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نظام الرهن التجاري
الفصل األول :أحكام عامة
املادة األوىل:
يُقصددد باأللفددال والعتددارات ا يددة -أينمددا وردت يف هددذا النظددام  -املعدداني املتينددة أمامهددا مددا
يقتضِ السياق خالف ذلك:
النظام :نظام الرهن التجاري.
الوزارة :وزارة التجارة واالستثمار.
الوزير :وزير التجارة واالستثمار.
الالئحة :الالئحة التنفيذية للنظام.
عقد الرهن :ا فاق خيصص مبوجته املدين أو كفيله ماالً منقوالً ضمانًا لددين ويشدمل ذلدك عديلده
أو اإلضافة إليه.
املال املنقول :مال منقول حالي أو مستقتلي أو حق مستقتلي.
املال املستقتلي :أصول حمتملة الوجود أو موجودة و يكتمل امدتالك الدراهن هلدا عندد انعقداد عقدد
الددرهن كاألصددول املتعا ددد علددى إنشددائها أو األصددول املنقولددة يددد اإلنشدداء أو األصددول الددي
كن هلا صفة املنقول و ت عقد الرهن.
احلددق املسددتقتلي :ديددن يلت د م ش د ص مددا بسددداده للددراهن خددالل أجددل أو ديددن حددل أجددل سددداده و
يُحصَّل ويشمل ذلك الديون املعلق ثتو هدا يف ذمدة ال دل للدراهن علدى شدرك أو كدان ثتو هدا يف ذمدة
ال ل احتماليًّا.
املال املرهون :املال املنقول املقدم أو املتفق على قدهمه ضمانًا لدين.
الدين أو الدين املضمون :الددين أو جد ء الددين الدذي اددم املدال املرهدون ضدمانًا لده ويشدمل ذلدك
الت ام املدين بتنفيذ عمل حمدد.
املدين :الش ص امللت م بأداء الدين املضمون.
الراهن :مقدم الرهن سواء أكان هو املدين أم كفيالً عينيًّا له.
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املر هن :الش ص -أو األش اص حبسب األحوال  -الذي ادم الرهن ملصلحته.
العدددل :شدد ص يتفدددق الددراهن واملددر هن علدددى حياز دده املددال املرهدددون أو يتددوىل احملافظددة عليددده أو
استثماره أو نميته أو طويره أو حتصيل ريعه.
احلائ  :من يكون املال املرهون حتت يده سواء أكان الراهن أم املر هن أم العدل.
وكيددل التنفيددذ :شد ص -مددن ددل املددر هنن  -رخَّصددت لدده الددوزارة يف التنفيددذ علددى املددال املرهددون
ملصلحة أكثر من مر هن أو ش ص يتفق مر هنو املال املرهون على وليه التنفيذ نيابة عنهم.
ريع املال املرهون :احلقوق والعوائد واألرباح الناشئة عن املال املرهون أو منه خالل فرتة الرهن.
الدين اال تصدادي :ديدن اداري أو ديدن يرت دب علدى شد ص دل داجر عندد م اولتده نشدا ًا مهنيًّدا أو
له من األنشطة الي هدف إىل حتقيق الربح.
املنشأة اال تصادية :املنشأة الي متارس نشا ًا ااريًا أو مهنيًّا أو ل ذلك من األنشدطة الدي هددف
إىل حتقيق الربح.
الرهن العائم :رهن يقع على أموال منقولة دون حتديد ملفردا ها.
األموال املثلية :أموال متماثلة يف األوصاف والقيم.
األموال القيمية :أموال خمتلفة يف األوصاف والقيم أو أحدهما.
السجل :السجل املوحد للرهون التجارية.
مست رج السند التنفيذي :وثيقة يصدرها السجل للتنفيذ على املال املرهون أمام اضي التنفيذ.
مست رج التنفيذ املتاشر :وثيقة يصدرها السجل للتنفيذ املتاشر على املال املرهون.
عدددرول التجدددارة :السدددلع واملنتجدددات الدددي لددديس هلدددا سدددجالت ملكيدددة رسيدددة و سدددت دمها املنشدددأة
اال تصادية أو عرضها للتيع خالل م اولة نشا ها الطتيعي.
املادة الثانية:
 - 1سدددري أحكدددام النظدددام علدددى عقدددد الدددرهن املكتدددو الوا دددع علدددى مدددال منقدددول ضدددماناً لددددين
ا تصادي بالنستة إىل املدين.
 - 2يعد عقد الرهن مكتوبًا إذا ضمن التيانات ا ية:
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أ  -اسددم الددراهن واملددر هن واملدددين اإذا كددان الددراهن كفدديالً عينيًّددا) والعدددل إن وجددد
وحتديد احلائ منهم وعناوينهم ووسائل التواصل معهم.
 وصف املال املرهون وحالته و يمته يف اريخ التعا د وبالنستة إىل املدال املسدتقتلي حتديددأوصافه املتو عة والتاريخ التقرييب لوجوده و يمته التقريتية.
ج  -الوصددف العددام للدددين املضددمون أو مقددداره أو احلددد األ صددى الددذي ينتهددي إليدده حبسددب
األحوال.
د  -اريخ عقد الرهن.
هدد  -ميعدداد اسدتحقاق الدددين املضدمون أو امليعدداد املتو دع السددتحقاق الددين ددل الثابدت يف ذمددة
املدين.
الفصل الثاني :الدين املضمون
املادة الثالثة:
جيوز انعقداد الدرهن ضدمانًا لددين دل ثابدت يف ذمدة املددين مبدا يف ذلدك الددين املعلدق علدى شدرك أو
الدين االحتمالي .ويعد الرهن ساريًا من اريخ عقد الرهن ال من اريخ ثتوت الدين.
الفصل الثالث :نفاذ عقد الرهن
املادة الرابعة:
يعددد عقددد الددرهن ناف دذًا يف مواجهددة ال ددل بالتسددجيل أو بانتقددال حيددازة املددال املرهددون إىل املددر هن أو
العدل وذلك وفقًا ملا يأ ي:
 - 1يعد عقد الرهن مسجالً إذا مت يده يف السجل فإن كان املال املرهون مما نص أنظمة
أخرى على اختصاص سجالت معينة بتسجيل الرهون الي قع عليه عُدَّ عقد الرهن
مسجالً بقيده يف هذه السجالت .وإن كان املال املرهون مما نصت أنظمة أخرى على
اختصاصات سجالت حمددة بتسجيل ملكيته فقط عُدَّ عقد الرهن مسجالً متى ما مت
يده يف السجل وبينت سجالت امللكية وا عة الرهن.
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 - 2جيوز -يف احلاالت الي حتددها الالئحة  -اعتتار احليازة الوسيلة الوحيدة لنفاذ عقد
الرهن يف مواجهة ال ل وحتدد الالئحة أي إجراء آخر يل م لنفاذ عقد الرهن يف مواجهة
ال ل وللوزارة  -عند اال تضاء  -نظيم األحكام اخلاصة حبيازة أنواع معينة من
األموال كمال مرهون.
 - 3ال ينفذ عقد رهن عرول التجارة يف مواجهة ال ل إالَّ بانتقال احليازة إىل املر هن أو
العدل فإن كان رهن عرول التجارة رهناً عائماً نفذ عقد الرهن بالتسجيل أو انتقال
احليازة.
ويتحمل الراهن النفقات الالزمة لنفاذ عقد الرهن يف مواجهة ال ل ما

