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  ()لسنة () قانون ضمان الحقوق في المال المنقول رقم مشروع 
 

    الفلسطينيةالتحرير لمنظمة التنفيذية اللجنة رئيس

  الفلسطينية الوطنية السلطة رئيس

   وتعديالته،)2003( المعدل لسنة األساسيبعد االطالع على القانون و

  ،)2005 (لسنة) 23 (رقم التنفيذ قانونوعلى 

  ،)2001(لسنة ) 2(صول المحاكمات المدنية والتجارية رقم وعلى قانون أ

  ،)2001(لسنة ) 4(وعلى قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 

  ، الغربية في الضفةالمعمول به )1952(لسنة ) 11(وعلى قانون كاتب العدل رقم 

  ،)1953(لسنة ) 49(قانون التصرف في األموال غير المنقولة رقم 

 المعمول به في) 1953(لسنة ) 46( رقم قانون وضع األموال غير المنقولة تأميناً للدين وعلى

  الضفة الغربية وتعديالته،

   المعمول به في قطاع غزة،)1920(لسنة ) 95(تعديل قانون الرهن الباب وعلى 

 قطاع  المعمول به فيهـ) 1331(لسنة   الغير المنقولة تأميناً للديناألموالقانون وضع وعلى 

  ، وتعديالتهغزة

  ،هـ) 1293 (مجلة األحكام العدليةوعلى 

   الوزراء، مجلس قبل من المقدم القانون مشروع وعلى

لنا، المخولة الصالحيات على وبناء  

  

  :التالي القانون أصدرنا
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  األول باب ال

  التعاريف ونطاق تطبيق القانون

  األولفصل ال

  التعاريف

  1المادة 

  

  . االقتصاد الوطنيوزارة  :الوزارة

االلكتروني المنشئ من قبل الوزارة سجل حقوق الضمان في األموال المنقولة   :السجل

  .لغايات هذا القانون

حق مدين غير مضمون في دفعات لبضائع مباعة أو تم التصرف بها أو بدل   :الحساب

  .مخزون

ملتزم بتسديد البيع مضمون أو ملتزم بعقد الالشخص الملتزم بتسديد الحساب أو   :المدين بالحساب

  .دفعة غير ملموسة

شروط تثبيتاستيفاء 

  : الضمانحق

جميع الشروط الالزمة ليصبح الحق المضمون قابل للتنفيذ في مواجهة استيفاء 

 .المدين فيما يخص الضمان

المنقول مال ال

  :الضامن

  .المال المنقول الذي يرتهن وينشئ حق ضمان حالي أو مستقبلي

    :ضمانحق ال

  

 تأكيد الحق ألغراض التزام أي أداءالوفاء ولضمان  ينشىء  مالحق في

لحساب أو عقد بيع مضمون أو اوترتيب حقوق االمتياز، ويشمل حق مشتري 

  .مؤجر للبضائع لمدة تزيد عن سنة

  حقثبيت ت

  :الضمان

حقوق الطرف المضمون في المال الضامن في مواجهة أطراف أخرى ثبيت ت

 أو أصحاب الحقوق الممتازة أو  أطراف مضمونة أخرىأو شتريومنها الم

   . القيم في التصفية

 أساسي ألغراض شخصية أو عائلية أو منزلية فيما عدا بضائع تستعمل بشكل  :بضائع استهالكية

  .ةصالمركبات المرخ

بصرف النظر عن تمتعه لتزام مضمون ا أداءبأداء دفعات أو المدين الشخص   :المدين

أو عقود البيع المضمونة أو الحساب بائع حقوق في المال الضامن ويشمل  بأية
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  .المستأجر للبضائع

  .ضمانالعقد بموجب التزاماته في تنفيذ الجوهري إخفاق المدين   :اإلخالل

 أو ما دفتر حساب توفيرتوفير أو حساب حساب تحت الطلب أو ألجل أو   :حساب وديعة

أموال  ال يشمل المصطلح.  لدى بنكاالمحتفظ بهها من الحسابات يشابه

  .بسندثقة المو الذمم المدينة أو االستثمار

شخص يعمل  هيحرركبوليصة شحن أو إيصال مستودع  إيصالسند الملكية أو   :الوثائق

  .  تخزينها في أعمال نقل البضائع أو

بضائع المحصول الزراعي أو المواشي أو المخزون أو الباستثناء بضائع أية   :المعدات

  .  االستهالكية

 إلى نشوء  يؤديمنقولة بشكلغير  أموالإلحاقها ب أو المنوي الملحقةالبضائع   : الملحقات

 إزالتها يسهل التي ع المصانآلياتمواد البناء وال تعتبر فيها وحق ملكية في 

  .اتملحق المنزلية من الألدواتوا

ات ملحقيشمل الوفيها  ق الضمانحت تثبي استيفاءعند جميع األشياء المنقولة   :البضائع

ضمونة موعقود البيع اللمدين احساب يستثنى الوالمحاصيل والمواشي و

  .والسندات والوثائقواألموال 

  عقد ضمان أو تتوفر فيه شروط والماليةاستحقاق دفعات ثبت ي سند خطي  :السندات

 او سليمعن طريق الت تهإحالخالل سير العمل المعتاد  ويجوز حقوق إيجارة

  . جير أو احالة حقوقهأالت

بضائع في مراحل خام أو المواد لالغايات البيع أو التأجير أو المتوفرة البضائع   :المخزون

  . اإلنتاج أو المواد المستخدمة او المستهلكة في التصنيع

   الماليةاألوراق

  :االستثمارية

 تصدر عن شركة معرفة في قانون األوراق المالية والتيالاألوراق المالية 

  . مساهمة عامة سواء كانت مثبتة بشهادات أم ال

الدين صاحب 

  :تازالمم

من  بموجب أمر محكمة أو مال ضامنالشخص الذي يحصل على حق في 

 أو أي شخص آخر يحصل على حق القيم في التصفية أخرى أو جهة قضائية

  .حق الحيازة يتمتع بباستثناء منالقانون هذا  تطبيقاً ألحكام مال ضامنفي 

  .اتملحقمن أي نوع كانت والغير الملموسة األشياء المنقولة   : المنقولةاألموال

 التمديد ل وإشعارار المعدععار المبدئي واإلششإلاقيد مسجل في السجل ويشمل   : اإلشعار
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   .  االعتراضوإشعار اإلنهاء وإشعار 

 إحالتهاتم ي التي موالاألذات يتعامل في شخص  المنقولة من قبل األموالاحالة   : المعتادالعمل سير

  . من خالل عمله المعتاد

غير الدفعة 

  :الملموسة

 أو عقد الذمم المدينةالمدين بحساب ال باستثناءلتزام مالي ا  لقاءاستالم دفعةحق 

  .البيع المضمون

  .الشخص الطبيعي أو المعنوي بما فيها المؤسسات الحكومية  الشخص

 الضامن أو ما  المنقول تملكه عند البيع أو التأجير أو التصرف بالمالما يتم  :العوائد

 تشمل العوائد المال .الضامنالمنقول يتم تحصيله أو توزيعه ويتعلق بالمال 

ل والممتلكات التي يالضامن األصالمنقول والممتلكات التي يتم استبدالها بالمال 

ي يتم إيداع العوائد المالية فيه يتم شراؤها بالعوائد المالية وحساب الوديعة الذ

يتأتى والحق في دفعة تأمين أو غير ذلك من التعويض عن خسارة أو ضرر 

  .   المال الضامنفي

تمويل لحق ضمان 

شراء المال 

  :المنقول

ويل حق الضمان الذي ينشئه بائع البضائع أو الشخص الذي يعطي البدل لتم

  . البضائعشراءمن المدين 

غير ب آلية معينة أو التي يتم تخزينها الكترونيا أو  وفقالمعلومات التي تدون  :القيد في السجل

