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 مشروع الئحة تنظيم السجل املوحد للرهون التجارية

 التعريفات

 املادة األوىل:

ُيقصد باأللفاظ واملصطلحات الواردة يف هذذ  الالئحذة تات املعذاني املةينذة  مذا   ذل        .1

الصذذادر باملرمذذو  امللقذذي رقذذم   ،مذذن نظذذا  الذذرهن التجذذار   (األوىل)منهذذا يف املذذادة 

 هذ، ما مل يرد هلا تعريف مغاير  دنا .8/8/1439( وتاريخ 86) /

 ذذل منهذذا مذذا مل    مذذا يقذذون لفلفذذاظ واملصذذطلحات الذذواردة  دنذذا  املعذذاني املةينذذة      .2

 يقتض السياق خالف تلك:

 الئحة تنظيم السجل املوحد للرهون التجارية.الالئحة: 

 : الالئحة التنفيذية للنظا .الالئحة التنفيذية

 نصو  عليهذا : الةيانات املقيدة يف السجل واملتعلقة بالرهن، وهي الةيانات املالقيد

املادة )الثانية( من النظذا ، ومذدة الذرهن احملذددة  وجذق الفقذرة        ( من2الفقرة ) يف

سذذتندات التنفيذيذذة ( مذذن املذذادة )العا ذذرة( مذذن هذذذ  الالئحذذة إن وجذذدت، ونذذوع امل  2)

اخلاصذذذة بذذذالرهن، وبيانذذذات طالذذذق القيذذذد، و   بيانذذذات إرذذذافية يقررهذذذا الذذذو ير،  

والتعذذديالت املدخلذذة علذذى مذذا مذذةق وفذذق مذذا هذذو مذذة( يف املذذادة )الثامنذذة( مذذن هذذذ        

 الالئحة.

: الشذذ ص الذذذ  يتذذوىل تسذذجيل بيانذذات عقذذد الذذرهن يف السذذجل مذذواء  طالذذق القيذذد

   ان الراهن  و املرتهن.

 احلساب اخلا  بالراهن  و املرتهن يف السجل. احلساب:

 : مست رج السند التنفيذ ، ومست رج التنفيذ املةا ر.املستندات التنفيذية

 السجل وإجراءات التسجيل والتعديل يف السجل

 املادة الثانية:

 :يأتيخيتص السجل  ا 
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 حقذا  النظذا ،   تسجيل ما يتلقا  من بيانات خبصذو  عقذود الذرهن احملذررة وفذق       .  

 وتعديل القيود اخلاصة بها وفق املادة )الثامنة( من هذ  الالئحة.

إصذذدار املسذذتندات التنفيذيذذة وفذذق األحقذذا  احملذذددة يف النظذذا  والالئحذذة التنفيذيذذة   .ب 

 وهذ  الالئحة.

حفظ بيانات تسجيل الرهون اليت تزود  بها اجلهات امل تصذة وفقاذا للمذادة )التامذعة      .ج 

 لنظا .والثالثون( من ا

 املادة الثالثة:

 :لتاليةايهدف السجل إىل حتقيق األغراض 

 نفات عقد الرهن، وتعديالته، والقيود املتعلقة به  ما  الغري. .  

 حتديد  ولوية املرتهن( يف الرهن. .ب 

متق( الغري من االطالع على قيود السجل ملعرفة حقوق الرهن املقررة علذى  صذول    .ج 

   الراهن، وفق  حقا  هذ  الالئحة.

  املادة الرابعة:

 يلتز  طالق القيد بإنشاء حساب لدى السجل يتضمن الةيانات اآلتية: .1

، ورقم السجل التجار  اخلا  بذه إتا  ذان تذاجراا  و رقذم اهلويذة الوطنيذة       مسها .  

 إتا  ان غري تاجر.

الربيذذذد والعنذذذاوين الذذذيت يذذذتم إ ذذذعار  عذذذن طريقهذذذا، وهذذذي: العنذذذوان الذذذوط ،          .ب 

 اجلوال املعتمد للش ص.لقرتوني، ورقم اال

قيود الرهونات املتعلقة  نشئ احلساب واملقيذدة   مجيعبعد إنشاء احلساب يتم ربط  .2

 يف السجل باحلساب.

 املادة اخلامسة: 

لقرتونذي  يتم تسجيل بيانات القيد يف السجل بقيذا  طالذق القيذد بتعةاذة النمذوتج اال      .1

 باحلساب.املعد هلذا الغرض يف السجل، ومن ثم يتم ربط القيد 
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 –( مذن هذذ  املذادة    1املشذار إليذه يف الفقذرة )    –جيق  ن حيتو  النموتج اإللقرتوني  .2

 على الةيانات الواردة يف تعريف القيد.