يتفق على ل ذلك.

املادة اخلامسة:
 - 1ال جيوز يل العدل إالَّ با فاق الراهن واملر هن وحيق للعدل املطالتة بدالتعويض عدن أي أضدرار
ر تت على هذا الت يل.
 - 2جيدوز عددديل عقددد الدرهن كتابددة با فدداق الدراهن واملددر هن و تتَّدع لنفداذ التعددديل إجددراءات نفدداذ
عقد الرهن وفق ًا ألحكام املادة االرابعة) من النظام.
 - 3يعدد عقدد الدرهن الدذي جددرى عليده عدديل بت ديل املدال املرهددون القيمدي عقددًا جديددًا مدن دداريخ
التعديل.
 - 4جيب عديل عقد الرهن إذا حتول الرهن إىل بدل نقددي يف احلداالت احملدددة يف النظدام وعلدى
الراهن إيداع التدل يف حسا خاص سري عليه أحكام املادة االسادسة والثالثن) من النظام.
املادة السادسة:
حا منتجًا ثاره بن الراهن واملر هن.
يكون عقد الرهن ل النافذ يف مواجهة ال ل صحي ً
الفصل الرابع :املال املرهون
املادة السابعة:
يضمن املال املرهون -إضافة إىل سداد أصل الدين املضمون  -املصروفات املتعلقة به وهي:
 - 1مصروفات حفظه.
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 - 2مصروفات استثماره.
 - 3مصروفات حتصيل ريعه.
 - 4مصروفات التنفيذ عليه.
املادة الثامنة:
 - 1جيب أن يكون الراهن مالكًا للمال املرهون عند إبرام العقدد وأهدالً للتصدرف فيده فدإن دتن
ما خيالف ذلك بعد التعا دد فللددائن املدر هن حسدن النيدة التمسدك حبقده يف رهدن بدديل عدن املدال
املرهون بعقد جديد أو سقوك أجل الدين املضمون واملطالتة بالوفاء به حاالً.
 - 2جيب أن يكون املال املرهون مما يصح بيعه أو مما همكن قدير يمته.
 - 3استثناءً من حكم املاد ن االتاسعة) وااخلامسة والثالثن) ال يصدح رهدن أمدوال أو حقدوق مدن
ركات أو وصايا

دخل يف ملك الراهن.

