق

سنركز في دراستنا على األحكام المتعلقة بامتیاز بائع المنقول في القانون المدني 
األردني، دون التطّرق إلى األحكام المتعلقة بالحقوق العینیة التبعیة األخرى إال بالقدر 

  .لضروري والعارض الذي تقتضیھ ھذه الّدراسةا
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رادا    

سنتبع في دراستنا المنھج التحلیلي، حیث نتناول النصوص القانونیة ذات العالقة بالقانون 
األردني بالتحلیل والتفریغ؛ للوقوف على مضامینھا ومرامیھا، وإسقاطھا على الواقع، كما 

  .ّراح ونقدھاسنعمد إلى تحلیل مضمون آراء الشُّ

ط رادا   

تأسیًسا على ما تقّدم، سنقسم  ھذه الّدراسة إلى مبحثین، نتناول في المبحث األول مفھوم 
 امتیاز بائع وأما في المبحث الثاني فنتناول آثارامتیاز بائع المنقول، ووعاءه و شروطھ، 

.المنقول  

األول املبحث                                         

  املنقول بائع امتيازمفهوم 

  اول اطب

   ارض واول  ازرف 

  ا اطب

   ادون و ازص ذا 

  الفرع األول

  خصائص امتیاز بائع المنقول

  الفرع الثاني

  المستفیدون من ھذا االمتیاز

  اث اطب

   و روطاول  از وء

  ع األولالفر

  الدیون أو المبالغ التي یضمنھا ھذا االمتیاز

  الفرع الثاني

  محّل االمتیاز و شروطھ



 - ٥٧٥٣ -

  الثاني املبحث

  املنقول بائع امتياز آثار

  اول اطب

   اول  از و ا اطت

  الفرع األول

  حّق التقّدم

  الفرع الثاني

  حّق التتّبع

  ا اطب

  ا  زة اول  ازةدة  أر

  اث اطب

  ور اول  از اء

  الفرع األول

  انقضاء امتیاز بائع المنقول

  الفرع الثاني

  مرتبة امتیاز بائع المنقول

  

 

 

  

                                           



 - ٥٧٥٤ -

  األول املبحث

  املنقول بائع امتياز مفهوم

حاطة بموضوع البحث، ال بّد لنا من تحدید تعریف واضح المتیاز بائع المنقول، لإل
وبیان الغرض منھ مع تحدید الخصائص التي یمتاز بھا امتیاز بائع المنقول، ومن ثم 
تحدید من یثبت لھ ھذا الحق، وعلیھ سنقسم ھذا المبحث إلى مطالب ثالثة، نتكلم في 

ع المنقول والغرض منھ، أما في المطلب الثاني المطلب األول عن تعریف امتیاز بائ
فسنتكلم فیھ عن خصائص ھذا االمتیاز والمستفیدین منھ، وفي المطلب الثالث سنتكلم عن 

  . وعاء االمتیاز وشروطھ 

  اول اطب

   ارض واول  از رف

 یدل على تزیل االمتیاز مشتق لغة  من الممیز، والمیم والیاء و الزاي أصل صحیح
تمّیز بعضھم عن بعض، : شيء من شيء وتزیلیھ، ومیزتھ تمیًزا، ومزتھ میًزا، وامتازوا

انفصل عن الشيء، والمیز والتمییز، : ینقطع ، وانماز الشيء: ویكاد یتمّیز غیًظا؛ أي
الرفعة، : ، والمیزة)١(ھو الفصل بین المتشابھات، یقال مازه ویمیزه میًزا ومّیزه، تمّیًزا

: وماز فالن على فالن؛ أي. )٢(صاروا في ناحیة، وقیل انفردوا : وتمّیز القوم وامتازوا
ویتبّین أن لكلمة االمتیاز معاني لغویة . بدا فضلھ على مثلھ: فضّلھ، و امتاز الشيء؛ أي

مختلفة، لعل أقرب ھذه المعاني للمقصود باالمتیاز، ھي معاني التفضیل والرفعة 
عاني مرعیة في االمتیاز بمعناه الفقھي والقانوني؛ ألن صاحب حق واالنفراد، وھذه الم

االمتیاز مفّضل على غیره، وقد مّكنھ القانون من إعطائھ مزیة قوة حتى صار ممّیًزا 
وعلى الرغم من أن التعریف لیس من مھمة المشّرع؛ ألن صیاغة ). ٣(عن غیره 

، إال أن المشّرع األردني )٤(عالتعریفات ھي ألصق بوظیفة الفقھ منھا بوظیفة المشّر
: من القانون المدني على أن) ١٤٢٤(تصّدى لتعریف حق االمتیاز، حیث نّصت المادة 

االمتیاز حق عیني تابع یخّول الدائن أسبقیة اقتضاء حقھ مرعاة لصفتھ ویتقّرر بنص ( 

                                                           

أب��و ف��ارس أحم��د ب��ن ف��ارس ب��ن زكری��ا القزوین��ي ال��رازي، معج��م مق��اییس اللغ��ة، تحقی��ق محم��د     ) . ١(
  .٢٨٩ ، ص٥، مادة میز ، ج١٩٩٠جبل، بیروت، ، دار ال١عبدالسالم ھارون، ط

، دار الفك�ر ، بی�روت،   ١محمد مرتضى الحسیني الزبیدي، تاج العروس، تحقی�ق عل�ى ش�یري ، ط       ) ٢(
  .١٣٥، ص ٨، مادة میز، ج١٩٩٤

یمین��ة ش��وادر، أحك��ام حق��وق االمتی��از ف��ي الفق��ھ اإلس��المي والق��انون الم��دني ، دراس��ھ تطبیقی��ة         ) . ٣(
ة دكتواره ، منشورة ، جامعة الجزائر ، كلیة العلوم اإلسالمیة، قسم ال�شریعة والق�انون ،       مقارنة، رسال 

  .٢٠ ، ، ص٢٠١١الجزائر ، 
محمد وحید الدین سوار ، شرح القانون المدني ،  الحقوق العینیة التبعی�ة ، ال�رھن المج�رد ،            . د   ) . ٤(

، ص ١٩٩٥ة للن��شر و التوزی��ع ، عّم��ان ، ال��رھن الحی��ازي ، حق��وق االمتی��از، ب��ال طبع��ة ، دار الثقاف�� 
٢٨٣.  
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من ) ١٤٢٤(، وعند البحث في تعریف المشّرع لحق االمتیاز في المادة )القانون 
قد عّرف االمتیاز بأنھ أسبقیة، وعلى ذلك لقانون المدني األردني، نجد أن المشّرع ا

فجوھر االمتیاز ھو األفضلیة التي یھّیؤھا للدائن، وثانًیا قد أوضح التعریف أن ھذا الحق 
یتقّرر بنّص القانون، وبذلك فقد حّدد المشّرع أن القانون ھو مصدر االمتیاز وھذا ما 

من التأمینات العینّیة، وثالًثا تقریر المشّرع أن ھذه األسبقیة التي یقّررھا یمّیزه عن غیره 
وقد أغفل المشّرع اإلشارة إلى . القانون تكون مراعاة لصفة معینة في الدین المضمون

میزة التتّبع، وھي أھم ما یمّیز الحق العیني التبعي، ویذھب بعض الشُّّراح إلى أنھ قد 
د أغفل ذكرمیزة التتّبع قصًدا، وتبریر ذلك أن حقوق االمتیاز یكون المشّرع األردني ق

متعددة وذات طبیعة مختلفة، حیث إن بعض الحقوق الممتازة ال تعطي صاحبھا حق 
التتّبع، وھي حقوق االمتیاز العامة، لذلك فعدم ذكر میزة التتّبع ینفي عن النّص النقص 

یف بوضع تعریف جامع مانع لحق ؛ لذا تعقب بعض الشُّّراح ھذا التعر)١(التشریعي
حق عیني یخّول صاحبھ سلطة مباشرة یقّرره القانون إلصحاب الدیون : االمتیاز بأنھ

الممتازة؛ مرعاة منھ لصفات دیونھم، وھو یقع على جمیع منقوالت المدین وعقاراتھ، أو 
نین على منقول معین، أو على عقار معین، ویخّول الدائن أن یرجح على غیره من الدائ

، وإذا جاز لنا أن نبدي وجھة نظر، )٢(في استیفاء حقھ من ثمن األموال في أي ید یكون
فإن ھذا التعریف ھو أشمل لما تتضمنھ حقوق االمتیاز، حیث إنھ ال یوجد تعریف راجح 
لھذه الحقوق، وھناك تقارب بین ھذه التعریفات في بعض األمور الجوھریة في ھذه 

ق .ا عینیة تبعیةالحقوق، باعتبارھا حقوًق نظم المشّرع األردني ھذا االمتیاز بموجب  

: من القانون المدني األردني، حیث نّصت على) ١٤٤٤(نّص الفقرة األولى من المادة 
 لبائع المنقول امتیاز علیھ بالثمن وملحقاتھ، ویبقى ھذا االمتیاز ما دام المنقول -١(

لتي اكتسبھا من كان حسن النیة من الغیر،  دون إخالل بالحقوق امحتفًظا بذاتیتھ، وذلك
ویلي ھذا االمتیاز، الحقوق المتقدمة  -٢ومع مراعاة األحكام الخاصة بالمواد التجاریة 

والواقعة على منقول، ویسري في حق المؤّجر وصاحب الفندق، إذا ثبت علمھما عند 

                                                           

ماج��دة أحم��د س��عید زكارن��ة، ال��دیون الممت��ازة ف��ي الت��شریعات الفل��سطینیة ، رس��الة ماج��ستیر ،       ) . ١(
  .٩ص .٢٠١٦منشورة ، جامعة النجاح الوطنیة، كلیة الدراسات العلیا ، فلسطین ، 

عل�ي ھ�ادي العبی�دي ، ال�وجیز     .  ، د٢٨٣ محمد وحید الدین سوار ، مرجع سابق ، ص        . د  : انظر ) ٢(
في شرح الق�انون الم�دني ، الحق�وق العینی�ة األص�لیة ، الحق�وق العینی�ة التبعی�ة ، ح�ق الملكی�ة،  الحق�وق              

. ٢٠١٧ ، دار الثقاف��ة للن��شر و التوزی��ع ، عّم��ان ،١٢المتفرع��ة ع��ن ح��ق الملكی��ة ، دراس��ة مقارن��ة ، ط 
، مكتب�ة ال�سنھوري ،   ٢یر ، الحقوق العینیة التبعیة ، ج  غني حسون طھ ، محمد طھ البش      .  ،  د   ٣٢٩ص

  .٥٦٥ ، ص٢٠١٣بیروت ، 
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  .) ١()وضع المنقول في العین المؤجرة أو في الفندق

ا للمصادر التي رجعنا إلیھا في بحثنا، لم نجد ھناك تعریًفا محّدًدا قد تم ومن خالل تتبعن
وضعھ لھذا الموضوع، وكل ما وجدناه أن جمیع الُكّتاب قد اكتفوا فقط باإلشارة إلى 
النصوص القانونیة التي نّصت علیھ، ومن ثم ینتقلون إلى بیان مفرداتھ دون أن یتطّرقوا 

لنا أن نضع تعریًفا محّدًدا المتیاز بائع المنقول فعرفناه بأنھ إلى تعریفھ، ومن ھنا فقد حاو

                                                           

م�ن الق�انون   ) ١٤٤٤(یذھب بعض الشُّّراح إلى أنھ یتعّین تحدید نطاق تطبی�ق ك�ل م�ن ن�ّص الم�ادة          ) ١(
ي م�ن الق�انون الم�دن   ) ٥٣٠(المدني التى تقرر االمتی�از لب�ائع المنق�ول، ون�ّص الفق�رة األول�ى م�ن الم�ادة               

إذا تسّلم المشتري المبیع ثم م�ات مفل�ًسا قب�ل أداء ال�ثمن فل�یس للب�ائع اس�ترداد المبی�ع،           : (التى تنّص على  
، إل�ى أنن�ا ف�ي ھ�ذه الحال�ھ ب�ین عم�وم        ... )ویكون الثمن دیًنا عل�ى الترك�ة والب�ائع أس�وة ب�سائر الغرم�اء        

ق��ّرر ح��ق االمتی��از لب��ائع   م��ن الق��انون الم��دني ال��ذي   ) ١٤٤٤(وخ��صوص؛ ف��النّص ال��وارد ف��ي الم��ادة   
المنقول، ھو نّص عام یتناول جمیع البائعین  ما لم یرد م�ا یخص�صھ، وال�نّص المخ�صص ل�ھ ھ�و ن�ّص           

من القانون المدني، بما یعني أن بائع المنقول إذا ترتب حقھ في ال�ثمن،          ) ٥٣٠(الفقرة األولى من المادة     
اس��تیفاء حق��ھ م��ن ثم��ن المنق��ول ال��ذي باع��ھ  ف��ي مواجھ��ة م��دین مفل��س، فإن��ھ عن��د ذل��ك یفق��د امتی��ازه ف��ي   

للمشتري المفلس، ویقتسم ثمن ھذا المبیع مع بقیة الدائنین قسمة ُغرماء، في حین ی�ذھب ُش�ّراح آخ�رون        
جانبھ الصواب؛ ألن السیر في ھذا االتجاه الفقھي ، ) الرأي األول ( إلى أن ما ذھب إلیھ بعض الشُّّراح 

، وكذلك إلغاء نّص الم�ادة  )١٤٤٤( نّص الفقرة الثانیة من المادة –قط  لیس ھذا النّص ف–یقتضي إلغاء   
المتعلقة بحق امتیاز المتقاسم في المنقول، وھو أم�ر یج�افي ال�صواب ، أم�ا األم�ر الث�اني فإن�ھ           ) ١٤٤٥(

 ٤٤٣(من القانون المدني، ونّص الفقرة األول�ى م�ن الم�ادة    ) ٥٣٠(یتعلق بنّص الفقرة األولى من المادة       
یق�ّدم ال��وكالء إل�ى القاض�ي المنت��دب بیاًن�ا بأس��ماء     : (  ق�انون التج��ارة األردن�ي، والت�ى ن��ّصت عل�ى    م�ن ) 

الدائنین الذین یدعون امتیاًزا على أموال منقولة، فیجیز ھذا القاضي عند االقتضاء وفاء دیونھم من أول 
الفق�ھ الق�انوني،   وال تع�ارض ب�ین ھ�ذین الن�صین كم�ا ی�ذھب إل�ى ذل�ك جان�ب م�ن            ) . مبلغ نق�دي یح�ّصل    
من القانون المدني ھ�و ن�شاط ال�شخص الم�دني، أم�ا      ) ٥٣٠( الفقرة األولى من المادة  فنطاق تطبیق نصّ  

لمزی�د م�ن   . م�ن ق�انون التج�ارة فھ�و ن�شاط الت�اجر       ) ٤٤٣( نّص الفق�رة األول�ى م�ن الم�ادة       نطاق تطبیق 
مقارن�ة  (متیاز ، دراسھ موازنة بیان یوسف رجیب ، شرح القانون المدني، حقوق اال    . د: التفصیل انظر 

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عّمان، األردن ٢في قوانین الدول العربیة مع فقھ الشریعة اإلسالمیة، ط    ) 
وال بّد ھنا من اإلش�ارة إل�ى أن�ھ عل�ى ض�وء م�ا ج�اء ف�ي ق�انون اإلع�سار            .  ٣٠٨ -٣٠٦، ص ٢٠١٢،  

: ( م�ن ذات الق�انون، والت�ي ج�اء فیھ�ا     ) ١٤٠(الم�ادة  ، وسنًدا ألحك�ام  )٢٠١٨(لسنة ) ٢١(األردني رقم  
من قانون التجارة  ) ٤٧٧ – ٢٩٠(تلغى أحكام اإلفالس والصلح الواقي من اإلفالس الواردة في المواد 

، وال یعمل بأي نّص ورد في أي تشریع آخر إل�ى الم�دى ال�ذي یتع�ارض فی�ھ                  )١٩٦٦(لسنة  ) ١٢( رقم
األحك��ام المتعلق��ة  ) ٣٨٦ – ٣٧٥( الق��انون الم��دني ف��ي الم��واد  ، وق��د ت��ضمن)م��ع أحك��ام ھ��ذا الق��انون  

بالحجر على المدین المفلس، فیتم الرجوع إلیھا في حال عدم وج�ود ن�ّص ف�ي ق�انون اإلع�سار باعتب�اره             
نطاق تطبیقھ، ونظم إجراءات إشھار اإلعسار من ) ٣(الشریعة العامة ، وقد حّدد ھذا القانون في المادة   

التنظیم المعدة مسبًقا التي نظمھا في الف�صل الث�امن م�ن ق�انون اإلع�سار األردن�ي ف�ي                  خالل خطة إعادة    
،  )٩٧ – ٧٦( ، ونظم خطة إعادة التنظیم االعتیادیة في الفصل التاسع في الم�واد      )٧٥ – ٦٩(المواد  

ئن م�ن الق�انون ال�دا   ) ٢(ونظم ك�ذلك آث�ار حك�م اإلع�سار، وفئ�ات دائن�ي اإلع�سار،  وق�د  عّرف�ت الم�ادة                      
الدائن صاحب الح�ق الم�ضمون بح�ق عین�ي تبع�ي عل�ى منق�ول أو غی�ر                ( صاحب الحق المضمون بأنھ     

لمزی��د م��ن التف��صیل، . ، والح��دیث ف��ي أحك��ام ھ��ذا الق��انون تط��ول، وھ��و ل��یس موض��وع للبح��ث )منق��ول 
 ھ�دیل ص��الح ال�ضمور، األحك�ام القانونی��ة  لخط�ة إع��ادة التنظ�یم االعتیادی�ة ف��ي ق�انون اإلع��سار       : انظ�ر 

 .٢٠١٩األردني ، رسالة ماجستیر، جامعة مؤتة، كلیة الدراسات العلیا ، 
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عبارة عن حق یمنحھ القانون لبائع المنقول على المبیع في مواجھة المشتري، لما (
  ) .یستحق من الثمن وملحقاتھ ما دام المبیع محتفًظا بذاتیتھ

ب الفضل في إن الغرض من إقرار ھذا االمتیاز مؤسس على اعتبار أن البائع ھو صاح
إدخال المنقول إلى ذّمة المشتري، وبسببھ زادت عناصر الذّمة المالیة اإلیجابیة 
للمشتري، كما یظھر الغرض من تقریر ھذا االمتیاز، في تسھیل عقد البیع الذي ھو 
أساس النشاط االقتصادي؛ إذ إن االمتیاز لبائع المنقول یعطیھ نوًعا من القّوة، ویحیطھ 

