مشروع

قانون رقم ( ) لسنة 2017

فـي شـأن المعامالت المضمونة
نحن حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين.

بعد االطالع على الدستور،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )12لسنة  1971وتعديالته،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )7لسنة  1987وتعديالته،
وعلى قانون اإلفالس والصلح الواقي منه الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )11لسنة ،1987
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )19لسنة ،2001
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )21لسنة  2001وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )46لسنة  2006بشأن بطاقة الهوية،
وعلى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصـادر بالقانون رقم ( )64لسنة  2006وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )35لسنة  2012بشأن حماية المستهلك

،

وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم ( )13لسنة ،2013
وعلى القانون رقم ( )6لسنة  2015بشأن َت ُ
نازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر األجنبي،
وعلى المرسوم بقانون رقم ( )27لسنة  2015بشأن السجل التجاري،
وعلى المرسوم بقانون رقم ( )23لسنة  2016في شأن ال ُع َهد،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون اآلتي نصه ،وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

الباب األول
أحكام عامة

مادة ()1
تعاريف
ِ
خالف ذلك ،ألغراض هذا القانون:
سياق النص
يقتض
ما لم
َ
ُ

 .1دائن مضمون للتملك

 :يعني دائن مضمون يكون له حق ضمان للتملك.

Acquisition secured creditor

 .2حق ضمان للتملك
Acquisition security right

 :يعني حق ض م م م م م م ممممان يرد على ممما ممماد  ،أو ملكيممف ركريممف أو حقوق
ش م م م م ممخص مرخص له ورقاً لعقد ترخيص ملكيف ركريف ،يض م م م م مممن الت ام
بأداء أ ج ء غير مدروع من ثمن شراء ما  ،أو أ ائتمان آخر يقدم
لتمكين المانح من اكتسم م م م م م مما

حقوق ري الما

ذا ما اسم م م م م م ممتخدم ذلك

االئتمان للغرض المشار ليه.
 .3عنوان

 :يعني عنوان مكان ما أو عنوان صندوق بريد أو عنوان لكتروني.

Address

 .4إشعار تعديل
Amendment Notice

 .5حساب مصرفي
Bank Account

 .6يوم عمل
Business Day

 .7إشعار إلغاء
Cancellation Notice

 :يعني شعار يقدم لمكت

التسجي ورقاً لألنموذج المعد لهذا الغرض

لتعدي المعلومات الواردة ري شعار مسج ذ صلف.
 :يعني حسا

مصرري ،لدى مؤسسف تقب الودائع ،يتم ريه يداع أموا

أو سحبها منه.
أ من أيام االسممبوع ما عدا الجمعف والسممبت وأيام العل الرسممميف ري
المملكف.
 :يعني شعار يقدم لمكت

التسجي ورقاً لألنموذج المعد لهذا الغرض

إللغاء نفاذ تسجي جميع اإلشعارات ذات الصلف.

 .8أوراق مالية غير مودعة لدى  :تعني أوراق ماليف غير مودعف لدى وسيل صدر بشأنها شهادة ،وتقرر
وسيط صدر بشأنها شهادة

أياً مما يلي:

أ -أن ص م م مماح

Certificated NonIntermediated securities

الحق ري األوراق الماليف هو الش م م ممخص الحائ

للشهادة.
 -أن ص مماح

الحق ري األوراق الماليف هو الش ممخص المس مممى

ري الشهادة.
 .9السلطة المختصة

 :وزير أو رئيس الجهة اإلدارية المختصة بحسب األحوال.

Competent Authority

 .10الجهة اإلدارية المختصة

 :الجهف االداريف التي يصدر بتحديدها مرسوم.

Competent Administrative
Department

 .11مطالب مزاحم
Competing Claimant

 :يعني أ دائن للمانح أو أل شم م م ممخص آخر ،يكون له حقوق ري ما
مثق تت احم مع حقوق دائن مضم مممون ري ذات الما المثق  ،ويشم ممم
ما يلي:
أ -أ دائن مضمممون آخر للمانح له حق ضمممان ري ذات الما
المثق .
 أ دائ م م م م ممن آخر للمانح له حق ري ذات الما المثق .ج -أمين التفليسف ري جم م م م مراءات ر ممالس المانح.
د -مشم ممتر الما المثق أو من آ

ليه أو مسم ممتأجر أو مرخص

له باستخدامه.
 .12سلع استهالكية
Consumer Goods

 .13اتفاق سيطرة
Control Agreement

 :تعني سم م مملع يسم م ممتخدمها المانح بدرجف اسم م مماسم م مميف أو يعت م اسم م ممتخدامها
ألغراض شخصيف أو عائليف أو منم ليف.
 :يعني أياً مما يلي:
أ-

بالنس ممبف لألوراق الماليف غير المودعف لدى وس مميل ولم يصم مدر
بشأنها شهادة ،اتفاق كتابي بين ال ُمص م م م م م م م م م م م م ِمدر والمانح والدائن

المصم م م م م م م ِمدر على اتباع التعليمات
المضم م م م م م مممون يوارق بموجبه ُ

الصم م م ممادرة بشم م م ممأن األوراق الماليف من الدائن المضم م م مممون دون
الحاجف لموارقف المانح.
 -بالنسبف لحقوق تقاضي أموا مودعف ري حسا

مص م م م م م م مرري،

اتفاق كتابي بين مؤس مسممف تقب الودائع ومانح ودائن مض ممون
توارق بموجبه مؤس م م م م م مسم م م م م ممف تقب الودائع على اتباع التعليمات
الصادرة من الدائن المضمون بشأن تقاضي أموا مودعف ري
الحسا
 .14مدين
Debtor

المصرري دون الحاجف لموارقف المانح.

 :يعني الشم م ممخص المدين بسم م ممداد مبلو أو الوراء بالت ام مضم م مممون آخر،
س م م م م م مواء كان هو مانح حق الضمان الذ يضمن أداء قيمف االلت ام أو
الوراء بذلك االلت ام أو لم يكن ،ويش م م م م م م مم م م م م م م م م م م م م م م م ذلك الملت م الثانو
) (secondary obligerمث كفي الت ام مضمون.

 .15مدين الذمة المدينة
Debtor of the Receivable

 :يعني الشم م م م م ممخص المدين بسم م م م م ممداد مدروعات ذمف مدينف يرد عليها حق
ضمان ،ويشم الكفم م ممي أو أ شخص آخر مسئو بصفف ثانويف عن
سداد مدروعات الذمف المالي م م م م م م ممف.

 .16إخالل
Default

 :يعني تخلف المدين عن أداء قيمف الت ام مضم م م م م م مممون أو الوراء بالت ام
مض م م م م م م م م م مممون ،أو أ حالف تعد خالالً بموج

شرول العقد المبرم بين

المانح والدائن المضمون.
 .17مؤسسة تقبل الودائع

تعني مؤسسف ماليف مرخص لها بقبو الودائع.

Deposit Taking Institution

 .18الحقل المخصص
Designated Field

 :يعني الحي المخصص ري أنموذج اإلشعار والمخصص إلدخا نوع
محدد من المعلومات.

 .19المال المثقل

 :يعني:
أ -م م مما منقو يرد عليه حق ضمان.

Encumbered asset

 ذمف مدينف ترد عليها حوالف مللقف بموج .20المعدات
Equipment

 .21عقد مالي
Financial contract

اتفاق.

 :يعني ما ماد  ،خالراً للمخ ون والسمملع االسممتهالكيف التي يسمتخدمها
المانح بدرجف أساسيف أو يعت م استخدامها ري تسيير أعماله.
 :يعني أ

مع مم م م م م م م م م م م م م م م مماملم م ممف روريم م ممف )(spotأو آجلم م ممف ) (forwardأو

مس م م م م ممتقبليف ) (futureأو تخييريف ) (optionأو معاوض م م م م ممف )(swap
تتعلق بأسعار رائدة ( )interest ratesأو سم م م م مملع )(commodities
أو عمالت ) (currenciesأو أسم م م م م م ممهم ) (equitiesأو سندات ماليف
) (bondsأو مؤشم م م م م م م م م م مرات ) (Indicesأو أ ص م م م م م م م م م ممك مالي آخر
) ،(Financial Instrumentوأ معاملف ع م م م م م م ممادة شراء أوراق ماليف
أو قراض ،وأ معاملف أخرى مش م م م م م م ممابهف لتلك المعامالت تجرى ري
األسواق الماليف أو أ معاملف عبارة عن خليل من تلك المعامالت.

 .22مال مستقبل
Future asset

 .23مانح
Grantor

 :يعني ما منقو غير موجود أو ليس للمانح حقوق ريه أو صم م م ممالحيف
اثقاله بحق ضمان وقت برام اتفاق الضمان.
 :يعني:
أ -شخص يقوم بإنشاء حق ضمان لضمان الت امه أو الم م م م م م م متم م م م م م م م ام
شخص آخم م م م م ممر.
 -مشم م م م م م ممتر ما مثق  ،أو أ من آ

ليه ما مثق  ،يكتس م م م م م م م

حقوقه عليه مقرونف بما يرد عليه من حق ضمان.
ج -المحي ري حوالف مللقف لذمف المدينف بموج

اتفاق.

 .24كفالة مستقلة
Independent Guarantee

 :تعني تعهد مستق  ،يعرف ري الممارسف الدوليف بالكفالف المستقلف أو
خلا

االعتماد الضامن ) ،(Stand-by letter of creditيقدم من

مصرف أو جهف أو أ شخص يتعهد بموجبه بأن يدرع للمستفيد مبلغاً

معيناً أو قابالً للتعيين ما بمجرد اللل

أو بناء على لل

يكون

مشفوعاً بمستندات أخرى ورقاً لشرول التعهد وأ من أحكامه المستنديف
تفيد أو يستد منها استحقاق السداد نتيجف خال بالوراء بالت ام أو

تحقق شرل معلق أو لقاء نقود تم اقراضها أو درعها مقدماً أو لقاء

مديونيف ح موعد سدادها قدمت من قب اللال
 .25إشعار ابتدائي
Initial Notice

 .26مال غير مادي

يعني شعار يقدم لمكت

أو شخص آخر.

التسجي على االنموذج المقرر لجع حق

الضمان ذ الصلف باإلشعار نارذاً ري مواجهف الغير.
 :يعني أ ما منقو خالراً لما ماد .

Intangible Asset

 .27وسيط
Intermediary

 :يعني شخص يقوم ري سياق عم تجار أو نشال منتظم بمسك
حسابات أوراق ماليف تخص الغير ،أو تخص الغير وتخصه أيضاً،
ويتصرف بتلك الصفف.

 .28أوراق مــاليــة مودعــة لــدى  :تعني أوراق ماليف تودع ري حسا
وسيط

أوراق ماليف ،أو حقوق واردة على

أوراق ماليف تنشأ عن يداع أوراق ماليف ري حسا

أوراق ماليف.

Intermediated Securities

 .29المخزون

 :يعني أموا ممماديممف تكون لممدى المممانح لغرض بيعهمما ،أو تممأجيرهمما ،ري

Inventory

السياق المعتاد لنشاله التجار  ،ويشم ذلك المواد الخام والمواد التي
تدخ ري عمليف اإلنتاج.

 .30المملكة
Kingdom

 :تعني مملكف البحرين

 .31العلم

 :يعني العملم الفعلي.

Knowledge

 .32كتلة
Mass

 .33نقود

 :تعني ما ماد ينش م م م م م م ممأ عن اختالل ما ماد بما ماد آخر أو
أكثر من ذات النوع على نحو يفقد ك منهم هويته الخاصف.
 :تعني عملف مصرح بها من قب أ دولف كعملف رسميف.

Money

 .34مال منقول

 :يعني ما ماد أو ما غير ماد  ،بخالف الما غير المنقو .

Movable Asset

 .35سند قابل للتداول
Negotiable Document

 :يعني أ سند ،مث

يصا مخ ن أو سند شحن ،مقرر بموجبه حق

تسليم أموا ماديف ويكون مستورياً لالشترالات المقررة بموج
القانون العتبار قابالً للتداو .

 .36صك قابل للتداول
Negotiable Instrument

 :تعني أ صك ،مث شيك أو كمبيالف أو سند ألمر ،مقرر بموجبه حق
ري مدروعات ويكون مستورياً لالشترالات المقررة بموج

القانون

العتبار قابالً للتداو .
 .37اتفاق مقاصة
Netting Agreement

 :يعني اتفاق بين لررين أو أكثر يقضي بواحد أو أكثر مما يلي:
أ -تس م ممويف ص م مماري المدروعات المس م ممتحقف بذات العملف وري ذات
التاريخ سواء من خال الحلو أو غير ذلك.
 -عن م ممد رالس لرف أو وقوع أ

خال من م ممه ،نه م مماء جميع

المعامالت القائمف ورقاً لقيمف اسم م م ممتبدالها أو قيمتها السم م م مموقيف
العادلف ،وتحوي المبالو الناتجف عن ذلك لى عملف واح م م م م م م ممدة
وتسويتها بدرعف واحدة يسددها لرف لللرف اآلخر.
ج -مقاصممف المبالو التي تحتس م

على النحو المبين ري البند ()2

بمقتضى اتفاقي مقاصف أو أكثر.

 .38حق ضمان عادي

 :يعني أ حق ضمان خالراً لحق ضمان للتملك.

Non-Acquisition Security Right

 .39أوراق مـــاليـــة غير مودعـــة  :تعني أوراق ماليف خالراً ألوراق ماليف مودعف ري حس م م م مما
لدى وسيط

وحقوق ري أوراق ماليف ناتجف عن يداع أوراق ماليف ري حسما

Non-intermediated
Securities

ماليف.

 .40إشعار
Notice

41.

أوراق ماليف

إخطار بحق ضمان وارد
على ذمة مدينة

أوراق

 :يعني إشعار مكتوب ،ويشمل اإلشعار االبتدائي وإشعار التعديل
وإشعار اإللغاء.
:

يعني خلار من المانح ،أو الدائن المضم م مممون ،يخلر بموجبه مدين
الذمف المدينف بإنشاء حق ضمان يرد على الذمف المدينف.

Notification of a Security
Right in a Receivable

 .42حوالة مطلقة لذمة مدينة

 :تعني حوالف ذمف مدينف ال يكون الغرض منها ضمان الوراء بالت ام.

Outright Transfer of
Receivable

 .43حيازة
Possession

 .44األولوية

 :تعني الحيا ة الفعليف لما ماد من قب شخص ،أو ممث له ،أو من
قب لرف مستق يقر بأنه يحتفظ تلك األموا لصالح ذلك الشخص.
 :تعني تقدم حق لشخص يرد على ما مثق على حق ملال

م احم.

Priority

 .45عوائد
Proceeds

 :تعني ك ما يتم تقاض م م م م م مميه بش م م م م م ممأن الما المثق  ،بما ري ذلك ما يتم
تقاضم م م م م م مميه نتيجف بيعه أو نق ملكيته على أ نحو آخر أو تأجير أو
الترخيص باسمم ممتخدامه أو تحص م مميله ،أو جني الثمار المدنيف واللبيعيف
له وعوائد التأمين عليه ،والملالبات الناش م م ممئف عن وجود عيو ريه أو
تعرضه للتلف أو الهالك ،وعوائد تلك العوائد.

 .46منتج
Product

 :يعني ما ماد ينتج عند ارتبال أو اتحاد ما ماد مع ما ماد
آخر أو أكثر من نوع آخر ،أو عند تص م م ممنيع ما ماد واحد أو أكثر
أو تجميعه أو معالجته على نحو يفقد كالً منهم هويته الخاصف.

 .47ذمة مدينة

 :تعني حق تقاض م م م م م ممي الت امات نقديف ،باس م م م م م ممتثناء الحق ري تقاضم م م م م م مي

Receivable

ص م م م م م م ممك قمابم للتمداو والحق ري

ممدروعمات المذ يكون ثمابتماً بموجم
تقاضم م ممي مدروعات مودعف ري حسم م مما
مدروعات بموج

 .48إشعار ُمسجل

مص م م مرري والحق ري تقاضم م ممي

ورقف ماليف غير مودعف لدى وسيل.

 :يعني اإلشعار الذ تم دخا المعلومات الواردة ريه ري السج .

Registered Notice

 .49صاحب التسجيل

 :يعني الشخص الذ يقدم شعا اًر لمكت

التسجي .

Registrant

 .50تسجيل

 :يعني دراج معلومات ،اشتم عليها شعار ،ضمن السج .

Registration

 .51رقم التسجيل
Registration Number

 :يعني الرقم الممي الذ تم تخصيصه من قب مكت

لإلشعار االبتدائي ،ويظ ذلك الرقم مقترناً دائماً باإلشعار االبتدائي
وأ

 .52مكتب التسجيل
Registry

التسجي

شعار آخر ذ صلف.

 :يعني مكت

سم م م م م م ممج حقوق الضم م م م م م مممان الواردة على األموا المنقولف

المخصم م م م م ممص لدى الجهف اإلداريف المختصم م م م م ممف بموج

الفقرة ( )1من

المادة ( )28من هذا القانون.
 .53السجل
Register

 :يعني المعلومات الواردة ري جميع اإلشعارات المسجلف المخ نف لد
مكت

التسجي  ،ويتكون السج من القيود المتاح االلالع عليها من

قب الكارف (ويشار لها ري هذا القانون بالسج العمومي) والقيود التي

تم التها من السج العمومي وارشفتها (ويشار لها ري هذا القانون
بأرشيف السج ).
 .54دائن مضمون

 :يعني:
 -1شخص لديه حق ضمان.

Secured Creditor

 -2والمحمما
 .55التزام مضمون

ليه بموج

 :يعني الت ام مض م م م م م مممون بموج

حوالف مللقف لذمف مدينف لبقاً التفاق.
حق ضمان.

Secured Obligation

 .56حساب أوراق مالية
Securities Account

 .57اتفاق ضمان

 :يعني حس م م مما  ،لدى وس م م مميل لألوراق الماليف ،تودع ريه أوراق ماليف أو
تسح

منه.

 :يعني:
 -1اتف م م م م م م م م م م م م م م م مماق بين المانح والدائن المضمون ،ينشأ بموجبه حق

Security Agreement

ضمممان ،دون اعتبار لما ذا تم تسممميته من قب اللررين اتفاق
ضمان من عدمه.
 -2اتفاق يتم بموجبه حوالف مللقف لذمف مدينف.
 .58حق ضمان
Security Right

 :يعني:
حق عيني يرد على ما منقو ُينشم م ممأ بموج

أ-

اتفاق ضم م مممان

لضمان أداء قيمف الت ام أو الوراء بأ الت ام آخر ،وذلك دون

اعتبار لما ذا تم تس م م ممميته من قب اللررين حق ض م م مممان من
عدمه أو لنوع الما أو ص ممفف المانح أو الدائن المض مممون أو
لبيعف االلت ام المضمون.
-

حق المحمما
اتفاق.

ليممه ري حوالممف مللقممف للممذمممف المممدينممف بموج م

 :يعني أ

 .59مال مادي

م مما م مماد

منقو  ،غير أن ممه ألغراض البنود ( )2و()20

و( )29و( )32و ( )46من هذ المادة والمواد ( )11و( )20و()33

Tangible Asset

و( )34والمواد من ( )38لى ( )42ال يشم م م م م م ممم الما الماد النقود
والص م م م م ممكوك القابلف للتداو والس م م م م ممندات القابلف للتداو واألوراق الماليف
غير المودعف لدى وسيل التي صدر بشأنها شهادة.
 .60أوراق مـــاليـــة غير مودعـــة  :تعني أوراق ماليف غير مودعف لدى وسيل وغير ممثلف بشهادة.
لدى وســـــــــيط ولم يصـــــــــدر
بشأنها شهادة
Uncertificated Nonintermediated Securities

 :يشم م م م م م ممم الكتابف اإللكترونيف وذلك بشم م م م م م ممرل أن تكون المعلومات التي

 .61كتابة

تضم م م م م م مممنتها قابلف للنفاذ ليها على نحو يمكن من الرجوع ليها ري أ

Writing

وقت الحق.

