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تطوير نظم تسجيل األصول المنقولة في الدول العربية



 

 تـقديـم

أرسىىم لس م لفظي ا مصارىىظرم مصاة ومؤ سلتسىىنىىظا مصبية مصلةداؤ  ي اةم  
لبذجعةةجسىىىىىببماوجدةعبةجأحةجأاىىىىىفظوجمصالظصاجسمصنىىىىىلظقةجمصافظي ا جص يةم ج
سرقؤجعالجحبلج سةدؤجقسص هجياجأحةجمصاسظالاجذماجمصلالقؤجدلالجمصاس م.ج

 بظسلج اظجمرىىةرجع جمص سظوجسيةاجمصلالجمصابقةيؤجع جمصاس موجأسرماجعالج 
مصابضبعظاجسمصيضظمظجمص اج بظقشهظجهذهجمص سظوجسمصفةا.جإضظيؤجإصمجذصكوجملةج
ضا  لاظرس ه صبشظطه  ألظنؤ يباؤ صهذم مصاس مو عةقم   ابةسا مصبية مصلةدا 
ل جمص يظرمةجسمألسرماجياجلخ  فجمصسبمنبجمصبيةمؤجسمصارىىىىىىةياؤجمص اج  ل  ج

ؤ.جس لةجهذهجمص يظرمةجدأنشىىىاؤجمصارىىىظرمجمصاة ومؤجسلتسىىىنىىىظاجمصبيةجمصلةدا
سمألسرماجل جأجلج نهالجم خظذجمصيةمرماجسمص بااظاجمص اجمرةرهظجمصاس م.ج
سياجضىىىىىبتجلظج ضىىىىىاب هج لجهذهجمألسرماجسمص يظرمةجل جلل بلظاجلفاةةجع ج
لبضبعظاجذماجا ؤجدأعاظلجمصارظرمجمصاة ومؤوجييةجرأىجمصاس مجأنهجل ج

 بزمع.جصذصكوجييةجدظشىىىىىةجمصابظسىىىىىبجأوج  ظ جصهظجأ قةجيةاىىىىىؤجل جمصبشىىىىىةجسمص
مصرىىىىبةساجدبشىىىىةجهذهجمصنىىىى نىىىىؤجمص اج  ضىىىىا جمألسرماجمص اجميةلهظجمصنىىىىظقةج

صمججظنبجمص يظرمةجسمألسرماجمص اج لةهظجمص سظوجسمصرىىىىبةساجحبلجإمصافظي ا ج
مصيضىىىىىظمظجمصبيةمؤجسمصارىىىىىةياؤجذماجمألهااؤ.جسم اةلجمصشة،جل جمصبشىىىىىةوجياج

مظ.جيظصهةمجمصةئانىىىىىىاجلبهظجهبج بياةجمصال بلظاجسزمظقةجمصبعاجدهذهجمصيضىىىىىىظ
للجأوجأ وسمةجمصيظرئجدأ قةجقةرجل جمصال بلظاجمصا ظحؤجحبلجمصابضىىىىىىب .جن

 رةياؤجمصلةداؤ.صا نظعةجهذهجمصن نؤجع مج لاا جمصةيظيؤجمصاظصاؤجسمصبيةمؤجسم

 وهللا ولي التوفيق،

 
 عبد الرحمن بن عبد هللا الحميدي
 المدير العام رئيس مجلس اإلدارة

 النقد العربيصندوق 
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تطوير نظم تسجيل األصول المنقولة في الدول العربية



 