املادة التاسعة:
استثناءً من حكم الفقدرة ا )1مدن املدادة االثامندة) جيدوز اال فداق علدى قدديم مدال مسدتقتلي كمدال
مرهون بشدرك أن يكدون وجدود املدال املسدتقتلي متو عًدا مدن الدراهن واملدر هن وأن يتملكده الدراهن
تددل حلددول أجددل الدددين املضددمون ويعددد الددرهن يف هددذه احلددال سدداريًا مددن دداريخ اال فدداق ال مددن دداريخ
وجود املال املستقتلي أو متلك الراهن له أو حتوله إىل منقول.
املادة العاشرة:
 - 1يشمل الرهن ملحقات املال املرهون وأج اءه وريعه إالَّ إن ا فق يف عقد الرهن على استثناء
الريع.
 - 2يعد كل املال املرهون ضامن ًا لكامل الدين ما

يتفق على ل ذلك.

 - 3جيوز رهن ج ء من مال منقول ولو استحالت سمته أو فرزه ويقع الرهن يف هذه احلال على
اجل ء املرهون مشاعًا وحتدد الالئحة -بالتنسيق مع وزارة العدل  -الضوابط واألحكام
املنظمة النتقال حيازة املال املرهون مشاعاً والتنفيذ عليه.
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املادة احلادية عشرة:
 - 1للراهن -يف عقد الرهن النافذ  -عقد أكثر من رهن على املال املرهون نفسه.
 - 2يكون للمر هن املسجل أولويدة علدى املدر هن دل املسدجل وللمدر هن الدذي حيدوز املدال املرهدون
أولوية على املر هن ا خر يف عقد الرهن ل املسجل.
 - 3إذا وجد أكثر من رهن مسجل فتكون األولوية للمر هن صاحب اريخ التسدجيل األ ددم إالَّ
إذا ا فق على ل ذلك.
 - 4إذا وجد أكثر من رهن بالدرجة نفسها على املال املرهدون نفسده فللمدر هن صداحب داريخ عقدد
الرهن األستق أولوية على من يليه إالَّ إذا ا فق على ل ذلك.
 - 5يكددون لصدداحب الددرهن علددى مددال منقددول حمدددد أولويددة علددى صدداحب الددرهن العددائم أو صدداحب
الرهن على املنشأة اال تصدادية يف عقدود الدرهن بالدرجدة نفسدها وذلدك إذا كدان املدال املرهدون
احملدددد داخدالً يف نطدداق األمددوال املرهونددة رهنًددا عائمداً أو رهددن املنشددأة اال تصددادية إالَّ إذا ا فددق
على ل ذلك.
 - 6أي عددديل علددى عقددد الددرهن ب يددادة مقدددار الدددين املضددمون إذا كددان حمددددًا أو برفددع حددده
األ صى إذا

يكن حمدداً؛ ال كون له أولوية الدين املضمون األصلي ما

يتفدق علدى دل

ذلك.
 - 7يكدددون اال فددداق الدددوارد يف الفقدددرات ا )3وا )4وا )5وا )6مدددن هدددذه املدددادة بدددن املدددر هنن ذوي
العال ة.
 - 8جيوز أن يكون اال فاق الوارد يف الفقرات ا )3وا )4وا )5وا )6بن الراهن واملر هن عند انعقداد
عقددد الددرهن أو أي و ددت بعددده بت صدديص أولويددة معينددة للمددر هن دون إخددالل حبددق املددر هنن
ا خرين.
 - 9جيوز اال فاق على ا ئة الدين املضمون الواحد إىل أج اء مضمونة بأولويات متعددة.
 - 10جيب أن يتن السجل مجيع الرهون املسجلة وأولويا ها و اريخ التسجيل.
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املادة الثانية عشرة:
جيوز رهن أكثر من مال منقول لضمان الددين نفسده وحيدق للمدر هن يف هدذه احلدال حتديدد ر يدب
التنفيذ على هذه األموال ما

يُتفق على ل ذلك.

الفصل اخلامس :احملافظة على املال املرهون واستثماره
املادة الثالثة عشرة:
للحائ

 -ل الراهن  -أن يعود على الراهن مبا ينفقه -من مصروفات معقولة عرفًا  -يف سدتيل

اختدداذ التدددابل واإلجددراءات والتصددرفات الالزمددة للمحافظددة عل دى املددال املرهددون ومحايتدده وصدديانته
وإصالحه ما

يتفق على ل ذلك.

املادة الرابعة عشرة:
 - 1للمددر هن أو العدددل -حبسددب األحددوال  -اسددتثمار املددال املرهددون وإدار دده و نميتدده وحتصدديل
ريعه حلسا الراهن وذلك مبوجب فويض من الراهن مثتت يف عقد الرهن.
 - 2للحائ

 -ل الراهن  -بعد اال فاق مع الراهن خصم املصدروفات املنصدوص عليهدا يف املدادة

االسابعة) من النظام من ريع املال املرهون ويؤول التدا ي مدن الريدع إىل الدراهن مدا

