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سجل حقوق الضمان في األموال المنقولة
ما هو سجل حقوق الضمان فـي األموال المنقولة :

�ضجل الكرتوين يعترب املرجع الر�ضمي لت�ضجيل الإ�ضعارات اأو غريها من احلقوق على الأموال املنقولة اخلا�ضعة 
لأحكام القرار بقانون رقم )11( ل�ضنة 2016 ب�ضاأن �ضمان احلقوق فـي املال املنقول، وتعترب املعلومات الواردة 
فـي الإ�ضعار والفهار�س وغريها من القيود املدونة فـي ال�ضجل قيودًا عامة يحق للجمهور الإطالع عليها من خالل 
ا�ضتخدام خا�ضية البحث فـي ال�ضجل،  ويكون لأي تقرير م�ضتخل�س من ال�ضجل بعد ت�ضديقه حجية فـي اإثبات 

تاريخ الإ�ضعار ووقته وم�ضمونه.

أين يقع سجل حقوق الضمان فـي األموال المنقولة :
ينظم �ضجل حقوق ال�ضمان فـي الأموال املنقولة حتت مظلة وزارة القت�ضاد الوطني ب�ضفتها اجلهة امل�ضرفة على 
ال�ضجل وفقًا لأحكام القانون، ولكن يدار ال�ضجل من خالل موقعه الإلكرتوين على الإنرتنت، وتقت�ضر م�ضئولية 
امل�ضتخدمة  اجلهات  ا�ضتف�ضارات  على  والرد  وحتديثه،  ال�ضجل  ومتابعة  اإدارة  على  الوطني  القت�ضاد  وزارة 

واملت�ضفحة للموقع.
 registry.mne.gov.ps :بالإمكان الو�ضول اإىل ال�ضجل من خالل الرابط التايل

الهدف من السجل اإللكتروني لحقوق الضمان فـي األموال المنقولة :
توفـري و�ضيلة اليكرتونية لت�ضجيل الإ�ضعارات من قبل امل�ضمون لهم، وتوفـري اإمكانية التحري عنها وفقًا لأحكام 

القرار بقانون ل�ضنة 2016 ب�ضاأن �ضمان احلقوق فـي املال املنقول.
ويبني القانون كيفـية اإ�ضهار احلق على ال�ضمانة حيث يقوم الدائن وبعد احل�ضول على موافقة املدين اخلطية 
بتعبئة النموذج على ال�ضجل الإلكرتوين املعد لهذا الغر�س على اأن يت�ضمن و�ضف املنقول و�ضفًا عامًا اأو خا�ضًا.

الهدف من التسجيل والبحث :
تكمن الغاية من  وراء ت�ضجيل اإ�ضعار باحلق فـي ال�ضمان امل�ضتخدم فـي عقد اإقرا�س: 

اإخطار الغري بوجود حقوق على ال�ضمان باملال املنقول.. 1
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منح املقر�س حق الأولوية فـي ال�ضمانات امل�ضتخدمة لغايات القرو�س اأو الت�ضهيالت املمنوحة،  وي�ضود . 2
ال�ضمانات  فـي  ثالثة  اأطراف  لأي  لحقة  حقوق  على  اأول  الت�ضجيل  عند  الدين  على  بالأولوية  حقه 

نف�ضها.
 ت�ضجيل اإ�ضعار بالعقد واحلق فـي ال�ضمان يحقق ال�ضفافـية فـي التفاق املربم ويعلن عنه اأمام اأي . 3

اأطراف ثالثة، بحيث ي�ضمح لتلك الأطراف من خالل البحث فـي ال�ضجل للتحقق من وجود �ضمانات 
�ضابقة على املال املنقول التابع للمدين. 

