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 تقــدیــم 
 
التي یُقصد بھا  الضمانات المنقولة  عطي ھذا الكتیب نبذة مبسطة عن  یُ 
  ىجل الحصول علأكضمانة من    ةالمنقولبعض األصول  استخدام  "

القوانین ولم یكن معروفأ وھو    "،تمویل ً مر استحدثتھ  السابق.    ا في 
كیفیة  كما   بالنسبة  إیتناول  الضمان  حق  المنقولة، شھار  لألصول 

على  واألثر   لذلك  و  المؤسساتاإلیجابي  الصغر  الصغیرة  متناھیة 
مستویات الشمول المالي    وزیادةتاحة التمویل  إن حیث  م  والمتوسطة

 المؤسسات. من  لھذه الفئة المھمة
 

یأتي إصدار ھذا الُكتیب في ظل األھمیة االقتصادیة الكبیرة للمؤسسات  
الدول العربیة التي   تساھم  متناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة في 

فرص  ثلث  توفر نحو  و   ، من الناتج المحلي اإلجمالي   في المائة   45بنحو  
  على الرغم من أھمیة ھذه المؤسسات و   التوظیف في القطاع الرسمي. 

صعوبة   من أھمھا التحدیات ، إال أنھا تواجھ عدد من  في الدول العربیّة 
للتمویل   المصرفي  المصرفي،  النفاذ  االئتمان  حجم  یزید  ال  حیث 

  القروض المصرفیة الممنوحة   إجمالي   من   في المائة   9الممنوح لھا عن  
وھو  صندوق النقد العربي،    بیانات بحسب    2019لعام  في الدول العربیّة  

على تقدیم    المؤسسات قدرة تلك  ى في جانب كبیر منھ إلى عدم  ما یُعز 
من ھنا     ا. الالزم لھ الضمانات المطلوبة من قبل البنوك إلتاحة التمویل  

على النحو    المؤسسات الضمانات المنقولة لتلك  تطور نظم  أھمیة    تتجلى 
 . الذي یوضحھ ھذا الُكتیب 
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نفاذ   .1 تحدیات  أھم  كأحد  الضمانات  كفایة  متناھیة  عدم  المؤسسات 
 الصغر والصغیرة والمتوسطة إلى التمویل 

 
على   خفیاً  تواجھأمن    أن  أحدلیس  التي  المعوقات    وتطور   إنشاء  ھم 

و الصغر  متناھیة  الحاجالمؤسسات  ھو  والمتوسطة    إلى  ةالصغیرة 
  س المال الكافي لتشغیلھا، أزم إلنشائھا وإتاحة رالال  تمویلالحصول على ال

من تنفیذ    المؤسساتلن تتمكن تلك    المناسب،التمویل  غیاب  ظل  نھ في  أذ  إ
 ى یبقلذلك  .  استثماریةخطط ومشروعات  وراقھا من  أما قد سطرتھ على  

على تمویل بسعر فائدة    یة الحصولكیف   في مام تلك المشروعات  أالتحدي  
عادة ما تلك المؤسسات    أن  خاصة  ارباحھ أمالئم بالقدر الذي یتناسب مع  

 السیما في بدایة تأسیسھا.  وتشغیلیة تواجھ تحدیات مالیة 

یلجأ أصحاب   ما  التمویل  الحاجة    عمال عنداأل عادة   إلى للحصول على 
المالیة أ  البنوك المؤسسات  المال    لالقتراض  و  توفیر   ءلبد  الالزمبھدف 

 تمویلاللمنح  استعداد على  ىخرأمن جھة  المؤسسات تلك و. ممشروعاتھ
لدیھ القدرة   ،من تمولھ أنتضمن  أنیضاً أولكن علیھا  ،لھذه المشروعات

األموال    تسدیدعلى   تراھا   وعوائدھاتلك  التي  والكیفیة  األوقات  في 
   مع سیاساتھا االئتمانیة. المؤسسات المالیة متوافقةً 

من   مستوى  توفر  تعني  ذاتھا  حد  في  االئتمان  بین  ثقة  العملیة  البنك  ما 
  تصرف تحت  وھو ما یجعل البنك یضع    ،اعتباري) طبیعي أو  ( عمیلھ  و

ً مبلغعمیلھ   ً معین  ا تفق علیھ بین  المال الستخدامھ في غرض محدد یُ   مـن  ا
مقابل  یتم السداد بشروط معینة  ، على أن  الطرفین خالل فترة زمنیة معینة

  أن البد  ،  أي من العمالءیقوم البنك بتمویل  لكي  و  .ھتفق علیعائد مادي مُ 
المؤسسات الكبیرة استناداً  عادة مع    والذي یتوفر  دني من الثقةأحد    یوجد
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األ لى  إ االئتمانیة  أعمال  سوابق  السمعة  وھو    ،)Track-record(بھا  و 
غیر  األ  والصغیرة  مر  الصغر  متناھیة  المؤسسات  حالة  في  المتحقق 

 والمتوسطة.  