 1تمهيد
 

إوجمصهةمجل جإاةمرجقظنبوجمصضاظنظاجمصلاباؤجع مجمأللبملجمصابيبصؤجهبج نهالج

مالقةم،جص اتسنظاجمصرشاةةجسمصا بساؤ.جإوجهذهجمصاتسنظاج ف يةجصأللبملج

غاةجمصابيبصؤجالس خةملهظج ضاظنؤجص فربلجع مجمص نهاالاجدأنبمعهظوجإضظيؤج

صلةمج اكبهظجل جمس خةممجمأللبملجمصابيبصؤجصضاظوجقةسضهظجصكبوجمصاخظطةجمص اج

يبصؤج ضاظنظاجغاةجماك جأوجم فا هظجمصايةضبوجدنقبجققبلج  كجمأللبملجمصاب

ليقبصؤجصه جدنقبجمصخ لجياجمإلطظرجمصيظنبناجمصبظظ جصلا اؤجإنشظتجمصضاظنظاجغاةج

جسمص بفاذجع اهظج مصفاظزمؤجياجمأللبملجمصابيبصؤجس ة ابجمألسصبمظاجدخرباهظ

)ياجلل  جمصق ةموجمصلةداؤ(وجسياجذماجمصبقتجمصخ لجياجمإلطظرجمصاتسناجمصذيج

جمأللب جيا جمصفيبا جإشهظر جمصاتسنظاجمفك  جيإو جصذصكو جسن اسؤ جمصابيبصؤ. مل

جياج جص قةت جمصالزم جمص ابمل جع م جمصفربل جل  ج لظنا جسمصا بساؤ مصرشاةة

 .لشظرملهظجس ششا هظجسنابهظ

جمصذيج جسمصا بساؤ جمصرشاةة جمصاتسنظا جقاظ  جمصخظصجسدظص فةمة جمصياظ  إو

جل ج جأ ةة جمصافةكج ياجمصاظئؤ 90مشكل جمل قة جمصلةداؤ جإق رظقماجمصةسل ل 

ألسظساجص ابمةجمالق رظقوجسمل قةجمصفربلجع مجمص ابملجمصالزمجسقبقجذصكجم

مصافةك؛جسدظص ظصاجملةجغاظوجذصكجمصبقبقجأحةجأه جللايظاج بااؤجمصياظ جمصخظصج

ياج  كجمصق ةمو.جإوجعةمجقةرةجمصاتسنظاجمصرشاةةجسمصا بساؤجع مجمس خةممج

لجمصبقبقجصافةكجلبجبقم هظجمصابيبصؤج ضاظنؤجهبجأحةجأه جأسقظوجالبدؤجساب

 مصباب.

                                                           
 ، مصرف لبنان على إعداد مسودة الورقة.العربية للمعلومات االئتمانيةاللجنة تشكر أمانة    1
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تطوير نظم تسجيل األصول المنقولة في الدول العربية



 

 قااؤ  فرال ققل مصضاظنؤ لبضب  مصاظل قااؤ يا خنظرة مصشظصب
 .مصان فاة مصةمئ  ققل ل  مصةم 

 

ا:   مؤشرات تقرير ممارسة األعمالثانيا

مصرظقرجع جلتسنؤج ”Doing Business“ ""لاظرسؤجمالعاظلابفج يةمةج

إق رظقماجلل  جمصق ةموجمصلةداؤجياجلةم بج 2018مص ابملجمصةسصاؤوجياجمصلظمج

  .مق رظقجع مجمسظسجسهبصؤجلاظرسؤجأنشاؤجمألعاظل 183ل ةناؤجل جأالج

جياجلتشةج"مصفربلجع مجمالئ اظو ييةجحر تج ”Getting Credit“ "ألظ

مصق ةموجع مجأردلؤجنيظطجل جعشةةجسي جلتشةج"جمصفيباجمصيظنبناؤ"جلل  ج  كج

جدظصضاظنظاج جسمصا ل يؤ جمإلجةمت جمصاةعاؤ جمصيبمنا  جقع  جقرجؤ جميام مصذي

  .سمإليالسجصفيباجمصاي ةضا جسمصايةضا 

ا   السمات الرئيسية لإلطار القانوني: ثالثا

 
 مصافظسرجمص ظصاؤ:ج   اةلجهذهجمصناظاجيا

 
شمولية وِسعة نطاق األموال المنقولة موضوع حقوق الضمانة وأنواع  .1

 الحقوق في األموال المنقولة التي تضمن موجبات

م قبمنا  مصضاظنظا مصلاباؤ ع م مأللبمل مصابيبصؤ دشكل  م بجب أو  لة 
صفيباجسمسعجص شالج ظيؤجأنبم جمأللبملجمصابيبصؤجداظجياهظجمأللبملجمصاظقمؤجسم

جأسج ج)مص اجسبمج بشأ جمصان يق اؤ جسمأللبمل ج ظنتجطقال هظ جلهاظ مصالببمؤ
جسلسابعؤجل ج جمصاظلجلبضب جمصضاظنؤ( جل جققلجليةم ج ا كهظ سبمجم  

 