مادة ()2
نطــــــــــــاق التطبيق
 -1يسر هذا القانون على حقوق الضمان الواردة على األم موا المنقولف.
 -2باستثناء أحكام المواد من ( )72لى ( ،)82تسر أحكام هذا القانون على الحوالف المللقف للذمف المدينف التي
تتم بموج

اتفاق.

استثناء من أحكام الفقرة ( )1من هذ المادة ،ال يسمر هذا القانون على حقوق الضمان الواردة على ما يلي:
-3
ً
أ -الح ممق ري لل

تقاضي مدروعات ،أو تسلم عوائد ،بمقتضى كفالف مستقلف.

 الملكيف الفك مريف ري الحدود التي ال تتسق مع أحكام القوانين النارذة ري المملكف ،أو االتفاقيات الدوليفالتي تكون المملكف لرراً ريها ،الخاصف بالملكيف الفكريف.
ج -األوراق الماليف المودعف لدى وسيل.

د -حقوق تقاضي المدروعات الناشئف عن عقود ماليف تحكمها اتفاقات مقاصف ،باستثناء حقوق تقاضي
المدروعات الناشئف عن نهاء أ معامالت قائمف.
ه -السفن واللائرات ومعدات اللائرات.
و -الحقوق الواردة على العقار المباع على الخريلف وذلك لى حين اكتماله وتسلمه من قب مالكه
مله اًر من أ حقوق ضمان.
 -4ال تسممر أحكام هذا القانون على حقوق الضمان الواردة على عوائد األم م م م م م موا المثقلف ذا كانت هذ العوائد
عبارة عن أ من أنواع األم م م م م م موا التي ال تسر عليها أحكام هذا القانون.
 -5ال تخ أحكام هذا القانون بحقوق والت امات المانح ومدين الذمف الماليف بموج

القوانين االخرى التي تنظم

حمايف األلراف ري المع ممامالت التي تتم ألغراض شخصيف أو عائليف أو منم م م م م م م ليف.
 -6ال تخم أحكام هذا القانون بأحكام أ قانون آخ ممر يقيد نشاء أو نفاذ حق الضمان الوارد على أنواع محددة
من األموا أو على قابليتها للتحوي  ،وذلك باستثناء األحكام التي تقيد نشاء أو نفاذ حق الضمان الوارد على
الما أو قابليته للتحوي لمجرد أنه عبارة عن ما مستقب  ،أو حق مشاع ري ما أو ج ء من هذا الحق.
مادة ()3
حرية األطـــــــــــراف في االتفاق
 -1باستثناء أحكام المواد ( )4و( )6و( )9و( )53و( )54والفقرة ( )3من المادة ( )72والمواد من ( )85لى
و( ،)107يجو االتفاق على استبعاد أ من أحكام هذا القانون أو العم بما هو مغاير لها بشرل أال
يكون ري ذلك ما يخالف النظام العام للمملكف.
 -2ال يخ االتفاق المشار ليه ري الفقرة ( )1من هذ المادة بحقوق أو الت امات أ شخص ال يكون لرراً
ريه.
 -3ال تخ أحكام هذا القانون بالحق ري االتفاق على اللجوء لى الوسائ البديلف لحسم المنا عات بما ري
ذلك التحكيم والوسالف والتوريق وحسم المنا عات باستخدام شبكف االنترنت.
المادة ()4
المعايير العامة للسلوك

يج

على ك شخص مباشرة حقوقه والوراء بالت اماته المقررة ورقاً ألحكام هذا القانون بمراعاة مقتضيات حسن

النيف وعلى نحو تجار معقو .
المادة ()5
تفسير أحكام هذا القانون
ألغراض تفسير أحكام هذا القانون يراعى على األخص ،عندما يكون ذلك مناسباً ،ما يصدر عن لجنف األمم
المتحدة للقانون التجار الدولي (اليونست ار ) حو القانون النموذجي بشأن المعامالت المضمونف الذ أقرته الجمعيف
العامف لألمم المتحدة عام .2016
الباب الثاني
إنشاء حق الضمان
الفصل األول
أحكام عامة
المادة ()6
إنشاء اتفاق الضمان
-1

ينشأ حق الضمان بموج

اتفاق ضمان بشرل أن يكون للمانح حقوق ري الما الذ يثق بحق الضمان

أو لديه صالحيف ثقاله بحق الضمان.
-2

يجو أن ينص اتفاق الضمان على نشاء حق ضمان وارد على ما مستقب غير أن حق الضمان الوارد
على ذلك الما ال ينشأ ال بعد أن يكتس

-3

يج

المانح حقاً ري ذلك الما أو صالحيف ثقاله بحق ضمان.

أن يكون اتفاق الضمان مكتوباً وموقعاً عليه من المانح والدائن المضمون ،ويج

ما يلي:
أ -بيانات المانح والدائن المضمون.
 وصف االلت امات المضمونف ورقاً ألحكام المادة ( )9من هذا القانون.ج -وصف الما المثق بحق الضمان ورقاً ألحكام المادة ( )9من هذا القانون.
د -الحد األقصى للمبلو الذ يجو نفاذ حق الضمان بشأنه.

أن يشتم على

المادة ()7
االلتزامات التي يجوز ضمانها
يجو أن يضمن حق ضمان الت ام واحد أو أكثر من أ

نوع من االلت امات ،ويجو أن يكون االلت ام قائم أو

مستقب  ،محدد أو قاب للتحديد ،مشرول أو غير مشرول ،ثابت أو متغير.
المادة ()8
األموال التي يجوز أن تثقل بحق ضمان
 .1مع مراعاة أحكام الفقرة ( )2من هذ المادة ،يجو أن يثق حق الضمان أياً مما يلي:
ما منقو من أ نوع.

أ.

 .ج ء من ما منقو أو حق مشاع ري ما منقو .
ج.

نوع ) (Generic Categoryمن أموا منقولف.

د.

جميع األموا المنقولف للمانح.

 .2ال يجو أن يثق حق ضمان أياً مما يلي:
أ.

ما مستقب يكون عبارة عن الما الذ قد ينتج عن ميراث أو وصيف أو معاش أو عوائد وثيقف تأمين
على الحياة أو تعويض أو نفقف أو أجور أو ملالبات عماليف أو روات .
 .ما منقو مملوك للدولف أو أ من أجه تها ،أو أ من الهيئات والمؤس م م م مس م م ممات العامف واألشمم م ممخاص
االعتباريف العامف أو الهيئات الدبلوماسمميف والقنصممليف األجنبيف والمنظمات الدوليف التي تتمتع بالحصممانف
ري المملكف.

ج.

الحقوف النمماش م م م م م م مئممف عن االمتيمما ات والتارخيص الممنوحممف من الممدولممف أو أ من أجه تهمما أو أ من
الهيئات والمؤسسات العامف أو أ من االشخاص االعتباريف العامف.

د.

ما منقو مملوك على الشيوع ،وذلك ما لم يوارق جميع الشركاء ريه على نشاء حق ضمان عليه.

ه.

ما منقو مملوك لوقف تم نشاؤ بموج

سند رسمي.

و.

سلع استهالكيف يستخدمها الشخص اللبيعي ألغراضه الشخصيف أو العائليف أو المن ليف ،ال ذا كان
حق الضمان الوارد عليها يضمن سداد قيمف شرائها.
المادة ()9

وصف األموال المثقلة وااللتزامات المضمونة
-1

أن يشتم اتفاق الضمان على وصف األموا المثقلف وااللت امات المضمونف بما يمكن على نحو

يج

معقو من تحديدها.
-2

تستورى متللبات الفقرة ( )1من هذ المادة ريما يتعلق بوصف األموا المثقلف من خال أ مما يلي:
أ .وصف األموا المثقلف وصفاً محدداً.
 .وصف األموا المثقلف ورقاً لنوعها ،بما ري ذلك البيان أنها عبارة عن جميع أموا المانح المنقولف أو
جميع أمواله المنقولف من نوع ما.

.3

تستورى متللبات الفقرة ( )1من هذ المادة ريما يتعلق بوصف االلت امات المضمونف من خال أ مما
يلي:
أ .وصف االلت امات المضمونف وصفاً محدداً.
 .وصف االلت امات المضمونف ورقاً لنوعها ،بما ري ذلك البيان أنها عبارة عن جميع االلت امات التي
يكون ري أ وقت الدائن المضمون دائن لها.
المادة ()10
الحق في العوائد والمدفوعات المختلطة
 -1يمتد حق الضمان الوارد على الما المثق

لى عوائد التي يمكن تحديدها.

 -2ري األحوا التي تكون العوائد ري شك نقود أو أموا مودعف ري حسا

مصرري مختللف مع أموا

أخرى من ذات النوع ،رإنه:
أ -يمتد حق الضمان لى خليل النقود أو األموا  ،وذلك بصرف النظر عن تعذر تميي ها ك على حدة.
 يقتصر حق الضمان الوارد على خليل النقود واألموا المختللف على مقدار النقود أو األموا قباختاللها مباشرة.
ج -ذا ق ري أ

وقت بعد االختالل مقدار النقود أو األموا بعد اختاللها عن مقدارها مباشرة قب

اختاللها ،يقتصر حق الضمان الوارد على خليل النقود أو األموا على أدنى مقدار للنقود أو األموا
ري الفترة ما بين اختاللها ووقت الملالبف بحق الضمان.
المادة ()11

المال المادي المختلط في كتلة أو الذي تم تحويله لمنتج
 -1يمتد لى الكتلف حق الضمان الوارد على الما الماد الذ اختلل ضمن كتلف .ويمتد لى المنتج حق الضمان
الوارد على الما الماد الذ تم تحويله لمنتج.
 -2يقتصر حق الضمان الممتد لكتلف على كميف الما المثق ري الكتلف بالنسبف لى الكميف الكليف للكتلف بعد
االختالل مباشرة.
 -3يقتصر حق الضمان الممتد لمنتج على قيمف الما المثق مباشرة قب أن يصبح ج ءاً من المنتج.
المادة ()12
انقضاء حقوق الضمان
ينقضي حق الضمان عند الوراء بجميع االلت امات المضمونف وعدم وجود أ تعهدات قائمف بتقديم ائتمان مضمون
بحق الضمان.
الفصل الثاني
أحكام خاصة ببعض األنواع من األموال
المادة ()13
القيود العقدية على إنشاء حق ضمان وارد على ذمة مدينة
-1

يكون حق الضمان الوارد على ذمف مدينف نارذاً بصرف النظر عن أ اتفاق ،بين المانح األصلي أو أ
مانح الحق وبين مدين الذمف المدينف أو أ

دائن مضمون ،يقيد بموجبه على أ

نحو حق المانح ري

نشاء حق ضمان.
 -2ال تخ أحكام هذ المادة بمسئوليف المانح أو بأ الت ام عليه عن اإلخال بأحكام االتفاق المشار ليه ري
الفقرة ( )1من هذ المادة .غير أنه ال يجو لللرف اآلخر لالتفاق التحل من العقد الذ

نشأت عنه

الذمف المدينف أو من اتفاق الضمان لمجرد اإلخال باالتفاق ورقاً ألحكام الفقرة ( )2من المادة ( )64من
هذا القانون ،أو قامف أ
اإلخال .

ملالبف ،ري مواجهف الدائن المضمون ،تكون لذلك اللرف قب المانح نتيجف

وال يسأ الشخص الذ ال يكون لرراً ري االتفاق المشار ليه ري الفقرة ( )1من هذ المادة ،عن خال
المانح باالتفاق ،لمجرد نه كان على علم باالتفاق.
-3

ال تسر أحكام هذ المادة ال على الذمم المدينف:
أ -الناشئف عن عقد توريد أو تأجير سلع أو خدمات خالراً للخدمات الماليف ،أو عقد نشاءات أو عقد بيع
أو تأجير ما غير منقو .
 الناشئف عن عقد بيع أو تأجير أو الترخيص باستخدام ملكيف ركريف أو أسرار تجاريف.ج -الممثلف لسداد الت امات خاصف بمعامالت بلاقات ائتمان.
د -الناشئف عن صاري تسويف مدروعات واجبف السداد بموج

اتفاق مقاصف بين أكثر من لررين.

المادة ()14
الحقوق الشخصية أو الحقوق العينية الضامنة أو الداعمة لسداد مدفوعات أو الوفاء بالتزام بشأن
ذمم مدينة ،أو أموال غير مادية ،أو صكوك قابلة للتداول ،مثقلة

للدائن المضمون الذ له حق ضمان يرد على ذمف مدينف ،أو أ ما غير ماد  ،أو صك قاب للتداو  ،االنتفاع
بأ حق شخصي أو حق عيني يضمن أو يدعم سداد مدروعات أو الوراء بالت ام بشأن الما المثق دون الحاجف
إلجراء جديد بالحوالف .واذا كان ذلك الحق غير قاب للحوالف ورقاً للقانون الذ يسر بشأنه ال بإجراء جديد بالحوالف
وج

على المانح حوالف االنتفاع بذلك الحق للدائن المضمون.
المادة ()15
الحق في تقاضي مدفوعات مودعة في حساب مصرفي

يكون نارذاً حق الضمان الوارد على حق تقاضي أموا مودعف ري حسا

مصرري بصرف النظر عن أ اتفاق

بين المانح ومؤسسف تقب الودائع يقيد بموجبه على أ نحو حق المانح ري نشاء حق ضمان.
المادة ()16
السندات القابلة للتداول واألموال المادية الممثلة بسندات قابلة للتداول
يمتد حق الضمان الوارد على سند قاب للتداو لى الما الماد الذ يمثله ذلك السند بشرل أن يكون ُم مصدر

السند حائ اً للما وقت نشاء حق الضمان الوارد على السند.

المادة ()17
األموال المادية التي تستخدم فيها ملكية فكرية
ال يمتد حق الضمان الوارد على ما ماد تستخدم ريه ملكيف ركريف لى الملكيف الفكريف ،وال يمتد حق الضمان
الوارد على الملكيف الفكريف لى الما الماد .
الباب الثالث
نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير
الفصل األول
أحكام عامة
المادة ()18
الطريقتان الرئيسيتان لتحقيق النفاذ في مواجهة الغير
 -1يكون حق الضمان الوارد على ما مثق نارذاً ري مواجهف الغير ذا تم تسجي

شعار بشأن حق الضمان ري

السج .
 -2يكون حق الضمان الوارد على ما ماد

نارذاً أيضاً ري مواجهف الغير ذا كان الما ري حيا ة الدائن

المضمون.
المادة ()19
العـوائد
 -1ذا كان حق الضمان الوارد على الما نارذاً ري مواجهف الغير ،يكون حق الضمان الوارد على عوائد ذلك
الما الذ

ينشأ ورقاً ألحكام المادة ( )10من هذا القانون نارذاً ري مواجهف الغير دون الحاجف أل

جراء

ضاري ذا كانت العوائد عبارة عن نقود ،أو ذمم مدينف ،أو صكوك قابلف للتداو  ،أو حقوق ري تقاضي أموا
مودعف ري حسا

مصرري.

 -2ذا كان حق ضمان وارد على ما نارذاً ري مواجهف الغير ،رأن حق الضمان الذ ينشأ ورقاً ألحكام المادة
( )10من هذا القانون الوارد على عوائد ذلك الما  ،التي تكون من غير األصناف المشار ليها ري الفقرة ()1
من هذ المادة ،يكون نارذاً ري مواجهف الغير:
أ -خال عشرين يوم عم من نشوء العوائد.
 وبعد ذلك ،ذا ُجع حق الضمان الوارد على تلك العوائد نارذاً ري مواجهف الغير من خال أ من اللرقالتي تنلبق على نوع ذلك الما المثق المشار ليها ري أحكام هذا الفص قب انقضاء المدة المنصوص
عليها ري البند (أ) من هذ الفقرة.
المادة ()20
األموال المادية المختلطة ضمن كتلة أو التي يتم تحويلها لمنتج
ذا كان حق الضمان الوارد على ما ماد

نارذاً ري مواجهف الغير ،يكون حق الضمان الوارد على الكتلف أو

المنتج الذين يمتد ليهما ذلك الحق ورقاً ألحكام المادة ( )11من هذا القانون نارذاً ري مواجهف الغير دون الحاجف
أل

جراء ضاري.
المادة ()21
تغيير طريقة تحقق النفاذ في مواجهة الغير

يستمر نفاذ حق الضمان النارد ري مواجهف الغير وان تغييرت لريقف تحقق النفاذ ري مواجهف الغير بشرل أال يكون
قد حدث ري أ وقت انقلاع لنفاذ حق الضمان ري مواجهف الغير.
المادة ()22
االنقطاعات في النفاذ في مواجهة الغير
ذا انقلع نفاذ حق ضمان ري مواجهف الغير جا

عادة نفاذ ري مواجهف الغير غير أن حق الضمان ال يكون

عندئذ نارذاً ري مواجهف الغير ال من وقت عادة نفاذ .
المادة ()23
استمرار النفاذ في مواجهة الغير عند تغير القانون الواجب التطبيق إلى هذا القانون

 -1ذا كان حق الضمان نارذاً ري مواجهف الغير ورقاً ألحكام قانون أجنبي ثم أصبح هذا القانون هو القانون
الواج

التلبيق ،يستمر حق الضمان ري النفاذ ري مواجهف الغير ورقاً ألحكام هذا القانون ذا ُجع حق

الضمان نارذاً ري مواجهف الغير قب أقر األجلين التاليين:

أ -الوقت الذ ينقضي ريه النفاذ ري مواجهف الغير ورقاً للقانون األجنبي.
 -مضي ستون يوم عم على التاريخ الذ يصبح ريه هذا القانون واج

التلبيق.

 -2ذا استمر نفاذ حق الضمان ري مواجهف الغير ورقاً ألحكام الفقرة ( )1من هذ المادة ،يكون وقت النفاذ
ري مواجهف الغير هو الوقت الذ كان النفاذ ري مواجهف الغير قد تحقق ورقاً للقانون األجنبي.
المادة ()24
حقوق الضمان للتملك الواردة على السلع االستهالكية
يكون نارذاً ري مواجهف الغير من وقت نشائه ،ودون الحاجف أل

جراء ضاري ،حق الضمان للتملك الوارد على

السلع االستهالكيف التي ال تجاو قيمف تملكها المبلو الذ يصدر بتحديد قرار من الو ير المختص بشئون العد
بعد التشاور مع الو ير المختص بشئون حمايف المستهلك.
الفصل الثاني
أحكام خاصة ببعض األنواع من األموال
المادة ()25
الحق في تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي
يجو أيضاً جع حق الضمان ،الوارد على الحق ري تقاضي أموا مودعف ري حسا

مصرري ،نارذاً ري مواجهف

الغير من خال أ مما يلي:
أ -نشاء حق ضمان لصالح مؤسسف تقب الودائع يكون لديها الحسا

المصرري.

 برام اتفاق سيلرة.ج -أن يصبح الدائن المضمون صاح

الحسا .
المادة ()26

السندات القابلة للتداول واألموال المادية الممثلة بسندات قابلة للتداول

-1

ذا كان حق الضمان الوارد على سند قاب للتداو نارذاً ري مواجهف الغير ،رأن حق الضمان الذ يمتد لى
الما الماد الذ يمثله السند ورقاً ألحكام المادة ( )16من هذا القانون يكون أيضاً نارذاً ري مواجهف الغير.