مینھ أ بالنھایة    كونھا مام البنوك والمؤسسات المالیة (أال یوجد طریق    لذا
فیھا)   والمساھمین  المودعین  أموال  االئتمانیة  التسھیاللضمان  على  ت 

الحصول    ال إ  ،الصغیرة والمتوسطةللمؤسسات متناھیة الصغر و  الممنوحة
المُ  الضمانات  القوانین  على  بموجب  أموالل  حمایةً تاحة  من  یمنحوه    ، ما 

خل  أ  إذاخالل تلك الضمانات في حالة ما  من  ولضمان استرداد أموالھم  
المؤسسات  تمویل  حد المدینین بسداد أقساط التمویل. ولما كانت مخاطر  أ

و الصغر  والمتوسطة عالیةً متناھیة  یكن إ(ال سیما  نسبیاً    الصغیرة  لم  ذا 
ھذه    تكون تكلفة تمویل  أنالبد    كان  ،قبلھم)قدمة من  ھناك ضمانات كافیة مُ 

ً   النوعیة من المؤسسات مرتفعة عن  من ثم عادة ما تعزف البنوك  .  نسبیا
عدد كبیر من    أصبح ، وبالتالي  ال بسعر فائدة عالي إھذه المؤسسات  تمویل  

اللجوء للبنوك  وسطة یتجنب  المؤسسات متناھیة الصغر والصغیرة والمت
 تمویل.  ى ومؤسسات التمویل للحصول عل

الدراساتأ الدولي  أالتي    شارت  البنك  االقتصادات  بخصوص  جراھا 
تمویلمعظم    أن  إلى النامیة   على  الحصول  قبل  المُ ،  طلبات  من  قدمة 

فضت من قبل البنوك لعدم كفایة  رُ   المشروعات الصغیرة والمتوسطة قد
وفي   بل  الحاالت  الالضمانات.  من  من  كثیر  النوعیة  ھذه  تقوم  ال 
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ً بالتقدم للحصول على تمویل  المشروعات   لصعوبة الحصول    امنھ  إدراكا
 .1الضمانات الكافیة  لعدم وجود علیھ

 
 " الضمانات المنقولة " ةماھی .2

مكانیة استخدام األصول المنقولة إتعبیر یقصد بھ    "الضمانات المنقولة"
للحصول على   تسھیالتأتمویالت  كضمانات  قد  و  العمل  وكان    ى جر. 

تلك    على  المنقولة  األ رھن  القانون  ى خرأوسائل  عن طریق  صول   ،في 
الرھونات  إلتمام ھذه  و.  "رھن المحل التجاري"و  أ  "الرھن الحیازي"مثل  

   . قانونیة طویلة ومعقدةتباع إجراءات إ یتعین

(من الحیازي  المصطلح  فالرھن  یستوجب  داللة  المدین عن   أن)  یتخلى 
الرھن محل  المنقول  المال  یفترض  و.  حیازة  المال    أن بالتالي  یكون 

فھو ال    اً ذإبرام الرھن (إبالفعل في حیازة المدین وقت    اً المرھون موجود
ً یُ   كما   .)یقع على المال المستقبل یخرج المال المنقول محل    أن  فترض أیضا

یستطیع   (فال  المدین  منھ طوال و  أیستعملھ    أنالرھن من حیازة  یستفید 
طرف  لدائن بتعیین  ایقوم المدین و  أنو  أحیازة الدائن،    ى لإ)  فترة الرھن
  ."عدلال الحائز"للمال المرھون ویطلق علیھ  حائزثالث لیكون 

 
   1 World Bank Group, (2019). “Secured Transactions, Collateral Registries 

and Movable Asset  - based Financing: Knowledge guide”, Finance 
Competitiveness & Innovation, November; available  at: 
http://documents1.worldbank.org/curated/pt/193261570112901451/pdf
/Knowledge-Guide.pdf. (Last visited 8 June 2021). 

http://documents1.worldbank.org/curated/pt/193261570112901451/pdf/Knowledge-Guide.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/pt/193261570112901451/pdf/Knowledge-Guide.pdf


   الضمانات المنقولة  ظم نُ 

7 | P a g e  

كافة،  ال على مقومات المحل التجاري  إفال یقع  "  رھن المحل التجاري"ما  أ
(ماكینات  ى لإتنقسم    التي  مادیة  من    ، التآ  ،عدد،  مقومات  وغیرھا 

المادیة) تجاري  ،المنقوالت  محل  تجاریة،  (سمعھ  معنویة    ، ومقومات 
ھ ال یمكن  أنمما یعني    ،وغیرھا من المنقوالت المعنویة)  ،عالمة تجاریة

بل یستوجب    فقط، رھن المعدات واألدوات والماكینات المملوكة للتاجر  
المدین    أن التجاریةللمحل   التجاري  االسمیرھن  والعالمة  ومحلھ ،  ، 

التجاري. فرھن المحل التجاري یقع على كافة عناصر المحل التجاري  
 المادیة منھا والمعنویة.  