 البيئة التشريعية الحالية: أوالا 

جمإلن ةمو قبمنا  م خذا مصفةننا مالن ةمو حيقؤ لبذ جصهذم جمصخظضلؤ  مصق ةمو

 مصفةنناؤ مصيبمنا  ُعةصت حا  سيا صهظو نابذجظ   مصفةنناؤ مصيبمنا  ل  داسا هظ

 ديات إق رظقمظ و يةننظ  ابر عا اؤ ص نهال جذرمؤ داةميؤ مصنبا  لة   ع م

جمصق ةمو مصيبمنا  ج  ك جلل    مألعاظل دائؤ  ابر عةقل لاظ حظصهظ ع م يا

 مإلقةم، دلا اظا مصا ل يؤ مصيبمنا  يإو سدظص فةمة ياج  كجمصق ةموو سمالق رظق

جقظنبو ( )Secured Lending) دظصابيبالا مصاضابنؤ  مصابجقظا لةل

 ص  ابمل مصن ا  مصيظنبنا مصشاظت  بية ال( سغاةهظ مص سظرة سقظنبو سمصليبق

 :أهاهظ أسقظو صلةة سذصك مصابيبصؤو مأللبمل دضاظنؤ

 ره   ساو من اؤ أس قبمنا  سجبق عةم مإلس ةبظتماو دلض عةم يااظ .1
 ل  مصضاظنؤ لبضب  مصاظل ليةم  سةمة قسو مصابيبصؤ مأللبمل
 .حاظز ه

 
 مصاظل ع م ضاظنؤ حيبا سجبق إلشهظر لتسنا إطظر سجبق عةم .2

 دا  مألسصبمؤ حيبا  فةمة ل  ذصك م قع سلظ مصضاظنؤ لبضب 
 مصابيبل مصاظل ذما يا ضاظنؤ دفيبا م ا لبو مصذم  مصةمئبا 
 .مصضاظنؤ لبضب 

 
 لظل يا ضاظنؤ ح  إنشظت درةمحؤ  ساو سأن اؤ قبمنا  سجبق عةم .3

 .مصا شاةة مصابيبصؤ مأللبمل ل  لسابعؤ ع م أس لن يق ا
  

 قاا ه س ناال مصضاظنؤ لبضب  مصابيبل مصاظل ع م مص بفاذ عا اؤ إو .4
 يا عبهظ سمب ج سداائؤ لةهيؤ عا اؤ ها مصان فاة مصةمئ  ققل ل 
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 مصافظسرجمص ظصاؤ:ج   اةلجهذهجمصناظاجيا

 
شمولية وِسعة نطاق األموال المنقولة موضوع حقوق الضمانة وأنواع  .1

 الحقوق في األموال المنقولة التي تضمن موجبات

م قبمنا  مصضاظنظا مصلاباؤ ع م مأللبمل مصابيبصؤ دشكل  م بجب أو  لة 
صفيباجسمسعجص شالج ظيؤجأنبم جمأللبملجمصابيبصؤجداظجياهظجمأللبملجمصاظقمؤجسم

جأسج ج)مص اجسبمج بشأ جمصان يق اؤ جسمأللبمل ج ظنتجطقال هظ جلهاظ مصالببمؤ
جسلسابعؤجل ج جمصاظلجلبضب جمصضاظنؤ( جل جققلجليةم ج ا كهظ سبمجم  

 

 البيئة التشريعية الحالية: أوالا 

جمإلن ةمو قبمنا  م خذا مصفةننا مالن ةمو حيقؤ لبذ جصهذم جمصخظضلؤ  مصق ةمو

 مصفةنناؤ مصيبمنا  ُعةصت حا  سيا صهظو نابذجظ   مصفةنناؤ مصيبمنا  ل  داسا هظ

 ديات إق رظقمظ و يةننظ  ابر عا اؤ ص نهال جذرمؤ داةميؤ مصنبا  لة   ع م

جمصق ةمو مصيبمنا  ج  ك جلل    مألعاظل دائؤ  ابر عةقل لاظ حظصهظ ع م يا

 مإلقةم، دلا اظا مصا ل يؤ مصيبمنا  يإو سدظص فةمة ياج  كجمصق ةموو سمالق رظق

جقظنبو ( )Secured Lending) دظصابيبالا مصاضابنؤ  مصابجقظا لةل

 ص  ابمل مصن ا  مصيظنبنا مصشاظت  بية ال( سغاةهظ مص سظرة سقظنبو سمصليبق

 :أهاهظ أسقظو صلةة سذصك مصابيبصؤو مأللبمل دضاظنؤ

 ره   ساو من اؤ أس قبمنا  سجبق عةم مإلس ةبظتماو دلض عةم يااظ .1
 ل  مصضاظنؤ لبضب  مصاظل ليةم  سةمة قسو مصابيبصؤ مأللبمل
 .حاظز ه

