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»تراجع فل�سفة حظر غلق الرهن فـي القانون الكويتي 

حتليلية  درا�سة 

باملقارنة مع اأحكام الفقه الإ�سالمي والقانون املقارن«

الأ�ستاذ الدكتور/ فايز عبداهلل الكندري
اأ�ستاذ القانون املدين

كلية احلقوق – جامعة الكويت
ملخ�ص :

املرتهن  الدائن  ي�ستطيع  ال  التي  االإجراءات  الكويتي  القانون  ر�سم  لقد 

ا�ستيفاء حقه، عند حلول اأجل الدين وعدم قيام املدين بالوفاء بدينه، اإال  من 

خاللها، ومنع ما دون ذلك، فقرر بطالن اأي اتفاق بني الدائن املرتهن والراهن 

من  البطالن  هذا  جعل  بل  خا�سة،  باإجراءات  ببيعه  اأو  املرهون  املال  بتملك 

مبداأ  عن  وبالتغا�سي  للطرفني  التعاقدية  لالإرادة  اعتبار  دون  العام  النظام 

امل�سـرع  حملت  العتبارات  بل  بذاته،  مق�سوداً  لي�ص  وهذا  االإرادة.  �سلطان 

اأو باآخر فل�سفة حظر غلق الرهن. على ذلك والتي �ساغت ب�سكل 

- مبقت�سى  وبعد مت�سك امل�سـرع الكويتي بهذه الفل�سفة الأمد طويل قرر 

متلك  على  باالتفاق  بال�سماح  عنها  ن�سبيًا  يرتاجع  اأن   - خا�سة  ت�سـريعات 

املال املرهون اأو بيعه باإجراءات خا�سة بالدائن املرتهن، وذلك مل يكن اأي�سًا 

مق�سوداً بذاته، بل ا�ستجابة للتطورات يف جمال اال�ستثمار والتمويل ب�سيغ 

يف  اخلا�ص  القطاع  اإ�سـراك  و�سمان  االإ�سالمية،  ال�سـريعة  اأحكام  مع  تتوافق 

م�سـروعات التنمية جنبًا اإىل جنب مع القطاع العام، وتعزيز مناخ اال�ستثمار 

يف االأوراق املالية. وهو بذلك، مل ينحاز مل�سلحة الدائن املرتهن على ح�ساب 

حقوق  يحفظ  مبا  االتفاق  هذا  نظم  اإنه  بل  الدائنني،  من  وغريه  الراهن 

االأكرث  االإ�سالمي  الفقه  اأحكام  بذلك  م�سايراً  بحقوقهم،  يخل  ال  مبا  الدائنني، 

يف  املقارنة  الت�سـريعات  عليه  �سارت  وما  وم�ساحلها،  البالد  واقع  مع  اتفاقًا 

وقت �سابق.  
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الو�سفي  املنهجني  اأ�سلوب  ا�ستخدام  خالل  ومن  املاثل،  والبحث 

على  بالوقوف  الرهن  غلق  حظر  ملبداأ  االأول  املبحث  يف  تعر�ص  والتحليلي، 

ن�سو�ص  مع  باملقارنة  وعر�سها  املدين  القانون  لن�سو�ص  التاريخي  امل�سدر 

ثم  ومن  املختلفة.  مبذاهبه  االإ�سالمي  الفقه  اأورده  ما  وبيان  التجارة،  قانون 

التي  املقارنة  والت�سـريعات  الكويت  دولة  يف  الت�سـريعية  امل�ستجدات  درا�سة 

اأعادت النظر يف فل�سفة حظر غلق الرهن يف املبحث الثاين. 

تقوم التاأمينات العينية على تخ�ضي�ص مال اأو اأموال ل�ضمان الوفاء بااللتزام، وهي 

توؤّمن الدائن اأواًل من خطر مزاحمة الدائنني االآخرين مبا تخوله من تقدم اأو اأف�ضلية على 

خطر  من  توؤّمنه  كما  التاأمينات.  اأ�ضحاب  الدائنني  بع�ص  وعلى  العاديني  الدائنني  �ضائر 

ت�رصف مالك املال الذي يرد عليه التاأمني مبا تخوله من تتبع؛ بحيث يبقى للدائن �ضاحب 

 .
)1(

التاأمني العيني احلق يف التنفيذ على املال املحّمل بالتاأمني العيني يف اأي يد يكون

يف التاأمينات العينية، انظر: عبد النا�رص العطار/ التاأمينات العينية/ جامعة اأ�ضيوط/ 1980. ح�ضام االأهواين/ ( 1)

الـتاأمينات العينية يف القانون املدين الكويتي/ موؤ�ض�ضة دار الكتب/ 1985.  عبد الرزاق ال�ضنهوري/ الو�ضيط يف 

�رصح القانون املدين/ يف الـتاأمينات ال�ضخ�ضية والعينية/ دار النه�ضة العربية/ املجلد العا�رص/ 1994.�ضليمان 

مرق�ص/ الوايف يف �رصح القانون املدين/ يف احلقوق العينية التبعية/ دار الكتب القانونية – املن�ضورات احلقوقية/ 

الــتاأمينات   – التبعية  العينية  احلقوق  اأبوالليل/  اإبراهيم  الثاين.  اجلزء  الثالثة/  الطبعة   /11 املجلد   /1995

العينية/ جامعة الكويت/ 1993. �ضمري تناغو/ التاأمينات ال�ضخ�ضية والعينية/ من�ضاأة املعارف – االإ�ضكندرية/ 

الكويت/  الكويتي/ جامعة  القانون املدين  ال�ضخ�ضية والعينية يف  التاأمينات  الوجيز يف  الزقرد/  اأحمد    .1996

1999/ الطبعة االأوىل. اأنور العمرو�ضي/ احلقوق العينية التبعية – التاأمينات العينية يف القانون املدين/ من�ضاأة 

املعارف – االإ�ضكندرية/ 2003. جابر حمجوب وفايز الكندري/ التاأمينات العينية يف القانون الكويتي/ جامعة 

الكويت/ 2004. �ضامي الدريعي/ اأحكام التاأمينات العينية يف القانون الكويتي/ جامعة الكويت/ 2013. حممد 

البكري/ مو�ضوعة الفقه والق�ضاء يف القانون املدين اجلديد/ احلقوق العينية التبعية/ دار حممود للن�رص/ املجلد 

الرابع ع�رص/ 2020. 

Ph. Simler et Ph. Delebecque/Les sûretés - La publicité foncière/DALLOZ/6 édi-
tion/2012. L. AYNÈS, P. Croco et Ph. DELEBECQUE /dir. Lamy/ Droit des sûretés. M. 
CABRILLAC, Ch. MOULY, S. CABRILLAC et Ph. PÉTEL/ Droit des sûretés/ Litec, 9e 
éd., 2010. Ph. Malaurie et L. AYNÈS/ Les sûretés/ La publicité foncière/ par L. AYNĖS 
et P. Crocq/ Defrénois/ 5e éd., 2011. G. MARTY, P. RAYNAUD et Ph. Jestaz/ Les sûre-
tés/ La publicité foncière/Sirey/ 2° éd./ 1987. H., L. et J. Mazraud et F. CHABAS/ Leçons 
de droit civil/ t. III/ 1» vol./ Sûretés - Publicité foncière/ Montchrestien/ 7 éd./ 1999. J.-B. 
SEUBE/ Droit des sûretés/ Cours Dalloz/ 5° éd./ 2010. Ph. SIMLER/ Cautionnement, 
garanties autonomes, garanties indemnitaires/ 4e éd./ Litec/2008. Ph. THÉRY/ Sûretés et 
publicité foncière/ coll. « Droit fondamental »/ PUF/ 2° éd., 1998. 
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�ضمان  على  تقوم  التي  العينية،  بالتاأمينات  اخلا�ضة  القانونية  الفل�ضفة  هي  تلك 

الراهن من  املدين  املذكور، دون جتريد  النحو  املرهون على  املال  الدائن بتخ�ضي�ص  حق 

واال�ضتغالل  اال�ضتعمال  �ضلطات  من  احلق  هذا  يخوله  ما  بكل  املال  هذا  ملكية  يف  حقه 

يف  العاديني  الدائنني  من  غريه  على  املرتهن  الدائن  متييز  ودون  جهة،  من  والت�رصف 

االإجراءات التي يتخذها يف التنفيذ على املال املرهون من جهة اأخرى. 

 ،
)2(

فالرهن مير مبرحلتني: االأوىل » �ضاكنة ال يكاد يوؤثر فيها الرهن على امللكية �ضيئًا«

بالقدر  اإال  تتقيد  وال  غالبًا،  كاملة  ـ  املرهون  للمال  مالكًا  ب�ضفته  ـ  املدين  حقوق  وتبقى 

املرهون،  املال  �ضمان  من  واالنتقا�ص  والهالك  التلف  من  الرهن  �ضالمة  ل�ضمان  الالزم 

اأما الثانية فهي مرحلة التنفيذ على املال املرهون عن طريق بيعه وفق االإجراءات املحددة 

.
)3(

قانونًا ومبا ي�ضتتبع زوال ملكية املدين الراهن عن هذا املال

ل�ضنة   67 رقم  بالقانون  املر�ضوم  يف  الكويتي  امل�رصع  جاء  �ضبق،  ما  مع  وان�ضجامًا 

1980 باإ�ضدار القانون املدين ليوؤكد - ب�ضورة اأكرث ت�ضددًا - يف املادة 992 من القانون 

مبداأ يقوم على فل�ضفة قانونية م�ضتقاة من روح فل�ضفة التاأمينات العينية ومع�ضدة لها، 

اأنه »ال يغلق الرهن، فيقع باطاًل كل  وهو مبداأ عدم جواز غلق الرهن، وذلك بن�ضها على 

يتملك  اأن  اأجله يف  الدين وقت حلول  ا�ضتيفاء  املرتهن احلق عند عدم  للدائن  اتفاق يجعل 

فر�ضها  التي  االإجراءات  مراعاة  دون  بيعه  اأو  كان  ثمن  باأي  اأو  بالدين  املرهون  العقار 

القانون، حتى لو كان هذا االتفاق قد اأبرم بعد الرهن«. 

باحلر�ص  وذلك  املجال،  هذا  يف  االإ�ضالمي  الفقه  حكم  بذلك،  امل�رصع،  ا�ضتلهم  وقد 

اهلل  ر�ضول  حديث  يف  م�ضدرها  جتد  التي   ،
)4(

الرهن« يغلق  »ال  بعبارة  املادة  ت�ضدير  على 

الذي  ُغرمه«،  وعليه  غنمه  له  رهنه،  الذي  �ساحبه  من  الرهن  َيْغَلُق  »ال  بقوله:   �
احلق-  -�ضاحب  املرتهن  الدائن  ا�ضرتاط  منع  على  اإليه  ا�ضتنادًا  الفقهاء  جمهور  ا�ضتدل 

الرهن ال مينع من �ضاحبه؛  اأن  له من دين، وتقرير  »العني« يف مقابل ما  الرهن  ياأخذ  اأن 

اأن تبقى �ضلطته عليه. فهو مالكه والبد 

�ضم�ص الدين الوكيل/ نظرية التاأمينات يف القانون املدين/ 1959/ الطبعة الثانية/ �ص 11/ رقم 3. م�ضار اإليه: ( 2)

�ضمري تناغو/ املرجع ال�ضابق/   �ص 203/ رقم 81.

�ضمري تناغو/ املرجع ال�ضابق/ �ص 203/ رقم 81.( 3)

 ح�ضام االأهواين/ املرجع ال�ضابق/ �ص 366.( 4)
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عن  طويل،  وقت  امتداد  على  الت�رصيعية،  االأنظمة  من  عدد  تراجع  من  الرغم  وعلى 

مبداأ حظر غلق الرهن، وذلك باإجازتها االتفاق على منح الدائن املرتهن احلق يف بيع املال 

اأو كفياًل عينيًا - بالتزاماته  املرتهن - مدينًا كان  اإخالل  اأي�ضًا، يف حالة  املرهون ومتلكه 

اأبعد  اإىل  به  متم�ضكًا  املبداأ،  لهذا  وفيًا  ظل  ذلك  مع  الكويتي  امل�رصع  اأن  اإال  الرهن،  عقد  يف 

.2012 احلدود، وا�ضتمر على هذا املوقف حتى عام 

واال�ضتثمار،  التجارة  اأعمال  ممار�ضة  على  طراأت  التي  املتغريات  ب�ضبب  اأنه  غري 

العامة  الدولة  تنفيذ خطة  اإطار  الكويت يف  االقت�ضادية يف دولة  التنمية  تعزيز  ومتطلبات 

الت�رصيعات  مب�ضايرة  ملزمًا  نف�ضه  الكويتي  امل�رصع  وجد  عامليًا،  ماليًا  مركزًا  تكون  الأن 

ـ وفق  املرتهن  الدائن  املعا�رصة يف منهجيتها يف ت�ضجيع االئتمان واال�ضتثمار عرب متكني 

التنفيذ  اإجراءات  بطء  وجتنيبه  املطلوبة  بال�رصعة  حقه  اقت�ضاء  من  ـ  حمددة  �ضوابط 

اجلربي وتعقيدها وكلفتها، وذلك كله مبقت�ضى ت�رصيعات خا�ضة.

ب�ضاأن   2012 ل�ضنة   25 رقم  بقانون  املر�ضوم  من   15 املادة  ن�ضت  ال�ضدد  وبهذا 

التجارة  وقانون  املدين  القانون  مواد  �رصيان  »عدم  على   
)5(

اجلديد ال�رصكات  قانون 

اأغرا�ضها وفقًا الأحكام  التي تزاول  املتعلقة بعدم جواز غلق الرهن على عقود ال�رصكات 

ال�رصيعة االإ�ضالمية«. وبعد ذلك، وعماًل بن�ص املادة 5/23 من القانون رقم 116 ل�ضنة 

ت�ضمن  ب�ضوابط   - امل�رصع  اأجاز  واخلا�ص،  العام  القطاعني  بني  ال�رصاكة  ب�ضاأن   2014

عقد الرهن ـ �رصوطًا جتيز للدائن املرتهن متلك اأ�ضهم امل�ضتثمر يف �رصكة م�رصوع ال�رصاكة 

من   )8/5( املادة  بن�ص  وعماًل  م�ضبوق  غري  وبرتاجع  واأخريًا،  بيعها.  طلب  اأو  املرهونة 

 2010 ل�ضنة   )7( القانون رقم  اأحكام  2015 مت تعديل بع�ص  ل�ضنة   )22( القانون رقم 

اأ�ضواق املال وتنظيم ن�ضاط االأوراق املالية، ونظمت الالئحة التنفيذية  اإن�ضاء هيئة  ب�ضاأن 

للقانون �رصوطًا حمددة لغلق االأوراق املالية على اختالفها.

ما  وهو  الكويتي،  القانون  يف  تراجعًا  الرهن  غلق  حظر  فل�ضفة  -بذلك-  و�ضهدت 

يطرح معه ت�ضاوؤالت عدة، منها: اأب�ضكل مطلق تخلى امل�رصع الكويتي عن مبداأ عدم جواز 

بها،  يفرط  مل  اأنه  اأم  املبداأ  م�ضوغات  عن  تخلى  بذلك  اأهو  حمدود؟  ب�ضكل  اأم  الرهن  غلق 

على الرغم من م�ضايرته مل�ضوغات اأخرى فر�ضتها احلاجة لتعزيز التنمية االقت�ضادية يف 

الدولة؟  ومن ثم؛ هل �ضيتخلى اأي�ضًا عن املبداأ يف ت�رصيعات خا�ضة جديدة؟

الكويت اليوم/ ال�ضنة الثامنة والع�رصون/ ملحق العدد 1107/بتاريخ 29 نوفمرب 2012.( 5)
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امل�ضاألة حتديدًا، من خالل درا�ضة  البحث يف هذه  اإىل  الت�ضاوؤالت هي ما دفعتنا  هذه 

بامل�رصع  حدت  التي  االعتبارات  على  للوقوف  الرهن،  غلق  حظر  ملبداأ  وفل�ضفية  حتليلية 

درا�ضة  اإىل  الو�ضول  ذلك  من  ونهدف  خا�ضة.  ت�رصيعات  يف  الغلق  اإجازة  اإىل  الكويتي 

وافية يف حتديد التطور التاريخي حلظر غلق الرهن يف القانون الكويتي مع بيان موقف 

الت�رصيعية  امل�ضتجدات  على  الوقوف  ثم  ومن  املقارنة،  والت�رصيعات  االإ�ضالمي  الفقه 

ال�ضاأن. واعتباراتها يف هذا 

املال  رهن  غلق  يف  الت�رصيعية  للفل�ضفة  االأول  املبحث  يف  نعر�ص  ذلك؛  على  وبناء 

الثاين.  املبحث  يف  بالغلق  �ضمحت  التي  امل�ضتجدة  الت�رصيعية  اجلوانب  نربز  ثم  املرهون، 

وقبل ذاك، نعر�ص يف مبحث متهيدي للقواعد العامة يف حظر غلق الرهن.  

متهيدي مبحث 

القواعد العامة يف حظر غلق الرهن

992 من القانون املدين على اأنه » ال يغلق الرهن، فيقع باطاًل كل اتفاق  تن�ص املادة 

العقار  اأن يتملك  اأجله يف  الدين وقت حلول  يجعل للدائن املرتهن احلق عند عدم ا�ضتيفاء 

القانون،  التي فر�ضها  اأو بيعه دون مراعاة االإجراءات  اأو باأي ثمن كان  املرهون بالدين 

حتى لو كان هذا االتفاق قد اأبرم بعد الرهن«. 

ويف �ضاأن الرهن احليازي، تن�ص املادة 1041 من القانون املذكور على اأنه » ت�رصي 

992«؛ وهو ما يعني �رصيان  اأوىل واملادة  991 فقرة  املادة  اأحكام  الرهن احليازي  على 

رد  مقابل  يف  املبيع  ا�ضرتداد  بحق  البيع  عند  البائع  يحتفظ  الذي  البيع  على  االأحكام  تلك 

508 من القانون املدين  الثمن وامل�رصوفات؛ اإذ اإن امل�رصع اعترب هذا العقد يف ن�ص املادة 

» قر�ضًا م�ضمونًا برهن حيازي«.

وهي  التجارة،  قانون  من   237 املادة  يف  مغايرة  اأحكامًا  امل�رصع  اأفرد  املقابل،  يف 

اأنه:   تن�ص على 

للدائن - 1 ويعطي  تقريره،  بعد  اأو  الرهن  تقرير  وقت  يربم  اتفاق  كل  باطاًل  »يعترب   

املرتهن يف حالة عدم ا�ضتيفاء الدين عند حلول اأجله احلق يف متلك ال�ضيء املرهون 

وبيعه دون مراعاة االأحكام املن�ضو�ص عليها يف املواد )231( اإىل )233(.



»تراجع فل�سفة حظر غلق الرهن فـي القانون الكويتي - درا�سة حتليلية  باملقارنة مع اأحكام الفقه الإ�سالمي والقانون املقارن«

2021  2 114

اأن ينزل املدين لدائنه - 2 اأو ق�ضط منه االتفاق على  الدين   ومع ذلك يجوز بعد حلول 

بتمليك  ياأمر  اأن  للقا�ضي  يجوز  كما  للدين،  وفاء  منه  جزء  اأو  املرهون  ال�ضيء  عن 

عليه  يح�ضب  اأن  على  للدين،  وفاء  منه  جزءًا  اأو  املرهون  ال�ضيء  املرتهن  الدائن 

لتقدير اخلرباء«. بقيمته وفقًا 

هو  الرهن  غلق  حظر  موؤدى  فاإن  ال�ضابقة،  الت�رصيعية  الن�ضو�ص  على  وترتيبًا 

البطالن من جهتني: من جهة عدم جواز االتفاق على متلك املال املرهون عند عدم الوفاء، 

ومن جهة بيعه بغري اللجوء اإىل االإجراءات املقررة لذلك.

1-  بطالن االتفاق على متلك املال املرهون عند عدم الوفاء:

اأنه عند  اأو كفياًل عينيًا، على  املرتهن والراهن، مدينًا كان  الدائن  يحظر االتفاق بني 

املال  املرتهن احلق يف متلك  للدائن  به يكون  الوفاء  اأو جزء منه مع عدم  الدين  ا�ضتحقاق 

ب�رصط  الفرن�ضي  القانون  يف  ي�ضمى  ما  وهذا  واملنقول.  العقار  بني  متييز  دون  املرهون 

.
)6()Pacte commissoire(  التملك

اأكان  �ضواء  املذكور  النحو  على  املرهون  املال  متلك  على  اتفاق  كل  ي�ضمل  واحلظر 

التملك  كان  اأم  ـ  الدين  مبلغ  يعادل  العقار  ثمن  اأن  باعتبار  اأي  ـ  فح�ضب  الدين  مقابل  ذلك 

 كان اأو من باب اأوىل اأقل من قيمة الدين. وكل ذلك، دون النظر اإىل 
)7(

باأي ثمن اآخر، اأكرب

موؤمتن  ثالث  �ضخ�ص  اختيار  على  باالتفاق  ينتفي  ال  احلظر  اإن  اإذ  الثمن؛  حتديد  طريقة 

 لتحديد الثمن.
)8(

اأو خبري اأو مكتب معتمد  من جانب الدائن املرتهن والراهن 

مثل  يكون  التجارة،  قانون  من   237 واملادة  املدين  القانون  من   992 املادة  وبن�ص 

القاعدة  ، وهي 
)9(

العام بالنظام  تتعلق  اآمرة  قاعدة  باطاًل بطالنًا مطلقًا ملخالفته  االتفاق  هذا 

C. Carbonnel/«Le pacte commissoire en matière de sûreté réelle immobilière ou la réforme      )6(

inachevée »/ JCP E/ 2007/ 2536. F. Martin et B. Gérard-Godard/« Le pacte commissoire »/ 
JCP N/ 2011/ 1183.

اإبراهيم ( 7)  .369 �ص  ال�ضابق/  املرجع  االأهواين/  ح�ضام   .493 �ص  ال�ضابق/  املرجع  ال�ضنهوري/  الرزاق  عبد 

الد�ضوقي/ �ص 153.

Ph. Simler et Ph. Delebecque/p.454/ n.492.
ح�ضام االأهواين/ املرجع ال�ضابق/ �ص 367.( 8)

عبد الرزاق ال�ضنهوري/ املرجع ال�ضابق/ �ص 493. ح�ضام االأهواين/ املرجع ال�ضابق/ �ص 367. عبدالنا�رص ( 9)

املرجع  الدريعي/  �ضامي   .153 ال�ضابق/  املرجع  الد�ضوقي/  اإبراهيم   .107 �ص  ال�ضابق/  املرجع  العطار/ 

ال�ضابق/ �ص 158. جابر حمجوب وفايز الكندري/ املرجع ال�ضابق/ �ص 147. 
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الدائن  اأن »حق   - 992 املادة  ال�ضارحة لن�ص  االإي�ضاحية  املذكرة  اأف�ضحت  ـ كما  التي تقرر 

. وعلى 
)10(

املرتهن يف ا�ضتيفاء حقه من العقار املرهون يكون وفقًا لالإجراءات املقررة لذلك«

وال  نف�ضها،  تلقاء  من  به  املحكمة  وتق�ضي  بالبطالن  التم�ضك  م�ضلحة  ذي  لكل  »يجوز  هذا 

.
)11(

ي�ضح النزول عنه، وال ت�ضححه االإجازة«

بل  ذاته،  الرهون  للمال  املرتهن  الدائن  متلك  اتفاق  فقط  ي�ضيب  ال  والبطالن 

بخالف  حلقه  املرتهن  الدائن  ا�ضتيفاء  يف  ذاتها  النتيجة  اإىل  يوؤدي  اتفاق  كل  اأي�ضًا  يلحق 

االإجراءات القانونية املقررة لذلك، ك�ضاأن االتفاق بتملك الدائن املرتهن �ضيئًا اآخر مملوكًا 

.
)12(

للراهن غري املال املرهون

اأحد  يكون  ثم  ومن  ذاته،  الرهن  عقد  اإن�ضاء  مع  متزامنًا  اأكان  �ضواء  االتفاق  ويبطل 

عقد  اإن�ضاء  على  الحقًا  كان  اأم  والراهن،  املرتهن  الدائن  بني  اإبرامه  عند  العقد  هذا  بنود 

الرهن، واملادة 922 من القانون املدين، وكذلك املادة 237 من قانون التجارة �رصيحتان 

يف حظر ذلك؛ فاالتفاق الالحق لعقد الرهن يكون باطاًل كاالتفاق املتزامن معه. 

الرهن  عقد  على  مياثله  وما  املرهون  املال  متلك  اتفاق  بطالن  ين�ضحب  ال  املقابل،  يف 

نف�ضه، ر�ضميًا كان اأو حيازيًا؛ اإذ اإن بطالن االتفاق ال يوؤثر على �ضحة عقد الرهن، ويظل 

املال  على  التنفيذ  االأحوال  جميع  يف  له  الذي  املرتهن  الدائن  مل�ضلحة  قائمًا  الرهن  حق 

للقواعد  تطبيق  اإال  ذلك  وما  املرافعات.  قانون  يف  املقررة  التنفيذ  اإجراءات  وفق  املرهون 

190 من القانون املدين على اأنه: ، وحتديدًا ما ق�ضت به املادة 
)13(

العامة يف بطالن العقد

الكويتية/ ( 10) الت�رصيعات  املدين/  القانون  باإ�ضدار   1980 ل�ضنة   67 رقم  بالقانون  للمر�ضوم  االإي�ضاحية  املذكرة 

جملة املحامي/ 1987/ اجلزء اخلام�ص/ الطبعة الثانية/ �ص 276.

عبد النا�رص العطار/ املرجع ال�ضابق/ �ص 107.( 11)

L. AYNĖS et P. Crocq/op.cit./ n.687.

النا�رص ( 12) عبد   .154 �ص  ال�ضابق/  املرجع  الد�ضوقي/  اإبراهيم   .369 �ص  ال�ضابق/  املرجع  االأهواين/  ح�ضام 

العطار/ املرجع ال�ضابق/ �ص 107.

– م�ضادر ( 13) االلتزام  املدين، نظرية  القانون  الو�ضيط يف �رصح  ال�ضنهوري/  انظر: عبدالرزاق  البطالن،  يف نظرية 

643 وما بعدها. �ضليمان مرق�ص/ الوايف يف �رصح  1981/ �ص  االلتزام/ املجلد االأول/ دار النه�ضة العربية/ 

احلقوقية/  املن�ضورات   – القانونية  الكتب  دار  الرابعة/  الطبعة  الثاين/  املجلد  العقد/  نظرية  املدين/  القانون 

1987/ �ص 427 وما بعدها.  عبدالفتاح عبد الباقي/ م�ضادر االلتزام يف القانون املدين الكويتي/ نظرية العقد 

450 وما بعدها. عبد الودود يحيى/ املوجز يف النظرية  1988/ �ص  واالإرادة املنفردة/ دار الكتاب احلديث/ 

العامة لاللتزامات/ دار النه�ضة العربية/ 1994/ �ص 138 وما بعدها.
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 »اإذا حلق البطالن اأو االإبطال �ضقًا من العقد، اقت�رص عليه وحده، دون باقي العقد.- 1

على اأنه اإذا ثبت اأن اأحد املتعاقدين ما كان ليربم العقد بغري ال�ضق الباطل اأو املبطل، - 2

العقد كله«.  بطل 

املال  متلك  على  الباطل  االتفاق  اأن  ثبت  اإذا  اإال  الرهن  عقد  يبطل  ال  ذلك،  وعلى 

املرهون ميثل الباعث الرئي�ضي للدائن املرتهن يف اإبرام عقد الرهن، واأنه من دونه ما كان 

الذكر قر�ضًا  508 �ضالفة  املادة  الذي يعد بن�ص  الوفاء  ال�ضاأن يف بيع  ، كما 
)14(

ليفعل ذلك

البطالن يف هذه  اأن  992؛ ذلك  املادة  م�ضمونًا برهن حيازي؛ ومن ثم ي�رصي عليه ن�ص 

املبيع  ا�ضرتداد  يف  بحقه  )الراهن(  البائع  احتفاظ  مبجرد  ن�ضاأته  منذ  بالعقد  يلحق  احلالة 

يف مقابل رد الثمن اإىل امل�ضرتي )الدائن املرتهن(.

وهذا ما ق�ضت به حمكمة التمييز يف حكم موؤرخ 12/ 5/ 2004 بتقريرها اأنه »من 

)اإذا  اإنه  على  املدين  القانون  من   508 املادة  يف  الن�ص  اأن   - املحكمة  هذه  ق�ضاء  يف  املقرر 

احتفظ البائع عند البيع بحق ا�ضرتداد املبيع يف مقابل رد الثمن وامل�رصوفات اعترب العقد 

قر�ضًا م�ضمونًا برهن حيازي( ويدل ما جاء باملذكرة االإي�ضاحية على اأن امل�رصع واجه 

حكم بيع الوفاء، وهو البيع الذي يحتفظ فيه البائع خالل مدة معينة بحق ا�ضرتداد املبيع 

من امل�ضرتي يف مقابل رد الثمن وم�رصوفات املبيع اإليه، واآثر االأخذ مبا جرى عليه العمل 

وا�ضتقر يف االأذهان ل�ضنوات طويلة قبل �ضدور القانون من اعتبار العقد قر�ضًا م�ضمونًا 

على  االتفاق  بطالن  فيها  مبا  احليازي  الرهن  اأحكام  جميع  عليه  و�رصت  حيازي،  برهن 

اإىل  خل�ص  قد  فيه  املطعون  احلكم  وكان  ذلك،  كان  ملا  للبائع.  حماية  املبيع  العقار  متلك 

ا�ضتدل  مبا  حيازي  برهن  م�ضمون  قر�ص  باأنه   2001  /9/8 املوؤرخ  البيع  عقد  تكييف 

عليه من بنود ذلك العقد، وكذا بنود عقد االإيجار وملحقه املحرر بني الطاعنة واملطعون 

لعملة  وجهان  واأنهما  بينهما  الزمني  التعا�رص  عن  ف�ضاًل  واحد  وبتاريخ  االأوىل  �ضدها 

واحدة، واأن امل�ضرتي يف عقد البيع هو بذاته املوؤجر يف عقد االإيجار، واأن العقار املبيع هو 

وقدره  الثمن  واأن  امل�ضتاأجر،  الطرف  ذاته  هو  البائع  الطرف  واأن  املوؤجر،  العقار  بذاته 

التزامًا  امل�ضتاأجر  اتفاقية  من   1 رقم  املرفق  وت�ضمني  البيع،  عقد  يف  اأثبت  دينار  األف   70

�ضامي ( 14)  .370 ال�ضابق/�ص  االأهواين/املرجع  ح�ضام   .494 ال�ضابق/�ص  ال�ضنهوري/املرجع  الرزاق  عبد 

الدريعي/ املرجع ال�ضابق/ 158.
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– الطرف امل�ضرتي يف عقد  يف ذمة امل�ضتاأجر، وهي البائع يف عقد البيع باأن تدفع للموؤجر 

70 األف دينار وهو الثمن املحرر يف عقد البيع االبتدائي اإذا ما رغبت امل�ضتاأجرة يف  البيع 

�رصاء العقار املبيع – ومن ثم فاإن ورقتي البيع واالإيجار هما وجهان لعملة واحدة، واإن 

بنود كل منهما تقطع باأن امل�ضتاأنف عليها االأوىل )الطاعنة( حني باعت العقار اململوك لها 

�ضدها  )املطعون  االأوىل  للم�ضتاأنفة   2001  /9/8 املوؤرخ  االبتدائي  البيع  عقد  مبوجب 

قر�ضًا  العقد  يعترب  وهنا  الثمن،  رد  مقابل  يف  املبيع  ا�ضرتداد  بحق  احتفظت  قد  االأوىل( 

اأن  ذلك  وموؤدى  املبيع،  ذات  على  ان�ضب  حيازي  برهن  م�ضمون  دينار  األف   70 مببلغ 

ا�ضرتداد  بحق  البائع  احتفاظ  ا�ضرتط  اإذا  البطالن  فيها  مبا  الرهن  اأحكام  عليه  ت�رصي 

برد  تقم  مل  الطاعنة  اأن  اإىل  وانتهى  فيه  املطعون  احلكم  عاد  واإذ  الثمن.  رد  مقابل  املبيع، 

الطرفني وهي  املتفق عليها بني  التاأجري  باتفاقية  املحددة  املدة  الثمن وامل�رصوفات خالل 

�رصطًا  امل�ضرتي  اإىل  بالفعل  للثمن  البائع  رد  جاعاًل  �ضحيحًا  العقد  يجعل  ما  وهو  �ضنة 

ي�ضرتط  مل  الذي  املدين  القانون  من   508 املادة  ن�ص  ملدلول  خالفًا  العقار  بيع  لبطالن 

ذلك، واأن موؤداه اأن البطالن يف هذ احلالة يلحق بالعقد منذ ن�ضاأته مبجرد احتفاظ البائع 

بحقه يف ا�ضرتداد املبلغ يف مقابل رد الثمن اإىل امل�ضرتي، وال يرتفع هذا البطالن اأو يزول 

املطعون فيه  واإذ خالف احلكم  الن�ص،  لهذا  البيع فينقلب �ضحيحًا بعدم رده تطبيقًا  عند 

القانون  قد خالف  فاإنه يكون  الدعوى  النظر ورتب احلكم على ذلك ق�ضاءه برف�ص  هذا 

.
)15(

واأخطاأ يف تطبيقه مما يوجب متييزه«

2011/4/27 باأنه:   كما ق�ضت حمكمة اال�ضتئناف يف حكم �ضادر لها بتاريخ   

»ال ي�ضرتط العتبار البيع وفائيًا اأن يثبت �رصط اال�ضرتداد يف عقد البيع اأو اأن حترر ورقة 

  .
)16(

اأن البيع يخفي رهنًا يجعل العقد باطاًل« ال�ضد يف نف�ص تاريخ البيع، واأن ثبوت 

التمييز– ( 15) –حمكمة  العدل  القانونية/وزارة  القواعد  جمموعة  جتاري.   2003 ل�ضنة   447 رقم:  بالتمييز  طعن 

املكتب الفني/يناير 2009/ الق�ضم اخلام�ص/املجلد الرابع/�ص 98. يف ذات املعنى، انظر كذلك: طعن بالتمييز 

رقم 28 ل�ضنة 1998 مدين. جل�ضة 1999/1/11. جمموعة القواعد القانونية/وزارة العدل – حمكمة التمييز-  

جل�ضة  مدين.   1998 ل�ضنة   2 الطعن   .776 الرابع/�ص  الرابع/املجلد  2004/الق�ضم  الفني/مايو  املكتب 

 /2004 الفني/مايو  املكتب  التمييز–  –حمكمة  العدل  القانونية/وزارة  القواعد  جمموعة   .1998/11/30

الق�ضم الرابع/املجلد الثاين/�ص 775.

اال�ضتئنافان رقما: 4078، 4113 ل�ضنة 2010 مدين 3. حكم غري من�ضور.( 16)
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ال  للدين،  وفاء  املرهون  للمال  املرتهن  الدائن  متلك  �رصط  بطالن  فاإن  املقابل،  يف 

مينع الدائن املرتهن من متلكه بثمن ي�ضاوي الدين اأو يقل عنه من خالل اإجراءات التنفيذ 

.
)17(

املقررة قانونًا، مثل دخوله يف مزاد بيع العقار املرهون ور�ضو املزاد عليه

وكما هو ال�ضاأن يف االتفاق على متلك املال املرهون، اعترب امل�رصع الكويتي من قبيل 

غلق الرهن االتفاق على بيع املال املرهون بخالف االإجراءات املقررة.

2 - بطالن االتفاق على بيع املال املرهون بخالف اإجراءات التنفيذ:

237 من قانون  992 من القانون املدين، واملادة  باعتباره غلقًا للرهن، بن�ص املادة 

التجارة، يبطل اأي�ضًا االتفاق بني الدائن املرتهن والراهن ببيع املال املرهون دون مراعاة 

املادتني  يف  املحددة  تلك  اأو  اجلربي  للتنفيذ  املرافعات  قانون  فر�ضها  التي  لالإجراءات 

�ضواء  اال�ضتحقاق.  موعد  يف  بالدين  الوفاء  عدم  حال  التجارة،  قانون  من   233 و   231

الطريق  ب�رصط  ويعرف  العقد.  اإبرام  بعد  اأم  ذاته،  الرهن  عقد  يف  �رصط  �ضورة  يف  ورد 

 .
)18()Clause de voie parée( املمهد

عدم  عند  املرهون  املال  بيع  يف  املرتهن  للدائن  الراهن  لتوكيل  بالن�ضبة  ذاته  واالأمر 

ملا  الوكالة  تبطل  حيث  املقررة؛  البيع  اإجراءات  بخالف  اال�ضتحقاق،  تاريخ  يف  الوفاء 

تنطوي على غلق للرهن. 

2006 بتقريرها  اأنه  10 اأبريل  وهذا ما ق�ضت به حمكمة التمييز يف حكم موؤرخ يف 

»من املقرر يف ق�ضاء هذه املحكمة اأن دعوى �ضحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى مو�ضوعية 

متتد �ضلطة املحكمة فيها اإىل بحث مو�ضوع العقد ومداه ونفاذه، وهي ت�ضتلزم اأن يكون 

من �ضاأن مو�ضوع التعاقد نقل امللكية؛ مما يقت�ضي اأن تف�ضل املحكمة يف اأمر �ضحة البيع 

الدعوى تت�ضع  فاإن  الالزمة النعقاده و�ضحته، ومن ثم  ا�ضتيفائه لل�رصوط  وتتحقق من 

وباأي  بطالنه  اأو  وب�ضحته  وانعدامه  العقد  بوجود  تتعلق  اأ�ضباب  من  فيها  يثار  ما  لكل 

من   992 املادة  ن�ص  مفاد  اأن  املقرر  من  اأنه  كما  للمبيع،  البائع  ملكية  ب�ضاأن  منازعات 

العقار املرهون  املرتهن على متلك هذا االأخري  الدائن  الراهن مع  اتفاق  اأن  القانون املدين 

يتم  مل  اإذا  القانون  يف  املقررة  االإجراءات  مراعاة  دون  بيعه  اأو  كان  ثمن  باأي  اأو  بالدين 

عبد النا�رص العطار/ املرجع ال�ضابق/ �ص 109.( 17)

Ph. Simler et Ph. Delebecque/p.453/ n.490. H., L. et J. Mazraud et F. CHABAS/op.cit./ p. 453.    )18(



اأ. د. فايز عبداهلل الكندري

2021  2119

الرهن  اإن�ضاء هذا  اأبرم هذا االتفاق وقت  اأجله يقع باطاًل �ضواء  الوفاء بالدين عند حلول 

اأو بعد الرهن قبل حلول اأجل الدين. ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد اأقام ق�ضاءه 

ب�ضفته  الثاين  �ضده  املطعون  بيع  املت�ضمن   2003-12-31 املوؤرخ  البيع  عقد  ببطالن 

وكياًل عن املطعون �ضده االأول عقار التداعي للطاعنة على ما خل�ص اإليه من اأن البنّي من 

االتفاق املوؤرخ املربم بني املطعون �ضدهما االأول والثاين اأنه ت�ضمن اأحقية االأخري كدائن 

املطعون  من  له  املمنوح  التوكيل  مبوجب  بالبيع  النزاع  حمل  العقار  يف  الت�رصف  مرتهن 

امليعاد املتفق عليه، وهو ثالث �ضنوات من تاريخ  الوفاء بالدين يف  �ضده االأول عند عدم 

اآمر.  لن�ص  باملخالفة  لوقوعه  مطلقًا  بطالنًا  باطاًل  االتفاق  هذا  معه  يكون  مبا  االتفاق، 

31-12-2003 ال�ضادر من املطعون �ضده الثاين  واأ�ضاف احلكم اأن عقد البيع املوؤرخ 

الباطل دون مراعاة  االتفاق  بناء على هذا  له  املمنوح  التوكيل  للطاعنة قد �ضدر مبوجب 

هو  وقع  قد  يكون  العقد  هذا  فاإن  املرهون،  العقار  لبيع  القانون  فر�ضها  التي  االإجراءات 

�ضده  املطعون  من  ال�ضادر  الوكالة  عقد  بطالن  ي�ضتتبع  مبا  مطلقًا  بطالنًا  باطاًل  االآخر 

فيه  املطعون  احلكم  ورتب  للغري،  اأو  لنف�ضها  العقار  بيع  يخولها  والذي  للطاعنة  الثاين 

اأ�ضله  وله  �ضحيحًا  احلكم  اإليه  خل�ص  الذي  هذا  وكان  الذكر،  �ضالف  ق�ضاءه  ذلك  على 

.
)19(

الثابت باالأوراق فاإنه يكون قد طبق �ضحيح املحكمة«

بيعه  اأو  املرهون  املال  بتملك  الرهن،  غلق  على  االتفاق  فاإن  كذلك،  االأمر  كان  اإذا 

بطريق مغاير الإجراءات التنفيذ املقررة بعد حلول اأجل الدين اأو ق�ضط منه، ما زال حمل 

ومت�ضك  مب�رصوعيته،  الت�ضليم  اإىل  بع�ضهم  فذهب  �ضحته؛  حيث  من  الفقه  يف  ت�ضاوؤل 

البع�ص االآخر ببطالنه. وذلك كله من واقع وجهة النظر يف انتفاء االعتبارات التي حملت 

الت�رصيعية  الفل�ضفة  يف  البحث  يعني  ما  وهو  عدمه،  من  الرهن  غلق  حظر  على  امل�رصع 

للحظر.