یفترض   ً كما  تاجراً   أن  أیضا الراھن  المدین  بسمعةٍ   یكون   تجاریةٍ   یتمتع 
التجاري مقابل الحصول على   ھلرھن محلفائدة  حتى یكون ھناك    حسنةٍ 
   تكون ھناك قیمة حقیقیة لالسم التجاري محل الرھن. أن، أي تمویل

بالذكر   األحیان  ھ  أنجدیر  معظم  یوجدفي  تلك    ال  لتسجیل  موحد  سجل 
كان    إذایمكن االطالع علیھا للوقوف عما    بحیث  ،للجمیع  الرھونات، متاح

یزید من صعوبة  مر الذي  أل ، وھو ان عدمھاً م مرھونمحدد بعینھ  منقول  
 تمویل مقابل تلك الرھونات. حصول على ال
 
  ؟ما الذي استحدثتھ قوانین الضمانات المنقولة .3

وجود   لعدم  نظراً  الضمانات  على  طویلة  لمدة  المالیة  المؤسسات  اعتمدت 
لم یكن ھناك    وقت قریب، لرھن المنقوالت.  وحتى    ى خر أ قوانین تنظم طریقة  

من خالل  ال  إ قانون المدني  ـ سبیل لرھن األموال المنقولة في النظم التي تتبع ال 
   .  كما سبق اإلشارة إلیھ   " رھن المحل التجاري " أو " الرھن الحیازي " 
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على   السھل  من  یكن  لم  وبالتالي  الصغر  متناھیة  الصغیرة المؤسسات 
الالزمة    والمتوسطة التمویالت  على  للحصول  البنكیة  الضمانات  تقدیم 

األراضي المؤسسات لضمانات مقبولة على غرار  لعدم امتالك تلك  نظراً 
كما أن   .كرھن عقاري للحصول على التمویل  التي یمكن تقدیمھاوالمباني  

المعنویة  من عناصر المحل التجاري  ھذه المؤسسات ال یتوفر لدیھا أیضاً  
رفاھیة التخلي عن  أیضاً  وال لدیھا    "،رھن محل تجاري"ما یؤھلھا لتقدیم  

و الخامات التي تستخدمھا في نشاطھا لتقدیمھا  أاألدوات  أوالت اآل حیازة 
  ن حیازي مقابل الحصول على التمویل. ھكر

 
قانوني جدید یتیح تقدیم ضمانات جدیدة   طارإاستحداث  لذلك كان البد من

الصغیرة والمتوسطة  المؤسسات متناھیة الصغر ولكي تستطیع من خاللھ  
خالل    المالي منالشمول  أھداف  ومن ثم تحقیق    ،التمویلالحصول على  

  المصرفي.تمكین ھذه المشروعات من الحصول على التمویل من القطاع  

(   دعامر  األ   ھذا الدولیة  التمویل   International Financeمؤسسة 
Corporation “IFC”   ( المضمو   إنشاء  إلى المعامالت  ة نبرنامج 

،  المؤسساتنفاذ  زیادة  إلى  لبرنامج  ایھدف  وسجالت الضمانات المنقولة.  
، أنشطتھا زم لممارسة  الال  لالتمویإلى  الصغیرة والمتوسطة  منھا  خاصة  

من   استخدام وذلك  لتسھیل  مالئم  ومؤسسي  قانوني  إطار  وضع  خالل 
 . األصول المنقولة كضمانات للقروض

ما  ة  المنقولالضمانات    لرھنمالئم    قانوني   إطارھمیة استحداث  أمما یعزز  
المتضمن في مؤشر تیسیر أداء  مؤشر الحصول على االئتمان  یھ  إلشار  أ

إلى   یشیرالذي  الصادر عن البنك الدولي    (Doing Business)األعمال  
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االئتمان  أن   على  یسمح    یتطلبالحصول  مناسب  قانوني  إطار  وجود 
 .  باستخدام المنقوالت كضمان للحصول على التمویل

تنظیم ووضع   الدول في  بدأت  ثم  قانوني مناسب إلتاحة رھن   إطارمن 
 األموال المنقولة كضمانة للحصول على التمویالت المطلوبة. 

