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  11و8صادر بموجب المادتين  7002تعليمات تنظيم الرهن لسنة 
 وتعديالته 1997لسنة  78من قانون المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري رقم 

 
 

 

 :  (1)المادة 

المعدوالتطويرالحضريعلىالنموذجلإلسكانتنظمسنداتاالدانهفيالمؤسسةالعامة -أ
لإلسذذذذكانزمذذذذننذذذذانونالمؤسسذذذذةالعامذذذذة/11المذذذذاد إلحكذذذذامسذذذذندالهذذذذذغال ايذذذذةوذلذذذذ 

وتعديالتذذذهويعطذذذىلكذذذئمذذذنالذذذدا نوالمذذذدين1997لسذذذنة78والتطذذذويرالحضذذذريرنذذذم
نسذذ ةمنهذذاوتالذذتالاالاذذةفذذيسذذائع ذذودالمداينذذةويذذتمحفذذظالنسذذ ةالرالعذذةفذذيسذذائ

المشذذرو إفذذرازلذذد الم تصذذةاألراضذذيمديريذذةتسذذايئإلذذىإرسذذالها ذذابلذذذل ليذذتم
 .ون ئالملكية


ياذبتنظذيمت ريذرمذننلذئالموظذ أعذالغالمنصذوبعليهذانلئتنظذيمسذنداتاإلدانذة -ب

للذدين ذالئمذدغتأمينذاالمفوضلذذل يلذينوضذلالمذائايذرالمن ذوئالمطلذوبوضذعه
 :منتاريخت ديمطلبالتامينمتضمنامايليأسلو أنصاها

ال ريذذذةأوالمدينذذةاورنذذذمالحذذوضواسذذمهواسذذمونوعهذذاومسذذاحتهاألرضرنذذمنطعذذة -1
يشذتمئعلذىوصذ أنونيمةال طعةوذل منوانذلسذاالتالمؤسسذةكذذل ياذب

الشذذ  أوال ا مذذةعليهذذاوحالتهذذاكذذذل الطوالذذ واألشذذاارواإلنشذذاتاتلأللنيذذةدنيذذ 
لنذاتعليهذااألرضتضمنتنطعذةإذاللدينتأميناعلىالحصبالمطلوبوضعها

 .موادلناتأامانوكانسندالدينل اتا


أسذماتالمذلليذانأمللذدينمشذ والتأمينذاليانفيمااذاكانالمائالمطلذوبوضذعه -7
مسذتأارينوصذفاتهموفذيحذائكذونهممسذتأارينالشاالينسواتكانوامالكينلهاو

ومذذدتهااإلاذذار وتذذاريخالتذذداتاألاذذر وم ذذداريسذذتأارونهليذذانوصذذ الع ذذارالذذذي
 .وارفا نرارمالساالدار لالمواف ةعلىالتاايرومد االاار 




نالذدا نوالمذدينذمذاعذالغ(1/7)ت ريروص الع ارالمشاراليهفذياللنذدينتونيل -3
 .إاراتغومنيرابمنالشاالينالحاضرينعند

ائايذذرعلذذىتنظذذيمسذذندالتذذامينعلذذىالمذذيتضذذمنمواف تذذهمذذنالذذدا نإنذذرارتونيذذل -4
ايذرالمن وئلالحالهالتيهذوعليهذامذلحفذظح ذو الشذاالينفذياالنتفذا لالمذائ

 .ال وانينوالتشريعاتالمعموئلهاإلحكاموف االمن وئ
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للذذدينمذذنتأمينذذامنهذذاموضذذوعهشذذا عةحصذذبأيذذةالياذذوزضذذمايذذةنطعذذهارضاو-ج
للذذذدينمذذذنتأمينذذذاهذذذاموضذذذوعهمنشذذذا عةمذذذلحصذذذبأوأ ذذذر الدراذذذةالاانيذذذةمذذذلنطذذذل

الدراذذذةتأمينذذذاللذذذدينمذذذنانكذذذئنطعذذذهموضذذذوعهوهذذذذايعنذذذيلسذذذندواحذذذداألولذذذىالدراذذذة
فذانهذذذايتطلذبتنظذيمسذذندالاانيذةالدراذذةللذدينمذنتأمينذذاصذاحلهاوضذعهاوأراداألولذى

.مداينةمست الدونانيتضمننطلا ر مؤمنةمنالدراةاالولى

كاني ذائكامذئلد ال سمالمعنيال طعةلتامينفيح ئالملحوظاتفيسائاإشار تدرج -د

للذدينتأمينذاموضذوعة(اوكامئحصبفذالناوحصذةمذنحصذبفذالن)ال طعةهذغ
مذذلوضذذلرنذذموتذذاريخسذذندالمداينذذةونذذو المعاملذذةفذذيالح ذذوئالم تصذذةلهذذامذذنح ذذئ

.الونوعات


.منسائالمداينةكئصحيفةئسنةلصور متسلسلةمناعلىسندالدينكأرنامتدرج-هذ


تأمينذذاالذذذيوضذذلالمذذائايذذرالمن ذذوئوالذذدواليالتذذيتنشذذاعلذذىواألشذذااراأللنيذذةاميذذل-و
وانذذهاالمذذوائايذذرالمن ولذذهللذذدينومذذاانشذذيتعليهذذالعذذدالتذذامينيعتلذذراميعذذهتالعذذالتلذذ 