(19 )Saljas.com .الطعن بالتمييز رقم: 305 ل�ضنة 2005 مدين. اأنظمة �ضالح اجلا�ضم لالأحكام الق�ضائية/ الكويت 
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املبحث االأول

الفل�سفة الت�رشيعية يف حظر غلق املال املرهون

 من االأهمية مبكان النظر يف التطور التاريخي للت�رصيع بحظر غلق الرهن من واقع 

التمهيدي  للم�رصوع  التح�ضريية  االأعمال  اإىل  كذلك  والرجوع  ال�ضابقة،  الت�رصيعات 

الت�رصيعي  امل�ضدر  يف  اأي  االإي�ضاحية،  مذكرتها  وم�رصوع  املدين  القانون  لن�ضو�ص 

يف  والبحث  الرهن  غلق  حظر  يف  الت�رصيع  اعتبارات  على  الوقوف  ثم  ومن  للحظر)اأواًل(، 

اإليها امل�رصع يف تبني ذلك )ثانيًا(. املقا�ضد التي يرمي 

الت�سـريعي: اأواًل - امل�سدر 

ورد يف جمموعة االأعمال التح�ضريية يف �ضاأن املادة 992 من القانون املدين عدد من 

االأجنبية،  والن�ضو�ص  العربية  الن�ضو�ص  جانب  اإىل  وهذا  املقابلة،  الكويتية  الن�ضو�ص 

 .
)20(

اإعداد م�ضودة م�رصوع القانون وهي جميعها كانت حتت نظر جلنة 

ففي القانون الكويتي، كان حتت ب�رص اللجنة املادة 22 من قانون التاأمينات العينية 

اأنه: 1961، وتن�ص على  34 ل�ضنة  القدمي، ال�ضادر بالقانون رقم 

»ال يغلق الرهن، فيقع باطاًل كل اتفاق يجعل للدائن املرتهن احلق عند عدم ا�ضتيفاء 

اأن  يف  اأو  كان  ثمن  باأي  اأو  بالدين  املرهون  العقار  يتملك  اأن  يف  اأجله  حلول  وقت  الدين 

اأبرم  قد  االتفاق  هذا  كان  لو  حتى  القانون،  فر�ضها  التي  االإجراءات  مراعاة  دون  يبيعه 

الرهن. بعد 

عن  لدائنه  املدين  ينزل  اأن  على  االتفاق  منه  ق�ضط  اأو  الدين  حلول  بعد  يجوز  ولكن 

العقار املرهون اأو عن جزء منه لوفاء دينه«. 

وركائزه،  الكويتي  القانون  م�ضادر  اأهم  اأحد  ميثل  امل�رصي  القانون  اأن  وباعتبار 

1/1052 من التقنني امل�رصي، التي تن�ص على اأنه: فقد مت االإحالة للمادة 

 

القانون املدين، جمموعة االأعمال التح�ضريية/جمل�ص الوزراء، اإدارة الفتوى والت�رصيع/ جمع وترتيب امل�ضت�ضار ( 20)

اأحمد �ضفاء الدين العطيفي/ املجلد ال�ضابع/ احلقوق العينية التبعية/ املواد 971 – 1082/ �ص 312- 313.
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يقع باطاًل كل اتفاق يجعل للدائن احلق عند عدم ا�ضتيفاء الدين وقت حلول اأجله يف - 1

اأن يبيعه دون مراعاة  اأو يف  اأيًا كان،  العقار املرهون يف نظري ثمن معلوم  اأن يتملك 

لالإجراءات التي فر�ضها القانون ولو كان هذا االتفاق قد اأبرم بعد الرهن.

لدائنه عن - 2 املدين  اأن ينزل  االتفاق على  اأو ق�ضط منه  الدين  ولكن يجوز بعد حلول 

العقار املرهون وفاء لدينه.

من   992 املادة  اإعداد  يف  اأي�ضًا  عليها  التعويل  مت  التي  العربية  الن�ضو�ص   ومن 

1301 من القانون العراقي، و843 من القانون ال�ضومايل، و846  القانون املدين املواد 

ال�ضوداين.  القانون  من 

اأن امل�رصع الكويتي مل يرجع يف م�ضاألة  ومن جهة الن�ضو�ص االأجنبية، من املالحظ 

املدين  القانون  لن�ضو�ص  االأعم  الغالب  يف  ال�ضاأن  عليه  ما  خالف  على  ـ  الرهن  غلق  حظر 

من  كل  ت�رصيعات  اإىل  ارتكز  بل  فيها،  والبحث  الفرن�ضي  القانون  ن�ضو�ص  اإىل  ـ  االأخرى 

املواد اخلا�ضة  ال�ضيني، وذلك بعر�ص  والقانون  ال�ضوي�رصي  والقانون  االأملاين  القانون 

فيها بغلق الرهن، التي حتظر بدورها متلك املال املرهون وكذلك بيعه بخالف االإجراءات 

القانونية قبل حلول اأجل الدين، وكان ذلك على النحو االآتي:

C. All., Art. 1149. – Tant que la créance n’est pas exigible à son égard, 
le propriétaire ne peut concéder au créancier le droit pour obtenir paiement 
d’exiger la cession de la propriété de l’immeuble ou l’aliénation de l’immeuble 
autrement que par voie d’exécution reju.

C. Suisse, Art. 816, al. 2.- Est nulle toute clause qui autoriserait le créan-
cier à s’approprier l’immeuble à défaut de paiement.

C. Chin., Art. 873, al. 2. – Est nulle la convention qui dispose que si la cré-
ance n’est pas reju à son échéance, la propriété du bien hypothéqué passera au 
créancier hypothécaire. Art. 878. – Lorsque sa créènce est echue, le créancier 
hypothécaire peut, en vue de se satisfaire, et par contrat, acquérir la propriété 
du bien hypothéqué ou disposer de ce bien autrement qu’aux enchères, à moins 
que cela ne porte rejudice aux intérêts des autres créanciers hypothécaires.
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 - متطابقة  ب�ضورة  ـ  ي�ضم  فكان   ،)992( املادة  لن�ص  التمهيدي  امل�رصوع  عن  اأما 

القدمي،  العينية  التاأمينات  قانون  من   22 املادة  من  الثانية  والفقرة  االأوىل  الفقرة  حكمي 

الذكر.  �ضالف 

جلنة  راأت  املقارن،  القانون  مع  وباملقارنة  قائمة  ن�ضو�ص  من  تقدم  ما  �ضوء  ويف 

غلق  حظر  م�ضوغات  ب�ضاأن  اآنذاك  قناعتها  يف  كانت  التي  باالعتبارات  هديًا  ـ  املراجعة 

الرهن ـ حذف الفقرة الثانية من ن�ص امل�رصوع، التي جتيز بعد حلول الدين اأو ق�ضط منه 

.
)21(

االتفاق على اأن ينزل املدين لدائنه عن العقار املرهون اأو عن جزء منه لوفاء دينه

حظر  حكم  تبنى  قد  املدين  امل�رصع  اإن  القول:  باالإمكان  فاإنه  �ضبق،  ما  على  وترتيبًا 

�ضداد  عدم  حال  املقررة  القانونية  لالإجراءات  مراعاة  دون  بيعه  اأو  املرهون  املال  متلك 

امل�رصع  اأن  بيد  املذكورة.  املقارنة  القوانني  بذلك  م�ضايرًا  اأجله،  حلول  عند  للدين  الراهن 

االإ�ضالمي يف  الفقه  اعتناقه الأحكام  الكويتي - ويف م�ضار مغاير - مل يتخلَّ مع ذلك عن 

القدمي. العينية  الـتاأمينات  قانون 

يغلق  »ال  بعبارة  اجلديدة  املادة  ت�ضدير  اإعادة  على  امل�رصع  حر�ص  ال�ضدد  وبهذا 

»ال  بقوله:   � اهلل  ر�ضول  حديث  من  ـ  بالتمهيد  اإي�ضاحه  مت  ما  وفق   - امل�ضتقاة  الرهن«، 

، وقد وردت بعجز الفقرة 
)22(

َيْغَلُق الرهن من �ضاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه ُغرمه«

القانون  من   1301 املادة  ن�ص  مع  وباالتفاق   ،
)23(

العينية الـتاأمينات  قانون  من  االأوىل 

للمرتهن  يجعل  اتفاق  كل  باطاًل  فيقع  الرهن،  يغلق  ال   « باأنه  اأي�ضًا  ق�ضت  التي  العراقي 

تاأمينيًا  العقار املرهون رهنًا  اأن يتملك  اأجله يف  الدين وقت حلول  ا�ضتيفاء  احلق عن عدم 

بالدين، اأو باأي ثمن كان اأو اأن يبيعه دون مراعاة االإجراءات التي فر�ضها القانون حتى 

 .
)24(

لو كان هذا االتفاق قد اأبرم بعد الرهن«

حم�رص اجلل�ضة الواحدة والثالثني. 1980/5/31.( 21)

انظر: ح�ضام االأهواين/ املرجع ال�ضابق/�ص 366. اإبراهيم اأبوالليل/املرجع ال�ضابق/�ص 153.( 22)

3 منها على ( 23) املادة  اإذ جاءت  الرهن؛  اأحكام  الرهن يف  العدلية مل تنظم غلق  من اجلدير بالذكر باأن جملة االأحكام 

تطبيق حكم الرهن يف بيع الوفاء على �ضند من القاعدة الفقهية باأن » العربة يف العقود للمقا�ضد واملعاين ال لالألفاظ 

واملباين«، وعلى اأ�ضا�ضها عول امل�رصع الكويتي باعتبار بيع الوفاء رهنًا حيازيًا م�ضمونًا برهن حيازي، واالنتهاء 

كما جاء يف املذكرة االإي�ضاحية اإىل بطالنه حماية للبائع )الراهن( وعلى �ضند من حظر غلق الرهن املقرر بن�ص املادة 

922 من القانون املدين.  

الوفاء، درا�ضة ( 24) املرهون عند عدم  املرتهن  القانوين لالتفاق على متلك  النظام  انظر: من�ضور حم�ضن وزينب يو�ضف، 

مقارنة/جملة املحقق احللي للعلوم القانونية وال�ضيا�ضية/ 2017/ ال�ضنة التا�ضعة/ العدد الثاين/ �ص 105.
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الرهن،  غلق  حظر  نطاق  حتديد  يف  ت�ضددًا  اأكرث  الكويتي  امل�رصع  بدا  ذلك،  جانب  اإىل 

لي�ص فقط مبد مفهوم الغلق على اتفاق بيع املال املرهون دون تدخل املحكمة وباخلروج 

 22 املادة  الثانية من  الفقرة  الن�ص على حكم  اأي�ضًا بعدم  املقررة، بل  البيع  اإجراءات  عن 

املدين  ينزل  اأن  على  االتفاق  م�رصوعية  تقرر  التي  القدمي،  العينية  التاأمينات  قانون  من 

لدائنه عن العقار املرهون اأو عن جزء منه لوفاء دينه بعد حلول الدين اأو ق�ضط منه، وهذا 

على الرغم من تقريرها من جانب التقنني امل�رصي القدمي والقانون ال�ضيني، الت�رصيعني 

اللذين كانا حتت ب�رص جلنة املراجعة.

وعلى �ضوء ما �ضبق، تتحدد، بنظرنا، فل�ضفة حظر غلق الرهن يف القانون الكويتي 

له. الت�رصيعية  االعتبارات  بالوقوف على 

الت�سـريعية: االعتبارات   - ثانيًا 

االأول  رئي�ضية:  اعتبارات  ثالثة  على  نظرنا،  يف  الرهن،  غلق  حظر  فل�ضفة  تقوم 

عدم  واأخريًا  املدين،  حاجة  ا�ضتغالل  عدم  والثاين  االإ�ضالمي،  الفقه  اأحكام  خمالفة  عدم 

اخلروج عن مقا�ضد الرهن.

1 - عدم خمالفة اأحكام الفقه االإ�سالمي: 

اإ�ضدار  1980 ب�ضاأن  67 ل�ضنة  القانون رقم  الكويتي يف مر�ضوم  مل يكتف امل�رصع 

متلك  على  االتفاق  جواز  بعدم   992 املادة  ن�ص  يف  جمرد«  »تقرير  على  املدين  القانون 

املال املرهون اأو بيعه بخالف االإجراءات املقررة عند عدم الوفاء بالدين، بل اإنه عمد اأواًل 

االتفاق  بطالن  ليقرر  ذلك  بعد  جاء  ثم  الرهن«،  يغلق  »ال  بعبارة   922 املادة  ت�ضدير  اإىل 

يتملك  اأن  يف  اأجله  حلول  وقت  الدين  ا�ضتيفاء  عدم  عند  احلق  املرتهن  للدائن  يجعل  الذي 

العقار املرهون بالدين اأو باأي ثمن كان، اأو يف بيعه دون مراعاة االإجراءات التي يفر�ضها 

القانون. 

فح�ضب،  العربية  الت�رصيعات  لن�ضو�ص  مغايرًا  لي�ص  هنا،  الكويتي  امل�رصع  ومنهج 

237 من قانون  اإليها، بل لن�ص املادة  التقنني امل�رصي امل�ضار  1/1052 من  �ضاأن املادة 

اأي مبر�ضوم  1980؛  ل�ضنة   68 القانون رقم  ال�ضادر مبر�ضوم  اأي�ضًا،  الكويتي  التجارة 

كل  ببطالن  ومبا�رصة  جمردة  ب�ضورة  ق�ضت  وقد  املدين.  القانون  مر�ضوم  على  الحق 
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متلك  يف  احلق  اأجله  حلول  عند  الدين  ا�ضتيفاء  عدم  حالة  يف  املرتهن  للدائن  يعطي  اتفاق 

ال�ضيء املرهون وبيعه دون مراعاة االأحكام املن�ضو�ص عليها يف القانون، ودون االإ�ضارة 

اإىل » غلق الرهن«.

قد  االإ�ضالمي،  الفقه  باأحكام  متاأثرًا  الكويتي،  امل�رصع  اإن  القول:  ن�ضتطيع  عليه؛ 

الثابت  الرهن«  غلق  »عدم  قاعدة  املدين  القانون  الأحكام  يخ�ضع  الذي  الرهن  يف  اعتنق 

بتلك االأحكام وباملفهوم املحدد فيها، وقام بعد ذلك بتطوير م�ضمونها لي�ضمل اإىل جانب 

هو  اآخر  حكمًا  به  امل�ضمون  الدين  مقابل  املرهون  للمال  املرتهن  الدائن  متلك  جواز  عدم 

االإجراءات  اتباع  املرهون دون  املال  بيع  الراهن  املرتهن على  الدائن  ا�ضرتاط  عدم جواز 

املمهد.  الطريق  ب�رصط  الفرن�ضي  القانون  يف  املعروف  وهو   ،
)25(

القانون ر�ضمها  التي 

وهذا بخالف نهج امل�رصع يف الرهن التجاري الذي اأخ�ضعه -كما �ضياأتي ذكره- لقواعد 

مغايرة يف هذا ال�ضاأن.

يف  الرهن  غلق  فل�ضفة  ركائز  اأهم  اإحدى  ميثل  ال�رصعي  االعتبار  اأن  يعني  ما  وهو 

القانون املدين؛ مما يتطلب معه التاأ�ضيل يف اأحكام الفقه االإ�ضالمي اخلا�ضة به، وبخا�ضة 

ل�ضنة   15 رقم  بالقانون  املدين  القانون  من  االأوىل  املادة  من  الثانية  الفقرة  تعديل  بعد 

هذه  لت�ضبح  العرف؛  على  االإ�ضالمي  الفقه  اأحكام  تقدمي  مبقت�ضاه  مت  الذي   ،
)26(

1996

اإذا مل  القا�ضي  اإليه  اأ�ضا�ضيًا يرجع  االإي�ضاحية، »م�ضدرًا  املذكرة  اأف�ضحت  االأحكام، كما 

.
)27(

ت�رصيعيًا« ن�ضًا  يجد 

وقد ذهب جمهور الفقهاء اإىل اأنه اإذا ا�ضرتط املرتهن على الراهن: اإذا مل ياأته بالدين 

يف اأجله فالرهن له بالدين، اأو مبيع له بالدين - فاإن ال�رصط فا�ضد؛ لذلك مل يجيزوه.

َيْغَلُق الرهن من �ضاحبه الذي رهنه، له  �: »ال   و�ضندهم يف ذلك حديث ر�ضول اهلل 

هُن. واإنَّ رجاًل  غنمه وعليه ُغرمه«. وورد مر�ضاًل عن �ضعيد بن امل�ضيب قال: »ال َيْغَلُق الرَّ

اإبراهيم اأبوالليل/ املرجع ال�ضابق/ �ص 153. يف املعنى ذاته، انظر: ح�ضام االأهواين/ املرجع ال�ضابق/ �ص 366. ( 25)

�ضامي الدريعي/ املرجع ال�ضابق/ �ص 156.

�ضادر بتاريخ 22/ 5/ 1996. الكويت اليوم/ العدد 259/ ال�ضنة الثانية واالأربعون/ �ص 2.( 26)

ن�ص الفقرة الثانية من املادة االأوىل قبل التعديل » فاإن مل يوجد ن�ص ت�رصيعي، حكم القا�ضي مبقت�ضى العرف. فاإن ( 27)

مل يوجد عرف، اجتهد القا�ضي راأيه م�ضتهديًا باأحكام الفقه االإ�ضالمي االأكرث اتفاقًا مع واقع البالد وم�ضاحلها«.

الن�ص بعد التعديل: » فاإن مل يوجد ن�ص ت�رصيعي، حكم القا�ضي وفقًا الأحكام الفقه االإ�ضالمي االأكرث اتفاقًا مع 

واقع البالد وم�ضاحلها، فاإن مل يوجد حكم مبقت�ضى العرف«.
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اهلِل  ر�ضوُل  فقاَل  يل،   
َ

هي ارَتهَن:  ذي  الَّ قاَل  االأجُل،  جاَء  ا  فلمَّ اأجٍل  اإىل  باملدينِة  داًرا  َرهَن 

هُن.  َيْغَلُق الرَّ اأي�ضًا: »ال  هُن«. ويف رواية اأخرى عنه  َيْغَلُق الرَّ -�ضلَّى اهلُل عليِه و�ضلََّم -: ال 

هُن َلَك؟  اآِتَك مباِلَك َفَهذا الرَّ جُل يقوُل: اإن مل  اأَهَو الرَّ هُن؛  اأراأيَت قوَلَك: ال َيغلُق الرَّ َلُه:  قلُت 

ربِّ  من  هَلَك  ا  اإنَّ هذا،  حقُّ  يذَهب  مل  هَلَك  اإن  قاَل:  ُه  اأنَّ بعُد  عنُه  وبلَغني  قاَل  نَعم.  قاَل: 

هُن  هِن، َلُه ُغنُمُه وعليِه ُغرُمُه«. ورواه ابن حزم عن �ضعيد بن امل�ضيب قال »ال َيْغَلُق الرَّ الرَّ

 .
)28(

َلُه غنُمُه وعلْيِه غرُمُه« ن َرهَنُه  هُن مِمَّ َلُه غْنُمُه وعلْيِه ُغرُمُه. ال يغَلُق الرَّ من �ضاحِبِه 

فيقول  بال�ضيء،  الرجل  عند  الرهن  الرجل  يرهن  اأن  الرهن«  يغلق  »ال  معنى  يف  وقيل 

للدائن املرتهن: اإن جئتك بحقك اإىل اأجل ي�ضميه له واإال فالرهن له مبا رهن فيه. وف�رص كذلك: 

اإن مل اآتك مبالك فهذا الرهن لك، اأو اإن جئتك بالدراهم اإىل كذا وكذا واإال فالرهن لك. 

يف  الراهن  يفتكه  مل  اإذا  له  املرتهن  ا�ضتحقاق  »هو  الرهن  غلق  ب�ضاأن  كذلك  وذكر 

الوقت امل�رصوط«، وباأن »املرء ا�ضتحقت رهونه؛ اأي ا�ضتحقه املرتهن اإذا مل يفتكه الراهن 

يف الوقت امل�رصوط له بني كل منهما«، وباأن »غلق الرهن للمرتهن، اأي �ضار ملكه اإذا عجز 

دُّ  �ضِ ْهِن:  الرَّ يِف  »والَغَلُق  اأي�ضًا:  منظور  ابن  وقال  املعني«.  الوقت  يف  افتكاكه  عن  الراهن 

َفَغِلَق  ْهَن  الرَّ اأَْغَلْقُت  َوَقْد  ُمْرَتهنه.  ِعْنَد  ِوثاقه  ِمْن  اأَطلقه  َفَقْد  الرهَن  الراهُن  َفكَّ  فاإِذا   ، اْلَفكِّ

َفُهَو  َغَلًقا وُغُلوًقا،  َيْغلق  امْلُْرَتِهِن  َيِد  يِف  ْهُن  الرَّ »وَغِلَق  ِلْلُمْرَتِهِن«. وقيل  َفَوَجَب  اأَْوَجْبُتُه  اأَْي 

َيْغَلُق  وِط…َوُيَقاُل: َغِلَق الرهنُّ  امْلَ�رْصُ اْلَوْقِت  ُيْفَتّك يِف  اإَِذا مَلْ  امْلُْرَتِهُن، َوَذِلَك  ُه  َغِلٌق، ا�ْضَتَحقَّ

َوامْلَْعَنى  َتْخِلي�ِضِه،  َعَلى  َراِهُنُه  َيْقِدُر  اَل  امْلُْرَتِهِن  َيِد  يِف   
َ

َوَبِقي َتَخلُّ�ٌص  َلُه  ُيوَجْد  مَلْ  اإَِذا  ُغُلوًقا 

 .
)29(

ه �ضاحُبه« َي�ْضَتِفكَّ مَلْ  اإَِذا  امْلُْرَتِهُن  ُه  َي�ْضَتِحقُّ اَل  ُه  نَّ
اأَ

اأحمد بن علي بن حممد بن ( 28) الف�ضل  اأبو  انظر:  اأبن حبان يف �ضحيحه والبيهقي وابن ماجه والدار قطني.   رواه 

العلمية/1989/  الكتاب  الكبري/دار  الرافعي  اأحاديث  الع�ضقالين/التلخي�ص احلبري يف تخريج  اأحمد بن حجر 

الطبعة االأوىل/اجلزء الثالث/كتاب الرهن/�ص 84. اأبو عبد الرحمن حممد نا�رص الدين االألباين/ اإرواء الغليل 

املغني   .242 اخلام�ص/�ص  االأوىل/اجلزء  االإ�ضالمي/1979/الطبعة  ال�ضبيل/املكتب  منار  اأحاديث  تخريج  يف 

وال�رصح الكبري/املجلد الرابع/�ص 430.

الفقه ( 29) يف  الدكتوراه  درجة  لنيل  مقدمة  االإ�ضالمي/ر�ضالة  الفقه  يف  الرهن  الدعيلج/  حمد  بن  مبارك  انظر:    29

الريا�ص/  ال�ضعودية،  العربية  اململكة  للق�ضاء،  العايل  املعهد  االإ�ضالمية،  �ضعود  بن  حممد  االإمام  املقارن/جامعة 

1405 – 1406 هجري/�ص 101 وما بعدها. يا�رص الدو�رصي/حديث: ال يغلق الرهن، درا�ضة حديثة فقهية/ 

جملة الدرا�ضات االإ�ضالمية/جامعة امللك �ضعود، كلية الرتبية/ 2016/ العدد 3/جملد 28/ �ص 165 وما بعدها. 

احليازي  الرهن  املغربي/اآثار  حممد  بعدها.  وما   107 �ص  ال�ضابق/  املرجع  يو�ضف/  وزينب  حم�ضن  من�ضور 

بالن�ضبة للدائن املرتهن – يف الفقه االإ�ضالمي والقانون املدين/ دار النه�ضة العربية/2000/�ص 176.
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العني  املرتهُن  ياأخذ  اأن  االأوىل:  �ضورتان،  له  الفقهاء  جمهور  عند  الرهن«  و»غلق 

اإذا حلَّ  اأنه  الثانية:  للراهن. وال�ضورة  ُتعاُد  ُغنمها وعليه ُغرمها وال  له  املرهونة وي�ضتغلها 

وكلتاهما  ومتلكها.  كلها  املرهونة  العني  املرتهُن  اأخذ  يَن،  الدَّ الراهُن  يوف  ومل  الرهن  اأجُل 

على  االتفاق  اإىل  لديهم  الرهن«  »غلق  مفهوم  ميتد  ال  املقابل،  يف  بالباطل.  للمال  واأكل  حرام 

 .
)30(

اإليهم بيعًا للمرهون اأجل الدين؛ حيث يعد بالن�ضبة  متلك املال املرهون بعد حلول 

بعقد  اقرتن  اإذا  التملك  �رصط  ف�ضاد  اأو  بطالن  اأن  الفقهاء  جمهور  لدى  والراجح 

يرونه  مبا  العقد،  وي�ضح  ال�رصط  يبطل  بل  الرهن،  عقد  بطالن  ي�ضتتبع  ال  فاإنه  الرهن 

� قد �ضمى  النبي  اأ�ضله، والأن  االأ�ضل دليل على �ضحة  الرهن« دون  اأن نفي »غلق  من 

الرهن مع هذا ال�رصط رهنًا ومل يحكم ببطالنه؛ فقد نهى عن غلق الرهن دون اأ�ضله فدل 

ظل  يف  الرهن  غلق  �رصط  بطالن  حكم  مع  القول،  �ضبق  كما  يتفق،  ما  وهذا  �ضحته.  على 

القانون املدين. اأحكام 

املتمثل يف  ال�رصعي  ا�ضتلهم االعتبار  الكويتي قد  االأمر كذلك، وكان امل�رصع  اإذا كان 

راأي جمهور العلماء يف تقرير حظر غلق الرهن، فاإن علة هذا الراأي ال�رصعي متثل بذاتها 

وعدم  جهة،  من  املدين  حاجة  ا�ضتغالل  عدم  للحظر:  الت�رصيعيني  لالعتبارين  اأ�ضا�ضًا 

اخلروج عن جوهر الرهن من جهة اأخرى.

2 - عدم ا�ستغالل حاجة املدين: 

احلكم  اأن  القانون،  من   992 املادة  لن�ص  ال�ضارحة  االإي�ضاحية  املذكرة  اأف�ضحت 

املقرر فيها بحظر غلق الرهن » اأريد به حماية الراهن الذي يقبل مثل هذا ال�رصط اعتمادًا 

اأنه �ضيفي بالدين ثم يخيب تقديره ويتعذر عليه الوفاء«.  منه على 

غاية  اأن  لتبني  االإي�ضاحية  املذكرة  جاءت  ذاته،  القانون  من   508 املادة  وب�ضدد 

عند  البائع  فيه  يحتفظ  الذي  الوفاء،  بيع  على  احليازي  الرهن  حكم  اإجراء  من  امل�رصع 

اإليه، » مبا فيها  البيع بحق ا�ضرتداد املبيع من امل�ضرتي يف مقابل رد الثمن وامل�رصوفات 

دون  بيعه  على  االتفاق  اأو  الثمن  رد  عدم  عند  املبيع  العقار  متلك  على  االتفاق  بطالن 

مراعاة لالإجراءات التي فر�ضها القانون؛ وذلك حماية للبائع »؛ اأي حماية للراهن.

من�ضور حم�ضن وزينب يو�ضف/ املرجع ال�ضابق/ �ص 107 وما بعدها. ( 30)
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للدين و�ضعف مركزه  املرتهن حاجته  الدائن  ا�ضتغالل  املدين« من  تعّد »حماية  عليه؛ 

التنفيذ عند عدم �ضداده  اإجراءات  بيعه بخالف  اأو  املرهون  املال  ليفر�ص عليه �رصط متلك 

مثل  بطالن  لتقرير  امل�رصع  عليها  عّول  التي  الرئي�ضية  االعتبارات  اأهم  اأحد  متثل  للدين 

الدين، وكذلك  اأم مت ا�ضرتاطه باتفاق الحق على  اأدرج بعقد الرهن ذاته  هذا ال�رصط �ضواء 

.
)31(

اأو رهنًا ببطالن البيع الذي يتخذ ك�ضتار الإخفاء رهن حيازي �ضواء ب�ضفته بيعًا 

نظرًا  �ضعيف  اقت�ضادي  مركز  يف  يكون  الفقه،  من  جانب  يراه  كما  املدين،  اأن  ذلك 

حلاجته للمال؛ ومن ثم فاإن قبوله لهذا ال�رصط ال يكون اإعمااًل ملبداأ �ضلطان االإرادة بقدر 

ما هو ان�ضياع من جانب ال�ضعيف ملا ميليه عليه القوي. ويف ذلك، ق�ضت حمكمة النق�ص 

باأنه » يقع باطاًل كل اتفاق يجعل للدائن احلق عند عدم ا�ضتيفاء الدين وحلول اأجله يف اأن 

يتملك العقار املرهون يف نظري ثمن معلوم اأيًا كان ..... ولو كان هذا االتفاق قد اأبرم بعد 

فن�ص  العام  للنظام  املخالف  اال�ضتغالل  هذا  من  الراهن  حماية  امل�رصع  اأراد  فقد  الرهن 

.
)32(

�رصاحة على اأن هذا االتفاق يكون باطاًل«

يف  حقيقي  توازن  اإقامة  ي�ضتهدف  االتفاق  ببطالن  الت�رصيعي  التدخل  فاإن  ولهذا 

العالقات العقدية. فال ي�ضح اأن ي�ضتغل الدائن حاجة مدينه ويفر�ص عليه �رصوطًا قا�ضية 

خطورة  من  يزيد  .ومما  الر�ضمي  للرهن  امل�رصع  ارتاآه  الذي  الت�رصيعي  التنظيم  تتخطى 

يف  ال�ضداد  على  قدرته  على  منه  اعتمادًا  وب�ضهولة  �ضاغرًا  يقبله  املدين   « اأن  ال�رصط  هذا 

املدين  فاإذا ما خابت توقعات  ال�رصط،  اأمل كبري بعدم حتقق  اأي على  موعد اال�ضتحقاق؛ 

 .
)33(

فقد عقاره مقابل الدين الذي يقل عادة يف قيمته عن القيمة احلقيقية للعقار«

املركز ( 31)  /2018 تاريخ  حتى  ال�ضادر  الق�ضاء  واأحكام  الفقه  �ضوء  يف  ال�ضورية  يف  املدنية  املدونة  فوزي/  نهلة 

القومي لالإ�ضدارات القانونية/ الطبعة االأوىل/ 2019/ �ص 313.

التبعية/ ( 32) العينية  احلقوق  البكري/  حممد  اإليه:  م�ضار   .2009/7/7 جل�ضة  ق.   66 ل�ضنة   9352 رقم  الطعن 

املرجع ال�ضابق/ �ص 345.

ح�ضام االأهواين/ املرجع ال�ضابق/ �ص 367/ البند 288. انظر كذلك يف علة بطالن غلق الرهن بحماية املدين: ( 33)

�ضمري   .184 �ص  ال�ضابق/  املرجع  مرق�ص/  �ضليمان   .493 �ص  ال�ضابق/  املرجع  ال�ضنهوري/  الرزاق  عبد 

تناغو/ املرجع ال�ضابق/ �ص 227. عبد النا�رص العطار/ املرجع ال�ضابق/�ص 107. اإبراهيم الد�ضوقي/ املرجع 

 .157 ال�ضابق/ �ص  الزقرد/ املرجع  اأحمد   .158 ال�ضابق/ �ص  الدريعي/ املرجع  153. �ضامي  ال�ضابق/ �ص 

االإجراءات  بخالف  بيعه  اأو  املنقول  متلك  على  االتفاق  بطالن  ويف   .386 �ص  ال�ضابق/  املرجع  البكري/  حممد 

الكويت/  جامعة  مطبوعات  الكويتي/  التجاري  القانون  �ضفيق/  حم�ضن  انظر:  التجاري،  الرهن  يف  القانونية 

1972/ �ص 19. علي عو�ص/ القانون التجاري/ دار النه�ضة العربية/ 1982/ �ص 103. في�ضل ال�ضربي/ 

عقد الرهن التجاري/ املركز القومي لالإ�ضدارات القانونية/ الطبعة االأوىل/ 2020/ �ص 205.

H., L. et J. Mazraud et F. CHABAS/op.cit./ p.346. Ph. Simler et Ph. Delebecque/op. cit./p.453/ 
n.490. J.-B. SEUBE./ op. cit./p. 286. Ph. SIMLER/ op. cit./p. 309. Ph. THÉRY/ op. cit./p. 543. 
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لذا، فاإن حماية الراهن تتعدى �ضوء تقديره، وكما جاء باملذكرة االإي�ضاحية، » على 

الدائن  ا�ضتغالل  منع  لت�ضتمل  الوفاء«،  عليه  ويتعذر  اأمله  يخيب  ثم  بالدين  �ضيفي  اأنه 

 .
)34(

الرهن هذا  تقدمي  على  بذلك  الكفيل  حمل  اأو  ماله  يرهن  اأن  اإىل  املدين  حاجة  املرتهن 

االإكراه.  بعيب  معيبة  �ضدرت  قد  ال�رصط  بقبوله  الراهن  اإرادة  اأن  يفرت�ص  فامل�رصع   «

 .
)35(

ف�ضغط احلاجة اإىل املال يدفع الراهن لقبول ال�رصط«

وا�ضتغالل الدائن حلاجة املدين لي�ص يف حمل الراهن على التخلي عن ماله املرهون 

بقيمة تعادل مبلغ الدين فقط، بل -ب�ضفة اأ�ضا�ضية- يف نزع ملكيته للمال املرهون بقيمة 

ال�ضداد، وهو ما ميثل تقا�ضيًا  التوقف عن  اأو املتبقي منه بعد  الدين  تزيد غالبًا عن قيمة 

305 من القانون املدين  لفوائد مقابل التاأخري يف الوفاء بااللتزام باملخالفة الأحكام املادة 

اأنه: ، وذلك بن�ضها على 
)36(

اأ�ضكالها الفوائد بكل  التي حتظر 

»يقع باطاًل كل اتفاق على تقا�ضي فوائد مقابل االنتفاع مببلغ من النقود اأو مقابل - 1

التاأخري يف الوفاء بااللتزام به.

ما - 2 اإذا  الدائن  ا�ضرتطها  نوعها  كان  اأيًا  عمولة  اأو  منفعة  كل  الفائدة  حكم  يف  ويعترب 

اأداها فعاًل«.  اأن ذلك ال يقابله خدمة حقيقية متنا�ضبة يكون الدائن قد  ثبت 

اإال �ضدًا لذريعة الربا واإبطااًل لعادة  اأحكام الفقه االإ�ضالمي، ما منع غلق الرهن  ويف 

اأعلى من احلق  ـ  ـ يف الغالب  اأن تكون قيمة الرهن  كانت من فعل اجلاهلية، وذلك باعتبار 

املقابل له؛ ومن ثم ياأخذ املرتهن الزيادة يف مقابل االأجل، وهذا ربا حمرم، حرمه االإ�ضالم 

يف ظل القانون الروماين، كان ج�ضد » املدين » من اأهم �ضمانات الدائن للح�ضول على حقه، وذلك و�ضيلة لل�ضغط ( 34)

على اإرادته حتى ين�ضاع اإىل تنفيذ التزامه. بل كانت �ضلطة الدائن ت�ضل اأحيانًا اإىل ا�ضرتقاق املدين، وبيعه وتوزيع 

املعرفة  عامل  دار  وحا�رصه/  ما�ضيه  الرتمانيني/الدين:  عبدال�ضالم  انظر:  ال�ضاأن،  هذا  يف  الدائنني.  على  ثمنه 

للن�رص/ الطبعة الثانية/ 1985/�ص 300. امل�رصع الكويتي تبنى نظام حب�ص املدين كو�ضيلة الإكراهه بدنيًا على 

اأن »ي�ضدر مدير  292 من قانون املرافعات املدنية والتجارية على  الدائن؛ حيث تن�ص املادة  التزامه جهة  تنفيذ 

اإدارة التنفيذ اأو من تنتدبه اجلمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكالء اأمرًا –بناء على عري�ضة تقدم من املحكوم 

له– بحب�ص املدين مدة ال تزيد على �ضتة اأ�ضهر اإذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي اأو اأمر اأداء نهائي رغم ثبوت قدرته 

على الوفاء...«. 

ح�ضام االأهواين/ املرجع ال�ضابق/ �ص 368.( 35)

االإ�ضالمية/الطبعة ( 36) وال�رصيعة  الكويتي  القانون  يف  الربوية  الفوائد  الهاجري/اأحكام  نزال  انظر:  ال�ضاأن،  هذا  يف 

االأوىل/2005.
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.
)37(

� �ضالف الذكر بحديث الر�ضول 

النحو  على  الكويتي،  امل�رصع  دفع  ما  هي  املدين،  حاجة  ا�ضتغالل  دون  واحليلولة   

القدمي  العينية  التاأمينات  قانون  من   22 املادة  من  الثانية  الفقرة  حذف  اإىل  الذكر،  �ضالف 

اأو  الدين  حلول  بعد  ـ  جتيز  التي  املدين،  القانون  من   992 املادة  م�رصوع  م�ضودة  من 

اأو عن جزء منه لوفاء  اأن ينزل املدين لدائنه عن العقار املرهون  ـ االتفاق على  ق�ضط منه 

كان  الذي  امل�رصي،  املدين  القانون  من   2/1052 املادة  لن�ص  املقابل  احلكم  وهو  دينه. 

حتت ب�رص جلنة اإعداد م�رصوع القانون املدين الكويتي وفقًا ملا �ضبق بيانه.

ذلك، اأن جانبًا من الفقه امل�رصي برر حلكم املادة 2/1052 بانتفاء مظنة ا�ضتغالل 

حينها  ـ  قانونًا  ـ  احلق  للدائن  اأن  باعتبار  الدين،  اأجل  حلول  بعد  الدائن  جانب  من  املدين 

وقد  االأمر،  من  بينة  على  املدين  ويكون  املرهون،  املال  على  التنفيذ  اإجراءات  مبا�رصة  يف 

بيعه  عند  قيمته  كانت  ما  اإذا  لدينه  وفاء  املرهون  املال  عن  باختياره  التخلي  له  يرتاءى 

عليه؛  امل�ضتحقة  املديونية  مبلغ  عن  بحال  تزيد  لن  الق�ضاء  حلكم  تنفيذًا  العلني  باملزاد 

عن  ناهيك  وغريها  حماماة  واأتعاب  ق�ضائية  ور�ضوم  م�ضاريف  من  للنفقات  منه  جتنبًا 

اآثر عدم م�ضايرة ذلك وما  اأن امل�رصع الكويتي قد  اإال   ،
)38(

اأمدها م�ضقة االإجراءات وطول 

ال�ضابق؛ دفعًا  الكويتي  العينية  التاأمينات  22 من قانون  املادة  ال�ضاأن يف  كان مقررًا بهذا 

، وقد 
)39(

اأو ق�ضط منه الدين  اأجل  التي قد تظل قائمة حتى بعد حلول  اال�ضتغالل  ل�ضبهة 

اأكانت قيمة  اإىل الدائن املرتهن �ضواء  اإىل قبول نقل ملكية املال املرهون  يذعن املدين معها 

اأراد  فامل�رصع  الغالب.  وهو  منه،  اأكرث  اأو  اأقل  اأم  عليه  امل�ضتحق  للدين  م�ضاوية  املال  هذا 

وذلك  حدة،  على  حالة  كل  حول  اخلالف  دابر  »قطع  الفقه،  من  جانب  عرب  كما  بذلك، 

بحظر هذه ال�رصوط اأيًا كانت حلظة االتفاق عليها. واملادة 922 تبطل كل اتفاق، حتى لو 

.
)40(

مت بعد الرهن. واالتفاق بعد حلول اأجل الدين يدخل يف عموم احلظر«

178. من�ضور ( 37) ال�ضابق/ �ص  املرجع  الدو�رصي/  106. يا�رص  ال�ضابق/ �ص  املرجع  الدعيلج/  مبارك بن حمد 

حم�ضن وزينب يو�ضف/ املرجع ال�ضابق/ �ص 126.

انظر: عبد الرزاق ال�ضنهوري/ املرجع ال�ضابق/ 494. �ضليمان مرق�ص/ املرجع ال�ضابق/ �ص 187. عبد النا�رص ( 38)

العطار/ املرجع ال�ضابق/ �ص 108. �ضمري تناغو/ املرجع ال�ضابق/ �ص 227.

ح�ضام االأهواين/ املرجع ال�ضابق/ �ص 371/ بند 291.( 39)

ح�ضام االأهواين/ املرجع ال�ضابق/ �ص 372. يف خالف هذا الراأي، انظر: اأحمد الزقرد/ املرجع ال�ضابق/ �ص 159.( 40)
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امل�رصي  املدنية  املعامالت  امل�رصي يف قانون  امل�رصع  ولعل هذا -حتديدًا- ما حمل 

القانون  2 من   /1052 املادة  يقابل  ما  باإ�ضقاط  ال�ضابق، وذلك  الرتاجع عن احلكم  على 

هذه  »حذف  اأن  للقانون  االإي�ضاحية  املذكرة  اأف�ضحت  ال�ضاأن،  هذا  ويف  امل�رصي.  املدين 

رغم  قائمة  تظل  قد  الراهن  حلاجة  املرتهن  الدائن  ا�ضتغالل  �ضبهة  اأن  اإىل  يرجع  الفقرة 

 .
)41(

حلول اأجل الدين اإذا مل يكن لدى الراهن مال اآخر غري العقار املرهون«

اإال اأن حمكمة النق�ص امل�رصية قد ق�ضت مع ذلك باأن »مفاد املادة 1052 من القانون 

مل  اإذا  املرهون  العقار  االأخري  هذا  متلك  على  املرتهن  الدائن  مع  الراهن  اتفاق  اأن  املدين 

حلول  قبل  اأو  الرهن  اإن�ضاء  وقت  االتفاق  هذا  اأبرم  متى  باطاًل  يقع  بالدين  الوفاء  يتم 

عن  للدائن  ينزل  اأن  للراهن  يجوز  فاإنه  منه  ق�ضط  اأو  الدين  حلول  بعد  اأما  الدين،  اأجل 

اأو  العقار املرهون، ويكون هذا الت�رصف بيعًا �ضحيحًا، �ضواء كان الثمن هو ذات الدين 

. وكان ملحكمة التمييز الكويتية راأي اآخر بتقرير جواز متلك املال 
)42(

ما يزيد اأو يقل عنه«

املرهون اأو ببيعه بخالف اإجراءات التنفيذ يف قانون املرافعات عند حلول اأجل الدين.