 المال المنقولفي إطار رھن    رھنل تكون محالً ل   أنالمنقوالت التي یمكن  

ي یمكن نقلھ  ھ الشيء الذأنعادة في القوانین المدنیة على    "المنقول"ف  عرّ یُ 
. وقد توسعت مختلف قوانین رھن األموال المنقولة  دون تلف  من مكانھ

شمل  یرھن للل  یكون محالً   أنمفھوم المال المنقول الذي یمكن  نظرتھا ل في  
  ، وأدوات  وعدد  ،نتاجإ  وخطوط  ،آالتمن  جانب المنقوالت بطبیعتھا    إلى 

التصنیع في  تستخدم  خام  ماديلتشمل    ،ومواد  منقول  یشمل    كل  بما 
 :  المنقوالت التالیة

 . نتاجیة)صول اإل (مثالھ األ  "قائمالالمنقول " -
موجود   ،"مستقبلي الالمنقول  " - غیر  مادي  منقول  ویمثل 

للظروف طبقاً أن یمتلكھ المدین في المستقبل حالیاً ویتوقع 
القوانین المدنیة   معظم  أمر مستحدث في   وھذااالعتیادیة.  

ترى   معظمھا  كان  المستقبل"  رھن  أنالتي  یقع    "المال 
و  أمثالً    رھن المستحقاتیكن من الجائز  ، حیث لم  باطالً 

 . 2رھن السلع قبل صنعھا وخالفھ
لألصل  - الراھن  المدین  لصالح  الدفع  مستحقة  دیون  أیة 

 .خرىأالمنقول لدى أطراف 

 
2 World Bank Group, (2019).  Op cit. 
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وفي    ،لصالح المدینأیة أموال أو حسابات في ذمة البنوك   -
ھذا اإلطار یكون المفھوم شامالً الرھن كما یشمل الحجز  

من   حتى وذلك كما جري العمل في البنوك    الحال.حسب  
   القانون ھذا المفھوم.  ى قبل أن یتبن

الذي   - السند  أو  عامة  بصفة  التجاریة  وفق    یُمكناألوراق 
آلخر ملكیتھ  نقل  التي    ،القانون  المستندات  تجعل  وكل 

  الشحن.سند حاملھا في موضع المالك مثل 
 .  الحیواناتالمحاصیل الزراعیة و  -
العقار بالتخصیص شریطة إمكانیة فصلھ عن العقار دون  -

منھما ألي  ضرر  یُ و (   إحداث  كان  ً شترط  الذي  أن   مسبقا
ً یُ     . )رھن رھناً عقاریا

 .  وھي في حكم المال المستقبل المعادن قبل استخراجھا -

الفكریة   - الملكیة  عامةحقوق  حقوقاً تمثل    كونھا  بصفة 
   القانون.حقھ منھا وفق  استیفاء ویمكن للراھن لمالكھا 

 أنالصغیرة والمتوسطة  المؤسسات متناھیة الصغر وبمقدور    أصبحبھذا  
تقوم برھن   أنو بل    خام،أدوات ومواد  و  آالتترھن ما لدیھا من عدد و

المستقبل   في  بإنتاجھا  تقوم  سوف  التي  من  أالسلع  التي  المستحقات  و 
 تحصل علیھا من المشترین.  أنالمتوقع 

أتاح ھذا التطور في قوانین الضمانات فرصةً للمؤسسات متناھیة الصغر 
والصغیرة والمتوسطة للحصول على التمویل الالزم، وأن تقوم الجھات  

یشجع على التوسع في   الكافیة، ممابالحصول على الضمانات    ھاالتي تمول
تقلیل كلفة الحصول على  تمویل تلك المشروعات بمخاطر أقل وبالتالي  

. تجدر اإلشارة إلى أن األسھم ال یمكن أن تكون محالً لرھن المال  التمویل
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أنظم لھا  ألن  تنظم    ةالمنقول  والطائرات    ،ھنھارأخرى  السفن  كذلك 
 وخالفھ.  

الذي یكون  "الدائن" مفھوم المنقولة في قوانین رھن األموال  تكما توسع 
  اً الدائن مقصورلم یعد  ف  .التمویل  منقول مقابلمن حقھ الحصول على مال  

وفق ما یرسمھ    مفھوم لیشمل أي جھة دائنةاتسع ھذا ال  البنوك، بلعلى  
   ضوابط.القانون من  

 
   سجل الضمانات المنقولة .4
 

ً لم یكن   لحث البنوك وشركات    التوسع في تعریف الضمانات وحده كافیا
ل  األخرى  متناھیة  بتمویل  تقوم  التمویل  والصغیرة  الصغ المؤسسات  ر 

نفسھا وقیمتھا   الضمانة  یعنیھ  فالممول  كما    ى ل إ   وما والمتوسطة.  ذلك 
 تي:  یعنیھ اآل

 
القوانین   )1( في  الضمانة  تلك  ھذا   ورسومرھا  اشھإ  وإجراءاتحمایة 

 . اإلشھار
 .مدینھ بتنفیذ التزاماتھ بالسداد خلأذا ما إ الضمانةالتنفیذ على تلك  )2(
 

 وتفصیل ذلك كما یلي: 
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الضمانة في القوانین وإجراءات إشھارھا ورسوم ھذا حمایة تلك   )1(
 اإلشھار. 

