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  عقد إیداع البضائع في المخازن العامة

  :المقدمة

)١(

––

  : تعریف عقد اإلیداع في المخازن العامة

                                                
)١(
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  : تجاریة عقد اإلیداع في المخازن العامة
)٢ (

  :أھمیة عقد إیداع الضائع في المخازن العامة 

ة- ة العملی ن الناحی فم

ومن الناحیة االقتصادیة-

                                                
)٢(
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ة- ة القانونی ن الناحی وم
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  : خطة البحث 

  
  .أحكام تنظیم المخازن العامة : المبحث األول 
  .آثار عقد إیداع البضائع في المخازن العامة : المبحث الثاني 
  .الصكوك التي تصدرھا المخازن العامة : المبحث الثالث 
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  المبحث األول
  عامةأحكام تنظیم إنشاء المخازن ال

–

  :الترخیص بإنشاء المخزن العام : أوالً 

)٣(

                                                
)٣(
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:خزن العام مالتأمین على ال: ثانیاً 

-

-

-

)٤(

––

                                                
)٤(–
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اً  ائع : ثالث ار ببض ام االتج زن الع تثمر المخ ى مس ر عل ابھة الحظ دم مش ا یق لم
: ثلھاأو إصدار صكوك تمھبحفظ

                                                                                                                  



  مجلة الدراسات االجتماعیة

عقد إیداع البضائع في المخازن العامة  

314



  مجلة الدراسات االجتماعیة

ن عبدالرحمن عبدهللا شمسا. د.أ
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  المبحث الثاني
  :آثار عقد إیداع البضائع في المخازن العامة

)٥(

  :التزامات وحقوق المودع : أوالً 

–

–

                                                
)٥(

–
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–

–

)٦(

:التزامات وحقوق مستثمر المخزن العام ومسئولیتھ : ثانیاً 

–

–

––

–

                                                
)٦(
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)٧(

)٨(

)٩(

                                                
)٧(

)٨(–

–

)٩(
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  الثالثالمبحث 
  الصكوك التي تصدرھا المخازن العامة

  )إیصال تخزین ، وصك الرھن(

)١٠(

-
)١١(

-–

–

                                                
)١٠(

ReceiptsWarrant

––

)١١(
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)١٢(

-

)١٣(

-

رھن : أوالً  ك ال الً بص زین متص ال التخ ر إیص اعة (تظھی ة البض ال ملكی انتق
) :المودعة

ویترتب علیھ ) التخزین(تظھیر صك الرھن منفصالً عن إیصال اإلیداع : ثانیاً 
:  
  :إنشاء رھن على البضاعة المودعة .١

                                                
)١٢(–

–

)١٣(
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–

:ضرورة قید التظھیر وبیاناتھ في دفاتر المخزن .٢
)١٤(

–

                                                
)١٤(

–
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–
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رتھن .٣ دائن الم ق ال رھن(ح ك ال ل ص ائع ) حام ع البض ب بی ي طل ف
: المودعة 

–)١٥(

–

:امتیاز مستثمر المخزن العام ، وحامل صك الرھن 

)١٦(

–

                                                
)١٥(

)١٦(
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323

دائن.٥ وع ال ق رج رتھن ح رھن(الم ك ال ل ص دینین ) حام ى الم عل
:المظھرین في الصك

-

-)١٧(

-

: لبضاعة المودعةحالة ھالك ا.٦

–

:منفصالً عن صك الرھن ) التخزین(إیصال اإلیداع تظھیر : ثالثاً 

)١٨(

                                                
)١٧(

)١٨(
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––

–

)١٩(

:إیصال التخزین أو صك الرھنأحوال ضیاع-
: حالة ضیاع إیصال التخزین.١

)٢٠(

: حالة ضیاع صك الرھن.٢

                                                
)١٩(

)٢٠(–
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)٢١(

ك  زین أو ص ال التخ یاع إیص ة ض ي حال براءة ذمة الكفیل الذي ُیّقدم ف
:الرھن 

)٢٢(

                                                
)٢١(

)٢٢(
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  :خاتمة البحث 

ث األول- ي المبح اول ف ا تن كم

––

كما تناول في الفصل الثاني-

وتناول في الفصل الثالث-
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–
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  :البحث نتائج وتوصیات 

  .أحكام تنظیم المخازن العامة : المبحث األول 

–

  :بالنسبة ألحكام تنظیم إنشاء المخازن العامة : أوالً 
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ن عبدالرحمن عبدهللا شمسا. د.أ

329

–

–

  :بالنسبة آلثار عقد إیداع البضائع في المخازن العامة : ثانیاً 
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330

اً ثا ة : لث ازن العام درھا المخ ي تص كوك الت بة للص داع : (بالنس ال اإلی –إیص
  ) :صك الرھن

–

–



  مجلة الدراسات االجتماعیة

ن عبدالرحمن عبدهللا شمسا. د.أ
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  :أھم المراجع 
  : المؤلفات

–

–

––

–

–

–

–

  : النصوص القانونیة 