 .ذلك والتي يمكن استخراجها بطريقة واضحة

حق االحتفاظ 

  :بالشيء

المواد باالحتفاظ بالبضائع تحت تصرفه لغايات الخدمات أو يزود حق شخص 

قيمة الوفاء ب الخدمات أوبدل المحافظة على قيمتها أو تحسينها لحين سداد 

  .المواد

الشخص الذي يتم إنشاء حق الضمان لصالحه بموجب عقد الضمان ويشمل   :الطرف المضمون

الذمم المدين بحساب المشتري ات تحديد األولوية والتسجيل فقط، ذلك، ولغاي

  .المدينة أو عقود البيع المضمونة ومستأجر البضائع ألكثر من عام واحد

عقد البيع 

  :المضمون

 يشمل ضمان إلنشاء حق ضمان في البضائع آجلد لبيع بضائع بثمن عق

  .المباعة

  القابل التحسين

  :للتجزئة

البضائع التي تكون مندمجة مادياً مع بضائع أخرى بطريقة ال تتسبب بفقدان 

  .  صفات أي من البضائع
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  المرقومةالمعدات 

  :بأرقام متسلسلة

ائية أو الزراعية والتي يتم التعريف بنود المعدات النهائية الصناعية أو اإلنش

  . بها بواسطة أرقام متسلسلة
  

   الثانيفصلال

  نطاق تطبيق القانون

  2المادة 

ا القانون  المعروف لغايات هذمال منقولبضمان  الدين يسري هذا القانون على معامالت -1

خالف دون االلتفات ألية نصوص أو أحكام ترد في أية اتفاقية بالمال المنقول الضامن 

  .ذلك أو دون مراعاة ملكية المال المنقول أو غيرها من العناصر

 بيوع المال وعقود ،ذمم المدينةالالمدينة، أي  حساباتبيوع  يسري هذا القانون على -2

 لغايات تحديد  سنة وذلك منعقود التأجير التمويلي لبضائع مؤجرة ألكثر وعلى المنقول

     . في السجل وتسجيل اإلشعار بين الدائنيناألولوية

أو تحصيل الديون  لغايات حوالة الحقأو  البيوع التجارية هذا القانون يستثنى من أحكام -3

 .  بالتعويضاالدعاءات العمالية
  

  الثانيباب ال

  حق الضمان

  األول فصل ال

  حق الضمان وااللتزام المضمون

  3المادة 

 المال أن يتم وصف يجوزوللمال المنقول الضامن أن يضمن أكثر من التزام تعاقدي  يجوز

عام ويجوز أن يوفر ضمان اللتزام طبيعته مالية أو غير المنقول الضامن إما بالتفصيل أو بشكل 

 ؛ أو يتعلق بحقوق مستقبلية الحاضرقد نشئ في الماضي أو في  يكون االلتزام ويجوز أن مالية؛

  . تسهيالت ائتمانية يكون أو
  

  4المادة 

 توفير ضمان لقاء باستثناء في بضائع استهالكية لمدين لمال المنقولاب حق ضمانإنشاء ال يجوز 

  .  ستهالكيةابضائع شراء  تعاقد لتمويل
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  5المادة 

وفي أي حال من  ،أو عاممفصل كان كافياً إذا   الضامن المنقولماليكون وصف ال -1

" معداتكافة ال" شمل عبارة اإذكافياً  اً يعتبر وصف. يجب ان يكون وصفا معقوالاألحوال

  ". المنقولةموالكافة األ"أو 

وصف البضائع االستهالكية معقوالً عندما عتبر ، ي)1(على الرغم مما ورد في الفقرة  -2

 .يكون مفصالً

 . وصفاً محدداًبضائع االستهالكية المعقول للوصف اليتطلب  -3
  

  6المادة 

يوفر وصفاً  عقد ضمانلن المديعند توقيع  يصبح قابالً للتنفيذوالمنقول مال حق الضمان بالينشئ 

ال  إذ؛ الضامن، ويعطى الطرف المضمون لقاء البدل المتفق عليه بينهماالمنقول مفصال للمال 

حق العوائد بلحق ت .إال إذا كان للمدين حقوق أصيلة في المال المنقول الضامنالضمان ينشئ حق 

  . إال إذا تم االتفاق خالف ذلكتلقائياً الضمان 
  

  7المادة 

مدين المال المنقول الضامن حسابات ان كا لتثبيت الحق اذى من متطلبات تسجيل االشعار يستثن

تبر و مستقبلية أو عقود بيع مضمونة أو دفعات غير ملموسة وعليه ال يعالية أدينة حممم ذب

  .و التنفيذ على المال المنقول الضامن التأكيد أواالشعار شرط ألغراض التثبيت أ
  

  8المادة 

 ه أو ترخيصه أو تأجيرهالرغم من بيعب  قائمالضامنالمنقول مال في الالناشئ  الضمان يستمر حق

 أو تم االتفاق فيما بأي شكل إال إذا نص هذا القانون على خالف ذلكفيه  أو التصرف استبدالهأو 

  .   على غير ذلكاألطرافبين 
  

  9المادة 

 . أن يكون الكترونياًيجوزأو أكثر و واحد  بقيد في سجل المال المنقول إماعقد الضمان يسجل

إال إذا نص القانون على ترين والدائنين شجهة الما نافذاً فيما بين األطراف وبموعقد الضمان عتبري

  .خالف ذلك
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  الباب الثالث

  حق الضمانتثبيت 

  10المادة 

ة في  مع مراعاة الشروط الواردشروط التثبيتيفاء عند است  في المال المنقولحق الضمان ثبتي

 وأ مال الضامن الحيازة واإلشعار أ تسجيل : يليمما التثبيتوسائل تألف  ت؛ و)11(المادة 

كما هو مبين في دون اتخاذ أي إجراء آخر  الفوري  التثبيتوأ مال الضامنالسيطرة على ال

  .)11( من المادة )7( و)1(الفقرتين 
  

  11المادة 

مع   الضامن في المال المنقولحق الضمانبيت لتث  المال المنقولسجلفي يجب تسجيل اإلشعار 

  : التاليةالمتطلباتمراعاة 

مثل  بضائع استهالكية ويلملت أنشئا مستوفيا لشروط التثبت تلقائيا اذ حق الضمانيعتبر  -1

  .  مخزون المدين

 وعقود البيع المضمونة والوثائق والسنداتفي البضائع  حق الضمانتثبيت يجوز أن يتم  -2

 . بحيازتهامضمونالطرف البقيام 

بحيازة الطرف المضمون بقيام  ، فقط، المنقول في المالحق الضمانتثبيت يجوز أن يتم  -3

 . العوائد النقديةباستثناءلمال ا

بالسيطرة على الطرف المضمون بقيام  في حساب وديعة ق الضمانحتثبيت يجوز أن يتم  -4

 .حساب الوديعة

أرقام متسلسلة بتسجيل إشعار بمرقومة ال في المعدات حق الضمانتثبيت يجوز أن يتم  -5

 إال أنه ،سلسلتمتسلسلة بشكل عام أو بواسطة الرقم المبأرقام المرقومة يصف المعدات 

 الرقم وصف يشمل يجب توفيرتري أو المستأجر ولتحقق األولوية شوبمواجهة الم

 . المتسلسل

دائرة سجل  بحق الضمانمركبة مرخصة بتسجيل في  حق الضمانتثبيت يجوز أن يتم  -6

 .  والمواصالت النقلوزارة في السير

  تلقائيامال الضامنوائد البع حق الضمانيثبت ،  الضامن المنقولمالعند التصرف بال -7

بمرور في العوائد حق الضمان يسقط بالتقادم  . كان حق الضمان مثبتاًإذامثبتاً فيه يستمر و
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تحديد أو كانت قابلة للعوائد نقدية ت إذا كان المدين للعوائد إال تلقي يوماً بعد خمسة عشر