 
قوانین رھن    إشھارھا، عالجتجل حمایة الضمانات وتنظیم إجراءات  أمن  

باستحداث    نقولةالماألموال   األمر  یتم  إسجل  ھذا  قید فیھ  لكتروني 
 نھ سجلأخصائص ھذا السجل    من منقوالت.  الالضمانات التي تقع على  

في كما یتم    .المنقول   ى تقع عل  ةقید أي ضمان  فیھ  لكتروني مركزي یتمإ
   . جمیعمع إتاحتھا لل  لتلك الضمانةأي تعدیل أو شطب    تضمیننفس السجل  

بالسجل مع  إكون  ی الضمانة  تلك  قید  بالسجل عن طریق  الضمانة  شھار 
 ضمنھا:  اإللزامیة، منبعض البیانات  تعبئة

 كفیل عیني،  أو كان مدین  سواءً قدم الضمانة مُ بیانات  -
 ، رتھنالدائن المُ  -
كاف  - تفصیلي  وبعض   ي وصف  الرھن  محل  للضمانة 

 البیانات اإللزامیة األخرى طبقاً لكل قانون. 
 

في مواجھة الغیر من تاریخ ووقت    شھرة بالسجل حجةً یكون للبیانات المُ 
، لكترونیة الجھات المعنیةإل مكن ھذه السجالت اتُ   .  االشھار (القید) بالسجل

األ  اأ طراف  وكافة  البحث  من  المصلحة  كافة إللصحاب  عن  كتروني 
شبكة   عبر  مباشرةٍ   بصورةٍ المعلومات المتعلقة بھذه الضمانات المرھونة  

  كان منقول معین مرھون من عدمھ.  إذا ما  للتأكد العالمیةالمعلومات 

أخرى،   جھة  السجل  یُ من  في  أساعد  إذا    تحدیدیضاً  المنقول  عما  كان 
 تضمینھ لكترونیاً من تاریخ وساعة إیة تتحدد وفاألول .دائنینمرھون لعدة 

مقابل رسوم  بالسجل.   ذلك  األحیانأفي    ة محددة  طبسیكل   وذلك   ،غلب 
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بخالف الرسوم المستحقة على تسجیل الرھونات العقاریة التي قد تصل  
مع    .و العقار عادةأتحسب كنسبة من قیمة الدین    إنھاحیث    ،المالیین  إلى 

ً  أنیستوجب  السجل، ال تسجیل العقد في  أنالعلم  تم   وأ یكون العقد رسمیا
و كاتب عدل. فإجراءات رھن الضمانات  أأي شھر عقاري    ى إشھاره لد

من    باقي الضمانات سواءً   إشھار إجراءات  ب   مقارنةً المنقولة أیسر بكثیر  
 و الرسوم.  أحیث اإلجراءات 

 :  في حالة ما إذا أخل المدین بالتزاماتھ التنفیذ على الضمانة )2(

منھا حقھ إذا ما  وفي ما یعني الممول ھو إمكانیة التنفیذ على الضمانة لیست 
أخل مدینھ بالسداد. فال قیمة للضمانة إذا لم یكن من الممكن التنفیذ علیھا.  

فالقاعدة    أنوالحقیقة   الیسیر.  باألمر  لیس  التنفیذ على الضمانات عموماً 
 ھا عن طریقطالباً  قضائیة    یقوم الدائن برفع دعوى  أن   ،العامة في ھذا الشأن

بالمزادن  أعلماً    ،مزاد علني جراء  إ الخاصة  تكون   اإلجراءات  ما    عادةً 
المنقولةأ  .  ومعقدةطویلة   الضمانات  قوانین  مع صدور  فقدما    أصبح   ، 
یقوم    أنیتفقا على    أنصبح من حق الدائن والمدین  أاذ    أسھل و  أیسرالتنفیذ  

باستیفاء للدائن بموجب    مباشرةً حقھ    الدائن  المال المرھون  بالتنفیذ على 
ال  وذلكاالتفاق   القضائیة  لإلجراءات  المعقدةتفادیاً  في وذلك    ،تنفیذیة 
  األتیة:الحاالت 

