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 ةــــــدمــكـم
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 الفـصـــــــــل األول

 التعسيف الكاىوىي للتنويل العكازي والتأمني العيين

 يف قاىوٌ التنويل العكازي

 1008لطية  841
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 املبحح األول

 ازيـــــل العكـويــــاٌ والتنـــاالئتن

االئتناٌ العكازي : .8

CreditCradDo

العكازي : التنويل .1
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 املبحح الجاىي

  العيينبالتأمني التعسيف

ىالطونيى ىالتأمون ىأو ىالضمان ىعن ىالحدوث ىعلي ىنقتصر ىدوف ىالمبحث ىهذا وفي
ىاصظىالرهنىالردميى.ىفماىهوىالمقصودىبالتأمونىالطونيى؟وبصفظىخ

  التنييص بني الطناىات والتأمييات Suretes Garanties

Suretes

                                           

-  L. Anés : Les Garanties du financement, Rapport de synthèse présenté au 82 

ème cogné des naiaires, 1985. Nataires. 1985. No. 2, p. 911.

- D. Legeais: Sûretés et garenties du crédit, 1996, No. 20, p. 10 

- Ph. Malaurie et L. Anynès : Les sûretés - droit de crédit. 2éd eugas.,1988, No. 7, 

p. 12. 
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 تطوز ىظه التأمييات :

Mandatum

Constitum

 التأمني الصخصي والتأمني العيين :

                                           

3
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Loysel
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العاو : الطناٌلتأمييات العييية وخماطس ضسوزة ا

Gage General

                                           



  

ا الأللفعديالا–لفشن الفعنش ةاا–ةل الفكل الفانونو االقاتصاني اجم

 

 

: تتبعيُالتأمييات العييية ٍي حكوم عييية 
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 الكاىوٌ املدىي املصسي والتأمييات العييية :

                                                                                                                          

 . 



  

ا الأللفعديالا–لفشن الفعنش ةاا–ةل الفكل الفانونو االقاتصاني اجم

 Hypotheque     السًٍ السمسي     .8

 Natissement      السًٍ احلياشي  .1

 Prerogative      حل االختصاص .3

 privileges          حل االمتياش .4
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 املبحح الجالح

 اليطام الصخصي للتأمييات العييية يف قاىوٌ التنويل

 1008لطية  841العكازي 

 ةـــمكدم
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 األولاملطلب 

 األشخاصىطام احلل يف الطناٌ مً حيح 

 : أٌمً قاىوٌ العكازي علي  8ىصت املادة 
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 املطلب الجاىي

اجلَات اليت متلو مصاولة ىصاط التنويل العكازي
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 الفصل الجاىي

 التأمني العيين يف قاىوٌ التنويل العكازي

مكدمة

 : بأىَامً قاىوٌ التنويل ضناىات التنويل العكازي  األوليحددت املادة 
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األولاملبحح 

ضناٌ حل االمتياش علي العكاز

 االمتياشتعسيف 

 التنويل بطناٌ حل امتياش البائع للعكاز : .8

 

 

 قيد االمتياش :
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 ضادضا : يف حالة زفض طلب الكيد جيب أٌ يهوٌ الكساز الصادز بالسفض مطببا

 

 

 االمتياش اخلاص مبؤجس العكاز :

                                           

Art, 2103 Les créanciers privilégiés sur les immeuble sont : 

D le vendeur sur l'immeuble vendu, pour le payement du prix s ' i l  y  a  plusieurs ventes 

successives dont le prix soit du' en tout ou en partie le priemier vendeur est préféré au 

second, le deuxième au troisième et ainsi de suite. 

- Civ. 3, 6 Janvier 1982. Bull. Civ. U1IÏ, No. 4. 
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 احلهنة مً تكسيس ٍرا لطناٌ االمتياش

 واملَيدس املعنازي يطعف التامني العيين اخلاص باملنول امتياش املكاول
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 امتياش املتكاضه يف العكاز :
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 املبحح الجاىي

 السًٍ السمسي نطناىة للتنويل العكازي يف قاىوٌ

 التنويل العكازي

 املطلب األول

 املصسيالسًٍ السمسي يف قاىوٌ التنويل العكازي يف الكاىوٌ 

 تعسيف السًٍ السمسي :
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 أٍنية الطناىة العكازية املتعلكة بالسًٍ السمسي :
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 السًٍ الواقع علي شسط فاضخ

 واقع علي شسط واقفالسًٍ ال

 محاية الدائً املستًَ حطً اليية احلهنة مً إقامتَا
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 مً الكاىوٌ املدىي علي اىُ : 8034وقد ىصت املادة 
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 حهه زًٍ ملو الػري

                                           



  

ا الأللفعديالا–لفشن الفعنش ةاا–ةل الفكل الفانونو االقاتصاني اجم

 السمسية يف عكد السًٍ :

 وىفكات العكد علي الساًٍ إال إذا اتفل علي غري ذلو

                                                                                                                          

'les biens à venir ne peuvent par être Hypothèques ..." (Déc. no. 55, 22 du 4 Janv. 1955. 
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Inscription 

Transcription

Sont inscrits au bureau des hyothèques de la" situetion des biens . 