 -2خال الفترة التي يكون ريها الما الماد ممثالً ري سند قاب للتداو  ،يجو أيضاً جع حق الضمان الوارد
على الما نارذاً ري مواجهف الغير من خال حيا ة الدائن المضمون للسند.
 -3حق الضمان ،الوارد على سند قاب للتداو  ،الذ

جع نارذاً ري مواجهف الغير من خال حيا ة الدائن

المضمون للسند يستمر ري النفاذ ري مواجهف الغير لمدة عشرة أيام عم بعد رجاع السند أو الما الذ
يمثله السند لى المانح أو لى أ شخص آخر لغرض التعام ري الما .
المادة ()27
األوراق المالية غير المودعة لدى وسيط ولم يصدر بشأنها شهادة
باإلضارف لللرق المنصوص عليها ري المادة ( )18من هذا القانون ،يجو جع حق الضمان ،الوارد على أوراق
ماليف غير مودعف لدى وسيل ولم يصدر بشأنها شهادة ،نارذاً ري مواجهف الغير من خال أ مما يلي:
المصدر ،أو أ
أ -دراج اسم الدائن المضمون على أنه حام لألوراق الماليف ري الدراتر التي يمسكها ُ
شخص آخر نيابف عنه ،ألغراض تسجي اسم حام األوراق الماليف.

 برام اتفاق سيلرة.الباب الرابع
مكتب التسجيل
المادة ()28
إنشاء مكتب التسجيل
.1

يخصص لدى الجهف اإلداريف المختصف جها يسمى "مكتب سجل حقوق الضمان الواردة على األموال
المنقولة" يشك من عدد كاف من الموظفين.

.2

يتولى مكت

التسجي مسك سج

لكتروني ورقاً ألحكام هذا القانون تسج ريه اإلشعارات االبتدائيف

واشعارات التعدي واشعارات اإللغاء ويتاح للكارف البحث ريه والحصو على مستخرجات رسميف منه بعد
سداد الرسم المقرر.

تسر أحكام الملحق المرارق ،بشأن تنظيم السج وتسجي اإلشعارات اإلبتدائيف واشعارات التعدي واشعارات

.3

اإللغاء ،والبحث ريه والحصو على مستخرجات رسميف منه.
الباب الخامس
أولوية حق الضمان
الفصل األول
أحكام عامة
المادة ()29
تزاحم حقوق الضمان المنشأة من قبل المانح
مع مراعاة أحكام المواد  33و 38و 39و 41و 42و ،43ري حالف ت احم حقوق ضمان أنشأها ذات المانح على
ذات الما المثق  ،تسر األحكام اآلتيف بشأن األولويف ريما بينها:
ريما بين حقوق الضمان التي جعلت نارذة ري مواجهف الغير من خال تسجي

أ.

مكت

التسجي  ،تكون األولويف بحس

ترتي

شعار بشأنها لدى

تسجي هذ الحقوق بصرف النظر عن ترتي

نشائها.

 .ريما بين حقوق الضمان التي جعلت نارذة ري مواجهف الغير من خال لريقف أخرى خالراً لتسجي
شعار بشأنها لدى مكت
ج.

التسجي  ،تكون األولويف بحس

ترتي

نفاذ هذ الحقوق ري مواجهف الغير.

ريما بين حق الضمان الذ جع نارذاً ري مواجهف الغير من خال تسجي

شعار بشأنه لدى مكت

التسجي وحق الضمان الذ جع نارذاً ري مواجهف الغير من خال أ لريقف أخرى خالراً لتسجي
شعار بشأنه لدى مكت

التسجي  ،تكون األولويف بحس

ترتي

التسجي أو النفاذ ري مواجهف الغير

أيهما أسبق.
المادة ()30
تزاحم حقوق الضمان المنشئة من قبل مانحين مختلفين
مع مراعاة أحكام المادة ( )26من الملحق ،ري حالف ت احم حقوق ضمان أنشئت على ذات الما المثق من قب
مانحين مختلفين تكون األولويف ريما بينها ورقاً ألحكام المادة ( )29من هذا القانون.

المادة ()31
تزاحم حقوق الضمان في حالة تغيير طريقة النفاذ في مواجهة الغير
ال يترت

على تغيير لريقف نفاذ حق الضمان ري مواجهف الغير أثر على أولويف حق الضمان ،بشرل عدم

حدوث انقلاع خال تلك الفترة ري نفاذ حق الضمان ري مواجهف الغير.
المادة ()32
تزاحم حقوق الضمان الواردة على العوائد
مع مراعاة أحكام المادة ( )41من هذا القانون ،ري حالف ت احم حق ضمان وارد على عوائد ما مثق جع نارذاً
ري مواجهف الغير ورقاً ألحكام المادة ( )19من هذا القانون وحق ضمان وارد على الما المثق الذ نشأت عنه
العوائد يكون لك منهما ذات األولويف.
المادة ()33
تزاحم حقوق الضمان الواردة على المنقول المادي
المختلط في كتلة أو الذي تم تحويله ضمن منتج
 .1ري األحوا التي يمتد ريها ثنان أو أكثر من حقوق ضمان واردة على ذات الما المثق

لى كتلف أو

منتج ورقاً ألحكام المادة ( )11من هذا القانون ،وكان ك من هذ الحقوق نارذاً ري مواجهف الغير ورقاً
ألحكام المادة ( )20من هذا القانون ،يكون لك حق ضمان يرد على الكتلف أو المنتج نفس األولويف التي
كانت له ري الما الماد مباشرة قب أن يصبح ج ءاً من الكتلف أو المنتج.
 .2ري األحوا التي يمتد ريها أكثر من حق ضمان واحد لذات الكتلف أو المنتج ورقاً ألحكام المادة ( )11من
هذا القانون وكان ك واحد منها وقت االختالل أو التحوي عبارة عن حق ضمان وارد ما ماد منفص ،
يكون للدائنين المضمونين تقاسم الكتلف أو المنتج ورقا لنسبف االلت ام المضمون بك حق ضمان لمجموع
االلت امات المضمونف بجميع حقوق الضمان.
.3

ألغراض الفقرة ( )2من هذ المادة ،يخضع االلت ام المضمون بحق ضمان يمتد للكتلف أو المنتج أل قيد
على حق الضمان منصوص عليه ري المادة ( )11من هذا القانون.

المادة ()34
تزاحم حقوق الضمان مع حقوق مشتري
المال المثقل أو من آل إليهم أو تم تأجيرهم له أو رخص إليهم باستخدامه
.1

ذا تم بيع ما مثق أو آ بأيف صورة أخرى أو تم تأجير أو الترخيص باستخدامه أثناء نفاذ حق الضمان
الوارد على ذلك الما المثق ري مواجهف الغير ،يكتس المشتر أو من آ ليه أو المستأجر أو المرخص
له باالستخدام حقوقه مثقلف بحق الضمان ما لم تنص هذ المادة على خالف ذلك.

.2

يكتس

مشتر الما المثق أو من آ

ليه ،حقوقه خاليه من حق الضمان ري حالف تصريح الدائن

المضمون ببيع الما المثق أو أيلولته خالياً من حق الضمان.
.3

ال تتأثر حقوق مستأجر الما المثق أو المرخص له باستخدامه ،بحق الضمان ري حالف تصريح الدائن
المضمون للمانح بتأجير الما المثق أو الترخيص باستخدامه دون أن يكون لحق الضمان أثر عليها.

.4

يكتس

مشتر الما الماد

المثق  ،الذ

تم بيعه ري السياق المعتاد ألعما البائع ،حقوقه خاليف من

حق الضمان  ،بشرل اال يكون المشتر على علم وقت برام عقد البيع بأن البيع يخالف حقوق الدائن
المضمون المنصوص عليها ري اتفاق الضمان.
.5

ال تتأثر حقوق مستأجر الما الماد المثق الذ تم تأجير له ري السياق المعتاد ألعما المؤجر بحق
الضمان ،وذلك بشرل اال يكون المستأجر على علم وقت برام عقد االيجار بأن اإليجار يخالف حقوق
الدائن المضمون المنصوص عليها ري اتفاق الضمان.

.6

مع مراعاة حقوق الدائن المضمون الذ يكون له حق ضمان وارد على ملكيف ركريف ورقاً ألحكام المادة
( )50من هذا القانون ،ال تتأثر بحق الضمان حقوق المرخص له غير الحصر باستخدام ما غير ماد
مثق والذ تم الترخيص له ري السياق المعتاد ألعما المرخص ،وذلك بشرل أال يكون المرخص له على
علم وقت برام عقد الترخيص بأن الترخيص يخالف حقوق الدائن المضمون المنصوص عليها ري اتفاق
الضمان.

.7

ذا اكتس

المشتر أو من آ

مشتر الحق أو من آ
.8

ليه الما الماد المثق حقوقه خاليف من حق ضمان ،يكتس

كذلك أ

ليه الحقاً ذلك الما حقوقه خاليف من ذلك الحق.

ري األحوا التي ال تتأثر ريها بحق الضمان حقوق مستأجر ما ماد مثق أو مرخص له باستخدام ما
غير ماد مثق  ،ال تتأثر كذلك حقوق أ مستأجر أو مرخص له من البالن بحق الضمان المشار ليه.

.9

يكتس

المشتر حقوقه خاليف من حق ضمان للتملك بشأن السلع االستهالكيف وال تتأثر حقوق المستأجر

بحق الضمان المشار ليه ،ال ذا جع حق الضمان نارذاً ري مواجهف الغير ري غير األحوا المشار
ليها ري المادة ( )24من هذا القانون قب اكتسا

المشتر أو المستأجر لحقوقه ري تلك السلع.

المادة ()35
أثر إفالس المانح على مرتبة حق الضمان
يستمر النفاذ ري مواجهف الغير حق الضمان الذ كان نارذ ري مواجهف الغير ورقاً ألحكام هذا القانون حين بدء
جراءات شهار اإلرالس بشأن المانح ويحتفظ باألولويف التي كانت له مباشرة قب بدء هذ اإلجراءات ،وذلك ما
لم تتقدم عليه ري األولويف أ ملالبف أخرى ورقاً ألحكام القانون المنظم لإلرالس.
المادة ()36
تزاحم حقوق الضمان مع الديون الممتازة
تكون للديون الممتا ة المقررة ورقاً للقوانين المعمو بها ري المملكف أولويف على حق الضمان النارذ ري مواجهف
الغير ،وذلك ريما ال يجاو اآلتي:
أ .الملالبات العماليف :ثالثف آالف دينار عن ك عام .
 .الرسوم والضرائ  :عشرة آالف دينار.
المادة ()37
تزاحم حقوق الضمان مع حقوق الدائنين المحكوم لصالحهم
-1

-2

مع مراعاة أحكام المادة ( )40من هذا القانون ،يكون لحق الدائن الذ حكم لصالحه ،وحص بناء على
ذلك على أمر بتوقيع الحج من محكمف التنفيذ أو سبق له أن حص على أمر بالحج االحتيالي ،أولويف

على حق الضمان ذا كان هذا األمر قد صدر قب أن يتم جع حق الضمان نارذاً ري مواجهف الغير.
ذا جع حق الضمان نارذاً ري مواجهف الغير قب أو ري ذات الوقت الذ اكتس

حقا ري الما المثق بموج

ريه المحكوم لصالحه

أمر ورقاً لحكم الفقرة ( )1من هذ المادة ،يكون لحق الضمان أولويف على

حق المحكوم لصالحه غير أن تلك األولويف تكون بما ال يجاو المقدار األعلى لالئتمان الذ قدمه الدائن

المضمون:

قب تسلم الدائن المضمون خلا اًر من المحكوم لصالحه بقيامه باستصدار األمر المشار ليه ري

أ-

الفقرة ( )1من هذ المادة أو خال عشرين يوم عم بعد ذلك.

-

أو بموج

تعهد غير قاب للعدو عنه من قب الدائن المضمون بتقديم ائتمان محدد المبلو أو

بمبلو يحدد بموج

صيغف معينف ،ذا كان التعهد قد تم قب تسلم الدائن المضمون خلا اًر من

الدائن المحكوم لصالحه بقيامه باستصدار األمر المشار ليه ري الفقرة ( )1من هذ المادة.
المادة ()38
تزاحم حقوق ضمان للتملك مع حقوق ضمان عادي
.1

يكون لحق ضمان للتملك ،الوارد على معدات أو مخ ون أو ملكيف ركريف أو حقوق مرخص له بموج
عقد ترخيص استخدام ملكيف ركريف تستخدم  -أو يقصد استخدامها -بشك أساسي من قب المانح ري
سياق أعماله المعتادة ،أولويف على أ حق ضمان عاد م احم ينشئه المانح ،وذلك بشرل ما يلي:
أ -أن يكون الدائن المضمون للتملك حائ اً للمعدات أو المخ ون.
 -أو أن ُيسج

شعا اًر بشأن حق ضمان للتملك لدى مكت

التسجي خال عشرة أيام عم من حصو

المانح على حيا ة المعدات أو المخ ون ،أو برام اتفاق بيع الملكيف الفكريف أو الترخيص باستخدامها

للمانح.
.2

يكون لحق ضمان للتملك الوارد على السلع االستهالكيف او الملكيف الفكريف أو حقوق مرخص له بموج
عقد ترخيص باستخدام ملكيف ركريف تستخدم  -أو يقصد استخدامها  -بشك أساسي من قب المانح
ألغراض شخصيف أو عائليف أو من ليف أولويف على أ حق ضمان عاد م احم أنشأ المانح.
المادة ()39
تزاحم حقوق الضمان للتملك

-1

مع مراعاة أحكام الفقرة ( )2من هذ المادة ،ري حالف الت احم بين حقوق الضمان للتملك تكون األولويف
ريما بينها ورقاً ألحكام المادة ( )29من هذا القانون.

-2

يكون لحق الضمان للتملك ،لبائع أو مؤجر أو مرخص له باستخدام ملكيف ركريف ،الذ

جع نارذاً ري

مواجهف الغير قب انقضاء المدة المنصوص عليها ري البند ( ) من الفقرة ( )1من المادة ( )38أولويف
على أ حق ضمان للتملك م احم له.

المادة ()40
تزاحم حقوق الضمان للتملك وحقوق الدائن المحكوم لصالحه
يكون لحق الضمان للتملك الذ جع نارذاً ري مواجهف الغير قب انقضاء المدة المنصوص عليها ري البند ( )
من الفقرة ( )1من المادة ( )38أولويف على حقوق المحكوم لصالحه الذ يتقدم عليه ري األولويف لوال حكم المادة
( )37من هذا القانون.
المادة ()41
تزاحم حقوق الضمان الواردة على عوائد مال تكون محل
حقوق ضمان للتملك
يكون لحق الضمان الوارد على عوائد ما يكون مح حق ضمان للتملك نفس األولويف التي تكون لحق الضمان
الم احم الذ يكون عبارة عن حق ضمان عاد يرد على ذلك الما الذ نشأت عنه العوائد ورقاً ألحكام المادة
( )29من هذا القانون.
المادة ()42
تزاحم حقوق الضمان للتملك التي تمتد لكتلة أو منتج
مع حقوق الضمان العادية في الكتلة أو المنتج
مع مراعاة أحكام المادة ( )38من هذا القانون ،يكون لحق الضمان للتملك – الوارد على ما ماد يمتد لكتلف أو
منتج –النارذ ري مواجهف الغير أولويف على حق الضمان العاد الذ أنشأ ذات المانح على الكتلف أو المنتج.
المادة ()43
النزول عن مرتبة األولوية
-1

يجو ري أ وقت أل شخص أن ين

ري مرتبف أولويته المقررة بموج

هذا القانون لصالح أ ملال

م احم سواء كان حالي أو مستقب  ،وال يشترل موارقف المستفيد على ذلك الن و .
-2

ال يؤثر الن و عن مرتبف األولويف على حقوق أ ملال
أولويته والمستفيد من التنا .
المادة ()44

م احم بخالف الشخص الذ ن

عن مرتبف

المدفوعات المستقبلية واألموال المستقبلية المثقلة
مع مراعاة أحكام المادة ( )37من هذا القانون ،تمتد أولويف حق الضمان لجميع االلت امات المضمونف بما

-1

ري ذلك االلت امات التي تم تحملها بعد أن أصبح حق الضمان نارذاً ري مواجهف الغير.
تشم أولويف حق الضمان جميع األموا المثقلف الموصورف ري اإلشعار المسج لدى مكت التسجي سواء

-2

اكتسبها المانح أو أصبحت موجودة قب وقت التسجي أو بعد .
المادة ()45
عدم االعتداد بالعلم بوجود حق ضمان
ال يرت

علم الدائن المضمون بوجود حق ضمان أثر على أولويف حق ضمانه المقررة بموج

أحكام هذا

القانون.
الفصل الثاني
أحكام خاصة ببعض األنواع من األموال
المادة ()46
الصكوك القابلة للتداول
 -1يكون لحق الضمان الوارد على الصك القاب للتداو الذ جع نارذاً ري مواجهف الغير من خال حيا ة الصك
أولويف على حق الضمان الوارد على الصك الذ جع نارذاَ ري مواجهف الغير من خال تسجي
 -2يكتس

شعار.

مشتر الصك القاب للتداو المثق  ،أو من انتق له الصك بالتراضي ،حقوقه خاليف من حق الضمان

الذ جع نارذاً ري مواجهف الغير من خال تسجي

شعار ،ذا كان المشتر أو من انتق

ليه:

أ -هو الحائ للصك ومن يتعين السداد له ،أو هو الحائ للصك الذ يكون قد تم تظهير ليه.
 أو حا الصك وسدد العوض دون علمه بأن البيع أو النق مخالف لحقوق الدائن المضمون بموجاتفاق الضمان.
المادة ()47
الحق في تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي

-1

يكون لحق الضمان ،الوارد على حق تقاضي أموا مودعف ري حسا
مواجهف الغير من خال أن يصبح الدائن المضمون صاح

الحسا

مصرري ،الذ

جع نارذاً ري

أولويف على أ حق ضمان ي احمه

جع نارذاً ري مواجهف الغير من خال أ لريقف أخرى.
-2

يكون لحق الضمان الوارد على حق تقاضي أموا مودعف ري حسا

مصرري لدى مؤسسف ماليف تقب

الودائع تكون هي الدائن المضمون أولويف على أ حق ضمان ي احمه جع نارذاً ري مواجهف الغير من
خال أ

لريقف باستثناء حق الضمان الذ

المضمون هو صاح
-3

جع نارذاً ري مواجهف الغير من خال أن يصبح الدائن

الحسا .

يكون لحق الضمان ،الوارد على حق تقاضي أموا مودعف ري حسا

مصرري ،الذ

جع نارذاً ري

مواجهف الغير من خال اتفاق سيلرة أولويف على أ حق ضمان ي احمه باستثناء أ مما يلي:
أ-
-

حق الضمان الذ يكون لمؤسسف تقب الودائع.
حق الضمان الذ جع نارذاً ري مواجهف الغير من خال أن يصبح الدائن المضمون هو صاح
الحسا .

-4

تكون أولويف حقوق الضمان المت احمف الواردة على الحق ري تقاضي أموا مودعف ري حسا
التي تكون نارذة ري مواجهف الغير من خال

-5

برام اتفاقات سيلرة ،بحس

مصرري،

وقت برام تلك االتفاقات.

يكون لحق المؤسسف الماليف التي تقب الودائع المقرر ورقاً للقوانين األخرى بشأن جراء مقاصف بين االلت امات
المستحقف لها قب المانح وحق المانح ري تقاضي أموا مودعف ري حسا

مصرري لدى تلك المؤسسف،

أولويف على أ حق ضمان وارد على الحق ري تقاضي أموا مودعف ري ذلك الحسا

المصرري ،وذلك

باستثناء حق الضمان الذ يكون نارذاً ري مواجهف الغير بأن يصبح الدائن المضمون هوصاح الحسا .
-6

يكتس

من انتقلت ليه أموا من حسا

بناء على نق من قب المانح أو بتصريح منه ،حقوقه
مصرريً ،

خاليف من أ حق ضمان وارد على الحق ري تقاضي أموا مودعف ري ذلك الحسا

المصرري ،وذلك ما

لم يكن من انتقلت ليه األموا على علم وقت النق بأن النق يخ بحقوق الدائن المضمون المقررة بموج
اتفاق الضمان.
-7

ال تخ أحكام الفقرة ( )6من هذ القانون بحقوق من انتقلت ليه أموا من حسابات مصرريف ورقاً ألحكام
قانون التجارة أو قانون مصرف البحرين المرك

والمؤسسات الماليف.