يُتفدق يف

عقدد الددرهن علدى رهددن الريدع .ويف هددذه احلدال يدودع التدا ي منده يف حسدا خدداص وفدق أحكددام
املادة االسادسة والثالثن) من النظام .وجيوز أن يستوفى من الريدع بعدض الددين املضدمون با فداق
الراهن واملر هن.
املادة اخلامسة عشرة:
ال جيددوز للمددر هن أو العدددل االنتفدداع باملددال املرهددون إالَّ مبوافقددة مكتوبددة مددن الددراهن ويشددرتك أن
يكون مقابل االنتفاع مبا يعادل املثل.
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الفصل السادس :التصرف يف املال املرهون وانتقاله
املادة السادسة عشرة:
إذا كان املال املرهون من األموال املثلية جاز للراهن احلائ استتدال مثلده بده دون حاجدة إىل موافقدة
املر هن أو إىل عديل عقد الرهن وإذا كان املال املرهون من األموال القيميدة فيحدق للدراهن احلدائ
استتدال له به بعد موافقة املر هن.
املادة السابعة عشرة:
مع مراعاة حكم املادة االسادسة عشرة) من النظدام ال حيدق للدراهن نقدل ملكيدة املدال املرهدون إالَّ
مبوافقة مكتوبة من املر هن وللمر هن يف هذه احلال أحد اخليارات ا ية:
 - 1يام الراهن بنقل الرهن إىل مثن املال املرهون مع إيداع الثمن يف حسا

سري عليده أحكدام

املادة االسادسة والثالثن) من النظام وجيب يف هذه احلال عديل عقد الرهن.
 - 2حلول أجل الدين املضمون .
 - 3التنازل عن عقد الرهن.
املادة الثامنة عشرة:
مع مراعاة حكم املادة االسادسدة عشدرة) مدن النظدام يرت دب علدى صدرف الدراهن يف ملكيدة املدال
املرهون دون موافقة مكتوبة من املر هن؛ حلول أجدل الددين املضدمون وثتدوت حدق املدر هن يف املطالتدة
بسداده حاالً .كما حيق للمر هن -عند عدم وفاء املدين بالددين املضدمون  -تتدع املدال املرهدون يف
يددد مددن انتقلددت إليدده ملكيتدده وال يثتددت حددق تتددع املددال املرهددون مددا

يكددن عقددد الددرهن نافددذاً يف

مواجهة ال ل.
املادة التاسعة عشرة:
يرت ددب علددى ثتددوت حددق املددر هن يف تتددع املددال املرهددون حق ده يف التنفيددذ عليدده يف يددد مددن انتقلددت إليدده
ملكيتدده وإن

يعلددم بوجددود الددرهن وحيددق ملدن انتقلددت إليدده ملكيددة املددال املرهددون الرجددوع يف هددذه

احلددال علددى الددراهن أو التددائع بالقيمددة ودون إخددالل يف حقدده بددالتعويض مددا
كتابة.
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املادة العشرون:
ينتقل املال املرهون باإلرث أو الوصية حممالً بالرهن.
املادة احلادية والعشرون:
جيوز ملن انتقلت إليه ملكية املال املرهون طهله بدأداء الددين املضدمون والنفقدات واملصدروفات الدي
كتدددها املددر هن وحيددق ل ده يف هددذه احلددال الرجددوع علددى الددراهن مبددا ال يتجدداوز إمجددالي مددا كددان
سيدفعه الراهن إىل املر هن ما

يتفق مع الراهن على ل ذلك.
الفصل السابع :هالك املال املرهون

املادة الثانية والعشرون:
 - 1احلائ مسؤول عن سالمة املال املرهون حتى اريخ انقضاء الرهن أو التنفيذ على املال املرهدون.
وللمر هن أو الراهن -حبسب األحوال  -أن يطلب من احملكمة امل تصة إلد ام احلدائ باختداذ
اإلجراءات الالزمة للمحافظة على املال املرهون ومحايته وصيانته وإصالحه.
 - 2للمر هن أو الراهن -حبسب األحوال  -االعرتال أمام احملكمة امل تصة على أي إجراء
يت ذه احلائ

د يؤدي إىل إنقاص يمة املال املرهون أو عريضه للهالك أو العيب و نظر

احملكمة امل تصة يف االعرتال بصفة عاجلة.
 - 3مع مراعاة ما ورد يف الفقرة ا )1من املادة االرابعة والعشرين) من النظام يضمن احلائ

يمة

ٍّ أو إهمال أو قصل منه.
املال املرهون إذا هلك بستب عد
املادة الثالثة والعشرون:
على الراهن احلائ إصالح املال املرهون عند عرضه للعيب وله -بدالً عن ذلدك  -اسدتتداله وفدق
أحكام املادة االسادسة عشرة) من النظام.
املادة الرابعة والعشرون:
ٍّ أو فريط منه ر ب على ذلك حلول الدين املضمون
 - 1إذا هلك املال املرهون بيد الراهن بتعد
وسقوك األجل مع حق املر هن يف التنفيذ على التا ي من املال املرهون إن وجد ما
املال املرهون وفق أحكام املادة االسادسة عشرة) من النظام.
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 - 2مع مراعاة ما ورد يف الفقرة ا )1مدن هدذه املدادة إذا ر دب علدى هدالك املدال املرهدون اسدتحقاق
عويض؛ انتقل الرهن إىل التعويض مدا

يتفدق الدراهن واملدر هن علدى دل ذلدك .ويدودع الدراهن

متلد التعددويض يف حسددا خدداص سددري عليدده أحكددام املددادة االسادسددة والددثالثن) مددن النظددام
و سري عليه أحكام عقد الرهن األصلي ما