 . اإلشعار المسجلحسب ما جاء في  مال الضامنالعند توصيف موصوفة 

 حقهتثبيت  أو عقود البيع المضمونة الذمم المدينة  حساباتيمكن لمشتري أو مستأجر -8

 .   في المال المنقولحق الضمانتثبيت بنفس األسلوب الذي اتبعه في 

 في مركز حق الضمانفي األوراق المالية االستثمارية تسجيل  حق الضمانتثبيت يتم  -9

 .  قانون األوراق الماليةوفق أحكاموالتسوية والتحويل اإليداع 
  

  12المادة 

بواحدة من طرق التثبيت إال إذا ثبت ألول مرة تثبيته إذا تم مستمر بشكل مثبتا يكون حق الضمان 

  .انقطاع في التثبيتدون بطريقة أخرى 
  

  13ة الماد

  تسجيلحاجة إلىال ف ، للغير في مال منقولثبتمفي حال قيام طرف مضمون بإحالة حق ضمان 

  .  الضامن في المال المنقولحق الضمانتثبيت في هذا القانون لالستمرار وفق  إشعار أي
  

  14المادة 

 معها يفينقض ،األصيلة عند انتهاء المدة التمديد تسجيل إشعار  لعدمتسجيلال فترة إذا انقضت

 انقضاء المدة أخرى قبلوسيلة بالتثبيت تم كان قد إال إذا  ،حق الضمان ألصيل فياالتثبيت 

  .لةياألص
  

   الرابعالباب

  ودرجات األولويةمتاز صاحب الدين الم

  15المادة 

 مال الضامن الاز في نفستمالدين الم أصحاب وحقوقالمال المنقول الضامن حقوق ليكون   -1

ما لم ينص على خالف بوسيلة أخرى التثبيت ريخ تسجيل اإلشعار أو تابحسب األولوية 

  .ذلك في هذا القانون

 في المال حق الضمانتثبيت تسجيل اإلشعار أو  الذي تم فيه بالتوقيت األولوية يتم تحديد  -2

   . عدم مرور وقت تنقضي فيه فترة االشعار أو التثبيتشريطةوسيلة أخرى، المنقول بأي 
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الضمان  حقوق  على غيره من أولوية الضامن المنقولمالالبثبت  حق ضمان ييكون ألول  -3

  . أو ثبتت بأي وسيلة أخرىهفي المال المنقول إال إذا تم تسجيل
  

  16المادة 

  الضامن المنقولمال في الحق الضمانأولوية  في العوائد نفس أولوية حق الضمانيسري على 

  .  لياألص
  

  17المادة 

ذات في لطرف المضمون اأولوية على حق بمضمونة السندات البيوع أو ال شتري عقوديتمتع م

وأخذ  قيمة جديدة  بدل بإعطاء المعتادعملهسير إذا قام المشتري وفي سياق العقود والسندات 

 للطرف  حقوقإحالةنص ب السندات وأ العقود ههذتتضمن لم  وإذا  هذه العقود أو السنداتحيازة

  . المضمون
  

  18المادة 

أعطى كان قد  إذا قيودأية   مناً خالي الضامن المنقولمالال إليه حقوقه فيالمحال يأخذ   -1

 علم بأية حقوق واقعة عليه ولكن يجب أن  دون الضامن المنقولمالسلم التقيمة وبدل ال

    .تثبيت الحق بأي وسيلةقبل تسجيل إشعار أو تحقق االحالة ت

 اً خالي الضامن المنقولمال المعتاد الالعمل سيرياق في سالبضائع مشتري أو مستأجر يأخذ   -2

 وكان المشتري أو ثبتاًًم  الضامن في المال المنقولحتى وإن كان حق الضمان أية قيودمن 

  .على علم به المستأجر

 إذا لم أية قيودبأرقام متسلسلة خالية من  المرقومةمستأجر المعدات المشتري أو اليأخذ   -3

 وإذا لم يكن الرقم المتسلسل موجودا في إشعار قوق واقعة عليه على علم بأية حيكن

  .  حق الضمان في المال المنقولالتسجيل 

 إذا وافق الطرف المضمون على أية قيود متعلقة بالتثبيتمشتري البضائع خالية من اليأخذ   -4

  . لهذا المالبيع المدين

أية قيود متعلقة  من اً خاليالضامن المنقولمال اللقاء  بدل نقدي  الذي يتلقىشخصاليأخذ   -5

  .بتثبيت أية حقوق فيه

تثبيت  قبل الضامنالمنقول مال العلى حجز بايقاع يقوم الذي ممتاز لصاحب الدين ايأخذ   -6

  . أية قيود منالمنقول خالياًًمال الفي حق الضمان 
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ضامن قول منمال على سبيل األمانة ألي  تصفية شركةعلى قيم محكمة أو تعتبر حيازة   -7

  . خاليا من أية قيودفيه حق الضمان تثبيت قبل و
  

  19المادة 

آخر يتعارض معه  حق ضمانأولوية على أي بمعدات  شراء  لتمويلضمانالحق يتمتع   -1

خالل الحق  ثبت  المدين حيازة المعدات أوخذوأمثبتا  شراء ال تمويلحق ضمانكان إذا 

  .أيامعشرة 

 عشرة أيام من ال يتجاوزفي موعد  ثبتبضائع أو عوائدها  شراءتمويل حق ضمان يتمتع   -2

صاحب على حقوق المشتري أو المستأجر أو  أولويةبئع ضاحيازة الببتاريخ قيام المدين 

  . وقت تسجيل اإلشعارحق الضمان وتثبيت  فترةتنشأ بين قد التي والدين الممتاز 

بت بأولوية على غيره من ذات يتمتع حق ضمان تمويل شراء المخزون أو المواشي المث  -3

الحقوق وإن كانت مثبتة من قبل فيما لو أخذ المدين حيازة المخزون أو المواشي، أو فيما 

لو لم تمض عشرة أيام على أخذ المدين لهذه الحيازة، وقام الطرف المضمون بتوجيه 

بحق أولوية كونه وفر ه متعيبين تاشعار خطي للطرف اآلخر صاحب الحق المتعارض 

  . تمويل الشراء لذات المخزون أو المواشي
  

  20المادة 

 لقاء أعطيوالذي الممنوح وفي المواشي المثبت   الضامن في المال المنقولحق الضمانيتمتع 

 حق ضمانأولوية على أي ب أو الدواء للمواشي األعالفقيمة لتمكين المدين من الحصول على 

شراء   أنشئ وثبت لتمويلضمانحق ستثناء المدين باأعطاه آخر في المواشي أو عوائدها 

  .  لمواشيا
  

  21المادة 

  .اتملحق في البضائع التي تصبح حق الضمانأن يستمر  يجوز   -1

 موال األولوية من الحقوق في األمن حيثدرجة  أدنىات ملحق في الحق الضمانيعتبر   -2

وفق الحق فيها  ينشىءجل سال إال إذا تم تسجيل إشعار في إلحاقها بهاغير المنقولة التي تم 

 ، ملحقة البضائعأصبحت غير المنقولة بعد أن موالاأل الحق في أما إذا نشئ . القانوناهذ