922 من القانون  28/ 2001/5 ق�ضت باأن »مفاد ن�ص املادة  ففي حكم موؤرخ يف 

املدين اأن اتفاق الراهن مع الدائن املرتهن على متلك هذا االأخري العقار املرهون بالدين اأو 

باأي ثمن كان اأو بيعه دون مراعاة االإجراءات املقررة يف القانون اإذا مل يتم الوفاء بالدين 

اأو بعد الرهن قبل  اإن�ضاء الرهن  اأبرم هذا االتفاق وقت  اأجله يقع باطاًل �ضواء  عند حلول 

بعد  االتفاق  �ضحة  التمييز  حمكمة  اأقرت  املخالفة،  مبفهوم  اأنه،  اأي  الدين«؛  اأجل  حلول 

حلول اأجل الدين.

ب�ضدد   ،2009/4  /13 يف  موؤرخ  امل�ضورة  غرفة  يف  التمييز  ملحكمة  قرار  ويف 

الدائن املرتهن يف بيع االأموال املرهونة )عقار(   الراهن للبنك ب�ضفته  وكالة منحها املدين 

القت�ضاء دينه الذي حل ميعاد ا�ضتحقاقه، ومت�ضك فيها بتع�ضف البنك بالتاأخر عن البيع 

ب�ضبب  امل�ضتحق  الدين  على  اإ�ضافية  لفوائد  البنك  احت�ضاب  عن  بالتعوي�ص  واملطالبة 

الوكالة  مبوجب  البيع  وقت  حتديد  يف  حقها  بتقرير  البنك  م�ضوؤولية  املحكمة  نفت  ذلك، 

املمنوحة دون تقرير بطالنها ملا تنطوي عليه من اتفاق على بيع العقار املرهون بخالف 

املذكرة االإي�ضاحية �ص 424. م�ضار اإليه: ح�ضام االأهواين/ املرجع ال�ضابق/ �ص 371.( 41)

الطعن رقم: 1344 ل�ضنة 48 ق. جل�ضة 15/ 4/ 1982. م�ضار اإليه: حممد البكري/املرجع ال�ضابق/�ص 388.( 42)
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 992 االإجراءات املن�ضو�ص عليها يف قانون املرافعات على الرغم من عدم ت�رصيح املادة 

بذلك �ضاأن اتفاق متلك املال املرهون بعد حلول اأجل الدين. 

اخلطاأ  ا�ضتخال�ص  اأن  املحكمة  هذه  ق�ضاء  يف  املقرر  كان  »ملا  باأنه  ق�ضت  ثم  ومن 

املو�ضوع  حمكمة  ت�ضتقل  التي  الواقع  م�ضائل  من  هو  ذلك  انتفاء  اأو  للم�ضوؤولية  املوجب 

حقيقتها  وتعرف  الدعوى  يف  الواقع  وفهم  حت�ضيل  يف  تامة  �ضلطة  من  لها  مبا  بتقديرها 

وموازنة  وامل�ضتندات  الدالئل  من  فيها  يقدم  ما  وبحث  فيها  املقدمة  واالأدلة  الواقع  ومن 

اإليه منها واطراح ما عداه دون معقب عليها،  بع�ضها ببع�ضها االآخر وترجيح ما تطمئن 

ح�ضن  عدم  اأو  توافر  وتقدير  نفيه  اأو  احلق  ا�ضتعمال  يف  التع�ضف  ا�ضتخال�ص  لها  واأن 

باالأوراق  الثابت  معينها  لها  �ضائغة  اأ�ضباب  على  ق�ضاءها  اأقامت  متى  التعامل  يف  النية 

وتوؤدي اإىل النتيجة التي انتهت اإليها. ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه املوؤيد واملكمل 

من  اإليه  خل�ص  ما  اإىل  ا�ضتنادًا  الطاعن  دعوى  برف�ص  ق�ضاءه  اأقام  قد  االبتدائي  للحكم 

بيعه  يف  �ضده  املطعون  البنك  م�ضلك  يف  خطاأ  يوجد  ال  فاإنه  وم�ضتنداتها  الدعوى  اأوراق 

التنفيذ  اإن  اإذ  لالأموال املرهونة له من الطاعن القت�ضاء دينه الذي حل ميعاد ا�ضتحقاقه؛ 

اأن ي�ضتخدمه يف الوقت الذي يراه  اأمر جوازي للدائن املرتهن وله  على االأموال املرهونة 

منا�ضبًا وال يعترب عزوفه عن ا�ضتعمال هذا احلق اأو التاأين فيه اإخالاًل بالتزاماته املرتتبة 

اإذ خلت الوكالة ال�ضادرة من الطاعن للبنك املطعون �ضده قائد املديونية من  على العقد؛ 

موعد معني لبيع العقار، واإن احت�ضابه فوائد على املديونية عند تخلف الطاعن عن �ضداد 

االأق�ضاط اإنا هو حق للبنك مقرر له مبوجب عقد الت�ضهيالت املوقع عليه الطاعن؛ اإذ كان 

اأ�ضياًل  حقًا  ذلك  باعتبار  املرهون  العقار  ببيع  باملبادرة  الفوائد  احت�ضاب  تفادي  بو�ضعه 

وكالة  للبنك  اإ�ضداره  اأو  للقر�ص  �ضمانًا  العقار  رهن  مبجرد  ا�ضتخدامه  من  مينعه  ال  له 

ببيعه على �ضبيل ال�ضمان ف�ضاًل عن حت�ضيل الطاعن لريع العقار بعد رهنه وعدم قيامه 

ب�ضداد ما ح�ضله للبنك؛ ومن ثم فال خطاأ وال تع�ضف وال �ضوء نية يف جانب البنك عندما 

برف�ص  ق�ضاءه  ذلك  على  ورتب  للقر�ص  �ضمانًا  له  املرهونة  االأموال  ببيع  حقه  ا�ضتعمل 

.
)43(

اأ�ضل ثابت باالأوراق« الدعوى، وكان هذا اال�ضتخال�ص �ضائغًا ويكفي حلمله وله 

يف ( 43) – التع�ضف  حق  اجلا�ضم/  الوهاب  عبد  �ضالح  اأنظمة  جتاري3.   2007 ل�ضنة   1385 رقم:  بالتمييز  الطعن 

ا�ضتخدام احلق. 
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ذلك  التجاري؛  الرهن  يف  املقرر  احلكم  هو  املدين،  الرهن  يف  التمييز  حمكمة  وق�ضاء 

اأن امل�رصع الكويتي مل يكتف باأحكام الرهن املقررة يف القانون املدين فيما يخ�ص الرهن 

اإىل  بالن�ضبة  جتاريًا  يعترب  لدين  �ضمانًا  منقول  مال  على  الواقع  الرهن  اأي  التجاري؛ 

الذي  التجارة  قانون  من   337  – املواد223  يف  خا�ضة  الأحكام  اأخ�ضعه  بل   ،
)44(

املدين

اأهم  ومن  املدين.  القانون  مر�ضوم  على  الحق  قانون  مبر�ضوم  اأو�ضحنا،  كما  �ضدر، 

من  الثاين  البند  به  جاء  ما  املدين  الرهن  اأحكام  عن  تختلف  التي  التجاري  الرهن  اأحكام 

املادة 237 الذي يجيز، بعد حلول الدين اأو ق�ضط منه، االتفاق على اأن ينزل املدين لدائنه 

.
)45(

عن ال�ضيء املرهون اأو جزء منه وفاء للدين

املقابلة 
 )46(

وبهذا ال�ضدد، وتعليقًا على ن�ص املادة 2/494 من قانون التجارة ال�ضابق

اإنه » ملا كانت العلة يف  اإىل القول:  2/237 �ضالف الذكر، ذهب جانب من الفقه  حلكم املادة 

بطالن �رصط التمليك هي خ�ضية ال�ضغط على املدين واإجباره على قبول و�ضع مرهق له، 

فاإن البطالن ينبغي اأن يزول بزوال هذه العلة، وهو ما يتحقق متى حل الدين؛ اإذ ال يكون 

املدين بعد هذا الوقت طالب قر�ص واإنا يكون مطالبًا بوفاء ما اقرت�ص، وي�ضتطيع باإرادته 

املرهون  ال�ضيء  ترك  اأن  قدر  فاإذا  وم�ضلحته.  تتفق  التي  الوفاء  و�ضيلة  يختار  اأن  احلرة 

ال�ضيء املرهون تقارب مبلغ  اإذا كانت قيمة  له واأنفع - ويحدث هذا  اأجدى  الدائن  ليتملكه 

 .
)47(

الدين - فمن اخلري متكينه من ذلك. وا�ضتجاب ال�ضارع لهذا املنطق«

البند  اإىل تف�ضري  1994/4/18 قد ا�ضتندت  اإن حمكمة التمييز يف حكم موؤرخ يف  بل 

237، الذي يقرر بطالن كل اتفاق يف حالة عدم ا�ضتيفاء الدين عند حلول  االأول من املادة 

اأجله بتملك ال�ضيء املرهون اأو ببيعه دون مراعاة االإجراءات املقررة يف املواد 231- 233، 

لتق�ضي  بجواز االتفاق عند حلول اأجل الدين على متلك املال املرهون، بل بيعه اأي�ضًا من 

 .2/237 دون مراعاة االإجراءات املقررة يف القانون، وهو ما مل  تن�ص عليه املادة 

»يكون الرهن جتاريًا بالن�ضبة اإىل جميع ذوي ال�ضاأن فيه؛ » اإذ تقرر على مال منقول �ضمانًا لدين يعترب جتاريًا ( 44)

بالن�ضبة اإىل املدين«. املادة 223 من قانون التجارة.

وهو ما يتفق مع موقف القانون التجاري اليمني؛ حيث ن�ضت املادة 226 منه على اأنه » .. يجوز بعد حلول الدين ( 45)

في�ضل  انظر:  للدين«.  وفاء  منه  جزء  اأو  املرهون  ال�ضيء  عن  لدائنه  املدين  يتنازل  اأن  على  االتفاق  منه  ق�ضط  اأو 

ال�ضربي/ املرجع ال�ضابق/ �ص 209.

القانون رقم 2 ل�ضنة 1961 باإ�ضدار قانون التجارة.( 46)

حم�ضن �ضفيق/ املرجع ال�ضابق/ �ص 19/ البند 34.( 47)
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حيازي  رهن  وهو  النقود  رهن  يجوز  اأنه  قانونًا  املقرر  »من  باأنه  ق�ضت  ثم  ومن 

من  له  ي�ضتحق  قد  مبا  للوفاء  �ضمانًا  الدائن  حيازة  اإىل  املرهونة  النقود  مبقت�ضاه  تنتقل 

واالأ�ضهم  وال�ضندات  حلاملها  وال�ضندات  الديون  رهن  يجوز  كما  املدين،  ذمة  يف  ديون 

كل  باطاًل  يعترب  اأنه  على  التجارة  قانون  من   1/273 املادة  يف  الن�ص  وكان  اال�ضمية، 

اأو بعد تقريره، ويعطى للدائن املرتهن يف حالة الدين عند  اتفاق يربم وقت تقرير الرهن 

حلول اأجله احلق يف متلك ال�ضيء املرهون اأو بيعه دون مراعاة االأحكام املن�ضو�ص عليها 

للدائن  الذي يعطي  اأن االتفاق املحظور هو  233«. وهذا يدل على  اإىل   231 املواد من  يف 

ا�ضتيفاء  حالة  يف  املقررة  االإجراءات  مراعاة  دون  بيعه  اأو  املرهون  ال�ضيء  متلك  يف  احلق 

.
)48(

اأجله« الدين عند حلول 

وعليه؛ تكون حماية املدين من اال�ضتغالل يف نطاق االتفاق ال�ضابق على حلول اأجل 

عليه  عّول  الذي  االعتبار  وهو  عليه،  الحقًا  اأم  الرهن  لعقد  معا�رصًا  اأكان  �ضواء  الدين 

اأخريًا،  اإليهما،  اإىل جانب املعيار ال�رصعي، حلظر غلق الرهن، وي�ضاف  امل�رصع الكويتي، 

اعتبار عدم اخلروج عن مقا�ضد الرهن.

3 - عدم اخلروج عن مقت�سى الرهن:

املرتهن،  للدائن  اأموال  اأو  مال  تخ�ضي�ص  يف  ينح�رص  الر�ضمي  الرهن  عقد  مقت�ضى 

اأف�ضلية يف التقدم على غريه من الدائنني يف ا�ضتيفاء حقه من مبلغ التنفيذ  مبا يخوله من 

دون  وذلك  القانون،  ر�ضمها  التي  االإجراءات  وفق  تكون،  يد  اأي  يف  املرهون،  املال  على 

املادة  تعريف  من  ي�ضتخل�ص  ما  وهذا  املرتهن.  للدائن  اآخر  متييز  اأو  اإ�ضافية  ميزة  اأي 

971 من القانون املدين لهذا العقد بن�ضها على اأنه » عقد به يك�ضب الدائن على عقار حقًا 

املرتبة يف  له يف  التالني  والدائنني  العاديني  الدائنني  يتقدم على  اأن  له مبوجبه  عينيًا يكون 

ا�ضتيفاء حقه من ذلك العقار يف اأي يد تكون«. 

الدائن  ا�ضتيفاء  حني  اإىل  املرهون  ال�ضيء  حب�ص  �ضلطة  فاإن  احليازي،  الرهن  ويف 

من  غريه  عن  له  متييزًا  بذاته  ولي�ص  احليازي،  الرهن  عقد  م�ضتلزمات  من  حلقه  املرتهن 

القانون  من   1027 املادة  تعرف  حيث  املرهون؛  املال  على  التنفيذ  اإجراءات  يف  الدائنني 

الطعن بالتمييز رقم: 180 ل�ضنة 1993 جتاري. جمموعة القواعد القانونية/ وزارة العدل – حمكمة التمييز – ( 48)

املكتب الفني/ يوليو 1999/ الق�ضم الثالث/ املجلد الثاين/ �ص 1079.
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اأو على غريه،  اأنه »عقد به يلتزم �ضخ�ص، �ضمانًا لدين عليه  الرهن احليازي على  املدين 

عيني  حق  للدائن  عليه  يرتتب  �ضيئًا  املتعاقدان،  يعينه  عدل  اإىل  اأو  الدائن  اإىل  ي�ضلم  اأن 

التالني  العاديني والدائنني  الدائنني  الدين، واأن يتقدم  ا�ضتيفاء  ال�ضيء حتى  يخوله حب�ص 

له يف املرتبة يف اقت�ضاء حقه من هذا ال�ضيء يف اأي يد يكون«.    

الدائن  يك�ضب  به  عقد  »الرهن  باأن  امل�رصية  النق�ص  حمكمة  ق�ضت  املعنى،  هذا  ويف 

الدائنني  على  يتقدم  اأن  له  مبقت�ضاه  يكون  عينيًا  حقًا  دينه  لوفاء  خم�ض�ص  عقار  على 

العاديني والدائنني التالني له يف املرتبة يف ا�ضتيفاء حقه من ثمن ذلك العقار يف اأي يد يكون 

عقاريًا  عينيًا  حقًا  االأخري  لهذا  ويعطي  املرتهن  الراهن  والدائن  بني  يتم  عقد  فالرهن   ...

و�ضمانة  مزايا  من  احلق  هذا  عن  ينتج  ما  بجميع  الدين  املخ�ض�ص  لوفاء  العقار  على 

والراهن  املرهون،  العقار  ملكية  اإليه  تنتقل  من  يد  يف  التتبع  حق  له  يعطي  كما  عينية، 

يتقيد يف ذلك  الت�رصف فيه وال  له ويحتفظ بحقه يف  املرهون وحائزًا  للعقار  يبقى مالكًا 

العقار  يف  الراهن  يت�رصف  اأن  ذلك  يف  وي�ضتوي  املرتهن،  الدائن  بحق  بعدم  االإ�رصار  اإال 

فللدائن  امل�ضرتين  من  عدد  اإىل  متفرقة  اأجزاء  باعه  فاإذا  فقط؛  منه  جزء  يف  اأو  املرهون 

املرتهن اأن يتتبع كل جزء من العقار يف يد من ا�ضرتاه كما يتتبع كل العقار يف يد امل�ضرتي 

..... كما يقع باطاًل كل اتفاق يجعل للدائن احلق عند عدم ا�ضتيفاء الدين    وحلول اأجله 

قد  االتفاق  هذا  كان  ولو   ..... كان  اأيًا  معلوم  ثمن  نظري  يف  املرهون  العقار  يتملك  اأن  يف 

.
)49(

اأبرم بعد الرهن«

العينية، وتقوم على �ضمان حق  التاأمينات  التقليدية يف  القانونية  الفل�ضفة  تلك هي 

جتريد  دون  املذكور،  النحو  وعلى  الرهن  طبيعة  وفق  املرهون  املال  بتخ�ضي�ص  الدائن 

املدين الراهن من حقه يف ملكية هذا املال بكل ما يخوله هذا احلق من �ضلطات اال�ضتعمال 

الدائنني  من  غريه  على  املرتهن  الدائن  متييز  ودون  جهة،  من  والت�رصف  واال�ضتغالل 

مما  اأخرى؛  جهة  من  املرهون  املال  على  التنفيذ  يف  يتخذها  التي  االإجراءات  يف  العاديني 

يخل  فيه  والعمل  واأحكامه،  الرهن  ملقت�ضى  منافيًا  ب�ضقيه  الرهن  غلق  �رصط  معه  يكون 

تنظميه  عند  ال�ضاأن  الأ�ضحاب  املختلفة  ال�ضوالح  بني  امل�رصع  راعاه  الذي  بالتوازن 

(49 ) 9352 الطعن رقم:  انظر:  املعنى ذاته،  اإليه. يف  7/7/ 2009. م�ضار  66 ق. جل�ضة  9352 ل�ضنة  الطعن رقم: 

ل�ضنة 66 ق. جل�ضة 7/7/ 2009. م�ضار اإليه: حممد البكري/ املرجع ال�ضابق/ �ص 356.
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، وعلى وجه اخل�ضو�ص هنا م�ضالح الدائنني االآخرين، التي قد تت�رصر بعدم 
)50(

للرهن

احل�ضول على حقهم مما تبقى من قيمة املال بعد بيعه باملزاد العلني. 

الدين  ا�ضتيفاء  املرهون حال عدم  للمال  املرتهن  الدائن  فمن جهة، يعّد �رصط متلك 

بغري  للدائنني  العادي  ال�ضمان  من  املال  هذا  اإخراج  على  ينطوي  مبا   - املحدد  االأجل  يف 

عن  الرهن  يخرج  مبا  القانون،  عليها  ين�ص  مل  جديدة  �ضمانة   - املحدد  التنفيذ  طريق 

للمال  املرتهن  الدائن  بيع  ل�رصط  بالن�ضبة  اأخرى،  جهة  من  كذلك،  واالأمر  مفهومه. 

حماية  بكفالة  منها  املتوخاة  وبال�ضمانات  قانونًا  املحددة  االإجراءات  بخالف  املرهون 

فهو  االأمر؛  هذا  يف  عنهم  متيزه  على  بذلك  ينطوي  مبا  جميعًا،  ال�ضاأن  اأ�ضحاب  م�ضالح 

 990 املادة  القانون فح�ضب، بل حر�ص على نفيها بن�ص  ال يعد �ضمانة مل ين�ص عليها 

من القانون املدين التي ق�ضت باأن ا�ضتيفاء الدائن املرتهن حلقه يكون » وفقًا لالإجراءات 

لذلك«. املقررة 

اأنه من اأ�ضول تنظيم الرهن وعدم اخلروج عن  لذا، ينظر اإىل حظر غلق الرهن على 

فاإنه  حلاجته،  املرتهن  الدائن  ا�ضتغالل  من  عربه  املدين  حماية  عن  فف�ضاًل  مقت�ضياته؛ 

الدائنني  باقي  وحقوق  املرتهن  الدائن  حق  بني  التوازن  لتحقيق  الزمًا  مطلبًا  اأي�ضًا  يعد 

بعدم االإطاحة مبا كان يف ح�ضبانهم من ا�ضتيفائها بعد تقدم الدائن املرتهن عليهم يف قيمة 

املال املرهون بعد بيعه باالإجراءات التي كانت حتت ب�رصهم وب�رص القانون و�ضماناته، 

الدائنني بتملك العقار بقيمة  اإ�رصارًا بالغري من  التواطوؤ بني املدين والدائن  وجتنبًا ملظنة 

القيمة  من  باأقل  البيع  �ضبل  من  غريه  اأو  خا�ص  مزاد  يف  ببيعه  اأو  الدين  مبلغ  على  تزيد 

 .
)51(

للعقار العادلة  الفعلية 

عن  تخرج  التي  ال�رصوط  عن  املدين  للقانون  االإي�ضاحية  املذكرة  عربت  وقد 

املواد  ن�ضو�ص  على  التعليق  ب�ضدد  �ضحتها،  وعدم  الرهن  الأحكام  التنظيم  مقت�ضيات 

اإذا  الت�رصف، وبيان  املانع من  ال�رصط  املدين اخلا�ضة بتنظيم  القانون  815 -817 من 

ح�ضام االأهواين/ املرجع ال�ضابق/ �ص 368.( 50)

Ph. Simler et Ph. Delebecque/op. cit./p.453/ n.491. H., L. et J. Mazraud et F. CHABAS/
op.cit./ p.348.

يف هذا الراأي، انظر: ح�ضام االأهواين/ املرجع ال�ضابق/ 368. �ضمري تناغو/�ص 226. من�ضور حم�ضن وزينب ( 51)

يو�ضف، املرجع ال�ضابق/ �ص 105 وما بعدها. حممد البكري/املرجع ال�ضابق/�ص 386.
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اأم  امللكية  عليه  امل�ضرتط  به  تلقى  الذي  الت�رصف  يف  املنع  �رصط  يرد  اأن  ي�ضرتط  كان  ما 

ميكن اأن يكون يف ت�رصف اآخر، كعقد الرهن اأو عقد وعد بالبيع. 

ورود  بوجوب  القائل  بالراأي  اأخذ  قد  الكويتي  امل�رصع  اأن  عن  املذكرة  واأف�ضحت 

، وبعدم 
)52(

815 �رصط املنع يف الت�رصف الذي تلقى به امل�رصوط عليه امللكية بن�ص املادة 

عقد  يف  املنع  �رصط  يرد  »اأن   :- تعبريها  حد  على  ــ  بالقول  الرهن  عقد  يف  وروده  �ضحة 

ا�ضتيفاء  اأن يتم  اإىل  الراهن عدم الت�رصف يف املرهون  الرهن؛ حيث ي�ضرتط املرتهن على 

امللكية،  اإليه  تنتقل  اأن  التنفيذ �ضد  اتباع  اإجراءات  يتفادى  بالرهن، حتى  امل�ضمون  الدين 

هذا  مثل  ت�ضحيح  وخطورة  نف�ضه.  الراهن  �ضد  التنفيذ  اإجراءات  من  تعقيدًا  اأكرث  وهي 

وحيث  الرهن؛  كل  عقود  يف  يو�ضع  جاريًا  �رصطًا  الأ�ضبح  �ضحيحًا  كان  لو  اأنه  ال�رصط، 

تفويت  اإىل  االأمر  وينتهي  �رصوطه،  له  بفر�ص  ي�ضمح  القوة  من  مركز  يف  املرتهن  يكون 

يف  الت�رصف  يف  املالك  حرية  بني  التوفيق  من  للرهن  الت�رصيعي  التنظيم  اإليه  يهدف  ما 

عن  حقه  على  الدائن  ح�ضول  �ضمان  وبني  امللكية  مزايا  من  قدر  باأكرب  ليتمتع   املرهون 

طريق ما له من �ضلطة  التتبع«. 

العقد،  يف  املرتهن  الدائن  انفراد  �رصط  اأي�ضًا  بالقيا�ص  ي�ضتوعب  الذي  احلكم  وهو 

اإذ  الوفاء به؛  الدين وعدم  اأجل  املال املرهون عند حلول  اأو الحقًا عليه، ببيع  له  معا�رصًا 

وينتهي  وموعده،  واأو�ضاعه  البيع  �رصوط  له  بفر�ص  ي�ضمح  القوة  من  مركز  يف  يكون 

االأمر اإىل تفويت ما يهدف اإليه التنظيم الت�رصيعي للرهن من التوفيق بني �ضمان ا�ضتيفاء 

حقه باالأولوية عن باقي الدائنني مبا له من �ضلطة التقدم و�ضمان ح�ضول هوؤالء الدائنني 

حددها  التي  باالإجراءات  املرهون  املال  على  التنفيذ  قيمة  من  تبقى  مبا  حقوقهم  على 

اإىل بيعه باأكرب قيمة ممكنة. القانون وال�ضمانات امل�ضاحبة التي توؤدي عادة 

اأو  الرهن يف »جعل عني مالية  الذي يحدد مقت�ضى  االإ�ضالمي،  الفقه  اأحكام  ويف ظل 

ال�ضافعية  ، ذهب 
)53(

الوفاء« اإذا تعذر  اأو من ثمنها  من يف حكمها وثيقة دين ي�ضتويف منها 

اكت�ضب ( 52) الذي  املال  يف  الت�رصف  من  اإليه  املت�رصف  من  مينع  �رصطًا  القانوين  الت�رصف  ت�ضمن  »اإذا   :815 مادة 

ملكيته مبقت�ضى ذلك الت�رصف، اأو يقيد حقه يف الت�رصف فيه، فال ي�ضح ال�رصط ما مل يكن مبنيًا على باعث قوي 

ومق�ضورًا على مدة معقولة«. 

املالية ( 53) للموؤ�ض�ضات  واملراجعة  املحا�ضبة  هيئة  االإ�ضالمية/  املالية  للموؤ�ض�ضات  ال�رصعية  للمعايري  الكامل  الن�ص 

االإ�ضالمية AAOIFI/ دي�ضمرب 2015/ �ص 983.
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الوفاء  الرهن، واإذا ا�ضرتط فال�رصط باطل وال يجوز  املرتهن ببيع  انفراد  اإىل عدم جواز 

بالراهن«،  واإ�رصار  املرتهن  حق  يف  زيادة  فيه  الأنه  العقد؛  ملقت�ضى  ال�رصط  »ملخالفة  به؛ 

وباعتبار »اأن �ضماح الراهن للمرتهن ببيع الرهن توكيل، وقد اجتمع فر�ضان مت�ضادان؛ 

ثمن  اأعلى  على  واحل�ضول  الثمن  يف  لال�ضتق�ضاء  البيع  يف  التاأين  يريد  الراهن  اأن  وذلك 

ببيع  وكله  لو  كما  يجز،  فلم  دينه،  لي�ضتويف  البيع  يف  اال�ضتعجال  يريد  واملرتهن  ممكن، 

.  ووفق ما جاء يف املعايري ال�رصعية للموؤ�ض�ضات املالية االإ�ضالمية يف 
)54(

ال�ضيء من نف�ضه«

2015 باأن » للمرتهن احلق اأن يطلب بيع املرهون عند عدم الوفاء يف تاريخ اال�ضتحقاق، 

.
)55(

وي�ضتويف دينه من ثمن املرهون، وما زاد رده اإىل الراهن، وهو مقت�ضى عقد الرهن«

عليه؛ ي�ضمن �رصط حظر غلق الرهن وحده اإجراءات التنفيذ بالن�ضبة للدائن املرتهن 

تعيني  على  قائم  عيني  كتاأمني  وفل�ضفته  الرهن  جوهر  يحفظ  ومبا  الدائنني،  من  وغريه 

وتقرير  به.  وانفراده  املال  بهذا  ا�ضتئثاره  على  ولي�ص  املرتهن  الدائن  بدين  للوفاء  مال 

اأجل  حلول  عند  القانون  ر�ضمه  ما  بخالف  بيعه  اأو  املرهون  املال  بتملك  االتفاق  بطالن 

ومبا  القانونية،  التنفيذ  الإجراءات  املرتهن  الدائن  ان�ضياع  غايته  به  الوفاء  وعدم  الدين 

ينفي حريته املطلقة يف التنفيذ على املال املرهون كيفما ي�ضاء وبتعديل االإجراءات املحددة 

وم�ضالح  م�ضلحته  بني  التوازن  حتقيق  اإىل  فيها  امل�رصع  يرمي  التي  للتنفيذ،  بالقانون 

اأ�ضحاب ال�ضاأن من مدين وكفيل وغريه من الدائنني. 

يف  اتباعها  املرتهن  الدائن  من  يتطلب  التي  القانون  يف  املقررة  باالإجراءات  ويق�ضد 

اقت�ضاء حقه عماًل بن�ص املادة 990 من القانون املدين، تلك االإجراءات الواردة يف قانون 

البيع،  عن  واالإعالن  الثمن،  لتقدير  خبري  وتعيني  باحلجز،  اخلا�ص  الف�ضل  يف  املرافعات 

263-281. ويف الرهن التجاري، فاإن مرّد  واملزايدة وما يتعلق بها، وذلك يف املواد من 

233 من قانون التجارة.   - 231 هذه االإجراءات ما هو من�ضو�ص عليه يف املواد من 

االأم، االإمام ال�ضافعي ) 3: 149(/  تكملة املجموع للمطيعي )12: 237(. م�ضار اإليهما: مبارك الدعيلج/ املرجع ( 54)

ال�ضابق/ �ص 91. من ال�رصوط االأخرى التي تنايف عقد الرهن يف اأحكام الفقه االإ�ضالمي، واعتبارها بذلك �رصوطًا 

فا�ضدة: �رصط عدم بيع املال املرهون عند حلول الدين، اأو كونه م�ضمونًا عليه، اأو ال يكون املرتهن اأحق بثمن بيع 

املال عند قيام الغرماء. انظر: ر�ضاد الدو�رصي/ املرجع ال�ضابق/ �ص 172 وما بعدها. مبارك الدعيلج/ املرجع 

ال�ضابق/ �ص 88 وما بعدها. عبد املنعم عيد/ اال�ضرتاط يف عقد الرهن يف الفقه االإ�ضالمي: درا�ضة مقارنة/ دار 

النه�ضة العربية/ 2002/ �ص 94 وما بعدها.

الن�ص الكامل للمعايري ال�رصعية للموؤ�ض�ضات املالية االإ�ضالمية/ م�ضار اإليه/ �ص 988.( 55)



»تراجع فل�سفة حظر غلق الرهن فـي القانون الكويتي - درا�سة حتليلية  باملقارنة مع اأحكام الفقه الإ�سالمي والقانون املقارن«

2021  2 138

قرر   - خا�ضة  ت�رصيعات  مبقت�ضى   - الكويتي  امل�رصع  فاإن  كذلك،  االأمر  كان  اإذا 

هو  وموؤداها  الرهن،  غلق  حظر  ملبداأ  بالن�ضبة  باال�ضتثنائية  و�ضفها  باالإمكان  قواعد 

حتديد  ثم  ومن  درا�ضتها؛  يتطلب  ما  وهو  املتقدم.  النحو  على  احلظر  فل�ضفة  يف  الرتاجع 

اإذا ما كانت قد التفتت عن اعتبارات حظر غلق الرهن وجتاوزتها من عدمه. 
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الثاين املبحث 

الرهن اإجازة غلق  امل�ستجدة ب�ساأن  الت�رشيعية  اجلوانب 

طوياًل،  زمنًا  الرهن  غلق  حظر  يف  الكويت  دولة  يف  الت�رصيعية  ال�ضيا�ضة  ا�ضتمرت 

منذ  لي�ص  وهذا  التجاري،  الرهن  اأم  املدين  الرهن  يف  ذلك  اأكان  �ضواء  تعديل،  اأي  دون 

العامة  ال�رصيعة  املدين  القانون  ب�ضاأن   1980 ل�ضنة   67 رقم  بالقانون  مر�ضوم  �ضدور 

الذي  التجارة  قانون  ب�ضاأن   1980 ل�ضنة   68 رقم  بالقانون  واملر�ضوم  الرهن،  الأحكام 

املقررة  االأحكام  اإىل  يرجع  بوقت  ذلك  �ضبق  بل  التجاري،  للرهن  خا�ضة  اأحكامًا  يقرر 

وقانون   ،1961 ل�ضنة   34 رقم  العينية  التاأمينات  قانون  من  كل  يف  الرهن  غلق  ب�ضاأن 

.1961 2 ل�ضنة  التجارة رقم 

كانت  التي  واالأجنبية،  العربية  الت�رصيعات  من  عدد  مراجعة  من  الرغم  على  وهذا 

متثل امل�ضدر القانوين التاريخي للحظر يف القانون الكويتي؛ لرف�ضها القاطع لكل اتفاق 

حلول  عند  التنفيذ  اإجراءات  بخالف  بيعه  اأو  املرهون  املال  بتملك  املرتهن  للدائن  ي�ضمح 

وب�ضوابط  االئتمان  الحتياجات  م�ضايرة  به  بالت�رصيح  وذلك  �ضداد،  دون  الدين  اأجل 

اإىل عدم التفريط متامًا باالعتبارات التي حملتها يف االأ�ضا�ص على الرف�ص. تهدف 

اإال  الت�رصيعية  �ضيا�ضتها  من  غريت  التي  الدول  لركب  الكويتي  امل�رصع  ين�ضّم  ومل   

)اأواًل(، وهو ما يتطلب درا�ضتها وتقييمها  2012، ومن خالل ت�رصيعات خا�ضة  يف عام 

على �ضوء االعتبارات التي �ضاقته ابتداء لتقرير حظر غلق الرهن )ثانيًا(.

اأواًل - جتاوز احلظر من خالل ت�رشيعات خا�سة:

 25 رقم  اجلديد  ال�رصكات  بقانون  مر�ضوم  ب�ضدور  بداأ  الرهن  غلق  حظر  جتاوز 

اأينما  الرهن  غلق  اأحكام  �رصيان  عدم  يقرر  خا�ضًا  ن�ضًا  ت�ضمن  الذي   ،2012 ل�ضنة 

 116 رقم  وبالقانون  ذلك،  بعد  االإ�ضالمية.  ال�رصيعة  مع  املتوافقة  العقود  على  وردت، 

املادة  بن�ص  امل�رصع  اأجاز  واخلا�ص  العام  القطاعني  بني  ال�رصاكة  ب�ضاأن   2014 ل�ضنة 

اأو  امل�رصوع  �رصكة  يف  املرهونة  لالأ�ضهم  متلكه  على  االتفاق  املرتهن  للدائن  منه   5/23

يف   - واأخريًا  التمويل.  ب�رصوط  امل�ضتثمر  اإخالل  حال  يف  بيعها  طلب  اأو  التحالف  �رصكة 

رقم  بالقانون  امل�رصع  ناط   -  2010 ل�ضنة   7 رقم  املال  اأ�ضواق  هيئة  قانون  على  تعديل 
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املالية  االأوراق  التعامل على  اإجراءات  التي تنظم  القواعد  للهيئة و�ضع   2015 ل�ضنة   22

5/ 8 على عدم �رصيان اأحكام غلق الرهن يف ن�ضو�ص القانون  والن�ص �رصاحة يف املادة 

املدين وقانون التجارة على هذه التعامالت. وذلك على النحو االآتي:

:)2016 /2012 1- املادة )15( من قانون ال�سـركات )�سنة 

 ،1960 ل�ضنة   15 رقم  بالقانون  ال�ضادر  اجلديد  ال�رصكات  قانون  على  مر  »لقد 

اأحكام  بع�ص  على  عديدة  تعديالت  الفرتة  هذه  �ضهدت  وقد  عامًا،  �ضتني  على  يربو  ما 

اأجل  من  للمراجعة  وم�ضتمرة  ما�ضة  حاجة  يف  اأحكامه  باأن  يقطع  مما  القانون؛  هذا 

واجتماعية،  واقت�ضادية  �ضيا�ضية  الع�رص:  متغريات  تفر�ضه  الذي  والتعديل  التغيري 

وملا  التجارية،  االأعراف  من  م�ضتقاة  بال�رصكات  املتعلقة  القواعد  غالبية  اأن  وبح�ضبان 

اأثبت عدم قدرته على مالحقة ومواكبة تطورات الع�رص وما حدث  كان هذا القانون قد 

القانون  م�رصوع  اإعداد  مت  فقد  التجارية،  ال�رصكات  جمال  يف  مت�ضارعة  قفزات  من  به 

املعرو�ص«.

 2012 ل�ضنة   25 رقم  بقانون  للمر�ضوم  االإي�ضاحية  املذكرة  ديباجة  كانت  تلك 

القانون، وعلى  اإ�ضدار  ال�رصكات اجلديد، واأف�ضحت فيها عن م�ضوغات  باإ�ضدار قانون 

ا�ضتيعاب  عن  القدمي  التجارية  ال�رصكات  قانون  بعجز  املرتبطة  تلك  اخل�ضو�ص  وجه 

اآليات  من  تنفيذها  يتطلب  وما  االإ�ضالمية  والتمويل  اال�ضتثمار  ل�ضيغ  اخلا�ضة  الطبيعة 

الرهن.  التقليدية بحظر غلق  القانون  ت�ضطدم مع حرفية ن�ضو�ص 

التي تعمل  ال�رصكات  ال�رصكات اجلديد لتنظم عمل  15 من قانون  املادة  وقد جاءت 

اأنه: االإ�ضالمية، بتقريرها  ال�رصيعة  اأحكام  وفق 

اإليها يف �ضاأن االأ�ضخا�ص  امل�ضار   2010 7 ل�ضنة  القانون رقم  اإخالل باأحكام  »دون 

غري  ال�رصكات  على  يجب  االإ�ضالمية،  ال�رصيعة  الأحكام  وفقًا  بالعمل  لهم  املرخ�ص 

التقيد  االإ�ضالمية،  ال�رصيعة  الأحكام  وفقًا  اأغرا�ضها  وتزاول  الهيئة  لرقابة  اخلا�ضعة 

م�ضتقلة  هيئة  لديها  ت�ضكل  واأن  االإ�ضالمية،  ال�رصيعة  باأحكام  ت�رصفات  من  جتريه  فيما 

اجلمعية  تعينهم  ثالثة  عن  اأع�ضائها  عدد  يقل  ال  ال�رصكة  اأعمال  على  ال�رصعية  للرقابة 

العامة لل�رصكة اأو اجتماع ال�رصكاء، ويجب الن�ص يف عقد ال�رصكة على وجود هذه الهيئة 

خالف  وجود  حالة  ويف  لعملها،  ممار�ضتها  واأ�ضلوب  واخت�ضا�ضاتها  ت�ضكيلها  وكيفية 
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اخلالف  اإحالة  لل�رصكة  يجوز  ال�رصعي  احلكم  حول  ال�رصعية  الرقابة  هيئة  اأع�ضاء  بني 

يف  النهائي  املرجع  تعترب  التي  االإ�ضالمية  وال�ضوؤون  االأوقاف  بوزارة  الفتوى  هيئة  اإىل 

العامة  اجلمعية  اإىل  �ضنوي  تقرير  تقدمي  ال�رصعية  الرقابة  هيئة  على  ويجب  ال�ضاأن.  هذا 

اأحكام  ال�رصكة مع  اأعمال  ال�رصكاء ي�ضتمل على راأيها يف مدى توافق  اأو اجتماع  لل�رصكة 

التقرير  �ضمن  التقرير  هذا  ويدرج  مالحظات،  من  لديها  يكون  وما  االإ�ضالمية  ال�رصيعة 

لل�رصكة.  ال�ضنوي 

العقود  ل�ضيغ  ووفقًا  ال�رصكة  اأغرا�ص  �ضمن  الت�رصف  كان  اإذا  االأحوال  جميع  ويف 

 104 992 و  508 و  املواد  االإ�ضالمية فال ت�رصي عليه ن�ضو�ص  ال�رصيعة  املتوافقة مع 

237  من قانون التجارة«. من القانون املدين واملادة 

لل�رصكات  امل�رصع  تنظيم  اأن  عن  االإي�ضاحية  املذكرة  اأف�ضحت  �رصحها،  ومبعر�ص 

لديها هيئة رقابة �رصعية،  »اأن يكون  اأوجب  االإ�ضالمية  ال�رصيعة  اأحكام  التي تعمل وفق 

 508 املواد  ن�ضو�ص  مع  تعار�ص  �ضبهة  من  العمليات  بع�ص  عليه  تنطوي  ملا  ونظرًا 

التجارة، فقد ن�ص على عدم  قانون  237 من  املدين واملادة  القانون  و992و1041 من 

اأحكام  مع  وتتوافق  ال�رصكة  الأغرا�ص  وفقًا  تتم  التي  الت�رصفات  على  املواد  تلك  �رصيان 

 .
)56(

االإ�ضالمية« ال�رصيعة 

املقرر  الرهن  غلق  حظر  ب�ضاأن  جاء  ما  حقيقة  عن  ت�ضاوؤل  يطرح  اأن  ميكن  وهنا 

15، وما مت بيانه باملذكرة االإي�ضاحية  بالن�ضو�ص املذكورة يف الفقرة االأخرية من املادة 

تنطوي  قد  االإ�ضالمية  ال�رصيعة  اأحكام  وفق  تعمل  التي  ال�رصكات  عمليات  بع�ص  باأن 

من  العمليات  تلك  ا�ضتثناء  ب�ضدد  نحن  فهل  الن�ضو�ص.  تلك  مع  تعار�ص«  »�ضبهة  على 

مبداأ حظر غلق الرهن اأم جمرد تقرير لعدم ات�ضاع فل�ضفة احلظر اإليها، وهي املادة التي 

�ضالفة  االأحكام  من  وغريها  املذكورة  الفقرة  يف  عليه  ن�ضت  مبا  رجعي  باأثر  نافذة  ظلت 

؛ لتجنب 
)57(

 2016 1 ل�ضنة  الذكر يف قانون ال�رصكات بعد اإعادة اإ�ضداره بالقانون رقم 

الن�رص: ( 56) تاريخ  الثامنة واخلم�ضون.  ال�ضنة   /1107 العدد  اليوم/  الكويت  42. ملحق  االإي�ضاحية/ �ص  املذكرة 

.2012 /11/ 29

الكويت اليوم، ملحق العدد 1273/ ال�ضنة الثانية والع�رصون. بتاريخ 1/ 2/ 2016.  وفق املادة 5 من قانون ( 57)

�ضدور  تاريخ   2012 نوفمرب   29 من  اعتبارًا  رجعي  باأثر  القانون  نفاذ  اعتماد  مت   ،2016  /1 رقم  ال�رصكات 

مر�ضوم القانون رقم 25/ 2012.  يف عر�ص الأحكام قانون ال�رصكات اجلديد، انظر: طعمة ال�ضمري وعبد اهلل 

احليان/ الو�ضيط يف �رصح قانون ال�رصكات الكويتي رقم )1( ل�ضنة 2016/ دولة الكويت/ 2016.
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به  �ضدر  الذي   2012 ل�ضنة   25 رقم  بقانون  املر�ضوم  د�ضتورية  بعدم  الطعن  احتمال 

   .
)58(

بذلك واحلكم 

الفقرة  ن�ص  على  التعليق  نف�ضه،  الوقت  يف  واإرباكًا  �ضعوبة  االأمر  من  يزيد  وما 

 22 8/5 من القانون رقم  15 يف املذكرة االإي�ضاحية ال�ضارحة للمادة  االأخرية من املادة 

اأ�ضواق املال، التي فو�ضت الهيئة بتنظيم التعامل على  2015 بتعديل قانون هيئة  ل�ضنة 

االأحكام  ل�رصيان  املذكور  القانون  ا�ضتبعاد  اعتبارات  بيان  معر�ص  ففي  املالية؛  االأوراق 

املالية  االأوراق  معامالت  على  التجارة  وقانون  املدين  القانون  مواد  يف  عليها  املن�ضو�ص 

اأو بيعه  اأجازت االتفاق على متلك املال املرهون  التي  واال�ضت�ضهاد بالت�رصيعات املقارنة 

اإىل قولها: بخالف االإجراءات املقررة، انتهت املذكرة االإي�ضاحية 

 ،2012 العام  منذ  النحو  هذا  بنحو  بداأ  الكويتي  امل�رصع  اأن  بالذكر  اجلدير  »ومن 

للعقود  اإجازة  من   2012 ل�ضنة   )25( رقم  ال�رصكات  قانون  من   15 باملادة  اأورد  مبا 

قد  والتي  االإ�ضالمية،  ال�رصيعة  اأحكام  وفق  تعمل  التي  والبنوك  ال�رصكات  تربمها  التي 

تت�ضمن اتفاقًا على متلك ال�ضيء املرهون اأو بيعه دون اتباع االإجراءات املقررة يف قانون 

.
)59(

التجارة والقانون املدين« املرافعات وقانون 

15 ا�ضتثناء على حظر  وبراأينا اخلا�ص، ال نرى يف ن�ص الفقرة االأخرية من املادة   

غلق الرهن بقدر ما هو ت�ضييق ل�ضعة مفهوم بيع الوفاء الذي يعد - عماًل بن�ص املادة 508 

من القانون املدين - قر�ضًا م�ضمونًا برهن حيازي ت�رصي عليه اأحكام غلق الرهن املقررة 

اأو�ضحنا �ضابقًا. 992 من القانون ذاته بتبعات تقرير بطالنه، كما  بن�ص املادة 

�ضدر حكم املحكمة الد�ضتورية بتاريخ 2015/12/20 بعدم د�ضتورية املر�ضوم بقانون رقم 24 ل�ضنة 2012 ( 58)

ملكافحة الف�ضاد، وكان ذلك خالل فرتة غياب جمل�ص االأمة ب�ضبب حل املجل�ص باملر�ضوم االأمريي رقم 241 ل�ضنة 

2012 بتاريخ 6 /2012/10، وانتهت املحكمة اإىل انتفاء ال�رصورة امللحة الإ�ضداره عماًل بن�ص املادة 71 من 

الد�ضتور الكويتي.  وملا كان حكم املحكمة الد�ضتورية قد تعر�ص يف اأ�ضبابه اإىل اأن عر�ص املر�ضوم امل�ضار اإليه على 

جمل�ص االأمة واإقراره من املجل�ص ال يحول دون احلكم بعدم الد�ضتورية، وكان من �ضاأن هذا احلكم، كما اأف�ضحت 

املذكرة االإي�ضاحية لقانون ال�رصكات رقم 1 ل�ضنة 2016، »ا�ضتهداف املر�ضوم بقانون رقم 2012/25 واملعدل 

بالقانون 2013/97 بالطعن عليه بعدم الد�ضتورية، وهو ما يهدد اال�ضتقرار االقت�ضادي يف ال�رصكات واملراكز 

القانونية العاملة يف ظل اأحكام هذا القانون... فقد مت اإعداد » القانون رقم 1/ 2016. ومن اجلدير بالذكر، اأن طعنًا 

مبا�رصًا بعدم د�ضتورية مر�ضوم قانون ال�رصكات رقم 25/ 2012 كان قد قدم بالفعل ب�ضحيفة اأودعت يف تاريخ 

1/11/ 2016، لي�ضقط الطعن باإلغائه بقانون ال�رصكات رقم 1/ 2016.   