يتفق الراهن واملر هن -كتابدة  -علدى خصدم

متل التعويض من أصل الدين املضمون.
املادة اخلامسة والعشرون:
 - 1للمحكمة امل تصدة أن قضدي -بنداء علدى لدب مدن الدراهن أو املدر هن  -بتيدع املدال املرهدون
ولو

حيل أجدل الددين املضدمون متدى كدان املدال املرهدون معرضًدا للدهالك أو نقدص القيمدة أو

ادداوزت التكلفددة املتو عدددة إلصددالحه نصددف يمتددده و ددت عقددد الدددرهن أو اسددتل مت حياز ددده
ورعايته نفقات كتلة.
 - 2للمحكمددة امل تصددة -بندداء علددى لددب مددن الددراهن  -أن دأذن بتيددع املددال املرهددون إذا سدنحت
فرصة لتيعه بسعر ي يد على يمته و ت عقد الرهن.
 - 3يتاع املال املرهون بأي ريقة حتددها احملكمة امل تصة.
 - 4يودع مثن بيع املال املرهون يف حسا خاص سري عليه أحكام املادة االسادسة والثالثن) مدن
النظام ما

يتفق على سوية الدين املضمون من مثن املال املرهون.
الفصل الثامن :التنفيذ على املال املرهون وبيعه

املادة السادسة والعشرون:
مددددع عدددددم اإلخددددالل مبددددا يددددنص عليدددده أي نظددددام آخددددر تقدددددم الددددديون املضددددمونة بددددالرهن النافددددذ
يف حاالت اإلفالس أو التصفية  -يف أولوية السداد على الديون األخرى.املادة السابعة والعشرون:
 - 1إذا أخل املدين إخالالً موجتًا للتنفيذ فللمر هن أيّ مما يأ ي:
أ  -إنذار الراهن واملدين بهذا اإلخالل وأنه جيب أداء الدين املضمون خالل مدة ال قل عدن سدتة
أيددام عمددل مددا

يتفددق علددى مدددة أ ددول يف عقددد الددرهن فددإن أادي الدددين املضددمون انقضددى
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وإال جدداز للمددر هن أن يطلددب مددن احملكمددة امل تصددة التدددء يف إجددراءات التنفيددذ علددى
َّ
الدرهن
املددال املرهددون السددتيفاء حقدده .وحتدددد الالئحددة األحكددام األخددرى املتعلقددة بشددكل اإلنددذار
وكيفيته.
 التنفيذ على املال املرهون وفقاً للمادة االتاسعة والعشرين) أو املادة االثالثن) من النظام.ال عينيًّدا كددان لده -إىل جاندب التمسدك بالددفوع اخلاصددة بده  -حددق
 - 2إن كدان الدراهن كفددي ً
التمسك بدفوع املدين ذات الصلة بالدين املضمون ولو ندازل عنهدا املددين .وال جيدوز التنفيدذ علدى
ل املال املرهون من أموال الكفيل العيين.
 - 3ال يصددح االشددرتاك يف عقددد الددرهن علددى متلددك املددر هن املددال املرهددون مقابددل الددين املضددمون إذا
حدث ما يوجب التنفيذ ويف حال وجود هذا الشرك فيتطل الشرك ويتقى الرهن صحيحاً.
املادة الثامنة والعشرون:
سددري األحكددام ا يددة علددى املنف دذ سددواء أكددان مر هن داً أم وكيددل نفيددذ -حبسددب األحددوال -
وبصرف النظر عن ريقة التنفيذ وآليا ه:
 - 1للمر هن حق التقدم على ال ل يف شراء املال املرهون بسعر التقدويم مدا

يكدن هنداك عدرل

بشرائه بسعر أعلى من سعر التقويم.
 - 2يراعي املنفذ مصلحة كل من له حق يف املال املرهون مبدا يف ذلدك مصدا

املدر هنن ا خدرين

وأالَّ خيل بأحكام األنظمة واللوائح والقواعد املعمول بها.
 - 3علددى املنفددذ االحتفددال يميددع السددجالت والوثددائق واملسددتندات املتعلقددة بالتنفيددذ وذلددك ملدددة
حتددها الالئحة.
 - 4جيوز االعرتال على املنفذ أمام احملكمة امل تصدة أو اضدي التنفيدذ  -حبسدب األحدوال -
إذا

يددراعِ أيًددا مددن األحكددام اإلجرائيددة املنصددوص عليهددا يف النظددام والالئحددة وعقددد الددرهن

و نظر احملكمة امل تصة أو اضي التنفيذ االعرتال بصفة عاجلدة وألي منهمدا أن يقدرر و دف
ما باشره املنفذ من إجراءات أو بطالنها.