ان، وھذا یدفع البائع إلى عدم اشتراط، أو استلزام قیام المشتري بدفع الثمن بالثقة واالئتم
یتساھل مع المشتري من ) حق االمتیاز(بصورة فوریة، بل إن البائع نتیجة لھذا الحق 

خالل االتفاق على آلیة  معینة لدفع الثمن، وبالشكل الذي ال یشّق على المشتري من 
انب آخر، ومن ثم تحقق نوًعا من الحركة جانب، ویتضّرر معھا البائع من ج

، ثم إن مقتضیات العدالة تحّتم حمایة )١(االقتصادیة، وھذا بدوره یعّزز االقتصاد الوطني
أن یستوفي بقیة ، )٢ (حقوق البائع الذي أبدى حسن النیة وسّلم ما في یده وفاء بالتزامھ

 وھذا بدوره سیفضي إلى أن الدائنین ما لھم من حقوق في ذّمة المدین من ھذا المنقول،
، و تتجّلى العدالة في أن یستوفي من أضاف إلى ذّمة )٣(تثري ذّمة الدائنین بال سبب

حقھ مفضًلا على غیره من الدائنین، و متقّدًما علیھم، دون مزاحمة ) المشتري ( المدین 
    .)٤(معھم في حدود ما أضافھ ھذا المنقول من زیادة في ذّمة المشتري

ما تقدم، أن امتیاز بائع المنقول ما ھو إال ضمانة یوفرھا القانون لھذا البائع، نخّلص م
تمّكنھ من الحصول على حقھ المستحق، والمتبقي في ذّمة الطرف الثاني وھو المشتري، 
إال أن ھذا الضمان ال یعّد الوحید الذي كفل بھ القانون لبائع المنقول للحصول على حقھ، 

مانات أخرى في سبیل تحقیق ذلك، وھذا ما یدّل على إیالء وإنما أعطاه وسائل وض
  .) ٥(القانون أھمّیة كبیرة في ھذا الجانب لضمان استقرارالمعامالت 

                                                           

 – دون مك��ان طب��ع  – المطبع��ة العالمی��ة  – حق��وق االمتی��از  –س��لیمان م��رقس  .  د–ینظ��ر ف��ي ھ��ذا المعن��ى    ) ١(
  .٥٥٤ص–١٩٥٢

من ، دراس�ة مقارب�ة   د عبدالرحمن حسن المختار ، امتیاز البائع في إرج�اع س�لعتھ إذا أفل�س الم�شتري ب�الث       . ) . ٢(
في الفقھ اإلسالمي والقانون المدني اللیبي ،  مجلة العلوم القانونیة والشرعیة ، العدد السادس ،  جامع�ة الزاوی�ة ،              

  ٢٠٩ ، ص ٢٠١٥
 ، المرك��ز ١عب��دالرزاق مجل��ي ال��سعیدي ، فك��رة رھ��ن المنق��ول دون حی��ازة ، و الحمای��ة القانونی��ھ ل��ھ ، ط . د ) ٣(

  .٥٤ ، ص ٢٠١٨لتوزیع ، القاھرة ، جمھوریة مصر العربیة ، العربي للنشر و ا
  .٣١٠ -٣٠٩بیان یوسف رجیب  ، مرجع سابق ، ص. د ) ٤(
، إذا م�ا ك�ان الب�ائع ل�م ی�سّلم المبی�ع       ) ح�ق االحتب�اس   ( ومن ھذه الوسائل وال�ضمانات ھ�ي الح�ق ف�ي الح�بس         ) ٥(

ذي یكون مدیًنا لمدینھ في الوق�ت نف�سھ ، باالمتن�اع ع�ن        المنقول إلى المشتري، ویقصد بھذا الحق ھو حق الدائن ال         
م�دني  ) ٥٢٣/١(الوفاء بالتزامھ حتى ینفذ المدین التزاًما ترتب بذمتھ ، وھو ما قّرره الم�شّرع األردن�ي ف�ي الم�ادة        

ل�ى  ، كما أعطى القانون وسیلة أخرى للبائع تتمثل ف�ي الح�ق ف�ي ف�سخ البی�ع واس�ترداد المبی�ع بع�د ت�سلیمھ إ              أردني  
، وثالث ھذه الضمانات حقھ في التتبع،   مدني أردني ) ٢٤٦(المشتري، وھو ما أكده المشّرع من خالل نّص المادة          

إب�راھیم إس�ماعیل إب�راھیم     . د: انظ�ر . مدني أردن�ي   ) ١٤٤٤/١( وھو ما صّرح بھ المشّرع من خالل نّص المادة          
، بح�ث من�شور ، مجل�ة المحق�ق الحل�ي للعل�وم       )  راق�ي  دراسة في القانون الع( ورحیم عبید ، امتیاز بائع المنقول       

بی��ان یوس��ف رجی��ب ، مرج��ع س��ابق ،     . د ، وك��ذلك ٥٧ ، ص٢٠١٨ ، ١٠ ، ال��سنة ٣القانونی��ة و ال��سیاسیة ، ع 
  . ٣١١ -٣١٠ص
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  ا اطب

   ادون و ازص ذا 

من القانون ) ١٤٢٤(سبق أن ذكرنا، أن المشّرع األردني عّرف حق االمتیاز في المادة 
حق عیني تابع یخّول الدائن أسبقیة اقتضاء حقھ مرعاة لصفتھ، ویتقّرر  (المدني بأنھ

مدني أردني یتحّدد المستفید من ھذا ) ١٤٤٤/١(طبًقا لنّص المادة  ، كما أنھ)بنّص القانون
االمتیاز ببائع المنقول، وعلیھ فإن األمر یقتضي تقسیم ھذا المطلب إلى فرعین، نخصص 

  .لمنقول، ونتناول في الثاني المستفیدین من ھذا االمتیاز األول لخصائص امتیاز بائع ا

  الفرع األول

  خصائص امتیاز بائع المنقول

من القانون المدني األردني، یتبّین لنا أھم خصائص ھذا ) ١٤٢٤(المادة  بالرجوع إلى
  :االمتیاز

، وحیث فھو ال یتقّرر اال بنّص القانون:  ھذا االمتیاز حق مصدره إرادة المشّرع–أوًلا 
ال یوجد نّص ال یوجد امتیاز، وبالتالي فاالمتیاز الیتقّرر بناء على اتفاق األطراف، أو 
قرار القاضي، وعلى ذلك لو اتفق شخصان على اعتبار دیًنا ما دیًنا ممتاًزا فال یعتد بھذا 

، ومنحھ )١(االتفاق، ما دام أن القانون لم ینّص باعتبار ذلك الدین من الدیون الممتازة
القانون لھذا الحق نابعة من رؤیة المشّرع ألھمّیة التصرفات القانونیة التي تنصّب على 
المنقوالت، خاصة عقد البیع الذي یعّد أكثر التصّرفات القانونیة انتشاًرا في المجتمع، 
فرغبة المشّرع في الحفاظ على استقرار المعامالت بین األطراف، دفعھ ألن یمنح بائع 

  .)٢(حقالمنقول ھذا ال

فھو یستلزم وجود التزام أصلي یضمنھ ھذا الحق؛ :  إن ھذا االمتیاز حق تبعي–ثانًیا 
أي أنھ یوجد لتأمین الوفاء بالدین المضمون بھ، ویترتب على ذلك أن االمتیاز یالزم 

؛ أي أن ھذا الحق ال یكون قائًما بذاتھ، وإنما قیامھ )٣(الدین نشوًءا، وانتقاال، وانقضاء 
شيء ضروري ومھم، وھو بأن یحتفظ المبیع المنقول بذاتیتھ، فتغّیر ذاتیتھ، یقترن ب

وكیان المبیع المنقول، وعدم احتفاظھ بخصائصھ األصلیة، یؤدي ذلك إلى انھیار حق 
  .االمتیاز كما سنالحظ الحًقا من خالل البحث

                                                           

ماجدة أحمد سعید زكارن�ة ، مرج�ع س�ابق     . ٢٨٤محمد وحید الدین سوار ، مرجع سابق ، ص   . د   ) ١(
  .١٥، ص

  .٥٨اھیم إسماعیل إبراھیم ، مرجع سابق ، ص إبر. د ) ٢(
غن�ي ح�سون ط�ھ ، محم�د ط�ھ         . د: انظ�ر  . ٢٨٤محمد وحید الدین سوار ، مرج�ع س�ابق ، ص            . د   ) ٣(

ح���سن .  ، د٢٣٨ ، ص٢٠١٣، مكتب���ة ال���سنھوري ، بی���روت ، ٢الب���شیر ، الحق���وق العینی���ة التبعی���ة، ج 
لت��زام ، الج��زء األول ، جامع��ة أھ��ل البی��ت ،   حنت��وش رش��ید الح��سناوي ، م��صادر االلت��زام ، نظری��ة اال   

   .١١ ، ص٢٠١٧ – ٢٠١٦
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ن بائع المنقول  والسبب یرجع إلى أ یعّد امتیاز بائع المنقول ضماًنا لیس كامًلا،-ثالًثا 
یصطدم عند مطالبتھ في حقھ بالغیرالذي انتقلت إلیھ ملكیة المبیع المنقول من المشتري، 
ولكن ھذا الغیر ھو حسن النیة، وھو الذي یثبت عدم علمھ بأن ھذا المبیع مثقل بحق 

  . البائع

  الفرع الثاني

  المستفیدون من االمتیاز

یتحّدد المستفیدون من ھذا االمتیاز ببائع مدني أردني، ) ١٤٤٤/١(طبًقا لنّص المادة 
، كما تمتّد ...)لبائع المنقول امتیاز علیھ : (المنقول، حیث نّصت المادة المذكورة على

( االستفادة من ھذا االمتیاز لتشمل من یحل محّل بائع المنقول، سواء أكان نائًبا قانونیا 
العیني أو : ، أم حلوًلا بنوعیھ)مجنون كما لو كان البائع ولًیا على أموال الصغیر، أو ال

، كما في حلول المقرض محّل المشتري الذي أقرضھ المال الذي اشترى بھ )١(االتفاقي
المال محّل االمتیاز، ولكن حتى یثبت للمقرض ھذا االمتیاز، یجب أن یذكر في عقد 

صة التى القرض، أن المبلغ المقترض تم تخصیصھ ألداء الثمن، أو أن یذكر في المخال
  .)٢(یعطیھا البائع للمشتري، أو المقرض، أن الوفاء بالثمن كان من المبلغ المقترض

                                                           

رج�ـوع موف�ـي الدی�ـن ع�ـن المدی�ـن ، عل�ـى ھ�ـذا المدی�ـن بنف�ـس             : یعّرف الحلول القانوني على أنھ       ) ١(
الدعـوى التـي كان الدائـن لیرجـع بھ�ـا عل�ى الم�دین، فیم�ا ل�و طالب�ھ بال�دین ق�ضائیا، حی�ث یح�ل الم�وفي                       

الدائـن م�ـن حی�ـث مق�دار الدی�ـن، وامتیازات�ـھ، وتأمینات�ـھ، وصفاتـ�ـھ، وبإمكـ�ـان الموف�ـي اس�تخدام                    محـل  
ذات الدفــوع التـي كانـت للدائـن قبـل المدیــن، فـال یكــون رجـ�ـوع الموف�ـي عل�ـى المدی�ـن ب�دین جدی�د،         

ألردن�ي م�ن نظری�ة الوف�اء م�ع         ن�سرین محاس�نة، موق�ف الق�انون الم�دني ا          : انظ�ر . وإنما بذات دین الدائـن   
الحل��ول، دراس��ة تحلیلی��ة تقییمی��ة، بح��ث من��شور، مجل��ة اآلداب و العل��وم االجتماعی��ة، جامع��ة ال��سلطان         

أما الحلول االتفاقي فھ�و ی�تم باالتف�اق، وم�ن ھن�ا ج�اءت ت�سمیتھ              . ٩٥ ، ص    ٢٠١٤قابوس، دون عدد ،     
 یتم بموافقة جمیع أطراف العالقة، وھ�م الم�وفي     بالحلول االتفاقي، غیر أنھ اتفاق من نوع خاص؛ ألنھ ال         

، وإنما یكون ھذا االتف�اق قاص�ًرا عل�ى ط�رفین م�ن      )المدین(، والموفى عنھ )الدائن(، والموفى لھ  )الغیر(
نائ�ل  . د: انظ�ر . الثالثة فقط ، فاالتفاق یكون بین الموفي من ناحیة، وال�دائن أو الم�دین م�ن ناحی�ة أخ�رى                   

بسبب الوفــاء ، بحث منشور ، مجلة دراسات، عل�وم ال�شریعة والق�انون، المجّل�د     علي المساعدة، الحلول   
 ،  ویذھب الباحث إلى القول أن الحلول نظام ق�انوني ی�ستطیع بموجب�ھ          ٣٠٥ ، ص  ٢٠٠٥ ، ٢ ،العدد   ٣٢

الغیر متى أوفى دین المدین أن یحل محل الدائن في مطالبتھ بما أوفى محتًلا ذات المرك�ز الق�انوني ال�ذي               
ان للدائن؛ إذ إن لھ ما كان لھذا ال�دائن م�ن ض�مانات ومزای�ا، وت�رد عل�ى حق�ھ ذات ال�دفوع الت�ي كان�ت              ك

قانوني، وھو الذي یتقّرر بنّص في الق�انون ، وبالت�الي ف�إن ھ�ذا     : واردة على حق الدائن، والحلول نوعان   
 ل�م ی�رد ن�ّص علی�ھ،     النوع من الحلول وارد على سبیل الحصر في نصوص القانون وال یمكن إعمالھ م�ا          

واتفاقي، ولھ صورتان، ھما الحلول الذي یتم باتف�اق الم�وفي م�ع ال�دائن دون النظ�ر إل�ى رض�اء الم�دین،                
والحلول الذي یتم باتفاق الموفي مع المدین دون النظر إلى رضاء ال�دائن، وأن ھن�اك خلًط�ا ب�ین الحل�ول                    

 وإن ك�ان  -مد من القانون، باإلضافة إلى أن�ھ والرجوع، ویؤكد ذلك أساس الحلول القانوني، حیث إنھ مست        
 لیس لكل من تقرر لھ الرجوع على المدین حق الحل�ول؛      -لكل من تقّرر لھ الحلول أن یرجع على المدین        

 ث��م إن الق��انون األردن��ي ل��م ی��نظم الحل��ول  .ف��الحلول أخ��ّص م��ن الرج��وع ویعط��ي ص��احبھ مزای��ا مختلف��ة  
 .تعرف على أحكامھ في غیاب ال�نّص الق�انوني ض�رورة ق�صوى    االتفاقي بأي أحكام قانونیة؛ ما یجعل ال

  .٣١٣ - ٣٠١نائل على مساعدة، مرجع سابق ، ص : لمزید من التفصیل، انظر
  .٣١٦بیان یوسف رجیب ، مرجع سابق ، ص. د ) ٢(
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  اث اطب

   و روطازوء 

إن قیام امتیاز بائع المنقول یحتاج إلى وجود محّل ینصّب علیھ، یستطیع من خاللھ البائع 
أو ملحقاتھ في ذّمة المشتري، أن یستعمل ھذا الحق في الحصول على ما تبّقى من الثمن، 

ومن جانب آخر ال بّد  من قیامھ، باإلضافة إلى المحّل، أن تتوفر شروط معینة، حیث إذا 
تخلف أّي منھا ال یمكن أن نكون أمام امتیاز للبائع على المبیع، والذي یتمثل بالمنقول، 

لمبالغ التي یضمنھا ومن ھنا سنقسم ھذا المطلب إلى فرعین، نعقد األول لبیان الدیون أو ا
ھذا االمتیاز، أما الثاني فسنخصصھ لتوضیح محّل االمتیاز، ووعاء االمتیاز، والشروط 

  .التي یجب توفرھا في ھذا المحّل

  الفرع األول

  الدیون أو المبالغ التي یضمنھا ھذا االمتیاز

لیھ متیازعإلبائع المنقول  (: أن ، والتي نّصت على )١٤٤٤/١(بمطالعة نّص المادة 
یتضح لنا من خالل نّص ھذه المادة، أن ھذا االمتیاز یثبت في جمیع  ...) بالثمن وملحقاتھ

حاالت بیع المنقول التي لم یدفع فیھا الثمن كلھ، أو بعضھ، أو لم تدفع الملحقات ، وھي 
الثمن ( وبتحلیل عبارة المشّرع . ) ١(المصاریف التي دفعھا البائع نیابة عن المشتري

  :یتبّین لنا أن المبالغ المضمونة بھذا االمتیاز تشمل ما یلي ) والنفقات

؛ أي ما لم یدفع من الثمن، أو )٢()المادي أو المعنوي (  ثمن المبیع المنقول –أوًلا 

                                                           

  .٣٤٦علي ھادي العبیدي ، مرجع سابق ، ص. د ) ١(
 م�ن أن�واع المنق�والت یك�ون محًل�ا لح�ق االمتی�از؟ ھ�ل ھ�ي          وقد ثار التساؤل من قب�ل بع�ض ال�شُّّراح، ف�ي أيّ         ) ٢(

المنقوالت بطبیعتھا، أم یشمل المنقول بحسب المال؟ إن اإلجابة عن ھ�ذا الت�ساؤل ی�دعونا إل�ى النظ�ر والتأم�ل ف�ي                   
م�ن الق�انون الم�دني العراق�ي رق�م       ) ١٣٧٦/١(من القانون المدني األردني وتقابلھا الم�ادة   ) ١٤٤٤/١(نّص المادة   

 ما یستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاتھ یكون ل�ھ ح�ق امتی�از        - ١: ( ، والتي نّصت على   )١٩٥١(لسنة  ) ٤٠(
، فمن خاللھا نجد أن القانون یقصد بصورة صریحة أن محل حق االمتیاز یج�ب أن یك�ون منقوًل�ا              ... )على المبیع 

، فظ�اھر  )لب�ائع المنق�ول   (یمك�ن أن نست�شّفھ م�ن عب�ارة     بطبیعتھ، سواء أكان ھذا المنقول مادًیا أم معنوًیا، وھذا ما       
العبارة تدل على الوضع الغال�ب ف�ي بی�ع المنق�ول أن یك�ون عل�ى طبیعت�ھ، ولك�ن ھ�ل ن�ستطیع أن نم�ّد ن�ّص الم�ادة               

؟ إن التدبر العمیق في نّص العبارة السالفة الذكر، )المنقول بحسب المال(لیشمل النوع الثاني من المنقوالت، وھو       
 أن ھذه العبارة قد جاءت وھي تفید العموم، وھو ـــ المنقول ــ�ـ وكلم�ة المنق�ول ھ�ي كلم�ة عام�ة ت�شمل جمی�ع                    نجد