يقذذو  السذذجل بالتأ ذذري  ذذا يفيذذد ورود طلذذق القيذذد علذذى املذذال املعذذ  بالقيذذد وتلذذك        .3

  جرد إ مال تسجيل بيانات القيد.

ن واملذذرتهن بذذرقم القيذذد مذذن خذذالل إ ذذعار علذذى يقذذو  السذذجل بإ ذذعار  ذذل مذذن الذذراه .4

العنذذذاوين وومذذذائل االتصذذذال املفصذذذن عنهذذذا عنذذذد إنشذذذاء احلسذذذاب  و القيذذذد  سذذذق  

العناوين وومائل االتصال املسجلة لدى اجلهذات احلقوميذة،   و ذلك على  احلال،

تذذاريخ القيذذد، ووقتذذه، ورقذذم القيذذد، و قذذن لقذذل مذذن الذذراهن     ويتضذذمن اال ذذعار

 طالع على تفاصيل القيد من خالل الرقم املرمل.    واملرتهن اال

 املادة السادسة:

تصدر إدارة السجل رمالة تأ يد للقيد موجَّهة إىل  ل من الراهن واملرتهن، ويذتم   .1

مذاعة مذن وقذت اإل ذعار املشذار       ( ربع وعشرين)تثةيت القيد يف السجل بعد انقضاء 

الالئحذذة دون ورود اعذذرتاض مذذن  ( مذذن املذذادة )اخلامسذذة( مذذن هذذذ   4إليذذه يف الفقذذرة )

 الطرف اآلخر.

ُيعترب الرهن مسجالا، ويرتق القيذد ثثذار  املةينذة يف املذادة )الثالثذة( مذن هذذ  الالئحذة          .2

 ( من املادة )اخلامسة( من هذ  الالئحة.4اعتةاًرا من تاريخ القيد املةيَّن يف الفقرة )

 ذا يف تلذك تذاريخ     –املدخلذة   قن لقل من الراهن واملرتهن طةاعة بيانات القيد  .3

من خالل إدخال رقم القيذد يف املوقذع اإللقرتونذي للسذجل، ويقذون       –القيد ووقته 

 هذا املستند مست رجاا رمسياا مثةتاا للرهن وتارخيه.

 املادة السابعة:

للطرف اآلخر )الراهن  و املرتهن حسق احلذال( االعذرتاض علذى القيذد الذذ   َّ مذن        .1

ماعة من وقذت اإل ذعار املشذار لذه يف الفقذرة       ( ربع وعشرين)خالل قةل طالق القيد 

 ( من املادة )اخلامسة( من هذ  الالئحة.4)
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( مذن  1املنصو  عليهذا يف الفقذرة )  إتا اعرتض الطرف اآلخر على القيد خالل املدة  .2

، يشطق القيد من السجل ويذتم التأ ذري عليذه بوجذود نذزاع بشذأن تسذجيل        هذ  املادة

 السذذجل، ويذذتم إ ذذعار طالذذق القيذذد بذذذلك علذذى العنذذاوين وومذذائل        يف عقذذد الذذرهن 

االتصال املفصن عنها عند إنشاء احلساب و ذلك على العنذاوين وومذائل االتصذال    

املسذذجلة لذذدى اجلهذذات احلقوميذذة. وللمتضذذرر اللجذذوء إىل احملقمذذة امل تصذذة بهذذذا  

 .رهون نفسهوتلك دون إخالل  قوق املرتهن( اآلخرين على املال امل ،الشأن

ال تتم إعادة القيد إىل السجل  و حمو التأ ري منه إال  وجق حقذم قضذائي نهذائي     .3

 – و اتفاق الطرف(، ويف حال إعذادة القيذد  وجذق تلذك فيذتم تعذديل بيانذات القيذد         

وفقاا ملا ورد يف احلقذم القضذائي  و اتفذاق الطذرف(، ويرتذق القيذد        –إن لز  األمر 

دة )الثالثذذة( مذذن هذذذ  الالئحذذة اعتةذذاًرا مذذن تذذاريخ القيذذد املةذذيَّن يف   ثثذذار  املةينذذة يف املذذا

( من املادة )اخلامسة( من هذذ  الالئحذة مذا مل يذنص احلقذم القضذائي  و       4الفقرة )

 يتفق الطرفان على تاريخ ثخر.

 املادة الثامنة:

 لما طذر  موجذق لذذلك وفذق مذا       – سق األحوال  –يتم تعديل القيد  و التأ ري عليه 

 يلي:

 تعديل عقد الرهن. .  