المادة ()48

النقود
 -1من حا نقود يرد عليها حق ضمان يكتس حقوقه عليها خاليف من حق الضمان ال ذا كان ذلك الشخص
على علم عند تسلمه الحيا ة بأن النق يخ بحقوق الدائن المضمون المنصوص عليها ري اتفاق الضمان.
 -2ال تخ أحكام هذ المادة بحقوق األشخاص الحائ ين للنقود المقررة بموج أحكام القانون المدني أو قانون
التجارة.
المادة ()49
السندات القابلة للتداول
واألموال المادية الممثلة بالسندات القابلة للتداول
 -1مع مراعاة أحكام الفقرة ( )2من هذا المادة ،يكون لحق الضمان الوارد على ما ماد

جع نارذاً ري

مواجهف الغير من خال حيا ة سند قاب للتداو يمث ذلك الما أولويف على أ حق ضمان ي احمه جع
نارذاً ري مواجهف الغير من خال أ لريقف أخرى.
 -2ال تسر أحكام الفقرة ( )1من هذ المادة على حق الضمان الوارد على ما ماد خالراً لمخ ون ذا كان
حق ضمان الدائن المضمون الذ ال يكون حائ ا للسند القاب للتداو قد أصبح نارذاً ري مواجهف الغير
ري أقر األجلين اآلتيين:
أ -الوقت الذ أصبح ريه الما مشموالً بالسند القاب للتداو .
 وقت برام اتفاق بين المانح والدائن المضمون الحائ للسند القاب للتداو ينص على أن يكون الماممثالً بسند قاب للتداو  ،وذلك لالما كان الما ممثالً على ذلك النحو خال خمسف أيام عم من
تاريخ االتفاق المشار ليه.
 -3يكتس

من انتق له سند قاب للتداو مثق وحا ورقاً ألحكام قانون التجارة أو أ

قانون آخر حقوقه

خاليف من أ حق ضمان ،يرد على السند والما الماد الذ يمثله السند ،جع نارذاً ري مواجهف الغير
من خال أ لريقف أخرى.
المادة ()50
الملكية الفكرية

ال تخ أحكام الفقرة ( )6من المادة ( )34بأ من الحقوق التي تكون للدائن المضمون بصفته مالكاً لملكيف
ركريف أو مرخصاً له باستخدامها ورقاً لقانون الملكيف الفكريف ذ الصلف المعمو به.
المادة ()51
األوراق المالية غير المودعة لدى وسيط
 -1يكون لحق الضمان ،الوارد على أوراق ماليف غير مودعف لدى وسيل وصدر بشأنها شهادة ،الذ جع
نارذاً ري مواجهف الغير من خال حيا ة الدائن المضمون للشهادة ،أولويف على أ حق ضمان م احم قام
بإنشائه ذات المانح على ذات األوراق الماليف الذ جع نارذاً ري مواجهف الغير من خال تسجي شعار.
 -2يكون لحق الضمان الوارد على األوراق الماليف غير المودعف لدى وسيل ولم يصدر بشأنها شهادة ،الذ
جع نارذاً ري مواجهف الغير من خال قيد اسم الدائن المضمون كحام األوراق الماليف ري الدراتر التي
يمسكها لذلك الغرض المصدر أو أ

شخص آخر نيابف عنه أولويف ،على حق ضمان م احم ري ذات

األوراق الماليف جع نارذاً ري مواجهف الغير من خال أ لريقف أخرى.
 -3يكون لحق الضمان ،الوارد على األوراق الماليف غير المودعف لدى وسيل ولم يصدر بشأنها شهادة ،الذ
جع نارذاً ري مواجهف الغير من خال

برام اتفاق سيلرة ،أولويف على حق ضمان م احم ري ذات األوراق

الماليف تم جعله نارذاً ري مواجهف الغير من خال تسجي

شعار لدى مكت

التسجي .

 -4تكون أولويف حقوق الضمان المت احمف ،ري األوراق الماليف غير المودعف لدى وسيل ولم يصدر بشأنها
شهادة ،التي جعلت نارذة ري مواجهف الغير من خال

برام اتفاقات سيلرة بحس

ترتي

وقت برام تلك

االتفاقات.
 -5ال تخ أحكام هذ المادة بحقوق حاملي األوراق الماليف غير المودعف لدى وسيل المقررة بموج
قانون التجارة أو قانون مصرف البحرين المرك

والمؤسسات الماليف أو أ قانون آخر.

الباب السادس
حقوق والتزامات األطراف والملتزمين من الغير
الفصل األول
الحقوق وااللتزامات المتقابلة ألطراف اتفاق الضمان

أحكام

الفرع األول
القواعد العامة
مادة ()52
مصادر الحقوق وااللتزامات المتقابلة لألطراف
.1

تكون الحقوق وااللت امات المتقابلف للمانح والدائن المضمون التي تنشأ عن اتفاقهم ورقاً للشرول واألحكام
الواردة ري االتفاق بما ري ذلك القواعد واألحكام العامف الواردة ريه.

.2

يكون ك من المانح والدائن المضمون مل ماً بأ عادة اتفاقيف يتم االتفاق عليها بينهما ،وما لم يتفق على
خالف ذلك يكون ك منهما مل ماً بأيف ممارسف نشأت بينهما.
المادة ()53
واجب الحائز بشأن العناية بالمال المثقل

يج

على المانح أو الدائن المضمون الحائ للما المثق بذ العنايف المعقولف ري المحارظف عليه.
المادة ()54
واجب الدائن المضمون بشأن إعادة المال المثقل

عند انقضاء حق الضمان الوارد على ما مثق  ،يج

على الدائن المضمون الحائ للما المثق

للمانح أو تسليمه للشخص الذ يحدد المانح.
المادة ()55
حق الدائن المضمون في استخدام المال المثقل
ومعاينته وفي استرداد المصاريف
 -1للدائن المضمون الحائ للما المثق الحق ري اآلتي:

عادة الما

أ -استراد المصاريف المعقولف ،التي تكبدها ري الحفاظ على الما  ،ورقاً ألحكام المادة ( )53من هذا
القانون.
 االستخدام المعقو للما وتسويف العوائد التي تنتج عن ذلك مقاب قيمف االلت امات المضمونف. -2يكون للدائن المضمون غير الحائ للما المثق معاينف ذلك الما عندما يكون ري حيا ة المانح أو أ
شخص آخر نيابف عن المانح .وري األحوا التي ال يكون ريها الما المثق ري حيا ة المانح ،يكون المانح
مسئوالً عن تمكين الدائن المضمون من معاينف ذلك الما .
المادة ()56
حق المانح في الحصول على معلومات
 -1يج

على الدائن المضمون ،بخالف المحا

ليه بموج

حوالف مللقف لذمف مدينف ،عند تسلمه لل

مكتو من المانح أن يرس له على العنوان الذ يحدد ري للبه خال خمسف أيام عم من تسلم اللل
ما يلي:
أ -بيان بااللت ام الذ يكون حينها مضموناً.
 وصفاً لألموا التي تكون حينها مثقلف. -2يكون للمانح الحق ري أن يجا

للبه ورقاً للفقرة ( )1من هذ المادة مرة واحدة ك ستف أشهر تقويميف

دون مقاب  ،وللدائن المضمون أن يشترل سداد مقاب لقاء جابف ك لل

ضاري سداد المانح مبلو ال

يجاو مائف دينار.
الفرع الثاني
أحكام خاصة ببعض األ نواع من األموال
المادة ()57
إق اررات المانح بشأن حق الضمان الوارد على الذمة المدينة
-1

يعد المانح مق اًر وقت برام اتفاق ضمان ينشأ بموجبه حق ضمان يرد على ذمف مدينف بما يلي:
أ -أنه لم ينشئ حق ضمان يرد على الذمف المدينف لصالح أ دائن مضمون آخر.

 أن مدين الذمف المدينف ليس له ولن يكون له أ دروع يحتج بها لعدم السداد أو حقوق إلجراءالمقاصف.
-2

ال يعد المانح ُمق اًر بأن مدين الذمف المدينف قادر على السداد أو بأنه سوف يكون قاد اًر على ذلك.

المادة ()58
حق المانح أو الدائن المضمون في إخطار مدين الذمة المدينة
.1

يجو للمانح أو للدائن المضمون أو لكليهما توجيه خلار لمدين الذمف المدينف بحق الضمان وبتعليمات
السداد ،غير نه بعد تسلم مدين الذمف المدينف اإلخلار بحق الضمان يقتصر الحق ري توجيه خلار
بتعليمات السداد على الدائن المضمون.

.2

ال يعد غير نارذ ألغراض المادة ( )63من هذا القانون اإلخلار بحق ضمان وارد على ذمف مدينف أو
بتعليمات سداد تُرس بالمخالفف التفاق بين المانح والدائن المضمون ،ومع ذلك ال تخ أحكام هذ المادة
بالت ام أو مسئوليف اللرف المخ عن التعويض عن األضرار التي تنشأ عن ذلك االخال .
المادة ()59
حق الدائن المضمون في تقاضي مدفوعات الذمة المدينة
 -1ريما بين مانح حق ضمان يرد على ذمف مدينف وبين الدائن المضمون ،سواء تم رسا

خلار بحق

الضمان أم لم يرس :
أ -ذا سددت مدروعات عن الذمف المدينف للدائن المضمون ،يكون للدائن المضمون الحق ري االحتفاظ
بعوائد المدروعات وأ ما ماد يتم رجاعه ويكون متعلقاً بالذمف المدينف.
 واذا سددت مدروعات بشأن الذمف المدينف للمانح ،يكون للدائن المضمون الحق ري تقاضي عوائد تلكالمدروعات وأ ما يتم رجاعه للمانح ويكون متعلقاً بالذمف المدينف.
ج -واذا سددت مدروعات بشأن الذمف المدينف لشخص آخر يتقدم عليه الدائن المضمون ري األولويف،
يكون للدائن المضمون الحق ري تقاضي عوائد سداد المدروعات وأ

ما يتعلق بالذمف المدينف يتم

رجاعه لذلك الشخص.
 -2ال يجو للدائن المضمون أن يحتفظ بما ي يد على قيمف حقه ري الذمف المدينف.

المادة ()60
حق الدائن المضمون في الحفاظ على الملكية الفكرية المثقلة
يجو باتفاق الدائن المضمون والمانح أن يكون للدائن المضمون الحق ري اتخاذ أيف تدابير ال مف للمحارظف على
الملكيف الفكريف المثقلف بالضمان ،بما ري ذلك تجديد تسجيلها ومالحقف من يتعدى عليها.
الفصل الثاني
حقوق والتزامات الغير من الملتزمين
الفرع األول
الذمم المدينة
المادة ()61
حماية مدين الذمة المدينة
 -1ما لم يرد نص على خالف ذلك ري هذا القانون ،ال يترت

دون موارقف مدين الذمف المدينف على نشاء

أثر على حقوقه والت اماته بما ري ذلك شرول السداد التي يتضمنها العقد
حق ضمان وارد على ذمف مدينف اً
الذ نشأت عنه الذمف المدينف.
 -2يجو بموج

تعليمات السداد تغيير الشخص أو العنوان أو الحسا

الذ يج

على مدين الذمف المدينف

أن يسدد له ،غير أنه ال يجو للتعليمات تغيير أ ما يلي:
أ -عملف السداد المنصوص عليها ري العقد الذ نشأت عنه الذمف المدينف.
 الدولف التي يج السداد ريها المحددة ري العقد ،الذ نشأت عنه الذمف المدينف ،لى دولف أخرى خالراًللدولف التي يكون ريها مكان مدين الذمف المدينف.
المادة ()62
اإلخطار بحق ضمان وارد على ذمة مدينة

.1

يصبح اإلخلار بحق ضمان وارد على ذمف مدينف أو بتعليمات سداد نارذاً عند تسلمه من قب مدين الذمف
المدينف ذا تضمن تحديداً على نحو معقو للذمف المدينف المثقلف وللدائن المضمون وكان بلغف يتوقع على
نحو معقو أنها تعلم المدين بمضمون اإلخلار.

.2

ري حالف حق الضمان الوارد على الذمف المدينف التي تنشأ بموج عقد ،يكون مقبوالً توجيه اإلخلار بشأن
حق الضمان الوارد على الذمف المدينف أو تعليمات السداد بلغف العقد الذ نشأت عنه الذمف المدينف.

.3

يجو توجيه خلار بحق ضمان يرد على ذمف مدينف أو بتعليمات سداد بخصوص ذمف مدينف تنشأ بعد
اإلخلار.

.4

يعد اإلخلار بحق ضمان وارد على ذمف مدينف ،تم نشاؤ لصالح دائن مضمون من قب المدين األصلي
خلار بجميع حقوق الضمان السابقف الواردة على تلك الذمف المدينف.
أو أ دائن مضمون الحق،
اً
المادة ()63
إبراء ذمة مدين الذمة المدينة من خالل السداد
 -1لى حين تسلم مدين ذمف مدينف خلا اًر بشأن حق ضمان وارد على الذمف المدينف ،تب أر ذمف المدين بقيامه
بالسداد بموج

أحكام العقد الذ نشأت عنه الذمف المدينف.

 -2مع مراعاة أحكام الفقرات من ( )3لى ( )8من هذ المادة ،ال تب أر ذمف مدين الذمف المدينف بعد تسلمه
خلار بحق ضمان وارد على الذمف المدينف ال ذا قام بالسداد للدائن المضمون أو ورقاً لتعليمات سداد
ري حالف توجيهه بذلك بموج

ذلك اإلخلار أو بموج

خلار الحق تسلمه من الدائن المضمون.

 -3ري حالف تسلم مدين الذمف المدينف خلار بشأن ما ي يد على تعليمات سداد واحدة بشأن حق ضمان واحد
يرد على ذات الذمف المدينف تم نشاؤ من قب ذات المانح ،تب أر ذمف المدين ذا قام بالسداد ورقاً آلخر
تعليمات سداد تسلمها قب قيامه بالسداد.
 -4ري حالف تسلم مدين الذمف المدينف خلار بشأن ما ي يد على حق ضمان واحد يرد على ذات الذمف المدينف
أنشئ من قب ذات المانح ،تب أر ذمف المدين ذا قام بالسداد ورقاً ألو خلار تسلمه.
 -5ري حالف تسلم مدين الذمف المدينف خلار واحد أو أكثر بشأن عدة حقوق ضمان ،واردة على ذات الذمف
المدينف ،أنشئت لصالح دائن مضمون من قب الدائن المضمون األصلي أو أ دائن مضمون آخر ،تب أر
ذمف مدين الذمف المدينف ذا قام بالسداد ورقاً آلخر خلار تسلمه.

خلار بشأن حق ضمان وارد على حق مشاع ري ذمف مدينف واحدة أو
 -6ري حالف تسلم مدين الذمف المدينف
اً
أكثر ،أو ري ج ء من ذمف مدينف واحدة أو أكثر ،تب أر ذمف المدين ما بقيامه بالسداد ورقاً لإلخلار أو ورقاً
ألحكام هذ المادة كما لو لم يكن قد تسلم اإلخلار.
 -7ري حالف تسلم مدين الذمف المدينف
خلار ورقاً ألحكام الفقرة ( )6من هذ المادة وقيامه بالسداد ورقاً
اً
لإلخلار ،ال تب أر ذمته ال ري حدود الحق المشاع ،أو الج ء ،الذ قام بسداد .
خلار بحق ضمان وارد على ذمف مدينف ،يحق
 -8ري حالف تسلم مدين الذمف المدينف من الدائن المضمون
اً
لمدين الذمف المدينف أن يلل

من الدائن المضمون ت ويد خال رترة منيف معقولف بإثبات كاف بشأن ما

له من حق ضمان ،واذا كان حق الضمان تم نشاؤ لصالح الدائن المضمون من قب الدائن المضمون
األصلي أو أ دائن مضمون آخر للمدين أن يلل

ت ويد بإثبات كاف بشأن حق الضمان المنشأ من

قب المانح األصلي لصالح الدائن المضمون األصلي وأ
المضمون لللل

حق ضمان الحق .واذا لم يستج

الدائن

المشار ليه ،تب أر ذمف مدين الذمف المدينف ذا قام بالسداد ورقاً ألحكام هذ المادة وكأنه

خلار بحق الضمان.
لم يتلقى
اً
 -9اإلثبات الكاري لحق الضمان ،المشار ليه ري الفقرة ( )8من هذ المادة ،يشم ودون حصر أ كتابف
تصدر من المانح تد على أنه تم نشاء حق ضمان.
 -10ال تخ أحكام هذ المادة بأ

مسوغ آخر تب أر بموجبه ذمف مدين الذمف المدينف ري حا قيامه بالسداد

للشخص المستحق للسداد أو من خال محكمف مختصف.
المادة ()64
دفوع مدين الذمة المدينة وحقوقه في إعمال المقاصة
 -1ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك ورقاً ألحكام المادة ( )65من هذا القانون ،ري سياق أ ملالبف للدائن
المضمون ري مواجهف مدين الذمف المدينف لتقاضي الذمف المدينف المثقلف يجو لمدين الذمف المدينف أن
يبد ري مواجهف الدائن المضمون ما يلي:
أ -ري حالف الذمف المدينف الناشئف عن عقد ،جميع الدروع والحق ري التمسك بالمقاصف التي تنشأ عن ذلك
العقد ،أو أ عقد آخر يشك ج ءاً من ذات المعاملف ،التي يجو لمدين الذمف الماليف التمسك بها كما
لو كان حق الضمان لم يتم نشائه وكانت الملالبف من قب المانح.
 -وأ حق آخر بشأن جراء المقاصف كان متاحاً لمدين الذمف المدينف وقت تسلمه خلار بحق الضمان.

 -2على الرغم من أحكام الفقرة ( )1من هذ المادة ،ال يجو لمدين الذمف المدينف ري مواجهف المانح االستناد
على أ

خال باالتفاق المشار ليه الفقرة ( )2من المادة ( )13كدرع أو حق إلجراء المقاصف ري مواجهف

المانح.
المادة ()65
االتفاق على عدم إثارة أي دفوع أو حق إعمال المقاصة
 -1مع مراعاة أحكام الفقرة ( )3من هذ المادة ،يجو لمدين الذمف المدينف بموج

اتفاق مكتو مع المانح

يوقع عليه مدين الذمف المدينف على أن ال يقوم ري مواجهف الدائن المضمون بإبداء أ دروع وحقوق بشأن
جراء المقاصف قد يكون له بداؤها ورقاً ألحكام الفقرة ( )64من هذ المادة.
 -2ال يجو تعدي االتفاق المشار ليه ري الفقرة ( )1من هذ المادة ال بموج

اتفاق مكتو

يوقع عليه

مدين الذمف المدينف ،وتسر أحكام الفقرة ( )2من المادة ( )66بشأن نفاذ ذلك التعدي ري مواجهف الدائن
المضمون.
 -3ال يجو لمدين الذمف المدينف التنا

عن دروعه التي تنشأ عن أرعا احتياليف قام بها الدائن المضمون أو

التي تستند على عدم أهليف مدين الذمف المدينف.
المادة ()66
تعديل العقد الذي نشأت عنه الذمة المدينة
-1

ري حالف الذمف المدينف التي تنشأ عن عقد ،يكون االتفاق المبرم قب اإلخلار بحق الضمان الوارد على
الذمف المدينف بين المانح ومدين الذمف المدينف والذ
مواجهف الدائن المضمون ،ويكتس

-2

يرت

أثر على حقوق الدائن المضمون نارذاً ري

الدائن المضمون حقوقاً مقابلف.

ال يكون نارذاً ري مواجهف الدائن المضمون االتفاق المشار ليه ري الفقرة ( )1من هذ المادة بعد اإلخلار
بحق الضمان ال ري أ من الحالتين التالتين:
أ -موارقف الدائن المضمون عليه.
 أو عدم استحقاق الذمف المدينف كاملف من خال الوراء بااللت ام ،وكان التعديالعقد الذ

ما منصوص عليه ري

نشأت عنه الذمف المدينف أو ،ري سياق ذلك العقد ،ذا كان من شأن الدائن المضمون

المعقو الموارقف على ذلك التعدي .

