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 الالئحة التنفيذية لنظام ضمان احلقوق باألموال املنقولة

 أحكام عامة: الفصل األول

  األوىل:املادة 

املعاني املبينة أمام كل منها يف املادة الواردة يف هذه الالئحة ذات أللفاظ والعبارات يكون ل .1

 وتاريخ( 94)م/ألوىل( من نظام ضمان احلقوق باألموال املنقولة، الصادر باملرسوم امللكي رقم ا)

 .هـ15/8/1441

 ها:كل من املعاني املبينة أمام -ه الالئحةأينما وردت يف هذ -اآلتية والعبارات  يقصد باأللفاظ .2

)ب( من املادة  الفقرة ما ورد يف وفق، للضامن أو االسم و رقم السجلرقم اهلوية أ :الضامن معرف

 . من الالئحة (الثامنة)

 بشكل غري قابل للتغيري.من قبل صانعها رقم التعريف باملركبة املثبت عليها  :رقم اهليكل

ا يف اململكة وفًق استخدامهايف  املرخصاملثبت عليها رقم اهليكل و ةاملركب :املرقمة ةاملركب

  .لألنظمة ذات العالقة

 : هي: أدوات البحث

 .رقم اإلشهار .أ

 .الضامن معرف  .ب

 .مرقمة ةمركب الضمانة كانت إذا اهليكل رقم  .ج

 

  الثانية:املادة 

 من اآلتي: األغراض تطبيق أحكام النظام، يقصد بالضمانة أًي

للتحويل عن طريق التسليم أو التظهري إذا كان املال املنقول املادي أو السند الكتابي القابل  .أ

 موجوًدا يف اململكة يف تاريخ إنشاء حق الضمان.

يف أكثر من دولة ولو مل يكن موجوًدا يف اململكة يف  املال املنقول املادي الذي يستخدم عادًة .ب

 تني اآلتيتني:إنشاء حق الضمان، يف أي من احلالتاريخ 
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 مزمًعا نقله إليها. إذا كان متجًها حنو اململكة أو .1

 إذا كان مقر إقامة الضامن يف اململكة. .2

املال املنقول املعنوي أو احلقوق لدى الغري إذا كان مقر إقامة الضامن يف اململكة ولو مل تكن  .ج

 يف اململكة أو مستحقة األداء فيها. الضمانة موجودًة

 

  الثالثة:املادة 

 اآلتي:  من اأًيكانت الضمانة  إذايف مواجهة الغري  الضمان حق لنفاذ الوحيدة الوسيلة احليازة تعد .1

، وتكون حيازتها بتظهريها التسليم وأ التظهريعن طريق القابلة للتحويل كتابية السندات ال .أ

 للمضمون له أو تسليمها إليه أو إىل عدل.

ة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى، مبا يف ذلك حساب الوديعة احلسابات الدائن .ب

 .اجلاري وحساب التوفريواحلساب 

 نافذ يف مواجهة الغري.الضمان الحق  يف لضمانةا علىعوائد  ما مل تكن النقدية، املبالغ .ج

 .باإلشهار -املادة هذه( من 1لفقرة )مبوجب ا - الغري مواجهة يف الضمان حق ينفذ ال .2

 

  املادة الرابعة:

على الضمانة مبوجب املادة )الثالثة والعشرين( من  غري القضائي يراعي املضمون له عند التنفيذ

الضامن واملضمون  وفق ما اتفق عليه املضمونااللتزام ب إخالل بالوفاء وقوعبإنذار الضامن  ،النظام

 بيع الضمانة بسعر عادل.أن يكون و ،له

 

  املادة اخلامسة:

موصوفة على عوائد الضمانة إذا كانت العوائد  تلقائيًّا يستمر نفاذ حق الضمان يف مواجهة الغري .1

 نقدية قابلة للتعيني.يف اإلشهار أو كانت 
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( من 1يف عوائد الضمانة غري الواردة يف الفقرة )تلقائيًّا يستمر نفاذ حق الضمان يف مواجهة الغري  .2

بانقضاء هذه املدة  ه، وينقضي نفاذاا من تاريخ قبض الضامن هليوًم (مخسة عشر)هذه املادة ملدة 

 .املدةتلك العوائد قبل انقضاء  يفحق الضمان إنفاذ يتم مل  ما

 

 السجل  : أحكامنيالفصل الثا

  :السادسةاملادة 

 من خالل املوقع اإللكرتوني للسجل. إلكرتونيًّاالالئحة  السجل الواردة يف هذهتقدم خدمات 

 

  :السابعةاملادة 

 .اخلدمة لتقديم السجلاحملددة يف السجل استيفاء املتطلبات  خدمات من من يرغب االستفادة على .1

باللغة  -قتضاءاال عند - هاراجإد جيوزو ،باللغة العربية السجل يفواملعلومات  بياناتال تدرج .2

