
 

 
 

 التجارية للرهون الموحد السجل تنظيم الئحة مشروععلى  المرئياتبيان 

 المرئيات  المادة

 :المادة األولى
يُقصد باأللفاظ والمصطلحات الواردة في هذه الالئحة ذات المعاني المبينة أمام كل  منالا فلي  .1

وتلاري  ( 68/م)من نظام اللههن الجالار ا الصلادر بالمه لوم الملقلي ر ل  ( األولى)المادة 

 .هـا ما ل  يهد لاا تعهيف مغايه أدناه6/6/1341
يقون لأللفاظ والمصطلحات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام ك  منالا ملا لل  يقلجس ال ليا   .2

 :خالف ذلك

 .الئحة تنظي  ال ا  الموحد للههون الجاارية :الالئحة

 .الالئحة الجنفيذية للنظام :الالئحة التنفيذية

 فلي منصلو  لليالاالبيانات المقيدة فلي ال لا  والمجعلقلة بلالههنا وهلي البيانلات ال :القيد

مللن ( 2)مللن النظللاما ومللدة الللههن المحللددة بمو لل  الفقللهة ( الثانيللة)المللادة  مللن( 2)الفقللهة 

من هلذه الالئحلة  ن و لدتا ونلوم الم لجندات الجنفيذيلة الاارلة بلالههنا ( العاشهة)المادة 

وبيانات طال  القيدا وأ  بيانات  ضافية يقهرها الوزيها والجعديالت المدخلة للى ما  لب  

 .من هذه الالئحة( الثامنة) وف  ما هو مبين في المادة

الشاص الذ  يجولى ت اي  بيانات لقد الههن في ال ا   لوا  أكلان اللهاهن  :طالب القيد

 .أو المهتان

 .الح اب الاا  بالهاهن أو المهتان في ال ا  :الحساب

 .م جاهج ال ند الجنفيذ ا وم جاهج الجنفيذ المباشه :المستندات التنفيذية

 

 :المادة الثانية

 :جص ال ا  بما يأتييا

ت اي  ما يجلقلاه ملن بيانلات باصلو  لقلود اللههن المحلهرة وفل  أحقلام النظلاما وتعلدي   .أ 

 .من هذه الالئحة( الثامنة)القيود الاارة باا وف  المادة 

 



 

 
 

 التجارية للرهون الموحد السجل تنظيم الئحة مشروععلى  المرئياتبيان 

 . ردار الم جندات الجنفيذية وف  األحقام المحددة في النظام والالئحة الجنفيذية وهذه الالئحة .ب 
الجا لللعة )الههلللون الجلللي تلللاوده بالللا الاالللات الماجصلللة وفق لللا للملللادة حفلللي بيانلللات ت لللاي   .ج 

 .من النظام( والثالثون

 :المادة الثالثة

 :لجاليةيادف ال ا   لى تحقي  األغهاض ا

 .نفاذ لقد الههنا وتعديالتها والقيود المجعلقة به أمام الغيه .أ 

 .تحديد أولوية المهتانين في الههن .ب 
 يللود ال للا  لمعهفللة حقللو  الللههن المقللهرة للللى أرللو  تمقللين الغيلله مللن االطللالم للللى  .ج 

 .الهاهنا وف  أحقام هذه الالئحة

 

  :المادة الهابعة

 :يلجام طال  القيد بإنشا  ح اب لدى ال ا  يجضمن البيانات اآلتية .1

ا ور   ال ا  الجالار  الالا  بله  ذا كلان تلا ها  أو ر ل  الاويلة الوطنيلة  ذا كلان  مها .أ 

 .غيه تا ه

لقجهونلليا العنللوان الللوطنيا والبهيللد اال: الجللي يللج   شللعاره لللن طهيقاللاا وهلليالعنللاوين  .ب 

 .ور   الاوا  المعجمد للشاص

 يود الههونات المجعلقة بمنشئ الح اب والمقيدة في   ميعبعد  نشا  الح اب يج  ربط  . 2

 .ال ا  بالح اب

 

 : المادة الاام ة
لقجهونلي المعلد لالذا القيلد بجعبةلة النملوذج االيج  ت اي  بيانات القيد فلي ال لا  بقيلام طالل   .1