 
 مصاظل ع م ضاظنؤ حيبا سجبق إلشهظر لتسنا إطظر سجبق عةم .2

 دا  مألسصبمؤ حيبا  فةمة ل  ذصك م قع سلظ مصضاظنؤ لبضب 
 مصابيبل مصاظل ذما يا ضاظنؤ دفيبا م ا لبو مصذم  مصةمئبا 
 .مصضاظنؤ لبضب 

 
 لظل يا ضاظنؤ ح  إنشظت درةمحؤ  ساو سأن اؤ قبمنا  سجبق عةم .3

 .مصا شاةة مصابيبصؤ مأللبمل ل  لسابعؤ ع م أس لن يق ا
  

 قاا ه س ناال مصضاظنؤ لبضب  مصابيبل مصاظل ع م مص بفاذ عا اؤ إو .4
 يا عبهظ سمب ج سداائؤ لةهيؤ عا اؤ ها مصان فاة مصةمئ  ققل ل 
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جسمصاةم ج  احج جمصةمئ  جمص ة اقظاجدا  جمصذيج  خذه جمصشكل جسلةسنؤ دنظطؤ
خاظرماجأسسعجياجلبضب جمص ابملجدضاظنؤجمأللبملجمصابيبصؤجدظإلضظيؤج

 إصمجأنهظج  احج خفاضجسقتجس  فؤجمص ابمل.

 قواعد واضحة وشاملة لترتيب األولوية .3

هجمصشاةجعبةلظجمرقحجإوجح جمصضاظنؤجمصرفاحجمة بجأسصبمؤجصرظحقهج سظ
هذم مصف  لل بلظ  ص شاة سذصك ع  طةم  م قظ  سسا ؤ أس أ ةة صإلشهظر. 
سعبةلظ م   إشهظر ح  مصضاظنؤ س ة اب أسصبم هو مرقح سظرمظ   سظه مصشاة 
دابجب مصيظنبو.  إو مصبسا ؤ مأل ةة شابعظ  ص نةمظو  سظه مصشاة ها قاة 

أحكظمجمصيظنبووجإالجأوجهبظصكج إشلظرجياجمصنسلجمالصك ةسناجمصابشأجدابجب
جمصشاةوجسمص اجقةج اق جدشكلج سسظئلجأخةىجصنةمظوجح جمصضاظنؤج سظه
 ةم ااجأسجحرةيجألنبم جلخ  فؤجل جمأللبملجلبضب جمصضاظنؤوجسهاج
حاظزةجمصاظلجلبضب جمصضاظنؤجل جققلجمصةمئ جمصان فاةجأسجس ا هجسمصنااةةج

عبةج  لةقجحيباجمصضاظنؤجأسجسضعجمصاةجع اهجل جققلجمصةمئ جمصان فاة.ج
مصنظرمؤج سظهجمصشاةجع مجذماجمصاظلجلبضب جمصضاظنؤوجسياجحظلجإخاللج
مصاةم وجم  ج فةمةجمص ة ابجمصذيجم  جدابجقهج نةمةجهذهجمصفيباجل جمصلبمئةج
مص اجمفر هظجمصةمئ جمصان فاةجن اسؤجمص رةمجدظصاظلجلبضب جمصضاظنؤج

بقجمس ةبظتماجضةسرمؤجدابجبجقبمعةجمألسصبمظا.جسع مجمصةغ جل جسج
لفةقةجدبضب ج)لةلجحيباجمصضاظنؤجمصا ة قؤجص ابملجمصشةمت(وجإالجأوج
جحيباج جص نسال جمصولبا جمص ة اب جحنب ج فةق جمألسصبمؤ جأو جها مصيظعةة
جإوجسجبقج جأخةى. جمصشاةجدأيجسسا ؤ ج سظه جنظيذة جأسجااةسر هظ مصضاظنؤ

عظصاؤجل ج قبمعةجسمضفؤجسشظل ؤجص ة ابجمألسصبمظاجمابحجمصةمئبا جقرجؤ
 .مصةيؤجياجمص فك جدظصاخظطةجمصيظنبناؤجمصبظ سؤجع جلبحجمصيةس،

 

 

مألابلجمصا شاةةج) ظصاةيبعظاجمصاتج ؤجسمصاخوسو(وججدظإلضظيؤجإصمجذصكوج
لجمسبجأوج  احج  كجمصيبمنا جصألطةممجسافجمصاظلجلبضب جمصضاظنؤجدشك