13

7

 - 5للمر هن ل املنفذ أو الدراهن أو ملدن لده مصدلحة يف املدال املرهدون مطالتدة املنفدذ بدالتعويض عدن
مجيع األضرار املرت تة على عدم مراعا ه لطتيعة املال املرهون أو األحكام اإلجرائية أو مصدلحة
كل من له حق فيه أو املرت تة على عسفه يف است دام حقه أو إذا نفذ دون وجه حق.
 - 6إذا عدد مر هنو املال املرهون نفسه جاز ألي مر هن ذي أولوية أعلى مدن املدر هن املنفدذ التقددم
إىل احملكمددة امل تصددة بطلددب إسددناد مهمددة التنفيددذ إىل وكيددل نفيددذ و سددري يف هددذه احلددال
أحكام املادة ااحلادية والثالثن) من النظام.
املادة التاسعة والعشرون:
 - 1يعد مست رج السند التنفيذي لعقدد الدرهن املسدجل سدنداً نفيدذيًّا وال جيدوز إصددار مسدت رج
السددند التنفيددذي يف حددال وجددود أكثددر مددن مددر هن بعقددود مسددجلة علددى املددال املرهددون نفسدده إالَّ
لوكيل نفيذ وجيب أن يتن السجل يف هذه احلال وا عة إصداره ملست رج السند التنفيذي.
 - 2يتوىل اضي التنفيذ التنفيذَ على املال املرهون وفق األحكدام املقدررة يف نظدام التنفيدذ والئحتده
التنفيذية.
املادة الثالثون:
 - 1للددراهن واملددر هن يف عقددد الددرهن املسددجل اال فدداق يف العقددد علددى أن يتددوىل املددر هن التنفيددذ علددى
املال املرهون بنفسه.
 - 2إذا عدد مر هنو املال املرهون نفسده وا فدق أي مدنهم مدع الدراهن علدى أن يكدون التنفيدذ نفيدذًا
متاشرًا وجب عين وكيل نفيذ .وال جيدوز إصددار مسدت رج التنفيدذ املتاشدر يف هدذه احلدال إالَّ
لوكيل التنفيذ.
 - 3يعد مست رج التنفيذ املتاشدر إذنًدا ملدن صددر باسده بالتنفيدذ علدى املدال املرهدون وبيعده ولده أن
يطلب من اجلهات امل تصة نقل حيازة املدال املرهدون أو يدد سدند ملكيدة املدال املرهدون باسده
وجيب على السجل يف هذه احلال بيان وا عة إصدار مست رج التنفيذ املتاشر.
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املادة احلادية والثالثون :
يؤدي وكيل التنفيذ -بعد حصوله على مست رج السدند التنفيدذي أو مسدت رج التنفيدذ املتاشدر -
حق املر هن الب التنفيذ وفقًا لألولويات على املال املرهون وحبسب ما حتددده الالئحدة مدع إيدداع
املتل املتتقي يف حسا بنكي باسم السدجل خيصدص ملصدلحة الددائنن املدر هنن ا خدرين و سدري
على هذا احلسا أحكام املادة االسادسة والثالثن) من النظام.
املادة الثانية والثالثون:
يكون التنفيذ املشار إليه يف املادة االثالثن) من النظام من تل املنفذ على النحو ا ي:
 - 1إنذار املدين بأداء الدين املضمون وحتدد الالئحة مدة اإلندذار واألحكدام األخدرى املنظمدة
لذلك على أالَّ قل مدة اإلنذار عن ستة أيام عمل.
 - 2بعد انقضاء مدة اإلنذار يقدم املنفذ مسدت رج التنفيدذ املتاشدر إىل اجلهدات امل تصدة لنقدل
حيازة املال املرهون إليه أو إىل عدل خيتاره أو لقيد سند ملكية املال املرهون باسه أو باسدم
ذلك العدل حبسب األحوال وفقًا ملا حتدده الالئحة.
 - 3قويم املنفذ للمال املرهون.
 - 4بيع املال املرهون بإحدى الطريقتن ا يتن:
أ  -التيع املتاشر.
 التيع بامل اد العلين وفق إجراءات يتفق عليها يف عقد الرهن.الفصل التاسع :أحكام خاصة برهن بعض األموال
املادة الثالثة والثالثون:
مع مراعداة حكدم املدادة االرابعدة والدثالثن) مدن النظدام جيدوز رهدن املنشدأة اال تصدادية ويدتم يدد
ذلك يف السجل التجاري هلا ويشمل رهنها -ما

يُتفق على ل ذلك يف عقد الرهن  -ما يأ ي:

 - 1مجيع العناصر املعنوية للمنشأة اال تصدادية االقابلدة لالنتقدال لل دل مبفردهدا أو مدع املنشدأة
اال تصادية).
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 - 2حقوق املنشأة اال تصادية وأصوهلا من املنقوالت عدا عرول التجارة الدي عرضدها املنشدأة
للتيع بشكل مستمر كج ء من نشا ها ما