 تصحين    خطأ ماد  يف القيد. .ب 

  طق القيد والتأ ري عليه وفق املادة )السابعة( من هذ  الالئحة. .ج 

 انقضاء الرهن وإلغاء القيد وفق املادة )العا رة( من هذ  الالئحة. .د 

 املادة التاسعة:

فذذق اإلجذذراءات يذذتم إجذذراء التعذذديالت الذذواردة يف املذذادة )الثامنذذة( مذذن هذذذ  الالئحذذة و   .1

 املةيَّنة يف املادت( )اخلامسة والسادمة( من هذ  الالئحة.
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وتلذك   طلذق التعذديل  للطرف اآلخر )الراهن  و املرتهن حسق احلال( االعرتاض على  .2

إتا اعذرتض الطذرف اآلخذر    بالتعديل. وماعة من وقت اإل عار  ( ربع وعشرين)خالل 

فذال يثةذت السذجل هذذا التعذديل يف القيذد ويؤ ذر         خالل املذدة احملذددة،   التعديلعلى 

 التعذديل ويقذو  السذجل بإ ذعار طالذق     طلذق التعذديل،    بوجذود نذزاع بشذأن   على القيد 

بذذلك علذذى العنذذاوين وومذائل االتصذذال املفصذذن عنهذذا عنذد إنشذذاء احلسذذاب و ذذذلك    

وللمتضذرر اللجذوء   . على العناوين وومائل االتصال املسجلة لدى اجلهات احلقوميذة 

 ىل احملقمة امل تصة بهذا الشأن.إ

 و حمذذو التأ ذذري منذذه إال  وجذذق    إثةذذات التعذذديل املعذذرتض عليذذه يف السذذجل     ال يذذتم  .3

وفقاا ملا ورد يف احلقذم القضذائي  و اتفذاق    وحقم قضائي نهائي  و اتفاق الطرف( 

مذا مل يذنص    طلذق التعذديل  يرتق ثثار  اعتةاًرا مذن تذاريخ   يسر  التعديل والطرف(، و

وتلذذك دون إخذذالل  قذذوق    ،م القضذذائي  و يتفذذق الطرفذذان علذذى تذذاريخ ثخذذر    احلقذذ

 .املرتهن( اآلخرين على املال املرهون نفسه

 املادة العاشرة:

عنذذد انقضذذاء الذذرهن يف احلذذاالت احملذذددة نظامذذاا يةقذذى القيذذد قائمذذاا إىل  ن يتقذذد           .1

 الراهن  و املرتهن بطلق إلغاء القيد. 

( من هذ  املادة جيذو  باتفذاق الذراهن واملذرتهن تسذجيل      1ة )امتثناًء مما ورد يف الفقر .2

القيد ملدة حمددة،  يث يتم إلغاء القيد بشقل تلقائي  جرد انقضاء هذ  املذدة،  

ودون احلاجذذة إىل طلذذق مذذن الذذراهن  و املذذرتهن، وال حيذذول هذذذا االتفذذاق دون إلغذذاء       

 اا.القيد يف حال حتقق إحدى حاالت انقضاء الرهن احملددة نظام

 املادة احلادية عشرة:

تذذذتم  افذذذة اإلجذذذراءات وعمليذذذات إدخذذذال القيذذذود الذذذواردة يف هذذذذ  الالئحذذذة بشذذذقل           

 القرتوني عرب املوقع االلقرتوني للسجل.
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 املادة الثانية عشرة:

عنذذد   خذذرىيذذتم تسذذجيل القيذذود باللغذذة العربيذذة مذذع جذذوا  إدخذذال بعذذض النصذذو  بلغذذات   

 احلاجة.

 املستندات التنفيذيةإجراءات احلصول على 

 املادة الثالثة عشرة:

للمذذذرتهن  و و يذذذل التنفيذذذذ التقذذذد  بطلذذذق إىل السذذذجل للحصذذذول علذذذى املسذذذتندات   .1

 التنفيذية، وتلك عند نشوء احلق يف التنفيذ على املال املرهون.

يتم إصدار املستندات التنفيذية وفق النموتج املعتمد من قةل الو ارة على  ن يتضذمن   .2

 .تراهاتنفيذ  بيانات القيد و   بيانات  خرى املستند ال

 املادة الرابعة عشرة:

فور إصدار املستند التنفيذ  يذتم تسذجيل واقعذة اإلصذدار يف السذجل،  مذا يذتم إ ذعار         

الراهن واملرتهن بذلك على العناوين وومائل االتصال املفصن عنها عنذد إنشذاء احلسذاب    

وومذائل االتصذال املسذجلة لذدى اجلهذات        و القيد  سق احلال، و ذلك على العناوين

 احلقومية.