 
الم  .1 المال  كان  حال  ً دینرھون  في  كل   ا ذلك  ویشمل  المدین  ذمة  في 

  حقھ.النفقات التي یتكبدھا الدائن في سبیل تحصیل 
 
تحصیل   .2 یتم  للتحویل،  قابلة  خطیة  سندات  الضامن  المنقول  كان  إذا 

 المبالغ أو تملك البضائع التي تمثلھا تلك السندات. 
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إجراء  حساب دائن لدى أحد البنوك فیمكن  إذا كان المنقول الضامن    .3
في حالة كان البنك ھو ذات البنك بین حساب المدین والدائن    مقاصة

أما إذا كانت البنوك مختلفة یمكن إجراء    الطرفین،الذي یتعامل معھ  
 مطالبة تتم وفقاً للقانون. تلك المقاصة لكن وفق 

د الضمان أن یقوم الدائن ببیع المنقول المرھون  تضمین عق  ھ یجوزأنكما  
،  حقھ منھ  العقد ویستوفي في حال فشل المدین في الوفاء بإلتزاماتھ وفق  

الضوابط التي تضعھا القوانین المختلفة دون الحاجة الستصدار  وفق    وذلك
ینص  مر الذي كان  أل وھو ا  ، علني   إلجراء مزاد  ةمر قضائي ودون الحاجأ

مما .  ولو اتفق األطراف علیھ  یقع باطالً ھ  أنعلیھ في معظم القوانین على  
 إجراءات رھن المنقول.لصالح تبسیط وتسھیل  كبیرةً  یمثل نقلةً 

 
 في الدول العربیة   الضمانات المنقولة  لتطویر نظمالجھود التشریعیة   .5

قوانین تـسمح  ألھمیة أن تقوم الدول بـسن تـشریعات خاـصة وإـصدار نظراً  
وتقنن الحصـول على ضـمانات منقولة، قامت لجنة األمم المتحدة للقانون  
التجاري الدولي بإصـدار قانون األونسـیترال النموذجي بشـأن المعامالت  

ــة ــونـ ــمضـــــــمـ  [UNCITRAL Model Law on Secured الـ
[Transactions (2016)  " الضمانات المنقولة المادیة وغیر  الذي تناول

ابات المصـرفیة المادیة بما   لع واألصـول بكافة أنواعھا والحـس مل الـس ،  یـش
الملكیة الفكریة مع استثناءات قلیلة، مثل األوراق المالیة المودعة حقوق  و
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ــیط. كما تناول   ــاً بعض االقانون  لدى وسـ حكام النموذجیة المتعلقة  أل أیضـ
 . 3بالسجالت اإللكترونیة الالزمة لتسجیل الضمانات المنقولة

بدأت الدول العربیة واحدة تلو األخرى في تبني ووضع  في ضوء ذلك،  
وكذلك إنشاء سجالت الكترونیة  ،  قوانین للسماح برھن األموال المنقولة

المثال فعلى سبیل  المنقولة.  األموال  الوارد على  الرھن  قامت    ،لتسجیل 
في    أول قانون لتنظیم الضمانات المنقولةصدار  إ ب  جمھوریة مصر العربیة

العربیة   في  الدول  رقم  ممثالً  تنظیم    2015لسنة    115القانون  بشأن 
 الضمانات المنقولة. 

قامت المتحدة    دولة  كما  العربیة  لھا  اإلمارات  قانون  أول  بسن  أیضاً 
بشأن رھن    2016لسنة    20تحادي رقم  للضمانات المنقولة وھو القانون اإل 

لسنة    4تحادي رقم  القانون اإل لغاؤه لیحل محلھ  إالذي تم  ،  ل المنقولةااألمو
 بشأن ضمان الحقوق في األموال المنقولة.   2020

العربیة  وفي  عام    ،السعودیة  المملكة  في  المرسوم   2019تم  إصدار 
بشأن نظام ضمان الحقوق باألموال   في شھر دیسمبر  94الملكي رقم م/

القانون    بسن  2019أبریل    17في    المملكة المغربیةالمنقولة. كما قامت  
في    قطر  دولة  ومؤخراً قامتالمتعلق بالضمانات المنقولة،    21.18رقم  

، بما یعكس في مجملھ صدار قانون ضمانات منقولة جدیدإب   2021كتوبر  أ
المؤسسات   قطاع  نمو  لدعم  المواتیة  البیئة  بتوفیر  العربیة  الدول  اھتمام 

 
3 UN, (2006). “UNCITRAL Model Law on Secured Transactions”, 

available at: 
https://uncitral.un.org/ar/texts/securityinterests/modellaw/secured
_transactions. 