المنقوالت، سواء كانت موجودة أو قد توجد، وبالتالي فإنھا ت�دخل ض�منھا المنق�والت ح�سب الم�ال، حی�ث إن قی�ام             
ال؛ ألن ھ�ذه الثم�ار ھ�ي عق�ارات بطبیعتھ�ا؛      المزارع ببیع محصولھ أو ثمار أرضھ تعّد من المنقوالت بح�سب الم�       

ألنھا تكون متصلة باالشجار، واألشجار تكون متصلة اتصال قرار في األرض، وبالتالي تعّد ھذه الثمار عق�ارات               
بطبیعتھا، ولكنھا قد عومل�ت معامل�ة المنق�ول؛ ألن الم�شّرع ل�م ینظ�ر إلیھ�ا نظ�رة عق�ارات دائم�ة، وإنم�ا نظرإلیھ�ا                     

لما ستؤول إلیھ، فھ�ذه الثم�ار بطبعتھ�ا ستنف�صل ع�ن األش�جار، وبالقری�ب العاج�ل عن�دما تن�ضج،                    بكونھا منقوالت   
ال ی�شتریھا كونھ�ا   ) الم�زارع  (وبالتالي ستصبح منقوًلا، ولیس عقاًرا، وعلیھ؛ فإن المشتري لھذه الثمار م�ن الب�ائع         

ذّم�ة الم�شتري م�ن ثمنھ�ا عن�د قیام�ھ بقطفھ�ا،        عقاًرا، وإنما كونھا منقوًلا، فیكون للبائع حق امتیاز على ما تبقى في   
وخالصة القول أن مح�ل ح�ق االمتی�از ی�رد برأین�ا عل�ى ك�ل أن�واع المنق�والت، س�واء كان�ت بطبیعتھ�ا أو                  . وأخذھا

  . ٦٢ – ٦١، مرجع سابق ، صبراھیم إسماعیل إبراھیمبحسب ما تؤول إلیھ، نقًلا عن إ
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الجزء المتبقي منھ في ذّمة المشتري، إذا كان المشتري دفع جزًءا من الثمن، بل إن حق 
  . مؤّجًلااالمتیاز یتقّرر حتى ولو كان الثمن 

  

، ملحقا –ثاني�ا عالثم هي ن  :  
  

 وھي كل ما یتكّبده البائع للمطالبة بالثمن؛ إلنھا تعّد جزًءا منھ، : المصروفات- ١
ومصروفات كتابة العقد وغیرھا، ما لم یتم االتفاق على غیر ذلك، عمًلا بأحكام المادة 

 وعقد البیع وتسجیلھ ، نفقات تسلیم الثمن،: (مدني أردني، والتي نّصت على) ٥٣١(
وغیر ذلك من نفقات تكون على المشتري، ونفقات تسلیم المبیع تكون على البائع، ما لم 

، ویبقى ھذا االمتیاز قائًما حتى )یوجد اتفاق أو نّص في قانون خاص یقضي بغیر ذلك
لتي سداد كامل الثمن و ملحقاتھ، وال یمتّد ھذا االمتیاز لیشمل غیرھا من المصروفات، كا

تترتب بسبب إخالل المشتري بأي التزام من التزاماتھ التي یفرضھا عقد البیع؛ ما یستلزم 
أن یقوم البائع بدفع مصروفات لتنفیذ المشتري التزامھ، كما أن ھذا االمتیاز ال یشمل 
التعویضات المقررة لمصلحة المشتري، ولو كانت مقّررة في عقد البیع، وھذا التوجھ 

ص االمتیاز مرّده عدم االضرار ببقیة الدائنین، خاصة أن ھذه المصروفات الفقھي في تقلی
لو أنفقت في دعوى قضائیة، واستفاد منھا بقیة الدائنین، فإنھا ستكون مشمولة بامتیاز 

   .)١(المصروفات القضائیة
  

 وقد تكون فوائد قانونیة نظمھا القانون، وھذه تدخل ضمن ما أورده : )٢( الفوائد- ٢
ومع : ( ... من القانون المدني، والتي نّصت على) ١٤٤٤/١( ضمن نّص المادة المشّرع

   أجاز الفوائد وحّدد - عموًما-فالمشّرع التجاري) مراعاة األحكام الخاصة بالمواد التجاریة

                                                           

 . ٣١٧بیان یوسف رجیب ، مرجع سابق ، ص. د ) ١(
الفائدة كمفھوم أولي جاءت على سبیل التعویض عن الضرر وس�مح الق�انون بتحدی�د التع�ویض، إم�ا             ) ٢(

اتفاًقا بین الفرقاء المتعاقدین على أن ال تتجاوز الفائدة ح�دا معیًن�ا، ویمك�ن للقاض�ي إن�زال قیمتھ�ا إذا ك�ان          
ى الت�أّخر ف�ي وف�اء ال�دین، أو ت�رك أم�ر       ھناك مبالغ�ة فیھ�ا،أو قانوًن�ا؛ إذ ح�ّدد الق�انون فائ�دة تعوی�ضیة عل�          

موس�ى خلی�ل مت�ري ، المف�اھیم القانونی�ة للفائ�دة ،       . انظ�ر ف�ي ذل�ك تف�صیال د    . تحدیدھا لقاضي الموضوع  
 و م�ا  ٤٧  ، ص ٢٠١٣ ، العدد الثال�ث ،      ٢٩مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة ،  المجلد          

 . بعدھا 
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  .) ١(نسبتھا، فتكون مشمولھ باالمتیاز، وھناك الفوائد االتفاقیھ التي تتم باتفاق الطرفین

من القانون المدني، ) ٦٣٦(عّرف المشّرع األردني القرض في المادة  : مبلغ القرض–٣
قرض تملیك مال، أو شيء مثلي آلخر، على أن یرد مثلھ ، قدًرا ، ال(حیث نّصت على 

، والفرق واضح بین عقد البیع وعقد )ونوًعا ، وصفة إلى المقرض عند نھایة مدة القرض
 مقابل عوض، أما القرض فھو تملیك للمال القرض؛ فالبیع تملیك للمال على وجھ الدوام

على أن یرد المستقرض للمقرض شیًئا مماثًلا لما استقرضھ في القدر، والنوع، والصفة 

                                                           

ردن��ي تقاض��ي الفوائ��د، وھ��ذا المن��ع یت��ضح ب��صفة خاص��ة ف��ي ن��ّص الم��ـادة  یمن��ع الق��انون الم��دني األ ) ١(
إذا اشترط في عقد القرض منفعة زائدة على مقت�ضى   : ( من القانون ذاتھ التي تنّص على ما یلي       ) ٦٤٠(

، وعب�ارة منفع�ة زائ�دة ت�شمل الفائ�دة وك�ل       )العقد، سوى توثی�ق ح�ق المق�رض، ُلغ�ي ال�شرط وص�ح العق�د            
كوضع عقار تأمیًن�ا ل�دین الق�رض    (علیھا المقرض بسبب القرض، إال ما یوثق حقھ         منفعة أخرى یحصل    

یج�ـوز البی�ع   ( من القانون المدني األردني التي ت�نّص عل�ى أن�ـھ           ) ٤٨٠(من المادة   ) ١(، وكذلك الفقرة    )
ار بطریق��ة المرابح��ة، أو الوض��یعة، أو التولی��ة إذا ك��ان رأس م��ال المبی��ع معلوًم��ا ح��ین العق��د، وك��ان مق��د  

م�ن الم�ادة نف�سھا ت�نص     ) ٢( ،  إال أن الفق�رة     )الربح في المرابحة ومقدار الخسارة في الوضیعة محّدًدا       
،  وھ�ذا الحك�م   )إذا ظھر أن البائع قد زاد في بی�ان مق�دار رأس الم�ال فللم�شتري ح�ّط الزی�ادة                 (علـى أنھ   

المرابح�ة والوض�یعة   ( الم�شار إلیھ�ا   األخیـر ھو استبعاد للفائ�دة ف�ي البی�ع؛ ألن أي زی�ادة ف�ي ط�رق البی�ع           
، ھي عبارة عن منفعة زائدة دون مقابل؛ فبیع المرابحة یجب أن یكون برأس المال مضاًفا إلیھ  والتولیـة

ربحـًا متفًقا علیھ، والوضیعة بیع بمبلغ أقل من رأس المال بمقدار متف�ق علی�ھ، والتولی�ة ھ�ي البی�ع بمبل�غ                     
 وھ��و الم��ستقى م��ن أحك��ام ال��شریعة    -نق��صان؛ أي أن الق��انون الم��دني یع��ادل رأس الم��ال دون زی��ادة أو  

  یحّرم الفائدة انطالقا من أن الفائدة ھي الرب�ا، ویتب�ّین م�ن ھ�ذین الن�صین أن موق�ف الم�شّرع                      -اإلسالمیة
م�راد  . أحمد س�لیمان زای�د ، د   .  األردني لم یكن صریًحا وحازًما في تحریمھ وحظره للفوائد، نقًلا عن د        

محمد موسى السویلمیین ، موقف قانون التجارة األردن�ي م�ن الفوائ�د ف�ي األعم�ال       .  الشنیكات، د    محمود
المختلط�ة، بح�ث من��شور ف�ي مجل�ة دف��اتر ال�سیاسة والق��انون ، الع�دد الث�امن ،  جامع��ة قاص�دي مرب��اح ،         

ا بالفائ�ـدة  ومع أن المشّرع األردني لم یورد ف�ي الق�انون الم�دني ن�صا خاص�          . ٥١ ، ص    ٢٠١٣ورقلة  ،  
 ن�ّص الم�شرع   - وف�ي مقاب�ل ذل�ك   -القانونیـة الواجبة للدائن في حال تأخر المدین في تنفیذ التزامھ، إال أن�ھ    

األردني على الحكم الخاص بالتعویض الذي یستحقھ ال�دائن ف�ي ح�ال ت�أخر الم�دین ف�ي تنفی�ذ التزام�ھ إذا                       
م�ن ق�انون أص�ـول المحاكم�ـات المدنی�ـة رق�م       ) ١٦٧(كان االلتزام دفع مبلغ من النقود، وذل�ك ف�ي الم�ادة        

%) ٩(وتعدیالت�ھ ، دون أن ی�شـترط  الس�تحقاق ھ�ذا التع�ویض ال�ذي ح�ّدده بن��سبة        ) ١٩٨٨( ل�سنة ) ٢٤(
إذا ك�ان الم�دین   - ١(سنویا أن یثبت الدائن تضّرره من التأخر فـي التنفیذ، فقد نّصت ھذه المادة عل�ى أن�ھ        

ود فـي وقت معین وامتنع ع�ن أدائھ�ا عن�د حل�ول األج�ل، یحك�م علی�ھ بالفائ�دة           قد تعھد بتأدیة مبلغ من النقـ     
إذا كان ف�ي العق�د ش�رط ب�شأن الفائ�دة یحك�م بم�ا             - ٢. دون أن یكلف الـدائن إثبـات تضرره من عدم الدفع        

قضى بھ الشرط ، وإن لم یكن ھناك شرط بشأنھا فتحسب م�ن ت�اریخ اإلخط�ار الع�دلي، وإال فم�ن ت�اریخ                     
 تترت�ب الفائ�دة   - ٣ة بھا فـي الئحة ال�دعوى، أو باالدع�اء الح�ادث بع�د تق�دیم الالئح�ة الم�ذكورة ،                    المطالب

. على التعویض والتضمینات التي تحكم بھا المحكمة ألحد الخصوم، وتح�سب م�ن ت�اریخ إقام�ة ال�ـدعوى           
ویا، وال یج�ـوز  سـن % )  ٩( مـع مراعاة ما ورد في أي قانون خاص، تحسب الفائدة القانونیة بنسبة             -٤

وھ�ذا الموق�ف الت�شریعي ال�ذي س�لكھ الم�شـّرع األردن�ـي ف�ـي تنظیم�ھ             ). االتفاق عل�ى تج�اوز ھ�ذه الن�سبة        
للفائدة القانونیة موقف منتقد؛ ألن المكان الطبیعي لتنظیم الفائدة ھو القانون المدني، ول�یس ق�انون أص�ول             

 یجوز رفض نظام قانوني في قانون واألخذ بھ ف�ي ق�انون   المحاكمات، باعتباره قانوًنا إجرائیا، كما أنھ ال   
دراس��ة ( آخ��ر، نقًل��ا ع��ن ح��ازم ظ��اھر عرس��ان ص��الح ، التع��ویض ع��ن ت��أخر الم��دین ف��ي تنفی��ذ التزام��ھ    

 ٢٢ ،  ص ٢٠١١، رسالة ماجستیر منشورة ، جامعة النجاح الوطنیة ، كلیة الدراسات العلی�ا ،     ) مقارنة
– ٢٣.  
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عند نھایة أجل القرض، حیث ال یجوز أن یرد المستقرض شیًئا یختلف في القدر، أو 

ض�االنوع، أو الصفة، عن الشيء الذي استقرضھ، وإال كان  باق  لقان � ال يق، ب

ني ال يسمح بهلم إلى القرض؛ ألن االلتزام برد القرض  المتيا  يمت�ال ، )١( 

مصدره عقد القرض، ولیس عقد البیع، لكن لو كان القرض للوفاء بالتزام مترتب على 
  .) ٢(عقد البیع، فإن القرض في ھذه الحالھ یكون مشموًلا باالمتیاز

  الفرع الثاني

  شروطھمحّل االمتیاز و 

محّل حق االمتیازھو المنقول المبیع الذي كان محّلا لعقد البیع؛ إذ إن محّل حق االمتیاز 
  :الذي یجب أن یكون مستوفًیا للشروط التالیة )٣(ھو المنقول

و ذلك بأن تتوفر فیھ جمیع شروط الصحة، من  :  أن یكون العقد صحیًحا-الشرط األول 
أن یكون ھذا التراضي سلیًما خالًیا من عیوب حیث األھلّیة، والرضا بین طرفیھ، و

الرضا، وھي اإلكراه، والغلط، والغبن مع التغریر، و االستغالل، كما یجب أن یكون 
متوفًرا فیھ السبب، والذي یجب أن یكون مشروًعا، وال بّد، أیًضا، من أن ینصّب ھذا 

كون معیًنا وقابًلا العقد على محّل ، والذي یجب أن تتوفر فیھ شروط المحّل، من أن ی
ألن العقد الباطل ؛ )٤(للتعیین، وأن یكون ممكًنا، ولیس مستحیًلا، وأن یكون مشروًعا 

   .)٥(عدم، والعدم ال ینتج أثًرا، أو إذا كان العقد صوریا، فإنھ ال ینتج أثًرا بین أطرافھ

                                                           

 ، دون دار ١بي ، العقود المسماة ، شرح عقد البیع ف�ي الق�انون األردن�ي  ، ط   محمد یوسف الزع  . د ) ١(
  ٤٢ ، ص١٩٩٣نشر ، عّمان ، 

  .٢٤٧بیان یوسف رجیب ، مرجع سابق ، ص. بھذا المعنى د ) ٢(
ھ�و ك�ل ش�يء یمك�ن نقل�ھ        : من الق�انون الم�دني األردن�ي      ) ٥٨(یقصد بالمنقول وفًقا لما عّرفتھ المادة        ) ٣(

 . من مكان إلى آخر دون أن یلحقھ تلفوتحریكھ 
وعقد البیع یتضمن محّلین، ھما المبیع وھو محل التزام البائع، وال�ثمن وھ�و مح�ل الت�زام الم�شتري،         ) ٣(
  .٤٨ – ٤٧محمد یوسف الزعبي ، مرجع سابق ، ص. د
لى حكم العق�د؛  قد تترتب بمناسبة العقد الباطل في بعض الحاالت آثاره األصلیة، وذلك لیس نزوًلا ع   ) ٥(

ألن العقد معدوم، ولكن نزوًلا على حكم القانون الذي ی�سعى إل�ى ض�مان األم�ن الم�دني، واالس�تقرار ف�ي           
العق�د ال�صوري، وھ��و عق�د ال وج�ود ل�ھ بالن��سبة      : المع�امالت، وم�ن ص�ور اآلث�ار األص��لیة للعق�د الباط�ل      

 العق�د ال�صوري قائًم�ا بالن�سبة للغی�ر ح�سن          للمتعاقدین؛ إذ إن العبرة بینھما بالعقد الحقیقي ، ومع ذلك یعدّ          
إذا أب�رم عق�د ص�وري    : (م�دني أردن�ي بقولھ�ا     ) ٣٦٨(النیة، وھذا ما نّصت علیھ الفقرة األولى من المادة          

، ك�ذلك ق�د     ...)فللدائنین المتعاقدین وللخلف الخاص متى كانوا ح�سني النی�ة أن یتم�ّسكوا بالعق�د ال�صوري                
 ترج��ع باعتب��اره واقع��ة قانونی��ة؛ أي عمًل��ا مادی��ا ال باعتب��اره ت��صرًفا  تترت��ب بمناس��بة العق��د آث��ار عرض��یة

أن��ور س��لطان، م��صادر االلت��زام ف��ي الق��انون الم��دني األردن��ي ، دراس��ة مقارن��ة بالفق��ھ   . د: انظ��ر. قانونی��ا
بیان یوس�ف  .  ، وكذلك    د١٤٠ ، ص ١٩٨٧ ، منشورات الجامعة األردنیة ، عّمان ،        ١اإلسالمي ، ط  

  .٣١٩مرجع سابق ، صرجیب ، 
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لى الغیر، والذي حتى یسوغ لناقل الملكیة إ:  أن یكون العقد ناقًلا للملكیة–الشرط الثاني 
بعقد : لم یستوِف ثمن المنقول أن یتمتع بھذا االمتیاز، والعقود الناقلة للملكیھ تتمثل في

  : وسنبحث كل منھا. البیع، وعقد المقایضة، والھبة بعوض

من القانون المدني ) ٤٦٥(عّرف المشّرع األردني عقد البیع في المادة :  عقد البیع–أ 
 ) ١٤٤٤(، ومن خالل نّص المادة )ال أو حق مالي لقاء عوض تملیك مالبیع( على أنھ 

مدني أردني نالحظ أن ھناك تالزًما وجودیا ما بین عقد البیع وحق االمتیاز، كما یتضح 
لنا من خالل التعریف أھم أثر من آثار عقد البیع، وھو التزام البائع بنقل ملكیة المبیع إلى 

فالذي یھمنا أن نكون أمام . للبائع) الثمن (عوض المشتري مقابل التزام المشتري بدفع 
عقد بیع لم یستوِف فیھ البائع الثمن للمبیع وملحقاتھ، فیتمتع بحق االمتیاز، والعبرة 
للمسمى الذي یطلق على العقد من أطرافھ، وإنما العبرة بتوفر الخصائص الجوھریة لھذا 