-3

ال تخ أحكام الفقرتين ( )1و ( )2من هذ المادة بأ حق للمانح أو للدائن المضمون ينشأ عن اإلخال
بأحكام االتفاق المبرم بينهما.
المادة ()67
استرداد المدفوعات

عدم الت ام مانح حق ضمان يرد على ذمف مدينف ،تنشأ عن عقد ،بالوراء بالت اماته المقررة بموج
يرت

ذلك العقد ال

حق لمدين الذمف المدينف ري أن يسترد من الدائن المضمون أ مبلو سدد مدين الذمف المدينف للمانح أو

الدائن المضمون.
الفرع الثاني
الصكوك القابلة للتداول
المادة ()68
الحقوق في مواجهة الملتزم بموجب صك قابل للتداول
يسر قانون التجارة بشأن حقوق الدائن المضمون الذ لديه حق ضمان وارد على صك قاب للتداو ري
مواجهف أ شخص يكون ملت ماً بمقتضى ذلك الصك.
الفرع الثالث
الحق في تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي
المادة ()69
الحقوق في مواجهة المؤسسة التي تقبل الودائع
 -1ال يرت

نشاء حق ضمان وارد على حق تقاضي أموا مودعف ري حسا مصرري لدى مؤسسف ماليف تقب

الودائع ما يلي:
أ-

أ أُثر على حقوق والت امات المؤسسف التي تقب الودائع ما لم يكن ذلك بموارقتها.

 -أو ل ام المؤسسف التي تقب الودائع بأن تورر للغير أيف معلومات بشأن الحسا

المصرري.

 -2ال تتأثر أ من حقوق المقاصف التي تكون للمؤسسف التي تقب الودائع التي يكون لديها الحسا
بأ حق ضمان يكون للمؤسسف يرد على حق تقاضي أموا مودعف ري ذلك الحسا

المصرري

المصرري.

الفرع الرابع
السندات القابلة للتداول واألموال المادية الممثلة بها
المادة ()70
الحقوق في مواجهة مصدر السند القابل للتداول
تسر أحكام قانون التجارة بشأن حقوق الدائن المضمون الذ له حق ضمان وارد على سند قاب للتداو ري
مواجهف مصدر السند أو أ شخص آخر يكون ملت ماً بمقتضى ذلك السند.
الفرع الخامس
األوراق المالية غير المودعة لدى وسيط
المادة ()71
الحقوق في مواجهة مصدر األوراق المالية غير المودعة لدى وسيط
تسر أحكام قانون التجارة بشأن حقوق الدائن المضمون الذ لديه حق ضمان يرد على أوراق ماليف غير مودعف
لدى وسيل ،ري مواجهف مصدر األوراق الماليف.

الباب السابع
إنفاذ حق الضمان
الفصل األول
أحكام عامة
المادة ()72
حقوق ما بعد اإلخالل
 -1للمانح والدائن المضمون بعد حدوث اإلخال ما يلي:
أ -أ من الحقوق المنصوص عليها ري هذا البا .
-أ

من الحقوق المنصوص عليها ري اتفاق الضمان أو أ

قانون آخر ،وذلك ري الحدود التي ال

تتعارض مع أحكام هذا القانون.
 -2ال يحو مباشرة أ من حقوق ما بعد اإلخال دون مباشرة أ حق آخر من تلك الحقوق ،وذلك ما لم
يتعذر مباشرة أ من تلك الحقوق نتيجف لسبق مباشرة حق آخر.
 -3ال يجو أل

من المانح أو المدين أن يقوم قب اإلخال بالتنا

المنصوص عليها ري هذا البا

من لرف واحد عن أ

من حقوقه

أو بالموارقف على تعديلها.
المادة ()73
طرق مباشرة حقوق ما بعد اإلخالل

 -1للدائن المضمون مباشرة ما له من حقوق ما بعد االخال من خال لل

يقدم للمحكمف أو دون الحاجف

لذلك.
 -2ينظر اللل

الذ يقدم للمحكمف المشار ليه ري الفقرة ( )1من هذ المادة ورقاً ألحكام هذا البا

وقانون

المرارعات المدنيف والتجاريف بما ال يتعارض مع احكام هذا البا .
 -3يكون مباشرة الدائن المضمون لما له من حقوق ما بعد االخال دون لل
البا .

يقدم للمحكمف ورقاً ألحكام هذا

المادة ()74
التدابير المتاحة في حالة عدم االلتزام
ري حالف قيام الدائن المضمون ،أو ع مه القيام ،دون اللجوء للمحكمف البدء بمباشرة حقوقه ري اإلنفاذ

-1

المنصوص عليها ري هذا البا

دون مراعاة ألحكامه ،لرئيس المحكمف الكبرى المدنيف بناء على لل

بعريضف من المانح أو المدين أو أ من أصحا

الحقوق ري الما المثق األمر بأن تتم جراءات اإلنفاذ

تحت رقابف واشراف محكمف التنفيذ.
ري حالف قيام دالئ كاريف على أن الدائن المضمون يباشر حقوقه ري اإلنفاذ المنصوص عليها ري هذا

-2

البا على نحو يحتم أن يعرض المانح أو المدين أو أ من أصحا الحقوق على الما المثق ألضرار
يتعذر تداركها ،لرئيس المحكمف الكبرى المدنيف بناء على لل

بعريضف من أ من المشار ليهم أن يقرر

األمر بما يلي:
أ -وقف مباشرة الدائن المضمون لحقوقه بشأن الما المثق الواردة ري هذا البا

للفترة التي يحددها ،أو

أن يكون ذلك ورقاً للشرول التي يراها مناسبف بما ال يخ بأحكام هذا البا .
 أن تتم مباشرة جراءات اإلنفاذ تحت رقابف واشراف محكمف التنفيذ على نفقف الدائن المضمون على أنيعد ذلك من مصاريف التنفيذ.
-3

يفص رئيس المحكمف الكبرى المدنيف ري اللل

المقدم ورقاً ألحكام الفقرة ( )1أو ( )2من هذ المادة

خال يومي عم من تاريخ تقديمه ،ويكون القرار قابالً للتظلم منه خال يومي عم من صدور أمام
رئيس محكمف االستئناف المدنيف العليا ويصدر قرار بشأن التظلم خال يومي عم من تاريخ تقديمه.
المادة ()75
الحق في إنهاء اإلنفاذ
 -1أل من المانح والمدين وأ شخص له حق على الما المثق

نهاء جراءات اإلنفاذ وذلك بسداد قيمف

االلت ام المضمون أو الوراء به كامالً وسداد مصاريف التنفيذ المعقولف التي تكبدها الدائن المضمون.
 -2تكون مباشرة الحق ري نهاء جراءات اإلنفاذ ورقاً لحكم الفقرة ( )1من هذ المادة قب حلو أقر األجلين
التاليين:
أ -بيع الما المثق  ،أو التصرف ريه على أ نحو آخر ،أو تملكه ،أو تحصيله من قب الدائن المضمون.

 برام الدائن المضمون اتفاق لبيع الما المثق أو التصرف ريه على أ نحو آخر. -3ري األحوا التي يكون ريها الدائن المضمون قد قام بتأجير الما المثق أو بالترخيص باستخدامه للغير،
يبقى الحق ري اإلنهاء قائماً وذلك مع عدم اإلخال بحقوق المستأجر أو المرخص له.
المادة ()76
حق الدائن المضمون المتقدم في األولوية في تولي اإلنفاذ
 -1بصرف النظر عن بدء جراءات اإلنفاذ من قب دائن آخر ،يكون أل

دائن مضمون تتقدم أولويف حقه

على حق الدائن الذ يباشر اإلنفاذ الحق ري تولي جراءات اإلنفاذ بدالً عن ذلك الدائن ري أ وقت قب
حلو أقر األجلين التاليين:
أ -بيع الما المثق أو ج ء منه ،أو التصرف ريه ،أو تملكه ،أو تحصيله من قب الدائن المضمون.
 برام الدائن المضمون اتفاق لبيع الما المثق أو ج ء منه ،أو التصرف ريه على أ نحو آخر. -2يشم حق الدائن المضمون الذ يتقدم ري األولويف ،بشأن تولي جراءات اإلنفاذ ورقاً ألحكام الفقرة ()1
من هذ المادة ،الحق ري مباشرة اإلنفاذ بأ من اللرق المتاحف للدائن المضمون ورقاً ألحكام هذا القانون.
المادة ()77
حق الدائن المضمون في الحصول على حيازة المال المثقل
 -1مع عدم اإلخال بحقوق أ شخص ،بما ري ذلك أ مستأجر أو مرخص له ،يتمتع بحيا ة أحق بالتفضي ،
للدائن المضمون الحق بعد اإلخال حيا ة الما المثق عن لريق المحكمف ،أو دون الحاجف لذلك ،بمراعاة
أحكام هذ المادة.
.1

للدائن المضمون حيا ة الما المثق عن لريق المحكمف من خال لل على عريضف يقدم لرئيس المحكمف
الكبرى المدنيف ،ويجو أن يلل

الدائن المضمون وضع حيا ة الما المثق على نفقته لدى لرف ثالث

يحدد ري اللل  .ويج أن يتضمن اللل نسخف من اتفاق الضمان ويدون باللل بيانات اتفاق الضمان
بما ري ذلك وصف الما المثق واسم حائ وعنوانه ذا كان من الغير .ويفص ري اللل

المشار ليه

خال يومي عم من تقديمه ويجو التظلم من القرار خال يومي عم من صدور أمام رئيس محكمف
االستئناف المدنيف العليا ويصدر القرار بشأن التظلم خال يومي عم من تقديمه.

 -2للدائن المضمون الحصو على حيا ة الما المثق دون اللجوء للمحكمف بشرل استيفاء ما يلي:
أ .موارقف المانح الكتابيف على تسلم الدائن المضمون حيا ة الما المثق دون اللجوء للمحكمف.
 .قيام الدائن المضمون كتابف بإخلار المانح وأ شخص آخر يكون حائ اً للما المثق بحدوث اإلخال
وبع م الدائن المضمون حيا ة الما المثق خال المدة التي يحددها على أال تق عن خمسف أيام عم
من تسلم اإلخلار.
ج .أال يعترض على ذلك الشخص الذ

يكون حائ اً للما المثق وقت محاولف حيا ته من قب الدائن

المضمون.
 -3ال يشترل تقديم اإلخلار المشار ليه ري البند ( ) من الفقرة ( )3من هذ المادة ذا كان الما المثق
من النوع الذ يسرع ليه التلف أو الهالك او النقص ري القيمف.
 -4ال يجو أل دائن مضمون الحصو على حيا ة الما المثق ذا كان ري حيا ة دائن مضمون آخر يتقدم
عليه ري األولويف.
المادة ()78
حق الدائن المضمون في التصرف في المال المثقل
.2

للدائن المضمون بعد االخال بيع الما المثق  ،أو التصرف ريه على أ

نحو آخر ،أو تأجير  ،أو

الترخيص باستخدامه ،ما من خال المحكمف ،أو دون الحاجف لذلك ،بمراعاة أحكام هذ المادة.
.3

للدائن المضمون مباشرة حقه المنصوص عليه ري الفقرة  1من هذ المادة عن لريق المحكمف من خال
لل

بعريضف يقدم لرئيس المحكمف الكبرى المدنيف ،ورقاً لإلجراءات التي يصدر بها قرار من الو ير

المختص بشئون العد بعد موارقف المجلس األعلى للقضاء ينظم بموجبه األمور المتعلقف بلريقف وأسلو
و مان ومكان البيع أو التصرف على أ نحو آخر ري الما المثق أو تأجير أو الترخيص باستخدامه
وجميع الجوان

األخرى ذات العالقف بذلك .ويفص ري اللل

المشار ليه خال يومي عم من تقديمه

ويجو التظلم من القرار خال يومي عم من صدور أمام رئيس محكمف االستئناف المدنيف العليا ويصدر
القرار بشأن التظلم خال يومي عم من تقديمه.
.4

ذا قرر الدائن المضمون مباشرة حقه المشار ليه ري الفقرة ( )1من هذ المادة دون اللجوء للمحكمف،
يكون له اختيار لريقف وأسلو ووقت ومكان بيع الما المثق أو التصرف ريه بأ نحو آخر أو يجار

أو الترخيص باستخدامه وسائر الجوان

األخرى ذات الصلف ،بما ري ذلك البيع او التصرف أو االيجار

أو الترخيص باستخدام الما المثق بشك منفرد أو كمجموعات أو جملف واحدة.
.5

ذا قرر الدائن المضمون مباشرة حقه المشار ليه ري الفقرة ( )1من هذ المادة دون اللجوء للمحكمف وج
عليه تقديم خلار كتابي بع مه القيام بذلك لى ك من:
أ .المانح والمدين.
.أ

شخص له حق ري الما المثق أبلو الدائن المضمون كتابف بحقه ري الما المثق قب يومي

عم على األق من رسا اإلخلار لى المانح.
ج .أ دائن مضمون آخر قام بتسجي

شعار بشأن حق ضمان وارد على الما المثق قب يومي عم

على األق من رسا اإلخلار لى المانح.
د .أ دائن مضمون آخر كان حائ اً للما المثق عند تسلم حيا ته من قب الدائن المضمون الذ يباشر
اإلنفاذ.
.6

يج

تقديم اإلخلار المشار ليه ري الفقرة ( )4من هذ المادة قب ثالثف أيام عم على األق من الموعد

المحدد لبيع الما المثق أو التصرف ريه على أ نحو آخر أو تأجير أو الترخيص باستخدامه ،ويج
أن يشتم اإلخلار على ما يلي:
أ .وصف الما المثق .
 .بيان المبلو المستحق وقت رسا اإلخلار للوراء بااللت ام المضمون ،بما ري ذلك الفوائد ومصاريف
التنفيذ المعقولف.
ج .بيان أن للمانح او للمدين ،أو أل شخص آخر له حق ري الما المثق الحق ،ري نهاء جراءات
اإلنفاذ ورقاً ألحكام المادة ( )75من هذا القانون.
د .بيان التاريخ الذ سوف يتم بعد بيع الما المثق أو التصرف ريه على أ نحو آخر أو تأجير أو
الترخيص باستخدامه أو ،ري حالف التصرف من خال م اد عام ،بيان وقت ومكان ذلك واللريقف التي
سوف تتبع ري اتمام التصرف الم مع.
.6

يج

أن يكون اإلخلار المشار ليه ري الفقرة ( )4من هذ المادة بلغف اتفاق الضمان أو بلغف يتوقع على

نحو معقو أنها تعلم المستلم بمضمون اإلخلار.
.7

ال يشترل تقديم اإلخلار المشار ليه ري الفقرة ( )4من هذ المادة ذا كان الما المثق من النوع الذ
يسرع ليه التلف أو الهالك أو النقصان ري القيمف أو يباع ري أسواق متعارف عليها.

.8

.9

ذا كان الما المثق عبارة عن وحدات أو مجموعات يكون للدائن المضمون الحق ري تعيين الج ء من

الما الذ يتم بشأنه التصرف .وري جميع األحوا  ،ال يجو أن يشم التصرف ري الما المثق

ال ما

يكفي للوراء بحقوق الدائن المضمون ومصاريف التنفيذ المعقولف.

لمحكمف التنفيذ أن تأذن بناء لل الدائن المضمون أو المانح بإصالح الما المثق أو صيانته أو تحسينه
أو عداد إلتمام التصرف ،وذلك ورقاً للشرول التي تراها مناسبف ولها االستعانف بالخبرة لهذ الغايف ،وتعد

النفقات المترتبف على ك ذلك من مصاريف التنفيذ .ويفص ري اللل المشار ليه خال يومي عم من
تقديمه ويجو التظلم من القرار خال يومي عم من صدور أمام المحكمف الكبرى ويصدر القرار بشأن

.10

التظلم خال يومي عم من تقديمه.

ألغراض المادة ( )4من هذا القانون:

أ .يعد التصرف ري الما المثق قد تم على نحو تجار معقو

ذا قام الدائن المضمون بذلك ورقاً

للممارسات التجاريف المتعارف عليها لدى المتعاملين ري ذلك الصنف من الما المثق .
 .ال يعد التصرف ري الما المثق لم يتم على نحو تجار معقو لمجرد نه كان باإلمكان الحصو
على سعر أرض ريما لو تم ري وقت آخر أو مكان آخر أو من خال لريقف أخرى.
ج .ذا تمت الموارقف على التصرف من خال المحكمف رأنه يعد قد تم على نحو تجار معقو  ،غير ن
أحكام هذا القانون ال تشترل الحصو على الموارقف المشار ليها.

المادة ()79
توزيع عوائد التصرف في المال المثقل والمسئولية عن الفارق
-1

ري األحوا التي يباشر ريها الدائن المضمون الحق المنصوص عليه ري المادة ( )78من خال المحكمف،
تو ع عوائد البيع أو التصرف ري الما المثق أو تأجير أو الترخيص باستخدامه ورقاً ألحكام القوانين ذات
الصلف وذلك بمراعاة أحكام هذا القانون بشأن األولويف.

-2

ري األحوا التي يباشر ريها الدائن المضمون الحق المنصوص عليه ري المادة ( )78دون اللجوء
للمحكمف:
أ .مع مراعاة أحكام المادة ( )36من هذا القانون ،على الدائن المضمون الذ قام باإلنفاذ تسويف عوائد
اإلنفاذ مقاب االلت ام المضمون بعد خصم مصاريف التنفيذ المعقولف.

 .مع عدم االخال بأحكام البند (ج) من هذ الفقرة ،يج

على الدائن المضمون الذ قام باإلنفاذ سداد

رائض عوائد اإلنفاذ لصالح أ دائن مضمون آخر يأتي بعد ري المرتبف يكون قد أخلر بدينه قب
تو يع الفائض وذلك ري حدود هذا الدين وأن يسدد للمانح أ رائض ينتج بعد ذلك.
ج .سواء كان هناك ن اع بشأن استحقاق أو أولويف أ ملال

م احم ورقاً ألحكام هذا القانون أو لم يكن،

للدائن المضمون الذ قام باإلنفاذ يداع الفائض خ انف المحكمف ليتم التو يع ورقاً لألحكام المنصوص
عليها ري هذا القانون بشأن األولويف.
-3

يظ المدين مسئوالً عن أ عج يل م سداد بعد استخدام صاري عوائد اإلنفاذ لتسويف االلت ام المضمون.
المادة ()80
الحق في عرض تملك المال المثقل من قبل الدائن المضمون

-1

للدائن المضمون بعد اإلخال أن يعرض كتابف تملك أ من األموا المثقلف كعوض عن الوراء الكلي أو
الج ئي بااللت ام المضمون.

-2

يج

على الدائن المضمون رسا العرض المشار ليه ري الفقرة ( )1من هذ المادة لى ك مما يلي:

أ .المانح والمدين.
 .أ شخص له حق ري الما المثق تسلم منه الدائن المضمون خلا اًر بذلك قب ثالثف أيام عم على
األق من رسا العرض لى المانح.
ج .أ دائن مضمون آخر قام بتسجي

شعار ،بشأن حق مضمون يرد على الما المثق  ،قب ثالثف أيام

عم على األق من رسا العرض لى المانح.
د .أ دائن مضمون آخر كان حائ اً للما المثق حين تسلم الدائن المضمون لحيا ته.
-3

يج

أن يشتم العرض المشار ليه ري الفقرة ( )1من هذ المادة على ما يلي:

أ .بيان المبلو المللو

وقت رسا العرض للوراء بااللت ام المضمون ،بما ري ذلك الفوائد ومصاريف

التنفيذ المعقولف ،والمبلو المعروض على سبي الوراء بااللت ام المضمون.
 .بيان أن الدائن المضمون يعرض تملك الما المثق الموصوف ري العرض كعوض عن الوراء الكلي
أو الج ئي بااللت ام المضمون.
ج .بيان أن للمانح أو المدين ،أو أل شخص آخر له حق ري الما المثق  ،الحق ري نهاء جراءات
اإلنفاذ ورقاً ألحكام المادة ( )75من هذا القانون.