يتفق صراحة علدى رهنهدا .ويف هدذه احلدال

سري عليها أحكام املادة االثامنة والثالثن) من النظام.
املادة الرابعة والثالثون:
إذا كانت املنشدأة اال تصدادية شدركة فدال يشدمل عقدد رهنهدا إال أصدوهلا املنقولدة ااملاديدة واملعنويدة)
وحقو ها وحملها التجاري.
املادة اخلامسة والثالثون:
 - 1يرهن احلق املستقتلي بقيد عقد الرهن يف السجل مدع حتديدد يمتده و داريخ اسدتحقا ه واسدم
املدين بذلك احلق.
 - 2يشرتك لنفاذ رهن احلق املستقتلي إبالغ املدين به و وثيق ذلك يف السجل.
 - 3إذا استُحق أو أادي احلق املسدتقتلي املرهدون يف داريخ اسدتحقاق الددين املضدمون أو تلده فعلدى
املدين باحلق املسدتقتلي أن يدودع املتلد يف حسدا خداص و سدري عليده يف هدذه احلدال أحكدام
املادة االسادسة والثالثن) من النظام ما

يتفق الراهن واملر هن على ل ذلك.

 - 4إذا اسدتُحق أو أادي احلددق املسددتقتلي املرهددون بعددد دداريخ اسددتحقاق الدددين املضددمون و ددع التنفيددذ
على احلق املستقتلي املرهون بالطريقة الي يتفق عليها الراهن واملر هن يف عقد الدرهن فدإن
يكن بينهما ا فاق على ذلك جاز للمر هن أن حيل حمل الراهن يف حتصيله.
املادة السادسة والثالثون:
 - 1رهن احلسابات اجلارية واحلسابات االستثمارية والودائع ألجل بقيد عقد الرهن يف السدجل أو
بقيددد عقددد الددرهن يف السددجالت اخلاصددة بددذلك وفقًددا للمددادة االتاسددعة والددثالثن) مددن النظددام
ويشمل الرهن رصديد احلسدا بتداريخ القيدد ومدا يضداف إليده مدن إيدداعات الحقدة مدا

يتفدق

على ل ذلك.
 - 2جيوز للمنشأة املالية خصم االلت امات املالية املدينة الناشدئة تدل انعقداد الدرهن علدى احلسدا
وذلك عند حلول أجلها.
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 - 3ال حيق للراهن السحب من احلسا املرهون والتحويل منه ما

يتفق على دل ذلدك وال حيدق

لدده كددذلك السددحب أو التحويددل يف حددال مت فددتح احلسددا باسددم السددجل يف األحددوال املنصددوص
عليها يف النظام.
 - 4مع مراعاة ما جاء يف الفقرة ا )1من هذه املادة حتدد الالئحة اإلجراءات املتعلقدة بدالرهن علدى
احلسددابات اجلاريددة واحلسددابات االسددتثمارية والودائددع ألجددل بالتنسدديق مددع هيئددة السددوق املاليددة
ومؤسسة النقد العربي السعودي كل فيما خيصه.
املادة السابعة والثالثون:
 - 1فيمدا عددا األوراق املاليددة املتداولدة يف السدوق املاليددة وأسدهم الشدركات ددل املتداولدة يف السددوق
املاليدددة يكدددون رهدددن األوراق املاليدددة واحلصدددص يف الشدددركات بقيدددد عقدددد الدددرهن يف السدددجل
والتأشل عليه يف سجالت اجلهة مصدرة األوراق املالية أو احلصص مع حتديد عددها و يمتها.
 - 2يؤشر الراهن على األوراق املالية إذا كانت حلاملها مبا يفيد حصول الرهن.
املادة الثامنة والثالثون:
 - 1جيدوز رهددن مجيددع األمدوال املنقولددة اململوكددة للدراهن أو جد ء منهددا أو فئدة منهدا أو مددال منقددول
حيدد بنوعه أو كميته أو مكان وجوده أو خصائصه أو ل ذلك من األوصاف املعتربة.
 - 2يكون التنفيذ على الرهن املنصوص عليه يف الفقرة ا )1من هذه املادة عند حتقق وا عة إخالل
املدين بالت امه املضمون بدالرهن و كدون مجيدع أمدوال الدراهن ذات األوصداف الدواردة يف عقدد
الرهن اململوكة له ويف حياز ه يف اريخ االستحقاق مشمولة بالرهن.
 - 3للراهن التصرف يف األموال املرهونة مبوجب الفقرة ا )1من هذه املادة أو اسدتثمارها يف أعمالده
اال تصادية االعتيادية ما

حيدث إخالل موجب للتنفيذ.

 - 4يف حال كان رهن عرول التجارة رهنًا عائمًا فيجب بيان كميتها و يمتها ومكان وجودهدا
وأوصافها املعتربة يف عقد الرهن .ويلت م الراهن بتقديم قارير شدهرية للمدر هن عدن امل د ون مدن
هذه العرول على أالَّ يقل اخلالي مدن أي حدق منهدا عدن نصدف يمدة املدال املرهدون مدا
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علددى ددل ذلددك .وجيددوز للددراهن واملددر هن اال فدداق علددى قددديم ددرف ثالددث هددذه التقددارير ويلت د م
الراهن بتسهيل أدائه ملهما ه.
 - 5إذا ل خم ون عرول التجدارة عدن القيمدة احملدددة يف الفقدرة ا )4مدن هدذه املدادة سدقط األجدل
ووجب الوفاء إالَّ إذا دم الراهن ضمانًا إضافيًّا أو سدد جد ءًا مدن الددين املضدمون يدوازي يمدة
ما ل من امل ون.
املادة التاسعة والثالثون:
 - 1خيضدددع رهدددن السدددفن والطدددائرات واألوراق التجاريدددة واألوراق املاليدددة املتداولدددة يف السدددوق
املالية وأسهم الشركات ل املتداولة يف السوق املاليدة والتضدائع املودعدة يف امل دازن العامدة
والعالمددات التجاريددة و لهددا مددن األمددوال الددي خيضددع رهنهددا ألحكددام أنظمددة خاصددة بهددا؛
لألحكام املقررة هلا يف لك األنظمة و سري أحكام هذا النظام فيما