 .الغهض في ال ا ا ومن ث  يج  ربط القيد بالح اب
لللى  –ملن هلذه الملادة ( 1)المشلار  ليله فلي الفقلهة  –يا  أن يحجو  النموذج اإللقجهونلي  .2

 .البيانات الواردة في تعهيف القيد
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المعني بالقيلد وذللك بمالهد  كملا  يقوم ال ا  بالجأشيه بما يفيد ورود طل  القيد للى الما   .4

 .ت اي  بيانات القيد
يقوم ال لا  بإشلعار كل  ملن اللهاهن والملهتان بله   القيلد ملن خلال   شلعار لللى العنلاوين  .3

وكللذلك للللى  وو للائ  االتصللا  المفصلل  لناللا لنللد  نشللا  الح للاب أو القيللد بح لل  الحللا ا

تلاري  القيلدا  ويجضلمن االشلعار العناوين وو ائ  االتصا  الم الة لدى الااات الحقوميةا

وو جها ور   القيدا ويمقن لق  من الهاهن والمهتان االطالم للى تفارلي  القيلد ملن خلال  

 .اله   المه  

 :المادة ال اد ة

الة  للى كل  ملن اللهاهن والملهتانا ويلج  تثبيل   .1 تصدر  دارة ال لا  ر لالة تأكيلد للقيلد مو إ

 الة من و   اإلشعار المشار  ليه فلي الفقلهة  (ولشهينأربع )القيد في ال ا  بعد انقضا  

 .من هذه الالئحة دون ورود الجهاض من الطهف اآلخه( الاام ة)من المادة ( 3)
ا ( الثالثلة)يُعجبه الههن م اال ا ويهت  القيد آثاره المبينة في الملادة  .2 ملن هلذه الالئحلة الجبلار 

 .من هذه الالئحة( الاام ة)ادة من الم( 3)من تاري  القيد المبيإن في الفقهة 
بما في ذلك تاري  القيد وو جله  –يمقن لق  من الهاهن والمهتان طبالة بيانات القيد المدخلة  .4

من خال   دخا  ر   القيد في المو ع اإللقجهونلي لل لا ا ويقلون هلذا الم لجند م لجاه ا   –

 .ر ميا  مثبجا  للههن وتارياه

 

 :المادة ال ابعة

االلجلهاض لللى القيلد اللذ  تل إ ملن  بل  ( اللهاهن أو الملهتان ح ل  الحلا )للطهف اآلخه  .1

ملن ( 3) لالة ملن و ل  اإلشلعار المشلار لله فلي الفقلهة  (أربع ولشهين)طال  القيد خال  

 .من هذه الالئحة( الاام ة)المادة 
ملن هلذه ( 1)المنصو  للياا فلي الفقلهة  ذا الجهض الطهف اآلخه للى القيد خال  المدة  .2

فلي  لقلد اللههنا يشط  القيد من ال ا  ويج  الجأشيه لليه بو ود ناام بشأن ت لاي  المادة
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ال ا ا ويج   شلعار طالل  القيلد بلذلك لللى العنلاوين وو لائ  االتصلا  المفصل  لنالا لنلد 

.  نشللا  الح للاب وكللذلك للللى العنللاوين وو للائ  االتصللا  الم للالة لللدى الااللات الحقوميللة

ا وذللك دون  خلال  بحقلو  الملهتانين لمحقمة الماجصة باذا الشلأنوللمجضهر اللاو   لى ا

 .اآلخهين للى الما  المههون نف ه
ال تج   لادة القيد  لى ال لا  أو محلو الجأشليه منله  ال بمو ل  حقل   ضلائي نالائي أو اتفلا   .4

وفق لا  – ن للام األمله  –الطهفينا وفي حا   لادة القيد بمو   ذلك فيج  تعدي  بيانلات القيلد 

( الثالثلة)لما ورد في الحق  القضائي أو اتفا  الطهفينا ويهت  القيد آثاره المبينلة فلي الملادة 

ا من تاري  القيد المبيإن في الفقهة  ملن هلذه ( الاام لة)من الملادة ( 3)من هذه الالئحة الجبار 