د .بيان التاريخ التي يتملك بعد الدائن المضمون الما المثق بموج

العرض ،وذلك مع عدم االخال

بأحكام الفقرتين ( )4و ( )5من هذ المادة.
-4

قدم عرضاً لتملك ذلك الما كعوض عن الوراء

يتم تملك الما المثق من قب الدائن المضمون الذ

بكام االلت ام المضمون ،وذلك ما لم يتسلم اعتراض مكتو على ذلك من قب أ من األشخاص الذين
لهم حق تسلم العرض المشار ليهم ري الفقرة ( )2من هذ المادة خال خمسف أيام عم من تسلمه
العرض.
-5

قدم عرضاً لتملك ذلك الما المثق كعوض عن

يتم تملك الما المثق من قب الدائن المضمون الذ

الوراء الج ئي بااللت ام المضمون ،وذلك بشرل تسلمه موارقف مكتوبف بذلك من كارف األشخاص الذين لهم
الحق ري تسلم العرض المشار ليه ري الفقرة ( )2من هذ المادة خال خمسف أيام عم من تسلم ك
منهم للعرض.
-6

للمانح أن يلل

من الدائن المضمون أن يتقدم بعرض ورقاً ألحكام الفقرة ( )1من هذ المادة ،وري حالف

قبو الدائن المضمون للل

المانح يج

على الدائن المضمون االلت ام بأحكام الفقرات من ( )1لى ()5

من هذ المادة.
المادة ()81
الحقوق المكتسبة في المال المثقل
-1

ري األحوا التي يقوم ريها الدائن المضمون من خال المحكمف ،ببيع الما المثق أو بالتصرف ريه على
أ نحو آخر يكتس

مشتر الما  ،أو من آ

ليه ،ذلك الما مله اًر من كارف الحقوق التي يكون مثقالً

بها.
-2

ري األحوا التي يقوم ريها الدائن المضمون من خال المحكمف بتأجير الما المثق أو بالترخيص
باستخدامه ،يكون للمستأجر أو المرخص له االنتفاع بالما المثق لوا مدة اإليجار أو الترخيص
باالستخدام.

-3

ري األحوا التي يقوم ريها الدائن المضمون ببيع الما المثق او التصرف ريه على أ نحو آخر دون
اللجوء للمحكمف ،يكتس

مشتر الما  ،أو من آ

المضمون الذ قام باإلنفاذ وأ ملال
المضمون الذ قام باإلنفاذ.

ملهر من حقوق الدائن
ا
ليه ،حق المانح ري الما

م احم باستثناء الحقوق التي تتقدم ري األولويف على حق الدائن

-4

ري األحوا التي يقوم ريها الدائن المضمون بتأجير الما المثق أو بالترخيص باستخدامه دون اللجوء
للمحكمف ،يكون للمستأجر أو المرخص له الحق ري االنتفاع باإليجار أو بالترخيص خال مدة اإليجار
أو الترخيص ،ما لم يكن ذلك ري مواجهف الدائنين الذين يكون لحقوقهم أولويف على حق الدائن المضمون
الذ قام باإلنفاذ.

-5

ري األحوا التي يقوم ريها الدائن المضمون ببيع الما المثق أو بالتصرف ريه على أ
بتأجير أو بالترخيص باستخدامه دون االلت ام بأحكام هذا البا  ،يكتس

نحو آخر أو

مشتر الما المثق أو من آ

له أو تم تأجير أو رخص له باستخدامه الحقوق والمنارع المنصوص عليها ري الفقرتين ( )3و ( )4من
يترت

هذ المادة بشرل أال يكون على علم بوقوع مخالفف ألحكام هذا البا

عليها خالالً غير يسير

بحقوق المانح أو أ شخص آخر.

الفصل الثاني
أحكام خاصة ببعض األنواع من األموال
المادة ()82
تحصيل المدفوعات
 -1بعد حدوث اإلخال  ،يكون للدائن المضمون الذ
للتداو  ،أو حق ري تقاضي أموا مودعف ري حسا

له حق ضمان وارد على ذمف مدينف ،أو صك قاب
مصرري ،أو ورقف ماليف غير مودعف لدى وسيل

الحق ري تحصي مدروعات من مدين الذمف المدينف أو الملت م بموج

الصك القاب للتداو أو المؤسسف

التي تقب الودائع أو مصدر الورقف الماليف غير المودعف لدى وسيل بحس

األحوا .

 -2ذا ما وارق المانح على ذلك ،للدائن المضمون قب حدوث اإلخال مباشرة الحق ري التحصي ورقاً ألحكام
الفقرة ( )1من هذ المادة.
 -3للدائن المضمون الذ يباشر الحق ري التحصي ورقاً ألحكام الفقرتين ( )1أو ( )2من هذ المادة نفاذ
أ حق شخصي أو عيني يكف أو يضمن سداد الما المثق .
 -4ذا جع حق ضمان وارد على حق تقاضي أموا مودعف ري حسا
خال تسجي

مصرري نارذاً ري مواجهف الغير من

شعار ،ال يجو للدائن المضمون تحصي أو نفاذ حقه ري الضمان ال بموج

محكمف مختصف ما لم توارق المؤسسف التي تقب الودائع على خالف ذلك.

أمر من

 -5يخضع حق الدائن المضمون ري التحصي ورقاً ألحكام الفقرات ( )1لى ( )4من هذ المادة ألحكام المواد
من ( )61الى ( )71من هذا القانون.
المادة ()83
تحصيل مدفوعات من قبل المحال إليه لحوالة مطلقة لذمة مدينة
 -1ري حالف الحوالف المللقف لذمف مدينف بموج

اتفاق ،للمحا

ليه تحصي الذمف الماليف ري أ

وقت بعد أن

تصبح المدروعات واجبف السداد.
 -2يكون أيضاً للمحا

ليه الذ

يباشر الحق ري التحصي بموج

الفقرة ( )1من هذ المادة نفاذ أ

حق

شخصي أو عيني يكف أو يضمن سداد الذمف المدينف.
 -3يخضع حق المحا

ليه بشأن التحصي ورقاً ألحكام الفقرتين ( )1و ( )2من هذ المادة ألحكام المواد من

( )61الى ( )71من هذا القانون.
الباب الثامن
تنازع القوانين في المعامالت المضمونة
الفصل األول
أحـكام عامة
مادة ()84
الحقوق واال لتزامات المتقابلة للمانح والدائن المضمون
القانون الواج

التلبيق على الحقوق وااللت امات المتقابلف ،الناشئف عن اتفاق الضمان المبرم بين المانح والدائن

المضمون ،هو القانون الذ اختار اللرران .وري حالف عدم اختيار اللررين للقانون واج
وااللت امات المشار ليها يكون القانون الواج

التلبيق عليها هو القانون الواج
مادة ()85

حق الضمان الوارد على األموال المادية

التلبيق على الحقوق

التلبيق على االتفاق.

 -1باستثناء ما ورد ري الفقرات ( )2و( )3و( )4من هذ المادة والمادة ( )100من هذا القانون ،القانون الواج
التلبيق على نشاء حق الضمان الوارد على ما ماد

وعلى نفاذ ري مواجهف الغير وعلى أولويته هو

قانون الدولف التي يقع ريها مكان الما .
 -2القانون الواج التلبيق بشأن األولويف ريما بين حق ضمان وارد على ما ماد ممث ري سند قاب للتداو -
جع نارذاً ري مواجهف الغير من خال حيا ة السند -وبين حق ملال

م احم هو قانون الدولف التي يقع

ريها مكان السند.
 -3القانون الواج

التلبيق على نشاء حق الضمان الوارد على ما ماد من النوع الذ يستخدم ري العادة

ري أكثر من دولف ،وعلى نفاذ ذلك الحق ري مواجهف الغير ،وعلى أولويته ،هو قانون الدولف التي يقع ريها
مكان المانح.
.4

حق الضمان على الما الماد  ،الذ يكون عاب اًر ( )in transitوقت انشائه المفترض ،أو الذ يعت م نقله
لى دولف أخرى خالراً للدولف التي يوجد ريها ري ذلك الوقت ،يجو كذلك أن ينشأ ويجع نارذاً ري مواجهف
الغير بموج

قانون دولف الوجهف النهائيف لذلك الما بشرل وصوله ليها خال خمسف وأربعون يوماً من

تاريخ اإلنشاء المفترض لذلك الحق.
مادة ()86
حق الضمان الوارد على األموال غير المادية
باستثناء ما ورد ري المواد ( )87و( )97و( )98و( )99و( )100من هذا القانون ،القانون الواج

التلبيق على

نشاء حق ضمان وارد على ما غير ماد  ،وعلى جع حق الضمان نارذاً ري مواجهف الغير ،وعلى أولويته ،هو
قانون الدولف التي يقع ريها مكان المانح.
مادة ()87
حق الضمان الوارد على الذمم المدينة المتعلقة بأموال غير منقولة
بصرف النظر عن أحكام المادة ( )86من هممذا القانون ،بالنسبف لحق الضمان الوارد على ذمف مدينف ،الذ ينشأ
عن بيع أو يجار ما غير منقو أو الذ يكون مضموناً بما غير منقو  ،يكون القانون الواج

التلبيق على

األولويف بشأن الذمف المدينف ريما بين حق الضمان الوارد على الذمف المدينف وبين حق -يكون قابالً للقيد ري سج

األموا غير المنقولف الذ تقيد ريه الحقوق ذات الصلف -ملال
األموا غير المنقولف المشار ليه.

م احم هو قانون الدولف التي يمسك ريها سج

مادة ()88
إنفاذ حق الضمان
.1

القانون الواج التلبيق على المسائ المتعلقف بإنفاذ حق الضمان الوارد على الما الماد هو قانون الدولف
التي يوجد ريها الما وقت بدء جراءات اإلنفاذ ما لم يرد خالف ذلك ري المادة ( )100من هذا القانون.

.2

القانون الواج التلبيق على المسائ المتعلقف بإنفاذ حق الضمان الوارد على الما غير الماد هو القانون
التلبيق على أولويف حق الضمان ،ما لم يرد خالف ذلك ري المواد ( )97و( )99و( )100من هذا

الواج
القانون.

مادة ()89
حق الضمان الوارد على العوائد
 -1القانون الواج

التلبيق على نشاء حق الضمان الوارد على الع موائد هو القانون الواج

التلبيق على نشاء

حق الضمان الوارد على الما المثق األصلي الذ نشأت عنه تلك العوائممد.
 -2القانون الواج
الواج

التلبيق على نفاذ حق الضمان الوارد على عوائد ري مواجهف الغير وعلى أولويته هو القانون

التلبيق على النفاذ ري مواجهف الغير وعلى أولويف حق الضمان الذ يرد على الما المثق األصلي

الذ يكون من نفس نوع العوائد.
مادة ()90
معنى مكان المانح
ألغراض هذا البا  ،يكون مكان المانح واقعاً:
 -1ري الدولف التي يوجد ريها مرك أعماله.
 -2ري الدولف التي تباشر ريها االدارة المرك يف له ،ذا كان لديه مرك أعما ري أكثر من دولف.
 -3ري الدولف التي تكون مح

قامته العاديف ،ذا لم يكن لديه مرك أعما .
مادة ()91
الوقت الذي يعتد به لتحديد المكان

 -1باستثناء ما ورد ري الفقرة ( )2من هذ المادة ،تنصرف اإلشارة ري أحكام هذا البا

لى مكان الما المثق

أو مكان المانح لى:
أ -بالنسبف لى مسائ

نشاء حق الضمان ،المكان وقت اإلنشاء المفترض لحق الضمان.

 بالنسبف لى مسائ النفاذ ري مواجهف الغير واألولويف ،المكان وقت نشوء المسألف. -2ذا كمان حق الدائن المضمون الوارد على الما المثق قد تم نشائه وجعله نارذاً ري مواجهف الغير وتم تقرير
حقوق جميع الملالبين الم احمين قب تغيير مكان الما أو مكان المانح ،تنصرف اإلشارات الواردة ري هذا
البا

لى مكان الما أو مكان المانح ريما يخص مسائ النفاذ ري مواجهف الغير واألولويف لى المكان قب

تغيير.
مادة ()92
استبعاد اإلحالة إلى قانون آخــر
تنصرف االشارة ري هذا البا

لقانون أ دولف لى القانون الواج

التلبيق على المسألف المعنيف النارذ ري تلك

الدولف دون قواعد القانون الدولي الخاص النارذة ريها.

مادة ()93
تغليب القواعد اآلمرة والنظام العام
 -1ال تحظر أحكام هممذا البا
النظر عن القانون الواج

على المحكمف عما القواعد اآلمرة لقانون مكان التقاضي التي تسر بصرف
التلبيق المقرر ورقاً ألحكام هذا البا .
عليها تلبيق أو مراعاة القواعد اآلمرة الخاصف

 -2يحدد قانون مكان التقاضي متى يجو للمحكمف أو يتوج
بقانون آخم م م م م ممر.
 -3ال يجو للمحكمف استبعاد أ

من أحكام القانون الواج

التلبيق بموج

أحكام هذا البا

ال ري الحالف

وري الحدود التي يكون ريها نتيجف عماله تعارض على نحو بين مع المبادئ األساسيف للنظام العام لمكان
التقاضي.
 -4يحدد قانون مكان التقاضي متى يجو للمحكمف ،أو يتوج
أخرى غير الدولف التي يكون قانونها هو القانون الواج

عليها ،تلبيق أو مراعاة النظام العام لدولف

التلبيق بمقتضى أحكام هذا البا .

 -5ال تحو أحكام هذ المادة دون قيام أ هيئف تحكيم بتلبيق أو مراعاة النظام العام أو دون قيامها بتلبيق
أو مراعاة القواعد اآلمرة لقانون دولف غير قانون الدولف التي يكون قانونها هو القانون الواج
بمقتضى أحكام هذا البا

التلبيق

ذا كان مللو منها أو لها الحق ري ذلك.

 -6ال تسمح هذ المادة للمحكمف باستبعاد أحكام هذا البا

التي تتعلق بالقانون الواج

التلبيق على نفاذ حق

الضمان ري مواجهف الغير وأولويته.
مادة ()94
آثار البدء في إجراءات اإلفالس على القانون الواجب التطبيق على حق الضمان
ال يكون من شأن البدء ري جراءات رالس بشأن المانح استبعاد القانون الواج

التلبيق ورقاً ألحكام هذا البا

على حق الضمان.
مادة ()95
الدولة متعددة األقاليم
ذا كان القانون الواج

التلبيق على مسألف ما هو قانون دولف متعددة األقالمميم وكان لك منها قواعدها القانونيف

الخاصف بتلك المسألف ،رأن:
أ -أ

لى قانون دولف ما تنصرف لى القانون النارذ ري اإلقليم ذ الصلف.

شارة ري أحكام هذا البا

 القواعد الداخليف الخاصف بشأن تنا ع القوانين لتلك الدولف ،أو القواعد الداخليف الخاصف باإلقليم ذ الصلفذا لم يكن للدولف قواعد داخليف خاصف بها ،تحدد اإلقليم ذ الصلف الذ يكون قانونه الموضوعي هو القانون
الواج

التلبيق على المسألف.
الفصل الثاني
أحكام خاصة ببعض األنواع من األموال
مادة ()96
الحقوق وااللتزامات المتقابلة بين الملتزمين من الغير والدائنين المضمونين

يكون القانون الذ

يحكم الحقوق وااللت امات المتقابلف بين مدين الذمف الماليف ،أو الملت م بمقتضى صك قاب

للتداو  ،أو مصدر سند قاب للتداو ومانح حق الضمان الوارد على ذلك النوع من الما هو أيضاً القانون الواج
التلبيق على:
أ -الحقوق وااللت امات المتقابلف بين الدائن المضمون والمدين أو الملت م أو المصدر.
 الشرول التي يجو بمقتضاها االحتجاج بحق الضمان ري مواجهف المدين أو الملت م أو المصدر ،بما ريذلك ما ذا كان يجو للمدين أو الملت م أو المصدر أن يتمسك باتفاق يقيد حق المانح ري نشاء حق
الضمان.
ج -ما ذا تم الوراء بالت امات المدين أو الملت م أو المصدر.
مادة ()97
حق الضمان الوارد على حق تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي
.1

مع مراعاة أحكام المادة ( )98من هذا القانون ،يكون القانون الواج
الوارد على حق تقاضي أموا مودعف ري حسا

التلبيق على نشاء حق الضمان،

مصرري ،وعلى نفاذ ري مواجهف الغير وعلى أولويته

وعلى نفاذ وعلى الحقوق وااللت امات المتقابلف بين المؤسسف التي تقب الودائع والدائن المضمون ،هو
قانون الدولف التي يوجد ريها مرك أعما المؤسسف التي لديها الحسا
.2

المصرري.

ذا كان للمؤسسف الماليف التي تقب الودائع مرك أعما ري أكثر من دولف ،يكون القانون الواج
هو قانون الدولف التي يقع ريها مكان المكت

الذ لديه الحسا

التلبيق

المصرري.

مادة ()98
النفاذ في مواجهة الغير لحق الضمان الوارد على بعض األنواع من األموال من خالل التسجيل
ذا كان قانون الدولف التي يوجد ريها مكان المانح يعترف بتسجي

شعار كلريقف لجع النفاذ ري مواجهف الغير

لحق ضمان وارد على صك قاب للتداو  ،أو على سند قاب للتداو  ،أو على حق تقاضي أموا مودعف ري
حسا مصرري ،أو على ورقف ماليف غير مودعف لدى وسيل صدر بشأنها شهادة ،يكون أيضاً قانون الدولف المشار
ليها هو القانون الواج
التسجي .

التلبيق على نفاذ حق الضمان ري مواجهف الغير الوارد على ذلك الما من خال

مادة ()99
حق الضمان الوارد على الملكية الفكرية
 -1القانون الواج

التلبيق على نشاء حق ضمان وارد على ملكيف ركريف ونفاذ ري مواجهف الغير وأولويته هو

قانون الدولف التي تتمتع ريها تلك الملكيف الفكريف بالحمايف.
 -2يجو أيضاً نشاء حق ضمان وارد على ملكيف ركريف بمقتضى قانون الدولف التي يوجد ريها مكان المانح،
ويجو أيضاً جعله نارذاً بمقتضى ذلك القانون ري مواجهف الغير باستثناء أ دائن مضمون آخر أو مرخص
له أو أ من تؤو له الملكيف.
 -3القانون الواج

التلبيق على نفاذ حق ضمان وارد على ملكيف ركريف هو قانون الدولف التي يوجد ريها مكان

المانح.
مادة ()100
حقوق الضمان الواردة على األ وراق المالية غير المودعة لدى وسيط
 .1القانون الواج

التلبيق على نشاء حق الضمان الوارد على األوراق الماليف الدائنف غير المودعف لدى وسيل

وعلى نفاذ ري مواجهف الغير ،وأولويته ،وانفاذ  ،ونفاذ ري مواجهف المصدر ،هو القانون الذ يكون المصدر
مؤسساً بموجبه.
 .2القانون الواج التلبيق على نشاء حق الضمان الوارد على األوراق الماليف المدينف غير المودعف لدى وسيل،
وعلى نفاذ ري مواجهف الغير ،وأولويته ،وانفاذ  ،ونفاذ ري مواجهف المصدر ،هو القانون الذ يحكم األوراق
الماليف.
الباب التاسع
أحكام ختامية
المادة ()101
اإللغاء
تلغى المواد من ( )1021لى ( )1032من القانون المدني والمواد من ( )136لى ( )147من قانون التجارة،
كما يلغى ك نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة ()102
النطاق العام لتطبيق هذا القانون
-1

ألغراض هذا الفص :
أ.