املذكرة االإي�ضاحية/ �ص 32. الكويت اليوم/ العدد 1235/ ال�ضنة احلادية وال�ضتون. بتاريخ 10/ 5/ 2015.( 59)
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بالت�ضييق  للق�ضاء  توجيهًا   - براأينا   - املذكور  الن�ص  ميثل  االأحوال،  جميع  ويف 

االإ�ضالمية  التمويل  و�ضيغ  يتفق  مبا   508 املادة  لن�ص  بالتطبيق  الرهن  غلق  مفهوم  من 

بتقرير  وذلك  االإ�ضالمية،  ال�رصيعة  اأحكام  وفق  تعمل  التي  ال�رصكات  يف  بها  املعمول 

التمويل  تكييف  ا�ضتبعاد  اخل�ضو�ص  وجه  وعلى  عليها.  الرهن  غلق  اأحكام  �رصيان  عدم 

ببطالنه  للحكم  جتنبًا  وفاء؛  بيع  اأنه  على  بالتملك  املنتهية  االإجارة  ب�ضيغة  االإ�ضالمي 

 .
)60(

للرهن باعتباره غلقًا  لذلك  تباعًا 

ملكه  عن  املالك  فيه  يتجرد   ،
)61(

امل�ضترت التاأمني  من  طريقًا  ميثل  الوفاء  بيع  اأن  ذلك 

لدائنه، ويتملك فيه الدائن املبيع حتت �رصط فا�ضخ برد الثمن وامل�رصوفات للدائن حتى 

 .
)62(

اإىل ملك البائع )املدين( يعود املبيع 

ولهذا ال�ضبب، حر�ص امل�رصع امل�رصي يف القانون املدين اجلديد على حترميه وتقرير 

بطالن بيع الوفاء يف جميع االأحوال �ضواء ثبت اأنه ي�ضرت رهنًا اأم مل يثبت؛ ملا ينطوي عليه 

م�ضمونًا  فاح�ضًا  ربًا  �ضتاره  حتت  يتقا�ضون  املرابني  جانب  من  القانون  على  حتايل  من 

برهن حيازي وبااللتفاف على حظر امتالك املرتهن للمال املرهون حال حلول اأجل الدين 

على  تعليقها  يف  االإي�ضاحية  املذكرة  وقالت   .
)63(

)الراهن( البائع  جانب  من  به  الوفاء  وعدم 

: »اإن يف اإبطال عقود الرهن التي تكون يف �ضكل بيع وفائي 
)64(

املادة 508 من القانون املدين

االإجارة ( 60) واملتناق�ضة/  الدائمة  امل�ضاركة  امل�ضاربة،  امل�ضاومة،  املرابحة،  االإ�ضالمية:  االئتمانية  الت�ضهيالت  اأنواع 

املالية  للموؤ�ض�ضات  ال�رصعية  للمعايري  الكامل  الن�ص  انظر:  ال�ضاأن،  هذا  يف  ال�ضلم.  اال�ضت�ضناع/  التمويلية/ 

– درا�ضة  941 وما بعدها. حممد ندا/ الرهن العقاري ودوره يف حدوث االأزمة املالية العاملية  االإ�ضالمية/ �ص 

فقهية اقت�ضادية مقارنة/ دار الفكر العربي/ 2018/ �ص 287 وما بعدها.  

ال ي�ضرتط يف بيع الوفاء اأن يدرج يف عقد البيع ذاته ك�رصط، بل يجوز اإثباته يف ورقة الحقة ب�رصط توافر املعا�رصة ( 61)

الذهنية التي تربطه بالبيع. انظر: حمكمة النق�ص امل�رصية. جل�ضة 15/ 3/ 1976 �ضنة 27. م�ضار اإليه: عز الدين 

النا�ضوري و عبد احلميد ال�ضواربي/ امل�ضكالت العملية يف عقد البيع/ اجلزء االأول/ الطبعة /2019/ �ص 426.

(62 ) – القانون املدين/ العقود التي تقع على امللكية  يف بيع الوفاء، انظر: عبدالرزاق ال�ضنهوري/ الو�ضيط يف �رصح 

1986/ �ص 184 وما بعدها. ح�ضام االأهواين/ عقد البيع يف القانون الكويتي/  البيع/ دار النه�ضة العربية/ 

مطبوعات جامعة الكويت/ 1989/ �ص 111 وما بعدها. �ضليمان مرق�ص/ الوايف يف �رصح القانون املدين/ عقد 

البيع – عقد الكفالة/ املجلد ال�ضابع/ الطبعة اخلام�ضة/ 1990/ �ص 683 وما بعدها. نهلة فوزي/ ال�ضورية/ 

الفقه  البكري/ مو�ضوعة  191 وما بعدها. حممد  الهاجري/ �ص  نزال  311 وما بعدها.  ال�ضابق/ �ص  املرجع 

والق�ضاء يف القانون املدين اجلديد/ البيع - املقاي�ضة/ دار حممود للن�رص/ املجلد اخلام�ص/ 2020/ �ص 540 

وما بعدها. عز الدين النا�ضوري و عبد احلميد ال�ضواربي/ املرجع ال�ضابق/�ص 424.

عبد الرزاق ال�ضنهوري/ البيع/ املرجع ال�ضابق/ 189. �ضليمان مرق�ص/ عقد البيع/ املرجع ال�ضابق/ �ص 684.( 63)

م�ضار اإليه: عبد الرزاق ال�ضنهوري/ البيع/ املرجع ال�ضابق/ �ص 191.( 64)
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و�ضف  من  �ضيمتنعون  الدائنني  اأن  املوؤكد  من  اإذ  املطلوبة؛  الغاية  اإىل  للو�ضول  تامًا  اإبطااًل 

اخلطرية  النتائج  من  العمل  هذا  على  يرتتب  ملا  نظرًا  وفائي  بيع  عقود  ب�ضفة  الرهن  عقود 

ا�ضتعمال  ملنع  رادع  نظام  مبثابة  القاعدة  هذه  تكون  ذلك  وعلى  تامًا.  اإبطااًل  العقد  واإبطال 

 .
)65(

البيع الوفائي الذي ينطوي على الرهن، واإال كان جزاء املخالف اإلغاء كل اأثر لعقده«

بع�ضهم  فاعتربه  الوفاء؛  بيع  حكم  يف  الفقهاء  اختلف  االإ�ضالمي،  الفقه  اأحكام  ويف 

نهي  عن  ف�ضاًل  ذلك  الربا،  اإىل  للتو�ضل  وحيلة  نفعًا،  جر  قر�ضًا  باعتباره  حمرمًا  بيعًا 

العقد،  ملقت�ضى  املبيع  رد  ل�رصط  ومنافيًا  والبيع،  ال�ضلف  بني  اجلمع  عن   � الر�ضول 

ما  املبيع، وهو  فيه �ضيئًا جمهواًل من  البائع  ي�ضتثني  التي  نيا  الثُّ الوفاء من  بيع  وباعتبار 

حلاجة  اأبيح  �ضحيحًا  بيعًا  الوفاء  بيع  اآخرون  اعترب  املقابل،  يف   .� الر�ضول  عنه  نهى 

النا�ص. واأخريًا، ذهب اأكرثهم اإىل اأن بيع الوفاء هو يف حقيقته رهن مقابل الدين، والرهن 

 .
)66(

يجوز االنتفاع به باإذن مالكه، وقد اأذن له املالك

ذهب  وما  امل�رصي  امل�رصع  فعل  كما  الوفاء  بيع  بطالن  يقرر  مل  الكويتي  امل�رصع 

برهن  م�ضمونًا  قر�ضًا  باعتباره  عليه  االإبقاء  اإىل  انتهى  بل  امل�ضلمني،  فقهاء  بع�ص  اإليه 

حيازي، متاأثرًا بالراأي الفقهي الذي قال بذلك. 

هو  الوفاء  »بيع  اإن  بقولها:  للقانون  االإي�ضاحية  املذكرة  عنه  اأف�ضحت  ما  وهذا 

مقابل  يف  امل�ضرتي  من  املبيع  ا�ضرتداد  معينة-  بحق  مدة  -خالل  البائع  فيه  يحتفظ  بيع 

اأن هذا النوع ( 65) اأن: »اللجنة راأت باالإجماع  جاء يف تقرير جلنة القانون املدين مبجل�ص ال�ضيوخ يف �ضاأن بيع الوفاء 

�ضتارًا  تبداأ  و�ضائل  ال�ضمان  من  ملتوية  و�ضيلة  هو  واإنا  التعامل  يف  جدية  حلاجة  ي�ضتجيب  يعد  مل  البيع  من 

لرهن وينتهي الرهن اإىل جتريد البائع من ملكه بثمن بخ�ص. والواقع اأن من يعمد اإىل بيع الوفاء ال يح�ضل على 

القيمة،  اأقل بكثري من هذه  كان  اإليه من مال ولو  ما يحتاج  بل يح�ضل عادة على  املبيع  قيمة  ثمن متنا�ضب مع 

ويعتمد غالبًا على احتمال وفائه مبا قب�ص قبل انق�ضاء اأجل اال�ضرتداد، ولكنه قل اأن يح�ضن التقدير. فاإذا اأخلف 

امل�ضتقبل ظنه وعجز عن تدبري الثمن خالل هذا االأجل �ضاع عليه املبيع دون اأن يح�ضل على ما يتعادل مع قيمته 

الوفاء  الن�ضو�ص اخلا�ضة ببيع  اأن حتذف  الراأي على  القانون عنه، ولذلك ا�ضتقر  اأن يدراأه  وحتمل غبنًا ينبغي 

واأن ي�ضتعا�ص عنها بن�ص عام يحرم هذا البيع يف اأية �ضورة من ال�ضور، وبهذا ال يكون اأمام الدائن واملدين اإال 

االلتجاء اإىل الرهن احليازي وغريه من و�ضائل ال�ضمان التي نظمها القانون واأحاطها مبا يكفل حقوق كل منهما 

دون اأن يت�ضع املجال لغنب قلما يوؤمن جانبه«. انظر: عبد الرزاق ال�ضنهوري/ البيع/ �ص 209. �ضليمان مرق�ص/ 

عقد البيع/ املرجع ال�ضابق/ �ص 689.

يف بيع الوفاء يف اأحكام الفقه االإ�ضالمي، انظر: خالد العتيبي/ بيع الوفاء واآثاره بني ال�رصيعة والقانون الكويتي/ ( 66)

جملة ال�رصيعة والدرا�ضات االإ�ضالمية/ جامعة الكويت/ ال�ضنة 26/ العدد 84/ 1911. مر�ضي العنزي/ بيع 

الوفاء/ درا�ضة من�ضورة يف و�ضائل االت�ضال االجتماعي/ 2018.
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هذا  اإزاء  العربية  الت�رصيعات  موقف  اختلف  وقد  اإليه.  وم�رصوفات  املبيع  الثمن  رد 

التون�ضي  وكالتقنينني  اللبناين،  كالتقنني  به،  واأخذ  اأجازه  فبع�ضها  بينًا؛  اختالفًا   البيع 

بع�ضًا  ولكن  حذوه،  حذت  التي  والتقنينات  امل�رصي  كالتقنني  اأبطله  وبع�ضها  واملغربي، 

�ضحيحًا،  بيعًا  الوفاء  بيع  يجعل  فلم  املوقفني؛  بني  تو�ضط  العراقي-  اآخر  -كالتقنني 

الوفاء رهن  اأن بيع  العك�ص، على  وال بيعًا باطاًل، واأقام قرينة قانونية غري قابلة الإثبات 

يف  امل�ضلمني  الفقهاء  اأقوال  اختلفت  وقد  احلنفي.  الفقه  تقاليد  على  جريًا  وذلك  حيازي، 

لبع�ص  بيعًا �ضحيحًا مفيدًا  اآخرون  واأقره  فا�ضدًا  بيعًا  بيع  الوفاء فاعتربه بع�ضهم  �ضاأن 

واإن  االأحكام؛ الأن طرفيه  اعتربه رهنًا ال يفرتق عنه يف حكم من  اأكرثهم  اأحكامه، ولكن 

االأحكام  جملة  يف  الوفاء  بيع  تنظيم  تاأثر  وقد  للدين.  اال�ضتيثاق  غر�ضهما  بيعًا،  �ضمياه 

العدلية بهذه النظرة االأخرية؛ فتن�ص املادة الثالثة منها على اإجراء حكم الرهن عليه؛ الأن 

يف  به  االأخذ  امل�رصع  اآثر  ما  وهو  واملباين،  االألفاظ  ال  واملعاين  للمقا�ضد  العقود  يف  العربة 

احتفظ  فاإذا  طويلة.  �ضنوات  االأذهان  يف  وا�ضتقر  العمل  عليه  جرى  ملا  اإقرارًا   508 املادة 

اإليه،  البيع من امل�ضرتي يف مقابل رد الثمن وامل�رصوفات  البيع بحق ا�ضرتداد  البائع عند 

احليازي  الرهن  اأحكام  جميع  عليه  و�رصت  حيازي  برهن  م�ضمونًا  قر�ضًا  العقد  اعترب 

بيعه  االتفاق على  اأو  الثمن  املبيع عند عدم رد  العقار  االتفاق على متلك  فيها بطالن  مبا 

دون مراعاة لالإجراءات التي فر�ضها القانون، وذلك حماية للبائع«.  

الذي  امل�رصيف  التمويل  عقد  من  الكويتي  القانون  يف  الوفاء  بيع  يقرتب  ذلك؛  وعلى 

يتم من خالل �ضيغة االإجارة املنتهية بالتملك يف البنوك التي تعمل وفق اأحكام ال�رصيعة 

االئتمان  على  احل�ضول  وهو  نف�ضه،  الدور  يلعب  كليهما  اأن  باعتبار  وذلك  االإ�ضالمية، 

حيازي  رهن  الإخفاء  �ضاترًا  باعتباره  عنه  يختلف  اأنه  حني  يف  للعقار،  الدائن  بامتالك 

ما  وهو  بالدين،  الراهن  يف  مل  اإذا  لل�ضيء  املرتهن  امتالك  �رصط  بطالن  من  للتخل�ص 

�ضيغ  اإىل  امل�ضتندة  االإ�ضالمية  التمويل  عمليات  عن  الوفاء  بيع  منطقة  متييز  معه،  يتطلب 

تعار�ص  فيها  �ضبهة  كل  درء  ثّم  ومن  ؛ 
)67(

املدين مال  متلك  على  القائمة  ال�رصعية  العقود 

مبوجب القانون رقم 30 ل�ضنة 2003 بتعديل القانون رقم 32 ل�ضنة 1968 يف �ضاأن النقد وبنك الكويت املركزي ( 67)

الكويت   .2003/6/8 بتاريخ  من�ضور  االإ�ضالمية.  بالبنوك  خا�ص  ق�ضم  اإ�ضافة  مت  امل�رصفية،  املهنة  وتنظيم 

»البنوك  املذكور،  القانون  من   86 املادة  يف  جاء  ما  وبح�ضب  واالأربعون.  التا�ضعة  ال�ضنة   /619 العدد  اليوم/ 

العرف  اأو يق�ضي فيه  التجارة  املهنة امل�رصفية وما ين�ص عليه قانون  اأعمال  التي تزاول  البنوك  االإ�ضالمية هي 

باعتباره من اأعمال البنوك وذلك وفقًا الأحكام ال�رصيعة االإ�ضالمية..... وتزاول عمليات التمويل باآجالها املختلفة 

م�ضتخدمة يف ذلك �ضيغ العقود ال�رصعية مثل املرابحة وامل�ضاركة وامل�ضاربة.«.
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قانون  من   237 واملادة  املدين  القانون  من   1041 992و  508و  املواد  ن�ضو�ص  مع 

التجارة. 

التمويلية  ال�ضيغ  اأهم  اإحدى   )Lessing Credit-Bail( التاأجريي  االئتمان  وميثل 

اأحكام  وفق  تعمل  التي  التمويلية  املوؤ�ض�ضات  جتريها  التي  الكويت،  دولة  يف  االإ�ضالمية 

املركزي،  الكويت  بنك  اإ�رصاف  حتت  متويل  و�رصكات  بنوك  من  االإ�ضالمية  ال�رصيعة 

التطور  مالمح  اأهم  اأحد  ويعد   ،
)68(

املركزي والبنك  النقد  قانون  وفق  لها  الرقابية  اجلهة 

للم�رصوع فر�ضة احل�ضول على كل ما يحتاج  التي حتقق  االقت�ضادية  لل�ضيغ  القانوين 

 .
)69(

اأن ي�ضهم ابتداء يف تكلفة اال�ضتثمار اأ�ضول راأ�ضمالية دون  اإليه من 

 ،
)70(

بالتمليك« الوعد  مع  اأو  بالتملك  املنتهية  االإجارة  »اتفاق  عليه  يطلق  اتفاق  وهو 

العميل  االإ�ضالمية  ال�رصيعة  اأحكام  وفق  يعمل  متويل،  �رصكة  اأو  بنك،  ميول  ومبوجبه 

باأحد طريقني، االأول من خالل �رصاء البنك لالأ�ضل بناء على طلب العميل حلاجات خا�ضة 

القانون رقم 32 ل�ضنة 1968 يف �ضاأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة امل�رصفية وتعديالته. ( 68)

ح�ضام االأهواين/ عقد البيع/ املرجع ال�ضابق/ �ص 37.  ب�ضاأن اأحكام االئتمان التاأجريي يف القانون الفرن�ضي، ( 69)

انظر:

J. Ghestin, Ch. Jamin et M. Billiau/ TRAITÉ DE DROIT CIVIL/ Les effets du contrat/ 
3e édition/L.G.D.J/ 2001/ p.560 et s. F. C. Dutilleul et Ph. Delebecque/ Contrats civils 
et commerciaux/ DALLOZ / 3e édition/1996/ p.704 et s. J. HUET / LES PRINCIPAUX 
CONTRATS SPÉCIAUX/ L.G.D.J/ 1996/ p.30 et s. A. Bénabent/ Droit civil/ Les con-
trats spéciaux/ Montchrestien/ 2° édition/1995/ p. 507 et s.J.J.BARBIERI/ Contrats civils 
- Contrats commerciaux/ MASSON/ 1995/ p.166 et s

االإجارة ( 70) القناعي/  العزيز  عبد  انظر:  لها،  العملية  والتطبيقات  بالتملك  املنتهية  لالإجارة  ال�رصعية  اجلوانب  يف 

املنتهية بالتملك/ ر�ضالة دكتوراه – جامعة االأزهر ال�رصيف/2002. االإيجار املنتهي بالتملك و�ضكوك التاأجري/ 

ال�ضعودية/   – الريا�ص  الدويل/  االإ�ضالمي  الفقه  ملجمع   12 الدورة  يف  مقدم  ال�ضالمي/بحث  حممد  ال�ضيخ 

حممد  ال�ضيخ  �ضماحة  تكرمي  مبنا�ضبة  خا�ضة  االإ�ضالمي/طبعة  التمويل  يف  خمتارة  بحوث  من�ضور:   .2000

58. ال�ضامل يف االإجارة/  2019/ �ص  ــ رحمه اهلل/ موؤمتر �ضورى الفقهي الثامن/ دي�ضمرب  املختار ال�ضالمي 

�رصكة �ضورى لال�ضت�ضارات ال�رصعية/ من دون �ضنة ن�رص. الن�ص الكامل للمعايري ال�رصعية للموؤ�ض�ضات املالية 

االإ�ضالمية/ املرجع ال�ضابق/ 240 وما بعدها. الن�ص الكامل للمعايري ال�رصعية للموؤ�ض�ضات املالية االإ�ضالمية/ 

�ص 270 وما بعدها. فتاوى وقرارات هيئة الرقابة ال�رصعية خالل الفرتة 2004 -2019 / بنك بوبيان/ الطبعة 

اإ�ضالمية/ / موؤمتر اجلوانب  – روؤية  التمويلي  الـتاأجري  اأ�رصف دوابه/  86 وما بعدها.  2019/ �ص  االأوىل/ 

عقد  اخل�ضاونة/  �ضخر   .329 الكويت/1996/�ص  جامعة   – احلقوق  كلية  التمويلية/  للعمليات  القانونية 

التاأجري التمويلي – درا�ضة مقارنة يف القانون االأردين مع االإ�ضارة اإىل اأحكام الفقه االإ�ضالمي/دار وائل للن�رص/ 

الطبعة االأوىل/ 2005.
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ف�ضاء  اأر�ص  �ضاأن  عقارًا  االأ�ضل  هذا  اأكان  �ضواء  ال�ضخ�ضي،  ا�ضتهالكه  اأو  با�ضتثماراته 

اأو منزل اأو �ضقة اأو مبنى ا�ضتثماري/ جتاري، اأم منقواًل �ضاأن معدات املقاوالت اأو حفر 

االآبار النفطية اأو ال�ضيارات وغريه. وبعد متلك البنك لهذا االأ�ضل يربم عقد اإجارة منتهيًا 

دين  ل�ضداد  املطلوبة  باملدة  للعميل  االأ�ضل  البنك  يوؤجر  مبقت�ضاه  متويل(  )عقد  بالتملك 

على  حمددة  اأجرة  خالل  من  التمويل(  عقد  )مدة  عليه  املحت�ضبة  واالأرباح  االأ�ضل  قيمة 

بدفعها  )العميل(  لالأ�ضل  م�ضتاأجرًا  ب�ضفته  العميل  يلتزم  التمويل(  )ق�ضط  االأ�ضا�ص  هذا 

يف املوعد املحدد للبنك، وذلك مقابل التزام البنك مبوجب وعد ملزم يف العقد بالبيع ونقل 

يف  التمويل(.  )اأق�ضاط  امل�ضتحقة  االإيجارات  دين  �ضداد  بعد  امل�ضتاأجر  اإىل  االأ�ضل  ملكية 

 )Lease Back-cession Bail( املقابل، يح�ضل العميل يف الطريق الثاين ــ وهو ما ي�ضمى

- على التمويل عرب اأ�ضل ميلكه، وذلك بنقل ملكيته اإىل البنك ومن ثم ي�ضتاأجره من البنك 

ا�ضتكمال  بعد  للعميل  االأ�ضل  ملكية  واإعادة  ببيعه  البنك  فيه  يلتزم  اإيجار  عقد  مبقت�ضى 

املمنوح  التمويل  مبلغ  دين  �ضداد  اأي  املحددة؛  املدة  يف  امل�ضتحقة  االإيجارات  جميع  دفع 

ابتداء. املحت�ضبة  باالأرباح 

 )71(
االإيجاري البيع  وبخالف  املختلفة،  ب�ضوره  التاأجريي  االئتمان  يظهر  وبذلك، 

ال�ضيغ  من  جمموعة  من  يتاألف  حيث  املركبة،  العقود  قبيل  من   ،)Location-Vent(

ومتلك  بالتاأجري،  للعميل  امللزم  الوعد  يف  ابتداء  تتمثل   
)72(

يتجزاأ ال  كاًل  تكون  التعاقدية 

البنك لالأ�ضل، وتاأجري هذا االأ�ضل، ووعد ملزم للبنك بالبيع ونقل ملكية االأ�ضل للعميل 

بتاأمني  ينطوي على قر�ص مقرتن  امل�ضتحقة. وهو يف حقيقته عقد  االأجرة  �ضداد كل  بعد 

اإىل ما بعد مدة معينة ينتفع خاللها  البنك لالأ�ضل واحتفاظه بهذه امللكية  من خالل متلك 

االإجارة. العميل باالأ�ضل على �ضبيل 

217 وما ( 71) يف البيع االإيجاري واالئتمان التاأجريي، انظر: عبد الرزاق ال�ضنهوري/ البيع/ املرجع ال�ضابق/ �ص 

بعدها. �ضليمان مرق�ص/ عقد اليع/ �ص 105 وما بعدها. ح�ضام االأهواين/ عقد البيع، املرجع ال�ضابق/ �ص 35 

وما بعدها. حممد البكري/ املو�ضوعة/ البيع املقاي�ضة/ م�ضار اإليه/ �ص 15 وما بعدها. الن�ص الكامل للمعايري 

املنتهي  االإيجار  عقد  �رصور/  �ضكري  حممد    .261 ال�ضابق/  املرجع  االإ�ضالمية/  املالية  للموؤ�ض�ضات  ال�رصعية 

الكويت/  – جامعة  احلقوق  كلية  التمويلية/  للعمليات  القانونية  اجلوانب  موؤمتر  االإيجاري/  – البيع  بالتملك 

1996/ �ص 295.اأ�رصف وفا/ تنازع القوانني يف جمال االإيجار التمويلي/ موؤمتر اجلوانب القانونية للعمليات 

دار  التمويلي/  االإيجار  عقد  البدايل/  جنوى   .453 �ص   /1996 الكويت/  – جامعة  احلقوق  كلية  التمويلية/ 

اجلامعة اجلديدة للن�رص/ 2005. 

ح�ضام االأهواين/ عقد اليع/ املرجع ال�ضابق/ �ص 38.( 72)
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االإ�ضالمية  ال�ضبغة  طبيعة  بحكم  مفرو�ص  املذكور  النحو  على  البنك  متلك  اأن  بيد 

ق�ضت  ما  وهذا  ذاته.  يف  مق�ضودًا  ولي�ص  التملك،  هذا  تنفيذها  يتطلب  التي  التمويل  الأداة 

 بتقرير 
)73(

به حمكمة التمييز يف حكم تاريخي للبنوك االإ�ضالمية موؤرخ يف 2/ 2011/2

عدم خ�ضوعها الأحكام القانون رقم 8 ل�ضنة 2008 ب�ضاأن تعديل قانون تنظيم االأرا�ضي 

الف�ضاء والقانون رقم 9 ل�ضنة 2008 بتعديل قانون ال�رصكات التجارية ال�ضابق باحلظر 

على جميع ال�رصكات واملوؤ�ض�ضات الفريدة التعامل بالبيع اأو ال�رصاء اأو الرهن يف الق�ضائم 

اخلا�ضة  الطبيعة  اإىل  بالنظر  وذلك  موقع،  اأي  يف  اخلا�ص  ال�ضكن  الأغرا�ص  املخ�ض�ضة 

من  ومتطلباته  الن�ضاط  هذا  ملبا�رصة  املتاحة  التمويل  واأ�ضاليب  االإ�ضالمية  البنوك  لن�ضاط 

متلك البنك لفرتة من الوقت لالأ�ضل حمل التعامل مبا يتفق واأحكام ال�رصيعة االإ�ضالمية، 

االإ�ضالمية  بالبنوك  خا�ص  ق�ضم  باإ�ضافة   2003 ل�ضنة   30 رقم  بالقانون  جاء  ما  ووفق 

املركزي  الكويت  النقد وبنك  1968 يف �ضاأن  32 ل�ضنة  القانون رقم  الثالث من  الباب  اإىل 

.
)74(

امل�رصفية املهنة  وتنظيم 

الوفاء،  بيع  من  املتقدم  باملفهوم  بالتملك  املنتهي  االإيجار  عقد  يقرتب  ذلك،  مع 

قر�ضًا  باعتباره  االإ�ضالمية  التمويل  و�رصكات  بالبنوك  حمدقة  خماطر  بذلك  م�ضكاًل 

اإليه  انتهت  وما   ،
)75(

بع�ضهم ذهب  كما  الرهن  غلق  على  النطوائه  باطل؛  برهن  مقرت�ضًا 

الق�ضاء. اأحكام  اأي�ضًا بع�ص 

الطعون بالتمييز رقم: 239، 244، 279 ل�ضنة 2009 اإداري. حكم غري من�ضور.( 73)

اأوردت املذكرة االإي�ضاحية للقانون رقم )30( ل�ضنة 2003 امل�ضار اإليه اأن » البنوك ب�ضفة عامة هي موؤ�ض�ضات ( 74)

ذات طبيعة خا�ضة عملها الرئي�ضي جتميع املدخرات الوطنية وتوظيفها يف خدمة االقت�ضاد الوطني مبا ي�ضاعد 

الت�رصيعات  اأعمالها ت�رصيعات خا�ضة هي  للدولة. لذلك  تنظم  العامة  ال�ضيا�ضة االقت�ضادية  اأهداف  على حتقيق 

البنك املركزي عليها �ضمانًا لتحقيق الهدف من  اأعمال هذه  البنوك ورقابة  اأحكام تنظيم  امل�رصفية التي تتناول 

اإن�ضاء البنوك. ويف �ضوء الطبيعة  اخلا�ضة للبنوك التي تعمل وفقًا الأحكام ال�رصيعة االإ�ضالمية باملقارنة بالبنوك 

2003 �ضالف  ل�ضنة   )30( القانون رقم  لذا فقد جاء  املوارد وتوظيفها،  االأخرى، خ�ضو�ضًا يف جماالت جتميع 

الذكر باإ�ضافة ق�ضم خا�ص بالبنوك االإ�ضالمية اإىل الباب الثالث من القانون رقم )32( ل�ضنة 1968 يف �ضاأن النقد 

وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة امل�رصفية. واأ�ضارت املذكرة االإي�ضاحية اإىل اأن القانون امل�ضار اإليه ي�ضتند اإىل 

عدد من الركائز االأ�ضا�ضية، ما يهمنا منها اخلا�ضة »مراعاة لقانون طبيعة ن�ضاط البنوك االإ�ضالمية وما يتطلبه يف 

بع�ص اأ�ضاليب التمويل املتاحة للبنوك االإ�ضالمية، من متلك البنك الفرتة من الوقت لالأ�ضل حمل التعامل«.

ح�ضام ( 75) باطل:  برهن  مقرتنًا  قر�ضًا  التاأجريي  االئتمان  الفقه  بع�ص  اعتبار  اإىل  االإ�ضارة  انظر:  ال�ضاأن،  هذا  يف 

االأهواين/ عقد البيع/ املرجع ال�ضابق/�ص 40.
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بيع  اأنه  على  التاأجريي  االئتمان  تكييف  على  م�ضتقرة  تكون  التمييز  حمكمة  وتكاد 

البيع  اأحكام  ب�رصيان  تقّر  التي  التجارة،  قانون  من   140 املادة  بن�ص  عماًل  بالتق�ضيط 

، اإال اأن ذلك ال يحول دون �ضدور 
)76(

بالتق�ضيط على البيع الذي ي�ضميه املتعاقدان اإيجارًا

حكم  يف  ال�ضاأن  كما   ،
)77(

لذلك تبعًا  بطالنه  ثم  ومن  وفاء؛  بيع  باعتباره  ق�ضائية  اأحكام 

.
)78(

2014/4/27 حمكمة اال�ضتئناف املوؤرخ يف 

ق�ضيمة  متتلك  باأنها  )املدعي(  عقارية  م�ضاريع  �رصكة  فيها  مت�ضكت  دعوى  ففي 

م�ضاحتها 870 مرتًا مربعًا مبنطقة ال�ضاملية، واأنها مبوجب اتفاق مع املدعى عليه )�رصكة 

للتمويل واالإجارة تعمل وفق اأحكام ال�رصيعة االإ�ضالمية( مت نقل ملكية العقار اإليها على 

970 األف دينار كويتي وفق الكيفية املتفق عليها، على اأن يعاد  اأن متنحها متوياًل بقيمة 

ت�ضجيله با�ضمها عند دفع مبلغ التمويل. وقد مت اإبرام عقد اإيجار مع وعد بالتملك تنتهي 

ما  اإىل  اجتهت  قد  االإرادة  اأن  معه  يت�ضح  ما  وهو   ،2009  /7/17 بتاريخ  فيه  االإجارة 

برهن  م�ضمونًا  قر�ضًا  املدين  القانون  من   508 املادة  اعتربته  الذي  الوفاء  بيع  ي�ضمى 

حيازي وال يغري من ذلك اأن هذا ال�رصط اأفرغ يف غري اتفاق البيع؛ اأي يف عقد االإيجار مع 

الوعد بالتمليك؛ ومن ثم ال يعد هذا العقد بيعًا، وال يعطي ال�رصكة مانحة التمويل حقًا يف 

الت�رصف يف العقار، ويعترب ت�رصفها فيه ت�رصفًا  يف ملك الغري ال ي�رصي يف حقه باعتباره 

للعقار.  احلقيقي  املالك 

انظر: الطعن بالتمييز برقمي: 1489، 1527 ل�ضنة 2015 جتاري/1. جل�ضة 2016/3/23. حكم غري من�ضور. ( 76)

الطعن بالتمييز برقمي: 1915، 2043 ل�ضنة 2013 ل�ضنة 2013 جتاري/2. جل�ضة 22/ 2014/6. حكم غري 

من�ضور. الطعن بالتمييز رقم 651 ل�ضنة 2010 جتاري/5. جل�ضة 2011/3/9. حكم غري من�ضور. 

بالنظر اإىل اأهمية االإيجار املنتهي بالتمليك يف عمليات التمويل االإ�ضالمي، ول�ضمان عدم اخللط بينه وبني ما يقرتب ( 77)

حتت  اأحكامه  و�ضبط  بتنظيمه  العربية  الدول  من  بع�ص  قام  بالتق�ضيط،  والبيع  الوفاء  بيع  �ضاأن  عقود  من  منه 

ت�ضمية التاأجري التمويلي. ومن الدول العربية التي نظمت التاأجري التمويلي جمهورية م�رص العربية مبقت�ضى 

ل�ضنة   16 رقم  التمويلي  التاأجري  قانون  مبقت�ضى  الها�ضمية  االأردنية  واململكة   ،1995 ل�ضنة   95 رقم  القانون 

2002. دولة الكويت اأ�ضدرت قانون االإجارة واال�ضتثمار رقم 12 ل�ضنة 1998 الذي اقت�رص يف تنظيمه للتاأجري 

الأحكام  بالتنظيم  يتعر�ص  مل  ولكنه  واال�ضتثمار،  لالإجارة  �رصكات  تاأ�ضي�ص  يف  الرتخي�ص  جواز  على  التمويلي 

الق�ضاء  االإ�ضالمية يف خماطر تكييف  ال�رصيعة  اأحكام  التي تعمل وفق  البنوك  ما ي�ضع  التمويلي. وهو  التاأجري 

لها على اأنها بيع بالتق�ضيط اأو بيع وفاء وفق ما مت �رصحه يف هذا البحث. وقد قدم مقرتح بقانون يف �ضاأن التاأجري 

التمويلي يف تاريخ 23/ 7/ 2006 من جانب عدد من اأع�ضاء جمل�ص االأمة الكويتي، اإال اأنه - لالأ�ضف ال�ضديد - 

مل يطرح للمناق�ضة والت�ضويت.  