 موالاألفي سجيل هذه الحقوق تيأخذ أولوية على ات ملحق في الحق الضمانتسجيل فإن 

  . الحجز عليها عند أوغير المنقولة
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  22المادة 

أولوية  الزراعية المغروسة أو التي سيتم غرسها حاصيلفي المالمثبت  حق الضمان ليكون  -1

الذي أوقع رهنا على  أو الدائن األرضالذي يتعارض مع حقوق مالك  حق الضمانعلى 

  .وفقاً لقانون األراضيحق في األراضي المسجلة أو له  لهحائزاً لمدين ا إذا كان األرض

قيمة لتمكين المدين من  بدلممنوح في المحاصيل أو عوائدها الالمثبت  حق الضمان ليكون  -2

نمو أو المرحلة  المحاصيل في خالل الفترة التي تكون فيهاإنتاج أو حصاد المحاصيل 

حق  زراعة هذه المحاصيل أولوية على أي قبل الوقت الذي تم فيهخالل مدة ستة شهور 

  .الممنوح من قبل نفس المدينو  الضامن المنقولمال آخر في نفس الضمان

حقوق من  األولوية أدنى درجة من حيثفي المحاصيل المثبت  غير حق الضمانن يكو  -3

  . حكم قضائيالذي أوقع الحجز على األرض تنفيذاً لالدائن 
  

  23المادة 

 العمل سيرفي البضائع إذا نشأ في سياق المثبت  حق الضمان أولوية على حق الحيازةيكون ل

  .  البضائعيحوزالمعتاد للشخص الذي 
  

  24ة الماد

. حتى لو تمت تجزئته عند إدخال التحسينات عليه  الضامن المنقولمال في الحق الضمانيستمر 

حق  فيبقى إلدخال التحسينات الضامنالمنقول مال ال يتجزأ عندما حق الضمانتثبيت إذا تم أما 

  .  التحسينات المدخلة مستمراً في الضمان
  

  25المادة 

 مادياً مع بضائع أخرى مندمجةالبضائع التي تكون " المندمجةالبضائع "تعني عبارة   -1

  . كتلة منتجةتشكل  أوجديد منتج األصيلة لتصبح  هويتها ابطريقة تفقده

  المنقولمال إال أنه وفي حال أصبح ال،مندمجة في بضائع حق ضمانال يجوز إنشاء   -2

 نمحق الضالدمج افيتم ، مندمجاًضمان الحق  إنشاءئه لشروط استيفا تم الذي الضامن

  .الكتلة المنتجةأو الجديد لمنتج باوالمستوفي للشروط 

حق يستمر ، مندمجاً الضامنالمنقول مال صبح الي قبل أن حق الضمانتثبيت إذا تم   -3

 في حق الضمان األولوية لتحديديتم . الكتلة المنتجة والجديد أفي المنتج مثبتا  الضمان
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 لذيا  الضامن المنقولمالفي الحق الضمان تثبيت خ  من تاريالكتلة المنتجةفي المنتج أو 

  . أدناه)ج) (4( الفقرة  في ذكرهباستثناء القيد الوارد مندمجاًأصبح 

األولوية بموجب تحدد  ،منتجةل الكتلة اأوالجديد  للمنتج حق ضمانأكثر من  استيفاءتم إذا   -4

  :القواعد التالية
  

في الوقت الذي المثبت  غير  الضمانحقأولوية على المثبت  حق الضمانيكون ل  -أ

  .مندمجة بضائع  الضامن المنقولمالصبح فيه الي

الكتلة أو الجديد المنتج مستوفي لشروط التثبيت ومندمج ب ق ضمانألول حيكون   -ب

  .مثبتهغير  حقوق ضمانات على أولوية المنتجة

ضمانات الفإن جميع حقوق  واحد حق ضمانكثر من أل الكاملالتثبيت في حال   -ج

  . الضامن المنقولبنسبة القيمة التي اندمج فيها المال المرتبة تتساوى فيالمثبتة 
  

   26المادة 

لحقوق  الخاص به حق الضمان يخضع أن غيره أو ضمانالعقد يجوز للطرف المضمون بموجب 

  .  األولويةمن حيث درجة أدنى أخرى 
  

  الخامسباب ال

  التسجيل

  األولفصل ال

  السجل

  27المادة 

  ).السجل( المنقولة موالتنشئ  وزارة االقتصاد الوطني سجل حقوق الضمان في األ  -1

يتيح امكانية  لتسجيل إشعارات حقوق الضمان والقيود وةإلكترونية وسيلسجل اليوفر   -2

  . تنفيذيقيد وسند رسميااللكترونية لسجل اتعتبر قيود  و عن اإلشعاراتلتحريا

 أو غيرها من الحقوق حق الضمان اتتسجيل إشعارل  المخولةالرسميةالجهة السجل يعتبر   -3

 المنقولة التي تندرج ضمن نطاق هذا القانون فيما عدا المركبات واألوراق موالفي األ

  .المالية االستثمارية
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تسجيل حقوق ل الرسميةالجهة  في وزارة النقل والمواصالت دائرة السيرسجل يعتبر   -4

 تسجيل حقوق الضمانات في المركبات للقوانين واألنظمة يخضع. الضمانات في المركبات

  . دائرة السيرالسارية على سجل 

 الجهة التي مركز اإليداع والتحويل والتسوية المنشأ بموجب قانون األوراق الماليةيعتبر   -5

 يخضع تسجيل حقوق .في األوراق المالية االستثماريةتسجيل حقوق الضمانات يتم فيها 

 .الساريةاألوراق المالية االستثمارية لقانون األوراق المالية واألنظمة الضمانات في 
  

  28المادة 

 الفهارس وغيرها من تعتبر.  تنفيذيقيد وسند رسميل يسجالت المعلومات الواردة في إشعار تعتبر

 ألي شخص اإلطالع على يجوز. رسميةلسجل فيما يخص اإلشعارات قيود ا لدىالمنشأة القيود 

  .  ت في السجلاإلشعارا
  

  الثانيفصل ال

  سجيلللتالقابلة اإلشعارات 

  29المادة 

  :في الحاالت التالية مستوفياً للشروط حق الضمانيكون اإلشعار المبدئي ل  -1

 على أنه إذا الشركة  رقم تسجيل أوالهويةرقم من خالل  المدين  هويةيحددإذا كان   -1

از سفر المدين وبلد إصداره رقم  رقم جويعتبركان المدين شخصاً غير فلسطيني 

  التعريف؛  

  ؛ ه عنوانويبين الطرف المضمون أو وكيله باالسم يحددإذا كان   -2

 مالفي حال كان ال؛ و يغطيه اإلشعارالذي  الضامن المنقولماليصف الإذا كان   -3

 غير المنقولة التي موال يصف اإلشعار األأنيجب ف اتملحقمن ال  الضامنالمنقول

  . اتملحق الهاستتصل ب

  .قيد آخر أو ضمانالعقد تسجيل اإلشعار المبدئي بتوقيعه على جيز يجب على المدين أن ي  -2

 مال بالحق ضمانتثبيت  أو قبل ضمانالعقد  انعقاد أن يتم تسجيل إشعار قبل يجوز  -3

  .  الضامنالمنقول

الدين إشعار  تسجيل يجوز. المدين بدون موافقة  الدين الممتازيجوز أن يتم تسجيل إشعار  -4

 تسجيل يجوز.  المحكمةعينتهمن قبل محكمة أو قيم مفلسة شركة أموال على الممتاز 
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 تسجيل يجوز. مدين صدر بحقه حكم من قبل المحكمة ممتلكاتعلى  الدين الممتازإشعار 