https://uncitral.un.org/ar/texts/securityinterests/modellaw/secured_transactions
https://uncitral.un.org/ar/texts/securityinterests/modellaw/secured_transactions
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والمتوسطة   والصغیرة  الصغر  االقتصادیة  متناھیة  األھمیة  ضوء  على 
 . الكبیرة لھذا القطاع 

 الخالصة

تشیر العدید من الدراسات إلى أھمیة نظم الضمانات المنقولة في تیسیر  
المؤسسات متناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة إلى التمویل، حیث  نفاذ  

ـجالت للضمانـات  أن توفر س  ،أوضحت إحدى الدراسات على سبیل المثال
التمویـل   علـى  الشـركات  احتماالت حصـول  زیـادة  شـأنھ  مـن  المنقولة 

بمقـدار   جانـب    10المصرفي  إلى  مئویـة،  الفائـدة    خفضنقـاط  أسـعار 
 .4قراض وزیـادة آجـال اسـتحقاق القـروض علـى اإل 

لرھن  للقوانین المنظمة    یولي البنك الدولي أھمیة خاصة   ، في ضوء ما سبق 
دول  مختلف  بیئات األعمال في  مدى تنافسیة  یقوم بقیاس  وبناء علیھا    المنقول 
المنقوالت    بما   العالم،  باستخدام  یسمح  مناسب  قانوني  إطار  وجود  یتطلب 

ئة الداعمة لممارسة  ی ھم عناصر الب أ حد  أ كضمان للحصول على التمویل وھو  
المتعام   ، األعمال  ویمنح  للنجاح  بھا  بحیث    ین ل ویدفع  الدولة  قوانین  في  ثقة 
 قانونیة. بسالسة دون تعقیدات    م الحصول على حقوقھ   ون یستطیع 

 
4  IMF, (2019). “Financial inclusion of small and medium-sized enterprises 

in the Middle East and Central Asia”, Arabic Translation, available at: 
https://www.imf.org/ar/Publications/Departmental-Papers-Policy-
Papers/Issues/2019/02/11/Financial-Inclusion-of-Small-and-Medium-
Sized-Enterprises-in-the-Middle-East-and-Central-Asia-46335.  last 
visited 07/10/2021 

https://www.imf.org/ar/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2019/02/11/Financial-Inclusion-of-Small-and-Medium-Sized-Enterprises-in-the-Middle-East-and-Central-Asia-46335
https://www.imf.org/ar/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2019/02/11/Financial-Inclusion-of-Small-and-Medium-Sized-Enterprises-in-the-Middle-East-and-Central-Asia-46335
https://www.imf.org/ar/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2019/02/11/Financial-Inclusion-of-Small-and-Medium-Sized-Enterprises-in-the-Middle-East-and-Central-Asia-46335
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ھذا   كذلك    ،السیاقفي  إلى  أشار  العربي  النقد  سجالت  أھمیة  صندوق 
شمولیة المؤسسات متناھیة الصغر  وسیلة تتیح  عتبارھا  بااألصول المنقولة  

في   والمتوسطة  الرسمي والصغیرة  االقتصاد  الذي  ،  إطار  األمر  وھو 
 .5لمثل ھذه المشروعات الشمول المالي سیساعد بدوره على تحقیق 

مفھوم  نظرتھا ل توسعت قوانین الضمانات المنقولة في  في ضوء ما سبق،  
الدول  كما استحدثت    .محالً للرھن  یكون  أنمن الممكن  المال المنقول الذي  

یتم   التي  اإللكترونیة  ب و  اتالضمان  تضمین فیھا  السجالت  خفض  قامت 
إجراءات  من  لى حد كبیر  إخیراً یسرت  أو  ، قید الضمانات  شھار/إرسوم  

 التنفیذ على الضمانات الممنوحة بموجبھا فكان من ضمن ممیزاتھا:  
 

فرص نفاذ    تسھیلموال المنقولة وبالتالي  جراءت رھن األ إ  تیسیر -
و الصغر  متناھیة  التمویل    إلى والمتوسطة  الصغیرة  المؤسسات 

 للتمویل. وتقلیل مخاطره باستخدام األصول المنقولة كضمانات 
من خالل تبني آلیات اشھار    المنقولة وذلكتنظیم رھن الضمانات   -

الضمانات مثل واإلستعانة    ھذه  الحدیثة  اإللكترونیة  باألدوات 
اإللكتروني   المتطلبات  السجل  لكافة  كفایتھ  ضمان  على  والعمل 

 . نینالدائالقانونیة من قبل 
إتاحة قواعد البیانات الخاصة بالضمانات المنقولة لكافة األطراف  -

 . ذات العالقةمن 
نفاذ المؤسسات متناھیة الصغر والصغیر والمتوسطة  خفض تكلفة  -

  إلى التمویل. 

 
5 ) إسماعیل،  طارق  أ.  طلحة،  الولید  د  المنعم،  عبد  ھبھ  )، 2019د. 