عظمجقسوجمصفظجؤجإلقرمجج فظاالج ظل ؤجعبهجعبةجإنشظتجح جمصضاظنؤوجلاظج
مسللجمأللبملجمصان يق اؤجسمألابلجمصا شاةةجلبضب جح جمصضاظنؤ.ج ذصكوج
جأنبم جمصفيباجمص اج ج ظيؤ جلع يل مج  كجمصيبمنا جأوج  لظللجدشكلجلبحة

جم فظاجمألطةممجع مجمأللبملجمصابيبصؤجصضاظوجمصابجقظاجوجس ذصكجمة قهظ
جمصقظئعج جسح  جمصةه و جس شالجحيبا جمصفيباو جهذه جإس  دشضجمصب ةجع 
دظص يناطجياجمس ةقمقجمصقضظئعجمصاقظعؤجدةا جلتجلجياجحظلجمص خ فجع ج
 نةمةجمصةا وجسح جمصقظئعجياجعيةجمصقاعجمالح فظظجدا كاؤجمصاقاعجإصمجحا ج
وج نةمةج ظللجمصةا وجسأيجحيباجأخةىجياجمأللبملجمصابيبصؤجلاببحؤجصضاظ

لبجب.جإوج بساعجناظاج اقا جمصيظنبوجماائ جمصةمئبا جمصان فاةم جسغاةه ج
لا جقةجمةغبجياجمصفربلجع مجح جياجمأللبملجمصابيبصؤجدأوجذصكجلاك ج

 لعجمالح فظظجدظألسصبمؤج سظهج ظيؤجأنبم جمصفيباجمصا ل يؤجد  كجمأللبمل.جج

 سهولة إنشاء حق الضمانة .2

ياجحةهظجمألقنمجحاثج بفرةجياج إوجل ا قظاجإنشظتجح جمصضاظنؤج كبو
 بقاعججم فظقاؤجدا جمصةمئ جمصان فاةجسليةمجمصاظلجلبضب جمصضاظنؤجسدفاثج
جياجمصاظلج جمصف جياجإنشظتجحيباجضاظنؤ جمصضاظنؤ مكبوجألطةممجعية
مصابيبلجحنبجمصشةسطجمص اجمةسنهظجلبظسقؤجقسوجحظجؤجال قظ جشكلجللا ج

اظوجمال فظاجيااظجدابه جع مجأسجأليج بمقاعجرسااؤ.جمسبزجصاةياجعيةجمصض
جااعجمصانظئلجمصاب اؤجصلالق هاظجداظجياجذصكج فةمةجمإلقةمرماجسمص لهةماج
جلبيبصؤج جألبمل جميةم جأو جشخص جأي جيقإلكظو ج ذصك جمإلخالل. سحظالا
 ضاظنؤجأليجشخصجآخةجسالجحظجؤجال خظذجأيجإجةمتجعبةجإنشظتجح ج

هجمألابل.جإوجضاظنؤجع مجلسابعؤجل جمألابلجمصا شاةةجعبةج شاةجهذ
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جسمصاةم ج  احج جمصةمئ  جمص ة اقظاجدا  جمصذيج  خذه جمصشكل جسلةسنؤ دنظطؤ
خاظرماجأسسعجياجلبضب جمص ابملجدضاظنؤجمأللبملجمصابيبصؤجدظإلضظيؤج

 إصمجأنهظج  احج خفاضجسقتجس  فؤجمص ابمل.
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هجمصشاةجعبةلظجمرقحجإوجح جمصضاظنؤجمصرفاحجمة بجأسصبمؤجصرظحقهج سظ
هذم مصف  لل بلظ  ص شاة سذصك ع  طةم  م قظ  سسا ؤ أس أ ةة صإلشهظر. 
سعبةلظ م   إشهظر ح  مصضاظنؤ س ة اب أسصبم هو مرقح سظرمظ   سظه مصشاة 
دابجب مصيظنبو.  إو مصبسا ؤ مأل ةة شابعظ  ص نةمظو  سظه مصشاة ها قاة 
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جمصشاةوجسمص اجقةج اق جدشكلج سسظئلجأخةىجصنةمظوجح جمصضاظنؤج سظه
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حاظزةجمصاظلجلبضب جمصضاظنؤجل جققلجمصةمئ جمصان فاةجأسجس ا هجسمصنااةةج

عبةج  لةقجحيباجمصضاظنؤجأسجسضعجمصاةجع اهجل جققلجمصةمئ جمصان فاة.ج
مصنظرمؤج سظهجمصشاةجع مجذماجمصاظلجلبضب جمصضاظنؤوجسياجحظلجإخاللج
مصاةم وجم  ج فةمةجمص ة ابجمصذيجم  جدابجقهج نةمةجهذهجمصفيباجل جمصلبمئةج
مص اجمفر هظجمصةمئ جمصان فاةجن اسؤجمص رةمجدظصاظلجلبضب جمصضاظنؤج