لطرفین ، إلى الطرف اآلخر، حتى العقد المتمثلة بنقل ملكیة شيء أو حق مالي، من أحد ا
  .) ١(و لو سمیاه باسم آخر؛ ألن التكّیف من مھمة القاضي 

مبادلة ((من القانون المدني المقایضة بأنھا ) ٥٥٢(عرفت المادة :  عقد المقایضة–ب 
، ویعّد كل من المتبایعین في المقایضة بائًعا و )مال أو حق مالي بعوض من غیر النقود

، وتسري على المقایضة أحكام البیع، فیما ال یتعارض مع )٢ (قت نفسھمشترًیا في الو
، ومن خالل تعریف المقایضة، یتبّین أن الفرق بینھا وبین البیع؛ فالبیع تملیك )٣(طبیعتھا 

للمال أو الحق المالي، بینما المقایضة ھي مبادلة للمال أو الحق المالي؛ ألن المبادلة 
 أیًضا، لكن التملیك في البیع یكون لقاء عوض، بینما التملیك في بقصد التملیك، تعّد تملیًكا

المقایضة یكون بعوض من غیر النقود، والفارق بینھما، أن لفظة العوض الواردة في 
تعریف البیع تشمل العوض النقدي، وغیر النقدي، بینما العوض الوارد في تعریف 

د تتفاوت قیمة السلع موضوع التبادل ، ولكن ق)٤(المقایضة ینبغي أن یكون من غیر النقود 
في المقایضة، كما لو تبادل اثنان سلعتین، بأن قّدم أحدھم أرًضا مقابل سیارة یقدمھا 
اآلخر، على أن یقوم من قّدم السیارة بدفع مبلغ من النقود لمن قّدم األرض، ففي ھذه 

ني على ذلك مدني أرد) ٥٥٤(الحالة، ھل نحن أمام بیع أم مقایضة ؟ أجابت المادة 
، )الیخرج المقایضة عن طبیعتھا إضافة بعض النقود إلى إحدى السلعتین للتبادل: (بقولھا

وعلیھ ففي المثال السابق، فإن المقایض الذي لم یستوِف المعدل من المقایض اآلخر، فإنھ 
  .) ٥(یتمّتع بحق امتیاز القتضاء حقھ من ثمن السلعة التى سلمھا للمقایض اآلخر

                                                           

 . وما بعدھا ١٩٦أنور سلطان ، مرجع سابق ، ص . د: انظر ) ١(
یعتبر كل من المتبایعین ف�ي بی�ع المقای�ضة بائًع�ا وم�شترًیا         : ( مدني أردني ) ٥٥٣(طبًقا لنّص المادة     ) ٢(

 ).في وقت واحد
مطلق على المقایضة فیم�ا ال     تسري أحكام البیع ال   : (مدني أردني ) ٥٥٦(وھذا ما نّصت علیھ المادة       ) ٣(

 .)یتعارض مع طبیعتھا
  .٤٠ ٣٩محمد یوسف الزعبي ، مرجع سابق ، ص. د ) ٤(
محم��د یوس��ف الزعب��ي ، . اش��تباه البی��ع بالمقای��ضة ، د: للمزی��د ع��ن أحك��ام المقای��ضة والبی��ع، انظ��ر  ) ٥(

 . ٤٢  -٣٩مرجع سابق ، ص
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تملی��ك م��ال أو ح��ق م��الي آلخ��ر ح��ال حی��اة ((تع��رف الھب��ة قانوًن��ا بأنھ��ا :  الھب��ة عق��د –ج 
من القانون المدني األردني، یتكون     ) ٥٥٧/١(؛ استناًدا ألحكام المادة     )المالك دون عوض  

العن�صر الم�ادي، وھ�و ت�صّرف الواھ�ب ف�ي مال�ھ دون ع�وض،         : عقد الھبة من عنصرین 
عقد الھبة من العقود الضارة ض�رًرا مح�ًضا، ذل�ك          و. والعنصر المعنوي، وھو نیة التبّرع    

أن الواھ��ب یتج��ّرد ع��ن مال��ھ دون مقاب��ل، وم��ن ث��م نج��د الم��شّرع ی��شترط اتب��اع ال��شكلیة      
المطلوبة قانوًنا لنقل الملكیة في المال الذي یتطلب القانون ش�كًلا معیًن�ا النعق�اده، واش�ترط                  

وللموھوب لھ، ویشكل الرج�وع ف�ي   لتمامھا في المنقول القبض؛ حمایة للواھب وألسرتھ،      
الھبة استثناء من القاعدة التي ال تجیز ألحد العاقدین الرجوع عن العقد مت�ى ق�ام ص�حیًحا                 
الزًما، على أنھ یشترط لقبول الرجوع في الق�انون الم�دني األردن�ي ع�دم وج�ود م�انع م�ن          

ف��إذا ك��ان ھ��ذا ، ) ٢(ومح��ور بحثن��ا ھن��ا ھ��و الھب��ة المقّی��دة بع��وض نق��دي. )١(موان��ع الرج��وع
العوض یكافئ قیمة الموھوب، عندھا نك�ون أم�ام عق�د بی�ع، بغ�ض النظ�رعن ت�سمیتھ م�ن                
قبل أطرافھ؛ فالتكّیف كما أسلفنا من مھمة القاضي، فإذا تم تكّیف العقد عل�ى أن�ھ عق�د بی�ع              
ب��سبب تك��افؤ الع��وض المطل��وب م��ن الط��رف اآلخ��ر، وعن��د ذل��ك یتمّت��ع الط��رف ال��ذي ل��م  

  .) ٣(المكافئ بحق امتیازعلى ما قّدمھ للطرف اآلخریحصل على العوض 

نق�ل ال�دین والمطالب�ة    (مدني أردني الحوالة بأنھا  ) ٩٩٣(عّرفت المادة   :   حوالة الحق  –د  
، ویفھ��م م��ن ھ��ذا ال��نص أن الحوال��ة اتف��اق ب��ین   )م��ن ذّم��ة المحی��ل إل��ى ذّم��ة المح��ال علی��ھ  

اق ھ�ى أرك�ان أي اتف�اق ی�تم ب�ین        المحیل والمحال علی�ھ، وأرك�ان ھ�ذا االتف�         : طرفین، ھما 
، وألن الحوال�ة بی�ع لح�ق م�الي،     )٤(طرفین، وھذه األركان ھى التراضي والمحّل والسبب  

                                                           

ع القضائي في الھبة في القانون الم�دني األردن�ي ،         نقًلا عن عبد الرحمن أحمد جمعة ، موانع الرجو         ) ١(
 ، الجامع�ة األردنی�ة ،   ١ ،الع�دد  ٣٥دراسة مقارنة ، بحث منشور مجلة علوم الشریعة والق�انون، المجّل�د            

  .  ١٤٣ ، ص ٢٠٠٨
وھن��اك م��ا ی��سّمى بالھب��ة المقّی��دة أو الم��شترطة؛ ك��أن یم��نح الواھ��ب أرًض��ا زراعی��ة للموھ��وب ل��ھ،      ) ٢(

لیھ استصالحھا في المقابل، أو أن یمنح الواھب منزًلا للموھوب لھ ویشترط علی�ھ ف�ي المقاب�ل       ویفرض ع 
بصغیر خالدیة ، الھبة في العقار ، رسالة ماجستیر ،  منشورة ، : أن یسكن فیھ معھ أو أحد أقاربھ، انظر

( لم��ادة وھ��و م��ا أش��ارت إلی��ھ ا   .  ١٩ ،  ص٢٠١٨/٢٠١٩جامع��ة عب��د الحمی��د ب��ن ب��ادیس م��ستغانم ،    
یجوز للواھب مع بقاء فكرة التبّرع أن ی�شترط عل�ى الموھ�وب ل�ھ        و: (مدني أردني حیث نّصت   ) ٥٥٧/٢

 ).القیام بالتزام معین، ویعتبر ھذا االلتزام عوًضا 
 .٣٨١محمد وحید الدین سوار ، مرجع سابق ، ص . د  ) ٣(
 ، دار الثقاف��ة ٢نون الم��دني األردن��ي ، طعب��دالقادر الف��ار ، أحك��ام االلت��زام ، آث��ار الح��ق ف��ي الق��ا . د ) ٤(

م�ن الق�انون الم�دني    ) ١٠٠٠(وق�د أوردت الم�ادة    . ١٩٧، ص١٩٩٥للنشر والتوزیع ، عّمان ، األردن،   
یشترط   النعقاد الحوالة فضًلا عن الشروط  : (األردني شروط انعقاد الحوالة و صحتھا حیث نّصت على        

 عل�ى ش��رط مالئ�م أو متع�ارف، وال م�ضاًفا فیھ�ا العق�د إل��ى        أن تك�ون منج�زة غی�ر معلق�ة إال    -١:  العام�ھ 
 أن یك��ون -٤ أال تك��ون مؤقت��ة بموع��د  -٣أال یك��ون األداء فیھ��ا مؤّجًل��ا إل��ى أج��ل مجھ��ول   -  ٢الم��ستقبل

 أن یكون المال المحال بھ على المح�ال علی�ھ ف�ي    -٥المال المحال بھ دیًنا معلوًما یصح االعتیاض عنھ ،       
یًنا أو عیًنا ال یصح االعتیاض عنھ، وأن یكون كال المالین متساویین جنًسا وقدًرا وصفة    الحوالة المقیدة د  

 أن تكون إرفاًقا محًضا، فال یكون فیھا جعل ألحد أطرافھا بصورة مشروطة أو ملحوظة، وال تتأثر -٦، 
 .الحوالة بالجعل الملحق بعد عقدھا وال یستحق 
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، فالمحی�ل یتمّت�ع   )١(فإننا نكون أمام عقد بیع، وبالتالي ثبوت حق االمتیاز ف�ي حوال�ة الح�ق        
 .في مواجھة المحال علیھ باالمتیاز بقدر ما ھو دائن بھ تجاھھ

یجوز : (مدني أردني  على) ٣٤٠(نّصت المادة ): الوفاء بمقابل ( فاء االعتیاضي  الو - ه
 لل��دائن أن یقب��ل وف��اء لدین��ھ ش��یًئا آخ��ر، أو حق��ا یؤدی��ھ الم��دین، ویخ��ضع االتف��اق عل��ى           

فا ، ومن خالل ھذا ال�نص یت�ضح    )االعتیاض لشرائط العقد العامة     ه العتياضي ل

ل   ئقب في م م    ل ، لشي غي خ اينه شيئً   يست عمل لمستح  بأحك�ام الم�ادة    ا 

، وعلی�ھ ل�و ح�صل       )٢(مدني أردني، تسري أحك�ام البی�ع عل�ى الوف�اء االعتیاض�ي              ) ٣٤١(
الوف��اء بمقاب��ل بمع��دل، فھ��ذا المع��دل م��ضمون باالمتی��از ل��سریان أحك��ام البی��ع عل��ى الوف��اء 

  .)٣ (االعتیاضي، كما أسلفنا

حتى یترتب االمتی�از لب�ائع المنق�ول، یج�ب أن تنتق�ل      : الملكیة فعًلا انتقال   –الشرط الثالث   
الملكیة إلى الطرف اآلخر، ذلك أنھ طبًقا للقواعد العامة، تنتقل ملكیة المبیع إلى الم�شتري          
بمجرد إبرام العقد، وعلیھ لو بقي المال في ذّمة البائع فال یقع االمتیاز، كما لو كان المبیع   

، أو كما إذا اح�تفظ الب�ائع بملكیت�ھ للمبی�ع  حت�ى س�داد       )٤( البائع بفرزه   من المثلیات ولم یقم   
ففي مثل ھذه األحوال فإن البائع  ما زال مالًكا للمبی�ع، ول�م تنتق�ل الملكی�ة         ،  )٥( كامل الثمن 

إلى المشتري فال یقع االمتیاز، ولكن لو أن البائع نقل الملكیة للمشتري، ثم عاد ھذا الم�ال      
، وال یثب�ت  )٦(تھ مودًعا لدیھ، أو مستأجًرا ، فإن حق�ھ ف�ي االمتی�از ال یت�أثر         إلى البائع بصف  

                                                           

  . ٦٤جع سابق ، ص إبراھیم إسماعیل إبراھیم ، مر. د ) ١(
ت�سري أحك�ام البی�ع عل�ى الوف�اء االعتیاض�ي إذا ك�ان        : ( م�دني أردن�ي عل�ى   ) ٣٤١/١(نّصت المادة    ) ٢(

 ) .مقابل الوفاء عیًنا معینة عوًضا عن الدین
  .٣٢٣بیان یوسف رجیب ، مرجع سابق ، ص. د ) ٣(
ات ، یج�ب تعین�ھ، بجن�سھ، و نوع�ھ،     إذا كان الشيء من المثلیات؛ أي من األش�یاء غی�ر المعین�ة بال�ذ             ) ٤(

  .١٠٢أنور سلطان ، مرجع سابق ، ص . ومقداره ، د
عرف بعضھم شرط االحتفاظ بالملكیة على أنھ ذلك الشرط ال�ذي اعت�اد الب�ائعون بالتق�سیط  وض�عھ                 ) ٥(

ف�ھ عل�ى   في عقد البیع، ویحتفظ البائع بمقتضاه بملكیة المبیع لحین الوف�اء ب�الثمن بأكمل�ھ، وھن�اك م�ن یعر                   
أنھ ذلك الشرط الذي یشترط فیھ البائع احتفاظھ بملكیة الشيء المبیع بالرغم م�ن ت�سلیمھ للم�شتري، حت�ى               
سداد آخر قسط من قیمة الشيء المبیع، ف�إذا ك�ان ال�ثمن ی�دفع أق�ساًطا، ج�از للمتعاق�دین أن یتفق�ا عل�ى أن                      

ع فسخ  البیع بسبب عدم اس�تیفاء جمی�ع   یستبقي البائع جزًءا منھ على سبیل التعویض، في حالة  إذا ما وق          
األقساط، ومع ذلك یجوز للقاضي تبًعا للظروف أن یخفض التع�ویض المتف�ق علی�ھ، وإذا وّف�ى الم�شتري                 
جمیع األقساط یعّد أنھ تمّل�ك ال�شيء المبی�ع م�ن ی�وم البی�ع، وی�رى ال�دكتور نبی�ل إب�راھیم س�عد ب�أن ش�رط                 

فظ البائع بملكیة الشيء المبیع ول�و ت�م ت�سلیمھ، إل�ى أن ی�ستوفي             اتفاق بمقتضاه یحت  "االحتفاظ بالملكیة ھو    
ل�ى س�بیل ال�ضمان ،    كامل الثمن، نقًلا عن عادل أحمد الجسمي ، مدى مالءمة شرط االحتف�اظ بالملكی�ة ع        

  .٢٤- ٢٣ ، ص٢٠١٨رسالة ماجستیر ، منشورة ، جامعة اإلمارات العربیة المتحدة ، دراسة مقارنة ،
 .٣٢٤ رجیب ، مرجع سابق ، صبیان یوسف. د ) ٦(
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  .)١(ھذا االمتیاز لبائع ملك الغیر

یستوي في ذلك أن یكون المنقول :  أن یكون عقد البیع وارًدا على منقول–الشرط الرابع 
نع�ام، أو منقوًل�ا معنوی�ا،    مادیا مثلیا، كالحبوب، و القماش، أو مادیا قیمی�ا، ك�األجھزة  واأل        

إن عق�د   . كالدیون، والرس�وم ال�صناعیة، وب�راءات االخت�راع ، واالس�م التج�اري وغیرھ�ا               
البی�ع ال��ذي ین�صب عل��ى المنق�ول، وال��ذي یك��ون محّل�ا لح��ق االمتی�از ق��د یق�ع عل��ى منق��ول       

  : واحد، أو عدة منقوالت، وفي ھذا المقام یتعین علینا أن نمّیز بین فرضیتین

 إن عقد البیع قد ورد على عدة منقوالت، وكان البیع فیھا ب�صفقة واح�دة؛ أي أن              -ى  األول
جمیعھا بثمن واحد، بمعنى آخر، إن ال�ثمن ك�ان إجمالی�ا لك�ل المنق�والت، فف�ي ھ�ذه الحال�ة          
یكون البیع واحًدا، وكل المنقوالت محّل عقد البیع تكون ضامنة لكل الثمن؛ ألن عقد البیع 

 .) ٢(ز ال یتجّزأ واحد، واالمتیا

أن یرد عقد البیع على عدة منقوالت، ویحدد لكل منقول منھ�ا ثمن�ھ الخ�اص ب�ھ،               - الثانیة

ففي ھذه الحالة نكون أمام عدة بیوع، وعلیھ فإن كل منقول من ھذه المنقوالت یكون مثقًلا   
فقة باالمتی��از ال��ضامن لثمن��ھ؛ إذ إن العق��د ف��ي ھ��ذه ال��صورة أو الفرض��یة یع��ّد مّتح��د ال��ص    

ظاھًرا، ومتجّزأ الصفقة حقیقة، فكأننا نكون أمام عدة بی�وع، وم�ن ث�م یترت�ب علی�ھ  تع�ّدد                
االمتیازات، فیكون كل منقول منھا مثقل بامتیاز خاص ال یضمن إال بالق�در ال�ذي یخ�ّصھ             

    .)٣(من الثمن 

                                                           

من القانون الم�دني األردن�ي حی�ث       ) ٥٥١- ٥٥٠(تناول المشرع األردني بیع ملك الغیر في المواد          ) ١(
إذا باع شخص ملك غیره بغیر إذن�ھ ج�از للم�شتري أن یطل�ب ف�سخ البی�ع         : (على) ٥٥٠/١(نّصت المادة   

  -  ١: ( المتعلقھ ببیع ملك الغیر حیث نّصت علىاألحكام ) ٥٥١/١/٢(، ثم تناول المشّرع في المادة ...)
وینقلب صحیًحا ف�ي ح�ق     -٢. إذا أقّر المالك البیع سرى العقد في حقھ وانقلب صحیًحا في حق المشتري

أن ) ٥٥٠/١(،  ویتضح لن�ا م�ن خ�الل الم�ادة         )المشتري إذا آلت ملكیة المبیع إلى البائع بعد صدور العقد         
 ببیع شيء معین بالذات ال یملك�ھ، ب�ل یملك�ھ ش�خص آخ�ر ھ�و ل�یس طرًف�ا             قیام شخص بیع ملك الغیر ھو     

حسام منیر نبھان، بیع ملك الغیر في القانون المدني الفل�سطیني      : في عقد البیع،  لذلك سمي بالغیر، انظر       
 ،  وق��د أخ��ذ ٢٨ ، ص٢٠١٦، دراس��ة مقارن��ة ، رس��الة ماج��ستیر ، من��شورة ، جامع��ة األزھ��ر ،غ��زة ،  