 .اإلجنليزية

 

 :ثامنةالاملادة 

 :أتيعلى أن يتضمن اإلشهار ما ي السجل، يف ضمانال حق إشهار له للمضمون .1

 .هبياناتو الضامناسم  .أ

 اآلتي: ، على النحوف الضامنمعر .ب

من أو  بشخصهحق الضمان مقدم ذا صفة طبيعية سواء كان  اسعوديًّا شخًص إذا كان .1

 .لمؤسسة الفرديةالسجل التجاري لرقم  قبلوال ي ة،وطنيال تههوي: رقم مؤسستهخالل 

 .هوية املقيم: رقم مقيًما يف اململكةو ةطبيعيصفة  اذسعودي غري ا إذا كان شخًص .2

: رقم جواز سفره غري مقيم يف اململكةو ةطبيعيصفة  اسعودي ذغري ا إذا كان شخًص .3

 .الدولة املصدرة لهواسم 
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     سجل التجاري أو رقم تسجيل املنشأة: رقم الةعتباريذا صفة ا سعوديًّاا إذا كان شخًص .4

 . -حبسب نوعها -

 .جنليزيةباللغة اإل هامس :ةاعتباريذا صفة  سعوديغري ا إذا كان شخًص  .5

ذا صفة اعتبارية ليس له رقم سجل جتاري أو رقم تسجيل منشأة:  سعوديًّاإذا كان شخًصا  .6

 .باللغة العربية هامس

 .وبياناته املضمون لهاسم  .ج

أموال الضامن املنقولة  كاملعلى أنها  تإذا وصفويعترب الوصف متحقًقا ، الضمانةوصف  .د

 فيجوز مرقمة ةمركب الضمانة كانت وإذا، حمدد أو عامأو صنف  ددة أو عامةأو فئة حم

 .رقم اهليكل بإدراج االكتفاء

 .اإلشهارمدة  تاريخ انتهاء .ه

 .حيددها السجل أخرىأي بيانات  .و

إذا كان شخًصا  ا لوثائقه الرمسيةباللغة العربية وفًقالضامن واملضمون له  كل من يدرج اسم .2

وفًقا لوثائقه  جنليزيةاإل باللغة االسمذلك يدرج فيما عدا ، وعتباريةاذا صفة طبيعية أو  سعوديًّا

 .الرمسية

املراد إشهاره مبا يف ذلك موافقة الضامن على  الضمانلسجل تتعلق حبق اال يلزم تقديم بينة إىل  .3

 .اإلشهار

 

  :ةتاسعالاملادة 

لذلك  املتطلبات احملددة استيفاء عدا بمكتمًلاإلشهار د عي مع مراعاة أحكام النظام والالئحة، .1

 .قواعد بيانات السجلظهوره ضمن و ،يف السجل

البيانات املدرجة مجيع تاريخ اإلشهار ووقته ورقمه و بيًنام ،اكتمال اإلشهارما يفيد السجل  رظِهُي .2

 .فيه
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 بحثاليتعذر معه ظهور اإلشهار عند  الضامن خطأ يف معرف دوثحيف حال  غري نافذ اإلشهار يعد .3

 .يف السجل

عدم إىل الضامنني املؤدي  منأي يف معرف  أاخلطال يعد ف واحد ن يف إشهاروإذا تعدد الضامن .4

املدرج الضامنني اآلخرين  يف مواجهة ها لعدم نفاذذلك الضامن سبًبما يتعلق بنفاذ اإلشهار في

 ر.بشكل صحيح يف اإلشهامعرف كل منهم 

 الواردة يف الضمانات أي منال يعد اخلطأ يف وصف ف ،واحد تعددت الضمانات يف إشهارإذا  .5

فيما يتعلق  هلعدم نفاذ اسبًب الضمانة هذهعدم نفاذ اإلشهار فيما يتعلق ب املؤدي إىل اإلشهار

، وتنتقل ملكية الضمانة اليت وقع خطأ صحيحبشكل  يف اإلشهار املوصوفةاألخرى  بالضمانات

 يف وصفها إىل املشرتي خالية من حق الضمان.