بقجمس ةبظتماجضةسرمؤجدابجبجقبمعةجمألسصبمظا.جسع مجمصةغ جل جسج
لفةقةجدبضب ج)لةلجحيباجمصضاظنؤجمصا ة قؤجص ابملجمصشةمت(وجإالجأوج
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عظصاؤجل ج قبمعةجسمضفؤجسشظل ؤجص ة ابجمألسصبمظاجمابحجمصةمئبا جقرجؤ
 .مصةيؤجياجمص فك جدظصاخظطةجمصيظنبناؤجمصبظ سؤجع جلبحجمصيةس،
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جم فظاجمألطةممجع مجمأللبملجمصابيبصؤجصضاظوجمصابجقظاجوجس ذصكجمة قهظ
جمصقظئعج جسح  جمصةه و جس شالجحيبا جمصفيباو جهذه جإس  دشضجمصب ةجع 
دظص يناطجياجمس ةقمقجمصقضظئعجمصاقظعؤجدةا جلتجلجياجحظلجمص خ فجع ج
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 يإو مصابيبصؤو غاة مأللبمل سسالا سدلكم. مص نسال سسقت  ظرمخ
 مصف  ذصك سجبق ع  إعالو لسةق يهب مصضاظنؤو ح  مبشئ ال مصنسل
 مصنسل ألا  لنتسصاؤ ل  مكبو أو قسو إشلظر شكل ع م مص نسال سمكبو

 .مإلشلظر لل بلظا قظنبناؤ أس ققؤ أس افؤ ل  مص في  س ا ه ضا  أس

ع مجأوجم  جمص نسالجل جققلجمصسهؤجمصةمئبؤجدلةجأخذجلبمييؤجمصاةم جاظحبج
 مأللبملجمصابيبصؤ.

 دظصاةم  مص لةمف( 1: )ييط مصنسل يا مصاياةة مإلشلظرما   ضا  أو مسب
 لفةق أس عظم ساف(  3)س مصان فاة دظصةمئ  مال رظل سعببمو مس ( 2) س

 لةمجل هظو أس ثقب اؤ سثظئ  ط ب قسو م   سهب مصضاظنؤو لبضب  ص اظل
 مص نسال ن ظم إو. ص ساهبر ل ظ  هب مص نسال سجبق ع  مصقفث أو  اظ
 مصال بلظا ع م سمصفربل مصنةمع دظص نسال مناح أصك ةسنا ن ظم هب
 .سقت أي سيا لكظو أي ل 

 فعالية التنفيذ على المال المضمون به .5

موج بيةجآصاظاجسةملؤجس فبتةجسغاةجلك فؤجهبجألةجضةسريجص فرالج
ج  احجقبمنا جمصضاظنظاج حيباجمصةمئبا جمصان فاةم جل جحيباجمصضاظنؤ.
جمصاظلج جحاظزة جمصان فاة جص ةمئ  جمصفةمةؤ جمصابيبصؤ جمأللبمل جع م مصلاباؤ
جسذصكجشةطجلبمييؤج جإصمجمصيضظت جمص سبت جقسو جسداله لبضب جمصضاظنؤ

صك.جألظجياجغاظوجلبمييؤجمصاةم جع مجهكذمجحاظزةجسداعجل جمصاةم جع مجذ
ققلجمصةمئ جمصان فاةوجيإوجقبمنا جمصضاظنظاجمصلاباؤجع مجمأللبملجمصابيبصؤج
جمصاظلجمصابيبلج جإجةمتماجلن لس ؤجدفاثجماك جحاظزة مصفةمةؤج  ضا ج
لبضب جمصضاظنؤجسدالهجدلةجمن هظتجهذهجمإلجةمتماجمصان لس ؤوجسلعجأوج

ظرةجقيبعهجياجإجةمتماجقضظئاؤجالحيؤوجإالجأنهجالجمف جصهجإثظر هظجص اةم جإث

 

 اجمكبوجص ايةضا جقرجؤجمصةيؤجمص اج  وله جصايبلبمجدلا اؤجمإلقةم،ج
ليظدلجضاظنؤجع مجمأللبملجمصابيبصؤوجيالجدةجل جشابلجمصفيباجمألخةىج