  . الضريبة من قبل الحكومةللمكلف بدفع منقولة أموالعلى الدين الممتاز إشعار 

إال إذا كان مضلالً الفصل  الواردة في هذا شروطللبشكل جوهري ومستوفيا  اإلشعاريعتبر   -5

  .جوهرييعتبر اإلشعار الذي ال يبين رقم تعريف للمدين مضلالً بشكٍل .  جوهري بشكل
  

  30المادة 

 .  في قيود السجل يظهر ساري من اللحظة التياإلشعار يعتبر    -1

.  قبل انقضاء المدةتمديددة فيه إال إذا تم تسجيل إشعار للمدة المحدساري اإلشعار يعتبر   -2

  .   ال تتجاوز عشر سنوات، كما يجب أنبكسور السنة تحدد المدة ال

التثبيت إال إذا تم  ،تيثبالت حق ضمانفقد منتهيا ويعند انقضاء المدة يصبح اإلشعار   -3

  .بوسائل أخرى
  

  31المادة 

  : ما يلياإلشعار المعدليشمل أن يجب . يجوز تعديل اإلشعار المبدئي  -1

  رقم تسجيله؛ من خالل إلشعار المبدئي عريف ت  -1

   التعديل؛ أجازكل طرف مضمون عريف ت  -2

  .إلشعار مبدئيلومات المطلوبة لكافة المعاشتماله على   -3

من قبل المدين الموافقة عليه فيجب  أو مديناً اًضامن ماالًاإلشعار المعدل أضاف إذا   -2

  .  أو قيد آخرضمانالعقد ه على بتوقيع

  . عليهوافق كل طرف مضمون فقط في مواجهةساريا اإلشعار المعدل يعتبر   -3

المنقول مال فيما يخص الساريا  أو مديناً اًضامن ماالًاإلشعار المعدل الذي يضيف يعتبر   -4

  .من تاريخ تسجيل اإلشعار المعدلالجديد أو المدين اإلضافي  الضامن
  

  32المادة 

  :تمديدتسجيل إشعار من خالل  مدة نفاذ اإلشعار تمديديجوز   -1

  اإلشعار المبدئي بواسطة رقم تسجيله؛ يعرف   -1

  ؛ التمديدإشعار أجاز كل طرف مضمون يعرف   -2

  .تتجاوز عشر سنواتعلى أال  بعدد سنوات كامل بحيث تكون محددة التمديديبين مدة   -3

  .  خالل ستة أشهر قبل انقضاء المدة المبدئية لإلشعار فقط التمديديجوز تسجيل إشعار   -2
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تجاه  ةالمحددسنوات ال لعددمستمراً اإلشعار المبدئي يصبح ، التمديدعند تسجيل إشعار   -3

  .  التمديدأجاز بكل طرف مضمون 
  

  33المادة 

  :  كما يليإنهاء نفاذ اإلشعار بتسجيل إشعار إنهاءيجوز   -1

  رقم تسجيله؛ ن خالل ماإلشعار المبدئي يعرف   -1

   إشعار اإلنهاء؛ أجازكل طرف مضمون يعرف   -2

كل طرف مضمون وافق على يخص فيما ساريا لم يعد يبين بأن اإلشعار المبدئي   -3

  . إشعار اإلنهاء

 تسلممن خالل مدة عشرين يوماً يجب أن يقوم الطرف المضمون بتسجيل إشعار اإلنهاء   -2

  : ل المدين، إذاالطرف المضمون طلب خطي من قب

أو إعطاء قيمة خالف بالدفع لم يكن هناك التزام مضمون مستحق األداء وال التزام   -1

  ذلك؛ أو

  .لم يوافق المدين على تسجيل اإلشعار المبدئي  -2

 أمام المدين إذا اخفق في تسجيل اشعار اإلنهاء وذلك بعد مسئوال يكون الطرف المضمون -3

ضافة إلى األضرار الفعلية  دينار أردني، باإل)---( اإلنهاء، بمبلغ عشرين يوما من استالم اشعار

  .تكبدها المدينالتي 

  .وافق عليه إشعار اإلنهاء نفاذ اإلشعار المبدئي فيما يتعلق بكل طرف مضمون يلغي  -4
  

  34المادة 

 الشخص تم بموجبه تعريفاذا  حق ضمانإشعار تسجيل  على االعتراضيجوز لشخص   -1

  . بأن اإلشعار غير دقيق أو تم تسجيله بشكٍل خاطئ واعتقد ذلك الشخصينعلى أنه مد

  :يجب على إشعار االعتراض أن  -2

  رقم تسجيله؛ من خالل اإلشعار الذي يتعلق به يعرف   -1

  يسمي الشخص الذي قام بتسجيله؛   -2

بشكٍل قد تم  تسجيله بأن أو حق الضمانة إشعار ق الشخص بعدم داعتقاديبين أسس   -3

  .غير صحيح أو خاطئ

  . حق الضمان تسجيل إشعار االعتراض على نفاذ إشعار ال يؤثر  -3
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   الثالثفصلال 

  المسجل وواجباته صالحية

  35المادة 

  :يجوز للمسجل أن يرفض تسجيل إشعار لألسباب التالية  -1

ينص على لم المدين أو هوية رقم اإلشعار لم يبين إذا في حالة اإلشعار المبدئي،   -1

   أوتبلغ عشر سنوات أو أقل؛السريان والتي ة مد

يبين رقم لم المدين أو هوية رقم  اإلشعار لم يبينإذا في حالة اإلشعار المعدل،   -2

 طرف يحددلم  أو انقضت مدتهإشعار مبدئي  إلى أشارتسجيل اإلشعار المبدئي أو 

  أو ؛مضمون وافق على التعديل

لم يل اإلشعار المبدئي أو رقم تسجاإلشعار لم يبين إذا ، التمديدفي حال إشعار   -3

 ارتمرتلك الفترة المطلوبة السأقل من ذلك وذكر أو عشر اليذكر عدد السنوات 

 طرف يحدد لمستة أشهر المسموح بها أو ال، أو لم يتم تقديمه خالل مدة السريان

  ه؛ أووافق عليمضمون 

كان جيل اإلشعار المبدئي أو رقم تساإلشعار لم يبين إذا في حالة إشعار اإلنهاء،   -4

  ؛ أووافق عليه طرف مضمون يحددلم يتعلق بإشعار مبدئي انقضى أو 

لم رقم تسجيل اإلشعار المبدئي أو اإلشعار لم يبين إذا في حال إشعار االعتراض،   -5

  يسمي اسم الشخص الذي قام بتسجيل اإلشعار؛ أو

 ترتيب االتفاق على لم يتم أقل من كامل رسم التسجيل أو استيفاء رسم في حال  -6

  .  لدفع الرسوم بوسائل أخرى

في حال رفض المسجل تسجيل إشعار يتوجب عليه إعالم الشخص الذي تقدم باإلشعار   -2

  .الرفض وأسبابهبفوراً 
  

  36المادة 

  :ما يليوم المسجل بقلكل إشعار تم تسجيله، ي  -1

  ؛ مميزتخصيص رقم تسجيل   -1

  لرقم المخصص لإلشعار المبدئي وتاريخ ووقت التسجيل؛  ايحتوي علىإنشاء قيد   -2

  .تنظيم السجل بشكل يتيح التفتيش عليه من الجهات المختصة  -3
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إلشعارات التي ا فيما يخص و،المدينهوية يقوم المسجل بفهرسة اإلشعارات حسب رقم   -2

   .لرقم المتسلسلا حسبمتسلسلة المرقمة بأرقام للمعدات تتضمن رقماً متسلسالً 

 رقم التسجيل وتاريخ المتضمنيقوم المسجل بإعادة نسخة من القيد االلكتروني لإلشعار   -3