دني في ما یتعلق ببیع ملك الغی�ر ف�ي نظری�ة  العق�د الموق�وف، وق�د ع�الج الم�شّرع األردن�ي            المشّرع األر 
یكون التصرف موقوف النفاذ على اإلجازة إذا ص�در    : (، والتى تنص على   )١٧١(ذلك من خالل  المادة      

 من فضولي في مال غیره أو من مالك ف�ي م�ال ل�ھ تعل�ق ب�ھ ح�ق الغی�ر أو م�ن ن�اقص األھلّی�ة ف�ي مال�ھ،                
ویق�رر ف�ي الم�ادة    ،  )وكان تصرًفا دائًرا بین النفع والضرر، أو من مكره، أو إذا نّص القانون عل�ى ذل�ك    

تكون إجازة العقد للمالك أو لمن تعلق ل�ھ ح�ق ف�ي المعق�ود      (من القانون المدني األردني على أنھ       ) ١٧٢(
للمك�ره بع�د زوال اإلك�راه، أو لم�ن     علیھ، أو للولي، أو الوصي، أو ناقص األھلّیة بعد اكتم�ال أھلّیت�ھ، أو          

إج�ازة المال�ك الحقیق�ي لبی�ع  مال�ھ، ورف�ض إج�ازة البی�ع،              ، كما أن المشّرع فرق بین       )یخّولھ القانون ذلك  
  . ٦٩ – ٦٧حسام منیر نبھان ، مرجع سابق ، ص: لمزید من التفصیل، انظر

 .تطبیًقا لخاصیة أن حق االمتیاز حق ال یقبل التجزئة  ) . ٢(
بی�ان یوس�ف رجی�ب    .  ، وكذلك د٦٣ – ٦٢ ، مرجع سابق ، ص  براھیم إسماعیل إبراھیم  إ: انظر.  ) ٣(

  .٣٢٤، مرجع سابق ، ص
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لمنق�ول  یشترط لقی�ام امتی�از ب�ائع ا   : - أن یبقى المنقول محتفًظا بذاتیتھ–الشرط الخامس   
م�ن الق�انون   ) ١٤٤٤/١(أن یظل المنقول محتفًظا بذاتیتھ، وھذا ما أش�ار إلی�ھ ن�ّص الم�ادة       

ویبق��ى ھ��ذا االمتی��از م��ا دام المنق��ول (...الم��دني األردن��ي  ب��صورة ص��ریحة ف��ي عبارتھ��ا 
، والمقصود ببق�اء المنق�ول محتفًظ�ا بذاتیت�ھ؛ أي أن یظ�ل منقوًل�ا لح�ین          ...)محتفًظا بذاتیتھ   

ء ما تبّق�ى م�ن ثمن�ھ للب�ائع، وم�ن جان�ب آخ�ر أن یظ�ل بال�صفة والطبیع�ة الت�ي ك�ان                        استیفا
علیھا عند إبرام عقد البیع، وفي حال ھالك المنقول، أو تلف�ھ، فف�ي ح�ال الھ�الك أو التل�ف          
الكلي، حیث لم یبَق م�ن المنق�ول مح�ّل االمتی�از م�ا یمك�ن أن یك�ون محل�ا للبی�ع، فف�ي ھ�ذه                

ز، ولك�ن ال ینق�ضي ال�دین، وی�دخل الب�ائع م�ع بقی�ة دائن�ي الم�شتري           الحالة ینقضي االمتی�ا   
قسمة ُغرماء، وما ینبغي اإلشارة إلیھ، أن�ھ ف�ي ح�ال الھ�الك الجزئ�ي، أو ف�ي حال�ة حل�ول               
مبلغ تعویض، كما لو كان المنقول المبی�ع مؤمًن�ا علی�ھ، أو تحّم�ل م�ن أتلف�ھ تعوی�ًضا عم�ا                       

ذا التع��ویض، أو المتبق��ي م��ن المنق��ول ف��ي ح��ال  أتلف��ھ، یبق��ى ح��ق االمتی��از قائًم��ا، عل��ى ھ�� 
الھالك الجزئي، ولكن التساؤل الذي یطرح في ھذا المقام، ماذا لو حصل تغییر عل�ى ھ�ذا     
المنق��ول، أفق��ده ذاتیت��ھ ؟ واإلجاب��ة ع��ن ھ��ذا ، تقت��ضي التمیی��ز ب��ین ص��ورتین، ال��صورة        

معالم�ھ األص�لیة، كم�ا ل�و        األولى، وھي أن یفقد المنقول ذاتیتھ كلیا؛ أي تغّیرت مالمح�ھ و           
كان المبیع  عند إبرام عقد البیع، مثًلا، دقیًقا، ثم تغّیر وصنع منھ خب�ًزا، وعن�د ذاك ی�سقط                
ح��ق االمتی��از،  وال��صورة الثانی��ة، أن ال یفق��د المنق��ول ذاتیت��ھ، وإن تغّی��ر اس��مھ، كخیاط��ة   

ل عق���اًرا القم���اش ثوًب���ا، أو ت���صنیع الخ���شب أثاًث���ا، أو كم���ا ف���ي حال���ة ص���یرورة المنق���و    
بالتخصیص، ففي جمیع ھذه الحاالت ال یفقد البائع امتیازه؛ ألن ھذا التغّی�ر تغّی�ر حكم�ي،          

 .)١(لم یفقد بھ المنقول ذاتیتھ ومعالمھ الخاصة 

 عدم اصطدام حق الب�ائع ب�األثر الم�سقط لقاع�دة الحی�ازة ف�ي المنق�ول          –الشرط السادس   
ل صاحبھ الح�ق ف�ي تتب�ع المبی�ع المنق�ول ف�ي             إن امتیاز بائع المنقول یخوّ      :)٢(سند الحائز 

أي ی�د یك�ون، ولك��ن یالح�ظ أن ھ�ذا الح��ق مقی�د ب�شرط، وھوع��دم اإلخ�الل ب�الحقوق الت��ي         
م�ن الق�انون الم�دني    ) ١٤٤٤/١((یكسبھا الغیر حسن النیة، وھذ ما یتضح من نّص المادة   

. ...)یة من الغیر  دون إخالل بالحقوق التي اكتسبھا من كان حسن الن  وذلك( ... األردني  
وسنرجئ البحث في ھذا الشرط منًعا للتكرار لحین تناولھ في موضعھ من خ�الل المطل�ب     

أث��ر قاع��دة  الث��اني م��ن المبح��ث الث��اني، وال��ذي أفردن��ا ل��ھ عنواًن��ا م��ستقلا م��ن خ��الل بح��ث   
  .الحیازة في المنقول على میزة التتّبع 

  

  

  

  

                                                           

إدورد عید ، كری�ستیان عی�د ، التأمین�ات العینی�ة، الت�أمین العق�اري ، ال�رھن العق�اري ،                . د  : انظر ) . ١(
  .٤٧٩ ، ص ٢٠١١، مكتبة صادر ، ٣رھن المنقول ، حقوق االمتیاز ، ط

  .٢٣٣، ص ١٩٧٥نعمان محمد خلیل جمعة ،الحقوق العینیة ، دون طبعة ، دون دار نشر ، . د  ) . ٢(
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  الثاني املبحث

املنقول بائع امتياز آثار  

ترتب على امتیاز بائع المنقول مجموعة من اآلثار، منھا ما یتعلق باآلثار المترتبة على ی
حق االمتیاز، والتي تتمثل في حق التقّدم والتتّبع الذي یمنحھ ھذا الحق لصاحب االمتیاز، 
ومنھا ما یتعلق بكیفیة انقضاء ھذا الحق، ومن ھنا سنقسم ھذا المبحث إلى مطالب ثالثة، 

األول عن السلطات التي یخّولھا امتیاز بائع المنقول لصاحبھ، أما في المطلب نتكلم في 
 قاعدة الحیارة في المنقول على میزة التتّبع، وفي المطلب الثاني فسنتكلم فیھ عن أثر

 انقضاء ھذا االمتیاز مع بیان مرتبة االمتیاز التي أعطاھا القانون الثالث نتناول فیھ
  .لصاحبھ 

  اول اطب

   اول  از و ا طتا

إن موضوع البحث یعّد من الموضوعات التي تدخل ضمن الحقوق العینیة التبعیة، ولما 
كانت الحقوق العینیة بصورة عامة من أھم اآلثار التي ترتبھا، ھو أنھا تعطي لصاحب 

جانب آخر تعطیھ حق التتّبع ھذه الحقوق حقا للتقّدم على بقیة الدائنین من جانب، ومن 
لھذا الحق في أي ید یكون، ومن ھنا سنقسم ھذا المطلب إلى فرعین، نبحث في األول 

  .حق التقّدم، في حین نخّصص الفرع الثاني للحدیث عن حق التتّبع 

  الفرع األول

  حق التقّدم

ة، من خالل نعني بمیزة أو حق التقّدم أن حق االمتیاز یمنح صاحبھ حق األسبقیة واألولوی
استیفاء حقھ متقّدًما على بقیة الدائنین، سواء أكانوا دائنین عادیین، أم مرتھنین، أم 
أصحاب حقوق امتیاز تالین لھ في المرتبة، وذلك في حدود المال المثقل باالمتیاز، حیث 
یرجح صاحب حق االمتیازعلى جمیع دائني المدین العادیین في استیفاء حقھ، وإذا تزاحم 

 االمتیاز مع دائنین مرتھنین، أو تعّدد أصحاب حق االمتیاز، كان ال بّد من تعین صاحب
وبما أن القانون ھو الذي ینّص على االمتیاز، فإنھ ھو الذي یحدد . )١(رتبة كل منھم 

وعاء األفضلیة، فقد یخّول القانون حق التقّدم على عدد محدد من األموال؛ منقولة أو 
ق امتیاز خاصة، وقد یخّول القانون ممارسة حق االمتیاز عند عقاریة، فنكون أمام حقو

وتجدر . ) ٢(حجز أو بیع أي مال للمدین عند توزیع الثمن، فنكون أمام حقوق امتیازعامة
) التسجیل ( اإلشارة إلى أن حقوق االمتیاز الخاصة الواقعة على منقول ال تخضع للشھر

                                                           

عل��ي ھ��ادي العبی��دي ، مرج��ع س��ابق ،     . د. ١٩ماج��دة أحم��د س��عید زكارن��ة ، مرج��ع س��ابق ، ص     ) ١(
  .٣٣٠ص

  .٧٦یمینة شوادر ، مرجع سابق ، ص ) ٢(
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و الذي یحّدد مرتبة االمتیاز، ویرد على ھذه كقاعدة عامة، وفي ھذه الحالة فإن القانون ھ
القاعدة استثناء بخصوص حق االمتیاز الوارد على منقول یخضع إلجراءات التسجیل، 
كما ھو الحال في السیارات، والسفن، والمركبات الھوائیة، حیث تسري علیھا أحكام 

تسري أحكام : (ى حیث نّصت علمن القانون المدني) ١٣٣٤(الرھن التأمیني؛ سنًدا للمادة 
، )الرھن التأمیني على المنقول الذي تقتضي قوانینھ الخاصة تسجیلھ، كالسیارة والسفینة

تعتبر البیوع خارج دائرة السیر باطلة؛ فالبیع ال (وفي ذلك تقول محكمة التمییز األردنیة 
 حقوق ، وھناك)١)(یرتب أثًرا؛ ألن ملكیة المركبة ال تتم إال بالتسجیل لدى دائرة السیر

االمتیاز الخاصة الواقعة على عقار، فھذه الحقوق التي یجب شھرھا كي تكون نافذة في 
مواجھة الغیر، وتتحدد مرتبتھا من تاریخ القید، وحق التقّدم ال یرد على ثمن المال المثقل 
باالمتیاز فحسب، ولكن یرد على كل ما یحل محّل المال المثقل باالمتیاز سنًدا ألحكام 

: ( بسریان أحكام الرھن التأمیني المتعلقھ بالھالك، حیث نّصت على) ١٤٢٩(المادة 
فبائع ، )تسري أحكام الرھن التأمیني المتعلقھ بھالك الشيء وتعیبھ على حقوق االمتیاز

المنقول ھنا ھو صاحب السلطة المباشرة على المنقول المبیع، وھذه السلطة مصدرھا 
منحھ إیاه على ھذا المال الذي كان محّلا للتصرف، القانون، بموجب حق االمتیاز الذي 

 ال یمكن مباشرتھ إال بوجود عدة دائنین، فلو - حق التقّدم –ھذ الحق وعلیھ؛ فإن مباشرة 
كان صاحب حق االمتیازھو وحده من ینفذعلى أموال المدین، لما كان لتمّسكھ بامتیازه 

بالحق الستیفاء حقوقھم من الذّمة فھذا الشرط یقتضي تعّدد األطراف المدعیة أي معنى، 
المالیة للمدین، والتي قد ال تتسع لسداد كافة ھذه الدیون، األمر الذي ال بّد معھ من أن یتم 

بّین المشّرع مرتبة وقد . )٢(ترجیح بعض ھذه الدیون على األخرى في ترتیب استیفائھا
 - ٢: ( ث نّصت علىمدني أردني، حی ) ١٤٤٤/٢(ھذا االمتیاز بالنص علیھ في المادة 

ویلي ھذا االمتیاز الحقوق المتقدمة والواقعة على منقول ویسري في حق المؤجر 
، )وصاحب الفندق إذا ثبت علمھما عند وضع المنقول في العین المؤجرة أو في الفندق

وقد جاء النص من الوضوح بما ال یحتاج إلى مزید بیان؛ فمرتبة ھذا االمتیاز ھى 
تلي ما سبقھ من مراتب حقوق االمتیاز الواردة على المنقول، باستثناء المرتبة السابعة، 

حالة واحدة، یتقدم فیھا البائع في استیفاء حقھ على من سبقھ في المرتبة، وھي مرتبة 
و صاحب الفندق، إذا كان أي منھما یعلم عند وضع المنقول في عقاره، أو  مؤجر العقار،

 بائعھ، فإن كان أي منھما سیيء النیة، و لو كان فندقھ، أنھ مثقل بحق امتیاز لمصلحة
نخُلص، مما . )٣(حائًزا للمنقول، فال ینفذ في ھذه الحالھ حق أي منھما في مواجھة البائع

سبق بیانھ، إلى أن امتیاز بائع المنقول، في سبیل حصولھ على ما ھو مترتب في ذّمة 
تري، وإنما ینصّب فقط على المشتري، ال یستطیع أن یحصل علیھ من جمیع أموال المش

ل لبائع المتيا المنقول المبیع الذي كان محّلا لعقد البیع؛ إذ إن حق  محله يك لمنق

فقط على المال المنقول، وال یتعّداه إلى ما ھو موجود في الذّمة المالیة  مقتص�

                                                           

  .  ١٣٣علي ھادي العبیدي ، مرجع سابق ، ص. ًلا عن د، نق) ٢٧٤٢/٢٠٠٢(تمییز حقوق رقم  ) ١(
  .٢٨ماجدة أحمد سعید زكارنة، مرجع سابق ، ص  )  ٢(
  .٢٣٣نعمان محمد خلیل جمعة ، مرجع سابق ، ص. د ) ٣(
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ن أن للمشتري، وعلیھ وحتى یستطیع أن یحصل صاحب حق االمتیاز على حقھ، ال بّد م
  .)١ (یكون المنقول في ید المشتري، ولم تتغّیر طبیعتھ

 الفرع الثاني

 حق التتّبع

یقصد بمیزة التتّبع حق الدائن صاحب حق االمتیاز بمالحقة المال المثقل باالمتیاز، 
وتتبعھ في أي ید یكون، ویمارس الدائن میزة التتّبع في مواجھة من انتقلت إلیھ ملكیة 

 - تیاز، أو أي حق عیني علیھ، ولنا أن نتساءل ھنا، ھل یولي االمتیازالشيء المثقل باالم
  میزة حقیقیة في التتّبع وفي كل األحوال ؟ واإلجابة عن ھذا السؤال -امتیاز بائع المنقول

في بیان مدى صاحب حق االمتیاز في تتبع وعاء االمتیاز، یتعین علینا التمییز بین 
، من حیث )٢(ن ھذه المنقوالت قد تم إلحاقھا بالعقارفإما أن تكو. نوعین من المنقوالت

صحة التصّرف الوارد علیھا، واشتراط التسجیل كركن لصحة التصرف، وفي ھذه 
  . )٣(الحالھ یسري علیھا ما یسري على العقار

أما في حال أن ھذه المنقوالت لم یشترط فیھا التسجیل، فثمة عوائق تقوم في وجھ إیالء 
ع، وذلك أن الدائن صاحب حق االمتیاز، ال یحوز الشيء الذي یقع صاحبھا مزیة التتّب

( علیھ تأمینھ ھذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى اصطدام حق االمتیاز وحق التتّبع بقاعدة 
حالة انتقال : ، وعلیھ ال بّد من التفرقھ بین حالتین، وھما)الحیازة في المنقول سند الحائز 
والحالة الثانیة المتمثلة في انتقال الحیازه إلى حائز سیيء الحیازة إلى حائز حسن النیة، 

 أن الدائن صاحب حق االمتیاز ال یحوز - كما ذكرنا سابًقا-النیة، وھذا التمییز مبناه
فعندما یكون الحائز قد حاز المال بحسن نیة؛ أي أنھ ، ) ٤(الشيء الذي یقع علیھ تأمینھ 

 انتقلت لھ ملكیتھ، أو أي حق آخر على یجھل ترتیب حق االمتیاز على المال الذي
المنقول، فھنا تنتقل الملكیة مجردة من كل قید أو أي تكالیف أخرى، سواء حصل الحائز 
على المنقول من المالك، أو من غیر المالك، وفي ھذه الحالة فقد صان المشّرع حق 

م نستمّده الحائز حسن النیة، فقضى بعدم سریان حق االمتیاز في مواجھتھ، وھذ الحك
ال : ( من القانون المدني، والتي نّصت على) ١٤٢٧/١(مباشرة من النّص الصریح للمادة 

، ویتبّین من ھذه المادة أن )یؤثر االمتیاز على حقوق حائز المنقول إذا كان حسن النیة

                                                           

  .٦٧ ، مرجع سابق ، ص براھیم إسماعیل إبراھیمإ ) ١(
ر رصًدا على خدمة العقار واس�تغاللھ،   وھذ ما یعرف بالعقار بالتخصیص، والتي یضعھا مالك العقا   ) ٢(

ویكون ثابًتا في األرض، فف�ي ھ�ذه الحال�ة تفق�د ص�فتھا المنقول�ة وتع�ّد م�ن ملحق�ات العق�ار، وإن ل�م ت�ذكر               
م��ن الق��انون الم��دني،  وی��شترط لتح��ول المنق��ول إل��ى عق��ار     ) ٥٩(بالعق��د  وفًق��ا لم��ا ن��ّصت علی��ھ الم��ادة    