ج جياجن ظم جياجمصاظلجلبضب جمصضاظنؤ مإلشهظرج)غاةجحيباجمصضاظنؤ(
س فةمةجمألسصبمؤجحاثجأنهجم بجبجإخضظ جأيجح جياجلظلجلبيبلجغاةج
لل  جأسجقةجمك نبجأسصبمؤجع مجح جضاظوجنظيذج سظهجمصشاةجصذماجخاؤج
مإليرظ جس ة ابجمألسصبمؤجمص اج نةيجع مجحيباجمصضاظنؤ.جس  ضا ج
هذهجمصفيباجمإلمسظرماجطبم ؤجمأللةجسمص أجاةجمص ابم اجسحيباجلش ةيج

عظاجمصاتج ؤجسأافظوجحيباجمإلل اظزجمصبظشئؤجدابجبجقظنبوجأسجمصاةيب
جص ضاظوج جمصلظلؤ جمصاتسنؤ جسحيبا ج) ظصضةمئب جقضظئاؤ إجةمتما
جس التج جسحسبزما جمصاخ رؤ جمصافظ   جل  جصه  جسمصافكبم مإلج اظعا
مص ف انؤ(.جسقةجأظهةاجمص سةدؤوجسحنبجقرمسؤجليظرنؤجللةةجل جمصقبكج

ألخةىجل جمصفيباجياجخاؤجمإلشهظرجمصةسصاوجأوجعةمجشابلجمألنبم جم
سمألسصبمؤج ي لجدشكلج قاةجل جيظع اؤجمإلقةم،جليظدلجضاظنؤجياجمأللبملج
مصابيبصؤ؛جيظصناظ جصفسبزماجمصضةمقؤجسلن فيظاجمصضاظوجمإلج اظعاج
جسعةمج جمصضاظنؤ جحيبا جع م جمصاا يؤ جدظألسصبمؤ جدظالح فظظ دظالس اةمر

 لجل جحس جمإلقةم،جليظدلجمصومله جدظإليرظ جع جهذهجمصارظصحجسبمجمي
 ضاظنؤ يا مأللبمل مصابيبصؤ إصم مصبرف  يةمقظ .

 نظام التسجيل المركزي .4

 لة وي سسل إنشظت مصابيبصؤ مأللبمل ع م مصلاباؤ مصضاظنظا قبمنا  ع م
 )ل  مصان فن  أو مكبو سسال  إصك ةسناظ ( ص نسال عظصاؤ  فظتة ذي

.جمصضاظنؤ لبضب  مصابيبل مصاظل ع م ضاظنؤ حيبا دبجبق مالشلظرما
 سجبق دظح اظل مصشاة إعالم(ج1:ج)هاظ هةيا  مخةم مإلشلظرما  نسال سإو

 حنب مألسصبمؤ  ة اب(ج2)س مصضاظنؤ لبضب  مصابيبل مصاظل ع م حيبا
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 م ا بجأوجم  جقاةجمالشلظرجدشكلجإصك ةسنا.ج .4

مبصجع مجح جمصةمئ جمصان فاةجياجم خظذجإجةمتماجلن لس ؤجص  بفاذجع مج .5
 مصاظلجلبضب جمصضاظنؤج.

إوجمصيظنبوجمصاي ة جسبمجم شاجمصيظنبوجمص سظريجسمصا ل يؤجدظصةه جمص سظريج
يااظجم ل  جدظصانظئلجمص اجمب اهظوجإالجأنهجالجم شاجمصلالجدهذهجمصيبمنا جإذج قيمج

 سظرمؤجمصافلبلجدخربصجمصانظئلجمص اجالجمب اهظجهذمجمصيظنبو.ج
 

ؤجصيظنبوجضاظنظاجسدذصكج كبوجلنبقةجمصيظنبوجشظل ؤجصسااعجمصلبظاةجمصةئانا
 عاباؤجع مجمأللبملجمصابيبصؤجحةمثجمفي جمألهةممجمصاةجبةجلبه.

 

ا رابع  التوصيات و الخالصة: ا
 

إن الهدف من وضع إطار قانوني ومؤسسي للمعامالت المضمونة، كما سبق 
أن أشرنا هو تسهيل االقراض بضمانة المنقوالت من خالل وضع آلية قانونية 

الثقة لتوفير التمويل بشروط أفضل للمشاريع التجارية تعطي الدائنين 
والصناعية والزراعية، وذلك بضمان المال المنقول؛ حيث أن هذا النوع من 
اإلقراض، وبشكل رئيسي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سوف يعمل على 
نمو القطاع الخاص وتشغيل رؤوس األموال، وتوفير فرص عمل لتشغيل 