 إجراءات االطالع على السجل

 املادة اخلامسة عشرة:

للغذذري االطذذالع علذذى قيذذود السذذجل بنذذاًء علذذى موافقذذة مذذن الذذراهن، علذذى  ن تتضذذمن        .1

 :تاليةالاملوافقة الةيانات 

 امم الش ص الذ   تن له الراهن باالطالع. .  

 القيود اليت  تن الراهن باالطالع عليها. حتديد املال حمل االمتعال   و .ب 

إلدارة السذذجل إتاحذذة التحقذذق مذذن  ذذون املذذال مرهونذذاا  و غذذري مرهذذون للعمذذو  دون        .2

 مقابل.
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 املادة السادسة عشرة: 

بعد قيد موافقذة الذراهن علذى اطذالع الغذري املمنوحذة وفقاذا للمذادة )اخلامسذة عشذرة( مذن            

املوافقذذة  سذذت رج بالقيذذد،  مذذا يذذتم    هذذذ  الالئحذذة، يذذتم تزويذذد الشذذ ص املسذذمى يف  

 إ عار الراهن بذلك.

 املسؤولية عن قيود السجل

 املادة السابعة عشرة:

يعذد  يف السذجل و    تعذديالت عليهذا    من قةل طالذق القيذد  و  املقدمة يتم إدخال الةيانات 

وال يقذذون السذجل مسذذؤوالا عذن صذذحة الةيانذات املذذذ ورة    ، طالذق القيذد مسذذؤوالا عنهذا   

 الراهن  و املرتهن  و الغري. ما  

 املادة الثامنة عشرة:

يتحمل مقد     بيان  امل املسؤولية عن صحة الةيانات واملعلومات والعناوين وومائل  

االتصذذذال واحملذذذررات اخلطيذذذة املقدمذذذة إىل السذذذجل، وللمتضذذذرر اللجذذذوء إىل اجلهذذذات        

 امل تصة يف حال ثةوت  ذب  و عد  صحة ما تقد .

 ة عشرة:املادة التاسع

يتحمذذل السذذجل مسذذؤولية احملافظذذة علذذى الةيانذذات ومذذريتها وعذذد  اطذذالع غذذري امل ذذول(    

عليها، وفيما عدا تلك ال يتحمل السجل  ية مسؤولية ناجتذة عذن  دائذه ملهامذه املنصذو       

 عليها يف النظا  والالئحة التنفيذية وهذ  الالئحة.

 املادة العشرون:

     بيان، فيسذتحق املتضذرر تعويضذاا عذن الضذرر      إتا حلق بالغري ررر بسةق خطأ مقد

 الفعلي الذ  حلقه، ويستوفيه املتضرر من مقد  الةيان اخلاطئ  قم قضائي.
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 قواعد الرتخيص لتقديم خدمات التسجيل

 املادة احلادية والعشرون:

تتوىل الو ارة إصذدار القواعذد اخلاصذة بذالرتخيص جلهذات مسذاندة لتقذديم خذدمات          .1

الرهن،  ا يشمل متطلةات الرتخذيص، والشذروا الذال   توافرهذا يف     تسجيل عقود 

 منسوبي تلك اجلهات الذين يةا رون  عمال التسجيل.

يف حال الرتخيص جلهات مساندة فتمتلك الذو ارة مذجل عقذود الذرهن  ميذع قيذود         .2

 وما يشمله من بيانات ومعلومات.

 املقابل املالي

 املادة الثانية والعشرون:

الذذيت يذذتم امذذتيفااها مقابذذل التسذذجيل والتعذذديل وغريهذذا مذذن   املقابذذل املذذاليقيمذذة تقذذون 

 خدمات السجل وفق اجلدول امللحق بهذ  الالئحة.

 املادة الثالثة والعشرون:

تسذذجيل وتعذذديل القيذذود، مذذا مل يتفذذق     املقابذذل املذذالي ل  يتحمذذل طالذذق القيذذد  و التعذذديل    

 الطرفان على خالف تلك.

 عامالت املضمونةتسجيل حق الضمان يف امل

 والعشرون: الرابعةاملادة 

الالئحة اخلاصة هذ  تسر  على تسجيل حق الضمان يف املعامالت املضمونة  حقا  

 بتسجيل عقود الرهن التجار  والتعديل عليه وإلغائه.

 السريان

 والعشرون: اخلامسةاملادة 

 .انشرهمن تاريخ  بهاُيعمل تنشر الالئحة يف اجلريدة الرمسية، و

 واهلل املوفق