يقصد بعبارة "قانون سابق" القانون الذ كان نارذاً ري المملكف مباشرة قب العم بأحكام هذا القانون
بشأن حقوق الضمان السابقف.
 .بقصد بعبارة "حق الضمان السابق" حق الضمان ،المنشأ بموج
بموج

أحكام هذا القانون ،الذ

اتفاق تم برامه قب بدء العم

يكون عبارة عن حق ضمان ورقاً ألحكام هذا القانون وكان من

شأن هذا القانون أن يسر عليه ريما لو كان ذلك الحق نارذاً عند نشائه.
-2

ما لم تنص أحكام هذا البا

على خالف ذلك ،تسر أحكام هذا القانون على جميع حقوق الضمان بما

ري ذلك حقوق الضمان السابقف التي تندرج ضمن نلاقه.
المادة ()103
سريان القانون السابق بشأن المسائل التي تكون
محل إجراءات بدأت قبل العمل بأحكام هذا القانون
-1

مع مراعاة أحكام الفقرة ( )2من هذ المادة ،يسر القانون السابق على أيف مسألف تكون مح

جراءات

بدأت قب بدء العم بأحكام هذا القانون أمام محكمف أو هيئف تحكيم.
-2

ذا كان مباشرة أ

جراء إلنفاذ حق ضمان سابق قب بدء العم بأحكام هذا القانون رأنه يجو االستمرار

ري اإلنفاذ ورقاً للقانون السابق أو يجو مباشرة اإلنفاذ ورقاً ألحكام هذا القانون.
المادة ()104
سريان القانون السابق بخصوص إنشاء حق ضمان سابق
-1

يتقرر بمقتضى القانون السابق ما ذا كان حق ضمان سابق قد انشئ من عدمه.

-2

يظ حق الضمان السابق نارذاً بين لرريه بصرف النظر عن عدم استيفاء نشائه لمتللبات هذا
القانون.

المادة ()105
أحكام انتقالية لتقرير نفاذ حق الضمان السابق في مواجهة الغير
-1

يستمر ري النفاذ ري مواجهف الغير ورقاً ألحكام هذا القانون حق الضمان السابق الذ

كان نارذاً ري

مواجهف الغير بمقتضى قانون سابق عند بدء العم بأحكام هذا القانون وذلك لى حين أقر األجلين
التاليين:
أ -الوقت الذ يصبح ريه غير نارذاً ري مواجهف الغير بمقتضى القانون السابق.
 مضي تسعين يوماً على بدء العم بأحكام هذا القانون.-2

ذا استوريت متللبات هذا القانون بشأن نفاذ حق ضمان سابق ري مواجهف الغير قب أن يصبح النفاذ ري
مواجهف الغير غير سارياً ورقاً ألحكام الفقرة ( )1من هذ المادة ،يستمر حق الضمان السابق ري النفاذ
ري مواجهف الغير بمقتضى هذا القانون ابتداء من الوقت الذ جع ريه ذلك الحق نارذاً ري مواجهف الغير
ورقاً للقانون السابق.

-3

ذا لم يتم استيفاء متللبات هذا القانون بشأن نفاذ حق ضمان سابق ري مواجهف الغير قب أن يصبح
النفاذ ري مواجهف الغير غير سارياً ورقاً ألحكام الفقرة ( )1من هذ المادة ،ال يكون حق الضمان السابق
نارذاً ري مواجهف الغير ال ابتداء من الوقت الذ جع ريه نارذاً ري مواجهف الغير ورقاً لهذا القانون.

-4

يعد االتفاق الكتابي بين المانح والدائن المضمون بإنشاء حق ضمان سابق كارياً لتقرير وجود ذن من
المانح بتسجي

-5

شعا اًر ورقاً ألحكام هذا القانون يشم األموا الموصورف ري االتفاق المشار ليه.

ذا جع نارذاً ري مواجهف الغير حق الضمان السابق المشار ليه ري الفقرة ( )2من هذ المادة من خال
تسجي

شعار ورقاً ألحكام القانون السابق ،يكون وقت تسجي اإلشعار ورقاً ألحكام القانون السابق هو

الوقت الذ يعتد به ري تلبيق قواعد األولويف المقررة بمقتضى هذا القانون والتي تشير لى وقت تسجي
شعار بشأن حق ضمان.

المادة ()106
سريان القانون السابق بشأن تحديد مرتبة أولوية حق ضمان سابق
في مواجهة حقوق المطالبين المزاحمين الناشئة بمقتضى القانون السابق
-1

تتقرر األولويف ريما بين حق ضمان سابق وحقوق ملال

م احم بموج

القانون السابق:

أ -ذا كان حق الضمان وحقوق جميع الملالبين الم احمين قد نشأت قب العم بأحكام هذا القانون.
 واذا لم تتغير مرتبف أولويف أ من الحقوق المشار ليها منذ بدء العم بأحكام هذا القانون.-2

ألغراض البند ( ) من الفقرة ( )1من هذ المادة ،ال تعد مرتبف أولويف حق ضمان سابق قد تغيرت ال
ري أ من الحالتين اآلتيتين:
أ -ذا كان نارذاً ري مواجهف الغير عند بدء العم بأحكام هذا القانون ولكنه أصبح غير نارذاً ري مواجهف
الغير ورقاً لهذا القانون.
 ذا لم يكن نارذاً ري مواجهف الغير ورقاً للقانون السابق عند بدء العم بأحكام هذا القانون ،و لم يصبحنارذاً ري مواجهف الغير ال بمقتضى هذا القانون.
المادة ()107
العمل بأحكام هذا القانون

على رئيس مجلس الو راء والو راء  -ك ريما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعم به ري أو الشهر التالي
لمضي ثالثف أشهر على تاريخ نشر ري الجريدة الرسميف.

ملحق السجل
الفرع األول :أحكام عامة
المادة ()1
أحكام ملحق السجل
تعد األحكام الواردة ري هذا الملحق ج ء ال يتج أ من هذا القانون.
المادة ()2
إذن المانح بإجراء التسجيل
 -1ال يكون نارذاً تسجي

شعار ابتدائي ،بشأن حق ضمان وارد على ما مانح ،ال ذا أذن به المانح كتابف.

 -2ال يكون نارذاً تسجي

شعار تعدي  ،يتم بموجبه ضارف أموا مثقلف أو يادة الحد األقصى للمبلو الذ

يجو بشأنه نفاذ حق الضمان أو لالف مدة نفاذ تسجي اإلشعار ،ال ذا أذن به المانح كتابف.
 -3ال يكون نارذاً تسجي

شعار تعدي  ،يتم بموجبه ضارف مانح ،ال ذا أذن به المانح اإلضاري كتابف.

 -4يجو منح اإلذن قب تسجي اإلشعار االبتدائي ،أو شعار التعدي  ،أو بعد .
 -5يعد اتفاق الضمان الكتابي بمثابف ذن من المانح بتسجي اإلشعار االبتدائي أو شعار التعدي الذ يشم
الما المثق الوارد وصفه ري اتفاق الضمان.
 -6ال يجو لمكت

التسجي اشترال تقديم ما يثبت وجود ذن من المانح بإجراء التسجي .
المادة ()3
االكتفاء بإشعار واحد في حال تعدد حقوق الضمان

يجو أن يتعلق شعار واحد بعدة حقوق ضمان أنشأها المانح لصالح الدائن المضمون بموج
او أكثر.
المادة ()4
التسجيل المسبق

اتفاق ضمان واحد

يجو تسجي اإلشعار قب

برام اتفاق الضمان المتعلق باإلشعار.

نشاء حق الضمان أو قب

الفرع الثاني
إتاحة خدمات مكتب التسجيل
المادة ()5
شروط إتاحة خدمات مكتب التسجيل
-1

أل شخص تقديم شعار لمكت
أ.

ذا الت م بالشرول التاليف:

التسجي

التسجي لهذا الغرض.

استخدم أنموذج اإلشعار الذ يعد مكت
 .حدد هويته على النحو المقرر من قب مكت

ج.
-2

التسجي .

سدد الرسم المقرر ورقاً ألحكام المادة ( )33من هذا الملحق.
شخص تقديم شعار تعدي أو شعار لغاء بشرل الت امه بأحكام الفقرة ( )1من هذ المادة وكذلك

أل

بمتللبات اإلتاحف اآلمنف المقررة ورقاً للقرار المشار ليه ري الفقرة ( )5من هذ المادة.
-3

يجو أل شخص تقديم لل
أ.

التسجي

بحث لمكت

استخدم أنموذج البحث الذ يعد مكت

ذا الت م بالشرول التاليف:

التسجي لهذا الغرض.

 .سدد الرسم المقرر ورقاً ألحكام المادة ( )33من هذا الملحق.
-4

ري حالف ررض مكت
تأخير بإخلار لال

-5

التسجي

تاحف خدمات مكت

التسجي أو لال

التسجي  ،يج

البحث بذلك مع بيان أسبا

على مكت

التسجي القيام دون

الررض.

تقدم للبات تسجي االشعارات وللبات البحث وتسدد الرسوم بالوسائ االلكترونيف ،وتخضع تاحف خدمات
التسجي للشرول واألحكام التي يصدر بتحديدها قرار من السللف المختصف.

لمكت

المادة ()6
رفض تسجيل اإلشعار أو رفض طلب البحث
.1

على مكت

يج
أ .أ

التسجي ررض تسجي :

شعار لم يتم بشأنه دخا معلومات ري أ

من الحقو اإلل اميف المخصصف أو ذا كانت

المعلومات التي تم دخالها ري أ من الحقو اإلل اميف المخصصف غير مقروءة.

شعار تعدي  ،لتمديد رترة نفاذ تسجي  ،لم يتم تقديمه خال الفترة المنصوص عليها ري الفقرة ()2

.أ

من المادة ( )14من هذا الملحق.
.2

يج

على مكت

البحث الذ

التسجي ررض لل

لم يتم بشأنه ادخا معلومات ري أ

من الحقو

اإلل اميف المخصصف إلدخا محددات البحث أو ذا كانت المعلومات التي تم دخالها ري أ من الحقو
المخصصف إلدخا محددات البحث غير مقروءة.
.3

خالراً للحاالت المشار ليها ري الفقرتين ( )1و ( )2من هذ المادة ،ال يجو لمكت
تسجي أ

.4

شعار أو ررض لل

ري حالف ررض مكت
تأخير بإخلار لال

التسجي ررض

بحث.

التسجي تسجي اشعار أو لل
التسجي أو لال

على مكت التسجي القيام كتابف دون

بحث ،يج

الررض.

البحث بذلك مع بيان أسبا
المادة ()7

المعلومات الخاصة بهوية طالب التسجيل
وتدقيق مكتب التسجيل أل نموذج ومحتويات اإلشعار أو طلب البحث
.1

يج

على مكت

التسجي حفظ المعلومات الخاصف بهويف لال

البند ( ) من الفقرة ( )1من المادة ( )5من هذا الملحق ،ويج

التسجي التي تم تقديمها بموج

أحكام

عليه تقديم المعلومات المشار ليها

للشخص الذ تم تعريفه ري اإلشعار المسج على أنه المانح عند للبها من قبله.
.2

ال يجو لمكت

التسجي اشترال ثبات صحف المعلومات الخاصف بهويف لال

التسجي التي تم تقديمها

ورقاً ألحكام البند ( ) من الفقرة ( )1من المادة ( )5من هذا الملحق.
.3

ال يجو لمكت
بموج

التسجي تدقيق أنموذج أو محتويات اإلشعار أو لل

أحكام المادتين ( )5و ( )6من أحكام هذا الملحق.
الفرع الثالث
تسجيل اإلشعار
المادة ()8
المعلومات الواجب توافرها في اإلشعار االبتدائي

يج

أن يتضمن اإلشعار االبتدائي المعلومات التاليف ري الحق المخصص لذلك:

البحث ال بالقدر المصرح به

محدد هويف المانح وعنوانه ورقاً ألحكام المادة ( )9من هذا الملحق.

أ.

 .محدد هويف وعنوان الدائن المضمون ،أو ممثله ،ورقاً ألحكام المادة ( )10من هذا الملحق.
ج.

وصف األموا المثقلف ورقاً ألحكام المادة ( )11من هذا الملحق.

د.

بيان الحد األقصى للمبلو الذ يجو اإلنفاذ بشأنه استناداً لحق الضمان.
المادة ()9
تحديد هوية المانح

.1

ذا كان المانح الذ

يج

تعريفه ري اإلشعار االبتدائي أو شعار التعدي شخصاً لبيعياً ،يكون محدد

هويف المانح كالتالي:
أ.

ذا كان المانح بحريني الجنسيف :االسم الكام كما هو مدون ري بلاقف هويته البحرينيف ورقم الجها
السكاني المرك

الخاص به.

 .ذا كان المانح غير بحريني الجنسيف ولكنه مقيم ري المملكف :االسم الكام كما هو مدون ري بلاقف
هويته البحرينيف ورقم الجها السكاني المرك

الخاص به وجنسيته ورقم وتاريخ صدار وتاريخ انتهاء

جوا السفر الخاص به والدولف المصدرة له.
ج .ذا كان المانح غير بحريني الجنسيف وغير مقيم ري المملكف :االسم الكام كما هو مدون ري جوا
السفر الخاص به ورقم صدار جوا سفر وتاريخ انتهاء والدولف المصدرة له وجنسيته.
.2

ذا كان المانح الذ

يج

تعريفه ري اإلشعار االبتدائي أو شعار التعدي شخصا اعتبارياً ،يكون محدد

هويته كالتالي:
أ.

ذا كان المانح عبارة عن شركف تجاريف أو مؤسسف ررديف مولنها المملكف أو ررع ري المملكف لشركف
تجاريف أجنبيف :االسم الكام كما هو مدون ري السج التجار الخاص به ورقم ذلك السج .
 .ذا كان المانح شخصاً اعتبارياً بحرينياً ليس عبارة عن شركف تجاريف أو مؤسسف خاصف أو ررع ري
المملكف لشركف تجاريف أجنبيف :االسم الرسمي للشخص أو اسمه ،كما هو مدون ري ترخيصه ،ورقم
ذلك الترخيص.

ج .ذا كان المانح شخصاً مؤسساً أو منظماً خارج المملكف :االسم الكام للشخص ورقم تسجيله ،كما هو
مدون ري شهادة انشاء أو ترخيصه ،ومولنه.

.3

يج

أن يتضمن اإلشعار االبتدائي أو شعار التعدي صفف المانح ذا كان أمين عهدة أو وصياً على

قاصر أو على تركف متورى أو حارس قضائي أو أمين تفليسف.
.4

ذا ل أر أ

تغيير تم ورقاً للقانون على أ

اإلشعار االبتدائي ،يج
المانح بموج

من مكونات بيانات محدد هويف المانح التي تم دخالها ري

على المانح خلار الدائن المضمون دون تأخير بماهيف التغيير .واذا تغير اسم

قواعد القانون الدولي الخاص المعمو بها ري مكان التقاضي بشأن تغيير األسماء ،يكون

محدد هويف المانح هو اسم المانح كما تم تغيير وذلك ابتداء من تاريخ نفاذ تغير االسم.
المادة ()10
تحديد هوية الدائن المضمون
.1

ذا كان الدائن المضمون الذ يج تعريفه ري اإلشعار االبتدائي أو شعار التعدي شخصاً لبيعياً ،يكون
محدد هويته كالتالي:
أ .ذا كان الدائن المضمون بحريني الجنسيف :االسم الكام كما هو مدون ببلاقف هويته البحرينيف ورقم
الجها السكاني المرك

الخاص به.

 .ذا كان الدائن المضمون غير بحريني الجنسيف ومقيم ري المملكف :االسم الكام كما هو مدون ببلاقف
هويته البحرينيف ورقم الجها السكاني المرك

الخاص به وجنسيته ورقم وتاريخ صدار وتاريخ انتهاء

جوا السفر الخاص به والدولف المصدرة له.
ج .ذا كان الدائن المضمون غير بحريني الجنسيف وغير مقيم ري المملكف :االسم الكام كما هو مدون
ري جوا السفر الخاص به ورقم صدار جوا سفر وتاريخ انتهاء والدولف المصدرة له وجنسيته.
.2

ذا كان الدائن المضمون الذ

يج

تعريفه ري اإلشعار االبتدائي أو شعار التعدي شخصأً اعتبارياً،

يكون محدد هويته كالتالي:
أ .ذا كان الدائن المضمون عبارة عن شركف تجاريف أو مؤسسف خاصف مولنها المملكف أو ررع ري
المملكف لشركف تجاريف أجنبيف :االسم الكام كما هو مدون ري السج التجار الخاص به أو ترخيصه
ورقم السج التجار أو رقم الترخيص الخاص به بحس

األحوا .

 .ذا كان الدائن المضمون شخصاً اعتباريا بحرينياً خالراً لشركف تجاريف أو مؤسسف خاصف أو ررع ري
المملكف لشركف تجاريف أجنبيف :االسم الرسمي للشخص أو اسمه ،كما هو مدون ري ترخيصه ،ورقم
ذلك الترخيص.

ج .ذا كان الدائن المضمون شخصاً مؤسساً أو منظماً خارج المملكف :االسم الكام للشخص ورقم تسجيله،
كما هو مدون ري شهادة انشائه أو ترخيصه ،ومولنه.
يج أن يتضمن اإلشعار االبتدائي أو شعار التعدي صفف الدائن المضمون ذا كان أمين عهدة أو وصياً

.3

على قاصر أو على تركف متورى أو حارس قضائي أو أمين تفليسف.
المادة ()11
وصف األموال المثقلة
.1

يج

وصف األموا المثقلف ري اإلشعار االبتدائي أو شعار التعدي بما يمكن على نحو معقو من

تحديدها.
.2

يجو الستيفاء متللبات الفقرة ( )1من هذ المادة ريما يتعلق بوصف األموا المثقلف:
أ .وصف األموا المثقلف وصفاً محدداً.
 .أو وصف األموا المثقلف ورقاً لفصيلتها ،ومن ذلك البيان أنها عبارة عن جميع أموا المانح المنقولف
أو جميع أمواله المنقولف من نوع ما.
المادة ()12
اللغة التي تدون بها المعلومات في اإلشعار

باستثناء اسم وعنوان المانح والدائن المضمون وممثله ،تدون المعلومات التي يج

أن يتضمنها اإلشعار باللغف

العربيف ،ويجو باإلضارف لذلك ان تدون باللغف اإلنجلي يف ،وري حالف التعارض بين النص المكتو باللغف العربيف
والنص المكتو باللغف اإلنجلي يف يغل

النص المكتو باللغف العربيف.
المادة ()13
وقت نفاذ تسجيل اإلشعار

.1

يكون تسجي اإلشعار االبتدائي أو شعار التعدي نارذاً ابتداء من التاريخ والوقت الذ

تم ريه دخا

المعلومات الواردة ري اإلشعار ري السج بما من شأنه أن تصبح متاحف للباحثين ري السج العمومي.
.2

يج

على مكت

التسجي

دخا المعلومات ،الواردة ري أ

دون تأخير بعد تقديم اإلشعار وورقاً ألسبقيف تقديم ك

شعار االبتدائي أو شعار تعدي  ،ري السج

شعار.

يج

.3

التسجي تدوين تاريخ ووقت دخا المعلومات الواردة ري اإلشعار االبتدائي أو شعار

على مكت

التعدي ري السج بما من شأنه أن تصبح متاحف للباحثين ري السج العمومي.
يكون تسجي

.4

شعار اإللغاء نارذاً ابتداء من التاريخ والوقت الذ

أصبحت ريه المعلومات الواردة ري

االشعار ذ الصلف غير متاحف للباحثين ري السج العمومي.
.5

يج

على مكت

توقف ريه ،بناء على شعار لغاء ،للباحثين ري

التسجي تدوين التاريخ والوقت الذ

السج العمومي تاحف المعلومات الواردة ري اإلشعار االبتدائي أو شعار التعدي المتعلق بإشعار اإللغاء
ذ الصلف.
المادة ()14
مدة نفاذ التسجيل
.1

يسر نفاذ تسجي اإلشعار االبتدائي لمدة ثالث سنوات تقويميف ابتداء من تاريخ نفاذ التسجي .