  .ووقت التسجيل

 أو ،رقم تعريف المدين استخراج قيد بواسطة بطريقة تتيح بحفظ السجليقوم المسجل   -4

 وفيما يخص اإلشعارات التي تتضمن رقماً متسلسالً ،إلشعار المبدئياتسجيل بواسطة رقم 

  .   الرقم المتسلسلةرقام متسلسلة فبواسطمرقمة بألمعدات 

  .االنقضاءإلشعارات التي انقضت لمدة عشر سنوات بعد تاريخ اقيود حفظ بيقوم المسجل   -5

بتسجيل إشعار أو رفض محدودة  و؛إن مسؤوليات المسجل هي مسؤوليات إدارية فقط  -6

سريان أي مدة أو دقة  أو يحدد المسجل كفاية أو صحةجوز أن ، ال  فقطتسجيلال

 .  في اإلشعارواردة معلومات 
  

  الرابعالفصل 

  المعلومات من المسجل

  37المادة 

  :ها المعلومات التالية ألي شخص يطلبتوفيرالمسجل يجب على   -1

للمدين أو رقم هوية تخصص رقم تسجيل محدد أو رقم سارية  إشعارات وجود  -1

  متسلسل للمعدات؛ 

  اريخ ووقت تسجيل كل إشعار؛رقم التسجيل وت  -2

  المدين واسم وعنوان كل طرف مضمون في كل إشعار؛هوية رقم   -3

  .كافة المعلومات التي يتضمنها كل إشعار  -4

سنداً عتبر  والذي يالتحري تقرير مصدق عن نتائج ، إذا طلب منه ذلك، المسجلصدري  -2

لمحاكم دون حاجة ألدلة خارجية لغايات اإلثبات في ابينة لسجل ويعتبر ل   تنفيذياًرسمياً

  .صحتهإلثبات  إضافية

 مال في حق ضمانود لإلشعار بوجإن الغاية من المعلومات التي يوفرها المسجل هي فقط   -3

مات ، يحق للشخص الذي قام بطلب المعلوإضافيةللحصول على معلومات .  ضامنمنقول

يره المطلق أن يفصح  يحق للطرف المضمون حسب تقد.أن يطلبها من الطرف المضمون
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وطبيعة وقيمة   الضامن المنقولمال للأكثر تفصيالً وصفاً ويعطي الضمان عقدعن بنود 

  .  االلتزام المضمون على الرغم من أي أحكام خالف ذلك في قوانين أخرى
  

  الخامسالفصل 

  سجلرسوم ال

  38المادة 

 عن يصدرمصدق بموجب نظام التحري التقارير  طلبات اعدادوشعار اإليتم تحديد رسوم تسجيل 

لن يتم  . فقطيحدد سقف الرسوم ألغراض تغطية المصاريف الفعلية أن على مجلس الوزراء 

خدمات  بوسائل الكترونية أو ألي السجلفرض أي رسوم مقابل الدخول واإلطالع على قيود 

  .  أخرى
 

السادسباب ال  

   حق الضمان علىتنفيذال

األولالفصل   

 حقوق الطرف المضمون

  39المادة 

، أو تنفيذ االلتزام المدين بالتزامه بالدفع أو أخليصبح حق الضمان قابالً للتنفيذ في حال   -1

  .  إخالل أخرىحالةعند وقوع 

  :عند اإلخالل، يكون للطرف المضمون  -2

الضمان ص عقد نَ وإن لم ٌي الضامن المنقولمالحق حيازة أو السيطرة على ال  -1

  . الحيازة والسيطرةعلى

  ؛ مال الضامنحق التصرف بال  -2

  .   الضمان أو هذا القانون أو قانون آخرعقدحقوق أو تعويضات أخرى واردة في   -3
  

  40المادة 

 أو ذمم مدينةمدين لحساب يحق للطرف المضمون بحق ضمان في ، اإلخاللعند وقوع   -1

أن يطالب  ،الذمة المدينةالمدين بالطلب من صاحب حساب بعقد بيع مضمون أو دفعة 

أية وله أن يحسم  للوفاء بحقه كطرف مضمون هذه الدفعة بدوره يستخدم هو وله بالدفع 

  .مصاريف تكبدها جراء ذلك
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يسير  أن الذي ثبت حق الضمان بأخذ الحيازةعند وقوع اإلخالل، يحق للطرف المضمون   -2

  . يشملها عند الضمان على البضائع التي بإجراءات التنفيذ

 للمدين أي فارق يحصله إذا الطرف المضمونيدفع يضمن ديناً، لحق الضمان شئ نأإذا   -3

 دين غير يعتبر أي مبلغ غير محصل. مبلغ الدين المضمون ونفقات التحصيلتجاوز 

   . ذلك خالفإال إذا تم االتفاق علىممتاز 

  :اإلخاللوقوع فور  أية حالةعلى اق فعند االت  -4

  لديه استخدامفي حساب وديعة محفوظمثبت مان حق ضب  يتمتعللبنك الذي يجوز  -1

  . حساب الوديعةبرصيد حساب الوديعة لسداد االلتزام المضمون 

ب افي الحاالت األخرى، يحق للطرف المضمون الذي له حق ضمان في حس  -2

دفع رصيد ل تعليمات للبنك  مثبت بوسيلة السيطرة عليه، أن يقوم بتوجيهوديعة

  .رف المضمونحساب الوديعة لحساب الط

يحق للطرف المضمون التصرف بموجب على الرغم من أي حكم آخر في هذا القانون،   -5

  .إجراءات قضائيةاللجوء إلى هذه المادة دون 
  

  41المادة 

الحاجة إلى اللجوء دون أو السيطرة عليه  مال الضامنازة الحي للطرف المضمون يجوز  -1

الحصول أن يتم اإلخالل شريطة وقوع عند اً إجراءات قضائية إذا وافق المدين خطيإلى 

 ،اتملحق مال الضامنإذا كان ال. بالنظام العام الحيازة أو السيطرة دون أي إخالل على

 غير المنقولة التي تم إلحاقه بها إذا وافق موالن األع فصلهيجوز للطرف المضمون 

  . خطياً بعد وقوع اإلخاللعلى ذلك المدين 

موقع إلى تشمل الدخول كما تم استعمالها في هذه المادة بالنظام العام إن عبارة اإلخالل   -2

إذن وال يجوز الدخول باستخدام العنف أو التهديد، ويجوز الدخول بدون المدين دون 

   .  الحيازة أو السيطرة أو مواجهة المدين خذأل  التنفيذأمور مصحبة

 الضامن أو  المنقولالمالحيازة  الطرف المضمون عند وقوع اإلخالل من إذا لم يتمكن  -3

وقوع عند أو في حال عدم موافقة المدين بالنظام العام  دون اإلخالل السيطرة عليه

 فللطرف المضمون السير ،اتملحق المتمثل ب الضامن المنقولمال الفصلاإلخالل على 

  :باإلجراءات التالية
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صول المحاكمات على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر بما في ذلك قانون أ  -1