في  والمتوسطة  والصغیرة  الصغر  متناھیة  بالمشروعات  "النھوض 
 الدول العربیة"، صندوق النقد العربي.
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"النھوض بالمشروعات متناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة في 

 الدول العربیة"، صندوق النقد العربي.
 

 المصادر باللغة اإلنجلیزیة

- World Bank Group, (2019). “Secured Transactions, 
Collateral Registries and Movable Asset – based 
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http://documents1.worldbank.org/curated/pt/193261570112
901451/pdf/Knowledge-Guide.pdf. (Last visited 8 June 
2021). 

- UN, (2006). “UNCITRAL Model Law on Secured 
Transactions”, available at: 
https://uncitral.un.org/ar/texts/securityinterests/modellaw/se
cured_transactions. 

- IMF, (2019). “Financial inclusion of small and medium-
sized enterprises in the Middle East and Central Asia”, 
Arabic Translation, available at: 
https://www.imf.org/ar/Publications/Departmental-Papers-
Policy-Papers/Issues/2019/02/11/Financial-Inclusion-of-
Small-and-Medium-Sized-Enterprises-in-the-Middle-East-
and-Central-Asia-46335.  last visited 07/10/2021 

 .Pexel.com صورة الغالف من موقع: -

http://documents1.worldbank.org/curated/pt/193261570112901451/pdf/Knowledge-Guide.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/pt/193261570112901451/pdf/Knowledge-Guide.pdf
https://uncitral.un.org/ar/texts/securityinterests/modellaw/secured_transactions
https://uncitral.un.org/ar/texts/securityinterests/modellaw/secured_transactions
https://www.imf.org/ar/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2019/02/11/Financial-Inclusion-of-Small-and-Medium-Sized-Enterprises-in-the-Middle-East-and-Central-Asia-46335
https://www.imf.org/ar/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2019/02/11/Financial-Inclusion-of-Small-and-Medium-Sized-Enterprises-in-the-Middle-East-and-Central-Asia-46335
https://www.imf.org/ar/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2019/02/11/Financial-Inclusion-of-Small-and-Medium-Sized-Enterprises-in-the-Middle-East-and-Central-Asia-46335
https://www.imf.org/ar/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2019/02/11/Financial-Inclusion-of-Small-and-Medium-Sized-Enterprises-in-the-Middle-East-and-Central-Asia-46335
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إلى الفئة  موجھةالتعریفیة صندوق النقد العربي السلسة كتیبات صدر من 
:األعداد التالیة العمریة الشابة في الوطن العربي  

 
 السنة عنوان الكتاب   المؤلف م
 2020 الشمول المالي  حنان الطیب  1
 2020 أساسیات التمویل رانیا سلیمان 2
 2020 الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة  نرمین مجدي 3
 2020 التقنیات المالیة الحدیثة نفیسة الخیر  4
 2020 ومالیاً  تعزیز الثقافة المالیة للمرأة وتمكینھا اقتصادیاً  رشا العشي  5
 2021 المؤسسات المالیة غیر المصرفیة  نورا رزق  6
 2021 المحفظة الرقمیّة  والء سعد أبوزید 7

 ُموّجھ إلى الفئة "االدخارتوعیة فئة الشباب بأھمیة  زینة مزیان 8
 2021 العمریة الشابة في الوطن العربي

 2021 مخاطر غسل األموال  غسان أبومویس  9
 2021 واقع العمالت الرقمیة  أیمن صالح 10

 Have You Ever Thought Of Being An رانیا سلیمان 11
Economist? 2021 

مخاطر التركز االئتماني في المؤسسات المالیة   عصام إسماعیل 12
 2021 والمصرفیة

 2021 اقتصاد المعرفة  سامر بابكر  13
 2021 واجبات ومسؤولیات شركات المعلومات االئتمانیة  أحمد حمد حمدناهللا  14

مھا سمھدان وتمارا   15
 2021 االصطناعي على مجال التدقیقانعكاسات الذكاء  سلمو 

 2021 تقنیة البیانات الضخمة  محمود عبد السالم 16
 2021 السیاسة النقدیة محمد ادریس  17
 2021  "التضخـم: أسبابھ، آثاره، وسبل معالجتھ" رانیا طھ 18
 2021 مفاھیم اقتصادیة أساسیة: الناتج المحلي اإلجمالي  نرمین مجدي 19

قاسم ومحمود  جمال  20
 2021 التجارة اإللكترونیة  عبد السالم

 2021 األسواق المالیة  د. عبد الكریم قندوز 21
 2021 نظم الضمانات المنقولة  أفنان علوي خلیل 22

 
  

https://www.amf.org.ae/ar/booklet/issue-9
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