
 فك الرهن ( -التأمين على الدين )الرهن 

ه قوانين واألنظمالتشريعات وال
 واللوائح التي تحكم الخدمة

 ( لسنة 28قانون المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري رقم )1992. 

  من قانون المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري  16و8صادر بموجب المادتين  2007تعليمات تنظيم الرهن لسنة
  .1992لسنة  28وتعديالته رقم 

 2014لسنة  72مؤسسة رقم نظام بدل خدمات ال. 
 متلقي الخدمة )المستفيدين( الحاصلين على تخصيص العقار والمرهون لصالح الجهات التمويلية.  الفئات المستفيدة من الخدمة

 خدمة الجمهور. مبنى  أماكن تقديم الخدمة

يمااا يتم  اار الرهن بناااراط على طلااب الاادائن أو بنااارط على حكم يتم التااامين على الاادين بنااار على رضاااااااااااااااا الطر ين المتعاااقاادين    شروط الحصول على الخدمة 
 المحكمة.

 الوثائق المطلوبة
 

 .)كتاب الجهة الدائنة متضمن تسمية المندوب الجرار الرهن او ر الرهن )التأمين( المطلوب )جزئي أو كلي 

 .كتاب المحكمة متضمن تسمية المندوب والفر المطلوب إن وجد 

 ن سندات الرهن.إحضار النسخ األصليه م 

 .) إثبات الشخصية ) هوية األحوال المدنية أو شهادة تعيين للعسكريين  
 التوجه إلى موظف اإلستقبال للحصول على بطاقة الخدمة وورقة الدور األلي وانتظار المناداة من قبل النا ذة المعنية.  إجرارات الرهن

  وتسليمه للموظف. يقوم متلقي الخدمة بتعبئة طلب التأمين والتوقيع عليه 

  .يقوم الموظف بفتح ملف للمستفيد لحفظ السندات والوثائق وتدوين بيانات المستفيد والعقار على الغالف 

  تنظيم أمر قبض وتوجيه طالب الخدمة لد ع رسااوم الرهن  ي صااندوق المؤسااسااة وحفظ النسااخة الصاافرار من وصاال المقبوضااات
  ي ملف المستفيد. 

متلقي الخدمة بالتوجه إلى موظف اإلسااااتقبال للحصااااول على رقم الدور ايلي وتسااااجيل كتاب الجهة الدائنة او المحكمة  ي يقوم   إجرارات  ر ارهن
 الديوان معززاط بالوثائق وانتظار المنادة من الموظف المعني.

 حملهما اينة اللتين ييقوم موظف المؤسااسااة بجدراا معاملة  ر الرهن  ي حقلها الخاص من سااجل المداينة وعلى نسااختي سااند المد
كل من الدائن والمدين والنسااخة المحفوظة  ي السااجل والنسااخة التي ساايتم إرسااالها الى دائرة األراضااي والمساااحة عند نقل الملكية 



اذا تم الفر برضاااااا الطر ين المتعاقدين أو  ي حالة الساااااداد قبل حلول الموعدت أما إذا تم الفر بنتيجة التنفيذ على حق المنفعة أو 
 .بموجب إعالم حكم من المحكمة  يجري الفر  ي سجل المداينة و ي نسخة المداينة التي تبرز لدى المؤسسة

 .تزويد الدائن والمدين بنسختي المداينة 
المؤسسات الشريكة في 

 تقديم الخدمة
  .الجهة الدائنه 

 .وزارة العدل/المحاكم النظاميه 
 .الرهن خمس وعشرون دينار  بدل الخدمات

  هن خمسة دنانير  قط ) وتستو ى من المدين(. ر الر 
 ( دقيقة.60)  وقت إنجاز الخدمة

 