تقديم طلب مستعجل للمحكمة للطرف المضمون يحق  ،المدنية والتجارية الساري

يجب أن يرفق  .الضامنالمنقول مال  حيازة الهأمر يمنحستصدار المختصة ال

 عقد الضمان الذي يجب ان إبرامالقسم يؤكد بلمستعجل تصريح مشفوع بالطلب ا

 إخالل واحدة على األقل من حالةعجل يرفق بالطلب، ويجب أن يحدد الطلب المست

  .   الضمانعقد  لبنودقبل المدين

يقوم الطرف المضمون بتبليغ المدين نسخة عن الطلب بما في ذلك نسخة عن   -2

 على  تقوم المحكمة بتحديد موعد جلسة.المقدمة للمحكمةوالبيانات  الوثائقجميع 

 إال إذا المدين موعد الجلسة ويجب تبليغ أعاله) 1( بموجب الفقرة صفة االستعجال

دون وجدت المحكمة أن الطرف المضمون بذل جهود معقولة لتبليغ المدين ) أ(

دون ب  على صفة االستعجال عقد الجلسةضرورةوجدت المحكمة ) ب(أو نتيجة 

 خسارة  تحقق تمنع أو الضامن المنقولمال ال على الضرر وقوعتأخير لدرء

 أو إضعاف حق الطرف المضمون في ضامنالالمنقول مال قيمة اللجوهرية 

  .  الحيازة

حق ب  يتمتعلطرف المضموناأن  وتأكدت إذا وجدت المحكمة أن اإلخالل قد وقع  -3

 يعطي الطرف المضمون ا وقتيا تصدر المحكمة أمر، الضامن المنقولمالحيازة ال

وز  يج.ها الحكم النهائي أو حكم الحق من قبللحين اصدار مال ال هذاحق حيازة

ضرورياً ومناسباً لغايات تمكين تراه إجراء أي  اتخاذب المدين للمحكمة توجيه

  .الطرف المضمون من الحيازة

الطرف المضمون حيازة يأخذ أعاله ) 3(إذا أصدرت المحكمة أمراً بموجب الفقرة   -4

من استدعاء  وبموجب وتقوم المحكمة بموجب أمر وقتي الضامنالمنقول مال ال

به أو التصرف الضامن المنقول المال ن، بإصدار أمر يسمح ببيع الطرف المضمو

 الضامنالمنقول مال  ال إال إذا كان)42(ة بموجب المادقبل صدور الحكم  حتى

عند العمل يحتفظ الطرف المضمون   .استبدالهطبيعة يستحيل ب أو اً أو مميزفريداً

لحكم النهائي أو أمر  اصدورلحين هذه الفقرة، بحيازة عوائد التصرف وفق أحكام 

بإصدار حسب تقديرها المطلق و إال إذا قامت المحكمة ،الحق من قبل المحكمة

  .  لحين صدور الحكم النهائيأمانات العوائد في حساب وإيداعاً لحفظ أمر
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 بموجب أمر مال الضامن حيازة الحصل علىالذي  الطرف المضمون علىيجب   -5

  المنقولمالال  علىالمحافظةالمعقولة في العناية بذل ) 3(صدر وفقاً للفقرة 

أو صدور حكم ) 4( حسب الفقرة  بهلحين التصرف  الموجود في حيازتهالضامن

   .  أمر الحق من قبل المحكمةأي نهائي أو 

وبينما يكون المال الضامن في حيازة الطرف تم االتفاق على غير ذلك، ما لم ي  -6

 وتعتبر هذه المصاريف أموال المدين مصاريف معقولة على يجوز قيد ،المضمون

رسوم  وأضرائب ويشمل ذلك تكاليف أي تأمين أو بالمال الضامن  أسوةمضمونة 

  .الضامنالمنقول المال مفروضة على 

الضامن المنقول المال يتعلق بيجوز للطرف المضمون أن يختار السير في استصدار حكم   -4

 بدالً من اللجوء إلى اإلجراء  الساريتنفيذ قانون الوفق أحكامالتنفيذ اتباع إجراءات و

  . من هذه المادة)3(المبين في الفقرة 
  

  الثانيالفصل 

 التصرف بالمال الضامن أو حيازته

  42المادة 

 أو هأو يؤجر الضامنالمنقول المال وقوع اإلخالل أن يبيع عند يجوز للطرف المضمون    -1

لتي يراها مناسبة سواء تصرف به  بالطريقة ا به أو يتصرفيسمح للغير باستغالله

 . بالتصرف الخاص أو علنا

من  عند وقوع اإلخالل هذا المال المنقول الضامنيجوز للطرف المضمون أن يشتري   -2

 .خالل بيع عام أو خاص
  

  43المادة 

 التجارية المقبولة والمتعارف اإلجراءاتوفق يجب على الطرف المضمون أن يتصرف   -1

  . الضامن المنقوللمال عند تصرفه بااعليه

ال يعتبر البيع مخالف لألعراف التجارية المقبولة والمتعارف عليها بادعاء ان الطرف   -2

بكيفية مختلفة المضمون لم يحصل على أفضل األسعار لو تم البيع في وقت آخر أو تم 

  .   الطرف المضموناعن الكيفية الذي اختاره
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إذا تم التصرف من قبل الطرف المضمون لتجارية وفق األعراف ا يعتبر البيع مقبوالً  -3

  .   التجارية عند التعامل بنفس نوع المالاألعرافبالمال الضامن بشكل يتوافق مع 

هذا التصرف إجراءات قضائية، يعتبر من خالل ضامن ال  المنقولمالالبالتصرف  عند  -4

 التصرف ليس واجب هذاإال أن مثل  ، التجارية وغير قابل للطعناألعرافقبوال ووفق م

   . هذا القانونألغراض
  

  44المادة 

أيام قبل التصرف ) 10(في مدة أقصاها عشرة طاراً خإ المضمون أن يعطي الطرفعلى   -1

  : لكل منالضامن المنقول بالمال 

  ،المدين .1

 أيـام قبـل    5متـاز والـذي، خـالل       دين م  صاحب    أو  آخر أي طرف مضمون   .2

 المنقول بوسيلة التسجيل،المال مثبت في ن يتمتع بحق أو امتياز ااالخطار، ك

 بوجود حـق فـي المـال        إخطار يدعي أي شخص تلقى منه الطرف المضمون        .3

قبل التاريخ  االخطار  تسلم الطرف المضمون هذا     في حال   الضامن، وذلك   المنقول  

  . اخطاره للتصرف في المال المنقولعطى فيه الطرف المضمون أالذي 

  . االخطارغ بتبل حقه يجوز للمدين أن يتنازل عن  -2

: كما يليخطار للتصرف بالمال المنقول الضامن معلومات كافية يجب أن يتضمن اال  -3

َيذكر الطريقة التي  و؛صف المال الضامن وَي؛ المدين والطرف المضمونيعرف بوضوح

َيذكر الوقت والمكان للبيع العلني أو الوقت الذي سيتم و  به؛ التصرف من خاللهاسيتم

  .أخرتصرف بأي  لقياما

المنقـول  إذا كـان المـال      ) 1( المذكورة في الفقرة     ال تسري األحكام المتعلقة باالخطار      -4

من النوع الذي يبـاع     كان   قيمته، أو     سريع في  النخفاضعرضه  الضامن سريع التلف أو     

  .  في أسواق متعارف عليهافي العادة 
  

  45المادة 

قبل الطرف المضمون في حالته التي هو عليها أو بعد  الضامن من  المنقوليجوز التصرف بالمال

  .  بهإصالحه أو تطويره أو إعداده للتصرف
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  46المادة 

   : التالياألولوية  وفقاً لترتيب الضامن  المنقولالمالالتصرف بعوائد التعامل في يتم   -1