بنك ( 78) اإ�ضدار  الق�ضاء/  اأحكام  على  اإطاللة   .3 مدين/   2010 ل�ضنة   4113  ،4078 برقمي:  املقيد  اال�ضتئناف 

بوبيان/ العدد االأول/ 2019. �ص 45.
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مع  االإيجارية  العالقة  ب�ضحة   2010/11/22 جل�ضة  يف  درجة  اأول  حمكمة  ق�ضت 

508 وق�ضت  الوعد بالتمليك. يف املقابل، اعتربته حمكمة اال�ضتئناف بيع وفاء بن�ص املادة 

هما  واالإيجار  البيع  ورقتي  »اأن  بتقريرها  وذلك  الذكر،  �ضالف  باحلكم  ببطالنه  تباعًا 

اململوك  العقار  باعت  حني  امل�ضتاأنفة  باأن  تقطع  منهما  كل  بنود  واأن  واحدة؛  لعملة  وجهان 

قد  �ضدها  امل�ضتاأنف  لل�رصكة   2008/7  /6 يف   ..... برقم  امل�ضجل  البيع  عقد  مبوجب  لها 

مببلغ  قر�ضًا  يعترب  وهذا  وامل�ضاريف،  الثمن  رد  مقابل  يف  املبيع  ا�ضرتداد  بحق  احتفظت 

اأن  ذلك  وموؤدى  املبيع،  ذات  على  ان�ضب  حيازي  برهن  م�ضمونًا  كويتي  دينار  األف   970

ت�رصي عليه اأحكام الرهن مبا فيها البطالن؛ اإذ ا�ضرتط احتفاظ البائع بحق ا�ضرتداد املبيع 

البطالن  اإذ  البيع؛  هذا  ببطالن  للق�ضاء  الثمن  رد  ي�ضرتط  وال  وامل�رصوفات،  الثمن  مقابل 

الثمن  رد  مقابل  املبيع  ا�ضرتداد  يف  بحقه  البائع  احتفاظ  مبجرد  ن�ضاأته  منذ  بالعقد  يلحق 

  .
)79(

وامل�رصوفات، فيكون هذا العقد باطاًل، وال ي�ضلح �ضندًا لتملك العقار املبيع«

التمويل  و�رصكات  البنوك  متنحها  التي  التمويالت  لعقود  بالن�ضبة  ال�ضاأن  وكذلك 

بالتملك،  املنتهي  االإيجار  منتج  خالل  من  االإ�ضالمية  ال�رصيعة  اأحكام  وفق  تعمل  التي 

تقرتب اأي�ضًا من بيع الوفاء باأ�ضاليب متويل اإ�ضالمية اأخرى تتطلب متلك البنك اأو �رصكة 

االإ�ضالمية،  ال�رصيعة  واأحكام  يتفق  مبا  التعامل  حمل  لالأ�ضل  الوقت  من  لفرتة  التمويل 

املوازي«. و»اال�ضت�ضناع  بالتملك«،  املنتهية  املتناق�ضة  »بامل�ضاركة  يعرف  ما  منها 

الوعود والعقود،  اإبرام جمموعة من  بالتملك، يتم  املنتهية  املتناق�ضة  امل�ضاركة  ففي 

ال  التي  واملتتالية  اأطرافها،  بني  املرتابطة  امللزمة  بالتملك،  املنتهي  االإيجار  عقد  فيها  مبا 

تقبل التجزئة، بهدف اأداء وظيفة متويلية حمددة ل�رصاء اأ�ضل عقار اأو م�رصوع ذي ريع؛ 

بحيث يدفع العميل غالبًا ن�ضبة �ضئيلة من راأ�ص املال ويدفع البنك الن�ضبة املتبقية، لي�ضري 

االأ�ضل بعد �رصائه ملكًا للطرفني بن�ضبة م�ضاهمة كل منهما يف  راأ�ص املال. ومثاله الدارج 

ا�ضرتاك البنك مع عميله يف ملكية وحدة عقارية؛ فيملك العميل من هذا العقار ن�ضبة %10 

البنك عميله وعدًا ملزمًا بتمليكه كامل ح�ضته على  90%، ويعد  الباقي  البنك  منه وميلك 

�ضنوات،  �ضت  ملدة  وذلك   ،%15 عام  كل  العقار  يف  ح�ضته  من  يبيعه  كاأن  متعاقبة  فرتات 

املحت�ضب؛  الربح  هام�ص  اإليه  م�ضافًا  املال  براأ�ص  الثمن  تقدير  على  الطرفان  ويتفق 

يف تقرير بطالن عقد االإيجار مع الوعد بالتمليك بغر�ص اآخر غري التمويل باعتباره بيع وفاء، انظر: الطعن بالتمييز ( 79)

برقمي: 2081 ل�ضنة 2014، 186 ل�ضنة 2016 جتاري/ 4، جل�ضة 23/ 11/ 2017، حكم غري من�ضور. حكم 

ا�ضتئناف مقيد برقم: 1178 ل�ضنة 2015 جتاري/ 9، جل�ضة 29/ 12/ 2015، حكم غري من�ضور.
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للعميل  ميكن  كما  العقارية.  الوحدة  كامل  ملكيته  العميل  ي�ضتكمل  حتى  املبايعة  لت�ضتمر 

مبا  وذلك  املتناق�ضة،  امل�ضاركة  مدة  بينهما  امل�ضرتك  العقار  من  البنك  ح�ضة  ي�ضتاأجر  اأن 

.
)80(

يتفقان عليه من االأجرة، وتتناق�ص االأجرة بقدر التدرج يف متلك العميل

وقد يكون البنك �ضانعًا اأو م�ضت�ضنعًا يف الوقت ذاته، عندما يقدم العميل طلبه اإىل البنك 

اأو ت�ضييد جممع �ضكني وا�ضتثماري مبوا�ضفات و�رصوط حمددة، ثم  بت�ضنيع �ضلعة معينة 

عليها  املتفق  نف�ضها  بال�رصوط  الت�ضنيع  منها  طالبًا  مبا�رصة  امل�ضنعة  اجلهة  اإىل  البنك  يتقدم 

ال�ضلعة  البنك بعد ذلك  اأن يتملك  العميل لكن بعقد منف�ضل عن عقده معه، وي�ضرتط فيه  مع 

املوقع  العقد  يف  االتفاق  بح�ضب  للعميل  ملكيته  ينقل  ثم  كاماًل  امتالكًا  ت�ضييده  بعد  العقار  اأو 

خالل  من  تكون  قد  التي  التمويل،  مبلغ  ل�ضداد  عليها  املتفق  الدفع  طريقة  ويح�ضب  بينهما 

.
)81(

اإيجار منتٍه بالتملك التمويل بعقد  البنك خالل فرتة  للعقار من  العميل  ا�ضتئجار 

التملك ( 80) يح�ضل  ثم  ومن  ف�ضيئًا؛  �ضيئًا  لزامًا  يح�ضل  التناق�ص  هذا  باأن  يوحي  قد  )متناق�ضة(  باأنها  و�ضفها 

التملك يح�ضل  اأن  يك�ضف عن  االإ�ضالمية  املالية  املوؤ�ض�ضات  املمار�ضات يف  واقع  اأن  بيد  )تدريجيًا( على دفعات، 

دفعة واحدة، �ضواء منذ البداية اإذا جرى توقيع عقد املرابحة بعد امل�ضاركة، اأو عند النهاية اإذا جرى توقيع عقد 

االإيجار التمويلي بعد امل�ضاركة. يف امل�ضاركة املتناق�ضة، انظر: ال�ضيخ عبداهلل املنيع/ امل�ضاركة املتناق�ضة/ بحث 

تطوير  الدين/  تاج  الدين  �ضيف   .97 �ص   /2015 الكويت/  دولة  ال�ضاد�ص/  الفقهي  �ضورى  موؤمتر  يف  مقدم 

عقد امل�ضاركة املتناق�ضة – املزايا واملاآخذ والبدائل/ بحث مقدم يف املوؤمتر املذكور/ �ص 129. �ضامي ال�ضويلم/ 

تطوير امل�ضاركة املتناق�ضة/ بحث مقدم يف املوؤمتر املذكور/ 153. ال�ضيخ خالد ال�ضياري/ امل�ضاركة املتناق�ضة 

لتمويل االأ�ضول الثابتة/ بحث مقدم يف موؤمتر �ضورى الفقهي الثامن/ 2019/ دولة الكويت/ �ص 24. ال�ضيخ 

علي ال�رصطاوي/ التمويل ب�ضيغة امل�ضاركة املتناق�ضة – تكييفها واآثارها/ بحث مقدم يف موؤمتر �ضورى الفقهي 

الثامن/ م�ضار اإليه/ �ص 48. حممد الهدية/ تطوير امل�ضاركة املتناق�ضة يف االأ�ضول الثابتة/ بحث مقدم يف موؤمتر 

�ضورى الفقهي الثامن/ م�ضار اإليه/ �ص 70. 

عقد اال�ضت�ضناع من �ضيغ التمويل املهمة لال�ضتثمار خا�ضة يف قطاع ال�ضناعة والقطاع العقاري. واال�ضت�ضناع ( 81)

يف اللغة هو طلب ال�ضنعة ويف امل�ضطلح امل�رصيف يعني »عقد على مبيع يف الذمة �رصط فيه العمل على ال�ضانع«، 

اأي مادة ال�ضيء املطلوب ت�ضنيعه تقع على م�ضوؤولية ال�ضانع على اأن يبني يف العقد �ضفة ال�ضلعة املراد ت�ضنيعها 

ونوعها وقدرها وجن�ضها واأن يحدد فيه االأجل، وميكن - بح�ضب االتفاق بني املتعاقدين - اأن يوؤجل الثمن الوارد 

توفري  يف  االإ�ضالمي  امل�رصف  يظهر  وهنا  االآجال.  وحمدودة  معلومة  تكون  اأق�ضاط  �ضكل  على  اأو  كله  العقد  يف 

التمويل الالزم لهذا النوع من الن�ضاط االقت�ضادي مبا ين�ضجم واأحكام ال�رصيعة االإ�ضالمية. وقد يكون امل�رصف 

�ضانعًا؛ اأي هو املنفذ املبا�رص ل�ضناعة ال�ضلعة املطلوبة، وهذا ميثل عبئًا كبريًا على امل�رصف من حيث احلاجة اإىل 

االأجهزة االإدارية والفنية املتخ�ض�ضة يف تنفيذ �ضناعة ال�ضيء املطلوب. وهذا ما ال ميكن للم�ضارف االإ�ضالمية اأن 

تقوم به بل ميكن اأن يكون بني طالب الت�ضنيع واملُ�ضّنع مبا�رصة وذلك من خالل ما ي�ضمى باال�ضت�ضناع املوازي. 

موؤمتر  االإ�ضالمية/  اال�ضتثمار  �ضناديق  اهلل/  عو�ص  �ضفوت  انظر:  اال�ضت�ضناع،  لعقد  ال�رصعية  اجلوانب  يف 

فتاوى وقرارات   .234 1996/ �ص  – كلية احلقوق/  الكويت  التمويلية/جامعة  للعمليات  القانونية  اجلوانب 

هيئة الرقابة ال�رصعية خالل الفرتة 2004 -2019 / بنك بوبيان/ م�ضار اإليه/ �ص 188 وما بعدها.
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املتناق�ضة  وامل�ضاركة  بالتمليك،  الوعد  مع  االإيجار  عمليات  عليه  تنطوي  ملا  ونظرًا 

تعار�ص  �ضبهة  من  االإ�ضالمية  التمويل  اأ�ضاليب  من  وغريها  املوازي  واال�ضت�ضناع 

قانون  من   237 واملادة  املدين،  القانون  من  و992و1041   508 املواد  ن�ضو�ص  مع 

كما   - اجلديد  ال�رصكات  قانون  من   15 املادة  من  االأخرية  الفقرة  ن�ضت  فقد  التجارة، 

الت�رصفات  على  املواد  تلك  �رصيان  عدم  على   - للقانون  االإي�ضاحية  املذكرة  يف  جاء 

الأنها  ولي�ص  االإ�ضالمية،  ال�رصيعة  اأحكام  مع  وتتوافق  ال�رصكة  الأغرا�ص  وفقًا  تتم  التي 

تت�ضمن اتفاقًا على متلك ال�ضيء املرهون اأو بيعه دون اتباع االإجراءات املقررة يف قانون 

يف  ال�ضاأن  عليه  هو  ما  خالف  على  وهذا  املدين.  والقانون  التجارة  وقانون  املرافعات 

قانوين ال�رصاكة وهيئة اأ�ضواق املال يف غلق االأ�ضهم واالأوراق املالية.

:)2014 اأ�سهم �سـركة امل�سـروع يف قانون ال�سـراكة )�سنة  2- غلق 

اخلا�ضة  االأموال  روؤو�ص  جلذب  املنا�ضب  اال�ضتثماري  املناخ  تهيئة  بغية   

يعرف  مبا  االإ�ضرتاتيجية  امل�رصوعات  تنفيذ  عرب  واملعرفة  احلديثة  والتكنولوجيا 

لعملية  االأ�ضا�ضي  الع�ضب  ميثل  الذي  واخلا�ص،  العام  القطاعني  بني  ال�رصاكة  بنظام 

يحوي  خا�ص  ت�رصيع  اإىل  ملحة  حاجة  ن�ضاأت  فقد   - للدولة  االإ�ضرتاتيجية  التنمية 

الذي  النحو  على  القطاعني  هذين  بني  ال�رصاكة  م�رصوعات  لتنفيذ  التنظيمي  االإطار 

وال�ضفافية  العدالة  مبادئ  ملراعاة  الق�ضوى  االأهمية  ويوؤكد  العامة،  امل�ضلحة  يكفل 

بني  بالتناف�ص  ي�ضمح  ومبا  اخلا�ص،  القطاع  من  امل�ضتثمرين  اأمام  الفر�ص  وتكافوؤ 

التنفيذ وتوزيع  اأ�ضول  املجاالت، ويراعي  العنا�رص اجلوهرية للم�رصوع يف مثل هذه 

املخاطر والتحديات وت�ضجيع التمويل لهذا النوع من امل�رصوعات؛ وهو ما يعد عن�رصًا 

لنجاحها.  اأ�ضا�ضيًا 

ملعاجلة  متكامل  قانون  مب�رصوع  للتقدم  الكويتية  احلكومة  دفع  مما  ذلك  اإن   

والت�ضغيل  البناء  عمليات  ينظم  الذي   
)82(

ال�ضابق القانون  يف  واخللل  الق�ضور  اأوجه 

 القانون رقم 7 ل�ضنة 2008 ب�ضاأن تنظيم عمليات البناء والت�ضغيل والتحويل واالأنظمة امل�ضابهة بتعديل بع�ص ( 82)

1980 يف �ضاأن نظام اأمالك الدولة. ويعد هذا القانون اللبنة االأوىل يف  105 ل�ضنة  اأحكام املر�ضوم بالقانون رقم 

تنظيم م�رصوعات ال�رصاكة يف دولة الكويت. 
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؛ 
)83(

اخلا�ص القطاع  مل�ضاركة  امل�ضابهة  االأنظمة  وجميع   BOOT امللكية  ونقل  والتحويل 

ليتوج هذا التوجه باإ�ضدار القانون رقم 116 ل�ضنة 2014 ب�ضاأن ال�رصاكة بني القطاعني 

. وقد حر�ص القانون على اإخ�ضاع العمليات �ضالفة الذكر حتت م�ضمى 
)84(

العام واخلا�ص

وفقًا  التنموية  امل�رصوعات  تنفيذ  و�ضمان  واخلا�ص،  العام  القطاعني  بني  ال�رصاكة  نظام 

لنظام ال�رصاكة مبا يتنا�ضب مع طبيعة كل م�رصوع، واالأهم توفري �ضبل ت�ضجيع متويلها 

الذي ميثل اأحد اأهم املتطلبات الإجناح هذا النمط من امل�رصوعات.

اإنها غالبًا ما تتعلق مب�رصوعات  اإذ  الكبرية؛  ال�رصاكة من امل�رصوعات  وتعد م�رصوعات 

وبامل�رصوعات  واملوانئ(  والطرق  والكهرباء  والطاقة  املياه  )كمحطات  االأ�ضا�ضية  البنية 

اال�ضتثمارية الكربى )كم�رصوعات التعدين والبحث عن البرتول(، ولذلك حتتاج اإىل روؤو�ص 

اأموال �ضخمة لتمويلها، وهذا التمويل يعتمد على عدة م�ضادر، اأهمها: اأواًل - االأموال التي 

مبلغ  من  ب�ضيطًا  جزءًا  اإال  حقيقتها  يف  متثل  ال  وهي  امل�ضاهمون،  اأو  امل�رصوع  رعاة  يقدمها 

التمويل املطلوب، ثانيًا - التمويالت التي تقدمها البنوك املحلية والدولية - غالبًا - من خالل 

فيه  امل�ضتثمرين  من  وغريهم  امل�رصوع  حتالف  اأع�ضاء  من  يتطلب  وهذا  م�ضرتكة.  متويالت 

اأن يقوموا باإقناع املقر�ضني باأن امل�رصوع �ضوف يحقق اإيرادات كافية؛ بحيث ي�ضمن �ضداد 

. ذلك اأن اأهم 
)85(

الديون يف الوقت املنا�ضب مع املخاطر التي تكتنف عادة م�رصوعات ال�رصاكة

اإقامة ( 83) اإىل  اأبو العينني/ انت�ضار االجتاه  BOOT، انظر: حممد  البناء والتملك والت�ضغيل ونقل امللكية  ب�ضاأن نظام 

النامية عن طريق نظام البوتBOT/ ورقة عمل - املوؤمتر الدويل ب�ضاأن  الدول  البنية االأ�ضا�ضية يف  م�رصوعات 

عقود البناء والت�ضغيل وحتويل امللكية/مركز القاهرة االإقليمي للتحكيم التجاري الدويل/ 2000. حممود فهمي/ 

مل�رصوعات  والتعاقدي  القانوين  التنظيم  الدين/  �رصي  �ضالح  هاين  القانوين/2000.   وتكييفها   BOT عقود 

البنية االأ�ضا�ضية املمولة عن طريق القطاع اخلا�ص/ دار النه�ضة العربية/ الطبعة االأوىل/ 2001. حممد قايد/ 

اإقامة امل�رصوعات اال�ضتثمارية وفقًا لنظام البناء والت�ضغيل ونقل امللكية )نظام BOT( اأو البناء والتملك والت�ضغيل 

ونقل امللكية ) نظام BOOT (/دار النه�ضة العربية/ دون �ضنة ن�رص.  اأوراق واآراء ب�ضاأن م�ضاريع BOT/ �رصكة 

التمويل امل�رصيف مل�رصوعات  2006. ر�ضدي �ضالح/  االأول/  االإ�ضدار  الكويتية/  التجارية  االأ�ضواق  جممعات 

جامعة  احلقوق،  كلية  التمويلية/  للعمليات  القانونية  اجلوانب  B.O.T/موؤمتر  نظام  با�ضتخدام  التحتية  البنية 

الكويت/ 1996/ �ص 97. 

الكويت اليوم/ العدد 1197/ ال�ضنة ال�ضتون. بتاريخ 17/ 8/ 2014.( 84)

طبقًا ( 85) امل�رصوع  ا�ضتكمال  عدم  عن  ناجمة  خماطر  منها:  ال�رصاكة،  م�رصوعات  تنفيذ  ت�ضاحب  خماطر  عدة  هناك 

�ضيا�ضية  خماطر  للت�ضغيل،  الالزمة  املواد  كفاية  عدم  اأو  عجز  حدوث  عن  ناجمة  خماطر  املحددة،  للموا�ضفات 

�ضعر  خماطر  بامل�رصوع،  اخلا�ضة  العقود  بتف�ضري  قانونية  خماطر  الت�رصيعات،  اأو  احلكم  نظام  بتغري  تتمثل 

العملة/ خماطر بتغيري قوانني ال�رصيبة والر�ضوم اجلمركية، خماطر خا�ضة بالعمال. يف ذلك، انظر: حممد قايد/ 

املرجع ال�ضابق/ �ص36 وما بعدها.
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يف  للممولني  التعاقدي  احلق  عادة  هو  ال�رصاكة  مل�رصوعات  التمويل  اأ�ضا�ضه  على  يقوم  اأ�ضل 

 .
)86(

التمويل اإيرادات امل�رصوع على نحو يعترب كافيًا لتغطية  التلقي حلوالة 

على الرغم من ذلك، ال تزال املفاهيم التقليدية القائلة بوجوب ارتهان اأ�ضول �رصكة 

ال�رصاكة؛  م�رصوعات  يف  اأهميتها  من  بجزء  تتمتع   - امل�رصوع  متويل  يتم  حتى  امل�رصوع 

الرئي�ضي  ال�ضبب  ويعود  ال�ضمان.  هذا  مثل  على  احل�ضول  يف  راغبني  مازالوا  فاملمولون 

ارتهان  من  وا�ضتفادة  قانوين  وموقف  وراأي  كلمة  لهم  يكون  باأن  »رغبتهم  اإىل  ذلك  يف 

عملية  من  الفعلية  اال�ضتفادة  مقدار  انح�ضار  من  الرغم  على  امل�رصوع،  �رصكة  اأ�ضول 

اإدارة  ل�رصوط  اأو  التمويل  ب�رصوط  امل�رصوع  �رصكة  اإخالل  ففي   .
)87(

واالرتهان« الرهن 

ل�ضمان  واإدارته  امل�رصوع  باأ�ضول  التحكم  يف  بحقهم  االحتفاظ  املمولون  يود  امل�رصوع، 

تغطي  التي  النقدية  للتدفقات  تلقيهم  يف  اال�ضتمرار  ثم  ومن  امل�رصوع؛  ت�ضغيل  ا�ضتمرار 

متويالتهم. قيمة 

حتديات  مواجهة  عن  قا�رص  ال�رصاكة  لعمليات  املنظم  ال�ضابق  القانون  اأن  بدا  وقد 

اأف�ضحت املذكرة االإي�ضاحية للقانون اجلديد-  متويل هذه امل�رصوعات، فلم يعالج -كما 

القطاع  من  امل�رصوعات  هذه  بتمويل  مرتبطة  اأ�ضا�ضية  مو�ضوعات  عدة  م�ضمونه  »يف 

طرح  باآلية  املرتبطة  االأمور  من  ذلك  وغري  البناء  خماطر  من  املواطن  وحماية  اخلا�ص 

اأثره ال�ضلبي على جناح طرحها؛ حيث  هذه امل�رصوعات ومتابعة تنفيذها، وقد كان لذلك 

ف�ضاًل  الإجناحها،  ال�رصورية  االأمور  بع�ص  تنظيم  عن  الت�رصيعي  الن�ص  �ضكوت  �ضاد 

�ضوى  تداركها  املمكن  من  يكن  مل  وتنفيذه  القانون  تطبيق  يف  عملية  معوقات  ظهور  عن 

بتعديل القانون«، فقد كان لتمويل م�رصوعات ال�رصاكة حيز اأ�ضا�ضي من قانون ال�رصاكة 

23 منها، وذلك بن�ضها على اأنه: اجلديد يف املادة 

يف متويل البنوك مل�رصوعات ال�رصاكة، انظر: ر�ضدي �ضالح/ دور البنوك يف متويل م�رصوعات البنية االأ�ضا�ضية ( 86)

بنظام BOT/ورقة عمل – املوؤمتر الدويل �ضاأن عقود البناء والت�ضغيل وحتويل امللكية/ مركز القاهرة االإقليمي 

للتحكيم التجاري الدويل/2000.

يف ( 87) اخلا�ص  القطاع  لدور  الثاين  املوؤمتر   – عمل  التمويلية/ورقة  االأفكار  حتديث  حول  ملحات  حبا�ص/  اأمني 

م�رصوعات التنمية والبنية التحية/دولة الكويت/ 2003. 
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عليها - 1 املقام  االأر�ص  رهن  اأو  بيع  امل�رصوع  �رصكة  اأو  املتعاقد  للم�ضتثمر  يجوز  ال 

امل�رصوع.

رهن - 2 امل�رصوع  تنفيذ  متويل  لغر�ص  امل�رصوع  �رصكة  اأو  املتعاقد  للم�ضتثمر  يجوز 

ي�ضملها  التي  االأ�ضول  بني  من  ميلكها  اأ�ضول  اأي  على  عينية  �ضمانات  واإن�ضاء 

امل�رصوع.

عيني - 3 �ضمان  اإن�ضاء  الغر�ص  لذات  امل�رصوع  ل�رصكة  اأو  املتعاقد  للم�ضتثمر  يجوز 

ل�ضالح جهة اأو جهات ممولة على اأي مبالغ م�ضتحقة له اأو ل�رصكة امل�رصوع مقابل 

اخلدمات التي يقدمها مبوجب عقد ال�رصاكة اأو الدخل املتحقق له من امل�رصوع على 

اأي وجه اآخر.

التحالف؛ - 4 �رصكة  اأو  امل�رصوع  �رصكة  يف  اأ�ضهمه  رهن  املتعاقد  للم�ضتثمر  يجوز 

اللجنة  موافقة  بعد  وذلك  فقط؛  املمولة  للجهات  امل�رصوع،  تنفيذ  متويل  لغر�ص 

ال�رصكة.  لتاأ�ضي�ص  التاليتني  ال�ضنتني  الرهن خالل  العليا حتى لو مت 

 يجوز بعد موافقة اللجنة العليا اأن يت�ضمن عقد الرهن �رصوطًا جتيز للدائن املرتهن - 5

-يف حال اإخالل امل�ضتثمر ب�رصوط التمويل- متلك االأ�ضهم املرهونة  اأو طلب البيع. 

ويف جميع هذه االأحوال جتب موافقة اللجنة العليا، واأن تتوافر يف امل�ضتثمر اجلديد 

التاأهيل وال�رصوط املرجعية. ذات �رصوط وموا�ضفات 

ال�ضابقني- - 6 للبندين  -وفقًا  ال�ضمان  مدة  تتعدى  اأن  يجوز  ال  االأحوال  جميع  يف 

قيمة  تتجاوز  ال  اأن  ي�ضرتط  كما  منها،  املتبقية  املدة  اأو  امل�رصوع  على  التعاقد  مدة 

الوثائق اخلا�ضة بامل�رصوع. الن�ضبة املحددة يف  االقرتا�ص 

املعلومة - 7 الإتاحة  يلزم  مبا  امل�رصوع  طرح  بوثائق  امل�ضتثمر  تزويد  الهيئة  على 

الوثائق. للجهات املمولة لتي�ضري متويل امل�رصوع املن�ضو�ص عليه يف هذه 

املقرر  الرهن  غلق  مبداأ  اخرتاق  يف  االأوىل  اخلطوة  الكويتي  امل�رصع  يخطو  وبذلك 

 23 املادة  من   5 البند  يف  بالن�ص  ال�ضابق،  العينية  التاأمينات  قانون  يف   1961 عام  منذ 

اتباع  دون  ببيعها  اأو  امل�رصوع  �رصكة  اأ�ضهم  متلك  على  االتفاق  جواز  على  الذكر  �ضالفة 

�رصكة  اأ�ضهم  رهن  ينظم  مل  ال�رصاكة  قانون  اأن  ذلك  القانون.  يف  املحددة  االإجراءات 
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مل�رصوعات  العليا  اللجنة  مبوافقة  اأي�ضًا  غلقها  بل  فح�ضب،  التحالف  �رصكة  اأو  امل�رصوع 

الهيئة  اإدارة  جمل�ص  اخت�ضا�ضات  تبا�رص  التي  واخلا�ص،  العام  القطاعني  بني  ال�رصاكة 

 .
)88(

العامة الإدارة ال�رصاكة

ووفق ما جاء يف املادة االأوىل من قانون ال�رصاكة ب�ضاأن التعريفات، �رصكة امل�رصوع، 

تطرح  التي  ال�رصاكة  م�رصوعات  من  م�رصوع  لتنفيذ  تاأ�ضي�ضها  يتم  التي  ال�رصكة   « هي 

االعتبارية  االأ�ضخا�ص  بني  »جتمع  فهي  التحالف  �رصكة  اأما  القانون«.  الأحكام  وفقًا 

العليا،  اللجنة  من  تاأهيله  اعتماد  ثم  بينهم،  التحالف  اأو  االأجنبية  اأو  املحلية  اخلا�ضة 

ويكّونون  واخلا�ص،  العام  القطاعني  بني  ال�رصاكة  م�رصوعات  اأحد  على  عطاء  لتقدمي 

اأو لتملك االأ�ضهم املخ�ض�ضة للم�ضتثمر الفائز وفقًا  بينهم �رصكة حتالف لتنفيذ امل�رصوع 

.
)89(

لالأحكام املبينة يف هذا القانون«

  وعلى ذلك؛ فاإن �رصكة امل�رصوع اأو �رصكة التحالف هي امل�ضتثمر الفائز مب�رصوع 

تبا�رص اللجنة مبقت�ضى ن�ص املادة االأوىل من قانون ال�رصاكة، بخ�ضو�ص التعريفات، �ضالحيات واخت�ضا�ضات ( 88)

املذكور،  القانون  من   2 املادة  وبن�ص  واخلا�ص.  العام  القطاعني  بني  ال�رصاكة  الإدارة  العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�ص 

واملاء،  الكهرباء  وال�ضناعة،  التجارة  االأ�ضغال،  وزراء:  ع�ضويتها  يف  وت�ضم  اللجنة،  رئا�ضة  املالية  وزير  يتوىل 

البلدية، اإىل جانب مدير عام الهيئة العامة للبيئة، مدير عام هيئة ال�رصاكة وثالثة من ذوي اخلربة واالخت�ضا�ص 

يختارهم جمل�ص الوزراء.

الدولة ( 89) ت�ضتهدف  الذي  االأن�ضطة  اأحد  لتنفيذ  م�رصوع  باأنه:  ال�رصاكة  م�رصوع  القانون  من  االأوىل  املادة  تعرف 

منه  تقدمي خدمة عامة لها اأهمية اقت�ضادية اأو اجتماعية اأو خدمية اأو حت�ضني خدمة عامة قائمة اأو تطويرها اأو 

خف�ص تكاليفها اأو رفع  كفاءتها، يتم طرحه من قبل الهيئة بالتعاون مع اجلهة العامة وفقًا لنظام ال�رصاكة وبعد 

اعتماده من اللجنة العليا، ومبا ال يتعار�ص مع املادتني 152 و153 من الد�ضتور. وتعّرف نظام ال�رصاكة باأنه 

نظام يقوم مبقت�ضاه م�ضتثمر من القطاع اخلا�ص باال�ضتثمار على اأر�ص متلكها الدولة - متى تطلب امل�رصوع 

ذلك - يف اأحد امل�رصوعات التي يتم طرحها من قبل الهيئة بالتعاون مع  اإحدى اجلهات العامة بعد توقيع عقد 

معه، يقوم من خالله  بتنفيذ اأو بناء اأو تطوير اأو ت�ضغيل اأو اإعادة تاأهيل اأحد امل�ضاريع اخلدمية اأو البنية التحتية، 

وتدبري متويل له وت�ضغيله اأو اإدارته وتطويره، وذلك خالل مدة حمددة يوؤول بعدها اإىل الدولة، وياأخذ اإحدى 

ال�ضورتني: 1- اأن يكون تنفيذ امل�رصوع مبقابل يتح�ضل عليه امل�ضتثمر - عن اخلدمة اأو االأعمال املنفذة - من 

من  اأو  معه  بالتعاقد  قامت  والتي  اأغرا�ضها  وطبيعة  امل�رصوع  يتوافق  التي  العامة  اجلهات  من  اأو  امل�ضتفيدين 

اأهمية ا�ضرتاتيجية بالن�ضبة  اأن تكون تلك امل�رصوعات بغر�ص قيام امل�ضتثمر بتنفيذ م�رصوع ذي   -2 كليهما، 

لالقت�ضاد، وا�ضتثماره ملدة حمددة. ويدفع مقابل انتفاعه باأر�ص اأمالك الدولة التي يتم تخ�ضي�ضها للم�رصوع 

- متى وجدت – يف احلالتني.
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ن�ضبة   ،
)91(

القانون من   13 املادة  بن�ص  لها،  يخ�ض�ص  التي   ،
)90(

ال�رصاكة م�رصوعات  من 

ال�رصاكة  التي تقوم هيئة  للم�رصوع  العامة  امل�ضاهمة  ال�رصكة  اأ�ضهم  26% من  ال تقل عن 

امل�ضتثمر  للم�ضتثمر،  ال�رصاكة  قانون  اأجاز  التي  االأ�ضهم  وهي  الغر�ص.  لهذا  بتاأ�ضي�ضها 

، رهنها فقط للجهات املمولة باختالفها، �ضواء اأكانت حملية اأم دولية، و�ضواء 
)92(

املتعاقد

كله  وذلك  ال�رصاكة،  م�رصوع  متويل  بغر�ص  معتمدة؛  متويل  موؤ�ض�ضات  اأم  بنوكًا  اأكانت 

ال�رصاكة. بعد موافقة هيئة 

اال�ضتثمار  يف  اخلا�ص  القطاع  دور  لتعزيز  الالزمة  املعطيات  توفري  وبغية 

املطلوب  التمويل  على  املتعاقدين  امل�ضتثمرين  ح�ضول  ب�ضمان  ال�رصاكة،  مب�رصوعات 

اإىل  بالنظر  لتمويلها  �ضخمة  اأموال  روؤو�ص  اإىل  حتتاج  التي  امل�رصوعات،  هذه  لتنفيذ 

وت�ضغيله  امل�رصوع  تنفيذ  ا�ضتمرار  �ضمان  جانب  اإىل  وهذا  املتقدم،  النحو  على  طبيعتها 

عماًل باملادتني 10، 11 من قانون ال�رصاكة، على امل�ضتثمر الفائز مب�رصوع ال�رصاكة املطروح تاأ�ضي�ص �رصكة ( 90)

للم�رصوع. املادة )10(: »على الهيئة اأو امل�ضتثمر الفائز تاأ�ضي�ص �رصكة امل�رصوع التي  يكون غر�ضها الرئي�ضي 

توؤ�ض�ص  الذي  املال  راأ�ص  .  ويحدد  اإليها  الفائز  امل�ضتثمر  املعلن عنه وتوؤول حقوق والتزامات  امل�رصوع  تنفيذ 

يتم  الذي  ال�رصاكة  نظام  نوع  ويتحدد  الفائز.  امل�ضتثمر  عطاء  يف  املقدم  �ضوء  العر�ص  يف  امل�رصوع  �رصكة  به 

طرحه، وحتدد طريقة طرح وتنفيذ امل�رصوع بعد موافقة اللجنة العليا عليه وفقًا الأحكام هذا القانون«. املادة 

)11(: »على اأي حتالف يفوز مب�رصوع من امل�رصوعات التي تطرح وفقًا الأحكام هذا القانون اأن يوؤ�ض�ص �رصكة 

للتحالف اأو اأكرث وفقًا لقوانني دولة الكويت بح�ضب احتياجات امل�رصوع، وال يتم التوقيع على عقد ال�رصاكة 

اإال بعد قيامه بتاأ�ضي�ص �رصكة التحالف.  ويف حال تاأ�ضي�ص �رصكة م�ضاهمة عامة تتملك �رصكة التحالف ح�ضة 

والتزامات  حقوق  وتوؤول  القانون،  هذا  الأحكام  وفقًا  طرحها  مت  التي  العامة  امل�ضاهمة  ال�رصكة  يف  امل�ضتثمر 

امل�ضتثمر الفائز اإليها«. 

( يف ( 91) )60 مليون د.ك  االإجمالية على �ضتني مليون دينار كويتي  التي تزيد تكلفتها  ال�رصاكة  »تطرح م�رصوعات 

امل�ضتثمر  وحتديد  امل�رصوع  طرح  بعد  الهيئة  امل�رصوع  وتقوم  يف  باال�ضتثمار  الراغبني  امل�ضتثمرين  بني  مناف�ضة 

عن  تقل  ال  ن�ضبة   -1: التالية  للن�ضب  وفقًا  اأ�ضهمها  وتوزع   ، للم�رصوع  عامة  م�ضاهمة  �رصكة  الفائز،  بتاأ�ضي�ص 

�ضتة يف املائة )6%( وال تزيد على اأربعة وع�رصين يف املائة )24%( تخ�ض�ص للجهات العامة التي يحق لها متلك 

االأ�ضهم. 2- ن�ضبة ال تقل عن �ضتة وع�رصين يف املائة )26%( من االأ�ضهم  تخ�ض�ص ليكتتب فيها امل�ضتثمر الفائز 

وفقًا الأحكام هذا القانون، وذلك مع مراعاة الن�ضبة املن�ضو�ص عليها يف املادة )20( من هذا القانون املخ�ض�ضة 

3- خم�ضون يف املائة )50%( تخ�ض�ص لالكتتاب العام للكويتيني املوجودين على قيد احلياة  ل�ضاحب املبادرة. 

امل�ضجلة اأ�ضماوؤهم يف �ضجالت الهيئة العامة للمعلومات املدنية يف تاريخ الدعوة  ل�ضداد قيمة االأ�ضهم وفقًا الأحكام 

املادة التالية«.  

امل�ضتثمر املتعاقد بتعريف املادة االأوىل من القانون، هو » امل�ضتثمر الفائز الذي يتم توقيع عقد اأو عقود �رصاكة معه، ( 92)

�ضواء ب�ضكل مبا�رص اأو من خالل متلكه الأ�ضهم يف �رصكة امل�رصوع«. وعقد ال�رصاكة، بتعريف املادة املذكورة، هو  

»جمموعة االتفاقيات التي يتعني اإبرامها ب�ضاأن تنفيذ اأحد م�رصوعات ال�رصاكة بني اجلهة العامة و�رصكة امل�رصوع 

وفقًا لهذا القانون«.
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مبا يحقق اأهدافه من اأ�ضخا�ص موؤهلني لذلك حال خروج امل�ضتثمر املتعاقد الأي �ضبب من 

جواز  على  بالن�ص  املرهون  املال  غلق  حظر  عباءة  من  الكويتي  امل�رصع  خرج  ــ  االأ�ضباب 

االتفاق بني املتعاقد امل�ضتثمر واجلهات املمولة له على رهن االأ�ضهم التي ميلكها يف �رصكة 

اإىل  للو�ضول  حمددة  �ضوابط  وفق  غلقها  يف  اجلهات  هذه  حق  تقرير  مع   ،
)93(

امل�رصوع

حتقيق الغايات �ضالفة الذكر، وذلك على النحو االآتي:

�رصطًا - 1 بت�ضمينه  وذلك  ذلك،  على  الرهن  عقد  يف  ال�رصيح  االتفاق  القانون  تطلب 

امل�ضتثمر  اإخالل  حال  يف  مرتهنًا،  دائنًا  ب�ضفتها  املمولة  للجهات  يجيز  خا�ضًا 

اأو طلب البيع. ب�رصوط التمويل، متلك االأ�ضهم املرهونة 

غلق الرهن قا�رص على ما رهن من االأ�ضهم اململوكة للم�ضتثمر يف �رصكة امل�رصوع، - 2

الغلق  ميتد  ال  ذلك؛  وعلى  ال�رصكة.  مال  راأ�ص  من   %26 ن�ضبة  اإىل  ت�ضل  قد  التي 

والتي  امل�رصوع  يف  امل�ضتثمر  ميلكها  التي  واالأ�ضول  االأ�ضل  رهن  �ضاأن  غريها  اإىل 

لغر�ص  عليها  عينية  �ضمانات  واإن�ضاء  رهنها  القانون  من   2/23 املادة  اأجازت 

امل�رصوع.  تنفيذ  متويل 

اأجل - 3 فيها  يحل  التي  باحلاالت  يحدد  مل  الذكر  �ضالفة  االأ�ضهم  رهن  غلق  ذلك،  مع 

اإىل جميع  اأو ق�ضط منه دون �ضداد من جانب امل�ضتثمر فقط، بل ميتد  دين التمويل 

احلاالت التي يثبت فيها اإخالل امل�ضتثمر ب�رصوط التمويل، �ضاأن امتناعه عن اإمتام 

على  التمويل  جهات  ل�ضالح  امل�رصوع  يف  ميلكها  التي  االأ�ضول  اأو  االأ�ضل  رهن 

الرغم من االتفاق على ذلك يف عقد التمويل امل�ضمون برهن االأ�ضهم.

�رصط متلك اأو بيع اأ�ضهم امل�ضتثمر يف �رصكة امل�رصوع اأو �رصكة التحالف ال ميثل اال�ضتثناء الوحيد الذي جاء فيه ( 93)

امل�رصع يف قانون ال�رصاكة، بل اأجاز - على �ضبيل اال�ضتثناء - اأي�ضًا اال�ضرتاط على التحكيم لف�ص وت�ضوية ما 

قد يثور من منازعات ب�ضاأن تطبيق اأو تف�ضري قانون ال�رصاكة. وق�ضت املادة 29 من القانون باأنه »ت�رصي على 

م�رصوعات ال�رصاكة بني القطاعني العام واخلا�ص وعقودها اأحكام هذا القانون والئحته التنفيذية، كما تخ�ضع 

الأحكام القوانني ال�ضارية يف دولة الكويت مبا ال يتعار�ص مع اأحكام هذا القانون، وينظم العقد طريقة ت�ضوية ما 

قد ين�ضاأ من منازعات ب�ضاأن تف�ضريه اأو تطبيقه، ويخت�ص الق�ضاء الكويتي بنظر املنازعات النا�ضئة عن تطبيق 

امل�ضار   1960 ل�ضنة   12 رقم  بالقانون  ال�ضادر  االأمريي  االأمر  من  باال�ضتثناء   - ويجوز  القانون،  هذا  اأحكام 

املنازعات بينهما  املتعاقدة وامل�ضتثمر على ت�ضوية  العامة  العليا - االتفاق بني اجلهة  اللجنة  اإليه، وبعد موافقة 

عن طريق التحكيم«.
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ال�رصاكة( - 4 مل�رصوعات  العليا  )اللجنة  ال�رصاكة  هيئة  موافقة  على  احل�ضول  يجب   

امل�ضبقة على �رصط متلك االأ�ضهم املرهونة اأو بيعها. ونرى اأنه يجوز االتفاق على 

قبل ذلك على موافقة  الرهن �رصيطة احل�ضول  اإبرام عقد  ال�رصط الحقًا على  هذا 

الهيئة. وعلى ذلك، يجوز لهيئة ال�رصاكة اأن حتدد �رصوط واإجراءات متلك االأ�ضهم 

اأو بيعها؛ مبا ي�ضمن ا�ضتمرار تنفيذ امل�رصوع وت�ضغيله؛ ومن ثم لها -على �ضبيل 

طلب  التمويل  جلهات  فيها  يجوز  التي  التمويل  �رصوط  ابتداء  حتدد  اأن  املثال- 

غلق االأ�ضهم يف حالة عدم التزام امل�ضتثمر بها. كما يجوز لها اأن حتدد مدة اأق�ضى 

التي  االإجراءات  وفق  فيها  الت�رصف  ذلك  بعد  عليها  يتعني  التي  االأ�ضهم  لتملك 

حتددها الهيئة. كما لها اأن تطلب حتديد حاالت اإخالل امل�ضتثمر ب�رصوط التمويل، 

اإثباتها.   و�رصوط 

االأ�ضهم، وهو ما يتعني - 5 ال�رصاكة على غلق  يجب كذلك احل�ضول على موافقة هيئة 

امل�ضتثمر  اإخالل  فيه  تبني  الهيئة،  اإىل  ذلك  يف  بطلب  التقدم  املمولة  اجلهات  على 

امل�ضتثمر  اإخالل  للهيئة  ثبت  ما  اإذا  وهنا،  العقد.  يف  جاء  ما  وفق  التمويل  ب�رصوط 

ب�رصوط التمويل، فاإن لها - كما نرى - احلق، من جهة يف حتديد �رصوط واإجراءات 

من  بالغلق  املمولة  اجلهات  طلب  رف�ص  يف  احلق  لها  كما  بيعها،  اأو  االأ�ضهم  متلك 

ت�ضغيله.  وا�ضتمرار  امل�رصوع  تنفيذ  �ضمان  اعتبارات  وفق  كله  وذلك  اأخرى،  جهة 

�ضالفة   23 املادة  من   5 البند  من  الثانية  الفقرة  عجز  يف  جاء  ما  ذلك،  يف  وال�ضند 

اأنه »ويف جميع االأحوال يجب موافقة اللجنة العليا«. الذكر، الذي ن�ص على 

على - 6 الهيئة  موافقة  حال  االأ�ضهم  مبلكية  االحتفاظ  املمولة  اجلهات  على  يجب  ال 

 - براأينا   - بالبيع  ت�ضفيتها  عليها  يجب  بل  ال�ضابق،  التف�ضيل  وفق  لها  متلكها 

الثانية  الفقرة  ن�ص  من  اأي�ضًا  ي�ضتخل�ص  ما  وهذا   .
)94(

الهيئة حتددها  مدة  خالل 

املذكورة باإقرارها اأنه » يف جميع االأحوال يجب موافقة اللجنة العليا واأن تتوافر يف 

اأن  ذلك  املرجعية«؛  وال�رصوط  التاأهيل  وموا�ضفات  �رصوط  ذات  اجلديد  امل�ضتثمر 

بن�ص ( 94) عماًل  وذلك  لها؛  م�ضتحق  لدين  �ضدادًا  تتملكها  التي  االأ�ضهم  بت�ضفية  البنوك  اللتزام  بالن�ضبة  ال�ضاأن  كما 

املادة 67/ب من قانون النقد وبنك الكويت املركزي واملهنة امل�رصفية، التي تق�ضي باأنه يجوز للبنوك » اأن تتملك 

االأ�ضهم و�ضائر القيم املحفوظة لديها �ضدادًا لدين م�ضتحق لها، وعلى البنك يف هذا احلالة ت�ضفيتها خالل �ضنتني 

من تاريخ متلكها«.
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ا�ضتيفاء  يف  حقوقها  حماية  هي  االأ�ضهم  متلك  من  املمولة  اجلهات  متكني  من  الغاية 

اأن  ينبغي  الذي  امل�رصوع،  اإدارة  امل�ضتثمر يف  بدياًل عن  اأن تكون  ديونها، ولي�ص يف 

املرجعية. الـتاأهيل وموا�ضفاته وال�رصوط  تتوافر فيه �رصوط 

فيه - 7 تتوافر  وملن  ال�رصاكة،  هيئة  حتددها  التي  باالإجراءات  املرهونة  االأ�ضهم  بيع 

املرجعية.  وال�رصوط  وموا�ضفاته  الـتاأهيل  �رصوط  البيان  �ضالف  الن�ص  ب�رصيح 

 - االأ�ضهم  لبيع  املناق�ضة  اأو  املزايدة  اآلية  اعتماد  حتديد  حال  يف  فاإنه  ذلك،  وعلى 

ال�رصوط  فيهم  تتوافر  من  على  فيها  امل�ضاركني  ق�رص  ينبغي   - املثال  �ضبيل  على 

طرح  يف  ال�ضاأن  كما  وال�ضفافية  العدالة  ي�ضمن  ومبا  املذكورة،  واملوا�ضفات 

.
)95(

املناف�ضة ال�رصاكة من خالل  م�رصوعات 

�رصكة  يف  امل�ضتثمر  اأ�ضهم  رهن  غلق  اأخ�ضع  قد  الكويتي  امل�رصع  اأن  يت�ضح  عليه؛ 

االأهداف  حتقيق  من  ميّكن  الذي  بالقدر  واإجراءات،  لقيود  التحالف  �رصكة  اأو  امل�رصوع 

املالية  االأوراق  غلق  يف  امل�رصع  انتهجه  الذي  نف�ضه  امل�ضلك  وهو  تو�ضع.  دون  املن�ضودة 

   .2015 عام 

:)2015 3 - غلق االأوراق املالية يف قانون هيئة اأ�سواق املال )�سنة 

يف  الرهن  غلق  حظر  مبداأ  من  باال�ضتثناء  الكويتي  للم�رصع  املحدودة  اخلطوة  بعد 

امل�رصع  ياأتي  ال�رصاكة،  م�رصوع  �رصكة  يف  امل�ضتثمر  الأ�ضهم  بالن�ضبة  ال�رصاكة  قانون 

القانون  يف  الواردة  احلظر  ن�ضو�ص  ا�ضتبعاد  و�ضمولية،  ات�ضاعًا  اأكرث  ب�ضورة  ليقرر، 

املدين وقانون التجارة على رهن االأوراق املالية باختالفها مبقت�ضى القانون رقم )22( 

اإن�ضاء هيئة  2010 ب�ضاأن  اأحكام القانون رقم )7( ل�ضنة   بتعديل بع�ص 
)96( 

2015 ل�ضنة 

 5 املادة  اإىل   8 رقم  البند  باإ�ضافة  وذلك   ،
)97(

املالية االأوراق  ن�ضاط  وتنظيم  املال  اأ�ضواق 

املناف�ضة، بتعريف املادة االأوىل من قانون ال�رصاكة هي: » الطريقة التي يتم اعتمادها من قبل اللجنة العليا، لطرح ( 95)

امل�رصوع من خالل مزايدة اأو مناق�ضة مبا ي�ضمن العدالة وال�ضفافية، وتر�ضى املزايدة على من يقدم اأعلى عائد 

للدولة وفقًا لل�رصوط املرجعية اخلا�ضة بامل�رصوع، ويتم يف حالة املناق�ضة اختيار امل�ضتثمر املف�ضل على اأ�ضا�ص 

اأوزان فنية ومالية تدخل يف معادلة يتم بيانها يف ال�رصوط املرجعية، تاأخذ باالعتبار اجلودة العالية والتكلفة االأقل 

للخدمة واملخاطر املالية والفنية والقانونية وغريها من العنا�رص التي يتعني احت�ضابها يف م�رصوعات ال�رصاكة«. 