لمزید من التف�صیل  .  ار، وأن یخصص لخدمة العقار واستغاللھبالتخصیص، أن یكون مملوًكا لمالك العق    
  .٣٣٠علي ھادي العبیدي ، مرجع سابق ، ص. د: انظر

  .٧٨بیان یوسف رجیب، مرجع سابق ، ص . د  ) ٣(
  .٢٩٧محمد وحید الدین سوار ، مرجع سابق ، ص. د  ) ٤(
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 ومقتضى ذلك أن للدائن . ) ١(المشّرع لم یشترط أن تستند الحیازة إلى سبب صحیح
متیاز أن یتتبع المنقول الذي یرد علیھ امتیازه لدى الید التى ال تتوفر عند صاحب حق اال

صحابھا شروط قاعدة الحیازة في المنقول سند الحائز، فتتعطل حینذاك میزة التتّبع، 
ویكون لصاحب الحق ،  )٢(ویغدو االمتیاز كأنھ ال یخّول صاحبھ سوى میزة التقّدم 

المثقل باالمتیاز وكانت لدیھ شي أن یتم تبدید المال الممتاز في ھذه الحالة ، إذا ما خ
 أن تضع ھذا -  بما لھا من سلطة تقدیریة-أسباب حقیقیة ومعقولة، أن یطلب من المحكمة

سةالمال المنقول تحت  من القانون المدني ) ١٤٢٧/٣ (لما ألحكا  سن�لح

 بما یثقل المنقول من حق وحیث إن الغایة من میزة التتّبع إعالم الغیر، ).٣(األردني

الذي تستجیب طبیعتھ  )٤(امتیاز، لذلك إذا كان باإلمكان شھر ھذا الحق بالنسبھ للمنقول

                                                           

دد التق�ادم ال�سباعي  ال��ذي عالجت�ھ الم��ادة    ھن�اك م�ن ی��رى أن�ھ ل�یس الم��راد بال�سبب ال�صحیح م��ا ی�راد ب�ھ ب��ص         ) ١(
من القانون المدني؛ ذلك ألن السبب ال�صحیح ف�ي ص�دد األث�ر الم�سقط لقاع�دة الحی�ازة ف�ي المنق�ول س�ند               ) ١١٨٢(

الحائز، یعت�د ب�ھ ول�و ص�در م�ن المال�ك نف�سھ، إذ یكف�ي أن یك�ون ت�صرًفا ناقًل�ا للملكی�ة، وأن ال ی�ذكر فی�ھ م�ا یثق�ل                  
 .٢٩٨محمد وحید الدین سوار ، مرجع سابق ، ص. د .   أو قیود عینیھالمنقول من تكالیف

 ٢٢ ، ماجده أحمد سعید زكارنة، مرجع سابق ، ص٢٩٧محمد وحید الدین سوار ، مرجع سابق ، ص      .  د   - ) ٢(
. 
ن ، ، دار الم�سیرة للن�شر و التوزی�ع ، عّم�ا    ١یوسف محمد عبیدات ، الحقوق العینیة األصلیة والتبعی�ة ، ط    . د ) ٣(

  ٣٣٦ ، ص٢٠١١
إشھار رھن المنقول ینصرف مدلولھ إلى شكل مستحدث من أشكال التصرفات القانونیة نظمھ الم�شّرع ألول     ) ٤(

المنشور في عدد الجریدة الرسمیة رقم ) ٢٠١٨( لسنة ) ٢٠(مرة في قانون ضمان الحقوق باألموال المنقولة رقم 
قی�د  ( لمادة الثانیة من ھذا الق�انون تعری�ف اإلش�ھار بأن�ھ      ، حیث جاء في ا٢٣٨٧ ص٢/٥/٢٠١٨تاریخ  ) ٥٥١٣(

، وقد تكرر )الحقوق التى ترد على األموال المنقولة في السجل، وما یطرأ علیھا لغایات إنفاذھا في مواجھة الغیر 
، وق�د  )٢٠١٨( ل�سنة ) ١٢٥(ھذا التعری�ف وب�ذات ال�صیاغة ف�ي نظ�ام س�جل الحق�وق عل�ى األم�وال المنقول�ة رق�م             

من قانون ضمان الحقوق باألموال المنقولة رقم ) ب/٢٦(، و )أ/١٥(، و )١٣(ھذا النظام سنًدا ألحكام المواد      صدر  
، ٦٦٩٣ ص١/١١/٢٠١٨ت���اریخ ) ٥٥٤١(المن���شور ف���ي ع���دد الجری���دة الرس���میة رق���م      ) ٢٠١٨(ل���سنة ) ٢٠(

ر عن الراھن بأنھ ال�ضامن وعرف�ھ   وبمطالعة المادة الثانیة من ھذا القانون نجد أنھ قد أتى بتعریفات مستحدثة، فعبّ          
المستفید م�ن ح�ق   ( ، والمرتھن بالمضمون لھ، وعرفھ بأنھ )من ینشئ حق الضمان وفًقا ألحكام ھذا القانون        (بأنھ  

نّصت المادة  ،)المال المنقول الذي یوضع تأمیًنا للوفاء بااللتزام ( ومحل الرھن بالضمانة، وعّرفھ بأنھ ) الضمان 
م�ن  ) أ(  یمنح إشھار ال�رھن وفًق�ا ألحك�ام الفق�رة     –ب ( ... ن الحقوق باألموال المنقولة على    من قانون ضما  ) ٦(

ھذه المادة الدائن المرتھن حق تتبع المال المرھون في أي ید كانت، وحق التقدم على الدائنین اآلخرین في استیفاء     
، ونالحظ م�ن خ�الل ھ�ذا    ) ألحكام ھذا القانون الدین من العوائد وحصیلة بیع المال المرھون عند التنفیذ علیھ وفًقا      

النص بسریان الرھن في مواجھة الغیر على نحو عّد فیھ القانون اإلش�ھار بمثاب�ة عل�م مفت�رض غی�ر قاب�ل إلثب�ات              
ق��انون ض��مان الحق��وق   كم��ا أن الم��شّرع ف��ي ،العك��س م��ن قب��ل الغی��ر بأن��ھ ال یعل��م بموض��وع اإلش��ھار و بیانات��ھ   

ف��ي المنق�ول س�ند الح��ائز الت�ى كّرس��ھا     الحی�ازة  ق��د خ�رج عل�ى قاع��دة  ) ٢٠١٨(ل�سنة  ) ٢٠(ق��م ب�األموال المنقول�ة ر  
ال ی��ؤثر االمتی��از عل��ى حق��وق ح��ائز : ( م��ن الق��انون الم��دني، والت��ى ن��ّصت عل��ى ) ١٤٢٧/١( الم��شرع ف��ي الم��ادة
الحیازه في المنقول سند بقاعدة ) المضمون لھ (؛ أي بمعنى آخر ما لم یتمسك الدائن المرتھن )المنقول حسن النیة 

ون�رى أن  الحائز، وقد تمثل ھذا الخروج عل�ى افت�راض ق�انوني غی�ر قاب�ل إلثب�ات العك�س بقی�ام العل�م بم�ضمونھ،                     
افتراض العلم  ال یتوافق كثیًرا مع ما ھو سائد في المجتمع بخصوص التعامل في المنقوالت ھذا من جانب، وم�ن   

 . ت قانونیة كثیرة، لیس مجال بحثھا ھناجانب آخر فإن افتراض العلم یواجھ مشكال
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، فھنا یتعّین التقید بمسألة )١(لنظام الشھر والتسجیل أو المنقوالت التي تم إلحاقھا بالعقار
  ) .٢(أسوة بالعقارالتسجیل، وإال وقعت ھذه التصرفات باطلة؛ ألن حق التتّبع یقع فیھا 

وقد عّد المشّرع األردني كل من مؤجر العقار وصاحب الفندق حائزین حكًما، یستفیدان 
  . من قاعدة الحیازة في المنقول سند الحائز، بالنسبة لممتلكات المستأجر، أو أمتعة النزیل

التتّبع كل ما سبق بیانھ یتعلق بحق التتّبع  في مواجھة الحائز حسن النیة، فماذا عن حق 
في مواجھة الحائز سیيء النیة؟ وھو الحائز الذي لیس لھ االحتجاج بقاعدة الحیازة في 
المنقول سند الحائز؛ وذلك لعلمھ عندما قام بإجراء التصرف على المنقول، بأنھ مثقل 
بحق االمتیاز، أو لم یتوفر لدیھ سبب صحیح للحیازة، حیث یواجھ ھذا الحائز بحق 

احب حق االمتیاز، إذا ما كان حق امتیازه وارًدا على منقول خرج من التتّبع، فیكون لص
ید مدینھ إلى حائز سیيء النیة، أن یتتبع ھذا المنقول في مواجھتھ، وینفذ علیھ استیفاء 

كما أن المشّرع األردني عّد أن حق التتّبع یكون سارًیا في مواجھة الحائز حسن .  )٣(لحقھ
لمنقول مسروًقا، أو مغصوًبا، أو في حال ضیاعھ، ثم إلى النیة ولسبب صحیح، إذا كان ا

حائز حسن النیة، ما لم یكن ھذا الحائز قد اشترى ھذا المنقول  من سوق، أو مزاد علني، 
  . )٤(أو ممن یتجر بمثلھ

                                                           

تسري أحك�ام ال�رھن الت�أمیني عل�ى المنق�ول ال�ذي       : ( من القانون المدني على) ١٣٣٤(تنّص المادة    ) ١(
م�ن ق�انون   ) ٨(تقتضي قوانینھ الخاصھ تسجیلھ كالسیارة وال�سفینة، وانظ�ر ف�ي ذات ال�سیاق ن�ّص الم�ادة                

 ). ٢٠٠٨( لسنة) ٤٩(السیر رقم 
  .٧٥ ، یمینھ شوادر ، مرجع سابق ، ص٢٣ -٢٢ماجدة أحمد سعید زكارنة ، مرجع سابق ، ص ) ٢(
  . ٣٣٦یوسف محمد عبیدات ، مرجع سابق ، ص . د ) ٣(
، )وتقوم الحیازة بذاتھا قرین�ة عل�ى الملكی�ة م�ا ل�م یثب�ت غی�ر ذل�ك                  ): (...  ١١٨٩/٢( نّصت المادة ) ١(

لثانیة من ذات المادة  أن المشّرع األردني قد جعل من الحی�ازة  ویتضح لنا من خالل ما ورد في الفقرة ا        
قرینة قانونیة على الملكیة، لكنھا قرینة غیر قاطعة، وعل�ى م�ن ی�دعي عك�س ذل�ك اإلثب�ات، وق�د ن�ّصت                  

من كان ح�ائًزا لل�شيء اعتب�ر ص�احبھ حت�ى یق�وم       : (من القانون المدني المصري على أنھ ) ٩٦٤(المادة  
من حاز ش�یًئا  : (من القانون المدني العراقي على أنھ) ١١٥٧/١( كما تنّص المادة  ،  )الدلیل على العكس  

، وال مقاب�ل لھ�ذه الم�واد  ف�ي الق�انون الم�دني األردن�ي،        )اعتبر مالكھ حتى یقوم الدلیل على عك�س ذل�ك     
إذا تن��ازع أش��خاص متع��ددون عل��ى : (عل��ى) ١١٧٥/١(وإن ك�ان الم��شّرع األردن��ي ق��د ن��ّص ف��ي الم�ادة   

ة شيء، أو حق واحد، اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه ھو من لھ الحیازة المادیة، إال إذا أثبت أن�ھ ق�د           حیاز
، نقًلا عن فرج إبراھیم عبداهللا سكر، الحیازة في المنق�ول ك�سبب   )حصل على ھذه الحیازة بطریقة معیبة 

معة األزھ�ر ، غ�زه ،   من أسباب كسب الملكیة، دراسة تحلیلیة مقارنة ، رسالة ماجستیر ، منشورة ، جا         
  . ٢٥ – ٢٤، ص٢٠١١فلسطین ، كلیة الدراسات العلیا ، 
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  ا اطب

  ا  زة اول  ازة دة أر

 - تتّبع كسلطة یخّولھا حق االمتیاز لصاحبھ في معرض الحدیث عن میزة ال-ذكرنا سابًقا
أن المشّرع قد صان حق الحائز حسن النیة، فقضى بعدم سریان حق االمتیاز في 

من القانون ) ١٤٢٧/١(مواجھتھ، وھذ الحكم نستمّده مباشرة من النّص الصریح للمادة 
كان حسن ال یؤثر االمتیاز على حقوق حائز المنقول إذا : ( المدني، والتي نّصت على

حق التتّبع یتھّدد بالتعّطل إذا استطاع الغیراالستناد ، ویتضح لنا من خالل النّص أن )النیة
لقاعدة الحیازة في المنقول سند الحائز مع تحقق شروطھا، و ال بّد من اإلشارة إلى أننا 
في ھذا الفرع لن نتعّرض لكل تفاصیل ھذه القاعدة إال بالقدر الضروري الذي تقتضیھ 

  .ه الّدراسةھذ

وقبل بیان شروط قاعدة الحیازة في المنقول سند الحائز، ال بّد أن نبّین أن الحكمة 
التشریعیة لھذه القاعدة، والتي بموجبھا یكون للحیازة أثر فوري بمجرد تحقق الشروط 
المطلوبة، ھو توطید االئتمان، والثقة في التعامل بالمنقول؛ إذ إنھ بسبب عدم خضوع 

بشكل عام لنظام التسجیل وسرعة تدوالھا من شخص آلخر، یصعب على من المنقوالت 
یرید التعامل بالمنقول التأكد من مالكھ الحقیقي، ومن ھنا فقد أقّرت ھذه القاعدة؛ من أجل 
حمایة من یتلّقى بحسن نیة ملكیة منقول، أو حق عیني علیھ من غیرمالكھ الحقیقي، فھو 

، وقد كّرست )١(د حیازتھ بحسن نیة وسبب صحیحیكسب الحق على ھذا المنقول بمجر
 -١: (من القانون المدني األردني، والتي نّصت على ) ١/٢ /١١٨٩(ھذه القاعدة المادة 

ال تسمع دعوى الملك على من حاز منقوًلا، أو حقا عینیا على منقول، أو سنًدا لحاملھ، 
الحیازة بذاتھا قرینھ على  وتقوم - ٢وكانت حیازتھ تستنّد إلى سبب صحیح وحسن نیة 

من القانون ) ١١٨٩/١/٢(وبالرجوع إلى نّص المادة ). الملكیة ما لم یثبت غیر ذلك
المدني األردني یتضح لنا أنھ حّدد الشروط الواجب توفرھا إلعمال قاعدة الحیازة في 

  :المنقول سند الحائز، وھي

ى حائز المنقول حیازة قانونیة،  بمعنى أن تتوفر لد: أن تكون ھناك حیازة قانونیة–أوًلا 
وفعلیة، وأصلیة، وصحیحة، متوفرة الشروط المطلوبة، بعنصریھا المادي والمعنوي، 

  من العیوب، على األقل، في مواجھةبأن تكون مادیة، وفعلیة، ومستمرة، وھادئة، وخالیة 

                                                           

  .  ١٨٠علي ھادي العبیدي ، مرجع سابق ، ص. د: انظر ) ١(
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  .)١(من یراد االحتجاج علیھ بھذه القاعدة

أن قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة، تطبق على األصل :  وجود منقول مادي-ثانًیا 
شيء یمكن نقلھ من مكان إلى آخر دون تلف، ویمكن  كل منقول مادي؛ أي على كل

تداولھ من ید إلى أخرى دون حاجة إلى اتباع إجراءات شكلیة خاصة، على أن یكون 
 مكان إلى آخر، وال جائًزا التعامل فیھ؛ ألن ھناك بعض المنقوالت التي یمكن أن تنقل من

تكون محلا للتعامل، كالمخدرات على سبیل المثال، ویعامل السند لحاملھ معاملة المنقول 
المادي، ویخضع لقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة، والسند لحاملھ ھو ورقة یتعھد 

لنقود لمن بمقتضاھا محررھا بأن یدفع بمجرد الطلب أو في تاریخ معین، مبلًغا معیًنا من ا
یحمل الورقة، ویعّد السند اإلذني المحّرر على بیاض كالسند لحاملھ تماًما، بالنسبة إلى 

، إال أن ھناك منقوالت ال تخضع لھذه )٢(انتقال ملكیتھ بالتسلیم دون حاجة إلى التظھیر
المنقوالت ذات الطبیعة الخاصة كما ھو الحال بالنسبھ للسیارات والسفن : القاعدة، ومنھا

والطائرات؛ ألن الحكمة التى تقّررت من أجلھا ھذه القاعدة غیر متوفرة في ھذه 
 -  العقارات بالتخصیص- ، وال المنقوالت المادیة المخصصة لخدمة العقار)٣(المنقوالت

                                                           

الحق��وق العینی��ة األص��لیة ، ح��ق الملكی��ة   ‘ بلح��اج العرب��ي ، الوس��یط ف��ي ش��رح الحق��وق العینی��ة   . د  ) ١(
ی��ة ، ف��ي ض��وء الفق��ھ اإلس��المي  واألنظم��ة ال��سعودیة،      والحق��وق المتفرع��ة عن��ھ، الحق��وق العینی��ة التبع   

، ص ٢٠١٦، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عّم�ان، األردن ،    ٢واالجتھادات القضائیة، دراسة مقارنھ ،ط    
الحی�ازة س�یطرة   : (حیث نّصت عل�ى ) ١١٧١/١(عرف المشّرع األردني الحیازة من خالل المادة        .٢٤٧

، ویؤخ�ذ عل�ى ھ�ذه    )ة غی�ره عل�ى ش�يء أو ح�ق یج�وز التعام�ل فی�ھ       فعلیة من ال�شخص بنف�سھ، أو بواس�ط    
التعریف أنھ لم یبرز الركن المعنوي للحیازة المتمثل ف�ي ق�صد ال�شخص م�ن ھ�ذه ال�سیطرة ، وممارس�تة         
للسیطرة الفعلیة على الشيء باعتباره مالًكا لھ، أو صاحب حق عیني علیھ، أو ما یعّبرعنھ بعبارة ظاھًرا          

، ١٥٦علي ھادي العبیدي ، مرجع سابق، ص. د: ك، أو صاحب حق عیني آخر، انظرعلیھ بمظھر المال
أما بخصوص أركان الحیازة، فإنھا تقوم على ركنین، األول الركن المادي ویقصد بھ مجموع�ة األعم�ال        
المادیة التي یباشرھا الحائز، وھي أعمال مادیة عادة تصدر م�ن مال�ك ال�شيء أو م�ن ی�ستعمل علی�ھ حق�ا            