.2

يجو تمديد مدة نفاذ تسجي اإلشعار االبتدائي خال أربعف أشهر تقويميف قب انقضاءها ،وذلك من خال
تسجي

.3
.4

شعار تعدي ينص على التمديد.

يجو تمديد مدة نفاذ تسجي اإلشعار االبتدائي مرة واحدة أو أكثر.
يتم من خال تسجي

شعار تعدي ورقاً لحكم للفقرة ( )2من هذ المادة تمديد مدة نفاذ التسجي للفترة

المنصوص عليها ري الفقرة ( )1من هذ المادة ابتداء من الوقت الذ كان سينقضي ريه مدة النفاذ الحاليف
ريما لو لم يتم تسجي

شعار التعدي .
المادة ()15
االلتزام بإرسال نسخة من اإلشعار المسجل

 -1بعد تسجي اإلشعار ،يج

على مكت

التسجي أن يرس دون تأخير للشخص المحددة هويته ري اإلشعار

على أنه الدائن المضمون وعلى عنوانه المحدد ري االشعار نسخف من المعلومات الواردة ري اإلشعار
المسج تبين ما يلي:
أ.

تاريخ ووقت التسجي لدى مكت
 .رقم التسجي الذ

التسجي ورقاً ألحكام الفقرة ( )3من المادة ( )13من هذا الملحق.

تم تخصيصه من قب مكت

من المادة ( )28من هذا الملحق.

التسجي لإلشعار االبتدائي ورقاً ألحكام الفقرة ()1

.2

يج

على الشخص المحددة هويته ري اإلشعار المسج على أنه الدائن المضمون القيام بدور  ،خال

خمسف أيام عم من تسلمه نسخف من المعلومات المدونف ري اإلشعار ورقاً ألحكام الفقرة ( )1من هذ
المادة ،بإرسا نسخف منه للشخص المحددة هويته ري اإلشعار على أنه المانح:
على العنوان المدون ري اإلشعار.

أ.

 .أو ذا كان ذلك الشخص يعلم بتغير العنوان ،يج

عليه أن يرسلها على أحدث عنوان يعرره أو يكون

على نحو معقوالً متاحاً له.
.3

ال ينشأ عن عدم قيام أ شخص بااللت ام المنصوص عليه ري الفقرة ( )2من هذ المادة أ أثر على نفاذ
تسجي اإلشعار ذ الصلف.

.4

يؤد الشخص الذ ال يوري بالت امه المنصوص عليه ري الفقرة ( )2من هذ المادة مبلغاً مقلوعاً مقدار
مائف دينار للشخص المحددة هويته على أنه المانح وتعويضه عن أ ضرر أو خسارة رعليف لحقت به نتيجف
عدم الوراء بااللت ام المشار ليه.
الفرع الرابع
تسجيل إشعار التعديل أو إشعار اإللغاء
المادة ()16
الحق في تسجيل إشعار التعديل أو إشعار اإللغاء

.1

مع مراعاة أحكام الفقرة ( )2من هذ المادة ،ال يجو سوى للشخص المحدد ري اإلشعار االبتدائي المسج
على أنه الدائن المضمون تسجي

.2

بعد تسجي

شعار تعدي أو شعار لغاء بشأن ذلك اإلشعار.

شعار تعدي تم بموجبه تغيير الشخص المحدد ري اإلشعار االبتدائي أو شعار التعدي على

أنه الدائن المضمون ،ال يجو سوى للشخص المحدد ري شعار التعدي على أنه الدائن المضمون الجديد
تسجي

شعار تعدي أو شعار لغاء.
المادة ()17
المعلومات المطلوب توافرها في إشعار التعديل

.1

يج

أن يدخ ري شعار التعدي ري الحق المخصص ما يلي:

رقم تسجي اإلشعار االبتدائي المتعلق بإشعار التعدي .

أ.

 .المعلومات المللو تعديلها أو ضارتها.
 .2يجو بموج

شعار التعدي تعدي معلومف أو أكثر من المعلومات المدونف ري اإلشعار ذ الصلف.
المادة ()18
التعديل الشامل للبيانات الخاصة بالدائن المضمون

يجو أل شخص من خال تسجي

شعار تعدي واحد تعدي محدد هويته أو عنوانه أو كالهما ري عدة

شعارات مسجلف محدد ريها بأنه هو الدائن المضمون.
المادة ()19
المعلومات المطلوب توافرها في إشعار اإللغاء
يج

أن يتضمن شعار اإللغاء ري الحق المخصص لذلك رقم تسجي اإلشعار االبتدائي ذ الصلف.

المادة ()20
التسجيل اإللزامي إلشعار تعديل أو إشعار إلغاء
.1

يج

شعار تعدي لحذف أموا مثقلف سبق أن تم وصفها ري شعار

على الدائن المضمون تسجي

مسج  ،ري أ من الحاالت التاليف:
شعار بشأن تلك األموا وكان الدائن المضمون قد أعلم من قب

أ .ذا لم يكن المانح قد أذن بتسجي
المانح بأنه لن يأذن بالتسجي .

 .ذا كان اتفاق الضمان ،ذ الصلف باإلشعار المسج  ،قد تم تعديله إلخراج تلك األموا من نلاق
حق الضمان ولم يأذن المانح بتسجي
ج .ذا كان المانح قد أذن بتسجي

شعار يشم تلك األموا .

شعار يشم تلك األموا غير أنه تم سح

ذلك اإلذن ولم يتم برام

اتفاق ضمان يشم تلك األموا .
.2

يج

على الدائن المضمون تسجي

ري أ من الحالتين اآلتيتين:

شعار تعدي لخفض الحد األقصى للمبلو المحدد ري شعار مسج

أ .ذا كان المانح قد أذن بتسجي شعار بمقدار المبلو المخفض وكان الدائن المضمون قد أعلم من قب
شعار بالمبلو األعلى.

المانح بأنه لن يأذن بتسجي
 .ذا كان اتفاق الضمان ،ذ

الصلف باإلشعار المسج  ،قد تم تعديله بخفض الحد األقصى للمبلو

المحدد ري ذلك االتفاق ولم يأذن المانح بتسجي
.3

يج

على الدائن المضمون تسجي

شعار بذلك المبلو.

شعار لغاء ري أ من الحاالت التاليف:

أ .ذا كان تسجي اإلشعار االبتدائي قد تم دون ذن المانح وتحقق أ مما يلي:
أوالً :ذا كان الدائن المضمون قد أعلم من قب المانح بأنه لن يأذن بتسجي اإلشعار االبتدائي.
ثانياً :ذا لل

المانح تسجي

شعار لغاء ورقاً ألحكام الفقرة ( )5من هذ المادة.

 .ذا كان تسجي االشعار االبتدائي قد أذن به المانح غير أنه تم سح

اإلذن ولم يتم برام اتفاق ضمان.

ج .ذا أنقضى حق الضمان المتعلق باإلشعار االبتدائي.
.4

ال يجو للدائن المضمون ررض أو قبو أ رسوم أو مصاريف لقاء متثاله لاللت امات المقررة بموج
أحكام البند (أ) من الفقرة ( ،)1أو البند (ج) من الفقرة ( ،)1أو البند (أ) من الفقرة ( ،)2أو أ من البندين
(أ) أو ( ) من الفقرة ( )3من هذ المادة.

.5

ري األحوا التي تستورى ريها الشرول المنصوص عليها ري الفقرة ( )1أو ( )2أو ( )3من هذ المادة،
يجو للمانح ،معرراً بنفسه على نحو معقو مع بيان اإلشعار االبتدائي أو شعار التعدي ذ الصلف ،أن
يلل كتابف من الدائن المضمون القيام بتسجي شعار تعدي او لغاء مناس  .وال يجو للدائن المضمون
ررض أو قبو أ رسوم أو مصاريف لقاء امتثاله للل

.6

ذا لم يمتث الدائن المضمون للل

المانح.

من المانح ،تم تقديمه ورقاً ألحكام الفقرة ( )5من هذ المادة ،خال

ثالثف أيام عم من تسلمه يجو للمانح أن يستصدر أم اًر بتسجي
األحوا  ،بموج
.7

يج

على مكت

لل

شعار تعدي أو شعار الغاء ،بحس

على عريضف ينظر على وجه االستعجا من قب المحكمف الصغرى.

التسجي عند تسلمه نسخف لبق األص ألمر تصدر المحكمف ،ورقاً ألحكام الفقرة ()6

من هذ المادة ،القيام دون تأخير بتسجي

شعار التعدي أو اإللغاء بحس

األحوا .

المادة ()21
نفاذ تسجيل إشعار التعديل أو إشعار اإللغاء الذي يتم دون إذن الدائن المضمون

ال يكون نارذاً تسجي

شعار تعدي أو شعار لغاء ال ذا كان قد أذن بذلك الشخص الذ يحق له ورقاً ألحكام

المادة  16من هذا الملحق تسجي

شعار التعدي أو شعار اإللغاء.
الفرع الخامس
البحث
المادة ()22
محددات البحث

يجو جراء البحث ري السج العمومي باستخدام أ مما يلي:
أ .محدد هويف المانح.
 .رقم تسجي اإلشعار االبتدائي.
ج .أ ُمحدد بحث ،خالراً للمحددات الواردة ري البنود (أ) و ( ) من هذ المادة ،يصدر به قرار من
السللف المختصف.
المادة ()23
نتائج البحث
.1

عند تقديم لل

بحث ،يج

على مكت

التسجي تورير نتيجف البحث مبيناً ريها وقت وتاريخ جراء البحث

باإلضارف أل مما يلي:
بيان جميع المعلومات الواردة ري ك

أ.

شعار مسج يتضمن معلومات ملابقف تماماً لمحددات البحث.

 .بيان أنه ال يوجد شعار مسج يتضمن معلومات ملابقف تماماً لمحددات البحث.
.2

يج

على مكت

لال

التسجي بناء على لل

البحث وتشهد بأنه تم صدارها من قب مكت
.3

البحث أن يصدر شهادة بحث رسميف تتضمن نتائج

التسجي .

تمث نتيجف البحث الكتابيف التي تفيد بأنه تم صدارها من قب مكت
لم يثبت خالف ذلك.
الفرع السادس
األغالط والتغييرات الالحقة للتسجيل

التسجي

ثباتاً لمحتوياتها ،وذلك ما

المادة ()24
أغالط طالب التسجيل بشأن المعلومات الالزم توافرها
-1

ال يترت

على الغلل ري محدد هويف المانح الذ تم ادخاله ري اإلشعار االبتدائي أو شعار التعدي عدم

نفاذ تسجي اإلشعار وذلك ذا أمكن استخراج المعلومات الواردة ري اإلشعار من خال البحث ري السج
العمومي باستخدام المحدد الصحيح لهويف المانح كمحدد للبحث.
-2

ال يترت

على الغلل ري محدد هويف المانح الذ

ينتج عنه عدم نفاذ تسجي اإلشعار بشأن ذلك المانح

ورقاً ألحكام الفقرة ( )1من هذ المادة عدم نفاذ تسجي اإلشعار بشأن المانحين اآلخرين الذين تم تحديد
هويتهم ري اإلشعار تحديداً صحيحاً.
-3

بخالف الغلل ري محدد هويف المانح ،ال يترت
ابتدائي أو شعار تعدي عدم نفاذ التسجي

على الغلل ري المعلومات المللو

دخالها ري شعار

ال ذا كان من شأن الغلل تضلي الباحث المعقو تضليالً

شديداً.
-4

ال يترت

على الغلل ري وصف الما المثق  ،الذ يؤد

لى عدم نفاذ تسجي اإلشعار بشأن ذلك الما

ورقاً ألحكام الفقرة ( )3من هذ المادة ،عدم نفاذ تسجي اإلشعار بشأن األموا المثقلف األخرى التي كان
وصفها ري اإلشعار كارياً.
-5

على الرغم من حكم الفقرة ( )3من هذ المادة ،ال يترت

على الغلل الذ

تضمنه اإلشعار االبتدائي أو

شعار التعدي بشأن الحد األقصى للمبلو المضمون بحق الضمان عدم نفاذ تسجي اإلشعار ،غير أن
أولويف حق الضمان تقتصر على الحد األقصى للمبلو المدون ري اإلشعار أو اتفاق الضمان أيهما أق .
المادة ()25
التغيير في محدد هوية المانح الالحق للتسجيل
.1

مع مراعاة أحكام الفقرتين ( )2و ( )3من هذ المادة ،ال يتأثر ك من نفاذ حق الضمان ري مواجهف الغير
وأولويف حق الضمان الذ جع نارذاً ري مواجهف الغير من خال تسجي
تسجي االشعار ري محدد هويف المانح.

شعار بأ

تغيير حدث بعد

.2

ذا تغير محدد هويف المانح بعد تسجي شعار ،يكون لحق الضمان الم احم الذ تم نشائه من قب المانح
وجع نارذاً ري مواجهف الغير بعد التغيير أولويف على حق الضمان ذ الصلف باإلشعار ،وذلك ما لم يتم
جع حق الضمان ذ

الصلف باإلشعار نارذاً ري مواجهف الغير من خال لريقف أخرى خالراً لتسجي

شعار ،أو من خال تسجي

شعار تعدي يفصح عن المحدد الجديد لهويف المانح:

أ .قب انقضاء مدة ال تجاو ستون ( )60يوم عم بعد التغيير.
 .أو بعد انقضاء المدة المنصوص عليها ري البند (أ) من هذ الفقرة ولكن قب أن يتم جع حق الضمان
الم احم نارذاً ري مواجهف الغير.
.3

ذا تغير محدد هويف المانح بعد تسجي اإلشعار ،يكتس مشتر الما المثق الذ تم بيعه له بعد التغيير
حقوقه خاليف من حق الضمان ذ

الصلف باإلشعار ،وذلك ما لم يتم جع حق الضمان ذ

باإلشعار نارذاً ري مواجهف الغير من خال لريقف أخرى خالراً لتسجي

الصلف

شعار ،أو من خال تسجي

شعار تعدي يفصح عن المحدد الجديد لهويف المانح:
أ .قب انقضاء المدة المنصوص عليها ري البند (أ) من الفقرة ( )2من هذ المادة.
 .أو بعد انقضاء المدة المنصوص عليها ري البند (أ) من الفقرة ( )2من هذ المادة ولكن قب أن
يكتس

المشتر حقوقه ري الما المثق .

المادة ()26
بيع المال المثقل بعد إتمام التسجيل
ال يتأثر ك من النفاذ ري مواجهف الغير واألولويف لحق الضمان ،الوارد على ما مثق  ،الذ
مواجهف الغير من خال تسجي

شعار ببيع الما بعد تسجي اإلشعار لمشتر يكتس

بحق الضمان ورقاً ألحكام المادة ( )34من هذا القانون.
الفرع السابع
تنظيم مكتب التسجيل والمسجل
المادة ()27

جع نارذاً ري

حقوقه ري الما مثقلف

المسجل
يعين أحد كبار موظفي الجهف اإلداريف المختصف يكون له مسمى "المسج " يتولى مهام مكت

التسجي ويكون

مسئوالً عن مهام تنظيم السج واإلشراف عليه.
المادة ()28
تنظيم المعلومات الواردة في السجل
.1

يج على مكت التسجي تخصيص رقم تسجي لك شعار ابتدائي ،كما يج على مكت التسجي تنظيم
السج على نحو يقرن جميع شعارات التعدي واشعارات اإللغاء المسجلف التي تحتو على ذلك الرقم
باإلشعار االبتدائي ري السج .

.2

يج

على مكت

التسجي تنظيم السج على نحو ُيمكن من استخراج المعلومات الواردة ري أ

ابتدائي مسج وري أ

شعار

شعار مسج مقترن به ،على نحو يمكن من استرجاعها من قب أ باحث ري

السج يستخدم ما يلابق محدد الهويف الصحيح للمانح كمحدد للبحث.
.3

يج

على مكت

التسجي تنظيم السج على نحو يمكن أ شخص من خال

شعار واحد تعدي محدد

هويته أو عنوانه أو كليهما الواردين ري عدة شعارات مسجلف عرف ريها ذلك الشخص نفسه على أنه الدائن
المضمون.
المادة ()29
سالمة المعلومات الواردة في السجل
.1

خالراً لما ورد ري أحكام المادتين ( )30أو ( )31من هذا الملحق ،ال يجو لمكت التسجي تعدي أو الف
معلومات وردت ري شعار مسج .

.2

يج

على مكت

التسجي الحفاظ على جميع المعلومات الواردة ري السج واسترجاعها ري حا رقدها أو

تلفها.
المادة ()30
إزالة المعلومات من السجل العمومي وأرشفتها
.1

يج على مكت التسجي

الف المعلومات ،الواردة ري أ

شعار مسج  ،من السج العمومي حا انقضاء

مدة نفاذ تسجي اإلشعار ورقاً ألحكام المادة ( )14من هذا الملحق.

.2

خالراً لما ورد ري الفقرة ( )1من هذ المادة ،ال يجو لمكت

التسجي

الف أيف معلومات ،واردة ري شعار

مسج  ،من السج العمومي.
.3

يج

على مكت

التسجي أرشفف المعلومات ،التي يتم التها من السج العمومي ورقاً ألحكام الفقرة ()1

من هذ المادة ،وحفظها لمدة خمسف عشرة سنف بعد ذلك ري أرشيف السج على نحو يمكن مكت التسجي
من استرجاعها ورقاً ألحكام المادة ( )28من هذا الملحق.
المادة ()31
تصحيح أغالط مكتب التسجيل
.1

يج

على مكت

التسجي  ،عق

اكتشاف قيامه عن لريق الغلل بإ الف معلومات من السج العمومي

وردت ري شعار ُمسج  ،القيام دون تأخير باستعادة المعلومات التي تم التها عن لريق الغلل وارسا
نسخف من المعلومات الواردة ري ذلك اإلشعار المسج لى الشخص المعرف ريه على أنه الدائن المضمون
وقيد تنبيه يقرن باإلشعار االبتدائي بشأن ما حدث من غلل مع بيان المعلومات التي تمت التها ووقت
وتاريخ التها واستعادتها.
.2

يكون تسجي اإلشعار المشار ليه ري الفقرة ( )1من هذ المادة نارذاً ابتداء من الوقت والتاريخ الذ كان
يج

.3

أن يكون ريه نارذاً ريما لو لم يتم الف المعلومات عن لريق الغلل.

على الرغم من الفقرة ( )1من هذ المادة ،يكون لحق أ

ملال

م احم ،اكتس

حق ري الما المثق

معتمد ري ذلك على بحث ري السج العمومي قب تسجي االشعار ،أولويف على حق الضمان ذ الصلف
باإلشعار بشرل أن الملال

الم احم لم يكن يعلم عند اكتسابه لحقه بإ الف المعلومات عن لريق الغلل.
المادة ()32
حدود مسئولية اإلدارة المختصة

ال يسأ مكت

التسجي  ،أو أ من مسئوليه أو موظفيه ،عما يلحق بأ شخص من ضرر أو خسارة بسب

أو امتناع ينتج ري سياق مباشرة المكت

لمهامه ،ما لم يكن الغلل أو االمتناع نتيجف هما جسيم.
المادة ()33
رسوم مكتب التسجيل

غلل

يفرض رسم يصدر بتحديد مقدار ورئاته قرار من السللف المختصف بعد موارقف مجلس الو راء عن ك مما يلي:
أ.

تسجي اإلشعار االبتدائي.
 .تسجي

شعار التعدي .

ج .تسجي

شعار اإللغاء.

د .البحث ري السج .
ه .صدار الشهادة الرسميف ،بشأن نتائج البحث ،المشار ليها ري الفقرة ( )2من المادة ( )23من هذا
الملحق.