الكويت اليوم/ العدد 1235/ ال�ضنة احلادية وال�ضتون/ �ص 21. بتاريخ 10/ 5/ 2015.( 96)

اأ�ضواق ( 97) 11/28/ 2010. يف قانون هيئة  ال�ضاد�ضة واخلم�ضون. بتاريخ  ال�ضنة   /964 العدد  اليوم/  الكويت 

املال، انظر: بدر املال/ النظام القانوين الأ�ضواق املال/ الكويت/ الطبعة االأوىل/ 2011.
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يف  التعامل  تنظم  التي  القواعد  الهيئة  ت�ضع   « اأن:  على  فيه  والن�ص  االأخري،  القانون  من 

التعامالت االأحكام املن�ضو�ص عليها  املالية ونقل ملكيتها، وال ت�رصي على هذه  االأوراق 

يف املواد )508، 992، 1053( من القانون املدين واملواد )231، 232، 233، 237( من 

التجارة«. قانون 

االأوراق  تعامالت  تنظيم  �ضلطة  املال  اأ�ضواق  هيئة  فو�ص  قد  امل�رصع  يكون  وبذلك 

باحلدود  الرهن  غلق  حظر  من  اال�ضتثناء  حق  ت�ضتوعب  التي  ملكيتها،  ونقل  املالية 

عربت  كما   - ولتتجنب  الهيئة،  اإن�ضاء  قانون  الأهداف  حمققة  تراها  التي  واالأو�ضاع 

ولتواكب  ون�ضو�ضه،  القانون  اأحكام  يف  امل�ضائل  بع�ص   - للقانون  االإي�ضاحية  املذكرة 

املالية واالقت�ضادية. االأن�ضطة  املتالحق يف قطاع  التطور 

اأ�ضواق  هيئة  قانون  يوله  مل   ،
)98(

املالية االأوراق  يف  التعامل  اأهمية  من  الرغم  وعلى 

مثل  ع�ضب  يعّد  اأنه  وال�ضيما  ينظمه،  خا�ضًا  ن�ضًا  له  يفرد  فلم  الكافية؛  العناية  املال 

املذكرة  اأف�ضحت  كما  املالية،  الورقة  يف  التعامل  اأن  ذلك  الت�رصيعات؛  من  النوع  هذا 

2015، »ال يقت�رص فقط على بيعها اأو �رصائها �ضواء  22 ل�ضنة  االإي�ضاحية للقانون رقم 

اأو �رصائها وفق  اأو بيعها  التداول  املعمول بها،  املالية وفقًا الأحكام  يف بور�ضات االأوراق 

اأو�ضع من  املالية  االأوراق  التعامل يف  التداول، ولكن  ا�ضتثناء من  اأحكام  اإجراءات خا�ضة 

كما  خالل  رهنها،  من  املالية  الورقة  على  للغري  حقوق  لرتتيب  يت�ضع  فهو  ذلك  بكثري؛ 

تقدم  ما  ولكل  التعامالت،  من  ذلك  وغري  وبيعها  عليها  احلجز  اإجراءات  لي�ضمل  يت�ضع 

فقد  راأى امل�رصع اإ�ضافة بند )8( للمادة )5(  لي�ضع حكمًا عامًا ناط بالهيئة ب�ضكل وا�ضح 

على  الن�ص  جاء  وقد  املالية،  االأوراق  يف  للتعامل  املنظمة  ت�ضع  القواعد  اأن  فيه،  لب�ص  ال 

بالتعامل  وتتعلق  القانون  يف  خا�ص  حكم  ب�ضاأنها  يرد  مل  م�ضاألة  اأي  ليغطي  النحو   هذا 

التي  االأمور  لكل  تنظيمية  قواعد  و�ضع  تتوىل  اأن  للهيئة  يكون  بحيث  املالية؛  االأوراق  يف 

التعامل يف االأوراق املالية، بن�ص املادة االأوىل ب�ضاأن التعريفات يف قانون هيئة اأ�ضواق املال، هو »تعامل ال�ضخ�ص ( 98)

اأو  بيع  عر�ص  تقدمي  اأو  �رصائها،  اأو  بيعها،  طريق  عن  غريه  عن  بالنيابة  اأو  اخلا�ص  حل�ضابه  املالية  الورقة  على 

�رصاء اأو ا�ضتحواذ ب�ضاأنها، اأو اإ�ضدارها، اأو طرحها لالكتتاب اأو االكتتاب فيها، اأو التنازل عن حق االكتتاب فيها، 

اأو ت�ضويتها،  اإيداعها،  اأو  اإدراجها،  اأو  اأو حفظها،  اأو التعهد بتغطية االكتتاب فيها،  اأو ت�ضويقها،  اأو الرتويج لها، 

اأو متويل التعامل بها، اأو اإقرا�ضها، اأو البيع على املك�ضوف لها، اأو رهنها، اأو التنازل عنها، اأو اأي عملية اأخرى 

تعتربها الهيئة تعاماًل يف االأوراق املالية«.
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بالتعامل يف  التي تتعلق  االأحكام  املالية، مبا ين�ضخ �ضمنًا كل  االأوراق  بالتعامل يف  تتعلق 

  .
)99(

االأوراق املالية قد تكون وردت يف قانون اآخر«

وعلى �ضند من هذا التفوي�ص الت�رصيعي، اأ�ضدرت الهيئة عددًا من القرارات بتعديل 

االتفاق  ببطالن  العامة  القواعد  على  ا�ضتثنائية  اأحكام  بتقرير  للقانون  التنفيذية  الالئحة 

بتنظيم  وذلك  القانون،  ر�ضمها  التي  االإجراءات  بخالف  وببيعه  املرهون  املال  على 

بها  باالبتعاد  اطُمئن  اأن  بعد  الوفاء  بيع  من  تقرتب  املالية  االأوراق  على  جديدة  تعامالت 

عن  ف�ضاًل  )اأ(،  املدين  القانون  من   508 املادة  الأحكام  بالتطبيق  البطالن  خماطر  عن 

 .
)100(

ال�ضماح باالتفاق على غلق االأوراق املالية بعقد الرهن وفق �ضوابط حمددة )ب(

النحو  على  املال  اأ�ضواق  هيئة  بها  جاءت  التي  اال�ضتثناءات  على  الوقوف  وقبل 

التعريفات،  ب�ضاأن  الهيئة  قانون  االأوىل من  املادة  اإىل  الرجوع  االأهمية مبكان  املتقدم، من 

قانون  يف  امل�رصع  اأجراها  التي  التعديالت  وفق  وذلك  املالية؛  بالورقة  املق�ضود  لتحديد 

املذكرة  اأف�ضحت  كما  باعتبارها،  املالية  الورقة  تعريف  على   2015 ل�ضنة   22 رقم 

االإي�ضاحية، » احلجر االأ�ضا�ص يف قوانني اأ�ضواق املال الرتباطها بنطاق اخت�ضا�ص الهيئة 

.
)101(

املالية« االأوراق  املهيمن على �ضوؤون  باعتبارها 

وقد عرفت الورقة املالية، كمعيار عام، على اأنها »اأي �ضك -اأيًا كان �ضكله القانوين-  

�ضالفة  املادة  الهيئة«. وتطرح  للتداول برتخي�ص من  قابلة  يثبت ح�ضة يف عملية متويلية 

اأمثلة ملا يعد ورقة مالية، على النحو االآتي: الذكر بعد ذلك 

اأو املقرتح اإ�ضدارها يف راأ�ضمال �رصكة.اأ(  االأ�ضهم ال�ضادرة 

اأداة تن�ضئ اأو تقر مديونية مت اأو �ضيتم اإ�ضدارها بوا�ضطة �رصكة.)ب(  اأي 

يف )((  اأ�ضهم  اإىل  للتحويل  القابلة  االأخرى  واالأدوات  وال�ضكوك  وال�ضندات  القرو�ص 

�رصكة. راأ�ضمال 

جميع اأدوات الدين العام القابلة للتداول وال�ضادرة عن الهيئات احلكومية املختلفة )د( 

العامة. واملوؤ�ض�ضات  الهيئات  اأو 

املذكرة االإي�ضاحية/ الكويت اليوم/ العدد 1235/ م�ضار اإليه/ �ص 31.( 99)

 على �ضند من التفوي�ص الت�رصيعي، نظمت الالئحة التنفيذية للقانون اأي�ضًا قواعد خا�ضة للتنفيذ على االأوراق ( 100)

املالية، وذلك باال�ضتثناء من القواعد املقررة يف قانون التجارة وقانون املرافعات. انظر: الكتاب احلادي ع�رص/ 

الف�ضل العا�رص – التنفيذ اجلربي على االأوراق املالية.

املذكرة االإي�ضاحية/ الكويت اليوم/ العدد 1235/ م�ضار اإليه/ �ص 30.( 101)
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اأي حق اأو خيار اأو م�ضتقات تتعلق باأي من االأوراق املالية.)هـ( 

الوحدات يف نظام ا�ضتثمار جماعي.)و( 

اأي ورقة اأو �ضك تعتربه الهيئة ورقة مالية الأغرا�ص تطبيق هذا القانون والالئحة.)ز( 

وعلى ذلك، حدد القانون تعريفًا عامًا للورقة املالية، ت�ضمن اأ�ض�ص ومعايري تكييف 

ورقة - اأو �ضك - على اأنها ورقة مالية، ولهذا الغر�ص وملا اعترب �ضائعًا وما جرى عليه 

امل�رصع  تفوي�ص  مع  وذلك،  املثال.  �ضبيل  على  مالية،  ورقة  يعترب  ما  حتديد  مت  التعامل 

لهيئة اأ�ضواق املال باحلق يف اعتبار اأي ورقة اأو �ضك ورقة مالية الأغرا�ص تطبيق القانون 

له.   التنفيذية  والالئحة 

وغريها  التجارية  والورقة  املالية  الورقة  بني  اخللط  عدم  على  امل�رصع  حر�ص  وقد 

الفقرة  يف  بالن�ص  وذلك  والتاأمينية،  واالئتمانية  امل�رصفية  االأدوات  بع�ص  من  اأي�ضًا 

مثل  التجارية  االأوراق  مالية  اأوراقًا  تعد  »ال  اأنه  على  املالية  الورقة  تعريف  من  االأخرية 

ال�ضيكات والكمبياالت وال�ضندات الأمر، وكذلك االعتمادات امل�ضتندية واحلواالت النقدية 

التاأمني واحلقوق املرتتبة يف  البنوك ح�رصًا فيما بينها وبوال�ص  التي تتداولها  واالأدوات 

للمنتفعني«. التقاعد  �ضناديق 

يف املقابل، ال فرق بني االأوراق املالية اإذا ما كانت مدرجة يف �ضوق االأوراق املالية وما 

مل تكن مدرجة؛ من حيث جواز االتفاق على غلق رهنها. وهذا ما ق�ضت به قواعد تداول 

 )102(
املال اأ�ضواق  هيئة  قانون  من  �ضند  على  �ضدرت  التي  املدرجة  غري  املالية  االأوراق 

على  االأوىل،  املادة  يف  املدرجة،  غري  املالية  االأوراق  عرفت  وقد   .
)103(

التنفيذية والئحته 

وفق ن�ص املــادة 34 من القانون رقم 7 ل�ضــنة 2010 ب�ضــاأن هيئة اأ�ضــواق املــال على اأن » ت�ضـع البور�ضـة – بعـد ( 102)

موافقـة الهيئة – االإجراءات والقواعـد والـنظم التـي يتعـني علـى البور�ضـة املـرخ�ص لها اتباعها لتداول ونقل ملكية 

االأوراق املالية املدرجة يف البور�ضة. وحتــدد الالئحــة التنفيذية للقــانون االإجراءات والقواعــد والــنظم التــي يتعــني 

علــى البور�ضــة املــرخ�ص لهــا اتباعها لتداول ونقل ملكية االأوراق املالية الكويتية غرب املدرجة يف البور�ضة«.

 وفق ن�ص املادة 8-3 من الكتاب احلادي ع�رص، التعامل يف االأوراق املالية، من الالئحة التنفيذية لقانون هيئة ( 103)

اأو �ضـراء باإمتـام  اأ�ضواق املال » تن�ضـاأ حقـوق والتزامـات كـل مـن تـداول علـى االأوراق املاليـة غري املدرجـة بيعًا 

املعـامالت مـن خـالل نظـام البور�ضـة، وتنفـذ االلتزامـات املرتتبـة عليهـا وفقًا للقواعـد املعمـول بهـا لـدى وكالـة 

مقا�ضـة، وت�ضــع البور�ضــة - بعــد موافقــة الهيئــة - قواعــد تــداول االأوراق املاليــة غري املدرجــة، ويجوز اأن 

تت�ضــمن هــذه القواعــد اأحكامــًا خا�ضــة بــبع�ص التعــامالت، ويحظر التــداول فــي تلــك االأوراق املاليــة اأو نقــل 

ملكيتهــا دون اتباع القواعد امل�ضار اإليها«.
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اإدراجها. وت�ضمل ال�ضكوك وال�ضندات  اأو امللغى  اأنها االأوراق »غري املدرجة يف البور�ضة 

من  الثامن  الف�ضل  ويف  بالقانون«.  الوارد  التعريف  ح�ضب  املالية  االأوراق  من  وغريها 

االأوراق  على  »تنطبق  اأنه  على   1-4-8 املادة  �رصاحة  ن�ضت  املذكورة،  التداول  قواعد 

املالية اأحكام الرهن والتنفيذ اجلربي املن�ضو�ص عليها يف الالئحة«؛ اأي الالئحة التنفيذية 

الذي  النحو  وعلى  الرهن  غلق  يف  اخلا�ضة  االأحكام  فيها  مبا  املال،  اأ�ضواق  هيئة  لقانون 

.
)104(

�ضوف يتم عر�ضه

)اأ( عدم �سـريان اأحكام بيع الوفاء على التعامالت املالية:

يف  واال�ضتثمارية  املالية  االأدوات  جمال  يف  املتالحقة  امل�ضتجدات  م�ضايرة  بهدف 

يف  املقرر  وفق  وفاء  بيع  باعتبارها  البطالن  عن  بها  واالبتعاد  املالية،  االأوراق  �ضوق 

التي جتعلها تقرتب  تنفيذها  واآلية  اإىل طبيعة  بالنظر  املدين  القانون  508 من  املادة  ن�ص 

عدم  ي�ضمن  مبا  املال  اأ�ضواق  هيئة  قانون  تعديل  على  امل�رصع  حر�ص  املذكور،  البيع  من 

�رصيان حكم املادة املذكورة على تطبيق مثل هذه االأدوات التي تتيح مزيدًا من اخليارات 

اأمام  اخليارات  من  كثريًا  وي�ضهل  واال�ضتثمارية،  املالية  االأدوات  وينوع  ال�ضوق  يف 

املالية.  البنوك عند رهن االأوراق  امل�ضتثمرين وعمالء 

  ويف هذا ال�ضاأن، اأف�ضحت املذكرة االإي�ضاحية عن اأنه »لقد كان يعاب على الت�رصيعات 

بع�ص  تنظم  مل  اأنها  املالية،  االأوراق  معامالت  خا�ضة  التجارية،  املعامالت  تنظم  التي 

ينظم  ما  يوجد  وال  ال�رصاء.  اإعادة  كاتفاقيات  املالية  االأ�ضواق  يف  التي  جتري  التعامالت 

هذه امل�ضاألة يف الت�رصيع الكويتي غري احلكم الوارد يف املادة 508  من القانون املدين، الذي 

اإىل  بالتبعية  يوؤدي  ما  الرهن احليازي، وهو  اأحكام  االتفاقيات  النوع من  اأجرى على هذا 

امل�ضاألة  هذه  القانون  راعى  وقد  التعامل.  حمل  املالية  االأوراق  متلك  على  بطالن  االتفاق 

 .
)105(

لي�ضتبعد �رصيان ن�ص املادة )508( من القانون املدين على هذه التعامالت«

مبقت�ضى املادة 1-2 يف الف�ضل االأول من قواعد تداول االأوراق غري املدرجة، » تنطبق القواعد على التعامل يف ( 104)

االأوراق املالية غري املدرجة، اأو التي األغي اإدراجها �ضواء ب�ضبب ال�ضطب اأو االن�ضحاب االختياري من البور�ضة، 

ويحظر التعامل اأو التداول يف تلك االأوراق املالية اأو نقل ملكيتها دون اتباع هذه القواعد«. 

املذكرة االإي�ضاحية/ الكويت اليوم/ العدد 1235/ م�ضار اإليه/ �ص 31.( 105)
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اجلديد  ال�رصكات  قانون  يف  اتبعه  الذي  ذاته  النهج  �ضلك  قد  امل�رصع  كان  واإذا 

الرهن على كل ت�رصفات  اأحكام غلق  بتقرير عدم �رصيان  بيانه �ضابقًا-  -وفق ما �ضبق 

اأحكام ال�رصيعة  اأغرا�ضها ووفق �ضيغ العقود املتوافقة مع  ال�رصكة متى ما كانت �ضمن 

االأمر  فاإن  ــ  اأخرى  وتنظيمية  ت�رصيعية  متطلبات  دون  عام  كمعيار  وذلك  االإ�ضالمية، 

املالية. للمعامالت  بالن�ضبة  مغاير 

عن  تخرج   - فقط  الطبيعة  وبهذه   - املالية  باالأوراق  املعامالت  كل  لي�ص  اأنه  ذلك 

جانب  من  تنظيمها  يتم  التي  املعامالت  تكيف  ثم  ومن  الوفاء؛  بيع  اأحكام  تطبيق  نطاق 

االأحكام  تقرره  ما  وفق  الق�ضاء  لتكييف  تخ�ضع  فهي  غريها  اأما  املال،  اأ�ضواق  هيئة 

الذي  الذكر،  �ضالف   8 البند  ن�ص  من  ي�ضتفاد  ما  وهذا  الرهن،  غلق  حظر  ب�ضاأن  العامة 

وال  ملكيتها،  ونقل  املالية  االأوراق  يف  التعامل  تنظم  التي  القواعد  الهيئة  ت�ضع   « يقول: 

 )1053  ،992  ،508( املواد  يف  عليها  املن�ضو�ص  االأحكام  التعامالت  هذه  على  ت�رصي 

من القانون املدين واملواد )231، 232، 233، 237( من قانون التجارة«، وهو ما يعني 

اأحكام بيع الوفاء وحظر غلق الرهن املقررة يف املواد املذكورة حم�ضور  اأن عدم �رصيان 

ك�ضاأن  املال،  اأ�ضواق  هيئة  جانب  من  تنظيم  حمل  تكون  التي  املالية  االأوراق  بتعامالت 

.
)106(

)الريبو( ال�رصاء  اإعادة  اتفاقية  تعامالت 

ال�رصاء باملادة  اإعادة  اتفاقيات  االأ�ضواق  التنفيذية لقانون هيئة  وقد عاجلت الالئحة 

)11-8( من الكتاب احلادي ع�رص، الف�ضل الثامن، من الالئحة التنفيذية للقانون بن�ضها 

على اأنه: »يجوز االتفاق يف عقود بيع االأوراق املالية املدرجة اأو غري املدرجة على احتفاظ 

البائع بحق ا�ضرتداد املبيع يف مقابل دفع مبلغ معني خالل فرتة معينة«.

اإيداع االأوراق املالية املتعامل  اأن ي�ضتمل االتفاق على  اأنه »يجب  وت�ضيف املادة ذاتها 

البائع  بني  عليه  متفق  هو  ملا  وفقًا  فيها  والت�رصف  اإدارتها  يتوىل  حفظ،  اأمني  لدى  عليها 

وامل�ضرتي، ويتم التاأ�ضري بهذا االتفاق يف �ضجل االأوراق املالية حمل االتفاق«. وباأنه »يجب 

اإعادة ال�رصاء، وال ي�رصي على  اأحكامًا خا�ضة تنظم معامالت  اأن ت�ضتمل قواعد البور�ضة 

نظام »الريبو« ميّكن ال�رصكة من القيام بعملية �رصاء االأ�ضهم من ال�ضوق، ومن ثم اإعادة بيعها للعميل مع التعهد ( 106)

باإعادة ال�رصاء وفقًا لنقطة �ضعرية حمددة وفق املتفق ب�ضاأنه يف العقد. فهو اتفاق بني الطرف االأول )اأي املالك 

لالأ�ضهم( على حتويل االأ�ضهم اإىل الطرف الثاين )امل�ضرتي( مقابل مبالغ مالية )متويل( ولفرتة حُمددة قد تكون 

اأيامًا اأو اأ�ضابيع ورمبا عدة اأ�ضهر اأو حتى عامًا كاماًل، بح�ضب ما يراه الطرفان منا�ضبًا لهما.
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 .
)107(

هذه العقود احلكم املن�ضو�ص عليه يف املادة )508( من  القانون املدين«

بحق  البائع  احتفاظ  �رصط  تت�ضمن  التي  املالية  االأوراق  بيع  عقود  فاإن  عليه؛ 

بيع   - لذلك  وفقًا   - متثل  كانت  واإن  معينة،  فرتة  خالل  حمدد  مبلغ  مقابل  ا�ضرتدادها 

508 وما ي�ضتتبعه من تقرير بطالنها  وفاء، فاإنها ال تخ�ضع للحكم املقرر يف ن�ص املادة 

كله  وذلك  التجارة،  وقانون  املدين  القانون  يف  املقررة  الرهن  غلق  اأحكام  اإىل  بالرجوع 

تن�ص  وما  الذكر  �ضالفة   11  /8 باملادة  املحددة  للمتطلبات  العقود  تلك  ا�ضتيفاء  �رصيطة 

.
)108(

عليه االأحكام اخلا�ضة مبعامالت اإعادة ال�رصاء التي ت�ضعها �رصكة املقا�ضة الكويتية

الذي  بيعها،  اأو  املرهونة  املالية  االأوراق  متلك  غلق  التفاق  بالن�ضبة  ذاته  وال�ضاأن 

يجب - حتى ينعقد �ضحيحًا منتجًا الآثاره - اأن يكون متفقًا مع التنظيم الوارد ب�ضاأنه يف 

املال. اأ�ضواق  لقانون هيئة  التنفيذية  الالئحة 

)ب( متلك اأو بيع االأوراق املالية املرهونة:

نظمت  املال،  اأ�ضواق  هيئة  قانون  من   5 املادة  اإىل  امل�ضاف   8 البند  من  �ضند  على 

املالية املرهونة عند تخلف املدين باال�ضتثناء من مبداأ  اأو متلك االأوراق  الهيئة قواعد بيع 

REPOs، متكن املوؤ�ض�ضات املالية وجتار ال�ضندات  وغريهم من احل�ضول ( 107) اإعادة ال�رصاء   عن طريق اتفاقيات 

على متويل ق�ضري االأجل، قد يكون لليلة واحدة، اأو متو�ضط االأجل، ويبيع مبوجبه اأوراقًا مالية للطرف الثاين، 

على اأن يعقب ذلك اإعادة �رصاء االأوراق املالية نف�ضها يف الوقت املُحدد م�ضبقًا )وفق االتفاق بني الطرفني( ب�ضعر 

اأعلى من �ضعر البيع، وميثل بذلك الفرق بني ال�ضعرين الفائدة الفعلية للم�ضتثمر )امل�ضرتي( اأو الطرف املنقولة 

االأجل، فيما  اأو متو�ضط  االأجل  ال�رصاء فعليًا، قر�ضًا ق�ضري  اإعادة  اتفاقية  املالية، وتعّد  االأوراق  اأو  االأ�ضهم  له 

متثل االأوراق املالية حمل املعاملة �ضمانًا لذلك القر�ص. وت�ضتخدم اتفاقيات اإعادة ال�رصاء اأي�ضًا بوا�ضطة البنوك 

املركزية الإدارة عر�ص النقود يف االقت�ضاد؛ حيث تعترب هذه االتفاقيات اإحدى االأدوات احلكومية املهمة املتاحة 

الإدارة ال�ضيولة النقدية. كما اأن تلك العمليات ت�ضهل لل�رصكات ا�ضرتداد اأ�ضولها، التي تكون مرهونة باأن تتعهد 

يف عقودها باإعادة ال�رصاء. وتعد مثل هذه االتفاقيات اآمنة ن�ضبيًا يف حفظ حقوق االأطراف دون حاجة للجوء اإىل 

الق�ضاء باجلهد والوقت وامل�ضاريف التي ي�ضتلزمها ذلك، اإذ يظل القرار النهائي اخلا�ص مب�ضري ال�ضمان؛ اأي 

االأوراق املالية بيد »اأمني العدل« امللتزم بنقل ملكية االأ�ضهم عقب انتهاء مدة االتفاق اإىل الطرف املمول، دون اأي 

التزامات قانونية عليه جتاه املالك االأ�ضلي.     

يف تاريخ 25/ 8/ 2017، وعماًل بن�ص املادة 8/ 11 نفذ البنك التجاري الكويتي بالتعاون مع اإحدى ال�رصكات ( 108)

املالية.  لالأوراق  الكويت  �ضوق  يف  »الريبو«  ال�رصاء  اإعادة  بنظام  ا�ضتثمارية  �ضفقة  اأول  الكربى  اال�ضتثمارية 

ونظام الريبو ميكن اأن يكون بدياًل اأو رديفًا م�ضابهًا لنظام االأجل يف حال تطويرها وتطبيقها للعمالء االأفراد، 

عندما تقوم ال�رصكة بال�رصاء من ال�ضوق وبيعها للعميل مقابل هام�ص حمدد مع اإعادة ال�رصاء يف احلاالت التي 

حتددها الهيئة مع البور�ضة.
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حظر غلق الرهن، وذلك يف الف�ضل التا�ضع من الكتاب احلادي ع�رص )التعامل يف االأوراق 

اأنه: املالية( من الالئحة التنفيذية للقانون. وذلك بالن�ص يف املادة )9-13( على 

حمرتفًا،  عمياًل  الراهن  اأو  واملدين  مالية  موؤ�ض�ضة  اأو  بنكًا  املرتهن  الدائن  كان  »اإذا 

اإخالل  – يف حالة  املرتهن  الدائن  اأو بعده على حق  الرهن  اإبرام عقد  يجوز االتفاق وقت 

املن�ضو�ص  باالأحكام  التقيد  دون  بيعه  اأو  املرهون  ال�ضيء  متلك  يف   – بالتزاماته  املدين 

املن�ضو�ص  االأحكام  وكذلك  التجارة،  قانون  من   )233( اإىل   )231( من  املواد  يف  عليها 

الثالث من قانون املرافعات املدنية والتجارية«. الكتاب  عليها يف 

اأف�ضحت  الرهن،  غلق  حظر  مقت�ضيات  عن  باخلروج  امل�رصع  توجه  بيان  ويف   

املواد  يف  عليها  املن�ضو�ص  االأحكام  �رصيان  ا�ضتبعاد  ب�ضاأن  للقانون  االإي�ضاحية  املذكرة 

بالنظام  املتعلقة  االإجراءات  تنظم  التي  التجارة،  قانون  من   )237  ،233  ،232  ،231(

العام فيما يخ�ص بيع ال�ضيء املرهون ومتلكه باأنها »اإجراءات ال تتفق مع طبيعة ال�رصعة 

تن�ضيط  التعديل  هذا  من  والهدف  املال.  اأ�ضواق  يف  العمل  يتطلبها  التي  والديناميكية 

التداوالت يف االأ�ضواق املالية؛ مبا �ضيوؤثر تاأثريًا جوهريًا يف بيئة االأعمال يف دولة الكويت، 

يتفق  اأن  اجلائز  من  يكون  بحيث  التجارية؛  للممار�ضة  االأمام  اإىل  قوية  دفعة  يعطي  ومبا 

حالة  يف  اأنه  على  املالية،  االأوراق  على  الرهن  ترتيب  وقت  الراهن،  مع  املرتهن  الدائن 

التقيد  دون  بيعه  اأو  املرهون  ال�ضيء  متلك  خالل  من  حقه  الدائن  ي�ضتويف  املدين  اإخالل 

وكذلك  التجارة،  قانون  من   )232  ،231  ،233( املواد  يف  عليها  املن�ضو�ص  باالأحكام 

املدنية  املرافعات  قانون  من  الثالث  الكتاب  يف  عليها  املن�ضو�ص  باالأحكام  التقيد  دون 

املقا�ضة  وكالة  اإىل  �ضواء  املرتهن  الدائن  من  ت�ضدر  بتعليمات  البيع  يتم  اأي  والتجارية؛ 

اإىل  ت�ضدر  بتعليمات  اأو  املالية،  الورقة  على  مبا�رص  ب�ضطب  ترتب  قد  الرهن  كان  اإذا 

خا�ضة  ا�ضتثمارية....  حمفظة  على  ترتب  قد  الرهن  كان  اإن  اال�ضتثمارية  املحفظة  مدير 

التجارة  بقانون  امل�رصع  و�ضعها  التي  االآليات  كفاية  عدم  العملية  املمار�ضة  اأثبتت  بعدما 

خالل  ومن  ممكن،  وقت  اأ�رصع  يف  حلقوقه  التجاري  الرهن  يف  املرتهن  الدائن  ال�ضتيفاء 

ا�ضت�ضدار اأمر بيع ال�ضيء املرهون اأو متلكه، على نحو ما هو من�ضو�ص عليه يف املادتني 

231، 2/237 من قانون التجارة، �ضواء لرف�ص اإ�ضدار مثل هذا االأمر يف اأغلب احلاالت 

اأو  البيع  اأمر  الأن  اأو  االآلية،  هذه  خالل  من  حقوقهم  ا�ضتيفاء  اإىل  الدائنون  فيها  جلاأ  التي 

التملك، يف حالة �ضدوره وهو اأمر نادر احلدوث، �ضيكون �ضندًا تنفيذيًا �ضيتم تنفيذه من 
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خالل االإجراءات املعتادة لتنفيذ ال�ضند التنفيذي وفقًا الأحكام قانون املرافعات، وبالتايل 

تتقرر  مل  كانت  واإن  التي  التنفيذ،  منازعات  خالل  من  التنفيذ،  الإيقاف  عر�ضة  �ضيكون 

ثم،  ومن  املماطلة،  لغر�ص  ت�ضتخدم  اأنها  االأعم  الغالب  اأن  اإال  الوفاء  يف  املماطلة  لغر�ص 

برهن  امل�ضمونة  احلقوق  ال�ضتيفاء  اآليات  ا�ضتحداث  اإىل  احلديثة  الت�رصيعات  جلاأت  فقد 

ا�ضتيفاء احلقوق  يتم  اإذ  التنفيذية؛  ال�ضندات  لتنفيذ  املعتادة  االإجراءات  بعيدًا عن  جتاري 

حاجة  بغري  العقد،  اأطراف  عليه  اتفق  ما  تنفيذ  ت�ضمن  اآليات  و�ضع  خالل  من  ر�ضائيًا 

.
)109(

اإتاحة الفر�ضة لعرقلة تنفيذ ما مت االتفاق عليه« لتدخل ال�ضلطة العامة ودون 

املالية  التعامالت  على  الوفاء  بيع  اأحكام  �رصيان  عدم  لتقرير  بالن�ضبة  ال�ضاأن  وكما 

التي يتم تنظيمها دون غريها، فاإن اال�ضتثناء املقرر على بطالن االتفاق على متلك الدائن 

بيعها  اأو  املرهونة  املالية  لالأوراق  املدين  �ضداد  وعدم  الدين  اأجل  حلول  حال  املرتهن 

بل  املالية،  االأوراق  جميع  لرهن  يت�ضع  ال  التجارة  قانون  يف  املقررة  االإجراءات  بخالف 

الذكر  �ضالفة   13  /9 املادة    حددتها  التي  االأو�ضاع  مع  يتفق  الذي  الرهن  فقط  يخ�ص 

وغريها من االأحكام املقررة بهذا ال�ضاأن يف الالئحة التنفيذية، وهي على النحو االآتي:

االتفاق ال�رصيح بني الدائن املرتهن والراهن، �ضواء اأكان مدينًا اأم كفياًل عينيًا، على  ‒

باالأحكام  التقيد  دون  بيعها  اأو  املرهونة  املالية  االأوراق  بتملك  املرتهن  الدائن  حق 

االأحكام  وكذلك  التجارة،  قانون  من   233  –  231 من  املواد  يف  عليها  املن�ضو�ص 

املقررة يف قانون املرافعات املدنية والتجارية. ي�ضتوي يف ذلك اأن يكون هذا االتفاق 

اإبرام عقد الرهن بت�ضمينه بندًا اأو �رصطًا بذلك، اأو الحقًا على العقد.  وقت 

الدائن  ‒ حق  اأن  براأينا،  يعني،  ما  وهو  بالتزاماته.  املدين  اإخالل  حالة  يف  كله،  وذلك 

املرتهن بالتملك اأو بالبيع ال يقت�رص فقط على احلالة التي يحل فيها اأجل الدين املبني 

احلاالت  جميع  اإىل  اأي�ضًا  ميتد  بل  املدين،  وفاء  عدم  مع  منه  ق�ضط  اأو  الرهن  بعقد 

التي يثبت فيها اإخالل املدين بالتزاماته املن�ضو�ص عليها يف العقد، �ضاأن عدم تنفيذ 

�ضمانات  باإن�ضاء  فيه  عليها  املتفق  الفرتة  وخالل  الرهن  بعقد  الثابت  للوعد  املدين 

�ضخ�ضية بتقدمي كفالة من الغري، اأو �ضمانات عينية على اأ�ضول ميلكها من اأوراق 

حال  كذلك،  واالأمر  الغري.  جهة  له  امل�ضتحقة  املبالغ  بتحويل  اأو  عقارات،  اأو  مالية 

املذكرة االإي�ضاحية/ الكويت اليوم/العدد 1235/ م�ضار اإليه/�ص 31 – 32.( 109)
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الرهن،  عقد  يف  املحدد  ال�ضمان  غطاء  عن  املرهونة  املالية  االأوراق  قيمة  انخفا�ص 

وعدم قيام املدين بتقدمي �ضمان اآخر مقبول لدى الدائن املرتهن يغطي االنخفا�ص 

�رصاحة  به  ق�ضت  ما  وهذا  التمويل،  منح  وقت  املحت�ضبة  الدين  تغطية  ن�ضبة  يف 

التنفيذية،  الالئحة  من  التا�ضع،  الف�ضل  ع�رص،  احلادي  الكتاب  من   18-9 املادة 

بن�ضها على اأنه » اإذا نق�ص �ضعر الورقة املالية املرهونة يف البور�ضة؛ بحيث اأ�ضبح 

غري كاف ل�ضمان الدين، جاز للدائن املرتهن اأن يعني للراهن ميعادًا منا�ضبًا لتكملة 

ال�ضمان،  تكملة  دون  املحدد  امليعاد  انق�ضى  اأو  ذلك،  الراهن  رف�ص  فاإذا  ال�ضمان، 

املحفظة  اإذا نق�ضت قيمة  املالية. وي�رصي ذات احلكم  االأوراق  يبيع  اأن  للدائن  جاز 

املرهونة«. اال�ضتثمارية 

بيد اأن ذلك م�رصوط - وفق ما جاء يف ن�ص املادة 9-4 من الف�ضل التا�ضع من الكتاب  ‒

احلادي ع�رص من الالئحة التنفيذية - باأن يكون مبينًا يف عقد الرهن »حاالت االإخالل 

 ،)7/4-9( بالعقد«  املبني  ا�ضتحقاقه  موعد  قبل  الدين  اأجل  حلول  اإىل  توؤدي  التي 

حالة  اإعالن  »اإجراءات  واأخريًا   ،)8/4-9( والبيع  التملك  �ضعر   « حتديد  عن  ف�ضاًل 

االإخالل عند حتقيقها، ودليل حتققها املتفق عليه« )9/4-9(. 

دائن  ‒ الأي  مقررًا  لي�ص  البيع  اأو  بالتملك  االتفاق  م�رصوعية  �ضبق،  ما  كل  عن  ف�ضاًل 

اأو موؤ�ض�ضة مالية فقط.  مرتهن، بل عندما يكون بنكًا 

البنك  اأي  فح�ضب؛  املحلي  البنك   - احلال  بطبيعة   - اال�ضتثناء  يخ�ص  ال  املقابل،  يف 

ي�ضمل  بل   ،
)110(

املركزي الكويت  بنك  من  له  مرخ�ضًا  اأجنبي  لبنك  فرعًا  اأو  الكويتي 

اأي�ضًا البنك االأجنبي املرخ�ص له للعمل من اجلهات الرقابية يف دولة اأخرى. واأما عن 

االأول  الكتاب  من  التعريفات  كتاب  اإىل  بالرجوع  فاإنه  امل�رصفية،  اأو  املالية  املوؤ�ض�ضة 

الوحدات  اأو  لهم  املرخ�ص  »االأ�ضخا�ص  ت�ضمل  فهي  للقانون،  التنفيذية  الالئحة  يف 

لها  املرخ�ص  االأجنبية  ال�رصكات  اأو  املوؤ�ض�ضات  اأو  املركزي  البنك  لرقابة  اخلا�ضعة 

التمويل،  �رصكات  اأو  البنوك  اأو  املالية  االأوراق  اأن�ضطة  مبمار�ضة  رقابية  جهة  من 

اأو  امل�رصيف  اأو  املايل  بالقطاع  عالقة  ذات  باأن�ضطة  تعمل  التي  احلكومية  اجلهات  اأو 

التي تعمل حل�ضابها«. املالية  املوؤ�ض�ضات  با�ضتثناء  الرقابة عليه، وذلك 

يف تعريف البنك املحلي، انظر: كتاب التعريفات/ الكتاب االأول/ الالئحة التنفيذية لقانون هيئة اأ�ضواق املال.( 110)
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االأ�ضهم  ‒ متلك  اتفاق  ي�ضح  ال  حيث  الــراهــن؛  اأو  املدين  على  ذاتــه  ال�ضاأن  وينطبق 

يف  هو  يكون  اأن  ذلك  يف  ي�ضتوي  حمرتفًا،  عمياًل  الراهن  كان  اإذا  بيعها  اأو  املرهونة 

ذاته املدين اأو كفياًل عينيًا للدين امل�ضمـون برهـن االأ�ضهـم التي ميلكهـا والتـي تكون 

اأو  عاديًا  عمياًل  لي�ص  اأي   - حمرتفًا  كان  ما  اإذا  العميل  وحتديـد   .
)111(

االتــفــاق حمل 

للقانون،  التنفيذية  الالئحة  من  االأول  الباب  يف  التعريفات  كتاب  مرده   -  
)112(

مهنيًا

حمرتفًا  عمياًل  اأو  بطبيعته  حمــرتفــًا  عمياًل  يكون  اأن  اإمــا  العميل   « بــاأن  يبنّي  الــذي 

موؤهاًل«، وفق ما ياأتي:

1 - يعد يف حكم العميل املحرتف بطبيعته ما ياأتي:

اأو �ضندوق  ‒ الدويل  اأو موؤ�ض�ضة دولية )البنك  اأو بنك مركزي  اأو هيئة عامة  حكومة 

الدويل(. النقد 

تخ�ضع  ‒ التي  املالية  املوؤ�ض�ضات  من  وغريهم  الهيئة،  من  لهم  املرخ�ص  االأ�ضخا�ص 

الإحدى اجلهات الرقابية داخل دولة الكويت اأو خارجها.