 وأ للتصرف به ته وتهيئهوحفظالضامن المنقول المال  الستعادةالمصاريف المعقولة  .1

أتعاب المحامين المعقولة والمصاريف القضائية التي  وتشمل به  الفعليالتصرف

  .تكبدها الطرف المضمون

  . أو دين ممتاز االلتزامات المضمونة بحق ضمانتسديد .2

 .ضمانمال  الدين المضمون بحق تسديد .3

،  الضامن المنقولبدرجة أدنى في المال ضمان  مال الدين المضمون بحقتسديد .4

 .قبل إتمام عملية توزيع العوائدوبينة تثبت الحق  كانت هناك مطالبة خطية وذلك إذا

 عن مسئوال المدين ويبقى،  للمدينأي فائض عن إعادة مسئوال الطرف المضمون يكون   -2

  . االتفاق على خالف ذلكما لم يتمعجز أي 

 ،وأخذ حيازته الضامن الذي اشتراه بحسن نية لقاء قيمة  المنقولمشتري الماليأخذ ال   -3

للطرف خالياً من أي حق ضمان للطرف المضمون أو المدين أو أي حق أقل درجة عائداً 

   . صاحب دين ممتازالمضمون أو
  

  47المادة 

  المنقولوقوع اإلخالل، أن يعرض على المدين أخذ المالعند  ، يجوز للطرف المضمون  -1

لمدين، وعلى الطرف المضمون التزامات امن  جزء أو كل لتسديدالضامن أو جزٍء منه 

  :من خالل عرضه  تبليغ لكل منأن يعطي 

  .المدين .1

تاريخ من أيام ) 5( قبل مدة خمسة صاحب دين ممتازأو آخر طرف مضمون أي  .2

 . التبليغ إذا كان قد تم تثبيت حق الضمان أو الدين الممتازإعطاء 

أعطى الطرف   كان قدالضامن، والذيالمنقول أي شخص آخر له حق في المال  .3

إلى االخطار إعطاء  الضامن قبل  المنقولخطياً بحقه في المالتبليغا المضمون 

 . المدين

، الفصليجب على الطرف المضمون أن يتصرف بالمال المضمون وفقاً لما جاء في هذا   -2

) 1( الفقرة ورد ذكره في خطياً من أي شخص اعتراضاوذلك إذا تسلم الطرف المضمون 

  . التبليغيوماً بعد إعطاء ) 20(خالل عشرين ة من هذه الماد
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 المدين بما يتفق مع اللتزامات تسديداًيجوز للطرف المضمون أن يحتفظ بالمال الضامن   -3

  .يوماً) 20( خالل فترة العشرين اعتراض إذا لم يتسلم أي  الذي قدمهالعرض
  

  الثالثالفصل 

  حقوق المدين

  48المادة 

  :  الضامن أن يسترده شريطة المنقولالمالفي  بتصرف هتبليغالواجب يحق للشخص   -1

  .وقوع اإلخاللعند أن ال يكون ذلك الشخص قد تنازل خطياً عن حق االسترداد  .1

 . الطرف المضمون بالتصرف بالمال الضامن أو خول غيره بالتصرف بهلم يقم  .2

 . هعنغير قابل للرجوع الطرف المضمون االحتفاظ بالمال الضامن بشكل لم يختر  .3

 الضامن أن يقوم بتنفيذ كافة  المنقوليجب على الشخص الذي يرغب باسترداد المال  -2

  الطرف المضمونااللتزامات المضمونة ودفع المصاريف المعقولة الفعلية التي تم تكبدها

 . لحجز أو حيازة أو إصالح أو تهيئة المال الضامن للتصرف به
 

  49المادة 

 الطرف خالف إذا هبالتصرف بالمال الضامن أو تمنع إماا تصدر أمريجوز للمحكمة أن   -1

  .الفصلالمضمون األحكام الواردة في هذا 

الطرف أبلغ ، أو الشخص الذي في العلم والتبليغيجوز للمدين أو أي شخص آخر له حق   -2

 أن يطالب بأي خسارة مضمونلا تصرف الطرف حق الضمان قبلب  يتمتعهأنبالمضمون 

  .  الفصلالطرف المضمون بااللتزام بأحكام هذا ناتجة عن إخفاق 
  

  السابعباب ال

  تحديد حقوق األولوية واألحكام االنتقالية

  50المادة 

جاء  إال إذا ،هذا القانونتسري أحكام  ، أحكام هذا القانون قانون آخر معحكامفي حال تعارض أ

  .  صريح بالتحديد وبنص هذا القانونحكام حكم من أقانون آخر يعدل أو يلغي
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  51المادة 

والتـي كانـت     القـانون،    نفاذ هـذا  تطبق أحكام هذه المادة على المعامالت التي تمت قبل تاريخ           

لهـذه  ويشار في هذه المادة      ، المعاملة إبرامعند  فيما لو كان القانون ساري      هذا القانون   ستخضع ل 

   ".المعاملة السابقةب"معاملة 

هذا القـانون    تاريخ سريان السابقة التي تمت قبل     يتم تحديد سريان وأثر المعاملة        -1

،  السابقة االتفاقيةمعاملة  بالرجوع إلى القانون الذي كان ساري المفعول عند إبرام          

  .  هذه المادةبما ال يتعارض مع حكم 

من خالل تـسجيل    يجوز للطرف المضمون بموجب معاملة سابقة أن يسجل حقاً            -2

رف المضمون أن يسلم نسخة عن اإلشعار       على الط يجب  ، و شعار بحق الضمان  إ

  . إلى المدين

، إذا قام الطرف المضمون بموجب معاملة سـابقة         )4(باستثناء ما ورد في الفقرة        -3

 أخرى منصوص عليها في هـذا القـانون         تثبيت ضمان بوسيلة  بتسجيل إشعار أو    

ـ تـاريخ   من  يوماً  ) 60( خالل ستين     والتعليمات الصادرة بمقتضاه   والنظام  شاءإن

 السجل، وإذا إنشاءالسجل بموجب هذا القانون، فإن تحديد األولوية يكون من تاريخ           

بعد تثبيته   الذي نشأ بموجب معاملة سابقة، أو تم          المضمون تم تسجيل إشعار بالحق   

 مـن تـاريخ      الخاصة بـه    األولوية تحديد يتم   ،يوماً من إنشاء السجل   ) 60(ستين  

  . التسجيل

 في المعاملة السابقة والتي تتضمن حق ضمان مضمون بمركبة          يتم تحديد األولوية    -4

 نفاذ قبل أو بعد تاريخ      الضمان في سجل دائرة السير، سواء     من تاريخ تسجيل حق     

  . هذا القانون

يتم تحديد األولوية في المعاملة السابقة والتي تتضمن حق ضمان مضمون بأوراق              -5

فـي مركـز اإليـداع والتحويـل        مالية استثمارية من تاريخ تسجيل حق الضمان        

  .  هذا القانوننفاذو بعد تاريخ لتسوية، سواء قبل أوا

والحق الـذي تـم     بموجب هذا القانون    المثبت  حق الضمان   في   األولويةيتم تحديد     -6

تثبيتـه  تـم   أو  ) 2( الفقرة   ه وفق  والذي لم يتم تسجيل    ه بموجب معاملة سابقة   إنشاؤ

 حـق   بأنه لحق الذي نشأ بموجب معاملة سابقة      يعتبر ا  . القانون وفقرى   أخ بوسيلة

   .مثبتضمان 



26 
 

  )52(المادة 

  . هذا القانون لتنفيذ أحكام  الالزمةالتعليماتتصدر يجوز للوزارة أن 
  

  )53(المادة 

  يصدر مجلس الوزراء األنظمة واللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
  

  )54(المادة 

 فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثالثين يجب على جميع الجهات المختصة، كٌل

  .وقائع الفلسطينيةيوماً من تاريخ نشره في ال

 

  

  

  

  صدر بمدينة رام اهللا 

  ميالدية :     /    /       بتاريخ

  

  محمود عباس

   لمنظمة التحرير الفلسطينيةةرئيس اللجنة التنفيذي

  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