 .الالئحة ما ل  ينص الحق  القضائي أو يجف  الطهفان للى تاري  آخه

 :الثامنةالمادة 

 :كلما طهأ مو   لذلك وف  ما يلي –بح   األحوا   –يج  تعدي  القيد أو الجأشيه لليه 

 .تعدي  لقد الههن .أ 
 .تصحي  أ  خطأ ماد  في القيد .ب 

 .من هذه الالئحة( ال ابعة)شط  القيد والجأشيه لليه وف  المادة  .ج 
 .الالئحةمن هذه ( العاشهة)انقضا  الههن و لغا  القيد وف  المادة  .د 

 

 :المادة الجا عة

من هذه الالئحة وف  اإل ها ات المبيإنلة فلي ( الثامنة)يج    ها  الجعديالت الواردة في المادة  .1

 .من هذه الالئحة( الاام ة وال اد ة)المادتين 
وذلك خال   طل  الجعدي االلجهاض للى ( الهاهن أو المهتان ح   الحا )للطهف اآلخه  .2

 ذا الجللهض الطللهف اآلخلله للللى و. بالجعللدي  للالة مللن و لل  اإلشللعار  (أربللع ولشللهين)

بو لود فال يثب  ال ا  هذا الجعدي  في القيد ويؤشه لللى القيلد  خال  المدة المحددةا الجعدي 

بلذلك لللى العنلاوين وو لائ   الجعلدي ويقوم ال ا  بإشعار طال  طل  الجعدي ا  ناام بشأن
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ح اب وكذلك للى العناوين وو لائ  االتصلا  الم لالة االتصا  المفص  لناا لند  نشا  ال

 .وللمجضهر اللاو   لى المحقمة الماجصة باذا الشأن. لدى الااات الحقومية
أو محو الجأشيه منه  ال بمو   حق   ضلائي  ثبات الجعدي  المعجهض لليه في ال ا  ال يج   .4

ي لله  اتفللا  الطللهفينا ووفق للا لمللا ورد فللي الحقلل  القضللائي أو وناللائي أو اتفللا  الطللهفين 

ا ملن تلاري  الجعدي  و ملا لل  يلنص الحقل  القضلائي أو يجفل   طلل  الجعلدي يهت  آثاره الجبار 

ا وذللللك دون  خلللال  بحقلللو  الملللهتانين اآلخلللهين لللللى الملللا  الطهفلللان لللللى تلللاري  آخللله

 .المههون نف ه

 :المادة العاشهة

لنللد انقضللا  الللههن فللي الحللاالت المحللددة نظامللا  يبقللى القيللد  ائمللا   لللى أن يجقللدم الللهاهن أو  .1

 . المهتان بطل   لغا  القيد
من هذه المادة يالوز باتفلا  اللهاهن والملهتان ت لاي  القيلد ( 1)ا جثنا   مما ورد في الفقهة  .2

ه الملدةا ودون الحا لة  للى لمدة محددةا بحيث يج   لغا  القيد بشق  تلقائي بماهد انقضا  هذ

طل  من الهاهن أو المهتانا وال يحو  هلذا االتفلا  دون  لغلا  القيلد فلي حلا  تحقل   حلدى 

 .حاالت انقضا  الههن المحددة نظاما  

 

 :المادة الحادية لشهة

تج  كافة اإل ها ات ولمليات  دخا  القيود الواردة في هذه الالئحة بشق  القجهوني لبه المو ع 

 .االلقجهوني لل ا 

 

 :المادة الثانية لشهة

 .لند الحا ة أخهىيج  ت اي  القيود باللغة العهبية مع  واز  دخا  بعس النصو  بلغات 

 

 :المادة الثالثة لشهة

للمهتان أو وكي  الجنفيذ الجقدم بطل   لى ال لا  للحصلو  لللى الم لجندات الجنفيذيلةا وذللك  .1
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 .الما  المههونلند نشو  الح  في الجنفيذ للى 
يللج   رللدار الم للجندات الجنفيذيللة وفلل  النمللوذج المعجمللد مللن  بلل  الللوزارة للللى أن يجضللمن  .2

 .تهاهاالم جند الجنفيذ  بيانات القيد وأ  بيانات أخهى 

 :المادة الهابعة لشهة

فور  ردار الم جند الجنفيذ  يج  ت اي  وا عة اإلردار في ال ا ا كما يج   شعار الهاهن 