�رصكة راأ�ص مالها املدفوع مليون دينار كويتي اأو ما يعادلها على االأقل. ‒

2- يعد يف حكم العميل املحرتف املوؤهل كل من ا�ستوفى اأحد املعايري 

االآتية:

املالية باأحجام كبرية ومبتو�ضط ال يقل  ‒ العميل لديه تعامالت يف االأوراق  اأن يكون 

250.000 دينار كويتي يف كل ربع �ضنة على مدار ال�ضنتني ال�ضابقتني. عن 

وفق ما جاء يف كتاب التعريفات يف الكتاب االأول من الالئحة التنفيذية من القانون، الكفيل هو » ال�ضخ�ص غري ( 111)

– الوفاء بااللتزامات النا�ضئة عن ال�ضكوك مع بقاء ذمة امللتزم م�ضغولة  – بكامل ذمته املالية  امللتزم ي�ضمن 

اأو منقواًل مملوكًا له ل�ضمان  بالوفاء بهذه االلتزامات«. والكفيل العيني هو » �ضخ�ص غري املدين يرهن عقارًا 

الوفاء بالتزام يف ذمة املدين«.

 العميل: �ضخ�ص يوفر له ال�ضخ�ص املرخ�ص له، اأو يعتزم اأن يوفر له، خدمات يف نطاق اأن�ضطة االأوراق املالية ( 112)

املرخ�ص مبزاولتها، وي�ضمل العميل اأي عميل حمتمل كما ي�ضمل الوقف والو�ضية اخلريية، وكذلك االأ�ضخا�ص 

الذين يقوم مراقب احل�ضابات امل�ضجل اأو مكتب التدقيق ال�رصعي اخلارجي امل�ضجل بتقدمي خدماته له. العميل 

التنفيذية  الالئحة  من  االأول  الباب  يف  التعريفات  كتاب  يف  انظر  مهني.  بعميل  لي�ص  الذي  العميل  هو  العادي: 

لقانون هيئة ا�ضواق املال. 
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اأال يقل حجم اأموال العميل واأ�ضوله لدى ال�ضخ�ص املرخ�ص له عن قيمة 100.000  ‒

كويتي. دينار 

من�ضب  ‒ يف  االأقل  على  �ضنة  ملدة  املايل  القطاع  يف  العمل  له  �ضبق  اأو  العميل  يعمل  اأن 

اإليه. اأو اخلدمات التي �ضتقدم  مهني حمرتف، يتطلب معرفة باملعامالت 

اأية  ‒ دون  مبعرفته،  بيعها  اأو  املرهونة  لالأ�ضهم  املرتهن  الدائن  متلك  يرتك  ومل 

التنفيذية  الالئحة  ن�ضت  فقد  الذكر؛  �ضالفة  ال�رصوط  جميع  حتقق  حال  �ضوابط 

اخلا�ضة  االإجراءات  على   - االعتبارات  من  العديد  ال�ضتيفاء  �ضمانًا   - للقانون 

9-14 من الف�ضل التا�ضع من الكتاب احلادي  بالتملك اأو البيع، وذلك عماًل باملادة 

ع�رص منها، التي ق�ضت مبا ياأتي:

‒  - االأحوال  بح�ضب   -  
)114(

املقا�ضة ووكالة   
)113(

اال�ضتثمارية املحفظة  مدير  التزام 

االأوراق  يف  االأ�ضهم  بتملك  املرتهن  الدائن  من  تعليمات  من  لهما  ي�ضدر  ما  بتنفيذ 

املالية اأو ببيعها والوفاء بحق الدائن. ويف هذا ال�ضاأن، يجب على الدائن املرتهن لدى 

اأو بيعها »اأن يبذل العناية الواجبة يف الت�رصف يف ماله«،  طلب متلكه الأوراق املالية 

االإ�رصار  ا�ضتخدام حقه يف  التع�ضف يف  قانونية عن  اأمام م�ضوؤولية  وهو ما ي�ضعه 

الغري. املدين والراهن وحقوق  مب�ضلحة 

يف جميع االأحوال، يجب اأن ي�ضبق طلب التملك اأو البيع اإعذار املدين والكفيل العيني 

- اإن وجد - ب�ضداد الدين، وذلك مبوجب اإخطار كتابي يوجه لهما وفقًا للطريقة املبينة 

اأيام، على االأقل. يف عقد الرهن، قبل تاريخ التملك اأو البيع بخم�ضة 

 

عماًل باملادة االأوىل ب�ضاأن التعريفات من قانون هيئة اأ�ضواق املال، املحفظة اال�ضتثمارية »ح�ضاب يفتح ل�ضالح ( 113)

اأحد العمالء لدى اإحدى ال�رصكات املرخ�ص لها باإدارة املحفظة اال�ضتثمارية. وي�ضتمل على نقد اأو اأوراق مالية 

اأو اأ�ضول اأخرى مملوكة للعميل، ووفقًا لل�ضوابط التي ت�ضعها الهيئة. وتكون املحفظة اال�ضتثمارية اإما حمفظة 

حفظ اأو اإدارة بوا�ضطة مدير املحفظة اأو بوا�ضطة العميل«. ومدير حمفظة اال�ضتثمار، » هو ال�ضخ�ص الذي توكل 

اإليه مهمة اإدارة املحافظ اال�ضتثمارية بالنيابة عن العمالء اأو ل�ضالح العمالء اأو ل�ضالح ال�رصكة التي يعمل بها«.

عماًل باملادة االأوىل ب�ضاأن التعريفات من قانون هيئة اأ�ضواق املال، وكالة املقا�ضة هي » اجلهة التي تقوم بالتقا�ص ( 114)

وت�ضوية تداوالت االأوراق املالية وعملية االإيداع املركزي لالأوراق املالية، واخلدمات االأخرى املتعلقة بذلك«.
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الدائن  ‒ بحق  للوفاء  منها  يكفي  ما  اإال  ي�ضمل  ال  اأن  يجب  االأ�ضهم،  بيع  حالة  يف 

ذاته  احلكم  تطبيق  بوجوب  نرى  ذلك،  على  الن�ص  عدم  من  الرغم  وعلى  املرتهن. 

اأنه ال ميكن الت�ضليم - عقاًل وقانونًا - بتمكني الدائن  بالن�ضبة لتملك االأ�ضهم؛ ذلك 

على  ينطوي  مبا  حقه  عن  وبالزيادة  املرهونة  االأ�ضهم  جميع  متلك  من  املرتهن 

الرهن.  فل�ضفة  عن  وباخلروج  الدائنني  من  والغري  والراهن  املدين  بحقوق  اإ�رصار 

منها  يكفي  ما  اإال  املرهونة  االأ�ضهم  من  التملك  املرتهن  للدائن  يحق  ال  عليه؛  وبناء 

بح�ضب قيمتها وقت التملك حلق الدائن، وهذا ما يتفق مع توجه الالئحة التنفيذية 

يف حماية املدين والكفيل - اإن وجد - مبا قررته من �رصوط »حازمة« ل�ضحة اتفاق 

التنفيذ.  التملك، واإجراءات كذلك لو�ضع هذا االتفاق مو�ضع 

وجود  مع  املرهونة  االأ�ضهم  على  احلجز  ملواجهة  الهيئة  حمل  الذي  التوجه  وهو 

تنظيم  على   - املتقدم  النحو  على   - بيعها  اأو  متلكها  يف  احلق  املرتهن  الدائن  مينح  اتفاق 

اأي�ضًا بحقوق غريه من  الدائن املرتهن ومبا ال يخل  التي حتمي حقوق  عدد من االأحكام 

9-15 من الف�ضل �ضالف الذكر. الدائنني، وذلك يف املادة 

االأوراق  على  الرهن  تاريخ  بعد  يقع  الذي  احلجز  مينع  ال   « اأنه  قررت  جهة،  فمن 

املالية اأو املحفظة املرهونة من  البيع اأو التملك وفقًا الأحكام املادتني )9-13( و )14-9( 

احلجز  وينتج  بدينه،  يفي  ما  حدود  يف  املرتهن  الدائن  بحق  الوفاء  يتم  احلالة  هذه  ويف 

اأ�ضحاب  بحقوق  اإخالل  دون  كله  وذلك  املرتهن،  الدائن  حق  عن  زاد  ملا  بالن�ضبة  اأثره 

االمتياز«.  

املالية  االأوراق  على  رهن  من  اأكرث  ترتيب  حالة  يف   « باأنه  ق�ضت  اأخرى،  جهة  ومن 

الواردة  حقوقه  ا�ضتعمال  يقرر  اأن  املرتهن  للدائن  يكون  اال�ضتثمارية،  املحفظة  اأو 

يليه  الذي  الدائن  يقوم  ذلك  بعد  مرهون  مال  بقي  فاإن  دينه،  ا�ضتيفاء  حتى  الرهن  بعقد 

مبمار�ضة حقه حتى ا�ضتيفاء دينه، وهكذا حتى ا�ضتيفاء �ضاحب اآخر مرتبة رهن حلقه، 

ويجوز للدائنني املرتهنني اأن يتفقوا فيما بينهم على طريقة بيع ال�ضيء املرهون وطريقة 

عليهم«.   ح�ضيلته  توزيع 

حظر  عن  الكويتي  امل�رصع  تراجع  مناق�ضة  على  املطاف،  نهاية  يف  يحملنا،  ما  وهو 

اأو بيعها، يف  املالية املرهونة  الرهن يف تقريره مل�رصوعية االتفاق على متلك االأوراق  غلق 
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قانون  يف  امل�رصوع  �رصكة  الأ�ضهم  بالن�ضبة  ذلك  �ضبق  وما   ،
)115(

املال اأ�ضواق  هيئة  قانون 

اأحكام الغلق على �ضيغ املعامالت االإ�ضالمية يف  ال�رصاكة، ف�ضاًل عن تقرير عدم �رصيان 

ال�رصكات. قانون 

 : الت�سـريعي  ثانيًا - مناق�سة الرتاجع 

اإن تقييم تراجع امل�رصع الكويتي، من خالل الت�رصيعات اخلا�ضة �ضالفة الذكر، عن 

ما  واإذا  اعتباراته  مناق�ضة  بنظرنا،  يلزمه،  �ضوره،  بجميع  الرهن  غلق  بحظر  متك�ضه 

التي حملت امل�رصع لتقرير احلظر.  الت�رصيعية  التخلي عن االعتبارات  كانت مبقابل 

غلق  �رصط  اإجازة  يف  امل�ضتجد  الكويتي  امل�رصع  م�ضلك  اأن   - ال�ضاأن  بهذا   - ونرى 

االإ�ضالمي  الفقه  اأحكام  من  جانب  مع  متفق  قررها،  التي  وال�رصوط  بال�ضوابط  الرهن 

ي�ضاير  اأخريًا،  اأنه،  كما   ،)2( باملدين  اإ�رصارًا  ميثل  وال  ال�رصط)1(،  هذا  ب�ضحة  القائل 

املقارنة)3(. الت�رصيعات  اأحدث 

البالد  واقع  مع  اتفاقًا  االأكرث  االإ�سالمي  الفقه  اأحكام  مع  االتفاق   -1

وم�ساحلها: 

وال�رصيعة  االإ�ضالم،  الدولة  »دين  اأن  على  الكويتي  الد�ضتور  من   2 املادة  تن�ص 

�رصيح  توجيه  ال�ضيغة  بهذه  الن�ص  و�ضع  ويف  للت�رصيع«.  رئي�ضي  م�ضدر  االإ�ضالمية 

املذكرة  اأف�ضحت  كما  مبوجبه،  وحتميله  اأ�ضا�ضية،  اإ�ضالمية  وجهة  للم�رصع  ووا�ضح 

اأمانة االأخذ باأحكام ال�رصيعة االإ�ضالمية ما و�ضعه ذلك«.  « التف�ضريية للد�ضتور، 

املادة  يف  ن�ص  الذي  اجلديد  ال�رصكات  قانون  يف  امل�رصع  اتبعه  الذي  النهج  وهو 

من  و1041  و992   508 املواد  ن�ضو�ص  �رصيان  عدم  على  بيانه،  �ضلف  كما  منه،   15

237  من قانون التجارة على �ضيغ العقود املتوافقة مع ال�رصيعة  القانون املدين واملادة 

االإ�ضالمية، وذلك بدفع اأي �ضبهة تعار�ص بني الت�رصفات التي تتفق مع اأحكام ال�رصيعة 

املذكورة. املواد  االإ�ضالمية ون�ضو�ص 

حتليلية ( 115) – درا�ضة  املالية  االأوراق  على  الوارد  االتفاقي  الرهن  احلمداين/  عمر  انظر:  املالية،  االأوراق  رهن  يف 

مقارنة/ دار النه�ضة العربية/ 2020.
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وال يختلف االأمر بالن�ضبة لنهج امل�رصع الكويتي يف تقرير جواز متلك اأو بيع اأ�ضهم 

النحو  على  املال  اأ�ضواق  وهيئة  ال�رصاكة  قانوين  يف  املالية  واالأوراق  امل�رصوع  �رصكة 

يعني  ال  االإ�ضالمية  ال�رصيعة  باأحكام  االأخذ  اإىل  امل�رصع  توجيه  اأن  ذلك  عر�ضه؛  املتقدم 

االلتزام براأي فقهي �رصعي حمدد اأو براأي جمهور الفقهاء دون اإمكانية البحث عن راأي 

فقهي اآخر واالأخذ به مبا ين�ضجم مع متطلبات التغيري يف نواحي احلياة ويحقق امل�ضلحة 

العامة  ال�رصيعة  ميثل  الذي  املدين  القانون  يف  امل�رصع  �ضلكه  الذي  التوجيه  وهو  العامة، 

ملبداأ حظر غلق الرهن، وذلك بالن�ص يف الفقرة الثانية من املادة االأوىل منه على اأنه يف حال 

عدم وجود ن�ص ت�رصيعي » حكم القا�ضي وفقًا الأحكام الفقه االإ�ضالمي االأكرث اتفاقًا مع 

البالد وم�ضاحلها«.  واقع 

اإليه  تبنى ما ذهب  ال�ضابق، قد  التف�ضيل  امل�رصع، وفق  فاإذا كان  وترتيبًا على ذلك، 

جمهور الفقهاء من اأنه اإذا ا�ضرتط املرتهن على الراهن اإذا مل ياأته بالدين يف اأجله فالرهن 

اهلل  �ضند من حديث ر�ضول  فا�ضد، وذلك على  ال�رصط  فاإن  بالدين  له  اأو مبيع  بالدين،  له 

يعني  ال  ذلك  فاإن  ُغرمه«،  وعليه  غنمه  له  رهنه،  الذي  �ضاحبه  من  الرهن  َيْغَلُق  »ال   :�
اإمكانية التغيري والبحث عن راأي فقهي اآخر يجيز الغلق  التزامه بهذا الراأي الفقهي دون 

املال  اأ�ضواق  وهيئة  ال�رصاكة  قانوين  الأهداف  حمققة  يراها  التي  واالعتبارات  يتفق  مبا 

اأي�ضًا من �رصورات عملية تدعو لذلك يف قوانني اأخرى. وغاياتهما، وما قد ي�ضتجد 

�رصط  باإجازة  خا�ضة  قوانني  مبوجب  امل�رصع  م�ضلك  اأن   - ال�ضاأن  بهذا   - ونرى 

اأو ببيعه بخالف االإجراءات املحددة قانونًا، ووفق ال�ضوابط التي  متلك ال�ضيء املرهون 

واقع  مع  اتفاقًا  االأكرث  االإ�ضالمي  الفقه  اأحكام  مع  من�ضجم  ح�ضن  م�ضلك  هو  حددها، 

البالد وم�ضاحلها، وتطلعاتها باأن تكون مركزًا ماليًا وما يتطلبه ذلك من اإ�رصاك القطاع 

لال�ضتثمار  وتعزيز  االأموال  لروؤو�ص  وجذب  امل�ضتدمية  التنمية  م�رصوعات  يف  اخلا�ص 

اأدوات مالية وا�ضتثمارية ومتويلية تتفق وواقع امل�ضتجدات يف املجال. باإيجاد 

وقد ذهب ابن القيم اإىل اأن �رصط متلك املال املرهون �ضحيح، وذكر اأن االإمام اأحمد 

فعله، ومل ير يف حديث الر�ضول � الذي ا�ضتدل به اجلمهور حجة ملا ذهبوا اإليه،  بل اإنه 

جاء الإبطال عادة كانت يف اجلاهلية، وهي اأن املرتهن ياأخذ الرهن اإذا حل االأجل ومل يوؤد 

الرهن، وذلك بقوله يف  ا�ضرتط ذلك عليه يف عقد  الراهن وال  الدين من غري ر�ضا  الراهن 
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اإعالم املوقعني : »اإذا رهنه رهنًا بدين، وقال: اإن وفيتك  اإىل كذا وكذا واإال فالرهن لك مبا 

عليه �ضح ذلك، وفعله االإمام اأحمد، وقال   اأ�ضحابنا: ال ي�ضح، وهو امل�ضهور من مذاهب 

االأئمة الثالثة، واحتجوا بقوله: »ال يغلق الرهن«، وال حجة لهم فيه، فاإن هذا كان موجبه 

الرهن  غلق  هو  وهذا  يوفه،  مل  اإذا  املالك  اإذن  بغري  الرهن  ميتلك  املرتهن  اأن  اجلاهلية  يف 

فلم  احللول  عند  عليه  مبا  للمرتهن  بيعه  واأما  و�ضلم.  عليه  اهلل  �ضلى  النبي،  اأبطله  الذي 

يبطله كتاب وال �ضنة وال اإجماع وال قيا�ص �ضحيح، وال مف�ضدة ظاهرة، وغاية ما فيه اأنه 

بيع علق على �رصط، وقد تدعو احلاجة وامل�ضلحة اإىل هذا من املرتهنني وال يحرم عليهما 

اإىل  الرفع  تكليفه  من  واملرتهن  للراهن  خري  هذا  اأن  ريب  وال  اهلل  ور�ضوله،  يحرمه  مل  ما 

�ضوى  فيه   م�ضلحة  ال  الذي  الطويل  والتعب  بيعه  يف  وا�ضتئذانه  الرهن،  واإتيانه  احلاكم 

كان  احللول  عند  بالدين   - املرهون  ال�ضيء  اأي   - اأنه  على  اتفقا  فاإذا  وامل�ضقة،  اخل�ضارة 

اأ�ضلح لهما واأنفع واأبعد من ال�رصر وامل�ضقة واخل�ضارة«.

الر�ضول  حديث  اأن  ويرى  اجلمهور،  به  ف�رصه  ما  بغري  الرهن  غلق  ف�رص  القيم  فابن 

حالة  ي�ضمل  وال  الراهن  واملدين  املرتهن  الدائن  بني  اال�ضرتاط  عدم  حالة  على  من�ضب   �
له  بالن�ضبة  حلها  ودليل  �رصط،  على  معلق  بيع  اأنها  عنده  الفقهي  تكييفها  واأن  اال�ضرتاط، 

االإباحة االأ�ضلية؛ اأي عدم ورود دليل يحرمها من كتاب و�ضنة، واإن احلاجة ودفع امل�ضقة 

واحلرج تدعو اإىل جوازه. وينظر اإليه، تبعًا لذلك على اأنه »حيلة ح�ضنة يف الرهن« بقوله: اإن 

» احليلة يف جواز ذلك؛ بحيث ال يحتاج اإىل حاكم: اأن ميلكه العني التي يريد اأن يرهنها منه، 

واإال  كذا وكذا  اإىل  الثمن  اإن وفيتك  يقول:  ثم  ا�ضتدانته،  يريد  الذي  باملبلغ  ي�ضرتيها منه  ثم 

بيع بيننا، فاإن وفاه واإال انف�ضخ البيع، وعادت ال�ضلعة اإىل ملكه. هذه حيلة ح�ضنة خمل�ضة 

 .
)116(

لغر�ضهما من غري مف�ضدة، لتحرمي ما اأحل اهلل، وال لتحليل ما حرم اهلل«

خالف  فعلى  قانونًا،  املقررة  االإجراءات  اتباع  دون  املرهون  املال  بيع  �رصط  وعن 

الوفاء به ملنافاته  اأن �رصط انفراد املرتهن بالبيع باطل وال يجوز  ال�ضافعية  اإليه  ما ذهب 

ب�ضحة  القول  اإىل  واحلنابلة  واملالكية  احلنفية  من  الفقهاء  جمهور  ذهب  الرهن،  ملقت�ضى 

توكيل  يجوز  فيه  املرتهن  غري  توكيل  يجوز  ما  اأن  �ضند  على  به  الوفاء  ووجوب  ال�رصط 

– 364(. يف راأي ابن القيم ومقارنته براأي جمهور الفقهاء، انظر: ( 116) انظر: اإعالم املوقعني، ابن القيم )363/3 

178 وما بعدها. مبارك الدعيلج/ الرهن يف الفقه  يا�رص الدو�رصي/ حديث ال يغلق الرهن/ م�ضار اإليه/ �ص 

االإ�ضالمي/ م�ضار اإليه، �ص 106 وما بعدها.
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حقه  اأ�ضقط  بيعه  على  وبالت�ضليط  املالك  حق  البيع  من  املانع  اأن  ومن  فيه،  املرتهن 

    .
)117(

تعليقها على �رصط واالإ�ضقاطات يجوز 

 ولي�ص يف ال�رصط، بالتملك اأو بالبيع، م�رصة للراهن ومظنة ا�ضتغالله واالإ�رصار به 

حلاجته للدين، مع جميع ال�ضوابط التي قررها امل�رصع.       

2 - عدم االإ�رشار مب�سلحة املدين: 

ليفر�ص  مركزه  و�ضعف  للدين،  حاجته  املرتهن  الدائن  ا�ضتغالل  من  املدين  حماية 

للدين  �ضداده  عدم  عند  التنفيذ  اإجراءات  بخالف  بيعه  اأو  املرهون  املال  متلك  �رصط  عليه 

عليها  عول  التي  الرئي�ضية  االعتبارات  اأهم  اأحد  ذكره،  تقدم  ما  وفق  ميثل،  كان  واإن 

ا�ضرتاطه  مت  اأو  ذاته  الرهن  بعقد  اأدرج  �ضواء  ال�رصط  هذا  مثل  بطالن  لتقرير  امل�رصع 

حيازي  رهن  الإخفاء  ك�ضتار  يتخذ  الذي  البيع  ببطالن  وكذلك  الدين،  على  الحق  باتفاق 

اأو رهنًا. وتاأمني هذه احلماية هو ما جعل امل�رصع الكويتي مرتددًا يف  �ضواء ب�ضفته بيعًا 

فل�ضفة حظر غلق  قلياًل عن  الرتاجع  املقارنة ومتاأخرًا عنها يف  الت�رصيعات  اللحاق بركب 

حماية  يف  التفريط  عدم  عينيه  ن�ضب  و�ضع  احلظر  من  اال�ضتثناء  قرر  وحينما  الرهن، 

اأخرى  جهة  من  وي�ضرتط  اال�ضتثناءات،  حدود  جهة  من  لي�ضيق  عنه،  والتخلي  املدين 

�ضوابط واإجراءات حمددة الإعمالها.

وعندما قرر عدم �رصيان اأحكام غلق الرهن يف القانون املدين والتجاري على �ضيغ 

اإزالة كل لب�ص ب�ضاأن تكييفها القانوين وطبيعتها املغايرة  العقود االإ�ضالمية، كانت غايته 

االعتبارات  اأهم  اأحد  متثل  التي  املدين  حلاجة  ا�ضتغالل  من  عليه  ينطوي  مبا  الوفاء  لبيع 

ال�رصعية للنهي عن غلق الرهن وحترميه. فهي ال تعدو اأن تكون اإال اأدوات متويلية تتفق 

املدين وا�ضتغالله. االإ�رصار مب�ضلحة  االإ�ضالمي، وتنتفي معها مظنة  الفقه  واأحكام 

االإ�رصار  امل�ضتهلك مبخاطر ج�ضيمة وا�ضتغاللها يف  االئتمان تهدد  فاإذا كانت عقود 

منتج  اأو  بائع  املهني  طرفيها:  بني  االقت�ضادية  امل�ضاواة  عدم  اإىل  ترجع  فاإنا  مب�ضاحله، 

االأول  ميلكه  ما  وب�ضبب  اأخرى،  ناحية  من  وامل�ضتهلك  ناحية،  من  ائتمانية  موؤ�ض�ضة  اأو 

على  �رصوطه  وميلي  اإرادته  يفر�ص  اأقوى  اقت�ضادي  ملركز  تبوئه  واإمكانات  قدرات  من 

انظر تف�ضياًل: مبارك الدعيلج/ املرجع ال�ضابق/ �ص 106 وما بعدها.( 117)
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امل�ضتهلك مبا فيها �رصط غلق الرهن، ولكونه يف مركز ال�ضعف واحلاجة فاإنه يذعن عادة 

يف  التحالف  �رصكة  اأو  للم�ضتثمر  بالن�ضبة  مغاير  االأمر  فاإن   .
)118(

ّ
املهني الإرادة  وير�ضخ 

االأوراق  تعامالت  يف  اخلبري  الكفيل  اأو  للمدين  بالن�ضبة  كذلك  وال�ضاأن  امل�رصوع،  �رصكة 

اإنه مدين  بل  اأي مدينًا م�ضتهلكًا،  لي�ص مدينًا عاديًا؛  الراهن هنا  اأو  املدين  اأن  ذلك  املالية؛ 

حاجته  ا�ضتغالل  مظنة   - ال�ضفة  بهذه   - معه  تنتفي  ال  مبا   ،
ّ

مهني مدين  اأي  حمرتف؛ 

الفعلية للدين، التي حتمل على مظنة اال�ضتغالل ذاتها.    اأي�ضًا احلاجة  فقط، بل تنتفي 

روؤو�ص  تنفيذها  يتطلب  واخلا�ص  العام  القطاعني  بني  ال�رصاكة  م�رصوعات  اأن  ذلك 

امل�ضتثمر فيها مبالءة مالية كبرية ومركز مايل  اأن يكون  لزامًا  اأموال �ضخمة؛ مما يحّتم 

باملثل وخربة ومهنية يف جمال اال�ضتثمار واحل�ضول على االئتمان باأف�ضل ال�رصوط التي 

امل�ضتهدفة.  االأرباح  للفوز مب�رصوع من م�رصوعات �رصاكة وحتقيق  املناف�ضة  متكنه من 

بل اإنه غالبًا ما يتم ت�ضكيل حتالف بني عدد من ال�رصكات املحلية واالأجنبية لتقدمي عطاء 

اأو  ال�رصاكة  م�رصوع  لتنفيذ  حتالف  �رصكة  بينها  وتكّون  ال�رصاكة،  م�رصوعات  اأحد  على 

القول معه - يف  بامل�رصوع، وهو ما ال ي�ضح  الفائز  للم�ضتثمر  املخ�ض�ضة  االأ�ضهم  لتملك 

ما  بيع  اأو  متلك  �رصط  قبول  على  التحالف  �رصكة  اأو  امل�ضتثمر  ا�ضتغالل  مبظنة   - نظرنا 

.)119(
ميلكه من اأ�ضهم يف �رصكة امل�رصوع

يف حماية امل�ضتهلك يف نطاق عقود االئتمان، انظر: اإبراهيم اأبو الليل/ نحو اإطار قانوين حلماية امل�ضتهلك جتاه ( 118)

العقود االئتمانية/ موؤمتر اجلوانب القانونية للعمليات التمويلية/ كلية احلقوق – جامعة الكويت/ 1996/ 

�ص 377. جمال النكا�ص/ حماية امل�ضتهلك يف اإطار العمليات االئتمانية/ ذات املوؤمتر املذكور/ �ص 419. ويف 

حماية الطرف ال�ضعيف يف العالقات التعاقدية/ انظر:

LA PROTECTION DE LA PARTIE FAIBLE DANS LES RAPPORTS CONTRAC-
TUELS/BIBLIOTHÈQUE DE DROIT PRIVÉ/ TOME 261/ Le Centre de droit des ob-
ligations de l›Université de ParisI et Le Centre de droit des obligations de l›Université 
catholique de Louvain/ L.G.D.J/1996.

يف م�رصوع املرحلة االأوىل ملحطة الزور ال�ضمالية الإنتاج الطاقة وحتلية املياه، الذي يعد اأول م�رصوع من نوعه ( 119)

يف دولة الكويت يقوم على ال�رصاكة بني القطاعني العام واخلا�ص وفق القانون اجلديد، تاألف حتالف م�رصيف 

اأمريكي  دوالر  مليار   1.43 بقيمة  قر�ص  لرتتيب  العاملية  البنوك  من  جمموعة  ي�ضم  عاملي  )كون�ضورتيوم( 

لتمويل املرحلة االأوىل من امل�رصوع. وي�ضم الكون�ضورتيوم بنك الكويت الوطني، بنك اليابان للتعاون الدويل 

والبنوك  يابانيتان-  حكوميتان  موؤ�ض�ضتان  وهما  اليابانية-  واال�ضتثمارات  ال�ضادرات  �ضمان  وموؤ�ض�ضة 

العاملية بنك طوكيو ميت�ضوبي�ضي يو اإف جي، و�ضوميتومو ميت�ضووي، و�ضتاندرد ت�ضارترد بنك. ويف املرحلة 

انرتنا�ضيونال  الغامن  �رصكة  مع  م�ضرتكة  ت�ضهيالت  عقد  يف  الكويتي  التجاري  البنك  دخل  للم�رصوع،  الثانية 

لتمويل املرحلة الثانية مل�رصوع حمطة الزور اجلنوبية بقيمة تبلغ نحو 1.2 مليار دوالر.
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املال،  اأ�ضواق  هيئة  قانون  يف  املالية  االأوراق  رهن  غلق  على  ذاته  ال�ضاأن  وينطبق 

اإما  املدين عمياًل حمرتفًا؛  باأن يكون  البيع  اأو  التملك  القانون ل�ضحة �رصط  ا�ضرتط  الذي 

باعتباره جهة حكومية اأو موؤ�ض�ضة دولية، اأو مرخ�ضًا له من الهيئة اأو �رصكة براأ�ص مال 

للخدمات  مبعرفته  لذلك  موؤهاًل  ب�ضفته  واإما  كويتي.  دينار  مليون  عن  يقل  ال  مدفوع 

االأوراق  يف  تعامالته  حلجم  اأو  املايل،  القطاع  يف  عمله  ل�ضبق  اإليه  تقدم  التي  واملعامالت 

لطبيعة  اأو كفياًل، مدركًا  العميل، مدينًا  ما يجعل  واأ�ضوله. وهو  اأمواله  اأو حلجم  املالية، 

ال�رصط وتبعاته، وقادرًا على تقييم م�ضاحله وحمايتها من كل مظنة ا�ضتغالل. 

�رصوط  بتحديد  املال  اأ�ضواق  وهيئة  ال�رصاكة  قانوين  يف  امل�رصع  تكفل  جانب  واإىل 

تطلب  فيه،  العمل  الإجراءات  اأو  البيع  اأو  التملك  �رصط  ل�ضحة  �ضواء  من�ضبطة  واأحكام 

امل�رصع موافقة هيئة ال�رصاكة على رهن اأ�ضهم امل�ضتثمر يف �رصكة امل�رصوع واالتفاق على 

ال�رصط  اإعمال  على  الهيئة  موافقة  �رصورة  على  اأي�ضًا  ن�ص  كما  بيعها،  اأو  متلكها  �رصط 

االأطراف  جميع  حلماية  االأمان  �ضمام   - نظرنا  يف   - متثل  موافقات  وهي  وتنفيذه، 

ال�رصط  هذا  وا�ضتغالل  امل�ضتثمر  مب�ضلحة  االإ�رصار  عدم  �ضمان  فيها  مبا  الدولية، 

والتع�ضف يف ا�ضتخدامه مع ممويل امل�رصوع. 

بال�ضوابط  امل�رصع  ف�ضل  التنفيذية،  والئحته  املال  اأ�ضواق  هيئة  قانون  ظل  ويف 

على  مت�ضمنًا،  ذلك،  على  �رصيحًا  اتفاقًا  تطلب  حيث  واإعماله؛  ال�رصط  ب�ضحة  اخلا�ضة 

ا�ضتحقاقه  موعد  قبل  الدين  اأجل  حلول  اإىل  توؤدي  التي  االإخالل  حاالت  التحديد؛  وجه 

املبني بالعقد، ف�ضاًل عن حتديد �ضعر التملك والبيع، واإجراءات اإعالن حالة االإخالل عند 

البيع  اأو  التملك  طلب  ي�ضبق  اأن  امل�رصع  تطلب  كما  عليه.  املتفق  حتققها  ودليل  حتقيقها، 

بخم�ضة  البيع  اأو  التملك  تاريخ  قبل  كتابي  اإخطار  مبوجب  العيني  والكفيل  املدين  اإعذار 

ما  اإال  ي�ضمل  ال  اأن  يجب  اأنه  على  �رصاحة  ن�ص  االأ�ضهم،  بيع  حالة  ويف  االأقل.  على  اأيام 

التع�ضف  املرتهن م�ضوؤولية  الدائن  املرتهن. واأخريًا، حمل  الدائن  للوفاء بحق  يكفي منها 

وغريها  ذلك،  كل  اأعماله.  فيها  يدير  التي  العناية  معيار  عن  باخلروج  ال�رصط  تنفيذ  يف 

غنب  اأي  من  الراهن  حماية  �ضمان  بهدف  جاءت  واإجراءات،  �رصوط  من  بيانه  �ضبق  مما 

املقارنة. الت�رصيعات  م�ضلك  بذلك  م�ضايرًا  وا�ضتغالل، 

الراهنني  املدينني  على  احلماية  اإ�ضباغ  يف  الدولة  م�ضوؤولية  جانب  اإىل  كله،  وهذا 

اأو  بتملكها  املالية  االأوراق  على  التنفيذ  من  املمولة  اجلهات  مبنع  املحلي،  واالقت�ضاد 
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واالأزمات  الكوارث  حاالت  يف  ال�ضداد  عن  تعرثهم  عند  اخلا�ضة  باالإجراءات  ببيعها 

الواليات  يف  حدث  كما  الرهن  بغلق  الت�رصيع  مبخاطر  معه  القول  ينتفي  مبا  املالية؛ 

ويف  ال�ضاأن،  هذا  ويف   .
)120(

2008 �ضنة  العاملية  املالية  االأزمة  اأثناء  يف  االأمريكية  املتحدة 

فريو�ص  اآثار  ملواجهة  املركزي  الكويت  بنك  اتخذها  التي  االحرتازية  االإجراءات  اإطار 

كورونا امل�ضتجد على االأو�ضاع االقت�ضادية وامل�رصفية يف دولة الكويت بهدف املحافظة 

و�رصكات  املحلية  البنوك  جميع  املركزي(  الكويت  )بنك  وجه  املايل،  اال�ضتقرار  على 

املرهونة  ال�ضمانات  على  التنفيذ  اأو  بيع  عن  باالمتناع  التمويل  و�رصكات  اال�ضتثمار 

وحت�ضن  االأ�ضواق  ا�ضتقرار  حتى  للعمالء،  املمنوحة  التمويل  وعمليات  القرو�ص  مقابل 

الكويت  بنك  جانب  من  مت  الذي  التوجيه  غرار  على  وهذا،   .
)121(

االقت�ضادية االأو�ضاع 

والت�ضهيالت  القرو�ص  مقابل  لديها  املرهونة  االأ�ضهم  ببيع  البنوك  قيام  بعدم  املركزي 

الدولة  تتخذها  التي  واالإجراءات  االأو�ضاع  طبيعة  االعتبار  يف  اأخذًا  للعمالء،  املقدمة 

 .
)122(

ال�ضوق املحلي اأو�ضاع  العاملية على  املالية  االأزمة  انعكا�ضات  الأجل تقلي�ص 

اإن�ضائها  قانون  وفق   - املال  اأ�ضواق  لهيئة  املركزي،  الكويت  بنك  دور  غرار  وعلى 

منها  املرهونة  وغري   - املرهونة  االأ�ضهم  على  التنفيذ  متلك  بوقف  ال�ضالحيات  اأو�ضع   -

الكوارث  حاالت  » يف  اأنه  على  القانون  من   44 املادة  تن�ص  حيث  ببيعها؛  اأو  بتملكها   -

يف  وكذلك  ال�ضوق،  يف  ال�رصر  بالغة  اآثارًا  تخلق  اأن  ميكن  التي  واال�ضطرابات  واالأزمات 

اأو�ضع ال�ضالحيات  اإ�ضارات م�ضللة، فللهيئة  اأو  اإيحاءات  املتداولني  حالة ممار�ضة بع�ص 

ولها  لل�ضوق،  والكفاءة  وال�ضفافية  العدالة  ا�ضتعادة  اإىل  تهدف  التي  التعليمات  باإ�ضدار 

على  وجه اخل�ضو�ص اتخاذ اأي من التدابري االآتية:

1 - اإيقاف التداول يف البور�ضة، اأو اأي ورقة مالية مدرجة لفرتة زمنية موؤقتة.

اأو اإلغاء ال�ضفقات على �ضهم معني. 2- اإلغاء التداول لفرتة زمنية حمددة 

اأو تخفي�ضها. اأو جزء منها  3 - اإ�ضدار قرارات لت�ضفية كل االأر�ضدة 

اأيام التداول و�ضاعاته 4 - تعديل 

5 - تعديل اأو اإيقاف اأي من قواعد البور�ضة«.