  .القطاع كبير من العم

إن هذا اإلطار القانوني يعتبر حجر األساس ضمن مجموعة القوانين التي 
ستساهم بشكل كبير في نمو وتطوير االقتصادات العربية مما يحتم على 

 السلطات اإلشرافية السعي على:

 

 

خاللجمإلجةمتماجمصان لس ؤجمص اج ةلاجص فاظزةجسمص رةم.جإوجمصهةمج
ل جمص ةخاصجدظصفاظزةجسمص رةمجققلجمصايظضظةجمصبهظئاؤجدا جمألطةممج
هبجأوجمصابيبلجعةضؤجصبيرظوجمصيااؤجخاللجي ةةجقراةةوجسع اهجيالجدةج

جققلجنيرظوجقاا ه.جسلعجذصكج بيةجقبمنا جمصضاظنظاج ل جمص رةم دهج
مصلاباؤجع مجمأللبملجمصابيبصؤجمصفةمةؤجسسظئلجلليبصؤجصفاظمؤجمصاةم جضةج
سبتج رةمجمصةمئ جمصان فاةجصضاظوجأوجقاظلهجدظص بفاذجمصذم اجم  جدشكلج
لنظص جسأوجمصقاعجمصسظريجدظصاومقجمصل باجأسجدشكلجخظصجل جخاللجمص بفاذج

 أسجل جخاللج ةخلجمصيضظتوجقةج  جليظدلجسلةجعظقل.مصذم اج

جإصاهظج جمصاشظر جمصةئاناؤ جمصلبظاة ججااع جشال جقة جمصاةي  جمصيظنبو جلشةس  إو
 :أعاله

 
مشااج ظيؤجأنبم جحيباجمصضاظنؤجمصابربصجع اهظجياجمصيبمنا جمصفظصاؤج .1

داظجياجذصكجمصةه جسمصقاعجلعجمإلح فظظجدظصا كاؤجإصمجحا ج نةمةج ظللجمصةا ج
مصقظئعجدظص يناطجدظس ةقمقجمصاقاعجياجحظلجعةمج نةمةجمصةا جسداعجمصبيظتج سح 

جغاةجمصاةيب جثابهظج جداعجماللبملجمصابيبصؤ جسعية جمصاظقمؤ صأللبملجمصابيبصؤ
جسصشظمظاج جدابجب. جمصبيظت جصضاظو جمصابيبصؤ جسأيجح جياجمأللبمل مصاب  

اجغاةجمإلشهظرجس فةمةجمألسصبمؤوجمنةيجع مجمألنبم جمألخةىجل جمصفيب
جمصةمئبا ج جصفاظمؤ جإشهظرهظ جم بجب جمص ا جمصابيبصؤ جمأللبمل جيا مصفاظزمؤ

 مصان فاةم جل جمصارظصحجغاةجمص ظهةة.

جع مجمأللبملج .2 جمصضاظنؤ جحيبا جالنشظت جسدنااؤ جسةملؤ جآصاؤ مبصجع م
 مصابيبصؤجسمص اج ل قةجسظرمؤجدا جمألطةممجقسناظجحظجؤجص نسال.

 لظماةجمصفةمةؤ.جملة،ججةسلجأسصبمؤجشفظمجم اظشمجلعجمصا .3
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 تسليط الضوء على أهمية هذا القانون. •

العمل جاهدةا لدى السلطات التشريعية المعنية على إصدار هذا  •
 القانون. 

العمل مع السلطات التنفيذية على مراسيم تنفيذية لهذا القانون من  •
خالل إنشاء السجل الخاص به ووضع آلية واضحة إلدارته و الرقابة 

 .عليه

المحتملين القيام بحمالت توعية وتثقيف حول كيفية إستفادة العمالء  •
 أي المدينين والدائنين( من مفاعيل هذا القانون. -)أصحاب المصلحة 

التأكيد على ضرورة مكننة السجل وجعله بمتناول جميع األفرقاء  •
لناحية سهولة اإلطالع عليه مع ضرورة خلق رقم تسجيل موحد 
للعميل لتسهيل عملة إدخال المعلومات أو البحث عنها لتجنب 

 .إزدواجية التسجيل

إشراك جميع المستفيدين في عملية إعداد القانون وتصميم السجل  •
ا للثغرات المحتملة.  الخاص به تفاديا

اإلستعانة بالمؤسسات الدولية المتخصصة في هذا الموضوع، أو  •
البلدان التي سبق أن طبقت هذا القانون لإلستفادة من خبراتهم 

 العملية. 
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