 10.Les privileges sur les immeubles, sous reserue .des seuls 

exceptions viséesx a'â l'article 2102 .  l'gales Judiciares ou 

conventionelles. 

 les hypothèques légales 
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 التصسف يف العكاز الطامً :

                                           



  

ا الأللفعديالا–لفشن الفعنش ةاا–ةل الفكل الفانونو االقاتصاني اجم

للنطتجنس التصسف يف العكاز الطامً بعوض أو عرب عوض  أجاشبيد أٌ قاىوٌ التنويل العكازي 

 بصسوط :
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 للعكاز الطامً يف قاىوٌ العكازي التأخري أوجصاء خمالفة الكواعد احلاصد بالتصسف 
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 ريعكد السًٍ باليطبة للػ آثاز

 بالطيد التيفيري التأشريال يعتد بكيد السًٍ مً قاىوٌ التنويل العكازي بعد 
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 حل التتبع
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 التيفير يف مواجَتُ : أوتته مطالبة املديً  األجلفعيد حلول 

 بيع العكاز الطامً باملصاد العلين يف قاىوٌ التنويل العكازي
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 تكييه قينة العكاز املبيع

 ظلطة البيع اإلعالٌ

 

 

املصايدة : إجساءات
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وفاء املطتجنس مبا حل عليُ مً أقطاط يوقف تلكائيا إجساءات التيفير علي العكاز 

 والبيع

 احلهه بإيكاع البيع

 تطجيل احلهه بإيكاع البيع :

                                           

3
 - 



  

ا الأللفعديالا–لفشن الفعنش ةاا–ةل الفكل الفانونو االقاتصاني اجم

 اضتئياف احلهه بإيكاع البيع :

دفع دعوي االضتحكام ال توقف إجساءات التيفير :

 إيداع حصيلة البيع خصيية احملهنة :
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 التأمني العيين يف التصسيعات املكازىة     املطلب الجاىي

 :ة ـــــمكدم

 ني العيين يف التصسيعات الصيييةالفسع األول : التأم

east Asian

Shaghai `s New 

Mortgage Laws
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 Contract Terms and Registration     شسوط العكد والتطجيل 

Mortgageratio

                                           

hristopher G. Oechsli Esq . Financing china's . Devlopment Shan ghai's New 

Mortgage laws . East Asian executiva Reports , 1988 
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 عدو تيفير العكد والتصسفات يف الطناٌ

Cotract Default and disposition of collateral.

 وال يوجد ذنس ملا يلي :

 

 

 

                                           

Christopher oechli Esq . op.vv 

Barta , Patrick,Siman.Riman,Ruth- lOlow to Ride the Plunging . Mort 

gage. Wall street gournal Eastern . Ed 11/7/2001 .238 issue 91 . pci op 

Krane, John p . Gordon . Jill H . servicing Morgage . backed sewrities Real Estate 

Finance journal. 17 . iNo 2 Fall 2001?). 

Mode low could hurt commercial Financing Mortgage bunking Dec93 

vol 54 . issue 3p A.7,01,8.p. 
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RMB

                                           

 East Asian executive Reports}vol. 10 no 8. (August,151988. 

Christopher.6.oechsli Esq. Op       . cit p. 15 .
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 الفسع الجاىي

 ضناىات التنويل العكازي املطنوىة بالسًٍ يف الواليات املتحدة األمسيهية

Closing Third - Party " 

opinions

TriBar

                                           
Mortgage loan report . by the Asspciation of the bar of the city of Newyork . 

Committee on real property low , subcommittee on Mortgage loan o pinions . And the 

Newyok state bar association,Real property low section . Attorney opinion letters 

committee . pi . 
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Accord

 بياىات متويل وضناٌ :

 مياقصة جديدة ومطتفيطة عً : 8991ويطه تكسيس 

 

 

 

 

                                           
Mortgage loan opinion report. Op . cit p 119 . 
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- Ibid 

Mortgage loan opinion report. Op . cit p 119 . 

Ibid 
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