يف هذا ال�ضاأن، انظر: حممد لبدة/ الرهن العقاري ودوره يف حدوث االأزمة املالية العاملية/ م�ضار اإليه.( 120)

تعميم رقم 2- 451. 15 مار�ص 2020.( 121)

تعميم رقم 2- 277. 19 اأكتوبر 2008.( 122)
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املقارنة: الت�سـريعات  3 - م�سايرة 

غلق  حظر  مبداأ  عن  الن�ضبي  بالرتاجع  الكويت  دولة  يف  الت�رصيعية  ال�ضيا�ضة  تغيري 

اإنه  بل  بامل�ضتغرب.  لي�ص  حمددة،  و�رصوط  �ضوابط  ووفق  خا�ضة  ت�رصيعات  يف  الرهن 

امل�رصي  القانون  ومنها   - العربية  الت�رصيعات  يف  املماثل  الرتاجع  حذو  بذلك  حذا  قد 

يف  �ضابقًا،  اأو�ضحنا  كما  الت�رصيعية،  امل�ضادر  متثل  كانت  التي   - ال�ضوداين  والقانون 

اأي�ضًا،  الالتينية  الت�رصيعات  ويف  و�ضياغتها،  املدين  القانون  من   922 املادة  حكم  تقرير 

الفرن�ضي. كالقانون 

املال  حجز  �ضلطة  تنفيذي،  �ضند  دون  امل�ضارف،  ال�ضوداين  امل�رصع  منح  وقد 

املرهون من العميل اأو بيعه يف حالة تاأخر العميل الراهن عن ال�ضداد للدين امل�ضمون؛ اأي 

بخالف اإجراءات التنفيذ املقررة، وذلك مبوجب قانون بيع االأموال املرهونة للم�ضارف 

املبلغ  ل�ضداد  املحدد  االأجل  حل  »اإذا  اأنه  على  منه   5/1 املادة  ن�ضت  التي   ،1990 ل�ضنة 

ملدة  كتابة  الراهن  اإنذار  بعد  للم�رصف  يحق  ال�ضداد  يف  الراهن  وتاأخر  بالرهن  امل�ضمون 

بعد  �ضابقة  رهونات  من  عليه  مبا  منه  جزء  اأي  اأو  املرهون  املال  يبيع  اأن  بال�ضداد  �ضهر 

يعترب   « اأنه  على  ذاته  القانون  من   5/2 املادة  ون�ضت  املذكورة«.  االإنذار  مدة  انق�ضاء 

االإنذار قد مت ا�ضتالمه بوا�ضطة الراهن الأغرا�ص البند )1(: اأ- اإذا اأر�ضل على اآخر عنوان 

اأو األ�ضق على العقار املرهون الذي ي�ضكنه. ب- يف حالة تعذر  عمل اأو �ضكن معروف له 

ومل  الو�ضول  بعلم  امل�ضجل  بالربيد  اأر�ضل  اإذا  الفقرة)اأ(  اأحكام  وفق  االإنذار  تو�ضيل 

ال�ضبق حينها بتجربة  ال�ضوداين  للم�رصع  اال�ضتالم«. وبذلك، يكون  لعدم  الربيد  يرجعه 

املحاكم،  ولي�ص  امل�رصف،  مبنح  املقارنة،  الالتينية  القوانني  يف  نظري  لها  يكن  مل  فريدة 

�ضلطة بيع املال املرهون بخالف االإجراءات املن�ضو�ص عليها يف قانون االإجراءات املدنية 

.
)123(

1983، ودون تطلب اتفاق على ذلك يف عقد الرهن ل�ضنة 

بتقرير احلق   2003 �ضنة  امل�رصي يف  امل�رصع  �ضار  ال�ضوداين،  الت�رصيع  وعلى نهج 

بيع ( 123) لقانون  الفقهي  التكييف  ف�ضل/  حممد  العو�ص  الر�ضيد  انظر:  اأحكامه،  و�رصح  القانون  على  التعليق  يف 

تاج   .2002 االإ�ضالمية/  درمان  اأم  جامعة  دكتوراه/  ر�ضالة   /1990 ل�ضنة  للم�ضارف  املرهونة  االأموال 

1993/ جملة  1990 املعدل ل�ضنة  ال�رص ال�ضو�ص/ وجهة نظر حول قانون بيع االأموال املرهونة للم�ضارف 

عثمان/  حممد  اأمين   .1993 اخلرطوم/  امل�رصفية/  للدرا�ضات  العايل  – املعهد  واملالية  امل�رصفية  الدرا�ضات 

بيع امل�رصف املال املرهون عند عجز املدين عن الوفاء بالدين امل�ضمون يف الت�رصيع ال�ضوداين/ جملة جامعة 

ال�ضارقة/ املجلد 133/ عدد خا�ص يف التمويل االإ�ضالمي/ 2016. 
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مع  م�ضرتطًا  االعتيادية  التنفيذ  اإجراءات  بخالف  املالية  االأوراق  بيع  يف  املرتهن  للدائن 

من   )105( املادة  يف  اأورده  مبا  وذلك  الراهن.  وبني  بينه  ال�ضاأن  هذا  يف  اتفاق  وجود  ذلك 

والنقد،  امل�رصيف  واجلهاز  املركزي  البنك  قانون  باإ�ضدار   2003 ل�ضنة   88 رقم  القانون 

بالن�ص على اأنه » يف حالة وجود اتفاق يعطي البنك - ب�ضفته دائنًا مرتهنًا - احلق يف بيع 

االأوراق املالية املرهونة اإذا مل يقم املدين بالوفاء مب�ضتحقات البنك امل�ضمونة بالرهن عند 

حلول اأجلها، يجوز للبنك بيع تلك االأوراق وفق االأحكام املنظمة لتداول االأوراق املالية يف 

اأيام عمل من تكليف املدين بالوفاء مبوجب ورقة من  البور�ضة، وذلك بعد م�ضي ع�رصة 

126، 129( من   ( التقيد باالأحكام املن�ضو�ص عليها يف املادتني  اأوراق املح�رصين ودون 

ل�ضنة   95 بالقانون رقم  ال�ضادر  املال  راأ�ص  قانون �ضوق  )8( من  التجارة واملادة  قانون 

59، 60، 61، 61 مكررًا )1( ومكررًا )3( ومكررًا )4( ومكررًا )5(، من  1992 واملواد 

اإليه«.   امل�ضار  للقانون  التنفيذية  الالئحة 

واإن كان  للقانون ب�ضفة عامة،  الرئي�ضي  امل�ضدر  الذي ميثل  الفرن�ضي،  امل�رصع  اأما 

قد قرر بطالن االتفاق على متلك املرتهن املال املرهون اأو بيعه بخالف اإجراءات التنفيذ؛ 

عماًل باملادة 2/2078 من القانون املدين التي ن�ضت على اأن » كل بند يجيز متلك ال�ضيء 

وب�ضاأن  باطاًل«.  يكون  ذكرها  املتقدم  باالإجراءات  القيام  دون  فيه  الت�رصف  اأو  املرهون 

الدائن مالكًا  » ال ي�ضبح  باأنه  القانون  2088 من  املادة  العقاري، ق�ضت  الرهن احليازي 

اأنه  اإال  باطاًل«،  يكون  خمالف  بند  وكل  عليه،  املتفق  االأجل  يف  الدفع  عدم  حال  يف  للعقار 

 ،
)124(

 2006/3/23 346/ 2006 ال�ضادر بتاريخ  قد تراجع مبقت�ضى املر�ضوم رقم 

، وذلك بتقرير 
)125(

وكر�ص كتابًا رابعًا جديدًا باأكمله ل�ضمانات ت�ضديد الديون ذات االأجل

املرهون يف حال  للمال  الكاملة  امللكية  االتفاق،  اأن مينح نف�ضه، من خالل  للدائن يف  احلق 

. وفق ما ياأتي:
)126(

تعرث املدين وعدم �ضداده الدين يف االأجل املحدد

Rapport au Président de la République relatif à l›ordonnance n° 2006-346 du 23 mars     )124(

2006 relative aux suretés/ Journal officiel de la République française/ nº 71/24 mars 
2006/ p. 4467/ texte n° 28. 
M. Séjean/ Commentaire introductif - Livre IV sur les sûretés, art. 2284 à 2488-5 du    )125(

Code civil/ Code civil français/ LexisNexis/ SADER GROUP/ 2020/ p.419.
Ph. Simler et Ph. Delebecque/op.cit/p.455/ n. 492. C. Carbonnel/ «Le pacte commissoire     )126(

en matière de sûreté réelle immobilière ou la réforme inachevée »/ JCP E/ 2007/ 2536. 
F. Martin et B. Gérard-Godard/ « Le pacte commissoire »/ JCP N/ 2011. 1183. N. Borga/ 
L›ordre public et les sûretés conventionnelles/ thèse Lyon III/ 2007.
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2348 من املر�ضوم �ضالف الذكر على اأنه: يف جمال الرهن احليازي، ن�ضت املادة 

املال  ي�ضبح  اأن  على  االتفاق  ميكن  الحق،  بتاريخ  اأو  احليازة،  رهن  اإن�ضاء  »عند 

املرهون ملكًا للدائن يف حال عدم تنفيذ االلتزام امل�ضمون. 

حتدد قيمة املال يوم انتقال امللكية، ا�ضتنادًا اإىل تقرير خبري ي�ضمى وديًا اأو ق�ضائيًا، 

ويف حال غياب ت�ضعرية ر�ضمية للمال يف �ضوق مالية معتمدة، وفقًا الأحكام النقد واملال. 

وكل بند خمالف يعترب كاأن مل يكن. 

اأو تودع  املدين،  اإىل  تدفع  الزيادة  فاإن  امل�ضمون،  الدين  املبلغ مقدار  عندما يتجاوز 

.
)127(

اإن وجدوا« الدائنني االآخرين املرتهنني،  بح�ضاب 

متلك  اتفاق  �ضحة  لينظم   346 رقم  مر�ضوم  جاء  العقاري،  الرهن  اإىل  وبالن�ضبة 

اتفاقية  تن�ص  اأن  »ميكن  اأنه  على  بن�ضها  منه   2459 املادة  مبقت�ضى  وحدوده  العقار 

الرهن العقاري على متلك الدائن للعقار املرهون، غري اأن هذا البند ال يوؤثر على العقار اإذا 

العقار  اأن يثمن  2460 يجب  املادة  . وعماًل بن�ص 
)128(

اأ�ضا�ضي للمدين« كان حماًل ل�ضكن 

الدين  اأو ق�ضائيًا. ويف حال جتاوز ثمنه مقدار  » من قبل خبري يعني وديًا  يف هذه احلالة 

اآخرين  الدائن للمدين مبلغ م�ضاٍو للفرق، ويف حال وجود دائنني  امل�ضمون يتوجب على 

 .
)129(

الفرق« اإيداع هذا  مرتهنني ينبغي 

التطورات  بركب  اللحاق  يف  متاأخرًا  كان  الكويتي  امل�رصع  اأن  يت�ضح  وهكذا 

يف  املرتهن  الدائن  متييز  عدم  بفكرة  التم�ضك  عن  ن�ضبيًا  تخلت  التي  املقارنة،  الت�رصيعية 

Art. )2348(: Il peut être convenu, lors de la constitution du gage ou   postérieurement, qu›à  )127(

défaut l›exécution de l›obligation garantie le créancier deviendra propriétaire du bien gagé 
La valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l›amiable ou 
judiciairement, à défaut   de cotation officielle du bien sur un marché organisé au sens du 
code monétaire et financier. Toute clause contraire est m réputée non écrite.......»
Art. 2459  « :Il peut être convenu dans la convention d›hypothèque que le créancier    )128(

deviendra propriétaire de l›immeuble hypothéqué. Toutefois, cette clause est sans effet 
sur l›immeuble qui constitue qui résidence principale du débiteur» .
Art. 2460 : « Dans les cas prévus aux deux articles précédents, immeuble doit être     )129(

estimé par expert désigné à l›amiable ou judiciairement.Si sa valeur excède le montant 
de la dette garantie, le créancier doit au débiteur une somme égale à la Cière ne peuvent 
aférence ; s›il existe d›autres créanciers hypothécaires, il la consigne».
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واالأن�ضطة  القطاعات  من  عدد  يف  الدائنني  من  غريه  عن  حقوقه  ا�ضتيفاء  واإجراءات  نط 

ا�ضتمرت  حيث  االأخرى؛  باالأطراف  االإ�رصار  عدم  مراعاة  مع  واال�ضتثمارية،  التجارية 

طوياًل  زمنًا  خا�ضة  باإجراءات  بيعه  اأو  املرهون  املال  متلك  على  االتفاق  بطالن  اأحكام 

منذ  هذا  يكن  ومل  التجاري.  الرهن  اأم  املدين  الرهن  يف  ذلك  اأكان  �ضواء  تعديل،  اأي  دون 

ميثل  الذي  املدين،  القانون  ب�ضاأن   1980 ل�ضنة   67 رقم  بالقانون  مر�ضوم  �ضدور 

1980 ب�ضاأن قانون  68 ل�ضنة  ال�رصيعة العامة الأحكام الرهن، واملر�ضوم بالقانون رقم 

يرجع  �ضابق  وقت  يف  ذلك  كان  بل  التجاري،  للرهن  خا�ضة  اأحكامًا  يقرر  الذي  التجارة 

ل�ضنة   34 العينية رقم  التاأمينات  الرهن يف كل من قانون  املقررة ب�ضاأن غلق  االأحكام  اإىل 

 .1961 2 ل�ضنة  1961، وقانون التجارة رقم 

القانون  الرهن يف  تنظيم  االزدواجية يف  تبنى نهج  قد  الكويتي كان  امل�رصع  اأن  ذلك 

اأحكام  عن  تختلف  خا�ضة  اأحكامًا  التجاري  للرهن  فو�ضع  ؛ 
)130(

التجارة وقانون  املدين 

الرهن  اإن�ضاء  اإىل جانب �رصوط  املرهون -  ال�ضيء  التنفيذ على  اإجراءات  املدين يف  الرهن 

بال�رصعة  حقه  على  من  احل�ضول  الدائن   متكني  ثم  ومن  تب�ضيطها؛  بغية   - واإثباته 

املدين  الرهن  اأحكام  من  اأن  وباعتبار  التجارية،  املعامالت  تقت�ضيهما  اللذين  والي�رص 

يوؤدي  ويخ�ضى  اأن  و�رصعة  مرونة  من  التجارية  املعامالت  تقت�ضيه  وما  يتفق  ماال   «

اإبرام القرو�ص  الالزمة لتمويل  اإن�ضائها وتثاقل  تطبيقه على الرهون التجارية اإىل عرقلة 

. اإال اأن الواقع العملي قد ك�ضف عدم كفاية ذلك يف 
)131(

امل�رصوعات التجارية وال�ضناعية«

جتنيب املمولني من البنوك املحلية وغريها اأعباء قد حتملها على الرتدد يف منح القرو�ص 

رهن  �ضاأن  فيها،  والت�ضويف  االإجراءات  اأمد  اإطالة  ب�ضبب  قيمتها  تفقد  �ضمانات  مقابل 

يف  املت�ضارعة  املعطيات  وفق  اأ�ضعارها  تغيري  يف  خا�ضة  طبيعة  من  لها  ملا  املالية  االأوراق 

الرغم  على  بها  التكهن  ميكن  ال  التي  وظروفه  ال�ضوق  بتقلبات  وتاأثرها  التداول  �ضوق 

املنا�ضب  الوقت  اإدراك  من  البنوك  يحرم  مما  قيمتها،  تردي  على  ال�ضلبي  انعكا�ضها  من 

حقوقها. بكامل  للوفاء  املطلوبة  بالقيمة  عليها  للتنفيذ 

وهو النهج املتبع ذاته، قبل ذلك، يف قانون التاأمينات العينية رقم 34 ل�ضنة 1961 وقانون التجارة رقم 2 ل�ضنة ( 130)

.1961

حممد �ضفيق/ القانون التجاري الكويتي/ م�ضار اإليه/ �ص 8 / بند 3. ( 131)
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2015 ب�ضاأن تعديل  22 ل�ضنة  وقد عربت باقتدار املذكرة االإي�ضاحية للقانون رقم 

التي  االآليات  كفاية  »عدم  اأثبتت  قد  العملية  املمار�ضة  اأن  عن  املال،  اأ�ضواق  هيئة  قانون 

التجاري حلقوقه يف  الرهن  املرتهن يف  الدائن  التجارة ال�ضتيفاء  بقانون  امل�رصع  و�ضعها 

نحو  على  متلكه،  اأو  املرهون  ال�ضيء  بيع  اأمر  ا�ضت�ضدار  خالل  ومن  ممكن،  وقت  اأ�رصع 

اإ�ضدار  التجارة، �ضواء لرف�ص  2/237 من قانون   ،231 باملادة  ما هو من�ضو�ص عليه 

خالل  من  حقوقهم  ا�ضتيفاء  اإىل  الدائنون  فيها  جلاأ  التي  احلاالت  اأغلب  يف  االأمر  هذا  مثل 

هذه االآلية، اأو الأن اأمر البيع اأو التملك، يف حالة �ضدوره وهو اأمر نادر احلدوث، �ضيكون 

وفقًا  التنفيذي  ال�ضند  لتنفيذ  املعتادة  االإجراءات  خالل  من  تنفيذه  �ضيتم  تنفيذيًا  �ضندًا 

منازعات  خالل  من  التنفيذ،  الإيقاف  عر�ضة  �ضيكون  وبالتايل  املرافعات،  قانون  الأحكام 

اأنها  االأعم  الغالب  اأن  اإال  الوفاء  يف  املماطلة  لغر�ص  تتقرر  مل  كانت  واإن  التي  التنفيذ، 

املماطلة«.  لغر�ص  ت�ضتخدم 

التي  ذاتها  االعتبارات  غايتها  يف  حتاكي  التي  امل�ضتجدة،  الت�رصيعية  وبالتعديالت 

قد  الكويتي  القانون  يكون  الرهن،  غلق  حظر  عن  للتخلي  املقارنة  الت�رصيعات  حملت 

اأن تتم يف �ضاعات«  اختزل »اإجراءات التنفيذ على االأوراق املالية من �ضنوات، وا�ضتهدف 

احلظر  ال�ضتغالل  براأينا،  حدًا،  و�ضع  اإنه  بل  اأعاله.  االإي�ضاحية  املذكرة  يف  جاء  كما 

الوقت؛  ك�ضب  بهدف  فيها  واملراوغة  التنفيذ  باإجراءات  املنازعة  يف  والتع�ضف  ومقا�ضده 

على  بحقوقهم،  تفي  التي  القيمة  عن  االأ�ضهم  قيمة  تراجع  خمافة  البنوك؛  حمل  ثّم  ومن 

باالإعفاء والتنازل عن جزء  لها  امل�ضتحقة  الديون  التفاو�ص واإرغامها على قبول ت�ضوية 

قد ي�ضل يف بع�ص احلاالت اإىل ن�ضبة خ�ضم بقيمة 50% منها؛ وهو ما كان يعني االإ�رصار 

عجزت  التي  الديون  بقيمة  ميزانيتها  يف  خ�ضائر  ملخ�ض�ضات  باحت�ضابها  البنوك  بحقوق 

فيها،  امل�ضاهمني  بحقوق  االإ�رصار  وتبعات  عنها،  التنازل  على  حملت  اأو  ا�ضتيفائها،  عن 

االأوراق  من  وغريها   - االأ�ضهم  رهن  ب�ضمان  التجارية  التمويالت  منح  عن  وعزوفها 

اليوم  انتع�ضت  التي  للبنوك،  االئتمانية  للمحفظة  مهمًا  حيزًا  عادة  ت�ضغل  التي   - املالية 

 .
)132(

اجلديدة الت�رصيعية  الروؤية  بف�ضل 

الكويتية خالل ( 132) البور�ضة  وفق تقرير حديث ن�رص يف ال�ضحف املحلية، بلغت قيمة االأ�ضهم املرهونة يف �رصكة 

�ضحيفة  انظر:  مدرجة.  �رصكة   114 على  موزعة  �ضهم  مليارات   7.2 لـ  كويتي  دينار  مليار   2.58  ،2019

ال�ضيا�ضة/  ال�ضنة 51/ العدد 18418/ 13/ 8/ 2020.
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باإجراءات  بيعها  اأو  املالية  االأوراق  متلك  باتفاق  بال�ضماح  التعديالت  جاءت  لقد 

دون  حمددة  و�رصوط  ب�ضوابط  الرهن،  غلق  فل�ضفة  عن  الن�ضبي  وبالرتاجع  خا�ضة، 

بني  التوفيق  مبراعاة  بل  عليها،  الدائن  م�ضلحة  وتغليب  املدين  مب�ضلحة  تفريط 

على  احل�ضول  من  االإجراءات  ومتكينه  تب�ضيط  تقت�ضي  التي  املرتهن  الدائن  م�ضلحة 

الوقت  واإف�ضاح  التمهل  تقت�ضي  التي  املدين  وم�ضلحة  مراوغة،  دون  ب�رصعة  الوفاء 

رفع  جانب،  اإىل  هذا  بيعه.  اأو  املرهون  ملاله  ملكيته  فقد  واتقاء  الوفاء  اأمر  اأمامه  ليتدبر 

للقطاع  جاذبة  بيئة  وتوفري  الوفاء،  وبيع  االإ�ضالمية  التمويل  �ضيغ  بني  اخللط  �ضبهة 

من  وغريها  امل�ضتدمية  التنمية  م�رصوعات  تنفيذ  يف  العام  القطاع  مع  امل�ضاركة  يف 

ال�رصاكة.  م�رصوعات 

جمرد  من  باالنتقال  التقليدية،  الرهن  فل�ضفة  يف  حتول  اأنه  على  اإليه  ننظر  ما  وهذا 

املدين  اأموال  من  تخ�ضي�ضه  يتم  ما  على  املرتهن  للدائن  والتقدم  التتبع  حقي  �ضمان 

املطلوبة واالبتعاد  بال�رصعة  املرتهن حلقوقه  الدائن  ا�ضتيفاء  اإىل �ضمان  الراهن فح�ضب، 

للدائن  ميزة  ذلك  اعترب  واإن  التنفيذ.  اإجراءات  يف  واملماطلة  اال�ضتغالل  مظنة  عن  به 

باعتباره  ب�ضيء؛  الت�رصيع  يعيب  وال  مق�ضود  فاإنه  االآخرين،  الدائنني  بقية  عن  املرتهن 

من�ضجمًا مع مقت�ضى عقد الرهن كاأداة �ضمان حملت البنوك وغريها على منح متويالت 

خ�ضائر  احت�ضاب  خماطر  وجتنب  منها  حقوقها  ا�ضتيفائها  اأمل  على  وجتارية  م�رصفية 

�ضمان  على  حر�ضت  امل�ضتجدة  بالت�رصيعات  املحددة  وال�رصوط  ال�ضوابط  وباأن  عنها، 

ا�ضتمال  عدم  بتطلب  حقوقهم  ا�ضتيفاء  من  بحرمانهم  الدائنني  بحقوق  االإ�رصار  عدم 

اأن  على  والن�ص  املرتهن،  الدائن  بحق  للوفاء  يكفي  ما  اإال  بيعها  اأو  املالية  االأوراق  متلك 

املرتهن، وتقرير  الدائن  املالية املرهونة ينتج ملا زاد عن حق  االأوراق  الدائنني على  حجز 

التزام الدائن املرتهن ببذل العناية الواجبة يف الت�رصف مباله يف ممار�ضة احلق يف التملك 

هيئة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  يف  عليها  املن�ضو�ص  ال�ضمانات  من  وغريها  البيع،  اأو 

اأ�ضواق املال وقانون ال�رصاكة وفق العر�ص املتقدم يف البحث.
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اخلامتة:

التي  القانونية  املبادئ  من  عدد  يف  النظر  اإعادة  واالئتمان  اال�ضتثمار  مناخ  يقت�ضي 

بالتخلي  ذلك  يكون  اأن  بال�رصورة  ولي�ص  واعتباراتها،  بظروفها  ما  حقبة  يف  ا�ضتقرت 

وا�ضتثناء  امل�ضتجدة،  والتمويلية  املالية  االأدوات  عن  تطبيقها  ح�رص  يف  بل  نهائيًا،  عنها 

عن   - ن�ضبيًا   - بالرتاجع  الكويتي  امل�رصع  فعله  ما  وهذا  بعينها.  قطاعات  يف  تطبيقها 

ووفق  حمددة  م�ضائل  يف  خا�ضة  ت�رصيعات  خالل  من  الرهن  غلق  حظر  مبداأ  فل�ضفة 

اإخالل،  االأطراف من غري  التوازن يف حماية حقوق خمتلف  �ضوابط حمكمة روعي فيها 

التنمية االقت�ضادية مبختلف فروعها. اأال هو تعزيز  الت�رصيع،  الغاية من  ومبا يحقق 

حقه،  ا�ضتيفاء  املرتهن  الدائن  ي�ضتطيع  ال  التي  االإجراءات  القانون  ر�ضم  لقد 

دون  ما  ومنع  خاللها،  من  اإال  بدينه،  بالوفاء  املدين  قيام  وعدم  الدين  اأجل  حلول  عند 

ببيعه  اأو  املرهون  املال  بتملك  والراهن  املرتهن  الدائن  بني  اتفاق  اأي  بطالن  فقرر  ذلك، 

التعاقدية  العام دون اعتبار لالإرادة  النظام  البطالن من  باإجراءات خا�ضة، بل جعل هذا 

للطرفني وبالتغا�ضي عن مبداأ �ضلطان االإرادة. وهذا لي�ص مق�ضودًا بذاته، بل العتبارات 

الغلق  بتحرمي  االإ�ضالمي  الفقه  جمهور  اإليه  ذهب  مبا  حينه،  يف  ذلك  على  امل�رصع  حملت 

ا�ضتغالل  من  املدين  حماية  والغاية  الفا�ضدة،  ال�رصوط  من  به  اخلا�ص  ال�رصط  وباعتبار 

باملراكز  امل�ضا�ص  عدم  �ضمان  واأخريًا  بحقوقه،  االإ�رصار  ومظنة  للدين  حاجته  الدائن 

ميزتي  املرتهن  الدائن  مبنح  الرهن  مقت�ضى  عن  باخلروج  االآخرين  للدائنني  القانونية 

التقدم والتتبع على املال املرهون دون غريهما. وهي االعتبارات التي �ضاغت ب�ضكل اأو 

الرهن. باآخر فل�ضفة حظر غلق 

وبعد مت�ضك امل�رصع الكويتي بهذه الفل�ضفة الأمد طويل قرر - مبقت�ضى ت�رصيعات 

بيعه  اأو  املرهون  املال  متلك  على  باالتفاق  بال�ضماح  عنها  ن�ضبيًا  يرتاجع  اأن   - خا�ضة 

ا�ضتجابة  بل  بذاته،  مق�ضودًا  اأي�ضًا  يكن  مل  وذلك  املرتهن،  بالدائن  خا�ضة  باإجراءات 

االإ�ضالمية،  ال�رصيعة  اأحكام  مع  تتوافق  ب�ضيغ  والتمويل  اال�ضتثمار  جمال  يف  للتطورات 

العام،  القطاع  مع  جنب  اإىل  جنبًا  التنمية  م�رصوعات  يف  اخلا�ص  القطاع  اإ�رصاك  و�ضمان 

املرتهن  الدائن  مل�ضلحة  ينحز  مل  بذلك،  وهو  املالية.  االأوراق  يف  اال�ضتثمار  مناخ  وتعزيز 

حقوق  يحفظ  مبا  االتفاق  هذا  نظم  اإنه  بل  الدائنني،  من  وغريه  الراهن  ح�ضاب  على 
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مع  اتفاقًا  االأكرث  االإ�ضالمي  الفقه  اأحكام  بذلك  م�ضايرًا  بحقوقهم،  يخل  ال  مبا  الدائنني، 

واقع البالد وم�ضاحلها، وما �ضارت عليه الت�رصيعات املقارنة يف وقت �ضابق.   

عر�ص  عرب  وذلك  والتحليلي،  الو�ضفي  املنهجني  اأ�ضلوب  ا�ضتخدام  اإىل  عمدنا  لقد 

املدين  القانون  لن�ضو�ص  التاريخي  بامل�ضدر  البحث  يف  الرهن  غلق  حظر  لفل�ضفة 

االإ�ضالمي  الفقه  اأورده  ما  وبيان  التجارة،  قانون  ن�ضو�ص  مع  باملقارنة  وعر�ضها 

ال�ضدد.  هذا  يف  املقارنة  الت�رصيعات  اإليه  انتهت  مبا  كذلك  والوقوف  املختلفة،  مبذاهبه 

النظر  اأعادت  التي  الكويت،  دولة  يف  الت�رصيعية  امل�ضتجدات  يف  البحث  بذلك  لنا  وت�ضنى 

تخ�ضي�ص  اأن  ذلك  ذاتها؛  الرهن  فل�ضفة  يف  براأينا،  النظر،  اإعادة  بتبعات  الفل�ضفة  هذه  يف 

يعد  والتتبع مل  التقدم  له من �ضلطتي  املرتهن مبا  للدائن  اأمواله اخلا�ضة  ملال من  الراهن 

حتديات  مع  حقوقه  ا�ضتيفاء  يف  املرتهن  للدائن  حقيقيًا  �ضمانًا  ميثل  ذلك  اإن  القول  كافيًا 

ما  وهو  العملي؛  الواقع  عنها  ك�ضف  التي  املرهون  املال  على  للتنفيذ  املعتادة  االإجراءات 

يتطلب اإفراد تعامل خا�ص مع الدائن املرتهن ال�ضتيفاء حقوقه بخالف االإجراءات املقررة 

حماية  كانت  فاإذا  االآخرين.  الدائنني  من  والغري  والراهن  املدين  بحقوق  ي�رص  ال  ومبا 

ي�ضتغل  ال  واأن  املرتهن،  الدائن  ح�ضاب  على  يكون  ال  اأن  ينبغي  ذلك  فاإن  غاية،  املدين 

للدائنني  القانونية  املراكز  حماية  كانت  واإذا  الغري.  اأو  الراهن  بحقوق  االإ�رصار  يف  ذلك 

املرتهن متقدم عليهم يف  الدائن  اأن  اأن ال يحملنا على ن�ضيان  فاإنه ينبغي  االآخرين مطلبًا، 

ا�ضتيفاء حقوقه، فاإن حتقق ذلك فال وجه للمنازعة يف حقه مبيزة اأف�ضل يف ا�ضتيفاء حقه 

اعتيادية عنهم. بطرق غري 

اال�ضتثناء  يف  الت�رصيعية  امل�ضتجدات  اأف�ضتكون  هو:  املطروح  الت�ضاوؤل  فاإن  واأخريًا، 

ويف  مماثلة  اأخرى  ت�رصيعات  ت�ضدر  �ضوف  اأم  االأخرية؟  هي  الرهن  غلق  حظر   مبداأ  من 

على  اأن  نرى  النقي�ص  على  بل  ذلك،  يف  غ�ضا�ضة  جند  ال  جانبنا،  من  مغايرة؟  قطاعات 

واال�ضتثمار  املجتمع  حاجة  ومقت�ضيات  يتفق  مبا  ذلك  يف  م�ضوؤولية  الكويتي  امل�رصع 

جميع  حقوق  بني  املطلوب  التوازن  و�ضمان  العدالة  مببادئ  يخل  ال  ومبا  والتمويل، 

االأطراف ودون التطرف بحماية مبالغ فيها الأي منهم. 

 )836( رقم  الوزراء  جمل�ص  قرار  اإىل  االإ�ضارة  مبكان  االأهمية  من  ال�ضدد،  هذا  ويف 

الإعادة  الالزمة  والتنفيذية  الت�رصيعية  البيئة  وتهيئة  الإعداد  جلنة  بت�ضكيل   2018 ل�ضنة 
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احلكومية  اجلهات  وعجز  اخلا�ص  ال�ضكن  اأزمة  ملواجهة  وذلك  العقاري،  التمويل  هيكلة 

عن مقابلة طلبات ال�ضكن املرتاكمة، والرغبة اأخريًا يف اإ�رصاك القطاع اخلا�ص وما يتطلبه 

املذكورة  اللجنة  انتهت  وقد  لذلك.  الالزمة  التمويالت  منح  يف  البنوك  لدور  تعزيز  من 

التنفيذ  يف  خا�ضة  اأحكام  من  عليه  انطوى  مبا  العقاري  للتمويل  قانون  م�ضودة  اإعداد  اإىل 

 2015 22 ل�ضنة  على املال املرهون على غرار النهج الذي اتبعه امل�رصع يف القانون رقم 

بتعديل قانون هيئة اأ�ضواق املال، وذلك بالن�ص على اأن »حتدد الالئحة التنفيذية القواعد 

تنظم  التي  القواعد  حتدد  كما  ملكيتها،  ونقل  املرهونة  العقارات  على  التعامل  تنظم  التي 

من  الثالث  الكتاب  يف  عليها  املن�ضو�ص  باالأحكام  التقيد  دون  العقارات  هذه  على  التنفيذ 

املرافعات«.  قانون 

اأال يقت�رص دوره واهتمامه على  اإىل  فامل�رصع الكويتي هنا مدعو، على �ضبيل املثال، 

متويل  على  للح�ضول  خا�ص  ل�ضكن  حاجته  ا�ضتغالل  مظنة  من  الكويتي  املواطن  حماية 

م�رصيف ميّكنه من �رصاء اأر�ص لبنائها اأو منزل اأو وحدة �ضكنية، وكذا رف�ص تنفيذ البنك 

ل�ضكن  املواطن  هذا  حلاجة  ا�ضتيعابًا  اأكرث  يكون  اأن  بل  منه،  وانتزاعه  ال�ضكن  هذا  على 

مبا  املطلوب  العقاري  التمويل  على  احل�ضول  من  متكينه  ثّم  ومن  ولعائلته؛  به  خا�ص 

احلد  بكثري   
)133(

قيمته تفوق  ب�ضعر  خا�ص  �ضكن  منزل  اأو  اأر�ص  �رصاء  خيار  له  يتيح 

اأن  يف  �ضك  وال   ،
)134(

عليه احل�ضول  ميكنه  الذي  ال�ضخ�ضي  التمويل  ملجموع  االأق�ضى 

االإ�ضكانية  امل�ضاريع  الإجناز  جهود  من  بذلت  مهما  ال�ضكنية  للرعاية  العامة  املوؤ�ض�ضة 

وحترير االأرا�ضي الأجل هذا الغر�ص لن تتمكن -باأي حال- اأن تفي بالطلبات االإ�ضكانية 

املواطنني  من  امل�ضتحقني  عدد  بزيادة  يوم  بعد  يومًا  تت�ضاعف  �ضوف  التي  املرتاكمة 

التعاون ( 132) جمل�ص  دول  جميع  م�ضتوى  على  االأغلى  هي  الكويت  يف  ال�ضكني  العقار  اأ�ضعار  اأن  املعروف  من   

العادي  الدخل  من   %72.3 ن�ضبة  على  ي�ضتحوذ  قد  الكويت  يف  ال�ضكن  فاإن  االإح�ضائيات  ووفق  اخلليجي، 

للمواطن يف مدى العمر. وتعد حمدودية االأرا�ضي وندرتها يف ال�ضوق العقارية املحلية اأحد اأبرز االأ�ضباب، ناهيك 

عن عجز احلكومة عن توفري ال�ضكن مل�ضتحقي الرعاية ال�ضكنية على الرغم من احتكارها لنحو 95% من م�ضاحة 

دولة الكويت، باالإ�ضافة اإىل انت�ضار امل�ضاربات وارتفاع حجم الطلب املحلي على ال�رصاء. انظر: �ضحيفة القب�ص 

https://alqabas.com/article/604912 .2018/11/18 .االإلكرتونية

جمموع التمويل ال�ضخ�ضي الذي ميكن احل�ضول عليه من البنك وفق تعليمات بنك الكويت املركزي ال يتعدى ( 134)

95 األف دينار كويتي: 25 األف دينار كويتي احلد االأق�ضى للقر�ص اال�ضتهالكي، م�ضاف اإليها 75 األف دينار 

كويتي احلد االأق�ضى لقر�ص الرتميم اأو بناء �ضكن خا�ص. 



اأ. د. فايز عبداهلل الكندري

2021  2189

يف  العجز  ب�ضبب  تقابلها  التي  التحديات  جانب  اإىل  كله  وهذا   ،
)135(

االإ�ضكانية للرعاية 

 .
)136(

للدولة العامة  املوازنة 

  -
)137(

اإن هذا الواقع يتطلب من امل�رصع النظر -اإىل جانب احللول الت�رصيعية االأخرى

ت�ضتوثق  باأن  عنه،  اإحجامها  وعدم  العقاري  التمويل  جمال  يف  امل�ضارف  دور  تعزيز  يف 

قانونية  و�ضائل  عرب  ومودعيها  م�ضاهميها  حقوق  حفظ  على  الت�رصيعات  قدرة  من 

ميزانياتها،  يف  خ�ضائر  خم�ض�ضات  احت�ضاب  خماطر  ويجنبها  متويالتها  ا�ضتعادة  تكفل 

التنفيذ  اإجراءات  يعرتي  الذي  الت�ضويف  عن  وبعيدة  و�رصيعة  عملية  اأكرث  باإجراءات 

العقاري  التمويل  يف  املرهون  العقار  بيع  التفاق  حمكم  تنظيم  يف  النظر  ومنها  املقررة، 

كذلك،  واالأمر  اخلا�ص.  �ضكنه  يف  وحمايته  )املواطن(  العميل  حقوق  حفظ  فيه  يراعى 

التطورات  ومواجهة  املجتمع  متطلبات  ال�ضتيفاء  العقاري؛  التمويل  لغري  بالن�ضبة 

فيه. اجلديدة 

البيئة  وليد  هو  »اإنا  واال�ضتنباط  التفكري  ثمرة  لي�ص  فل�ضفته  يف  القانون  اأن  ذلك، 

االجتماعية واالقت�ضادية واال�ضتثمارية، فهو الراأي القانوين الذي يتكون تلقائيًا يف هذه 

ويتغري  تطوره،  يف  وي�ضايره  فيه  وينمو  املجتمع  بن�ضاأة  ين�ضاأ  حي  كائن  هو  اأو  البيئة، 

االأمة  قانون  اإن  بل  االأخرى،  االأمم  قوانني  عن  يختلف  اأمة  كل  فقانون  الظروف؛  بتغري 

. ومن ثّم على امل�رصع مراقبة تطور الت�رصيعات، 
)138(

الواحدة يختلف من ع�رص اإىل اآخر«

الن�ضو�ص  وتعديل  املجتمع،  واحتياجات  اجلديدة  التطورات  ت�ضجيل  على  واملداومة 

على  التوقف  دون  االحتياجات،  تلك  وتلبية  التطورات  تلك  ملواكبة  فاأواًل  اأواًل  القدمية 

وفق ت�رصيح وزير الدولة ل�ضوؤون االإ�ضكان يف 2019 بلغ عدد الطلبات االإ�ضكانية قيد االنتظار 96906 طلبات، ( 135)

ووفق االإح�ضائية املتعلقة باأعداد الطلبات االإ�ضكانية خالل 18عامًا قفزت الطلبات بن�ضبة 350% يف عام 2018 

https://alqabas.com/article/638915 .2018/11/12:عنها يف عام 2000. انظر: جريدة القب�ص

ملواجهة ( 136) كاف  غري  مال  براأ�ص  �ضابقًا(  واالدخار  الت�ضليف  )بنك  باأنواعها  االئتمان  بنك  قرو�ص  حمفظة  قيمة 

طلبات املواطنني احل�ضول على مبلغ 70 األف دينار كويتي القر�ص احلكومي )دون فوائد( اإىل جانب مبلغ دعم 

املثال، �ضوف يتم  يتم توزيعها عليهم. على �ضبيل  التي  الق�ضائم احلكومية  لبناء  األف دينار كويتي   30 املواد 

توزيع 29 األف ق�ضيمة على املواطنني مب�رصوع مدينة املطالع يف نوفمرب 2020، وهو ما يعني تطلب ميزانية 

خا�ضة ت�ضل اإىل 3 مليارات دينار كويتي.

�ضاأن متكني املطور العقاري من امل�ضاركة يف تطوير امل�ضاريع االإ�ضكانية واإ�رصاك القطاع اخلا�ص.( 137)

�ضليمان مرق�ص/ فل�ضفة القانون – درا�ضة مقارنة/ املن�ضورات احلقوقية – �ضادر/ 1999/�ص252.( 138)
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فل�ضفة  �ضاأن  »التقدي�ص«  مبهابة  واإحاطتها  لذاتها  بها  والتم�ضك  الن�ضو�ص  هذه  فل�ضفة 

حظر غلق الرهن.

على  اأي�ضًا   - براأينا   - ملقاة  ذاتها  امل�ضوؤولية  فاإن  للم�رصع،  بالن�ضبة  ال�ضاأن  وكما 

احلقيقية  امل�رصع  نية  نحو  يتجه  ال  باأن  الت�رصيعية،  الن�ضو�ص  تف�ضري  يف  الق�ضاء  عاتق 

بها  اأحاطت  التي  الظروف  وليدة  كانت  احلقيقية  النية  »هذه  الأن  الن�ص؛  و�ضع  وقت 

نحو  بالتف�ضري  يتجه  اأن  عليه  يتعني  بل  الظروف،  هذه  كونته  الذي  القانوين  والراأي 

البحث عما كان امل�رصع يق�ضده لو اأنه و�ضع الن�ص ذاته من جديد يف الظروف التي يراد 

فيها التف�ضري والتطبيق والتي يحتمل اأنها اأدت اإىل تكوين راأي قانوين مغاير لذلك الراأي 

. وتطبيقًا لذلك، فاإنه اإذا كانت مظنة ا�ضتغالل املدين 
)139(

الذي اأوجدته الظروف ال�ضابقة«

التي  البيئة  الركائز االأ�ضا�ضية لفل�ضفة حظر غلق الرهن يف  اإحدى  ين متثل  الدَّ اإىل  حلاجته 

ت�ضكلت منها هذه الفل�ضفة، فاإن االأمر يتطلب من الق�ضاء النظر يف بيئة اليوم اإىل امل�ضلحة 

ا�ضتغالل  مظنة  ميثل  َدْين  كل  اأن  فكرة  على  االنغالق  وعدم  املدين،  هذا  على  تعود  التي 

ال�ضخ�ضية  التمويالت  بني  ما   - املثال  �ضبيل  على   - التمييز  من  بد  ال  ثّم  ومن  للمدين؛ 

االأ�ضخا�ص  من  وغريها  وال�رصكات  التجار  من  لالأفراد  التجارية  والتمويالت  لالأفراد 

تواكب  التي  اجلديدة  العقود  و�ضيغ  يتفق  مبا  القانونية  الن�ضو�ص  وتطويع  االعتبارية، 

اأدوات متويلية وا�ضتثمارية ومالية.  ما هو م�ضتجد من 

�ضليمان مرق�ص/ املرجع ال�ضابق/ �ص 255.( 139)
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The Decline in the Philosophy of the Prohibition 
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An Analytical Study in Comparison with the 
Provisions of Islamic Jurisprudence and 

Comparative Law

Drof. Fayez Alkandari

Abstract:
Laws and procedures in the State of Kuwait relating to foreclosure 

have been laid down in a manner that results in mortgagees lacking 
the ability to effectively redeem their rights against debtors. Upon 
failure by a debtor to fulfill a debt due, the law has nullified any 
agreement made between the mortgagee and debtor towards acquiring 
the mortgaged money or selling by way of special procedure. Such 
a nullity is made without regard to the will of the two parties under 
contract, nor the general principle of intention to create legal relations. 
This was not a deliberate direction per se, rather is attributed to 
considerations held by the Kuwaiti legislature that led to the creation 
of the philosophy of the prohibition of closed foreclosure.

Nonetheless, and pursuant to special legislations passed, the 
Kuwaiti legislature’s commitment to the philosophy was later 
)relatively( withdrawn from. These subsequent special legislations 
permitted agreements to acquire or sell the mortgaged money, 
in accordance with the mortgagee’s set procedures and without 
prejudicial effect made to the rights of the debtor and other creditors. 
This positive movement was taken in response to developments in 
the fields of investment and finance, and altogether in compliance 
with the provisions of Islamic law. This has, in turn, enhanced the 
State of Kuwait’s investment environment in relation to securities 



2021  2 192

»تراجع فل�سفة حظر غلق الرهن فـي القانون الكويتي - درا�سة حتليلية  باملقارنة مع اأحكام الفقه الإ�سالمي والقانون املقارن«

2021  2 192

and promoted private and public sector co-operation in nationwide 
development projects. Therefore, the legislature has restructured the 
philosophy in line with the provisions of Islamic jurisprudence, in a 
manner that accurately reflects the commercial reality and needs of the 
country, and in accordance with approaches enacted by comparative 
legislations earlier. 

In this article, through adopting a descriptive and analytical 
approach, the philosophy of the prohibition of closed foreclosure will 
be considered. This shall include a thorough analysis as to the source 
of the prohibition in reference to the Civil Law texts, Commercial 
Law texts and Islamic jurisprudence’s various schools of thought. 
Next, a comparative review of enacted legislations on this matter will 
be provided. Finally, a study of the legislative developments in the 
State of Kuwait in reconsidering the philosophy of the prohibition of 
closed foreclosure shall be viewed. 
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