يوفر ال�ضجل اإمكانية البحث عرب الإنرتنت عن اأية �ضمانات م�ضجلة بح�ضب رقم هوية اجلهة املدينة، . 4
قد  تاأجري  اأو  اإقرا�س  لعقد  املدين  قبل  من  املقدمة  ال�ضمانات  كانت  ما  اإذا  التحقق  ميكن  حيث 
اإ�ضعار م�ضبق بوجود حقوق  ا�ضتخدمت نف�ضها ك�ضمانات فـي عقد �ضابق، وفـي حال مل يكن هناك 
مقابل  ال�ضمانة  على  الأولوية  حق  مينحه  لالإ�ضعار  له  امل�ضمون  ت�ضجيل  فاإن  ال�ضمانات،  هذه  على 
مع  الإقرا�س  اتفاقية  يعقد  اأن  للمقر�س  وعندها ميكن  فـيه لحقا،  ت�ضجل حقها  ثالثة  اأطراف  اأي 

املقرت�س بثقة. 

السند القانوني لسجل حقوق الضمان فـي األموال المنقولة :
القرار بقانون ب�ضاأن �ضمان احلقوق فـي املال املنقول الذي اأقره �ضيادة الرئي�س بتاريخ 2016/04/12، . 1

ون�ضر فـي اجلريدة الر�ضمية بتاريخ 2016/04/27، واأ�ضبح نافذا بتاريخ 2016/05/27.
2016 وال�ضادر عن جمل�س الوزراء بتاريخ . 2 )5( ل�ضنة  نظام �ضمان احلقوق فـي املال املنقول رقم   

.2016/05/31

الأموال . 3 فـي  ال�ضمان  حقوق  �ضجل  ب�ضاأن   2017 ل�ضنة   )2( رقم  الوطني  القت�ضاد  وزير  تعليمات 
املنقولة ال�ضادرة بتاريخ 2017/01/25.

أهمية قانون ضمان الحقوق فـي المال المنقول :
حماية حقوق الدائنني.. 1
تطوير البنية التحتية للقطاع املايل، واإتاحة الفر�س للموؤ�ض�ضات وال�ضركات املالية وامل�ضرفـية لتطوير . 2

برامج قرو�س وت�ضهيالت مقابل رهن الأموال املنقولة.
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تو�ضيع قاعدة ال�ضمانات عن طريق اإدخال الأموال املنقولة بجميع اأنواعها مبا فـيها املعنوية احلالية . 3
وامل�ضتقبلية بالإ�ضافة اإىل جميع احلقوق املتعلقة بدفع التزام مايل.

زيادة فر�س ال�ضركات املتو�ضطة وال�ضغرية فـي احل�ضول على التمويل الالزم وبالتايل دعم وتطوير . 4
قطاع الأعمال.

)ت�ضري الدرا�ضات باأن الغالبية العظمى من امل�ضاريع القت�ضادية وبالتحديد ال�ضغرية واملتو�ضطة 
منها ل تتمكن من احل�ضول على التمويل لعدم مقدرتها على تقدمي ال�ضمانات الكافـية لذلك(.

توفـري بيئة ا�ضتثمارية جاذبه واآمنة فـي فل�ضطني، حتى حتتل فل�ضطني مركزًا بني الدول املتطورة فـي . 5
ت�ضريعاتها القت�ضادية والتجارية.

اإ�ضافة نوعية ملنظومة الت�ضريعات القت�ضادية فـي فل�ضطني.. 6
امل�ضاهمة فـي اإنعا�س وتطوير القت�ضاد الفل�ضطيني.. 7
معيقات . 8 دون  وم�ضاريعه  براجمه  وتنفـيذ  ن�ضاطه  ممار�ضة  من  الفل�ضطيني  اخلا�س  القطاع  متكني 

الأمر الذي يعزز من حتقيق روؤيتنا فـي بناء اقت�ضاد قوي وم�ضتدام فـي فل�ضطني.
زيادة املناف�ضة على اخلدمات املالية من خالل متكني املوؤ�ض�ضات املالية غري امل�ضرفـية من تقدمي . 9

قرو�س ب�ضمان اأموال منقولة.