 

  ة:عاشرالاملادة  

املضمون لصاحل  ذاتهمن الضامن  متعددة مقدمةضمان  وقاإلشهار الواحد حق تضمنجيوز أن ي .1

 أكثر.أو  عقد أو معاملة واحدةمبوجب  له ذاته

 ئه.ضمان قبل توقيع عقد إنشاالجيوز إشهار حق  .2

 

 : عشرة اديةاحلاملادة 

وصف اإلشهار بإضافة ضمانة جديدة، أو التعديل على ضمان أو تعديل الإشهار حق ب دال يعت .1

مكتوبة من إال مبوافقة  مدة اإلشهار، تمديدالتعديل بأو ضمانة حالية، أو تعديل اسم الضامن، 

 .الضامن

يعد عقد إنشاء حق الضمان املكتوب أو تعديله دليًلا على موافقة الضامن على اإلشهار أو تعديله  .2

 على خالف ذلك.  تفق، ما مل ي-األحوال حبسب -

 

 



\7 

 

 

7 
 

 : عشرة ةلثانيااملادة 

 .لذلك يف السجل املتطلبات احملددة استيفاءبعد  تعديل اإلشهار للمضمون له .1

 .التعديلمن تاريخ ها تكون أولوية حق الضمان في ،ضمانةدل اإلشهار بإضافة إذا ُع .2

يف حق  ،الضمانةوصف التعديل على بالضمان حبذف ضمانة حمددة أو إنشاء حق إذا ُعدل عقد  .3

الضمانة على أو التعديل  الضمانة ذفحب بتعديل اإلشهارله املضمون  يلتزمضمان مشهر، 

  .عقدالا من تاريخ تعديل يوًم (مخسة عشر)خالل  ،-األحوال حبسب - شهاراإلوصوفة يف امل

 

  ة عشرة:ثالثالاملادة 

  لذلك يف السجل. املتطلبات احملددة استيفاءعد ب تهاإلشهار قبل انتهاء مد نهاءإ له للمضمون .1

 ا من تاريخيوًم (مخسة عشر)خالل  اإلشهار بناء على طلب الضامن، على املضمون له إنهاء .2

 حال عدم توقيع عقد إنشاء حق الضمان.يف ، وذلك الطلب

 

  ة عشرة:رابعالاملادة 

، فللضامن والالئحة نظامال ألحكاموفًقا  ئهإنها أواإلشهار  تعديلالتزامه بب له املضمون أخلإذا  .1

 .إنهائه أو اإلشهار تعديلبالستصدار حكم  حملكمة املختصةإىل االلجوء 

فور  إنهائه أو اإلشهار تعديل السجلفعلى  ،هئإنها أو اإلشهار تعديلبقضت احملكمة املختصة  إذا .2

 .السجليف  هإرفاقو احلكم، تسلم

 

  ة عشرة:امساخلاملادة 

  .من أدوات البحثي باستخدام أيف قاعدة بيانات السجل  البحث ألي شخص .1

  يبني تقرير البحث اآلتي:  .2

 املستخدمة.نوع أداة البحث  .أ

 .وتارخيه بحثوقت ال .ب
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  حبسب أداة البحث - النافذة يف السجل اتأو اإلشهار اإلشهارالبيانات الواردة يف  .ج

قبل انتهاء مدتها  -ها نهاؤيت مت إالشهارات اإلو ،شهاراتاإل على التعديالتو ،-املستخدمة

 .وذلك بالرتتيب الزمين ،ووقته كل منها وتاريخ ،-حكم قضائيأو بناء على 

 .اإلشهاريف  واردةاإلحصائية ال البيانات التقريروال يظهر يف 

 اآلتي:بني تقرير البحث إذا مل تظهر نتيجة البحث أي بيانات، في .3

 نوع أداة البحث املستخدمة. .أ

 .وقت البحث وتارخيه .ب

 نتيجة البحث. .ج

على أن  خاص بهبرقم  عتمدم حبث تقرير مستخرجواستصدار  ،بحثطباعة تقرير ال جيوز .4

 .صداره ووقتهإيتضمن تاريخ 

ة هعالقة واجلال يذو غريه منو بحثقام بال وملنيف السجل،  عتمدالبحث املتقرير مستخرج حيفظ  .5

 .من بياناتتضمنته ما حدود جية يف احلكون هلا تو ،ستخرجمن املة احلصول على نسخ املختصة

 

  ة عشرة:سادسالاملادة 

 ا للجدول امللحق بالالئحة.املقابل املالي خلدمات السجل وفًقيكون  .1

 املقابل املالي للخدمة املطلوبة. من يستفيد من خدمات السجليتحمل  .2

 

 ة عشرة:سابعالاملادة 

  ويعمل بها من تاريخ نشرها. ،تنشر الالئحة يف اجلريدة الرمسية

 

 واهلل املوفق
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 لالسج خلدمات املالي املقابل جدول: ملحق

 

 

 

 

 السعر اخلدمة الرقم

 ريال 200 إشهار حق ضمان   1

 ريال 100 إشهار حق ضمان تعديل   2

 ريال 100 إشهار حق ضمان  إنهاء   3

 اجماًن بناء على حكم قضائيإشهار حق ضمان تعديل   4

 اجماًن بناء على حكم قضائيإشهار حق ضمان  إنهاء  5

 ريال 400 حبث معتمدتقرير  مستخرج  6