يرد به نص فيها.

 - 2د ود اجلهددات -الددي تددوىل سددجيل الرهددون علددى األمددوال املددذكورة يف الفقددرة ا )1مددن هددذه
املادة  -السجلَّ بتياندات سدجيل لدك الرهدون و نسدق الدوزارة مدع اجلهدات املعنيدة لتحديدد آليدة
ضمن ذلك.
الفصل العاشر :انقضاء الرهن
املادة األربعون :
 - 1ينقضي الرهن يف أي من األحوال ا ية:
أ  -انقضاء الدين املضمون بتمامه بالوفاء أو اإلبراء أو ب ل ذلك مما ينقضي به الدين.
 -هالك املال املرهون ما

يتفق الراهن واملر هن على أن حيل حمله مال آخر دون

اإلخالل بأحكام الفقرة ا )2من املادة االرابعة والعشرين) من النظام.
ج  -ا فاق الراهن واملر هن على إنهاء عقد الرهن.
د  -نازل املر هن عن الرهن.
هد  -عدم وجود املال املستقتلي أو عدم متلك الراهن له أو عدم حتوله إىل منقول.
و  -عدم ثتوت الدين املضمون يف ذمة مقدم الرهن أو املكفول.
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ز  -يل املال املرهون القيمي.
 - 2ال ينقضي الرهن بإعادة جدولة الدين املضمون به أو اديده.
املادة احلادية واألربعون:
للمر هن -يف عقد الدرهن النافدذ  -أن ينقدل إىل ال دل حقده يف اسدتيفاء الددين املضدمون مدع الدرهن
الضامن له.
الفصل احلادي عرر :أحكام ختامية
املادة الثانية واألربعون:
ؤسس الوزارة السجل و ديره وهلا إسناد ذلك إىل جهة مساندة خاصة اواحدة أو أكثدر) يصددر هلدا
رخيص من الوزارة متضدمنًا شدروك عملدها وضدوابطه ويكدون للدوزارة مجيدع الصدالحيات الالزمدة
لضمان ممارسة هذه اجلهات عملها بفعالية ون اهة.
املادة الثالثة واألربعون:
حتدددد يمددة املددال املرهددون ومتوسددط التقددويم يف احلدداالت املنصددوص عليهددا يف النظددام وفددق القواعددد
واإلجراءات الي تينها الالئحة مدا

يكدن لددى اجلهدة امل تصدة بتنظديم أندواع معيندة مدن األمدوال

إجراءات خاصة لتحديدها.
املادة الرابعة واألربعون:
يصدددر الددوزير -خددالل امائددة ومثددانن) يومًددا مددن دداريخ نشددر النظددام يف اجلريدددة الرسيددة  -الئحددة
نظيم السجل املوحد للرهون التجارية على أن تضمن ما يأ ي:
 - 1إجراءات التسجيل ومستندا ه وأ رافه.
 - 2إجراءات اال الع على السجل واحلصول على كشف يتن الرهون.
 - 3إجدراءات احلصددول علددى مسددت رج السددند التنفيددذي للعقدد املسددجل متينًدا فيدده عدددد مددر هين
املال املرهون نفسه.
 - 4إجراءات احلصول على مست رج التنفيذ املتاشر.
 - 5األحكام اخلاصة باحملافظة على سرية التيانات واملعلومات.
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 - 6مسددؤولية السددجل واملتعدداملن معدده ومعددايل قدددير التعددويض عددن الضددرر الددذي ددد يلحقدده
متعامل بأي رف.
 - 7املقابل املالي للتسجيل والتعديل واحلصول على أي من خدمات السجل.
املادة اخلامسة واألربعون:
 - 1يصدر الوزير الالئحة خالل استن) يومًا من اريخ نشر النظام يف اجلريدة الرسية.
 - 2يصدر الوزير القرارات الالزمة لتنظيم أعمال اخلدمات املساندة مبا يف ذلك وكالء التنفيذ.
املادة السادسة واألربعون:
حيدددل هدددذا النظدددام حمدددل نظدددام الدددرهن التجددداري الصدددادر باملرسدددوم امللكدددي ر دددم ام  )75و ددداريخ
1424 11 21هد ويل ي كل ما يتعارل معه من أحكام.
املادة السابعة واألربعون:
يعمل بالنظام من اريخ نشره يف اجلريدة الرسية.
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