لحقوق العینیة، أما الركن المعنوي فھو نیة الحائز في الظھور بمظھر المالك، أو صاحب حق عیني          من ا 
آخر على ال�شيء مح�ل الحی�ازة، بمعن�ى أن یباش�ر الح�ائز األعم�ال المادی�ة الت�ي یمارس�ھا ع�ادة ص�احب                   

ر الحق العیني لحساب نفسھ ولیس لحساب شخص آخ�ر، وبنی�ة اكت�ساب ح�ق عل�ى ھ�ذا ال�شيء، والعن�ص                  
المعن��وي ھ��و ال��ذي یح��ّدد إذا كان��ت الحی��ازة قانونی��ة أم عرض��یة، فباجتم��اع ال��ركنین مًع��ا تك��ون الحی��ازة     
حقیقی��ة، وف��ي ح��ال ت��وفر ال��ركن الم��ادي دون المعن��وي، تك��ون الحی��ازة عرض��یة، وق��د ن��ّصت الم��ادة            

ون ، وحت��ى تك��)ویك��سب غی��ر الممی��ز الحی��ازة، ع��ن طری��ق م��ن ین��وب عن��ھ : ( ... عل��ى أن��ھ) ١١٧٥/١(
الحی��ازة حقیقی��ة ینبغ��ي أن ال تق��وم عل��ى عم��ل م��ن أعم��ال الت��سامح، وأن تك��ون م��ستمرة وغی��ر متقطع��ة،   

، أن تكون الحیازة ھادئة، وظاھرة غیر مشوبة بعی�ب     )١١٧٢/٢(ویشترط في الحیازة، وفًقا لنص المادة       
 ١١٧٢/٢(مادة الخفاء، وأن تكون واضحة ال ُلبس فیھا وال غموض، وھو ما یتضح لنا من خالل نص ال  

إذا اقترن�ت الحی�ازة، أو ح�صلت خفی�ة، أو ك�ان فیھ�ا       : (من القانون المدني األردني، والتي ن�ّصت عل�ى       ) 
ُلبس، فال یكون لھا أثر تجاه من وقع علیھ اإلكراه، أو أخفیت عنھ الحیازة، أو التبس علیھ أمرھا، إال من       

 ١٦٢ -١٥٧عبی��دي ، مرج��ع س��ابق ، صعل��ي ھ��ادي ال. د: انظ��ر) الوق��ت ال��ذي ت��زول فی��ھ ھ��ذه العی��وب 
  .  ٥٦ – ٣٠وكذلك فرج إبراھیم عبداهللا سكر، مرجع سابق ، ص 

مصطفى كمال طھ ، األوراق التجاریة واإلفالس، دون طبعة، دار الجامعة الجدیدة للنشر            . د: انظر  )٢(
     .                                                            ١٩٨ ، ص ١٩٩٧،
  .١٨٠علي ھادي العبیدي ، مرجع سابق ، ص.  د ) ٣(
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وال المنقوالت التي یتلقاھا الحائز باعتبارھا تابعة للعقار، ولو لم تكن عقارات 
منزًلا بما فیھ من أثاث من غیرمالكھ، فال یكون لھ بالتخصیص، كما لو اشترى الحائز 

التمّسك بقاعدة الحیازة، واّدعاء تملك ذلك األثاث بمقتضى قاعدة الحیازة في المنقول سند 
، )١(الملكیة في مواجھة المالك الحقیقي لھا؛ ألن ھذه المنقوالت تتبع العقار في مصیره

 المادي مسروًقا، أو مغصوًبا ، أو مفقوًدا، كما ال یحتج بھذة القاعدة في حال كان المنقول
ویجوز في ھذه الحاالت للمالك استرداده ممن حازه بحسن نیة وسبب صحیح، وھو ما 

استثناًء من أحكام : ( ، والتي نّصت على)١١٩٠/١( یتضح لنا من خالل نّص المادة
 أو سرق منھ،  إذا كان قد فقده،-المادة السابقة یجوز لمالك المنقول أو السند لحاملھ

 أن یسترده ممن حازه بحسن نیة خالل ثالث سنوات من تاریخ فقده، أو -أوغصب
 فإذا كان من یوجد - ٢. سرقتھ، أو غصبھ، وتسري على الرّد أحكام المنقول المغصوب  

الشيء المسروق، أو الضائع، أو المغصوب في حیازتھ قد اشتراه بحسن نیة في سوق أو 
راه ممن یتجر في مثلھ، فإن لھ أن یطلب ممن یسترد ھذا الشيء في مزاد علني، أو اشت

  )  .٢)(أن یعجل لھ الثمن الذي دفعھ

 یقصد بحسن النیة في المنقول، أن الحائز یجھل أنھ : أن یكون  الحائز حسن النیة-ثالًثا 
 من یتعامل مع غیر المالك؛ أي أن یعتقد الحائز اعتقاًدا صریًحا جازًما بأنھ تلّقى المنقول

بالعیب الالحق بالسند الذي یستند إلیھ الحائز في  مالك متمّتع بأھلّیة التصرف، جاھًلا
حیازتھ للمنقول، وحسن النیة ھو غلط یقع فیھ الحائز یدفعھ لالعتقاد بأن المتصرف ھو 
مالك المنقول، على أن یكون ھذا الغلط مغتفًرا حتى یستقیم مع حسن النیة، أما إذا كان 

مغتفر، فإن ذلك ینفى حسن النیة، والغلط المغتفر، ھو الذي ال یرجع إلى خطأ الغلط غیر 
ویجب  الحائز، حیث قد یوجد في الواقع ما یبررھذا الغلط، كوجود المنقول في ید البائع،

أن یكون حسن النیة كامًلا، بمعنى أن أي شّك یقع في نفسّیة الحائز بعدم ملكیة المتصرف 
نھ أن ینفى حسن النیة في الحائز، ومعیار حسن النیة معیار للمنقول، فإن ھذا من شأ

، وبخصوص وقت االعتداد بحسن )٣(شخصي؛ ألنھ ینظر إلى اعتقاد الحائز الشخصي
بأنھ یعتد بالوقت الذي وضع الحائز یده ) ١١٧٥/٢(النیة، یتضح لنا من خالل نّص المادة 

، إن وقت تلّقي الحق؛ أي توفر فعًلا على المنقول محّل الحیازة ، ال وقت تلّقي الحق
، حیث نّصت المادة )٤(السبب الصحیح، قد یكون سابًقا على وضع الید على المنقول

 تبقى الحیازة محتفظة بصفتھا التي بدأت بھا وقت كسبھا، ما لم -٢ : ( ...المذكورة على
س كما أن حسن النیة مفترض في الحائز، ومن یّدعي العك) . یقم دلیل على عكس ذلك

  ) .٥(علیھ إثبات ما یّدعیھ

                                                           

 ح�ق الملكی�ة ، مرج�ع    - الج�زء األول  -عب�دالمنعم ف�رج ال�صدة ، الحق�وق العینی�ة األص�لیة              .د  : انظر ) ١(
  .٥٤٠سابق ، ص 

  .١٨١علي ھادي العبیدي ، مرجع سابق ، ص. د ) ٢(
  .٧٧-٧٦فرج إبراھیم عبداهللا سكر ، مرجع سابق  ، ص: انظر) ٩١(
  .١٧٥علي ھادي العبیدي ، مرجع سابق ، ص. د ) ٤(
  .٨٢ -٨١فرج إبراھیم عبداهللا سكر ، مرجع سابق ، ص : لمزید من التفصیل، انظر ) ٥(
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یقصد بالسبب الصحیح ، الواقعة القانونیة، أو العمل القانوني  :لصحيح لسب -  بع�ا

الذي یستند إلیھ الحائز في حیازتھ، والسبب الصحیح، في الغالب، ھو تصّرف قانوني 
األردني قد ، و یالحظ أن المشّرع )١(یسبق الحیازة، وقادر في حّد ذاتھ على نقل الملكیة

أورد األسباب الصحیحة على سبیل الحصر، وھذا اتجاه منتقد؛ ألن كل تصرف قانوني 
یصلح أن یكون سبًبا صحیًحا، متى ما توفرت شروطھ، ویقع على الحائز إثبات وجود 

وإذا ما توفرت شروط قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة، فإن ). ٢(السبب الصحیح
الًكا لھ، ھذا ھو األثر المكسب لقاعدة الحیازة، وإذا كان المنقول حائز المنقول یصبح م

مثقًلا بتكالیف أو قیود عینیة، ووضع الحائز یده على ھذا المنقول معتقًدا أنھ خاٍل من تلك 
التكالیف والقیود، فإنھ یكسب ملكیة المنقول خالًصا من ھذه التكالیف والقیود، وھذا ھو 

  ).٣(زة األثر المسقط لقاعدة الحیا

  اث اطب

   رو اول  از اء

سنتكلم من خالل ھذا المطلب عن الحاالت التي إذا توفرت، أدت إلى انقضاء حق البائع 
في االمتیاز على المنقول المبیع، وھذا ما سنوضحھ في الفرع األول، في حین سنخصص 

  .ن لھذا الحقالفرع الثاني لبیان المرتبة التي وضعھا القانو

  الفرع األول

  انقضاء امتیاز بائع المنقول

 القاعدة العامة في انقضاء حقوق االمتیازنستخلصھا من خ�الل الرج�وع إل�ى أحك�ام  الم�ادة                  
نقضي حق االمتیاز بنفس الطرق التي ینقضي ی: (مدني أردني، والتى نّصت على) ١٤٣٠(

                                                           

 .١٢فرج إبراھیم عبداهللا سكر ، مرجع سابق ، ص ) ١(
 .١٧٨علي ھادي العبیدي ، مرجع سابق ، ص. د ) ٢(
  وتق�وم الحی�ازة   -٢: (...، والتي ن�ّصت عل�ى   )١١٨٩/٢( المادة ھناك من یرى أن ما ورد في نصّ   ) ٣(

، أن المشرع قد أجاز للمالك الحقیقي إسترداد الشئ ، متى )بذاتھا قرینة على الملكیة ما لم یثبت غیر ذلك
ما أثبت أنھ ھو المالك ، حتى لو توفرت كل ش�روط قاع�دة الحی�ازة ، وب�ذلك ف�إن الم�شّرع األردن�ي بھ�ذا               

عل�ي ھ�ادي العبی�دي ، مرج�ع س�ابق ،      . د: انظ�ر .  نسف القاعدة من أساسھا ولم یبَق لھ�ا وج�ود  النص، قد 
ھذا وقد أشار المشّرع إلى ما یعرف بأثر الحیازة الثانوي من حیث تملك الثمار،  حیث ن�ّصت   . ١٨٢ص

ر والمن�افع  یملك الحائز حسن النیة ما قبضھ من الثم�ا        : (من القانون المدني األردني على    ) ١١٩١(المادة  
 یكون الحائز سیيء النیة مسؤوًلا عن جمی�ع الثم�ار   -١: ( على) ١١٩٢(، كما نّصت المادة   ) حیازتھ  مدة

 ویج�وز ل�ھ أن ی�سترد م�ا أنفق�ھ      - ٢التي یقبضھا، والتي قصر في قبضھا من وقت أن یصبح سیيء النیة           
س�ترداد النفق�ات، حی�ث ن�ّصت     عل�ى ح�ق الح�ائز ف�ي ا     ) ١١٩٣(، كم�ا ن�ّصت الم�ادة        )في إنتاج ھذه الثمار   

 على المالك الذي یرد إلیھ ملكھ أن یؤدي إلى الح�ائز جمی�ع م�ا أنفق�ھ م�ن النفق�ات ال�ضروریة            -١: ( على
 ، ١١٤١: ( أما المصروفات النافعة فتسري في شأنھا أحكام المادتین- ٢الالزمة لحفظ العین من الھالك    

رد النفق�ات الكمالی�ة، ویج�وز للح�ائز أن ینت�زع م�ا أقام�ھ        وال یلتزم المالك ب   -٣من ھذا القانون       ) ١١٤٣
  ).  األولى، وللمالك أن یستبقیھا لقاء قیمتھا مستحقة اإلزالةبھذه النفقات على أن یعید الشيء إلى حالتھ
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 م�ا ل�م یوج�د ن�ّص       بھا حق الرھن التأمیني والحی�ازي، ووفًق�ا إلحك�ام انق�ضاء ھ�ذین الحق�ین               
أن امتی�از ب�ائع المنق�ول ینق�ضي بم�ا      ، وبمطالع�ة  ھ�ذا ال�نّص، یت�ضح لن�ا           )یقضي بغیر ذل�ك   

 الثمن، أو ما تبّق�ى من�ھ،   ینقضي بھ الرھن الحیازي الوارد على المنقول، فھو ینقضي بسداد      
 .أو بنزول البائع صرحة عن امتیازه، أو ھالك المنقول المبیع، أو قد یكون باتحاد الذّمة

م��ن الق��انون الم��دني األردن��ي ق��د أحال��ت إل��ى األحك��ام المتعلق��ة   ) ١٤٣٠( وحی��ث إن الم��اده 
ن ال�رھن  بانقضاء الرھن الحیازي، وبالرجوع إل�ى ح�االت انق�ضاء ال�رھن الحی�ازي، نج�د أ         

م��دني أردن��ي، حی��ث ) ١٤١٩(الحی��ازي ینق��ضي ب��صفھ تبعی��ة وفًق��ا لم��ا ن��ّصت علی��ھ الم��ادة  
ینق��ضي ح��ق ال��رھن الحی��ازي بانق��ضاء ال��دین الموث��ق، ویع��ود مع��ھ إذا زال   : (ن��ّصت عل��ى

السبب الذي انقضى بھ الدین، دون إخالل بالحقوق الت�ي یك�ون الغی�ر ح�سن النی�ة ق�د ك�سبھا           
، ومن غیر المتصور انقضاء الدین بالتق�ادم؛     )ا بین انقضاء الدین وعودتھ    قانوًنا في الفترة م   

 ألن بقاء المرھون حیازیا تحت ید الراھن

  .)١( یعد إقراًرا ضمنًیا بالدین، األمر الذي یمنع سقوطھ، ومن ثم سقوط الرھن تبًعا لھ

ت علی�ھ  كما ینقضي الرھن الحیازي بصفة أص�لیة ب�النزول ع�ن ح�ق ال�رھن، وھ�ذا م�ا ن�صّ             
ینق�ضي ال�رھن الحی�ازي أی�ًضا، بتن�ازل          : (مدني أردني، حی�ث ن�ّصت عل�ى       ) ١٤٢٠(المادة  

، كما ینق�ضي ال�رھن الحی�ازي باتح�اد     )الدائن المرتھن عن حقھ في الرھن صراحة أو داللة        
، حی�ث   )١٤٢١(صفتي الراھن والمرتھن ف�ي ش�خص واح�د ، وھ�و م�ا ن�ّصت علی�ھ الم�ادة                     

لحیازي باتحاده مع حق الملكیة في ید واح�دة، عل�ى أن�ھ یع�ود       ینقضي الرھن ا  : (نّصت على 
، وینقضي الرھن الحیازي، كذلك  بھالك المال المرھون؛ سنًدا     )إذا زال السبب بأثر رجعي    

ینق�ضي ال�رھن الحی�ازي بھ�الك      : (م�دني أردن�ي، والت�ي ن�ّصت عل�ى         ) ١٤٢٢(لنّص الم�ادة    
الك ھنا ھو الھالك الكلي، أما في حال ، والمقصود بالھ )الشيء، أو انقضاء الحق المرھون      

الھالك الجزئي، فیبقى الرھن على الجزء الباقي، ویبقى ھذا الج�زء ض�امًنا لك�ل ال�دین وفًق�ا              
 ورغ��م اش��تراك امتی��از ب��ائع المنق��ول، م��ن حی��ث ح��االت      . )٢(لقاع��دة ع��دم تجزئ��ة ال��رھن   

تی�از ینق�ضي أی�ًضا ف�ي     االنقضاء مع الرھن الحی�ازي ال�وارد عل�ى المنق�ول، إال أن ھ�ذا االم        
حال فقدان ذاتیة المنقول المبیع، كما ھو الحال لو صار القمح دقیًقا، أو أصبح الدقیق خبًزا،            
ففي ھذه األمثلة، نجد أن المنقول المبیع قد تغّیرت ذاتیتھ، وعندھا یصبح حق االمتیاز علی�ھ         

ّدي إل�ى ض�یاع معالم�ھ       لمصلحة الب�ائع مع�دوًما، أم�ا إذا ك�ان التغّی�ر ف�ي ذات ال�شيء، ال ی�ؤ                   
تمثاًل�ا، فف�ي ھ�ذه األمثل�ة      األصلیة؛ كأن یتحّول الخشب إلى ص�ندوق، أو الرخ�ام ی�صنع من�ھ         

ظّلت مادة الشيء للمنق�ول ب�ذاتھا، وإن تغّی�رت ص�ورتھا أو ش�كلھا، وعن�دھا ظّل�ت محتفظ�ة           
 .بذاتیتھا، وھنا یصبح امتیاز بائع المنقول سارًیا مفعولھ وغیر معّطل 

: مدني أردني، والتى نّصت على) ١٤٢٣( الرھن الحیازي بالوفاة؛ عمًلا بالمادة وال ینقضي
ال ینقضي الرھن الحیازي بموت الراھن، أو المرتھن، ویبقى رھًنا عند الورثة حت�ى وف�اء        (

  ).الدین
                                                           

  .٣٢١علي ھادي العبیدي ، مرجع سابق ، ص. د: انظر ) ١(
ون الم��دني األردن��ي ، دار الثقاف��ة للن��شر و  عم��ار الق��ضاة ، الم��ذكرات اإلی��ضاحیة للق��ان  . د: انظ��ر ) ٢(

 ٧٩٦ ، ص ٢٠١٥التوزیع ، عّمان ، األردن ، 
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رع اا  

  ر از  اول

م�دني أردن�ي،    ) ١٤٤٤/٢(الم�ادة  بّین المشّرع األردني مرتبة ھذا االمتیاز بالنّص علیھ ف�ي          
 ویلي ھذا االمتیاز الحق�وق المتقدم�ة والواقع�ة عل�ى منق�ول، وی�سري         -٢: ( حیث نّصت على  

في حق المؤجر، وصاحب الفندق، إذا ثبت علمھما عند وضع المنقول في العین الم�ؤجرة أو        
  ، وقد جاء النص من الوضوح بما ال یحتاج إلى مزید )في الفندق

الم��صروفات الق���ضائیة، والمب���الغ   ة ھ��ذا االمتی���از ھ���ى المرتب��ة ال���سابعة، تل���ي  فمرتب��� بی��ان؛ 
 المستحقة للخزینة العامة، 