.للدينالمذكورتأميناوضل


للذذدينولذذهانيحصذذئعلذذىفوا ذذدغتأمينذذالالمذذائايذذرالمن ذذوئالذذذيوضذذلللمذذدينانينتفذذل-ز
.كمايعودعليهكئضرراوت ريبيحصئفيها




 : (7)المادة

 :تعديل شروط عقد المداينة
فذذذيت يذذذراألوئيع ذذذدغالطرفذذذانالمتعانذذذدانلعذذذدتنظذذذيمسذذذندالذذذدينينحصذذذرأيتعذذذديئ -أ

منهااوفيتمديذدااذئالذديناوفذيالفا ذد اوكلهااوازتصي ةالشروطال صوصية
المحذدد تلذ المرالحةالمتف عليهاشريطةانالتزيدنسلةهذذغالفا ذد اوالمرالحذةعذن

الذذىإضذافتهيذرادإضذذافيالمفعذوئواليشذمئهذذذاالت ييذرأيمللذ النافذذذ فذيالتشذريعات
.األصليالملل 

فياذذباألوئلعذذدتنظذذيمسذذندالذذديناألصذذليالذذىمللذذ الذذدينأيمللذذ إضذذافةعنذذدطلذذب -ب
 .اإلضافيالاانيةلالملل الدراةمنأ رتنظيمسنددينالحالةفيمائهذغ
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فذذيالح ذذئال ذذابلذذهمذذنمذذنهذذذغالمذذادغ(أ)المنصذذوبعليذذهفذذيالف ذذر يذذدرجالتعذذديئ-ج
لذل كماهوملذينضالمفولحضورشاهدينمعرفينويونلمنالموظ المداينةسندات

.النموذجمنسندالمداينةذل في



 : (3)المادة
 

 :تحويل التامين
للذذدا نانيحيذذئإلذذىأ ذذرلمواف ذذةمدينذذهمذذالذذهلذمتذذهمذذنديذذنمذذلمذذالذذهمذذنامتيذذاز-أ -1

علذذىاألمذذوائايذذرالمن ولذذةالتذذينللهذذاتأمينذذالدينذذهولذذهانياذذريذلذذ دونانيكذذون
لىمواف ةمدينهاذاكذانسذندالذدينمحذررالألمذروفذيكلتذاالحذالتينمكلفالالحصوئع

فذذذذيالمؤسسذذذذذةالعامذذذذةلإلسذذذذذكانوالتطذذذذذويرالتحويذذذذذئيشذذذذترطلصذذذذذحةالمعاملذذذذةانيذذذذذتم
 .الحضري

للمذذدينانيتنذذازئلمواف ذذةالذذدا نعذذنحذذ االسذذتفاد لالمذذائايذذرالمن ذذوئالذذذيوضذذل-ب
 لذذئن ذذئذلذذ الذذىذمتذذهعلذذىانتل ذذىمعاملذذةالتذذامينتأمينذذاللذذدينالذذىشذذ با ذذري

.المذكورعلىماهيعليهعلىالمائايرالمن وئ
التحويئفيالح ئال ابلهافيسذائالمداينذةوعلذىالنسذ تيناللتذينتتدرجمعامال -2

إذاكانواكئمنالدا نوالمديناذاكانالسندالمحوئايرنالئللتحويئلألمرميحمله
معاملذذةالتحويذذئفذذيالح ذذئال ذذابمذذنسذذندالمداينذذةجادرإلذذىفيكتفذذلألمذذرالذذئللتحويذذئن

 .وعلىنس ةالدا نف ط

 .تل ىاشار التامينكماهيعليهدونأيت يير -3







 : (4)المادة

 :فك التامين
يذذتمفذذ التذذامينلنذذاتعلذذىرضذذاالطذذرفينالمتعانذذديناولنذذاتعلذذىحكذذمالمحكمذذةاول يذذام -أ

.عاتهالمدينلالسدادنلئحلوئاألائالمعينلدينهالموا لسندالتامينملمتفر
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تدرجمعاملةالف فيح لهاال ابمنسائالمداينذةوعلذىنسذ تيسذندالمداينذةاللتذين -ب
التذذذيسذذذيتمالنسذذذ ةيحملهمذذذاكذذذئمذذذنالذذذدا نوالمذذذدينوالنسذذذ ةالمحفوظذذذةفذذذيالسذذذائو

المسذذذذاحةعنذذذذدن ذذذذئالملكيذذذذةاذاتذذذذمالفذذذذ لرضذذذذاالطذذذذرفينإرسذذذذالهاالذذذذىدا ذذذذر األراضذذذذيو
المتعانديناوفيحالةالسدادنلئحلوئالموعد،امااذاتمالف لنتياةالتنفيذعلذىحذ 
المنفعذذةاولمواذذباعذذالمحكذذممذذنالمحكمذذةفياذذريالفذذ فذذيسذذائالمداينذذةوفذذينسذذ ة

 .المداينةالتيتلرزلد المؤسسة

 

 
 : (5)المادة

.ماستيفاتدينارواحدلدئأاماننماذجلسنداتالرهنيت