تان بذلك للى العناوين وو ائ  االتصا  المفص  لناا لند  نشا  الح اب أو القيد والمه

 .بح   الحا ا وكذلك للى العناوين وو ائ  االتصا  الم الة لدى الااات الحقومية

 

 :المادة الاام ة لشهة

للغيه االطالم للى  يود ال ا  بنا   للى موافقة ملن اللهاهنا لللى أن تجضلمن الموافقلة  .1

 :جاليةالبيانات ال

 .ا   الشاص الذ  أذن له الهاهن باالطالم .أ 

 .تحديد الما  مح  اال جعالم أو القيود الجي أذن الهاهن باالطالم للياا .ب 

 إلدارة ال ا   تاحة الجحق  من كون الما  مههونا  أو غيه مههون للعموم دون مقاب .  2

 

 : المادة ال اد ة لشهة

مللن هللذه ( الاام للة لشللهة)اطللالم الغيلله الممنوحللة وفق للا للمللادة بعللد  يللد موافقللة الللهاهن للللى 

 .الالئحةا يج  تاويد الشاص الم مى في الموافقة بم جاهج بالقيدا كما يج   شعار الهاهن بذلك

 

 :المادة ال ابعة لشهة

يعد طال  القيلد في ال ا  وأ  تعديالت للياا  من  ب  طال  القيد أوالمقدمة يج   دخا  البيانات 

ا وال يقون ال ا  م ؤوال  لن رحة البيانلات الملذكورة أملام اللهاهن أو الملهتان م ؤوال  لناا

 .أو الغيه

 

  :المادة الثامنة لشهة
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يجحم  مقدم أ  بيان كام  الم ؤولية لن رحة البيانات والمعلومات والعناوين وو ائ   

االتصا  والمحهرات الاطية المقدمة  لى ال ا ا وللمجضهر اللاو   لى الااات الماجصة في 

 .حا  ثبوت كذب أو لدم رحة ما تقدم

 :المادة الجا عة لشهة

ات و هيجاا ولدم اطالم غيه الماولين لليااا يجحم  ال ا  م ؤولية المحافظة للى البيان

وفيما لدا ذلك ال يجحم  ال ا  أية م ؤولية ناتاة لن أدائه لماامه المنصو  للياا في 

 .النظام والالئحة الجنفيذية وهذه الالئحة

 

 :المادة العشهون

الفعللي  ذا لح  بالغيه ضهر ب ب  خطأ مقدم أ  بيانا في جح  المجضهر تعويضا  لن الضلهر 

 .الذ  لحقها وي جوفيه المجضهر من مقدم البيان الااطئ بحق   ضائي

 

 :المادة الحادية والعشهون

تجلولى الللوزارة  رلدار القوالللد الاارلة بللالجهخيص لاالات م للاندة لجقلدي  خللدمات ت للاي   .1

لقلود اللههنا بمللا يشلم  مجطلبلات الجللهخيصا والشلهوط اللالزم توافههللا فلي من لوبي تلللك 

 .الذين يباشهون ألما  الج اي الااات 
فللي حللا  الجللهخيص لااللات م للاندة فجمجلللك الللوزارة  للا  لقللود الللههن باميللع  يللوده ومللا  .2

 .يشمله من بيانات ومعلومات

 

 :المادة الثانية والعشهون

الجي يج  ا جيفاؤها مقاب  الج اي  والجعدي  وغيهها من خدمات   يمة المقاب  الماليتقون 

 .الملح  باذه الالئحةال ا  وف  الادو  

 

 :المادة الثالثة والعشهون

ج اي  وتعدي  القيودا ما ل  يجف  الطهفان للى المقاب  المالي ليجحم  طال  القيد أو الجعدي  
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 .خالف ذلك

 :والعشهون الهابعةالمادة 

ت ه  للى ت اي  ح  الضمان في المعامالت المضمونة أحقام هذه الالئحة الاارة بج اي  

 .الههن الجاار  والجعدي  لليه و لغائه لقود

 

 

 :والعشهون الاام ةالمادة 

 .امن تاري  نشهه باايُعم  تنشه الالئحة في الاهيدة اله ميةا و

 

 