، وامتیاز النفق�ات الزراعی�ة،   )١(والمبالغ التي صرفت لحفظ المنقول، وحقوق االمتیاز العامة   
 المنق�ول  وامتیاز مؤجر العقار، وامتیاز صاحب الفندق، إال أننا ن�رى أن  مرتب�ة امتی�از ب�ائع              

وھي ال�سابعة، مرتب�ة لی�ست ثابت�ة، فق�د تتغی�ر، حی�ث یك�ون ح�ق االمتی�از لب�ائع المنق�ول ف�ي                         
المرتبة الخامسة، یسبق كل من امتیاز المؤجر، وامتی�از ص�احب الفن�دق، وھ�ذا التق�ّدم یرج�ع        

  .إلى شرط عدم تحقق حسن النیة لدى المؤجر، و صاحب الفندق

 

 

 

                                                           

م�ن الق�انون الم�دني األردن�ي،     ) ١٤٣٥(عالج المشّرع األردني حقوق االمتیاز العامة ف�ي الم�ادة           ). ١(
ی�رة ح�ق   یكون للدیون اآلتیة، بقدر ما ھو مستحق منھا في الستة ال�شھور األخ       - ١: ( والتي نّصت على  

  : امتیاز على جمیع أموال المدین من منقول وعقار
 المبالغ المستحقة ، من أج�ور ، ومرتب�ات ، وتعوی�ضات ، ومكاف�آت الخ�دم والُكت�اب والعم�ال وك�ل               -أ  

 النفق�ة  -ودواء ،ج   المبالغ المستحقة عما صرف للمدین ولمن یعول�ھ م�ن مأك�ل ومل�بس    -أجیر آخر، ب  
  .علیھ ن تجب نفقتھمالمستحقة في ذمة المدین لم

 وتستوفى ھذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائیة والمب�الغ الم�ستحقة للخزین�ة وم�صروفات              - ٢
، ویت�ضح لن�ا م�ن خ�الل ال�نص أن حق�وق       )منھ�ا  الحفظ واإلصالح، أما في ما بینھما فتستوفى بنسبة ك�ل  

یة، والمب��الغ الم��ستحقة للخزین��ة،   االمتی��از العام��ة ت��أتي ف��ي المرتب��ة الرابع��ة بع��د الم��صروفات الق��ضائ     
 .ومصروفات الحفظ واإلصالح 
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  اخلامتة

ة أحكام امتیاز بائع المنقول في القانون المدني األردني، وقد  تناولت ھذه الّدراس
  : توّصلت إلى مجموعة من النتائج والتوصیات، وھي على النحو التالي

 ًأو– ا    

(  امتیاز بائع المنقول من االمتیازات التي أقّرھا القانون بالنّص علیھا في المادة -  ١
مؤسًسا على وقد جاء إقرار امتیاز بائع المنقول ، من القانون المدني األردني ) ١٤٤٤

اعتبار أن البائع ھو صاحب الفضل في إدخال المنقول إلى ذّمة المشتري، وبسببھ زادت 
عناصر الذّمة المالیھ اإلیجابیة للمشتري، كما یظھر الغرض من تقریر ھذا االمتیاز في 

ن تقریر مثل ھذا االمتیاز لبائع تسھیل عقد البیع الذي ھو أساس النشاط االقتصادي؛ إذ إ
المنقول یعطیھ نوًعا من القوة، ویحیطھ بالثقة واالئتمان، وھذا یدفع البائع إلى عدم 
اشتراط ، أو استلزام قیام المشتري بدفع الثمن بصورة فوریة، بل إن البائع نتیجة لھذا 

ینة لدفع الثمن، یتساھل مع المشتري من خالل االتفاق على آلیة مع) حق االمتیاز(الحق 
وبالشكل الذي ال یشّق على المشتري من جانب، ویتضرر معھا البائع من جانب آخر، 

  .ومن ثم تحقق نوًعا من الحركة االقتصادیة، وھذا بدوره یعّزز االقتصاد الوطني

 إن امتیاز بائع المنقول ما ھو إال ضمانة یوفرھا القانون لھذا البائع، تمّكنھ من - ٢
  .حقھ المستحق  والمتبقي في ذّمة الطرف الثاني، وھو المشتريالحصول على 

 لم یضع المشّرع األردني تعریًفا لحق االمتیاز لبائع المنقول، كما أن الفقھ لم ُیشر -٣
عبارة عن حق یمنحھ القانون لبائع (ھو : وضعنا تعریًفا لھ، فقلنا إلى ذلك، لذا؛  فقد

، لما یستحق لھ من الثمن وملحقاتھ، ما دام المنقول على المبیع في مواجھة المشتري
  ).المبیع محتفًظا بذاتیتھ

 إن محّل االمتیاز ال یشترط فیھ أن یكون منقوًلا واحًدا، بل قد یرد على مجموعة -٤
منقوالت، فإذا كانت مقدرة الثمن بصورة واحدة ، كانت كًلا واحًدا، أما إذا كان الثمن 

  .ن أمام امتیازات متعددةمتوّزًعا على ھذه المنقوالت فنكو

 –توا   

أن یجعل من التعویضات المقّررة لمصلحة المشتري  تمنینا على المشّرع األردني –أوًلا 
مشمولة بامتیاز بائع المنقول، وھذا من شأنھ تقویة ھذا االمتیاز، وتدعیم الثقة بالتعامل 

  .بالمنقول 

من القانون ) ١٤٤٤(المادة الة التعارض بین نّص تمنینا على المشّرع األردني إز -ثانًیا 
من ذات القانون ) ٥٣٠/١(المدني األردني، والتي كّرست امتیاز بائع المنقول، والمادة 

الواردة في مجال عقد البیع، والتي أغفلت امتیاز بائع المنقول، حیث تضّمنت النّص 
ًسا قبل أداء الثمن، فلیس للبائع على أنھ في حالة إذا ما تسلم المشتري المبیع، ثم مات مفل

استرداد المبیع، ویكون الثمن دیًنا على التركة؛ ما یعني دخول البائع في قسمة الُغرماء 
األمر الذي یجعل امتیاز بائع المنقول في ھذه الصورة، أضعف من مع بقیة الدائنین، 
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ھة كتلة الدائنین،  ساریة في مواج- بالرغم من إفالس المدین-بقیة االمتیازات التى تبقى
من القانون المدني ) ١٤٤٤(ونرى أن إزالة التعارض یكون بإعمال نّص المادة 

باعتباره نصا تالًیا، والنص الالحق ینسخ النص السابق؛إعماًلا للقاعدة القانونیة، فضًلا 
بموجب قانون عن أن المشّرع األردني قد ألغى نظام اإلفالس والصلح الواقي منھ 

) ١٤٠(، حیث إنھ وسنًدا ألحكام المادة ) ٢٠١٨( لسنة ) ٢١( ألردني رقم اإلعسار ا
تلغى أحكام اإلفالس ، والصلح الواقي من اإلفالس ( من ذات القانون، والتى جاء فیھا 

، وال )١٩٦٦( لسنة   ) ١٢(من قانون التجارة رقم  ) ٤٧٧ – ٢٩٠(الواردة في المواد 
إلى المدى الذي یتعارض فیھ مع أحكام ھذا یعمل بأي نّص ورد في أي تشریع آخر 

األحكام المتعلقھ ) ٣٨٦ – ٣٧٥(القانون المدني قد تضّمن في المواد ، علًما أن )القانون
بالحجر على المدین المفلس، فیتم الرجوع إلیھا في حال عدم وجود نّص في قانون 

  .اإلعسار باعتباره الشریعة العامة

ألردني؛ توطیًدا لالئتمان والثقة في التعامل بالمنقول، أن  تمنینا على المشّرع ا-  ثالًثا
یعمد إلى تجریم تصرف المدین، في حال تصرفھ بالمنقول المثقل بحق االمتیاز إلى 
شخص من الغیر حسن النیة؛ ردًعا لھ عن كل تصّرف قد یخل باعتبارت حمایة حسن 

  .النیة في المجتمع

ن یكون موقفھ صریًحا وحازًما في تحریمھ  تمنینا على المشّرع األردني أ-رابًعا 
وحظره للفوائد، وھو المستقى من أحكام الشریعة اإلسالمیة، فضًلا عن أن الموقف 
التشریعي الذي سلكھ المشّرع األردني فـي تنظیمھ للفائدة القانونیة موقف منتقد؛ ألن 

 المحاكمات، المكان الطبیعي لتنظیم الفائدة ھو القانون المدني، ولیس قانون أصول
باعتباره قانوًنا إجرائیا، كما أنھ ال یجوز رفض نظام قانوني في قانون واألخذ بھ في 

  .قانون آخر
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   : املصادر

أوال
ً

   :اللغة يف 

أبو فارس أحمد بن فارس بن زكریا القزویني الرازي ، معجم مقاییس اللغھ ،  - ١
  .٥ ، مادة میز ، ج١٩٩٠ بیروت ،  ، دار الجبل ،١تحقیق محمد عبدالسالم ھارون ، ط

 ، دار ١محمد مرتضى الحسیني الزبیدي ، تاج العروس ، تحقیق على شیري ، ط -٢
    .٨، مادة میز، ج١٩٩٤الفكر ، بیروت ، 

ثانيا
ً

  : القانونية راجعامل – 

إدورد عید ، كریستیان عید ، التأمینات العینیة ، التأمین العقاري ، الرھن .  د .١
   .٢٠١١ ، مكتبة صادر ، ٣ رھن المنقول ، حقوق االمتیاز ، طالعقاري ،

أنور سلطان ، مصادر االلتزام في القانون المدني األردني ، دراسة مقارنة بالفقھ . د.٢
  .١٩٨٧ ، منشورات الجامعة األردنیة ، عّمان ، ١اإلسالمي ، ط

راسة موازنة بیان یوسف رجیب  ، شرح القانون المدني ، حقوق االمتیاز ، د.  د.٣
، دار الثقافة للنشر و ٢في قوانین الدول العربیة مع فقھ الشریعة اإلسالمیة  ط) مقارنة (

  .٢٠١٢التوزیع ، عّمان، األردن ، 
الحقوق العینیة األصلیة ، حق ‘ بلحاج العربي ، الوسیط في شرح الحقوق العینیة . د . ٤

تبعیة، في ضوء الفقھ اإلسالمي  الملكیة والحقوق المتفرعة عنھ، الحقوق العینیة ال
، دار الثقافھ للنشر ٢واألنظمة السعودیة ، واالجتھادات القضائیة ، دراسھ مقارنة ،ط

  .، ٢٠١٦والتوزیع ، عّمان ، األردن ، 
حسن حنتوش و رشید الحسناوي ، مصاد االلتزام ، نظریة االلتزام ، الجزء . د . ٥

 ٢٠١٧ – ٢٠١٦األول ، جامعة أھل البیت ، 

 – دون مكان طبع – المطبعة العالمیة – حقوق االمتیاز –سلیمان مرقس . د. ٦
١٩٥٢.  

علي ھادي العبیدي ، الوجیز في شرح القانون المدني ، الحقوق العینیة األصلیة ، . د.٧
الحقوق العینیة التبعیة ، حق الملكیة،  الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة ، دراسة مقارنة 

   . ٢٠١٧افة للنشر و التوزیع ، عّمان ، ، دار الثق١٢، ط

عبدالرزاق مجلي السعیدي ، فكرة رھن المنقول دون حیازة ، و الحمایة القانونیة . د. ٨
 ، المركز العربي للنشر و التوزیع ، القاھرة ، جمھوریة مصر العربیة ، ١لھ ، ط
٢٠١٨.  

 ، ٢ن المدني األردني ، طعبدالقادر الفار ، أحكام االلتزام ، آثار الحق في القانو.د. ٩
 .،١٩٩٥دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عّمان ، األردن ، 

 . حق الملكیة -  الجزء األول-عبدالمنعم فرج الصدة ، الحقوق العینیة األصلیة .١٠
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عمار القضاة ، المذكرات اإلیضاحیة للقانون المدني األردني ، دار الثقافة للنشر . د. ١١
   .٢٠١٥األردن ، و التوزیع ، عّمان ، 

، مكتبة ٢غني حسون طھ ، محمد طھ البشیر ، الحقوق العینیة التبعیة ، ج.  د.١٢
   .٢٠١٣السنھوري ، بیروت ، 

محمد وحید الدین سوار ، شرح القانون المدني ،  الحقوق العینیة التبعیة ، . د .١٣
ثقافة للنشر و الرھن المجرد ، الرھن الحیازي ، حقوق االمتیاز ، بال طبعة ، دار ال

  .١٩٩٥التوزیع ، عّمان ، 
محمد یوسف الزعبي ، العقود المسماة ، شرح عقد البیع في القانون األردني  ، . د.١٤
  .١٩٩٣ ، دون دار نشر ، عّمان ، ١ط

مصطفى كمال طھ ، األوراق التجاریة واإلفالس، دون طبعة، دار الجامعة . . د .١٥
  ١٩٩٧الجدیدة للنشر  ،
  .١٩٧٥لیل جمعھ ،الحقوق العینیة ، دون طبعة ، دون دار نشر ، نعمان محمد خ

نعمان محمد خلیل جمعھ ،الحقوق العینیة ، دون طبعة ، دون دار نشر ،  . د .١٦
١٩٧٥.  

العلمية الرسائل
ّ

 :  

 بصغیر خالدیة ،  الھبة في العقار ، رسالة ماجستیر ،  منشورة ، جامعة عبد الحمید .١
  ٢٠١٩/ ٢٠١٨بن بادیس مستغانم ، 

یمینة شوادر ، أحكام حقوق االمتیاز ف�ي الفق�ھ اإلس�المي والق�انون الم�دني ، دراس�ة         . ٢
تطبیقیة مقارنة ، رسالة دكتواره ، منشورة ، جامعة الجزائر ، كلیة العلوم اإلس�المیة ،               

  ٢٠١١قسم الشریعة والقانون ، الجزائر ، 

دراس�ة  (  في تنفیذ التزام�ھ     حازم ظاھر عرسان صالح ، التعویض عن تأخر المدین        . ٣
، رسالة ماجستیر، منشورة ، جامعة النجاح الوطنیة ، كلی�ة الدراس�ات العلی�ا ،                ) مقارنة
٢٠١١  

حسام منیر نبھان ، بیع ملك الغیر في القانون المدني الفل�سطیني ، دراس�ة مقارن�ة ،               . ٤
   .٢٠١٦رسالة ماجستیر، منشورة ، جامعة األزھر ،غزة ، 

لجسمي ، مدى مالءمة ش�رط االحتف�اظ بالملكی�ة عل�ى س�بیل ال�ضمان ،             عادل أحمد ا  . ٥
دراس��ة مقارن��ة ، رس��الة ماج��ستیر ، من��شورة ، جامع��ة اإلم��ارات العربی��ة المتح��دة ،         

٢٠١٨.   

فرج إبراھیم عبداهللا سكر ،  الحیازة في المنقول كسبب م�ن أس�باب ك�سب الملكی�ة ،        .٦
شورة ، جامعة األزھر ، غ�زة ، فل�سطین ،   دراسھ تحلیلیة مقارنة، رسالة ماجستیر ، من     

   .٢٠١١كلیة الدراسات العلیا ، 

ماج��دة أحم��د س��عید زكارن��ة ، ال��دیون الممت��ازة ف��ي الت��شریعات الفل��سطینیة ، رس��الة    .٧
  .٢٠١٦الدراسات العلیا ، فلسطین ،ماجستیر ، منشورة ، جامعة النجاح الوطنیة ، كلیة 
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نونیة  لخطة إعادة التنظیم االعتیادیة ف�ي ق�انون    ھدیل صالح الضمور ، األحكام القا .٨
   .٢٠١٩اإلعسار األردني ، رسالة ماجستیر ، جامعة مؤتة ، كلیة الدراسات العلیا ، 

ا اوث  

دراس��ة ف��ي  ( إب��راھیم إس��ماعیل إب��راھیم و رح��یم عبی��د ، امتی��از ب��ائع المنق��ول     .  د.١.
محقق الحل�ي للعل�وم القانونی�ة و ال�سیاسیة ،     ، بحث منشور ، مجلة ال)  القانون العراقي   

   .٢٠١٨، ١٠، السنة ٣ع

محم�د موس�ى ال�سویلمیین    .  مراد محمود الشنیكات، د . أحمد سلیمان زاید ، د    .  د.  ٢
، موقف قانون التجارة األردني من الفوائ�د ف�ي األعم�ال المختلط�ة ، بح�ث من�شور ف�ي                     

ن ،  جامع���ة قاص���دي مرب���اح ، ورقل���ة   مجل���ة دف���اتر ال���سیاسة والق���انون ، الع���دد الث���ام  
،٢٠١٣.  

 عبد الرحمن أحمد جمعة  ، موان�ع الرج�وع الق�ضائي ف�ي الھب�ة ف�ي الق�انون الم�دني                   .٣
 ٣٥األردن��ي ،  دراس��ة مقارن��ة، بح��ث من��شور مجل��ة عل��وم ال��شریعة والق��انون، المجّل��د   

    ٢٠٠٨ ، الجامعة األردنیة ، ١،العدد 

تی��از الب��ائع ف�ي إرج��اع س�لعتھ إذا أفل��س الم��شتري   د عب�دالرحمن ح��سن المخت�ار ، ام  . ٤
ب��الثمن ، دراس��ة مقارب��ة ف��ي الفق��ھ اإلس��المي والق��انون الم��دني اللیب��ي،  مجل��ة العل��وم        

   .٢٠١٥القانونیة و الشرعیة ، العدد السادس ،  جامعة الزاویة ،

موس��ى خلی��ل مت��ري ، المف��اھیم القانونی��ة للفائ��دة ، مجل��ة جامع��ة دم��شق للعل��وم        . د. ٥
   . ٢٠١٣ ، العدد الثالث ، ٢٩االقتصادیة والقانونیة ،  المجلد 

نائل علي المساعدة ،  الحل�ول ب�سبب الوفـ�ـاء ، بح�ث من�شور ، مجل�ة دراس�ات،                     . د. ٦
  . ٢٠٠٥ ،٢ ،العدد ٣٢علوم الشریعة والقانون، المجّلد 

ل ، نسرین محاس�نة ، موق�ف الق�انون الم�دني األردن�ي م�ن نظری�ة الوف�اء م�ع الحل�و                     . ٧
دراس��ة تحلیلی��ة تقییمی��ة ، بح��ث من��شور ، مجل��ة اآلداب و العل��وم االجتماعی��ھ ، جامع��ة    

  . ٢٠١٤السلطان  قابوس ،  دون عدد ، 

   

  

  لع ع ٠٧٩٩٩١٣١٥١

  

  




